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~umint~nie Si 8~nătHte I 
In vârtejul marilor evenimente 

care s'au s1:lccedat, in mal puţin 
de o săptămână, poporul româ
nesc a dovedit o linişte, un spirit 
de ordine şi o cuminţenie demnă 
de gravitatea momentelor prin 
care a trecut. Pătruns de durerea 
neaşteptatei şi marei pierderi 
acest popor, pe care unii fi cred 
uşuratec şi schimbător, a arătat 
lumii intregi că ştie să domine 
incercările soartei, că ştie să 
impună linişte tuturor prin liniştea 
sa şi t mai presus de toate, a 
arătat lumii că e vrednic de si
tuaţia ce a . ştiut să şi-o creeze 
in răsăritul Europei. 

Pe lângă seriozitatea sat po
porul românesc, prin neţărmurita 
dragoste şi jale cu care a petrecut 
la locaşul de veci pe marele ŞI 
iubitul său Rege, a dovedit infi
nita lui bundtate. Ţărani bătrâni 
cu ochii inlăcrimaţi au plecat 
frunţile la pământ când trenul 
mortuar a trecut 'pe lângă ei, 
copiii şi-au a~ecat cântecele 
de slavă cu u iţuri de plâns 
şi ostaşii care u văzut moartea 
cu ochii, in războaie, au plâns 
ca şi copiii lângă trupul marelui. 
lor căpitan. • 

Străinii veniţi din toate părţile 
lumii, cea mai mare parte rău 
informati de bârfelile murdare ale 
vecinilor noştri de la apus, au 
rămas incremeniti de seriozitatea, 
cuminţenia şi bundtatea poporulUi 
românesc. 

Comparând cele văzute la Viena 
cu cele intâmplate la noi, străinii 
ce ne-au vizitat in aceste mari 
imprejurări, s'au convinS cât de 
necesară este România de ni 
pentru pacea Europei şi ce factor 
de ordine şi progres s'a creiat 
la gurile Dunării. 1. D, 

Cuvântarea 
rostită de 0-1 Prefect 1. Geor
gescu in ziua de 24 Iulie 1927, 
după ceremonia funebră oficiată 

in faţa bisericii catedrale din 
Arad, pentru odihna sufletului 
marelui Rege FEROINAND 1. 

Jalnici ascultători! 
Oeniul morfii îşi sfarmă torţa, de 

piatra unui mormânt, care va trebui 
să fie pentru generatiile viitoare un 
loc de pelerinaj şi simbol generator 
de virtuti nationale. 

Regele FERDINAND Întâiul, trece 
cu ziua de azi pe planul cel mai inăltat 
al Istoriei, şi abia dupăce vor fi trecut 
ani, cugetătorul poate să albă perspec· 
tiva proportiilor marelui dispărut. 

Prin virtufile caracterului Săut a 
atins dimensiunile clasice ale antlc[
tătu, iar prin darurile Sale sufleteşti 
s'a reliefat ca o personalitate mesianică. 
Precum neuitatul Său unchiu. Întâiul 
rege aI Tării, CAROL, fusese gloria 
timpului Său, tot astfel Regele FER. 
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Şi eu sunt minoril<\·4er\·~~{ ~.j" 
bun român şi mă sit1tl;. ~f~~':r 
bine. fiti şi O-v buni romăi11şP" 

vă asigur că vă veti simti foarte 
bine în 1ara românească. 

Ferdinand 1 

• H & rm_ 

,Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II 
= M = 

Arad 30 Iulie 1927. 

FErW ... ·1 ;;== 
PRO((jBmfl~lfI Hlfl(j"(fl RfGEn~t In conştiinţa Sa de sfrăvech 

străjer af hotarelor apusene ro
mâneşti, cefa(enit judetului Arad 
trimit, Majestatei voastre, care 
veţi rămâne îngerul de pază al 
României, mângăierea inldcri
matelor flori ale suflefe/or lor. 

RomAni, 
Chemaţi conform Consmutiei prin 

VOI!)ţ<t Rfgelul Ferdin:iod 1, consfinţtă 
dt! votul Adunării Naţionale din 4 la· 
nuarie 1926, a exerdta puterile regale 
În timpul mlnorltăţii Majestătii Sale 
Regelui Mi/IQl 1, avem conştiinţa depli· 
nă a marei sarcini ce ne este încredin
ţată. 

fn îndeplin!rea ei De va inspira via
ta Marelui Rege, p.e care cu mtregul 
Neam Românesc îl plângem astăzi, ş! 
a cărui glorIoaSă Domme va rămâne 
în amintirea poporului nQstru P' Ida cea 
mal strălucită .3 abnegaţ!une! desăvar

şfte, a simţlmântulul datoriei şi d dra
gostei nemărginite de Ţarcl, care În 
neclintita credinţă şi eroică faptă l-a 
unit cu scumpa Sa soţie, către care se 
indrl!aptă astăzi gândurlle noastre În
durerate. 

De ace(l, Poporul Român, dotdeauoa 
conşticmt de mari le indatoriri morale, 
simte nedestructiblle legăturile puter
nice dintre Dlnast!e şi Tară, si va păs~ 
tra pe veşnicie o recunoştirtă nealte· 
rată Marelui Său Suveran. 

In orice imprejurare vom căuta să 
impllnim cugetul Lui stăpânit numai 
de gdj a bi nelui obştesc. 

Princlpille căIăuzlto,He fn conduce
rea destinului Statutului Român au fost 
de peste 60 de ani cu atâta intelep
ciune şi cu atâta hotărâre stabilite de 
intemeietorul Regat llui şi de pr:mul 
Rege al RomânJel lntregtte, încât dru
mul nostru este dioaite tras, 

Cu neţărmuritA dragoste pentru 
Ma;est"ten 'Sa Rf>gele Mi/Ia; 1 şi 

pentru Ţarăt cu toată puterea noa
strA de mUDca, şi cu inaltul spirit 
de dreptate şi de legalitate ce ni-I 
impune misiunea noastră. ne vom 
strădui să dăm lJlaiesttJlei Sale Re
gelui A'IilllJi 1 putinţă să domnescă 
peste o tarăt care prin desvoltarea 
ei firească ŞI neintreruptă să răs-

D1NAND a fost 'printre domnitorii pre
zentului, nu numai subt raporlul con
ceptiei monarhice, dar şi în lumina 
ideologiei moderne, cea mai proemi. 
nentă personali1ate umană a epocei. 

Destinul, L·a creat, mare, pentru 
probleme mari, şi bunătatea nesfârşită 

a lui Dumnezeu, ni I·a hărăzit nouă, 
celui mai indelung Încercat popor, 
intre popoarele pământului. A fost, 
deci, să se implinească una din poru~. 
cile cele mai nepătrunse ale existentei 
noastre. 

In adevăr viata Regelui FERDINAND, 
deşi relativ scurtă, inseamnă epoca 
cea mai glorioasă şi mai plină de fapte 
În viata neamului românes~. 

Numai un Ştefan Cel Mare. un Mihai 
Viteazul şi un Mircea au Întrunit in 
desfăşurarea veacurilor o sumă de 
virtuti atât de strălucite, ce trec printre 
conducătorii de lotdeauna ai lumii pe 
marele Domnitor şi marele Om, care 
a fost iubitul nostru Rege defunct. 

In firul stăpânirii Regelui FERDlNAND t 

pundă aşteptărilor puse de marii 
lui inaintaşi in viitorul României. 

Pentru aceasta, grija noastră stăpâ
n!toare va fi de a asi gura în linişte 

~o!]solidarea de5ăvârş!tă a României 
IntregI te. 

Vom veghia la ap)[carea credincioasă 
a Constituţiei şi a legilor Ţării, pentru 
~a in temeiul lor aşezămilltele noastre 
să se poată desvolta şi să po'ltă pro
păşi nestânjenite 

Prefectul Judeţului Arad. 
1. George:)cu. 

Telegramă 

Majestă ţii Sale Reginei 
Maria a României 

Bucureşti. 

In ceasul in care prerogativele 
Regafe trec asupra noastră, facem 
un călduros apel Ja toţi fii Ţirii, ca 
printr'o desăvârşită solidaritate na- Cea mai sfânta dintre dureri 

I ţională să ingădue României. azi pe care Majestatea voastra o 
atât de crud incercată prin moartea simte astdz, umbreşte profund 
Marelui ei Suveran, să-şi poată SUfletele femeilor române de pre
implini firi şovăire menirea ei in I tu tin den i. 
IunIe. I Inimile noastre se frâng in faţa 

Nicolae Principe al României. I destinului şi işi însoţesc rllgăctu-
Miron Patriah al României. nile cu Iăcrdmile Majestăţii Voa-
Gheorghe Buzdugan. stre, implorând pe Atot puterrzi-

" A ,.. se , il' .. cuI să scutească. cu ochii mUei, 
Dăm mai jos textul telegra· şi al bund/tifii, scumpa şi glo

melor trimise Majeslăţii Sale Re- rioasa noastră dinastie. Femeile 
ginei Maria a României, de către române din judeţul Arad păs-
01 L G ~orgescu prefectul jude- treaza şi vor transmite ge!1em
ţub! Arad Şi de Societatea Fe- ţiilor viitoare eternul cult al Fd
meile Române filiala Arad, in 11 ri/ora lui unitaţii noastre na
urma tncetărli din viaţă a mare- {iona/e. 
lui Rege Ferdinand 1. Ingenunchiem cutremurate In 

Telegramă faţa marelui mormânt împărtă-
Majestăţii Sale Reginei şind adânc durerea adoratei şi 

scumpei noastre Regine. 
Maria a României. Elena 1.. Georgescu, Valeria 

Bt1 cureşU. Dr. Robu, Dna Dr. Demian, Dna 
Cu neţărmurită iubire şi eternă Dr. Mărcuş, Dna Dr. A. I"prav

credmţd cdtre Tron. poporul ju- nic, Dna Pascu judecator, Dna 
deţului Arad prin mine exprimă Valeria Dr. Lazăr, Dna Dr. Ciu- .. 
Majestaţii Voastre, marea jale handu, Dna Sofia Mihulin, Dna 
de care este cutremurat În clipa Nasta. 
când pământul pllmeşte intru La te:egramele de mai sus: 
Îmbrăţişare de .veci, pe marele Doamna Elena Mavmdi, d-nă 
nostru Rege Ferdinand 1 geniul de onoare a M. S. Reginei Maria, 
ocrotitor al neamului românesc a rdspuns telegrafic următoarele: 
şi cea mai lnaltă glorie umană M. S. Regina profund mişeatd 
a epocei. . Vă mulţumeşte la toate. 

s'a pus problema capitală a fiintei 
neamului nostru: întregirea lui natio. 
nală 1 Ştim cu totii ce jertfă fără egal 
a cerul războiul dela poporut român 
şi regelui său, deopotrivă. Am trăit cu 
totii sbuciumatul Calvar, prin care a 
trebuit să trecem ca predestinari ai 
cruntei drame istorice. Visul strămo

şilor noştri, gândul cel sfânt al lui 
Horia şi Iancu, a fost implinit, datorit 
acestui mare şi infelept Rege F E R
DINAND I. 

Dar unitatea neamului odată înfăp
mită s'a pus cu forla unei legi istorice 
problema desrobirei interne prin im
proprietărirea sătenilor şi votul obştesc. 
Şi abia astăzi, stând în fata mormân
tului deschis ne dăm seama ce pri
mejdie ar fi fost dacă România ar fi 
fosl ftuntă în loc, tn realizarea acestor 
mari opere, de un Suveran, care nu 
şi-ar fi Înfeles rostul în acele ceasuri 
grele de răspundere. 

In adevăr Redele FERDINAND, graite 
darurilor sale divine, a ştiut să stăpi· 

il 

nească clipele vremi sale şi să pri (\. 
dă v.telesul adânc al evenimenlalor. 
profitând de urma lor spre binele po
porului păstorit. şi inpletinu.şi soarta 
cu soarta Tării. pentru ca să dea ur
maşilor săi o pildă de intelepciune, şi 
lepădare de sine. 

Dacă o muncă atât de rodnică, după 
ce şi·a văzut Statul hotămictt, Într.o 
configuratie geografică definită de jus
titia istorică, Regele FERDINAND, n'a 
avut totuşi fericirea să aJungă şi de. 
plina consolidare a Ţării înlăuntru şi 
în afară. In hotărârea lui ascunsă 
minjii omeneşti, Atot puternicul i·a 
curmat firul vietii în culmea strălucirii. 

Dar şi pe patul său de neindurate 
suferinte. Regele FERDINAND, a ştiut 
să aibă inaltă prevedere. de a asigura 
continuitate Dinastiei, întelegând uni
latea ei indisolubilă de unitatea şi exls· 
tenta liniştită a Palriei. SoJu(iuni1e de 
un atât de înalt patrioHsm, ce 8 ştiut 
să dea problemei succesiunei. garan
tează trăinida celei mal mari opere 

;' 
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Un loc pentru fabrică ==== cu clădiri, cu pereţii 
uscaţi şi bine aerisată este de 
dat in arendă. 

A dresa la ADMINISTRAŢIA 
siarul"i, 88 

CI C! .--.. _ ....... ~ 
'

La Baia Moneasa halta 
:-: :-: 1 a trenului :-: :-: 

: . s'a deschis : 

, Restaurantul milian , 
1 ..... "la Codrul Oerde" I 
: unde se serveşte in perma- : 
I nenţă mâncări de tot soiul I 
: pe lângă tot felul de băuturi : 

, 

răcite. pe un teren climateric , 
desemnat de Dr. Profesor 
medic. Preţul costului de ali

mentaţie zilnic 100 Lei. : : 

L Emilfan J EO cOmerciant şi ospătar. --...... _ .•. _ .. ---
r;, ... =:f 39 

..... La 

Bufetul Cinema 

1-1 eftin şi bine' 
FUDcţlonarli public! au 20% reducere. I 

••• •• . 4' ., 
De vânzare 
Mai multe case şi locuri 
virane la Arad Str. Sava 
Rai c u. 94, 96 şi 96 a). 

O fabrică la Lipova lângă gară 
şi Mureş, este prevăzută cu lo
cuinţe şi maşinării pentru che
restea. 

Se poate vinde şi fără maşi
nării. 

Una poartă de lemn stejar 
tn mărime de 150X 450, cm. 

Foarte frumoasă tablă de par
chet cu preţuri foarte reduse se 
capătă la firma: 

Czeiler şi Szathmary. 
Arad Str. Ciontea 15. 84 

din istoria noastră najională, şi COn
stituesc, documentul indelebil al Ila tri o
tismului celui ce l'a conceput. 

Şi iată că astfel bunul nostru Rege 
defunct, s'a Îngrijit singur. ca noi să 

nu ramânem orfani şi stingheriU în fata 
mortii. De dincolo de moarte, cu bratul 
sau patern, ne face in aceste c1pe 
semn să ne uscăm lacrimile, şi ieşind 

din noaptea durerii, să privim spre zorii 
zilei de mâine inseninati căci un nou 
luceafăr, simbol al epocei viitoare, ne 
zimbeşte. acolo, curat şi blând cu 
sfânta fiigăduintă a privirilor de copil 

. Hniştit şi împăcat. Tot elanul iubirei 
noastre şi tot focul credintei noastre 

. renaşte În preajma mormântului,pentuca 
să se îndrepte spre Regele MIHAl 1. 
care, in fragedele lui mâini, tine cu drag 
cheia de aur a viitorului României în-

. Iregite. 

TRIBUNA NOUĂ 

IIm • 
CinemH IIM H l UlM U R( 8 U l U \" 
#f/IIIIIII .-.. c?'teJW ~; ...... 

38 1927 VIIj27-31 
Marele succes mondial al 

sezOnului 

Tragedie 
(SUNT NEVINOVATĂ) 
Dramă foarte zguduitoare. 

In rolul principal : 
HEnnV PORan ,1 ROBERT 3CHOlTl 

.. rD~pputul reprezentaţiei la orele 9'/, precis. 

. --r: să vă faceti ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
Începând de la 500 lei în sus, 
Ghete noi pentru barbati în
cepând de la 600 lei in sus. 
Pingehtul ghetelor bărbăteşti 

100 lei. femeilor 80 lei şi pentru 
copl! 40 lei. Repararea tocurilor 
la ghete 20 IeI. Reparaţii mai mici 
10 lei. Pentru fie care lucrare 
g2Tantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul public. 

78 Ilie Nadaski 
Piaţa Peştelui 19. 

,e,. 

Depozitul de S O B E de teracotă din Bulev. Regele Ferdlnand (casa 
Dengl Nr. 63-65) primt şte orice fel de comenzi dUDă plac, face sobe 
Doi. sobe pentru gătit, reparaţii ş\ orice lucrări tn teracotă CU preţurile cele 
mai reduse. 

Cer concursul Onoratului public. 
76 

.44 , 4 .1W" 

4 (n~tru) llanturi de vie 
pU cu recoltă bună 

de la tramvaiul electric 10 
minute, unde se poate locui 
vara la aer curat, din cauza 
mutărei, de v â n zar e. 

AdresA: Halaszl Pretor, Şiria. 144 

in functiune. şi 

Un ucenic cu purtarea bună. 

H OS S P O O AR, Viipsilor de ştofe 
Str. Stroescu 13. 

No. 112 • 

PENTRU locul de comptabil 
şef, la Societatea Industrială 
ARAD-BRAD (fostă A r a d
e e n a d) se primesc oferte 
la Direcţlune. - Cunoasterea IImbelor 

români ,i ungeri IbUgatorie. 
No_ 11;, 

turăumria ~e ~ene s~~cÎHID 
s,a deschls cu maşinile cele mal 
moderne araDjate cu electricitate, 
unde penele vechi se fac ca noi 
şi curăţite albe ca zApada, lucru 
accelerat. (66) 

REfER ETELKA 
Str. Cercetaşi\or No. 4 Telefon ~22 

...... 

Szerb Autonl 

4 U ... 
No. 606 I 927. 

Publicaţiune 
Remarcând publicatlanea pentru 

lucrările de repararea generală a casei 
şi grajdurilor comuoale din Zerlnd 
fixată pe 25 Iulie anul cor. fară re
z.ultat, să publică licitaţie din nou pe 
ziua de 18 August 1927, orele 15 in 
localul primăriei, cu oferte închise in 
conf. cu art. 72 - 80 dio lege contab •• 
publice. 

Devlzele se pot veciea tn biroul 
primăriei sub oarele oficloase. 

Amatod vor depune odată cu toaln
,tarea ofertei şi o garanţie de 5% din 
suma oferită. 

Zerlnd, la 26 Iulie 1927_ 

No. 115 Primăria. 
4*$ 

Serviciul technlc al judeţului Arad. 

Ad. No. 1609/1927. 

Publicatiune. 
Se publică IIcitatiune publică pe ziua 

de 15 August a. c. Ia ora 12 pentru 
lucrările de repararea şI zugrăvlrea lo
cuinţei dela pretura din Aradul nou, 
care se va ţine la Prefectura judetu
lui Arad. 

Coodlţlunile de lIc1taţ!une - se pot 
vedea la Servo de Poduri şi Sosele din 
Arad intre oare!e 10-12\ 

Ucltatlunea se va ţine in conformi
tate cu dispozltiunile legii contabllităţil 
publlce. 

Arad, la ~6 Iulie 1927. 
Serviciul technic al jlldttului Arad. 

Nr. 111 

n t ... ca 

Cine doreşte să petreacă bine 
să cerceteze r est aur a n t u I "C I UNG AN" 
Str. Doroban1ilor No. 13, unde se serveşte in 
tie-care zi M Â N C Ă R I proaspete bine pregătite. 

VIN special ~u preturile cele mai reduse. 

In fie care Sâmbătă seara 
CINĂ proaspătă de porc . 

CAROLINA ROMAN 
No. 83 Patronă. -

Nn. 34 

Şcoala !?rofcsionnl3 de rele Gr. 1. flrad, 

Prospect 
Inscrleri se fac până la 2 Septembrie. 
Pentru informaţiuni, a se adresa 

Direcţ!unei. 

Adele necesare pentru înscriere sunt: 
1. Actul de botez. 
2. Certificatul de abiolvîre al cla

sei premergătoare. 
3. Actul de vacclnă, şi 

5 O cerere de înscriere timbrat! , 
din partea părlnţilor sau tutoreluf. 

Taxa se inscriere, stricăciuni şi vl~ 
zltele medicale după fiecare vacantă, 
este de Lei 500.-

Taxa de frequentare pentru elevele 
externe este de lei 200.-1unar. 

Taxa de internat, inculslv alimente 
şi frequentare, lei 17.000.- plUbilă 
în modul următor: 

Lei 2,000'- la inscrIere. 
Lei 5.000'- ]a instalare În 1 Sept. 
Lei 5.000'- până Ia 30 Ianuarie. 
Lei 5000.- până ]a 30 Aprilie. 
Eltvele Interne, atât cele nou în-

scrise cât şi cele vechi, îo afară de 
baol sunt obhgate a aduce cu sine: 
6 cămăşi de zI. 6 cămăşi de noapte, 
tj per. pantaloni, 6 per. ciorapi negri, 
6 batiste, 6 ştergare. saltea de lână 

1 

:ţ 

1 

p 

sau Iarbă de mare (dricale nu se pel- îl 
mesr.), perlDă plapomă (dune nu sunt. a 
admise) cu trei rânduri de albituri de d 

8. 
pat, o invelltoare albă de pat, uoa faţă 
de masă cu 2 şervete, 3 Cârpe de bu
cătărie, 3 cârpe de praf, ghete negre, 
şort'lrl negre cu mâneci, un şorl co
lorat pentru gospodărie, 2 şorţurl albe 
cu mâneci pentru lueru de mânA. 

Rochie, palton şi pălărie după uni~ 
forma şeoalel. 

N. B. Neilrmarea la timp şi in mod 
regulat cu plata taxei. atrage după 
sine t"depărtata!a din fnteroat ... 

No. 1507/1927 

Prlmiria comunei Rovlne, jud. Arad. 

PUblicafiune. 
Pentru cumpărarea unei pompe cu 

motor peotru incendii şi a unei etuve 
pentru deslnfectare pe seama comu-

. nel Rovine, jud. Arad se va tine Hei
tatlune cu oferte inchlse şi sigilate -
in conformitate cu dispozltlunl1e art 
72. şi următorII din legea asupra COD

tabllitătll publice - la ziua 26 Sep
temvrie, 1927, ora 10 in biroul pri· 
mărlel acestei comune. 

AmatorII vor depune deodată cu 
inaintarea ofertei şi o garanţie de 
5% din suma oferită. 

Ori ce Informatiunf se primesc dela 
această primărie in cursul orelor de . 
serviciu. 

Rovlne la 25 Iulie 1927. 
Primdlia. 

No. 116 

Nr. 306/821. 
Primăria comunei Sfântul PauL 

l?ub licatiune. 
Se aduce la cunoştinţă că in ziua 

de 24 Aug. 1'27 ora 9 la Primăria • 
comunei Sfântul Paul se va da to ,. 
rend! prin licitatie oralA topltoarea de 
cânepă şi 11/::! jug. pământ pe timp. 
de lan • 

Sfântul Paul, la 21 Iulie 1927. 
Primăria. 

No. 103 
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Ca români şi patrioti. vom cinsti 

memoria marelui dispărul, sacrifjcând I 
inima şi gândul nostru noului domnitorI 

Dumnezeu să odihnească în pace pe 
neuitatul Rege FERDINAND şi să dea 
slavă şi izbăndă urmaşului Său, spre 
inăltarea neamului şi-a Patriei. 

PUCHER 
Magazin de sobt 

şi cuptoare 

C,le mai Irumuisi SOBE şi CUPTOARE de teracotă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un 
loc la altul se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul de soba 
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 1-

n 
:S 

Rog onoratul public am da tol concursul soţia lui STEIN MOR. . No. 79. • 



No. 34 

~g~~!e fer~ina~~ 10 HrH~. 
In scurta dar glorioasa Sa domnie regre

tatul rege Ferdinand 1 n'a avut ocazia de 
cât odată să petreacă În mod oficial o zi 
la Arad. Ne este scumpA amintirea zilei 
de 10 Noemvrie 1923, când marele Suve

·ran sosind dimineaţa cu tren special ne-a 
·făcut bucuria să petreacă. În mijlocul nostru 
până seara ora 7 când datoriile de Suveran 
îl chemau in altă parte. 

La gară a fost întimpinat, după strămo-

·şescul obicei de primarul dr. Ioan Ro?u, 
care I-a oferit pâine şi sare, semnele osplta-
lităţii, pe o tavă de .argint . 

Regretatul Suveran a răspuns VIU emo· 
ţionat de călduroasa primire a oraşului Arad 
In urmă a ascultat insuflcţita cuvântare a 
prefectului Ion Georgesu. răspunzându-i în 
cuvinte spuse cu bunătate şi sinceritate. A 
urmat apoi trecerea în revistă a armatei 
care defi/! în faţa distinsului Suveran. 

Regele a dat apoi muna cu toţi intele.c. 
·tualii eşiti spre întâmpinarea Sa, ca In 

urmă să ese În ovaţii în piaţa din fata 
gării, unde a fost primit cu ur~~ele eşite di~ 
pieptul şi inima a peste patru mu ~e oameni. 

După astea Suveranul traversand ?r~şul 
.opri la catedrala ortodoxă unde fu mta.m
pinat de fostul epi~cop Ioan 1. Papp m
~unjurat de reprezentanţii clerului. 

In urma serviciului divin marele Suveran 
a vizitat fabricele din localitate, cu deose· 
bit interes a privit uriaşele maşini ale fa
bricei "Astra". 

Peste o oră Suveranul a vizitat muzeul 
Palatului Cultural pierzându-se În admiraţIe 
în faţa unor comori; ale artei omeneşti. La 
amiaz în sala mare a Palatului Cultural s'a 
dat în onoarea Lui un prânz regal, la care 
au fost învitaţi intelectualii Aradului. Toa
slul a fost ţinut de primarul Dr. I. Robu, 
căruia însuşi Suveranul a ţinut să-i răs
!'pun dă. Intre altele Regele Şi-a ex~ri~at 
sincera recunoştinţă pentru buna pnmlre, 
precum şi buna impresie pe .caro,i.a f~cut-o 
acest oraş, golind paharul Sau In cinstea 
.oraşului şi judeţului Arad. 

La ora 5 d. m. Regele Ferdinand 1 a 
,vizitat liceul Moise Nicoară". 

Peste o oră Suveranul a Învitat la un 
·ceai în Palatul Cultural, personalităţile ora· 
şului cerând să·i fie prezentaţi şi reprezen· 
tanţii minorităţilor din localitate cu cari a 

Jlvut o indelungati- conversaţie. 
La . ora 7 , Suveranul a ple~at la gară 

insoţit de toată asistenţa e.ntusI!!.stă, unde 
Si a exprimat călduroasa mulţumire atât 
;rimarului Rohu cât şi prefectulni Georgescu. 
.In urmă s'a urcat în trenul regal care peste 
.câte-va minute a părăsit Aradul. 

Aceasta a fost singura yizită oficială, a 
-defunctului Rege, care cu toate că a . fost 
foarte ade~ea la vânătoarele regale, ~tnut? 
În pădurea Ceala, n'a mai avut o~zla sa 
viziteze oraşul care îi poartă scumpa şi ne· 
uitată amintire. 

t~lui CU musca ~e Cătiul1 ... 
In numArul d1n 25 Iulie a. c. ziarul 

1IRomânia" oficiosul partidulUi naţio
nal· tărănesc publică un comunicat tn 
iieozul. cA OI Or. Simeon Mlhuţ can
.(jidat de advocat - din Şiclău - pe 
~fmpul alegerilor de deputati ar fi fost 
ameninţat din partea mea cu deţlnerea. 

... 

Altceva e la mljloc. OI Mthut e 
.speriat de deţlntrl şi l-a intrat frica 
:tn oase, dar nu pentru de,lnerl poll-
1ice, ci de cele Isvorâte din păcatele 
tinereţII, când prins ca ocaua micA 
o tuleştl la fugă. Se intâmplă totuşi 
-.si fie prins de jandarmi şi dus la 
-darea de seamă. E speriat omul de o 
astfel de deţinere intim plată, şi acum 
Dt Mlhuţ ar dori ca printr'un martlraj 
,polltfc (sic) sA diminueze o detlnere 
,imoral!. 

Naţi-o frânti!. 
. Chlşineu-Criş, 25 Iulie 1927. 

Dimitrie Boarlu, 
s. revizor şcolar. 

Comercianţi I 
Incredintati· re el a

meI e comerciulul va .. 
:stru ziarului 
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Din judet 
Covăsinţ 

Pagubele pricinuite de ciclon. 
Totalul pagubelor cauzate de nă

pas~a venită ÎIl 2 Iulie şi peste ho
tarul comunei Covăsint, să urcă la 
suma fantastică de 70 1/ 2 milo LeI. 

Grindina a nimicit complect recolta 
de grâu de peste 2723 jug. cad. in . 
valoare de Lei 15.3.::9580; orz şi ovăz: 
264 jug. cad. ÎIl valo~re de Lei 1.090.000; 
porumb: 2559 jug. cad in valoare de 
Lei 15307.305, vie 928 jug. cad ÎIl va
loare de Lei 37.120000; grădina Lei 
393.500; iar în edificii 607.370 Lei. 

Din sumele acestea se poate vedea 
enormele pagube suferIte de bieţi lo
cuitori. 

Sunt oameni cari nu au pânea de 
toate zilele expuşi fiind la urmările 
cele mai grele ale mizerII. 

BieţII oameni Inundează pieţele vin
zându-şf vitl'le cu preţuri de nimic 
spre a-şi lua pâne. 
Dacă nu vor primi ajutoare grab

nice. pământul va rămânea nesămănat 
şi viile neJucrate. Această comună pur 
românească este ameninţată la totala 
taIa decadenţă materialA. 

Cor. 

Bârzava. 

o plângere. 
RomânJl grec o-catolici (uniţI) din 

Bârzava au întrecut limitele bunei cu
vlnţl in zelul lor ... politic. Nu Înţele

gem lnsă o astfel de politică. Pot fi 
mal naţionalişti decât d. Maniu dacă 

vor, dar asta nu inseamnă ;5ă-şl ba~! 
joe de tot ce e românesc dar... de 
altă confeslu ne. 

Şi iaU cum: Fostul epltrop Ioan 
Baltean cu învoiala preotului Iosiv Po
povlciu a illgădutt să se facă joc in 
şcoala confesională, casa bisericei, si
tuată In apropiere de 20 -25 metri de 
Casa Domnului. 

ŞI la joc vin toti feciorII şi uniţi 
şi .... neuniţl. 

Dar când se Începe vecernla e dea
juns să stai Într'un colţ spre a vedea 
cari sunt uniţi şi cari sunt ortodoxl. 
Căci incep atunci UQlţll să de scânte 
şi să chiote de până 'n biserică s'aade. 
Şi nici el nu vor altceva. 

Oar un lucru ca hta noi nu-I pu
tem trece cu vederea. 

ŞI dacA ei sunt atât de mici la su
flet apoi rugAm pe domnul protopop 
să dispun! scoaterea lor din clădirile 

bisericei pe care nu o respectă. E tn 
sat şi- o şcoală fU. catolică. D-I preot 
Biro să binevoiască a le oferi ospita
litatea intrucAt nu ştie să infrADe 1-

pucAturlle condamnabile ale fiilor săI 
sufleteşti. De dragul d-Iul Maniu, noi 
nu ne putem lăsa batjocoriţI. 

Aşteptăm o todreptare. 
Rep. 

Cele mai mod e r n e c r u c i 
ti monumente eroice, pr. 
gă tese ,1 construesc 

din marmurA din 
ţari ,1 străinătate 

din granit 
precum ori ee 

fel de sculpturi in 
p lat r ă şi marmură 

dupA c o m a D d ă fac cu 
cele mai re dus e pret ari. 

Telchert FII 
Sculptori In piatti 

"Atad, Bulev, Reg. Ferdioand 63-65 
Aradul-Nou Calea Banatului 23. . 
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No. 887-927. 

Publicaţiune. 

111 comuna Sâmbăteni se află de 
prlpaş 2 mânze rolbe in etate de cea 
2 ani cu semnatele lV-12 la piciorul 
drept anterior şi I. 4 resp. 1. F. Ia pi
ciorul drept posterior. 

Proprietarul să someaza, ca să 
se prezinte la sub semnata primărie 

până la data de 31 Iulie 1921 cu acte 
În regulă pentru preluarea acestor 
mânzl, că tn caz contrar acestea in 
conf. cu legea din 1894 art XII § 16, 
se vor v:nde prin Iicltaţie publică. 

Sâmbătenl. Ia 16 Iulie 1927. 
Primdria. 

No. 105. 

Or. Virgil Bogdan notar public in Arad. 

f'ublicatiune de Ifcitatie. 
Subsemnatul prin prezenta aducem 

la cunoştinţă publică. cumcu în biroul 
nostru oficial la 30. Iulie a. c. orele 1] 
antemerldlane se vor vinde prin licita
ţie publică pe lângă solvlre tn nume
rar două co voare perslane Imitate şi 

un colier brlliallt. 
Pretul de strigare: 40.000. - Lei. 
Arad, la 25 Iulie 1927. 

Notar public. 
Dr. Bogdan. 

Nr. 106 

Nr.752/927 

Primăria Comunei Şepreuş 

PUblicatiune. 
Licitatia fixată pe' ziue de 11 Iulie 

] 921 rămânând fără rezultat publicăm 
din oou licitaţie pe ziua de 1 sept. 1927 
ora 10 din zi pentru furnizarea· unei 
maşini de scris. 

Licitatia se va tine fn conformitate 
cu legea Contabilităfi publice. 

La caz că şi această licitatie ar ră
mânea făr! rezultat maşioa de scris 
se va cumpăra prin bUIlă invoialA. 

Nr. 101 

Şepreuş 20 Iulie 1927 
Primdria 

Ministerul Justiţiei 

Comisiunea de naturalizlri 

Nr.307/927 

Primăria comunei Sfântul Paul. 

Publicatiune. 
Se publică licitaţie orală pentru face

rea unui gard de 24 metrli şi 1.25 m. 
inaltime dia leaturl de brad la Primă
ria comunei Sfântul Paul. 

Condiţlunele se pot vedea la Pr:
măria comunei. 

Lkltatla se ţine în 24 August ora 9 
a. m. Ia faţa loculuI. 

Sfântul Paul, la 2] Iulie 1927. 
P,imdria 

Nr. 102 

Nr. 308/921 

PrimărIa comunei Sfântul Paul 

Publicatiune. 
Comuna Sfântul Paul publică flcl

taUa cu oferte fnchise pe ziua de 25 
August ora 9 pentru provederea Pri
măriei cu 1 Vagon de lamne tari de 
foc calitatea 1 ab Curti cI. 
Odată cu ofertele se va depune şi 

10% vadlu. 
Condlţiunile se pot vedea la Pri

măria Curti ci. 
Sfântul Paul, la 21 lulfe t9.a. 

PrimAria 
No 104 

Româllia 
Comitetul şcolar judefean Arad. 

= 
Nr. 1328-1927. 

Arad, la 20 Iulie 1927. 

PUblicatiune. 
Se aduce la cunoştlllţă generala, că 

in ziua de 20 Septemvrie J 927, la ora 
10 a. m. se va ţine lIcltaţiune publică 
in localul Prefecturii judeţului, pentru 
darea in Intreprindere a lucrărilor de 
edificare a unei şcoală nouă in colo
n!a Şofronla. 

In baza devfzeJor intocmlte de ser
viciul tehnic jUdeţean al judeţului Arad, 
spesele de edificare sunt 1.185.000 Lei 
cari se vor acoperi dlo fondul comi
tetului şcolar jUdetean. 

Oevlzele, cOlldltlunlle şi planurile 
relatIve la acestea lucrări se pot vedea 
fn biroul comitetului şcolar judetean 
la Prefectura judetului, camera No. 43 

Llcttaţlunea se va tine În conformi
tate cu Legea contabllltăţif publice 
(Art. 72-82) şi condlţlunlle generale 
pentru iotreprillderJ de lucrAri publlce 
şi cu oferte tnehlse şi sigIlate pe cari 

Conform art. 23 din legea privitoare concurenţll le vor inainta Comitetului 
la dobândlrea şI pierderea naţlonalitătll şcolar judeţean in ziua lIcltatlel ora 10. 
române se publiCă următoarea cere-re Amatorii vor depune deodatA cu 0-

de nat~rallzare. spre ştiinţa acelora fertele şi o garantă provizorică de 4°/. 
cari ar voI să facă vrro intâmplnare, I la valoarea lucrărilor în număra.r .sau 
potrivit dlspozlt1unllor art. 23 din efecte de stat. Garanţa se va maJcra 
zisa leKe: la 10°/1.1' de concurentul care va do-

Domnule Ministru, bândl lucrările. 

Subsemnatul Martln Weisz, comer
ciant in Arad, str. Eminescu No. 30, 
nAscut· În Velka Berezna (Cehoslova
cia) la 6 Septemvrie 1897, căsătorit, 
având tn vedere, că tn conformitate ca 
art. 8 punct b. din legea privitoare la 
dobândirea şi pierderea Daţloalltăţif 

române, am renunţat pentru totdeauna 
la orice cetătenle stăloă supunându-mă 
neconditionat legilor ,1 constituţiei tArII 
româneşti, ca onoare vă rog, sA blne
voitl a dispune sA se facă pe baza 
certificatelor alăturale formalltăţile le
gale pentru a putea obtine cetăţenia 

română prin naturalizare, fără sau cu 
reducere de stagiu. 

PrimIti, vă rog, Domnule Ministru, 
asigurarea deosebite! mele conslden
tluni. 

Dos. No. 3213/926. 

Marfin Wei5z 
Nr. 107 

preşedinte, 

prefect: 
1. GeorglsCU (S5). 

No. ilO. 

No. 15892-1927. 

secretar: 
V, Spdiaru (8S). 

PublicatiunL 
Se aduce la cunoştinţă pubUci, d 

pen tru 'darea Intreprl ndere! a transfor
mArII (a cărAuşltulul) lemnelor de foc 
tn ziua de 27 August 1927, ora 10 a. 
m. se va ţinea licitaţie· pablfc.l eu 
ofert! InchisA, 1n biroul serviciului e
cocomlc (PrimAria etaj camera 104) 
tn conformitate cu art. 72 ş! urm!torll 
din Legee contabilitAtii publice. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
În biroul serviciului economic in orele 
oflcioase. 

Arad, .Ia ~l Iulie 1927. 
. Servicil11 economic. 

No. 109 • 

.' 



Pagina 4. TRIBUNA NOUA Nr.34. 

InfORmflllUnl. , 
• In urma Încetării din 

viată a Regelui Ferdinad 1. 
Curţile M. S. Regelui Mihai, 
M. S. Reginei Maria, A. S. 
P. Principele Regent, au luat 
doliu pe timp de ,ase luni, 
cu Începere dela 20 Iulie 
a. c. 

• In postul de prim-preşedinte al 
Inaltei Cnrtr de Casatie va fi înaintat 
d. Os car Ntculescu, actualul preşedînte 
la secţia l-a a aceleaşi Curţi. 

* In urma Încetării din viaţă a Regelui 
Ferdinand 1. al României. d-I G. Buzdugan, 
prim·preşedinte al Inaltei Curţi de Casaţiel 

devenind, pe baza Constituţiei, membru a, 
Inaltei Regenţe, a prezentat d-lui ministru al 
justiţiei, demisia 'din înaltul post ce ocupa, 

Demisia j·a fost primită pe ziua de 21 Iulie. 
:c?'r'4"" , ,...,...-.-" 

Par astasul de Duminecă. 

Duminedl 24 Iulie a. c., la ora 11 
dimineaţa a avut loc un serviciu reli
gios fuuebral - parastas - pentru 
odihna sufletului marelui rege Ferdl
naud 1. Oficierea serviciului a iost 
făcută de ooor. protoslncel l. Suclu in
conjurat de 8 protopopi şi preoţi pe un 
altar îndoltat ridicat in m', jlocul pieţII 
din faţa catedralei. Serviciul s'a oftclat 
in faţa autorităţilor in frunte cu OI 
Prefect l. Georgescu şi armatei în 
frunte cu OI General Ivanovlci co
mandantul diviziei de Cavalerie din 
Arad. 

La sfârşitul serviciului divin părin

tele Codreanu a ţinut o cuvântare 
bine simţită după care Dt Prefect 1. 
Georgescu suindu-se în altar a rostit 
o mişcătoare şi frumoasă cuvântare al 
cârei cuprins il reproducem în foiletonul 
ziarului. După aceasta 01 General 
lovanovlci in puţine cuvinte a spus 
intregulut public că se cuvine ca ru
găciunea, pentru odihna sufletului 
marelui rege, să fie ascultată io ge
nunchi. La 11 8/1. serviciul a luat sfârşit. 

Observăti: Dela publicul care a 
asistat la ceremonie am auzit urmă

toarele drepte observaţi uni : 

1. Preoţimea putea face - in im
prejurarea . neobicinuit de mare de 
Duminecă - un parastas inseţlt de o 
togenunchlere fără a astepta învătă- I 

tura dată de armată. 

2. Neparticiparea ţărănimii la ser
viciul divin justifIcă oarecari reproşuri 
ee se pot aduce in special parohllor. 

3. La aranjarea altarului putea să 
la parte, dând ajutor bisericii şi re
prezentante de ale dlferttelor societăţi 
ale doamnelor române din Arad. 

4. Mare parte din Doamnele române 
au participat la serviciul funebru tn 
haine de culori deschise ba chiar roşii 
şi decoltate. 

Spectator. 

• n... t, ., Pcl"W'* ... 't 

• Inalta Regenţă a semnat primul 
Mesagio, prin care se inaintează in 
deliberările Parlamentului proiectul de 
lege, - intocmit de d. ministiu al a
griculturii C. Argetolanu şi aprobat de 
consiliu, - prin care se a broagă legea 
Garoflld privitoare la infilnţarea con
siliului superior al agriculturii. Pro
iectul este sprijinit pe argumentaţia 
că avizul consill ului superior le
glstatlv spune că e anticonstituţională. 

Proiectul repune in vigoare vechea 
lege de organizare a ministerului a
griculturii şi domen!llor. 

* D. general Iovanovici a luat 
tn primire comandamentul divi
ziei 1. cavalerie Arad, d. gene
ral Prodan fiind muiat coman
dant al diviziei l. infanterie Ti
mişoara. 

". .. $d t\'" J' t :cr"Nr t -.-. fiii 

fun~r~riile ~~~elui f~r~inan~ 1. 

Dumfnecă. La Palatul Cotroceni in 
sala de aur unde se afla sicriul cu 
rămăşiţele pământeşti ale Regelui Fer
dinand, s'a oflciat, la ora 8 dimineaţa, 
de către 1. P. S. S. Patriarhul MiroD 
Cristea, un servIciu divin in faţa in
dureratel familii regale, a reprezentan
tilor ţărilor străine, a autorităţilor şi 

a parlamentarilor nostri. 
După terminarea serviciului divin 

sicriul regal a fost aşezat de către 
patru generali pe afetui unui tun trans
format În car mQrtuar. 

CorteR'iul a pornit spre gară la ora 
9. Pe tot drumul casele şifellnarele 
au fost indollate şi o multime imensă 
dar tăcută şi Îndurerată a tinut si 
salute pe fostul rege, pentru ultima 
oară, in drum spre locaşul de veci. 

La ora 11 1/ 2 trenul mortuar porneşte 
spre Curtea de Argeş urmat de alte 
trenuri speciale cu insotitorii oficiali. 
Toate gările şi şoseaua paraleJăcu 

lioia ferată erau pline de lume. Săteni 
nu numai din satele învecinate ci din 
mari depărtări au venit spre a putea 
zări trenul care purta rămăşiţele A
celuia pe care toţi l'au 'chemat cu 
atâta dreptate: Regele Ţăranilor. 

La Curtea de Argeş, trenul mortuar, 
a ajuns la ora 4 şi 15. Toate casele 
pe drumul lung de la gară până la 
mănăstire au fost indollate şi pline de 
lume, Iar lunca Argeşului era o mare 
de capete. Cortegiul a ajuns la Mă
năstire la ora 51/ a• 

Episcopul Argeşului incunjurat de 
clerul regal a oficiat veşnica pomenire 
afară în prezenla familiei regale şi 

asistentei inlăcrlmate. Când sicriul a 
fost coborât in crIptă trupele au dat 
onorurile iar asistenţa iOllenuQchiată 

şi tristă uda cu lacrămi pământul sfânt 
din jurul mănăstirii. După tnmormân
tare autorităţile tn drept au incheiat 
cuvenitele acte. 

... .. "". n ... «, ..... t • 

flmintiri despre Regele f erdinand 1. 
, Aprllle 1917. Halta Negri. jud. Bacău. I ReJ!.e/e vdzân~ valoarea ostaşlllai da 

Divizia J era adunaM pentru a primi • ordm
A 

sd Ile ,~aintat sergent. 
vizita Marelui Căpitan al Armatei Sfarşit~l lUI Augu,st 1917. Dealul 

R 1 fi t 
Mare, POlana Ţiganii. 

La collortirea din tren (ge e a os. Decorarea Drapele/or şi a ostaşilor 
atras de lnlăţişarea de bronz a unUL merUoşi. Când a auzit numele: ser
CfJporaJ ce era de santinelă ln gard. gentul Din/că Mihai decorat ca "Vir-

Se apropie de el il lntreabd cum 11 tutea Militară" Regele a exclamat: 
chlama şi dacd a luat parte la lupte. "Asta Dinicd cunosc, brav SOldat" şi 
Caporalul vioi rdspunde curajos: sunt puntindu-i. Virtutea Militara- In piept 
capora/ul Dinica Mihai din Reg. Gorj l'a sărutat pe ambii obraji. 
Nr. 18 şi am lost ranit de doud ori. 1. D. 

TIpografia Diecezanl Arad. 
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Par 1 a In e n t u 1. A 

Camera şi Senatul şi-au reluat 
şedinţele suspendate, in semn de 
doliu, câteva zile. Luni s'a ţinut 
de către ambele corpuri câte o 
şedinţă solemnă. 

D. 1. 1. C. Brătianu, preşedin
tele consliiuluÎ de miniştri. a făcut 
un strălucit expozeu al sitaa
tiei politice declarând între al
tele: ."In incercarea durerei noas
tre, o mare mângăere ne înbdr
bătează: ea este rodul firesc al 
celor 60 de ani de monarhii' 
constituţionalti. Principiile aces
tui aşezămâ'1.t punând pe capul 
Regelui Mihai coroana de oţel 
a României, işi afld astjel con
sacrarea lor desăvârşită. 

Cu seriozitatea-i caracteristică, 
primul ministru a ştiut să spul
bere toate ilUZiile neintemeiate 
ale celor cari nu ştiu ce vor. 
Astfel la Senat, când un repre
zentant al naţional-ţărăniştilor bâJ
bâia fără a şti ce, d I. 1. C. Bră
tiar:u l-a intrerupt spunând cuo 
voce hotărită: "Trdiască Regele 
Mihai; urmând in aplauzele se
natnrilor: "Sti dea Dumnezeu 
luluror Românilor simţdmintele 
pe care zilele ce le trăim le cer, 
şi, conducdtorilor politici, mai 
mult simţ politIC. 

Şi credem că aceste înţelepte 
cuvinte vor fi fost auzite şi de 
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cei cari se cred conducători po- ~ 
li ti ci. 

In şedinţele de Luni, in ambele 
Corpuri, reprezentanţii grupărilor R, 
politice au ţinut să inchine 10-
c'odată memoriei marelui Rege 
defunct, cuvinte pline de regret 
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şi neprefăcută durere. 
Astfel după d. I. 1. C. Brătianu,. 

a vorbit... aşa cum a vorbit d-l 
Iuliu Maniu, d~ I deputat dr. Haos 
Otto Roth, preşedintele partidului -
german, d-I Gh. Bethlen in nu- -
mele partidului maghiar, d. Se- I 
bastian Radovici În numele par- ~ 
tidulul ţărănesc etc. 

Solemnitatea a fost semnifi
cativă. t-'lutea deasupra tuturora, 
sufletul celui care s'a despărţit m 
de Ţara - pe care a iubit-o ca N 
nimeni altul. pl 

trl 
n( Şi pururi, spiritul Acestui ne

muritor Rege, va plana deasupra 
destlnelor Ţării pentru a indrepta 
paşii celor şovăelnici. Va trebui, nl 
să mai treacă timp, pentru ca 'o 
dintr'o tndepărtată perspectivă să ur 
putem inţelege şi cuprinde în-, şi 
treagă măreţIa sacrificiilor făcute fi 
de către Regele Erou pentru sti 
Ţara pe care vor să o conducă. şi 
cei cari în clipele solemne de ca 
Luni, n'aveau alta de spus decât dE 
"Trăiască Maniu". pi 

slo . ..."."". *, 
Buletin săptămânal. 
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Situaţia politică 
Internă. 

Doliul Ţării a 8.coperit pretutindeni 
orice manifestatii de ordin politic. Si 
deaceea în buletinul nostru din numă· 
rul trecut n'am putut relata nimic deo
sebit. 

Iată insă că o şedinfă a Corpurilor 
Legiuitoare care ar fi trebuit să fie 
solemnă aşa cum Il fost proedată, a 
dat ocazie la unele manifestări cari 
divulgă anumite raporturi ce săIăşluesc 
în 'sânul partidului national-tărănesc. 

Oricum, aflarea lor descarcă pe 
"Idolul masselor" de atât ea învinUiri. 
Se zice că nu d. Maniu e cel care tre
bue învinuit pentru deaclarafiile neso
cotite pe cari le-a făcut pentru a tur
bura solemnitatea şedintei În care s'a 
glorificat opera şi viata Regelui Fer
dinand. 

Vinovatul ar fi d. Mihalache, capul 
fărăniştilor pe cari d. Maniu nu-i mai 
poate înfrână. Amenintările acestora 
l-au determinat pe d. Maniu să declare 
ce a declarat într'un mod atât de putin 
deghizat. Şi acum se mai zice că unii 
dintre oamenii cari mai inteleg rostul 
vremilor deşi sunt "nationaIHărăniş1i,'
s'au supărat foc. 

Şi-acum cel ce va trage con
secintele ar fi d. Maniu. Va fi pus să 
aleagă înire tărăniştii rătăci~ şi natio
naliştii conştienţi. Tare ne e teamă că 
o predilectie a d.lui Maniu il va de
termina din nou la partradări din ceri 
însă nu se V8. alege decât cu... invă
tăminte_ 

In tot cuprinsul tării liniştea semni-
. ficativă Îndritueşte o descretire a frun

filor Îndurerate. Nădejdea înfloreşte in 
sufletul fiecărui cetătean care Întelege 
rostul şi oportunifate8. celui mai incer
cat partid de guvemământ. Ultimele 
declarafiuni ale d-lui 1. 1. C. Brătianu 
au fost un balsam binefăcător pentru 
întreaga opinie cu adevărat româ. 
nească. Căci inteleptul bărbat de stat 
a dovedit Înc' odată că intelege che
marea. S'a Iacut astfel demn de ultima 
manifestare de incredere a Celui care 
a imbinat cu atâta eroism Omul cu 
Regele. Şi dacă pe Om ni l-a' răpit 
pământul, Regele va rămâne pururi un 
simbol al năzuintelor româneşH. 

Externă 

Durerea sufletelor româneşti a avut al 
ecou puternic in ~ntreaga Europă .. că 
Moartea Marelui Rege Ferdinand ti. 

produs in cercurile politice ale tuturor pe 
statelor amice. vii şi unanime regrete. l-c 

Presa străină a consacrat coloane 
întregi memoriei Regelui care a COn' 
dus atât de injelepleşte destinele Ţării an 
Româneşti. ca 

Şi cei ce au înteles rolql greu şi OI 
cu răspundere pe care România ].a· re 
avut şir} va avea şi de·acum înainte, aş 
plâng în Regele defunct, intruchiparea ca 
gloriei, 8. datoriei şi a răspunderei. 

Şi de acest lucru se vor convinge ap 
şi vizionarii noştri vecini cari rânjiau mi 
gândindu·se la o pradă pe care nu sâ 
văd că n'au dreptul Il o pretinde. Şi pa 
dacă până acum nU s'au astâmpărat e ml 
că a izbutit un Jord Rothermere SOrj. 

exalteze intr' atât în cât nici grija de 
a nu deveni ridicoti nu·i mai Împiedică in~ 
dela năzbâtii. 

Intre timp presa franceză s'a oferit' 
să arate realitatea celor cari visează tră 
mereu. Şi "Le Vidoire" arată atât de in~ 
clar netemeinicia celor cari vreau im·: ţin 
posibilul. Mai spune autorul arlicolului' pu 
că .. Ungurii sunt ~veniti prin fortă tâi 
în mijlocul populatiunilor slovace, 
româneşti şi sârbo-croate. Dacă a· de 
ceste înfiltratiuni ungare ar fi fost cu 
lăsate Ungariei, tratatele de pace 
ar fi dăruit o massă de :cefăteni 
slovaci, români. sârbo-croaţi Unga- ne 
riei care şi astlzi cuprinde mii' 
de cetlţeni nemaghiari." m~ 

Şi se pare că acest lucru il ştiu şi In 
vizionarii noştri, căci cum altfel s'ar 
explica pretenliunea unui corifeu ungur, 
care cerea C8. toti sportmanii ungariei N ~ 
să fie maghiarizati. altfel nu vor putea vit 
corespunde propagandei ••• SUbV.f!rSiVe'j' ad 
pe care ei o mai numesc şi... spor. 
tivă. Sfor1ări de prisos, dar când alte 00 
griji nu ai, pierzi timpul... visând. Cel ac; 
putin d8.că somnul nu le·ar fi fost tur· cot 
burat de bancherul care s'a crezut re· h 
prezentant al Angliei in timp ce nu era gl 
decât al unei Bănci şi.al unui ziar care a t: 
de un timp Încoace - dovedindu-se să 
neserios - şi·a perdut popularitatea. pe 

Ohirlanda. tot -Cenzurat Prefectura JUdeţului. SC. 
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