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ALB·A-IULIA! 
Scri s este in Sfânta Scriptură În 

:artea Apocalipsuilli, că va sosi t!mpul 
:ând profeţII mincinoşi se vor coborî 
n popor şI vor propovădui cuvântul 
ni nclunli spunând: .. Veniţi că aleea 
ste eri stos!" 
. Aceşti anticrişti vor spurca toate 
·şezămintele Dumoezeeştl şi lumeşti! 

'1 Iată că ilcestea timpuri au sosit, 
âod oamenII fără frLa lui Dumnezeu 
u năvălit satele noastre, dând asalt 
'supra sufletului blând al poporului 
ostru, pângăresc tot ce are neamul 
lmânesc mai scump, incălcând cu 
lopitele murdare sentimentele noastre 
!aţionale, unindu-se cu duşmanli voştri 
;xterni şi interni cu gura spumegândă 
e balele spurcate, aceşti anticrIşti 

lcDesc: ALBA-IULIA! 

torilor, voi ati Îmbrăcat haina de iale, 
cu duşmanii noştri dela Budapest", 
protestâod şI împreună urlând că Tran
silvania n'a Incoronat, 

Când primul Rege a tuturor Româ
nilor a dat satisfacţie martlrulu! şi 

eroului nostru naţional, Îojenundlind 
la mormântul lui Iancu, aţi găsit de 
bine a jigni neamul româ nesc cu pro
testul absenlel voastre. 

Când poporul românesc Jubila şi 

sărbătorea boteZI] I odraslei di nastle! 
Române actualului Rege Mihai, voi aţi 

Izbit cu pumnul sacrilegiu în obrazul 
naţiunel, prin acea că ati refuzat de 
a lua parte la bucuria neamului, iar 
când după moartea zguduitoare a ma
relui Rege Ferdinand neamul Româ
nesc cu lacrimi in ochi a inbrăţlşat 
odrasla Tronuld Român proclamând 
de Rege pe Mihai 1. voi aţi stat cu 
fălcile încleştate de ură. 

I Aceştia sunteţi voi, acesta este tre
cutul şi meritul vostru, În această ţară 
stropItă cu lacrimile şi sângele stră-

}lloşllor noştrI, şi răscumpărată cu viaţa 
celor optsutemil eroI. 

Şi acurl1 voi antIcrişti llaţlooaJi-ţără· 
nîşti sftdâl1d' istoria, sfidând jertfele 
unui neam întreg şi sângele vărsat 

pentru acest pământ Românesc, uniţi 

cu huliganii şi hienele neamului nostru 
cu gura spurcată chemaţi pleava 
şi drojdia satelor ca Împreună cu duş
manI! naţiunei să săpaţi mormântul 
poporului Românesc la ALBA-IULIA? 

Mâoa ocrotitoare a Atotputernicului 
În vremuri vlforoase a dărUIt forţe 

neamului nostru şi a rezistat năvăl!rl
lot şi atacurilor hoardelor barbar~, şi 

poporul român şi de astă dată Îşi va 
şti fa~e datoria şi cu scârbă va strivi 
vermii cari rod la Temelia StatuluI. 

Pentru nebuni sunt făcute casele de 
balamuc, iar pentru ticăloşii vânzătorl 

de tară ocnele şI temn\ţele dela 
Jllava. 

ALBA· IULIA? Voi cari pentru bli
ul de linte al puterii v'a- ti declarat 
:lta să vindeti ţara comuniştilor. voi 
\rl v-aţi unlt contra neamului româ
·~sc contra Intereselor noastre naţlo
:lle, la Bucureşti cu bolşevicii: ilie 
l::oscovlciu, Crlstescu, plapo llarul, voi 
~ri la Cernâuţl aţi uneltit contra na

Chişinăul şi. Alba-Iulia. 
,~nei române cu bolşev(cii: Karaka!la, In 29 April, Sărbătorirea U
:Istiner şi alţii, voi cari în .Ardeal la !nirii Basarabiei cu Romârlia din 
jradea şi În alte păI ţi aţi făcut pact braţele căreia a fost smulsă prin 
I elementele comuniste, voi cari ati intrigă ŞÎ silă, a ridicat la su

Jlmis emisari În străinătate să hulească prajaţă momente cari trebuesc 
fa românească indemnând să nu se relevate În atenţillnea opiniei pu
~a împrumul ŢărII româneşti spunând blice. Aceste momente, ca si al

:Inciuni, că această ţară este în fall- tele ce au darul să se perpetueze 
',ent, voi cari sunteţi aliaţii duşma- ca acte istorice în viaţa unui po
i;ior noştri milenarl dela Budapesta, por, au scos in relief doud nun
ul În "revolutia" voastră· are toată talităţi deosebite in inţelegerea 
ldejdea să De subjugheze şi să n!- intereselor superioare ale Ţării. 

~~cească libertatea noastră nationala, Deoparte, să afişează tot mai 
;',i aveti cutezanta să luaţi în deşert isbitor şi mai sărbătoresc por
ii·ivâutul sfânt nouă de ALBA-IULIA nirea de a ingrădi cu dragoste 
ICl buzele voastre spurcate?? şi respect trecutul incopciat de 
: ,Alba-Iulia, este locul sfânt al nea - istoria dăinuirU şi existenţii noas
OJlul Românesc, este locul mucenicll0r fre pe aceste m ~/eaguri, vântu
I nţl ai intregului popor Româll al rate de multe ori de nemilostenia 
~:lrllor mart'rl, Hona, Cloşca şi Cri- sortii, iar de alta, gesturile unui 
(O, este pământul sfânt şi sImbolul clocot de ură a mestecafe in polte 
r.,tru national, Aiba-Iulia cetatea şi ambiţii pietine cu anarhia. 
G)lului nostru naţional Mihai Viteazul, La Chişinăul Basatabiei pra
lde pentru prIma oară s'au rupt lao- znice CU tâlc şi rost in viaţa Ro
'i:ile robiei neamului românesc, şi mâniei intregite, la Alba-Iulia, 
p~de un rege care este şi va fi pe cetatea mândriei şi a suferinţelor 
! ':ie Idealul Istoriei noastre a pus pe româneşti des cărc ări de patimi 
:uJul său sacru coroana tuturor Ro- cari trezesc nadejdi în vecinii 
U [oilor, voi nu vă cutremuraţi ÎnaIntea lacomi şi hrdpăreţi. Peste Prut 
iletlei istoriei, şi vă pregătlti să aniversari de unire vecinicd, in 
B~rdărlti şi &ă pângărlti acest loc oraşul depe malul Murdşului a
Dlnt izbind cu piciorul vostru murdar meninţări cu distrugere a tot ce 
)oisufletul nt'amului nostru românesc.? s'a realizat prin muncă vrednică 
~:fne sunteti voi şi ce aţi fA~ut voi, şi mai ales cu jertjă mare de 
U'e este meTltul vostru în această sânge voinicesc. Cei ce-cu trupul 
:~~? /', şi suf/etaJ au sărbătorii 10 ani 
:, ;;and neamul românesc şi-a ajuns dela desfacerea glie; romdneşti 
lc~ea-apogeulul·national şi la Alba~ din plămădeala eferoglotd a im
I ~a a pus coroaoa pe capul Sfânt al periu/ui moscovit, ş'au pecetluit 
~~;reiui Ferdl080d primul rege al tutu· trezirea sentimentelor in insufle
~~; romAnilor, ,1 când tot sufletul cln- firi permanente pentru cauza 

românesc serba slrbătoarea sirbl- sfdntd şi dn:aptă a Unirii Ba-.... 
I ' 

sarabiei. Miile de presen,ti au do
vedit acolo Îndatoriri cetăţeneşti 
de cea mai curată conştienţă şi 
mai inalt idealism. Fermeca,ti de 
clipele măreţe desvălite de ideea 
naţională, pusă in circulaţie de 
suflete alese, au gustat cu ldco
mie din cupa irzfrăfiei şi s'au 
irzchfnat cu smerenie ceasului 
sfânt şi binecuvântat al vremii 
de aniversare; 

Ce s'a făcut însă În tabăra 
adversă? Ipochimenii naf-ţără
nişti cu egoismul lor sectar şi 
antipatic, in vremea sunetului clo
potelor de incoronare a jertfelor 
prestate, pregătiau uneltele dd
râmării statului spre bucuria duş·· 
manitor dela Budapesta. Note 

. discordante in această descărcare 
de veselii şi bucurU, ştirbire de 
prestigiu şi lozinci amdrâte de 
eroi în opoziţie perpetua. 
După-ce au stat departe la 

încoronarea marelui Rege, acum 
au aliat de cuviintă să-şi elibe
reze înspăimântătoarele brutali
tăţi şi să le arunce sub ocrotirea 
moscovită in cel mai scump oraş 
al nostru, Alba-Iulia. Nu s'au 
incălzit nici de trecutul său, nici 
de simbolul ce-l prezintă acest 
loc, în care dorm amintiri dragi 
şi ffânturi de mândrU reinlJiate. 
Agăţaţi de tan/oma puterii, des
cind ca nişte erdci duse de valuri 
să inere/ească mersul normal a/ 
afacerilor publice şi să-şi atragd 
vre-o consideratie norocoasd. Pre
tutindeni unde se injură, pentru 
nal-ţărdnişti, serbările unirU Ba
sarabiei au lost un nou prilej de 

"Satu! arde baba se piap
tănă". Ţara e amenintată atât 
la răsărit cât şi ]a apus, iar 
nat.-tărăniştilor le arde să se 
pieplene la Alba-Iulia. 

HEn 

Arad 6 Maiu 1928. 

Primim de la Prefectura PoIiUei 
Municipiului Arad spre publicare 

următoarele: 

S'a constatat cu ocazia ser
bării unirei Basarabiei că, foarte 
muJţi locuitori, dar mai ales co
mercianţi, au arborat drapele 
nationale mici, abea de câti -va 
zeci de cm., rupte, sau decotorate 
in aşa măsură, că nici pe lângă 
examinarea cea mai minutioasă 
nu s'a putul constata culorile 
originale. Iar multe case de 
comerţ, sau industrie şi alte edi
fiCii, ca de exemplu localul zi
arului "ErdNyi Hirlap· nu au 
arborat de loc drapelul, cu ocazia 
serbării sus menţionată. 

Intru cât faptele mai sus con
statate constituesc o adâncă jIg
nire a sentimentului naţional şi 
a supremaţiei de Stat, rugăm cu 
toată insIstenta pe d-nii comer
cianţi şi in general pe toţi locui
torii acestui oraş, să binevoiască 
a se ingriji, să posede drapele 
nationale confecţionate în con
formitate Cll dispoziţiunile ordi
nelor in vigoare În această di
recţie, demne de a ridica nivelul 
serbărilor nationale. . 

Totodată se aduce la cunoş
tinţa generală, că am luat dis
poziţluni - contra acelora, cari cu 
ocaz1a proximei serbări naţionale 
dela 10 Mai a, C' I nu se vor 
conforma cererei de mai sus,
să procedăm cu toată rigoarea 
legilor, numiţii urmând să sufere 
consecinţele neglijenţei lor. 

prefect, 
Z_ Filoti. 

a-şi manifesta veritabilele neso
cofinte. Involburatl în atitudini,. 
încinşi de duhul invrdjbirei, pier
zând şi broma de autoritate, ochi 
injectat' de spasmodice amenin
ţdri, lipsa lor dela cele mai cu
rate isbucniri istorice strâng În 
cete de revoluţionari de carton 
acolo unde numai pângăresc şi 
nu îna.tă. Fugiţi de Chişinăul 
ceasurilor sfinte, se dosesc ca năi
mirU pe sub zidurile vechii cetăţi 
ardelene plină de glorii ţinute 
din fapte măreţe, ca să prindd 
in . mişcdri anarchice fantoma 
puterii pe care o vânează de J O 
ani cu nestrămutale speranţe. 

Asta e imboldul ce-i mând 
cătrd Alba-Iulia şi nici decdt for
loteala de făgdduinţl aruncate 
ţăranilor pe cari ii folosesc de 
movlle pentru Ind/ţarea lor, a 
câtorva nesi'lbuiţi. 

Chişinăul şi Alba-Iulia I 
Amândoud cu nesdruncinale 

iubiri in sufletul poporului romdn. 
Una ş'a. deschis braţele sti prl-

(Coqtiauarea tu pag. 2-a) 
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meascti solii nădejde/or de bine, 
cealaltă pusă sub {iorosul clocot 
de disfruRere până incă nu s'au 
implinit 10 ani dela desfacerea 
ei din ghiarele stăpânftorilor ne· 
miloşi. In două provincii des ro
bite, pentru noi amândoud sunt 
ei/uxul vânjoteniei şi loc de in
chinare. 

._h 4ll • -'tit...." 

~--------------------.·.7I11nil·Ii.II·.a"?p_Ek';"'~ ....... ,. ___ • 

TRIBUNA NOUA 

" " Au fost şi vor {i cu toată. pus
deria de glasuri înfrăţite cu te
nebroasele ~i ocultele intentii. Po· 
porul român va merge la' Alba
Iulia ca şi la Chişinău, atunci 
când va fi chemat să. prăsnu
Îascd aniversarea zilei de 1 Dec. 
1918, şi nici decât, când duzina 
hamesită îl afundd in griji bo
tezate cu apa destrămarii. 

Stresemann va face din chestia 

Nr. 19 
........ -

cuvânt al Germaniei va SChi11l11 
toată configuraţia politică a II 
rilor aHanţe spre care tinde m 
rele regizor al tragi-comediei ~ 
ropene, şi va indruma din Il! 
statele, spre. orizonturi poate II 
pacifiste, pe cari, cel puţin cat 
să le justifice ministrul afacerii 
externe al Germaniei. rul 

Şmecherul dela Roma. 

alipirei Austriei cu IGermania, 
acest tnfăptuibil "An'schluss". o 
preocupare de permanentă şi ho
tărâtoare politică externă. Şi e 
mai mult decât sigur, că inten
ţiile şi lucrărîle politice ale Rei
chului, ce nu-şi anunţă corifeii 
cu acustica piţigăiată a unor falşi 
clopoţei, vor fi singurele ce vor 
arunca balanţa viitorului politicei 
internaţionale şi a captării de ex
pansiune acolo orişiunde ele vor 
ţinti. Dealtfel, jocul Poloniei e 
clar, când Danzigul şi viitoarea 
graniţă a unei Austrii germanizate 
se desprinde din ce in ce mai 
mult, pe culoarul politlcei externe 
germane. 

Totuşi, lanţurile de intrigi se 
sperieturile sforăriilor ce Man.şi 
Duce le impune necontenit ve 
misterios unor popoare tncă Siat 
tera-area momentelor de tri!si2 
memorie al căror prim caprŞi, 
s'a desfăşurat pe plaja sânlde 
roasă dela Serajevo, îl contureadâ 
ca pe cel mai mare şmecher Im 
Europei contimporane. jar 

Ce s'ar putea desprinde, cîne 
ar îndrăzni să lămurească prin
tr'un genial artificiu de calcul 
politic, chaotica deslănţuire de 
pacte şi tratate internaţionale in 
care e asvârlită din nou bătrâna 
Europă ? .. 

Şi cine ar putea să conteste 
primul plan ce-l posedă pe plat
forma politică internatională, ma
relui pontif cu ascensiuni napo
leoniene şi şmecherlâc de ne
gustor grec, care încearcă din 
nou să arunce zarurile destinuiui 
unor hotare încă fumegânde şi 
unor principii încă şubrede?. 

Organizându-şi în interior re
gatul şi punând pe baze moderne 
şi solide statul ale cărei destine 
le conduce, autocratul şi neinţe
lesul suveran de alianţe se in
dreaptă acum spre gloria ce tre
buie să i-o aducă teama unei 
presupuse şi noui conflagraţii
echivoc al unei politici generale 
dezechilibrate - s p r e sinistrul 
complex al unor inepuizabile şi 
variate comentarii, călăuzit fiind 
de singurul ideal ce i-l poate 
procura beţia unei aromatice dar 
repugnabile lozinci: "care dă mai 
mult!". 

Dacă, printr'un joc de drama
tice aforisme sentimentale am a
sistat la lugubra descoperire a 
unei frăţli anglo - maghiare de 
crudă realitate, nu e mai putin 
precis că suntem actualmente 
spectatorii unui vaudeville de du
bioasă frăţie italo-maghlară, a 
cărei speculantă umbră se pro
ectează curios spre anexele stân
coaselor colţuri ale Peninsulei 
Balcanice şi spre Nordul cenuşiu 
al Republicei Polone. 

Noua Mică Antantă ce Musso
Uni intenţionează să creeze din 
gruparea Ungariei, Bulgariei, AI· 
baniei şi Greciei toate sub egida 
impunătoare a italiei. toate cu 
interese comune având ca obiectiv 
Jugo-Slavia - interes al Marei 
Protectoare - s'a evidenţiat cu 
nenumăratele protocol uri de exa
gerare ale unei prese speriate, 
in urma vizitei lui Zalesky, mi
nistrul de externe al Poloniei, la 
Roma. 

Este foarte just, că opinia pu
blică românească a fost viu in
trigată şi pusă la punct cu ab
solut toate sforăriile campaniei 
rothermerlste şi cu toate recen
tele manifestaţii de amicitie italo
maghiară dela Budapesta. 

Aprinderile şi emotiile prin cari 
trec invinşii din marele războiu, 
apar juste când sunt considerate 
din punct de vedere al situaţiei 
lor antebellice şi al amorului pro
priu inerent oriclrui popor cu un 
pronuntat şi sensibil nationalism. 
Când tnsă tot ce-a cheltuit ener
gia diplomaţiei maghiare,' pentru 
a ajunge la punctul unde oamenii 

politici ai O-lui Mussolini frater
nîzau cu admiratorii lui Bethlen 
la legaţia italiană dela Budapesta 
se defmeşte ca o simplă revi
zuire de tratat pentru a cărei re
dactare s'a sacrificat sângele a 
milioane de oameni şi pentru a 
intra in posesia unui pământ ce 
nici pe acela nu li l-a consacrat 
istoria, atunci toate aceste mari 
eforturi apar ca o simplă sfidare 
al poporului traficant al mitrali
ere lor dela St Gothard şi al fa
bricanţilor de bancnote falşe din 
cupola meschină a Budei. 

Totuşi, această opinie româ
nească a rămas in mare parte 
impasibilă căci a ştiut cu precizie 
că toată aprinderea acestor laşi 
cu mustaţa obraznică, s'ar nărui 
la cea mai mică mişcare a Ro
mâniei când ar avea in spate 
arşiţa puternică a câtorva mii de 
baionete şi suliţi româneşti. 

Dar dacă, după cum a declarat 
una din cele mai cunoscătoare 
figuri in ce priveşte politica con
timporană internaţională, lntr'un 
articol al uneia din marite pu
blicaţii engleze, - tot ce a făcut 
Rothermere pentru Ungaria~ nu 
e decât "promisiunea datd unei 
prinţese maghiare- ]a unul din 
prânzurile aranjate cu fastuozitate 
de "mafronii" politicel maghiare, 
nu ştim ce am putea crede de 
ceilalţi amatori de "sentimenta
lism" ai,ItaHei?1.. Cine ştie ce 
prinţesă cu şablon de mondenă 
n' or mai fi sacrifi cat Ungurii pen
tru a-şi căpăta "alianţe de sânge" 
in lupta trufaşe ce au deslănţuit 
pentru revizuirea unui imposibil 
de discutat articol, din tratatul 
sfânt, ce zace Inchis tn sertarele 
sacrului pământ al Franţei 1. .. 

.... Numai că D-l Mussolini, 
acest mare şi abil protector, ur-, 
măreşte altceva: urm 2 reşte po
litica de expansiune şi penetraţie 
în Balcani, ca un răspuns adus 
politice! franceze care a deţinut 
până acum acest rol in Peninsula 
Balcanică. Cât despre alianta cu 
Ungaria, e simpla motivare a in
teresului ce-l are faţă de veşnicul 
conflict ungaro-iugoslav, şi'n care 
stat MussoHni vede singura lui 
piedecă, pentru realfzarea unui 
scop bine determinat. Intreve
derea dintre Mussolinl şI Zalesky 
poate face parte şi din intenţia 
Ducelui pentru alcătuirea Micei 
Antante, care aducând pe Polonia 
ar Insemna să izoleze România, 
J ugoslavia şi Cehoslovacia, faţă 
de care are interes marea pro
tejată şi nedreptăţită, Ungaria. 

Insă, nimic nu se va tntocmi 
din măretul plan, atât timp cât 
Germania, care până la 1914 a 
fost cea care, dirija toată politica 
din capitalele Balcanilor inclusiv 
Bucureştiul nu-şi va spune cu
vântul declzlv şi cât timp D-I 

Rămâne deci stabilit că viitorul 
"V"'.,... ..... t. ....,., ~:u. __ ."."-

Primim dela Uzina Eleetr. spre a Judecătoria rurală Siria. 
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SLJ bscripţia a fost des::hisă În urma 
apelulUI circular dat de Inspectoratul 
Muncii din locaHtate şi in urma dis
pozitiei d-lui Director General al So
cietătei, d-I Inginer Ştefan Mateescu. 

Cu toate că apelul era adresat nu
maI lucrătorilor, subscrlpţia s'a extins 
şi asupra funcţionarilor. Au subs:rls 
fiecare lucrător 12 ore !le lucru cari 
s'au aranjat a fi reţinute tn 4 rate 
săptămânale. Ele s'au luat din orele 
suplimentare făcute peste cele 8 ore 
de lucru zilnic şi prin Ingrijirea Ing!
nerllor socletAţei, in orele suplimentare 
ce societatea a avut nevoe, au fost 
trecuţi prin rotaţie toţi lucrătorii. 

Suma totală su bscrisă În acest mod 
de lucrătorii $ocletăţel este de lei 
17.924. 

. E de Dotat că ucenicii cu toate că 
lor nu 11 s'a adresat acest apel - au 
cerur personal a contribui şi ei. 

Subscripţia funcţionarilor a adus 

Judecătoria rurală Şirla aductdl. 
cnnoştinţa generală, că la cererea pe 
Carol Wagner (loc. in Pâncota) a pSv; 
nit procedura pentru anularea tlr~cl 
torului document despre care se afirati 

că s'ar fi pierdut două cambH blarPe 

în valoare de câte 100.000-looJ:Pa 

Lei semnate de către Lazar Palcu mi 
Pâncota ca acceptant şi de Str'lc 
Voroş lştvan dtD Pâncota, ca ginbll 

Deci, instanţa invită pe posesltal 

documentului amintit ca tn ter~Cl 
de un an dela inserarea a trebin~ 
publlcaţlunei in Buletinul justlţlei pr; 
prezinte documentul la instanţă, pe:ie 

ca În caz contrarIu instanţa il VIsă 
clara nul, dad petltionarul va fn 
acesta din nou şi termenul mai tin 
arătat va fi expirat. râ. 

Şiria la 30 ianuarie 1928. pe prl 

m. p. Peire Senciuc judecloil 
Pentru -conformitate. P. greiju 

suma de IeI 18.785 şi a fost făcută No.336 
(Indescifrabil) pli 

lac 
plecând dela contributia lucrătorilor, 

după principiul - la illar egal, con- ==================~,a 
tributie egală. In acest mod s'a găs!t Notarlatu] Şeblş. 

nă 

iiI! 
procentul de 5% pe cari l'au subicrls ! No, 594/928 
toţi funcţtonarlJ. Aceste subscrierl vor r P bli i tr 
fi retInute in douil rate lunare. U cat une. i 

In rezumat, subscrierea totală a lu-, Notariatul Şeb!ş ţine J1c1taţte IIi:; 
crătorllor şi functionarilor a fost de Iunie 1928 ara 10. a. m. pentru Ct 
lei 36.709, suma în parte avansatA de rarea unei maşini de scris pe s'~e 

societate şi vărsată ]a Banca Naţio- notariatuiui Şeblş. ~al 

nală care a eliberat chltaoţa respectivi Licitaţia se va ţinea in conform:,... 
cu data de 21 Aprilie 1928. cu art. 72-83 din legea contabil:;el 

Subscrierile Individuale ale lucri- publice, iar condlţiunUe de lidtaite 
torllor au variat dela 108 la 324 Iei, pot vedea zilnic in biroul notariaT, 
ale ucenlctlor dela 36 la 72 lei, Iar In caz de oesucces licitatia a ~nl 
ale functionarilor dela 100 la 1660 lei. se va ţinea la 26 Iunie 1928 oU:e 

Uzina este proprietatea Soc. Anan. a. m. iei 

-de Electricitate din Arad, ale cărei Şebiş la 27 Aprilie 1928. :e 
acţiuni aproape in totalitate se găsesc Notariatul Şeb~e, 
în posesia Creditului ,t. Intreprinderi No. 335 :u 
Electrice Bucureşti. :::::"f 

Pentru descărcare, fiecare persoană, 
a primit o chltantă pe care este In- Primăria comunei Splnen!. :'~ 
dlcată data de depunere a intregel No. 212/922 D 
sume. !u 

Un astfel de tablou atestat de su- Publicaţlune:u 
cursala BăncII NaţIonale din localitate, Se aduce ta cunoştinţă publlc~x 
se va expune in vitrina de anunţuri lIc1taţlunea miouendi ţinută tn:a 
a societăţII. de 20 AprlHe 1928 peotru procu~o 

vestmlntelor şi incălţămintelor ~r 

Ci n ema "E LIS A B E T A" sare poliţiei comunale a rămas la 
rezultat deci deschidem o DOuă le 

tncepAnd- de SAmbătA 5 Malu 
se va j u c a grandloaul film 

"8 ela v a alb ă" 
cu celebrii artişti: LlANE HAID, 

VLADIMIR GAIDAROW, şi 
CHARLES W ANEL 

,. 

taţlune pe ziua de 15 iuni~. c. P.e 
aceaşi cantitate şi cu aceleaşi codiţ 
Relaţlunl detatlate se dau ta tiu I 
notarial. .e 

Splnenl. la 26 Aprilie 1928. 11 

. 1. Ursulescu ah. ~I 
Dotar: prlPlJ:u Nr. 337 
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Tribunalul judecă un 
învăţător regăţian? 

In No. 18 al gazete! "Vointa Popo
rului" un scriitor certat cu adevărul 
se ascunde după pomul anonimatului 
.şi de acolo mă atacă, pe motivul, că 

vezi, Doamne I am avut cutezanţa să 

iAU apărarea inv. F. Popescu, cu oca
sia desbaterii procesului la tribunal. 
'ŞI, fn loc să desvăluească laşirarea 

decurgerli acestui proces, dela cele 
dântâi bâlbălturl de stil se înfundă În 
Insulte şi calomnii demne de un bir
jar ce stă cramponat de betie pe ca
Ipra trhurli. 
, CutezlHor în espunerl greşite, mă 

alătură In ceata celor ce vreau să spri
jinească falsificările, şi să Implntine 
escrocheriile, adecă, tn cazul dat cu 
F. Popescu, sA-I dosesc pe acesta 
-după pomul nevinovăţiei şi pe care 
dl. anonim îl găseşte demn de fure !le 
perzărli. Fără a mă intina de noroiul 
I:svârllt cu attta lipsă de bun simţ a. 
.scriitorulul care Iscăleşte "Chlerean·, 
:atins, nu de Involburările lui true din 
'petele unul suflet, in care să învîrte 
]patima răsbunărli şi din care cu toată 
mle]uşenia prefăcută Isbucneşte dorul 
,uciderII, sunt dator fată de opinia pu
:,bllCă să rellefez imprejurărl argumen
:tate cari m'au determinat se Iau sub 
~cutul apărărII pe Florlan Popescu, 
;rnvăţător nefericit ca multi altU, asu
pra cărora se invlrte ciomagul dlstru
,gerii. Nu e unicul 'prilej ce mi s'a dat 
·să trag din acuzati uni nebazate pe 
pnii colegi al mei, oaml!nl fAră prle
tini şi fără noroc. Am plecat in atâtea 
rânduri până la Bucureşti la Consiliul 
permanent ca să mă transport din 
procuror în apărător, atunci când mâl
iulie erau întinse spre rugăciunea in-
murări! şi a scăpăriI. Am făcut-o cu 
plăcerea dictată de un imbold de a 
laceblne chiar şi atunci cânri operau 

:Ia spate Interese partlcu]are muiate în 
oăzuinţi de căpătuială, cum e cazul 
tiin Chier. Dar, să stăm de vorbă. 

. Lui F. Popescu contra căruia s'a 
striiat chiar in presenţa mea că e 
.regăţan" î se aduce invinulrea că a 

Ilfalslflcat certificate şcolare peDtru, mită. 
tu ce s'a dovedit II Cu cei 500 Lei 
!pe cari respectivul la plătit? Tn apă
.~area mea am dovedit că pentru exa

nnen particular de trei clase trebuia În 
Il:.ensul regulamentului să I se dea 760 
lltei, nu numai 500. Unde e deci mult 
l(rill1blţata mită de care autorul şiru
Illlor imbâcslte nu a avut odihnă până 

'&:e acest "regăţan" n'a ajuns la pecetea 
;entuitei date? A dat Florlan Popescu 
:ertlflcate fase? Din insăş mărturisl
b~ea ţăranului s'a constatat, că s'a fă
:ut examen in toată regula, şi că ade

::terlnţa de absolvire dată este efluxu] 
Inui Interogatoriu cultural. Atunci ce 

. l'a fals!ficat? Al inteleg. Nu s'a indus 
"D matricola şcolară acest elev parti
:ular destu\ de mărlşor şi nu s'a dres~t 
:uvenltul proces verbal al comisiei de 

:~xaminare. Aici se resumă deci falslfi
I !8rea certificatului in jurul căruia s'a 
ur~onsumat atâta sclipire de gândire 
~ramatjcală anonimă şi mal virtos s'a 

i lat posibilitate "Chlereanului" să-şi 
~ lesghloace laturile sufletului inpunse 
P~e acul urii şi răsbunărll. Dovezi? 
jif Reese clar din mărturisIrile bîrfltoru
tJul anonim când zice ca, dacă trlmeteam 
le Popescu la Dulcele ori Brusturesc. 
n acel cu nu era falsificator. Rămas 

r'- Chier devine un escroc ca dosar 
lifei mic mArit iosă in proporţie 

:u incApAtinarea lui de a pleca de 

R Ă S PUN S. 

acolo. N'a plecat deci, ci a rămas la 
porunca stăpân ului meu. Ia ordinul 
căruia s'a ascuns şI dosarul. 

Când aşterni astfel de năsbâtll, te 
rog să lămureşti opinia publică. E F. 
Popescu falsificator? Pfntruce? Pen
trucă a luat mită, a falsIficat certificate, 
sau pentrucă a preferlt să rămână în 
Chler? Să te inteleagă O - zeu şi 
curata-ţi conştlenţă, căci eu cu toate 
impunsăturile Insultelor ce ne aplicl şi 
porun:a stâpânu!uI care nu ştim .,clne-" 
nu ştie descurca tortul gândurilor ră
sucite de controverse. N'am lucrat in 
calitate de revizor după scriptele de
nunturllor? Negreşit că nu, că am o 
lege care-mi Indică norme de purce· 
dere in chestii de anchete discIplinare. 
Păcatul meu? 
ŢI-am Intors spatele ori de câte ori 

imi făceai ochi dulci pe cari îl ghl
ceam când ii roteal in jurul discuţiei 

asupra lui F. Popescu. Sau pentrucă 

l-am apărat? O să mal apăr mulţi 

F. PopeşU cari nu număr! la răboiul 
faptelor atâtea păcate ca multe firi 
eroice din tufele anonimatului. M'am 
făcut sluga. Ia Oârloagă? O fI. Pentru 
aceasta sunt acela ce sunt, să apăr 

pe toţi învătătorli de toate acuzaţlunile 
lichelelor cu cari O-zeu a lmpânzlt 
Ţara Românească. SI să ştie odaU, 
că Inspectorul Cristea nu va permite 
să se deslăntue asupra muncitorilor 
culturali furtunlle învlnovăţlrilor ne
drepte. 

Vor greşI el, nu-I vor b1i. , dar păca
tele lor nici pe departe nu atlng acel 
aglomerat de fără delegi ce sunt cau
zate de fiinţe cu mâinele la icoane 
iar cu 8chli pe sobmasă. Lupta lor 
este sfântă pentrucă tîşneşte din con
vingeri mântultoare. Idea IIsrnul lor este 
neprecupetit, iar năzulntel~ lor sfinte 
sunt puncte de ridicare pentru poporul 
român care sufere încă, ca pe Vesuvlul 
stărilor noastre să urce măgarii post
bellcl. 

er/stta. 
Insp şco şi ăpărător al lui F. Popescu. 

-::-

festlvalln favornl Socletătel Invallzilor 
din Răl~OI. . 

In ziua de 22 Aprilie, Dumfneca 
Tomel, în comuna CAPORAL ALEX A, 
graţie ostenelilor depuse de către dl, 
lnvătător-dlrector Gh. Moga, s'a dat 
un reuşit festival de elevII şcoalelor 
din aceasta comună. in favorul Socie
tăţII Invallzllor din războJ. Acelt festi
val, a dat dovadă despre tenacitatea, 
cu care Rominul înţelege să se afirme 
tot mai mult pe teren cultural. Pro
gramul bine stabilit, constând din 
piese teatrale, recltArl şi cântări exe
cutate de corul elevilor, dirijat tot de 
harnicul lor director, s'a terminat cu 
"Ca.luşerul" şi "Băteta" jucate tot de 
elevi cu o mare pricepere, care a pro
vocat un mare entuziasm tn numero
sul public, care a ţinut să lncurajeze 
ca prezenta ia manlfestatluDlle de 
asemenea naturA. Rezultatul materia] 
obtinut cu acest festival a fost mu]
tumltor, atlngând suma de 1900. -
Lei, care a fost remlsA. prin Proces
Verbal Prefecturei JudetuluI, spre a 
fi utilizatA în scopal arătat mal sus. 
. Ţinem a ne exprima sincere le Iloa
stre multumirI pentru succesul mo
ral ,1 material reallzat, ia special bar
alculai tnvAtltor-director Oh. Moga, 
pentra prodigioasa munci, pe care o 
depune ta Interes national-cultural. 

Apel. 

Prin aceasta rugăm deponenţll Insti
tutului nostru. cari au la noi depuneri 
peste 10.000. Lei şi cari până in pre
zent nu au subscris declaraţia de mo· 
ratoriu, să binevoiască a se prezinta 
de urgenţă În biroul institutului între 
orele 9-12 a. m. şi 3-5 p. m, adu
câud cu dânşli lIbelele de depuneri. 

"VICTORIA" 
Institut de Credit şi Economii. 

Primăria Municipiului Arad. 

No. 7312 I 1928. 

PubUcaţiune. 

Se aduce la cunoştlntă generală, că 
pentru furnizarea alor 100 vagoane 
lemne de foc necesare Uzinelor Co
munale Arad, în ziua de 5 Iunie 1928 
ora 10 a. m, se va ţinea licitaţie pu
blică cu oferte închise ~t sigilate, in 
biuroul Serviciului economic (Primă
ria, etaj Camera Nr. 104) in confor
mitate cu Art. 72 şi următorii din Le· 
gea asupra contabilltălli publice. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
la Uzinele comunale În orele de ser
viciu. 

Arad, la 30 Aprilie 1928. 
Serviciul ecoflomic. 

Judecătoria rural! Şlrla. 

No. G. 16~9/2/1928. 

Publicaţiune de Licitaţie. 

Subsemnatul aduc la cunoştlntă pu
blică in sensul legii art. LX. din 1881. 
§ 102. respective XLI. din 1908. § 19. 
2 mânzl) trăsură execvată în Seleuş in 
favorul urmăritorulul Muntean Ioan 
repr. prIn adv. Or. Romul G, Laza 
impolrlva urmăritului in comuna Se
leuş pentru încasarea capitalului de 
1290 Lei şi acces: pretuite în 6500 
Lei se vor vinde prin licitaţie publică 
în ziua de 8 Malu 1928 ora 4 1

/ 2 pm. 
in comuna Seleuş la casa urmăritulul 
No. 232. 

Intrucât mobilele sechestrate ar fi 
fost execvate şi de alţII şi aceştia 

şi-ar fi câştigat dreptul de acoperire 
licitatia prezentă este ordonată şi in 
favorul acestora în sensul art. XLI. din 
1908 § 20. 

Şlrla, la 25 Aprilie 1928. 

delegat judeclHoresc. 
Indescifrabil. 

Judecătoria rurală Şir!a. 

No. O. 1664/2/1928. 

Publicaţiune de Licitaţie. 

Subsemnatul aduc la cunoştinţă 

publlcă in sensul art. LX. din 1881. 
§ 102 respective XLI. din 1908. § 
19, 6 perlnl fără feţe, supraedl11clu 
execvate in Seleuş ia favorul urmări
torulul Muntean Ioan repr. prin adv. 
Dr. Romul G. Laza pentru încasarea 
capitalului de 400 Lei şI acces: pre
tuite in 4000 Lei se vor vinde prin 
licitaţie publică, in ziua de 8 Mafu 
1928 ora oi p. m. in comuna Seleuş 
la casa urmirltulul. 

IntrutAt mob:lele ar fi fost execvate 
şi de alţii şi aceştia şi-ar fi câştigat 

dreptul de acoperire, licitatia prezentă 
este ordonată şi in favorul acestora 
In sensul art. XLI. dlp 1908 § 20. 

Şlria, ]a 25 Aprilie 1928. 

delegat judecătoresc. 
Indescifrabil. 
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Teatrale. 
Luni 14 Mai. 

Marele turneu de operă din Bucu
reşti cu celebra cântăreaţâ japoneză 
JOWITA FUENTES fn rolul priuclpal, 
se va cânta D-na BUTTERFLY operă 
în 3 acte de G. Pucc!nl, cu: O-nele: 
Iowlta Fuentes, V. Coestescu-Duca, 
Ştef. Nlculescu. O-DIi: A. Gualtlerl, 
A. Costescu-Ouca, 1. lamaudl, CODSt. 
Oamlan, A. Bal~ik, Al. Alger, C. Ni
culescu. 
Marţi 15 Mal 

Se va cânta "L A K M E" 
operă în 3 acte de L. Oellbes cU 
O-nele: Natalia Zăvolanu, Costescu
Duca, Dş-rele : Eug. Zltty, AI. lamandi, 
St. Niculescu şi D- nii: A. Gual ~Ierl. 
A. Costescu-Duca, AI. Alger, Const. 
Damlan, Cond. de muzică 0·1 Ionel 
Perlea. 

M'er.:uri 16 Mal. 
Compania dramatică ti Teatrul Nostru" 

din Bucureşti, va da o singură repre
zentaţie cu formldabilul succes al 
cap:talel: 

MORITZ al II-lea 
comedie in 3 acte de Jmpe Koven şi 
Mathern jucată de creatorii rolurilor: 
C. Toneanu, AI. Ghlberlcon, G. Timica, 
Maria Wauvr!na, 1. Bratull'scu, Stanca 
Alexa Ildrescu, Anicuta Cârje, etc. 

Această piesă a fost jucati la Bu
cureşti de 150 ori in şir. 

(Btlete la Oiecezana.) 
., .... .. 

Dela PrefectUl a Poliţiei 
COMUNICAT. 

Se aduce la cunoştinţa publică, el 
legea pentru reglementarea şi controlul 
apelurilor la contClbuţla benevolă a 
publicului, prevede categoric, că ase
menea colecte nu pot fi făcute în pu
blic, de cât cu prealabilă autorlzaţiune 
a Min!sterului Sănătăţii Publice, 01-
recţiunea Generală a Asistentei Sociale. 

Deasemenea prin art. 2 din această 
lege se prevede că se pot face co
lecte, Intre membrii unei asoclatiunl, 
sau intre asociati uni similare, arătând 
deasemenl categoric. că trebuie ca fon
durile adunate să servească numai in
tereselor realizării scopului şi necesl
tătli Întreţinerei operelor, prevăzute de 
actele de constitutlune şi statutele ]or. 
In acest seDZ se atrage atenţiunea ce
lor in drept că în cazul când se vor 
găsi prrsoane, cari vor contraveni ace
stor dlspozitiuni, apelul IA contributia 
benevolă a pu bllculul va fi. oprit de 
organele in drept, aplicându-II-se sanc
ţiunile prevăzute de lege, Iar sumele 
strânse se vor face vrnlt pe seama 
fondului de asistentă socială. 

Primăria comunei Splnenl 
No. 213/928 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă publică, că 

lIcltaUunea mlnuendă tlnută in ziua 
de 20 Aprile a. C., pentru procurarea 
lemnelor de foc, a rămas fără rezultat 
deci deschidem o nouă l!citatlune pe 
ziua de 15 Iunie a. c. peotru aceiaşi 
cantitate şi aCl"!eaşi conditiuni. Rela
liuni detaUate se dau În biroul nota
rial. 

Spinenl, la 26 Aprilie 1928. 
1. Ursulescu Oh. Dela ./ 

~ Notar: Primar: 
No. 338 

Primăria comune Ourba 
No. dos. 240/1928. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştlntă publld, că 

in ziua de 5 Iunie 1928. oarele IOa. 
m. se va ţinea licitaţie publică pentru 
a da in intreprindere, cărăuşia comu
nală pe anul 1928. conf. art. 72-82 
ale legii contabliltăţll publice. 

Condltluuile de licitaţie se pot ve
dea zilnic intre orele oficloase in 
blfoul notarial 

Gurba. Ia 26 Aprilie 1928 
(indescifrabil) Oala Pavel 

notar primar 
Nr. 339 

'\ 
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. I n ~ O R m fi T I il n I In frunte călare pe un Ducipal i-I \.. lustruI domn Blrtonulă, urmat de un 
, imens şir de căruţe - În număr de 

convolurl să fie atât de urlaşe-I 
număr-, căci după informatlunile i2.!: 
avem din intreg Judeţul, până ast nI 

seară - Vlnerl- abia au plecat .pni 

Judeţ numai 315 inşi. uni 

şease - şease căruţe, tn fiecare din 
Duminică 6 Mai ora 5 p. m. 0-1 N. N. Săveanu, fost ele, fllnd câte şeapte oameni cu steag 

ministru. actual preşedinte al Camerei Deputaţilor, va vorbi - săracul steag, - beti, şi desfigurat! 
in sala Palatului Cultural, despre - Intre~irea Neamului -. de betie şi ne somn, - urlând de 

ŞI dacI. din toate judeţele vor plee~ 
tot atât de nesfârşlte convolur\ ca ~~c 
descris mai sus - şi descrierea k\. 15 Domnul Săveanu fiind un orator distins şi un cunoscător parcă fugiserA dintr'o casă de nebunI. 

profund al obiectului ce va trata, îndemnăm pe toată lumea, Către Săvârqin, 12 dintre ei trezln
românească să particlpe la conferinţă. du-se din beţie probabil, şi dându-ş! 

"'1e\ 

adevărată fiind văzută de sute de Clria 

meni prin satele pe unde au treet 
mult trâmbiţat a adunare de ]a Alb, 
Iulia, va insemna odată pentru 11, 

deauna, Înfrângerea demagogiei' Na;
onal Ţ. rănlste unită cu comunism 
lui Mocovlci Cristescu, pentru a faii 
jocul ullgurllor cari deja aşteaptă I 

armatele la graniţă - semnalul cel 
adunati la Aiba-Iulia. 

OI. prefect al Judetului, a dat 
ordine severe tuturor autorltă111or 

in subordine, ea nimeni din cei 
cari vOr voi să plece la Alba J uHa 
să nu fie lmpiedecatt de a merge. 
Dsa face răspunzători pe cei ce se 
vor abate dela acest ordin. 

* 

Şcoala Superioatti de Comert de la 
Reims pentru studentii stI ăini. Camera 
de Comert şi de industrie din Arad 
aduce cunoştinţa celor interesaţi, că 

la Reims a luat fIlnţă o Şcoală Su
perioară de Comerţ care se va deschide 
in Noembrie vIItor şi cuprinde cursuÎ'i 
speciale pentru studenţii străini cari 
nu cunosc perfect Ilmb franceză. 

11 DI. P. Popescu Inspectorul Muncii 
din Arad, a fost Inaintat la gradul de 
Inspector General rămânând cu do- Dela Serviciul Tehnic al Primă
miciliul ia Arad şi cu conducerea mat rlei Municipiului A~ad. Biletel: de 
departe a InspectoratuluI Muncit din I abonament pentru baca "Neptun se 
Arad. ,. pot rtiscumpăfa dela 1 Mai a. c. 
. . '" Dreptul de abonament pentru abo-. I natii anilor trecuţi îl rezervăm pand 

DI. nr. Cabdebo Gh. medic dm la 6 Mai a. c. 
Arad, v~ lipsi din oraş i,n cursul lunei '" 
Matu fimd plecat in strdtnătate pentru SărbătorIrea Unirii Basarabiei la 
studii medicale. Viena. La Capela română din Viena 

'" s'a etlebrat lin ledeum, cu prilejul a-
In ziua de 1 Mal s'a deslănţuit asu- nivfrsărU unirei Basarabiei cu patria 

pra Oraşului şI Judeţului Cloj un mamă· A asistat intreg personalul 
groaznic uragan. legatiunei. 

Intelectuali şi muncltorime cu fa
miliile cu miile plecaţi la câmp au 
fost suprinş\ de acest uragan urmat 
apoi de grindină de mărimea unei nuci, 
Au fost peste 100 răniţi. 

Pagubile făcute oraşului Cluj sunt 
enorme, Case descoperite, geamuri 
sparte, pagubile se urcă la 30.000.000 
lei. Semănăturile şi pomii fructiferi in 
unele regiuni ale judetului sunt com
plect distruse. 

In polonia a plouat cu cenuşa. La 
Lwow şi în diferite localităţi din Sud
Estul Poloniei s'a semnalat o ploaie 
cu cenuşă, provocind senzatIe' şi ne
linişte in rândurile populaţiei. 

Observatorul astronomic din Kra-
kovla constată că un fenomen analog 
s'a produs în Polonia ş! În 1901. 
Atunci s'a presupus că pulberea pro
vine din Sahara. 

Parti~ul n8tionHI-lDrDne~C ~i rezultatele 
Irola~an~ei lentru 8~unHreH ~elH H1~a-lulia 

De luni de zile partidul Naţlonal- mai plăti ImpOzIte, şi câte şI mai câte 
Ţărănesc, - azi intovărăşit cu comu- nl!zbâtii născocite de minţl1e tnfler
ni ştii, Cristescu şi Moscovlci et & - lântate ale tuturor BirtonuHtălilor din 
prin ziare şi întruniri publke au trâm- part!dul National-Ţărănesc, et comp. 
biţat adunarea dela Alba·Iulla. Indrăzneala acestor propovăduitorl 

ŞI pentru a ademenI şI hotărî pe a mers atât de departe încât să afirme 
săteni, cari de altfel nu au nici o le- in faţa sătenilor, că reuşita lor este 
gâtură cu svârcolirHe acestor doritori sigura la Alba-Iulia, pentru că insoşl 
de putere şI numai de putere, nu s'au A. S. R Prinţul Nicolae ,1 M. S. R 
dat 'nlături dela nici UD mijloc, fie Regina Maria sânt de partea lor şi vor 
permis de lege fie ne permis de lege, venI la Alba-Iulia. 
fIe moral ori imoral. Minciuna şi ura Dar val, spre marea lor desamăgire 
au fost armele de toate zilele şi in I şi spre marea cinste a săteni10r - din 
toate imprejurările, când au vorbit să- Arad şi de pretutindeni - cari au 50-

tetttlor pentru a-i chema la Alba-Iulia. cotit că au altceva mal bun de făcut, 
Ameninţări contra funcţionarilor dela decât să- şi piardă vremea la AlbaM 

tate cu mânia şi răzbunarea, ce va să Iulia, toate mijloacele intrebuinţate au 
vie ,i să cadă asupra lor, după 6 Mar, dat greş. Astfel se vede că îa falmoa.,. 
când ei vor veni la putere. se le c onvoiurl de zeci de mit de oa-

Amenintarea jandarmllor Îa faţa 5ă- meni, - ba unit dintre ei mat îndrăs 
tenitor, cu - revolverul, pentru a face netl afirmau chiar ae sute de mit, -
Impresia, cI. et nu se mal tem deja de ce urmau să scurgă pe valea Mure
autorităţi etc. şuluf şi Cr!şului, n'au rămas decât nl~te 

Făgăduietl, că începând după Întru- rldicule caraghiozlâcurl, bune de amu
Direa dela Alba-l. dată de d.nd ei Zit pe săteni la circurl, dar nu de 

seama de prostia făcut~, au întors 
spatele către Alba Iulia şi la drum 
inllpo! către casele lor. 

Astfel uriaşul con voi compus din 
şease căruţe cu 27 oameni, a trecut 
prin lteu in pocnituri de arme, către 

hotarul Jud. Deva. 
Mare minune să ajungă i~treg la 

destinaţie dacă se vor mai trezi şi alţIi. 
Este şi firesc ca sus pomenitele 

Dar guvernul Natonal Liberal Vi 

ghiaz! pentru cel dela Alba şi Artm 
pentru cel de peste R'ranită. 
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De ce uor nationill-Iărănisti . , , 
capete puterea. 
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In zilele trecute, pe când un noi suferi astfel de lucruri Ci a 
emisar al partidului flămând işi ne pun "obezi" in roatele Itbe!a 
plasa teoriile distrugătoare ina- tăţii noastre? Nu! nu mai V1e\si 
intea unui grupulet de ţărani să flm stăpâniti de oameni Ciei, 
strânşi din curiositate să audă vreau să şteargă birturile şi rr, 
teoriile noului mesia moscovit, trimit gazete cari scriu cont 
deodată să desprinde o figură beuturilor. Inteleg să merg la hC:~ 
pocită ce mirosia a alcool acrit, după ce m'am chercheht pUţfl 
şi urcând podiul ţine următorul dar, a merge să asculţi sfaf!~ 
discurs patriotic:. dăscăleşti, băeţii jucând atur/1 

Fraţi Români! Aţi ascultat pe când eşti setos asta numai ur'P 
marele nostru indrumător, carele liberal ii convine. Vedeţi fraţi:~f 
beteag după putere ca şi noi v'a astfel de porniri au îngrămăJ1~ 
spus ce trebue :să facem să pri- oligarchli asupra acestei bi?r 
mim osul de ros. De 10 ani de Ţări, care mă mir cum îi l1!I, 
când facem politică pe placul rabdă. Prin urmare ŞI noI al ătlţ. 
bolşevicHor şi ungurilor, cei din rea de mine să strigaţi: TrăiaSlzl 
Moscova şi Budapesta nici până naţ-ţărăniştii fraţi cu. soclaliş1t 
azi nu ne-au ajutat să punem şi comuniştii! Trăiască! - I 
mâna pe frânele conducerii acestei daugă un altul cu o barbă rel 
Ţări care abia aşteaptă să ne pectată, roşie ca şi o cărămidă. ro 
vadă tn fruntea ei. Iată, eu cel un biet basarabean pripăşit:ll 
mai devotat şi smerit aderent al aici pentru a face teoria chibi 
convingerilor venite de peste gra' tutui moscovit. ~r 
niţă, n'am putut ajunge nici măcar - Şi la~ noi, zice el, încă ~ 1 
"birău" in comuna mea, in care toţi mai bine, când treceau luntr1t 

mă aşteaptă, totuşi liberalii, n'au bolşevice cu muniţie alcooli.l~ 
astfel de oameni, cari nu calcă destinată creştinilor români, le 
niciodată pragul localurilor de către tovarăşii Ţ'otzky, Rac0 J 
petrecere, prin urmare nu sunt szky. Ne merge rău de când P' 
democraţi ci oligarchi. beralii in loc de bunătăţi rnc I 

Chiar şi jupânul Leiba de un covite ne ţipă intr'uoa să 1, 
. timp lncoaci se vaită că trebu- facem altceva decât să muncd 
rile Ţării merg foarte rău, decând ogoarele pe cari ni le-au df 
aceşti liberali au înfiinţat coope- lată deci că şi in Basarabia f.a 
raHve şi alte bazaconii de tovă- e mai bine decât la voi cândfo 
răşii, nimicind în ăst mod exis- cere muncă şi cruţare. Apoi ~l 
tenţa unei familii cinstite cum e runcă din partid pe toţi cart TI, 
a priet~nulut nostru Leiba şi a ştiu Injura şI scoate limba, ad~( 
altora ca dânsul. pe unii ca şi noi. Deci eu it 

Mai mult! am cetit tntr'un "uy- Basarabean vă îndemn să vai 
sag" oligarch\e, că acel Vintilă I scrieţi în partidul ţărănist, iar dad 
Brătian ministeriu de finanţe vrea mergeţi la Alba-Iulia să vă P!'o 
să micşoreze numărul cârclume- gătiti cu traista plină de strâlll 
lor, iar nouă celor setoşi să ne bături când DnH Manlu şi Ci~ 
iee posibilitatea de a trage câte Pop vor ameninţa oligarchiail 
o flueriţă de coragie când mergem beraIă. Invăţaţi a injura dela ~I 
de cătră ziuă acaşă. Vaida căci atunci lumea cinslti 

Vedeţi, dară, că se lucră sis- să fereşte din calea voastră. g 
tematic contra binelui României, feriţi tnsă ca in beţia voastră,~ 
realizată de mine şi de voi când nu cădeţi in baionetele jand!r 
eram agent sanitar intr'un spital milor ca si mine după Intrunt~1 

vor veni la putere, va fi in Ţară CI din Budapesta pe vremea răsbo- dela Tatar-Bunar. r, 
în rai. Vor curge râuri de lapte !Ii neamului romanesc, acolo unde marele lului. Acolo era mal bine ca Ş! La auzul acestor inţelepte'~ 
miere şi vor creşte ca dlD pămAnt, muaţl Rege al românilor şi- a PUI pe cap co- alei, c~ci beam câ.t v~eam cu alţt turi, grupuletul s'a imprăş!1a 
de pilaf, din care se vor sătura toţI roana de mucenic al realizării idealului prfeUnt de ai mei ŞI de

w 
al lui fără ca măcar să-şi ia ră[]l!4 

,uri-casei ce se vor aduna acolo. românesc. Bela Kun cel care a voit sa aduci bun dela oratorii cu ochii r(ll 

CI toţi cei ce vor fi prezenţi la Alba- me~:~n ~~u:~e:'~~~u~~:~e~~a C!a~~ feric,irea in Ţara Ungurească.. de beţii, Iăsâodu-Î In credinţa: 

mers la Alba-Iulia - simbol al unirII 

Iulia in ziua de 6 Mai vor fl lncon- carade de bllcl? N a putut tnsă de armata oh- şi aceştia sunt acaparaţl peorl 
juraţi de lureolA ,1 vor ti socotiţi in lată un astfel de convoi care a tre- garhiel române, care s'a silit să interesele ..• superioare ale ŢiJl l 

viitor ca "nemeşIM• cut in ziua de 2 Mal pe valea Mure- fugă tn raiul pământesc al Ru· 
Ci se yor tmplrţl pămbturi, nu vor ,ului cAtre Alba-luUa. siei. VI Intreb deci: mai putem 
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