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Guvernul de as/cizi a Fost che
mat 10 cârma Statului cu o in· 
3ărcinare bine lămurită şi de 
'oii ştiu/ă: să înlăture nevoile ce 
apasă Jara şi să o Îndrumeze pe 
căile unei vieji de pace şi de pri. 
pes,ire pentru toti fii ei. 

Anul V. - N-rul 32 II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II Arad 5 August 1928. 
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Zile de repaus. tejgheaua national-Iărănistă. 
După cum era de prevăzut, lejgheaua dorului după putere Îi strigăm: "Să Ră0'8S de gânduri bune. ! J • tIt 

e naHărănistă a rămas fără marfă, Sem- plece" Nu va ascu ta, vom Jn efi up a 
Dela un capăt la altul al ţării giel, naţional-ţărăniştii n'au reuşit puJoşi la cântar, furnisorii ovăzului de- pâne ne vom trezi din nou dela Alba-

s'a Jnstăpânit în acest degorător să trezească in opinia publică magogic au perdul şi cel din urmii Iulia În circul "Sidoli~, Acestea se 
miez de vară o linişte spornică, nici cel mai neinsemnat ecou. dram de incredere şi, deci, in lipsă desprind din tof carul cu pae al ex
O largă cadenţă mulcomă, ce suie Streinătatea s'a putut edifica de- de cumpărători, ş'au pachetel şi cele punerii făcute În ziua de 26 Iulie În
spre albăstrimile orizontului ro- plin de consistenţa ce trebuie să din urmă bârne de şatră pe cari le naintea flămânziJor pofenMi, adunati 
mânesc, imnul necontenite!, fe- se dea svonurilor despre "revolte" cătăra prin cue1e clubului ziua nădejdii din cela 4 unghiuri se aprobe gesturile 
cundei şi sfinţei munci cotidiane, şi .revoluţli" in ţara românească. de 26 Iulie. Ca in totdeauna, şi de dăunătoare şi ţipetele desperate ale 
Bolta tăni e o Imensă catedrală, Respectul It gtlor şi .a1 ordj~~i astădată, marele evocator de tropare şefuJui eS6speral. 
In cuprinsul ei stăpână, e evan- a fost garantat cu aceJaş facll!- fanfaroane, Iuliu Maniu, a espus cu Poyeslea intrunirii parlamentului nai
ghelia măreţiei româneşti de tate c~ care ~~ disclplmează o oCh,ii plânşi rezisfenta guvernului şiin-I'ărinis. nu e nouă. Nu de mult de 
mâine, iar cădelniţă speranţa camera de COpII. Câteva scâncete căpălânarea lui de a pleca. HangiuJ mult de când 8(;esf osândit parlament 
noastră de mai bine. şi si!uete cu chivără .. de ,carton. I nervos care tinea cu orice pret să sa- a fosl salutat cu binecuvântarea pum-

SesiuAea extraordinară a Cor- Pe urma porţ!lor lnchlse ale fure toate figurile care-j mişunau pe I pei ti.şnitoare, în aplausele un anime ale 
purilor Legiuitoare, a realizat la Parlamentului a plecat liniştea sub-ochi, nu a putut să le prezinte aite privi.oriJor. Şi in cel de atunci ca şi 
sfârşitul săptământi trecute opera spre largurile tării. I binemeritată elemente de săturare decât conceplii in cel din zilele trecute comentatorii 
initlală a Renaşterii române. Intr'o vacanţă politică începe de acum înşelătoare invăluite in anarhism des- legalităfji cei face inbufnate au mers 
solemnă armonie parlamentarii şi va dăinui după toate semnele guslător. Cu deosebitul gusf de a nu până la delestarea oricărui sbucium 
noştri, dând ascultare mesagiului până In pragul toamnei. Tara a ş1i arunca nici un dram de credinţă pus in serviciLd neamului. 
r('gal şi ajutând cu râvna lor pa- intrat In repaos relativ. Prestie:iul mânluitoare, vechiul intrecis şi arendaş Cu dispozip.ile atavice in cari nn s'a 
trlotică guvernul ţării, au votat şi tăria nesguduită a guvernului de opinii, cu reputa~e de certat cu vârâl nimic simpatic. sloimzonii gravi 
importantele proiecte pentru sta· liberal pune stabllitate şi echili- gramatica, a finut de cuvilntă să arate se Înarmează de revolutii şi se con
biJizarea monetară şi pentru Im- bru In conştiinţe, iar viitoruJ n3- cafavencilor moralişti că, deşi guver- sfitue in ca"a1eri luptători. Cine nu-i 
prumutul extern. ţiei noastre e plin de soarele nul în impnlsurile lui idealiste a strâns cunoaşle şi nu le-a sludial meteahna, 

Poate niciodată reprezentanţii credintei româneşti. in jurul său Tara, lotuşi noi in revoHa clatină din cap de piramidala cutezan-
ţărilor streine n'au urmărit cu'n .- ".. -.- ... -_.... ... taşi ioierpelew intrunIrea dela Sidoli 
mtefes mai -eottemtrat ca de data ca MIl eveuimeRi menil si producă ce. 
asta activitatea pa(lamentului ro- NOUle le 1" nvav ţaY torl- ~. va neobişooi-L Noroc însă. că edemll 
mân. Reprezentanţii lărif, au fost , • clubrilor ditirembice ştiu, cii aceşti ce. 
la rândul lor, dep1in conştlenti tilon ai k'ortilor netntelese sunt numai 
de lnsemnătatea momentului. In 1 şi 2 August, la reg, ( Timişoar, fuI desIă"tlll? Din cei multi câti .,or nişae figuri revoHaJe momentan • .ca in 

Or ţara noastră e grădina cu s'au ales de călră normalişti, absol- ajunge la inalu1 implinirii misiunii? câteva dipe să de'i'ină desmesficiUi 
mere de aur a Europei. Prospe· ven1i frosfuriJe i n inviitământ. Din multe Sunl intre ari la cari ,a răspunde vre- imprejmăriIor, De zece ani, de când 
ritatea ei im plică bunăstarea unei judete ale Tării, tinerii diplomati, in- mea şi neprevederiJe ei. Aşa cum s'au brodeazi pe cerul situatiei aceleaşi 
părţi de lume. Intendependenţa cadrati in avântul energiei sfrânsă depe Înfătişal, aceşti noui colegi ii trec prin eseweri g}oriticale de monitoarele S8n

economică şi politică e in veacul băncile şcoeleloT normale, s'au pre- prisma simpaticei şi a dragostei de lajismului hidos, slăbiciunea demagiei 
nostru un precept elementar al ol zentat să primească locul de ÎnvăIător frate, cărora li-o intind cu sufle!ullarg n'a mregistrat in eabtsiivul IămurirU 
convicţuirii P?poarel?r. Cu cât hărăzit de soarfe şi de aplicarea in- al prielinei. Inainte de a le eunoaşte alte producle sufleteşti. Aceiaş căptu
vom pune mal intenSIv In valoare dividuală, S'au prezentat mai mulP de provinciile, le zic: C\Uluna~ cu săr. şali de awntwieri afunci. când O co. 
da~rHe ţării, cu atâ~ vor spori cât posturile vacante pentrucă ordinul eia şi cu prejudecăjile lumii, vo~ cu !.ea acul dorintei de putere, aceea o 
mal hotărâtoar,e, sorţlJe n.oastre ministerial imbrânceşte pe cei din V, tâmpleJe inferbântate de dorurile ince- imbrăca şi ~i meşterii neglijabili 
de fortă, presttglu şt mănre In Regat să-şi fac~ incercarea vredniciei puiului. veniti cu pornirea holărâtă ali- 8i buaului simţ 
viitor. . in tinuturile desrobite. Aşa a fost şi tur~ de cei trecuţi prin vaJul esperien- Că Îi laudă,. preapistruita rotalivă 

Au Inţeles acest lucru ŞI pa~- in anii trecuti, aşa s'a purcas şi in telor. apropiafi.vă cu ardoare ~ ~ din sărindar, e lucru firesc, sUindu-se 
tidele din opoziţie, cu excepţia 8cest an. fJetul muJpmii şi faceti din el reser- vedenia de opinii. Confectionată după 
UnUl'a sl'ngur. Au Intdes până şi, d I ... t' '1 t ,. _1_ uJui" croiata Moscovei şi inspirată de mâne-

Fiin mu ti pe" on, negreşl, s a m- ,orîul de energii (Ift: neam ; un- cări iIlkrnationah, veti intelege uşor 
reprezentantii grupărilor minori· nele s'au dat celor nota li mai bine la prăşoap in jurul 'OStru tloriJe simpa- dece tragi-comedia nat_-tărănistă este 
tare. Numai partidul d-Ior Iuliu media generaJă şi mai vechi În ~nvă- tiei, iar din munca voastră UH:eti pe. copleşită de laude chiJometrice, e"en
Maniu şi Ion MthaJache n'a ln- tlimânt, pentru a se răspunde cu cinste destaluJ de inăJtare a colectivitiPi des- tuaJ, piinsi cu amarui asurzapi de la. 
teles. prescriptelor legii mv. primar. Ceilalti robile. Ascultati cu aten1iunea murmu- tifundiarii strigă~lor cotidiane. Sunt de 

Cu ~mpana Insensibili ]a gla- rli:"""aşl' "ra- post, "or ti reparUsati de 1 b t· '1· ...... _ K .z I s~ şi in 8(;este isbucniri turnate in 
li um UJ. ru O Ş es ŞI- msu una.. asue~ ca a- lungi coioane, tâlcuri inodate de nă. 

sul vremii, cu conştiinţa auri ti Ono Ministerul al Instrucţiunii in locu- ceJa să fie melodiu recunoştiinfi fali d.ejdi, iHtre cari cea mai vânătă este. 
de mirajul unor fantastice aven- rUe disponibile din celelalte regiuni de sbuciumul vostru; iubiti şcoala cu desmem&rMea Tării şi Întronarea re
turi la brat cu iredentiştii şi co· şcolare. Noi. cei din reg_ 1. Timisoara toate orândueliJe ei, strigându-vă cre. gimului de peste Nitru, după care atât 
muniştif, se pare, că naţional- suntem deocamdată cu toate staUunele dinta in opere constructive. iIlsti:netul <kmoddlii noş&rli pertracwaJi incorigi. 
tărămştii vor să \J'oace până la ocupate de Înv. diplomati. Cele ob- Unere&c lasap.) si cwgă in idei şi bili, cât ş~ scwpătoare&e protestărilor 
} deş.antate.,8lSă Nlcrintile imflamabiJei sfârşit funesta dramă In care i-a venite vacante in cursul anului încă fapte nationale; fiti orfani in egoism, nenosiJăfi., Qribite. eaşi cei din circul 
angajat o fatalitate adversi. vor fi indE'plinite cu tineri pregatiti aşa dar latiJundiari ât8ffi'uisiilmtrs8l1n Sidoli, să-~ reati1eze prognosticurile 

Dar neserioaseJe lor tncerciri cii viJtorul an şcolar ne V8 afla gala idealism românesc; in fata Intrebirilor a)of 10 ani, În cbioluJ lOC' se ame. 
de a turbura impozanta solidari- de luptă pentru ridicarea satelor. vremii, s6dafii conlemplafjunea iMrti. slecă numai injut1i şi caJomnil iar din 
tate a tuturor factorilor cu ris- Din dorintele tinerilor de a ajunge şi in presenlo impreJuIăriJor. dow<titi cerneali pusi pe hârtie evaporeazi 

t t I ridl 1 . Ia o bucit.:d de pâne. s'a cules 'm- i In \t1a ofrOTică. 
I pundere s'au neca n co Şi ,. gesturi destinate si introduc ale- Toate. insi eu eşuaI.. 

jale. Forta şi autoritatea gaver- presie duloasi • impreJurirlJor- As- berul actmfătii disciplin.1i_ ordinea.. 
i nuluJ liberal a fost cu acest prl- ,ârtili de dorul con,Hintti ~e a munci Cu aceste espresiuni vi săJut 'fi 

lej uluitoare pentru ei. Deşi, In- pentru popor, 8ceste noi energii oere petrec şi 'fi introduc in noua mii. 
tr'o 1Upreml Incordare de energii vor rimânea totdeauna la suprafati 7 care va fi aşa cum vep crol-o: seu O 

rebele, au Incercat si saboteze Se vor descArca in maseele populare oază a p1i<:erU de • trIi. seu un pus
·In faţa diplomatiei Itreine opera cu aceiaş comcinafje de Idealism. eu tiu lipsit de beutuza ricorttoare a dăI-
IUvemuhd " si mistifice opinia core s'a trecut pragul şcooJei normele l' nulrii. 
publici cu ultimele .rtificl~ din Meserie proberbioli ,i conceptfile 
vestiarul de carn.,a) al demago- opuse straduintelor nu le Y8 Wa nAo-

Vatul··de !ponegriri se "poioli • 
ascunde dtnaWea muncii pusi in ser· . 
ftciut firii. iar peste capeJeIe in'JOl.. 
bwefjlor, 'fa ~ .,ânhM sperantelor' 
de mei bine. Tipe1eJe necăjiie 'for fi 
numai un ecOQ .aJ unor vremi terfel1 te 
de SUpiJ'ap iRaniati in psisologitl cli
pelor. AcenhMree lor ... forma cindva 
e.epboW Mtnt ... l1mpuIdi postbaJic. 
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P"lg.2 TRIBUNA NOUA Nr. 32 

BISERICA 
Din munca. preotilor dela Catedrală. 

(. Iuricu: "flpostoli Satelor" şi t. (0-
dreanu .• ,(uuantări ocazionale". 

Tâlcuind Scripturile. z 
coul 
ţion 

de 1 

dat 
dar 
laş 

brec 
eplll 
pus 
uem 
ale 
~ă 1 

Ziarul nostru, care a păstrat vechea I TipAriti cu multă ingr;jlre in 
tradit'e a Aradului ortodox, s'a tInut format odav pe hârtie vel1nă cu
la curent prin rubrtca "Biserica" c" prinzf:ind 32 pag. dă un bog~t mate
toate ch~stiun ile de ordin obştesc Iz- rlnl atât clericllor cari ar vot s'o con
vorcHe d'n preocuparile bisericeşti. zulte, cât şi lectorilor m reni prlcinu
Aradul ca vechlu sediu eplscopei~, Indu-Ie plăcere prin fPlmseţea şi Con
pe scaunul cărUIa azi stă unul din cel cislunea stilului, in dup trecând prin 
mat activi vlad I ci al nuştrl, trebuie să puterea t'xpreSh;ull şi atrăgând şi do
dea ma eriat contlnu bf'gat şi prilnclos bandind indeosebi prin rolunziuoea şi 
pentru cel ce vor să Ispitească co- scurtimea lor, ce de multe ori fra-
toanele acrstel rubrici. pează in mod plăcut 

Prin prlmăvarll, un incident ce sta Piesa "ApostoliI sah'lor", a pă-
afară de atribut lIe redactiei a fl:ut C. Turlcu a apărut tn B I)II.oteca cre
să amutească tribuna aceasta a Blse- tinulul ortodox nr. 43-44 pe 56 p; g 
ricii pe un timp oarecare. Dlsctlţllle In cele 3 ade ce se desfăşoară in 
acel~ prtn;lplale ponhe de mlreanul zIua sArbători! Bunrivestirl i.Jtre In
ce dnre! binele blserlcit, deralnd pe tervalde serviciilor Utren1el; L1turgh;ei 
neSImţIte in deplasări răuven,te, au şi Vecerniel, oi se ÎI fat,şt"ază lu;:>ta 
dat dovadă şi de data aceea, că prln- dintre 8w'stol1l legii străblJne cu cei 
clpiile dis,:utAndu-se işl vădesc ste- "modern;" Părintele Tudor, intru, hl
rUitatea şi nasc ură Rezultate de a- pare a preotului ideal, estea du., In con
cl"ste nu dorim. Pornim deci din alte t1iC{ cu măn! sa dreaptă: "Cantorul 
preocupări. Andrei, care tocmai acum trebUia să 

Vom inrl'glstra pentru vIItor fapte primeas:ă "b Jtrzul"pr n po Alţi. MAr
Fapte demne de a fi ţinute şi lapte turislrea pe pe patul de moarte a po
cari cer să fie indrepta1e spălându-se clii1ulul L1sandru şi dt sCilp mea oe
prin cerneala unul condelu modest, aşteptatA a "co'11ediatulul" Ch ţu aduc 
dar drept şi tntradtv!r devotat bisericii lumină in bezna pusă la cale cu mult 

Dmtre faptde demne de i '11ib' găsesc şiretlic de apost'JII minCIunii. "Apo
cfttl'~un uâmpelu dm munca ce o de- st01ll satelor" sunt memtl a lua o 
făşoară preoţtt noştri dela Cat('drală~ luptă serioasă şi cu nzultat~ contra 
Este vorba despre părinţii: C. Turlcu apostolilor, ce cutreeră satele n'lastre 
şi P. Codreanu pe cari avem olazie sâmănAnd nl'ghlnă şi z zanll. Pred .tA 
a-t asculta de pe amvoo, a-i vedea pe scenele Caselur cUllurall', va pro" 
muncind alergâod pe la şcoate ,i a- duce rezultate echivalente tuturor celor 
Utea functiuni pastoral .. , Iar de data ce Ii'au fă.:ut p'lnă In prl'zent intru 
aceasta ne Imb!e pr1h leii de a te lipIti comb~tt:rea sectelor de pe terltoflul 
,cr1sul lo acelaş timp au părastt ti eparhlei AradulUI. -. 
parul "Cuvantănle ocazionale" scrise. Atât .Cuv,lntArlle ocazionale" ale 
rnstlte şi acum p·blicate de păr. P. păr. P. Codreanu cât şt .. Apostolii 
Codreanu şi piesa' de actlcalita:e "A- satttor" al pAr. C. Tun,'u pt" lângă 
postohl satelor" scrisl de părintele faptul că ImbogAt<sc I1kratura bi e. 
C. Turicu. rlceascl in doua ramuri oSt"b te şI 

Cartea părintelui P. Codreanu cu- ongmale, inrt'gistrează fapte demne 
prinde cuvântările pentru: 1) ZIUa e- d111 munca alor doi preoţi cari iş\ in· 
rollor, 2) 10 M .Iu, 3) 6 August. 4) ttltg ch~marea. 
Pentru ~t'g .. le FerdlOand 1., 5) Pentru 
Mltrop. A. Ş ·guI1a. 6) La onomilstlca 
Regelui M halu 1., 7) Pentru Ion Le. 
Br ătlatlu, 8) La congrt'sut iovatătortior 

LlArdelem, Y) Cătră meseriaŞi ,1 comer
cianti. lO) Către cercetaşl ,i II) L.I 
I Dt:>Cf>mbrle. J 

..."... ~ ." 4 .... t ........ 

Ghimpi 

Ce face opoziţia? 

Dupa zadarnIce şI' costisitoare cam
nanlt de răsturnare, oPI.zltla s'a po
tolit din gafăiala dl'plOtllbllelor efor
turi, punându·şl cu seriozitate fntreba
rea de mare actualItate dacă adIcă 

n'ar ft mai toţdept lucru să se apuce 
de o altă meserie. Averescanil Intraţi 

mat târziu tn halucinanta fthră a mee
tlogurllor "dhtrugătiJare" au tnceput 
mal de:nult convalescenţa. Lihnlta co
lecţ unt' de advoLaţl fără clientelă se 
desmetlceşte insă mal cu greu, au 
rduzat Cit inda i're toate calmantde 
6peclal'ştltor in crlz.. mintak, aler
gând f AmAnzi ŞI g)i dar f4natict spre 
fata mo'gană a "puterii". 

.0-1 Manlu r('gele neincoronat, u.e
meni p .pularulul erou a) lu1 Cervantes 

• odihneşte cuminte, IiDgâodu·,t rănile 

tn umbra morllor "de vânt. Alăturea 

Vlrg1llcă işl blf'astlmă ceasul şi du
hUrile rele, tobăr b~tândll·,1 81lpânui 
cu l!11eDlo,area de 'l1ot pUI)JicatlL iD~ 
cendlare in 5triinătate ,1 noi 1l1terpe-

OVld V/adu 

Lit'l' ŞI răspând1ţi 
ZiarUl 

"TRIBUNA NOU AU 
- ... " ........ ",. ... ee "4 

lari fn ca mera fi aoceză. Don Ch chu
te le politkt>1 româOt-ştl rămâne insA 
iremt'dlabll dezolat căci armele Î sunt 
sfdrâmatf iar d-I Va'da, cumplita şi 

turbata Roslnantă geme de moarte, 
repezit de mâna nemllosului duşman 
10 ballgarul unui şant. 

Ce face opoziţia? V'It'giatură la 
caselt' de sănătate, Iată tot de ceace 
este convlnsă că trebue sa facă. 

ŞI când te gândeşţl că partidul na
ţional ţărănesc a hotărât cu un ae-r 
de Importantă că "nu va aco'da va
canţă polttlcă·. 

Ce-ai gândit şi ce-a Ieşit? 

Averescani s'au pOCăit? 
. loţelegând că tăcerea este de aur, 

averescanil după falmoas.a Intrunire 
dela Tlml,oara (orIginala scenă de 
mahala) s'au pOe ălt, dlspllrâod cu ce
nuşA pp cap din arena pollti~ă cu o 
rerit-zlC!lune care ar face cioste unei 
reclame de ser dlstrugâtor de ploş~ 

n1te. şi g~Ddaci. 0-1 general, d'scret 
şi prevazator ca un tată- mare, a ,tt ri' o 

(Evangelia Duminecii a IX-a după Rusalil) 

Citind ori ascultând această pericopă 
evangelică după Matei fără de veste 
suntem scoşi parcă din continuul sgo
mot al vietii grele ce ne clocoteşte în 
urechi şi care deatâtea ori asurzeste 
urechile creştinului pentru a nu mai 
putea ascul;a şi glasul Domnului păs
trat pentru vecinicie în Scriptură. 

Corabia ce se sbate pe largul mării 
Învăluindu-se de valurile cotropitoare 
ne aminteşte de corăbioara existen· 
tii noastre individuale ce cutreeră va· 
lurile sărate ale acestei vieti grele de 
purtat şi instantaneu ne oprim pe un 
moment într'o meditare evangelicii 

Scena ne prezintă malul galilean al 
mării Tiberiade. Murmurul valurilor 
spumegânde ce lovesc în stâncile hona
zine îneacă vuietul glasurilor celor 
,,5000 bărbati, fără femei şi copii" cari 
se ospătară din cele cinci pâni şi doi 
peşti. Apostolii, inlimii invă1ăcei, roagă 
pe Domnul să dea drumul popoarelor 
iar ei se urcă în corabie să intimpine 
pe Mântuitorul de calaltă lature, la 
Iărmul Betsaidei. 

In vreme ce multimea poporului se 
risipeşte pe potecile ce dau spre că· 

tunele din apropiere, iar învă1ăcei se 
îmbulzeau În corabie, Isus urcă stân
cile Horasului, ca într'un loc pustiu de 
rt}unte, singur, să stea de vorbă prin 
rugăciune cu Tatăl Său şi Tatăl nostru 
Dumnezeul Său şi Dumnezeal nostru. 

Ultimul echo al cântecului poporu
lui ce se depărtează piere peste va· 
lurile in cari se cufundă cu zor vâs
lele ucenicilor. Vântul se acală cu pu' 
teri în pânze şi corltbia se îndreaptă 
spre nemărginire pierzând in orizont 
.ori ce tărm. 

Şi ajunse corabia in mijlocul mării. 

Valurile Înfiorate de propria înturvi. 
nare, învăluiesc in spumele pre~esti. 

toare de pericol hodorojita inchegare 
a scândurilor de cedru. Catargul sub 
pânzele sfâşiate scârlie semnalând o ap. 
ropiată sfărâmare. Vântul, ce suflă îm. 
potrivă, spulberă ullima sperantă a ce
lor ce se mai încredeau în puterile 
bratelor. Incă un val mai puternic, şi 

corabia ridicată pe creasta-i se Înclină 
spre coaste lăsând să între cu urlet 
moartea pe bord. 

Când moariea o priveau În fată, 
peste valurile turbate luceşte deodată 

binIşor în străinătate lăsând cu lImbă 
de moarte d-lul. Papa-Costea dictonul: 
"cine tace filozl)f rămâne". 0-1 Petre 
Papacostea solistul camereI, pare-se 
a irţeles Ulcul binevoltoarelor cuvinte, 
oprlndu-şi de cu vreme respIraţia. 

Dar Iată el oficiosul averescan In
dreptarea neiocotind cllvlntele bătrâ

ilulul "pribegitor" I scrie: - "Actualul 
guvern, descomplectat şi neremaolat. 
n'are alt rol de cât pe acela de a glra 
afacerile Statului până ce alţii vor 
veni s~-l inlocuias 'ă (sic). Dar, tocmai 
pentru asta, l"ste bine ca, dhect sau 
altii in numele lui, să nu angajeze 
ţara in tratative ce-ar putea să-t strice 
in loc să·I -folosească Spunem aceasta, 
fiind-că, deşi viaţa polltlc! este Intrată 
rn vacanţă, s'au trimes peste graniţă 

deleiatl să trateze cu unele guverne 
străine asupra stabilizArel etc." 

Confratele .vereacan este greşlt.lo
format, delegaţJI trimeşi ttl Germania 
nu "trdeazl· c' Intocmesc tableul 

"Iar corabia eră În mijlocul m~rll. inv~lu
Indu·se de valuri, c~cl vânlul eră impotrivi!!" 

(Mat Xl V. 24). 

O lumină ce învălui a silueta Aceluia 
pe care·L lăsaseră pe tărm să se roage. 

Le iese în fată, umblând peste valuri: 
Mântuitorul. Petru, cel mai bătrân 
dintre ei, neîncrezător îl cheamă să·i 
poruncească să-L întimpine umblând 
şi el pe apă. 

1(1 • Vino deci" - ii spune şi Petru 
pleacă Înfruntând acum valurile pe care dulD 
nainte nu le putea supune cu toate sub 
mijloacele ceAi stăteau la îndemână. leaz 

Tu, m8re putere a credinlii! Bine- tlme 
cuvânte sunt biTllin1ele Tale în apro- duri 
piere a celui ce este stăpân peste toale: poUl 
Mântuilorul. tot 1 

Cu ochii tinUti spre Dânsul, Petru acel. 
acel, se apropie de UnIă. 
săp 

Al 
.aceş 

,Inv. 
meni 
Izi 

eleei 

Deodată privirea-j rătăceşte peste 
valuri şi se Înfioară de tăria vântului 
ce suflă amenintător. Locul increderii 
îl ocupă frica. în locul cred intii se 
săIăşlueşte desperarea. Picioarele se 
îngreunează, se pierd între valuri. Un 
strigăt mai poate ieşi din gura celui 
ce se cufundă: Doamne, mântueşte-mă. 

regal 
ale l 

.. Pulin credinciosule, pentru ce te-ai . .[ 
Îndoit?" îl mustră cu zâmbet Isus, In' dar 
tinzându.i mâna mânluitoare. publ 

Cei ce rămâseseră în corabie şi au ar 
asislat la această scenă instructivă, Il~ 
înclinându-se ziceau: adevărat Fiul lui mI . . D,. 
Dumnezeu este. mare 

Intradevăr numai Fiul lui Dumnezeu a'e 
poate da echilibrul pierdl1t celor cari OCUI 

in corăbioara lor străbat _peste şpU· clp.e 
megândele valuri ale mării sărate a
cestei vieli pline de griji şi greu de 
purtat. 

Dar cine are azi răgaz să-şi indrepte 
privirile spre Cer 1 - se pune Între. orali 
barea din parlp.a celor ce sunt co· lam 
pleşili de grijile lumII şi preocupările 

vietii zilnice. 

Nu ai răgaz, putin credinciosule? 
Voieşti cu OI:i ce pret să te risipeşti ânc 
intre valuri? UDt 

Corăbioara in care-ti porti sufletul un( 
tău pluteşte in largul mării. Valurile tatu 
traiului zilnic o Împresoară, spiritul 1ntn 

veacului suflă protivnic oricărei emao· esc~ 
cipări spirituale. Indreaptă-1i prin cre· ACI 

dintă corăbioara ta spre limanul pe I " 
care se află cel ce este calea, ade· Ce 
vărul şi viata: Mântuitorul. e trl 

C. Turicu Ifei 

punctelor ce vor avea sA fie discutate 
in Septembrie, Imediat ce· vacanta 
politică va lua sfârşit. 

Dar oare partidul poporul a ridicat 
vitei ul de aur? 

AureUan ale, 

============== D rl Nu 
IlU 

Schimbarea biletelor de bancA uzate ând 
Camera de Comerţ şi de lndustr!~ rai 
aduce la cunoştinţa comercianţilor Şi ~ 

IndustrlaşHor, că Ban e a Naţională :le 
schimbă zllnic, intre orele 8 -10 a. m. A. ; re 
biletele de bancă uzate şi nefolos'bile, clul 
cu altele tn stare bunA. Biletele de o 

~ 4 
bancă~ ce se vor prezenta pentru te 
schImb, si fie adunate la pachete dt Iei 
100 buc.aşezate cu seriile ta fatA fi dou 
tn aceeaş parte. 
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Meritele Electorale. 
de Petre Tomescu. 

Ziarele ardelene, se fac din nou e- N'a venit el, d'acolo, dela sectia lui 
coul uoel patimi de senslb lUate DI- de votare să stea co~otat pe scaul'lul 
ţlooa11, aduc Iar in discutie un puncl fostului p'efect de sub Imperiu, grof, 
de neioţăleasă vrajbă românească bro- conte sau mat ştiu eu ce Savant 
dat pe o subtilă problemă pohtlcă, .. Doctor- şi să sf deze CU burta-I a
dar care tn real tate nu e decAt ace- rogantă cultura a secole de clvrliz"t e 
laş trist apanaj al unor conştlintl şu- şi accld;ntalism ... 
brede, aceiaşi monotonă transflgurale Au fost aşez.:lti în posturi superioare 
eplleptlca, acelaş nenorocit Calvar, Im- administrative, Iicent ati. absolventi ai 
J}us acelora ce sunt sUIti să descifrt'Ze facultăţilor din ,-egat - poate cu mal 
oemernlce . litere, incorlg b le reflexe multe nOrme de" self'cţ'e, decât cel din 
ale unor silabe, ce, par'că ţI-e teamă administratia vechIului regat; Iar in 
-să le destăInUi: re-gl-o·na-lism.l... regat cint" ocupă cele mai inalte po,,-

IncepAnd cu »Patria" organul parti- turl in biserică română de, At P. S. S 
dulul national-ţărănist dela Cluj, care Triteanu episcopul R Imanulul ŞI Sanc
sub semnătura domnului Pavel ironl- titatea Sa Dr, M ron Cristea Patrlar
zează regătenll veniti să "deştepte sen- hul şi Inaltul R gent al R ,mAnlt·j I ! 
tlmentenaţlonale·, şi adoptând rân- Şi au fost aşt'zatl in unirea luturor 
durile altui organ d~ aceiaşi nuanţă conştlinţelor românt şti din rrgat. fără 
politică, "Românul" d~la Arad, peste nici un murmur făra nici o Idioată 10-

tot acelaş trist convolu de atttudlnl, d gnare, toti so;,oHm că bine s'a facuL. 
acelaş usturător spirit de polemică, Era, lntr'adpvăr. in primii ani după 
aceiaşI j alnkă ursltoare ce j- a fost scri- rbbolu, o foarte rea ps' h nă in ceace 
să poporului român... priveşte insaşl felul de a fi văzută 

Actele de acuzare pe cari se sprijinA ,h:ar predar ... a in ş.:olJle dia Ardeal; 
aceşti naţiooalişti de operetă ar fi şi mf-aduc aminte ct'm unul din cel 
.Invazla bruscă a celor mai rele ele- mal eminenti prof 'sori al celui mal 
mente ce le posedă Regatul - Indl- mare liceu din regat spunea elfV lor 
vlzl fără Ulei o cultură instrumente săi: "duceti vă in Transllvania să e
electorale ale partidelor din vechiul şlti premianţi 1·. ŞI asta tocmaI din 
regat - io cele mal superioare posturI f.lptul că »atuncl'" incă nu se p.lrnise 
ale administratiei nouilor tlnuturl"'. cu trimiterea profesorHor din reg U in 

.. Dacă ardelenii sunt înlocuiţi, fie, Ardeal şi cu fl)rmart"a solidă a celor 
dar să vedem io fruntea serviciilor din Ardeal. C ... t. drele fiind ocupatt' 
publice persoane cu prrst1giu moral, mal ales din unguri şi minor tari fără 
iar nu cerşetorl cu mâna lntinşd dupd cunoştllnta Iimbel româneştl. •. 
ml/Ulald. Să vedem In cOllduct'rea ad- AsUzt insă. cAnd multe din şcolile 
mm.strativă oameni cu pregătire mai şi facultătlle dio Ardeal rivalizeatA cu 
mare decât cea de patru clase prl- cele din fI·g1t. când elemente de cea 
ma'e, Iar ou foşti plutonier majori. in mal pură selecţie sunt trimise in Ar
locuri ce pâna aci erau ocupate de deal, nimeni nu ~al poate spulle dt> 
callete luminate şi oameni b,ne CU- "plutonierul m.ajor'" şi de "Nea Oh'ta." 
noscutl. Numirea functionarilor in Ar- al rf'gatulul.. .. 
deal, nu s'a făcut după nici un eri- Şi-apoi slavă D0l1nulul1 In postu· 
ieriu moral sau intelectual, el s'au a- rlle ad mlnlstr itlve din A-dt>;;d; nu sunt 
vut in vedere numai "merltele'l elec- mal multi regăţeni decât ard .. lenl. Daca 
torale şi dacă nent'a Oh ţă a fost bun numai in fostul guvero al O~Deralulul 
~lomăgaş in vre'o alegere, desigur că Averescu cinci sau şase ministere erau 
~ra Ind1cat pentru un post superior in I înw'dlntate ardelenilor 1 In g Jvern 1 .. 

~
'rdeal. Intelectualii adevăratl, profe- Goga, Oaroflid, Oroza etc. 
ori universitari - de cari sunttm Că tn cutare administratie dIn Ar
âodrl că il avem din vechiul Regat - deal .un regătean" 8 defraudat statul, 
uot retraşi in coşurlle lor de albină, sau tn cutare tinut puvenftul ş' a U
uncind pentru ridicarea ed ificiului cut Castele, necesită asi! O generali-
tatulul român. IOPe el" il so:::otlm, zare? 
intrucâtva" adaptaţi mediului ardele- bar avem şi noi-şi ardeleni şi re-
ese..... gâţenl-parveniţii noştri, es~rodi noştri 

Acestea sunt rândurile scrise de zla- ca şi orice tară din lume salI, plate. 
I "Patria". trebue pe ardeleni 51-t ladg l"Z~ faPtul 
Ce aberatii I Ce cuvinte necinstite I că cutare escroc sau p.uvenlt e regă

. e Iflst pentru un român care semnează tean? Se poate inch pui o astf~l de 
Ifei de rânduri, care aruncă asemenea UlOP1Că ratiune? lntrucât. cu atenu. 
e de otrăvlre nationalA!... f'dlfic!ul social al statulUI faptul că un 
Nu, domnule Pavel, DU eşti bine 10- defraudator a fost ardelean ." un re
rmat când susţii că in cOllducerea gătean fI 
,mlnlstrativă a Ardealului, au fost Pentru poporul nostru care şi a s:rls 
ezot! foşti plutonlerl fără nici un ba- cu litere de fo.: o unItate nilt ona1a. 
j Intelectual, Indivizi fărA nici un cuvintele de depreslulle sufHească 
od moral, lepre de putrezfclunl so- ~ trebupsc înlăturate cu pret 11 orlc/irui 
ale, electori·bătăuşl de-al partidelor sacrificiu din gAndul oricărei COrJştdllţ
D regat. rom!nf'ştij CăCI, acest nem ·rnic .N: t 
. Nu eştt bIne Informat, când sustlt Oh tă· şI acest "ârllt • p lutonler- rtl i-

numIrea functionarilor s'a făcut ne- jor" ou s'au amestecat el olci când ro 
ându-se in vedere nici un criteriu politica de guvernare a stalulul roma'!; 

,Qral sau Intelectual afară de faptul nici in capitala tărel şi aici fa cel mi' 
"Nea Ohita." a fost bun clomăgaş .. Izolat" colt de prOVincie ard deneas ;1. 
aleg"rl. Nu, nu! Pentruce, dar să introdu:em i!1tr'o arat 

, A,'est nenorocit "Nea Ghi(ă·, cu o de subtilA problemă de ordin ,1Jl:l1 m<tlt 
, Ciuli românească de oae, iEldns cu national decât polltk, umbrele de tran
. rndaru! brâu-roşu şi prevazut cu ~ee ce-or f. Ilustrat câodva s Iuda a
I teribil baston-electoral - acelaş cestul ticAlos de .nea 0'1'1.1" al Rl!-
: IeI personaj de revistă. absolvent gatului, sau dorul. vreuaUI flIlă!.I d' il 
două "glasuri'" primare a rămu mal lui dela .roşlorl", asV'!rlll m )rtil "ilo 
parle, la postul lui de onoare·- toatA Inlma* pentru fratlt din A'd~il? 
atle epopelcă de bitii la alegeri - Dumneata, domnule Pavel, du", care 
'eal monument de evocare, al unor nici un romAn din regat D<l poate fi 
puri de mal civilizat orientallsm. "adaptat" mediului ardelenesc de~at 

INFORMAŢIUNI. 
OI. Profesor Universitar Dimitrie I Aflăm cu plAcere logodna slmpatl-

Manolescu senator de Arad in sAp'ă- cei Dom1i,oare Marto~ra Kt'şceş cu 
mâna trecută s'a intretinut tn oraşul OI. "'rofesor Gheorght" S Ch'cln. 
noştru timp de două zile, fiind oaspe- Pe această cale le a~ucem slnce-
le Olu! Owrgescu Prefectul JudeţuluI. rile noastre felicitărI. 

• 
In sdpldmâna trecuta In comuntle 

Varifişal şi Pârne,;li judetul nostru, sau 
Idcut alegerile nOilor consili comunale, 
In ambtle comuni s'au depus câte două 
liste una liberald şi a doua nallonal
farânis d, listele I berale în corn/ma 
Var! Jşul în cap ca Pmfer Ioan şi Pir
Il şri cu Hancai Marcu lnfrunind m }o
nfatea votu1l,or au fost proclamate 
altse. 

• 
In urma conformărei Ministe

rului de Interne .a decisulUi cu 
di'iolvarea Cons\llÎlor Comunale 
Ch er şi Covăsanţ, s'a instalat. 
comiSiile mtermare, in comuna 
Chief in· cao cu preşedmtele 
Gh~orghe Rdda şi Covăsânţ cu 
B sorea Teodor. .. 

10 comuna Sc:hl)ndorf judetul nos
tra doi săteni, S, h nld Lor .. nt ŞI Ţă
ranu Ioan au cazut victima foculuI. 
ard Idu-le două stf'guri cu ovăs ce le 
aveau pe aria de tr~rat. focul a luat 
n~ştere de la o s.:ântee a locomotl
vei maşlael d~ trerat, pagub,le sunt 
d~slul de mari. 

• 
Indivizi necunoscuţi in Sl'ara zilei 

de 28 1. t. au furat din câmp 25 eru.-i 
de grău proprtetatea locuitcrulul drn 
Cumuna Zărand, Fllouta Mihai 

C"zul sa cerCt'tt-ază şi credem că 
răI facăton vor fi d~ scoperit!. 

..prof~tiorli un VdSlti:lTj'". Uiti cA al de
vIat dela fondul pol·tlc al I hrstlunll Ş' 
incepe să ata i cu brio, latura cea mai 
periculouă şi tristă de care un fomân 
trebue si se ft>redS-:ă tntntdeauna; u ti 
..:ând nesocott'ŞII- ŞI o spun cu durere 
-toată pătura romanească dm ve..:hlul 
re!l1t şi fn b.tza a nu ştiu cărui drl'pt 
sau logkă afirmă cA pentru arde lenl 
numai prl)fesonl unlvers!tarl de acolo 
pot fi obl~clul de atentie al celor ain 
Ard~all 

Cine ştie cAtt dIa ţaranll ş! .c1asa 
.ie jos" a ff'g,Hul_ui ar mal fi muftt cu 
z:\mhetul pe nuze, aureolaţi de satiS
factia de a fi jatflt pe altarul O ,Ig.lte t 

fllllellare, d <lcA ar ti ŞtI ut, că in urma 
prafului rldkat din cenu ş,a lor de sa· 
crlflefu, dUDă ze\!e ani numai, s'ar fi 
Tldlcat acest clocotltor potop de in 
digoare impotriva aceluia ce are marea 
vina d"! a se fi Dălicut tn regat! 

Nu numai "prnfesorll unIverSitari
(cari DU tocmai el reorez!ntă coelt.!l
entul d.. afirmare, expresia reală a 
n-gatulul) să fie "adaptat.'" metiluiul 
ardeknesC', nu numai "pe el" să-j so
cotiţi in stare de a putea f.gura ala
turi de expreSia clnstel şi intelIgentei 
romane~tit elemente de adevăratA la
tlnltate fi Vigoare a naliul1el (care e 
cea dIn Ardeal) ... 

, .• Cl toţi cel ce se adapl crescuti în 
vapala unei Istorii itlsângl!rată din am
bele pArti cu acel aş pr!!t de s (crlflcla, 
toti cel ce crf"tl intr'o unitate de to
f ătirl Si se fnflouă In trllul aceleaşi 

comumtAtl de" ginltri să fie "adaptatI" 
med'ulut şi sufjelului românesc. 

CAci şf "profesorul unIVerSItar· ŞI 

"Plutolllerul'" şi II Nt a Oh t." reprezintă" 
aceiaşi intangibili sentlneli română 

acelaşi r:hezăşle de mâine a vIItorulUI 
tărll, un!te • meritelo elector4h~" n'au 
ce c,auta. 

• 
In ziua de 31. J. t. urma ca in comuna 

Avram-Iancu să se facă alfgerlle nou
lUI consiliu Comunal, lIstA fIInd numai 
una singură depusă, in Cap, cu hu
nj~ul gospJdar M c1lan Cri.iuo a fost 
proclamală aleasă. 

• 
In 28 Iulie 1. t. un ID~endlu s'a ts

cat in pAdurea proprietatea Oful f. 
Oros din Comuna Nadaş, focul s'a 
Intins repede pe o suprafatA de aproape 
a ~O jugăre, cauza fIInd la ba prea 
mUltă fi uscată ce se dsea Încă ne 
ridicată, care a dat naştere Imposibl
IHătll de localizarea focului, se crede 
că a luat naştere dio negi jenfa păs

torilor de vite 

TEATRALE: 
Cinema Ellsabeta: 

Lupta cu pumnii cu R ehard Bart
hellmes fn rolul principal. 

CUpa Primejdiosi 
Cu B~D LYOD in rolut· principal. 

Cinema Apollo ti Muref: 
Viata de om ia prlmej<lle dela 3-6 

AlJgu .. t M,lostlvul rAposat dela 7-10 
August Varielte dt'ld 10-12 August. 

Se atacă mortii. • 
Mai mulli invatiitori cari au cunoscu 

pe Vlad lIin fost Învăliitor ÎtI Almaş 
s'au exprimat prin scrisori indignarea, 
că un ziar român de un seclarism me
dieval a Înşirat pe coloanele lui cuvinte 
jignitofue la adresa celui ce nu se mal 
poate apăra. Ne având cu ce-şi inegri 
hârlfa, a găsit, că e creştinesc lucru a 
svârli cu noroiul insuItei În cei astru
cati sub jărână. 
Desaprobăm astfel de porniri, mai 

ales şi pentru faptul, că prin astfel de 
atitudini se aplică jigniti întregului corp 
didactic din Jud. Arad, alins prin scrisul 
ziarului din chestiune in mândria de 
tagmă. La rându-ne, când am Înregis-
trat tristul şi durerosul caz din Almaş, 
ne.am plasat conv:ngerile in articolul 
Nr. trecut: "Două suflete neintelese". 
Acolo am tâlcuit incidentul tragic le. 
gati de psihologia unei dragoste, care 
n'a fost simpatisală de oameni trecuti 
prin prisma ei, dar care, isbucnită din 
sufletul lineresc a dus in groapă două 
fiinte prinse îI} mrejele ei. Ne doare 
mult că 15râna a astupat tinerete do· 
borâte de gloantele revolverului. Am 
desaprobat atunci şi condamnăm şi a
cum astfel de porniri culezanfe. Insă, 
nici odată nu vom înşira jigniri adre
sate făpluiiorului, scoase din b ografia 
trecutului său. OriCine a fost Vlad lIin, 
va fi pomenil în Corn. Almaş ca un { 
Învătător care ş'o legat reputatia de 
muncă cinstită În şcoală, iar în poveş
tile ce se vor depăna în toarcarea fu· 
sului, ca un tânăr, care s'a prins in 
mrejele unei iubiri neînlelese. 

Să-I lăsăm să doarmă in pace in
tr'un cimitir În care se odihneşte şi a· 
ceea pe care a iubit-o. 

Să nu mai aprindem durerile celor 
Cu lacrimi pe obraz. Pe mormânful lui 
să nu aruncăm piatra jlgnirii ci florile 
regretului că l-am perdut prea de tim. 
puriu. Să ne aducem aminte că şi noi 
am iubit odată. şi analizându-ne psiho
logia fiorului dragostei trecute, ingăi. 
mânăm :cuvinfele espresjunilor popa. 
rane. 

Dragostea n' are leac 
Decât ochU care-jl plac. 

J 
1 , 

l 
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Publica tune. 
Licitatia minuendă publicata pentru 

ServIciul Technlc al juctrţulul Arad. 

No. 2220 1 1928. 

Publicaţlune de licitaţie. 

ABO~ -
Un a 

. 6 lun 
, 1un 

d\ngyel 3s1van şi sărmanul 
Ilg~k~fe J6s~a". 

furnizarea echipamentului guarzilor co· Se publlcl IJdtaţlune publică pe -
Inainte de rozboi, joilefonistu la Budapesta? Şi ce lnseamnd munali pe ziua de 20 Iulie 1928 re- ziua de 3 Septemvrle 1928 oara 11. Reda 

Sorcova (psead Inimul regreta tu- periodicele lui excursii În fara mânând fără rezultat se publică. o nouă. dlmiueaţă la Prdectura Judeţlliui Arad minh 

lui V. OntfiU, dJrectorul liceului lui Horfhy? licitatle pe ziua de 20 August 1928, pentru cznstruirea de nou a culeelot ~:~~; 
din Braşov) scrişerd o nuvelă O nu! In sujietui lui Angyel ora 10 cu acelea-şi conditiuni. I podului No. 25 de pe şos. jud Şt>biş 
de toaM frumseţea intitulaM Istvan nu s'a petrecut procesul Chier, la 23 Iulie 1928 Dezna-Moneasa klm. 11. 8-11.9 
.Sărmanul fekele Joska- şi cu- sacru al redeşteptarii naţionale Primăria. cu desciderea de 2000 m. din zid de 
noseuta pe atunci de toată lumea El nu este .sărmanul F~kete No. 576. piatră sau din beton. (Supraconstruc. -
intelectuală. Era povestea plină loska" Intreagă viaţa lui publi- ============= tia de fer a fost cumpărat din partei 
de dramatism, a unui biet român că şi purtreu/ard li situiazd şi Serviciul Technic al Judetului Ărad. Prefecturel). 
maghiarizat, funcţionar de Stat astdzi in tabăra vrăjmaşilor nos· No. 2218 din 28 Iulie 1928. I Condiţlunile de lIc\taţiune şi prolec; -
la Debrlţm, care pdrea a fi fost Iri elandr:stint. I Publicatiune. se pot vedea la Servi:iul de Podun 
tnghlţd pentru totdeauna de va- De aceia, mai presus de legi- I şi Şosele Arad intre orele oficloase 
lui instrdmării. Veni însă războiul timlle noastre preocupdri electo- Se publică licitatiune pe ziua de 3 Llcltaţlunea se va ţlrea in confOT-
româno-Iuso- turc şi jGlma erols- rale, azi eând e vorba de a coor- Septemvrie 1928 ora 11 dimineata la mitate cu dispozlţiunlle It'glt contabi· 111 
mulai românesc, dela Plevna rd- dona destmele oraşului Arad cu Prefectura Judetului Ărad, pentru COn· IItăţii publice art 72-83 in loclllu: mat

l suna ca din frimbiti de arhan- interesele permanente ale Sta tu- struirea supraconstrucfjei din beton ar· J d tii Ar d 
mat a podului No. 139 de pe şos. u e u u a. prin 

gheli in toată Europa. In sutJe- lui român simţim cum ne cople- j d M V VA fu 1 k O 6 10 7 Alad, la 28 Iulie 1928. Cetă 
tul sărmanalui Ff:kete foska se şeşte o vie durere, văzând Că ou. icalaca- ar ri e m.ii • ·1 . din 
sdvărşi misterul renaştefl; con- seamă de buni români ai oraşului in comuna-Aciuva peste valea Teche· PreJtctll.ra f"de/ulu Arad rudl 
ştiinţei nationale. Duptl tmoţio- nostru se lastl atât de orbili de şele, cu descsiderea de 7.50 11'. 584 cruz 
nate peripeţii ~J ajunge să moard patima de parlid încât nu pre- Conditiunile de licitaliune şi proiectul ============lsipit 
moarte eroicd in rândurile ar- getd să se dea in spectacolul se pot vedea la Serviciul de Poduri Ci 
matei romc1ne.- .listei Anghel". Ctlci cu adevărat şi Şosele Arad intre Orele oficioase. ServIciul 1ehnlc al judetului Arad. Ia ( 

spectacol este in sensul pejora- Licitatiunea se va tine În conformi-
Pentru etica curerztd a luptelor . Sit tate cu dispozitiunile legii contab. pu. No. 2219 I 1928. siste 

t b . d I tiV al termenului. pectaco tris ~ d noos re su ungurI, s rmanu blice art. 72.83 in localul Prefecturei Publicţie de licitaţie. na f 
Fekete Joska era Simbolul lndes fi degradat. Judetului Arad. tăţli , 
tructlbllltdţii conştiinţei de rasă. Ar fi rolul d-/or foşti miniştri A.rad, la 28 1928 Se publici lIcitaţlune publicl p Intel 
D~ farmecul acestui simbol, in· şi flUntaşi nationali ai trecutului ziua de 3 Septemvrle 19~8 ora 1 espr 

de su,l.erl·nţe V Oold'~ ş,' Şt C Prefectura Jud. Arad. dl I t lL 1 P f J diA d f 1)Ocat ade~· În (rdmântarea dfjen- ')' ,. '., ., N 582 m nea.~ a re ectura u eţu ul rad e il 
s;ve; noastre cotidiane s'au in- Pop, se intervine Într'o supremd ==a.==. ========= pentru construirea de DOU die bdo aces 
tremat multe firi şOlJditoare, s'au reculegere a sentimentelor lor armat a podului NJ. 11 de pe ŞOI cins 

• recuJes multe carac/ere prinse patriotice şi sd abatd din calea Publicaţiunea II. jud. Seleuş Cermei- Talpoş klm: 19 RI 
fn vâ/toarea maghiar/zdri. noastrd aceasta ruşine româneas- PrimAria Comunei ŞeUln publică 20.0 cu deschidere de 9 00 m. aleg; 

A fost un fenomen cu totul cd. licitaţie a Il oară cu oferte tnchise pe Condlţlunile ş! proiectul se pot Vf văzlJ 
normdt, pe urmd, când ndpraz- Sd alăturtfm in imaginaţia zIua de 20 August ora 11 pentru dea la Serviciul de Poduri şi Şose IitiCt 
nica minune a Intreg/ri Neamului noastrd numai şi numai trecutul furnIzarea alor 4 vagoane de lemne Arad idre orele oficioase. siste 
a readus la vatra vieţii naţionale vajnicului legionar ardelean, care tari de foc, fag calita lea I crepăturl Llcitallunea se va ţine în c''lDform: proc 
nenumdraţii fii ai neamului, ce este d. Ioan Robu şi trecutul ab gara Perlamport. tate cu dlspozlţlunUe legii contabU SăbLJ 
pdreau rdtdciţi pentru vecie.Or- straniu lui trepdduş şi slugo; Ofertele se vor inainta PrimAriei titii publice art. 72-83 iCI local plini 
niul cel bun al naţiei noastre maghiar, care este Anghellstvan pa.nA la data de mal sus Prefecturei Jlldetulul Arad. orna 
le~a iertat rătăcirile şi păcatele şi se va edifica deplm orişicine. Şeltln la 16 ·Iulle 1928. Arad, la 28 lulln 1928 melc 

Dar istoria ne va judeca pe ci ud euprinzdndu-t cu o injinită gene- t f' d t . ăI R ti ') f ţ' P,tmdria. Nr. !>75 Prefectura jud. Ala 
cozitate evanCThelicd la stinul sau o 1 eopo rtv om ni ace 1- No. 578. ============1,man, 

ti vd cu dmadinsul examenul de - 1 matern. Şi precum in vechiul tes- i . t . eva 1 
fameni vrţelul cel gras a fost tă- conşti nţd in vederea apropIa el Sef1JJcivl 1echnic al Jud; tulai Arad zulta 
iat în cinstea fiului rătdeit, aşa alegeri comunale. In 9 August Primaria corn. Chier. sitlis 
laprasmcul unirei tuturor români- in faţa urnelor avem sd rdspun- No. 547 11928. No. 2173 I 1928 ,31 )u "etăl 

dem cu toţii de lnsdşi mândria I 
lor renega ţi noştrI de eri au noastră românească. Publicatiune. Publicaţie de licitaţie. ch~ 
fost pojtiţi În fruntea bucate-
lor şi grase slujbe li s'au dai Licitatia minuendă publicată pe ziua Se publici lIcltaţlulle pUblici ~ans 

de 20 lull'e 1928 pentru furnizarea 1 d 31 Ati 11 tll,,'t tuturora dinpreund cu multe ono- Primdria com. Oarba z ua e . ugus a. c. a ora Olt: 

rurl, în vreme ce fiii cel buni os- hranei vitelor comunale remânând Iară m. Ia Prefectura Jueţulul Arad, pent Ipăr 
taşii tuturor jertfelor au fost Nr. 31'-1928. rezultat se publicii o noua licitatie pe lucririle de construirea podului pirli 
lăsaţi de multe ori la coadele PubUc~tlune. ziua de 20 August 1928 ora 10 cu 15 peste Crlşul-Alb de pe şos. jlăzi, 
ospelelor, ba chiar în pragul ui- Se aduce la cunoştinţă publică că acelea-şi conditiuni. . Zlmand-Siintana- Chereluş - Slnt~e ~ 
Idrilor vinovate. Primăria Ourba jud. Arad ţine Il cl- Chier, la 23 lulie 1928. klm. 25 1.-252 ~ezi 

tatle publici pe ziua de 18 August Primăria. Construirea podului s'a prellmj.~e ÎI 
Cine dintre noi n'ar putea sd 1928 ora 10 pentru repararea, văruitul No. 579. din lemn de ştejar cu grinzi prlmaleg~ 

lnşire intr'o singurd minutd doud- şi plstatul edificiului Primăriei şI a paie din fier tn valoare de Lei 990.0 acri 
zeci de nume în ordinea pildurei Dotarlatului. Prefectura Judetulnl Arad Coodi+iani1e de lfcita*le se pot ,I/'ămi 
noastre? Oare "al'mosul nostru Conditlunl1e de licitaţie şi devlzul t •• 

" 1 I Serviciul Financiar şi Economic dea la Serviciul Technic al judelnl~ primar de pc1nd eri, d. Anghel se pot vedea zilnic In birou Dotarla ,.. [ 
Pista nu şi-a tdgăduit pdrănţii intre orele oficloase. Ne. 25852 Arad fntre orele eficloase. 
ni' 'f..ll . . .)., Licitaţia se va llnea in conformitate Llcttaţiunea se va tiee In contoN d 
tia mCI uranl Cflşem ŞI n a pre- cu dlspozlţlunlle Legei contabilltă111 Publicaţiune. tate cu dlşpozlţlunUe legeI conta~ eSI 
terat cele mai imunde injurii la publice Art. 72-83. Se aduce la cunoştinţA publici, el titei publice art 72 _ 83 to Joca 
adresa 'armatelor române cuce- Ourba, la 28 Iulie 1928 Nr. 585. t I dIS t corei 10 a m a it ua e ep . a.. e • Prefecturei Judetului Arad, Ti/oare? Nu este· el oare exem- ? 1 f Se va ţine tn localul Serviciu ul Inan" Serv. Technlc al/ud. Al Ăc 
piui ImptJriltesc 8/ geneorizlttltii clar şi Economic dela Prefectura .Ju-
româneşti a loate iertdtoare?J Primdrla comanei Chlşfntu-Criş. detalal Arad, IIcltaţlllne poetici cu =58=3=, =========::::'lI927 

Dar in vreme ce, aproape toţi No. 1082/1929. oterte inchlse In coaformltate cu art. 72 d~~ I 

rdtdciţii erei maghiare au inteles Concurs ,1 următorii. din legea contabilitAtII No. 881 I 1928. ~a C 
s(J se comporte ca tot ataţi publice pentru furnlzuea alor 15 pe- Iconvl 

, ,,$clrmani Fekete loska" spovedin- Prlmirla comunei Cblşinetl-Crl, pub- reche ghete necesare oamenller de Concurs. după 
du-se ,1 comunicdrtda-se In tai- Hei concurs pentru iDdepJlnitea 2· serviclal dela Prefectura Jud. Arad_ . Pentru ocaparea de agent la Nj ~~ : 
ne; mdr;rei Tomdneşti izbăvitoare posturi de tmpegat la aceasta prlml- Caietul de ,.rellli a poate vedea rl.tul Ologoval le publici coctClll1 unuia 
acest Anghel IsiVan al Araduilli rle. Cererile .djuatate conform art tn biroul Serviciului Financiar ,1 eco- Reflectanţn Ifl vor laalta ce~~in e 
este oare şi el un simbolic "Fe- 7 pin Rei· Statului .FanctloD.rltor Domlc ta 1Ile oficloase tntre orele 11- Irljlnlte pe Icte doveditoare .tudt~t sl 
kete loskaa pentru noi?1 Altarele publici le vor laalta ploi la 1. SeP- 13 dIn l' d ",am 

, 1 • ,1 depuaerea fX,meoulul e capac! lm, 
religiei lui nu sunt oart şi astdzi temvrlr 1928. Retrlbutlunlle sunt cele Amatorit vor depune odatl cu la- t. notarul comuel plnl la 31 Ag'~ti: 
dupd zect ani decc2nd a fost prevAzute tn bugetul comunei. nalntarea ofertei ,1 o ,aranţl de 10'1. 1928.'· " Inc 
lel/af, lot la Budapesta?1 Nu Chl,lneo.<;',lf la 25 lalle 1928. din luma oferiti. " Il 

,·esle pontif/cele credinlti lui 101 PrtmtJrla. Notar: Pret. Com· 6 8& p. Prefect . Şeful lervlclaUl. HO//IRQM . J1lde I 
contele Ştefan Bethlen? Nu-şi No. 581. O,. LIIZIlf' InduciJrllbil, \ia n: 
crqte el oare copilul şi astdzl No. 1061 ! 2~8. 580 No. 517. __ ftstf~ 
_,;",-_-==--_~--,~~_~--:-_:--_""",;, ___ ~-=--~ ____ ,:",,:,:,-.=--:;;;-:-:;::-:-______ ~----.=::-~~-~:-:--:-~--ICât r 

Tipografia DJecezană. Arad. Guant feaponsabil: ŞT. DRAGA CeDZ'. Prefectura Judeţului. 1lc. 
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