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Arad, 7 Iulie 1927. 

Nu sta la îndoială 
Linia dreaptă 
binele ţării • 

ŞI 

Înseatnnă 

al- vostru 

Votează 

Linia dreaptă Înseatnnă 
pace Înlăuntru si Înafară • 

astăzi: 

General .A. Văitoianu, fost JDini

stru, general de corp de armată 

.... 
...... 

Dr. Ursu 1., fost snagistrat. tneDl

bru al Curţii de apel • 

Dr. A. Groza. tnedic fi fost deputat 

Dr. Lazar M., advocat 

ce .... Episcopescu N., fost inspector general domeniaI. 

o PJeş Gheorghe, invăţător 

X eni C. fost,Dlinistru de justiţie adv. > Dr. Iancu Adam, medic şi agricultor 

Verişan Romulus, dire, tor de bancă. 

-
................................................................... z ...................... . 

Ca cine votlm? , cari Întră fără nici O altă discuţie, şi 
1 rămi:îşitele averescane ne mai cere vo 
" turile şi partidul liberal, care se dea 

Iată O întrebare pe care fiecare din f !ianai tărânist este refugiul acelor ce ' sebeşte, de, celelalte partid: pri~. tre 
noi este dator să şi o pună şi să răs I lucrează la zdrtmcÎnarea temeliilor I cuIul Şi prtn programul sau politic. 
pundă după o matură chibzuire. statului. Istoricul partidului naţional liberal 

]ntr'adevâr de modul cum dăm "Naţionalii ardelen au scornit un se confundă cu istoria contimporană a 
răspunsul la această întrebare depinde duşman au Înventat regăţeanul. ţiirii româneşti, de oarece sub guver 
viitorul apropiat al ţării. S a criticat vechiul reRat cu toţi narea liberală s'au Înfăptuit: 

Pentru a răspunde la această în oamenii şi cu toate instituţtile lui; nu a) Dezrobirea de sub turci În->';Hllll 
trebart", trebue ca mai inainte să ne $-a cruţat nici armata, care a fost ata 1877. 
întrebăm: Cille ne cere voturile? caU dela trib una publică. b) Proclamarea regatului în 188 t 
~ 1. N~ !e cere partidul naţ~onal lă . ~ici În Franta, und~ i,n gradul ~e1 c) Realizarea idealului naţional al 

ranesc Şi !Il speta, la Arad, OI le cere mal Inalt este garalltata hbertatea In unirii tuturor romfmî/or prin războiul 
fractiunea naţională a acestui partid. dividuală; nici acolo nu sânt tolerate din 1916. 

Ni le cere in numele acestui par- aceste atacuri. 
tid, domnul Maniu fostul preşedinte Numai că, lumea a Început să vadă 
al cons liului dirigent, de tristă amin limpede şi să se convingă de inten 
tire, din Cluj, ai cărui şefi de resort erau 1iunile criminale ale politicianilor na 
cunoscuţii oameni politici europeni ţionali ardeleni, şi cari sânt de natură 
desp re cari azi nu mai ştie nimeni a produce o prăpastie Între fraţi. 
nimic. Această faptă incalificabilă este 

Avem tot respectul cuvenit pentru aceea a unor oameni fără judecată. 
fostul partid naţional ardelean, di Sunt convins că în scurtă vreme 
nainte de război, dar aceasta nu ne naţional ardelenii vor fi părăsiţi şi de 
poate împiedica de a striga un ade- dI Mihalache cu cari de altfel nu au 
văr: partidul Tlaţionat ardelean de nimic asemănător, după cum au fost 
azi sub forma lui regionalistă (formll părăsiţi de Dnii lorga, Argetoianu, 
sub care se prez intă şi la ace ste ale. Lupu, StcJian Popescu, Filipescu etc. 
geri) este o adevarată nenoricire în De sigur, naţionalii ardeleni nu 
politica internăt căci el c(')nsti!ue un merită să obţină voturile cetăţenilor. 
mare obstacol în consolidarea ţârii. • 

Am putea afirma chiar mai mult: Lăsând la o parte fracţiuni pa· 
fracţiunea ardeleallă a partidului na liOce de mai mică importanţă, (intre 

d) Punerea temeliei solide a Ro 
mâniei Mari prin actul Încoronării dela 
Alba Iulia. 

Dar nu numai aceste fapte ce 
formează diferitele etape ale intregirii 
nationale le·a condus şi înfăptuit par 
tiJul liberal j el ~'a ocupat şi de viaţa 
economică şi socială a locuitOrilor.: 

Prin votul universal şi. prin Îm 
proprietărire, săteni! cari formează 
90% din populaţia ţării, ajutaţi şi de 
cultura pe care tot partidul liberal se 
pregăteşte să i O dea, ei vor fi În 
stare să pună stăpânire pe intreaga 
viaţă economică şi politică a ţării. 

Partidul naţional. liberal îşi dă 
seama că pentruca satenii să poată 
trage foloasele ce decurg din Împro, 

prietărire şi votul universal, ci au ne 
voe de cultură. Deaceia, partidul libe 
rai şi a Înscris ca prim punct în pro
gramul său politic opera de propa. 
gandă culturalii. 

lata deci, in câteva cuviQtt", 
cum pe cale paşnică, Ură z;blJciu~ 
mari fără revolut/uni ca in alte 
părU, partidul l'beral a reuşit, din 
fitatul mic supus turcilor acum 
50 de ani, să facă uu stat mare, 
puternic resp ~ctat de toate cele& 
lalte state civili:tate cu care tn
teazi pe picior de egalitate. 

Dacă acum aruncăm o pridre re
trospectivă, nu rămâ le nici o in 
doială, că faţA de celelalte parti. 
de s1abe sau compromise, parti 
dul liberal bine organizat şi cu 
un trecut aşa de frumos este sin 
guru 1 care In erită increderea noa
stră. 

Să votăm deci linia dreaptă 

Semnul partidului naţional .. 
liberal. 

.. 
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Cele mai gustoase mâncări 
calde şi reci, beutllri excelente 
se capătă în Restaurantul şi 

Berăria 

DREHER 
AboT1ar:ţi primesc deosebite con
diţiuni. 0000 61 

Piaţa Avram Iancu Nr. 17, 

G -

Pentru a vă punel 
geatnurHe cât tnai 
repede cercetaţi 

'prăvălia 

M. f B [H [R 

"TRIBUNA NOUA" 

tit. = 
[inema ,.M~lUl rÎ1URt~UlUI" I 

1927 VI/3 - 4 ::8 

F e ti ţ a n j In ă n u i 

Drama din viaţa de nOlpte 

a marilor metropole. 

C6 şifăr:1 violarea drepturilor câşti 
gJte în Întretimp de o a treia penoana. 

Tot od Ită se atrage atcnţiunca 
p.lrţihr, can au dat c0misiunei de 
lcglk, acte origi.!ale, iqtrucât II ace 
lea copii simple or alăturat saU VOI 

aLitura lllt~rior, actele o,·iginale le pot 
reprimi 1 i acca~ta auto ~i ta 'c de Cirt: 

fU:lduarfl. 
I In sfârşit Se pebld că sia rea 
I Vlche de posesiun~ a cărţil0r funduare 

a cOl1l11.)fi Sfâ!lta AIn s'a scos din 
viguare şi Ci Începând C'l ziua d' 

Nr.23. 

zilele ofici.)ase Între orele 1 t 12 
di:l zi. 

Amatorii vor depune deodată cu 
inaintarea ofertei şi o gara'lt:i de .t°/a 
din suma oferită. La inaintare I ofer 
tei trebuie ofettan tul să Jo:.:umeJlteze 
prin acte cvalificaţiunea ce o posede, 
precum ŞI lucrăI ile mai importante În
dcpli'Jlte de respe ,tivul. 

Arad, la 6 Julie 1927. 

Prefect, G~~rgetlCu 
Şeful serviciului, ss. Stanca. 

II 15 IU'lie 1927 rezoh·arca afacerilor şi _____________ _ 
"5 ..... , --purtarea Ciirţilor fllr.duare, s~ 'a face 

I 
II rr 

în Î 'ţeksul o~donanţ'.:i de carte fun Reg.ltul României 
_Jt1decă~o!~~~~~r~lăJi~~~~,~~':ccţia __ cf. _ Jtwii data la 15 D.:cenwrie 1BS5 ŞI Prefectura Jujeţului And, 

Nr. 2576/1927. 
63 pe b:iZa d-s~}()ziţidor cuprinse în legil~ _. ----,,- -----~-~--

~i ordo~il'lţ le ad ,S~ ulterior în I)ri No. 20332. 70 
nnţa ca, jihr fur.duaic. 

, Siria, la 1:> Iunie 1927. 
I 'P~{(U 5 :f'ciu~ m. p., jid cHoi. Se aduce il cU 11Oşti,:1a r ublică, ci 

, Terminându se transforn:?~ea c:ir- I pentru lu,::,ările de tinichigiu dela ca· 
: ţilor foJmlua'e ale COlllunel ::-.bnta-A.na. _ __ iW _ _ __ sarnu de c3\'alcrie, În zlliit de 10 

Publicaţiune. Publicaţiune. 

. În ~el1zul artico!ilor de kgc: XXIX din l' August 1927 orele 10 a. m. se \'a 
: anul 1836, X \ XV III . di ~l anul 18 Q.'" Regatul României. Prefectura j uJeţl1- ţinea licitaţiune publică nouă cu oferte 

Palatul Nauman 72 XVI dn anul 1 G91 ŞI a ordona~lţe:or lui Arad 1 închise ÎIl biroul Serviciului finanCiar 
______________ ; Ministrului de Justiţie ung, de sub 1------ ~ şi economic ÎI1 conformi;ate cu art. _re r Nr. 1.':)79 1869, 47632 8-17 a':e:1 se (08) Nr. 20S30 72 şi următorii din legea asupra con 

CEOOiOO!OCEOO!OOiOCK>Oo.oaor., dă publicitatii pe lângă Urmatoarea I tabilititţii publice. 
Q 39 8 ~ provocare: , . . Puhlicaţiune. Devile1e se pot vedea în biroul 
O La ,1 1. Toţi aCfl3, can pot t1o\'l'tli, cil t S~ adlt~e la c!J!lO;tintă p:tb:id, el Serviciului Financiar şi economic in 
P. Bufetul Cinema 8 1 !ntrod'Eer~1e fă ~te ,in cartea fumlu:u:\ t pentru luc~ărik de zi,jar, dcllgh~r, :~m zilele oficioase Între orele 11 13 g Q ~ In baza §§ lor 1:> ~I 17 art. el!.! 1rg~! [1'a", Ekal<.!r, ÎnvelreO:lfe şi v"[lsir..:a din ZI. 

n 1!~ I · (j ; XX!X dil~ anul 1886, _~~lbÎntc!q~ând~t caz:mnei d! c;walerÎe Reg. FerLlinand •. Amatorii \'~r. depune odată cu 
Q ~~alul Iii urn~n UI Q " se l::tregtnle acestor S~ cupn:l,e I!I 11 În ziua de 10 August 1927 orele 10 ", mal'!L!rea orertel ŞI o garanţa de 400

/ 0 
(j V. I~ t (j f §§ i 5 şi 6 ,ai ar~. ?e leg: XXXVI1l ( ;. n:, Se \'a ţi~ea _lici~aţiJlle pUb,lica i din sllma oferit.ă. L~ Îrlaintar,a ofer~ei 
Q i Q t dIn anul 18,~9 . ŞI IH § b:'11 art: de ~ n?',13 c,u ofcrt: 1I1:~1I"e In blro~ll -Ser- ~ treDu~cof~rta.!l,ul sa documenteze prin 
O O ~ kge XVI din a,1ul 18 il, pre ... um ŞI pc ~ VlCltiltU fmanclar ci e:on0:Jl,l: 111 co'1- ~ acte cvalt lcaţlUnea ce o posede, pre S se mânâncă :-: 8 ~ ban §-ulLu 7 ai. art. de. j, ~~ XXXV,III ~ fOfilllhte \u art 72, ~i ~rmat,).rii dIn ~ cllm, şi Ju.2raril::! m?i importante ÎI1 

0_0 eftin şi bine Q f ~111 _anUl 18?Q ş~ al PllnctU.JUI b),dm ~ legea a~llpra contablltt1ţU pu~)h:e., ~ dcpllmte de respe.ctIvul. 8· ". .. . . , ti f § b art. r de I.ege XV] 'ldl~l, anul 1 ~9,1 ~ 1?~.Vl,Z~I'~ se p:)t yede1 I,~ ?Il'o:ll ~ Arad, la 6 Iuhe 1927. 
Q funttlOnam publltl au ZOn/o reducere 8. 1 ~u ,sunt \ala,b:le, se l.l,vIia .. c~ să:I ( S>rVICiU:1l1 frn~nllr ŞJ eC:O:lOmlC 11.1 ZI,;1 Prefect, Georgescu. 
O ~ lUalnteu acţIUnea lor do;, radlarc, pre ~ lele ofl(loa~e mtre orele 11 13 dIn ZI. f 
OiOOiOOiOOiOOiOOlOOiOOOiOOiO t cum şi aceta cari voiesc ~,i atace omi ~ Amatorii vor deJun;! deoJatâ cu ~ Seful ,>erviciului, ss. Sth1ca. ....... ----------I'IB!! t !crea !ra:lscri.er.ei a vre unei. poziţii ~e ! Înaintarea ofer.te~i şi o~a~an1ă d,~ 4% I 
'!' L a -r :. Ipoteca facuta In. baza §.1~1 22 al a, t. i din suma' fenta. La InalilLif<= I ofer ~ -------------------------------

[ilr'ta~tor'la ~e pene ~ne[ială ! ~ ~t! lege XX!X dm anul 1 t-i8C1 respcc ~ tei trebuie oferlantul S,1 doewnenteze j 
Il ~ I i bve al § b~ al art. de lege XXX~lJ11 ~ prin acte de cva:;fi~'at,u lea ce o po l' Primăria comunei Nidlac. 

s'a deschis cu maşinile cele mai ~ dm. anul ~8~9 ŞI p.e~ baza .Plln:'tuIUI ~ ! Sed, .. precum şi LllTJrJ!e mai impor- Nr. 29H-1932. 
moderne aranjate cu elecricitate, ItaI ~,71 ŞI, al § ulUI ~3, al oraonanţ~l; tante Îndeplinite de respectivul. 
unde penele vechi se fac ca nOI : : Mimstrulm de Ju-hţle ung. de sub t A rad la 6 Iulie 1927. Publ caţiune. 
şi curăţ;te albe ca zăpada, lucru! ~ Nr. 47532 1897 să Învită ca fă ŞI E ' 

73 

accelerat. (66). ~ Înainte'e acţiunea la acea-ta auforibte ~ pfefed Georgescu, Comuna N~l l!:le ţine licitaţia pu· 
Reier Etelka I ! de cark funduară În decurs de 6 luni ~ li blică în ziua d~ 27 lul!e 1 \)27, refe-

J I
l adecă p,"'IJa~ J' nclusive la 1:; Decem\'rt'e j Şeful servichllui Stanca 1 d d tI' d ' Str. Cercetaşilor No. 4 telefon =)22· ". ritor a esaren area rep u UI e Cl' 

sas •• • r., le·.........,· __ 1927 căci acţiunea pu~ă în curgere;~ _ nema de vară din restaurantul "Parcul 
după aLest termen preciuziv, care tiU ~ Paduriţa" proprietatea comunei. _!l ____ .,,~1. _____ u--·--=~ se, va prelungi! nu roate servi in d; t: Regatld R)mâl1iei. Prefedura jude- La licitaţie se poate concura nn 

~'a neI[hi~ ~r'lu~.rl\L<,)!a ~n l~rnaV! tnmlO"ntul a"del terţn persoane, care: In ~. ţului Ar<!d. mai În scris şi cu oferte sig;late. 1 ;iU" Uri U ~ krmenul după e,;pirarea acestui termin ţ Caietul de sarcini se poate vedea 
a câşt,gat drepturi de carte funduară. 1 (71} No. 15303 zilnic intre orele de oficiu, în biroul 

~l Y~raV Ia Hotnl [n il t raI" 2. Toţi aceia cari doreSC să con ~ serviciul economie. 
Il " ti t li teşt.-ze Întrodllcerea dreptului de pro ~ Publicaţiune. LicitJţia se va ţinea în conformi 

priet~te a poses:)rului f,aptic în cazurile ~ Se aduce la cunoştinţa publică, că tate cu art. 70 - 80 din legii conta 
unde se servesc de tot fdul mân
cări gustoase, bu :ătărie specială 
rom.lnească. 

preva~lI!e de §~ 16 ŞI ~8 d'n a,rt. de ! pentru Illcr:Jrile de reparare gtnerală bilităţ!Î publiee. 
~ le~e XXIX,d.1I1 an~~ 18,:6 ~ubl!1ţel7 \ la spit31ul Ineu în ziua de 10 August N:idlac, la 1 Iulie 1927. 

I
:,~ gan~u se ~I IrJt:egJrlIe~ a~estul. § difl ţ 1927 orele IOa. m. se va ţinea licita 

urma, cllpnn~ă III §§ :> ŞI~ 6, al ~rt., d~:: ~ ţi line publică nouă cu oferte Închise Orcht:stră zilnic de cI. I Dum, şi sârb, 
Între orele 10 şi 12 dimineaţa 
câ.,tâ orhcstra copiilor di'l Ara 
dul Nou. 

legI! _ X:<~V!Jl dm .anul ~{i89, se InVIta, l În biruul Serviciului financiar şi eco ~~~~~~~~~~~~~~ 
;'il ca s~ Ş~ JllalJltez~ Ifl SCrIS protr'~tJl :0: f nomic în conformitate cu ari. 72 şi ~~ ...... ~..,.~~~~..,.~ ..... ~~ 

1
1olo., !a aLea~ta autontat~ de ca,rte~ f~nduilr<1 t următorii din leg .. a asupra >_wntabi. • • 

II~ deeur, de 6 lUrtl" aJ~')a pana II1du j !itaiii publice. . ~ Specacolele ZIlei Onoratul public este rugat a 
cercţ'Î1 localul meu. 

Weinberger Ludvig 
fost primchelner »Crucea Albă {( 

(M) 

Zlve~ la 15, D.:cemv~le 1, _7 pentru că, ~ Devizele se pot vedea În biroul ~ . . 

nu se poate prelungi, protestul lor nu! '1-'1 f' - t ,1 11 13 .If/cul 0e.ntl:!llall, după romanul lUI. Mas 
. l ' 'd ,. ZI t: e O ,Cl0ase In re On e <- lot Hector In I ac'e In rolunle pnnclpale 

se va mal lua In consl erare. d·· ' . . ' 9 I dupa esplrarea ace~tUl termt:Il, care, Serviciului fina!H iar şi economic În I Ano 1 .. : Cu preţurI reduse. , 

, . . ~ ,i 111 ZI. Jean Forest. Inceputul: la orele :;), 7 ŞI 
,,11, _-= ... __ .rrR-a_SiLMIII ......... _ ,3, Tot' aC,ela, can afa~a de cazunle ~ Amatorii vor depune odată cu Îna un pătrar. 

clr,cumscn~e ,~n punct 1 şl.2 prlll cu: j intarea ofertei şi o garanţă d~ 4')/0 din Mllul Mureşulul• 
Judecătoria rural!<~~a,d~l},~'.?.'~.,._ .. _. pr~nsul cartII fundu~re ŞI, I.nd~osebl 1 suma ofe.rită .. La Înaintarea ofertei tre· 

pnn trecerea vre U~U1 :mobll In. :artea 1 buie ofertantul să documenteze prin Fetiţa nimiinui. 
Nr. 1453-1927. ~un?Ulră a comunei Sfanta AnalşI cre_d J acte cvalrficaţlunea ce o posede, pre Elkb ta: 

, L. m~e dr~pt~rr~e l.or d.! carte fUlld~1r~. ,cllm şi IUCră!'.ile mai import.mte î'Jde. Aici se opreşte respiraţia lumii, 
Publicaţie de 1 citaţie. caştJgate mal lflall1t.~, precum Şl In plillitc de lespecti\ ul Premieră in Arad. In rolurile p'incipale: 

g-el1eral drepturile lor în orice direct e f Szoke SZ:lkall, Frvland Charle5 V Jnel, 
Subsemnatul delegat judecatoresc 

în baza §. 102 a legii IX. din 1 SSt 
aduc la cnnoştinţ[l ca în cauza Iirmariţi 
lor Zipfl Con rad şi cons. dom. În Li 
tiarlac repr. prin Dr. Francisc Neff, 
6dl'ocat în Aradul Nou, pentru inca,a· 
rea creanţei de 12222 Lei capital şi 
acc. se va vinde prin licitaţie publiCă 
la 16 Iulie 1927 ora <1 d. m, la faţa 
locului în comuna Zadarlac, sub Nr. 
142, 169,45, b mobilele de casă, lemne 
de foc, cal, trăsură etc_ pretuite in 30150 
lei sechestrate in baza decisului Nr. 
1177 - 1924 a Judecătoriei A radul Nou. 

Aradul Nou, la 4 Iulie 1927. 

(L S) 
67 

Bugariu m. p 
grefier dl'legat judecătoresc. 

Citiţi ,i rfu,pâ adiţi! 

,.Tribuna Nouă !" 

în c<lzul transc:rierii fâcute în bJZa § i l Prefect Georgescu~, . Sandra Milo\'anoff" Inceputul: la orele 6 şi 
18 al art. de lege XX IX .din anul 1886 , Şeful serVICIUlUI Stanca. jumatate, 9 şi jumătate, l'a că timpul e fa-
~, yorabil, se \'a ţinea in grădină. 

şi mli ales şi pentru motivul că vre ~ • _______________ _ 

un imobil presupus ca nejntrodu~ În 
cdrte1 fund Iară de fapt Însă Întrodus 
ÎI1 cartea funduară, a unei alte comune, 
s'a Îutrodus fără sarcini În baza §.Iui 

Regat 111 României 
PrefeC'ura Judeţului Arad. Sporul la salarii 

12 art. de kg~ XXIX din anul 18 6 No. 2031. 69 
Se desminte categoric ştirea că mi 

1 nistrul de finante ar fi dispus ca toate 
I administraţiile financiare În urma nouei 
I legi d~ armoniza.~e, să nu plătească 

În cartea fund:lară a comunei Sfânh 
Ana pe numele posesorului faptic sub 

1
, îuţelegându-se şi aceia cari simt jigniţi 

pelltru eventuala Întroducere greşită a 
proporţiei de proprietate În baza § lui 
16 al art. de lege XXXVIII din anul 
188Q cu prîvire la aceastea se invită 
să-şi Înainteze reclamatia la aceasta 
autoritate de carte· funduară în decurs 
de 6 Juni, adecă incJuzive până la 15 
Decemvrie 1927 pentru că după espi 
tarea acestui termin preclusiv care nu 
se va prelungi, cărţile funduare nu se 
pot atăcv decât numai pe cale de pro 

Publicaţiune. 

S~ aduce la cunoştinţă publică, că 
pentru lucrările de canalizare şi apa 
duct dela Cazarma de cavalerie Rcg. 
Fcrdinand I în ziua de 10 August 
1927 orele 10 a. m. se va ţinea !ici 
taţiune publică nouă cu oferte Închise 
în biroul Serviciului financiar şi eco
nomic în conformitate cu art. 72 şi 
următorii din legea asupra contabili 
tăţii publice. 

sporunle de salam. Toate acestea nu 
, sunt, decât afirmaţii raufăcătoare şi ale 
celor cari cred că astfel vor isbuti să 
Îndepărteze pe funcţionari de actualul 
guvern. Că le va reuşi ne Îndoim. 
Căci funcţionarii s'au convins că gu 
vernul liberal de câte ori i a fost po 
sibil, i a ajutat, Şi tof astfel va pro-

Dcvizele se P'lt vedea În biroul 
Serviciului Financiar şi economic în , 

ceda şi de data aceasta. 
-00-
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D-nul Goldiş şi apărătorii săi la Iiml~~~ra fa im~~Iat 
eX1mIll~rIJ~ ~~ ~a[~Iaur~~t - Spune-mi cu cine te aduni .• , Sau Fereşte-mă, Doamne, de prieteni -
Ni se anunţă din Timişoara că exa· 

rnenele pen tru bacalaureat au fost in
cheiate. Rezultatul eram mediucru 

In 1lt1l1llirul de eri am pus la punct 1 Alte opinii asupra 8celeiaş 1 
îlldrăznl'ab dlui N 1 pe rare 1 a apu· persoane f 
cat aşa., d~c)dată dragostea pentru dl Nici chiar venerabilul domn Cieio J 
VaSIle LJOldlş.. Pop, un om care a trecut de vârsta 
, ~k(are e l!ber să iub~asc,ă pe I impulsiunilor necugetate - nu s'a pu· 

CIrlC I place. DIUI N. L dela (,~Cuyantul,), tut opri acum câteva zile de a·i adre
,îi place mult foarte mult, ~asile Sa fosiei excelente, pe care Întâmpla. 
Ooldiş. Sit i trăias~ă! ~ v ,1 rla a făcut să I intilnească la o bari 

Dar asta. JIU Inseamna ca trebUIe elă a municipiutui, omericul epitet de 
să ne plac:l ŞI nouă. A trecut de mult "l1o.n:-de câille" Încadrat Între alte e. 
Hemea C<lnd linguşitori slugarnici şi pitele nu- mai p~ţin ometice ca: n~/ll-
mlluiţi ca ,'omicul iv\ otoc, jupuiau în ~ill- (Ilie! t/(Jdăturulk I 
dreapta şi In st~.nga În numele vrc~unui 6 
Iăpuşne:wu tare ştia să dea miez cu Ce ştiu reUţenÎÎ? 
,-intcIor: dar... (,şi dacă nu m:i iubiţi Dacă un Om Cl C\cio Pop nu şi a 
voi, e~ _,'a iubesc .. )" . ,putut în~buşi revol13, ce să mai spunem 

NOI nu I putem Iubi pe dl Vaslle despre su tele şi miile de bit ţi cetăţeni I 
Goldiş din Illai multe I1wtlve. U!:ul din contribuabii cari când nu era,t obi! , 
ele este ca i cunoaştem prea amanuntit gaţi să facă daruri anumi tor rep rezen I 
trecutul. DI N. 1. nu a ,,-vut această tanti ai puterii a:.!mims!rati\'e, trebuiau 
fericir~; noi am a\'ut o. să asiste impa~ibdi la împJrtirea par 

Şi wemai pentru asta am inceput eului prefecturii - parc destinat con 
cu o ora mai de vreme sa ne dărîmăm struiri catedralei de atâţia ani \ isale 
idolii falsi. inîre cei cari au preluat imperiu 

Daca dl N. J. îi ia drept \·crita· (unchiu şi nepoţi) ia frunte cu insuş 
bili, - trt:aba dS:lle! O face pe COllt secretarul, m .de,tu! s C tIa" al C,::;Il 

propriu. ~i nu adaugă nici un titlu nou si/inllJI tMuh'Q', despre care vorbeşte 
ortodoxismuiui în numele căruia are cu atâta patos elegiac, dl N. I. 
pretenţia sa lupic. ,(~u \-orbim numai Ştie toala lumea ca acest modest 
de ortodoxismul religios, ci mai ales secretar al consiliului eparhial, 
de cel etiL .. ). cf;,u. prin. l'lHl;il IIJltc/iuflt:a lUt tte. 

nlr dad noi nu·j putem iubi pe ba. stl şt.e r:e7/ruc ~ nperd m l
dl Ooldis si \-edem dece I iubeşte at,it , .'d ,sl;l nZelJl"t p.c/Jl ",el c 
de acut dl N. l. furd a fost este şi nu ştim dacă 

Irl numde cui vorb!'şle? va mai fi, exmil1istru Vasile Goldi;,. 
OI N. 1. ne ,"orbeşte În numele Şi ce si mai splolnem despre alte 

simtului de demnitate a/Ilatiei !loastre... sute şi mii de cct:iţeni conhb labili 
Ds~le ia ))stat mintea 'n loc« nu cari, storşi de ag-enţi fişcali ai dlui 

din cauza tropicalelor calduri blU:.Y[c_ administrator fij,ailcÎar, au aflat că 
ştene SlU a sforţarilor cerebrale pe ca banul 10i a ajuns Între aliele şi În, 
re le face pentru a scoate primul nu buz\lnarul prcşeJintelui --;;,\stre;:<dJ

1 mar din Lt)gos, ci pentrucă <lI Vasile rol! fiind de Ministrul CuHd6f şi 
Ooldiş i a scris ca e Pjţ.~t,JjJn ordi~ unul şi celLllt fiind intrupaţi in una şi 
prefectului de poliţie Filuttl. --- ac~e~ş persoana: dI Vasile UoldlŞ, 

Oe C~ e phit d' Ooldiş? idolul dlui N. I. 

"Se~he5trat", nu apărat? 

scrisori anonime dl prefect al poliţiei 
a fost pus În neplăcuta situ Ji ie de 
a apăra debila jlers;)af!<i_J~o1i.(ic4---SL 
morala a CIIUl-Ouldiş impotri\'a pro 
priilor săi concetăţeni. 

Ag'nt acasă şi agent p~ stradă cu 
În .;ărcinarea ca să nu lase, să se apro' 
p:e de falsul i101 decât mnoscuţii
sm chiar acei necunosc"Jţi pentru pre' 
zenţl cărora Î:,suşi dl Ooldiş opineazâ 
favorabi! - nu poate să aibă oricine 
la d:sp<Jziţie, Di prefect de po'j\it a 
fost excep ţionaJ de gentil cu fosta 
exceknţa. 

Noi, cu ri;cul de ai di,pJace, suntem 
de altă pârere. 

Opinii mJde;te ••. 
Şi anume suntem de pa ~erea, ca'I"7ill 

S';I pro;:edat aşa cum s'a procedat. 
Dl O,)ldiş trehuia lăsat sa sufae 

conse:inţe!e prop:-iei saI ~ atitud,ni 
Aşa, dsa pozeaz.i odată mal !TI 1It 

În martir. 
Aşa i se dă o imPOIiIJJlţdJ:1~12ra!ă 

pe care dU;Jă o atât de ruJin }a~ă c;j
due - !li'.:i n'o visase - şi i se 
mai da o aterlţie civica pe care, -
după ultimul săU ministedal - nu o 
merită. 

A '>tiel dIntre 167 candIdaţi au tre 
C\lt doar 71 iar Y6 n'au satisfăcut. 
Dintre candidaţii din Arad au obţinut 
cel mai bun rt:lulbtt absolventelc Li. 
ceului ,_Elena Uhiba Sirta". Numărul 
candidJţilor di n Arad prezenţi Ia bata· 
laureat a fost de 16 dmtre cari la scrip
turi ,tiei au clzut 7 iar la verbll lI. 

După şcoale rez'jltatul se prezintă 
astfel : 

Dela Liceul "Elena Ghiba Birta'4 
s au prezentat 7 şi au trecut cu toate. 
D:lm şi namele cel Jr reuşite: Bardoşi 
,\\ ula, Crucean M 1ri0an, Grecu S'Aiat 

Hans!i,~n Vilma, Popovici Lucia, Stoi, 
neocu Eleonora şi Ulman Eugenia. 

Dela Liceul de baeţî: MoIse Ni· 
coară,) s'au prezentat ia Înscriere 33 
di:1tre cari au CdZut 6. La vabal au 
s ·tisfăcut urrn;ttorii 17 absolven ţi : 
Barbon Emil, Borto~i[1 P., Buda Ioa". 
Codrean Dimitrie-, Grozda Aurd. Gutu 
Tiberiu, Ilie Ghena<lie, Musca Amos, 
Nt:gru J 'jan, Varnai t-;ieolae, Hlaga 
TlOe:iu, Coman Onoriu, ,'\tariş Marius, 
~ej('ku Alexandru, !'-if)VaC Valer,u, 
Olari tl ALrei şi Oltean l'\lColae. 

Dintre vderani a reşit smgur Ar 
Şi a!'J~răt:) 'u!? d::lean Lucian. 

Dar parcâ tot n'am ră~plJn5 d~ Ce Dela Liceul romano catolic s'au 
cu atâtt plâllgă~eaţă revoltă il apa'a prezentat 6 dintre cari unul n'a satis· 
şi il iubeşte pe <lI Ooldiş, d )mnul d~ făcut la imCfls şi unul la verbal. Cei 
la "Cudatul" (Sj fie oare ac'tlJ:ş "Cu I patru reu~iţi sunt; Flrneisz Ueorge, 
vânml" care i aprod 15 timp d~ un Uellert Ştefan, Mii,lz lOln şi Splro 
an şi ce\-a m!Jlte f1o)ţi de insomnie !lulian. 
dlui Oaldiş? Nu cr<:d~:n) ! E'(aminâril~ in general au produs 

Dece? o buna Impresie. 
Pentrucă, vedeţi dvo1stră, Îmre ze· t S'a ob~cn'at din partea profc;ori. 

cile de re\-i.;te gras SUb\'el1jio.~Dt;! d~ I ior examinatori o con-,;tiCl1'ă procedare. 
fo tul ministru al Ciihelor flgure~jza < Ci n'au putut mu ţumi pe fit.:care 1/1. 

,cu 300.(J()O (treisute mii) lei revisia t divid, pentruce f,ă le atribuim o vina. 
Logos ~ ieipre existenţa careia n'a • 
auzit l:zcâ Ilimeni in tot cuprin;ul Ţinem să d6minţim cu acea-iU 

Intr'adeYăr domnul fost de ·1 ori 
minislLIJ - O()liş e pazit -- (râr ş~ II i 
din ce cuză e pazit dle N, 1. deja 
);,Cu\'fhtu! ,? Dta, Care mai ai inca" o 
brăz care~ă ru ească sub insulta ?" 

In fata acestei rei/olte coiedive, 
pe care dl dela "Cu\'ântul" vrea cu 

--_.--~- . 

Pe,ltrucă »in ţara profetului ( lu 
mea e at H de re\ oltata împotrinî i 
vo:n ariita incurând toate motivele 
incât S'j hotarit 'până una ,,!ta sa i a 
.ştearnil ... pietre In cale. 

orice preţ s·o ignoreze, prekctura 
poliţiei a luat m~surile dictate tJe 
împ rejurati. 

Si nu trebuie să ne mire 
gra!ie mijloacelor de im'cstigaţie 

daca 

ţtirii rând a?i pentru simplu fapt cti ocaziuJl~, \"er'iiunele cari circula prin 
d! N. 1., care işi reun'ase direcţia oraşul nostru În legatură cu retrage 
n'a scos pentru cei 300lJOO (treisute rea uaui candidlt dela liceul de baeţi. 

I mii) lei, nici mi1carliii Ilu-;;Z;;; de uchii Credem că daca ace~t candidat a - cu 
, lumii. noa;;te aceste \"er5iu!li 1 ~ ar d :"s~inţi 

Şi dl N, 1. directorul renslei "L')~ singur. Caci nu ne "ine a crde câ 
(30 ),0 lCi I~i), e,te astazi smg ctru ! retragerea D-,;ale si fi fost o cO:1se:inţa 
apăra.to)f al dlui. OQldiş! I a n"C;{lonalismului" practicat de unii 

Ţaplica. .i profesori şi prt::tins de unii domni din 

6. J 

apartin (se vorbeşte şi de 

• F . 

ce i 
unele 

Cronica sportivă 
Echip~le tncale contra afilierii celor dh VaJea Jiu]ui 

l'\u \'r~m să ne fa:em 0_' spe jalitate 
"prin coment"drea zillllcă a unei (he~ti· 
uni de aÎli niitură decât ~aCtea a zia 
rului nostru. 

Dar flinJc:ă so,:otim cazul, adus la 
·cunoştinta roastra de către un factor 
compei':nt În materie sr>ortivă, dC5tltl 
().e important pentru i:tteresul sportului 
10cal şi dt!'tul de comentat de către o 
pinia publică, nu ne putem opri dda 
comtnt:mile necesare :Si am dori fOJrte 
mult o aplan re gl abnică, o aplanare 
cue să scape spJrtu! aCddaa de unele 
"eforturi inutile. 

E \'O,bl ~nume dt'spre dt'snanta
jtil produs prin afil;er"a echipelor din 
Valei Jiului cari nu ştim €lin ce cauză 
sunt grupate În regiu:Jea Aradulu:. A· 
ccastă grupare dupacui!1 am spus, nu 
produ;:e decât des~\' J.l:tagii sportului 
local. Şi d,~saYantajiile sunt multiple. 
Se prjjejuieşte un caz de profesîonîsm. 
CiCi cO;lcur~urji.:: cari se ti;) in Valea 
Jiului ne,:e~îte,za dOCla z'Je dintre carÎ 
cea de a dOJa !nSedm ,1ă o imp"edecare 
a juc:â{,)rului ada obligaţiunile şi iuda· 
toririle sale de lucru. Neputându se 
prezenta Ja lw:ru. cluburile 10cale 
sunt nevoite să le borâfice saI arul ace 
steÎ zile sau să abzică în multe cazuri 
de nişte elemente bune. Deplasările 
cluburilor locale mai implica spese e 
l1omle. As'fd pentru o singură e;:hipă 
se speseaza circa 6iJJJOQ lei in fiecare 
an. Li rmtaza că cele 7 echipe dÎn A, 
rad, cheltuies: prin deplasarile anuale 
(1 suma de .t20,OJO lei. ~u sunt aceA 
ste spese zadarmce? 

Nimeni nu n putea nega. Du ,ă 
cum nimeni nu l'a nega că a:este chel· 
tueli duc spre un profesionism dău la 
tor adc:dratului sport, dur Lum şi s )fC 

un de~echilîbrll ce va p -OVOCt în s urt 
timp un ech:\'oc şi un haos in intreag,t 
gospodar e financiară a echipelor 10· 
cale. Şi despre ~ce;;t lucru şi au dat 
seama ataţ,a oameni înţel~găto,i şi d~ 

buna cn.:dinţa. ReprezentanţIi tuluror 
CJhi pelor din lonhtate exceptând 
echipa Olor;a Cfr. - au Îllaintat un 
memoriu călre Ins'jtutui Naţional de 
Educaţie Fizică şi către comltetul rl! • 
gionJI, pentru a ~e face de;;membrar~a 
aceasf.t absolut daunHoare spJrtului şi 
eduraţi,:"i. 

Cifreie d, ml} sus anU a~ât de 
dar că e inutil să se mai prdungeas:a 
această afiiiere. 

De aceea aprobam gestul OTldu::ă 
torilor club·cJrilor Amefa, SGA, CA.A, 
Olimpia, 'iahţa, Vi ~Qri t şi Haco2Jh Şi 

năJi: jdui m că cererile I)r fiind bme 
• meJtt\-atc vor f1 înţeleSe şi de-ci favo 

1
, rabîl rezolvate. 

Chiar dacă acest lucru n'ar con· 

1
, nni unui sîn~ur domn care pune jnte~ 

resele sale personale mai presu:. de cit 
in1ere"eio: sportului. 

1

, Căci ştim şi noi că jocurile dintre 
echipele locale şi cele din V alea JlUlui. 
impun unele asigurâri pe cari 1rebu:e 

• să le faca h o anumită societate de 

I asigurare al cărei repreze!ltant este a 
celaş "anumit domn". Dar, anumituLe 
domn, nu crezi si dta ca ţi faci de 

! cap? Dacă te ai gurguiat unde DU ţi~e 

: -: 

l..,:ul şi da':"ă ţi se ingadlie ce nu tre
buie, nu crezi că ab\lU'zi de foate a· 
Ct'st~ neghiobii? Opreşte te cel p:.oţin 
aCIJm in ceasu~ al un"p reze :e'n! ~ li ţi 
ce:em un s ·jcrifi:iu, cdd Sil '1 tem C)fl 

Ylnşi că afa:enle de' pâ:1ă acum îţi 
yor pnsosi. Ceeace insa, îţi ce'em a
c~m cu bată puterea cu';ântului, e că 
să ,i ajunga ~ 

Aju 1 ga ţi m i'~ de lei az:hjzjţîr)nat~ 
pe 5pljel~ societătilor sporti\-e cari 
dintr'o inexpli:ab la toleranţ~ te ma: 
VJ"rt:"'n cârea. 

! cer'.::uriie ini~iate. Şi ac<:asta pârere ne 
au coofirmat o mulţi eamÎldaţi - chiar 
şi dIntre cei nereu~iţi. Ar fi şi absurd 
să se intâmple astfel d: lucruri in ast 
iei de imprejurari. [)in parte ne am 
oesapHJba cu ultimă indignare un a 
tare gest ÎnciJmpatibil cu misiunea UJ1ui 
profesor e .aminator. JmpresiiJe ml!'lO 

rihrÎlor ÎnSâ, ne indreptatesc să cre
dem contrara.!. Deci candidatul vizat 
daca il 'are CUIFJştinţa d:: ver51!J'lile cari 
ci CUlii În u 'lde ce r';:u-,i , ar fi bine să 
se Întereseze şi cunos:ându J~ să le 
desmi:1ta; iar daca are, atunci il in~ 
\"Ilam sa şi d,:a !>ama de importanţa 
şi i;,<)po·w"itatea lor şi să caute să le 
vaifice. ~oi \Tem s~ ştim precis mo
h-ul retrageni sale. Şi pre\'enim: 
Cr)lldamn<im nu numai orÎ.::e tentativă 
de rtg oIld.lism, dar şi sec<i.turi;mul reg 
nl:col~r,. 

ne \-.)m Pl:1t ladt gU-ii rJJa5!re, n'('l 1 
nu \'o:n lefull si ţi dă,n În \'il:ag nu, . .n. ------•• ---------

Şi !le place s.â credem, ca J1U n:i 
rămânea şi de data aceasra, surd cj,j 
in cJZul a:e~h \-om m-.i r~\'eni şi nu 

mele şi aşa nu prea cunr)smt. ) ~ ~railll flmUară 
Cupa Helhs 

La ,:'{) '1 'Cu r sul d:, tennis de-f pt;-J!ru 
CCipa Hd1as, Do~nef a băut p: ~'e 
s. ,tul or Lupu <:u urmato ·ul ra uitat: 
1:6, 63, 1 :6, 6:2. 64 câ~t'gft!ld a,!fd 
Cupa. 

Spv!l!l1QTL 

WiU ~i răU~ ~~iti 
.Jri~nn a ti ~n r 

" , 

Bl-ClJREŞTI_ - Eri după masă 
por1ul Gal ţi <il f(l5t teatrul u:,ei ZgU
d'.llt<'J3'e drame hmlliare, care s'a in 
tă·i1plat pe pacKebQ'uÎ X'::Hjas, proprie
tate.! aCestd ianuiii, Cdrt: a:;la de cite 
ya zile a S-Jslt in p :l'rt, CopiLi proprit
tnuluo, en, În cursul j'AuJm, a cazut 
de pe bord;.!1 \'asu!uÎ in DU1â.re. Sr)r.1 
el ;;arind sa o fi.cape s'au inecat ambeif: 
în n.luri. E:hipjw a sariT imt1!.at. CI1 

h:'rLi de s .Iva e, pentru a le mantui. 
~enorocitul hla a IflebllI>Ît de du:-er.: 
pe ca;;d mama lor, la un rnom~nt d"t 
~:a aruncat in V3iuri. a?<l Ci numai cu 
ID'Ore greut~te a putut fj salvată. Fa 
mlh a w:r:oroclta il trezit Ilt:mâ.rginite 
rf:'grete in Întreg ora.şuL 

Votaţi 1 

. , 

,-,-" 
j I 

f 
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INFORMATIUNI o grevi demonstrativa ... cu tâlc 
- In atenţia organelor superioare c. f .. r. -

Lipsa de complectă educaţie naţio ţi le în drept, penţru simpla anchetar~,.' 
• In l'ederea constituirei birourilor I Căldurile nală, În impul acestui din urmă an, doi dintre ei urmand a fi confruntaţi 

electorale, Tribunalul Arad, a amânat când sufletul şi stomacul ceferist s'au cu alţi muncitori, au fost reţinuţi sub. 
din oficiu toate procesele a căror La in~ti"tutul Meteorologic s'a.u fă îndopat numai cu circulări sistem ~e pază, cel de·al treilea fiind pus în li : 
termene erau sorocite in zilele de cut calculan spre a se vedea cat va neral Ionescu, a avut influenţă cu ur bertate. 
alegeri. mai putea să dureze valul de câldură mări triste În buna conduită, aşa cum Auzind de reţinerea celor doi ... 

• care de \Te o câteva zile Încoace ame· 

• lnformaţiuni din Capitală 
afirmă că di VintiIă Brătianu 
după alegeri va pleca în străină
tate pentru cura de vară iar după 
aceea va face o vizita la Londra 
împreună cu di Titulescu mini
strul de externe. 

• 
• Prefectura poliţiei Arad a 

luat dispozi iunea ca în zilele 
de alegeri toa:e cârciumile, bo· 
degile şi depozitele de băuturi 
spirtuoase cu deamănuntul să fie 
închise, cu excepţiunea rest au
rante)or şi ospătăriiior cari vor 
rămâne deschi.::.e cu condiţiunea 
de a nu servi în acest timp 
băuturi spirtuoase. 

• 
• Nici anul acesta examenele de 

bacalaureat nu au putut trece fără nici 
un accident. Astfel în Cluj unul dintre 
profesorii examinatori a fost atacat 
mişeleşte de către fratele unei candi
date - respinse. A fost sesizat par· 
chetul şi credem că va pune capăt unor 
astfel de ieşiri condamnabile. 

• 
* Conflict aplanat. Datorită in

tervenţiunei dlui 1. Popescu, inspecto
rul muncei Arad. conflictul dintre ILI~ 
crători şi Administraţia fabricei de 
bumbac şi ţesături "Ţeba" din locali
tate s'a aplanat. 

Muncitori au convenit să lucreze 11 
Ore pe zi augmentându se plata orelor 
suplimentare. 

• 
• Din Oradea se anunţl că s'a iyjt 

tifosul. Sunt până in prezent 9 cazuri 
cari confîrmă această boală. 

* 
Manifeste incendiare 

Am anunţat la timp, că în comu 
lIa Şebiş, jud. Arad, doi locuitori au 
fost prin i Împărţind manifeste iocen· 
diare şapirografiate. 

Din cercetările Întreprinse de bi· 
roul urmăririlor penale de pe lângă 
Prefectura Poliţiei Arad, rezultă că au 
torul acestor manifeste ar fi agitatorul 
comunist Baga ]anos, candidat deputat 
pe lista blecului muncitoresc din Arad. 

ne place să credem, că a avut o în tovarăşi, corpul muncitorilor dela ate. 
ninţă populaţia cu insuportabile refu· totdeauna personalul ceferist local. Iiere a hotărit greva şi ea a şi fost 
giuri. Pe vremurile când acest personal declarată în dimineaţa zilei de 6 Iulie .. 

Intr'adevăr din săptămâna trecută nu cunoştea dlcât un singur şef - în la ora 10. Totuşi printre ei găsif1du s~ 
s'au putut înregistra chiar 41-42 grade persoana dlui dir. regional Octavian şi elemente cari nu i pricepeau rostul. 
Celsius la umbră. Populaţia era ne- Pop _ ceferistul arâdan, nu era pre după o scurtă desluşi re ceruta de şefii 
voită să stea închisă cu sifonul la În- ocupat de idei politice, de oarece în atelierului, lucrătorii au spus că înţeleg. 
demână. Străzile erau pustii ziua in· multe din orele ~ui libere era chemat să demonstreze, - întrerupând lucrul 
treagă. Vorbim de Capitâlă căci pe la la r:euitoitele şezatori culturale, În ca· timp de zece minute - contra reli!'imu, 
noi, har Domnului, căldurile n'au fost drul cărora i se făcea şi cm'enita edu- lui de arest impus celor doi to\'arăşi . 
tocmai insuportabile. De altfel e gene caţie cetăţenească naţională. Cazul s'ar părea legitimat din punct' 
rală bucuria produsa de către anunţul d 
dat de institutul Metereologic, Totuş, . D.e ~.tunci. Î~să stăpânirea trecân~ e vedere uman, dar suntem nevoiţi· 
faptul acesta nu e I'psit de emoţii. Căci dtn mana n mana - .de c~ema! ca ŞI să nu luăm in considerare umanitatea. 
efectele de până acum ale căldurii au ?e ne<;he~mat - cefenst~1 IOfe~lOr !u- atunci când ea are sub~traturi bine cu: 
fost adevărată pacoste. I aud pll~a dela cel ~~penor, pota l-a noscute. Susţinem aceasta deoarece 

Furtunile şi ploile cu grindină, au f~st lO~aturată! p,ornlOd ,colontul stă chiar În fata acestui atelier se găseşte 
bântuit atât de crud. încât ceice au p~nuIUJ, ale carUl sfatun s~o,tea de un alt atelier, denumit «Depoul Mic(\ a 
scăpat de furia lor, sunt foarte Îngrijo , bme a le urma, Nu vom am1O,t' n~me cărui conducere o are dl P. Budişteanu~ 
raţi ca nu cumva până la revenirea 1 ~~ per~oane - au~orul ac~stui artIcol şi atunci când aci, în acest Depou-Mic, . 
unei temperaturi n')rmale, vremea să şi ; f~Ind Şl el un ~eferlst - ŞI d1c~ am sau petrecut cazuri similare celui dela· 
mal deslănţue capriciile. facut o ~tare mtroduc~re ~r~vel d~ ateliere d,.... ziua de 5 Iulie, nici, 

• monstrahve, petrecute 10 dlmmeaţa ZI unui muncitor nU i-a năzărit prin 
lei de 6 Iulie, în rândurile lucrătorilor minte tentativa grevelor... demonstra· 

Ex:ursie studenţf'3Scă dela a!elierele cfr., am făcut o cu un tive! Dece? Foarte simplu: În uni 

Un grup de 10 profesori şi 40 
studenţi dela Academia de Îoalte studii 
Comerciale şi industriale din Cluj au 
plecat in excursie de studii. Vor vizita 
stabilimentele industriale, comerciale şi 
culturale din cele mai importante oraşe 
ale Italiei apoi din Viena, Praga şi 
Brno. Se vor Întoarce în ţară la 2 
August. 

• 
Primele rezultate electorale 
In judeţul Olt, biroul electoral a 

proclamat aleşi senatori pe dnii N. R. 
Căpităneanu, fost subsecretar de stat 
la interne, la colegiul consiliilor comu 
nale şi Ilie 1. Popescu la colegiul uni 
versal întrucât opoziţia n'a depui lista 
de rontracandidat dlui Ilie Popescu, 
iar confracandidatul dlui Căpităneanu 
a pierdut dreptul de candidare, fiindcă 
n'a plătit taxele legale pentru bule
tine. 

• 
Ex.:edent de moartahtate 

i'l Arad. 

După o statistică a institutului 
Senator s'a constatat că numărul mor, 
ţilor în orasul Arad, Întrece pe acel al 
născuţilor. Astfel În luna trecută au 
fost 79 născuţi şi 88 morţi. Semnul 
nu i de loc Îmbucurător. 

m-zea'''.' 

perfect cunoscător al unei situaţii tra tatea de sub ordinile dlui Budisteanu 
gice, care nu mai poate dăinui Între dela Unirt! încoac~ nu s'a primit nici 
personalul efe. din Arad, un element, În afară de cel românesc 

In ziua de 6 luI e lip5a de educa - şi atuncI când dsa a fost înştiinţat 
ţie cetăţănească naţională a născut gre· de vre o nemulţumire a celor pe care i 
'ia demonstrativă dda ateliere, in altă comandă, s'a dus În mijlocul lor şi le a 
zi - dacă si!Uaţia va rămânia În fă dat sfaturi de român şi de parinte. 
gaşul ei de azi - o mişcare similară In schimb la atelierele c. f. r. dela 
se va infiripa si la alte servicii. Toţi aceeaş Unire Încoace, nu s'a dat nici 
şefii spun, că şi cunosc oamenii de sub un fel de curs favorabil ofertelor de 
ordine şi toţi rămân mincinoşi în cre serviciu ale românilor continuindu se a se 
dinte. S" .. fletul frind o complexitate la angaja, Col sub vechea st~pânire ungu· 
cel instruit ca la cel putin instruit, rească, tot ce era neromân. 
nici unul din ei, nu trebuie să şi dea Acum pricepeţi cu toţii adevărata: 
aere de neîntrecut phsiholog: sufletul cauză a grevei demonstrative dela ate . 
se cunoaşte apr.:.piindu ţi I ~i prea pu· liere, şi avem speranţa cii autorităţile 
ţini din aceşti şefi găsesc răgazul de superioare in drept, vo, putea sit se 
a şi putea apropia de sufle-tul lor pe convingă de aaienticitatea adevararil., 
ale celora rostuiti să-i indrumeze pe aci arMate. 
căi mai bune. Ne mai bucurăm, nu numai că am 

Şi acum să trecem la cauzele gre avut ocazia de a striga de aci acest 
vei demonstrative dela atelierele efr. adevăr, dar că el ne-a confirmat de 

In noaptea de 4 -5 Iulie, organele puţinii români răsleţiţi În atelierul gre 
poliţ:eneşti au de;coperit că in preajma vist, declarându·ne: "Ştiţi bine c:t 
cartierului ceferist au fost lipite multe DU noI rom:hii sU'1tem _tăpâl1i ad, 
manifeste incendiare. şi dad o'! am pune contra voinţei 

Din anchetele făcute, printre cei cdor mult;~ mâi le găsim poarta 
suspecţi În cunoaşterea autorilor afişerii atelierului hcblsă!" 
manifestelor, au figurat şi trei lucră Deci incă odată, autorităţile sa-
to~i di~ atelierul c: f. r. ~ In ziua d~ ~5 I perioa,re c. f. r. să ia aminte. 
Iulie, fund chemaţI de catre autonta- I - Ceferist -

f 
.. .... na ...................................... s 

Partidul Naţional-Liberal a urmărit fără Întrprupere, Întovă
Tăşirea tuturor românilor la exploatarea bogăţiilor acestei ţări, [Iltfi
buintarea tuturor energiilor naţionale, pentru desăl'ârşirea desroltărei 
economice şi îllstărirea fiecărui. 

Ultitna ora 
~ 

BUCUREŞTI. - Consiliul 
Universitătii din Bucuresti can
didează pe profesorii Rădules
cu Motru şi Plastara, la senat. 

PAPIS. ;Joumal de De-

lă~(2i~a d-Ini u~n~ra1. .. 
)l Viitoruh reproduce o scrisoare a 

unui fost şef al organizaţii averescane 
din Piatra Neamţ, dI Tomida, în care 
se spune, că generalul A "erescu a spus 
În casele Şuţu din Bucureşti, la 1919 
următoarele cuvinte reproduse textual: 
"De două ori am vrut să defronez pe 
Regele rerdinand. De astă dată n'are 
să mi scape". Şi dl general n'a dat 
nici o desminţire celor afirmate atât 
de clar. Fapt care ne Îndreptăţeşte să 
credem că sunt adevărate aceste (u 
vinte spuse de către inconştientul "om 
politic". Şi dacă sunt adevărate, dece 
mai îndrăzneşte dl general să îmbete 
lumea cu apă rece? De ce atâta canon 
~ i atâta trudă pentru ca zgâriind hâdia 
să se desvino\'ăţcască şi să se 
Înfăţişeze drept un mieluşel blând şi 
nevinovat? Ori şi dI general e con
vins de un lucru: că dsa n'a fost de· 
cât un sincer reproducător sau mai 
bine zis un manechin care faurea şi 
\rorbia tot ceeace comanda poetul de 
odinioară şi dictatorul de eri. Dacă da 
să o mărturiseasca dl general, şi "a 
izbuti astfel să se descarce pe dsa de 
O grea răspundere dacă mai po~te fi 
vorb~l de ... răspundere. 

Odată cu fuziunea nationalilor cu 
tiirâ/ziştii şz cu numirea de l'ice preşe~ 
dinte, al noului partid, a dlui lan 
iHihalache, comodal, ceremoniosul 
consiliu de o satii a inceput sâ fie 
sg/ăcinat din somnolell{a de veşnic 
agitatul sâa vice preşedinte. 

Suntem informati că o mflre parte 
din cei o salii consilieri, stitui de 
atâta opozitie au fost pentru 
un [fIH'ern de colaborare cu 
liberalii. Neastâmparatal lor l'ice 
pre;;edinte illSă văzându şi sclizllte 
actiunile de coducător a inceput si] 
tune şi sii fulgere contra oricârei in 
ţe/egal şi a determinat rupererea 

I 
ori cciror tratath'e eflul dintre cu 
minţii ardeleni care erau de faţă 

I mergând după adunare spre casă Îmi 
spunea: .,Să nu paţim şi noi partidul 
vechi naţional din Ardeal cu pripitul 
nosiru "viţe" ce a p(lfit Ausfro Ungaria 
cu violentul Tisza Pista, care a dat o 
de gard şi a sfărâmat o in bUCâ(i. 

INDEX. 

Votati 1 , 
Tipografia Aradul S. A. Arad. 

• 
LONDRA. - Eri s'au eliberai o· 

rasului Berlin un ajutor de 3 şi jum, 
milioane punţi. 

• 
BUCUREŞTI. Asociaţia-

nea presei din Capitală a felici
tat telegrafic pe eminentul zia· 
rist englez Wicham Steedhez, 
pentru articolul său cu titlul 
"Ultra Crepidam" răspuns lor· 
dului Rothermere. 

Telegrama accentuiază că tra
tatuL dela 7 rionou este baza li· 
bertăţii, pacll şi civilizaţiei în 
bazinul Dunăreall. 

Natiunile liberate nu ţ'or ad
mite dărâmarea acestei columne 
a păcii europene pentru ambiţia 
guvernelor imperialiste maghiare, 
căci asta ar Însemna o nouă ca
tastrofă, care ar ameninţa Euro-

bais( aduce un articol al dlui 
GaUl'ain asupra articolului lordu
lui Rothermere. GauI<'ain spune în
tr altele că neexperienţa lordului 
a prol'ocat greşeli neertate şi a
tacurile presei române au fost 
perfect justiiicate Anglia ca Şi 
ceLelalte state are nevoe de pace 
şi sprijinirea pretenţiunllor unga
re înseamnă o sLăbire a acestei 
păei atât de necesare. LorduL a 

• făcut un prost serviciu chiar şi 
Ungariei, căei stateLe dimprejur 
vor avea timpul să-şi ia măsurile 
necesare unei apă rări prel'entive. 
Ameniaţarea Ungariei de a eşi 
din Liga iVatiunilor este n ame
ninţare copilărească dirz partea 
acelei Ungarii, care tocmai priit 
bunăl'oillţa Ligii N afiunilor a fost 
rehabiLitată. Ungaria în cazul a
cesta ar Înregistra un haos finan-
eiar. 

-00-

V otaţllista 
pa şi cll'ilizaţia umană. Partidului Naţional-Liberal 

----------~------~~~----~~~--~~------Cenzurat Prefectura Judeţului. 
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