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Organ al Partidului Naţional-LiberaL 

, I Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II 
Fr 

Invierea Ta ... 8hrislDS 
Odată cu mugurii primăverei, 

de aproape două milenii sărbă
tarim Invierea lui Cristos. Nedes· 
părţit să leagă de fiorii primăve
rei acest simbol ce ni-l aducem 
aminte an cu an pentrucă iubirea, 
În sanctllarul căreia s'a înălţat o 
credinţă, este ea însăşi universala 
simpatit care sporeşte mugurii pe 
ramuri şi florBe din muguri" cari 
imprăştie tinertţă şi inviorare in 
suflete, care impleteşte pe pă
mânt firele nevăzute ale cerului. 

Dangăt de clopot trăgănat şi 
maiestos vesteşte începutul zi/ei 
invierii. 

Adierea de primăvară resfird 
miresme tainice peste capetele 
descoperite ale închinători/or cari 
CU lumindn aprinse In mâni cântă 
armoniosul tropar .,lnvierea Ta" ... 

Fâlfâitul zer/rului dimineţii ori 
al aripilor ingerului care întreabă 
Mironosiţele: ce căutati pe ce/" 
viu in mormânt, face să tresalte 
flacăra luminării şi pe cea a 
su fletului credincIOs? 

Invierea Ta! 
Crlsfos a inviat din morţi că/

când cu moartea Sa, Moartea şi 
dăruind celor din mormâlJluri 
viaţă, înviere. 

S' a ridicat din morţi Viaţa, 
fiindcă fusese răstignită, pentru 
dreptate; s'a sculat din mormânt 
Adevărul, fiindcă fusese cruci
ficat de minciună; s'a deschis 
larg calea izbălljrU celor sorUţi 
osândei întunerecului, ca să poată 
-răzbi la lumină.... prin Invierea 
! 10/ 

Osana vouă Ceriuri, căci aţ; 
,piinii dorirea arzândă a firii şi 
:iu/mii omeneşti. 
I Osana ţie Providentă, căci 
:ne-ai chezăşii mântuirea. 

Osana Ţie Tatăl ceresc, căci 
tprin învierea Fiului Tău ai dat 
j neamului omenesc cea mai desă
;vârşită comoară a tuturor vea
; curi/or: Invierea Ta. 
: -"Sd se. scoale Dumnezeu şi 
l,să se risipeascd vrăjmaşu Lui"
; răsună glasul părintelui. 
li Fiecare suflet tresaltă şi in 
l fiecare inimă incolţeşte nădejdea 
.şi stăpâneşte credinţa, ctI prin 

'1 iubirea celui ce a înviat toate 
:: nizulnţele curafe împreund cu 
ystrădaniile binecuvânlate vor iz
~: buli intr'o netdgăduitd biruin!ă. 

Toate bunurile noastre, Mân-
tui/oru(e, prin Invierea Ta / 

It Două mii de ani n'au jost 
:r deajuns ca sd desdvdrşească o
u pera mântuirii. 
~ Omenirea care a ştiut Învinge 
~ depdrtdrile dintre continente şi 
! ocea.ne, lumea care a reuşit sd 
o; birulascd văzduhul pare epuizatd 
P de jorţe atunci când trebuie să 
r. străbattI inlelesul Evangheliei. 
J Acest regres sufletesc este re
f~ ~ul~atul unilateralitd tii nizuinţelor 
j mtlme omeneşti. In timp ce pu
(flerile intelectuale s'au oţelit de-
sdvdrşindu-se fat mai mult, cele 

d, sentimental-vo luţion are $' au lăsat 
in starea naivă ori II s'a dat o 

... rafinare artificială. l' Azi salutul creştinesc It Crisfos 

a inviat!" şi răspunsul "Adevă
rat c' a înviat"! este patruns in
inţelesul lui tainic numai de 
acel creştin, care postindu ·se in 
cursul PaTesimiior şi-a răstignit 
trupul păcatelor pEntru a se putea 
inpârtăşi şi sta aldturi la praz
nicul Paştelor de Acela care 
Întru slava Sa inviează azi. 

Cristos trăeşte vecinic, birueşte 
de-a pururi şi stăpâneşte pretu
tindeni. 

Azi, după douăzeci de veacuri, 
lnzii, cel mai avansat popor al 
Aziei actuale, care a dat pe ne
muritorul Tagore, prin pro[etul 
lor naţional Oandhi--nu prinf! 'o 
irtermediare strdină şi de multe 
ori cu intenţiile tăinuite ale mi
sionarismului apusean - primesc 
creştinizmul Mântu/torului Cr;stos 

Copleşiţi de aceastd adeverirc 
a vecinicei Tale biruinţi, Cri
stoase, ingerii laudă in ceri uri, 
iar noi pe pământ slăvim in
vierea Ta. 

Pr. C. Turicu. 

Christos a tnliiat! Românismul 
a înviat unul şi nedespărţit! Stra
turile sociale par însă neliniştite. 
MalllfestaţtHe ce se inl ănţuiesc zi de 
zj sunt caracteristice. Apele tur
buri stârnesc valuri cari pot sparge 
stâncile celor mai vinovate nepă
sări: Turburători de apă in mij 
locul nostru sau departe de noi, 
se bucură că stăm necăjiţi şi alta 
n' aşteaptă de cât să ne sporeăS
că amărăciunile. 

E Babe:!, un Babel de spaimă 
şi tilfe ni e teamă să nu fim mar
tori la Îr;t,'nnpIări cari să ne a
ducă ai1iintc de bib:ia metropo;5. 
Să nu dorim acest lucru ci să 

INvn:UEA nOMNUI,UI 

LA 
In răcoarea dimineţii lânguios şi respicat, 
Glasul clopotelor cheamă pe creştini la inchinat. 
Rând pe rând alunci creştinii răspunzând t' alor chemare,
Spre biserică se 'ndreapld Îmbrăcaţi de sdrbătoare. 

Dulci cântări de vânt aduse din biserică, răsbat 
Vestind lumii vestea bund că "Hristos a inviat", 
Firea 'ntreagd se imbraca in vestmdnt de sărbătoare, 
Cântând Jarăş - ciocârlia se avântă către soare. 

Prin grădinile -nflorite vânt de primdvar' adie. 
Fluturii pornit-au iarăş să colinde pe câmpie. 
Sfânta ziuă a Invierii o serbează toată tirea; 
ŞPn bordeie ca'n palate ea aduce fericirea. 

'on BitrAna . 

ReJighmea este o aspiratiune 
către Dumnezeu şi cel ce 
Înăbuşe această aspiratiune 
săvârşesle o crimă. 

Max l"fiiller. 

Arad 15 Aprilie 1928. 

a inviat. 
ne indreptăm pe cale bună. Nici 
nu trebuie să desnădăjduim. Răb
darăm cu tarie tot felul de nevoi. 
cartea neamului ni e plină de 
suferinţe. Vom răbda şi uraganul 
care ne bântuie astăzi, cu spe
ranţa şi cu credinţa că, În cele din 
urmă iubirea lui Christos va ln
vinge şi că libertatea, egalitatea, 
frăţia vor avea realităţi definitive. 
Sa nu ne plângem ca străvechile 
bocitoare! Priceperea românului 
va răsbl cu cu mintea lui cea de 
pe urmă şi pacea roditoare va 
săIăşlui iarăşi meleagurile bine
cuvântatei noastre ţări. 

Apele turburi se vor face ape 
liniştite şi adânci. 

Aceste spovedanii sunt bine 
venite in zilele de sărbători. Cre
ştinii, fii ai ace: ui aş amestec de 
pământ şi cari pot să cugete cu 
sufletul mai liniştit la cele ce se 
întâmplă, la zarafii negoniţi din 
temple. 

Când sufletele noastre se vor 
fat.:c cupe, in care s'ar putea 
strânge sângele lui Christos, atunci 
soareie dreptăţii se va împrăştia 
darnic pe pământ iar, ceasul su· 
premei Învieri va fi aproape. Chri
stos se va identifica in intregime 
cu cerui şi pământul. "Crucea 
neagră" semnul păcatului, al js
păşirei şi al morţii, se va face 
atunci cruce albă, crucea de lu
mină, semnul strălucitor al învierii~ 
de unde va ploua trandafiri de iu- • 
bire eternă, trandafiri vieţuitod şi 
parfumaţi ca şi sărutările de ingeri. 

Şi atunci grăi-va: "Prin cer la 
Pământ," "crucea lui Christos j

( 

"Prin pământ la cerii! 
In f"ţa valurilor nepotolite ale 

societăţii şi zilelor noastre, e bine 
ca atunci când, în vraga mugu
rilor de primăvară, sărbătorlm ia 
răşi invierea lui Christos, să cu
getăm mal intraripaţi in gânduri. 
că nevroza in care ne zbuciumăm 
dela un timp, nu mai poate dăi
nui fără mari primejdii pentru 
civilizaţia lumei. , 
Să ne legăm de aei, ca fraţii 

de ideal cu drag de ţară şi dor 
de mai bine, că nu vom osteni 
din luptă până când zarafii nu 
vor fj isgoniţi din temple şi până 
când falşilor profeţi nu li se va 
smulge masca minciunei. 

Lupta Impotriva fariseilor de 
orice neam şi orce rang să ne 
înfrăţească de azi inainte sub e
gida iubirei p ro p ă văd uit e de 
Christos. 

"Christos a inviat!" pentru Ier
tarea păcătoşilor şi Iubirea celor 
drepţi. 

Prin foc se primeneşte natura 
In intregime, iar sufletele nevred
nlellor prin focui credInţei in 
iubire. 

"Chrlstos a Înviat !/ Pltoful' 

L; ( 
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TRIBUNA NOUA Nr. 16-

PASTORALA. 

GRIGORIE 
din Îndurarea lui Dumnezeu episc?p or~od~x al' eparh~eÎ 
române a AraduluÎ, lenopolei şi Halmag~ul~1 precum ŞI a 

părţilor anexate din Banatul-Tlmlşan. 
Iubitului cler şi tuturor credincioşilor din eparhia A.radului,. dar 
şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi Dom!}ul n.ostru ~lSUS Hnstos. 

înpreună cu salutarea noastra arhlereasca. 

iubitii mei tii sufleteşti! 

Sunt mângăiat că bunul Dum
nezeu m'a ajutal să vă adresez 
aceste putine cuvinte la praznicul 
Sfintei In vieri. Sunt vesel că 1)01 
fi o verigă din lantul mândru al 
vlădicilor, cari 'in cursul veacu~ 
rilor au vestit adevărul llli Hristos 
moşilol' şi strămoşilor noştri. Sme
renia mea, ca şi înaintaşii mei în 
scaunul episcopesc, sunt purtătorul 
de cuvânt al adevărurilor mântui
toare de suflet. Voesc a fi şi 
trebuie să fiu pentru sufletele voa
stre arătătorul de cale bună, aşa 
cum cea dintâi undă de apă cri
stalină dintr'un isvor de munte 
îşi croeşte drum la vale ca apoi 
loată apa să vină pe cel drum. 

V' aduc aminte că pentru ade
vărul mâniuirii trebuie să luptăm. 
Căci adevărul nu ni se îmbie şi 
nu se primeşte ca o piesă de 
argint. Dacă pentru pâinea de 
toate zilele trebuie să muncim cu 
sudoarea feHi, oare adevărul, şi 
mai ales adevărul mântuitor de 
suflet, credem a-l dobândi fără 
muncă şi trudă? 

Sfântul Apostol Pavel ni cere 
ca· dacă voim să înviem împreună 
cu Hristos, trebuie mai întâi să 
murim împreună cu Hristos. Oh, 
iubiţii mei fii sufleteşti, care dintre 
noi poate să stea nepăsător fată 
cu asemenea cuvinte?? Aceste 
cuvinte nu sunt de nepătruns. Ele 
nu cer dela noi altce\1a, decât să 
omorâm mădularele noastre cele 

• de pe pământ, cum zice Si'. Pavel 
in epistola către Coloseni (3 v. 5). 
Ni se cere să nu fim pătimaşi, 
necurafi, siăpânifî de pofte rele 
şi de paHmi. Ni se cere să gân
dim cele de sus iar nu cele pă
mânteşti. Ni se cere să răstignim 
pe omul cel vechiu, căci şi Hristos 
s'a răstignit. Şi dacă Hristos s'a 
răstignit, atunci faceti ca şi: "omul 
cel vechiu" din voi, să se răstig
nească. 

Până când omul nu se leapădă 
de egoismul său neînfrânat, adică 
până când nu se leapădă de per' 
soana lui alintată de mândrie şi 
dorin1i deşarte, până atunci rele 
de tot soiul vor ameninta viata 
noastră. 

Dar durere şi iar durere, că 
omul în loc de a se lepăda de 
sine, voeşte să stăpânească pe 
altii. Dacă s'ar cerceta pe s;ne 
ar vedea in fundul sufletului său 
o multime de rele de cari ar trebui 
să scape. Cine n'a ridicat in copi~ 
Uiria sa, o piatră înconjurată de 
pajişte? Sub piatră se puteau ve
dea o multime de gândaci, de 
jivini mici, pe cari nici nu bă
nuiai să le găseşti sub piatră. 
Rid~di deci iubite creştine vAlul de 
pe sufletul tău şi vei rămâne in
grozit de cele ce vei găsi acolo. 
Insă groaza ta va trece, făcând 

"Că de am murît Împreună cu 
Hristos, credem că vom şi invia 
Împreună cu Dansul" 

(Rom. 6 y 8) 

ce zice Sf. Pavel:' trebue să în.
mormântezi fiinta ta cea veche 
spre a te bucura de inviere Îm~ 
preună cu Hristos. Altcum praz
nicul lnvierii nu esle şi nu poate 
să fie bucurie pentru tine. 

Cei dintâi oameni când au 
auzit din gura Sf. Apostol Petru 
şi a celorlalti Apostoli, că Dum
nezeu a înviat pe Hristos, făcân
du-L Domn al tuturor, au intre
bat: "Ce vom face bărbati frati"? 
(Fapte 2 v. 37). Cum vom sta 
deci noi nepăsători? ah, nu 1 Noi 
vom trebui să facem tot ce ne stă 
în putintă ca să ascultăm cuvin
tele SI. Pavel: "Că de am murit 
împreună cu Hristos, credem că 
vom şi invia impl'eună cu Dânsul" 
(Rom. 6. v. 8). 

Omul este cuprins de multă 
nelinişte in vieata lui. Abia este 
in floare, abia e copil nevârstnîc 
şi caută neatârnare, caută ieşire 

cât mai grabnică din bratele mamei 
sale. El nu ştie că din bratele mamei 
sale ajunge la tinereta patimilor, 
cari 11 poartă in toate părtile. Cu 
câtă ardoare nu aleargă tinărul, 
chiar nestăpânit de patimi: el ,'rea 
să strălucească, să fie văţut de oa
meni, fie prin lux, fie prin o lucrare 
oare care. EI nu vede că toate 
acestea vor avea un sfârşit. Deabia 
in vârsta bărbătiei va simti Însă 
omul nl?!inişte. Dacă este cu ochii 
deschişi, el vede că pământul 
acesta îi satisface dorintele lui 
numai până la o vreme şi că 
numai viata intemeiată pe cre
dinta în Dumnezeu are valoare. 
Când omul ajunge la bătrânete, 
va zice că viata lui a trecut ca 
o umbră şi că puterile lui curat 
omeneşti n'au putut să-i aducă mul
tumirea dorită. 

Simteşte deci omul că adevă
rata linişte o poate afla numai 
în Dumnezeu. Cine nu doreşte 
oare să fie mai fericit de cum 
este? A zis vr' odată vre-o floare 
că nu are trebuintă de soare? 
Nu! Deci nu ne putem închipui un 
om să nu se dorească după o 
stare de mai bine. Omul voeşte 
să se ştie pe sine şi pe ai săi, 
mai fericiti. Tot asemenea dorim 
noi conducătorii sufleteşti, ca po
porul nostru să inainteze pas cu 
pas în cele sufleteşti iar nu nu
mai în cele trecătoare. Dorim să 
piară vrajba dintre fiii neamului, 
dorim ca cu toti să fim mai buni, 
mai iertători, mai ascultători de 
Dumnezeu. Dorim din inimă ca 
legea strămoşească să o păstrăm 
cu mai multă sfintenie şi să nu 
lăsăm a se strecura in familiile 
şi satele româneşti învătăturile 
proorocilor mincinoşi. 

Dorim iubitii mei fii sufleteşti1 
să murim împreună cu Hristos 
spre a ne bucura de Invierea 
Lui. Dorim ca neamul acesta ro· 
mânesc să aibe )ot mai multă 

vieată în Dumnezeu! Dar cum? 
Prin naşterea şi creşterea de prunci 
buni şi cu frica lui Dumnezeu. In 
chipul acesta viata noaslră pă
mântească încă; va fi tot mai bine
cuvantată. In chipul acesta vom fi 
cetăţeni tot mai buni ai scum· 
pei noastre (ări făurită cu jerlfa 
alor 800.000 (oplsute mii) de sol
dati, cari au murit împreună cu 
Hristos spre a crede că vor şi în
via intru mărirea Lui. 

Iată iubitii mei, între altele, ce 
ne invată sfânta Inviere. Mai pre
sus de toate ea ne învată des
pre dragostea nemărginită alui 
Dumnezeu pentru noi. Mântuito
rul s'a născut în Vifleem, a în
vătal, a vindecat, a binecuvânta.t, 
a fost fără păcat, a făcui tot bi
nele, dar oamenii îl răstignesc! EI 
moare şi este îngropat. Oh omule, 
oh, creştine, dar nu este vorba 
numai de acest adevăr, ci de unu] 

'şi mai minunat: este vorba de In
vierea Domnului. Dacă intr' o bună 
zi soarele ar apune şi n'ar mai 
răsări, ce ar tace bietul om? 
Ar sia înaintea casei sale în in
tuneric, ar aştepta multă vreme 
şi ar întra în casă aşteptând şi 
aşteptând zadarnic ... Toate j-s'ar 
isprăvi şi la urmă nu i-ar mai 
rămâne decât să moară fără nă
dejde! Dar precum soarele n'a 
apus, aşa n'a apus nici lumina 
vietii, MântuHorul, care ni-a scos 
din moarte la viată. Iată iubirea 
nemărginită alui Dumnezeu 1! 

Strămoşii noştri Romani aveau 
şi ei o palidă idee de ceeace 
este Dumnezeirea. Intr'o şedintă 
a senatului roman unii ziceau că 
Divinitatea e bogătie, dar atunci 
vai de cei săraci, ziceau altii. Unii 
ziceau că Divinitatea e puterea, 
dar atunci vai de cei slabi - zi· 
ceau altii. Când un senator mai 
intelept zise: Divinitatea este iu
birea, toti căzură de acord. Dacă 
deci şi păgânii simteau că Dum
nezeu e dragostea, simtim mai 
ales noi creştinÎi că Dumnezeu e 
dragostea. Căci ş'a jertfit pentru 
noi şi oamenii nu putură să în
tunece lumina, care a venit să 
lumineze pe tot omul din lume. 

Această lumină este - Adevă
rul lui Hristos. T oU cei cu inimă 
curată ascultă de acest adevăr. 
T oli cei buni şi curaţi la inimă 
merg încet dar cu paşi siguri spre 
Adevăr, fiind siguri că răstignin
du-şi patimile se vor bucura pu
rurea de Invierea lui Hristos. 

Cu aceasta să strigăm cu totii 
în această mărită zi: ,.,Hristos a 
Inviat! .. 

Al voslru al tuturor 
Arad, la Invierea Domnului 1928 

de tot binele voilor 
t Dr. Origorie Oh Comşa 

Episcopul Aradului. 

-
Prea des întâlnim în vremea d 

urmă p!lserl croncânitoare de profet a 
sinistre. Din orice neajuns Inerent V!~ist~ 
se generalizează răul atribuindu-se li mÎ 
toate defectele imaginare ale ctk de 
cari nu vreau să-şi ca ute în ei Înş 

cauza neajunsului suferit. gu 
Critica exagerată a fOS.1 şi ră~âZt~ 

atributul sufletelor slabe. Incapabile t 
se ridice În sferele unei perspecti; ~ 
de obleclivate reală. Sufletele tari· e 
găsesc în natură curajul de a DU d!n~ 
nădăjdUi. Am întâlnit un astfel de saJl 
flet la un moşneag din părtlle Hi~a~ 
magiului. ca 

Priveam la jocul undelor cristalt
ne 

ale unul pârău de munte, in margin ce 
unui podft. Moş Nuţu, cu plete alsă 
de argint "de părul ăsta sunt făk pu 
că pe ăsta I-m câştigat eu cu trU:să 

mea ... " se apropiase de mine şt şi 
umplea pIpa, dupăce mai îotâiu schi! 
baserăm salutul obicinuit ţinutulnl. 

reI 
- Ce faci aci, domnule? tel 
- Mă uit la apă, moş Nuţule. EI 
După un răstimp: lui 
- Că bine faci ... 

ca 
Apoi după un alt răstImp mai Iu,po 
- Hei domnule, că vezi dumnelac 

apa ace-asta. acum e limpede se \îmI 

toate pletrlcelile. Dar dacă ploaie că 
munte numai un clas, vine apa tulb~~ ap 
năvalnică şi trec zHe dearândul pa'ln 
se limpezeşte iarăşi... stt 

Eu tăceam şi aşteptam să văd un: pe 
vrea să o scoată moş Nuţu. 1ă 

Oupli. un timp; de 
- Dar acuma dumneata ai si ac 

gândeşti aşa: Cum se poate ca să:S~ 
se destulbure zile dearândul, daci ni 
plouat la munte numai un clas. ţie 
ce zici? 

- Aşa-! moş Nuţu. Că ar trebi. li: 
se destulbure apa tot după un cllŞtl 
adecă in atâta vreme În câtă s'a t:p'L: 
burat. n.~ 

SI - Hm, hm ... râse vesel moş Nu; , 
Aşa ar fi să fie, dar vezi dumnu , 

. ZII 
că apa nu se tulbură numai de It 

bureala care vine aela munte. Ea SCOl Ptf 
şi pe aceea de sub pietri Şi aşa: Ş 1 

cum curge apa, ea se tulbură tot It C 
mult şi trebue să treacă zile multe M 
să se limpezească ..• · ur 

N'aveam ce zice. Aşa era cum sp D 
nea moş Nuţu. ac 

- ., .Şl aşa e şi cu răsboiu! - ca cr 
tlnua moş Nuţu, văzând, că il asa 
cu plăcere - ci nu-s anII râsboiul aL 
atât de răf. cât răi sunt anU carIi nE 
urmat după răsbolu, fiindcă au riv~ cr 
răul din toate sufletele şi ne-a fă. fii 
pe toţi să fim păgâni... c( 

Cel peSimişti, cel ingrljatl de aoan dl 
Romântei, cel slabi, să înveţe dlD iv~ 
telepcluoea moşulul Nutul moşn~ a( 
neştiutor de carte din munţii pădt in 
or de brad şi de stejar. Mo c( 

--------·-------------------------------------~m 

Prirrlă var--a. 
Primavara vine, primăvura vine, 
Ascultati cum cântd roiuri de albine. 
Mândrd. ciocârlia sboară cdtre soare; 
Imprejurul nostru este sărbătoare. 

Copiii mici privesc cum se desfăşoară 
Ct1mpii verzi cu flori cari li înconjoard. 
Pdrâul ce curge pare argintit; 
Pomii, din grddind toţi au inflorit. 

Priviţi cu toţii cerul, frumosul nosl' pământ! 
Ne-a dat primăvard1 TatăL nosr cel sftJnt. 
Copiii drdgdlaş; cânld pe afartl 
Ldudând pe Tatdl e'a dat primdvară. 

Trad. din engleu,M de 
Gheorghe Mladin 

fi 
tu 
m 
Ît1 

Ci 
el 
tll 
el 
d 
ill 
le 
It 

CI 
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Jj ti P ti 5 II. 
[n decursul atâtor veacuri omul 

a luptat cu natura căutând s'o 
5tăpânească şi frământându- şi 
mintea ca să inventeze fel de fel 
de mijloace prin care să, şi asi
gure existenţa. Cum la fiecare pas 
natura it pune in faţă noui ob
stacole, el a trebuit şi trebuie să 
stele de pază şi În activitate ast
fel că mintea lui a evoluat pe 
nesimţite şi ştiinţa incet, Încet a 
ajuns la uimitoarele rezultate de 
azI. Dar, cu toate aceste rezul
tate el a văzut că totul este 
cât un chin, că el este cu totul 
neputincios faţă de enorma fOIţă 
ce i-se opune şi atunci a căutat 
să găsească pe adevăratul atot
puternic sub oblăduierea căruia 
să poată petrece şi zile de linişte 
şi fericire. 

Acest stă pânitor a fost găsit 
repede tntrucât el se afla in in
teriorui omului chiar dela creare, 
EI este Dumnezeu. Când trimişii 
lui au arătat vădit ceri sunt actele 
cari sunt posibile şi cari nu sunt 
posibile să fie săvârşite de om, 
acesta a putut recăpăta şi unele 
momente de fericire în credinţa 
că de ceeace nu se va putea 
apăra el, il va apăra Dumnezeu. 
In modul acesta, În zilele noa
stre pe lângă cărţile ştiinţifIce, 
pe cari trebuie să le citeşti exis
tă şi numeroase cărţi ce tratează 
despre providenţa divină. Intre 
acestea cea mai însemnată este 
Sfânta Scriptură. Cartea în care 
nimic nu este scris fără inspira
ţie dumnezeiască. 

In ceeace priveşte pe oameni: 
mari şi geniile cari au condus 
ştiinţa spre progres, nu este mai 
puţin adevărat că ei au fost ap
rigi susţinători ai lui Dumnezeu 
şi religiei lui Hristos. 

Bac(' n, ma rele filosof englez 
zice: "P~tina ştiinţă depărtează 
pe om de Dumnezeu, iar multa 
ştiin ţă-1 apropie". 

Şi tot la fel sau exprimat şi 
. Copernic, Newton şi Renan iar 
Max Miiller a declarat: "Religi
unea este o aspiraţiune cătră 
'Dumnezeu şi cel ce ingroapă 
această aspiraţiune săvârşeşte o 
icrimă. 

: Văzând că atâţia oameni mari 
~au crezut în religiunea lui Hristos, 
'ne întrebăm: Ce j. a făcut să 
lcreadă În învăţătura lui Hristos 
: fiindcă intre ştiinţă şi religie este 
contrazlcere? Nu! Ei au crezut 

! deoarece jpau cunoscut bine in
ivăţăturile ce constau În arătarea 
! adevărului, iubirii şi carităţii. Apoi 
:ill ce priveşte minunile au fost 
) convinşi că n'au fost făcute prin 
. magie sau sugestie. Căci cum ar 
fi putut sugestiona marea şi vân
turile să se liniştească şi pe oa
menii morţI de mai multe zile să-i 
invieze. 

Dacă totuşi sunt unii astăzi 
cari se socotesc mai presus de
cât cei citaţi şi nu cred că Mân
tuitorul a dat invăţăturile şi a fă
cut minunile de cari vorbesc Si. 
cărţi, iată şi o scrisoare adresată 
lui Tiberiu, imperatorul Romani
lor de eătră păgânul Publius Len
tulus, guvernatorul ludeieî, 

Sire, 
Am aflat că vrei să ştii. cele 

ce acum îţi comunic printr'acea-

, 
stă scrisoare: Trăeşte aici un om, 
Care se bucură de o mare repu
taţiune de om virtuos, anume Isus 
Hristos. Poporul îl numeşte pro
fet al adevărului, iar discipolii 
săi susţin, că e fiul lui Dumne
zeu, adecă aceluia care a creat 
ceru] şi părnântul şi toate cele ce 
au existat şi vor exista în uni
vers. Şi in adevăr, o împărate În 
fiecare zi se aude despre minu
nile săvârşite de acest Isus Hri
stos. Prin unul şi singurul său 
cuvânt, dă sănătate bolnaVIlor şi 
viaţă morţilor. 

Este de o stătură mijlcie şi de 
o frumete uimitoate. 

Privirea lui e atât de măreaţă, 
incât inspiră, respect În toti cei 
cari-I privesc, şi cari se văd si
Ijţl să-l iubească şi să tea
mă de (;'1. Părul lui are culoare 
de alună coaptă adecă roşiatec. 
şi ii cade pân}. Ia umeri, se im
parte in două prin mijlocul ca
pului, după obiceiul Nazariteni
lor. Fruntea lui e Iată exprimând 
inocenţă şi linişte, Nici-o pată 
sau zbârcitură nu se vede pe fa
ţa lui rumenă. Nasul şi gura lui 
nu arată nici un argument, pentru 
vre, o e critică logică, iar barba 
lui cea deasă, asemenea părului 
capului său, este lungă şi se 
desparte in două prin mijloc. 

"Privirea lui e măreată şi se
veră. Are ochi strălucitori. 
. Lumina ce varsă fata lui este 
tmposibii a o privi cineva, Inspiră 
spaim'ă această strălucire când 
însă povăţueşte şi sfătueşte plân
gând atrage iubire şi respectul 
ascu1tătorilor. Se asigură că ni
ciodată n'a râs, dar ochii lui veci
nic lacrimează. Braţele şi rnăni!e 
lui sunt foarte frumoase. Foarte 
rar ese În lume. Cât despre în
văţătură atrage admiratia intre .. 
gutui Ierusalim. Cunoaşte perfect 
toate ştiinţele, fără să fi stlldjat 
vre'una. CăIătoreşle desculţ şi cu 
capul descoperit. Se vorbeşte pe 
aici că asemenea om nu ~)a ma; 
văzut până acum, prin locurile 
aceste. Mulfi iudei li considerd 
chiar ca Dumnezeu, alti Însă ÎI 
denunta că lucrează contra le
gilor Maiestăţii Voastre. Mă re
voit foarte mult contra acestor 
iudei pismoşi. Omul acesta n'a 
cauzat nici o nemu\ţumin.\ la ni
ciun om vre· odată. Dacă Majes
tatea Voastră doreşte să,1 vadă, 
precum mi-aţi scris mai deunăzi, 

Imn de priTnăvară. 
Soarele îmbracă intinsul cu aur 
Ş{n suflefe aprinde iubirea 
Zumzet de Cllbine şi freamăt de fru' 

{nze, 
In iţelele-i tese azi firea. 

Aripi coboara pe ape - seninul 
Şi ceru-şi alungă 'ntrislal'ea 
Glia'şi sărută cu lacrimi de rouă 
Podoaba sa verde ca marea. 

Râsele poartă pe aripi zefirul 
Şi murmură 'n sânu-i izvorul 
Stoluri de paseri, din zările - al· 

{bastre 
Spre crânJzuri luatu-şi-au zborul. 

Triluri miIeslre şi imnuri divine 
La ceriuri se'nulţă 'nspre seară 
Imnuri de tine trezite -- iti cântă 
Un "bine-ai venW - Primăvară! 

VicMtin Bl1gar;u. 

faceţi-mi cunoscut această şi in- I Astăzi mare bucurie intră in 
dată il voi trimite: căci sunt gata' casa tuturor unde cu sfinţenie se 
să indeplinesc cu smerenie şi su- aud cuvintele "Astăzi străjerii cad 
punere, lot ce Majestatea Sa 'mi cu feţele la pământ: iar nouă ne 
va ordona. este distrusă legătura păcatului şi 

Făcut În Ierusalim, Crugul al ceri urile ni-s'au deschis. Deci ne-
X-lea, lumină nouă. pretuite ne sunt darurile ce le pri-

AI maiestăţil Voastre prea sm~ mim dela fiul lui Dumnezeu, Cu 
rit şi supus servitor: 
Guveroatorul Iudeii. drept cuvânt se cade să lăsăm 

Iată cum nl-l Înfăţişează un o clipă grijile~ plăcerile pămân
păgân pe acele ce alaltă ieri a testi şi să ne îndreptăm către 
fost sărutat tâlhăreşte de Iuda, dus sf. biserică ortodoxă, pentru a 
la judecată şi crucificat şi astăzi inălţa multumiri către Domnul 
invie spre a da lumii viaţă veşnică. Cristos, pentru toate bunătăţile 

Astăzi mare bucurie Intră in de cari ne· a fnvrednicit prin în
casa tuturor unde cu sfinţenie se vierea Sa. 
aud cuvintele "Cristos a inviat", Preotul Simion Stana 

• *, • A'." 

Răvas de sărbători. , 
Prietenf', mă lllai aşlepli şi-acum pe 

ueel,'aşi umerie alee din parelll Înmu, 
gurii de primăvarR, clIm mă flşleptai 

in preajma fiediror si:irnălori ale Paş. 
tilor? 

Nu mă mai aştepta căci depărtarea 
s' a aşezai despolie Între Iloi iar soarta 
Cll mii de piedici Îmi i'.6t!dZueşte calea 
pe care odinioaru o sirăbăleam Îna· 
ripai ClI visări şi idealuri. .. 

Nu mă mai aştepta did acum cu 
ochi inlăcrimali slaU resemnat şi pri. 
vesc cum aceeaş primăvară Înzorzo
nată ClI ghiocei şi viorele trece pe 
dinainte·mi şi nu mă mai "heamă spre 
locurile pe unele odiniotU'ă hoinăream 

seri de·arandul cu line Împreună .. 
Deacum Îmi voiu Îllturna gândull 

spre trecut. 
Acolo 'o cimitirul aminlirilor, găsi. 

VOill cruci la care să mă'nchin şi de 
care să'mi spanwr idel'llurile unul după 
aUll!.. . 

AŞ8, bllllăoară, mă gimdf'sc ('tIIn (Inul 

Şi am putea oare sarMto"i alt
cândvlil aceasta Inviere decât pri
mavara când imnurile miilor de pa
seri Învie natura, când inmugureşie 
firicelul plăpând de iarba strapun
gând glia imbiba/a de umezealil şi 
când padumul zm'zdrilor tămâiază 
intinsurile desamortite? 

Deaceea, spuneam eu, primăvara 
aduce deodata cu seninul ei şi inta
,-ifoarea semnificaţie a unei sublime 
Jnvieri 

Şi· oare s'ar afla vreun suflet care 
in fata acestei Invie,.; să nu vibreze 
şi sa nu se intareasca'n straduintele 
sale? 

Şi tu slIs!inHndu·l11i elanul, contiflllfii 
compleclându·mă: 

Invierea lui Hristos serbându-o 
primavara. e un indemn la propria 
noastra Înviere! Dar t>pre a şti învia 
din cenuşa deziluzii/oI' infrânle, va 
trebui să ştim a calca ... cu moarlea 
pre moarte ... 

Va f,·ebui sa ştim a ne ingenun
chia patimile şi pomirile desmdfafe! 

;o .... ;o ...... 

trecut-, dupi'i denie--- mă plilll htHll Cll 

tine, în rilm de t08\'<1, adullll~cand gdn
duri hoinorc şi primăvăratice. 

Tu pllrtai un ghiocel la lmlonieră . ,. şi ilşa continuam să ne frămânlăm 
iar eu frăl1lânlam Înh'e degete un mu- gândllrile şi să ne Împintenim Iluwin
gur de Iilii:lc... tele, până'n dimineata când glilsul ră-

Ne purlam linerdea j)\:! sub caslanii guşil de toacă ne chema la Inviere. 
Înyerzin pHnă eâl1(1 luna se aseundea Şi.acolo slrânşi unul lângă aUul pri~ 
sfioasă în dep;Jrtări hdolice pe eari veam Iăcu!i la Iicărirea I:Igonică a lu
noi ne Încercam să le străbatem ClI minilelor de ceară, <1JFinse Întru mHre-
qândurile noastre culezălome. • lift stJl'bătorii ... 
, Şi poyesl!:al1l aşa, despre primăvară, Aşa se curmau şirul comentariilor 
despre sărhătoarea Invierii, despre.... nOilslre pe cari le·am fi continuai şi 

I t · . I pile" CosaA lzene anlll acesta În 8j'uoul sărbătorii Invierii. lIce en ŞI .•. (es re Ih: 1. . .• 
Şi nidodalft nu Îllcheiam pe cleplin Dar dacă le reluam, desigur că nu mai 

convorbirile rioastre juvenile... erau aceleaşi. Fiindcă nu mai slInlem 
Le·am fi continuai şi.acum c\ac' aş ". . mCI nOI aceeaşI ... 

fi venit să ma intfllnesc Cll fine. Fiindcă azi chiar sufletul meu -- gol 
Le dildenl11 de rost vreodată? . şi desiânat - nu mai vibrează ca odi. 
Cine ştie.,.. nioară la venirea lnviefii pe aripi de 
t':u cred că nu... f' ~ ~ 
Căci iată, aceeaş primăvară aninală ze Ir prirnavaralec ... 

Fiindcă în sufle tu-mi hărluii de trudă. 
'n crăci cu muguri ce se desfac avizi 

planează o noapte pe care n'o mai 
de soare, ne vine şi anul acesta._. 

poate şterge străfuJgerariie unei (nvieri 
Aceeaş primăvară cochetă şi zglobie 

luminate. 
~ şi·acum ca 'ntoldeauna - ne vine Dacă ne Înlâlnemll, le-aş fi Întrebat 
după o iarnti 'n care ni s'au încreţit necrezător: 
fruntile ClI lot mai mulle (:ungi de 'n· - In sufletele câtor oameni mai 
grijorări şi trudă. invie in fiecare primăvară, adevărul. 

Şi·acum ca 'ntoldeauna aceeaş pri. binele, iubirea? .. 
măvară·i aductitoarea unei Invieri sem- In sufletele câfor muritori primă-
niticati\'e. vara-şi mai oglindeşte seninul? 
Aceeeş primăvară, aceeaş sărbă ••. Dar tiindcă aceeaş primăvară nu 

toare... mă mai chiamă spre locurile pe unde 
Dar numai suntem noi aceiaşi. odată hoinăream impreună cu tine. 
Scăpa1i din câte·o nouă iarnă an de' Ii.am scris ceeace mă frământa şi acum 

an tof mai ingreunaU de poverile nii· iU aştept răspunsul. 
zuinlelor noastre zădărnicite. numai sun· Ţi·1 aştept şi aş vrea să fie întăritor 
1em aceeaş cari am fost În primăvara cum iti erau cuvintele de odinioară. 
când am întrerupi discuţiile noastre. Pentru ca citindu-I să reÎncep a crede 

Iti aminteşti, de-o pildă, ce·ti spu· că şi pentru mine va trebui să Învie 
neam anul !recul? Hristos in fiecare primăvară pe care o 

Numai primăvara poate fi să~ credeam odată săIăşluitoarea unei In
lăşluitoarea unei sărbători ca ac~ea vieri inUiritoare. a unei Invieri s,"mni. 
a Invie,·ii. Că doar Invierea Impăra- ficative. 
!ului măririi I! învierea binelui, e Şi pentru aceasta. fă in aşa fel ca 
incoItîr"a aJ{lvărului, e inmugurirea răspunsul să li-I primesc de .. Dumin«a 
iubirii... Tomii... ViunplI BlltGrill, 
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Parodia dela fllba-Iulia. 
Cum se năpusteşte câte odată ar lucra de comun acord ClI Bu

nenorocirea pe-un colt de tată dapesta, ei plimbă necontenit o 
şi nu-i Illai dă răgaz să-şi vie în ură neputincioasă pe care-o lrans
fire L.. formă În capital polHic, exploa-

In via1a politică a Ardealului tând toate neajunsurile masselor 
de după război intervin parcă populare, In măsura slăbiciunii 
forte de domeniul fatalilătii, tri- unui guvern cre:;de diapazonullor, 
mise oare-cum inlradins ca să spre bucuria duşmanului de peste 
încurce lumea şi să anihileze toate graniţă, care vede In ei I1işle a
bu ne le năzuinti pentru statorni- liati fireşti. Va trece incă vreme 
cirea unor raporturi echilibrate.' multă şi vor trebui sfortări mari 
în demagogia plină de întuneric a până se va încheia acest capitol 
d-Ior V'aida-Maniu se sbate de de ingrafiludine şi zăpăceală, care 
zece ani biata provincie, care a ar da mult viitorimea să·I poată 
legănat visurile de libertate. ale smulge din analele tării.. 
atâtor generatii. Intrecerea nemi- • 
luită între cele două asociatii de Pentru moment ne găsim iar 
exploatare sustine aici o atmos- în plină ofensivă de legende, care 
feră morbidă şi coboară ori-ce mai lenebroase, ticluite anume 
indemn de viată în raza unui po- ca să sporească sentimentul de 
litîcianism meschin, care înveni- nesigurantă în sufletul multimii... 
nează toful. Trec anii peste capul Adunarea ce se proiectează la 
nostru, fără ca să ne putem bu- Alba-Iulia, uitând că parodiile nu 
cura de roadele unirii şi pe rui- sunt îngăduite in istorie, devine 
nile granitelor sfărmate persistă un nou prilej de scormoni re a 
încă în mod meşteşugit ca un tuturor instinctelor rele, care se 
blestem de cununie un fel de a· speculează fără milă de către 
creală postumă, care se iveşte proprietarii de voluri din Ardeal. 
la toate ocaziile şi ne lnghiată După nenumăratele făgăduinle 
zâmbetul pe buze... In această deşerte. plimbate la atâtea adu
stare de tensiune surdă, legendele nări, tovarăşii d-Iui Maniu au mo
otrăvite cresc ca ciupercile şi bilizat acum cele mai fanlastice 
dispar lăsând in urmă miasme svonuri menite să sguduie ima
care se respiră greu... ginatia tăranilor şi slH atragă 

Trebuie s-o recunoaştem, că spre câmpul dela Belgrad. Ur
vina de căpetenie a acestor du- mărind un scop efemer de poli
feroase stări sufleteşti revine în ticărie m 'iruntă, prăvălindu-se tot 
sarcina conducătorilor fostului mai jos pe scara unei demagogii 
partid naUonal, care n'au inteles care e singura lor platformă de 
lozincele vremii şi închişi În gă- existentă, profitorii ahtiati de pu' 
oacea unui egoism ingust n'au lere pun azi fără nici un scrupul 
contribuit cu nimic la consoli- totul Ia bătaie şi răscolesc orice 
darea 'ării. Cine va scrie odată, nebunie, numai să adune lumea 
după ce ne vom fi prăbuşit noi, la demonstratia lor. De câteva 
povestea acestui sbucium tulbure săptămâni e o specială agitatie 
din primul deceniu al Ardealului care se probagă aici, cu tot felul 
de după alipire, va rămâne uimit de amenintări fluturate în taină 
de inconştienta politică manifes· şi cu şoapte subversive spuse la 
tată aici, Nici o sbucnire de lu- ureche. Nu-şi dau seama aceşti 
mină, nici un avânt generos în târcovnici orbeti în ce lumină pun 
toată indrumarea celebrului co- viata noastră de stat in fata străi
mitet de-o sută, care n'a rodU un nilor şi cât material servesc Rot
gând şi n'a zămislit o initiativa. hermeerilor din toate părtile cu 
de interes obştesc. Aceşti oameni, tribulatiile lor! 
din ziua Întâi a liberării nu sunt Aierele de vitejie ridicolă cu 
decât protestatori cu toată revăr- care-şi lansează reclama sporesc 
sarea de beneficii, în care s' au tot felul de legende caraghioase ... 
năclăit până în gât. Ca şi când Inchipuifj-vă. iar e vorbă de "revo-

iutie", cu care ne Înlricoşază d. 
Csîcso-Pop dela Banca Româ
nea~că Ş! sotii, O serie intreagă 
de proiecte fericitoare circulă din 
gură in gură în Ardeal, ca tot 
atâtea cadouri pe care ni le rezervă 
Alba Iulia la Dumineca TomiL 
Vor fi acolo, fireşte, sute de mii 
de oameni, care se vor declara 
"adunare na(ionaiă H. Tabloul de
vine din ce In ce mai dramatic. 
Se va constiiui, probabil, un mare 
sfat menit să înlocuiască Parla
mentul din Dealul Patriarhiei de 
unde i"lI plecal deputatii na1ional
tărănişti, după ce-au incasat, bine· 
înteles, diurnele. Adunarea se va 
declara în permanentă şi "milionul" 
de oameni nu va mai mişca de
acolo. Se vorbeşte de transfor
marea ordinei conslitutionale şi 
se pare că pentru Inalta Regentă 
nu se va rezerva intentiile cele 
mai bune. Cu toată insistenta se 
70pteşte şi de "autonomia A r
dealului" ... 

lală un buchet prins în treacăt 
din argu 11enlele cu care domnii 
Vaida-Maniu "fac politică" in 
Ardeal!... lată o probă din me
todica educa1ie cetătenească de 
care împărtăşesc poporul desro
bit alaItăeri.., 

• • .. 
Dacă confăm cu realitatea, nu 

e tocmai greu să facem o pro
fetie şi să vedem limpede de 
pe'acum ce va fi peste două 
săptămâni .. _ De sigur vor as· 
culta chemarea destui săteni sbi
ciuifi in curiozitatea Jor naivă de 
către agen1ii care-şi fac meseria. 
Vor fi mai multe mii de fată, fără 
ca numărul lor să devie ingriji
tor, Nu va fi nici o "revolu1ie", 
fiti pe pace. Revoltele nu se nasc 
cu termen la comandă, ca o a
dunare la bancă. Se cer chinuri 
exasperante, ca să fie ucisă răb
darea cclor multi şi se mai cere 
temperttmenful inHamabil al unui 
popor iubitor de gâlceavă ... Nu 
e, din fericire, nici una nici alta. 
l"IizeriHe curente din Ardeal sunt 
destul de mari, dar nu atât de 
groaznice ca să poarte in ele 
germenul l'ezervării. Şi mai e încă 
ceva; revolutia, dacă ar fi să 
isbucnească, ea nu va porni din 
tolba dioscurilor de la Blaj. Ei 
mCI nu pot, nici nu vor să facă, 
fiindcă a doua zi după ce s'ar 
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., . f" ~ urm pIerzarea, el ar 1 prmt-
cei care ar plăti mai grabnic 
mai scump" - Prin urmrre pule 
şi din această pricină 5ii fim n 
laHv Jiniş1iti,.. ] 

Ai '7 n uncl. t ~l 
Nu va fi revolutie, ci rezolutie r~1 

Asia, da, cu sigurantâ, una lun~~ 
şi deslâ nată, ferecată cu consi&'. a 

t d v h' It· , t ' 1Jnt ren e upa vec lU lplC aus n& 

toate pocnind la coadă in acelte 

traditional dicto~, care codifică ,€ t ( 
foame ancestrala: Vrem guver~11 
M ' - 1 'Z'b Va ! amu Şl a egen l ere .. , ( 
fi, bineinteles, penibile execitii t~( 
retorică rudimentară,.. Din ga~ u 
lejul urlătorilor de ocazie ,\Im 
cădea înjurăturile asupra tării,( ar' 
o ploaie de funingine. In atilll~~ 
de aceste cunoscute Îndrăzn~ 

)~ r, 
verbale, nu prea ştiu ce tulb: < r 
rare s'ar putea face la Alba·(uli[16.1 
Bv. t t v ~ Inl atrana ce a e, scumpa noua pel . 
Iru semnificarea ei istorică, tfl~ 

• v d t ,·t e 11 prezlllta un ca. ru po 1"1Vl uni 'i 

. ă' l ' f ă d efi mIşc n popu lare In a ar e ma v 

"1 1 ,. C t ara gml e eg11. e-ar pu ea oare ~'ce 
improvizeze' acolo multimea l- t 
tărani, fanaHzată o clipă? Să. de:

n 

b v vI"I ' ISC llSl1a asupra prava II or evreleş t 
din localitate? Imposibil, fiindcă,e~ 
opreşte aliatul Iacob Pistiner ... S 

V. A d' . jCel 
porneasca lfl Clar lur} a.memn]\ter 
foare spre pa alu eplscopU 1 

Majlâth? Nu cred, fiindcă â en 

opune canonicii dela Blaj... (A S 

singură primejdie serioasă eXist~~~ 
d-nii Vaida-Maniu in fruntea fi,.ll~ 
langei de devotati ar putealU-a

, 
cu asalt pretura,· unde s'ar irle~ 
taIa biruitori Q după masă, pân1?n 
ce tăranii chemati de lucru cânl~n 
pului s'ar răzleti pela casele lor';tO 

Prin urmare: nimic. I u 
'ebl 

• • • 
Şi totuşi va fi ceva,.. Pe detfef 

supra Ardealului va trece în clip U 
aceia ca o fâlfâire aspră şi recejbu 
Putini vor şti că e râsul rege~llh 
tului Horthy din palatul dela BudAs, 
unde se va prăznui o mare j~ce 
bândă... .la 

"Ţara Noastră" O. Goga,sOl 
.~rs 

Icâ 
Abonaţii noştri Carljii 

incă n'au achitat abon;ân 
leal mentul pe 1927 - sunt ru 
JOI 

gaţi a ne trimite sum\or 
de lei 206. - Fi 

e I 

--~-~--------------------------~--~--~~-------------------------------------------=, teva clase de liceu şi·acum învală (~~' • o anI v e r sar e. 
Doru Leleanu împlineşte azi 20 de ani. 
Vârsla când firile meditative se În

treabă de rostul vielii, cele visă toare 
fredonează popularul cântec "Dacă'n 
douăzeci de toamneI< - iar cele mai 
"reale" se marginesc la o aniversare cu 
miros de vjn~ aşa cum obişnuesc tă

ranii să se cinstească de câfeori le 
fată vreo vacă • • • 

Doru Leleanu Însă, avea o fire vi
setoare. 

De aceea astăzi când Împlineşte 

douzeci de eni, pe o bancă do sită 'n 
umbră de salcâm, fredonează 'ngându
rat şi abătut: .. Dacă'n douăzeci de 
toamne, zi senină n'am avut, OI 
atuncia spune·mi. Doamne, pentru ce 
m'am mai născut ?!c ... 

Era o după amiază senină şi căI. 
dicică. 

PrÎmavara' aninată'n salcâm! şi'" 

lei mângâia fruntile-insenindu-le. Un 
vânt perdut rătăci a agale printre cră

cile Întinerite. 

Vicenliu Bugariu, 

Cei cari l-ar fj văzul pe Doru Le
teanu, Îşi Închipuiau că e în aştepta

rea părtaşei visurilor sale care intâr
zia să soseasc8. 

Şi nu s'ar fi înşelat. 

Căci Doru Leteanu îşi aştepta înlr'· 
adevăr stăpâna gândurilor, fixând cu 
privirile-i şterse un punct aninat intr'o 
cracă inmugurită. 

Era ora 5 după masa. 
Doru aştepta pe Didina sa·1 spună 

ci implineşte douăzeci de ani. N'a 
mai spus la nimeni· aceasta, dar ei i-ar 
fi spus-o. 

Şi asta ar fi făcut-o nu cu gândul 
de-a-i prilejui vre-o bucurie. ci numai 
aşa ca să ştie şi ea că el împlineşte 

douăzeci de ani şi ca ea apoi să-i 

spună aşa c~m ştie ea să şoptească: 
"Multi inainte ••• « 

Dar Didina Întârzia să sosească. 
Doru Leteanu. din aseastă cauză, 8 

început să scormonească. nisipul cu 
bastonul pe care-[ poartă cotidian de-

când şi-a luat bacalaureatul, iar frun
tea i s'a încrustai cu două dungi de 
'ngrijorare, 

- Poate că nici nu mai VÎne 11. .. 
. Gândul acesta·l neliniştea şi dea

ceea Doru Leteanu s'a sculat de pe 
bancă şi CI inceput să se plimbe agitat. 

O floare de sălcâm căzu În nisip la 
un pas înaintea lui. 

Doru din vÎsător ce era incercă să 

devină meditativ: 
- De ce o floare căzută'n nisip 

are altă semnificalie decât o frunză 
galbenă care se desprinde 'n toamnă 
de pe crăc ile innegrî1e de ploi? 

Dar nu căută nici un răspuns Între· 
bării sale ci continuă să 'se plimbe 
privind cercetător printre stâlparii din
prejuru-i. 

Şi din nici-o parte n'o vedea so
sind pe Didina .. 

Această constatare îl îndemnă să se 
aşeze pe o bancă mai în fată ca 
pentru o aşteptare mai Îndelungată. 

• 
Didina drăcuşor cu ochi negrii, a

prinşi şi iscoditori era o fire care nu
mai visătoare nu era. Făcuse vreo că-

toate: menaj, broderie, muzică .• '""0 
Avea 101uş timp spre a mai împerei 

trita programu-i monoton ca câte ete 
întâlnire la şosea cu vreunul dint.ăv 
prietenii cari o adorau. 11&1 

Şi Oidina era fată deşteaptă şi ~\lIT 

bine de cine şi cât de mult e adoT8i 
Şi se purta in consecintă. 

Pe Doru Leteanu Însă nu-l puii ŞI 
pricepe. Sau chiar dacă·] pricepea ape 

1 b' P' , . ~t ICI' nu- apro a. rea era visa 01'... I 
Decâteori il inlălnla nu-I auziil ,ea 

cât făcând teorii prolixe - dar entusil Ş 
ste - despre iubi re, despre viată, despue 
cerul senin şi despre seninul zilelorr~ 
cari le-aşteaptă... I 

Of 
Şi Didina nu incercă. niciodl 

să·I înteleagă pe Doru. Nu se pul'ml 
ea transpune în viitor, Prea îi pJă~e, 
prezentul. iie 

Şi-apoi Didinei ii mai plăcea să: 1_: 
plimbe cu maşina pe care s' o C~ea 

ducă ea Însăşi, cătă vreme DO~n 
prefera să se plimbe pe jos. pe ~'Ut 
teii infloriti pe cari îi considera : IJ 
cei mal nimeriti să facă un cadru f\n 
trlvil contemplărilor sale. Jl 

1(1, 
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o etapă 
Intre prăznuirea invierii fanlaslic de 

Ir!ilucitoare fi celui mai sublim dintre 
ublimi, - Mântuitorul CreşHnismului 

i al Omenirei, - între apoteoza cui· 
linantă şi glorioasă a Bisericii Creş
ne şi nemărginitul Divin al serbărei 

e de o mie nouă suie douăzeci şi 

pt de ani anunlă noui elape de În
ăltare şi cucerire a sufletului ome
esc, poporul român prăzoueşte sim
olul unei la fel de înnăltăloare şi su
lime reinvieri, unei la fel de înnăIIă
Iare şi splendide cuceriri: cucerirea 
lorală a românismului .... 
Inlăn!uili În vârtejul unei desgusfă

)f re şi opozitioniste politici, amalga
lati în eforturile satisfacerii unor pa
mi personale şi egoiste, lârâti de 
oianul atâtor poslbellice şi materialiste 
efiniUi, periclitasem pentru o bună 
erioadă de timp ideia cea mai nece
ară unei natiuni, spiritul cel mai pro
ice pentru desvollarea unui slat şi 

entru mentinerea adevăralei ordini şi 
iscîplini natioJlale: ideia spiritului şi 

entimentului national român. 

Dar, dacă in aparenlă amorlirea 
ceasta superlicializa cu o absolută 

ttcnsitale cadrul unor anumite ele· 
lente, toluşi în nepulin1ă de a crea 

scindare surIetului şi gândului· . ro
lânesc, undeva, prin cuiele indeslruc
bile ale zăcăminlelor de tainică şi 

~ală energie nalionalil, încet, Încet se 
regătea isbucnirea violenlă ce la un 
lOment dat trebuia să adllcă pe ro·
lânu] de pretutindeni la adevarata lui 
oloare, impunându.j de-acum inainte 
titudinea cu adevărat românească, ce 
ebuia s'o aibe În toate manifestările 
li şi sinletizându-i Întregul drum ce j·1 
regălf>a viitorul. 
Una din aceste prime şi formidal~ile 

;bucniri, fu pe lângă altele de mai 
utină şi pa!riotidi propagandă, ideia 
A.socialiei române pentru avialie". 
icel, Încel, elementele ce fiU făcut 
tia spiritului de sacrificiu şi natlona
sm român, s'au asociat Într' o Înflă
ărată şi ralională dorinlă de jertfă, 

Icât de "Ziua A.viatiei" asislarăm Cli 

~'ii la cizelarea unor Înnalte simti· 
~ânte de solidaritate nalională şi la 
Karea unei barieiri de hotărâtă şi 
I t v. • b t ?on ana opme: opnrea spre ancru a 
ioral.na\ionaIă a naliunei. 
Fixându·şi pentru totdeauna acliUlH'a 

e mâine. lămurit şi veghiând în viitor 
fice manifestare ce ar fi În dauna 

Din aceste motive Didina nu !inea 
;rea mult să se Întâlnească cu Doru 
eteanu în aceea zi frumoasă de pri-, 
Iăvară şi deaceea acceptase ea o allă 
,llâlnire cu lin altul care nu era aşa 

'um e Doru Leteanu. 
~ • 
. Şi Doru aştepta resemnat pe banca 
te lemn înegrit pe cflre încerca să 
1lcrusteze O Inimă străpunsă de o să, 
(eată ••• 
:, Şi aştepta cu credinta că Didina Ire· 
;Ile să fi fost retinută undeva şi de-
fea întârzie. . 
. O vrabie 10păia inaintea lui ciripind. 
loru Începu iurăş să se intrebe: 

4 _ Oare aceste mici vietăti întrucât 
I:lot conştiente că există. Şi oare şfiu 
le, se Întreabă ele vreodată de ce 
ăesc, În ce scop? 
t (-s'au părut prea grele întrebările şi 
'eaceea Îşi ridică privirile 'n sus spre 
o~rul senin şi albastru ca şi când ar fi 
\'Ut să uite Ceva. 
; Dar albaslrimea cerului il Îndemnă 
f\n nOu să se întrebe: De ce oare ce
Il reuşeste să-şi oglindească starea'n 
]fletele noaslre.? De ce când e el în· 
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natională. , 
I de răsturnare a unei situaliuni ce tre· 
I Imia distrusă, şi alături de acei cari 
I in numele armatei şi cult urei române 

spiritului de echitate şi justitie najio- sunt singurii ce constiluesc adevăratele 
nală, poporul rOll1ân va căuta să-şi noaslre propilee nationale, să păşim 

echili C reze definitiv ideiCl sacră ce l·a demni de virtutile ascunse în sânul 
dus spre culmile glorioase şi neperi- poporului nostru şi, nepăsători de ata
toare ce i-a consacrat istoria, singurele curile cu cari foştii noştri prieteni şi 

dela care vom putea privi cu incre- aliati de sân~e amărăsc bunătatea şi 

dere spre chezăşia viitorului nostru increderea sufletului noslru atât de 
national. sdruncinat, să ne mângâem noi inşj·ne 

Increzători în victoria reinvierii mo- Cll marile cuvinte ce ne-au adus Ro· 
rale a unui românism slăbi! morali- mânia de astăzi: dreptatea şi patrio-
ceşte de invazia unor duşmani interni IisllIul românesc. 
şi externi, stăpâni pe Întreaga actiune Petre TO/llesclI 
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~u ~rilejul ~HrMlorimi zilei auiHti~i. 
ZIua Floriilor, zI senină de primă

vară, a fost prilejul unei gr andioaşe 
manifestatii fată de aviaţia românească. 

In întreagă tara la oraşe ca şi la 
sate mulţimea a dovedit d e păstră
toarea unor sentl mente fru moase pentru 
avântul pe care va tre bu i să îl Însu
şească aviaţIa. 

Din Iniţiativa oa .nendor de bine s'a 
fixat În z'ua Florlilor o zi a aViatieI. 
ŞI s'a dovedit cu acest prilej că in 
conştiinţa românească e trează Încă 

grija pe care o are faţă de patrImoniul 
national. S'a dovedit că ma! presus 
decât interesele individuale $1 preocu
pArile cotidiane stau interesele na-
tionale. • 

ŞI această dovadă ne Întăreşte cre
dinţa într'un viitor sigur şi senin. 

In Arad, un comitet de inltiatlvă, 

compus din persoa.ne remarcabile a
tât prin calităţile lor cât şi prin bAr
bătla care îl caracterizează, au depus 
tot zelul lor pentru ridicarea elanului 
şi pentru inviorarea atmosferei zilei 
aviatiei. 

Succesul lor ne :10vedeşte că truda 
nu le-a fost zădarnică. Căc! s'a ajuns 
la un rezultat atât moral cât şi ma
terial care desigur că corespunde stră
duinţelor depuse. 

Totuş n'am putut fi scutiti de o 
deziltlzle: 

Programul zilei a fOlt susţinut 

aşa cum se susţin toate se[bărlle 

de acest gen, alei in Arad. 
Şi asta o spunem pentru publicul 

de care a depins reuşita sărbătoririi. 

N'am vrea să'1 supărăm pe acest a
nonim public. Dar nici nu ne putem 
fi fuza o intrcba~e nl'dum!ritoart>. De 

nourat şi noi părem mai Îngândurati, 
mai presomoriji, iar când el e senin, 
şi noi l.âmbim şi ne simtim mai uşu

raii de griji?! 
Pe ft.ta.î dislrată ce schilă o opunere .• 
- Nu, nu era adevărat ce-şi spune a 

mai Înainte. Acum de exemplu cerul 
e senin şi el tot nu e vesel?! 

Privirea I se lumină ca de-o aducere 
aminte: 

Intârzierea Didinei îl face pe el să 
nu fie aşa cum cerul îl Îndeamna să fie. 

Şi această explicalie il trezi par'că. 
Incepu să se neliniştească. Scăpă. 

tatul soarelui ii dădu de Înteles că s'a 
făcut târziu. Intr'adevăr ceasul de pe 
mână ii Hrătă că s'a făcut ora 7. 

Agitat se sculă brusc de pe btmcă 

şi-o porni înainte. -- Unde? Acesl 
gând ÎI opri un moment. N'avea unde 
să se ducă şi deaceea o porni Încet. 
să se plimbe de-alungul aleelor mâll
găîate de umbrele lungile ale pomilor 
de pe de-aIăturl.~· 

Un sbârnăit de maşină şi un chicot 
Înăbuşit de fată ii atrăsese atentia. 

Era Didina. 
Cu părul f1lllurând în vânt alături 

ce pare acest publiC atât de blaza t 
atât de lipsit de Viaţă. Că doar, har 
DomnuluI, frumuseţeaztlei aurite de 
soarele primăvăratec îl Îndemna cu 
dinadins la trezirea din letargla in 
care a zăcui o Iarnă întreagă. • 

A. da! ştim şi cunoaştem un pre
text: Criza fmanciara. 

Dar să ni se dea voe să nu-l cre
dem. 

Şi asta o fac€ni findcă 'prea ni-e 
dat să vedem mereu cafenelele şi rf
stamantele tixite de acelaş publ!..: 
"'inOOlm" ş! atunci de ce n'am veddl 
şi pe la Palatul Cultural aceeaş îm
bulzeală? Duminecă seara la festiva
lUl aranjat de comitetul de miţlaLva, 
nici jumătate sala n'a fust ocupată? 
Atâtia român! sunt in Arad dţi au 
fost' in acea :d la festival? Nu credem. 
Fiindcă i-am v~zut iri alte părţi şi-a 
colo ni se pare că erau mai mulţi. 

Dar pe acolo pe unde l-am văzut 
era altceva de-::ât ce era Duminecă 
seara. A.:olo erau Întruniri unde se 
tipa, se înjura, se calomnia şi se vor
bea În numele democraţiei 

Apoi recunoaştem şi noi că asem\!
nea manifestatii sunt mai distractive 
decât o conferinţă În care S~ vorbeşte 
cu îngrij-lrare legiti;nă dtspre viitorul 
Invidiat .d ţării noastre. 

Numai că şi copiilor cari prt:feră 
zângănltu! ullel liGgure într'un pahar, 
cântecuJul dulce de l~agăn - noi le spu
nem că o fac d:n naivitate sau dintr'o 
prostle copilărească .. 

Uar să revenim de unde am plecat. 
Vorblam despre manifestaţ:a de 011-

mlnecă. Să-i facem bilanţul? Ar În
semna să spunem lucruri cari se pe
trec cu regularitate matematică la 
toate ser bările si mllare. Dea.:eea a
mintind Te-Deum-nl dda Catedrală 
chetarea pe bultvard şi festivalul dela 
Palatul Cultural, vum insista asupra 
unor evenimente cari ni se par mal 
vrednice de rdevat. 

de lorgu, colegul său de universitate, 
Didina la volanul maşinei nu voi să-l 
lase pe Doru să treacă aşa, fără s'o 
vadă. , 
Până să se dumireHscă Doru de 

această aparitie, Didina se îndepărtă cu 
maşina pe care o conducea voiniceşfe. 

Pironit locului, uimit şi Înfrânt Doru 
nu Illai ştiu ce să creadă. 

-- Va-să-zică d'aia n'a venit Didina? 
O roşeată de trandafir ii năvăli in 

fată şi un zârnbel cinic i Se Înc;iibă 
În coltul gurii. 

Se aşeză pe O bancă de-alături ca 
şi când ar fi sim1i1 nevoia unei odihne. 

Cu privirea fixată 'n van, Doru ar·fi 
vrut să spună rar şi sacadat cuvinlele 
lui Sbilt din ~Palima Roşiei." "Am iu
bit-o, am idolatrizat-o, am spiritua' 
lizat-o şi acum o 'ngrop cu dricul 
primăl'iei" ... Dar ... 

O lacrimă se furişă an: ii/oare dea
lungul obrajilor imbujorali; - Nimeni, 
nimeni nu mi-a spus azi când implinesc 
douăzeci de oni, urarea ce se spune 
cu o stângere de mână: .,Multi· 
înainte" ... 

- Nici chiar Didina ... 
Şi capul ii căzu greoiu ca o peatră 

pe pieptul in care inima conştientă 
par'că de Însemnăfatea aceslei aniver
sări bătea puternic şi grăbit .. ' ca la 
douăzeci de ani. 
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In acest scop amintim conferinta 
inimosului căpi an de avatie, d. Ni
colau, delegat itI ministerului de Râs
bolu, care- cu o voce de argint, timp 
îndelungat a acaparat atenţunea au
ditorulul purtândLl-1 din timpul crun
tului măcel. 

A vorbit şi'n vorba lui se desprindea 
dragostea pati:naşe fată de viitorul a
cestei ţări, văzut din înăltimlle ikarice 
de unde pri tiriie nu mai sunt sta vi
lite nie! de patimi nlei de răutătl şi 
meschInării ,.omeneştl .. " 

Şi to:mai fiind:ă a vorbit aşa cum 
a vorbit, am regretat lipsa publicului 
Arădan. Ar fi ascultat acolo lucruti 
cari desigur il stimul au la o viaţă mal 
intensă, mal Vloa'e. 

Potrivit obiceiului reportericesc men· 
ţionăm pnzel1ta 1. P. S. Sale episco
pului Dr. Gijgorie ah. Comşa, a dlul 
Z F1loU prl!lectd politiei, dllli Ailgd 
Pişta primarul oraşullli (încă!) a dlui 
Crlşan d~r. liceului, M:hulm, Botiş. 
Langa et~. şi înainte de a trece la 
alte lucruri pe cari vn m să le mai 
relevăm să nt se Îngădue să reprodu
cem o convorbire prililsă cu o ureche 
de reporter indiscret intre un demn 
cu pretenţii de om {uit şi vânzălorul 
de programe. 

- la, vino'ncoa, şcfule? 
Da, mă rog, poftiţi un program? 
le, că deaia te-am chemat. 

-- A, da .. poftitll 
- Da cât o face ăsta? 
- 12 Lti, Olt-... pentru aviaţie ... 
-- la, vez :-ţi de treabă. ţine-I, nu-I 

iau. Ş p@rnin(j inspre sală murmură 
printre dinti. 

- Da ce, parcă am eu lipSă să 
zbor vreod .. tă cu aeroplande astea !". 
Să mai comentăm? Ar fi de prisos. 
Regretăm e'am spus şi atât. Dar am 
făcut-o spre a demas'.::a mentalitatea 
Idioată, egoistă. 

- "La ce să dau banI, dacă eu per
sonal nu simt nevoia?" 

ŞI acest lucru şi-I vor fi spus mulţi 
din câtl n'au fllst la acea serbare ... 

Deacum să tre-:em la un eveniment 
pe care t'nem cu orice pret să I re
văm aşa cum s~ cuvine. Flindcă-1 
maită 

E vorba de "organul de propa
gandă pentru ziua a ialiei". Sburăto
rul aparltt sub in[!fljitea ledactiona/ă 
a D-lor Al. Constantinescu şi cap. N. 
Popovici. 
După câte ni se spun de către re

dactorii sus~mlntiF, acest organ este 
"un timid Început de realizare a fru
mosului gând, care sta la baza aso
ciaţiei ,.,lnfrătuea" 

Jar mai depal te: "Spirilll.l de cola
borare a tutuwr ener[!iilvr româneşti 
din actst ţmut se Înfirlpă din ce in ce 
mai consistent şi avem splfanta ferma 
că lşi va da roadele aştepiate". 

Aceeaş constatare o putem face şi 
noi cititorii mode şti al "timidu/ui in
cepul:'... ŞI o facem ca o vie satis
factie. 

Fiindcă ni-se dă o.:azla de a privi 
cu mândrie activitatta utilă a unor 
forte cari pot da mult când es din 
umbra patimi lor p:>litlce. Şi cum n'am 
fi mândri văzând Într'un organ de 
cultura cari oi lipseşte, numele fruD
taş!1or act stu! ţinut? Aşa de exemplu 
În zburătorul şi-au dat tributul lor de 
muncă d-nii Col P. Georgescu, J. P. 
S. Sa episcopul Aradului Or.O:igorle 
Comşa, Ioan Mantanl, Aron Cotruş, 
AI. Negură, Volbura Poiană Nhturaş 
Ascaniu Crlşan, Ing. T. Butopscu, Dr. 
Dionis!e Benea, G. Lipovan, Tomescu 
Petre etc. 

Nume cari dovedesc că societatea 
"Infrătlrea" tinde să realizeze frumo
su i s::op. 

Şi acest fapt ne bucură ind~osebl. 
Şi il relevăm că pe unul ce ne-a 

prilejuit cel mal mult elan şi îndemn 
cu ocazia zilei aViaţiei. 

Fie că această infrătire să continue 
s~ se intăreasca. Va fj spre folosul 
nostru al tuturora. 

Căci prea am fost mereu hărţulti 
ia lupte pătimaşe de partid spre a 
nu simti lipsa unei infrătiri ca aceea 
pe care o vedem că se incheagă sub 
ochii noştri' 

Din parte-ne il urăm o prosperare 
continuă. 

VUor. 
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Chestiuni deslegate de 
DI Secretar de Stat, Gipaianu. fftP'Ct, nu OORBt! 

Intre multele chestiuni cari au pri- De 3 ani, în Aradul cu atâtea tra-
mit deslegArl favorabile de cătră D1 dţH frumoast'. in Aradul ce pare acum 
Secretar de stat Cipă!anu, au fost pe mai instreinat ca pe vremuri, s'a Îa-
lângă cele ce ating n forma (igrară, şi flintat de cătră Industriaşi! şi comer-
inzestrarea satelor cu pâşune, păduri cinaţli români o Asociofi~ şi o Bancă. 
comunale şi locuri de case. Cât pd- Cine ie ştie? 
veşte chestia din urmă, se vor da după Sediul e pe Bllievardui Regina Ma-
îndeplinirea formalltăţilor, tuturor 10- . na. 
cuitorllor lipsiţi, iar comunele losaş, Trecem în fiecare zi pe acolO'. 
Feniş ş\ 10săşel vor primi păduri ca- Dar ne-am întrebat vreodată de ros-
munale rn nemijlocită apropiere. De tul acestor Instituţii? 
asemt>nea vor Întra ÎIl posesiunea pă-' La ce bun ... Avem alte gr;ji când 
dunlor şi comunele Minead, 19neşt\ şi trecem pe "COiSO'" 

Dezna cari până in prezent deşi se Ne uităm de pildă. la clădirea Neu-
află asezaţe într'un tinut păduros nu man şi-o admlrăm. 
s'au bucurat de situaţia de avea măcar Ne holhă.m och'i la galantarde bo-
lemnele trebuincloasl'. gate deasupra cărora numat firme ro-

Comunele Seleuş şi Zărand vor fi mânfşti nu se găsesc, dar niciodată 
improprietărite pe averea soclt-tăţii nn ne-am gândit la rostul Asociaţiei şi 
textlle Iar multe depe valea murăşulul, BăncI! comercianţilor şi Industrlaşi10r 
pe locurile disponibile. românI. 

Prezentându-se delegaţia din Mân-
Şi har Domnului au şi acestea un 

druloc-Cecir la OI prefect al Jude- rost bine fixat. De 3 ani în cadrele 
ţului pentru a depune plângeri In ur- acestor Institut!! se munceşte cu râvnă 
ma dez.astrulul din anul trecut când spre a ridica comertul şi industria ro-
grindina a nimicit Intreg hotarul co- mâncască. In ambele· consilii ale a. 
munelor amintite, DI prefect cu aluzie cestor instituţii sunt membiii cu un 

Am stat de vOlbă cu unul din el 
ş!-mi spune ci: 

- Ne-am trudit şi ne· am svârcolit 
in tot chipul ca să avem şi noi un 
comerţ românesc aici în Arad. Dar 
n'am fost încurajat nici de public nici 
de autorităţi. Şi-acum ne uităm cu 
groază la concurenta pe care ni-o tac 
streinil, Vom ;;junge de râsul acestora. 
Şi aşa ne cred el pe noi nişte oameni 
slabi şi proşti. Şi-acum Iată-ne că nu 
mai ne simtim tnstare să le arătăm 
că putem face lucruri bune, .• 

L-am ascultat tăcut. . 
Se tânguia bietul om şi avea drep

tate. 
Prea De place nouă să sforăim de 

c.âte ori ni se d~ prilt-jul: 
- Noi suntem străjerII granitei de 

vest. 
Ai graniţei jlnduite şi râvnite de 

către neastâmpăraţit noştri vecini dela 
apus. 

Dar prin ce ne arătăm Hednicl de 
această mândră situaţie a noastră? 
Prin vorbe goale? 

Ajungă! Prea ne-am dedat cu toti 
la sporovălală. Prea zm ajuns cu toţi la acele nenorociri, a redus pn ţul pă- ~ 1" d 

. I 700 1 120 trecut romanesc onorabl, ŞI cari e- nişte apostoli prevestito"i de profesluni mântulu\ din obşte de a a . ă •• I 
. . .• 1\ I pun o mun:! titanic pentru a mVlnge pe care nicIodată nu le traoucem in Iei. Ţăranii cu lacrimi 10 oc 1 au mu - d t . II 

. . I concurenţa !stru2ătoare a s rem or. fapt. Să pornim la lucru! 
tumlt Dlut prefect pentru lOteresu S'au ţinut intruniri şi conferinte unde Să De uităm la fjrme inainte de a 
ce-I, poartă ca~lel drepte. . d 1 oameni pricepuţi dădeau sfaturi pentru Intra în vreo prăvălie I Exemplul ni-1 

S au redus ŞI taxa Păşu~atulul e" I încurajarea şi român'zarea comelţului dau streloii 1 
30 lunar la 20, pentru acele vite cari pă- şi Industriei d njudeţ;!1 şi oraşul Arad. Să ni-! insuş'm spre folositI româ-
şuneaz! în pădurHe statuluI. S'au făcut atâtea Încercări frumoase. nismulul care va trebui să triun,fe in 

Asta e adevărata democraţie dove- Dar n'au fost ascultate de niment. acest Arad săIăşluitor al trainlcelor 
dltă prin fapte şi tra '!usă in realizări. Nimeni nu s'a grab:t să dea concur- sentimente româneşti de odinioară. 

Citiţi şi răspândi ti 
ziarul 

"TRIBUNA NOUA" 

sul lor material şi moral străduin- ŞI in acest scop indrăsnim să atra-
telor laudabile ale acestor Inlruoitl şi gem şi atentiunea autorităţilor. Ar fi 
harnici comercianţi şi industriaşi. dIn parte-le un gest frumos da:ă s'ar 

Şi aşa au ajuns bieţii, să desnâ· Întrece in încurajarea comerţului şi 

dăjduiasd. Industriei româneşti, 

~a 

CĂ P R Ă vpt;E~1MCÎ~ Str. Eminescu Nr.20 
A-

s'a mutat în Plftlft ~ftnORHUI, t~ll ~lr. R~MHnUlUI, 
unde pe lângă un aranjament modern, e,;>te· prevăzută 
cu tot felul de ar tic o 1 e s p e c ia 1 e, atât în 
AROMATE cât şi DELICATESE. 

Onorata clientela, aHit cei vechi cât şi cei noi, din toate 
col'ţurile Aradului şi jur, vizitaţi-mă şi vă veţi convinge 
de serviciul care vi se va face. 

G h. S te fu 
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NoI le ştim 'pătl unse de sentime:l, J 
ro:nâneştl. 

Li se cere îocă o:dovadă de Conştîln.ty 
ţiozitatea lor 
~Statul şi Băncile şi'ar indeplirll o 

sfântă datorie incurajând pe toatt· 
căile pasi bile aCl'ste instltutll und! 
ex stA dragoste de muncă, râvnă ~ p 
trudnlcie. lâr 

r01 
Ajutându-Ie se va ajunge odată lioil 

ceeace râvlleşte orice om de bine: ucei 
triumful românismului pe toate căil~~~~ 
ŞI în toate ramurile. aţI 

au 
Şi când Aradul va ajunge să aib:.i ( 

in plină activitate şi prosperare o 50-°<\1 

cletate culturală ca "lnfrăţirea /1 şI aU{U 
comercială şi Industrială ca cea amlntil~ar )m 
mal sus, atunci va putea spune că SI d 
Învredniceşte de reputaţia care o ~en 
vea odinioară. 111 

Până atunci să incurajăm şi sl a:iNI 

jutăm Instituţiile româneşti cari su~~~ 
ameninţate de furia concurenţei streiOuri 
Să incurajam prin fapte, nu P'i~lu 

vorbe I au 
V. Zenovle. ~~ --,.,. ,_Idt 

1 I 

Camera de Comerţ şi de Industrie Şi 
din A rad. I II 

------------_.....IJlb 

Convocare 
lle 
arÎ 
)ta 

Memb. il Camerei de Comert şi ~~l 
lndustrle' din Arad l s~nt convocaţi len 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARăn 
a Camerei, ce se va tine joi, la f~ 
A '1' ,la pn le 3. c. ora 17 in sala mare pr( 
prle, de ş. dinţe, cu următoarea 

P 
JOI o r din e d ezi: tu. 

- "ei 
1. Des:hlderea şi constatarea meJt 1 

brilor prezenţi, ln( 

2, Constituirea biroului, ~ 1 

3 R t 1 1 t9
,eD 

. apor u genera pe anul l] 1 
4. Raportul gestiune! pe anul t9Zec 

5. Raportul cenzorilor, l I 

6, Hotărâre asupra descărcării COl 
sillului de Administraţie Şi a Comil)i~ 
tulul de Cenzori, lH 

7. Ratificarea unei cor plărl de mer fe 
b . I ar 
fi sup pantl, ~1' 

8. Alte eventuale chestiuni şi eveful 
tuale propunerI. ilO 

lb 
9 .. Inchiderea. .pt 
Dacă membrli Camerei nu se ~ : 

prezenta la data pomenită mal sus·ri :m 
numărul cerut de Lege, adunarea ~rl 
nerală se va ţinea Duminică la, 1 

Aprilie a. c. ora 10 a. m. În aceinl 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi, fi 1: 
iltă convocare. A 

Din şedinţa Consiliului de AM.~t 
oistraţle dela 29 Martie 1928. ~rl 

Camera de Comert şi de Industre 
din Arad. oa 

Ci 
Pr,şedinte: Secretar Generalut 

Dr. Mihail Marcu~. Brulus Pdcur/l! 

Reproducerea acestei publicatlOnl ~~ 
către ziare ori reviste se poate f~ 
numai in mod gratuit. I I 

No. 295. ( 

'DEPOZITUL 
fHB~I&n ~e sn~e ~e t~r8cDtH Si m~;ini ~e ~ătit 

Cele mai splendide 80be de teracotA şi maşini de gătit 
din ţariişt din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc, la altul, transformări, căptuşirl de părete din plăci de 

, ·1 
~a 

1 

·11 

.e. PU C II E R .e. 
A R A O, Piaţa Avram Iancu 3. 

fayance se pot face prin preţurile cele mal reduse prin 

soţia lui III A-U RIT 1 U S '1' EI N 
• a-mI da tot. concursul. Rog onoraful public 

"' lr 

III 
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P ă"'· t t · l' ace vou . e •• ŞI o UŞI, e o leee Bni ~elH Unirea 8asara~iei. 
mare duşmănie între fraţi! Zece ani de când o fiic'ă a Roma· Un semn că $Iiu so aprecieze clim 

niei fi fost răpită dela sânul patriei· se cuvine dreptalea ce li·s'a făcuf după 
mame de călre ncsătioşii vecini din atâlell nedreptă!î cari i-au Îngreuna! _ Naţ'onal-Ţărăniştii şi Incoronarea. Ţărănişti

NaţionalH şi sărbătorirea Unirii Basarabiei. - răsărit cărora nU le ajung întins urile traiul. 

Prin aceste râuduri, ~răeşte un ro
lAn cu frica lui Dumnezeu, care În
rozit dc-atâtea certuri şi duşmănii 
olitice, se cutrmură la gândul, că, 
ceastă frumoasă Românie-Mare, a 
j~lI~s un câmp al istovirilor fo,ţelor 
'ationale, asemeni unui Raiu in care 
dtl strecurat pofte diavoleşti menite 

Ei distrame frumuseţea. aşteptând s'o 
,oală înlocui cu prăpăd şi pustiire. 
lu m'ar Îngrozi prea mult această 
lare de fapte din cuprinsul graniţelor 
'lmâneşti, daca În trecutul istoric n'ar 
i ramas Încrustate stări de fapte ase
~~nea, cu urmările lor. 
Insuşl Marele IISUS - a cărui În~ 

,ere o sărbătorim astăzi - omul 
rremurilor LuI, 10 loc de c~ntice şi 
Tt'amărlre. i-a acopent cetatea gân
iUriior cu o cunună de splmL Strigă
~Iui Său de "Pace Vouă", oamenII 
au răspuos şi'l răspund cu o mal 
Ikiită în'/răjb!re! Aşa a ştiut răsplăti 
mul orice gand mare. el izvorând in
Ideauna din minţi al căror freamăt 
'J purtat in ele însăşi Dumnezeirea! 
, Şi dacă trecem de sferele DIvine, 
1 lumea noastră pământcască, InvidIa 
Jlbură până şi cursul apelor! Nu tre
ue să ne rătăcim cu gândul În tim
\Iri prea vechi ş! prea depărtate de 
Jtarele noastre. E destul să aruncăm 
j privire în istoria Poloniei, vecina 
,:>astră de azi, şi să pricl'm că, des- I 
iembrarea ei a fost acuz:ltă de duş· 
Iănia intre frate şi frate, aşa cum 
,~-a fost dat să trăim şi să vedem 

"Iar pe d-stră. scumpe domnule 
preşedinte(!?) vă rog să continuatl 
a fi impreună cu Comitetul Provin-
cial al Basarabie!, şi de astăzi înainte 
acelaş luptător pentru ridicarea noro
dului basarabean, şi să credeţi că in 
aceste momente, o ţară întreabă în
tinde cu înduloşare şi Iubire o mână 
frătească ~oporu lui din Basar~ bla". 
Dacă însuşi d· 1. Man!u recunoaşte 

in scris, că d·1. Pan. Halippa este 
preşedintele Comitetului ProvinCial al 
Basarabiei, ce va putea fi învăţătorul 
dela Topolovelli!? Despre domnia sa 
nu mai întrebăm, ii cunoaştem prea 
bine Intenţiile. 

Avem insă nădejdea, că, pentru pro
păşirea in linişte a acestei ţărl, se 
vor găsi încă minţi luminate şi pen
tru cei cari propovăduesc in loc de 
pace, ură, aducerea la realitate va fi 
infAptultă cu ajutor!.!1 cămăşllor de 
forţă! 

Este o necesltate imperioasă, pen
tru a putea scăpa de perspectivele 
noul şi fără de sfârşit robie!. 

Mot Românal. 

Oin literatura străină. 

incomensurabile pe cari le slăpănesc. Şi acum se Împlinesc zece ani de 
Zece ani de când s'a confirmat un când s'a făcui unirea Basarabiei În· 

adevăr istoric pe care zadarnic au cău· streinate pe nedrept de mama văduvită. 
lai să·1 conlesteze lăcomoşii carÎ de· Se serbează pe toale 'nlinsurile tării 
cenii de-arândul au slăpânil despotic româneşti Împlinirea unui deceniu. 
o provincie care nu le aparlinea Întru Inimile celor cari nu parlicipă la 
nimic. aceaslă serbare majes!oasă, Irebue să 

Zece ani... fie impelrile de palimi polifice şi de 
Şi acum serbăm pecetluirea actului interese meschine şi egoiste. 

de dreptate făcui celor cari au suferit ,Pentru trezirea acestor inimi scriu 
jugul rusesc, celor despre cari gene· aceste rânduri. 
raiul Kulusov a spus: "Nu voiu lăsa 
!tiranilor moldovei de cât ochii ca să Unirea Basarabiei să tie un prilej 
plângă" ... de înfrălire a tuluror inimilor româneşti 

Au plâns şi'n plânsul lor ali nădăj· cari au sângera! după libertate şi pe 
J duH iar nădejdea le fu îndeplinită. care o avem aslăzi iar nu un prilej de 

De zece ani de când s' all'---aIătural polenjiare a uri care ne perseculă 
la altarul libertătii, allar păzit cu sfin· nedemn, Să ne Înfrălim, călindu·ne la 
tenie de către cei cari l'au râvni\, Şi focul pe care unirea de·acum zece ani 
in ăşli zece ani câte Încercări ademe· I·a sfintii şi atâtal Cl1 sânge mult, sânge 
niloare nu s'au prelat la amăgirea ce- scurs din rănile a 800 mii de asuprili 
lor inseloşati după liberlate. Neastâm· şi Înseloşali după liberlate. 
păralii bolşevici au incercai să readucă Şi de câte ori serbăm unirea orică. 
sub jugul asupritor de odinioară pe cei rei provincii la acel sânge să ne gândim. 
cari un veac ).au purtat cu resemnare. ~ Şi să·i ascultăm ecoul care se pierde 

N'a reuşit. E un semn acesta. Un ' printre noi şoplindu.ne: .. lnvrednicili-vă 
semn care arată că acei moldoveni de jertfa mea şi bucuraU-vă, infrăUn
robuşti ştiu :să preluiască binele şi li· du·vă, la apoteaza ei: unÎr(!a"'. 

bertalea românească. II. b. 

ce-a pictat. Un altul reciti cărţi inve
chite şi făcu o culoare bogată .... Dar 
când o atinse cu penelul - ea era 

măritarea şoricioaicei. 
fabulă Japoneză. 

~iace vedem în România Mare. Traduceri de: moartă. Un şoarece bătrân avea o fată şi 
'" '" '" AUREL BUQARIU, * voia să o mărite cu cel mai tare din 

Privind straturile sociale, În supra- U'. &lRTISTU'.UI Artistul picta Însă mai departe. Ta- lume. 
Jnerea lor, ţara noastră prezintă o SECREt u \1 \. \. U • bloul său se făcea din ce in ce mai Şi odată, s'a dus la soare, crezând 
tuaţle nebănuit de ingrljoritoare! Se OulOfR SCHRfmER. cll soarele-i cel mal tare din lume. roşu - Iar el din ce în ce mal palid. Dar soarele l-a zIs'. 
'egăteşle eroilor martir! - începând C:. Horia, Cloşca şi Crişan şi term!- A pictat un tablou şi a rămas ar- ... lnslârşlt într'o zi il găslră mort -"Pe miile adesfa mă acopere, no-
lnd cu ultimul vănător român, căzut tlst. În faţa tabloului său. ruJ Iar eu niciodată llU pot să-I aluflg". 
~ malllrile Tisel- o cunună de spini AIJli pictori au avut culori !Dai bo- UnII ti luară să·1 1mormânteze; - Atunci şoarecele se'ntoarse spre Dor, 
,eDltă să le sângereze sufletele, cari gate şi au plctat tablouri mal remar- alţii începură să caute prin toate oalele Ilândind că norul e mai puternic decât 
~l tresăltat de bucurie in zIua de 1 cablle. EI şi-a pictat tabloul cu o sin- şi căldările - dar n'au găsit nimic. soarele. Da~ norul l-a spus: 
2ecembrle anul 1918. Şi la împletlrea gură culoare: pe tabloul său domnia Când Iau desbrllcat spre al pregăti I -".Pe mme .a.desea mă aluflgă vân· 
_ cu durere trebue să spunem - d A - t d Iii' j tui, taf eu niCiodată nu pot sd-; IÎn 
t nu lucrează Românul, om de rând. un minunat roŞIl sclipitor; iar oamenii e lmorman are - easupra n mii piept". 
lI, .• Nu! _ Ea Îşi adaugă sp;n lângă se'ndreptau spre el şi se'ntrebau excla- aflară un semn ars de rad: era veche I Atunci el se duse la vânt, crt'zând 
il)in în cluburile acelui partid politic, mând: - .. Ne place tabloul, ne place foarte veche rana, în care fără indo~ că vântul e mal puternic decât norul. 
Ire în ziua incoronării la Alba.Iulla sclipirea!" lală a fost viata lui intreagă, căci mar- Dar vântul Juer~; . 

. fost lipsă la apel; jlcnlnd un Rege Venind ceilalţi pictori s'au intrebat: ginlle rănii erau vechi şi reglde .. dar -"Z'dullm~ fme pIept, iar ellllll pot 
~are 'li blând, care În ziua de lO Mai " să-I străbat mCI odătă". -"De unde şi-o fi găsit culoarea?' Moartea care ating tOlul, sbârcl şi Insfâr-:it merse spr'e zid â dl d 
H 7 a plâns pe pieptul ostaşHor prl- El I ă d "b' d N It "1 ă' I d 1 ... , g o n t!ulul batalton de Ardeleni, cari de- e r spun ea zam 10 : -,., U Va margiOl erOII, lpln u- e. c'acesta-i mai tare decât toţi. Dar zi-
llDeau Lui jurământul de credintă, pot spune," - şi inclinlnd capul tşi II în mormânt ară. dul l-a zis. 
Ib privirea bronzat! a celui care ta- căută mal departe de lucru. Pictorii se'ntrebau mereu - .De -"Familia voastră mă roade fleLn-
,ptuise Unirea Principatelor in ziua * unde ,i-o fi găsit culoarea?" cetat, Iar eu Il'am izbutit niciodată să 

le ~4 lan.llarie aoul. ]859. - Acest Un pictor a plecat in indepărtatul ... ŞI nu peste mult mormântul ar- o impiedic". 
slTtld t:laţ1Onal-Ţărălll~t, in. timpul 1n-1 Orient ;l a cumpărat pigmente pre~ I tlsiului a fost uitat, _ dar numele lu- ŞI bătrinul şoarece a inţeles că 
(Onăni d.eparte de sltuaţta colabo- ţioase. I trăia pe tablou. fiică-sa nu se poate mărita decât cu 
,rli de azt a fost singurul care a ţinut \ A făcut o culoare rară şi a plecat. U· t bl . d un şoarece. t nu vadă o singură Coroană, dom- ., n slDgur a ou a pictat, ar prin Intorcându-se acasă îşi mărită fata 
e~Dd peste o Românie intregltă!. ... Dar peste câteva Zile 1 s a ofilit tot acesta a rămas nemuritor... cu un tânăr din aproph:re. 

fi Dece!? 
Am ?ănui,t-o de-atunci,. dar o;-a ••••••••••••••••••••••••••••••• 

I~st ruşme s o credem!. AZI iosă, cand _·...,"c .. , 
":eiaşl caud se repetă, când acelaş 
ari Id refuză a participa la sărbăto-

;lrea Unirii Basarabiei, la intrebarea 
<>istră răspunde însuşi dLluliu Manlu 

acest răspuns ii vom striga din toate 
Iluterile noastre de Români, pentru a 
'I)e termina odată cu un echivoc adu
Uor de nenorociri şi pentruca toti 
Imâoii cu dagoste de tară să'şl ridi

f~ urechea dela minciunile împrăştiate 
, toti aceşti 10 ani dela UnireI. 
Cauza ne participării la Incoronarea 

,ela Alba-Iulia a partidului Naţlonal
:::ărAolst e ţlntirea desmembrărll 

(

'rli româneşti de azi, de oa
ce cu ocazia slrbătorlrii Unirei Ba
rabiei. in ziua de 9 Aprilie a. c. 

1.1. Maniu in loc de a participa la a-
!astă tnăliătoare sărbătorire găseşte 
1 cale că'l mal nimerit să trimită 
-lui Pan. Hallppa, cunoscutul frun
" b~sarabean, o scrisoare fn doi peri, 
lre Insi cuprinde o frază destul de 
Imuritoare. O publicăm, pentru o cit 1" perfecti îot.'eg.r.: 

• I • • • • • • • • • • • • • 

ALEXANDRU REUSZ 
A K A D, Bul. Reg Ferdfnand No. 33 .• Telefon 141. • Fondat 1895. 

Fabrica de BERE Timişoreană 8. A. II Mare magazin de vin şi rachiu .. 
Furnizorul Curtii ·Regale Vinuri de masă şi soiuri. 

R e p r e zen t 3.U t a 
celei mai mari şi mai moderne fabrici de bere. Rachiuri de poame. Rom. Liqueruri. 

I 
I • • I 
1 
1 
I 

Specialităţi de bere de Primăvară: 
Caslno fa~rită ~e ~~ia1H artilitialn Si recilori. = 

Incontinuu se capătă ghiaţă artificială • Corvln 
Record-SpecialA 

EngUsh-Porter 
proaspătă şi compleet Ingheţată. 

la provincie transportare cu calDionul 
Cea Ulai bunA calitate. Cele mal ief"lne preţuri. C I .. e mal promt serviciu. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

• I 
I 
I 
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Operaţiile. o noul f~l~ificDre mB~~iBr8. pentru scAderea impozitelor. 
- Conferinţa dela MinilteruJ de finanţe - - Ce reprezintI România tn centrul 

La ministerul de finante a avut Europei. dupa un ziar american -
loc o conferinţă a inspectorHor Presa magbiară dela Budapesta 
financiari. prezidată de d. Vin- merie aşa de departe în campania ei 
tilă Brătianu, preşedintele Con- pentru revizuirea tratatelor îDcât se 
siliului şi ministru de finanţe. preface a crede că s'a c.Îşt!gat pentru 

O- sa a atras atenţia şi tn revizuire atât dL MussolllJi cât şi dI. 
acelaş timp a rugat pe cei pre- Poincare 
zenţi că indrumările date ca im- Astfel, trăgând de păr orice logică. 
punerile să se facă in spirit de ziarele maghiare susţin că dl. PotnCi! e 
dreptate, să fie c~t mai deaproape admite ali o discuţie asupra pianului 
observate, fără însă ca prin acea- Dawfs, ceeace inseamnă cA se pot 
sta să se renunţe la drepturile schimba şl articolele tratatului de pace! 
Statu lui. In tlmp ce la Budapesta se fac 

este sigur: toate sv!rcoilrlle acelor 
cari de vea~url au falşlficat şi istoria 
popoarelor şi documentele politice in
ternaţioaale se vor convinge că situ
aţia actuală creiată prin tratatele de 
pace este şi r1mâne definitivă şi In
tangibilă. Nld o natiune care a sufe
rit o mie de ani jugul şi teroarea tu
raDlcă nu va mai accepta în viitor re
venirea stăpânirei acestor produse ale 
asiatismulul barbar. 

Cât priveşte presupunerile presei 
maghiare că unii sau alţii dintre oame
nii politici ai diferitelor popoare sunt 
sau nu pentru r~vlzulrea tratatelor, 
aceasta contează cu mult mai putin 
dedH dreptul la viaţa natlonală liberă 

a popoarelor ce s'au desfăcut de im
p~riul habsburgic. 

S'a constatat cu acest prilej astfel de presupuneri, marea presă 
că tn urma normelor şi a in:" mondială, aşa cum se aratil de către 
strucţiunilor date de ministerul ziarul H The Montreal-gazette- pune tn 
de finanţe s'a procedat la scă- adevărata el lumină situaţIa politică' ================== 
deri În regiunile ardelene, mun- şi economică a României in centrul 
toase şi în Basarabia. Europei, ceeace va fi de natură să 

Compensarea scăderilor din mal slăbeascfL pretenţiile de revizuire 
Basarabia la impozitul agricol ale magnaţilor. 
se va face prin impunerea a"'40 lată cum caractizează situaţia noastră 
de mii hectare care nu erau tre- ziarele americane. 
cute in fOluri la 1923. "România are cea mal mare impor-

Prefectura Judeţului 
Serviciul Technic al Judetului Arad. 
No. 12888-1928. 

Publicaţiune. 

Se publică IIcitaţlune publică pe 
ziua de 8 Maiu 1928 la ora 11 pentru 
ex~cotarea lucrărilor de învelitoare şi 

tâmplărie la clădIrea Casarmei Regele 
Ferdinand 1. 

Nr. 16 -
Primăria comunei Macea. 

No, 534- t 928. 

PUblicaţiune 

Primăria comunei Macea aduce 
cunoştinţă generală, cl în ziua de 
Malu 1928, orele 9 8. m. În lOCI 

Primlrlel, ţIne licitatie publică pe~ 

procurarea şi repararea 'moblller~ 

Licltaţiunea se va ţinea pe 1~1 
respectarea dlsp. art. 72-83 din L. C. 

Condiţtunile şi caetul de sarclnilnst 
poate v~dea zilnic in biroul Ilot~ P' 

"an Macea, la 23 Martie ]928. 
Primărij 

Nr. 314. ;he 

============::::::::dei 
PrimărIa comunei Macea. :an; 

Nr. 536-1928. 

Publicaţiune. 

HIT 
ate 
Hal 

Primăria comunei Maeea, aduce1de 
cunoştinţă generală ca 'n zIua de)lr l 

Maiu 1928, oarele 3 p. m. in lo~e 
Primărie!, ţine licitaţie publică pel en 
pentru urOCIITarta alor 2 butoai!are 
alte rechlzlte necesare servlciuluient 
pompierit al comunei. nfÎi 

Ucttaţiunea se va ţInea pe 1l,len 
respectarta disp. art. 12 din L. C.orn 

Conditiunile şi caetul de sarclnhalţ 
pot vedea zilnic în biroul no!a:!le. 

S'a precizat că, scăderîle fă- tantă, nu numai din punctul de vede
cute ia impozitul agricol, nu se re al tonajulul comertului ei, dar în
urmăreşte a fi acoperite prin ce, tâl de toate din cauza pozitiei sale 
lelalte impuneri ca imposit pe strategice, la gurile Dunărei. Viaţa e
clădirî, elementar şi celelalte im- conomică şi politică a României este 
pazite comerciale. deci, de Interes internaţional, şi are 

Scăderea este reală aşa după , o înrâurire puternică asupra pleţilor 

Condltluoile de lieitaţtune se pot 
vedea la Serviciul de Poduri şi Ş'Jsell! ' 
din Arad Intre orele oficioase. 

Macea, la 23 Martie 1928. tat 

Nr. 312. 
cum s'a prevăzut şi in bugetul mondiale". Ucltatlunea se va tine in confor

mitate cu dispozlţ\unile legei contaanului in curs. lndiferent de ce o să mal inventeze 
S'a repetat că tre bueşte res- şi la ce fel de falşificări se va mai 

pectată completa dreptate În aşe- preta atât presa cât şi oficialitatea 
zarea impozitelor contribuabililor. maghiară dela Budapesta, un lucru 

bilitAtii publice. 
Arad, la 5 Aprilie 1928. 

Nr. 311. 

1 

N 

1 N 

E 

1-< 
N ...L I 

No. 254 

A 
rl' , 

1 

O 

N 

E R A 1 o N A L !!! 

Ca membru al Consiliului comunal din oraşul D\'. sunteti datori a 

Vă interesa la o bună şi repede comunicaţie prin oraş, prin care, fădfn' 

doială Vă veti câştiga multi prieteI)i. 

O mare parte din locuitori se plâng contra legăturilor tânii din oraş, 

deoarece ei simt că prin aceasta se pierde muH 1imp care ar putea fi in

trebuintat cu folos. Această întrebare a transportului din oraşul Dv. se re

duce la unica chestiune a unei responsabilităti considerabile. Astăzi este 

deja recunoscut obşteşle că Omnibusul motor-transport este de lipsă În 

oraşe grabnice, de care F atârnă o aplicatiune cu succes a principiului trans· 

portării eftine. In primul rând nu este de lipsă ca să multumim - împre

jurul acestei probleme economice - eftinului cost al achizitiei deoarece 

s~ccesul atârnă de Omnibusul-motor: în primul rând a neînsemnatei lipse 

de combus1ibil al acestuia şi costului de iransport zilnic. Afară de aceasf2 

problemă a costului de transport, doriti neîndoios un transport sigur, un 

fador însemnat, care să se ocupe cu transportul concetăteniior Dv. 

Trebue să ştiti că motorul omnibus "InternationaIH ,şi-a câştigat re· 

nume -- prin încrederea şi neînsemnatul cost de transport - în toate col-

============<ce. 
Primăria comunei Macea. 

I No. '535-1928. 

I PubHcaţiune 
en° 
e 1 

~ăs 

I Primăria comunei Macea, aduCitdL 
cunoştinţă generală, că 'n ziua dellu 
Malu ]928, orele Il a. m. in loJ!ia 
PrimărieI, ţint! Iicitatiune publică f1 ~ 
tru reparatul abatorului comunal. IO 

Licitaţiunea se va ţinea pe !1ue 
respectarea dfsp. art. 72-83 din L.(art 

I 
Condiţiuilile şi caelul de sarcin 

I Doate vedea Zilnic In b!roul noti v 
. Macea, la 23 Martie 1928. .od 

Nr. 313. 

Nr. 345-1928 

Publicaţiune .. 

!& 
Prlmăr:,ar' 

:ât 
le~ 

Primăria comunei Pecica adu,! 
cunoştinţă generală, că licitaţia drfd 

Aprilie 1928 remânând tară rezultjlltr 
va Unea din nou licitaţie publici 
primărie in ziua de 28 Aprilie t ~ 
pentru darea în intreprindere a lu~la 
rilor de repararea drumului către 1 c 
nea (un km.) şi aşezarea petrifdll 
deja transportat pe drum, conforma 
nului şi devlLulul. rm 

Licitatia se va ţinea În cOnfOnll~ntl 
cu art. 72- 83 din legea contabm~t, 
publice, cu oferte îochise şi 61gilal 

Pedea, la 3 Aprilie 1928. I ~ 

P,imtJ,că 
Nr. 308. reJ 

Icl 

A turile lumii iar în ziua de azi nu este tară pe lume unde să nu fie în Nr. 346-1928 
I ' 
iri 

~ L" 
actiune - pe zi ce trece în număr mai mare - motorul .. International-. 

Afară de marele număr de diferite mărimi şi tipuri de moloare·omnibuse 

dintre cari puteti alege1 suntem instalati pentru cHente1ă prompt la halta mo

torului-omnibus - pentru a Vă putea servi cu părtile esentiale. 

Dacă ne Veti da posibilitatea ca să cercetăm împreună cu D~+ un 

motor~omnibus "International" - dela radiator pânâ la axa po· 

sterioară, unitale cu unitate, părticică cu părticică, - Vă veti putea 

convinge că motorul·omnibus "International" se distinge prin con

ducerea foarte putin costisitoare şi prin transportul sigur. 

Eduard Karner A. G. ~ Timişoara. 

Publicatlune. :bl • 
Se aduce II cunoştinţă generalim 

licitaţia din 3 Aprille 1928 rămâ:m 
fără rezultat se va ţinea din nou :ro 
tatle publici la primărie ia zlu1 
28 Aprilie 1928 pentru darea Îa iti1 

prlndere a lucrărilor de repararealr~ 
mulul către Batania (un km.) şi la 
zarea petrlşului deja transportal 

drum conform planului deviz.uluL f.. 
Licitaţia se va ţinea iu conforml,. 

cu art. 72-80 din legea conta bir,. 
pucllce cu oferte închise ,1 slgllal 

Peclca, la 3 Aprille 1928. 
Nr. 309. P!imd~ 

lli 
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Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 
De Traian Mager, praf. 

Schiţarea unui plan de acţiune pentru desvoltarea 
pomărituJui. 

Dstrucţiune şcolară în direcţia pomăr/tului. Prin unirea intr'o asociaţie profesjona~ă 
L pomiculturilor, a se realiza: o şcoală specială pentru pomărit; pepinieră ct;ntrala; 
Jantă populari; cooperativă de consum şi desfacere, ori chiar numai UD bIrou de 

informal/uni deocamdată. 

Rămânând ca in partea a doua a acestei lucrări să tratăm amănunţit 
:hestiUllea Intensificării pomăritulul, aci vom schiţa numai pe scurt câteva 
dei introductive. 

}n teorie, cea mal comodA deslrgare a problemei ar fi, să cerem Întiln
area unui inspectorat pentru promovarea pomăritului în MuntII Apuseni. In 
lrma inundaţillor din iarna anului 1925, aducându-ni-se reproşuri În strălnă
ate pentru despădurlrea nesăbultă- a munţilor, 8'a hotărât şi s'a infilnţat Ime
Hat un lnspectorat pentru reîmpădurlrea sterHelor din bazenu! Cnşurilor. 
Ldeeă tot in Muntii Apuseni; atunci când Casa Pădurilor cu reţeaua el de 
)lrectiuol Regionale şi Ocoale SlIvlce, are la dispoziţie o vastă organlz.'iţie 
le silvicultor! specialişti. care din lipsă de credite, ori 10 urma altor Incon
'eniente, este stânjeoită În desfăşurarea activităţii, ce Is 'ar putea impune.' " 

Dupăcum in cazul cu reimpădurlrea munţilor, nu era ne\'ole de înfHn
aTea unui nOll organ ce grevează bugetul statului, ci de stimularea celor exis
ente; tot aşa şi În direcţia pomărltului, nu aflu de conzult să se inceapă cu 
nfi1ntarea de inspectoratf', care iă rămână simple deziderate, illstituţiuni sus
lendat~ Îo aer. 

Pentru prop1lşirea culturală şi economică a satelor disllunem Îo actuala 
ormă, de o organizaţIe de stat demulteorl Încărcată până la saturape de in
,alţi şi mici functionarI. Suntem intre cele mai functionariste state depe lu
Dt'. Ne lipseşte însă total iniţiativa partJculară şi pentru aceasta organele 
tatulul nu pot să intretină raportul viu cu realităţile vieţii. 

Organizaţia noastră de stat nu s'a desvoltat În mod evolutiv, ea n'a fost 
erută de trebuintele maselor, ci -- operă de import -, ea a fost Impusă de 
e sus în jos, - o haină care nu s'a putut Încă adapta corpuluI. Este şi 
:ceasta o metodă: dela formă la fond, pe care nu e locul să o discutăm acI. 

Ne intrebăm, - vorbim de tinutul Hălmaglulul -, ce foloase realizează 
entru acest tinut: şcoala în actuala formă, Camera de agricultura, Camera 
e comerţ, Casa Pădurllor? Nu mai vorbim de celelalte organe administrative. 
~ăspu[]sul e, că IlU se poate tace aproape nimic. 

Camera agricolă din Arad, condusă de un specialist cu mult suflet, a 
1durat rând pe rând decepţil mal mult in această regiune. In plasa Hălma
lIulul nici o comună n'a voit să primească tluri de soiu pentru prăsllA, nici 
hiar în mod gratuit. Asemenea nlei pomlşorll trimişi să se distrlbulască pe 
I! pret de 50~/o sub cost, n'au prea fost căutaţi. Aceasta ne-o dovedeşte in 
lod eclatant, că indemnurile pornite de sus rn jos, - nu prind. 

Inainte de a porni orice actiune pentru rIdicarea poporului, terenul tre
ue sondat şi pregatit chiar la faţa lo.:ului, stlmulând mai întâlu Iniţiativa 
articulaTă În dIrecţia pe care o dorim. 

ŢăranII nu vor sădi pomJşorli trimişi de Camera agricolă chiar gratuit, 
r vor tăia şi din cari îl au, câtă vreme fructele nu se mal pot valoriza in 
od rentabil. ,Promovarea pomăritulul nu se poate inţelege fără industrlalfza
~a şi comercializarea fructelor, iar p~ntru aceasta se cere introducerea cup
\arelor de uscat, alte iostalaţll pentru conservare, ambalaje. Trebue credit 
:It pentru Industrializare, cât şi pentru comercializare. Trebuesc eluptate 
lesnlri de transport pe calea ferată şi pentru exportul în străinătate, 

Pentru a putea Întreprinde o acţiune eficace in favorul pomăritulul, tre
lese întâlu delăturate Înconvenieotele ce depind de puterea de stat, mai 
)oi stimularea ioltlatlvel particulare prin: 

t) Adaptarea învătământului primar la exigenţele tinutului, şi 
2) Organizarea celor interesaţi in Aioclaţluni profesionale, 
Ca in însaşl populaţia să ceară sprijinul statuie! in acţiunile pe care le 

ed de bine. 

jltrucţiune şcolară in direcţia pomăriţllllli. O şcoală spe.c'aIă de pomărit in Hălmagiu 

~ Depe la anii 1860 Încep a se deschide şcoale (confesionale Tomâne,tI) 
t acest tinut. ]n Hălmaglu există până la preluarea Imperiului o şcoală cen
,11ă românească, pe lângă care s'a adaus cea a statulu i, ungurească. 
'; Statul român a complectat dublând numărul lor. aşa că de prezent avem 
I cele 33 comune şi sate nu mal puţin decât 30 de clădiri cu 41 învăţători. 
!dirl de toată frumuseţea, uneori adevărate vile cochete, s'au înălţat În anii 
ID urmă din belşug. NLI mai lipsesc nici puterile didactice. 10 ce priveşte 
rma externă a şcoalef, totul este pregătit şi se mai asteaptă numai o reor
lmlzare a spiritului el prin apropierea de nevoile regiunII, căci până în pre
lint şI invătă~ântul primar rural pluteşte în sferele şcolasticismului sec, de
'\rte de neVOIle satelor. 
11 In tinutul, unde un principal Izvor de tralu este pomăritul, şcoala rurală 
I se ocupă de viata pomului. Nici măcar una din cele 30 şcoaie nu are 
,că araojată grădina şco/ard prescrisă de lege, in care trebuie să se demon
reze în mod practic pomărltulde, la incoltirea seminţeI până la conzervarea 
Ictelor. 

: Culegerea seminţei, semănatul, creşterea puetilor, cum portaltolul va fi 
I mai rezistent, nobllltarea, Încercarea soiurllor alese, formarea pometurilor 
grljirea pomilor maturi, boalele lor, culesul fructelor, sortarea, procedeurile 
: conzervare, Importanţa lor alimentară, ambalajul, toate acestea probleme 
:buesc tratate pe cale esperhnental! in grădina, laboratorul şi muzeul şcolar. 

li Este şi ridicol ca în mediul rural al unui ţinut muotes sărac, să vorbeşti 
:,mai despre planete, adâncul mărilor, vegetatia şi animalele intregului glob 
tmântesc, fizică, chImie, şi să treci cu vederea chestiunile vitale cele mai 
I :roplate ale bietului om veşnic in luptă pentru potolfrea foamei. 
a Am aflat că pentru celelalte regiuni ale Munţllor Apuseni, statul a ho
îfât si infiinteze şcoale de meserli in Vaşcău, Sratca şi Beluş din jud. 81-
a:r; in Gilău din jud. Cluj; in Câmpent, Turda şi Abrud din jud. Alba; Iar 
,Bala de Crl, din jud. Hunedoara funcţionează de câţiva ani o atare şcoală, 
~mal pentru tinutul Hălmaglulul, nu s'a făcut iocă nimic. 

al Cerem, ca in locul şco alei primare centrale de odinioara sa se deschJda 
i. Halmagia o Şcoală Centrală de pomicIIltura. 
!li Pe baza esperlmentărllor făcute in aceasta şcoali de specialitate, şi de 
'i~1 trebue sA pornească indemnul ,1 Instructiunile necesare pentru organizarea 
lăţămâatulul primar din aceastA regiune, in direcţia pomlritului. 

Unirea iatro Asoelafie profeslonali a pomlealtorilot 
~ţ Statul au poate veni Îa .jutorul IndIvizilor, va trebui si sprljoească insă 
1fatlva particulari repre:tentati prin asocierea Interesaţilor in comulI. 

Păstrând duplicitatea care-! carac
terizează, naţional- ţărăniştii. prin .. Pa
tria" au atăcat. cu ştiinţa d-Iul ]uliu 
Maniu şi in timpul cât acesta se gă
sea la Cluj, pe d. prof. N. Iorga. 

L'au atacat violent pentru caltficarea 
pe care acesta o dădea Întrunirel pu
blice fixată la Alba-Iulfa. 

Dar spre a arăta corectitudinea di
feritelor ziare in ce priveşte informa
rea cititorilor vom stărui asupra de
claratlunllor făcute de d. prol. Iorga 
in culoarele Camerei in prezenta tu
turor reprezentanţilor ziarelor şi a unui 
grup de parlamentari. 

In aceste declaratfuoi, d~sa a atăcat 
violent formula naţional- ţărăniştilor: 

Alba-Iulia. 
Iată, tn rezumat, declaratiile d-Iul 

prof. N. Iorga: 
"Alba-]ulia nu este numai o greşală, 

este o crlmă. 

"Ar fi trebuit să se facă un pact în
tre toate partidele, ca timp de 20 ani: 
nimeni să nu intreprlndâ acţiuni poltice. 
lupte politice, cari invenlnează atmo
sfera În tarA şi primejduesc interesele 
ei în streinătate, În provInciile unite· 

"Nu poate fi îngăduit azi ca in Ardeal, 
să se facă din ţăranul român minge 
politică, spre satisfacţIa ungurilor şi 

a saşilor. 

"Pentru mine, nici nu pot ,concepe 
mbunla cu Alba-Iulia" - a Încheiat 
d. praf N. Iorga declaraţia sa ca te
gorieă". 

In fata acestei declaratii ou regretă 

.. Dreptatea" admonestarea "Patriei"? 
Dar cu "corectitudinea" ziarelor in 

a ignora asemenea declaraţiuni cum 
rămâne? 

Se atrage atenţiunea tuturor patro
oilor de ospătări! cât şi comercianţilor 
din Judet că cea mai renumită firmă 
Reusz Sdndor din Arad, inaInte de 
Sf. Paşti furnizează bere şi băuturi ne
cesare tuturor doritorilor. 

Cei ce doresc să-şi procure acestea 
de sărbători sunt rugaţi a se adresa 
la această firmă. Pe lângă că vor pri
m! cea mai fiuă calitate, transportul 
se va face cu automobilul de povară 
propriu al firmei. 
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MumJţumftă publică. 
Comitetul şcolar din comuna Bru

sturl şi pe această cale aduee mul~u
mlrlle sale cele mal călduroase O-lui 
Prefect I. Georgescu, care nu a uitat 
a-şi aduce aminte şi de şcolarii să

raci şi lipsiţi de mijloace, de a-le 
cu mpăra cărţi din care să Se poată 
lumina şi încălzi de bunătaţile cele 
mal pretioase adecă :de invătătură şi 
cultură fără de care nu poate exista 
nici un crUţan ln timpul de faţă. 

Bunul nostru Prefect 1. Georgescu a 
bine voit a dărui pentru şcoala noa
stră din Brusturi cărţi to valoare de 
1650 Lei, pentru care binefacere ti 
urăm ca bunul O zeu să·l trăiască 

mulţi ani fericiti Între noi. 
Nicodin Toma TrJlan N!codin 
preşedinte. inv. dtr. 

Serbarea pomilor. 
Joi, 5 Martie ]928, s'a aran

jat ca In toti anii serbarea pomi
lor. Luandu-se măsurile necesare 
pentru concentrare a şcoalelor, plata 
Catedralei, in auzul multime! adunate 
a vorbit OI. prof. dela şcoala normală 
T. Mager. Osa ca unul care iubeşte 
atât de mult natura cu toate aspec
tele el, a scos În re lief importanta 
zUei, Indemn~nd tineri mea la muncă 
de ocrotire a pomilor şi sădlre a ar
borilor atât de necesari in trălnlcfa 

Individuală cât şi existenţa naţională. 

După vorbirea atât de pătrunzătoare a 
celui ce s'a făcut dia adorarea po
milor un cult, iar din ocrotirea lor o 
rellglune, şcoalţle frumos loşirate au 
parcurs strAzile. Ioan Calvln şi Calea 
Dorobanţllor pentru a ajuDge in pă
durea Ciala, unde târnăcoapele au 
scormonit tărAna pentru a se aşeza 

în rodnicul pământ al Patrlel un ar~ 

bore care să umbrească pe călătorul 

ostenit, dar să şi servească de po
doabă a ţinutuluI, Ţării. Sunt semne 
bune aceste sărbători, Intreb însă pe 
neobositul prof. Mager : oare nu s'ar 
putea să se împământească ~I la ooj 
obiceiul de a se planta in amintirea 
flecârul erou căzut câte un pom sau 
arbore care să amintească dru metilor 
pe cel seCEraţi de glontul duşmanilor? 
Ar fi o amintire dragă şi un prinos 
celor trecuţi in impărăţla morţii, Acest 
început, suntem siguri că-1 va face 
OI. Mager să propage această Idee, 
şl- 1 vom urma. 

...... tr "4 J. W ....... 1" * .- 444 • 

Nici nu este conzelt ca statul să ofere ajutor sub nici o formă până 
când acesta nu vai mai ÎntAI inţeles de populaţie şi sOiicltat, altcum vom 
esperia şi mai departe, că se vor trimite tauri de soi şi nu vor fi primiţi, 
II se vor distribui pomişorl şi nu-! vor sAdi, li se vor cumpăra cuptoare sIste
matice pentru conservarea fructelor, şi nu le vor folosI. 

Trebueşte mal Întâi pregătit bine terenul prIn propagandă şi aceasta 
cred că se va face mai cu efect prin asociarea InteresaţiJor În Reuniuni de 
pomărlt. Cum şi aceasta este foarte greu de realizat, din lipsa de pricepere 
şi încredere, ar trebui să se înfiinteze mal Întâi În Hălmagiu o Reuniun.e cen
trală a pomlcu/torilor din ţinutul HălmagÎului cu câte doi trei reprezentaoţl 
din fiecare comună, 

itI intrunlrile ReuniunII, din consfătulrile acestora, se va putea avea 
totdeauna o privIre clară a situaţiei şi se vor putea alege măsurlle cele mal 
nimerite ce sunt a se lua. 

Reuniunea va solicita înfllntarea: 
1. Unei şcoale speciale de pomărit. 
2. O pepinierA centrală, în care se va creşte materialul de pomişori, 
3. O bancă populară, care să ofere credite convenabile indeosebi toamna 

când se adună prunele pentru fiertul rachiului şi fabricarea majunului, mai 
apoi adunarea nucllor pentru export, pre:um ,i a celorlalte fructe. 

4. O cooperativă de consum şi desfacere. Aceasta se va ingriji de fur~ 
nizarea cuptoarelor de uscat, a cazane lor peotru destllarea tulcli şi pre2'ă
tirea majunulul de o calitate mal superioară. Se va ingriji asemenea de va
lorizarea 'acestor articole. 

Chiar când nu se va putea realiza la inceput o cooperativă viabilă, biroul 
Reuniunii va ţinea evidenţă despre cantitAtile şi soiurile de fructe şi va ciuta 
legături cu negustorlt din tară şi străinătate, şi se va interesa de preţul arti
colelor, ferind prin aceasta pe producători de incercărlle de speculă ale later
medlatorilor. Tot biroul va căuta modalităţile de traosport pe calea ferată, 
precum şi cele ale exportului, sCl.ltlnd pe mici negustori de atAtea neplăceri ce 
IntimpinA in prezent. 

Prin intermediul Reuniunii, va putea lua contact cu satele ,i Camera 
Agricolă. 
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InfORmflIIUnl. 
Cu prilejul sfintelor sărbă

tori ale Paştilor, Dl. 1. Geor
gescu prefectul judetului Arad, 
urează întregii populatii din 
judetul său "Săbători fe
ricite". 

* 
DI. prefect 1. Georgescu s'a 

intors din Bucureşti, Miercuri in 
11 Aprilie, reluându·şi activi
tatea. 

* 
In urma proce iu)ui avut la 

contenciosul administrativ, mi. 
nisterul de Interne renun
ţând la recursul dela Casa
ţie, a rămas admisă lista No. 
I in frunte cu D. Dr. Mihail 
Mărcuş. In consecinţă Minis
terul a dat ordin pentru anu
larea alegerii ce a fost hotA
rită la 20 Aprilie fixând dea· 
semenea data de 30 Aprilie 
pentru convocarea şi consti
tuirea Consiliului. 

* 
Aflăm şi 110/ că Consiliul Comunal 

al municipiului Arad ar Ji disolvaf. E 
şi timpul ... 

* 
DI. prefect /. Georgescu obţi

nând un număr de grajduri şi 
alte construcţii cari se dărâmă 
depe domeniul expropriat al arhi
ducelui Iosij, va incepe cu ma
terialul rezultat din dărâmarea 
acestora, nouile constructii de 
şcoa/e şi case culturale 'în ju
deţ. 

* 
JoiI 19 Aprilie a. C., se va face 

împroprietărirea in comuna Ma
cea la care vor asista, pe lângă 

parlamentarii judeţului şi d. mi
nistru Cipăianu Împreună cu d. 
Nasta, directorul general al îm
proprietăriri!. 

* 
Deasemenea se vor începe lu

crurile pentru exproprierea de 
păduri în comunele 10saşi, losd
şei şi Feniş, di 1 pădurile con/e
lui Zelinsky. 

* 
Pentru ca terminarea lucrărilor 

de improprletărire să se poată 
înfăptui până la toamnă, prin in
tervenţia dlui prefect 1. Georgescu 
s'a procedat la mărirea perscna· 
lului cadastral şi a celui de exe
cuţie, astfel că cele promise de 
dL prefect diferitelor comune se 
vor reaHza fără tntârziere. 
.......,.-. .... tzW .-

, 
Tuturor colaboratorilor, 

corespondentilor şi citito
rilor ziarului nostru, le do
rim sirbitori fericite. 

* 
In sdrbători se va face insta

larea noului consiliu comunal din 
Pdu!iş în frunte Cll primarul Ru
dău Ioan. 

* 
A oc\aţ1a Generală L O. V, face cu-

noscut invalizilor, văduvelor şi orfa
nilor de răsboiu, că sunt scutîti de 
impozitul personal şi global În ce pri
veşte pe ilsla. cum şi de pre staţie, iar 
dacă totusi comisiunile de impunere 
au abuzat, trecându-I pe anul in curs 
in rolurile de impunerl, vor face ape
luri la Ad.ţlHe Flnan:iare, reclamând 
cazul şi Asociaţie!. 

Ministerul de agricultură a aprobat 
ca târgurile de vite din comUDa Cer
meiu să se tină în fiecare Sâmbătă 
şi Duminecă În loc de Joi şI Vineri 
ca până acum. 

* 
Parlamentul a votat pensiuni 

lunare văduvei lui Aurel Popo~ 
viei şi mamei lui Aurel Vlaicu. 
Două măsuri înţelepte cari arată 
cd ştim să ne învrednicim de me
moria celo! cari au luptat pentru 
idealuri mdreţe. 

... 
Fostul prefect de p.lltie Nadossy, 

condamnat pentru că a falşiflcat franci 
francezi, a fost amnlstiat. 

Iată cum ştiu ungurii sA se poarte.,. 
Şi datorită -acestei purtări se mal bu
cură şi-acum de-o mal vie atenţiune 

decât noi. Să fje oare tupeul un atri
but util unul popor? 
Să ştim şi noi., 

* 
AJIăm, cu plăcere, că dl Ioan 

Cighi, inspector c. f. r., care în 
anul 1920 şi-a terminat cu succes 
ultlmul examen fundamental la 
tacultat:a de Drept din Cluj şi 
în anul 1926 şi-a trecut complet 
rigurozele din drepturile pozitive; 
În luna curentă a acestui an si-a 
trecut cu succes, complet rigura
zele dreptului mixt. De notai, 
că, dll. Cighi lsfe un funcţionar 
distins de carierăt care totuşi la 
etatea de peste 50 ani, găseşte 
că este necesar compleciarea 
cunoştinţelor de specialitate cu 
cele ale unei carieri libere. Sa
tisfăcuţi deplin de f,umoase/~ in
tenţii ale acestui corect funcţio
nar, nu putem decât să-i frans;, 
mitem toatc felicitdrlle noastre. .. --' . .., -. 

Ordinea Serviciului Divin 
pentru sAptA01âUB mare a sf. Patlnti şi pentru sArbAtorile 
In,,'ieril DOD1nnlnl nostru Iisus IIristoS,t - in anul I928 la 

Bbjerica ortodoxA rOD1ânA din Arad: 

Joi • la orele 8 dimineaţa: Mărturisiri 
" " 9. 30 dlm, Liturghie, Cumlnecărf 
" " 7 seara Prlveghenie (DeDle) 

Vllleri ." ,,10 a. m. Ceasurile împărâteşti 
" " 3 p. m. Vecernie cu predică 
" " 9 seara Slujba punerii în mormint cu procesiune 

Sâmbătă . " " 9 dim. MărturIsiri şi Cumiuecări 
" ,,10, 30 a. m. Sf. Liturghie 

Duminecă " ,., .( dlm. Slujba Sfintei Invlerl (cu proceslune) 
" " 9 Liturghie cu predică 
" ,; 3 p. m. Vecernie 

Luni .." " 6. 30 dlm. Utrenle 
" " 9. 30 Sf. liturghie cu predici 
" " 3 p, m. Vecernie. 

Sfârşitul unei rodnice activităţi 
- S'a lncheiat o sesiune parlamentară -

.BO 

,n s 
lUI 

Cu prilejul închiderei primei sesiuni mAcar prin o critică obiectivă a at lUI 

parlamentare din actuala legislatură, tor legiuitori, - dar a făcut tot
s'a pus in evidenţă cât de utilă şi cât slbilul pentru ca, prin crearea ,~d~ 
d 

• IIm 
e importantă este această operă le- atmosfere de turburare-, să lmpie'ule 

gislatlvă pentru unificarea şi consoll- guvernul şi Parlamentul dela reallari 
darea României Mari, rea opereI constructive?,. 

Primele legi studiate, :desbătute şi D. preşedinte al consiliului a a~ 
votate au foat cele cu caracterfinan- tat o sesiune extraordinară a Pt 
clar. Legea bugetară, aceea care fl- mentului, care va avea să la hou-
xează veniturile şi cheltuelile Statului. În probleme de ordin fmanclar d 
a fost alcătuită in acel spirit cumpănlt insemnătate covârşltoare pentru au 
şi prevăzător, care a dat ţărel o serIe nltiva consolidare financiară şi! 

neÎntreru pUl de bugete cu excedente, nomi \:ă a României- Mari. 
- lucru care a contribuit in cea mai In vremea aceasta partidul naţiOI 
largă măsură la restabilirea creditului I ţărănesc anunţă şi amână nccon\ 
aşa de zdruncinat al României, in anii faimoasa adunare dela Alba-lulp' 
de după războl. 1 face jocul duşmamlor statului ro 

Un sentiment de echitate şi o făgă- al celor dela Budapesta şi al o 
duială făcută încă de pe vremea când dela Moscova, cu ai căror agenţi a 
partidul liberal se afla În opozlţiune cheiat pact de al1anţă. 
a făcut pe d, ministru de finanţe Vin- Comparaţia dintre cele două l ~ 
tllă Brătianu să vie cu legea prin care vităti este edificatoare şi opinia ati 
se abrogă dispoziţiile ce se votaseră bllcă va judeca şi pe una şi pe ceai"U~ 
sub guvernul generalulu! Avereşcu, de te , 
a se întrei în mod automat Impozitul - ....... a ... - "'4 r-

pe proprietăţile agricole şi pe clădirI. Rezultatele material~l~ 
In sfârşit legea de organizare a mi-

nisteruluI de finante, cerută de nevoile din "Ziua Aviatie!nc 
României-Mari şi de o mai bună ad- Suntem până'n momentul PU~eri:~e 
mioistrare a finanţelor publice, a fost tipar al ziaruluI nostru in posesit';I 
inceputul operei de organizare a de- următoarelor date referitor la rezuar' 

încasărilor înfăptuite cu ocazia ..:V 
partamentelor; - în sesiunea a doua aviaţiei", ivi 
se va continua această operă necesară In oraşul Arad, s'au Încasat din laI 
şi la celelalte departamente. zarea tablourHor şi insignelor surn,., 

Numai patima politi.::ă şi adversita- Lei 49582. ,1 
tea unor pollticianl pe cari setea de Din obolul societătllor fi1aDtr~,ar 
putere îi impiedică de a judeca oblec- şi de binefacere s'a reallzat surnî>e 

tiv, poate să conteste importanţa le- Lei 130.000. ă 
N'avl"m însă rezultatele precisel]'U 

glulrllor celorl alte cari b'au votat În reprezentati i1e date în folosu 1 ali 
sesiunea ce s'a inchIs. de către cinematografele locale uel 
Să le mai enumărăm? .. Pe tărâmul au dat in ziua florHilor câte 2 r~e 

economic, legea clasificărel şi garan- zentati i în acest scop, UT1 
Urei cerealeJor pune pe de o parte Deasemenea nu s'au parvenit n I 

tate le din comunele judeţul ui 1. 

comerţul nostru de cereale pe picior decât din următoarele: ,IC 
de egal1tate cu celelalte state cari au In comuna Dorobanti s'a reilat 
introdus de mult princIpiul clasărei prin vânzarea lnslgne[or şi a tatpt 
produselor agricole după anumite tl- rllor suma de lei 3945. de 
puri sau standarde". Comuna Socodor a reuşit să ~e 

glstreze În aceiaşi scop suma dt 
Legea păşunelor va îmbunătăţi con- 3375. ISt 

diţllle creşterei vitelor. lmpreună cu Tot în această comună s'a tln)H 
celelalte măsuri legislative ce se vor "ziua aviatiei" o serbare cu Câ1Ul 
lua, aceste legi vor spori producţiunea, şi declamărî. Părintele Aurel Popî[~i( 
şi cantitativă şi calitativă, a agricul- ună cu notarul comunei 1 Petres; 

tinut să înfăţişeze poporen!lor il!! 
. tanta şi însemnătatea aviaţiei Ioa 

DouA reforme Importante dm punct neşti: Serbarea, dat fiind scopul (!ic: 
turii noastre, 

de vedere cultural şi moral sunt, de- vedeşte că frunaşiI comunei SO;lic 
sigur, legea organlzărei iDvăţământu- şi-au făcut conştient datoria str f 
lui secundar ŞI noul regIm al cu\te-ll~du-se să trezească in sufletul .. ~ 
lor asupra cărora nu mal ÎnsÎstăm Oilor sentimente de dragoste ~I . 

, • ~ , 1 pentru arma de care se va lega \OI) 
căci opinia publică este Iămurttă 10 siguranta convleţuirei noastre pe()U 
urma largllor dezbateri cari au avut pământ românesc. şi de aceia le ad~x 
loc în. ambele Corpuri Legiuitoare. lau,dele noastre adăugând că 3(11;rj 

Ciue poate să tăgăduiască impor- rle!t! să putem rel~ta asemeDea,Di 
tanta noului cod al cooperaUei leglu- !rumoase despre fIecare comun, 

• lude,ul nostru. ;a 
lre menită să dea un nou avânt mj~- *'n 
cărei noastre cooperative. al căreI rol 
in propăşirea economică a ţărel a 
crescut odată cu improprietărlrea. 

Tot o legluire in semnată este şi 

codul muncel, menit să aducă reale 
imbunătătlri in relaţiunlle dintre ca
pital şi muncă, cu armooizarea tutu
ror intereselor Îo joc, 

In ce priveşte celelalte r~is 
tate D~I prefect l. Georgescu 
asigurat ca luând toate diSilt 
ţiunile, în numărul viitor bl 
putea da rezultatul detail'i 
tutuT?r tn~a~sări,lo~ .i~făptu\!:ur 
ocazia "ZIleI aVlaţ1ei • tit 
..., • ., .... ......".... , -......... - ·,wfn 

Nu mal reamintim seria de lelirlulri 
de unificare, cu caracter juridiC şi Mare concurs de scrimă iV' 
pregătirea codurilor penale şi civile Daii ofiteri din Garnizoana ,raI 

cari vor pune capăt stăre! de azi, Sub patronajul Dlui Gen. lanodi 

când în tărlle aliplte cetăţenii românI 10 ziua de Duminecă 22 ApriS~ 
se judecă dgpli legiuiri strelne. la orele 10 dimineaţa, În sala~ 

ŞI când aceasta este opera rodnică. a palatulUi Prdecturel va avea lUI 
şi utilă pentru Interesele generale ale mare concurs de scrlml cu sablil 
tlrel întreglte, cum se poate numi tre DnH Ofiteri din garnizoana i~ 
acţiunea opozItiei national-ţărăniste, lnvlDgă.torli vor lua parte la Ulei 
care nu numai că s'a desinteresat curs al Academiei de scrimă 'IT 
complect de prOblemele la ordinea urma d. m. Ja oarele 4. cu pa(! . 
zilei şi de solutiunlle ce-le mai potrl- rea celor mai buni scrimeurl diP 
vite, nu numai că n'a colaborat nici mlşoarl şi Arad. 

Tlpografia Diecezană, Arad. Redactor girant: STI DRAGA. Cenz. Prefectura judeţUlUI, An 
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