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partidul Libera] ri'ispunde: că 
.._" Alba-Iulia nu este a unui 
partid, ci a neamului întreg".
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Bilanţul "catnpaniilor". -
Dedesubturile tooiiriisiei dintre , 

nC1tiona)-tiiriinisti si comunisti , , " , 
Eşecul • campaniei de răsturnare" a naţional-ţărăniştilor şi al "campaniei pentru eliberarea lui Bujor" intreprinsă de 

"anumita presă", precum şi semnifIcaţia acestor campanii. 

Am fi dorit să reZllmăm in titlu I Moscovei Ş\ partidul naţional- I iriţt::lor idioate ale celor carl f!u- mreaia miraculoasă a tovarăşilor 
~i in subtltlu toate prostiile ş[ tărănist. tură jnro~itul jrapel bolşevic. d-saJe, d. Maniu nu s'a reţmut 
greşelile comise in ultimul timp; Se ştie că printr'o scrisoare In oJginUe bune de impachetat de a lua şi d'-sa, (prin d, D. R. 
de partidul "legalităţii". Asta, adresată comitetului executiv al alt' Adevărului şi ale Dimbzetti loaniţescu, in Cameră) apărarea 
fIindcă ştim că sunt cititori cari partidului comunist, zis social- au început atacuri contra guver- lui Bujor. 
nu se mai obosesc să citească democrat, d. Maniu a făcut cu- mdui, contra ministrului de jus- Ca prieten, trebuia să Îa apăra
intreg articolul in care se enu- noscută tovăr~şia pe care au cons· tiţe, d. Stelian Popescu, năzuind rea prietenului, prietenilor d-sale. 
mără una după alta năzdrăvă- finţit-o la Făgăraş. să-i induplece pentru eliberarea Şi astfel a ajuns, partidul miopiei 
niile ahtiaţilor după putere. Oportunitatea şi necesitatea r~voluţionarului. colportor d ten- politice, să joace după cum cântă 

Nu se obose~c fiindcă prea se acestei lnfrăţiri ni-o expl~căm dmţelor bolşeVice. "anumita presă" de care un ro-
repetă aceste greşeli.~Şi-apoj pen- printr'o aviditate de·o şi mai w N~ZlIinţele lo~ în~ă era ~atural mân adevărat n'ar trebui nici să 
tru cei cari, judecă şi altfel în largă popularitate a celor cari sa ramână lTt:al!zab!l~ . . Umversul se stingă dar să mai dea 3 lei 
poHt!că decât ,.,aderenţli" partl- votau cu orice preţ să guverr.eze. a ./:p~odus 1Il .f~cslmJl I at~te~ pe câte un exemplar. 
duiui greşehlor repetate, e sufl- Şi nu ne-am înşelat in prima ?t:b.on co~prom~ţat.:)are al~ celUI Jocul le·a fost nenorocos. 
cjentă o greşală spre a nu mai noastră bănuia~ă. li1~h:s !a ]ua'.'a, mc~t. opinIa pu- Căci s'au jucat cu focul şi era 
da nici o importanţă acelUI pan;J ;V.· 't t d' I ' ' a {' a b iea s a putut convmg\! de ne- patul sa~ se arda". . . ,ma.~O" a ea. in rt~ cel c r -! _.'. n;":"'~ ,., .·u· t~. 
ŞI spre a nu-I mal tua lnsertos. sistau la in trunin le următoare 1·~,.n';'';II .. I~ " ... ,~mr::jn.el. ~n ,(- ŞI sJauars amar. Amărăciunea 
Astfd pentru anii mai sceptici" (' tiI . 1 pl 'f' '1 prmsa de presa deochlata dm . . ~, rrlll e a aşI,. a zoeş I Şi a Sărinda . . lor le~a diminuat elanul. ţii acum 
a fost deajuns neparttclparea la Cernăuli au (aSI comunişti. . r. .' ..,' t~ i f' d i ţ J f· t' 
Incoronarea dela Alba-Iulia a par- <.' , ,,_ ., Des:~ur, cOlltraCJmp~Ol~ f!nt- la a- su erm consec n e e lreş I 
fd l' r: Il' 1 t apt Îmbul,.urator, penlr.u a<.:a- versulUi n il fost uşoara CăCI re. ale "campaniilor" nesocotite. 

d
l
. u hUl natlont~d slPre a-, Ş1 scoa e paratar!i credulităţli publice. lată crLltij ligel pentlu apăr~rea drep E bine, totuşi, că suferă numai 
In ora par t e or senoase. • ~ ~ d It . t~" . ..• .. 

Alt" t w • 1 tăt . l' msa ca e mu anunţa Q "cam- turi!or omului" din fondurile grase ei căci ţara Îşi are suferintele 11 nsa J ma! ItI, on, -au ur- . li .. t "... d t 
mărit Înainte, cu credinţa că va p~nte te ras urnarl:

l
' lŞI pu~r e primite dirr Moscova, au reuşit sale, pe cari vrea să şi le cica-

reveni la matcă şi că odată fea- dm ce n ce elanu. s~ sc'}ată un lHlr1ăr m5rit de trizeze cl:lia!" dacă dill ('auza aces· 
litatea îl va trezi. Cauza'~ Noi am văzut-o dt:la exemplare spre al trimite gratuit tor proaspete greşeli, partidul ga-

Pentru cei dintâi am t,;ăutat să inceput şi bănuim că ŞI parti.d~1 prin satele unde se adăpostiau felar va fi nevoit să "amâne a 

rezumăm ultimele greşeli, in titlu gafelor s'a c~nvJns de autentic}· I !,pa??~.rijU "d-lui ~a.~iu şi deci venirea lui la' putere. 
şi subtitlu iar pentru ceilalti scri- tatea pronostlcufll~r noastre: I mfra ţiţO cu co~u.ntştl!. . Şi poate această consternare 
em cele cari urmează. Lumea care ve~lse la inceput Dar ceeace n a Inţeles d. Manlu, va fl chiar spre folosul ţării. Căci 

Maw t 's' i r W d I i t credea că va auzI dm gunl~ a- au înţeleS ţăranii in mânile cărora micşorându şi trudnicia, naţlonal-
r un lm nva e a ncepu stoll" ev stl·to . d emu . . d I bl' t.. 1 w .. • ., , 1 ~ d 

ă f ' . t I~ pa or pr e fi e vr TI au aluns mur are e pu Ica.1l a e ţaramştlt s au cam asat e ca-
c nu acem aceas a cu p acere, . f' "t . E h' f '1 d' S" d 1'" d 1 .. f . . ~ . mal lumoase, cuvan oe van- g IŞt tan ar In arln ar. ~ omnll şt scan a un Ş! ast el cel 

Om contra. ghelie~ îndemn de păciuire şi ex- Şi. acei ţărani au răspuns cu I inchinaţi spre muncă se simt mal 
Căci ne-a cuprins scârba tot punen reale. indignare, tendinţei de a le intina nestitlgheriţi de scatul care ţinea 

enurnărând greşeli cari se repetă Massa mare s'a inşe lat tosă sufletele prin' minciuni şi invenţii mortiş să i se dea ... puterea. 
zi de zi, întrecându·se Întie ele in a.şteptările e.i. . . fantt: ziste. . Spuneam noi odată: .Peirea 
prin conţinutul lor gogomănesc. ŞI care nu l-a f~st dezll,uzla Deaici incepe blazonul sub la prin line va veni, [srai/ea/. 

Dar dacă scriem totUŞ, o fa- când la accst~ in~ru?1r1 trâm~jţ~te care. işi ispăşeşte greşala, d. ltlliu Mai trebuia să spunem: ., Cine 
cem fiindcă am vrea să se ştie cu atâta verva, .1 s a dat prlleJul ManlU. sapă groapa altuia, însuşi va 
odată pentru totdeauna cine sunt sd vadă imbfă.tl$dn~u-se cu re- Gestul ţăranilor a izbutit să-i cădea infr'insa. 
răscolitorii pacinicei populatii fO- prezentantul comunIştilor de sub deschidă ochii. Căcj prins in 
mâneştL Am vrea să se cunoască directlvele Moscovei pe cel mai 

Ghirlandă. 

~ .. LV ••• 

neseriozitatea celor cari vor să aprig trâmbllaş al "legalitatii", ... _Y' --- ..... 

guverneze in numele unei ~po- - pe d. Maniu. . B' L k 1 l'b t· 1 t~ ,~ . t'l 
pu)arităti" câştigate prin ademe- Sărbătorirea unei infrăţiri ca raSSOI apo n S UJ a na IODa - afamş 1 Of. 
neli şi promisiuni deşarte, spre aceasta a fost o Stmnificaţie pen-' Ffţu!ca braşoveană ca intodeauna. : comentăn, şi dosltă după perdeaua 
a fi slăbiţi odată de scheJăIăitul tru cumintele ţăran de prfn satele 
celor cari dintr'o lipsă de mo- răzleţe. 
destie vreau să "concureze" cu Ei cari ar fi trebuit să fie pie
partidul tuturor tnfăptuirilor utile destalul d-Iui Maniu, au ghicit 
acestei tări. inaintea acestuia ce va urma din 

. Numai in acest scop deci, vom această infrăţire. 
afişa proaspetele combinaţii fă- Şi nu s'au înşelat.· . 
cute cu lngăduiala d-Iui Maniu N'a trecut mult şi fiţuicile Ho-
şi cu aprobarea d-lui Mihalache. nigmanilor şi a Graurilor depe 

$i vom Incepe prin a arăta Sărindar, au pornit in cor, o cam
dedesubturile unei tovărăşii ne- panie pentru eliberarea Jul M. 

, faste: tovărăşia dintre' discipolii Gh. Bujor, intruchipătorul năzu-

de astădată, când ~zertepul· nat!onalo
ţărilnist-comunlst fşi pllmbi zurgălăII 
ameninţărilor 'prin cele adunări popu
lare lipsite de lume, are neru,lnarea 
să comenteze În sens bttdapestan de
claraţiile duallsmulul Manlu-Mihalache 
privitoare la adunarea dela Alba-Iulia. 
Copleşită de oproblul publicului cin
stit românesc, .care in atâtea rânduri 
a cerut procurolulul si iogrăduscl 

puturoşenla serilutut ei, se dedă cu 
mal multi asedtutate la expUcatll şi 

justiţIei, presfntă o sursă permanentA 
de Imboldlrl jignitoare. In nr. Cel mai 
recen1, constatA, că tu cetatea sfinţe
niei şi viteji el româneşti sigur vofl 
participa 200 000 mji ţărani cari vor 
cere conducătorilor nationalo-tărănlştl
comunfştl pornirea spre Bucureşti ,1 
trecând pe sub furcile Candlane ale 
neputinţil să se instaleze ca ol,te Da
laf..Lama in scaunele conducerII. Nu 

(Cootlnuare pe pal. lI~a). 
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Pag, 2 TRIBUNA NOUA Ne. l~ r 
(Urmare de pe pag l-a). 

li se vor Intlnd e, atun ;:1, zău, nu ştiu 

ce va fi, zIce 1I1gr'j')fatul puchiDOS de 
SiJb Tâmpa. Răspundem noi: 

Trinitatea tovarăşii de strâmM.turi şi 
injurii frumos Îşi va pleca genunchiul 
inaintea vointei supreme a natiunii şi 
apucând dia nou bătui pribegiei va con
tinua epoca pertra.:tărllor. sau vor tipa 
alte oraşe că mal bine cu "Praoda" 
şi "Brassoi Lapok· decât cu liberalii 
cari cramponaţi la putere au tupeul 
să facă tot ce e bIne pentru ŢarA 
ntrămănând pentru viitorul K' .lvern 
nat-ţăr-com. din anul 1920, altceva de 
lucrat decât să dOi:lrmă pe gloria altor 
muncitori. 

Dar şi Înlreb1lm: 
Cu ce drept, tu, ligloană minoritară 

care scăpa venin la adresa armatei ro
mâne in trecerea el peste Carpati, 
discuţi chestiuni pe cari le pot araoja 
numai cei ce SIJnt legaţi de acest 
pământ? De unde atâţia clăbuci la 

ţ .. . ...,., 

, gură scapati io grij ~ evenimentelor ce 
se vor desfăşura după Alba· Iulia? Ori 
fdnd că suntem de o tolerantă uni
versală trecută pe panta laşltăţif, crezi 
că controlul scrisului tău neruşÎnos 

va rămânea fără sancţiuoi? In frigurile 
ingrljorării cerui mereu situatii Impres
multe de oftări vihoare? Te doare 
vânturătura ce strabate oraşele Ro
mâniei pentru .il striga defaimărl şi 

şl blesteme? Observăm că te dai in 
coate cu toti brlga nzli anarhiei şi di
sordinei. Asta ou Îllsamnă Însă s!HI 
lei nasul la purtare şi sa torci manopere 
cari DU te privesc. Rămâl În cuibul 
Infect al psihologiei deformate şi nu 
te oşîta trlnltătll mardelaşe, căci, POl
re-ml~se nu te-a chemat. Au el aLă 
rubedenie. Stere, Socor, Bujor Iar de 
dIncolo de NistiU pe 'radiosul Rocov
schy. Imbulzirea hi masa cohndăPilor 
st~rpe e o infăptulre târzie. Rămâi 

deci inundată io Iăturile agresive, ŞI 

nu-ţi croi planuri cari au se vor 
reali sa, 

Intere~ele ~~~erio~re ale l~rii 
sco~se 10 m~l~f ~~ muăr~~iH n~ti~n~l-tărănistă-c~m~ni~tăI . 
Dualismul Maniu-- Mlhalache a 

pornit în pribegie. In toate co:
turBe Ţării sunt anunţate cu multă 
frenezie venirea promiscuităţilor 
politice să le peardă in echivo
curi şi să se lăfâiască În lnjură
turi. Impintenaţi de solicitările de 
peste Nistru de undă aşteaptă 
mântuirea neamului prin aduce
rea I Jr la putere, la braţ cu ZI
pstein şi Pi sti ner cari au operat 
pe tablele dîn muntele Sinai, că 
vor urma avalanSl de laborator 
sfânt politic inaugllrat de meşterii 
din Bătăceni şi Topoloveniş; so
ticitatorH de scaune ministeriale, 
10 crezul lor· deşantat nu se dau 
lndărăpt nici dela cea terihilă 
perfidie poHtitcă numai pentru 
aşi asfgura guvernarea Ţării. In
cunjurati de un prestigiu din care 
realizează ura şi micimea de su
flet, aceşti amestecaţi cu duhul 
răutăţii, au alungat din programul 
acţiunei orice urmă de cinste ra
ţională. După avalanşe de popu
laritate, 1mbrăcaţi în toga ideilor 
subversive, in toate lntrunirile 
s'au destăinuit tn clămpănituri 
birjăreşti cu cari vreau să do
boare un guvern care li-a intins 
mâna frăţească a muncii de con~ 
solidare. "Mai bine cu bolşeicii," 
a zis Mlltalache. "Mai bine cu 
ungurii· , i-a refl ectat nabobul 
din Chelmac Ş. C. Pop unul din 
ai lor, Pan. Halipa afirmă de bu
n~tatea unui profesor cu numele 
Bujor, a cărui eliberare o cere 
alăturea de maşina rotativ8. din 
strada Sărindar in aplausele de 
bucurie ale lui Radovszky şi a 
guvernului din Moscova, pe a 
cărui ajutor contează In desl3n
tUlrea furtunii de nimicire a Ţării. 
Deşi, prietineşte li s'a atras aten
ţia asupra pericolului rezultat din 
o tovărăşie cu cei ce n'au nimic 
şfânt In aceasă Ţară, totuşi con-

• -:şI .... 

COVOCARE. 

Promontorul din Mocrea ia 1 9 Mar
tie anul eurent la orele 16 la Prlmi
tit din Mocrea tine. 

ADUNAREA GENERALĂ. 

La cari îavltJm pe Domni proprie
tari de vie. 

Unuă cu asiduitate să strângă in 
bratele dulcegăriei poiitice pe 
toate nulităţde certate cu morala 
publică şi cu dragostea acestui 
pământ, ca in fine, să-şi g"'sească 
cumetrie cu S:Jcor ocnaşul. Bujor 
trădătorul de Ţară.şi la intrumri 
pe tribună cu Plstiner şi Zlp~tein. 
Aşa se explic] de ce guvernul 

moscova le dă zor inainte pentru 
acapa'rarea puterH şi cere drep
tate socială pentru toţi agenţii săi 
Intraţi In România cu gânduri 
rebele. Cerându-Ie socoteală de 
aceste plesni tufi imorale, apu~~ 
pietroae!e injuriilor a tot ce e 
demn de respectat. Pentru ei, 
fmpuşcarea marinarilor români la 
Teo ::Iosia este o bravură a unui 
tovarăş care din locul unde zace, 
le imploră ajutor prin sergentul 
condamnat dela "Adevărul" şi 
"Di mineaţa li. Că e tot acolo, vina 
e a otig uhlei liberale care pe un 
tradator nu vrea să-I facă şeful 
siguranţei statului român. 

Pentru ei declaraţii ca cele mai 
sus citate, sunt expresii in cari 
expun programul lor de muncă. 
Şi cand nu le imp rtăşeşti cu
getele, destrămăturile of~nsîvei 
lor eftine te lipeşte de stâlpul 
degradarii morale. 

Le zicem: 
Să se oprească din acest mers 

de subminare. Apropiewse cu su· 
fletul nelntinat al binelui de ceice 
urmăresc intărirea statului natio
nal român. Samene in ogorul 
neamului numai grâul cur? ţat al 
iubirii frăţeşti. Incete ta vă răş la CU 
cele mai periculoase elemente ce 
ţintesc distrugerea edificiului no
stru naţional. La din contră: 
Ţara ş'a spus cuvântul invio

rător de energii atât tn alegerile 
trecute cât şi fn lntrunirile. ce se 
orânduesc pentru consolidare şi 
nici decât nimicire. 

OBIE Cl', 
1. Supracontrala Budgetului din a· 

nul 1926 şi 1927. 
2. Altgere PrImaruluI. 
3. A facere Prrlumlnarul pe anu11928 
4. Modificarea Statutelor. 
5. Propunere. 
Mocrea, la Il Februarle 1928, 
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Ţinutul Hălmeţgiului. ~t. 

Aspecte economice din Muntii Apusel 
De Traian Mager. praf P 

ielt 
eri z a ee o n o mic ă gen era 1 ă. Iad: 

Cum se nirue credinţele in Munţii ApU8~Di. iie 
, 'oca 

Populaţia muntean! dela vestul tAri', incepând din Munţii Maramură, L 
lui până jJS Îa câmpia BanatulUI, a gravitat in trecut. conform conditllor gt'72 
grafIce, spre câmpia Tlsei. Stăpânirea ungurească şI-a intărit şI mal mult I .. 
tuatia favorabilă of~rltă gratuit de natură. prin rrteaua căilor de comunicalFun 
hrindu-se să facI legătură dela nord la sud, tntre regIunile româneşti ,jea 
a:tuala granită. Astf~l, indeosebi căile ferate îşi urmează cursul spre Vei L 
străbătând câmp!a Tisd. Şi, câmpia Tisei a fost grâoarul MunţIlor Apuse! 
De aici s'a hrănit şi Ţinutul Hălmagiulul. 

]n urma traseului graniţeI noui, prea aproape de poalele mun1ilor, actNr. 
tia şi-au pierdut Hinterlandul, şi era natural să lsbucnească criza economic
accelerată şi inrAutăţltil. catastrofal prin devastarea rapidă şi fără crutare
masivelor păduroase de dtre Industria .capitalistă forestieră, care a lil ' 
munţii pustli şi mII de brate lipsite chiar de prlmordialul izvor de câştig. N 

10 ţinutul Halmglului, capitalul vagabond nu a intemeiat o industrie pe r, 
manentă aducătoare de bunăstare economlcă ,1 culturală, ci a intreprins Il 
mal o campanie temporară de exploatare, a esentei lemnoase ca material I 
foc, barbară, caşl ÎIl pustiurile lipSIte de populaţie şi fără stăpân ale ţăn. p 
exotice. 

[n acest timp, din păcate, rămâne tol vechea direcţie duşmanoasă a c;icll 
lor de comu oicaţie, care tlOdea să ne ţie departe de Răsăritul visurilor noasltiuc 
de aur. Călătorul din Hălmag 1 u, ori un transport de produse locale, nizul~ru 
spre interiorul ţărII, trebue să coboare În directie opusă 160 Klm. până ~i 10 
Arad, apoi tot atâta Îndărăt pe valea MurăşullJl, când această distanţă a 
aproape 3uO Klm'J s'ar putea scurta complectându-se liDia ferată intre BI oe 
şi Deva pe o distanţă de 40 Klrn, Aproape acelaş lucru şi cuAO:adea, -ltilDU 
gându-s,e Vârfurile (Ciuclu) cu Vaşcăul. l 

Dacă sufletul nostru, pe undele uşor perceptibile ale eterului, palleu.:u 
de mult la Bucureşti; materia asta ce se tArăe anevoios pe pământ, cootim Ş 
să ne tină prea iodelung izolaţi in mizeria cetăţII noastre de munţi superi 
"Deschisu-s'au portile raiului, şi-a lntraj de mult Impăratul Măririi". dl 
pentru noi "visul tot neimDlinit" rămâne. Apele să-şi intoarcă cursul, În că~r. 
tarea altul HlOterl md cu nouă debuşl'url, şi - să ne mute cu totu1 În ab_ 
tuă, - strigăm, parodlind chemarea poetului pătlmlrll noastre de odinloarr-

Mai anii trecuti, într'o zi călduroasă de Iulie, cob:>ram depe crestele pi'r. 
duroase ale Momei, dela Izvorul intermllent, minunea acesteI·' regiuni şi, It 
serându-se am tras la casa unul tăran fruntaş, Codreanu Ion, din ca mIII 
Avram Iancu, veche cunoş.tlnţă de altcum, care ne-a fost bună mână de ajl 
tor în haosul revoluţiei dela 1928. '. F 

Z3duful ne indemnase să impingem lavlti până În valurile spumego34ici1 
ale pără Jl~l, ce spăla temellile casei, şi se a:1unaseră vecinii la ta fas. D::JO 
câte am vorb1t tn acea seară până târzfu, Una mi-a rămas tot timpul e 
atunci în ureche, oftatul resemnat al unul bAtrănut: "Mie, unul la, nu-mi pa!an 
rău c'am ajuns să văd şi Romania M~re. Greu destwl O ducem, că D'av~ate 
pe unde ne mai purta poamele şi celelalte negote, dar incal nu mă mal bqlrll 
jocureşte nimenI. VQrbesc româneşte, aşa cum imi place mie, la orIce lrge.t92 
Câtă durere se ascundea in dosul acestei resemnArl fatidice. ce adevărw l. 
crude, şI până la ce culme a idealismului se Inălţa acel ţăran simplu. 

E "lrislul adevăr, că prin unÎrea cu patria-mamă, soartea tristă a acesltcu 

munteni nu s'a schimbat cu nimic in spre bine. Ba, din contră. put 
Muntii Apuseni şi-au pierdut Hinterlandul. Poamele vestite, negotuT!! ~ 

de lemnărit, produse ale industriei casnice, se treceau până departe dlncol 
de Mă~ău, Seghedin, Debreţin, părţi închise acum de graniţa UngarieI. Nr. 

De veI trece fntâmplător prin Muntii Apuseni, şi astăzi in al zecelea, 
dela unire te intâlneştl cu intrebarea repetată până la obsesie: '"Oare 0011-
nlşorule, când se mută graniţa?" Dâoşll nu se pot împăca cu Idea actualei gn
nite, prea apropiată, şi ar dori-o intinsă cel PUţlD până la Tlsa. , 

Nu se mai mută graniţa, Pometurile veshte odinioară nu se mai regtN nerează, cel mult prunii, pentru ţuIcă, Industria casnică, vase. rude, toporâ~: r. 
mături, etc. este şi ea ÎI1 decadentă; vitele nu IU pret, Iar bieţii oamenii cer 
şes:: -cu sutele prin Peclca, Sem lac, Ş~itio, Nădlac şi alte putine comune. -
colţul logult ce a mal rămas din măooaSl câmpie de vest. • 

Reforma agrară, o himeră mincinoasă. S'au îmbogăţit agronomil, il 
pustele dela Utvenlş (lângă Arad, unde avea să fie colonizată o parte ,,,ar 
acestor munten1), şi le-au Impărtit intre dânşli politicIan ii. 19~ 

Nu bucuros mal trec pe la Avram Iancu. Am auzit cII. a murit gazdc:te 
de atunci. 1:1 plină putere de v!ată, căci pe aici când dă vreo boală, C!tIU1 
oamenii ca muştele. Mor cu zile. Uri prieten din Lazurl, dupăce tnghltis~ ci 
teva dusei de rachIU ş' şi-a îndop.\t luleaua, a lăsat capul pe masă, şi gatva 

a fost. H omorâse otrava j Idovească·. I-am admirat intotdeauna, ce uşor ,i tzlU 
frumoi ştia să moară fratii mei de acasă. N'au mult de pierdut pe lumea astlin 

N'aş. dori să mal dau faţl nici cu moşnt>guţ ~l de anţărţ, m'aş silDlcol 
par'că mal liniştit, ştllndu-I trecut pe lumea cealaltă, unde nu se mal sfarm 1 
cred mtele. 

In primăvara anului t9t9,Inaintarea triumfal! a armatei române - sprtn 
jinltă pe compAniile voluntarilor localnici, a fost un praznic, cum DU au mad 
pomenit aceşti munti, de când e lumea. Şi pe urcuşul dela Heread, Deal. ~ 
Mate, fericiţi au fost acel camarazi cărora le-a Înecat moartea in gât strigi 
_tul de: ,,-Trăiască Român!a Mare !" JIlr, 

., ........ '" e • .."",_ 

Invitare . 
Publicul românesc este rugat să binevoiască ( 

lua parte la conferintele ce se vor fine În fiecar: 
Vineri din postul mare la orele 5 d. m. În clădire 
Seminarului teologic. . .. 

Comit. soc. ort. nal. a lem. român~. 



No. ]2 

Prlmări a corn unei Şl1Ind ia. 
Ir, 206/1928 

PUblicaţiune 

Primăria comunei Luguzău publică 

icitaţie prin oferte tnchlse şi punerea 
adlului de 10°/0 pe ziua de 29 Apri
ie J 928 orele 10 pentru repararea 
ocalului de primărie din satul Camns. 
Licicltaţla se va ţinea cu paz,a ar! 

'2- 83 din legea contabiiităţll publice, 
:unoscând că cotldit1unHe se pot ve
lea În biroul notariatulul Ş:llndla. 
Luguzău, 3 Martie 1928, 

Primăria 

!'rlmărla comunei Şllindia. 

~r, 307/1928. 

Publicaţlune. 

Primăria comunei Şllindia deschIde 
Icltaţle publică prin oferte iochlse pe 
:iua de 30 Aprilie 1928 orele 10 pţn
ru confectionarea alor 2 bluze, 2 pan
aloDi de vară, 2 chlplurl şI2 perechi 
)ocand ,.entru guarzll comunal! pe 
mul 1928. 

LIcitatia se va ţinea in conformitate 
:u art. 70·83 din legea con tab. publice. 
Şllindia, 3 Martie 1928. 

Primdria 
~r. 249. 

Primăria comunei Şillndla. 

~r. 308/1928. 

Publlcaţtune. 

Primăria comunei ŞIHndia publică 

lcitatie prin oferte inchlse pe ziua de 
~O Aprilie 1928 orele 10 pentru furni· 
:area alor 114 mR lemne de foc call
:ate bună, necesare primăriei, şcoalel 

>rlmare de stat şi a notarulul pe anul 
1928. 

licitatia se va ţinea în conformitate 
:u art. 70·83 dIn legea contabilitătii 

;>ubtice. 
Şlllndia 3 Martie 1928. 

Primâria 
N"r. 248. 

Primăria comunei Curtlci. 
Nr, 610-1928 

Publica ţlune. 

Pentru confectionarea hainelor de 
"ară şi amarmentul necesar pe anul 
1928 pentru 4 guarzl corn. (uDifon:nă 
de vară fi bocanci), se publică IIclta
Uune publică cu oferte închise care se 
va ţinea la primăria corn. Curtlcl tn 
z.lua de 2 Aprllle 1928 ora 10 a. m. 
in conformitate cu d!spozlţlunUe legII 
contabllitătil publlce, 

Condiţlunile de licitaTe se pot vedea 
in biroul notarial zilnic tn 'cursul oa
relor oficloase. 

Curtlc!, la 29 Februarie 1928e 

Primăria 

Nr. 241. 
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Nr. 469 I 1928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Şepreuş ţine Hci
. hfle in zi ua de 20 Aprilie 1928 ora 10. 

1. pentru furnizarea alor bOOO kg. 
ovăs. 

2, pentru cositul şf adunatul alor 
cea 40 jughere fânat 

3, arendarea alor 10 jugh, lot zoo
tehnic 

4. pentru confectlonare lucrărilor de 
faur potcovar, curelar, lucrări necesare 
la potcovi rea cailor harnaşamentulul şi 
trăsurel precum şi materialul necesar 

5. pentru lucrul de lemn necesar la 
primărie la podurile din comună şi 

hotar, furnIzarea materialului de lemn 
şi materialul de ciment la 10 poduri 

6. repararea fânlâni10r din hotar şi 
material . 

7. furnlzare a alor 300 Iitre petrol 
şi lampe de birou 

8. cumpărarea alor 2 vălauă de adă
patul vitelor şi reparare a celor vec hi 

9. transportul alor cca 150 m. lemne 
de foc 

Condfţlunile de licitaţie se pot ve
dea in biroul notarial sub orele ofl
cloase. 

licitaţia se va ţinea in conformitate 
cu Legea ContabilitAtii Publice. 

Şepreuş, 7 Martie 1928. 
Preşed. Comisiei Interlmare 

Teodor Matea 
Nr. 2i3. 

Notar: 
Putin 

• • 
Comitetul şcolar din corn. Şepreuş. 

Nr, 18-1928. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă generală că 

in ziua de J 9 Martie 1928 ora' 10 se 
tine licitatie publică cu oferte fnchise 
pentru construirea unul gard la şcoala 
primară de stat. 

Conditlunlle de licitaţie se pot vedea 
" la şcoala primară din Şepreuş. 

Şepreuş, ] t Februarie 1928. 
Preşedinte: Putin 

Nr. 247. .. 

Nr. 468-1928. 

. Publicaţtune. 

Primăria comunei Şepreuş publică 
concurs pentru ocuparea unul post de 
Impiegat şi un post de cas!er la a
ceastă primărie. 

Pentru ocuparea postului de impiegat 
pot feflecta numai acel care posed 
certificatul de capacitate. 

Se va anexa şi următoarele acte: 
actul de naştere, actul militar, certifi
cat de bună purtare in societate cer· 
tiflcatul şcolar. certificat de na ţlona
lItate. 

Şepreuş, 7 Martie 1928. 
Primăria 

Nr 244. 

..::.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:: .. 
; POLICLINICA ; 
• particulară .. 
.. CondusA de m.edicl speclalfşti. ! 
! Bul. Regele Ferdinand 65. (Soros Beni ter), ! 
• (peste dl um de gara electrică Arad-Podgoria). • 
• Consultaţiuni: 8 -3 a. m. 5-8 p. m., pentru boli .. 
.. Interne, piept, femei, boli lumeşti (venerice, sânge), ! 
• copii, boU de dinţi. Ori ce fel de analize medicale. • 
• Tratamente moderne electrice. Examen radlografic • 
.., (oglJndă). .. • • •• ::.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:+:: •• 
Nr. 465 -1928, 

Publicatiune II. 
licitaţia fixată pe ziua de 1 Martie 

1928 rămânând fără rezultat se pu
blică a 11 licitaţie pe ziua de 20 Apri
lie 1928 ora 10 pentru confecţionarea 
alor 2 rânduri de haine de Iarnă pen
tru guarzi comunali, furni zarea alor 
cea 150 m. "lemne de foc şi aren darea 
dreptului de vamă. 

Licitatia se va ţinea în conformitate 
cu legea contabilltătii publice. 

Şepreuş, 7 Martie 1928. 
Primdria 

Nr. 245. 

Primăria corn. Vărşand 

Nr. 259-1928 

Concurs. 

Propagandă culturală. 
In lupta 1nverşunată ce se dă azt 

ventru cuituralJ:z.area satelor noutre, 
de sigur, că un loc de căpetenie au 
şi şcoalcle normale. 

Doamna Longier directoarea şcoalei . 
normale de fete din Arad intelegind 
această misiune a şi inceput activi
tatea. 

De aceea şcoala normală de fete 
din Arad Dumlnecă tn 11 Martie, e· 
levele clasei a Vl-a sub conducerea 
dşoarel profesoare Codrescu şi a dşoa
rei lor Instltutoare Steluta VIădescu şi 
Natalia Cocoş au aranjat ln "Casa 
culturală" a comunei Sâmbăteni o şe
zătoare arti"t1co-lIterară.· 

Programul a fos bine ales şi fru
mos executat, Dşoara Sofia Popescu, 
in câteva cuvinte de UD patetism vi
brant, a adus prinos de glorie marilor 

Primăria comunei Vărşand publică jertfe din trecutul sbuclumat al nea
din nou concurs pentru indeplinirea I mulul nostru. Dşoarele Ana Raţă şi S. 
postului de casitr comunal, retribuit Ionescu au Cleclamat, cu mult simt, 
conform bugetului comunei cu 500 Lei câteva poezII, Iar o Dşoară, al căreI 
lunar. nume ne scapă a dovedit apreclabile 

Reflectanţli trebue să depună deo- calităti.la vlollnă. 

dati cu intrarea 1n servicIu şi garanta Piesa "Răsunet din Ardeal" precum 
prevăzută in art 13 din Legea C. P. şi punctele de dans mational şi cor 

Cererile pentru ocuparea postului se condus eu (t deosebită energie, tactici 
vor inainta pană la data de 15 Aprl- de Dşoara S. Codău - au făcut o Im-
lle 1928. presie nespus de bună asupra publi-

Vărsand, la 5 Martie 1928. cuiul· dovadă uralele şi aplauzde 
Nr 2'2. P,imdria frenetice ce au fost aduse dlstinseJor 

eleve Dormal ste din Arad. 

Dela primăria com. DorobantI. 
Nr. 303 -1928 

Publicaţie de licitaţie. 

Primăria comunei Dorobant' tine ll
citatle publică in ziua de 10 Aprilie 
1928 ora 16 în sala dl' şedinţă a pri
mariei pentru darea in intreprinde! e 
rep ararea edificiului paroh laI din loc. 

Devlzul întocmit de serviciul de Po
duri şi Sosele jud. şi condiţiunlle se 
pot vedea zilnic in bIroul notarial. La 
licit. ţie se poate concura Dumal ca 
oferte scrise şi sigilate. 

Ofertele se vor prezenta până ia In
cepere-a licttaţiunel şi numai atunci se 
vor lua in considerare dacă oferentul 
declară că acceptă condlţiunlle fixale. 

Valoarea lucrărei E'ste de LellO~ 879. 
Vadlul de 10 % se va depune in 

numerar sau in efecte garantate de 
stat. 

Llcltaţla se va tlnea conform art 
70-80 din legea Contab. Publ. 

Dorobanti, la 20 FebruarIe 1928. 
Nr. 246. Prlmdria 

La plecarea din comună a Dşoarelor, 
·sătenU le· au făcut o frumoasă mani
festatIe de simpatie, la care Olar au 
răspuns cu o serie de cântece şl de 
dansurI. iar când tramvaiul s'a pus 
în mişcare, din piepturile tuturor celor 
de jos a Isbuclllt un puternrc şi sin
cer "La revedere"! 

Un ils/slent. 

Cinema EUsabet. 

Din 1~ Martie ruleazl marele fUm 
"Elev de marină" după romanul lui 
Guy de Maupassant cu vestitul artist 
american Ramon Novarro, care a ju
cat rolul principal din grandlosul film 
"Ben-Hur", 

Citiţi şi răspânditi 

ziarul 
"TRIBUNA NOUĂ" 

DEPOZITUL 
fn~~ltU ~e so~e ~e teracoa Si ma;ini ~e ~ătit 

(;ele mal aple.ndtde 80be de teracotA şi maşini de gAtit 
din ţarA ,. din strAinAtate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela UD loc la altul, transformAri, căptuşiri de părete din plăci de 

fayance se pot face prin preţurile cele mal reduse prin 

.·.PUCHER.·. 
, -

,", 

A RAD, Piata Avram Iancu· 3. 

soţia lui 1\1 AUR 1 Ţ 1 U S TEl ~ 

.Rog onoraful public a-mi da tot ~oncursul. 
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InfORmtl'(IUnl. , 
Cronica Sportivă. Ad unarea poporaltAB{ 

Dllminecă, in ziua de ] 1 Martie a:c. din Chişineuo ~7n' 
Sfătuim ţărăninea să nu se ia după minciunile agenţilor 

Btici ai partidului naţional-ţărănist cari caută să·) in
duca 'n eroare trimiţindu-i la Bucureşti chel

tuindu ,şi inzadar banul strâns cu 

po. pe arena sportivă Gloria. Îila(ntea In ziua de II Martea 1928 s'a 13 lu 

unu! pubilc numeros, s'a disputat În" nut o frumoasă şi bine cercetată - ~ 
cadrul unul match de campionat dou~ dunare poporală convoc'ată de fruRed 
partide înverşunate d~ supremaţie taşli organizatiei partidului !lat oemini 

multă sudoare. I 
sportivă între echipele Gloria C. FR.-Iliberal din Chlşinfu~Criş: vrednkBuh 

AMEFA şi Olimpia - SGA Din acest protopop Dr. Dimitrie Barbu, Rom
Mar 

derby senzational, a eşIt învingătoare Jus Tăucean director de baIlcă şi D 
Suntem informaţi că partidul na- trlbui şi cu bani pentru altii cari nu merg. după cum era şi aşteptat, cu drept mUrle Boariu revizor şcolar. 

ţlonal tărănesc pentru a-şi duce oa- fn propaganda care o fac acum. cu merit echipa favorită Gloria C F.R. Lumea multă venită la cheman-
meni la Bucureşti 11 obligă cu tot acest plild, ii Înduc fn eroure spunând Spre surpriza tuturor, O:lmpia învinge iubiţ"lor fruntaşI, n'a in..:heput In sa 
felul de momelf şi amenintărl, puuân- că guvernul se va retrage. • pe SGA iar CAA învinge cu uşurinţă cea mare a "Clubului Partidului N 
\dQ~le sarcinile obligătoare de a con- . Se dă cea mal formlală dt's:tlltire: pe Voinţa-VIctoria. tional-liberal din Chiş!neu" aşa: 

Nu este şi nlci nu poate si fie vorba de retugerea gtlvernu]ul Gloria CFR.- AMEF A. adunarea a trebuit ţinută sub ce~ 
mal mult ca ori când guvernul este hotărât să indeplineascA fără şo- liber. 
văire programul sau şi este in măsură a-l duce la capăt, Îndiferent de 3: O (3: O) arena Gloria. A fost proclamat de preşedinte al., 
sbaciumărlle cu totul superficiale ale opozitiei. dunărei dl DT" Dimitrie Barbu erul Marele derby arădan dia primele I ---

DI 1. Georgescu Prefectul 
Judeţului se găseşte lncd bolnav 
de gripă. 

* 
Apel cAtre societăţile de Asi

glU'are recipf'ocă. In baza ord4nului 
Mini5terulul Indur.triei şi Comertului 
Camera dt: Comerţ şi de Industrie 
din Arad, pune ia vedere tuturor 50-

c!etăpor de as gllrare (sub orice t·tlu 
ar functiona ca~ so;::ietate pe actii, in 
comand!tă, În nume colectv, sau ca 
firmă individuală) cari se ocupă cu 
aşa numitele asigurări t:eclprocc, de 
căsătorie Sau deees, să prezinte Ca
merei in termen de 7 tlle câte un 
exemplar din statute, autorizaţ'e de 
funcţionare. semnate de- către cond
ducătorili lnstitutiunei, mal departe 
câte un exemplar din tarif şi din fle~ 

care imprimat de oferte şi poliţe de 
asigurare pentru toate ramurile de 
asigurare ce le ex.~rcita. In caz dacă 
societăţile vilate nu răspund, prezentu
lui apel. Camera va lua fără Întârziere 
toate măsurile in vderea sistării ac
tlvitătil lor, pe terjtorul circumscrlp· 
tiei Camerei. 

Se . continuă cu distribuirea po
rumbului in satele in fometate in 
plasa Şebiş şi Hălmaglu dândl1~ 
se până acum 15 vaggane. 

In săptămâna viitoare se va mai 
distribui încă 42 vagoane dintre 
care 9 pe valea Mureşului. 

* 
Aban_ţii noştril cari 

incă n'au achitat abona
mentul pe .927 - sunt ru
gaţi a ne trimite suma 
de lei 206.-

Expozitie de pictură. 

Pictorul Marcel Olinescu, a 
deschis in zilele acestea o inte· 
resantă expoziţie de pictură, in 
sala cea mică a Palatului Cul
tura1. Sfătuim inteligenţa româ
nească să viziteze această mani-
festare artistică românească. 

Expoziţia va fi deschisă până 

in 31 Martie. 

momente Începe cu strigătele fanati- tul protopop care În uralele genera 
cllor sportmani, allltlnd spiritele intr'o a poporului deschide adunarea, ros~lr 
măsură neobişnuită. Ambele echipe o îofiăC"ărată vorbire descrIInd me! 

tele partidului naţional-liberal În Ist 
incearcă fără succes, din minutul al 
21 prin o frumoasă combinaţle, Gloria ria neamu~ul nostru, care a fost sti 
operând cu passuri scurte şi rapide, pul prOVidential al Ţării Româneşti.> l 
Tisza cu mfngea prl mită dela Baii, 13iciuieşte apoi agitaţlile nefa,i J 
trecând linii de aproape, marehrază a naţional·ţărâniştilor, cari cu !imti! j 

primul goal (1: O). După goal, AMEFA aceasta umblă numai după putere alilCE 
răspande cu atacuri vehemente, .cari du-se cu duşmanii extern! şi Inta{,E 
sunt rând pe rând nimicite de apA- ai neamului nostru, numai ca el aPAD 
rare,a Olorie!, in frunte cu tânărul por- Itolil mincinoşi să poată ajunge la ME 
tar C. Săbău, care azi a fost la ÎnăI- os de ros. "aţj 
ţimea chemării, apărâtld poarta feno- După aceasta predă cuvân!ul dt~ipt 
menal. In minutul al 36 lea. prin o tatului Dr. Alexandra Lazăr, care pri ll!1ur 
act I u n e f r Il m o a să,' G lor f a, ttn expozeu detaliat, descrie situa, 5 

politică, arătând poporului, că nu vrodrl 
prin Baii II. marchează gaalul al 

bele ci feptele partid elor să vorbe; . J 
doilea (2: O). După goal, Gloria ajunge 

se! şi 'să arate unde trebuie popcficii 
în absolută superioritate şi in al41 lea 

să-şi dea increderea şi votul său. t1si~ 
minut prin TIsza marchenă incă un 
goal (3: O). fi tă . faptele şi rezuJtatele IstoriceieSj 

partIdului liberal, care in trecut a te 
Repriza doua trece fără ni.:1 un re~ 

zultat, cu toate fncercările zadafntce mâotultorul neamului românesc şi ~s D 
ale arbitrului care În două rânduri a Identic cu Istoria noastră. Descrie av.ern 
adjudecat 11 m.contra Gloriel tnsă operile mari din prezent pe cari 1. di 

făcut, partidul libera!: reforma agraroru 
Isteţimei portarului ac(>asta, au fost 
rezultat. AMEFA încearcă să ajungă votul obştesc, a şters iaxde de val. 

a redus carnetele, a leftinlt sarea, -.1 
la re z uit a t folosind for1t fi- ... 
zică, in să apărarea care a operat foarte trolul, a făcut standarlzarea· cereia~lr 

lor, şi este in prospect a face mu,if~ 
bIne azi zădărniceşte orice încercare. alte uşurări ţăranilor. :im 

Aaunţ. Pentru ua .notariat dl'la gra
Bltă se caută spre aplicare momentan! 
un functionar (secretar) vărsat In a~' 

gendeie admlnistratllo'e re&p. În che
stiunile de dare. Trebuie să fie om 
serios, lJpslt de vlţiurl, persoană de 
toată increderea şi se preferă om 
căsătorit. 

Gloria amenlntă jocul cu masă de fier Poporul ]-3 ovaţfonat indelung ~ic 
Directiunea şcoalel de stat pentru asigurându-şi astfel vlitorla. deputatul lor, care este fiu de tan 

ucenicii lnaustfali din Arad," Inregistrăm cu bucurie noua victorie şi cunoaşte durerile plugarilor noşt)-J 

Retribut1uDea va fi cea prevăzlltă 

in buget, iar după merlt şi din venl
tari laterale. 

Adresa la Admfnistraţla ziaruluI. 

* • 
Apel cătră comercianţi şi indus

triaşi. DuH comercianti şi industriaşi 

care au procese Intentate la tribuna
lele RomâQo~ungar, Româno-austriac, 
Româna, german şi Romano·turc, sunt 
tugatl sA se prezinte de urgenţă la 
Secretariatul Camerei de Comerţ şi 
de Industrie din Arad, (camera No. 7) 
având a da Informaţiunl În Interesul 
domniilor lor. 

• 
Teatrale. Dumine:i 18 Martie Corn· 

panla dramatică BulaDdra-Manolescu~. 
Maximilian-Strolescu dela Teatru Re~ 
gln. Maria diD Bucureşti va da in 
oraşul nostru o s1rlgur! reprezentaţie 

la care se va juca. 
C Y R A N O de B E R O ERA C 

comedie eroică in 5 acte de Ed Rostand 
In rolurile principale Tony Bulan· 

dra. Marleta Sadoveanu, Jean COJl
stantlnescu. etc. 

Biletele 1. DlecHana 

• 

NI". 56-1928. 

Convoc'are! 
In virtutea ord. Na. 113058-1927 

al Miu In str. Oir. Gen. a. Inv. Profe
sional şi decretului-lege Nr. 3138/1919 

convocăm 

pe z!ua de 18 Martie a. c. ora 10 a. 
rn. in sala mare a Primăriei munici
piului Arad În 

ADUN ARE GENERALĂ 
patronii ucenicilor industriali din Arad, 
pentru alegerea alor patru membri tn 
comitetul şcolar şi un rt embru în co
misia de cenzorI. 

In caz de neÎntrul1fre a membrilor 
in număr regulamentar, adunarea. ge
nerală se va tinea In Dumlneca urmă
toare (25 Martie), fără considerare la 
numărul membrilor prezent!. 

Arad, la 11 Martie ]928. 

No. 252 

Sportive. 

Director, 
T. Orădean 

Ta b~la camplonatu!uf cat. I 1928. 
1 . Gloria CFR. 1 5 1 1 29 61 11 
2 CAA. 7 5 I J ;::2 mÎt 
3 AMEFA. 7 3" 3" 10 

-~ -!-=-
I Il 7 

- -
Ol1mpla 7 I~ 4 2 J 4 11 .9 

5 ş. G. A. 7 2 1 4 7 18 f> 

6 Voinţa-Vlet. 7T I 512 (21 '3 
Ovidiu 'ene,1 Golcea 

Tipografia Diecezană, Arad. 

a Gloriel care deşi a fost expusă unei A urmat apoi dl Dimitrie BOaJlistJ 
arbltr!rJ nepi'kE'pute n'a incetat nici cale cu verva-i cunoscută fo o vnto 
un moment să lupteeu adevărat suflet blre înălţătoare a descris opera D D 
romines: pentru succesul dorit şi fastă şi păgubitoare aşa zişilor .i()ar 
meritat. ţlonal-ţărănlşU" cart lucrează COlII ~: 
Rugăm Comislunea arbitri lor, ca in Intereselor poporului, unindu-se ~are 

viitor să se deJegeze numai arbitrU ro~ bolşeviCii. hip 
mâni la matchurile Glorlef, sau cel Descrie apoi În culori vii mar\um 
puţin arbItrU care işl cunosc menirea. operă naţională a partidului liber:un, 
Credem că avem şi noi ..(]estui arbitri care in istoria noastră a avut şi ~e I 

români care ne-ar oferi aceasta garanţ!, un program precis, in parte reiallZluiJ 
scutindu-ne astfel de asemenea fapte creiarea României mi.ci, eHberarea trufie 
regretabile cum au fost Duminică. ţUor de sub jugul străin, crelarea Rrenj 
N'avem nevoe de scandaluri şi accl- maniei mari. Acestea:tQate s'au ÎoPbel 
deote, ci ne vrem sportul in adevăratul nit, iar pentru prezent şi viitor ct!ltat 
senz al cuvântului. solidarea ţărU, ceiace s'a~şi ioceJi z 
Sperăm, că faptele de Duminică, vor şi Incă 3 sau ]2 ani cât vor stamo 

servi drept exemple pentru viitor. pu.tere, vor face toate celea de llpu 1 

Olimpia - SGA. 
2 : 1 (O: 1) arena Gloria. 

OIlmpia desfăşurând un joc frumos· 
asemănător celui din trecut. invlnge 
pe SGA prin goalurlle date de Barbu 
Gheorghe 1 (2) iar din partea SGA. 
Clonda. Albitru corect Dr. Bonclucat 

CAA - Vointa~ Victoria 
• 5:0 (3:0) arena CAA. 

CAA invloge cu uşurinţă Vointa 
Victoria prin golurile date de Pallnkas 
(2) Pfelfert Kovacs şi Horvath Arb. 
Oravetcl. 

Redactor girant: ST. DRAQA. 

să rIdice situaţia ţăranuluI. an~ 

După aceasta a urcat pe tribună ~I 

director Romulus Tăuceanu, care .a'au 
menea a arătat situaţIa politică tnţl 

ŢărIi, perhorescând campania oame 1 
nilor Maniu·Michalache cad s'au U'I -t 
cu comuniştii. ,. utt: 

Propune apoi moţiunea prin c~ -4 
se aduce omagii guvernului şi se" ( 
fierează campania nefastă a Natlonu ( 
ţărăniştilor, ceiace s'a primit cu miea 
insufleţire. lea 

Adunarea a fost apoi dedal;.1 
inchisA de Iubitul nostru protopop ItIc 
Dimitrie Barbu În mjjlocul nesJ!n.e 
te]or urale ale multlmU. ' I .. h 

Rlportet' lII1 

-Cenz. Prefectura JudeţulUI, Arad 
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