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Românesc": !:>ă nu ducem Jup~
tele de partid până acolo incâf
să furnizăm noi Înşine cele mai
pretioase materiale ofensÎvei con·
tra Româniej".

{
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linistraţia
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(aria 10. 1

Organ al Partidului
Anul V. -
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Iar incep să se tencuiască, cu
de statornicie t sufletele
omânifor insultaţi, iar se revoltă
onştiinţa românească impotriva
lângăritonlor patriei Si a celor
ari uitând de unde au plecat ŞI
sacră dmtre
eflmţii, scuipă pământul ţărei ce
·a crescut cu s:lhva murdară şi

esocotind cea mai

bjectă a ultimei declasări moale.
.,Şeful"" partidului ţărănesc, Exe!enţa Sa Serenisirnă Domnul
~:halache lon!tă, se înapoia mai
eenăzi din Praga, unde fusese
ă ia parte la marile serbări ale
altiduiui agrar de acolo şi la
omemorarea independenţ!i Ceoslovaciei.
Şl. cum a!tra-sensibHitatea olului f2fina! de occidentalismul
nui spirit de suplu clair.voyant.

minteie ace!ora peste care s'a
orânduit cu Sfif,ţen:e "şaua" acestei mari Românii; pe paginele
prime a~e foilor partidului de
creator anarhism, şi'n minţile iuminate ale parriolflor noştri, deviza orbltoare s'a aşezat in locul
oricărei conştiinţi şi peste orice
prestigia de datorie naţională.
Partidul national-ţărânlst îşi
arogă dreptul de-a combate, de-a
Înlătura guvernul ŞI pentru a veni
la cârma ţdrii, cu orice mijloace,
desemnân<j ln aceiaş timp Regenţei pe D. Maniu, care legahst ca Întotdeauna - va alcătui un parlament cu toţi deoutaţij
şi

senatorii ce i-au cazut in 31egerL
Nu trebue să maI mire De nimem procedeele cu .orice m~jloace" evjdent, chiar şi îiega!e,
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~:~:~~~r ~~~~~~~; :::m~~~itd~I:\j~e ;~~~~~7:~n~~!~~ ~f. o[ll~~ tu~~omnă ~~t~r~t Îutr~ ~~L~r~~ ~i~~ntii in I~~te ~~!itit!.
!e parfum patriotlc, a exclamat vant, legaJ;iatea. Prea au cc:-n:s
ăzând

munţii

de aur

şi

râunie
t gă-

,ămânmlui sfânt: "ce şatră
ească!C ...

Poate că nu ne-ar fi lntereS:it
şa de muit aristocratica personaHne a Celui ce-şi scuioă printre
inţi
regretele copilăr:ei din
Saint Germain--ul somptuos al
'ansuiui, dacă celibatarH vit:ţ;i
oastre p<)litice n'ar fi procedat
l "punerea In apUcare a ceierei moţiuni- pentru a fi şi ei
dacă • vătaW peste această ner

orocit.ă "şatră"'.
Căci, conrnutul
iri şi adunădle

"marei- hotăde zi şi de
oapte ale suteior de COIDltete
e d.irecţie cari .. Iucrând cu deline puteri in Dumeie ţâre;" deiară guvernul de .duşman" al
atrier, au făCUI ca toate comanmitoarele eforturi ale bieţîlor
maton de politică să fie demult
Igfobate in marea comedie 50'2iă, pesle care niciodată nu 'ra
lai adia an cât de m~c curent
e seriozfta~e dtn partea intregei
DfnH a ţării.

Dar ceeace e mai tr:5t in anesigură aventură ce·eace
mai revo,tă-tClT şi c0mic, e tlJClai aC1lzarea ce-o aduC' uflui
:utid s-0bru şi patriotic care a
:astă

~t in ţara ast.a cu Dfatra etertăţei, toate edlfiellie ce fncareilZ.ă forţa morală ş1 naţ!onală

statuhrl român. de către rit
:!ia cari vrând să ud.ărnic.easd
rice operă de roflSQhdare a ţăriit
a::nbiţeazi in străinătate o Roânie neoomcîtă, o ţară deseomlSă,

o şatră ţgăneascăL
corolarul, nu-I formeazA
~ma.i renegare:a a~.a sHi~ ariIdioea asta oltill faţ.! de OJ.eŞi

..
I

politice interne şi externe, când
dincolo de gran:ţă se urzeşte pe
urma convocatonlor de răstur
nări, când un partd prttins leultimului gest de pericu!oase cu- gal:st şJ patriotic, Încearcă prin
vinte, treoue să j se răspundă uriee m.jloace zădărnicirea de
cu fermitatea unui guvern, care stabilizlre a unui stat rău situat
idenufrcat comp!ect cu mljlOace!e fmanciarmente şi impinge spre
·je luptă aie r.valilor săi peditici, faliment moralul eurilor uşDr inva şn să menajeze aşa cum se fmtnţabile, sarcÎna unui guvern
cuvine, dOrinţa nelrlfrântă de a de demnitate politică, lncumbat
twna maj~stuoS pe hotarele unui de interesele supreme aie unui
imDcTfu de a"lLaţii comuniste.
stat ce-şi vede ameninţat eeh'"
Iar Ex<;eleqe! Sale, fostuiai 10- J librul lui social şi naţional, e să
văţător rural dela Topo]oveni care! ridice singura barieră de care să
ab a acum a văzut că România se lovească orice criză şi orice
sacrH,ciilor de secoie, na· i decât periculos recaicitrantism.
conul murdar al unei şatre de
Şi acea solidă şi imperioasă
tig~mit să se continue a i se obarieră să fie replica asvârlită
feri mereu pânea albă trămân- mesthinului tfort şi inadrnis:bilei
l tată de sudorde p!ugari'IJT şi pă- hotărâri :
I nnţ110r ce l-au ridicat in lumma
"La orice mijloace, orice pie, acestei odioase satre.
diC1 !".

Ultimul efort, singura
11cături

..,

Naţional-Liberal.

!I Apare săptămânal sub conducerea unui comitet

N·rul 24

I

multe ilegalltăţi, prea s'au desconsiderat cu mijloace nepermise
~aţi0_--:a!·ţă:ă11Ştl in demag01. Sf. Sinod desaprobă fapin dauna splnîuJui de just naţ:D- g13 iar dtş,mlată nu 5'au dat in tul că la adunarea politică de
nalism. pentru a mai cortegâ ClJ iătud de la m:i o inhm:e.
la Alba Iulia preot" au luat
prec!zări, talşit4tea şi Tntuncrecul
NimiC n'a rămas neimproşcat participantHor ortodocşi an
in care plutesc prmcipiile să .. ă- cu venin, şt, In in:on.ş::tnţa lOT jarămâllt intr'tln duh de răz
trysului parttd al D-lui Maniu.
crim;na:ă 1 di.lpă ce au predicat I vrătiTe.
Că sunt cei mai pamlitic oar- anarhia şi ~,t2ţiile in interorul J
2~ Sf. Sinod, tnananimjtate.
tid. că niCiodată n'au preconizat ţării, iar ţeste graniţe au deni- • decfară acest jurământ nul şi
revoluţia, acest barbar strgăt, că
g:at RJmâri:a, instltuţhle ei fon- deci de tlul efect.
partidul naţional·ţărăn'st e cei darnenta1e ŞI gu'iern;:nţii actu.a:i,
3 Jnvltâ pe chiriachii in a
, care este cher,Jat să dOSOtască n:aa pregetat un mOU:<f:n! să a- cărOf' jurisdtcţie canonici se
1 viil.orul ţărei, ia;ă tot ce- a pu!ut : mesttce şi B;s.erica In luptele afla acei preoţi să ia contra lOT
concepe apărarea dezastrOGasă a r;.e~cbi:1e de panid.
cuvenItele mâsuri disciplinare.
făuritori lor U~'!lj snlendjd rato
lntr'adevăr. la intrunirea p:::4. Pentru Jjniştea ţării şi
trotzkyan al R0mâ;Jiel. ji acum, bn.:ă deia Aba-Iulia, au căutat p-entra a 5e eVita, In viitor.
când lnnebumţt de m!rajui Stupid să ab:JZeze de fnca reI;g:oasă a astfel de cazuri regretabile.
al unei gU\'ernăn pe cari mei- să~eanuiui româ.." s;))e a masca chiriarchti Să oblige preoţf
ojată n'o vor gtJs~a·o, anunţă
{;s~~-ul 1d:!l:t.v aJ cOiDDanfei de mea a se abtine de fa astfel
întrebuinţarea oricăror mij/ace.
răs:urn.are.
.
de manifestari politice, care
. cetăţeanul ~p"fctatur de p-Jh!id
ş: s'au gâ3ft pre0ţi. cari ai~ând
~nt 1n contradicţie cu legiu. teatrală de pâriă acum, e f)b~~gat m:siu~ta lor înaită ş~-aLl k,osit inle b;s.ericeşti
să-~ rjd~ce cljn$uirţ3i uâ.::ă la ·.-tstmaLtal pe c.are-f par...au tr~s•
adevăratul n~\'et al s:!uaţ=ei ce-i
for.Jje ti in agenti eieC!0raH de'
A dINa zi du,ă AJba-lulia. Jf'8p.,runceş~e să-şi ao-ere de:nnîtatea
r;;.-:.
..... -f ;~,--i~a~ s,·,;.ţ
fl'tmoea
"'6"~ .J..)~"
)-1- -"'.
ba .. ana• • ltatea ei.. a dezamd>\'~duaiă şi să inhereze cu
L ·.itâ..n.j. ca B:3er:ca pr'!.:"'\QvăJu- 11"' t cu ,.e.gnare IM tIrti a.ce<,.
-...
c:aIi ~ ie IIIisHIAG . . marta
t"a~ă puterea, descf)m,une;ea moeşte Ir.rar ş.area~ prec ţ:l ;;. ccş:la.
de Îllfrâtire'
.
tra...
rală a unor :lameni p:erduţi.
cari c.o:r:prGaJlt g:a\· c!eml, au
. .",ace. ... au
Ştm cu roţii că nu s'ar da ii.ă[U:t ţ:e săteni să reptte brr...&.t ÎII. a,~ ~~ ră~j...
Îrrlăaui dela I)flce acţone p-entru
m4~a u:'!lţ iil!ămâLf1 - foronjâ ~ ~ " ifei llII1re fi. aceajlJr:gerea urui SC'JO ce 2 l!1C-e- p!ewmz.a~.ă ~ de d. Se'itr Bo~ Iei~ ~n.
.
.
put să scârbea3-Că o!Îce l!r'ent:e - btne!!C12:I al Unirei cu dc,'S.a.1
farliditti ~Oftai.hbenl. ~~ il
de real fe:ţlona!nent ?':I!tc ş1 mo- :a Com:te1!lla.grar.
~ ~.na QI
•
lII"'ICe _ mec
iuJt* jllMrtica
raI; DU ştîm msă~ dacă atuilci
E}~dcrt, BisuiCll orlodtn4 T1I1 ale Ba.ericei. ~tet ~ laprtFacând pentru an moment cumpăn.a
destînuJui R":l!nâ~1ri 2f balama pr;:tea rdmâ?1e imp·as1bil~ In fata turei• •·.â fârâ reune inţe
mai ma!t tntr'o "ane~ aceta ce- adelar IJlcoi7.f!ient~ a rmora d!n leaJta ~ a Sf. S~ .....
o,;.ia~1Q. tittw1 .. partiStJ!1t in Si'are să rid~c.e baricade sJ.ajltorii ei rudemm.
SI SiJlod s'a întnmit eri sah ... a"'hienl ~jefte cain stradă pentru {)~tmerea ODm
r.mplll ~ des~S12tl)f JWJpHell ,,~jntia L P. S. S. J'fitTofJ(r ~!Ie brţi poHtiei;aJUi . . . .
,e ,..-!iJti ......._. fer
~hţle,. ar r.d1ca pe cAm~} de lf-mftzi Prm.tn al .J,foldtrrei ${ Qll cari
lr:.af
11t
ddibca.re
grava
abatut'
fi
cari
..
I16lMa ,.. eri __i iaonl)are, baricada jerfe! de i~ăff tJpfr1itt1 la Ajf>a-lalia.
ceatd. - iia f er'ÎCi" fâti .Iici •
ţare naţirynală.
In
QJul.nimxiau,
Sf
SintJd
a
IBCU:I ~ B~~ ÎI
l:ttimului dort. ultimei drnu
T
Iuf1ede pM1ice.
de scobora!t socială ~ palmci t ht;ttirtit lU 1U11oan k :
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Simtoame bolnavicioasa

fi uor~it trMatorul.
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rAspinditi
ziarul

"TRIBUNA NOUA"

tngrijo ..

răloare.

In No. 22 din ziarul partidului naf.ţărănesc, articolul il iscăleşte "Remua
Agttcerlu senator". Făcând teoria semnelor electorale, clnstltul român de azi,
tnvârte roata convingerii aşa, încât,
parcă de când există ca mădular al
neamului, glesnele iau f06t infipte
numai în ţarina. idealului românesc.
Luaţi numai ziarul amintit şi veţi
observa cum se scutură amărăciunile
din cerneala nemulţumirii şi cum din
sufletul său de român neaoş picură
misiunea întemeiată pe dreptul de a
striga contra censuril. In necesitatea
de a fi suprlmată pentruca jocul realităţilor, să fixeze tablele legii IIbertăţil
deplitle, d~ 1 senator povesteşte crâmpee din alegerile generale trecute, cum
tăranii români s'au legat de roata
partidului ţărănesc scoţând din urma
alegerii pe d-l Agllceriu in calitate de
reprezentant tipic al poporuluI. Cu
viziuni de intuiţie ne vom permite să
descifrăm din evanghelia polltică a
D-lui senator de asemenea crâmpee
pe cari le intinde m opinii pullce spre
apreciere.
O~ 1 Agllcerlu In lan a I iosufleţlrll
noastre postbeltce, nu are dreptul să
se afişeze de critic public, intrucit,
când noi intonam cântecul năzuinţelor
naţionale, O-Sa plămădia din abecedar
unguresc otrava nimicirii ~noastre. Ca
fost îovăţător de Stat maghiar, în
neamul său a văzut pedeca seirl. Prios
in hora disconsiderăril, şi el ca
mulţi alţii ne-au bătut plroanele streioe
in suflet. Pentru vaetele noastre n'a
avut nici o erupt1une de protest, el a
privit cu o mulţumire diabolică fulgerătoarele uragane descărcate cu nemUulta asupra noastrA. In prezentările
sale şi ritmul variabIl al atitudinii, el
cu tot trecutul său a fost tipicul reprezentat al atmosferU mocnite. Desrădăcinat din gândurlle noastre româneşti dispreţUite de creaţiunea mentalităţH ce ia dat-o împrejurări macabre,
a predicat din răsputeri teza stârplrlt
noastre. A plngărlt amvonul credInţelor mântuitoare ca sărmanul vOlaior
si se imbrace azI in reverenda mora·
Hstulal opiniei şi să explice legile unei
ţări pe care n'a visat, o'a dont-o ş1
căreia nu la adus nici un tmpar de
tresărire naţIonală. La lumina acestor
dureroase constatări, adresăm O-lui
Agllcertu ruglmlntea de a nu mai
reclama modelarea spiritului pUblic
după ţIpete muiate in indicaţii strelne.
De Horia si nu mai vorbească căci
roata Alba-Iuliei a fost manifestarea
arU seculare, potentată prin trădarea
aoul pus to serviciul acelor maghiare.
Nlciodatl n'a fOit mal drlplt Idealul
românesc ca tn cUpa, când O-SI, democratul de azi, şi împllatorulde ert,
a monopolizat şi acum ca ,i atunci
patriotismul, Ridicat prin trădare, senatorul zilei prezente nu este chemat
si ne discute moştenlrea~ ImbrAcat in
posturA de indrumător, pe acea vreme
a schimbat tn bani convingerea ca,
to Ţara, la edificiul căreia o'a pUI
olcl ., petriclcă, s' facă pe edacatorul
maselor, Operă de pedagogie naţlo
nall, nlme nu-I imbrloceşte si facA,
de oarece, pe un trecut cu ramiflcatli
de trădare nu se poate clădi, decAt
numai neincredere ,1 aversiune, pe
cari le apUcăm bogat" Domnului
Agllceriu.

Citiţi şi

şi

De

câţiva

viaţA

ooastră religioasă a credincioşilor prava-slovnicl ia mărita Epar~hle a Aradului sail Ivit slmptoame ingriioratoare
deoparte, Iar de altA parte cari ne pun
intru adevăr pe gânduri, că nOi credincioşii ortodocşi mai p .. tem rămâ
nea impasibil! to faţa acestor lucruri
sau va trebui să reacîionăm în cel
mal energic mod?
E vorba că la conducerea acestei
Eptrchli tot mdl mult s'a încuib2t polIttc!anlsmul de partid politic în urma
unei elice de cointeresaţi, care deşi
urâţl de toată opinia publică sHalesc
lumea credincioşilor Impunându-se ei
şi clica lor in tot locul de conducere
cu forţa şt violenta.
Că prin ce fel de mIjloace detestabile se lucrează in bIserica noastră
drept credincioasă din dteceza Aradului, se invederează prin două cazuri
desbătute tn şedinţele adunării eparhlale, ţinută in mljlocul lunei Malu
cor., unde sau luat la des batere alegerile sinodale din anul trecut dela
Radna şi Chlşineu.
La Radna au avut majoritate d-nii
1. Georgescu şI Gheorghe Pleş, şi cu
toate a~estea f)rin nimicirea ilegală de
voturi printr'un abuz de putere numindu-se comisar consistorial ocaslonal
pentru scrutlnlu şi acela a scos aleşi
pe c8nditaţli cHcei cari habar nu au
de Interesele bIsericii ş\ credincioşii
el Iar la Chlşlneu cu ajutorul jandarmeriei şi al administrati~I, clica numită a izbuta a-şi alege candidaţii lor.
Făcându-se contestatIe contra acestor alegeri la Radna s'au produs dovezi eciatante ,1 zdrobitoare că majoritatea au obţlnut·o d·oii I. G~orge6CU şi Gh. Pleş, oamenii bisericei, a
căror vrednicie nu o poate contesta
n{menl cu toate că sate intre-:gl au fost
inconjurate cu jandarmil, Iar administraţia pe acele vremuri a făcut celea
mai mari presiuni, îl1 favoarea ellcel
cocotate in jurUl clnstltului Conslsioriu. Insuşl Ilustrul prefect de ple memorie Boneu a mişcat intreg aparatul
adminîstraţlel de a împedeca reuşita
candidaţilor poporulUi: l. Georgescu
şi Gheorghe Pleş. In adunarea eparhlală recentă cu toate că dl dr. 1.
Rabu şi dl. dr. Clahandu cu cuvinte
Inspirate de Interesele bisericei aa ară
tat prăpastia spre care este târâtă biserica noastră făcând jocul unei clice
contra voinţei credincioşilor, clica fiind
de faţă a intimpinat cu un cinism revoltător acest avertisment izvorit din
sufletul ..ld a apărătorilor, a" însuşi
intereselor bisericiI.
Tot asemenea de revoltătoare a fost
ţinut'- cllcei de cointeresaţl şi fată de
contestaţia dela Chlşlneu unde jandarmli la ordinul administraţiei au bă
tut şi terorizat credincioşii nainte de
alegere cu o zi, pentru ce s'a şi fAcut
denunţ la parchet contra autorUor ma·
rali, apoi au alungat din post pe toţi
pollţl,tU, vămaşll, pur carII, văcarn fIIndcă nu au votat cu candidaţii Dr. Marşeu şi De. VeUciu, la alegere pretorul Ktrtla a intrat in, biserică făcând
alegerea cu jandarmi. Cu facerea anchetei 6'a con crezul vicepreşedintele
org. ţărăniste din judeţ dr. Viclor Hotiran, care a efeptult ancheta in aşa
fel că a citat ca martori pe principalII
vinovati: pe pretoral fost, care a fAcut amestecul Uegal cu jandarmii, pe
primarul fost care a dat afari slujbaşii
fllndcă n'au votat cu candldatll partl" dulul tărAnlst.
Nu este oare aceasta o revoltătoare
batjocuri la adresa credincioşilor, când
/

ani incoace in

se trimite să facă anchetă persoane
interesate prletini, lDculpaţilor şi advtrsari pătimaşt reclamanţilor pentru
a se dOVE'dl abulurlle făcute?
Şi nu este oare o batjocură nemai
pomenită când se ch'arnă să fIe ascultati ca martori. aceia cari au fAcut şi
comis abuzuri?
Când vedem atâta cinism, atata răutate şi bătaIe de joc la adresa credincioşilor dela oa menli grupa ti in ju~
rul unei instituţlunl bisericeşti ne întrebăm; că oare n'ar fI timpul ca noi
credincioşii să intrăm In actiune şi să
luăm măsuri energice şi radicale faţă
de aSt>menea stări bolnăvlcioa.e; şi
să punem capăt odată şi pentru totdeauna dihaniei şi batjocurei venite
dela oamenii cramponat! in jurul SI.
Conslstoriu, ş! carI au uitat aşa se
vede, că acest consistoriu nu poate f
instrument pentru lupte de partide
politice.
Credinciosul dela Radna.

Restabilirea
In ziarul
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TRIBUNA NOUA

adeuărului.

ţărănist din localitate "Ro-

mânui" din 27 Mal 1928 sub titlul
"Judeţu] Arad la Alba Iulia, - a apă~
rut un articol În care la coadă se aminteşte despre adunarea poporală
clandestlnă dela casa "fruntaşului" ve
stitul Dr. Bustya KornH Să le dea
D-zeu tot asemenea fruntaşi ţărănişti
lor şi se vorbeşte că acolo au venit
oamenii să-i mulţumească d~lui "fruntaş" care 'I-a condus in convoiul celor
200 de ţigani la Alba-Iulial (Ungureşte
probabil, fiindcă in casa "fruntaşului"
numai ungureşte se vorbeşte şi to\
personalul de birou a lui constă numai din unguri precum se vede de
mare drag a ţăranilor ro~âDi).
Cerând Informaţii asupra cazului dela
antorităţlle administrative din Chişlneu,
ni se comunică. că la casa d~ lui "frcntaş" a fost chemată lumea tn o adunare poporal! neanuotată, prin urmare
clandestlnă - şi unde "fruntaşul· Koroei s'a urcat pe acoperişul unt'i plvniţe, de unde a început un discurs în
o românească podUl, cum namai acest
"fruntaş" negru ştie să "băsădulască III
"aşle b!nye românyeştye alduiască-1
Dumnyezo" şi aşa o ţinut un gy1llş
faină, dând de hlre că amu Î-I gata
kOlmanu că o biruit la Aiba-Iulia naţlonaHărăniştil, - ve git van meg nekl
la kormanu IIberaU Teremtette I Eljen t
OI. Prr-or cu dl notar făcânda-şl
datoria, au disolvat adunarea clandestinl dreslndu-se actele cuvenlte.Acesta este purul adevăr şi nu mal
mult. - Spre sfârşit amenInţă in notiţă
el teroriştii imbecili, -Inţelegi pretorul român Dr. Bejan şi notarul român
Auret Popa, - ,.ou~şi dau de seaml
că vremea răfuelit nu este departe",
- Ba. da, dar numai atunci daci vor
veni fraţii şi neamul "fruntaşului ll dlu)
Kornel dela Pesta şi vor face pe acestea meleaguri Iar Magyarorszăgul.
Teremtette l Naşul Ţiganului.
Din Şlclău ni se anunţă că ln zilele trecute, câţiva Indivizi, cari reintorcându·se dela Alba-Iulia de năcll,
că acolo n'aa avut ocazia dorită şi sperată si fure câte ceva dela "revoluţie·,
au spart ferestrlle, ]a vre-o câţiva ade·
renţi ai partidului naţional-liberal.
Se ştie bine cine este autorul moral
şi cine lnstlghlazA pe răuflcătorH şi
criminalii ordinari, cari fiind descoperiţi de jandarmi sau aScuns la autorul moral la Ch!şlneu-Criş. ŞI apot
aceştia caDalil se plang in eontra jandarmilor, cari t-şl fac datoria.
Cerem o anchetA severi, contra autorului moral care este şUut bine cine
este.
w

Răspuns

unor intrigi

Nr. H
In ziarul local "Erd elyi Hirlap a I
apărut un articol defăimător pentru un
director şcolar, care n'a avut alt păcat
decât acela de a'ş reclama un drept
Prir
al său. Ziarul aminttt fără a scruta să I curs I
descopere adevărul, plânge alăturea de vh
de văd. Berczy intransigenta respecCer
tivului director, aruncat ca un idol rău- mării
tăcios în atentiune a opiniei publice.
Ret,
Pentruca, această opinie să nu apuce buget:
pe calea functiunilor condamnatoare,
Miş
lui se restabilesc adevărul pălmuit de
presa care se angajează fără scrupule Nr. 4]
să-şi ia atitudine răsboinică şi să-şi
întindă mrejile agitatiei pe o chestie ce
o tratează prin prisma. intereselor de
şovinism unguresc. Iată.l,
Atinsul director şcolar din munca de No. i!
35 ani a fost Învrednicit de Dzeul neamului să-şi adăpostească familia într'o
căsută la temelia căreia stă munca şi
cruta rea. In aceasta căsută stă Cu PrI r
arândă Dna Berczy, care n'avea nici itaţie
un drept de a face pe involburata a-Itru fUi
tunci când dânsa dispune de casă pro- ~itele
prie. Ei, dar Îi convenea acesi fapt de ICon
oarece proprietarului care e director ~ăria
şc., ii plătea 500 lei, iar dânsa Încassa fiectelt.·
1500 pentru camerile casei sale lunar. oială
Când a fost solicitată să se mute, li Miş
recurs la vărsare de lacrimi şi la ar· ţ'
o. 4
ticole desghetate de orice simt al ome·
niei, şi pentru a înduioşa lumea pentru
situatia în care a ajuns, şi mai ales
51
trage cu sfârcul biciUl.Ui blamării într'un
director român, a inventat epistolele
anonime şi icoana bărbatului. Cât privesc cele dintâiu, nimic mai neadevărat,t PriT
iar de cea de 8 doua să nu se atingă'icitaţl
căci, de. e sfântă şi curată ca şi su·1928 I
netul celui dus. Sărmanul Berczyl DejnS len
ar şti cine se roagă la iconita fotogra·blne 1
fiei, negreşit s'ar intoarce ciUră părete5i lOCI
pentru a nu vedea murmurând ajutorf Uei
o gură care lui i-a adus blăsteme şiln;:hlsl
I
ocări.
,rt. 7
Aşa se prezintă, mult trimbitata "bar- ublk
barie" a directorului român care a tre· Săv,
buit să sufere demigrarea
pentrucă e român.
fi
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Primăria Schondorf.

5:

r.

No.21 hotj1928.

Publicatiune.

Ren
(ie (

Se aduce la cunoştinţa p'lblicA, că oştin'
ln ziua de 14 Iunie 1928 se vor vinderea ce
prin licitaţie publică la ora 10 la pTi1nstal~
măria comunei SchOndorf, 1 armăsarleatrul
murg de 5 ani şi 1 armăsar negru der928,
6 anI.
~citatl
licitaţia se va ţinea in conformltatetigllat.
cu art. 72-83 din legea ~ontb. publ.~Pci01~
ScMndorf, la 30 Malu 1928.
rmH:
Primăria.

egea

============~ Cal!
Ser
No. 058 I 1928.

,ciu.

Arat
PLlbUcaţlune.
Primăria Gutteobrunn ţine licitati.

T.

"2

publică la 12 Iulie 1928 ora 10 If:=:
primărie pentru urmă~oarele renovăr~
in circiuma mare comunală:
Renovarea scenei, renovare. grajdu
lui, zidirea camerllor de pasageri
parchetarea pad!meotuluJ in sala d
dans.
~
Llcitaţta se va tlnel in conformlta!
cu dispozltlunlle art. 72~83 din L. C. P
Deviza şl condtţlunHe de licitatI
se pot vedea zilnic tn biroul notaria
intre orele oflcloase.
Guttenbrunn t la 4 Iunie 1928.

Primaria.

.

..................................................................
rE
7

~----.

Nr. 24
comunei

Mişca.

Publicaţi une

Publicaţia

latrucat DU vor fi Iicitanţi, c:ărl'1uşia
se va da În intreprindere prIn bună
Învoială.
Mişca, 26

Mai 1928.

P,imdria

No. 418.
Primăria

Net. 533-1928,

MIşca.

corn. Mişca.

Publicaţiune.

I 1928.

PrimărIa comunei Misca publică
termen de licitaţie pentru vinderea a
clrca 146 jughere de iarbă pe ziua de
9 IunIe 1928 la faţa loculuI în hotarul comuneI. Condiţiile se pot vedea

PubHcaţiune

comunei

Mişca publică

li-

Itie pe ziua de 25 Iunic 1928 pen-

furnizarea imprinntelor şi r('cvile de birou IJeCeSare pe anul 1928.
:olldlţlunlle se pot vedea la Prlda com unei. In lipsă de oferte etele se vor cumpăra după buna În-

În lo~alt.ll primăriei.

ală.

No. 824 -1928,

l1.işca,

Primăria

cOllH!Oel.

Mişca,

Primaria comuuel.

No. 419.

Examen de

Publicaţiune

de

Primăria

licitaţie.

Primăria

comunei Sâomartin publică
Ilcitaţiune pe ziua de 14 Augtlst 1928,
ora Il peatru furnizarea alor 6 vagoane
lemne de foc cal. 1 necesare acestei
primăr!1, cât si 5 vagoane pentru şcoale
primare de ~tat total 1J vagoane a
10.000 Kgr" in cant!tale totală de
110.000 Kgr., pentru care cantitate antreprenorul este răspunzător, fiind preluarea lemnelor proc:.lrate se va face
numai după noua măsurare la gara
C. F. R. din Ş;mand.
Ofertele Închise şi sigilate se vor
trimite pe adresa primăriei Sânmartin
jud. Arad, până în ziua licitatiei.
Odată cu ofertele se va. depune şi
vadiul de 5% din suma oferită.
Cond!tiunlle se pot vedea la primă
rie in orele oficloase.
Licitatia se va ţine in cO:1formitate
cu L. C. P.
Sâll martln la 30 Maiu 1928.
Primăria.

corn. loeu.

PUblicaţiun e.

PrimărÎa.

No. 425-1 S28.

comunei lneu ţine licitatie.
publică în ziua de 21 Iulie 1928 la ~
ora 10 a. m. pentru furnizarea a lor'
12 vagoane şi jumătate lemne de foc
ci. I-a necesare primăriei, notarului şi
şcoalcl primare pe anul 1928.
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea în biroul not. sub durata oarelor
de serviciu.
Licltatlunea se va ţInea conform
Art. 72- 83 dln legea contab\1ităţii
publice.
Ineu, la 19 Mai 1928.
No. 435.
Primăria.

Prjm~ria

582-1928.

P ub1i ca ţi un e.
)rimăria

comunei

SăvârşJll

p4fblică

taţ!ul1~ mhluendă

pc ziua de 2 Iulie
:8 ora 11 pentru f,unlzarea alor 96
lemne de foc cal. L de fag şi c:arpin,
e uscate.'pt'ntrtl încălzitul prImăriei
locuinţei notarului.
.Icitilţiunea se va ţinea prin oferte
hise şi sigilate în conformitate cu
72-83 din legea contabiiităţil

>1L::e.
,ăvârşln,

la 30 Maiu 1928.

Dlrectiunea Uz!nclor Comunale Arad.

Primăria.

, 433

PubJicaţiune
Primăria

onoratllI public că În
ziua de 1, 5, 7 şi 9 Iunie a. c, pentru
spălarea condllctei de 'apă deja orele
10 seara până la ora 6 dimineaţa servire a apel va slsta în întreg Of3şul.
Nr. 426

5,703 _. 1928.
PUblicaţiune
temăl1ând fără

rezultat prima HeIe din 2 Malu crt., se aduce la cutintă generală, că pentru reconstruiconductelor electrice. precum şi
talarea lampelor de pericol dela
tiUl de vară, - in ziua de 23 Iulie
?8, ora 10 a. ·m. se va ţinea o nouă
taţie publică cu oferte' inchlse şi
ilate in b'uroul ServIciului economic
imăria, etaj Camera Nr. 104) în connltate cu Art. 72 şi următorii din
[ea asupra contabiliUţli publice.
:al€tul de sardnl se poate vedea
Serviciul economic în orele de ser-

iu.
~rad,

la 31 Malu 1928.

425.

,

Prin aCt" asta somăm pe toţi cred!torii fIrmei .Gatterul" fabrică de cherestea Llpova, ca'n termin de 8 zlle
dela aparIţia acestei publicatluni să-şi
antlnţe snbsemnaţllor ori şi ce pretentlune - just!flci1tă - ce ~ au faţă de
aceasta firmă pe care am Qumpărat-o,
căci după trecerea acestui termin nu
mal recunoaştem nici-o datorie faţă
de aceasta firmă,
Lipova, la 30 Maiu 1928,

Gheorghe Novacu,

Serviciul economic.
No. 436

pretor.

DEPOZITUL
fH~m~U ~~ s~~e ~~ t~r3totă ~i m~~ini ~e ~~tit
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Publicaţiune.
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.11

la băile scumpe când şi în
ARAD primit acelaş tratament cu baie de
Acid carbonic de
Buziaş, Sulfur şi
Sare hidroterapie

producţie.

Intrucât licitatia de mai sus va ră~
mânea fără fezultat !ici taţia Il-a se va
ţinea în ziua de 24 Iulie ora tu tot în
localul primărieI.
Licitatlunea se va ţinea in conformitate cu dispozlţlunile leglf contabilităţll publice.

cercetati deci

baia

,

ĂrtezÎcă J'

S-Ima-, •

Deschis pentru barbati a. m. 61/ 2 d, m. 2ore
" .. temei p. m. 2-6.

Primăria.

No. 438.

1.,

Nu cHlUoriti

Primăria cOlnunc! Sânmart!r1, jud.
Arad, plasa Sfânta-Ana publică licitaţie orală pe ziua de 7 Iulie 1923.
ora 10, pentru vinderea alor 2 armă
sari cari sunt altcum apţi pentru re-

. Bilete cu pret redus.
No. 407.

No. 1379.
ce

Publicaţlune.
Direcţiunea

PUblicaţiune.

I

comunei Sânmartin.

Sânmartln, ]a 30 Malu 1928.

Incunoşlintăm

Municipiului Arad.

Primăria

gimnastică.

Duminecă, 20 Malu, la ora 5 p. m.
pe terenul sportiv "Gloria C. F. R. "', a
avut loc examenul de gimnastică al
liceului local de băeţi "Moise Nicoară".
Examenul s'a desfăşurat cu următorul
program:
Exerciţii libere, ex. cu măciud, cu
stegulete, cu bastoane şi cu cerculeţe.
Au urmat Îllcercări atletiee: ca fugă
a 100 m. între clase, la care a excelat Mărginean T. ci. VII, la salt În
lungime a excelat: Haralamble Constantinescu cI. VII (6.06m,), şi Petru
Morariu cI. VI (5.75m) cel care a luat
la Blaj medalia de argint. La salt înăl
ţime s'au ridicat: H. Constantinescu
(1.50m) şi la câte 1.45rn Săbău, Morariu, Katz şI Rondolean. La aruncarea
cu greutatea au excelat: P. Dehelean
el. VIII (9.33m) şi C. lovănescu cI. VI
(9.32m). La aruncarea cu discui, C.
Iovănescu el. VI a dat 28.63m.
In timp ce se ~ăceau încercările atletice, elevii celorlalte clase au constituit o grandioasă piramidă, - a că
rei frumusete 1· ae datoreşte harnicului
profesor Ernest Gmu, căruia i-se datoreşte totodată şi premiul pe care
l-au luat elevii acestui llceu la Blaj
(15 Malu a. c,), la care intrecere au
luat parte 30 licee din ţară. Exerciţiile au fost acompanlate de Muzica
Reg. 93 10f. de sub conducerea dlui
Locot. MazHu.
Rep.

corn, Sânmartin.

No. 437.

26 Mai 1928.

, 411

26 Mai 10928.

:".'

Pa'g.3.

No. 424-1928.

Il.

comunei Mişca publică
licitaţie mlnuendă cu termenul de 25
Iunie 1928 pentru asIgurarea cărăuşiei
comunale p~ anul curent dela ] Iulie
1928 până la finea amdui
Condiţiile se pot vedea la primăria

comunei Misca
, publică cons pentru ocuparea alor 2 posturi
vlgili de noapte.
:ererile se vor inainta acestei prlTii până la data de 25 Iunie 1928.
(etribuţil!le sunt cele provăzute în
~etlJl comunal.
v\işca 1928.< Mai 26
FI imăria comunei.
417.

comunei

corn. Mişca.

Primăria

II.

)rimăria

Primăria

Primăria

No. la3-1928.

184-1928

lrlmărla

-----~

TRIBUNA NOUA

Primăria

\94

-

----------~

1

Uzinelor Comunale Arad,

Se adu.::e la cunoştinţă Ooor., public că ro prăvălia Uzlnelor Comunale
din Str. Emlnescu servim !abonamente
pe toate liniile clrculaţlunel autobuselor. Abonamentele noastre asigură un
avantaj de 60 G/ o faţă de taxa biletelor

e e e e e ee e

CE::JCC C

B
·
O
uz.aş
O
minerale lui Muschong ~

O
0

O băile
~ cu ape sărate feruginoase, D
O foarte bogate de acid carbonic D

O efect mare

O

O
O Sezon
Il
O ftr,394

11
O
Il
Il

~

la boalele de inimă, arterios- O
~ cleroza, la boalele femeieşti O'
O s'a deschis la 15 Maiu O
Funcţionarii de Stat se bu- O
TC'todată aducem Ia cunoştinţa onor,
~
cură in sezoanele secundare D
public, că la dorinţa generală dela 3
O de o reducere de 3° % la D

Iunie schimbăm halta autobuselor cari
parcurg in spre gară, dela parcul Unirei, în linie cu coltul Palatului Administratiei financiare.
No.427.

preţul băilor.
până la 1 Oct~mvrie.
Cu

desluşirJ serveşte

Direct/unea Băilor

BUZIAŞ (România)

c e I::J I::J I::J CE::J r:::::::I E::J r:::::::I E::J E::J C I::J a

Cele Ulai splendide sobe de teracotă şi ma~ini de gătit
din ţară ş:l din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări
dela un loc la altul, transformări, căptuşiri de părete din plăci de

fayance se pot face prin

sotia
lui
•

:

.

preţurile

fG

cele mai reduse prIn

~.L~URIŢIU

STEIN

Rog onoraful public a-mI• da tot concursul.

I

a

i
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Primăria

PUbUcaţlune.

comuuel

No. 193

I

comunei Dorobanti ţine
licitatie publică in zlu a de 9 Iulit
1928 ora 15 privItor la următoarele
fumlturl şi reparaţii nece,are pe anul
1928.
1. Pentru ftlrnlzarea petrolului, lam-

pelor, fitile, sticlă, lămpi şi chIbriturI.
2. Pentru furnizarea hârtie!, imprimate, registre, rechizlţli de scris precum şi compactarea cărtllor de legi
şi regulamente cât şi a Monitoarelor
oficiale ş\ Judeţene.
3. Pentru furnizarea materialului de
lemn, fer, ciment, eule, var, vopse le şi
tuburi de ciment necesar pentru repararea edlficille, garduri, fântân! şi poI
duri comunale.
4. Pentru furnizarea materialelor necesare la repararea şi întreţinerea recvlzitelor de pomperlt.
5. Pentru furnizarea materialului de
fer şi vopsele necesare la facere a
uDul jghlab (văIău) nou şi intretinerea celora vechi.
Licitaţia se va ţinea în conformitate
cu art. 72-83 din L. C. P. Condidlţlunlh~ se pot vedea zilnic la PriIn caz de nereuşiti fixăm a doua
pe ziua de 1 August 1928.
Dorobanţi, la 23 Maia 1928.

Primdria.

No. 424

No. 335-1928.
Publicaţlune.

comunei Petrlş ţine licitatie la 16 Iulie 1928 ora 10 a. m. pentru edare. in Intreprindere reparatul
mobilleruiui ,i a bIroului notarial.
L1citatlunea se va ţinea in localul
primăriei in conformitate cu art.72-83
dIn legea contabilWlţli publice.
Petrlş la 30 Maiu 1928.

Primdria

Primăria

comunei

Mişca.

No. 525-1928.
Publicaţi unea

II.

Primăria

comunei Mişca publică licitaţie pentru confecţionarea alor 2
rânduri uniformă de vară pentru poliţerii comunall, precum şi alor 2 pă
rechi de bocanci. licitaţia se va tlnea
]a data de 25 Iunie 1928 oara 10
inainte de masă in localul primărieI.
In lipsă de oferte efectele se vor cumpăra după bună involală.

No. 410.

No. 700-1928.

Pentru complectarea postului de agent la aceasta primărie se publică
concurs pe ziua de 1 Iulie 1928.
Doritorii de a ocupa acest post îşi
vor înainta cererile însoţite de actele
prevăzute de Statut. iuncţ. publici până
la data de 30 Iunie 1928.
Retrlbutiunile sunt cele prevăzute tn
buget.
Săvârsln t la 30 Mal 1928.
No. 428
Primăria.

Se publică llcitaţiune publică pe
zIua de 9 Iulie 1928 ora ) 6 pentru
confectionarea hainelor necesare guarzlior comunali, după cum urmează:
5. buc. chipiuri
5 " vestoaoe de vară
5 " vestoane de Iarnă
5 " pantaloni de vară
5 " pantaloni de larnl.
5 perechi bocanc!
5
"
clsme
Licitaţia se va ţinea in conformitate
cu art. 72-83 din legea contabilltăţl!
publice.
.
Condlţluni1e de licitaţie se pot vedea zilnic.
In caz de nesucces, lIcltatiunea II-a
se va ţinea la 1 August 1828.
Dorobanţi la 23 Maiu 1928.
No. 421
Primăria.

involală.

Mişca,

25 Mai 1928.

Primaria.

No. 412

No. 18li

Mişca.

comunei

I 1928.

Primăria

II.

No. 583

Primăria comuoel Mişca publica licitatie pe ziua de 25 Iunie 1928 pentru vânzarea circa 1800 Kgr. grâu comunal. Condlţluolle se pot vedea la
Primăria comuneI. Intrucât oferte nu
se vor înainta, grâu! se va vinde prin
bună invoială.

Mişca,

26 Mal 1928.
Primăria.

No. 413
Primăria

comunei

Mişca.

Nr. 187 I 1928.
Publicaţia
I

II.

comunei

Săvârşin.

I 1928.

Concurs.
Pcn1ru complectarea alor 2 (două)
posturi de impiegati la aceasta primărie se publică concurs pe ziua de
1 Iulie 1928.
Cererile adj ustate conform art 7 din
Statut. funcl. publici se vor inainta acestei prlmărli până la data de 30 Iunie 1928.
Retribuţiunile sunt cele prevăzute
in buget.
Săvârş!n, la 30 Maiu 1928.
Primăria

No. 429

Primăria

comunei MIşca publică 11citatie pe ziua de 25 Iunie 1928 pentru furnizarea hranei animalelor de
prAsilA pe anul curent, - şi anume t
30 q. porumb, 30 q. ovăs, 5 q. tărâţe
şI 1 q. sare. Condiţllle se pot vedea
la Primărie. lntrucât oferta nu se va
inainta, cerealele necesare se vor cumpăra prin bunI. tnvolalA.
Mişca, 26 Mal 1928,
No. 414.
Primăria.
Primăria

comunei

Mişca.

Nr. 185-1928.
Publicaţia

II.

Primăria comunei Mişca publică concurs pentru ocuparea alor 2 posturi
de guarzi comunali.
Cererile se vor înainta acestei primării pănl la 25 Iunie 1928. prevAzute cu certificate de moralitate, certificat despre studiile făcute, acte militare şi acte despre serviciile pânA
de acum, primăriei comunale.
Mişca 1928 Mai 26.

Primdrla

comuna1ă.

Nr. 415.
Primăria

comunei

Mişca.

Nr. 420-1928.

Concurs.
Primăria comunei Mişca publică concurs pentru implinirea postului de casier comunal.
. ConcurenţII vor inainta cererl1e scrise
cu mâna proprie tnsoţite de actele
provăzute in Statutul funcţionarilor publici acestei primărlt până in25 Iunie

Primăria Săvârşln.

No. 687-1928.

Concurs.
Pentru complectarea postului de secretar de notar (subnotar) la primăria
Săvârşln se publică concurs pe ziua
de 1 Iulie 1928.
Candidaţii vor inainta cererile însoţite de actele prevăzute de Statut. taneţ.
publici până la data de 30 Iunie
Retribuţlunile sunt cele prevăzute in
'
buget.
Săv!rş{n, la 30 Maiu 1928.

Numirea se va face de delegatia
permanentă cu avizul eomlslunei pentru
propuneri ~t numiri şI înaintări.
Numitul conform art. 96 din legea
pentru unificarea administrativă, trebue
să depună

garanţIe

corespunzătoare

legII.
Salaru1 este cel prevh~t in bugetul
comunei.
Mişca 1928 Mai 26.
PrimărIa

Nr. 416.

comunei.

Primăria

Nr. 430

No. 586-1928.
Publicaţiune
Primăria

comunei

Săvârşin

publică

Jicitatiune minuendă pe ziua de 2 Iulie
1928 ora 10 pentru furnizarea petrolului, lămpllor, sticlelor de lAmpi, etc.
necesare ilumlnatu lui primărieI.
Llcitaţlunea se va ţinea prin eferte
iochise şi sigilate in conformitate cu
art. 72-8) din legea contabllităţii
publice.
Săvârşlll, la 30 Malu 1928.

Primăria

Dorobanţi.

No. 712-1928.
Publicaţiune.
Primăria

comunei Dorobanţi publică
pe ziua de 9 Iulie 1928 ora
15 pentru furnizarea pOfumbului. fânului şi palelor necesare la susţinerea
animalelor de reproducţie cari sunt
în număr de 3 armăsari, 5 tauri şi 8
vieri ....
L!ci~atia se va ţloea îa conformitate
cu legea contablHtăţli publice.
In caz de nesucces fixăm licltaţtunea
l1-a pe zIua de 1 August 1928.
Dorobaot'~ la 23 Mal 1928.
No. 422
Primăria.
licitaţiune

Primăria

comunei

No. 585-1928.

Dorobanţi.

Publicaţtune

Se aduce la cunoştinţA generală că'
in ziua de 9 Iulie 1928 ora 16, la Pri·
mAria Dorobanti se va ţinea licitaţie
publică pentru executarea lucrărilor
de renovare a edificiilor comunale, şi
gardurilort edificarea remisel pentru
rechizlţli de pompierit. coteţ pentr, a
vieri Şi etc.
'
Cond!ţlunile de lIcltaţiune cât ş:
planul, antemăsurătoare şi devizul 61.
pot vedea zilnic la Primăria comunaU
Licitaţiunea se va ţinea în confor'
mltate cu dispozlţlunlle legei conta' I
bUităţil publice.
I
Amatorii vor depune 10% vadiu.
Dorobaţl, la 23 Malu 1928.
No. 423
Primdria.

PubUcaţiune.
Primăria

comunei

comunei

Dorobanţi.

Nr,699-1928.

Săvârşin publică

lic!taţiune mlnuendă

pe ziua de 2 Iulie
1928 ora 9 pentru furnizarea hârtiei,
plicurilof J ceruelei, peniţelor etc. necesare cancelariei.
Llcttatlunea se va tlnea prin oferte
închise şi sigilate in tonformltate cu
art. 72- 83 din legea contablIItăţil
publice.
Săvârşiu) )a 30 Malu 1928.

Primaria

I

No. 696 ·-1928.

Primăria

Nr. 432

comunei

Primaria.

No. 431

1928.

la 26 Mal 1928.

PrimiJria Comunala.

comunei Dorobanti.

Primăria comunei Mişca publică licitatie pe ziua de 25 Iunie 1928 pentru furnizarea petro leului necesar Primăriei pe anul 1928.
Condlţlunile se pot vedea la PrImărie. lntrucât oferte nu se vor da,
petroieui se Vi! cumpăra prin bună

Primăria

No. 409.

Primăria

Publicaţiune.

măria Dorobanţi.
licitaţlune

Săvârşln.

No. 589 I 1928.

Publicaţia

Primăria

comunei

Concurs.

No. 701-1928.
Publicaţlune.

Primăria

Publicaţiune.

Primăria

Prlmiria comunei DorobantI.

Mişca.

comunei

1928.

Petrlş publică

Ilcltaţlune mlnuendă pe ziua de 16 Iulie
1928 ora 10 a. m. pentru furnizarea
alor 96 ml!. lemne de foc cal. l. de
fag şi carp!n, bine uscate, pentru în~
că1zaul primăriei şi locuinţei notarului.
Llcltaţluuea se va ţinea prin oferte
înshise şi sigilate În conformitate cu
art. 72- 83 din Legea contabilltătii
publice.
Petrlş la 30 Malu 1928.
No. 408
Primăria.

Mişca,

Nr,24

TRIBUNA NOUA

Ne. 335-1928.

Primăria

J!I ....:. ... _ _. . . .

PUbllcaţlune
Primăria

comunei Dorobanţi publici
licltaţlune pe ziua de 9Iulte 192801
14 pentru furnizarea alor 9 vago au ,
lemue de foc necesare Primăriei
şcoalei.

Licitaţia se va ţine in conformltat
cu legea contabllităţli pu blice.
In caz de nesucces fixăm IIcltaţiun e
doua pe zIua de 1 August 1928.
DorobanţI. la 23 Maiu 1928.
No, 420
Primăria.

•
No. 24

TRIBUNA NOUA

Agitaţii

sterile.

De când ca fiascul dela Alba-Iulia
i cu stercotlnele ameninţări, partidul
'nat.- tărAnesc pe zi ce merge se inundă În noroiul surâsului ironic. Din
strigăte şi tlp!te plimbate pe toate
!ltrăzlte oraşelor Românie!, din nădu
'eli spuse cu inventate surprize, de
cutare provincial certat cu tonul limel românt'şti, nu te mai poţi plimbi.
găţ~ti de ideea puterii pe care o reIarnă în namele
cutărui
princIpiu
cos din desagii perturbărllor banaităţii, lroZii acestui partid urzesc înainte firele agitaţiel şi schimbă de
i pe mâoe geograta pohlicei. InDaiote de 6 Maiu ii observai puUioşi,
ravi, sentenţlcşi aşteptând cu s.erioziale prefăcută botezul birulnţti. Scuraţi pe ;,;âteva cI'pe de plăcerea
ezerantului, la care curg gărlă teremturile robiei de eri, se simţ!au stă
ani pe fulgerul puterii, ca apoi după
~ceastă dată, să tragă din nou dopoI spasmurilor nesocotfnţil. ŞI acum
a şi atun.:! d!sc!plina gândlrli clnite la părăsit, ca pe fond ul protestui el să se ·aşeze rugina ameninţări·
r iDuiHe. Cu arma la picior după
rdinul şefului, acum să cred să invenze o nouă parodie "un fel de pariaent" la Bădă.:fnl sau Topolovenl,
care să se brodeze legiuiri cu ca. eter democratic mult aplaudate şi
. redate de scoartele din Sărindar.
bufnaţl cum sunt dela fire, crezutl
zitorl ai ordinei, micii rentieri ai
pltollJlui intelectual, stro,esc din
u din călimara !nconştietii şi provăduesc rezistenla faţă de dotomle

cetăţeneştI.

Serbarea natională din Chişineu~Criş

Serbarea
Cerculni Subofiterilor
•
din garnizoana Brad.
Salutăm şI inregistrăm cu bucurie
ori de câte ori so,,:letăţi constituite sau
persoane particulare. prin manifestaţi unile lor, vin să afirme şi Întărească
solidaritatea noastră natlonală.
Un frumos şi vorbitor exemplu a
acestei solidarităţi a fost Serbarea
camaraderească dată de Cercul Subofiţerilor din garnizoana Arad in Parcul CetAte! Lunt 4 Iunie a. c,
In mijlocul naturei şi intr'un cadru
rustic aranjat cu multă pricepere şi
gust pentru serbare câmpenească, s'a
petrecut cu entuziasm de la orele 11
dimineaţa până la orele 10 seara.
Succesul desăvârşit din toate punctele de vedere, pentru care se cuvine
să ad ucem laude organintorilor serbărei: d-lul Lt. Col. MardaD t preşedin
tele Cercului Subofiţerilor, d-Iui Plut.
Maj. Preoteasa din Reg. l. Roşiori,
vlce- preşedinte şi d·lul P tUt. Vâoătoru.
din ad- ţie, casierul cercului.
Asistenţa numeroasă. In mulţime am
remarcat prezenţa D-net şi O-lui Colonel Păunescu, Cap. Badea, Lt. 01mitrescu, precum şi întreg corpul subofiţerilor din garnizoană cu familiile.
Frumoasă impresiuae a făcut asistenţei costumele nationale purtate cu
românească graţie de către d-nele plut .
maj. Caramatescu, Preoteasa, Cazma
Bica, Vânătoru, Suitănoiu, etc.
Atât muzica reg. 93 Int. sub conducerea dlal Locot. Mazllu cât şi poeziile patriotice şI monoloagele comice,
declamate cu mult succes de dl Locot
Dumitrescu, a bine dispus pe cel prezenti.
N-a lIpsit nici bufetul, bogat şi CII
gust aranjat de către dl Stefan Petcu,
cantlnlerul Dlvlzlonului de Artilerie
din Arad.

Ori unde să invârt, stărue in fura ni, in avantajele de peste graniţă
care o servesc cu date şH j ustlcă sperantele. Nici o schimbare de
eotalitate nu s'a produs in creerul
ptuşlţHor cu predispoziţii atavlce. Din
ntră, lnamorati de clevetlturi
ar.,
. $'
ţi să fie vecinic striviţi de opoblul
bUc, iofu soriile politice patronează
Salut din Săvârşin 1
a criminală, denigrare a Ţării şi
a mal frivolă Imoralitate. Criticablll
Noi protejaţii Crucii Rosii, filiala
gesturi şi esaltati in planuri, act!- Arad, anunţăm pe părintil, patronii şi
'tatea lor te resumă În aparenţe diu- cunoscutii noştri, că io acest rai pă
:ă toare şi isbesc În obrazul cinstel
mAntesc cum este parcul nostru ne
'j. ădarea,
E cea sguduitoare dramă simţim foarte bine, suotem deplin să
je inconştlentă şi cel mai chinuitor
oătoşl şi Vă rugăm să primiti salutul
or ectacol. Chemaţi la viaţă de en, nostru.
şi 'D coridorul sufletului lor DU trec
SăvArşin, la 29 Malu 1928.
ra mbrele tradiţiei de omeoie şi DU
lercoşan Ilie, Ioan
PArjol, Nagy
ra aa iocuibat nici odată svAcnlrea 10- Ludovic, Gheorghe Ursu, Teodor CriDcelor de conservare ,1 apărare na- şao, Nacs. Gyorgy, Paulesca Ioan,
uală. Cetiţl de pildă organele lor
Vicenţiu Nagy, Simonich Alexandru,
publicitate, "Patria" şi .Dreptatea" StaDcht Petru orf. de rlsboiu, Alexandru
cele mal indulctte javre, şi veti Coracloai, Toth Pavel, Panta Silviu
lr' păta icoana sufleteas:ă a neeustoriorfan de răabofa. 100ică Costa, Ioan
:a' r cotidian!, cari zilnIc vicla:z.l. at- Crişao, Crăciun [ovuta, Cmandics Deostera pornită in tempo de conso- meter, Stefan Szli cs, Boroneanţ Conare. Inaintea lor, nimic bun ,1 sfânt stantin. StrlgaD LudovIc, Marcul NIiarul lor ruină şi putregai, zic, su- colaie orfan de răsbolu, Szakacs Stefan,
tele amintiteJor gazete, cramponate Căpitan lostin orfan de rlsboiu, Ollgor
apirătort ai lIbertătii publice, de
Alexandru, Fettlk Oazkar, Bada Si::: li nimeni DU i'a atins, afară doar mion orf. de rlsbolu, David Nlcolale
ferbinteala orbecăelil din oat.-tară
orfan de răsboi, Mandl Alexandru,
te.
, Si strige, iod. De-ar plăcea mult Bodaar Alexandru, Kis8 Stefan, Iosel
,in svarcolirile lor să Da poarte Schlelch, Vesa T erentie, Cornel Penţa
rmenli violentei odioase. Să cureţe orfan de rlsbolu, Flueraş Pavel orfan
Doiul lmoralltăţii. insi in primul de rlsbolu, Tuka Albert, Forgo 1011f,
să măture in templul credintlllor,
, care lunt zugrăviţi sflnţU interna- Hein Iosif, Hass len5, Pop MIrcea,
\. nallsmului. Puritani cum se ţin ca Varga lanos, Chlrlca Gheorghe, Baor şte fete de pension, si păriseascl buţa loaa, Orosz Stefan.
~t.dhătn!cja
intrans'genta dlsarmo·
AIAtun de mlcutU noştri protejaţi
i ~ el, apoi in aerul proaspăt al lnţele.
VI
trimitem şi iloi salutul nostru, pe
ril putem sl·i facem să spereze tn
noştrtt •
cunoscutii
. Illuirea Ţării, după care infometeazl
:a1lttcretarul conslstor1al din Arad, fiul
Ilie Micluru Itudeltt teolog sapraerlt de preot ortodox. cel cu con- veghetor, Bt!rta Căpitan Invătatoare
datul. Pâna atunci flureasd-tl
lulele la cari, suntem siguri că DU lupraveghetoare, Văd. laf Alexandru
iqflge dramele uciderii, ci gaze CadJll...
fi 01 ele pe cari le poarti In bazul,
I desvllgntt.

,1

,i

........

Pag. 5

...

...

terc cultural in ~iriH.

Reuniunea de cântări .Armonia- din
Învăţătorii aparţinători cercului cui·
Arad, tnsuflet!tă de adevărata artă rotural
Şirla şi-a tinut şedinţa lunar! in
mânească, pentru cari sunt dedicaţi,
fruntaşa
comună Şlrla la 27 Malu c.
În urma muncei depuse pentru alcă
Cu aCf'astă ocaziune s'a putut con·
tuirea unul program artistic şi bogat
ptntru Arad, membrii acestui cor mă stata activitatea fecundă a membrllor
acestui cerc; căci atât prelegera, şe
reţ, a găsit că-i bine să se facă un
dlnta
intimă, cât şedinţa poporal! au
turneu şi pela satele fruntaşe din tară"
pentru propagarea ofensivei culturale. fost la culme.
D-şoara prelegătoare Georgina MunAşa in ziua de 20 Malu, Reuniunea
tean
a dovedit pricepere şi mult tact
de tântAri .Armon!a" a fost ChlşÎneu- I
pedagogic in predarea aritmetice! la
Criş. Făcându-se o propagandă mare I
1. Prelegerea au fost constată
clasa
în toate satele din jurul acestei co- I
de
toţi vorbitorii ca foarte bine sucmuni, au venit din fiecare comună,
aproape toţi românii intelectuali dop ceasă propunându-se a I-se da laudă
protocolară. La crUIcA s'a făcut obrit ori şi mândri de arta românească.
Sosind Reuo!unea in gara din Pă servări mal mult la formă de cât la
dureoi, unde au fost aşteptaţi, apoi fond, imprejurare. ce a ridicat mult
metodul de predare. Căci ori-ce siduşi cu trăsuri şi automobile la Casinoul Roman, unde au luat dejunul. Iinţă işi va da Învătâtoru{ pe lângă
La ora 10 au plecat cu toţii la biserica o piogramă atât de incărcată, cum
este programa şcoale! de azi, este de
ortodOxă, unde au dat răspunsurile
liturgice, Biserica a fost tixită de mul- lăudat, când iovăţatorul ajunge ca elevii să fie suflcent introduşi. ca să
ţimea credincioşilor, cari au venit ('u
mic cu mare. Serviciul relîgios a fost poată apercepia materia clasei lor.
După terminarea şedinţei intime, Înoficiat dt 3 preoţi şi de diaconul din
Arad. (Guleş) Această Dumlnecă a fost vătătorli şi publicul adunat trec În
pentru toţi românii o zi de înălţare şedinţa publică.
Publicul prezent au fost bogat res·
sufletească şi rugăciuni către Dzeu.
plătit de osţ,ăneala sa prin prestatluoile
După terminarea acestei măreţe şi suelevelor de sub conducerea invătă
blime Hturgli, toţi oaspeţii şi coriştii
toarelor D-şoara Florlca Moldovan şi
au fost repartIzati, pela familiile roD-şoara Petlca. Recitarea poezlllor, a
mâne din ChlŞineu ,i Păduren!.
Era un răsunet şi o mişcare, în po- dlaloagelor şi monologul, au fost aporul dornic de-a auzi opereta necunos- proape artistic predate.
Foarte drăgute au fost elevele clacutA până atunci de aceasta comună
sei Il-a cari au daosat hora imbră
şi cântecele poporale, mult duloase,
cate unele din ele în costume naţio
vesele şi armonioase. La concertul de
qale de băeţf. Aceste prestaţiun! au
seara, au luat parte toţi românii, prefost intercalate de frumoasele puncte
cum şI celelalte naţionalităţi din cocorale; corul plugarllor şi in deosebi
mună şi jur. La ridicarea cortinei cocorul meseriaşiJor condus cu mult
rişti! fiind toţi tn costumul national,
simţ de artă de invăţ. Blchlceanu care
razele de lumini ce reflectau aceste
În scurt interval de când e in Şlria
costume erau de o feerică splendoare.
a disciplinat şi organizat elementele
Prlmul punct a fost opereta Crai noa,
de cor io aşa măsură, to cU ar putea
de V. Alexaadri, şi muzica de C. Poemula cu ori şi care alte coruri mal
rumbescu. Aceasta operetă care a avut
vechI.
un succes grandios, fiind predată inCu mult interes au fost ascultată
tr'un mod artistic, a uimit şi a locâo- din partea pllblicului Instructiva lutat pe toată lumea.
crare a dir. şcolar Teodor Cherechean
După aceasta operetă au mal cândin Oalşa; It Trecutul Istoric al comutat mai multe cântece patriotice şi
nei Şiria". DAnsul ca fiul comunei
cAntece poporale, Izvorite din sufletul.
Şiria scoate in relief toate momentele
poporului român.
cari
interesează de aproape comUDa
Potopul de aplauze, strlgări, ce erau
to sală, au dat dovadă de o intelegere, ,i pe românii din Şirta. Multe lucruri
spriginire şi iubire a artei româneşti, neştiute şi nemai auzite de public a
care trebue ridicată şi arătată lumii. comunicat publiculuI. lnstructivl a
Toti acel cari au fost la concert au fost pentru şirieDI aceasta lucrare
'ntra cât dlsertantul e primul care n'a
rămas pe buze cu cuvintele "ar fi bine
altat comuna sa natală şi adunând
dacă ar veni acest cort fn fiecare an
datele
referitoare la romAnii şirieal,
măcar odată În comUDa noastră-o
le-a
comunicat
ta prima loc cu ei, CI
Laudă, mulţumire se cuvine tuturor
membrilor acestei Reuniuni de cân- prin aceasta si potenţeze in urmAtori
iubirea localul oatal, indemnându-i
tări şi mal ales dlrijoriJor: Atanasiu şi
a
nu. lisa să piară amintirea gloriollă
Ion Lipovan, precum ,1 d-Iul Dr. Stola
comunei lor care a jucat un rol
nuca, preşedintele RpuniuDei de cânatât
de Insemnat in tstoria trecutului.
tări.
Gheorghe Ruja
1nlţiativa d-lui inv. Teodor Chereinvltitor.
chean e cu atât mal de lăudat iotru
Chlfineu-Crlş
cât Şiria a dat oameni tnsemaatl in
ee ,
,n'
r el"
toate directiile desvoltărÎi neamului
românesc.
comunală.

....

Alegere

to ziua de 2 Iunie a. c. s'a declarat
aleas~ singura listă depUSă pentru alegerea consiliului comunal in comuna
Tălaglu. depusă de cătrl organIzaţia
locali a partidului National-Liberal.
Toate sfortărlle naţionaJ-tlrănfşti1or
reprezentati prin Hord Adam c,trclumar ,. consilierii disolvatl, au rlmas
zadarnice, clei n'au patut amlgl nici
măcar pe cei 2!) alegători, necesari la
depunerea listeI.
Cu aceastl ocazie locuitorii comunei
Tllagiu, au dat din nou dovadA despre
nemăreinita iacredere. ce o au in partidal National-Liberal, acel partid, care
a fnfăptuit atitea mari opere pentru
blaele,' fericirea scumpe! aoastle patrii.

..

Şirianul.

o,

ewn

.n . . .

Primiria Comunei Adea.
No. 420 i 192•.
PUbUcaţiune.
Publicăm

licitatie pe ziua de 16

Iulie 1928 orele 10 pentru furnIzarea
alor 100 m. pltr. lemne de foc nece-

sare

primăriei şi

notarului.
de licitaţie se pot vedea in biroul Dotarului Intre oarele
oficloase.
In caz, că aceasta licitatie va rAmAnea firi ruu1tat IIciţaţia a doua se
va ţinea la 1 Auguat. 1928 orele &0.
Adea, la 31 Maia. 1928.
Condlţiuolle

Primălia.

•
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Bancii nationala
.
D. ~r. UDi~8Ii~sit ~e cuuiint~
Banca Românească şi
nDInnRVn
I
UUUA •IBăncii
că
fata ~e ~1~(ftICH un
-

O comparaţie

ne la locul ei

..
tii i
D. d r. Va Id a, CUuoscu
op tJ e pu·
blice prin numeroasele iotefV1evurl
umoristice publicate prin ziare, precum
şi prin "eleganta U formulă, atât de caracterlstlcă Intelectualltătel sale... Portu l Marsilia", publică Dreptatea şi

intr'o foaie de şantaj un articol.
Articolul are -tlllui În ungureşte.
SIăbăciunea aceasta a d-Iui dr. Vaida
pentru limba lui Arpad nu ne surprinde
şI nu·j nici prima oară când se manlfes.tă.

D,

g~.

tizanII

Vaida, ca

şi

o parte din par-

fac cunoscut O-,Jor deponentl ai
"Victoria",
s'a mal acordat
un scurt termen pentru primirea cona fostului preş. de Consiliu
diţlllor de moratorlu şi în consecintă,
domnii deponenţl sunt rugaţi, ca în
(ronlc fată de r"'găţenl'," pe cari
interesul O-lor, să se preZinte de ur.. '
'ţă
" pen t ru su bgen la B anca" V'IC tari a
cum se ve d e, d -sa nu poate 8 ă - I su~ scrierea declaratlUnilor, aducând şi
fere. Ironic faţă de SI. Sinod al Biseri- carnetele, fUndcă actiunea de salvare
'cel Ortodoxe, din alte motive.
.
se va îocepe numai după aderarea la
D~sa nu întelege - iI credem I homoratoriu a tuturor deponenţllor cu
tărârea SI S'nod!t'
as amâ ă
depuneri peste Lei 10.000. In caz con.
) . T,-a
e
'Il cu trar, Băncile asanatoare se vor deslndeciziunlle dietei feudale uogureştl.
teresa complect de soadea Băncl1
Pentru un fost preşedinte de con- • Victoria", care in lipsă de ajutor ursHiu, comoaratla aceasta constltue un gent! va fi adusă în stare de faliment.
trist exemplu al lipsei de c'uvilnţă
faţa de biserica ortodoxă.
ŞI totuşi hotărâre a Si. Sinod a fost

-1

o

clară.
Preoţii

săi

politici nu se pot deloc
obişnui cu atmosfera României Mari.
Prea invechit!, spre. reuşi să se acUmatlzeze, d. dr. Valda şi comp. confundă adesea Bucureştii cu Budapesta.
Aşa fiind, utilizarea limbel maghiare
pe care zece ani dela Unire d. dr.
Val da, fost preşedinte de consiliu al
României intrejlte, n'a reuşit s'o uite,
apare, cum a s:ris mal SlJS, firească.
D. dr. Vaida gândeşte şi azi mai
bine în ungureşte.
Este unica explicaţie a atitudine!
nefaste pe care d-sa şi partidele d-sale
le manIfestă dela Unire pe toate chestiunile mari româneşti.
Absen1a dela lncoronarea Suvera~
oilor are aceeaş sorginte.

•

Artlcolul de azi al d-lul dr. Va;da
pus în lumina acestei explicaţii fireşti,
apare! pentru mentalitatea d-lui dr.
Vaida, la locul lui.
D. dr. Valda vrea să apară ironic.
O, Ironia d-lul de. Valda t

*""
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pot face politică pe care o
vor, dar Îa nici un caz DU pot subordona intereselor meschine politice
exerciţIul sarcedDţ~ului lor.
Preoţii pot fi, dacă cred că aşa îşi
servesc tara, llaţionall-ţarăniştl.
Misiunea 10r inaltă n'are, Însă, nimic afa~e cu preferinta politică.
Misiunea lor este de pace, de lr:frd~
tire, nu de urd. de indemnuri anarhice
puse la adăpostul Sj. Cruci.
Sj. Cruce, care simbollzeazd jertfele
MântuitoTului pentru dragostea sa de
oameni şi mântuirea lor, nil poate servi
de une/fă politic/anilor ahtiati şi nerăbdători, în goana dUPd bugetUl Sta-

tului,

'

Cei cari uită de misÎunea lor
n'au ce cduta in Bisericd.

înaltă,

Poate d, dr. Valda să inţeleagă
actul înţelept care este hotărârea Sf,
Slnod?
Este prea poli tician ~i gândeşte
prea in ungureşte - pentru aşa ceva.
......1tw.-......_ _nw"·""·__*"_*,,-Az"_ _."'-*"·""'' ' ' ' ' ' 'II1I'.....I,......_
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H~.rsilia St~na

Dl. 1. Georgescu Prefect al ju- I Două f~mlh fruntaşe din l~detul Arain sdptămâna trecută a' dulul, can au dat neam~IuJ. românesc
fost la Bucureşti, luând parte la oameni. de valoare apreCiabilă, au fost
şedinţele pentru studiul legei gu- crud atlOse de decedarea preotesel din
arzi/or comunali care s'a tinut la ComIău~, care răspundea la numele
Ministerul de Interne sub 'directa Hersllia Stata născută Sturza.
preşidenţie a Dia; Ministru Duca.
Aceste sunt familiile Stana şi Sturza
deţului

*

Tămăşdan

4 I/a
4 1/,
7
11

12

1/

12

1/2
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Banca

cu

,

"ftlbina~

~

Este în Interesul blnepriceput al
turor deponentHor ca actiunea de s~
vare a băncilor asanatoare, adică d~
chiderea de noi şi importante cred_
să se inceapă cât mal neîntârziat spt
a da Băncii .. Victoria" POS) bHitat~
a se ref
ace i
pr i
n nt enSl'f'Icarea opeq.
ţlunt10r sale. Orice zi de intârzl~
aduce băncii pagube însemnate, In.
resul depooenţ:lor, cari nu s'au p~
nunţat incă şi a căror număr scat
din zi in zi - căci grosul lor a ~
mit deja cond iti unile de moratoriu t
este ca să adere fără amânare la
ceste condiţiuni prin semnarea dt'c
raţiunii respective.

staţiunile

L

de oprire:

din Talpoş la Berechiu-Apateu-Satul nou-Vânăt
-Mişca-Chişineu-Nădab-Şimand-Zlmand-Arad
d~n Vărşand la Pil-Socodor-Chlşineu-Nădab
mand-Zimand-Arad.
din Cermei la Şepreuş-Sintea-Chişineu-Nădab
Şi mand-Zi mand-Arad,
din Semlac la Şeitin*-Pecica-Arad.
din Arad la Pecica.
din Arad la

8
8

16

Direcţia

din
din
din
din
din

Ztmand-Şimand-Nădab-Chiş,neu.

Pecica la Arad.
Arad la Pecica.
Chişineu la Nădab-Şimand-Zimand-Arad.
Peciea la Arad.
Arad la Zimand-Şîmand-Nădab-Chişine

Mişca-Vânători-Satul nou-Apateu-Berel'hiu-Tal
din Arad la Zimand-Şimand-Nădab-Chişineu
te a-Şepreuş-Cermei.
din Arad la Pecica-Semlac-Şeitin*.

din Arad la

Zimand-Şimand-Nădab-Socodof

-Vărşand.

ambele originare din fruntaşa comună

St. Medic Unlv.

Dentist inapoindu-se din călătoria de
studii şi-a început consul1aţiunile, în
Bulev. Reg. ferdmand No. 15.

•

In Ziua de 6 Iunie 1. c. toţi dmn!1.
})retorl din Judetul nostru au fost CODvocaţi la Prefectura judeţului unde s'au
discutat mai multe chestiuni de ordin Adtiv.

'"

Suntem Informati că consiliul comunal Arad este disolvat.

•

Shimbarea Mersului Trenurilor pe
Calea Ferată Electrică Arad-Podgoria.
Trenurlle CăII Ferate Electrice Arad·
Podgoria, cu incepere dela 1 Iunie a.
c. vor ctrcula in modul urCl1ător: Pleacă
din Arad la orele: 5'11", 8. 11,00, 14. 3°,
şi 18 25 , Dela Pâneota la orele: 5'10,
7. 56, 11·2s, 14.23, şi 18. 15• Pleacă dela
Radna la orele: 5 21, 8 1~, tJ .iO, 14 ill,
şi 18'se.. Afari de aceste trenuri va
mai circula în fiecare Duminecl şi
sărbătorile arătate in Mersul Trenurl~
lor un tren special care va circula io
modul următor: Pleacl din Radaa la
21'141, ş! din Pâncota la 21"3°, şi so~
seşte la Arad la orele 23'°'.

•

,Asociatia Înv, din Jud. Arad

O-nil preşedinţi ai subsecţi!1or sunt
rugaţi cu insistenţă a convoca de ur~
genţA şedinţele conferintelor. Progra'"
mul stabilit se va anunţa subsemnatului preşedinte. LucrărUe şi cele discutate depuse in proc. verbal, .e vor
inainta bir. gen. Mândruloc lud. Arad,

CrIStea, preşedInte.
TipografIa Dtecezană, Arad.

• Numai când drumul este practicabil.

se conDespărziua de
10 sala

de şedinţe a Căminului coltural.
ORDINEA DE ZI:
1. Deschiderea Adunării Generale
de către Preşedintele Despărtământului.
2. Darea de seamă asupra activităţii
Despărtământului pe ann 1927 şi 1928,
Iunie inclusiv.
3. Rapor!ul censorilor.
4. Raportul casierului.
5. Votarea bugetului pe exerciţiul

la şcoala primară No. 1 din Arad, ~
expoziţie va fj aranjat! caşi in i
precedenţi, incepând la 25 Iunie.
locheerea anului şcolar care va
in ziua de 29 Iunie se va face ID Il
de sărbătoare pentrll toate şco~
~
primare.
____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r l

In 27 Maiu a. c. învăţătorii ali
cercului cultural 1 al oraş!
Mai dureros fnsă a fost atins de
s'au strîns in şedinţă culturală.
prt'şidentia O-lui Gb. Popovlciu
pierderea răposatei Hersflia Stana, soArad. Conform obice1Ului şi iadrui
tul său părintele Ioan Stana preot in
rilor primite dela superioritaţi, şedl
Comlăuş, apoi fiica 10r Hortensia măs'a început cu prelegerea practică
ritată cu profesorul Emil Vlad din Arad
1928 29, şi
"G~ografle" tlnută de D-na Elenal
6. Propuneri.
şi Traian Stana oficer la prefectura
droghy, care atât din partea membt
Preşedinte.
Secretar,
corpului didactic, cât şi din pal
poliţiei djn Arad.
Dr.
Someşan
(ss)
D,.
1.
Boti~
membrilor a fost decretată de I
Mutarea răposatei dlD lumea aceasta
succeasă. lntrându-se in ordinea
însă a intrunit regretele unanime nu
zi, şedinţa Intimă să des~hide cu
numai ale rudeniilor, ci ale tuturor
,
nul Regal" cântat de toţi cel preZA
celor ce a cunoscut-o şi stimat. CAci
Urmând programu,I, preşedintel
Revlzoratul şcolar din Arad a fixat
preoteasa Herstlia Stana, a fost ade- pentru acest an următoarele termene vită pe O-ş Ţabic a· Ş-I desvolta
ferinţa, care aşa după cum a fost
pentru examene de fine de an:
văratul tip şi model at preotesei ro~
1. Şco Primară No. 22 din Arad el. cluită, a produ:i o impresie foarte b
mâneşti. Stăpână pe adâncl sentimente
religioase, naţIonale şi calitative, tn- V şi VII va avea loc examenele la 11 asupra auditorilor. O-ş Ţablc ia
tuslasmul tinereţii care~t şade aş
iunie.
tr'âosa 501111 său a avut tovarAşu bun
2, Examenl'le de absolvire pentru bine, deşi e la prima Încercare
de viaţă, in casa cărora se cultlvau pe toate şcoalele din judeţ au incepere păşlre În publiC cu debut suflel
a stors aplausele prez~nţllor cari
, 1ângă sentimentele de a da neamulnl de la J2 Iunie.
răsplătit munca cu felicitări căldurc
3.
Examenele
pentru
cursul
de
adulti
nostru fii bunI şi o lleţărmurltă draArad
va
incepe
la
16
Iunie.
A urmat apoi conferinţa Insp. ŞI
goste de neam.
4. Examenele de fine de an începând Cristea .In amintirea celor morţi I
Tocmai pentru aceste tosuştrl dost cu el. I-Vi la toate ,coalele rurale şi tru realizarea idealului românesc
adorată ş.1 de toţi creştlnit comanei
urbane de stat va incepe la 1& Iunie. care i'a enumărat CU sfinţenie
Comlăuş. Acest fapt s'a invederat la
5. Examenele cI. I-VI la toate clumul generatle\ trecute în elupl
,Înmormântarea defunctei fntâmplată şcoalele minoritare rurale şi urbane drepturilor noastre strivite in pIci
Duminicl in' 27 Malu, când toată co- din oraş şi jwdeţ va incepe la 22 de tirania trecută.
D~I Simeon Alba dlr. fC. a preZl
Iunie.
muna a ImbrAcat haIne de jale.
La examenele de absolvirea cursu- lucrarea despre agrimentură, ca
lnmormântarea decedatei preotese . rllor de adulţi şi examenele şcoalelor fixat cu multA competlnţă acest
a efeptult~o protopopul Lucuţa din ŞI~ primare urbane şi rurale va participa . de educare a elevilor ,coalelor DOI
,i delegaţi Mini.tertatl.
fiind programul exhauriat, pI
, ria asistat de 10 preoţi.
Expoziţia de fine de an. de lucrul
dintele ridică şedinţa mulţumind d
TrImitem lntrlstatef famlUl regretele
manual a şcoalelor urbane şi rurale se brtlor pentru dragostea depusA 1
i noastre Şl rugăm Pronia CereascA si
va aranja începând dela 18-23 [unle munci care va produce efectul
facA rlposatel- care De plrlseşte la . la fiecare şcoală.
de celce o tmbrAtiş-eazA cu atlU
etatea de 54 anI....:.... odIhna ferIcită.
Expoziţia generală a tuturor şcoalelor
rlntl de bine.
Rappn
Redactor girant responsabil: ŞTi DRAGA
Cenz. Prefectura judeţului,.
Şepreuş.
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Potrivit art 18 din Statute
voacă Adunarea Generali a
tamântulul Arad al Astrel pe
Miercuri 20 Iunie c. orele 18

Incheere de an scolar
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