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. ţăt" A d N . d f tacă o casa a chemat un arhitect căruia i-a 

Lupta dusă de poporul ro
mân depe aceste plaiuri, în 
vremea erei ungare se mărginea 
la o împotrivire dârză contra 
tuturor încercări lor maghiare de 
desfiinţare a noastră, - şi la 
păzirea împotriva trădăriIor, ca 
să nu se spargă rândurile noa· 
stre. Este uşor de înţeles, (ă 
în astfel de împrejurări, felul 
cum se înfăţişa viaţa politică 
la noi, era destul de simplu şi 
provincia1. Abia după înfăptui
rea României-Mari, - care ni-a 
lărgit hotarul vederii, .. ne-am 
putut da seama de simplitatea 
vieţii noastre publice şi abia 
atunci am văzut cât de ieftin 
şi uşor s'a putut câştiga la noi 
titlul de fruntaş. Abia azi înţe
legem, că din pricina nepregă
ti rei fruntaşilor noştri închi pui ţi, 
s'au produs atâtea zăpăct' li şi 
orbecăiri în întunerec, - în cei 
nouă ani, de când suntem ce
tăţeni ai României~Mad. Azi 

·vedem foarte limpede că Jipsa 
de cunoştinţe şi înţelepciune a 
fruntaşilor noştri provinciali, s'a 
răsbunat asupra ţării, că<;i pen
tru întărirea ei lăuntrică nu s'a 
făcut ceace trebuia. De aceea 
ne sbatem şi azi în neputinţă, 
căci nu avem conducători arde
leni destul de învăţaţi. Frun· 
taşii noştri din vremea ungară 
în loc de a strecura în sufletul 
poporului român din aceste 
părţi încredere în vlaga neamu
lui şi viitorul ţării, propagă şi'n 
aceste clipe de mare însemnă
tate istorică zavistie, ură şi des· 
nădejde. In loc de a oţeli ini
mile, ei învrăjbesc şi nu pot 
pUlle pază gurii lor nesocotite 
nici aici la grani ta ţ~ rii. 

Ne dăm seama ce gol şi 
desamăgire Iasă în sufletul bun 
al ţăranului nostru, delăturarea 
idolilor lor, fie chiar şi falşi. 
Văzând însă răul ce-l fac ţării 
acei idoli; de altă parte consta
tând că ei nu-şi dau seama de 
micimea lor, cu toată hotă
rîrea ce luasem, de a nu ame
steca în Iuptelt alegerilor apro
piate lucruri personale, - ne 
vedem siliţi a aşeza în raza unor 
cercetări apropiate valoarea unor 
astfel de idoli. - Pe măsura 
neastâmpărării lor, Îi vom dt's
văIi şi arăta în faţa lumii în 
adevărata lor valoare, ca să pu
nem odată capăt minciunei, din 
care se adapă. Nu putem sta cu 
mânile în sân lăsând să se des
făşure sub ochii noştri una din
tre cele mai criminale propa
gande de destrămare a sufletu
lui românesc: Preferim să nimi
cim noi pe ceice nu-şi dau sea
ma de ceeace fac ori spun şi 

vom 1 necru on ŞI nem u- enoroclrea e care au ost loviţi dat indic~liurii asupra modului cum să fie 
raţi. locuitorii judeţului nost ru de pe U1 ma cons~ruită. După câte .\'a zile arhitectul pre· 

Vom arăb, că nu este mo- ciclonului de Sâmbătă 2 Iulie a. c. a z,.ntandl:l se cu planurile construcţiei, dl Ma-
găsit un larg ecou în inimile conducă mudupa ce le a contemplat cât·va timp, 

raI, că cineva să se întăI ni~scă torilor dela centru. a ZIS: 
A C '1 '1 d Ad Toate sunt foarte bine. Comoditatea 
m onS] 1 e e ministraţie D,'im mai jos - fără comentarii însă, aş vrea să fie în dreapta casei in loc 
ale băncilor şi fabrici lor "Bbe- - conţinutul altei telegrame a dlui de stânga cum jes~e În plan. 

raI<-", CU fruntaş]']' P.'rtt'duluJ· prim ministru 1. 1. C. Brătianu: Arhitectul luând planurile le·a adus 
'- Q Doolnului după câteva zile rnot.hf:cate în senzul dorin-

Naţional·Liberal, din a cărui General Va~l'tol'anu ţei dNlui Maniu. u mare i a fost mirarea când la ară· 
milă să incaseze ~umt grase, - Arad tarea planurilor i s'a spus: 
şi apoi să alerge la sate pentru Ştii că t,!t mai bine era in stânga; fii 

BUCUREŞ71 - 5(7- 927 bun le rog ŞI re fă planurile cUln au fost. 
a Poneari binefacătorii. OrI' cred . I h 9 30 C 'l' 1 d .. t' Din n?u, arhitectul. reia planurile şi le reface. 
acei milui ;, că strigând şi mIi ora. onSI fU e mtnlş n Cand credea, ln fine, că le·a dat forma 
mult vor hotărî pe binefăcătorii neputându·se Întruni inainte de ~e!~~~~'~ şi va mulţumi pe dl Maniu, a<esta 

lor, să le mărească tantieme le ? alegeri vă mai trimit suma de un Dragă dle arhi ect, uite, m'am gândit 
Câte obrazuri au acei domni milion lei spre a o distribui si· că ar fi mai bine să facem câte o comodi-

nistraţilor. tate şi, în partea stângă şi În putea dreaptă 

fruntaşi? Unul de cerşitor de (ss) Ion 1. C. Brătl"aou a casLel. t· a aceasta, ar ntectul răspunse: 
tantieme şi altul schimonosit de -00- Dle Maniu, dacă faci, fă numai una căci 

ba A rfl·tort· sa v UJ' Cart' traVga~ d cum ieşti Uta de nehotărât, se poate in: , n CU D1 TlttJ les"u la "ost t' I . I 
h

. ...' amp a ca ev~mm:'l.tu să se petreacă până 
Ol IUl zăpăcesc lumea cu clevete 01 N. Titul~scu a intrat În ziua de c~ uta te vei hotarI la care din cele două 

C· t' ă' v d să te duri. me nu Ş le s -ŞI puna e 3 Iulie În tară, prin punctul de fron· 

d f t b 
. J. b I f' SI non e vero , .. 

acor ap a cu vor a nu e om heră Im o ia. Dsa a ost mtâmpinat • 
demn; cine schimbă la faţă după În gara Ttmişo.Ha Domniţa Eleana, Dela gard • .. Acceleratul de eri a in· 

.... t AtI de un numeros public, ca, e a mani trat in gara Arad făcând un sgomot de 
cum 11 porunceş e pan ece e, nu festat călduros pentru apărătorul atât nedes~ris. Şeful găriI şi impiegatii au cer
este omul îu faţa căruia să ne de strălucit al intereselor româneşti la cetat ImedIat să vadă care e cauza acestui 
A h' . . . sgomot infernal. 
lnc măm; cme nu ştte preţUl bu- Geneva. Cercetările au găsit o tinichea In formă 
cata de pâine primită în dar, nu In gara Titu, dsa a fost Întâmpinat de cuc, legatâ cu o sfoară de coada trenului. 

d
. d . . t . de reprezentanţii presei, cărora nu le-a Reporterul nostru găsilldu se din În· e vre nIC e ea; cine mm e ŞI tâmplare prin gară, a cuks următoarele in· 

înşală în sus, mi nte şi înşală şi făcut nici un fd de declaraţie în legă· formaţii: 
A' V ă ~. tură CU viitoarea d-aJe activitate la In tren se găsea, cu aripile ude, Drul 
10 JOS. om ar ta ca celce ne Ministerul Externelor. DI Titu]escu Pasăr~ dela S~rvicjul Sanitar al oraşului, 
hulesc pe noi, - se ponegresc le-a spus doar atât: "Primind propu care şI-a permis a aduce insulte şi defăi· . . .. t . .. d b d dl . B ăf h·b .• mări unei persoane mari politice, fapt pen-
ŞI el In re el, can e vor a e ner~a UI r lanut am c I ZUlt Ifl tru care a fost chem~t telegrafic la Bucu· 
căpătuială. Trebuie să se ter-. ?el~ng şi m.avn:. hotălÎt să p~imesc - • r~ştl la Ministerul Sănatăţiisă deie rela(ii, 

. d t
V 

t
V 

făt V .., I 111 Interesul ţam - portofollul exter· ~e o~ fi discutat I.a Bucureşti nu se ştie, dar 
mine o a a aceas a armCle . nelor" Judecand d Jpă tinlcheaua din coada trenu· 

JOS CU idolii falşi ! No~1 ministru va dc>pune azi Mer. Il~" ne ~xplic~m fJa:te u~or ca şi cum am . • ~ • . • J fi fost In cabinetul UlUI Secretar General dr. 
CUrl, Juramantul la Smalit. I Vişoianu. Papistaş. 

e =e'5P@Ş&T" ...................................................... ~ ............................ .. 

DI Goldiş ia oleDsiva 
o pledoarie bine pn-tită. - Calomniator eri, apărator azi. - Ero· 

ismul Ooldist, sau »fuga'j ruşinoasă dar e sănătoasă" -

lepdunea prowrbului că tifuga-i ruşi
noasă' d IT e sănătoa~ă· şi 

3. când a refuzat delegaţilor ghzi. 
lor naţionale (vezi scrisoarea dlui clr. Ho-

OI Vasile Goldiş, omul cu cel mai j articole violente, toţi ceteam zilnic osa· tăran, publicată in "CuvântuL_anuU2221 
desvoltat simţ politic (practic) din j nalc la adresa celui înjurat până mai să mpă o' ice fd de tralăIive cu ungurii. 
oraşul nostru şi a eşit din calmu i eri, ca l:l lJŞ l cortului. Prinhe condu Şi acum să revenim la acel leşin 
obişnuit şi intervievândl.l se singur cătorii acestei manevre, cu hruscă 1n- al edui V. O. despre care autorul ar 
ţipă prin anumit~ organe de presă, pe I vârteală de macaz, a figurat şi un ticolului"Q ruSio~ , i a fost ruşine să si 
cari, conform teorieÎ eventuaht<lţii,ex domn NJe [ones:u, d"lapidatorul fru aducă aminte. D! V. O. fiind forţat ~ă 
ministrul al artelor a ştiut să şi le moasei sume de 700.000 Lei dela in ia parte la o adunare, ţinută În zilele 
pună În slujbă şi după căderea dela sti tutuI de editură "Cultura NaţionaIă/I, de agonie ale fostei Monarhii, aCI In 

putere. Dar pentrucă dlui V. G. nu in sluj oa căruia fusese angajat. - Am Arad, unul din vorbitori - paremi-se 
i-a fost ruşine să comande pledoria dlui mai spus Iloi şi alt1 dată, că dl Vasile faimosul B1faba~].t;.~ tovară?ul dsale 
N. r. din articolul "Q r~De..'~ apărut Goldiş e un mare ghinionist; şi tare din propagariaa electorala din anul tre
în ziarul care mai a~um cât'va timp avea dsa ocazia să fie cruţat in mo cut, _. a spus că există printre as 
nu avea destule cuvinte de, hulă Îm mentelt..: prin care trece, dacă pala cultători şi valahi dintre aceia, cari ar 
potrivă i, vom restabili anumite ţinute, pusă la uşa lo,~uintei dsale, O lua drept merita să fie sp;înzuraţi de limbă. A 
pe carî acel3ş ziar le a avut faţă de ceiace a şi fost tot de dn:pt. Dar dl ceastă simplă ameninţare ungurească, 
eminentul om politic din urbea Aradului. Goldiş aV;lI1d nevoe de niţică reclamă dl V, G. în loc să o ia drept O co I 

Amintim dlui Ooldiş că se împlj· in jurul numt'lui său, căzut intr'o to firmare provf'rbială că .. ungurul face 
neşte un an decând ziarul apărător de tală şi prelungită edipsă, a găsit cu gllră mare, dar !lU maşClI tare f" a fost 
astăzi, scria zilnic articole În cari nu cale să ţipe, că acea..,tl pază nu este apucat de un leşin subit şi scos ime 
numai personalitatea dsale politică era o pază contra celor, cari re\'oltaţi de diat din sală, h deşteptare, a cerut să 
rl'dtlsă Ia ultima expresie; dar chiar risipirea banull1i public, aveau de gând fie trimio; le munte ... să ia aer! 
individul Vasile Go'd:ş era atăcat cu să'1 facă se leşine a doua o tră (primul I ~c~sta este r?t martirajL'i şi marele 
toată violenţa. Bieţii cefitori se entu- leşin îl vom aminti mai jos) ci că ea I p.1tnotlsm al dlUl V. GolJiş, stimate 
ziasmau de o atare ţinută francă a este similară unei sechestrări (guver. dl:. N. ~1. ~are ~ scr~i artico'e bine 
unui ziar, faţă de omul care în cele I nGmentali locali având teamă de platrte. BanUim ca eşh acelaş Nae 10· 
24 de ore ale crizei politice din anul imensa dsale popularitate În oraş ca n.escu ~el~p~dator~l. dela .,Cultura Na~ 
trecut nu s'a ruşinat să figureze pe şi in judeţ f) O atare auto credinţă, ţlOl1ală' ŞI. I.n. uItU!u1e ,24 de ore ale 
cele trei liste bine cunoscute. Ei, şi cu ni I arată pe eminentul nostru om po ?czastrulul. fnptunst, lnc~satorul celor 
ei noi toţi, nu bănuiam că totul nu se litic lipsit complectameute de raţiona· 300.000 lei pentru revista "Logos'\ 
reduce decât la o anumită manevră: mentul realitaţii l care Ila existat şi nici va exista vreodată. 
atăcarea de flanc a fOlldurilor minis- OI V. O. a negat existenţa unui Iar pentru dl V. O. avem un sfat 
terului dlui Ooldiş. Cele ce au urmat ideal curat naţional de trei ori: de dat: Dacă dsa este aşa cum e, cd 
_ nu peste multă vreme - a demas- 1. când a publicat în "Biserica şi puţin când plăteşte pe cineva să'] spele 
cat manevra şi rezultatn! atacului a Şcoala" declaraţia de nespusă loialitate de grelele păcate, apoi acela să nu fie 
fost urmatorul: ziaristul Isaia Tolant Monalhiei Habsburgice. din tagma dlui N. 1. autorul articolu 
autorul articolelor violente :::-vmteriţă 2. când in zilele revoluţiei În loc lui bine plătit, Întitulat cu neruşinare: 
comandată de puternicii redacţiei - să stea la post a fugit în ţinuturile "O[1lŞ.ÎJ.1.C, 
a fost inlaturat ~~ muntoase ale judeţului, aplicând inţe ....... Ţărănist. 
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Pag-ina 2. "TRIBUNA NOUA" NI"', 2'2. 

Nu călătoriţi 
la băile scumpe. când ŞI In 
,.această localitate primiti acelaş 

tratament cu bae de 

Acid carbonic 29 

sulfur şi sare 
hidroterapie 

:: Cercetaţi deci:: 

Baia Simay 
Perwnal excelent. Abonaţilor 

reducere 

0i0 0.0 ::)iO O!O ,:)!rO 01C) O!O:> DlO 01C) 

8 la 39 8 
8 Bufetul Cinema 8 

~ Malul Mun~ului ~ 
8 se mânâncă :-: 8 
8 :-: eHin şi bine 8 
8 fumtionarii publici an 20 O! o redume 8 
OiOC>iOOiOC>iOCKlCKlOK>OOK>OiO 

Cele mai gustoase mâncări 
calde şi reci, beuturi excelente 
se capătă' în Restaurantul şi 

Berăria 

DREHER 
Abona.,ti primt'sc deos ;b'te (on
di(iuni. 0000 61 

Piaţa Avram Iancu Nr. 17, 

Judecătoria rurală Şiria.,. secţia ef, 

Nr. 2576/] 927, 63 

Publicaţiune. 
Terminându se transfoOll1rea căr

ţilor ftlndua e ale comunei Sfânta-Ana 
În senzul articolilor de kg<! XXIX din 
anul 18S6, XXXVIII din ,mul 1889, 
XVI d'n a'lul lSGl şi a ordonanţe!or 
,I\\inistrul,li de Justiţie ung, de sub 
Nr. l579 1869, 47632 8<.)7 acea se 
dă publiciTăţii pe lâng:'l următoareJ. 
provocare: 

1. Toţi aceia, cari pot dovedi, că 
întrod'lcenk f{lcute in cartea fundu:ua 
în baza §§ lor 1:> şi 17 art. dt! lege 
XXIX dill anul 1886, s:lbînţeieg-ândtl 
s<' î,ltregiriie acestor §§ l:Upnd,e Îl 
$\§ i 5 şi 6 ai art. de 19t! XXXVIII 
dtll anlll 1839 şi Î:J § 15 al <lrt. de 
Ie-ge XVI din anul 1 S J1, precum şi pe 
baz 1 §'ului 7 a arC de Jege XXXVIII 
dm anul 18:39 şi al pUflctultli b), d'n 
§ 1:> art. de lege XV. dlll anul 1891 
llU sunt valabi!e, se î.lvltă ca să şi 
iuaintezt! actiunea lor de radiare, pre 
cum şi acei,~ l"ari voiesc si-i atace omi 
terea transcrierei a vre unei poziţii de 
ipotecă făcută În baza §·Iui 22 al alt. 
d~ lege XXIX din anul 1 ilS", re~pec 
tive al § 15 al art. de leg~ XXXVIII 
dm anul t 889 şi p~ baza pun:tului 4 
al § 71 şi al § ului 83, al ordonanţd 
Mmistrului de Ju-t;ţie ung. de sub 
Nr. 47532 18Y7 să invită ca ~a ŞI 
înainte,e acţiunea la aCea-ta autoritate 
de c<lrte funduară Îil decurs de 6 luni 
adecă până inclliS.ve la 15 Dccemvrie 
1927 căci acţiunea pu~ă În curgere 
după a.:est tcrmen prec\uziv, care nu 
se va prelungi, nu poate servi in de 
trimtntul a':tleÎ terţii persoant', Care în 
t.:.rmenul dtlpă espirarea a :estui termin 
a câştigat drepturi de carte funduară, 

2. Toţi aceia cari doresc să con 
teştrze introducerea dreptll!ui de pro 
prietate a p05es"lrului faptic în caZllriJe 
prevăzute de §§ 16 şi 18 d n art. de 
Irge XXIX din anul 1886 subinţele 
gându se şi Întregi riie a::estui § d n 

\ urma cuprin,ă in §§ 5 şi 6, ai art. de 
1) = lege XXXViII d.n anul 183Q, se invită, 

[!'nn!m, ~ ,.MI11lUl MURţl'l~UlUII'1 i ea să şi inaintez,e în s~ris prot~~t:ll 10: t ItiU .IfIH m L I la aceasta autontate de cartea funduara 

" 

În decurs de 6 luni, ade,ă până Jt1c1u 
zive la 15 D.cemvrie 1 '127 pentru că, 

1927 VI/3 - 4 ::8 

lăutarul ~iD Florenta 
În rolul principal 

[DHRADT YEII Si EmABnH BERfiftER 

I după espirarea acestui termen, care 
! nu se poate prelungi, protestul lor nu 
t se ya mai lua în considerare. 

I II ____ -~_ ... II 

3. Toţi aceia, cari afară de cazurile 
circumscrise în punct 1 şi 2 prin cu
prinsul cărţii funduare şi înd'~osebi 
prin trecerea vre unui imobil în cartea 
funduară a comunei Sfânta An:. îşi cred 
i"nite drepturile lor de carte fundllară 

Dela Adunarea eparhială a Aradului 
(3) Cuvânt pentru pacea din Biserică 

rostit de: Dr. Gb. Ciubaudll 

câştig<* mai înaink,. precum şi ~ 
general drepturile lor in orice dire~t"~ Cronica sllortivi 
în cazu' transerierij f:r','ute În blZa ~- i Deşi s'a iat o circ~n! din fN>"'.rQ, Mini-
18 al ari. de lege XXI X din anul 18S6' sfl'rului dt' Interne, cal'" iataziee fidlipelar 
şi mai ales şi pentru motivul că Vrft" ungureşli siL' mai intre Î.!z: rară, lo[lilŞi,. eri au 

mai iH'al h€ 2 marcfIllri ~Qternaţiunab;, 
un imoaril nresupus ca. neintrodlH Îa, Crl'dPJn (ii aceste dom! ("c/tipe I'ar fi ulti
cdrtea fund Jară de fapt Însă introdu3' mele care SI" Învredttit"l'sc de acest tal'or şi 
In cartea funduară, a unei alte comune-, C/l cari s'a iom! excepţie,. Ar fi ti!llJ.~1 sti ne 
, 't d f"· '... b § l' mai scumpim: şi noi ÎII ce pril'eşte s8//(imen-

S a In re> us :lra S<irrrm In aza •. L"'1' tele de prietenie, Pn'(l iailld('m braţt""'" acelor 
12 art". de lege XXI.\ din an ul 18 6, cari ne irztifl.llr:rlU d,lar df~gdiJl. 
în cartea funduară a rom·mei Sfânh Dealrfd n'am a~'ea cl' pierde, Nici c/tiar 
Ana pC' numele roses'J:z'ului faptic sUD. dil/ punct d~> l'edl're spoftiv. Clici s'a dovedit 
îuţefegindu-se $' aceia cari simt j'iO"!li bi . că tt:!lIli"a şi jocul 1lI1f[u r"ilor rlll /le-fi.. prea 

,.., t' procurat SU~"fJrize. Şi dacă n'am avut nimic 
r entru !'ventuala întnCJducere areşltă a, dt> ÎI/~'riţat tk{a ei, de ce să riscăm a pierd!!. 
propo-r(iei de propri"tate În b~za § lui Dăm şi noi rnullatele cu.ri nici de da/a" acea-
16 a,I art. de lege Xl:XVI!I din amd sta ,,'au josi prea ofloral)jl(', Şi asta /lU da-
1880 cu nrîvire la acea stea se i fll'iţă torită superriJrilă(ii u/lf{lUijpr ci datori.til.jelu-

lui cum ne·am prezellla{_ Astjel la 
sa ŞI în li.tteze rec\amaţia la a~ea.,ta [haşov 
autorihte de ca' te runduară în decU\.rs Budap{'sw-Braşol' 6:li (-1 :0). Edli,7n. Bra-
de 6 luni, ade.:ă in~LJzive până la, 15 ŞOl'Ullli a fost I'ădlll'lid de iucătorii militari, 
Decemvrie 1427 /Je1lltru el după espi cari dilltr's/II motii' bine determinat au fost 
rarea ace-tui termin preclusiv calc nu opriri de a. JUCr1 in COl/lra cdor CII sllltimef/le 

nU/uSf/lle,. As/It'! s'a lo."nat o ultiră fără 5 
se va preldIlgi, căr.ţile fundllare nllll se (irulari, iar ul/gurii (Il şi la noi an profitat 
pot atkv decât numai pe calc de pro de veazi"" mar,~ând p.rin TaJulcs (1), Szerlt-
ce5 şi far:) violarea drepturilor câsti mi/dosy (2) şi Remar II. Arbitru fiI/nu. 
gate în intretimpde o a tre a per·.;oa;lă. Timişoara 

T t d tu Ferelul·aros-Chinn.ul 2:1 (J :0'1. Dease 
o o. a se atrage aft'nţiunea mfllea şi echipa lIaţi{J.{/(zltl. a fast lipsilll de-

părtibr, cari au dlt comlslunei de către J [itulari. Jocul n'a În/rurlit aşreptdrile, 
legatt', acte ori~inale, intrucât 1a ace ungurii marrâlld cu greu tale punc/'de decisive 
lea copii simplI! or <dăturat sau vor prin Tural şi Dau, 
alătura ulterior, actele origin,-Ie le pot Goallli Chincz.lliui a fost marcat de 

li.I Semler. Arbitru dr. 'l1arariu.. 
reprimi Il acea;ta auto,ita'e de Cjrt~ Ar::.d 
fWlduară. C A 4 . . ,4,-5. Q, . , 5:1 (2.:.f), Joc de cam-

In sfârşit se publica că s'a-ca pional care fIU va schimba - deocamdată -
veche de posesiun"'. a cănilor ftlnduare nimic dirz tabela jocurilor. C. A, A. a fu.arcat 
a comu lei Sfânta Ana s'a din priit Galul!' (2) Szabo, Zsiga, iar S, Q, A. 

scos I prin Sc!lwllrtZ. A rbi[fIl Crâs.lzic, 
vigoare şi c 1 Începând c'. Ziua d! P ..... trn$ eni 
15 Iunie 1927 rezolvarea afacerl'lor ŞI' I c p • C J' l 6 ') (') 1) P , t'" am .-..... . IU :_ _: . ruz aceas ... 
puriarea cărţilor futlduare, s· \ a face n;Juă vidorie C'J!Ilp. dovedeş{{' o blll1Ji "formă" 
În Î,ltelesul o donar.ţ,·i de carte fun ; şi dacă lfl {Jafflfl'l n'ar fi avu, r;.ltÎl/iaane af' 
duară dată la 15 O<:cemnie 1 S~ - 'i fluh'a aculll in//I:c,a la mai mult. Deocam· 

. JJ ,ŞI \ d>lld nu SlIlIt excluse surpriule. 
pe blZa dispoziţiilor cuprinse În legIl~ CiDalllrile all tv:>t marcati' prin Gaga 3. 
şi ordonanţ le ad tse ulterior 111 pri K.,"·arl', ,Vemes şi K.imi'lich iar Jiul prin 
vinţa cilrţilor flwduC!le. Derlczig şi Sup. 

Şiria, la 15 luni~ 1927. 
Petru S~ociuc m. p" j;ld cător. 

-00-

Tribunalul ,Arad 
Crima d n M .. ee. 

Tribun) luI ArJd, secţia J, s:.lb pre 
şedinţia d!ui Romulus Orezc:anu, asistat 
de dl judecătvr Popp, a pro.1Ullţa a 
shîzi serl1inţa in crima de asasin It ;co 
mi~ă În ziu 1 de 7 Octomvrie 1926- de 
către tânărul Florea Vez 111 asupra ta 
tălui său Ion VeZln din comuna Macea. 

Se ştie, că f1ăc,lul Florea Vezan 
îndemnat de mlma sa \'itrc;!ă Milca, 
Vezan, cu care avea rellţiuni vinovate 
-' a lovit pe tatăl său cu o secu'e în 
cap omorâJldu 1. 

Trib'.l!llllui a condamnat pe Florea 
Vezan la 13 ani închisoare, fiind mi 
nor În momentul comiterei crimei, iar 
pe Milca Vezan la 15 ani Î1chisoare. 

Sibiu 
Tricotar (BueureşfiJ-H T, V. 3:2 (0:0), 

foc pentru campionatul ţd.rii, care exclude pe 
I fi. T. V. loca! a fost cu frUllloase momenU. 

Muncitorii hbricei d~ humbac şi 
ţes Huri "Te ba" din locali tate, au În 
cer.:at eri un în,'eput de grevă, 

PotriVIt unui contract colectiv de 
muncă, di recţiunea f<tb ri~ei a ct'ru t 
mUilc;torilor sporirea orelor de lucru 
de 11 8 la 11 ore pe zi 

Un numlr de 2 ~ muncitori au re' 
, funt propunt'rcl, Îrl demnând şi restul 

lucra torilor la grevă. 
D Jforită intervmti unei dlui prefect 

al Polţiei şi al Inspectoratului Muncii 
Arad, lucrul a fvst rtluat, tratativele 
tinzand spre aplanarea acestui conflict. 

gândim noi ca, În biserică, chiar să Vă se mistui şi i se dădu miSiunea de di 
mai Iărgim atribuţiile d~ colaborare cu berare şi conducător potiti.: al neamu, 
ierarhia, de sint:: Înţeles, sub condIţia: lui său i s'a poruncit de către Dum 
să abstaţi dela orÎl:e gând de disidenţă nezeu: "Dezle<lgă ÎnCălţămintele dela 
ori de separatism mi renesc, sau poli picioarele tale, că locul pe care stai tu, 
ti: şi să vă apropiati tot mai mult de pământ sfânt este" (II. Moise: II 5). 

Cel mai mare canonist al bisericii veacului III -IV, când o seamă de mi cele sfinte, ale bi~ericii, În,;uşinduvde Să ne deslegăm şi noi, când venim în 
ortodoxe, răp'Jsatul episcop NiCl}dim re li evlavioşi participau activ, Îrnpreu- şi slujindu It'. adunările b serk\'şti, d~ legăturile de 
Milo, În dreptul său bisericesc are nă cu episcopul şi (u Clerul şau, în Vreau să Închei pentru a nu abu- aiIa natură. 
frumoase aprecieri la adresa rosturilor scaunul sau În tribunalul de judecată za de răbdArea ono Adunări. Vreau să Dar6

, tot aşa să nu ne perdem din 
mirenilor În biserică, Însa cu condiţia, eparhială asup:a credincioşilor căzuţi Închei, Îr,trebând: Ce este de frlcu! vedere nici cestalalt moment caracteri 
de a fi mirenii colaboratorii, şi fllCI în păcate. Eu am spus-o, nu de mult, pentru viitor? stic: lui Moise, conducătorul politic, 
decât ~uprapu.ii Ierarhiei, cum scr e un În public') că lărgirea colaborării mire· In parte, am anticipat răspunsul la ia randuit Dumnezeu, pentru sluglrea 
nepriceput in coloanele \)Cuvântului nilor no tri I ste uşor ~dmjslbilă şi în '1 aceasta î/ltrebare. celor sfinte ale legii, un tovarăş, pe 
Ardealului(. aceasta direcţiulle, şi chiar de dorit. Şi dacă e să mai d,m u 1 răspuns, fratele lui, pe Aaron. Unul era Îndru-

SCUlLpi fraţi mireni, - să mă ier I Iar aci ~daug, că aceste ptemi,e, pe îl da 1 În L.lIJna unui ",pel; Chiar da.ă rnătorul vieţii pohrice, celalalt al celei 
taţi, ca să pot adauga, că am convin cari le invoC<t!l1 din viaţa bisericească nu am lua, astăzi şi aici, o h,)tărÎre sufleteşti. Moise şi Aaron din vieata 
gerea şi am şi curajul s'o spun, că d<t 1 a Africei, de unde ne am Îrilrrumutat, formală din partea 8dun ,rii l'parhiale, noastr~ românească şi creştinească să 
că ar fi după mine, aş spune că vi se ~i temeiurile constituţiei statutare bjs~· j o hotărâre s'o luam individual, cu toţii: se respecte leciproc, ,înlre olaltă şi ? 
poate .da, in lJLeri~ă, n:ai. mult decât ~jceşti,. in llIare parte? se afl~ co~ificate I să pn:venim pentru viitor orice leI pera c~ au .de llldepl!nl!; să se spn
rostunle ce le aveti astazI. Eu a vrea Intr'o formă mal rudimentara ŞI prea de separatism în corporaţ,ile bjS,~ricii'l pneas~a ~e~lproc, d~r sa n~ fa:ă unul 
să vă 'iid, cel puţin pe uii, luând puţin Jamuritâ, şi j,1 noul Statut bise In concret: să facem ca, pe viitor lI1CUrSIUIlI U1 domemul celmalalt. 
parte şi din Învăţămânlul bisericesc, ricesc. Acest Statut preved', tocmai candidlirile pentru orice alegeri repre ~ Aceste am crezut, că sunt dator să 
ceeace (j ~ldl11ite limpede tâlcuirea ca între atribuţiile adunarii erarhiale (art. zelltati~'e bisericeşti să se aranjeze din' le spun. 
nonu!ui 6-1 trulan, pe care I am pome 131 lit. e), pe lânga cele ale secţiei bi conferinte mixte de candidare tinute 
nit. Şi aş dori să vă văd participând sericeşti (art. ] 44 lit. g.), unele masuri la episcopie. Prin aceasta s'ar tăia mai - -')Pa~aj' adăugat ulterior. 
activ, alături de Ierarhie, şi în unele de natură disciplinarâ pentru credin uşor ş:rul rivalităţilor de alt ordin şi 
materii de disciplină chiar. doşi, măsuri, cari nu se vor putea s'ar scoate la iveală principiul autori. 

»Misiunile« noastre religioase pen· pune în aplicare fiiră de a se atrage tăţii bisericeşti şi interesele bisericii, şi 
iru popor, cari sunt o formă nouă a milenii -- adaug după vorba lui Şa. s'ar izola incursiunile factorilor externi, 
diregătoriei predicatoriale rezervată le guna: numai »creştinii cu frica lui I cari au destule de făcut şi de Îndrep 
rarhiei, ar fi strălucite prilejuri de a Dumnezeu«, cari »împlinesc poruncile« t tat în domeniul vieţii lor fără să mai 
firmarea mirenilor noştri cărturari În d.u~nezeeşt,i şi bisericeşti s~ colaboreze) năpădească, cu concepţia 'Şi cu metoa
opera de propovăduire, împartăşindu se şl!n cazun de asemenea Judecată bi- I deIe '?r, în domeniul vieţii bisericeşti, 
astfel de o părticică din o prerogati vă seTlcească. . . , . care ŞI, e alte scopuri şi alte mijloace 
pur ierarhică. Iată, scumpI fraţi mlrem, cum ne . de acţ! ile. 

De alta parte, citez, În partea dis· ___ C~ d proroeu! Moise fu Învreom-
ciplinară, o pildă din vechea Africă a !I) Biaseric şi Şco", nr. 1 din a. c. cit d, vedenia rugului ce ardea fără a 

Votati lista 
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Intruniri pOlitice Alegători! 
H ~I m II giu un banchet la care a participat un mare 

In orăşelul În care pulseaz!l viaţa număr de săteni şi intelectuali, şi unde 
moţilor, partidul Naţional Liberal a fost într'o intimitate laudabilă au stat de vor 
primit cu mare bucurie mai ales că bă cu oricine ar fi avut o durere de 
printre oaspeţi se aflau şi doi, d nire spus. 

Vota ţi lista candidatilor Partidului Naţional-Liberal - pentru 

oraşul şi judeţul Ar ad : 

fii Hiilmagiului, dr. Robu şi praf. Tr. Pe la orele 5, oaspetii petrcuţi de I 
Mager. O impunătoare poartă de o mare parte de săteni au părăsit HăI I 
triumf împodobită cu verdeaţă şi stea magiul. • 
guri tricolore s'a ridicat în acest scop. Pe drum au fost apucati de grin- :. 

S .. Îmbătă la orele 2 p. m când dină şi În fiecare comună pe unde tre 
.candidaţii partidului nostru şi-au făcut ceau, sătenii disperaţi le eşeau În cale 
intrarea, H~ilmagiul era plin de viaţă. spre a le cere ajutorul. 

Votati 1 linia dreaptă 

La Camera: 

Veniseră acolo atâţia năpăstuiţi, cari Pentru fiecare nenorocit, grupul 
General A. Văitoianu, fost ministru, general de corp de 

armată. 
s'au ales doar (u promisiuni din par Partidului Naţional Liberal. a avut un 
tea averescanilor, spre a dovedi că cuvânt de mângJere şi Înd mn. Dealt 
·dacă le-a mai rămas un singur manun fel în altă parte a ziarul(li vom arăta 
chiu de speranţe, şi pc acesta îl în- că nu s'au marginit la atâta. Au căutat 
dreaptă numai înspre partidul care a ca în timpul cel mai scurt să vit1ă În 
dovedit că le poartă de grije. Pr ntre ajutorul lor spre a le micşora durere"l 
oaspeţii Hălmagiului au fost dr. Robut pricinuită de furia unui vifor nemai po 

Or. A. Oroza, medic şi fost deputat. 
Dr. Lazar M., advocat 
Xeni C. fost ministru de justiţie, advocat. 
Dr. Ursu 1., fost magistrat, membru al Curţii de apel. 
Episcopescu N., fost inspector general domenial. 

d. Ciuhandu, Episcopescu, Or 'za, prof. I menit. Este şi aceasta o dovadă Pleş Gheorghe, învăţător 
Mager, V. Munteanu, T. Mihailovici din cele multe că Partidul Naţional 
etc. După seria vorbirilor în care s'au 'Liberal, înţelege durerea cetăţenilor 
expus îllfăptuirile trecute şi cele vii- 1 acestei ţări, şi În schimbul promisiuni. 
toare, tăranii au făcut o frumoasă şi! lor deşartf', a ştiut şi de data aceasta 
impunăto re manifestaţie, reprezentan 'să vină cu fapte pe cât de generoa<;e 
ţilor credincioşi ai intereselor celor o .. pe atât de importante. 

Or. Iancu Adam, medic şi agricultor 
Verişan Romulus diredor de bancă. 

La Senat: 
bijduiţi. S'a dat apoi În onoarea lor B. Ugar. .... --n:l _________________________ . Or. Aurel Oemian, medic, fost senator şi inspector gene

ral sanitar. 

Ce va face 
Or. Oh. Ciuhandu, protopop asesor consistorial al Episco

piei Arad. 
Dr. Dimitrie Manolescu medic. prof. al Universităţii Bu

cureşti. 

"";it- ~'. ~. .'"!',. . 

Partidul Naţional

Liberal pt săteni 

La colegi~1 Consiliilor comunale: Dr. Sever Ispravnic 
advocat, preşedintele Sindicatului viticol. 

La colegiul Camerilor de Comert din Ardeal Secţia In
dustrială: Dr. M.ihai Mărcuş fost membru în Comitetul Naţional, 
Preşedinte al Camerei de comerţ Arad, fost Prefect, Director re
gional pentru Ardeal al Băncei Româneşti. 

-. nstărirea ţăranimei prin coo
peraţie şi credite -- Luminarea 
satelor prin şcoală şi biserică--

.......................................... 
Ce urmă,.eşte partidul 

1. Partidul National-Liberal care a făcut legea administrativă 
se leagă ca printr'o cinstită aplicare a acelei legi, să dea comu- De Ion 1. C. Britianu 
n.elor o bun~ ~ospodărie, ~ându!tă după n,:'v~ile locale, cârmuită Prin programul şi politica sa, I sprijinlll şi salvarea În. destoinicia şi 

NatioDal-Liberal 
ŞI supraveghtata de oamem de Incredere aleşI de obştea satelor. Partidul Noţional Liberal urmăre,,,te: I patriotismul partidului naţional libe-

Prin respectarea şi aplicarea legei, Partidul Naţional-Liberal ,) să asigure liniştea din lăuntru şi rai, tot aşa şi astă~i, cârtd Statul are 
va chezăşui săttni10r o vieafă de legalitate şi de dreptate în tOlte 1 din afanl a ţărit, În interesul unei nevoie fIlai mu.it decâ~ ,oricând de o 

' nevoile şi păsurile lor. t munci fla/ionale rodnice pe toate tli c?nducer~ laml~atd Şl lflcercat~, par 
O .. ] P t'd l' N ţ' 1 L'b ] - râmurile, să normalizeze vieaţa Sta tldul naţwflal ltberal are credmla cil easemenl pnn aceeaş ege a ar [ U UI a Iona - 1 era a j ti'· . , l'd ţara îşi va indrepta ttlide'j'dile către I ~ d ' .' d ţ 1 "1 1 b ~. t' t b 't t! u .UI prm orgamzarell ŞI CaflSo l area . . ~'A' 

pUS 1 l~ em.a~a 1U ~ e or mi] :oace e. vall~,.1 re UI olre pen ru • lai, sporind en.ergiile nationale, să el Şi c~ votlt/:,tle. alegai,ofllor . il v?r 
a putfa ltnphm nevotle obşteştI ale fIecarUI Judeţ. intăreascii. aşezămintele democratice, da putmţa sa aSIgure StatulUI Roma n 

2. Pentru propăşirea economică a satelor Partidnl Naţional- să grllbeasct1 ridicarea morată şi ma o ,n~uă perioadă de linişte şi de pra. 
liberal nu făgăduieşte - cum făgăduiesc alţii - pământ când teria/ă. a fteama/ui şi să aj~t: l~ pu, paşlre, 
ştie că pământ de împărţit nu mai este. fle~ea :n ~al~are a d.~st~llllcel. lUi, 

1 J . b P 'd 1 N' I L'b [ A'" v ~ I prlll raspandirea cultura Şl lumlllarea n se IIm artl u aţlOna - I era se va Ingriji sa puna a couşti/rliei cetâţf!flesti: 
:îndemâna sătenilor toate mijloacele trebuitoare pentruca pământuI sd i~drumeze 'şi sli consolideze 
pe care-l au să~1 poată cultiva cu toată îngrijirea şi pentru a economia naţională printr'o politică 
:s:oate din el roade cât mai îmbelşugate şi mai bune. de sporire a producţiunii şi de apă 

De aceea Partidul Naţional-Liberal: rare a avuţiilor ţării; 
Va da o nouă îndrlJ mare şi întărire Cooperaţiei; sit indrepte şi să cOfzsolideze si-
Va organiza creditul sătesc punând la îndemâna sătenilor tuaţia liTlar1ţelor Statului printr'o 

banii trebuitori cu dobândă efUnă. politică !illaflciară chibzuitd şi de 
barlă gospodărie. 

Prin aceste două mijloace - prin Cooperaţie şi organi- Prin infăptuirea programului său, 
larea creditului - Partidul Naţional-Liberal vrea să aj te pe Partidul Naţional Liberal vrea ca po 
săteni În nevoile de cultivare a pământului, de inzestrare cu porul român, liber şi stlipân pe des 
uneltele şi vitele trebuitoare şi În cumpărăturile de pământ /inele lui, anştient de drepturile şi 
ettunci (; ând s'ar găsi de vânzare. îndatoririle lui, ridica! prin cultură, 

întărit prin muncii ,~i "rintro temei In acelaş timp, Pa tidul Naţional-Liberal, care a econo- nicâ organizare a vietii lui să fie de 
misit Întotdeauna banul Statului, va face şi de astădată o po- in ce in ce mai mult un lactor de 
litică financiară chibzuită şi printr'o revizuire a dărilor prea civilizaţie înăuntrul hotarelor lui, 
.apăsătoare de fostul guvern, va căuta să ajungă la o uşurare pentru a deveni un focar de civili?a 
.a acelor dări. ţie printre popoarele lumei. 

Vremurite prin cari trecem su,.,t 3. Pentru luminarea şi ridicarea moraLă şi materială a satelor, grele. 
Partidul National-Liberal se va Îngriji ca prin inmulţirea şcoaleLor Nu e timpul nici al dibuirilor 
şi desvoltarea invăţământului să pună destoinicia sătenilor in va- nici al experietzţelor, nici al aven 
laarea cuvenită şi in putinţă de a le spori roadele muncei lor. turilor. 

Prin Şcoală şi prin Biserică, Partidul N afional-Liberal vrea să I Ţara are nevoie de Un guvern pu 
I 1 l b ternic şi priceput, Care să i CUltoască acă din sătean un cetăţean uminat şi conştient a votului o ştesc. nevoile şi să i le poată îndeplini. 

Ca partid naţional şi democratic, Partidul Naţional-Liberal vede Prin faptele lui din trecut. parti-
'in ridicarea şi întărirea sufletească şi materială a sătenilor - cari du! naţional liberal a dovedit in vre 
(llcătuesc marea majoritate şi temelia neamului românesc - îllSăşi muri de mari nevoi că este în mă. 
lntărirea de care are ne~'oe Statul român în ceasul acesta când s'a sură să dea Ţărei guverne cari in-
Iii cut unirea tuturor românilor la un loc. totdeauna au stilpânit şi biruit greu 

t(llile. 
Acesta este eUl'ântul cinstit pe care Partidul Naţional-Liberal îl DupăCltm in toate ceasurile mari 

duce la sate şi politica în numele căreia cere încrederea săfenilor. şi imprejurările grele, ţara şi-a găsit 

'. 

(Din Manif. slut Program 
al partidului naţional liberal.) 

Un turneu 
Înteresant 

D. fost ministru Cicio a plecat În 
turneu de propagat'ldă Împreună cu dl 

I Nic. Adam şi d. maior Bertalan. 
Nimic deosebit. 
Dar cum aceşti domni sunt ama 

tori de scandaluri, spre a li se da 
apoi ocazia de a trimite... tele
grame protest, au căutat nod În pa 

. pură spre a le provoca. 

I Astfel viteazul Bertalan n'a putut 
privi cu ochi buni faptul că Dna Pleş 
impărţia din auţomobil manifeste În 

~ cari nici nu se Înjura nici nu se jignia 
dinastia. 

Şi s'a repezit la ..• şofeur pen
tru a I pălmui. Dar se vede că nu aşa 
de uşor poate dl Bertalan să şi facă 
dreptate căci dna Pleş i-a şters două 
palme Întocmai după merit. Credem 
că această lecţie îi va servi aprinsului 
propagandist drept lecţie, ca în viitor 
să nu se mai ia la bataie cu şoferii ••. 
chiar dacă nu poate face altă treabă 
În turneele de5pre al căror succes râd 
şi copiii. 
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INFORMA ŢIUNI 
• Membrii Ligii Apărării Na

ţionale Creştine din Comunele 
Cued şi Nădaş au trecut în 
grup la liberali, depunând stea
gurile Ligei la Primării'e sus
numitelor comune. 

* 
• Un nou grup de intelec

tuali bucureşteni în frunte cu 
dl Sterie 'Or. Enăchescu, profe
sor la liceul Oh. Lazăr, s-au 
Înscris în partidul Jiberal. 

* 
• In locul prefectului Mut, revocat 

din cauza impiedecării propagandei 
electorale, a fost numit prefect al ju 
deţului T ârnava-Mică, dl Lucescu, di
rector în ministerul de înterne. 

+ 
• La Bucureşti s aU Înregistrat 

Luni 40 grade la umbră. La Murfat
lac (Dobrogea) 41 la umbră şi 50 
grade la soare. 

• 
* DI Ştefan Dobrescu fost director 

al prefecturii poliţiei Cetatea· Albă, a 
fost numit inspector de poliţie la pre 
fectura poliţiei Arad, în locul dlui 
Giulan transferat disciplinar. 

• 
• Onor. abonati din ora, ai 

• Dlui comisar Oră ghici dela ser\"Î 
ciul de siguranţa i s'a încredinţat con 
ducerea poliţiei gării. 

• 
• OI I. Schiopu. fost comisar ci I în 

prefectura poliţiei Arad, a fost numit 
din nou în funcţiune, În acel aş grad, 
încredinţându se conducerea circ"m· 
scripţiei I a. 

• 
* Societatea Invalizilor de răsboiu, 

sucursala Arad, face cunoscut celor 
interesaţi, că plata ajutoanlor se face 
numai în zilele de Sâmbătă de la orele 
16 jum.-18 jum. În localul Prtfectu
rei judeţului, camera 42. 

• 
• Locuitorului jerger Ioan din co

muna Livada. i s'a sus tras ~ din buzu' 
nar, de către un necunoscut suma de 
16.000 lei. 

Furtul a fost comis eri În dreptul 
farmaciei Karpati din Calea Radnei. 
Poliţia cercetează. 

Spec'acolele zilei 
A"01Io: Cu preţuri reduse. 
Micul Gentleman, după romanul lui Ma· 

lot Hector, În 7 acte. In rolurile principale 
Jean Farest. Inceputul: la orele 5, 7 şi 9 
un pătrar .. 

Malul MUl'eşulu'. 
Ldutarul dirl Florenţa cu Conradt Veidt. 

ziarului" Tribuna Nouă" sunt ru Ellub tai: 
gaţi să comunice de urgenţă Ad· Aici se opreşte respiraţia lumii. 
ministrafjei noastre daci primesc Premieră În Arad. In rolurile principale: 
ziarul mai târziu de ora 8 «tim. I Szoke S.zakaJl, Fryland Charles VaneJ\ 

• ' Sandra Mtlovanoff, Inceputul; la orele 6 ŞI 
pentru a lua mAsura de iodrep .. I jumătate, 9 şi jumătate. Dacă timpul efa-
tare. I vorabil, se va ţinea În grădină. 
_ ICI 

In vremuri grele conducerea neamului trebuie încredinţată ace 
-lora cari au Iăcat dovada destoiniciei lor şi nu agiamiilor. 

Când e vifor şi furtună nu se lasă cârma vasului în maml 
slăbănoage şi neexperimentate ci în mâini vânjoase şi destoinice ca 
ale lui Ion 1. C. Brătianu, făuritorul României Mari. 
..................... E2 ............................. m 

Potopul de grindină· Cronica sportivă 

Rezultatul de eri La Sâmbăteni furtuna cu grindinl, 1 
in câteva minute a nimicit întreaga I 
recoltă de grâu, porumb etc. a scos 
arborii din rădăcini, a descoperit ca- Eri la orele 7 s'a disputat pe te 
sele, nu a cruţat nici biserica, şcolile renul Oloriei matchul internaţional: 

Ferenczvaros Amefa Oloria care s'a 
pe cari Încă le-a f descoperitI' Pru

l 
nele terminat cu rezultatul de 4:1 (3:0). 

cari sa aflau Încă oarte mu te, e-au I f ' d t t l' . d 
t P 

. n rangerea se a oreş e Ipsel e 
arunca e JOs. I h' d v • f ţ' , 

După potolirea furtunei nu s'au co eZlUne v upa cum Ş,I orma, Iei ne 
vbut pe străzi decât oameui, femei ~orespunzatoare a echIpelor din loca-

d Vd" 'd 'ţ' IA 'd tA . d htate. esua aJ UI l P angan, angulO u·se "h' v , 

de aceasta pacoste. Nu au rămas din . NICI ec I~a ungureasc~ v
n a p,r?~u.~ 

recolta acestui an absolut nimic, ba un JOc ~t:osebl! d,ar ~~tonta ablhtatll 
in hotar pe unele locuri nici nu se uno~a d:ntre mamfaşlI (Schloser) au 
mai cunoaşte că llr fi fost sămănătură. r~uşlt sa. marcheze uşor cele 3 puncte 

Se cere grabnic ajutorare ace~tei dm fepTlZa I. . . ''-
comune, din partea tuturor bine-voito- In. a doua, .loc~lnIcl~ sC~lmband 
rilor şi autorităţilor competente. form.aţla, au reuşIt sa faca un JO: egal. 

Nu mţelegem de ce se fac cu atata U· 

- Rap. şurinţă aceste jocuri cari ştim că mai 
au şi alte tendinţe. 

8acalaureatul la Oradea-Mare Nu cred să fie atât de convenabil, 

Din 135 înscrişi au reu~it la pro 
ba înscrisă 75 dintre cari au isbutit să 
treacă examenul 52 candidaţi. 

să pleci mereu capul În faţa unor ri· 
vaIi nu prea deosebiţi. Şi accentuăm 
că ungurii, n'au nimic deosebit în jo 
eul lor, exceptând Îndrăzneala şi schoo· 
turile. 

Cel puţin dacă jocul de eri ne va 
CUlti .1 r6.apli Il dl ţi! Învăţa minte. Las' că nu sperăm să ne 

,ITrl-buna Noua" '." mai Întâlnim cu astftl de prieteni 
sportivi ori câţi ar fi aceia cari re 

_______________ 111* grefă. 

......................................... =KB ... ~ş~~ .. meeBR~*ft ..... 

Pe cine DU votează 
Românul luminat şi iubitor de ţară 

Românul luminat şi iubi- I lor, granitele sfărâmate prin 
tor de ţară nu votează: ' jertfa a 800 mii de vieţi ti-

- pe acei cari propovă
duesc lupta Între frati de ace
laş sânge; 

- pe acei cari slujesc ura 
de clasă, de religie sau de 
neam; 

- pe acei cari făgăduesc 
lucruri pe cari ştiu bine că nu 
le pot înfăptui; 

- pe acei cari vor, prin a 
doua expropriere-, să răpească 
lotul ţăranului împroprittării; 

- pe acei cari, sub ochii 
râzăfoti ai străinului duşman, 
pregătesc răzmeriţă pe întinsul 
ţării, săpând pretutindeni Ii
ni~tea şi încrederea sufletelor; 

- pe acei cari s'au trudit 
să ridice din nou, cu prostia - «tE 

nere; 
-. pe acei care au jefuit 

visteria Statului, încât a tre
buit patru ani Partidului Na~ 
ţional-Liberal să refacă avuţia 
secătuită a ţării; 

- pe acei cari, În ceasul 
când Regele e suferind, au 
neruşinarea să răsucească în 
inima lui de Părinte îndurerat, 
cuţitul nevrednicei lor politice; 

- pe acei cari, neavând 
încrederea tării, caută sprijin 
peste hotare; 

- pe acei cari vor să adu
că lupta şi tulburarea, în lo
cul muncei cinstite, a belşu
gului şi al liniştei binefăcă
toare. 

= ta.--
Intrevederea mult aşteptati 

, ,<;:ei doi. tovarăşi ~e o~inio~ră, de~: I t~ ul rămas .dincoac~ de barier~ n'a 
parţlţt de mIrosul unet fnptun: dun ra-puns decat durUltura motorulUl, pus 
Odo Pop şi V. Ooldiş. S'lIU revăzut În functiune de şofer, care crezând că 
- în fine - ti revederea a avut Uf] pornire:\ dlui Cielo Pop era adresată 
caracter tragi comic! Cum barierile o· I..,i, şimţi că, i plesnesc obrajii de ru. 
raşului sunt făcute Sl oprească şi pe şine. Se crede că rezultatul acestei in. 
bun şi pe rău, bariera Aradului spre trevederi atât de a~teptate şi totuşi 
Micălaca, a oprit fală'n faţă pc foştii neaşteptată, ar fi decis pe di V. Gol 
tovarăşi. Atât i·a trebuit dlui Cicio diş să ridice În apropierea barierei, o~ 
Pop, că numai ce se auzi din auto·ul cruce cu următoarea inscripţie: 
dsale: »Cum de ţi mai arâţi faţ~'Jl lu- "Aici zace eroismul marelui pa 
me, nobrăzatule!? Cum ade mai cutezi triat V. a, care s'a sfârşit după q. 

să vorb:şti naţiei, nelegiuitule, trădă lungă s .feriflţă: 1916-1926. 
torule, aoileu ! ... « şi câte alte epitete Locul ne pare şi nouă cel m,i in 
mai auziră urechile celor cari ascultau dicat, nu departe fiind cimitirul ade· 
pornirea dlui Cicio Pop!.. Din au văraţilor eroi. Pal'istaş 

,ti 

Cetăţeni • 

nu vă lăsaţi ademeniti de promisiunile celor nechemaţi. Judecaţi 
bine pe toţi cei cari vin în mijlocul vostru şi veţi vedea că cei 
candidaţi pe lista Partidu]ui Naţional-Liberal nu promit decât 
ceeace se poate realiza. 

Votati deci lista acestui partid : 

votaţi linia dreaptă 

•• mw .... .m .............. ~ .................. ai.~)kD-~ .... ag ...... .. 

Ultima oră 
Accident de avion I 

BUCUREŞT 1. - Lângă Bu- I 
zău eri după masă s'a întâmplat 1 

un groaznic accident de avion. 
Popescu An tOIlia dl', căpitan de 
aviatie pe când ateriza s'a ciomit 
de UIt stâlp de telegraf. Avionul 
s' a sfrtrmat complect îngropând 
sub el pe nenorocitul pilot. Că
pita1lul Popescu a murit în drum 
spre spital. 

• 

VARŞOVIA. - Patek ambasado· 
rul Moscovei a sosit În Varşovia să 
anunţe guvernul despre tratativele pe 
cari le a avut cu Cicerin şi totodată 
despre conflictul cauzat prin asasil1:1rea 
ambasadorului Voikov. 

• 
PARIS. Deputatul comunist 

[~ va fa[~ Dartl~ul Hati~nal-lib~ml ~~ntru In~ll~trl~ ~1 [~rn~rt 
ă . . d t" . ~ I . t' I dA" Grănicer rănit Prop şlrea In us nel ŞI a comertu, prIi1 r o e~e e InCUrajare a 111 

lui atârnă, În primul rând, de o bună I dustriei corespunzătoare n~v?ilor şi In noaptea de 2 Iulie, gră
organizare a Statului şi de funcţiona- I condiţiunilor noui din Romama Mar~, I nicerii noştri au surprins în ju-

Cachin Ş' a început de eri Ispaşlrea 
pedepsei la care a fost condamnat. 
După masă ins' a fost pus În liber 
tate căci Camera a aceptat să.şi ispă
şească pedeapsa abia după Închiderea 
sesiunei parlamentare. 

• 
CONST ANTINOPOL. - Spre 

rea normală a marilor instrumente care' prin desvoltarea şi întărirea Cred, I 1 H . l' b d d b 1 
I - . ţ ,. t' 1 tI' - ru otmu Ul O an ă e o -regu caza vlca a econOmiei na ,Iona c.; u Ul ; •• • • v v N' 1 

Deaceea, partidul naţional liberal În i prin apărarea avuţiilor ţării şi fo. ţ eVICI cart VOiau sa ~reaca lstru. 

amintirea vizitei lui Kemal p3şa la 
Constantinopol, s'a luat iniţiativa 

schimbării numelui oraşului Constau' 
tinopol în acela de Mustafa Kemal. 

• 
ţelege să asigure putinţa de desvoltare j losirea lor cu participarea capitalului A avut loc un schImb de îm
a industriei şi comerţului: i şi muncei româneşti; pU$cături, în urma cărora un 

printr'? c/zibzuitii politică financiară: ' pri~, unific~rea legislaţiei comer· grănicer român a fost rănit. CU PARIS. - Ministrul marinei a , 
a Sta~ulUl : , , . .. \ ClaIe ~I 1!1dustnale;, aJ'utorul grănicerilor vecini au dispus imediata transportare a avionu· 

pnn budgete echilIbrate ŞI prIntr'o: prm mzestrarea porturilor şi or ~. v •• A 

politică monetară prevăzătoare şi de ganizarca transporturilor pe apă şi reu~Iţ sa alunge pe bolşevIcI m lui căpitanului Byrd din Ver sur Mer 
stabilitate; uscat. U crama. Ia Cherburg. 
~~~~----~~~----~~~--~~~~------.--------------------------------------------------~~----~~~~----~~~~~-~ Tipografia Aradul S. A. Arad. Cenzurat Prefectura judeţului. 
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