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Declaratia făcută de dl. 
Vinti1ă Brătianu preşedintele 
Consiliului sunt categorice: 

Rei \ { 

mir 
Buh 
l'1aril - ..... .." 

Organ af~'~~\ • Naţional-Liberal. 

Hotărârea guvernului va fi 
tradusă în fapte. cu sprijinul 
opiniei publice întregi; căci 
românia nu este tară de 
aveniurieri 
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INLATURATI REGIONALISMUL. , 

Actele de acuzare ale partidu
lui naţional tărănist se Inmulţesc 
li cu zi, de când prin neglijenţa 
uneJ definiţij de imperioasă con
duită naţională, au· deschis din 
nou cu Alba-Iulia, drumul uneI 
lozinici de neertată şi crudă ne
simţire românească. 

Partizanii conştientuluj partid, 
la intoarcerea dela "congres'\ au 
vrut să linşeze pe un biet şef de 
gară, pentru marele blestem, pen
tru imperceptibJlul strigăt, pentru 
nemernicul motiv că ar' fi "re
gătean". E, In acest înfricoşător 
cuvânt, Intreaga tragedie a nea
mului românesc. 

Nu interesează jocul nenoro
citei poJitici, ale acelora ce des
membrează unitatea sufletească a 
românismului: ecbllibrul moral ŞI 
naţional al "tolerantului" guvern, 
ce va fi cbezăşia vjitorului Ro 
mâniei, să-i facă să-şi indrepte 
aspiraţiile spre zările unui cinstit 
şi sănătos naţionalism, fără de 
care insăşl quintesenţa patriţi e 
pusă in pericoL .. 

Anul trecut, DI. Dr. Lupu mem
bru al actualului guvern, acţiq
nând in intenţia de alcătujre a 
noului său partid, işi tinea la 
Temişoara cuvenita Intrunire ... ŞI, 
in mijlocul discursurilor, a căror 
ideologie şi formă nu interesedză, 
patima de partld a câtorva ne
trebnici • devotaţi" ai parti dul u i 
naţional-ţărămst lşi scuipă ambi
ţia şi veninul peste pânza aIbă 
a unităţii sufleteşti române. Ecoul 
dispreţuitoarelor silabe s'auzi in 
stupoarea generală a românilor 
curaţi si a sufletelor oneste, ca 
dangătul SInistru al unui clopot, 
care, in liniştea unei nopţi de 
nenorocit augur, vesteşte dezas
trul viitorului: "Jos regăţenii fU 
Dacă, incercând să despnnzi un 
fond mai adânc, un sens mai 
moral unora dmtre politicianii 
ardeleni, i-ai intreba care e ra-
1iunea, cea mai meschină chiar, 
care tentând dincolo de cutele 
sufleteşti ale eului national să-i 
asvârle in lăturiie acestea de 
mocirloasă şi criminală activitate, 
niciodată conrupătorij românis
mului n'ar putea preciza această 
odioasă noţiune şi această atitu
dine nemernică. 

Ce păcat, ce mare pticat are 
de ispăşit acest regat nobil, a
ceastă făşie de pământ stropită 
cu sângele celor opt sute mii de 
desrObitori, cari, Innebuniti de 
entuziasmul .,Ardealului nostru" 
lşj desfăceau coapsele muşcând 
'Jnuribunli ain pământtt' ~ucerjt 

IN JURUL UNUI STRIGAT NEMERNIC. 

şi românesc, pentru dobândirea 
sdtisfacţlei de a fi jertfit pe al
tarul idealului milenar? 

In pragul intrării In războiul 
pentru .Intregirea Neamului Ro
mânesc" febra miraculoasă a po
porului nostru sceptic ajlwge la 
culme, pentru verifIcarea Istoriei 
Româmlor, pentru unitatea naţi~ 
onală, pentrl' cucerirea pămân
tului sfânt: Ardealul! 

Dela soldat la general, nevroza 
acestui sguduitor dramatism de 
feriCită epopee. se identIfica cu 
irlsăşi Naţiunea Româuă. Fără a 
ţine seamă de inferioritatea lu! 
in marele concert al răzbOlului 
ce încadra o tehmcă inf:orătoare, 
acest Regat de sacrificiu, lşi pune 
în cumpănă destinul lui şi-şI 
asvârJe In marele uragan, toată 
floarea gândini româneşti. 

Un elan ce cuprinsese toată 
inteligenţa vechlUlui legat, se 
transmitea dela tTlbunele parla
mentare la acţiunile de stradă, 
la intrunirile ad·hoc, efuzionând 
cu o uimitoare intensitate toate 
flbrele prin. care curged sânge 
de român. 

Şi in 1915-16 delirul acesta 
don~h şotesc, ajunge la culme. 
"Transilvanih", ~Ardealul," .Ro· 
mânia-Mare", se definf:'şte in su
tetul fiecărui regăţean cu chiar 
persoana lui şi dela această dată, 
,.glasul naţiunii" era cel care t~ i 
rostea adevărul. 

Iar pentru o mai documentată 
retrospect! vă a istoriei, să veri
ficăm parlamentul naţiunii române 
de atunci şi gândinle marilor 
vizionari ai regatului. 

La 16 Decembrie 1915, cu pri
lejul raspunsului la Mesajul Tro
nului,. Take Ionescu vorbea in 
m jlocul unei Camere entuziaz
mall-!: "Instinctul naţiunii jJ 
simte fiecare popor, acest 
drept este dreptul primordIal, 
dreptul esenţial şi de aceea 
poporul român a inţeles tot
deauna că. de o mie de ani 
s'a pus o problemă intre el 
şi unguri: ori ungurii plină în 
vârful Carpaţilor şi de acolo 
dominându-ne pe noi, ori noi 
aşezaţi in cetăţuia Transilvaniei 
şi de acolo dominând Pusta 
ungureasccJ,· altfel nu se poate. 

De o mie de ani aşa stă prob
lema. o mie de ani ea nu a dis
părut niciodată din conştiinţa 
noastră Nu am fost un stat de 
don Quichoti, dar nici un stat 
de inconştienţi: de la dascălul 
de sat cu harta Daciei Traiane, 
cu nurnărătlJaren ţărilor române 

De PETRE TOM ESeU. 
stăpânite de alţii, până la omul cari au să vină. Da, generaţia 
politic, la toţi - in sufletul lor noastră suferă şi are să sufere. 
sta scris cu litere de foc: Să sufere pentru că ti va fI re-

"Ardealul şi zervat ei, să scrie epopeia nea-
. unitatea naţională". mului românesc". 

Sarcina aceasta de a scne o Şi, după triumful dreptăţii şi 
epopee vie a căzut pe genera- al Incoronărei Primului Rege al 
ţiunea noastră, desi nu a fost tuturor românilor, elanul celor 
generaţlune mai puţin pregătită din vechiul regat nu scăzu nici 
pentru o viaţă eroică, decât ge- o clipă faţă de românii ardeleni, 
neraţiunea noastră. Şi cu toate pe cari In exagerarea lor naţio
astea, d-lor deputaţ1, pe această nală ti socotiau superiori, atri
generaţie a llrgit-o soarta să în- bumdu-Ie cu un exces de sincer 
depline.lscă fclpta cea ({Iare. patriotism, cahtăţi rare. Nu erau 

Ea va fi sau gropaşa muncei pagini de revistă in care să nu 
de veacuri, sau zămisliroarea unor se consacre articole de proslăvire 
vremi aşa de frumoase, incât marelui poet ardelean Octavian 
vedenia ei mă smereşte"... Goga care a şi fost laureat cu 

Aşa lşi sfârşea. in ovaţiile şi premiul naţional de literatură şi 
uralele Camerii, şi'n mai toate care mal târziu fu socotit ca un 
discursunle-i inflăcărate de pa- profanator, când, Iăsându-şi ver
triot:smul sincer şi pasionat, ma- su~ se avântă in politică; nu erau 
rele bA-bat politic al româilHor; lntruniri, nu erau conferinţe, nu 
laT, in cuvântarea rostită la era- era teatru unje sirnţimântele de 
iova, la intrunirea " Federaţiei dragoste şi admiraţie pentru cei 
Unionisle pentru des,obi,ea- A,- din ardeal să nu vibreze in uni
dealului- in ZI au d~ 180ct. 19] 5, sonul conştimţelor româneşti. 
tŞÎ răspica furtunos gemul ŞI pa- Peri cuI osul joc de cuvjnte, cri
triotismul, In faţa unei adunări minala intenţie, neruşinatul stdgăt, 
lnnebunite ele emoţie: ingrata atitudine faţă de regatul 

~S"ihti suntem să sfârşim ca Mărăşeştilor şi Oltuzului - im
eroi, sau să sfârşim în laşitate: placabiie numiri in istoria mon
să trecem Carpaţii sau să treacă dlală a războiului liberator - nu 
Ungurii la noi, să fim o Românie pot creia nici o morală şi nici 
mare, sau să înceteze orice o incredere partidului ce se ri
Românie, Icăci o Românie su- dlCă peste altarul jertfei şi ftnoarei 
pusă Budapestei numai e O Ro- româneşti. 
mânie. Poporul ~ înţeles dela Inlăturaţi viermele arogant din 
început că n'avem alta de făcut doctrina unui partid ce asvârle 
Jecât să trecem peste Carpaţi. astfel de nenorociri naţIonale cu 
ACtasta v, ea Ţara, acea4\ta vrem preţul oricărui sacdlciu, sdrobiţi 
noi. Dar vrem un lucru dela Dvs.: pe acela - oricine ar fi el- care 
sti (;Ia sgu.duiţi aşa, incdt s6 se intunecă viitorul si solidaritatea 
simtă pamd"tul trenlurlÎltd sub naţională, căci mai presus de 
mişcarea D'lJs." orice, stă intt'gritatea sufleteagcă 

:;;i când oştirea germană. care a tuturor energiilor româneşti. 
ocupase Muntenia, ajunsese la Si- Iar emisarii şi toţi acei cinstiţi 
ret ŞI bătea la porţile Moldovei, la şi curaţi români cari se bat cu 
14 Decemvrie 1916, in camera palmele peste piept, toţi aceia 
deputaţilor din laşi, acelaş Take ca.ri in slujba partidului creator 
Ionescu complecta primul act ai de nuanţe duşmane intereselor 
tragediei ce se desfăşura, innăbu- supreme române, spumegă atunci 
şindu- şi ,in genialu· i talent, ln- când le· asvârli in faţă nemernicia 
trecga lui -durere: patimei veninoase ce s'a scobo-

"Am propovăduit războiul şi rât până la ultima treaptă de 
nu am asistat la suferinţele Ro- desconsiderare naţională, să fi 
mâniei ca la o supriză. Nu mi- ucis pe. loc, să-I fi strivit" până 
am inchipuit nici o clipă că noi, la decapitare pe tovarăşul lor de 
cari avem de revendicat m ai partid, care intr'un moment de 
mult decât oricare altul, nu vom pericuioasă exaltare, a exclamat 
plăti scump pentru ce reclamăm. subit: jos regăţenii! 
Sunt mari suferinţele. Cine nu o In clipele de 2ctuală critică 
şUe? Dar aşa e fatalitatea: eve- prin care trece statul nostru, un 
nimentele hotărâtoare vin In vre- singur gând, un singur strigăt de 
mea unei generaţii; acea gene- solidaritate naţi onal~ să ne lege 
raţie suferA şi sflngerează, dar pe toti şi să vibreze puternic in 
sesangerează nu numai pentrLl inimele şi minţile noastre, pentru 
dansa, ci pen"ru toate gen"raţiile . (CQntiruue re' pllg, 2·") 
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(Continuare de pe pag' l-a) 

vremile viitorului nesigur, in care 
duşmanii ne sapă pentru intâl
nirea revanşei. 

Şi acel strigăt, acel emoţio
nant exces de exaltare naţională 
- simbol al vremilor dtn trecutul 
dureros şi vitreg al Istoriei Nea
mului - să fje <:iureola d~finjtivă 
a tnchegării sufleteşti care să lm
pregneze cu slove strălucite de 
fior românesc, fibrele tricolorului 
român prin a cărei pânză să se 
desluşească innălţătoarele cuvint~: 

Of Trăiască Românii de pretu
tindeni !" 

........... t4IW Qi -. . -...... 

Primăria corn. Moroda. 

Nr. 323-928. 

Publicaţiune 

Primăria comunei Moroda publică 
licitatie pe ziua de 25 Iunie. oarele 10 
am. pentru edificarea şi repararea po
durilor din holarul comunei. 

Conditiunle şi caietul de sarcini se 
pot vedea in timpul oarelor oticioase 
la primăria comunei. 

Moroda la 15 Mai 1928. 
No. 386 Primaria 

Primăria comunet Luguziiu. 

Nr. 509-1928. 

Publicaţiune. 

Ră.mă.nând fără rezultat licitatia din 
29 Aprilie a. c. publicăm din nou li
citatie publicii pe ziua de 15 Iunie 
1928 orele 10 pentru repararea loca
lului de primărie din satul Camna. 

Licitatiunea se va tinea în conditiu
nile art. 72-33 din legea contabUUătii 
publice. 

Luguzău. 20 Maiu 1928. 
Primăria. 

Nr. 393. 

Primăria Cintei. 

Nr. 356-1928. 

Publicaţiune. 

Primăria Cintei publică licitatie pen· 
tru furnizarea alor 30 st. :> lemne de 
foc pe ziua de 7 Iulie 1928 ora 8 a.m. 
cu oferte sigilate la primăria Cintei. 

Caietul de sarcini se. poate "edea 
in biroul notarial. 

In caz de nereuşită licitatia se va 
tinea o nouii licitatie in ziua de 22 
Iulie 1928. 

Cintei la 18 Mai 1928. 
Primăria. 

Nr. 385. 

Primăria comunei Iermata_ 
Notariatul cercual Moroda. 

Nr. 316-1928. 

Publicaţtune. 

Primăria comunei lermala publică 

licitatie pe ziua de 20 Iunie 1928 oarele 
10 a.m. pentru următoarele. 

1. Darea în intrepriederea a cărău· 

şitului comunal. 
2. Furnizarea alor " revolvere penA 

Iru guarzii comunali. 
3. Confectionarea vestmintelor de 

l'ară şi iarnă a guarzilor. 
Licitatia se va tinea in conformitate 

cu legea cont. publ. 
lermala la 15 Mai 1928. 

Primăria. 
Nr. 388. 

Nr. O. 3567-927. N0. 520-1928. 

PUblicaţIe de licitaţie. Pllblicatiune de Licitatie 
In baza deciziunei a judecătoriei 

Chişineu Criş. 0.3561-927.1 oglindii Primiiria comunei Sintea Mare pu-
i masii şi alte obiecte pretuile în suma blicii licitatie pe ziua de 6 Iulie 1928 
de lei 2400 cuprinse în in avorul lui orele 11 a. m. pentru furnizarea alOT 
Miron Victor din comuna Grăniceri. 28 Q. oviiz 8 cară de paie, potcovirea 
(OUaca) pentru suma de lei 480 ca· I alor 2 cai, repararea frăsurei şi har
pita) şi acces şi spesele stabilite se nnşamentului necesare căriiuşiei comu· 
vor vinde la licilatie publică În co. nale pe anul 1928. 
muna Grăniceri in ziua de 1 Iunie Licitatia se va tine în conformitate 
1928 orele 9 p. a. cu arl. "72- 83 din legea contabilitătii 

Chişineu Criş, la 17 Mai 1928. publice, cu oferte Închise şi sigilate in 
portărel. localul Primiiriei. 

G. Ciupuligă. Condifiunile de licitalie se pot ve-

N 387 dea zilnic în biroul notarial. r. . 

Dela Uzinele Comunale. 

Incunoştinlăm onoraml public că 
în ziua de 23, 25, 28 şi 30 Maiu o. 
c. pentru spălarea conductei de apă 
dela orele 10 seara până la ora 6 
dimineata semrea apei vasista în 
intreg oraşul. . 

Nr. 384. 

Primăria comunei lermata. 
Notariatul cercual Moroda. 

Nr. 524-1928. 

Publicaţiune de concurs. 

Primăria comunei fermata, publică 

concurs pentru ocuparea postului de. 
venind vacant de moaşe comunalii. 

Cererile adjustate cu toate docu· 
mentele previizute de lege se vor inoA 
mta acestei primăril panii la data de 
20 Iunie 1928. ' 

Salariul este acel previizut în buge
tul anului curent. 

lermata la 15 Mai 1928. Ac 

Primăria. 
Nr. 389. 

Primăria comunei Moroda. 

Nr. 323-1928. 

Publicaţiune •. 

Primăria comunei Moroda publibcă 
licitatie pe ziua de 20 Iunie 1928 oarele 
10 am. pentru confectionarea vestminte· 
lor de vară şi iarnă pe seama tdor 3 
g\larzi comuna1i, precum şi a revolve· 
relor necesaere acestora. 

Licitatia se va ·tinea in coformitaie 
cu dispozitiunile legii conl. publ. 

Moroda la Mai 1928. 
Primăria. 

Nr. 390. 

No. 517-1928. 

Publicaţiune de licitatle. 
Primăria comunei Sinfea Mare pu

blică licitatie pe ziua de 6 Iulie 1928 
ora 10 a. m. pentru fU1lnizarea alor 
108 m3 lemne de foc, cali!ale prima, 
necesare Primăriei comunale precum 
şi competinta notarială. 

Licitatia se va fine in conformitate 
cu art. 72-80 din legea contabilitătei 
publice. cu oferte Închise şi sigilate 
în localul Primăriei. 

Conditiuni1e de licitatie se pot ve
dea zilnic sub orele oficioase În bi
roul notarial. 

In caz de nesucces, licitatia a doua 
se .. a tine la 23 Iulie 1928. 

Sintea Mare la 22 Maiu 1928. 
Primăria. 

No.399 

In caz de nesucces, a doua licila1ie 
se va finea în ziua de 23 Iulie 1928. 

Sintea Mare la 22 Maiu 1928. 

Primăria. 

No. 397 

No. 518-1928. 

Pnblicaţiune de Licitaţie. 

Primiiria comunei Sintea Mare pu· 
blică licitatie pe ziua de .) Iulie 1928 
orele 10. a. m. pentru furnizarea alor 
12 buc. revolvere cu loc de piele ne
cesare pentru vigilii de câmp. 

Licitatia se va tinea în conformitate 
cu art. 72-80 din legea Contabilită. 
tei publice, cu oferte Închise şi sigilate 
io localul Primiiriei. 

Conoitiunile de licitatie se pot ve· 
dea zilnic in biroul notarial 

In caz de nesucces, licitatia a doua 
se va tine in ziua de 23 Iulie 1928. 

Sintea Mare la 22 Maiu 1928. . 

Primăria. 

No. 396 

No. 521-1928. 

Puhhcaţlune de licitatie 

Primăria comuuei Sintea Mare pu·. 
blică Licitatie pe ziua de 6 Iulia 1928. 
ora 11 a. m. pentru furnizarea alor 
30 q. ovăz porumb 12 q. urlân 20 carii 
de paie. şi 50 q. tulei de porumb ne
cesare pe~tru alimentarea animalelor 
de productie pe anul 1928. 

Licitatia se va fine în conformitate 
cu art 72-83 din legea Contabilitătei 
publice. cu oferte închise şi sigilate 
în localul Primăriei. 

Conditiunile de licitatie se pol ve
dea zilnic în biroul notarial. 

In caz de nesucces a doua licitatie 
se va tine in ziua de 23 Iulie 1928. 

Sintea Mare la 22 Maiu 1928. 

Primaria. 
No. 398 

No. 519-1928 

Publicaţiune de licitatie. 
Primăria eomunei Sintea Mare pu

blicii licitatie pe ziua de 5 Iulie 1928 
orele 11 a. m. pentru furnizarea alor 
2 rânduri haine de vară pentru poli
tiştii comunali. 

Licitatia se vafjnea În conformitate 
cu ari. 72 - 80 din legea contabilitătu 
publice, in localul Primăriei. 

Condi(iunile de Iicitetie se pol ve· 
dea zilnic in biroul notarial. 

In caz de nesucces, a doua licit8~e 
se va tinea în ziua de 23 Iulie 1928. 

I 
Sinla Mare la 22 Maiu 1928. 

Primăria. 
, No. 395 

MinhteriJl Justiţiei 
Comiliunea de naturalizlri 

Conform art. 23 d\n legea prfvitOl 
la dobândtrea şi pierderea oationallt_ 
române, se publică următoarea C(!!'t' 

de naturalizare. spre ştiinţa acelora CI ,1 
ar vrot să facă vre-o întâmpinare, Il ca 
trivlt,dispozlţlonilor art. 23 din zlu lee m 

Dos. No. 2412-91 ~; 
Domnule Prtşedinte. . di 

Subsemnatul Cepregi Carol funclit III 
nar tehnic, in etate de 25 ani, DeQ re 
sătorÎt de religlune rom. :ath. do. S~ 

clliat in Arad, Piaţa Avram Iancu R ie 
2 de fel supus cechoslovacla venit; .dj 
România fn anul ] 920 la tatăl III pl 

zi adoptiv Mureşanu Florian de natiol 
Iitate român şi profesor de stat 
şcoala română de Arte şi Meserli ~ M 
Arad. Având in vedere că dela acel tr 
dată mă intretin in România, undn h 
absolvat şi şcoala română de Am tii 

Meserll şi unde am satisfAcut şi 01 
gamentul militar, respectuos vă rOI D 
bInevoi ti a dispune primirea mea .l'i 
cadrele cetăţenilor români prin III h 
rallzare. (o virtutea legII relativ la p~ 
derea si dobândirea cetăţeniei rorni' 111 

publicată tn Monitorul Oficial cu. n 
~ 1 din 1924 cu onoare vi rog a-; d 
satisface cererea declarând tot om b 
că renunt la orice altă cetăţenie şi! $' 

oblig la supuşenia tuturor legilor. 
vigoare. Pentru sprijinirea cererii ~ il 

inaintez următoarele docu mente: : 
L Extrasul de naştere. 2. Act f fi 

tarlal public No. 886-1924 din CI c 
reese că am renunţat la orl:e ce li 
ţeule şi am optat pentru cetăţenla!t] 
mână. 3. Cert. de moralitate. 4. ~ ,Il 
dinu) de IăS<lre la vatră cu No. ZS; il 
eliberat de dtre Reg 4. Grănicjeri~l 
Deva din care reese că am satisfl: 1 
obligamentul militar. 5. Cert. de SilI 

din care reese că am absolvit ş~ 1 

română de Arte şi Meserii din Il ( 
6 Cert. de cetăţenie al tatAlui ~ I 
adoptiv din care reese că este ~ i 
teat' român. In baza documentelort 
anexate cu profund respect vă fOii ( 
binevo'ţi a aduce o rezoluţie fa~ f 

bilă şi cât mai urgentă cererii llIÎ t 

rugându-vl totdeodată să binevoiţi .1 
dispune publicarea prezentei ~ 1 
conform legii. ! I 

Asigurându-vă de stima ,1 deYl 1 
mentul meu, semnez cu cel mal ~ 
fund respect t 

Cepreghi CallI 
! .. 
i 

Nr.392 

==========::::;j ·1 
î ~ 

Nr. 1435-928. : 1 
j 

Publicatie de Licitaţie. ! 
[ 

Se publică Hcitaţlune publici' 
zIua de 21 [al'e 1928 ora 11 df 
neata, la prefectura judetului 14 . 
pentru lucrările de cGnstruirea s~ 
construcţia din beton armat il poal 
Nr. 113 peste Crîşul-Alb de pe. 
jud. Micălaca - VAdurile klm. 9'!-J 
100.0 intre comunele Guragont-l04 1 

in valoare de Lei 2200.000. ! 
Llcitaţlune se va ţ:ne tn conform1 , 

cu dispoziţiunile legii cootetbilităţ:; 
blice art. 72-&$ in localul pre1 
rei judeţulD\ Arad. 

16 Maiu 1928. 
PrefectuTa jud. A~ 

Nr. 391. d 
: i 

'Iot!.:."-:' r:r:;y"t~y:, r:r:;y"t~y:,r:T::"..J. 
..~~ .••• ~~ •••• ~~ • .J' 

Citiţi şi răspândip 
ziarul , 

"TRIBUNA NOUA
t 

r.r:;y"t=.:.'1":1 r.r:;y~~'1":1 r.r;;Y"'to:.:.r.I ~ 
~ •••• ~~.t •• ~~ •• t:.~ l' 
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~n ftRII~~l Dt 8(nnnll~HSt ftflRMHllI. Tribunalul judecă un 
FA'A a ne preocopa d. stopldol ,tii rişti Imbecili Do-şi dă seama, ci vre- în V ă ţă tor " re g ă tan " ? 

f in articolele trecute mi-am ficut clipele realtsărU Idealului national cea 

'

1 de neRlIgenta ortografie românească mea ră uelii nu este departe? Lăsăm 
spovedania conş1 iinţli şi dlschlsând su- mai condamnabilă atitudine de rechl-

CII care un articol poate figura pe prl- la o parte .urgla satrapllor teroriştilor fietului pentru justificarea apărării lui ziţlonlat a cerealelor din magazinele 
ma pagină a anul ziar cu un trecut imbecili- a cărei calomnioad defi- F. Popescu, am fixat at tudinea ce o şi aşa goale ale bleţilor mucenici ţă
-Işa de strălucit ca acel al ziarului nltie ar trebui lăsată in seama, auto- nutresc faţă de tagma dăscălească rani, a a(;operit de banalitate numirea 
.. Românul·, vom căuta să desprlndtm I rltălllor cari n'au tmpiedecat nici un cootra .pflsosllor& vremii, pregătiti cu de educator. Copleşit de plăcerile 
dia legltlmut anonimat al mâzgălltoru- moment pe nimeni să se indrepte spre meşteşug să dt'spoae io hărtueli imeosa unui hedonism orientat şi impreşmult 

viată conStructivă ce bate in pieptul de desfrâul 5pecuJaţid a etalat intr'o 
lui sentenţioaselor rânduri, mlcimea şi locul intrunlrel, lucru ce n'a fost scris ei. Aş vrea, În cele următoare să evoc admirabilă solidaritate cu cei dântâi 
reaua argumentare a acelora cari, poate de nici un ziar din capitală şi care s'a câteva Isbucnlri ale unei mltlti derai- şi cu un alt zanatlc al răuluI. Ame
sllb ocrotitouea egidA a unuCpartld, işi executat ia cea mai deplină atmosferă late, care, mai in clipele trecute s'a nintător ca un pedagog de al lul. Da
scuipă neputincioşi intregul cortegiu de linişte in toate colţurile tării, con- intIns jalnica spovedanie asupra mo- lai Lama. ÎO sensaţla turburArii men
,de fnferiozităţi ce i-a pus În slujba form dorinţei unui guvern tolerant ,1 raIItătll publice şi făcând pe Chlerea- tale ~ frământat avantajele vremii, În 

nul de eno a intms peste crtştetul Inconştlente subterfugii. N'a pus nici 
pretentioasel şi selectei profesiunt a chibzuit. mu Itor învăţători valul 6gud ulril sufle- un palu la intilntarea vre-unui cuib 
zlaristtcei. Ceeace e tris şi cinic to rândurile teştl. Şi efi, ca şi azI .Chlereanul- Îm- de cultură, tn schimb, sub acoperirlle 

"Cu multe zile inainte de data 6 de mal SUIi e fnsă chemarea • vremei prt jurănlor, rodul perioadei clocotl- desmerdărilor a le moşuhcăl, se rătoia 
Maiu, scrie numitul articol, admlnis- de răfuiaIă-. E, dacă vreţi În aceste toare de patimi, a ScurS pe coridorul cu automob lui unui coleg, care a avat 
traţia judetului in frunte cu cunoscu- jalnice cuvinte întreaga luptă, intregul sItuatiei. fltmul batjocurei, insultel şi cutf'zanta să arunce mlrolul benzinei 

alte buruieni crescute lângă gardul În nasul şefului. ; 
tul Georgescu au năpădit judetul cu simbol şi intregul ideal al partIdUluI imorallteltil. Atunci mi-am zis: In epoca AI treilea, pufătos ca un curcan 
manifeste de următorul conţinut: care n'a ştiut in afară de pol1tica a- noastră proaspătă când totul e fragi., agitat, stignatjsa toatl lumea care 

Fraţi Români Nu ascultaţi mlnclu- gitaUl10r sterile, decât urmărirea unui aceste deblurl sunt inerente firif noa- nu-i arunca sub haina mândriei Ape
Dlle celor cari vă chiamă la Alba~lu1ia. siDgur ,1 mes~hin scop "Puterea-. tre prostfelice. FIInd la inceputul orien- tltul laudei şi al mllOgirH conrumpă
Nu faceţi voia ungurilor şi bolşevicf6 Ua curent, un elan fecundând o epo- tărilor când În toate părţile nu observi toare. Toată binefăcătoare muncă, şi 

alceva decât o mişcare nervoasă care toată propaganda grămădită in intenţii 
lor-. pee de sinistre perspective, incătuşa osclltază in sburdalnlda ei după fl- curate şi in Indemnuri limpezI. rodea 

Şi anallzând În forma adevărului, toată miclmea şi inferlosltatea sub xarea punctului de cohesiune natlonală, metodic în ziarul simţiriI. Agent pro
'Iuperiosltatea naţionalismului acestal aspect moral a acelora cari ca şi Or. rdlexele de natură pato oglcă năvâ.- vocător de certuri, varsă lacnmlle ln
manifest, să locercăm noi, si desprln- BOi'ă, asmuteau răvăşind cutele natio- Iese piaţa gândiril netede şi a trans- durării de câte ori il prinzi Isbucnind 
d.m fondul şi tumoarea nervozltătli nalismului nostru prin hârtii falşe, ce- formă intr'un câmp sgomotos de de- in insinuări face pe mlronoslţa nevl-

gradare. Spiritul public la inceput, [o novată, lăsând să se verse in sufle
bieţilor diletaoţl in politica agitatiilor tele Inconştieoţilor ce se duceau la lipsa altor puncte de mânecare a ră- tu1 ascultătoriior fluidul credulltătll. 
sterile. intrunire, pentru satlfacerea pofteler mas paSIV, la acordul harfelor stricate Idealist in laudele-t proprii, năpădeşte 

.Nu ascultati minciunile celor cari profitorilor şi espectatorilor .vremei crezând că peţitorii oportunişti ai si- urechile opiniei publice cu nuanţele 
,vi chiamă la Alba-lulla"r de răfuială". tuaţiei in ft<rbinţeala boalei vor ajunge unor vibrări răguş'te însoţite de ge-

V ăf li '''' E t t t in convalescenţa ruşioărll. Dar, ti-ai sturi scrâncioabe. Nimic bun in acea-Ce mai mare respect pentru adevâ- "remea r ue I o ce-a crea 
găstt I Şl azi, ca şi eri, mişună .. Ch!e- stă tară, decât produsul lui sufletesc 

rul şi morala naţională. decât verifi- Istoria UDul partid sententios fără nici n:nW. neruşinării trasformaţi in ren- din care se strecoară destrămarea. ln-
carea celor ce au defilat sub pavăza un scrupul, fări nici o etică, şi mai tlen al prostiei cari umplu văzduhul contnu cu alusle ia suferinţ~le lui din 
Interoa\ionalel a 1lI la Alba-Iulia şi ce ales, lipsit de seriozitatea şi estetica de pirateria disformităţd. In clipele de era trecută pe cari acum le adoră ca 
mai elocventă dovadă de minciunile atitudinii ce trebue s'o albe un partid alergare după principiul normalităţii, pe nişte legionari mântultori. 

d ă I ltti le-am acordat leacul ertărli, şi-i in- Ăştia, .. Chier!"nil· de erI. Cel de 
Profetlzate în cadrullegallst al "marei· cu a ev ru po C. 

şlrăm in r.!indul florilor exotice pripă~ aZI, II adăpostul ogrăzU anonimatului. 
intruniri ce chema ţărănimea români Căci dacă timpul staglului de purl- ,ile de pe filte tărâmuri. Azi, ca unor I ca un simIlar al produselor celor tre-
să asculte intonandu-se macabru mar- ficare morali şi de incercări În arena slmbrlaşl de curente involburate, le cuti, a inceput repede să uite eclip
lui maghiar al bolşevismului, decât adevărată a politlceJ, nu va schimba arărim celula dlsconsiderării, iar im- lele dureroase ale sistemului mileoar. 
rindurile maoifestului in care Inde- vreodată mentalităţile acelora ce as- prejurul lor tragem 8ârma gh!mpoul Lovit fn intenţd n-glooaliste de io-

mna ţărănimea conştientă să n'asculte 
de minciunile şi otrăvlrlle ce s'au de
bltat cu un patetism revoltito~ in cu
pola sfânti a Aiba-Iuliei? 

Şi cel mal mare adevăr, pen.ru:teo
dlnta şi suflul de curat naţiona!lsm al 
rlDdurilor ce spuneau,: .Nu faceţi voia 
ungurilor·, decât coloanele presei ma
ghiare care transmitea ştiri În toată 

lumea, că revolutionarii au pornit spre 
Bocureşti şi că .ei" sunt gata să ,,10-
tervle" peotru "ocuparea" şi .liniştl

rea· Ardealului? 

Iar in continuarea manlfestulului, 
.• articolul" II urmăreşte mal departe: 

.Guvernul va rămâne la putere şi 

după 6 Malu şi nu va îngădui ca tara 
să fie turburată. Am publicat acest 
manifest - spune scriitorul articolului 
- .ca dovada clnlzmulul liberal, căci 
tari de mult a stabllit", .. deja". 1. Cine 
SUDt mincinoşii. 2. .Cari lucră pe pla
tul ungurilor şi bolşevfcllor şi 3. Cat 
mai poate dura nefasta şi nelegiuita 
guvernare liberală". 

Prea multă contrazicere, prea multă 
lIeveroslmllltate în tic-tacul acestei sim
ple docu mentări. ca să mai stărui În 
-eompletul de amănunte. Desigur, ţara 
I stabilit "deja- cine sunt mincinoşlf, 
clcl manifestul spunea preciS: Guver
uaH va rămâne la putere şi după 6 
Mal şi nu va mal îogădui ca tara să 
tie turburată. Probabil, că .autorul
rldicolului articol, nu ştie că guvernul 
liberal a rămas lncă ]a putere, că va 
mal sta pentru propăşirea şi conso
lidarea operei constructive ce se duce 
in toată ţara, şi că ou va mai lăsa de 
aici inalote ca ţara să fte turburată 
'de antagooiştH înălţării nat1unei ro
mâne. 

• 10 Chlşineu-Crlş - continuă arti
colul, lume multă a fost refugiati ca 
ii nu dee de urgia satrapiJor lui Geor
gescu. Toată spuza aceasta de tera-

vârlă noţiuni repugnablle oricărei na- a nevederit. Dar şi până il vom ln- drăsneala constructivă a lui F. Po-
tunda În temniţa neatenţlei, ne slm- peSCD, varsă din celhmara uril otriva 

tiunl inteligente, greu s'ar putea pro- \,Im datori al urmări in trecutul lor În nimicirii. LJiscret în avantagii culese 
fellza dacă, cumva prin imposibil, le-ar care circulă fluidul spiritului paşnic, dela personagli mlorJăitoare, stăpân 
sosi (o adevăr, .vremea de răfuială". clei Dumai aşa primesc culoarea pi- pe seama insinuăr!lor, reactiunea con-

Petre Tomescu to-ească a faptelor, Să incepem cu tra "regătenllor& a pornit ca un val 
....... ___ w"" ___ .. _-__ ... _. __ .~-_" .Chlereanu}- de eri, ca din firul amln- de gaze axflsiante. Nimic nu l-a re-

~ Iăm~rtre a~~UărDIă. 
Toti ce Ice vreau si facă mişcare 

tlolor să ţt'sem pâtza reflexelor asu- ţinut dela ciomagul distrugeriI. La în
pra celor de azi. Cel din clipele tre- vârtit cum l-a dictat o credinţă pe 
cute. dlformat sufleteşte ca şi trupeşte care o poartă tn sufletu-l negru ca 
sprijinit de earia unul moşulică şi rod păcatul. Sărmani oameni urzlţi să piară 

ori să fie legaţi de vre'un partid po- al pol1tlslanismului vermănol, certat pe cimpuri de băIAhl netrebnlce! 
litlc rog să asculte lămuririle şi ade. cu bunul simţ s'a dedat la cutezanta Cristea 

il ~. . . de a ajunge şeful apostolilor. Intrat iosp. ,colar prietin devotat al 
vărul care voiu Inşlra mal JOs. proaspăt in arena idealului românesc, dascălilor. 

Mulţi din cel ce vor fi cetjnd aceste a uitat faptele lucrătorului nemtmic, 
şire, vor gândi În sine că eu sunt şi s'a agăţat de creaoga ir.sufletiril 
unul de aceia cari-ar vrea un os de . naţionale. Ajuns ca prin minune în 
ros cum zIce lumea de azi. atenţia publicului dăscălesc, şi ajutat 

Eu cela ce le-am scris, sunt născut in tendinte de cătra omul care pe 
tăran, cela ce rămin până la moarte. vremufl Iseălia versrturi uogureşţi sub 

Ca ţăran. am Pu ţlOă. c~rte pen-. pseudonimul "Laci- s'a cocotonat pe 
tru că aşa zIce proverbul. a! carte al treapta piramhlei sodale până invâr
parte J şi . aşa cu aceasta m a~ legat I flll indrurnărll de sprite. Pers()nalitatea 
de un parttd tare care. ca să vI·l mal, ILlt era tipul imberbului cutezător şi 
spun nu e ceva tDte.resant. fără do :trioa ruşinei ldelle lui erau con-

Am fost ce] mai mfoeat propagan- becvente prostiei. Om amvonul cre
dist a: acestui partid, făcând o m'ş~ dif1ţelor avansate, a făcut ţejgheaua 
care v ~ pe a~este locuri unde locuesc. repugnărll iof,ptă p~nă la acoperiş 

Pa r~,dul ~tn care făceam parte cu În noroiul prostiei. Ei, dar a dat do
~nn din şeflt lui au trec~t la alt par- vadă de idiotism şi a fost deltal ca 
Ud după cum am c.etat In ~al m~lte marfa lai să albă trecere pe la negu
ZIare, fără. ca e.u ŞI cu ~~I cu mme stoful mosulică şi autorul teremtetu
să şti m mmlc d~ cele ce S <iU 'pe~recut~ rilor ungureşti. Aşa s'a presentat acesta. 
~e-od.ată ne-am văzut rămaşI Sit gUfl Celalt, de o stupidă intolerantă n'a 
Izolaţ1. _ . " profesat nlel odată dragostea deapro-

C [:::l[:::l[:::l[:::l[:::l a::::J C r::::::rc::::J [:::l [:::l c::::JE::l El 

~ Buziaş ~ 
O baile minerale lui Muschong D 
D cu ape sărate feruginoase, n 
~ foarte bogatede acid carbonic ~ 

efect mare 
D la boalele de inimă, arterios- n 
~ elemza, la boalele femeieşti ~ 

s'a deschis la 15 Maiu 
~ Funcţionarii de Stat se bu- ~ 
D cură în sezoan€ le secundare O 
D de o reducere de 3 0% la D 

preţul băi1or. 
DO Sezon până la 1 Octomvrie. DO 

CU desluşirl serveşte 

D I 394 Dlrectiunea Bal/or O {] r BUZ1AŞ (Româllia) D 
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Astăzi lOsă am aflat ad~vălUl ŞI ZIC pelui. Jmht'ă-:at in postură trivială, uel 
că: cel mai cu temein'c, cel m~t g:ind găinele vecin'lor şi păstrând in 
fundamental şi mai devotat partid 

~~minkre~eT~ie~~.~ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~. fuI partidul Naţjonal-Uberal Îo 
care să intru cu Inima deschisă cu e. APE L! -. 
fruntea sus şi plin dl" mândrie şi voi 
fi cel mai mare propagandist şi cel _ • 
mai devotat ostaş disciplinat al aces- _ Prin aceasta rugăm deponenţil institutului nostru, • 
~r~~:;~aşanumit rlPartiduJNaţional- • cari au la noi depunerI peste 10000 Lei şi cari pâna. • 

Toţi acei cari doriţi să faceţi acea- • 10 prezent nu au subscris declaraţia de moratoriu, să • 
sta ce eu am făcut, luaţi bine in con- • binevoiască a se prezinta de urgenţa in biroul insti- • 
slderare cele ce am scris in aceasta • tutului intre orele 9-12 a. m. şi 3-5 p. m. aducând • 
privinţă ca si nu vă fie mai mare (0- • cu dânşii libelele de depuneri. • 
şă1ăciuoea cea de pe urmă ca cea din • 
întâi Nichifor JeTll1$tSCU • VICTORIAc • 

plugar şi cantor blsericecesc iu corn. -. Institut de Credit şi Economii. •• 
Groşi. 
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De ziuil eroilor. lnclindm frunţile şi pe deasupra 
mormmtelor sd ne întindem mâi
mIe. 

De ziua mortilor pentru elibe
rarea noastrd, sd ne plerdm ge
nunchii in tarâna pe care ei au 
stropil-o cu mult sânge. 

Sd ne plecăm şi frunţile des
cre/ils prin jertfa lor şi sd le 
preaslavim memoria-le binecu
vântatd. 

In fala mormintelor gldsui
toare sd ne pătrundem de md
reţlO sacrificiului lor. 

Sd ne desbdrdm de griji/A ma
runte şi de patimile dăunatoare 
Inaintarii noastre pe calea binelui 
şi Într' un g 1nd să ne aducem 
aminte de sânl;ele celor 800 000 
de eroi, sânge vărsat pentru des
edtusarea noastrd din lanţurile 
robiei milenare. 

Lepadând grijile lumeşti s' as
cultdm pioşi glasul acelui sânge. 

Dm fdrâna pe unde s'a Înche
gat şi ca care s'a pldmddd. gla
sul sângelai vdrsat ne vorbeşte 

Să-I ascultdm şi-; vom auzi 
poveţele şi îndrumdrile. 

E timpul sd facem acesl lucru. 
Sunt zece ani decdnd prin jertfa 

lui ne-am vdzul cu ochii visul 
pe care-i restdlmtJ.ceam de vea
car; şi moşii şi strdmoşii. Zece 
ani de atunci ş, in acest rdstlmp 
nimiC n'am fdcal spre a ne în-. 
vrednici de binecuvântarea unui 
sacrificiu suprem al celor pe cari 
li evocdm in Ziua Ind/tani Dom
nului. 

Ne-om inrăit şi in inimi ne-am 
sddit cele mni urâte sentimente. 
Ne duşmanim fraţi intre noi şi 
idrâţi de meschme patimi luptăm 
unul contra altuia. Le zece ani 
de cdnd ar fi trebUit sd dăm 
mând cu mând toţt cei cari am 
primit botezul sângelw vdrsat 
pentră mântuirta noastrd. 

N' am fdcut- o Din contrd. Zi 
de zi a soorit ura şi s'a încuibat 
discordia intre noi. 

Zi de zi ne· am dovedit tot mai 
nevredmci de jertfa Iăcu/d pentru 
scdparea noastră. 

Deabia dacă biciuiţi de glasul 
celor cu-o inimd mai curată 0-

dată'n an ne· aprop:am cu totii 
de mormintele celor cari şi-au 
dai vIata pentru tara 'n care tră
im nestmgheriţi spre a duce un 
mănuncht de jlori la ctJ.patâlul 
celor adormiţi in vecinicie. 

Dar n'am ştiut nici acolo În 
apropierea mormintelor gldsui
loare să ne saltăm inimele şi să 
ne purificăm gândurile. Nu pur
tau florile pe cari le duceam an 
de an la căpătâwl morţilor, nici 
prinosul recunoştin!ii nici dovada 
pocăinţii noastre; purtau În ele 
minciuna, prefacătoria, Ne apro· 
piam mânaţi saa chemaţi de ci
neva şi nu indemnati de hott!
TÎrea fermă a noastră de a ne 
Idpune acolo in fala mormintelor, 
toale patimile şi prin legămâut 
că procedăm la infraţirea şi po
tenţierea sentimentelor româneşti 
ca astfel să ne putem noi lnşine 
asigura rezultatul jertfei celor pe 
cari îi evocăm. 

Şi ar trebui sd ne dăm seama 
ca numai pri 1 noi va putea dăi
nui rezultatul acelei jertfe. 

Noi suntem cei cari trebue stI 
pastram şi să garantăm patri
moniul pentru care s'a vărsat 
atâta sânge. 

" Dar spre a dovedi aceasta tre-
bue cei puţin acum în al zecelea 
an al bberldţii noastre s.1 ne a
propiem umerii şi să ne in{răfim 
mimIle. E o datorie la care e 
timpul să răspundem şi glasul 
sângelui vdrsal ca prisosmţă ne 
lndeamnă cu insistentă s'o facem. 
Să nu mai stdm pe gânduri. 
Sd ne plecdm genunchii sd ne 

....... 044"" .... .... 

Gheorghe 

Numai astfel florile cari le 
vom duce şi anul acesta in ci
mitirul celor morţi pentru noi, 
vor purtiI în ele semnificaţia ni
merita iar noi cei cari le vom 
duce numai astfel vom dovedi 
cd ne lnvrednicim cu adevdrat 
de jfrtja prm care ne-am mân
tuit. De "Ziua Eroilor" aceasta 
sd ne fie grija noastrtI de cdpe-
tenie! Vicen1iu Bugariu 

.... --..,.. ...,..., t .... - ... 

Coşbuc. 
- 10 ani dela moartea lui. -

Se implinesc zece aDI dela mcartt'a I Totul curge in pellngerl scăpate din 
lui Cosbuc. 10 ani scurti de când robia denaturatului. Ferit de aspectele 
pOt-tul se transporta h vecinicul locaş, fragmentelor bolnave, cari dela moartea 
sub paza ascutltulul slbiilor duşmane lui Eminescu lncepuieră a inunda lt
purtate prin Bucureştiul mândrlel ro- teratura română prin băetl şi băetol 

mAoeştl strivitA de barbaria unni vorba lui Iorga, la el totul se încheagă 
inamic nemilos. Cânlăretul vietii ru- fo plămădeli de ritm orlgina], care 
stice şi a năzuinţelor nationale şi-a in- a stors ŞI admiratIe dar şi crItice pline 
gropat ultimui SUflU de viaţa. in încer- de veninul răutătli. 10 poesla lai 
cărl dramatice şi tn concepţII uclgă- Coşbuc. tresar scioteerUe felului nostru 
toare de aluslf. DUDă desastral din de a fi ,1 trlt. Prio el a vorbit un 
jural Bucureştulul 1916. cel ce a fost neam tntreg şi s'a ridicat la suprafată 
suflet din sufletul neamuJui, a trebuit o moştenire sufletească străveche. 
in imprt'jurănle sbuclumulul să vază' Gh. Coşbuc a fost intruchiparea 
plImbându-se pe strazile Capitalei Ro- sentimentului national. In mechanismul 
mânld armatele unor neamuri CU for- Vietii de Stat scuturind a~upra noastră 
tani de aphare. Lui, oropsliul coboritor toate Of'norocirlle conceptiiler, Coşbuc 
din munti! Năsăudului ja iotins soartt>a a vânturat idea intransigentei şi a 
şi acest pAhar al umlJlntil, în ceasul netezit torentului energiei populare 
ccl'Zulul tntreplrli naţlonale. ]s'a reser- drumul afirmArii ca de un duh rău, 
vat şi acest trIst şi dureros spectacol fugi au de vraja cuv.intulul său toată 

care ]a Închis doari numai in speranţe. dahoarea brutală a opresorilor. In 
A trebuit să fie aşa. In teiutul istoriei espresiile conceptiei sale poetice se 
noastre a fost sortit să se infigă şi Î1lşiră ca prin farmec razele Idealului 
aceastA simfonie ca lID proces resultat national şi dau năvala arătArlle con
d o fnvolburărl incordate. După gloria duitei viitoare. 10 aceasta pipăire de 
din August, acei pe cari i-a orândult eS1stenţă merge cu cutezanta până 
tn vitejii admirate la Plevna. Griviţol a zice: 
şi Opanez au trebuit să se retragă 
dinaintea alor 4 armate până la stilpul 
de foc al oprelişte! pe care era infiptă 
credinta reilsteDtli noastre: .. Pe aleea 
nu se trece"! 

In s.Urtul lui mare reservoriu de 
forte scăldate in apa indirjiril, s'a 
petrecut după capitolul dela MArAşeşt!, 
cea mai fermecătoare taină de isbân
dire a visurilor noastre seculare. Me
todic fn frAmântări de nădejdi. tinut 
în straele vietii pânl În anul 1918 
când trosnlau În inchieturl impărătli 

tinute cu pumnul perfidlei şi minciunII, 
Coşbuc a stors din preclpitarea I eve
nimentelor şi d!n perioadele turburi, 
lustlnclul sigur al unităţii naţionale. 

Dio lacul lacrimilor vărsate a pescuit 
crezul dăinulrll noastre ca neam Întregit 
şi popor de-srobit. 

In cele mai teribile sursuri de in
florare nu se putea cu, el, purtătorul 

de revindecări româneşti să-şi fi uitat 
mândri a espresiunIlor prinsă in cuvin
tele: 

Ţi-ai ml.nat din veacuri turmele pe plaiu 
Din stejarul Romei ta mlădiţA suptă. 
ŞI-ti cântai amaruI din caval şi nai. 
Dar cumplit tu fostai c1nd te-a dus tn Inptă 

Ştefao şi Mihaiu. 

Născut tn Hordou, sat de ţărani 

aşezati dar cu sclipirea mândriel in 
ochi şi in vânjoţenia braţelor. Coşbuc 
ca elev de liceu, îi prinde in mrejile 
IDsplraţlel sale poetice. 

II cântă in munca câmpuluJ, to betia 
dragosteI şi in bătătorftul pământului 

la bori. II simte io toată a lor des
văUre sufletească ,1 in temperamentul 

Dumnezeu ni-e intr'ajutor 
Dacă şi el e de-al lor 
Nu-l mai vrem ocrotitor 
Ne tllfrăţim CII ialkl. 

Cuvinte in cari se svarcolla o mân
drie rănită in mersul ei cătră evolu-
ţlune: • 

Sunt 10 .mi decând Coşbuc nu mai 
este. A rămas sufletul său ca să Întă-
rească conştienta unui neam adui in 
hotarele sale, visate de Coşbuc şi 

păzite cu sfintenie de cei ce ştill si 
atingă pământul tropotiod şi armele 
mâouind. N. C. 

Judecătoria rurală Şirla. 

Nr. 4364-4-1927. 

Publicaţfune. 

Judecătoria rarală Şirla aduce la 
cunoştinţa generală că la cererea lui 
Carol Wagner (Joc. În Pâncota) a por
nit procedura pentru anuiarea urmă
tOTUlui document despre care se afirmă 
că s'ar fi perdut două cambll blanco 
io valoarea de câte 100 000-100.000 
Lei semnate de către Lazar Palcu din 
Pâncota ca acceptant şi de Ştefan 
VOrOş lştvan din Pâncota, ca girant 

Deci, instaoţa lovilă pe posesorul 
documentului amintit ca În termne 
de un an deja iDserarea a treia a 
publlcatiunei in Buletinul justitiei să 
prezinte documentul la instaotă, pentru 
ca in caz contrarIu instantă îl va dea 
calra nul, da~ă pel1tlonarul va cere 
acesta din nou fi termenul mai sus 
arătat va fi expirat. 

Şlria la 30 la!1uarfe 1928. 

cu de vhător legat de gUa reallti~lf. 
crorşte mijloace artistice noal in in
făţlşarea lor naturalA. Nimic artificial. No 

III. p. Petre SendJlc judecAtor. 
Pentru conformitate. P. grefier. 

(tndescifrabil) 
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INFORMA ŢIUNI..~ 
OI. 1. Georgescu Prefectul JHBOJI 

deţulul se va InapoiA dela BuClioU;:: 
reşti luni 28 Mal a. c. ,1 lu" . 

• is lu, 
; . 

Dela Ad-ţia Financiari!. Se pune h--: 
vedere acelora cari n'au Înaintat COIlo Red 

tractl"l~ sau declaratiile de chirie SPrt;~7~ 
vlzare la Ad-ţia Financiară, să se pr6'~18T: 
zlnte până la 31 Maiu 1928. I 

Acel cari an făcut contracte tn scrii 
vor plăti Impozitul până la 1000 l~ 

ia timbre fiscale, Iar acel ce nu IQ -

contract În scris ci verbal vor fact 
declaraţii de chirie to trei exemplaniiiiii 
dintre cari două vor fi timbrate cu ~ 
lei şi tnsoţlte de O cerere cu Umbrl 
de I:S Iei. 1 

Acel ce nu se vor' prezenta pân{ 
la data de 31 Mailt a. c. vor fi coaJ dt 
travenlenţl la art 48 din legea Umbra; 
lui rămân!nd tot odată responsabi. pj 
şi proprietorl pentru plata acestui iIDIluni 
pozlt !chl5 

• Brăt 
"Propagandă fără rezultat-;neşti 

! ţ' 
1 Z • 1 d 2 M ,ren I n comuna " m z ua e al lid l' 

Ad 1 :011 C. CaD mare e propag'!Ddlst Bogda~ f 
Pavel din ]osăşeJ, impreună cu fiul ac. I 

sau Dr. 1. Bogdan, a adunat câtlva o~ mal 
meni În jurul lor, pentruca să fte as·! 
eultaţl a plecat foarte mulţumiti creJ Regl 
zând, că au secerat mari rezultate ... ~ O m 
D·tor. dacă cred asta se inşaIă amar~1 mari 
nic, pentrucă oameni dela sate le ştie tică 
scopul şi chiar de aceia DU se VOI! la o 
Usa ca tot ce sa zidit cu chin tlmJl n05t 
de 10 ani - el national-tărinfştl, si pers 
rupă totul in bucăţI. - Ţăranii noştrţ tiam 
ştie, ci ţara are mari nevoI de 014 
meni cari pot să conducă acest stat 
Deci aceştia sunt acel din partld~ 
Naţ.-Liberal in cap cu marele flnaoJ 
clar şi nr:obositul Preşed. al Cons. V~ 
Brătianu care a stat, stă şI va sta iti 
fruntee Tă~U pentruca aşa să cere sii 
facă salvarea noastră Şi DU ne Iasi~ 
ca să' ajungem conduşi de neprlcepuţi,1 
cari nu au alt scop decât să vie 1:1 
ciolanul plin cu carne. 

Nu! asta DU vom Iăsa'o ca noi, cari 

am fost o mie de ani badjocorlţi d]' 
Ungurii, să se înceapă din nou bad 
jocurile Budi-Pestel. 

Aşa este D-Ie Bog:bn. noi cari pânl 
acum, ascultam H vom asculta şi dtl C 
aci inainte pe popii Şi învăţătorii, cariI zent 
sunt cu nof In tot Jocul. Ia bune llj acel 
rele şi ou pe Dvs. cari veniţi la Doi! iubi: 
numai atunci când aveti nevoie şi când, geta 
voiţi· ca să ajungeţi la oala cu smân· nia 
tână, scopul căutaţi să vi-I indepliniţ p 
dar nu să poate cu politica ce facer, 
alături de comunişti Moscovicl, Cris- e~te 
tescu, etc. care 

poli' 
Intr'o comună oamen[ a chemat pt " , unuI 

preotul lor la o adunare ca să-i cearăI 1 " 
sfatul. Preotul dupăce a sosit fn trt I C ~ 
oameni ,i-a luat pălăria după cap. iaq 1"1 ' 
consătenl la rugat să-şi pUie PăIăria.\ ca u, 
Preotul a ascultat de oameni şi şj~a d on; 
pus pălăria. dar tot atunci a zis: imI es 
pun PIIăria' ca din nou să mi-o ridic! f.~nl 
in fata voastră, iar consăteni pentru IO~l 
acestea cuv!ote a aplaudat pe acel P 
Preot. Ţ 

De ce nu te poţi bucura şi d-ta dlt I ~~il 
Bogdan de astfel de aplaude? Nu; htlC, 
pentrucă nu eşti rugat să-ţi iai pall- neş1 
fia, dar nici ca să o puf pe cap. însă rea~ 
acum eşti rugat ca să vU iotre noi \ V~~l 
atunci când vei fi chemat, iar ca IA \ fl. Il 
fii chemat poţi al aştepţi. UI 

D. A. nu II 
fOfO 
lui. 

Red. gira'lt: Şt~f~n r",.na ... Cerz_ Prefectura 
A 

mar 
ti ce; 
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