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Oamenii cari vor să ne 
guverneze trebuie să aibă 

idei strânse În sistem nu 
În potpouri (amestec) de 
idei adun ate din toate păr
ţile ca În programul naţio
n a J ~ tiriril i ştiI or. 
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Arad, 2 Iulie 1927. 

~~ Lumină din lumluă I Serbările 
~ -

şcolare Sfich luiri ... 
Trăim in epoca certific~telor de... bună 

purtare. mi Arad, 2 Iulie. 
ssel 
192 Nepătrunse sânt cărări1e Dom- povaţa supremei Sale înţelep-

Decâteori to,opl'ala Îşi Întinde aripele ei 
grele şi saar"le aureşte câmpiite, porţile 14-
caşelor de cultură. sr inchid, pentru a in
crusta la riIhojul acfit-itdţii lor an an de 
muncă, un an de srrdduin(ă. 

Eram obişnuiti că, astfel de certificate 
se eliberau pe vremuri soldatului Ştefănuţ, 
sau sergentului Antonescu Vi-gi', de pildă, 
atunci când se liberau din armată, pentru a 
putea ocupa n biată funcţiune la Uat: fie 
de maturâtor de stradă li primărie, sau de 
uşier la judet. 

::lup nului. ci uni. 
~ Şi, - după ~?m spune u~ Să luăm aminte! 

a d mare poet al lumII, - omul sa Toate câte s'au hotărât, bine 

Discipolii cari AU sorbit lumină din lu-
mina indramdtorilor lor sl/fleteşti, aştt!aptd cu 

Îi braţele deschise vacanţa CI! .Vin: ca aripi pră
'Iui!e din zări pline de năduf ŞI toropea!l1. 

88( nu se incumete vreodată a pă- s'au hotarât. Măsurile ce saa 
~ llirunde nJima lucrurilor hotărâte Luat sâni însaş evanghelia fiintei 
nall de Cel ce a zidit făptura cea vă- noastre de mâine. Un singur câr
i~~ zută şi cea nevăzută mu-tor politic destoinic, Încercat 
rali Iată că de abia ce au trecut şi sigur de sine, are această 

, Şi ~-acafzţa vine incărca/1l cu surpnze! 
. In pragul şcoalelor o privesc cu iin.d a-
lâţia inşi... Şi nu ştiu dacă în onoa,ea I'l sau 
în a celor care o aşteaptă se dau serbdn 
şcolare. Ne-ar plăcea să credem ei! În a ni
mdruia. Şi aşa ar trebui să tie. Serbările şco
lare ar trebui să lie, aureala cu care să se 
ÎflCUtlUne a muncă intensă o activitate plină 
de rod. Ar trebui să fie si!rbi!toarea muncii 
pentru acei cari prin strdduin(ă tiU ştiut să În
mulţeascl1 talanţii. 

Epoca d:: după războiu - aceia a inver
sării valorilor - răsturnând totul cu josu in 
sus, fostele grade inferioare În armată au 
ajuns ,efi de autoritati in viaţa publică şi 
cum proverbul glăsueşte că "lupu'şi schimbă 
părul, dar năravul ba" cei invăţaţi să dea 
iaroa prÎn cufetile camarazilor de cătănie, 
au preschimbat visteria statului, tot În nişte 
sănnane cuferaşe cazone şi... vâriindu şi a
dânc mâinile, luara cât pulură t (Totul sia 
petrecut Într'o noapte fără lună şi fă] ă stele, 
aşa ca in romanele fantastice.) Socotelile e. 
rau făcute din timp: "Dacă mă banueşte ci. 
neva, apelez la sistemul cazon: un certificat 
de bună purtare şi ţara care m a hulit, mă 
va adora din nou!" Metoda a prins, blneÎn· 
tele" la cei săraci cu duhul şi mulţumită ei 
cti doi Vasile din urbea noastră sunt În 
pertractări de aoşi elibera reciproc certificate 
de b·rnă purtare, care vor suna astfel: "Sub. 
semnatul Vasile 8., dT ... În beuturi spirtoase, 
certifL: pe proprie răspundere, că, dl ex mi
nistru Vasile Q. nu a dat iuna prin visteria 
I>tatului, la ministerul pe care l'a condus cu 
o deosebită competenţă şi că Însuşirea unui 
milion şi jumătate lei este o acuză nefondat~ 
căzută din chiar ,enin, ca de pildă, cum 
c .. de·o cărămidă in eapul omului!" 

nouă ani dela întregirea sa şi, ţară. E partidul naţional·liberal. 
)rnl neamu,} românesc, care a fost Numai acest partid va putea aş
tiei. răstignit pe cea mai cruntă terne o pernă de împăcare şi 
: dW~ruce a patimiIor istorice, este alinare subt tâmpla inorată de 
~ii: ehemai atât de curând, în văzul ingrijorare a sublimului nostru 
~ab lumii, să-şi dea măsura înţelep- Rege, în clipa când ingerul ne-

. eiunii, să·şi facă dovada unei fiinţei li va umbri sufletul. 

Şi acest lucru este deplin inţeles ifJ. Ti
mişoara. In capitala Banatului se fixează o 
anumită zi când elevii tuturor şcoalelor ser· 
b(~azd cu dl'osebit fast Înco,onarea trudnicelor 
ndzuinţi. 

~ raeonştiente chemări, pentru care, Oricare alt partid politic riscă 
od~după atâtea veacuri de încer~ viito~ul t~rii. . 

Frumoasd şi îndlţătoare trebuie să fie 
ziua În care mii de e{e\'iţintesc cu p,il-irile 
cuminţi asupra premiilor cari aşteaptă dis
tribuţia. 

)m~cări Stăpânul cu ochiul de ŞI OTlce suflet de patriot 
a IIsoa;e i-a deschis o mare pa-. chibzuiT este azi profund întri
~ kgină 'albă de vrednicIe, Între i stat în faţa nesocotinţei, de care 

noroadele' pământului. dau dovadă atâţia cărturari înre-

Aceasl4 zi e desif(ur un bun prilej de e
mulaţie şi indemn. Căci ambi(Eei îi mai lip 
seşţe indemnul şi iniţiativa pentru. a săvârşi 
/acruri mari. 

La Timişoara .... 

ce~ Sânt ceasuri grele, sânt clipe gimentaţi!n alte partid.e, ~ân~ 
OWtainice pentru toate sufletele ro- cu svonun alarmante ŞI mmc]
t °mâneşti În această vară a anu- noase, precupeţesc sufletul ob
tŞ]ui 1927 ştesr, mânaţi de diavolul trufiei 

La noi in Arad se fac serbl1ri şcolare in 
fiecare an dor se lac intr'o atmosferd similaro 
4a aceea a unl'i sărbători naţionale când În
tre Imnul r('gal şi Pe·al nostru steag, în cds· 
c.tul asculfdtorilor distraţi, câti'-un dascl1i ,ă· 
guşit Înşiril allii tuturor rdsboaiclor şi eveni
mentelor mari. O atmosferă priifuită. 

Drept m uIt ă mit ă, cel spălat f ru
m n S de către competenţa iscălitură, ii va 
libera la rându i certificatul cu următorul 
text: "Subsemnatul dr. Vasile G. ex·ministru 
şi autor a mai multor tratate, cari n'au nici 
o legătură cu cele scrise de către Gustave 
le Bon, certific pe proprie răspundere, că 
dl Vasile B. n'a fost beat nici o clipă in 
toată scurta i carieră de înlocuitor de pre. 
fect de judeţ şi că acuzele cu invârtelile par
cului, cu cUlTIoărarea castelului dela Pâncota, 
cu imrusul cadou dat de notarii . comunali, 
sunt nefondate - din punct de vedere al 
,.dreptului", fapt care-l poate certifica şi 
dragui Il'eu nepotel dr. Emil M., ftcior cu 
mUită f'xperienţă in "de· al de astea". 

.. Sarcinile grele sânt sortite 
pentru umerii tari. Durerile mari 
sânt date celor aleşi. In văzdu
hul cugetului românesc s'a plă
mădit vorba: nu da Doamne, 
omului - cât poate să rabdl:. 

- Dupăcum Întrt: oameni, aşa şi 
ohiintre popoare: puţine sunt cele 
eraalese, în înţelesul cel sfânt. 

Iar, în gândul Său cel sfânt 
"Oşi nepătruns, Dumnezeu, a fă

ieut ca paşii neamului nostru să 
I;e împleticească pe neaşteptate 

stlln faţa unei mari cotimri, plină 
ul1.je întunerec şi de neprevazut. 
€D nouă şi năpraznică încercare 
~e deslănţue asupra noastr~. 

~or: Marele nostru Rege este ale
ce~uit de braţele unei suferinţe 
tru.leiertătoare. Inimi le româneşti 

răd cutremurate cum steaua de 
i a~oroc a neamului păleşte vre
re~elnic de ceaţa nesiguranţei. 

stu O lume peste mări şi ţări, 
insteşte azi şi va proslăvi în 

;tr~iitor chipul marelui nostru 
vârr)omnitor, care dintre toţi, a 
ferţat cea mai sublimă pildă de 
">~ragoste şi jertfă către poporul 
~i~ău. 

Şi dacă aceasta este adevă
ul şi dacă ne dăm seama, câ 

liJIiiciunul dintre noi nu r]utim 
1 înălţimi atât de atoate-văză-

t
are, trebuie, - căci e porun

~r Destinului nostru - să as
~ 1tăm cu smerenie cuvântul ce

li dintâi Român, care cu ochii 
tintiti în zarea zilelor de mâine 
. în conştiinţa unei senine as· 
nfri de veci ne chiamă azi în 
reajma Sa pentruca să ne dea -

şi otrăviţi de holera măririlor 
deşarte. 

Urnele de ţloi sânt astăzi al
tare. O singură mărturisire este: 
crezul siguralfţei viitoare a Ro
mâniei Mari. 

Străinătatea, şi în special, 
puternicd n ştri prieteni, Fran
cezii, Englezii şi Italienii, s'au 

La Timişoara e entusiasm, Is noi. mQ- l 
notonie. I 

Se zice cl1 imiittţia nu l' anorabi/4. 
In cazul sărbătorilor şcolari' ar li totuş reca

malzdabilii. Din mai multe puncte de vedere. 
Şi cum dlui insp('ctar regional i se atri

buit' frumoasa iniţjatil'iJ, cu atât mai .accep
tabilă ar fi imitaţia cu. cât de acelaş mspec
torat depif/dem. 

Să imildm dl'ci lucrurile frumoase. 
Nimeni nu ne va condamna. Mai ales când 

aceastd imiraţie este in al'antajul celor de cari 
ne leag4 atâtea speranţe. V. BUOAR/U. 

Ei l... si să mai zică lumea. de oamenii 
ăştia că sunt aşa şi pe dincolo t 

Papistaş 

grăbit prin oamenii lor de stră- _ ...... _J.O'_ ..... 
lucire, să se arate bucuroşi, ba 

.. ........... ·.zrzr ...... .a .... m ............ , 

chiar însufleţiţi, că în aceste ore să-şi coacă azima târzielor şi, Scriu aceste rânduri de sin-· 
de împărtăşire tainică a poporu- vai, atât de rătăcitelor pofte, ceritate cu riscul pietrilor ce-ar 
lui nostru cu viitorul, în frun- "eroii" de ieri ajunşi azi strigoi putea să mi le svârle inconştiinţa 
tea ţării noastre se găseşte un ai unor amintiri sfinte) vom patriotică. 
bărbat de înălţimea uriasă a lui face profeţi a biroinţii. Sânt ajuns în după-amiaza 
Ionel Rrătianu, care ar face POM Poporul judeţului Arad nu-şi unei vieţi de necontenită jertfă. 
duaba oricărui continent al pla- va des minţi sănătatea sufletească. Am Întra urit portrete, pentru 
netei noastre. Soarta a vrut să avtm în necesitatea clipelor istorice. Spi-

N ~ dăm cu toţii seamă de fruntea noastră pe generalul narea mea a fost drum de ţară 
clocotul de uri dela hotafe şi Artur Văitoianu, fulgerătoruJ co- pentru toţi fariseii cauzei na.
nu scăpăm din vedere nici scân- mandant de oşti dela Mărăşeşti, ţionale. I·am suportat - ~ ii-am 
teia Îndrăcită din ochii arici lor personalitate masivă, dar taci- ridicat la înălţimi nebănuite de 
din cuprinsul ţării. turnă, ca un munte carpatin, ei în5işi. 

Cu frânele guvernării Îi1 chemată de Istorie să facă faţă Va veni ea vremea 
mâinile Partidului Liberal, nu marilor răspântii de nesiguranţă Iămurilor, dacă o vrea 

tuturor 
şi Cel 

că dormim, dar aşteptăm lini- în viata neamului. de sus. 
ştiţi. Un cuvânt de mare şi Iini-: Deci: cu o·ândul limoede şi 

Sânt în preocupările noastre ştitoare nădejde coboară În con- J cu vechia dr:goste pentru ne. 
lucruri, despre care nu e bine ştiinţ~ noastră, . Ia g~l:dAul că! preţuitu~ mucenic ~l brazdei ~r
să vDrbim astăzi. Cu atât maÎ faptUltorul de fie are ZI In cu- r delenesh pentru taranul roman, 
răspicat vom vorbi Însă mâine. prinsul ~cestui jude~ţ, tste pre- l acelaşi" î~ toate intemperiile isto-

Pentru clipa de faţă datoria f~ct.ul Georgescu, barba!u.l pro- f riei, propovăduesc cu întreagă 
noastră este să ne inzecim avân- dlglOs, care, precum mCI unu11 căldura sufletului meu cuvântul 
tul şi să ne înălţăm cu sufletul din semenii săi, aduce la noi în şi dorinţa luminatului nostru 
şi mintea alături de vulturul din Ardeal pilda înfrăţirii celei a Domnitor: 
vremi. ~trăbune.: să v fim i~oana toate î?ţeI~găt?are_ Este om.ul Să ducem la biruinţă pe Ion 
ener~lel noastre :tramoşeş.t1.v • predestmaţrunel, ainul ~care stm. t Brătianu pentru pacea şi feri-

ŞI pentruca sa ne cU1banl? ţeşie .lo~ul .. S~fletul sau, o~and I cirea viitorului nostru al tuturor! 
gândul şi inima 1a vatra tradl- va fI sa fie mţeles de tOţi, o . 
tiei din acest falnic judeţ al I să însemne puntea cea de aUr Ion MOIl/am, 

( b 1 ... A f vţ' .. Ard t t ! fost rrdactor al organelor l1aţiofw!e ţării, unde su t cenuşa g oru- . a In ra IrIl romaneş 1 e o - "Tribuna" $i "Rumânul", subt stă-
Jor stinse zadarnic mai încearcă deauna. pa.irea urlgllră. 
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Nu călătoriţi 

"TRIBUNA NOUAu 

Intrunil'i politice 
Intrunirea partidului Naţional-Liberal în comuna Săvâr

~in. - Grandioasa primire a dlui Prefect 1. Georgescu -

-

Nr.19 -
Programul . 

gU1'e-rnUll .~ 
- Funct ooal"U publlci • 

la băile scumpe. când şi În 
această localitate primiţi acelaş 

tratament cu bae de Să vârşin prin ţinuta dar şi prin faptele sale s'a . Fa~li de fun('ţionarii punlic},. ~ , 
arătat că sil1patiz,:aza cu Partidul Na tld~l Na\lOna~1 Llbcral ,a ~ntarat 

Acid carbonic 
sulfur şi 

hidroterapie 

Pentru ziua de 2Q Iunie (sft. Pe tîonal Liberal cu toat,.. ca nu este in 1 faca O pt:Ai!ICa de larga soltCltudlIlf 
tru şi Pavel) s'a anunţat o mH~ În ;cris in şrrur{'e mernb1"ilor Parttdului de reale imbunătatlre aduse stărei 1r 
trunlre a Part dului Naţional Liberal Libe'aJ. I morale .~\I .m:Jter!~le.. ./\ 

sare În comuna Săvârşin. • Pnn intocmIrea ŞI votarea 1 L 
In a in z0rii zdei se observase '10 tului, Partidul Nation;;! Liberal a ; g 

. . .. P·d Petriş 
VIU Interes pentrll Intrulllrea artl U g-urat situatlunea morală a functie' il 

lui Lib~r"l. zeci de tia-uri alergau d n La orele 3 d. a. se face pLeclrel riior căutând a i S;:-03Te de suh R 

:: Cercetaţi deci:: 
satele n~cne pentru a intimpina pe dl cu automobilele catre comuna Petris. i1uenta intereselor politice de pan a 
prefect Georg"scu. LI orele Il a. m. Aici a eşit poporul cu banderii şi stin· iar priI} Je>!ca J'lensiliot" şi print R 

Baia Simay 
en sosit tot p:JŢlorul din cO'nu darde Îr,lru întîmpinarea dui prefect, politică financiară chibzuită, f('l, a 
nele: Vărădia d~ J\\u' t Ş, Îl frunte cu care a fOCit primit cu mii de siriglte guvern liberal a putut aduce îmbij t 
corul m xt. a')ol fruntasii comu !elo~ de :>sa trăiască'. t"ţiri continue si simţitoare În Sd tJ 
JUlit'!, Mocioni, Soroşlg'. Cuiaşi, Ilteu I Aici au ţinut \'orolrl duii Gh. ţiunei matenal1 a slujbaşilor ICI 

Personal excelent. Abonatilor 
reducere 

efc. Tot la ara 11 a. m. al so,;it cu Pleş, dr. Ciuhandu, dr. COţOIU, dl SilO talui. IT 
automohilele \'cnind dela Arad dOli l' niceanu. ca locuitor in acea~la COllună, Partidul Naţional Liberal leat. a 
dr. Cîuhandu c ·nsilier ~ parhial car>d. apoi dl rrdect G~orge5cu. Adunarea in \'iitor problem'l funcţionarilor d: îl 

54 de ~enator, dr. 1. Robu, dr. Coţoiu I s'a ţinut in parcul castelului din do- temeinică organÎz .re a serviti: i 
.-------------- ad\" .. dr. 1. Cor 'ea P: i'l1pretor. Gh. I meniul B,~ncii Generale. u ,de 1 cu:e7te publice ~i de o politică lioalJC d 

. . . . ,. . 010 Pleş clnd. ?', ~eputat 111 cercull~ajna. l dl Simnîceanu. şeful sectorului. chibzuita. cae sin>?ura poate conn e. 
OiOOiOOK>OiOOlOOiQOiOOOiO . Q hlalntea pnmaqe! unde era ridiC It u:t· \ "iore/ \/işoia la Îmbunat:1iirea trec)!ata a salariiloJl 8 La 39 6 arc de triu~f, mult.imel aşteph cu ne' 1 stud. univ. va lupta ca imbunatătirile începuI! It 
Q Q I rjbdare sosIrea dlUl prefec'.. • fie sporite. :/1. 

Ci Bufetul Cinema O La ora 11'20 a. m. soseşte trenul 1; Agricultura Si Coo;lera il gţ. 
Q o. de Bucureşti. din care apare simpatica Rădeşti , 1 () ~~ IIM I · Ci , figură a dlui pr fect Georgescu Însoţit I Harnicii ţărani cari cunosc sprijinul Reforma agrara fiind Îndeplin p 
Q a U II r n r U U 1 81 fi~nd de d prof. u~i\'ersltar Mafloles~u :. efectiv al cel,)r de cari ii lea'!a ma:i se impune acu 11 punerea În valoar:d 
O t ~ Q dIn ~u~ur"şt'. U~rcand In. automobll.e, nadejdi, au făcut o . impun~toare prl sporirea b::>gaţiilor agricole ale Ro 8 O • pl:ac~ In c?muna, unde .In~tntea pn· f mire protectonlor Ş1 SfatUlt<?r110r lor niei, transformată din ţară de latifll.r< 
Q mânâncă o_o Q ~ mariei dl Gh. 1-'1 Ş ureaza, In frumolse , de bine. In ziua de 29 lume a. c., În ţară de mică proprietate ţ'irănel·d 
O se . '. • O ! c~vnte "bun s(}sit': dlui p~efe.ct,. du : s'au infatisat În mijlocul lor dnii dr. Prin raspândirea Îm'ăţămâfltt p 
Q !-! eftin ŞI bme Q \ p~ care corul dn \ ăradla canta cate\'a I Ioan Oroza fost deputat al parrtdulUl agricol, prin îmbunătăţirea mijloaa lT 

{'5 O J cantece naţionak. Dupa~e dl prefec~! Naţional. Liberal. fiind întâmplOaţi de c~Itur~, prin des~'oltarea Itt 
Q funrlionarii publici au 20 n 

/0 redutere Q I Georg~s.cu mulţumeşte c~ld~ros dlUl 1 de către sute de lOCUItOri i.l frunte cu ~:tulUl ag~lcol" care. trebUIe. pus a C 
O O PI Ş SI I~treguiui popor - 10 .. sune l reprezentantul Rada Stefan prim'lfu I G~mana IIIIC~lul aţ,rflcultor. In. condr !( 
OiOOIOOiOOiOOiOOiOOiOOOlOOiO tele mUZicei - pormsc cu tOţII spre! Comunl:Î. In cântdTÎ şi urale o"spetii mie cele mal leSnJclOase ŞI pnn Of lŞ 

• gramul adunării. Intreg poporul, cu ~ unde s'au inceput \·orblnle. ţarammell noastra Va aJullge tn :ll n 
grădirH publică. unde se desfăşoră pro i sunt condusi, până În taţa primariei I mzarea d;:=sfdcere~ prod~selor , agriC!,a 

Cele mai gustoase mâncări ~ mic cu mar.e, as~ulta fru~oasele \'o:! S'a expus pro?ramul gu\'ernului de prop~~ire urm~rîta. de acei cari, ci 
calde si reci beuturi excelente ! blTl ~pl.au~and ŞI .ovaţlOna"d frenetIC pentruca ţaranii să ştie cui isi dau crezatorl In puterile el, au luptat p-dl 

. A' • l pe dlstll1Şll oraton. votul şi Încrt'derea 10'. . tI u imrroprietărirea . i desrobîrea it 
se capătă lD Restaurantul ŞI i OI Simniceanu. şeful secfortllui Să ec mo'pică. -dl B· I De aici dîstinşij repraentami şi cu 

erărta vâr~in, deschide adunarea şi prezintă noscători ai nec"sitt.ţibr aglonom:ce Cooperaţia este menită să ia O CUI 

DREHER 
; pe distî 'şii oasp·ţi. Urme~ză \orbirile ,"oltare cât mai mare în viaţa soc v• 

I 
şi muncitoreşti s'a~ indreptdt spr~ co- . 

dlor Pleş, dr. Ciuhandu, dr. Coţoiu, muna Cii, insoţiţl fiind ae' către po şi economică a democratiilor mode;l ; 
~ dr. Robu din Arad şi Manoleseu din porul numeros până la marginea Cooperat la română în ultimii ~a 

Abonaf1ti primesc deost'b te COn-! BucureştI. ,\dunarea se termină prin satului. Cvrespondent. a\'ut să lupte cu greutatile tlreşt d• 
ditiuni. 0000 6' 1 vorbirea dlui prefect Georgescu, care • 4 dt:pâ răsbolU. ~---. ___ b 

P' Avram Iancu Nr. 17 t în f~umoase cuvinte mul,ume"te p0I:0-1 Partidul Naţional liberal al dodl 
lata , I rulUl pent J u frumoa~a pnmlre ŞI In· Cherl'chi rol co\'ârşltor în intemeierea. org:ia 

credinlează poporul de devotamentul In faţa Primiriei erau adueati oameni. zarea şi indrumarea cooperaţlei ~rn 
ŞJ recuno$t'nţa Partidul'Ji LIberal şi a cărora tocmai li se distribuiau cărţ'le de cunoscut, va lua măsurile cuvetSi 

I D ~ ~ tarul M n r e ~ n I ni i ~~\~~ti~~iiC~:!~~:n~~}r~~a~f:~~~:: ~;~~~:~~~~;~~;':'~~;!:;:~t;t:::'u~;:; r~e~1;ă~:::tc~;f:fi~!~~:~ ~r ~: 
• îngrăd 'tă de iur înpre- i smguiUIUl guvern. care poate conduce au aclamat partidul liberal, daii PăuşeştÎ şi satelor şi in C'(onomia genera;OUl 

O VIe 
- I d;: I ţara spre binele ŞI fer/cHea tuturor ce ţăril.,[H Jur cu gar , IR supra- tatenilor. Unu, candidat de deputat. T si 
faţă de 1030 s. po cu 'După terminarea adu:lării {'aspetii !±!±S!i2! J2I1 re 

4000 butuci vie şi 110 pomi au fost Îm"itaţi la dnul dr. Romul Co d' [~I·lll· ~·l fa'" ~ ~ a'" ~ ~.ltl. vi roditori, una casă cu tot asor- ţoiu, care cu aceasta oealie, nu nUlJlal 
• . tim~ntul compleet se vinde cu .. __ -.. ___ .. ______ _ 

120.000 Lei. aawsa:tb i_ u
nr 

t ElI 

Depărtarea din Arad 30 minute, 
'ar di'l gara Aradul nou 10 mi 
nute. - Oorito .. ii pot lua infor-

matÎuni la adresa: 

- . \ 

Naţional-Liberal ..lri~nna Hn" 
şi Invăţământul 10. Ardeal 

Partidul 
Piata Im~ărat Traian Mo. 1. Etai 4. 

Aruncând O privire retrospectivă 
asupra activităţii şcolare a gUYernelor 

Primăiia comunel Zerind. 

Nr. 61) - 1932. 

Publicaţiune. 

care s'au perindat dela preluarea im 
periului până azi, \'om \'edea că, sin 

62 gurul partid care a înţeles n",·oia de 
lumină a poporului ardelean a fost 
guyernul hber<il. In adevăr, gm'ernul 
ltberal este singurul guvern care s'a 

Se aduce la cunoştinţă publică, că gândit că lumina şcoalei trebuie să 
pentru lucrările de reparare generată a pătrundl până În cele mai ascunse co 
casei şi grajdurilor comunale din Ze mune româneşti şi fără Întârziere a 
rind în zIUa de 25 IulIe 1 Q27 la orele inceput să construiască şcoli, cerând 
15 d. m. se \'a ţinea licitaţiune pu- b;n~inHes şi puţin ajutor din partea 
blid cu oferte Închise în localul pri- populaţiei săteşti pentru cor-ili căreia 
mariei in conformitate cu legea contab. se construia şcoala. 
pubEce. Tot jtU\'ernul liberal a trimis o 

De\'izeIe se pOlte \"edea in biroul plei<l'dă de tineri învăţători munteni 
prim~riei sub orele oficioase. sau olteni, mai ales in Bihor unde 

Amatorii \'or depune odată cu Îna- limba românească se impestriţase cu 
intarea ofertei şi o garanţă de 5fii, I cuvinte poeite luate din limba ma· 
din suma oferită. . I ghiară, şi era pe cale de uitare. 

Zerind, 13 lume 1927. Cât folos au adus acei tineri învă. 
prima,i •. \ ţători Hnit; pe plaiurile Ardealului şi 

Bihorului nu o pot aprecia politician ii 
~~~~~ orbiti de u,ră~ ci tinerele gen~raţi~ car.e 
~ s'au reromamzat sub energIa ŞI pn 

Clt11i .1 rll.pAndiţl 

,.Tribuna Nouă In 
**X~~~~~~-+L~J«~ 

ceputa conducerr a învăţătorilor. 

Apoi gu,"ernul liberal, în dorinţa ca 
fii Ardealului să vie in număr cât mai 
mare şi la şcoalele secundare, nu a 
admis eforiilor sau comi tetelor şcolare 

I ~ă perceapă aceleaşi taxe de la elevi 
: cum se percep În regatul vechi, ci a 
i fixat un maximum de taxe pe care le 

poate plati anual chiar şi un om cu 
venituri mici. Pe lângă aceasta pentru 
copiii bllfli de tărani săraci şi funcţio 
nari a dat fonduli la fIecare şcoală ca 
să se facă bu~e şi să d<,a astfel posi, 
bilitate şi celor saraci să se adape la 
iS\'orul d'! lumină al şcoalei secundare. 

Tot pentru Ardeal şi Banat şi ţinu 
turile Ungurene. gUHrnul hberal a 
creat: Şcoala Pulitehnică din Timi 
şoara, Şcoalele militare din T g. Mureş. 
Sibiu şi Timişoara si a dat o exten 
ziune deosebită facultăţilor de la Uni 
versitatea din Cluj. 

Ce au făcut celelalte g<ll'erne? 
Răspunsul vine imediat pe buze: 
Nimic. J. D. 

Votali lista 
Partidului Naţional Liberal 

Votati 1 

Intrecer; aerient 
De când cu succesul enorm per 

I a a"'ut aviatorul Lindberg tril 
oce:mul În zbor atâţia alţii au l 

tat să limite. 
Chamberlaill cu to\'arăşul său, 

imitat cu succes pentruca in lis 
din urmă Byrd să-le confirme gc 
Astfel in ultimul timp ziarele seri! 
plecând din New York a ajuns cu ! 

Îu Europa. Şi spre a arăta mai li 
rit cât de pasionafe au devenit aC 
excursii traosa<:eanice, amintim 
treacăt că au mai pornit in h' 
mării fără de sfârşit Locotenenţii ." 
land şi Hegen tlerger dupăcum şi c 
tanul Courtney care intentioneazA 
facă raidul Anglia New-York şi ; 
poi fără escală. . 

Frumoasă îndeletnicire! Dar CIl 
se repetă mai des cu atât pierde 
intensitate. Şi credem că Lîndh 
fiind primul, n fi cel căruia i-se 
atribui mai multe merite! Chesfu 
de Întâietate! Şi incercării lui i·!j 
datori o scrie Întreagă d~ sucC6 
de alte recorduri dintre cari cel 
grandios va fi acela care va aduW 
rea] serviciu comerţului şi în j.1 

J timp cÎ\'ilizaţiei. 
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ât 
jint 

şi partidul natioual-1ărănist 
In ziua de eri 1 Iulie a. c. s'au 

'ei implinit 327 de ani dela Întrarea lui 
.Mihai Viteazul În cetatea Alba Iulia. 

1 I La 1 Decembrie 1 Q 18, Rom .. înii Între 
1 1 gului A rdeal şi Banat au proclamat -
cţi~ în aceiaşi cetate - - unirea pe veci cu 
b . România liberă, iar după aproape patru 
pan ani: la 15 Oct. 1922 M. M. L. L. 
rint Regele Ferdinand 1 şi Regina Maria 

fQ ai României s'au Încoronat tot În ce 
lbv tatea, devenită În istoria neamului, o 

stt tradiţie sfântă. Această Încoronare, so 
· ! cotită Înainte de războiu un vis fru 

mos, rătacit prin planeta Marte, am 
:agi apucat o noi, oamenii zilelor de azi şi 
· d in ziua de 15 Octombrie 1 Q22, toţi 

viei i am trăit marile clipe. Incoronarea 
ana dela Alba Iulia ca toată strâlacirea 
ono ei, piistreazâ totu,">i o pată, pe care 
iil« nu o poate şterge nici an fapt al zi 
)U~ le/ar viitoare, ne cam UflU! al zilelor 

.noastre! Din partidele, socotite de 
· guvemământ, aa lipsit două: cel Na 
13 .,(ional şi cel Tiinilrzesc, ca alte cavinte 
plin partidul Naţional Tiirânesc, fuzionat 
nIt .dUI'ă şeaple afli de "date vino". 
R(l Partidele cari au nesocotit Co 
tif" roana, cu o îndrăzneală pe veci con
nel-damnabiIă, s'au mirat totuşi, că în 
lâr,~ primăvara anului trecut n-au fost che 
oaamate la conducerea ţării. Mirarea cea 
:a I mai mare a fost aceia a trădătorului 

l C. Stere, care în calitate de înşurubă 
m!lr tor al legăturilor cu Rusia Sovietică 

Of Îşi astupa faţa cu cămaşea ţărănească 
;riu·a dlui 1. Mihalache şi ţinea in pum 

,u nu i de bolşevic feroce greutatea de. 
ari, claraţiilor dlui dr. N. Lupu.- Parti 
It p-dul Naţional Ţărănesc fuzionat CU frân 
rea tu riie rămase după furtuna care l'a 

I cum nu se poate mai sterilă t Pentru 
1 amintirea unui trecut, peste cari Na

ţionali Ţărăniştii vor să treacă sub 
ţiindu şi trupurile, cu mişcarile unor 
saltimbanci de circ, le aşternem mai 
jos cuvintele dlui N. Iorga, care as 
muţindu i din marea sa umbră, se 
pare că şi dsa le a uitat: 

.,Dar atât de puţin s'a văzut mâl1 
drul port al văilor noastre, cari ar fi 
trebuit să fie înfăţişate Întregi, din 
fundul Bucovinei până la Dunăre şi 
dela Tisa până la apele Nistrului, prin 
cei mai aleşi reprezentanţi ai naţiei! 
Ici şi colo vestmântul alb şi negru al 
Sibiului: altfel mai mult de prin pre
jurul oraşului cu câteva steaguri. Şi 
cât am aşteptat peste zgomotul .. Ura" 
al soldaţilor, pe acel inimos" Trăiască" 
al ardelenilor, În care sună toată ge 
nerozitatea şi tot avântul rasei! 

Dece n'a fost aşa ?.. S'a dus din 
partea unor nemultumiti cari nu ştiu 
unde să se oprească nemulţumirile, 
nici măcar încotro să se îndrepte, o 
campanie de îndepărtare asupra căreia 
nu poate cădea o destul de grea o 
sâlldă ?" 

Fapte nu vorbe. 

Partidul Na1ional-Liberal 
- a înfăptuit desrobirea neamului şi desrobirea ţărănimei -

Buni roma"i! 
Jn preajma alegerilor, întrebaţi vă 

de ce: 
1. La 1848 cea dintâi mişcare de 

redeşteptare naţională a fost condusă 
de acei patrioţi care mai târziu au 
fost conducătorii partidului Naţional
Liberal? 

2. De ce În ceasul istoric al Unirii 
Moldovei cu Muntenia, În Divanul 
Ad hoc din 18S9, tot aceiaşi oameni 
au fost conducătorii mişcării naţia 
nale? 

3. De ce la 1877 când s'a hotă 
rît Oi nastia românească, tot conducă 
torii partidului Naţional-Liberal au fost 
iniţiatorii? 

4. De ce la 1877 când s~a hotărit 
dezrobirea micei Românii, tot partidul 
Naţional-Liberal a prezidat aceit eve
niment istoric? 

5. De ce la 1881, tot sub un gu 
vern Naţional Liberal s'a proclamat 
Regalul? 

6. De ce la 1916, când România I 
s'a azvârlit vitejeşte În marele război 
pentru dezrobirea neamului, tot, parti. 
dul Naţional Liberal a pregătit şi a 
hotărît războiul? 

7. De ce tot sub un guvern Na 
tional Liberal s'au statornicit trmeliile 
României Mari, s'a dat tării noua În 
drumare. şi tot acelaş partid a prezi
dat la ]ncoronarea Regelui tutulor Ro 
mânilor? 

Fiindcă partidul Naţional-Liberal a 
fost singurul care a cunoscut nevoile 

reale ale neamului, singurul care şi-a 
dat seamă de marea sa chemare isto
rică şi a avut încredere în însuşirile 
seculare ale rasei cuminte, A ŞTIUT 
SA lNDRAZNEASCĂ ŞI SĂ SOLI. 
DARIZEZE· toată suflarea românească 
aceluiaşi mare ideal. 

BLlni romi ni ! 
Partidul Naţional liberal la ivirea 

lui În istoria neamului, a găsit boeriile 
şi ţăranii români ci ăcaşi, robi ai pă
mântului, fără drepturi şi .. numai cu 
indatoriri. " 

In preajma alegerilor, întrebaţi vă 

de ce: 
Sub guvernarea partidului Naţio. 

nal liberal, prin programul său poli
tic, prin luptele şi oamenii lui de statt 

s'au înfăptuit următoarele reforme în· 
scrise În proclamatia deIe 1848 ~ 

1. Dezrobirea clăcaşilor şi impro
prietarirea lor de către Cuza şi Mihail 
Kogălniceanu după proclamaţia dela 
1848 a partidulUI Naţional liberal. ' 

2. Improprietărirea însurăţeilor la 
1877. 

3. Vânzarea la ţărani, În 1881, a 
moşiilor statului În loturi. 

4. Legea 'invoelilor agricole la 
1Q07-1Q08 .. 

5. Casa Rurală. 
(i. Islazurile comunale. 
7. Exproprierea şi Împroprietărirea, 

Începută la 1914 şi Înscrisă În Consti
tuţie la 1917_ 

..... , ..................................... KB .............. . 

-<lesrădăcinat, cere astăzi îrt numele 
o o unei popularităţi fictive, frânele gu. 
soc vernării sub aceiaşi monarhi pe cari 
Jde,l a necinstit în ziua d ~ 15 Oct. 1922 
i a.Ja Alba Iulia. Uită acest partid, că cele 
eş~două forte curat ţărăniste: dr. N. 
._Lupu pentru- \le('hiul Regat şi dl Bog 

Si mai departe: .,Şi b'serica u 
nită ? Biserica Ini Ioan Inochentie Micu, 
martir'pentru neam, a lui Samuil Clain, 
lui Gheorghe Şincai şi lui Petru Maior 
chiar a lut Şuluţ, frate in 1848 cu or
todoxul Şaguna, stă după uşe, Îllţele 
geti: după uşe, alături cu nunţitll, un 
pridin desigur. dar căruia nu avem ni 
mic a-i cere În numele ideii noastre 
naţionale şi aliitari ,<ii cu episcopul ma· 
git iar Majlatll şi cu clericii lui. Afară 
În pridvor, ca să nu se spurce prin 
contactul cu ortodoxia, care, religia: Nu e Român care să nu înţeleagă şi să nu simtă că tre-
atâtor milioane În Rom,inia Unită, cu I cem prin clipe de mare îngrijorare. De aceea, oameni cari nu 
tează a fi şi a rămânea biserică de 
Stat! Mult timp V1 apăsa asupra bi aparţin partidului liberal ca N. Titulescu, Dr. N. Lupu, Stelian 

d'dan Duică pentru Ardeal, s'au Îndrep 
orgitat cu paşi drepţi spre adevărata che
:i !.mare; ţărăniştii rămânând numai cu 
uI,etsimbolul unei cămaşi, curată în stil 
e ~aţ~onal, iar naţionaliştii ducându şi 

tl 1nca pe drumuri streine de sufletul 
\'!Celor pe cari îi reprezintă, nehotărîrea 

erilUnui şef, care neputâlld ajunge guver
Jl~tor al Ardealului, portofoliul unui 

_sImplu minister nu'l găseşte destul de 
n~confortabil pentru forţile i ••. isto 
vite în zece ani de opoziţie steriJă, 

sericii unite amintirea acestei neiertate Pop~scu, Argetoianu, sau grupuri aparţinând altor partide, vin 
greşeli Ce tinde 1'1 o izola de inima în. jurul marelui român Ion 1. C. Brătianu pentru a-I sprijini 
neamului nostru, care este una singură'. 

Şi iarllş: "Pi1cat de cine n'a sim- în acţiunea sa de mântuire a ţării •. 
ţit, oricare ar fi fost motivele ce 1 au Cu priceperea, cu marea lui experienţă, cu re1aţiunile ce 
oprit, aceastil emoţie fliri1 /lume care, A t v. v • ă' • 
peste toate tristeţele prezentului, asi- are m s ralOatate, cu un stat major str luclt, cu un partId pu-
gură în inimile tuturora viitorul Ilea- ternic şi glorios., este sigur că dl Ion 1. C. Brătiauu va şti şi 
mulai fU de rândul acesta să ducă ţara Ia bun liman. 

Faţă de aceste adevăruri ruşinoase, 
Partidul Naţional Ţărănist nu poate 
vorbi in numele naţiei, pe care mci în 
momentele mari n'a ştiut s'o îndrepte 

lW~" _sa: .a •• IMNIlI~ •• __ 11-_____ & ... __ .... __ .. 

pe drumurile adevărului. An. ~[~~iru I ~arti~uIui H~tiDnal Iărăneu eIte 
• ...... .mm.u. ..................... CB .............. , ... , ................ .. ~i A~o~f~1 al lui ~(~ra~I[~i 

. Alegători! Curtici bându-i cu un ton batjocoritor unde 
aţi fost? - la biserică, - in biserica 
voastră este dracu. I~: 

Votati lista candidaţilor Partidului N aţional·Liberal - pentru 
oraşul şi judeţul Arad: 

In Dumineca tuturor sfinţilor, 19 
Iunie a. c. după sfârşitul sftei Liturgii 
veneau oamenii dela sfânta biserică că
tre casă, simţindu-şi sufletul uşurat de 
păcatele săvârşite În cursul săptămânei. 

Iar acum face propagandă Între să • 
teni ca să câştigI." oameni la partidul 
naţional ţărănesc. Mă mir cum acei 
creştini cari conduc partidul naţiona 
ţărănesc mai sufere astfel de tartari În 
partidul lor. 
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Votaţi 1 linia dreaptă 

La Cameră: 

General A. Văitoianu 
Dr. A. Oroza, medic 
Dr. Lazar M. (Chişine~)t advocat 
Xeni C. fost ministru 
or. Ursu 1., advocat 
Episcopescu N., advocat 
,Pleş Gh., învăţător 
Dr. Iancu Adam, medic şi agricultor 
Verişan R., director de bancă. 

La Senat: 

Deodată zăriră - venind un să
tean pe stradă şi îl recunoscură numai 
decât că este fostul cântăreţ de strană 
al bisericei din comuna noastră Curtici 
era Brădean Gheorghe zis .. cocoşelul". 

Ştiindu-l oamenii că a fost un ve· 
stit cântiireţ îl salutară religios după 
datinile sătenilor. Iar acest fost cân 
tăreţ de strană şi actual apostol ial lui 
Scaraoschî! a oprit în loc şi Între 

Iubiţi creştini feriţivă de a da în 
crederea în astfel de tartarÎ ai iadului, 
care cu gura vă vorbesc dulce iar cu 
getele şi sufletul lor incornorat este 
totdeauna gata să vă străpungă. 

~ Cartici, la 29 Iunie 1927. 

...... u·.·m. ........ A' .. ZS.a ....................................... . 

Sărbătorirea D-lui Zamfir Filloti 
Marţi 28 Iunie c. la orele 9 şi jum. , fect. Aceastit revenire marchează întro

seara Întreg personalul superio r al I narea unui regim nou de muncă se 
politiei şi al corpului de sergenti din rioasă şi dreaptă. In numele presei ro 
localitate a ţinut să sărbătorească prin mâl1eşti vorbeşte dl profesor Al. Con 
tr'o masă comună reîntoarcerea dlui stantinescu. Mai iau cuvântul domnii 
Zamfir Filloti in fruntea Prefecturii, Săbău, Popescu, etc. 
după o absenţă ••. politică de 14 Juni. Tuturor le răspunde, emoţionat de 

Banchetul a avut Joc în sala mică aceasta frumoasă şi spontanll. mani. 
a restaurantului "Crucea Aibă" şi prin· festare de simpatie, dl prefect Fillotl. 
tt"o delicată atenţie, organizatorii lui Asigură pe subllterni că vor avea 
au învÎt~t şi câte un reprezentant al în dsa nu numai un colaborator înţe-

Or. medic A. Demian presei române şi minoritare. legător şi un prieten, iar pres.a O asi-
Dr. Gh. Ciuhandu, asesor consistoriaI La şampanie au luat cuvântul; dl gură de sprijinul său eficace şi i mul-
Dr. medic Manolescu-Strunga, prof. universitar , Andreescu, directorul prefecturii care, ţumeşte pentru concursul ce i I·a ofe· 

, În aJesecuvinfe salută în numele func. ferit până acum. 
·Colegiul Consiliilor comunale: Dr. Sever Ispravnic • ţionarilor revenirea in fruntea PreFec. In mijlocul unui viu entusiasm ban~ 
'Colegiul Camerilor de Comert: Dr. M. Mărcuş (Circ. Cluj) turii de poliţie a celui mai iubit pre chetul a luat sfârşit la ora 1 noaptea. 
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~ (Continuare), 

In Anglia, curentul antisovietic este In Ru,ia ~ tarII bO'ştvicilof _ SI Ultimul Consiliu de miniştri averescan pradă statul cu; 
din ce în ce mai puternic. Intr'un im. tin lanţ exerutiile dUlJiJ (UfII tn Amt- milioane în numele armatei - I 
presionant discurs ţinut în camera rica se Ifl-:e.rciJ menu tnc"ea oce- Z' l U' 1'" V" I 
lorzilor împotriva regimului sovietic, (Jnului. Nimic comun 'intre urta şl tare e" mversu ŞI" 11- plăţi cari ar covârşi credil

1 

lordul Grey a afirmat că nici Un gu altII. Atât doaf cd sunt ch~st u1i de torul" au publicat în facsimile, deschise fiecărui ministru" .. 
vern englez nu va relua raporturi de .ctaalit,te. D~clJ tU li siJ f.:tem o I jurnalul ultimului Consiliu de totuşi în dauna legii, a le~: 
prietenie cu Rusia actuală. comparaţie e (iJ dupiJ cu '1J mult INl I miniştri averescan prin car~ s'au Ce d d t' . ( 

• dintre Gviotf)ri li se PODt,. Z"t{ltr'pla acordat 471 milioane lei entru S~~~ul~ gr:~eraIŞ~1 a a\:~:e~ 
Vrednicul luptător pentru cauza sd tadiJ In ocean, tot o'tl .. l şi bo şe . . . p 

naţională şi martir al vremilor de grea viei/Of li se pO(Jt~ lntâ'Rp/a sa... ap~ov1Z~onarea armatei. c~ ma~ ministrul de finanţe) a asvâ 
încercare, dr. Dimitrie Lascu, luptăto I dea 111 • • • ba ta. • tertal, Ut coniul A v~miuTllor pe la plecare încă un os de I 
rul ardelean, a adresat o scrisoare 1928, cu 24 ore InaInte de ple- flămânzilor săi partizani. • 
dlui Moşoiu preşedintele organizaţiei j La ministerul de războiu se lucrează carea dela putere. Cu astfel de isprăvi 1re~ 
partidului ~aţional libe~al d~n judeţul la o mare mişcare in. armată. De Abuzul şi ilegalitatea săvâr- în fruntea programului său
~radea,. pnn ca.re cer~ mscnerea dsale asemenea se vor face ŞI avansări la şite de averescani prin acest va duce - desigur - mari 
In Partidul NaţIOnal liberal. gradul de general. . v 

Dr. Dumitru lascu, înţelegând ros După data de 1 Iulie se va da pu Jurnal, sun~ făra eg~l..- Legea rnăestru Întru fripturism, 
tul vremilor a primit să candideze pe blicităţii această mişcare. spune preCIS, că "mlmstrul de Goldiş, să ceară votul alegl~ 
lista partidului, sena~or al. co,?siliîlor • finanţe nu poate, nici chiar sub riIor. 
comunale. judetul Bihor avand 10 acest M. S. Regele lucrând cu dl gen. a sa răspundere să autorizeze (Va urma). 
luptător un vajnic apărător al intere- Paul Angelescu ministerul de războiu, , 
selor sale, se mândreşte că va putea a semnat tabloul noilor sublocotenenţi. _______ II-BJ*a _________________ taIIIIIa 

avea un astfel de reprezentant. • 
• 

Anuntăm cititorii nostri cu drept 
tie vot, să grAbeasci si ceară căI' 
ţile de alegători pentru a putea 
si voteze, mai ales ci vetul este 
obligator. 

• 

Din partea ministerului de interne 
s'a dat următorul comunicat: 

Cererile de prelungirea termenului 
pentru şederea în ţară a streinilor sa
lariaţi, trebuesc înaintate ministerului 
muncii iar ale celorlalţi străini, direc
ţiei poliţiei şi sigllranţei generale. Mi
nisterul de interne nu primeşte nici o 
cerere de acest fel. 

• 
Unele ziare de rea credinţă ţin să 

informeze greşit pe funcţionarii ţărU, 
• /irmând că d V. Brătianu ar inten 
iiona să nu mai acorde anul acesta Suatem informat', ci la prcfec 
Sporul la salariile funcţionarilor. tura poliţiei din Arad ,'au făcut 

Desminţim aceste afirmări şi le urmAtoarele deta,ări: 
socotim pornite dintro sursă greşit Comisarul ~utiu .Iti! a fOlt 
inlormată şi de rea credinţă. partidUlj deta,~t la ~18~f poliţaiul Julan 
National· Liber.t, o dovedit şi intrecut Arc~dle la Tlml,oa~a iar H arduţ 
,âtd grije poa.rtă funcţionarilor că VaSile lub,ef de birou a fost de 
,ora le a flcordat in diferite rânduri ta,at la OraşUe. 
sporuri însemnate. • 

Şi nici de data aceasta nu va S'a pescuit în apa Mureşului. lângă 
p,ocedfl altfel. podul ce duce la Cetate, cadavrul lui 

• Ciurar Gavriil care s'a tnnecat În ziua 
Cei 30 profesori universitari 

americani, au fost primiţi azi tU 
mare fast in capitala Ardealului
Cluj. 

• 
Cu data de 1 Iulie s'au pus În 

circulaţie mărci postale pentru come 
morarea împlinirei a 50 ani dela pro 
damarea independencei. Mărcile vor 
fi valabile timp de O lună. 

de 27 Iunie. 
I • 
I Soc. de asigurare Belgo Română a 
reclamat pe fostul agent de asigurare 
dela această societate, Emerick Ioan, 
bănuit cu delapidare şi fals În acte 
publice. Făcându se o perchiziţie]a 
domiciliul sus numitului agent, s'au gă 
sit acte falsificate şi s'a aflat că a de 
lapidat mai mult de 40.000 Lei. 

....................................... ~R ..... 

Partidul Naţional-Liberal a urmărit fără întrerupere, întovă
Tăşirea tuturor românilor la exploatarea bogăţiilor acestei ţări, înire-_ 
buinţarea tuturor energiilor naţionale, pentru desăvârşirea desvoltării 
economice şi înstărirea fiecărui. 
11 mi la te! 2 

Serbări de slârşît de an 
la ,coala superioară de comert, de bieti 

La 29 Iunie a. c. s'a sărbătorit· făşorat O serbare de încheiere a unuÎ 
încheierea anului şcolar la Şcoala co-' nou an şcolar. la biserica din locali· 
mercială Superioară de băeţi din Arad. tate s'a ţinut un Te-Deum, unde s'a 
Cu ocaziunea aCeasta Te Deum-ul a adl.!S mulţumită Lui Dumnezeu, iar 
fost urmat de o cuvântare ocazională I după terminarea serviciului divin, . pu- . 
a directorului V. Sudu, în cadrul ace I blicul care se afla la sf. biserică, a 
stui discurs a arătat evenimentele mai ': mers la şcoală. Serbarea a inceput la 

Partidul liberal nu făgădueşte de cât ceeace ştie 
poate realiza. 

El făgădueşte revizuirea impozitelor şi-o Slospodărie ~ 
stită a finanţelor pentru ca să nu ceară cetăţenilor de cât cep 
ce e imperios necesar, iar banul contribuabilului să fie inl'1 
buinţat cu chibzuială şi numai pentru nevoile adevărate ale tIn 
_ au • E ___________ I11 ____________ t 

c 

Marea manilesta1ie din Radaa; 
c 

Şi aici ca pretutindeni unde au venirea la putere a dlui J. J. C. L 
descins prietenii noştri politici, a f lst - tianu şi garanţia morală pe care 01 

zilele tn:cute o grandioasă manifestare prezintă partidul dsale. ~ 
de prietenie şi devotament din partea Mai vorbesc dnii Dr. Pleş, cf 
cetăţenilor şi partizanilor puternicului şi Novac pretorul din Lipova, fiinfc 
partid naţional liberal. cultaţi şi ovaţionaţi de către pap-[ 

Fruntaşa comună Radna nu s'a ]ă- îmbrăcat de sărbătoare. Primirea ~ 
sat mai pe jos. Impodobită de sărbă- Radna şi felul cum a decurs intru\ 
toare îşi aştepta oaspeţii cu braţele dovedesc indeajuns cât de înţelt 
deschisl:'. apreciabil este programul parti\ 

In capul satului O frumoasă şi im- nostru şi ne indreptăţesc să crede~ 
punătoare poartă de triumf. poporul nu se va mal lasa a~ 

Banderii de călăreţi şi mare alaiu promisiunile deşarte ale tuturor ne.:. 
întâmpină grupul amicilor noştri corn maţilor cari nu şi înţeleg rostul. 
pus din dnii L Georgescu prefectul jtl- I După ce intrunirea a luat sfi: 
deţului Arad, Dr. Pleş, 1. Montani. Dt. oaspetii s'au îndreptat in un 
Mladin, Dr. Sabău, Or. V. Suciu, Dr. I mulţimii, - la domiciliul dlui Ci OchI 
Coţoi, etc. l dirA şcolar, unde s'a servit o g!Jţ1 

Dnul Montani prin cuvinte frU,! copioasă. Deaci apoi s'au dus la
moase primeşte distinşii oaspeţi. Răs lova şi Odvos ~ unde au găsit at: 
punde dl prefect Georgescu care pe în- entuziasm aceaş caldă şi întelegăt( 
ţelesul tuturor, arată activitatea intensă atmosferă. Căci cine se mai Îndo' 
a partidului naţional-liberal În părţile I azi de necesitatea guvernării acelui r~ 
ardelene. Asistenţa izbucneşte În urale t tid, al cărui trecut de trei sferturi del

l 

neprecupeţite ovaţionând Îndelung. Încoace se confunEl.ă cu insăşi is~; 
Di? no,u i~ cuvântul. ~I Montani, î şi J?~c:gre~ul statului românesc?·~ 

desvoltand ID Juste apreclen felul cum i ranu IŞI aau seama de acest lucru. 
este văzută situaţia politică a ţării! ia aminte pionerii şi propovădu~ 
noastre, de către străinătate. Arată cât ; demagogiei.· I 

de favorabil comentează presa străină 1 B. Ug,.: 

FAM ;; » *MW,=e t 

Ultima 
importante ale anului şcolar, a distri- ora 11 jumA a ţinut până la ora 12. La Se interzice întrarea În ţară a 
buit premiile şi a dat relaţii pentru aceasta serbare a participat publicul echipelor un g ureşti. 

Americanisme! 

anul şcolar viitor. în număr foarte mare. AS/jCÎated Press anunţă că va' 
Din 312 elevi înscrişi În şcoală au Asistând la aceasta serbare am avut Dovedilldu-se că echipele un- blica primul arti~ol lasat de Byrd' 

fost d~sificaţi 268, ~iindcă 44 s'au de remarcat: poeziile deciamate şi guresti de footbal urm v rese i! pJeca~e.' artico.~ ~rin .care ~aiorull 
retras In cursul~ anulUi şcolar. Au. ~ro. dansimle naţionale, executate de către I . . : a . Ş i tor IŞI desvalUie wtenţlunea ~ 
mo~at clasa. 1::>1,. au fost .. admişI I.a elevii şi elevele acestei şcoale, instruiţi . a~te SCOPUfl d: c~t cel.e. sportIve, explora in cursul lunei Sl'ptemvrie t; 
congentă ~tn.l ŞI 2 matern 90 e~ev~ de d şoara Elvira Muntean Învăţătoare. zzarele anunta ca poliţza de fron- 1 Sud, plecând din Noua-Zelandă i 
au f.ost aVIzatl la repetarea clasei 21 Corul compllS din elevii şi elevde ace tieră le-a - interzis întrarea în 1 din Nord Folk cu vaporul spre ~ 
eleVI. .. ... std şcoale, dirijat de d şoara E., ţară A. ceastă măsură face excep- I s,;,dice şi la momentul Ol~o:tun, I 

Au p.flITIlt ~ pr~!"11 l~ valoare de Muntean, a executat cântece naţionale ţie doar eu Bastya care a/fân- s3ndu se ~~ 3 ~eroplane lD:opre " 
4000 let urmatoru e~eVl: ~ocean ViC şi patr-iotice. d A ţ ~ . ~ A ~ sud. Va fi insotit de Bennot -: 
tor. tazar Laur, BrCls Mmat, Vereş EI'" 1 l' a-se l~ ara e aftga~ata mca care a fost la polul Nord - şi de cei; 
(Popa) Martin din cI. 1, Ţiucra, Teo- . eYll Şi e eve e ca~1 au pro~resat pentru Jocul ce se va dIsputa Du- prieteni cu cari a trecut acum OCe!' 

dor, din ci. 11, Topits Antoniu din bme lD decu~sn~ anulu~ şcolar 192627 minecă la Bucuresti. Două din avioane vor face SI 

cI. III, Debreţin Dumitru şi Oonath au fost pr.emlaţl . .nI dlrect~r P., Mun- Aplalldăm ace'astă măsură cu du de obse~vaţie, al treilea, condt 

Pavel din ci. 1 V a şcolii. ~~n r:m~~~:t c~:~f~~~:~~ el~~J~or ~~ ~~;: atât mai mult cu cât email Byrd va strabate spre polul sud. ; 

Comuna Olari l'au făcut În decursul acestui an de oportună. Prea s'au abătut ve-, . •• I J 
şcoală. OI director P. Muntean a ţinut cinii nostrU dela ţinta pur spor- (?O,!l~ .. Az~ a ~ncepu.t procesu 

In ziua de 29 Iunie a. c. fiind şi un discurs, în care a Încurajat elevii, . v ~.' v ~ v 3 mdlVIZI tltraţl can plastograf 
S3rbătorirea SS. Apostoli Petru şi ca În decursul anului viitor să mun. ilva. Şl daca au cltef sa "faca I iscălitura lui Mussolini au incasa! 
Pavel la şcoala primară de Stat No. 1 cească cu mai multă râvnă spre binele sport cu picioarele't apoi să facă i bănci în numele lui peste un mi 
din comuna Olari, jud. Arad, s'a de- obştesc. in (ard la ei. - de lire. ~ 
~:":':T~i p~o:"g":r:':;a f::.:.·{.=.:.a~A.::.:.:ra-d..:u..:.:l..:..;;S:.-. ~A:'.~A:-r-a~d::"; . ...;.;;,;;,,;.;...-----.--------.:..------- Cenzurat Prefectura Jud eţul ui. i 
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