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PartiduJ Dsfional-tli.rKnese 
va fine conferinte regionale. 
E ta tradiţia partidu1ui re· 
gioDslismul. 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Anul V. - N-rul 41 ti Apare săptămânal sub conducerea unul comitet Arad 7 Octomvrie 1928. 

Până când ~i- până un~e? 
Deia de ani de zile nu ne mai ultima etapA pe povârnişul apu

facem r,lid o iluzie despre aşa cat. s'a aruncat cu totul 10 bra
numit _partidul naţionaJ-ţărănist' ţele comuniştilor, urmând să pro
~ dlul Maniu şi Mihalache, opinia clame fuziunea cu aceştia, luân
publică românească fiind pe de- du-şi numirea care intr-adevăr 
plin edificată despre merltalita- ti compete de Partidul national
(ea hibridă a acestui consorţIu. ţărănesc-comunist. 

Bolcotarea marelor acte isto- Că aşa este, ne face deplinA 
rice, neparticiparea la lncorona~ I dovadă ziarul lor "Cuvântul· Nr. 
rta dela Alba-Iuiia, al primului din 8 Sept. cor. care cu litere 
Rege al tuturor românilor, obţi· cât pumnul anunţă sub titlu: 
nerea dela festivitătile in cinstea "Marele proces" comunist dela 
eroului naţional al Ardealului, Cluj" că In ziua de 10 Sept. 
când la mormântullui Iancu ma- 1928 se va incepe desbaterea 
rele nostru Rege Perdinand a dat senzationalului proces al com
satisfacţie istorică acestuia, - ptJtfştilor dela Oradea. Acuzaţi 
depunând omagiul unui neam fn- sunt: Orbân Ferencz, Feldman 
treg, acolo adunările poporale Sândor, Nagy Karoly~ Schmidt 
recente, unde braţ la braţ se pu- Janos t Dr. Rozvany Jenă, Dr. 
pau cu comuniştii, Cristescu pla- Szant6 Dezso, Kâ!man Mihaly, 
punaru), cu Moscoviciu cu Cra- Mtiller Ernest, V. Săndor, Dr. 
calia şi ceilalti bolşevici paten- Habos Sandor, Lazăr Jenă, 
taţ', mutismul făţarnic şi trădător Schwartz lsac, Sfeinhardt Isac 
de neam cu care au demonstrat celebrităţi. 
contra proclarnăril de rege a lui Urmează apoi ce este mai in-
Mihai 1. aventura dela Alba-Iulia teresant: 
cu cortegiul celor 200 ţigani şi Lista apărătorilor: 
complotul contra siguranţii sta- !)r. Dobrescu preşedintele uni-
tu1ui cu comuniştii depe Valea unii avocatilor din Bucureşti, şe
Jiului, cu cari au atăca1 cu arme fuI organizaţiei ţărăniste din Bu
armata română şi autorităţIle ro- cureşti. C. Costa Faru publicist 
mâne, - toate acestea fapte au căruia in anul trecut, pentru com
convins pe toti ace a cari tşi plotul cu duşmanii ţării, ini moş:i 
iubesc neamul că acest partid studenţi i-au dat o lecţie cuve
care uzurpează numele de "na- nită din care a tnvăţat nimic: 
ponal-ţărănist" este partidul duş- Pompil;u loaniţescu deputat, le
manUor ţării româneşti. adărul national ţărănesc din Ca-

Dar nIci odată nu am Indrăznit meră; Adrian Popescu deputat, 
a crede că există In ţara româ- şeful naţionaf-ţ?trăniştilor din Tg.
nească un partid politic românesc, Mureş, Iustin Marcu deputat, pre
care să aibă indrăzneala ca făţiş şedintele organizaţiei judetene dfn 
şi In public să aprobe complo- jud. Arad, Alexandru Zissu B~
turile şi atentatele indreptate cureşti , Leon Băraia Bucureşti, 
contra statului ,i existenţei nea- Almăjan Deva, Aurel Lazar din 
mului românesc. Oradea, C. Vicol Bucureşti, etc. 
Aşa se vede tnsă că partidul etc., toţi deputaţi foşti deputaţi 

de sub conducerea nefericltului naţionaI~ ţă.rănJşti celebriUţile şi 
GhiuUcă dela Blaj a ajuns pe leadârii ""artfdului naţional-ţără-

~gntru n~Hm Si ~gntru le~e. 
Fragmente din discursul piriate1ai 
senator Dr. Gh Ciuhaadu. tinut 

la Senat. 
... Remarc doal fenomene l_tOrlce 

din trecut, absolut deosebito,re, cart 
au avat loc din punctal de vedue al 
politicII reJiglonare de Stat, dincoace 
tt dincolo de CarpaţI. Pentrucl, d-Jor 
leuaton, 1101 nu vom avea Il leglferlm 
Dumal pentru reglementarea unor anu
mite .tlrl momentane de ordin reU .. 
gfoaar politic, ei VI trebuI II ne 8~D
dim ,i la aceea, ci prin legea caltelor 
It croiesc ,t le aşează ttmtlJi# anti 
POlitici "Ug ionart de Stat. 

De ace.. chestiunea trebuie II o 
Privtm mii adInc t' mal complet. 

la Incat, 1. pollele ea."atllor, cari 
erau botar ,oUtlc de.plrlltot de frati, 
_ docneaa III materte de cutte douA 
tradlţH, doul concept" de Stlt. deote'" 
bitoare. UlUI dia &c:llte., era lat,. 
tOleranti rell,loul, ortodoxA ,1 ro-
mlaeucJ, dia principatele rombe de 
QCUQioar~ lat ceal.ltl coac:ep1Je tril 

reprezentată prin sistemul de Stat 
ungar. de persecuţie religioasă. Cea 
dintâl conCtpţ'e, aceea de toleranţi 
I ortodoxiei neamului nostru, ne-a 
creal prieteni; iar Intoleranta ungu
realcă, indreptată Impotriva românilor 
ortodocşi ardeleni mal cu seamj. a 
creat martiri II ortodoxIei. din toate 
păturile vieţii noutre sociale restranse 
de atunci dela episcop blcluft ln public 
,1 pAnl la preotii maltrataţl tn fei ,1 
chip. pInA Il ceata de 'Aranl. ca mar
ural Nicolae Oprea dela SălI,tea 
SIbiului. mort dupA o IUllgl robie de 
30 de ani In temnt.a din KufJtdD dia 
AustrIa. . ' -

De ce subllnlpz aceastl deosebitolte 
concepţie de politici rellijilonarl? poate 
fi intrebarea. SI rbpund. ' 

lnttla., pentruca Icela dintre d-voutre 
cari aU crelcut fa largi libertate ,i ta 
spiritul traditiei de tolerarlţl reHltoDMI 
rom1ouicJ, !La ae-aii In.ele.e pe 
deplta pe DOI cel ce. mIII ieriuoma.l. 
le,lr"m din' iu, poUtic ,trlIa Il alll 
Idl1l ea Dot. W .ooa,a patrie de 'mult 
dorUl de' tufletele Q.Outre, au ind
IWnchill IIt POIlOQM ,J dureri IItorl« .. 

nist. Va se zică partidul natlo· 
nal-ţărănist in mod oficios ia 
apărarea comuniştilor! 
Că aşa este şi că partidul na

ţional-ţărănist şi-a Insuşit com
plect idei le' lui Lenin şi Trotzki 
şi se identJfică cu bolşevismul, 
se confirmă şi mai bine prin fap
tul că nu numai casi apărători 
dar şi ca martori, şefii parti. 
dulU1 au sărit in apararea com
plotiştilor boJşeviştL 

Altlel Intre mulţi altii s-a pre
zentat şi Dr. Vaida Voevodul 
care sub jurământ a spus că 
bolşevismul este un partid poli
tic care nu trebuie să fie perze
cutat in ţara românească şi s-a 
lăudat apoi cA el 1·1 apără pe 
comunişti tn toate procesele ca 
martor aşa că lumea ti consi
deră şi pe el de comunist. 

Tot asemenea şl dl apărător 
Dr. Aurel Lazăr şeful naţional
ţărăniştilor dela Oradea prernă
reşte ideile comuniste caşi ceva 
idei moderne! care acum se cioc
nesc cu ideile învechite ale or-

. ganfzaţiei sociale actuale. 
Ce inseamnă aceasta? Nici 

mai puţin, decât că partidul na
ţional- ţărănist se identifică cu 
complotul săvârşit de comunişti 
contra siguranţei statului român, 
şi in corpore le ia apărarea 
contra justiţiei române. 

Şi acest partid mai are obra
zul să stea In faţa opiniei pub
lice româneşti, să ceară puterea 
şi dreptul de a conduce ţara ro
mânească, girându-se de repre
zentantul poporului român. 

Şi după aceste fapte de tră
dare de patrie, mai p'oate exista 

o •• Dnptatu· 

un singur suflet românesc care 
sA dea spr1 ginuJ sAu acestui par~ 
tid politic, care se identifică cu 
complotj~tii şi comuniştii contra 
statului român? 

Unde este opinia publică ro
mânească care să-şi facă datoria 
~i să măture pe trădătorii de 
neam din viata politică româ-
nească? ' 

Dl Vaida Voevod de Marsilia 
care" laudă 'atat bunătatea [e~" 
gilor din Ungada şi a regimului 
Arpâdian, să ]e spună tovaraşl
lor lui, - că oare de Dsa tn 
mult regretata Ungaria,' - ce 
s-ar fi lntâm plat cu acel partid 
politic care pe faţă s-ar fi fost 
identificat cu trăjătorii de neam 
şi corn ploti ştii contra siguraniii 
statului? . . 

Şi In care stat şi ţară s-ar to
]era astfeJ de lucruri? 

Oare numai nenorocita aceasta 
de ţară românească este datoare 
a suferi toate păl muirile dela toţi 
ticăloşii şi aventurierii şi trădă
torii de neam? 

Oare acest pământ udat cu 
sângele şi lacrimile moşilor ,i 
strămoşilor noştri, este singurul 
in lume unde prin minciună ,1 
şarlatanie poţi opera in jos faţă 
de massele largi a poporului min
ţind naţionaHsmul, iar de fapt 
identiflcându-se cu trădătorii de 
ţară şi cu duşmanii naţiunei, pre
gătind distrugerea neamului ro
mânesc? 

Intrebăm tngrijoratl de soartea 
unui neam, care are nefericirea 
de a avea un asemenea partid 
politic: Pdnd când şi pânt'J unde? 

.In figurile agoniet. guvernul par. cuprins de un deUr specific.-
Cunoa,iem de mult lltilul acesta. dela Caluencu; dar daci • .,orba de &1-

gtlri ,i delir. ni se pare ci cel cari Vlsud ea oelUi deschilfi ,i .iuread de uce 
ani, sunt cei realmente riu boluan_ 

cari vor trebal ascultate ,1 vindecate. 
Dar accentuez această deosebire de 
concepţie şj pentru an alt motiv care 
este: cA pe lângă dorfrlle şi durerlle 
noUh'e, mal aducem şt o seaml de 
experitnţe politia rtligioQ!le, dştirate 
intr'un Stal strAin, o seamă de expe
riente. de cari Legillativa tlril va 
trebui si ţie seami, pentru a croi 
pentro Y1itorul sigur al ţlrii iogrldtrl 
legiulte. chemate li intrâna ti cbiar 
de a preveni orice fel de" agresiuni 
din partea celor ce Da se sl-' inci 
destal de bine intre IroDtiert~ Statu
lI:d romAn. 

Pentru a " fi mal bine btte)H. 1'01. 
trata maflntala cbutfane din partea 
ce privette trecuhta bturictf ol1odoIe 
din fostul Stat ungar ,i DO mi ~iu 
raportl J. ceeace d-voutrl ,tltl mDIt 
mal bine ca mine, el tu PrtlldpateJe 
romane.. de elnd u'eIR o I_tori •• lor, 
DU s'. pomenit de aphan. Ii alei 
anul colt. -

Cu totul altmintrelea 1".. ~trecvt 
lucrurile vit fU reHfioue tu St.at.lIlD,U. 

J Il Un,aria. chl.u dtia hlcepataJ OI" 

gani1ăr11 sale ca regat. la anul 1000, 
Statului ungar I s'a Imprimat, prin 
tnsdt lIJ!iuirea de Stai. prin ce1e dln
tiIn două decrete ale regelui Ştefan 1. 
supranumit Sfintul, caracterul de Stat 
catoHc, ca o Dota pronunţată fn Ipl
ritul bisuicU papale. InSUl decrctaJ 
ngal vorbd detpre primatal J)apel 
dela Roma şi de fapt la 2-3 ani deta 
constituirea r~gatuJut. incepe prlgoolrea 
ortodoJ:let, prigonire ce riU a mai In
cetat, plnl la surparea re'CtDtI • 
!ta1ulut aDgar. 

Shiem·uJ de poUti\:1 rellilonarl a 
fost deci acela al bis·ericlj papaJe., 
,lstem ce iDleDlna prifonirea b-sericU 
ortodoxe, car. era repruentati aproape 
n:dasly P. poporul roman dIa roatal 
Stat UDIM. 

Dar I,tona lIepreocupatJ, prllS .. -
DumVlteJ·e ule d<lve:d,. ae este baal 
_nurle" la priviat_ iceea., el r. 
Tremu Ju care politica rella!ODlrl a 
$(atn_1 UOlit a"ti o proftulfţ.ltl Jlotl 
de alfearuile, care a provocat c1l5. 
t:J"odllri de romAni ortodoc,1 petttr'a 
a· H .%1 dtacOKe. d, Carpati, al4 

j-i 



TRIBUNA NOUA 

B 1 SER 1 C A. 

Evanghelizând ... 
Dumineca XX-a după Rusam 

Şlru] de per{cope-recepte ale evan
gheUstului-medic, Ici cole" este im
pestritat cu câte-uD tablou eş1t de sub 
artlsticul penel al evanghellstulul.plctor. 
Ştim doar ci sub amândouA raportari 
evanghelistul Luca urmăreşte aceeaş 

ţIntă: Mântuitorul Isus. 

Tabloul de faţă este smuls din pi
toreas:a podgorie a Taborului. AIăturl 
de şoseaua N alaret-Vitania, la poalele 
Taborului se află orăşelul Nain. Cătun 
pacinic cu locuitori milostiv!. Aerul 
răcoros il imbracă in miresme purtate 
din spre pădurl1e Hermonului, a cărui 
adiere şoptesc despre eremltul ce trăia 
pe acolo şi se nutrea. cu miere de 
vespe ... Departe de păcătoasele obi
ceiuri ale străinilor, cel dia Nain trăiau 
in vechile traditII inspirate de Profeti 
şi păstrate cu cuvioşle de cucernlcil 
preoţi. ŞI azi, poporul, se gAsea. in 
muncA sufletească: rugă.:iunl conzol!
toare inăltau spre cer in jurul vAduvel 
mllostive ce-şi Imbrăca. Jn glulglurl 
de mormânt pe unicul el fiu. Durerea 
nemărginită a mamei părAsite le scurge 
tn tAuri de la eri mi, ce se pironesc pe 
un moment in cursul prohodului preoţi-

< lor. Convoiul porneşte apoi spre poarta 
cetAţil luând drumul cimltlrulul. 

Peste cântecul de jale răsunA glasul 
de tânguire· ale mamei. Tocmai in 
dreptul porţii, convoiul se opreş.te.' 

- Vre-o slujbi religioasă? O~asul 

de preot a amuţit. 

- GalileenU din faţă n-e ţin calea? ... 
Tângulrea ma mr:! in cetează 

- II 1 ândruJe, tie zic, scoala" - se 
aude şi din racla coşciugului se ridică 

ce] ce fusese mort şi incepe să vor
bească cu cel ce il strIgase. 

Mâlltuitorul il la de mână ,1 il predA 
mamd sale - viu. 

Acesta este tabloul ce ne stă in 
faţă şi care are ca titlu cuvintele: 

Tinere, ţie zic, scoală I 
In faţa acestui tablou stăm ş.i noi 

şi chlblulm ... Ce să admirăm mal ales 
in frumuseţea lui desăvârşltă ? Minunea 
ce-o săv:1rşl Mantuitorul ? - Ori chipul 
Lui blând şi tnfătlşarea Lui pUnă de 

Vea.::u] nostru nu mal ,Ue să admlre 
lumină? 

minunI. MInunIle evanghellce sunt in· 
tâmpinate de zâmbet pretutindenI. 
Surmeoatl de ravagille'ştilnţli moderne, 
& 

de odată cu primele inceputuri de 
vlea\l politlcă de Stat, poporul româo, 
ospltalier;ş\ tolerant, primeşte cete de 
străini şi de eterodocşi şi le fngAduie 
frăţeşte să-şi ducă mai de parte vleaţa 
lor sufletească netulburată. 

Mal departe: In vreme ce după 
exod urile de romani ortodocşi din 
Ardeal trecut' din;:oace, românii arde~ 
leul SUtit roblţ' in sensul adevărat al 
cuvântulul printr'o draconlcă leglulre 
numită a Aprobatelor şi a Complla6 

telor şi erau legaţi de glie şI desmoş
teniţl de orice umbră de avere fi Jl
,bertate, tot atunci, larga InimA romii· 
nească şi toleranta a poporului român 
de dincoace de Carpaţi, IngAdui tuturor 
.celor de altă credinţă ,ă-şl ridice, 
liberi şi netmpledecaţi, pomooase' cUi;' 
d\rl bisericeşti şi să circule prin tară 
preoţII şi misionarU lor, pentru', a- şi 
Intărl corelfgloDarU In credintă. - " 

In scurt: pe când slstemu.1 "pontic 
rellgionar uDguresc ne pusua Ne'amul 
f' BIserica ortodoxl cu fIer ,1 cu foc, 
Jar In prlvio1a, aceastJ nil lipseau orei 

1 ... E • ...... '". 

• T!nlrule. tie zic. scoaIA-te-. 
Luca Vil 1". 

omul veacului modern nu mai crede 
in atari mlnun'-

Nu poate insA tăgădui, acest om al 
negaţlunU religioase, necesitatea mtln.
gdlerli A~easta nu o poate da ştllnta 

ori cât de avansată ar fi ea. Fiul vă
dQvel din N aln nu-I mal putea. reda 
viu nici cea mat desăvârşit! ştftntă a 
veacului ultramodern. A:;easta-o P'ltea 
face numat şi numai credinţa mamei, 
de care l-a fost milă Mântultorulul. 
Din mtlA pentru mama lovitA atat de 
zmar se ridică in văzduv cuvintele 
de inviere: Tinere, s :o,a I.ă I 

Catl tlneli nu ZiC şi azI in coşclugu
riie inerte, nelnsllflrt1ţi, Iăpădându-şi 

Sufletele aruncate prin atât ea locale ?I. 
Cu trupurile vestezite, lipsiţi de focui 
lăuntric trec prin viaţă fărl ni.::! un 
entuziasm, ori ideal; poartă trupul 
molatIc intocmai bătrânllor gârboviti 
de ani. Aceşti moşnegiţl cu vreme din 
caUla abse oţil sufletu lui iţl dA trista 
privelişte a tinerulul dIn Nain purtat 
În coşdug pe umerII cioclilor. 

Doamne, nu ti-e mila şi de aceştia? 
Nu le strfgl şi lor: sculali? Ori nu 
mai e&te cine să-i deplângă la căpA
tâlul COŞclUgl.dui in care zac cu sufle
tele lapădate? Chiar părinţii Jor ade
seori sunt mândri de lipsa sufletului 
acestor odrasle I? 

Val vouă părinţilor, cari suferiţi pe 
fiI voştri fără de suflet; asupra voastră 
se va răsbuna. necredinţa lor I Amar 
vouă mamelor. care dmb'ţl ia faţa 

cuvintelor de ocară ieşite din gura 
fiilor voştri fără Dumnezeu, lacrimI de 
călntă amară veţi vărsa din această 

pricloă a Iăpădăril de Mântultorul I 
ŞI Lui sâ-i fie mllă de voi? El să 

vă invle fiii voştrl?1 
librăriile sunt asaltate de voi' cari 

cheltuiti mii şI. mii pe cărtile şi unel
tele de studiu ale fldor voştri. Care 
dIntre voi s'a gândit să le cumpEre şi 

vre-o carte de rugăciune ori Sjdnia 
&/iptura pentru edificarea sufletească 
a a;:elor tlnrrl? 

Despărţlndu-vă la gară de copiii 
cari pornesc la oraş, con tinu le tocatl 
in urechi: invăţaţl, invAţatl j zlsu-le* 
aU cândva Şi rugaţi-va lui Dumnezeu, 
că numai aşa veţi avea spor În învă
ţătură? 

Să nu ne mirăm deci, da::A azi nu 

aţâţărlle pap lor dela Ro~a, tot atunci 
p)litica reUglonară a Principatelor 
române nu privea cu acelaş ochi răI 
ht inf!riparea unui catolicism de o nu
anţă mat înţelegăloare şlm al pllnâ 
de recunoştintă către pământul româ
nesc ce-l adăpostea. 

Când fac aceasU. caracterizare, mi 
se pare a fj numai in logica Istoriei, 
când cred r.ă şi in zilele noastre tre
buie să facem o de'oseblre oarecare 
intre dârtUl catolici sm de provenienţă 
ungară .-... prea dârz şi, uneori, prea 
puţin asociabil Românismului, chiar şi 
atunci când el svâcneşte in inimi 
hrănite cu sânge românesc - şi fntre 
catoHcismul format pe pământul ro
mânesc şi in tradiţie de limbă şi de 
toleranţă româneascA. 

, Dar din prilejui acestei legiuiri noi 
mal avem de cântărit şi alte' momente 
din tre,cut, precum ş\ conslâeraţll pen .. 

. izu viitor. 
Cât pentru Ilustrarea trecutului, sunt 

clasice .cuvintele mitropoJltulul greco
catolic Alexandru Sterca-Şulnţ, care, 
la una din adunărtle pDJitice ardelene. , .. 

se mai intâmpl! minunea Invierii tlae
rulul, ca şi odInioară a celui din Naill. 

Din noi am lăpădat deodată cu 
sufl~ tul şi pe cel ce săvârş~ştc minunI. 
Zldunlc bate la poarh iufletulu! 
nostru Mântuitorul, nimeni nu-i des
chide, fiind că nimeni ou·1 inlăuntru: 

E gol şi pustiu. 
Pictorul Luca, Sfântul Evanghellst, 

voleşte să umple cu o galerie măiastră 
de tablouri golul pustietAtli din inimă. 
SA aşezăm acest tablou acolo la locul 
cuvenit. E[ umple un gol simţitor atât 
in Inima părinţilor, cât şi a fIIlor. 
Umplând acest gol pregăteşte cu in
cetul calea spre t,ez!r,a suflettasea 
desăvârş'nd ta suflet Icoana Mântul
torului, care ne 'ZIce "şcoală" şi noi 
ne simtim vii. 

Mamele, azi atât de nemângâiate 
din prklna faptdor şi purtării fillor 
lor, să verSe lacrimI de căInţă in fata 
trupurilor vii, dar Ură de suflet ale 
acelor odrasle, cerând mits celui ce 
poate s'o reverse tntocmal,~ ca şi odi
nioară asupra văduvei din N'III'. Să 

se umple insă şi de cutremur slăvind 
pre Dumnnell şI grăiod impreunA cu 
cei ce au fost de fatl la minunea 
săvărşHă la poarta cet~tll din Nain: 
Proroc mare s 'a sculat ntru (noi, ca 
a cercetat numnezeu pe poporul sdu. 

C. Turicu. 

Prim. com. Pecica. 
No. 2147-1928. 

PUBLICA ŢIUNE. 
Primăria comunei Pecica a

duce la cunoştinţă generală, că 
în 3 Nomvrie 1928 ora 10 a. m. 
se va ţinea licitaţie publ!că pen
tru confecţionarea hainelor de 
iarnă a guarzllor şl servitorilor 
comunali 12 perechi, şi furniia
rea a lor 12 perechi cisme cu 
oferte lnchise. 

Licitaţia se va ţlnea In cofor
mitate 'cu art. 10-83 din legea 
contab. publ. 

Peciea, la 25 Sept. 1928. 
No. 727. Prim ăr/a. --•.•.• --
0 __________ 0 

Du sosit ;~::;ni 
in mare asortiment la 

STIIASSER 
prăvălie de modă 

vis· a-vis cu biserica luterană. 0 __________ 0 

după jumătatea veacului trecut, arăta 
În colori vii suferinţele şi pierdtrlle 
popJrulu{ român ardelean, sub rapor
tul etnic, in folosul catolicismului şi 
al protestantismulul. Aceasta este una 
din cele mai dureroase răni ale tre~ 
cutulul poporului român din Ardeal, 
a cărui istorIe a fost scrisA cu sânge 
şi lacrămi, vorba d-lul N. Iorga. 
Să se ştie tnsă, cu ace ~t prilej de 

legiferare că biserica ortodoxA ramină 
şi neamul românesc ortodox din Ar
deal tin seama, în conturile lor, de 
aceste pierderi religloase şi etnice, şi 
nict odată nu vor ulla. furtul de su· 
flete sâvârş\t de catollcismul şI pro-

, testantismui unguresc, furt care a făcut 
ca poporul roman ortodox de peste 
munţi să nu aibă ofel pe departe azi 
proportia numerică ta raport drept cu 
celelalte naţiuni şi confesiuni din Ar
deal. 

Pornind dlp această premlsl a Is
toriei, gAndul nostru de viitor trebuie 
să tncadr~ze prevederi largi sub ra
portul intertselor noastre naţionale. 
Va trebui sA drămulm 'faptele trecu· 

: tulul ,1 nbulnte1e dia viitor ale po-
.' 

Nr. 41. 

~-............ ~ 
It=~ffttnftll=·1 
• reStaurantul meu, ti 
1. mutat in Str. SpJru Gh. 21 ti 
1- unde am aranjat un local modern l' i' cu' sala de •• 

It R~st~urHnt li ~e~Hre. ti 
1

• Se servesc vinurile 'Cele mai t, 
't bune, bere la pahar şi sticlă .• 

I Mâncări alese, calde şi reci. I 
I
t IOSIF HEGIIEDUS. t 

No. 726. I 
.... _A ___ .. __ ~~_~ 

S-a deschis 
Prăvălie nouă 

de PEŞTE 
unde se poate căpăta zilnic 

toate felurile de peşte . 
proaspăt şi sărat in angro 

şi detail la 

~ M. H~ramouici 
Str. Matei Corvin No. 1. 
Lângă Farmacia WEISZ. 

Rog observati bine Firma mea! 

LA Canada-Argentinia .. 
Uruguay şi Statele-Unit 
cu vapoarele cele mai 

bune şi luxoase. 

Informatiunele gratuite 
Norddeutscher Lloyd 

F. Missler 
Arad, Bul. Regele Ferdinand 63~65 

visavis de gara Electric!. 

Citiţi şi răspândiţi 
ziarul 

"TRIBUNA NOUA" 

I 
l 

poarelor şi confesiunilor, cu cari am I~ 
avut de furcă in 11 ecuf. Grăbesc a vă re 
in..:redinţa, d-lor senatori, că nu r;n~ I 
gândesc la nici un fel de represalii \ 
ori la vrea propagandă vinovata, pen - 'It 
tru a recuceri sufletele ce am pierdut I 
in decursul atâtor veacuri, el mă gJn
desc, simplu de tot, la un lucru ino
fensiv: ca În cadrele unui program de 
politică naţlonală şi religionară de 
Stat ,ă nu uităm ce am pierdut şi să 
ou se considere ca lichidat procesul 
nostru din trecut pentru atâtea suflete 
ce am pierdut, ci prin lrgea cultelor 
sA lăsăm larg deschisă calea pe care 
să meal gă !$toria noastră spre solu
ţionarea acestui proces. Deci, legea 
cultelor să incadrez.e, cu privire la tre
ceri de pildă, măsuri largi depe urma 
cărora să se poată Inlesni restabilirea 
unltătll noastre religioase ,i Ierarhice 
româneştl1 ce am trăit o tn aceeaş 
legătură cu toţi fratII de pretutindeni 
până tnainte de căderea Ardealului ta 
mâna Habsburgilor catolici. , 
'Spun acest lucru. d-lor' senatorI, 

pentrucA -.:... de vreo 25 de ani de când 
mA ocup ,1 eu, pe cât pot, de istoria 

.~ 11 
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• Un scurt istoric al clubului sportiv 
român "Gloria" C. F. R. din Arad. 

Cei c~ri c~fătue~c in 
Al\IERICA 
să meargă numai cu 

unica societate Germana 
Hanburg • Siidamerika

nische Dampfschif-
fahrts Gesellschaft, la 
care vapoarele numai 
in porturile AMERICEI 
da miazăzi ancorează 
pentru debarcare, in 

Argentinia, Brazilia şi Uruguai; 
iar in Canada şi in 

- Statele-Unite cu -

,,~ a It i c fi m eri C H linIe". 
Agentura IULIU KLEIN 

Arad, Bal. R.ejC. Ferdilland 6,.. 

In apropiere cu gara Arad
Podgoria, lângă farmacia 

() g K A R pAT I g O .. a _ 

.. _._._._._ .. 
I Peşte proaspăt I 
• • I şalău, .cega, crap, I 
• ŞI somn • 
I se capătă 1n fiecare zi I 
• la firma • 

1~~lf lUIWfl~1 
ARAD • 

Calea Bănatului 4. I 
Peşte sărat in .engros şi 1· 

in detail No. 70 I 

I~I"" •• " •• "".""."" •• 
~~ 

In ziua de 7 Oct. a. c. se îndepli
neşte 15 ani dela infiintarea Asocia1iei 
Sporfive Române .Gloria Cfr.- din 
Arad, care ani de-a rândul a fost san. 
UneIa de vest a românismului, care a 
veghetat necontenit asupra cauzelor şi 
intereselor româneşti de pe aceste 
plaiuri. 

Inainte de aceasta cu o decenie în 
anul 1913 Aug. 24, tinerimea română 

din Arad şi jur, iubitoare de sport s'au 
adunat pentru primaoară, cu scopul de 
a pune temei vietii sportive de aici. I 

Până la această dată. tinerii noştri ro
mânaşi. sUiti de împrejurări au fost 
Înscrişi la diferite socieiăU şi cluburi 
ungureşti din Arad, iar plute din ei, 
făceau sport în cadrele şcoalelor cu 
elevi. In sufletul lor tiner însă Întot
deauna de câteod se întâlneau, se 
manifesta un dor ~estins de a forma 
un club românesc, unde să domineze 
adevărat spirit românesc "vorba dulce 
românească'" şi unde să-şi poată des
tăinui fiecare tainele sufletului Încătu
şat..de lantul robiei Arpadiene. 

• Idea, nutrită de tinerelul nostru şi un 
! grup de inimoşi români, pe timpul 

acela era cam îndrăzne1i, fiind cunos
cută cruzimea cu care traiau maghiarii 
asemenea chestiuni de manifestatie a 
vietii româneşti. Pe lângă toate aceste, 
cu credinla În Dzeu, s'a început or
ganizarea clubului român .Gloria" şi 

datorită entuziasmului românilor de aici. 
in 14 Aug. 1913 a avut loc adunarea 
generală de constiluire, la care s'au 
prezentat peste 100 sportmani români, 
fericiti, că şi-au ajuns intrucâtva scO· 
pul de mult dorit. 

Adunarea generală, cu unamitafe de 
voluri a primii propunerea că, clubul 
să primească numirea de .Oloria". 
Astfel s'a infiintat unul din primile clu
buri româneşti din tara ungurească de 
atunci. Tol din adunarea generală de 
constituire, s'a alcăluit statutele clubu
lui, cari s'a trimis guvernului maghiar 
spre aprobare. 

Şliindu-ne acum club, am fi începui 
anfrenările şi mişcarea sportivă a ti
nerilor, Însă a ob\lenit un lucru greu, 
~) ~ .~:.~ 

Hu S~~
'lt Ghete şi Pantofi pentru bărbaţi cu lei 

5:10. Pentru Dame pantofi moderni cu 
lei 460. Pentru copii cu X2:O. Funcţio

narilor de stat le facem reducere cu 10% din preţu-
rile fixe. ltlarcu Dota 

ului ş.1 a bisericii mele - tot me
mă conving că desblnarea reli

asă din Ardeal, careia j se zice pe 
ele eufemIstic de "unire" cu Roma, 
că tot mai mult înfăt 1 şarea de 
ntă naţională şi armura fntere· 

lor strălne. 
Iată un nou motiv, pentru care ne 
durea necontenit, pe noi româoll 
leai to c1eosebl, această desbinare, 
ia marele istoric roma::! şi preot 
Petru Maior, i a zis pe numele 
.meteahnă sl!:.ăină ' •. 

r l.leZ deci re s t:a:tUllî.e.a..-1lOiLăţiLsu.
şti şI ierarhlc_~. ~ rOlTlânlloL _ca un 

lat naţional, răzlmat pe tradlţia 
tor -veacuri, 10 cari poporul român 
toate laturile Carpaţilor şi-a in
mana peste frontierele polltlce 

!rtioare, mult Inainte de străful
arta de o clipit a armatelor lut 
hal-Viteazul, şi că legătura aceasta, 

I fraţilor, tn ciuda hotarăloT duşmane, 
I fOlt precedată de legăturile orto
o~lei noastre. Dar pe lângă motivul 
~ceasta Istoric, vă rog si vi gândltl 

unul de actualitate ,1 de vIItor: cu 
t ar fi mal prielnică reculegerea, din 

; ate punctele de vedere, a elemen-

magazin de ghete şi modă 
Arad Bul' Reg. ferdinand No. 2. 

tu:ui ?utoh:on română dm Ardeal, 
dacă ar inceta această desbinare re
ligioasă I 

Fac, decl, şi un apel in acest sens 
către d·voastre, d-Ior senatori, dar mai 
ales către aceia cari reprezentati ra
mura de limbă românească a catoli
cismului desfăcut dela dnul bIserici 
ortodoxe, Şi fac acest apel şi pentru 
cooslderen~a specială, că dacă art. 22 
din Constituţie a pus biserica greco
catolică pe aceeaş treaptă de carac
ter naţional românesc ca pe biserica 
ortodoxă română, a făcut-o. de bună 
seamă, nu pentru· a prrpetua o disl
dentă religioasă şI o desblnare care 
slăbe$te corpul na1ional şi de Stat po
litic al acestui neam, ci pentru a le 
arăta am.nduroT bis~rlcilor romlneşti 
cA au· un singur drum de făcut, acel 
al intereselor nationale româneşti. 
drum care In mod logic ,1 firesc tre
buie si duci la impăcarea ,1 recon
topirea fraţilor desbinati de strilni. 
(Aplaase prelungite). 

Pun aceas~ă, jlfoblerI!l.J1&t1onal1,-•. 
recoDcillerH ~ufletei.tLd!~_ ~nJllpopo
rulul nostru, peDtru doat motive, cari 

la care nimenea nu s'a gândit Înainte. 
N'avem arenă de sport, unde tineretul 
nostru dornic de sport să poată face 
anfrenărlle. In urmă, la propunerea 
unOra din Pâmeava, am pl=imit să ju
căm şi să facem antrenărUe pe câmp 
liber, făra ştirea auforifătilor, avându-ne 
bine cu vigilul de câmp_ In cele din 
urmă Însă, vigUul, nu ştim din ce mo· 
tive, a inceput să persecufe băetii noş
tri, astfel că, am rămas iarăşi orfani 
şi ajungeti de pretutindeni. 

Mai târziu. după mari interven1ii ni 
S'8 ingăduit de către Socielalea de 
Gimnastică din Arad (ATE) pe hârtie 
ca săptămânal Od8tă să folosim tere
nul de football. ce l'au primit dela 
ora$. Deşi, pentru o antrenare serioasă 
era prea putină o zi, totuşi·'ne am bu· 
curat, că în fine, avem şi noi un local 
unde se ne putem desbrăca şi antrQna 
cu atât mai vâr:os, că scopul nostru 
era să insuşim ceva dela duburile un
gureşii şi să ne specializăm, de care 
aveam nevoe, că ne pregăteam pentru 
primul concurs de foolball. Când Însă 
footbaJişlii noş1ri s'au prezentat pentru 
prim80ară pe arena sportivă A TE, spre 
ti face antrenamentul cuvenil, in loc 
să fie primiU clI ospitalitate de ca
marazi ai sportului, cari lucrează pen
tru aceaşi idee, În loc să afle arena 
liberă in ziua promisă clubului, au 
aflal acolo o ceată' de judecători, 

membrii SocietătU de Gimnastică, cari 
când au văzut pe ai noştri, cu neru
şinare obraznică au incepul să-i hui
duiască şi să-i batjocorească in modul 
ce] mai ticălos. Sufletele noastre, s-au 
strâns de durere, făcându.ne să sim
tim pudoarea falşitălii şi a disprelului 
acestor barbari. Am fost cu lolii răniti 
in suflet şi revollali de [eaSle pri
mire, Însă n·am manifestat şi ne-am 
simtit siliti ca să incepe din nou 
pribegia pe locurile de păşune de pe 
câmpia de lângă pădure. 

In luna Septembrie, a anului 1913 
toluşi am avut o Întâlnire, cu echipa 
de foolball a societălii "Petru Maior" 
din Budapesta, pe care am invins-o la 
3:0. Aceasta a fosl prima manifeslare 
sportivă din partea noastră, a români 
lor din Arad. 
. Până aci, figurăm ca "tinerimea ro
mână din Arad". până când, în anul 
1914 Maiu 11 după multe aşteptări, ni 
s'a dat plăcuta ocaziune ca in adu
narea generală să comunicăm ade
renlilor noşlri că, ministerul de Jnterne 
maghiar. a aprobat slatutele noastre. 
Din momentul acesta am Începui a 
lucra sub numele de .Gloria"'. 

Ovidiu Ionel de Goicea 
Secretarul generHI al As. Sp. Rom. 

Oloria-CfR. Arad. 

amândouă prives: intrf'~ tatea şi soli
daritatea noastră morală şi naţionaTâ. 

lntâiul motiv este că proiectul de 
lege prevede măsuri, după cari cul
tul catohc - la care se iDcadrau 
pâuă aci unfţil noştri, de abea ca o 
anexă - va f[ considerat şi constituit 
În o unitate organică. Dreptul publ'c 
ungar !-a recunoscut pe tlni1i prin le
gea 39 dela 1868, când Je-a articolat 
Mltropolia şi cele două Episcopii nouă, 
ca element distinct sub raportel ec
lestastic, şi numai mai târZIU. depe la 
1~70 in:oace, au incercat uIlgurii 6ă·1 
contopească it] autonomia catolici 
regolcolară, făcându-i o Zlmă cu rom.
catoliciI. Atunci uniti! s'au apărat cum 
s'su apArat de această primejdie, aşa 
că tIlcerc:ările ungureştl, autonomtce 
bisericeşti. n-au reuşit. Statul ungar 
avea acel Interes dea-i face una pe 
toti catoUcii sli. Dar, mi intreb! Ce 
Interes poate iVea Statul român de a 
inchea prin legea cultelor şi prin COD
cordat această unitate organicA a ca
tolicismulUi in atat in paguba Intere
selor nationale superioare? 

ŞI ce tem~iurt are aceastl cODio .. 
pire, ciad· Insa,l COlllititaţia tt des-

Oroloage şi bijuterii 
Cel cele mal Ieftine preţuri 

se capa.tl la firma 
Csâky 

Arad visavIs cu biserica lutherani 
No. 738 

IN 

Irăuălia mea I 
se capătă permanent MEZELURl 
gustoase de prima calitate. CARNE 
proaspătă de VI T E LI V I T Ă 

şi de POR C. 

1. 

Rog onoratul sprIjin: 
IOAN NETEU 

măcelar şi cârnaţar 

Str. Brătianu (f. Weitzer) 
Nr.725. ____ .. 

PRIMARIA 
comunei Târnova. 

Concurs. 
Pentru Indeplinirea postului de 

impiegat, devenit vacant la pri
măria comunei Târnova, publică 
concurs. 

Reflectanţii vor inainta cererile 
Tmpreună cu actele prevăzute de 
Statutul funcţionarilor publici, până 
la data de I Nov. 1928. 

RetribuţiuniJe sunt cele prevă
zute inbugetul anului 1928. 

Târnova t Ia 28 Se pt. 1928. 
1. Ursulescu m.p, ah. Dela m.p. 

notar primar 
Nr. 885-928 Nr. 744. --•.... --

Ciorapi pentru şcoală 
Svetere, Poulovere, ve s t e 
t r i cot a te pentru bărbaţi, 
femei şi copil. Mare aSOf
Urnent in cămăşi bărbăteşti, 
cravate, fuI oare şi paraplee 
de mătasă şi lână, pălăriI 

pentru bărbaţi, etc. 
se capătă la fi rma 

~--.. Szii C 5 ,,---îtto;Oii 

parte pe românii greco-catolici de tor 
ceilalti catolici prin aceea că îi decre
tează de biserică natlonală? Cum si 
ingaduim Doi deci acea amalgamizare 
a .tuturor catoli ~ilor pri il cOfl2ordat, 
Împotriva spiritului limpede ,i slovei 
hotărîte din Constitutie? 

Prea evident fiind acest lu,~ru, a.a 
cred, d-'or senatori, că am tot dreot:ll 
să cer conştlinţelor d-vaastre de ~e
iuitari UD răspuns la intrebarea: cui 
foloseşte şi cui strică aceasta conto
pire religioast a romântlor uniţi cu 
maghiari, cu germani ~; alte limbi de 
confesiune rom.-catoiică şi C'um de se 
complac fratii noştri fn această con
topIre ce ii diferenţiază de restul nea
mului? 

Ce1.alalt motiv de ordin national, II 
care mă gândf!am adineoari,. este dea
sementa de ordin negativ şi anume: 
Alături de ~o\jtica 61 interese-le ca~ 
toliclsmuluf. cart urmirelC slăbirN 
solidaritAţii Doastre naţionale.. se 
Iveşte o primejdie Daţlonală noul ,1 
foarte tndrbneaţl: &~ctarhmul. del
pre care voia vorbi ma1 la urmă. . . 

•••• 
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Infortnaţiuni. 
Dt 1. Georgescu Prefectul Judeţulul 

suntem InformaJl cd U Jla Inapoia fn 
Ţard proba bil la 10 L ~ 

• 
Instalarea noului cons~l!u comuna] 

al oraşului Arad, cu toate probabili
tAtile, se va filee In a doua jumAtate 
a lunei Octombrie. 

." 
Toti fo~tll reangajltl (ori primesc ~orl 

DQ primesc penstune) sA Ee prezInte 
la Sucursala Uniune! din judeţul Arad 
pAoA la 12 Oetomvrie a. c. 

(Arad, strada Cornel Leucuţia No. 
20) pentru a fi inserl,i tn tabloul ce 
va fi prezentat la marele Congres dia 
Sibiu şi Bucureotl, in scopul pentru a 
se ameliora greutăţile reangajaţllor pen· 
slonarl precum pentru Improprletlrl
rn lor. ,1 aranjarea pensiei Jor. 

• 
Logodnl. - Aflăm ci simpatica O,. 

Cornella Molnar fi Ovldh~ Qoh;ea din 
A.rad, ,'au logodit. 

Pe această cale le urim ,Incerile 
noastre feUcltlri. 

• 
Abonaţll po,trl lIunt ruga11 a ne 

achUa cât ne mal tntArzlat costul a
bonamentuluJ. Cel cari au achitat pe 
1927eostul abonamentului pe 1928, 
Iar cel ce nu aa achitat pe 1927 va 
trimite pe 1927 şi 1928. .. 

De Vânzare Pentru lemne de foc şi 
construcţii o pădure in suprafaţă 4e 400 
Jughere esenţă fag fi stejar in "Astr! 
de .40 ani, 8 Km. de părtare de garA 
Doritori se vor adresa Olul. advocat 
Nîcolae PAuşe,U. 
Horia 11 
No. 740 ..... 

Teatrale: 
Teatru Orăşenesc. 

Luni şi Marti 8 şi 9, Trupa Tănaae 
va juca Revista CIOC, CIOC, CIOC. 

Marţi 30 Octombrie, Teatrul Naţio
nal Bucureşti cu N. Soreanu va juca 
OMUL DE ZĂPADĂ, comedie s'!nU
mentală in 3 acte de HtTz. 

In roiurl1e prlncfpale: N. SoreaDu, 
Hen, Tony Benescu, NHy Andreescu, 
feBcla Frunza. 

15 Octombrie. Tony Bu]andra ,1 
V. Maximlllan, va juca OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA, Comedie In 3 
acte de V. Eftimiu. 

Bilete la librăria Dlecezanl: 
-... ".-

De la Uzinele 
comunale Arad. 
Afllnd ci indivizi necunoscuţi cu

treeră oraşul tn numele Uzinei de 
Iaz oferind dispozitive pentru mlcşo
rarea consumaţie' de gaz, atragem 
atentiune. onor. public, cA Uzina de 
gaz nu a autorlzat pe nimenI cu vln
urea unor astfel de obiecte ,1 nimeni 
nu are dreptul de • aplica vre-un 
dlspozttlv la lnstalaţlunea de gaz res
pective la obiectele de consumatIe 
RugAm onor, public. interzice acestor 
Individ a executa orice modlflclrl ta 
instaJaţlunlle de Iaz ,1 a-I denwntl 
poliţiei ori • De avlza pe 001 pentru 
a laa mii uri de dtmlrlre. 

Monteuri Uzinei noastre • asu pla 
lor legitimaţie In n Il!! 1, ,1 rue1m 
onor. public I cano.,te, cl1;1umal per
IOlne aprovlt.loaJte ca J~gltlmatLe f, 
reguli din parte. ~a.trl, 'şuatlndrep
tAtlti • 'ace reparAţianl ori .odlficlrl 
.. i.o&talaţiunUe de ,az. 

TRIBUNA NOUA 

Din Judeţ 

~finUrea ~iser itii ~iD ~tlata. 
Ouplce tu 19 Febr. a .. c. tn frun

taşa comună dela granita de vest al 
Ţărll ,'au deschis porţile mAreţului 
palat al şcoalel primare, in zIua de 
23 Sept. ,'a efeptuit sfinţirea bisericii 
reoovate ,i pictate. Actul de sflntlre 
s'a fAc u t prin P. S. S. părin
lele Episcop Grlgorle in al cărui iU
iti ,'au găsit mai multi deputati, In
telectuali ,1 derlcl din Arad şI judet. 
Biserica. de o rari frumuselA la care 
contribuie ta mare mburA ,1 poziţia 
sa situată pe o colld, - rAmasA de pe 
timpul ocupaţiei turceşti, - s'~ zugră
vit fi tnzeijtrat cu grandioase tablouri 
teşite de sub peDelul artistic al d-Iul 
prof. lullao Toader din Arad afutat 
de artlştil: prof. Mure,aa ,1 Luar. 

SerbArile Ifintlrll au coincIs foarte 
DoroCOi cu jubileul de 40 ani in servi
ciul preoţesc al cucernlculul părlote 
Gheorghe Turieu, cunolcut luptător 
naţional tre pe vremuri, care azi vede 
realizat visul său! biserică şi ,coală 
de model pentra toate comunele frun
taşe. La masa dati de consiliul pa
rohial fn monumentala sală festivă a 
,coalel, s'a toastat intre alţii din par
tea P. S. Sale Episcop Grlgode, păr. 
Gheorghe Turleu, deputat Adam Iancu 
prlmpretor Bejan, protopop PAcl1lanu: 
Seculin ,1 Marfeu, reVizor Boar, prof. 
Turicu, qlrector A. Turlcu ,1 preoţti 
Popa, O. Turlcu şi Brad.,. Seara l'a 
aranjat un festival urllJat de petrecere 
la care au participat Intelectuali şi 
tănni din Joc ,i jur. Rep . 

--. .. ".' ' 

PRJ!FECTURA 

Judeţului Arad. 
Serviciul Technic al Jud. Arad. 

No. 1764 1 1928. 

Publicaţiune .. 
Se publicl licitaţtune publicA 

pe ziua de 18 Octomvrie t 928 
la ora J 1 pentru lucrările de 
edificarea locuintei de nou pentru 
0-1. Administrator al Spitalului 
din comuna (neu cu suma de 
Lei 200.000. 

Cond'ţlunile de Jicitaţiune se 
pot vedea la Serviciul de Poduri 
şi Soşele din Arad Intre Qrele 
oficioase. 

Llcitatiunea se va ţine In con
formita~~ cu. dispozi1iunile legei 
contabllttăteJ publice. 

Arad, ta ] Octomvrie 1928. 

Serviciul Technic. 
No. 737. 

•••• 
NOTARIATUL 

Cercual Pleşcuta 
TABLQU 

de tinerII nlscutl ,1 inscrl,1 pe tabela 
de recensământ el. 8. 1931 ,1 J~32, 
dlspăruti ln loc necunoscut. . 

1. Comu na Acluta, No. tab. de rec. 
,1 clasa 3-1Ş32,\num. t.tn. Hai}' Ca· 
rol IDul na,~. 1910, tat. PaveJ maml 

Ineu-Arad. 
Infrumseţarea Comunei. 

Domnul 1. Georgescu prefectul Ju
deţului un om foarte harnic ,1 care 
fi place să se Intereseze cat se poate 
de aproape de binrle care l-ar putea 
aduce comunelor din Judeţul său, a 
dat un ordin circular la toate prlrnă
rille că la. alcătuirea bugetului pe ]929 
si se aibă in vedere fi plan tarta de 
pomi pe aleele prIncipale, aşa el pri
măria Comunei [neu a ,1 trecut suma 
de 10 000 Iei. 

Un alt fapt mal îmbucurător eate -
chestia apei potabilt, se ,tIe foarte 
bine că 1n localHate nu txistA decât 
o singurA fântânA artezlană dela care 
se poate lua apă de băut, tnco]o 10· 
cuitoril sunt siliti a se allmenta cu 
apă din Crlş, care e loarte murdari 
şi plină de ba:clle, şi vătAmătoare 
săDătăţl, - s'a hotărit a se trece in 
bugetul pe viitor suma necesari pen
tru facerea a tncl 2 fântânl (pompe) 
care si poatA aUmenta populatIa, se 
vor la ce una la o extermltlte ", una 
la o altă extermltate a Comunei -
dac! s'ar aduce toate acestea la fapte 
reale ar fi foarte bune - sperăm că 
da. 

Cinema "APOLLO" 
Rin-Tin-Tin 

"URANIA
Schampion mondial 

(Cand nevasta-mi face sport) 

Publicatiulle de esarendare. 
Subsemnatul curator a] massei 

falimentare Palcu Lazar din Pân
cota pentru ezarendarea imobile
lor aparttnătoare masei falimen
tare pe anul economic 1928-1929 
fjxez termen de licitaţie pe ziua 
de 9 Octomvrie 1928 ora 14 10 
localul primăriei comunale din 
Pâncota. 

Condiţiife detailate de licitaţie 
se pot cunoaşte in biroul advo
caţiaJ al subsemnatului In orele 
oficioase. 

Şiria, la 25 Septemvrie 1928. 
n,. Dimitrie Rohan. 

advoct in Şiria -........ ".-.-
PRIMĂRIA 

comunei Târnova. 

PUB(jI(fi~IUnt. 
Primăria comunei T â r.n o va 

fixează termin de licitaţie publică 
cu ofertă inchisă pe ziua de 15 
Noemvrie a. c. pentru esaren
dareş casei " Verdele- proprie
ti;Jtea ~omunei. 

Condiţiunile de licitaţie se pot 
vedea zilnic 1n biroul notarial. 

Li citaţiunea se va ţinea in con
formitate cu legea contabilităţii 
publice. 

Ţârnova, la 28 Sept. J 928. 

Nr. 875-928. 
Primdria 

Nţ 743. --........ --
Primărja Măderat. 

Mărle. 2. Corn. Oorav.l, No. tab. "e PubUcaţiue II , 
reCt ,i cJ. 2-1931, num. U.o. Ivano" Ştefan aDul Batlt. 1 Q()9 tati Moise Rlmtnand firi rezultat Jlcltaţlunea 

T publicA pe :"ua d~ 27 Septembrie 1928 
mamA Ana. 3. Corn. Ouravll No. tab. publicăm o DOuă IIcUaţl~ p~ ziua de 
de recea. ,1 etasa 4-1932 I;1U~. tAo. 20 Octomvrle 1928 ora 8, pentru 
lpvlţa Ioa ti anu,l na,i. 1910, tati AIJ- luragele necesare pe seama animale
tonle mamA losaD" 4. Com. TIJa,Iu. 10' de prAsilă cea 20 mjjl .grADe. 
No. tab. de rece •• ,1 clasa 13-1931. Lldtaţiunea se tine cu oferte In
Dum tin. Neamţ PueI IRul na,t 1909 chlse, conlom ugU contabUitAţl pu-

bUce. 
mamA Plo!1re. . - Miderat la 28 ~eptemvrle 1982. 
No. l068-1928 -1X.-~. Notar:! Primar: 

Notar: Ou/des. (SI) p'dclfrarJu. (s.) 
No. 7 ... J U:dntle Comunall Arad. No. 73& ,. Hdnf1lţ. No. 789 No. 1104 1. 928. 

Nr. 41 

Gh1mpi. -
Apel 1_ l1~ti"ne. 

National-Ţărăniştii la urma solem ... 
nelor consfătulrl '"tn famUle! ~u ho* 
tărât un nou apel la natiune. ~ clud~t 
şi e interesant cA partIdul extrem de 

populat alO-lui Maolu, partid cart 
e .naţiunea insi-ti" dupA declaratlu
nlle fruntaşilor lui, e nevoit atât de
frecvent sA recurgă la apelurllţ ~llrt 
natIune. D-l MaDlu abil taellciaD ftle
de câte ori este nevoie să recurg' I~ 
eSte un nou "apel- cltre naţiunea par
tidului domn!el sale pentruce d~,! 

de,tepte garda al pitA cu sarAsu) pt 

buze tn urma IntrunirII memorabile
din 6 Mal a. c., vlslod laurII tuturor 
glorillor lncununându-Je fruntea ,1 ne· 
număratele căderi ale guvernului libe
ral, căptuşlnd pu;unarele celor .,!.Irad 
cu du hul tl 

• 

.Natlunea Opozillel noastre bine
cuvântate deşI s'ar plirea ci are se!lsal 
uzual al cuvântulul, se reduce la cei 
lOO şi mai bine de fruntaşi cari smac· 
nesc carul greoi al partidului ,i mal 
areo!, in toate dlrect1uol1e celor patru. 
vânturi. 

Apel la naliunt sau sinorlmul na
ţlunel pentru d-l Manlu, avea odi
nioară ceva impulsiv ceva ce te elec· 
trlza, astăzi tnsă in urma repetatelor 
apeluri a devenit an .ce" tot atat de 
banal ca faptul tn sine ci d-l Manlu 
vrea sA ajungă]a putere. Cel 100 ,1 , 
mai bine de fruntaşi tş\ vor ciuli fe
cântati urechlle la auzul apelului, vor 
rosti plini de smerenie f1aşnetatul lor 
dlsct1rs, pentru ca 'n urmă sa-,i preia 
fiecare somnolenta caracteristică ce lor 
epuizatt de toate fOlţele fizice şi II]
telec!uale. 

Singur Mlhalache neobos1t ,1 loe- ' 
pulzabil, posesor a diflrite tallsmanurl 
făcătoare de minuni, scăldat tn san· 
gele balauruluj dela Topolovenl, ve~' 

nlc diplomat şi concHlabll precum ,i 
drgunclos autodldact a rtuşit sA· ,1 
la curajul necesar uDel iotrevederi Ci 

d-l Goga. Afacerea alegerilor dela 
Năsăud cu can:1idalll dispăruţi sau 

• evaporatl ca prin farmec a Indlsvla 
~dâoc ambele tabere opozl110niste, alt 
căror rivalitate pentru acelaş ciolan 
~ dat loc ]a apreciablle emulaţlud 

electorale şi .,parlamentare". 
Aflăm din surse demne de toatA iD

crederea că partidul d-Iul AvereBcu 
va lansa deasemenea un "apel", dar 
către o altă naţiune. De data acea'l' 
către naţiunea d-Iul Averescu. adiel 
către cei 17 şi mai bine de fruntaf I 

al partidului poporului. 
Naţiunea d-Iul Manlu fIInd mai 1111· 

meroasA după cum vedem decât aceea 
a d-Jui Averescu. fruntaşII partidlliul 
poporului vor fi nevoiţi să recurgA la 
diabolice Icamatorli, pentruca ·arllD
când scufIa vr:~jltâ pe dipAţinele ad
versarilor să-i facă dispAruti dlD areDi 
cl..,mlgelilor politice. 

O nu mai puţin autorIza ti sursă nt 
aduce la cunoştinţă că şi partidul d·lul 
Iorga v. lansa un "apel- catre o' 
treia naţiune. cltre naţiunea d·1ul pro
fellor Iorga. Lupta se va da intre cele 
3 Ipeluri pentru cele 3 naţiuni cari 
impreunA cu partidul Iibf!ral ,.1 fDC! 
o enorml majoritate, formeazA natllt' 
nea romineascA. . 

Aspectul va fi desigur atrăglto, dlp 
cale afară, natlunea d-Iul Miniu, nI' 
tiu nea d- lui Avere.cu ,1 naţiunea d·!ul 
Iorga, cite-şi trele fiind faza hot4r4t1 
să ~ungl ~ pu~r~ . 

prQnosticurl DU luntem in whurl 
si dAm fncl de pe acama, . fapt nU 
tul d. pe caud cele 3 naţiuni inele
rate pentru cele 3 apeluri, le vot tI-· 
văII In ,reni noastrl politici ,tlruilld 
Uarltatea .ţrllnltăll1, IIlYCrnul liber,} t,. VJ lac. d.tor~a. 

AunUtI. 
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