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A R A D

J a fost să comunice biroului din Ungaj ria mişcările strategice aleunităţilor mi
litare şi numele ofiţerilor rom. şi pentru
a răspunde acestei încărcinări, sub di
ferite pretexte de a aranja petreceri
de binefacere, fiind inculpata şi vice
decoraţi de M. S. Regele Car ol II.
Guvernul Maniu închide a mas cu răsvrâtirea ţigănuşilor preşedinta societăţii de crucea roşie
Ziarele din capitală au scris în de
două sesiune parlamentară de la vânzători de ziare sub comanda maghiară din loc, a intrat în cetate şi
talii, în articole omagioase despre pri venirea ia cîrmă a partidului
dlui general Moşoiu. cu decla a căutat cunoştinţele ofiţerilor români.
mele mari conferiri de decoraţii cari Naţional-Ţărănesc. Bogata a fost
La desbaterea din 23 cor. incul
raţiile revuloţionare ale dlor
au fost publicate şi în Monitorul Oficial activitatea
pata
prin advoaatul ei dr. Demian a
parlamentului din Vintilă Brătianu şi Duca, mult
din 21 Iunie a. c. Astfel aflăm cu o punct de vedere legislativ şi de
tins
să
dovedească că totul a comis
îndulcite în câte-va zile, precum
deosebită bucurie că Regele a decorat aceasta activitate ne vom ocupa
din sărăcie şi s'a căutat a se dovedi —
pe M. S. Regina Maria cu Ordinul rînd pe rînd în numerile viito şi cu ruperea partidului în două cum întotdeauna când un minoritar
Ferdinand I. în grad de mare Cruce are. Insă lucrul de căpetenie, din ce în ce rnai mulţi membri şade pe banca acuzaţilor — că suferă
cu Colan pentru activitatea
măreaţă care trebue scos la lumină de ai acestei partid, din acei cari de demenţă. Medicul expert dr. Sed
şi curagioasă în timpul răsboiului de pe acum, este rezolvirea fără nu se uite numai la bani ali- lac fiind interogat asupra acestei boli,
\ntreg\re când a fost sufletul ideii de nici o sdruncinare a celor două pidun-se dlui George Brătinu. a declarat că acuzata deşi suferă intr'
unitate
naţională.
fapte, de mare importanţă : în Acest succes al dlui Maniu se un anumit grad de neurastenie totuşi
datoreşte faptului că dsa s'anu este iresponsabilă. Complicii s'au
M. S. Regele a mai decorat pe pro tregirea Regenţii după moartea
sprijinit
în totdeauna pe ţară. apărat că nu au avut cunoştiţă de fap
fesorul Nicolae Iorga cu ordinul Ca- lui Gheorghe Busdugan şi în
rol II. în grad de mare cruce pentru tronarea M. S. Regelui Carol Atunci când dl Vintilă Brătianu tele şi legăturile acuzatei Vass şi nici
nepreţuitele servicii aduse neîncetat pe II-lea. Cine are cât de puţină poruncea şi ţara trebuia să-1 ur n'au bănuit că ce scop servesc. După as
experienţă în trebile publice îşi meze, dl Maniu a ţinut legătura cultarea apărărei şi a acuzei, cea din
terenul cultural.
cu poporul şi în numele acestuia urmă susirnută cu multă energie de d.
O deosebită onoare pentru
judeţul dă seama de încurcăturile, la
a vorbit. Aşa în cât e vorba procuror Qhitta, tribunalul^după o chibcari
puteau
da
naştere
aceste
nostru este că alături de M, S. Re
în
realitate de două isbînzi în- zuire de o oră a adus seutinţa prin
gina Maria şi profesorul Iorga cetim două fapte, mai ales daca ţinem
tii aceia de a fi trecut fără care inculpata Vass Ana se condamnă
şi numele d-lui Ştefan Cicio Pop care seama, că Partidul liberal ţinea
sguduire
prin două împrejurări, la 2 ani, iar Harangozó la unan în
ca
de
fie
care
dată
să-şi
asigu
a fost decorat cu ordinul Ferdinand I.
re
stăpînerea
vecinică
a
ţării
şi
cari
nu
se
poate şti unde ne-ar chisoare corecţională. Complicele Ţ i 
în grad
de mare cruce,
împreună
că
deprins
ca
în
totdeauna
să
fi
dus
sub
alt guvern, şi a două gan în lipsă de dovezi a fost achitat.
cu dnii Al. Vaida Voevod min. de

M. S. Regina Maria, dnii
Maniu, Vaida şiMironescu
Preşedintele Camereid. Şt.
Cicio Pop şi prof. N. Iorga

inferne, G. G. Mironescu
ministru
nostru de externe. Meritul
recunoscut
al preşedintelui nostru este că a prezi
dat adunarea
naţională
din 8 Iunie
ac. când. A. S. Principele Carol a
fost proclamat
Rege al României şi
pentru meritele prezidării adunării na
ţionale delà
Alba-Iulia.
Cu o nespusă bucurie trebue să în
registram decorarea d-lui Iuliu Maniu
cu ordinul Ferdinand
I. în grad de
mare cruce cu colan.

i se facă voia, n'a vrut nici de
data aceasta să se lase.

Guvernul Dlui Maniu a stă
pânit situaţia în ambele împre
jurări, iar partidul libers! a ră

isbândă-e a principiului ca gu Condamnaţii au declarat că fac apel
vernul trebue să fie expresiunra contra sentinţei. Se aşteaptă cu multă
vointii ţării, principiu urmărit curiositate hotărîrea Curţii de apel
cu atîta tenacitate de Domnul care după toate probabilităţile se va
Maniu.
aduce în toamna acestui an.
— G—

S p i o a e a V a s s Ana condamnată

La 23 cor. s'a desbătut la Tribuna
lul din Arad sensaţionalul proces de
spionaj al acuzaţilor Kubelka Vass
Sunt aceste decorări o reală recu Ana, şi al complicilor Harangozó Minoaştere a nelimitatei iubiri de patrie hai şi Ţigan Todor despre fapta că
şi a luptelor duse in interesul ei de rora ne-am ocupat la timpul său în
către M. S. Regina Maria şi preţioşii coloanele noastre.
Acuza împotriva dnei văd. Vass Ana
noştri bărbaţi de stat.
a fost că a stat în corespondentă cu '
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D u m i n e c ă 2 2 I u n i e a . c . în co
muna Caporal Alexa a avut loc ale
gerea de primar. Alegerea fiind con
form legi a fost ales Dl. Petru Popa
fruntaş şi membru al Partidului Naţ.
Ţărănesc.

agenţii biuroului central de informaţie
din Budapesta primind bani pentru
serviciile de spionaj făcute în favoarea
Ungarei. Inculpata pentru a acoperi
sensul adevărat al corespondeţei a în o o Q o o a o o ö caocsoaoosocso
trebuiţat cerneală simpatică. In acţiu
nea de spionaj a fost ajutată de com
plicii cfrişti Mihai Harangozó şi Teo
Uf
dor Ţigan. Chemarea dnei Vass Ana

Citiţi şi răspândiţi
„Românul'

tăcere numirea
şcoalei şi numele fiecăreia, constrastau atât d e cindat activitate de apostolat, şi-o consideră
! persoanei, care a excelat în a provoca serviceurile de licheor, furculiţele, cu dimpotrivă ca un mijloc de ghiftuire.
I indignarea oamenilor de treabă, arun- ţitele, tăvile, etc., tot atâtea cadouri Iar de altă parte este neîndoios că
J când o pată ruşinoasă asupra reputa costisitoare primite sau mai bine 2 i s aceşti părinţi au reţinut faptul — cum
d e I. Cădariu. ţiei dăscăleşti.
smulse delà eleve şl expuse şi acestea de altfel au putut avea prilejul să re
Iată
faptele;
La
şcoala
respectivă
—
.piobabil
tot pentru dovedirea vredni
ţină atâtea altele — şi că în cugetul
Examele şcoalelor primare din acest
de altfel şi la alte şcoli
se practică cei! In adevăr excelent exemplu edu lor s'a conturat concluzii privind gra
an ne-au dat prilejul să constatăm că
obiceiul ca elevii în ziua examenului cativ !
dul de consideraţie cuvenit corpului
unii învăţători au o concepţie foarte
să aducă învăţătorului (ori învăţăoarei)
Observăm, că acest lucru s'a maididactic de astăzi. Pentrucă, spre ne
ciudată despre rolul şi datoriile edu
flori uneori foarte costisitoare), cu
întâmplat şi în cursul anului ia ono norocire, faptul pomenit nu este uu
catorului. Credem că acest fapt merită
toate că este interzis prin ordin mi
mastica ori ziua naşterii învăţoarei. Şi caz izolat, nici unic, ci este reflexul
atenţiunea tuturor celor ce doresc ca
nisterial ca dascălul să primiască delà
tineretul nostru să primiască o educa elevii săi cadouri, fie chiar şi numai este interesan, că suggestia totdeauna unei mentalităţi şi al unui sistem ce
ţie neexcepţionabilă.
flori. Ei bine, o învăţătoare delà acea porneşte delà învăţătoare : „Ia să ve tinde să se generalizeze.
Este vorba de niştie obiceiuri, pe şcolă s'a gândit să înlocuiască modes dem, fetelor, care mi aduceţi cadou
Relevăm încă una din isprăvile nu
cari cei interesaţi a r vrea să le învă tul obiceiu cu florile, prin altul mai mai frumos Ia onomastica mea !"
mitei învăţătoare .(ispravă practicată,
Fireşte, părinţii cu alte idei în pri pe cât ştim, şi la alte scoale) ; In cur
luie într'o atmosferă de inocenţă, dar rentabil. Deci pur şi simplu, fără nici o
vinţa demnităţii educatorului decât sul anului învăţătoarea şi a obligat ele
cari tind să devină cu timpul o ruşine pudoare, a cerul elevelor sale ca la exa
cele ale învăţătoarei respective, la în vele să ia ore de meditaţii extraşcoa şcoalei. Avem informaţii că aceste men, în loc de flori, sa-i aducă altfelde ca
ceput
au rămas uluiţi de atâta neru lare delà dânsa ! Bine înţeles, că nu
obiceiuri sunt foarte răfpândite. Insă douri, sugderândn-le chiar, preferinţele
sale în această privinţă. Astfei în ziua şinare. Mai târziu însă, ca să curme gratuit. Iar la sfârşitul anulri şc. ele
fiincă n'am putut controla toate infor
maţiile culese, ne mărginim să arătăm examenului la şcoala pomenită ş'a putut planşetele şi văicărelile din familile, au velor meditate de dânsa le-a dat no
vedea un spectacol în adevăr bizar., aruncat cu dispreţ cele câteva sute de tele cele mai mari. Avem aci o dilemă
aci numai fapte concrete precise, în
tâmplate la o şcoală din Arad. Deo Pe o masă, alături de caietele şi luc lei menite şă potoliască setea după interesantă : Ori elevele notate cu nocamdată — cu condiţia ca în viitor rările de peste an ale elevelor, expuse bacşiş a învăţătoarei inconştiente, care
Continuare în pagina III-«*
sandalul să înceteze
trecem sub la examen ca o probă de vrednica în loc să şi consideră cariera drept o
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„
6—8000 —

cai
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C I

Câmpuri demonstratíve cu

câmpului.
S a început secerişul orzului şi secatei de toamna. Grânr Ie au îngălbinit
într-atât că cu sfârşitul săptămânei o sa apară primele cruci pe holde bineînţe
les D A C Ă timpul va fi cald. Grânele promit o reiolte mijlocie. Porumburife sunt
în unele părţi frumoase şi altele locuri sunt ramase în desvoltare. Ovesele se
prezintă slab. Culturile de sfecle au fost atacate în măsură mare de „Omida
Rusească". La fel au fost atacate şi lucerniştele şi porumburile în unele părţi.
In aceasta privinţă am ţ.mit în ultimul lîmp legătură permanentă cu popula
ţia delà sate pi. a putea lupta cu isbândă ii caz dat contra omizilor ce s-ua ivit
în judeţ în culturile de prin hotarele comunelor. Pentru scopul acesta am stat
în orice moment gata cu preparatul şi aparatele necesare ca plângerile ce ne
sosec delà primăriile comunele să fie ajutate imediat. Graţie măsurilor ce am
luat din timp ne-a reuşit să localizăm peste întreg judeţul răspândirea acestor
inamici periculoşi.
Direcţiunea Camerei.
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1. Dr. Boros Ben;, Gurahonţ
100
50 100
T Ctfi
2. Ferma Statului, Semlac
L U J
3. Ioan Draja, >adna
100 100
4. V;.silie Hănciu, Bonţeşti
60
40
5. Nie. M-.le>;i-, Avram iancu
60
40
6. Hanciu Vasilie, Bonţeşti
100
7. Fabiu Torna, Semlac
275
8. Soc. Agricola, Glogovaţ
40
60
9. Primări > corn. Pleş- u',a
40
50
10. Ioan Marşieu, Arad
100
11. Dr. Emil Micioşi, Arad
200
12. Ilie Gligor, Bonţeşti
100
13. Dr. Boros Bani, Gurahonţ
100
14. Crişan Todor, Zimbru
200
230
Ca în alţi ani aşa şi în anul crt. Camera de Agricultură a Judeţului a 15. Şcoala de învăţat. A?ad
10
continuat a forma câmpuri de experienţă şi demonstrative cu diferite seminţe 16. Qâşi Vasilie, Rădesti
10
selecţionate de grâu în diferite regiuni ale judeţului peia agricultorii cari s-au 17 Dr. N. Poptscu, Arad
3
angajat a executa lucrările recerute în felul cum va di-spune Camera.
18 Romulus Giurgiu, Arad
Scopul acestor câmpuri a fost şi este şi în prezent de a putea D D V E D I 19. Oala Avram, Gurba
15
15
1/2
15
agricultorilor din ac?ea localitate care dintre soiurile din chestiune sunt mai 20. Primăria corn. Radna
50
potrivite acelei regiuni, pentrucă după aceasta să putem repartiza cu uşurinţă 21. Primăria corn. Socodor
30
10
semâeţele de grâu în întreg judeţul.
10
22. Ris losif, Bârzava
10
100
Pentrucă aceste esperienţe sau aceste demonstraţii S Ă ne succeadă posi ; 23 Dr. Boros Be ni
500
bil mai satisfăcător recomandăm cititorilor agricultori să poftească a cerceta 24. Pepineria Cam. Socodor
singuri aceste câmpuri -- cari sunt mai din apropriere — ca să vadă şi să se
ra
u l
O
convingă singuri de cele spuse, urmând apoi ca ia toamnă să ceară delà Came-,
ră din semânţa care a dovedit a fi mai corespunzătoare pentru holda lor.
Divizia I. Cavalerie Arad se interesează' de diferite furage ; fân, paie d<
Aceste câmpuri demonstrative şi de experienţă sunt formate la următorii ovăs şi porumb în cantităţi mai mari pentru aprovizionai ea pe anul în curs,
proprietari :
Rugăm pe cei ce au de vânzare ovăs, fân, paie de ovăs şi O R Z , lucerna,
Câmpuri ds experienţă cu 14. soiuri de grâu şi anume: Bankut No. 5., trifoi sä ne avizeze imediat dupa cetirea buleiiauiui, indicând în ofertă afară
Bankut No. 118., Odvoş No. 3.. Odvoş No. 116., Odvoş No. 146., Odvoş No. de cantitatea ce are de vânzare şi preţul socotit ab vagon la gara de încărcare,
Ofertele sunt a-se trimite la adresa Camerei de Agricultură Arad Str,
156., Hatvan No. 1303., Hatvan No. 1212., Semânţa No. 117., Eszterhazy No.
Gh. Popa Palatul Domeniilor.
Direcţiunea Camerei.
18., D. No. 33., Arpadhalmi No. 9., Vetőmag No. 1385. simth
1. La Şcoala de Agricultură din Rovine ; 6. La Moşia Nicolae Takacsy, Simand
î m b u n ă t ă ţ i r e a preţului de v â n z a r e al c e r e a l e l o r
2. La Ferma Statului, Semlac
\
p i
Sofronia
d e A . G.
3. La Şcoala de Viticultură Minis
5
,
„ ,
~
4. La Asociaţiunea Agricolă Guttenbrun ) "
Hollander, Cermeiu
Dl. Ioan Mihalache Ministru A L -gricuityrei, în mar a-i dorinţa de a veni
în ajutorul plugarilor, nevoit în ultima vreme a-şi vinde bucatele pe preţuri de
5. La Moşia Dr. Ştefan C. Pop Conop f 9. La Ernsi Kandier, Manerău
nimic, a numit o comisie formată din bărbaţi pricepuţi, cari să cerceteze aceasta
chestiune şi să arate mijloacele de îndreptare.
Câmpuri d e m o n s t r a t i v e c u 4. s o i u r i d e g r â u ş i a n u m e :
Comisia numită a întocmit un memoriu, în care arată toate constatări
făcute şi măsurile de luat pentru îndreptarea răului.
Bankut No. 5., Bankut No. 118., Odvoş No. 3., Arp dhalmi No. 9. şi în
Vom da P E scurt cuprinsul memoriului întocmit de aceasta Comisie.
unele locuri şi cu soiul Eszterhazy No. 18. sunt înfiinţate:
Preţurile mici C Ă P Ă T A T E de producători pentru cerealele lor se datoresc
I 19. Ferma Statului Dohîngia
1. Barbateiu Ambrosie, Chier
următoarelor două principii : 1. Preţului de cumpărare pe pieţele stiăine şi 2.
I 20. Andrei Prost, Panatul-nou
2. Hanc Nicolae, Chier
Prea mare-i deosebiri dintre preţul vânzării pentru străinătate la Brăila şi pre
3. Horváth Matei, Iratos
21. Hie Maghin, Sofronia
ţul de cumpărare ceia P R O D U C Ă T O R .
4. Ciucurita îoan, Dumbraviţa
\ 22. Popon Sofron, Bujac
împotriva preţului scăzut al cerealelor după pieţele străine, nu se poate
5. Wagner Ioan, Zădărlac
! 23. Ioan Goldiş, Grăniceri
lua deocamdată nici o măsură.
6. Curt Teodor, Iratos
' 24. Cisiuaş Gligor, Arad
Împotriva deosebii ei prea mari de preţuri dintre preţul vânzării pentru
7. Samfira George, Iratos
! 25. Teodor Sava, Gai
străinătate ia LVăila çi preţul de cumpărare delà producători se pot însă lua
8. Cheveraşan Nicolae, Murăşel
1 2 •. Şcoala de Agricultură, Rovine
măsuri de îndreptare.
\ 27. Rotar losif, Ciate
9. Oniga George, Ghioroc
Mai intât sa vedem unde întră aceasta deosebire de preţ dintre vânzarea
Í y S. Miron Bejan, Sânnicolaul-Mic
10. Ştefan Cudla, Sofronia
la Brăila şi cumpărarea la producător.
• 7 9 . Cornelia Bejan, Sânnicolaul-Mic
11. Rotat George, Bujsc
Cea mai mare parte intră: a) Ia buzunarul speculanţilor şi b) In taxele
' 30. Pepineria Camerei, Socodor
şi dările către Stat.
12. Răsădeau Petru, Sofronia
I 31. Ferma Statului, Semlac
13. Dr. Bogdanfy Bel?, Drauţi
Mijloacele d: îndreptare ar ii ; 1. Producătorul să nu fie silit de nevoile
14. Codrean Nicolae, Siclău
sale
să
se grăbească cu vânzarea bucatelor, ci să poată aştepta oricât, 2. Cre
32. Ştefan Leucuţia Simandul de sus
dit M I R E şi E F T I N pentru comercianţi de cereale, pentru a nu fi suiţi ca dobân
15. Leucuţia Mircea, Apateu
! 33. Vasilie Hanciu, Bonţeşti
zile M A R I ce ie platef-c, C U M şi riscurile, să le scoată după spinarea producăto
16. Constantin Mladin, Chier
I 34. Paul Alföldy, Arad
r i ' O R , 3, Transporturi repezi şi eftine
ale cerealelor pe CFR. 4. Micşorarea
17. Peri Nicolae, Sâmbăteni
taxeior şi dărilor ia cereale către Stat.
; 35. Ioan Tulcan, Arad
18. Cirin Geo'ge, Bodrog
Pentrucă producătorul să nu fie nevoit a şi vinde cerealele în grabă din
La fel a înfiinţat Camera noastră tot pentru aceiaş scop si câmpuri de pricina nevoilor sale, C I să poată aştepta oricât, s. cere :
a) înfiinţarea Cieditului A G R I C O L , care să dea cu împrumut lesnicios şi pe
experienţă şi demonstrative cu îngrăşăminte chimice în mai multe locuri din
termen lung producătorului banii de care are nevoe.
judeţ, sub grâu de toamnă, cari ar fi bine să fie cercetate de agricultorii cari
b) Până la înfiiţarea acestui Credit Agricol, păsuire pentru datoriile lui
i-i interesează îngrăşarea sistematică a pământului cu gunoi artificial de soiul din partea băncilor particulare, prin stăruinţa Băncii Naţionale.
potrivit locul unde îşi au holda.
c) Păsuire din partea Statului pentru agricultori ia încasarea dărilor.
d) Gajarea cerealelor la Banca Centrală Cooperativa, căreia Statul trebue
Câmpuri de experienţă cu 4. repetiţii cu îngrăşăminte chimice sunt la
să-i puuă la îndemână, pentru acest lucru, un capital mai mare decât acela pe
următorii proprietari :
care 1 are astăzi.
e) Oprirea vânzării cerealelor prin sate, ci numai în târguri şi oboare,
1. Şcoala de Agricultură, Rovine
unde să nu se mai ia prea multe taxe.
2. Ferma Statului, Semlac
f) Cât mai multe cumpărări prin Banca Centrală Cooperativă.
3. Şcoala de Viticultură, Miniş
g) Inmagazinare cerealelor în magaziile gărilor, antrepozitelor, docurilor
4. Asociaţiuni Agricolă, Guttenbrun
etc. şi warantarea de către Banca Naţională a cerealelor înmagazinate.
5. Moşia Dr. Ştefan Cicio Pop, Conop
h) Construirea de noui magazii prin gări.
6. Moşia Nicolae Takacsy, Simand
In nădejdea că cel puţin aceste măsuri se vor lua deocamdată aşteptăm
7. Moşia Ladislau Purgly, Sofronia
Direcţiunea
Camerei
timpuri mai bune pentru agricultura ţării noastre.
—*
—
8. Ioan Rusu, Grăniceri.
!

C â m p u r i d e e x p e r i e n ţ ă ş l d e m o n s t r a t i v e cti
s e m â î i ţ © d e g r â u şi i n g r ă s ă m i e t e c h i m i c e .
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Trecem prin timpuri grele. O sîmţim
Sunt câteva zile numai decând a a- cu toţii şi ne-o spun cu îngrijorare,
Ipărut o carte nouă intitulată: „Visul cei puşi în fruntea trebilor publice. La
iFrraonului" sau „Lupta dintre Zei şi noi peste greşita politică timp de zece
\0ameni". Cartea e scrisă în limba ma ani impusă ţării de partidul liberal şi
ghiară şi e tipărită intr'o tipografie codiţa sa averescană, se împletesc efec
[din Lipova, Judeţul Timiş. Pe 1150 de tele unei crize intense, ce bântuie nu
[pagini şi în 13 acte ni se desvăluie numai în Europa, dar a trecut şi Ocsintreaga tragedie a evului vechiu, sbu- anul, în America, acolo unde toată lu
ciumul şi frământarea unei colectivităţi mea îşi închipuia, că s'a găsit isvorul
în faţa marei problème a vieţii intr'un vecinie de lapte şi miere. De unde vine
mediu din îndepărtatul trecut, în im această criză generală ?
|părăţiile Faraonilor şi ale piramidelor.
Răsboiul a lăsat mari lipsuri atât în
Spre supiindere, autorul acestei o
privinţa rezervelor de mărfuri, cât şi în
I pere este un român din Lipova : Pă- puterea de producţie a omenirii. Ham
curariu Aurel Pare curios cum de un barele erau golite de bucate, magaziile
român scrie în ungureşte. Aceasta îşi golite de îmbrăcăminte, material de
are explicaţie în însăşi vieaţa autorului. ars — cărbuni, lemne, petrol — nu se
Născut în Tălacea. şi făcâudu-şi stu mai găsea. Rusia, care erea grânarul
diile la Arad, la vârstă de 24 ani a Europei şi mare producătoare de pet
junge of>ţe ?cîiv şi ia parie în răs rol, dispăruse din negoţul între p o 
boiul mondial iar la 1920 se căsăto poare; nici nevoile ei nu şi le putuse
reşte cu vara principelui E. de Habs îndeplini. Minele de cărbuni din Belgia
burg, cu baronesa Wallburg Maria şi şi Nordul Franţei fusese distruse ; de
I azi e secretarul şcolii comerciale din Li asemeni o mulţime de fabrici. Toată
pova, Informându-iie asupra cărţii, am lumea cererea mărfuri, dar nu găsea.
primit, că ea ca manuscris a fost vă Şi conducătorii şi-au închipuit, că ast
zută şi de I. S. S. Miron Cristea, fel vor rămâne lucrurile pe vecie. Noi
prof. Nie. Iorga şi de d. O. Goga. tineatn su* de t ) t nasul, când ni se
'Scrierea cărţii a durat 15 ani. Această cerea petrol ; pentru ca să nu se în
operă credem a şti, va apare şi în ro fometeze ţara am pus taxe de export
mâneşte, tradusa de d. O. Goga şi pe cereale. Şi ca noi au făcut şi alţii.
este trimisă şi comisiei Nobel, care
Fie care a căutat să facă aşa ca să
afirmativ va decide decurând csupra cumpere cât mai puţin şi să vândă cât
decernării marelui premiu. Opera va mai mult. Fie care a căutat să proapare în toate limbile europene întru
cât a fost găsită ca una dintre rarele
opere literare contimporane. Dealtfel
I Serbarea de fine de an a
după ştirile redate de presa locală,
autorul a fost in vi rat ÎN curtea regală j liceul : „Moise Nicoară".
în Egipt de Regele Fuad. Aflăm că j Marţi, 24 Iunie c. a avut loc la liopera d lui Păcurariu a fost apreciată I ceul Moise Nicoară dm loc serbarea
prin cuvinte omagioase si de către de fine de an. Serbarea a început
preşedintele eaca.'iemiei maghiare, d. printr'un serviciu religios oficiat de
Adalbert Berzeviczy. Asupra acestei catehetul liceului Ştefea Sabin în sala
opere vom mai reveni la timpul său. festivă. Apoi dl. director Ascanin
Ceace nu ne pare deloc curios este Crişan într'o magistrală vorbire face o
că presa magsia ă tace, — deşi opera paralelă între şcoala ideală şi şcoala
este scrisă în limba maghiară, - fiind de azi.
că e vorbă de un autor roman.
Trecând în alta ordine de idei face
r

f

istoricul anului >colar amintind cielul
de conferinţe din trecutul Aradului or
ganisât în sala festivă a liceului, acti
La B o r a ! A t e n ţ i u n e ! L a S o r a l vitatea Soc. de lectură "Rusii Şirianu"
Mâncări la ameaz, după listă. Patru excursiile făcute, activitatea şcolară a
feluri, lei 40. Cinci feluri lei 50. Menu elevilor, etc. Aduce apoi mulţumiri tulei 30. Abonamentul
pentru prănz şi j turor acelora cari au contribuit cu
j cină, după listă, lei 1500, menii hi 1200. j ajutoare la propăşirea liceului şi înBucătărie foarte bună, beuturi delicate i deosebi dlui prefect dr. Marşeu pentru
la Restaurantul
Jl £ MC JE" j larga înţelegere manifestată faţă de li
STRADA
BRĂTIANU
No. 7.
' cc::i nostru, pimâ'.du ne la dispoziţie
ia proprieartul B O R A .
un fond de 15,500 lei, cu menirea de
a se folosi !a ajutarea elevilor meri
Lector.

te mari au meritat ÎN adevăr aceste no
te, dar atunci ele NU avea nevoe de
meditaţie e-traşco'ară ca să treacă cla
sa ; ori avut nevoe î-i adevăr de me
ditaţie, dar atunci nu puteau obţine
după dreptate notele cele mai mari
d n chsă decât în mod arbitrar. Şi
chiar dacă ar fi avut nevoe de medi
taţie, aceasta nu putea să le-o dea
chiar înaăţătoarea lor. Bunul simţ ne
spune că nici un profesor nu are voe
• să dea elevilor săi proprii meditaţii
plătite deosebit. Dar acest lucru este
stict interzis chiar şi prin repetate
ordine ministeriale. Totuşi numita învă
ţătoare — precum şi altele şi alţii —
îl practică în deplină libertate.
"Dacă elevelor de astăzi, dintre cari
unele viiloare educatoare," — îmi spu
nea unui dintre părinţii indignaţi de

procedurile amintite — „îi s e pun îna
intea ochilor astfel de exemple de bac
şişism şi jaf, atunci trebue să ne cu
tremurăm de groază văzând ce fel de
educaţie viitoare şi ce fel de soartă i
s e pregăteşte neamului nostru, ame
ninţat să s e înnece în cea mai scâr
boasă corupţie din câte a cunoscut
Istoria !"
încep să se arate roadele debandadei
introdusa în şcoală de cele 2 funeste
persongii ; Cristea şi Olariu, împreu
nă cu proteguitorii lor.
Ne întrebăm: Oare autorităţile sco"
Jare nu văd răul nichi chiar atunci
când toată lumea-1 vede şi chiar le
atrage atenţia asupra lui ? Sau dacă-1
văd, nu înţeleg să-şi facă datoria dând
sancţiunile cuvenite ? Atunci car i ros
tul l o r ?

I
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participa la conferinţa micei antante.
D. Marincovici fiind întrebat de noi
asupra problemelor ce se vor desbate
Ia această nouă conferinţă, dsa a decla
rai că ea a fost convocată mai mult cu
scop economic. Despre intenţiunile p o 
litice de restaurare a casei Habsburg
pe tronul Ungariei, dse a declarat că
aceasta este cu neputinţă, întrucât casa
de Habsburg a fost detronata şi convenţiunile de pace exclud posibilităţile
de reîntoarcere, chestiunea fiind de in
teres internaţional şi nu cum afirmă
cercurile politice din Ungaria ca ar fi
numai o problemă internă. Cât priveş
te minorităţile din Iugoslavia d. Ma
rincovici a declarat că ele trebuesc tra
tate în mod diferit şi după metoda
osebite terminând cu o jovială obser
vare că ni.:i o minoritáié nu este ...zi
mulţumită.

ducă la el a casă cât mai mult. S'au
arat imense câmpuri în America de
Sud şi Canada, — câmpuri cari până
atunci stăteau sterpe, — ţările din Eu
ropa au început să întrebuinţeze în
cultura pământului mijloace noi, cari
le-au dat putinţa să ridice mult pro
ducţia pe pământul ce-1 aveau. In Ger
mania de pildă, s'au întrebuinţat în
grăşăminte scoase din aer şi cărbuni,
aşa încât în 1924, an prost agricol,
Germanii au importat mai puţine cereale,
de cât în anii buni din nainte de răs
boiu. Şi atunci hambarele s'au umplut
şi chiar dau pe din afară. Minele de
cărbuni şi fabricile au fost puse în
bună stare. Avem de toete în magazii :
avem înbrăcăminte, încălţăminte, avem
Oaspeţii au continuat drumul la ore
şi cărbuni şi petrol.
le 7 şi 45.
ţ i atueci lucrurile s'au răsturnat : de csocsocsocaootocsoo C Ö O O O S O
unde în nainte toată lumea voia să
d e deo
cumpere, azi toată lumea are marfă de O e x p o z i ţ i e
vânzare.
sebită importanţă.
Lucrurile negreşit se vor descurca,
Din iniţiativa şi sub egida Camerei
dacă nu de oameni, de Dumnezeu. Nu
Comerţ şi de Industrie din Arad, Şcoamai că Dumnezeu lasă întâi pe oameni
lele profesionale din Arad, şi anume :
să le descurce şi pentru ca aceştia să
Şcoala de Arte şi Meserii,
isbutească e nevoie de multă chibzu
Şcoala Profesională de Fete
ială, mai ales din partea cârmuirii.
Şcoala de Industrie Casnică
Guvernul nostru se strădueşte ca din
Şcoala de Ucenice, şi
partea noastră sä făcea tot ce se poate ;
Şcoala ee ucenici industriali
greul e că nu sântem singuri pe lume
organizează în anul aceasta în Sala de
şi foarte multe ţări iau măsuri cari
Expoziţii a Palatului Cultural, o expo
măi rău vor încurca lucrurile în loc să
ziţie comună, a lucrărilor elevilor şi
'e descurce.
elevelor lor.
Expoziţia se va deschide în faţa auto
rităţilor locale, în frunte cu dl. Prefect
tuoşi dar lipsiţi de mijloace din jude
dr. Iustin Marşieu şi a primarului ora
ţul nostru. Să nădăjduim că gestul atât
şului dl. dr. Cornel Luţai, Sâmbătă
de elocvent al dlui prefect va găsi
28 crt. ora 10, de către preşedintele
vrednici imitator în viitor". Dl direc
Camerei de Comerţ şi de Industrie dl.
tor Crişan închee, aducând omgii M.
deputat Col, Alexandru Vlad, care a
S. Regelui.
poftit ia aceasta festivitate toate nota
A vorbit apoi dl Ciuhandu, arătând
bilităţile locale.
importanţa credinţei în viaţă.
Atragem atenţiunea publicului asup
Programul serbării ş'a complectat
ra importanţei acestei expoziţii, care
cu recitări şi diferite cântări executate
are de scop să facă cunoscută munca
de corul liceului. După epuisarea prog
serioasă, ce se depune în aceste şcoli,
ramului s'au decernat premiu elevilor
pentru creşterea generaţiilor viitoare
merituoşi, elevilor buni la religie ce
pe făcăncul industrial. Vor fi expuse
lor cari s'a distins la examenul de
obiectele lucrate de elevi şi eleve în
gimnastică.
decursul anului şcolar 1929 — 30. Ne
Rep.
facem o plăcută datorie de a anticipa,
OK>CÖC»QOC^OOOOOaEOOíO
pentru ceice nu cunosc inde-ajuns acesie şcoli, că se vor expune, în afară
Ministerul de externe
de desenuri şi modele lucrări de-o ne
iugoslav d. Marincovici
bănuită execuţie conştienţioasă şi fina
care trebuie să ne umple surietul de
în gara Aradului.
buburie văzând ce talente sunt ascun
Luni, 23 cor. la orele 7.15 seara a se în pătura noastră rurală, din care
sosit în gara Aradului d. Marincovici, se recrutează elevii acestor şcoli.
ministrul de externe iugoslav venind
Expoziţia va rămâne deschis s 3 zile
din Belgrad prin Timişoara, cu tren adică Sâmbătă, Duminecă şi Luni (28,
special însoţit de dna şi dnii Filodor 29, 30 crt.) Camera de Comerţ şi de
ministrul nostru la Belgrad cu dna, a- Industrie va pune la dispoziţia vizita
poi de ministrul cehoslovac din Belgrad torilor câte un album, alcătuit de dl.
d. Flieder cu dna, d. Flondor secreta
Ing. R. Cărpinişanu, director Şcoalei
nil presei ia ministerul nostru de ex de Arie şi Meserii din Arad, conţinând
terne şi ataşaţii presei din Iugoslavia. date interesante asupra şcolilor s ţ r e
Oaspeţii au fost salutaţi în gara deco cum şi fotografii de reuşite lucrări ide
rată a Aradului de d. prefect de judeţ Corpului Profesoral, ale Şcolilor, Ate
dr. Iustin Marşieu în româneşte la ca lierelor lor etc.
re a răspuns d. Marincovici în limba
franceză. De faţa au fost în intimpinarea ministrului Marincovici şi dnii
Fiecare:
íincísr Roman cu
dr. Luţai C. primarul oraşului, dr. A.
creălnţă
către
Patrie, Tron şi
Lazar preş. deleg. jud. deputat Al.
Partidul
N.-ţărănesc
intră ta
Vlad, dr. Moga chestorul poliţiei şi
roata
voinicilor.
reprezentanţii presei locale. Oaspeţilor
li s a servit în sala de cl. I. o cină şi
după o scurtă întreţinere, si o rapidă
vizită cu automobilul în oraş, d. Ma
„Citiţi şi răspândiţi
rincovici si suita şi au continuat dru
mul spre Cehoslovacia cu scopul de a
„ Românul"
(
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Noui fonduri pentru apărarea
n a ţ i o n a l ă î n F r a n ţ a . Cu privire la
conferinţa care a avut loc între d-nii
Tardieu, Briand, ministrul armatei, d.
Maginot, şi ministrul de finanţe d.
Raynaud, ziarul „Echo de Paris" pu
blică azi o informaţie după care gu
vernul francez va depună un proect
de lege în Parlament pentru votarea
unui nou credit de un miliar de franci
destinat apărării naţionale.
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Primăria comunei Curtici.

se pot vedea la Serviciul Drumuriior
şi Construcţiunilor în fieeare zi
No. 818—1930.
lucru între oarele 1 1 - 1 3 a. m.
Publicaţiune.
Arad, la 14 Iunie 1930.
DOMNULE DIRECTOR,
Şeful serviciului,
Pentru pregătirea unei hărţi care se Í Preşedinte,
Binevoiţi a da loc în preţuitul dvoasservească
ca
bază
la
nomenclatura
stră
Indiscifrabil
ing.
Somogyi Eugeii
tre ziar celor ce urmează:
zilor
şi
numerotarea
tuturor
intravila
Ziarul local „Aradi Közlöny să ocu
Administraţia Judeţului Arad.
pă în două articole cu persoana mea nelor din interiorul comunei Curtici
precum
şi
livrarea
tăbliţelor
necesare
Serviciul
technic al Drumurilor şi ;
aducându-mi grave aeuzaţiuni. Cum
acestui
scop,
se
publică
licitţiune
miConstrucţiunilor.
cele publicate de acest ziar nu sunt
No.
13590.
i
nuende
care
se
va
ţine
la
Primăria
adevărate, ţin să informez publicul că
corn.
Curtici
în
ziua
de
31
Iulie
1930
P u b l i c a ţ i u n e d e l i c i t a ţ i e II,
O8OOSOOSO0O1OOIO OSOOSOOSOOSO am făcut paşii necesari, ca calomnia
torii mei să fie traşi la răspundere ora 10 a. m.
Se scoate Ia licitaţie aprovizionare !
Licitaţiunea se va ţine în conformi
înaintea Tribunalului spre a-şi primi
cu
peatră spartă a sect. klm. O.0- j
pedepsele cuvenite. Mă miră că acest tate cu dispoziţiunile legii contabilităţii 25.0 depe şos. jud. A r a d u l - n o u - Lipov; ]
ziar care are pretenţia de a fi socotit publice.
ORADEA.
Licitaţia se ţine în ziua de 10 Iuli,
Curtici, la 19 Iunie 1930.
ca un ziar serios, să coboară la nive
Törekves-OIoria 2 : 0 (1 : 0).
a. c. la ora 11 a. m. în sala mică
Primăria.
Echipa noastră campioană care la lul revistei locale „Erdélyi Élet" a că
Prefecturei în conformitate cu lege
rui
redactor
a
fost
pălmuit
în
public
matschurile pentru campionatul naţi
Contabilităţii publice.
onal, s'a clasat a doua din ţară, Du pentru cele pubticate de dârsul. Dacă
Valoarea lucrării este de Lei 179,521 î
Administraţia Judeţului Arad.
minecă a suferit înfrângere la Oradea Aradi Közlöny a voit se informeze
Serviciul techic al Drumurilor şi al Garanţia este de 5 % numerar sa j
delà Törekvés. Această frângere se da- cinstit publicul despre neregulile săvăr
efecte de stat, care se va depune li
Construţiunilor.
toreşte conducătorilor, deoarece echipa site la Uzinele Comunale, avea datoria
Admin. Fin. iar recepisa se va înainţl
No. 16124 — 12. Iunie 1930.
a mers la Oradea cu 4 rezerve. Re- de a culege date precize delà autori
odată cu oferta.
j
Publicaţiune d e licitaţie
vanşul va avea loc la Arad în 6 Julie. tăţile competente şi nu să publice nu
Proiectul lucrărilor şi Condiţiunile c-j
In ziua de 29 Iunie a. c. echipa re mai aceea, ce i-a spus cei acuzaţi cu
licitaţie
se pot vedea în oarele ofic
Să scoate la licitaţie aprovizionarea
prezentativă a Aradului, va juca la comiterea neregulilor. Căci desigur pietrei sparte şoseaua judeţană Aradul- oase în fiecare zi de lucru în biroij
Oradea, contra reprezentativei Oradiei. ştie că există la Judele de instrucţie n o u - Fibiş sect, klm. 0—10.780.
serviciului technic al Drumurilor şi [ i
Sperăm că vom învinge iarăşi.
G. un dosar contra acestor funcţionari,
j
Valoarea lucrai ilor este de Lei Construcţiunilor.
însă despre aceasta nu a scris nici un
Arad,
Ia
16
Iunie
1930.
i
496,900. Licitaţiunea se va ţine în ziua
I
OSC osc OSC OSC OSOC*" OSC osooso cuvânt, deoarece atunci trebuia se în
de 10 Iulie a. c. la ora 11 a. m. în
Preşedinte :
Şeful serviciului :
şire toate faptele celor acuzaţi, cari
— C ă s ă t o r i e . Sâmbătă, 28 cor. la
sala mică a Adminisiraţiunei Jud.
Indiscifrabil
ing. Somogyi Eug»j
aşa să vede i-au fost informatori.
orele520 va avea 1er în catedrala or
Garanţia va fi cea arătată în caetul
Decând stau în serviciul Uzinelor
todoxă română din Arad căsătoria re
de sarcini de 5 % Şi 8 % Şi va fi în Nr. 195/930.
Comunale m'am îndeplinit totdeauna
ligioasă a prietenului nosstră d. dr.
numerar sau efecte de stat.
constiinţios datoria mea de funcţionari
Publicaţiune.
Aurel Lazar advocat cu simpatica Dş.
Proiectul se poate vedea în biroul
şi am descoperit dispariţia mai multor
Babi Popescu fica regretatului preot
Serviciul technic al Drumurilor şi al Primăria comunei lermata publi»
sume foarte importante şi ca să amin
Popescu din Şimand. Din parte ne
Construcţiunilor în oarele delà 1 1 — licitaţie pe data de 20 Iulie 1930 ore
tesc numai cele mai însemnate ajunge
9. pentru vinderea unui armăsar aţ
transmitem tinerilor căsătoriţi cfle mai
13 a. m.
să spun că la secţia de Gaz am des
pentru
reproducţie condiţiunile de 1«
calde urări de bine şi de fericire.
Arad, la 24 Maiu 1930.
coperit Dcuăsute mii lei, la secţia
citaţie se pot vedea la primăria corni
OSOOSO OSO OSO OSO0O8OO8O OSO OSO
Preşedinte
Şeful serviciului
Apaduct Patrusutemii 1er, iar Ia secţia
nei în timpul orelor oficioase.
Dr. Lazar
ing. Somogyi Eugen
Autobuse am împiedecat ca această să
Licitaţia se va ţinea cu reşpectarei
In atenţiunea producătorilor fie păgubită cu Douăsute trezeci mii
disposiţiunilor L. C. P .
^
lei. Despre acestea precum şi despre
Administraţia
Judeţului
Arad.
lermata, la 15 Iunie 1930.
I
de vin şi ţuică.
alte daune am raportat în scris Primă Serviciul technic al Drumurilor şi al
Primăria.
Ing. Ştefan David şi prof. I. Ardelean riei. Cred că rapoartele rr.ele itrA pt.
Construcţiunilor.
au reuşit să descopere un preparat cei vinovaţi neplăcute şi acum stând
No. 18011 — 16 Iunie 1930.
care înlesneşte foarte mult şi grăbeşte înaintea urni mari anchete, încearcă
Publicaţiune.
P
u
b
l
i
c
a
ţ
i
e
d
e
l
i
c
i
t
a
ţ
i
e
.
fermentarea vinurilor şi ţuicei, indife
prin toate mijloccele ca eu pe tinpul
Composesoratul urbarialistilor dj
rent de temperatură. Atât la cald cât anchetai să fiu îndepărtat delà uzine,
Se scoate la licitaţie publică con Radna aduce la cunoştinţă publică i
şi la rece fermentarea (Ferberea) mus ca dânşi
pcată
numai aceea,strucţia alor 3 sparg heţuri din lemn de posede lângă halta tranvaiului electej
tului se face în timp foarte scurt şi
ce Ie este prielnic, iar celelalte să ră stejar la podul No. 1. peste Crişul Alb Arad-Podgoria, un teritor apt pentji
cantitatea de alcool este simţitor mă mână îngropate pentru totdeauna. In depe drumul comunal Vărşand-Zerind
înfiinţarea unei carieri de piatră pe^
rită.
acţiunea aceasta au găsit un aprig sus în corn. Vărsând la km. O.200.
tru
edificat calitatea primă şi pentii
Avantagiile acestui preparat care se ţinător pe ziarul Aradi Közlöny, care
Licitaţia se ţine în ziua de 5 Iulie orice alt material pietros şi doreştei;
vinde sub numirea de „BACTERIN" aşa să vede
a. c. la ora l i a . m. în sala mică a
vrea
pe
sunt următoarele: 1. Mustul (de vin mine, fiindcă în anul 1926 am împie Prefecturii în conformitate cu legea arănda acest teritor pe lângă concţiuni favorabile.
sau orice fructe) fierbe în mai seurt decat ca să-i se descrie datoria mare ce contabilităţii publice.
Amatorii pot primi informaţiuni dtimp decât jumătate din ordinar. 2.
Valoarea totală a lucrări este de Lei tailate la preşedintele Composesoratul
o avea la Uzinele Comunale şi aceasta
Transformă tot zahărul pe care îl con
descriere s'a întâmplat numai în 1 Oi8, 160,000.
Nicolae Cleuţa domiciliat în Radna.
ţine mustul în alcool ceeace măreşte
când Zsák Jenő a fost delegat de un
Garanţia este de 5 % şi se va depu
cantitatea de alcool a vinului sau ra
chiul său să gireze atribuţiunile şefu ne odată cu oferta, si poate fi nume
chiului. 3. BACTERIN-ul este foarte
rar sau efecte de stat.
lui de serviciu.
eftin, deoarece pentru fermentarea unui
Proiectul şi condiţiunile de licitaţie
Am toată încrederea în autorităţile
litru de must ajunge o cantitate ce
cari sunt chemate să constate adevărul
Q Când merg afacerile vine n
costă abia 10—15 cani.
şi să tragă la răspundere
cei
Direcţiunea licelului „Moise Nicoară" n clientul singur. Câxvd m*. V
BACTERIN-ul se pune în vânzare vaţi şi dacă în răsboi am luptat vo
0 merg trebuie să-Î căutaţi. 3
Arad.
în Laboratorul Şcolii Comerciale Supe* luntar pentru întregirea Ţării, voi şti
2 Folosiţi publicatea noastre \
rioare din Arad, Piaţa Xenopol No. 1. şi acuma să lupt contra abuzurilor şi No. 1523—26 Iunie 1930.
n pentru atragerea clientului. *
Tot acolo şi îndrumări pentru între
nu mă voi lăsa terorizat de articole
Publicaţiune.
0OK>C»O<JC«>C«>CSOOSOOSOCS>^
buinţare.
tendenţioase. Pentru cele raportate de
Se aduce Ia cunoştinţa publică că în
mine superiorilor, î-mi asum toată ziua de 14 Iulie c. ora 10. a. m. se La„Lăptăria Agricultorilor,]
răspunderea şi sunt convins că au tre va ţinea în localul liceului Moise Ni
cut acele timpuri când funcţionarii coară din Arad, licitaţiune publică cu A r a d , S t r . A . M u r e ş i a n u 7 - V
cinstiţi au fost persecutaţi, iar cei ne oferte închise, în conformitate cu art. Se poate căpăta lapte pastei-j
Activaţi
publicitatea,
cinstiţi menţinuţi şi favorizaţi.
d a c ă voiţi să
activaţi
zat . . . .
7 Lei kgj
88 şi următorii din legea contabilităţii
afacerile
In fine mai menţionez, că nu mă voi pub ice, pentru furnizarea a 25 va
Unt cal. I. . . . 140 „ „ <
lăsa târât în polemici de ziare şi mai goane lemne de foc calitatea I. (fag şi Caş cal. I.
. . 60 ,, „
ales nu cu semnatarul articolelor scrise carpen) necesare liceului Moise Nicoară Caş cal, II. . .
50 „
A b o n a ţ i i z i a r u l u i n o s t r u s u n t contra mea ziaristul Marosi Rudolf, pe
Caş
cal.
III.
.
.
40 „ „ \
din
Arad
pentru
sezonu.
iernii
1930/31.
c u s t ă r u i n ţ ă r u g a ţ i a p l ă t i a b o  care îl cunosc încă de pe timpul când
Yoghurt
sticla
.
7 Lei
Condiţiunile de livrare se pot vedea
n a m e n t u l . Costul a b o n a m e n t u l u i
şi dânsul ridica mii de lei delà Uzinele zilnic la Direcţiunea liceului între ore
s e v a trimite p e a d r e s a a d m i 
Comunale.
le 10 şi 12 a. m.
nistraţiei ziarului prin poştă.
Arad, la 24 Iunie 1930.
|
Abonaţi-vă
Director,
Secretar,
B. Mosorca
I
l
a
„ROMÂNUL"
A. Crişan,
Indiscifrabil
şef de serviciu ?

Tribuna liberă

Pentru cele publicate aci, redacţia nu răspunde
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