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Succesul listei noastre 
Înseamnă triumful cumpă
tării şi seriozităţii politice, 
Înseamnă biruinţa muncii 
şi a faptelor asupra vor
băriei goale şi făgădueli
lor deşarte. 
~.:'t_!i, Generalul V ăitoiatlu. 

Organ al Partidului Naţional-Libe1.'"al. 

Director: ffll. conS'[ffm:mfSCU II Apare zilnic sub conducerea unui comitet. II Arad, 10 Iulie 1927. 

o lectie de poli tieă 
-- Dezastrul partidului tnaghiar--

Organizaţi unea l1artidului li- 1 sinceritatea populaţi unii ma-
beral din judeţul Arad prin mine, 1- ghiare. Cu atât mai rău pentru 
în două rânduri, a Întins mâna conducătorii maghiari 
populaţiunii maghiare din acest - Am Însă bucuria să fi con
judeţ. I statat în trecut şi in prezent 

In două rânduri s'a arătat! chiar, că din sânul populaţiei 
popuJaţiunii maghiare enorma maghiare s'au ridicat voci 
greşală politică ce se face de astăzi răzleţe, mâine compacte 
conducătorii acestei nationalităti, - s'au ridicat grupări cari şi-au 
menţinându-se încă la noţiunea spus cuvântu-I arătând calea gre
abstractă d ~ minoritate şi ne- şită turnată de acei cari astăzi, 
înbrăţişând hotărît sit'Jaţiunea' trecător se găsesc în capul ace· 
de fapt existtntă, anume pur şi I std p~[Julaţiuni. 

simpla calit~te (b~ cet,]ţean ro
mân de naţionalitate maghiară, 
Votul de eri a dovedit 111 Illod 
hotărîtor ('ă partidul care a În
trunit si \'a ÎntrunÎ cele mai 
multe ~ufragii lste partidul li
beraL 

Conducătorii partidului 
maghiar au dovedit o curioasă 
şi inexplicabilă concepţie poli
tidi,f atunci când şkm putut ima
gina că alte partide răsarite din 
interese limitate ar putea vre
odată hotărî linia de conduită 
a unor partide regnico]are, 

Rezultatul de eri a impus 
partidului maghiar situaţi unea 
penibilă de anexă a altor par
tide ale căror conducători au 
ştiut să utilizeze IOÎalitatea şi 

Lec:ţiur1c(l nrofitil tuturor şi 
anime: Partidului Liberal, do
vedindu-i Îllca odată tăria sa, .
grupăril'ir germane, că au avut 
conducători cari dacă nu le-au 
indicat calea dreaptă de urmat, 
apoi au ştiut să trdgă folos din 
situaţia şi felul de a fi al 
populaţi unii maghiare, iar par
tidului maghiar i-s'!). servit o 
l~l.ţic amară, care Însă având 
efecte de scurtă durată sper 

, dă dreptate acelora din sâ
nul maghiarimii cari, un mo
ment mai ('urând, au judecat în
ţelepţeşte calea pe care trebr e 
să o urmeze populatia maghiară. 

7 oi răul spre bitle. 

Generalul Văitoiallu 

Falimentul grupărilor ZdroDtuite 
- Am fost. •• mai suntem (!)t dar nu vom mai fi -

furtuna care a bântuit mai intâiu , Rămâne Încă În picioare mihala. 
grupările politice abătându se apoi ~ chismul, tlt'spre care însă, după rezul 
c~ .~n ecou fatal şi asupra '" ~ă~ântului 1 tatul de~zast~os .din Vech~ul. R~gat, se 
ţarii - a pus aceste grupari In faţa I! crede ca aZi a Inceput sa Şi ZIcă: "Am 
alegerilor j!tnerale, in lum na lor de fost, mai suntem illCâ". dar nu 
drept. Socotim că e şi vremea. I vom mai fi"! 

Istoricul nostru dl N. Iorga Iii l Ce \'a rămâ'lc din Naţionalii ar 
sând hrisoavele în praful vremurilor şi I deleni?! După majoritatea de voturi 
deschizând cu greutate] cuvântului său ' Îa jud.: Cluj, Siilaj, Sătmar, Someş şi 
o rană atât de proaspătă, a fost pără Caraş şi după majoritatea relativă din 
sit de numeroşii i adepţi ... idealişti, de- judeţele: Timiş, Făgăraş şi Sibiu, ve 
venind În viitor politiciani ai partidu-- chiui padid National dovedeşte Înră 
lui Naţional liberal. daci nări În Ardeal şi suntem siguri că 

Oerzeralul Averescu schimbâlldu şi I f{lră mâna prietenească a tovarişilor 
un comandament militar suprem - in ţărănişti, erau În mai mare majoritate 
rândurile căruia a\'ea cele mai incon- În judeţele ardelene. O scurtă arun
testabile merite - pe o preşidenţie de care de ochi peste rezultatul alegerilor 
consiliu, untle rişti s:i fii înmorm,întat ne arată că în timp ce Naţionalii au 
chiar Înainte de a cădea dela putere, avut majontate În cinci judeţe şi ma 
şi a dus partidul şi partizanii pe un joritate relativă in alte trei; ţărăniştii 
drum foarte periculos, al cărui rezultat 11 au avut În prernpura lor citadela: 
I au văzut În ziua de 7 lulie. Vechiul Regat, nici un fel de majo 

Juma/lea Flueraş et comp. care ritat~. 

I pufea rămâne un respectat patron, tin In unva a(c~tor considerări de 
• zând spre ţeluri unde ţi se cere multă ordin politic, viitorul ne pare desle 
I pricepere, a PUhlt timp de câtăva gându se astfel: Naţionalii îşi vor re-

vreme să g;isease<\ o trer:~itoare popu lua libertatea de acţiune, căutând noi 
laritate în rillldurile muncitoreşti; care drumuri de pertractări şi pe ele ni se 
popularitate însă i a opus În momen pare că Întâlnim pe dl Iorga, tinzâlld 
tul rede~teptârii alegMorului În ziua o descălicare în Vechiul Regat prin 
de 7 lulîe, când luând la cunoştinţă intermediul unui om de greutatea dsale. 
apelul regal, s'a desprins de o tovără Nu ştim însă dacă dl Iorga În faţa 
Ş e echivocă. eventualităţilor mai sus arMate, îşi va 

Rlocul muncitoresc - comuniştii menţine şi pe mai departe declaraţia 
zis mai pe şleau - continuă drumul cu revizuirea unor anumite acte 
spre totalul declin, rămânând În el ele- rezultanta Înfnlnu-crei totale În alege
mcntele, pentru cari glontele unei riie recel)te. Spednd că nu, atunci 
puşti e prea pul in, trândevesc din persoana dsale În rîmdurile Naţionali
banii aruncati prin contrab;.ndă de lor ardeleni clpMa o indi(are sem ni 
peste h'ltarelc din vestul şi estul ţării fkativă şi ca"c Ili se pare că ar coor-
româneşti. dona şi lU interesele viitoare ale nea 

DI A. C. Cuza, gl6ria noa~tră de mului. 
operetă, cum i a zi; deputatul Dl'Ma In acest caz, restul cdor patru 
zilu În Parlamentul anului 1918, s'a grupări Înfrântt>, pentru a putea În 
stins şi ea ca tot ce porneşte din gură viitoarele alegeri să Întrunească cel 
şi nu din inimă. puţin m~joritatt"a minimit de două pro-

lata deci cinci grupări politice, cente, nu rămâne decât fuzionarea 
cari ncputând Întnmi majoritatea mÎ "fă' fi nici un fel de condiţii'·. Progra 
nimă de douâ procente, nu mai pot ~ mul le este aşa de putin diferit, că 
a\'ca reprezentanţi în Parlamentul unei tratativelJ;' fuzioniirii nu ar putea fi de 
ţări care IlU arc nevoe de opoziţia prea lunga duntâ. Aceasta ctl puţin 
unora cari nu reprezintă nici un cu- este credillţa noastră, 
rent ar ei. - Re;;. 

Cetăţeni I 
Ai oraşului şi judeţ. Arad; 
La alegerile pentru Senat 

" otati: , 
Lista Îlll1iDgatOtâre flo. 1. a partidUl

lui' NaţioDal·LibQr~l: 
dr. DeDlian Aurel 

medic, fost senator şi inspector general sanitar 

dr. Gheorghe Ciuhandu 
protopop, asesor consistorial Arad 

dr. Dimitrie Manolescu 
medic, profesor la Universitatea din Bucureşti. 

CQ 

i: 
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I S'a deschis depozitul de monumente funebrale, unde se I 
lucrează după comandă, cruci, monumente etc. cu preţ ri 
reduse. Fii FIE C H E R T, Arad 
77 Bulev. Reg. Fcrdlnand 1..3-65 

R~în[~~~r~a [am~a~iei [ultur~I~ ~rin ~~t~l~ ~ro~alnllli 1 

Sul; acest titla c"It/ratele "Na ledmlitatcl comunei <rrt'ot, Învăţător, 
(iunea" dill C:uj, pa/J[icii Ull bine etc) şatituri artlstico culturdle, În care 
irl/arln1lt ar/ic:)! din care extragem şi se produceau corurile copiilor din - noi urmlitoarele: ŞC()] 1;1, corurile fUcăilor, se faceau lec-

Depozltul de sobe ee teracota Dia Bolev. Regele ferdiaand (Ca .. a Dcagl 
50. 63-65) primeşte mice fel de comenzi dupa plac. face snbe noi, sobc p~ntru gaht' 
reparaţii şi orice lucrări În teraco :1 cu preţ'jrile cele mai reduse. 

Toate i'lspedoratcl.! in~'ăţJmântu luri din autori români, se decIaml, se 
I lui şi toate comitetele ş20lare judeţene ţineau conferinţe, fie de preot, fie de 

din Ardcdl au primit amănunţite 111- î·1Văţător. Tarănimea care până la exe
strucţiurli în ved~: el rdnceper~i cam cutarea acestei minunate iniţiative îşi 
paniei c ,Iturale p: la sate, campallie mânca banii şi s3.niitatea la c âşme, În 
[1omită şi dusă cu aTât succes sub fosta zilele de Duminică, a inceput în scurt 
guvurnare a parridului liberal dar în timp să frecventeze aceste şezători în 
t erupta ~i aproape desfiinţată od3.tă număr foarte mare. 

Cu c<>n, ursul Onoratului public 
76 
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8 La 39 8 
8 Bufetul Cinema 8 
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~ M~lul Murunlui ~ 
8 se mânâncă :-: 8 
8 :-: eftin şi bine- 8 
8 funtfionarii publici au 2D o/o redume 8 , 
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• 

5z .. b Antoni 

cu venirea 8V< rescanilor 11 putere:;;i Toate acestea admirabile iniţiative 
tot timp I g-u\'ernărel lor. :;;i instrucţiuni ale dlui ministru Al1ge Publ caţiune. 

In SeptemHie se des h:de cu V IrI adevăr să ştie că dl dr. Const. kscu au dat reLultate strălucite, Odată 
clase de I:ceu. Oândll i se dreptl1l de Ange:escu fostul şi actualul millitru Îllsă cu venirea Il cârma ţărei a gu· 
publicitate, certifrcatele elberate au al instrucţiunei publice, iniţiase o se vernului Averescu şi cu venirea dlui 
aceiaşi valoare ca şi ctlc dela Itceele rie întreagă de mij OJce pentru răspân 1. Petro.ici În frulltea ministerului de 
de Stat. direa culturii româneşti În masele popu instructie, toate aceste dispozitii şi 

Afa ă de clasele de li :eu, funcţio Iare. Printre acestea c:tăm numai pe iniţiative au fost desfiinţate. 
neaZ1 şi cursuri speciale pcntrn fete următ'larele: Campania construcţiilor de şcoli şi 
de 15 20 ani. Campania pentru construirea de construcţiile însăşi au fost expres in 

Pentru toate informaţiile a-se a l noi şcoli primare, acolo unde nu erau, terzise. 
dresa la 76 1' şi repararea celor deteriorate. Intelectua ii satelor s'au lăsat pe 

Direcţianea Şcoalei Franceză Campania aceasta condusă cu pri tânjală şi aU neglij it organizarea 
. Târgui Mures. cepere şi cu tragere de m"mrl prin şezătorilor, cercurile culturale au fost 

J. 

1 

I 

1 - I sese atât de bine printre taranimea lăsate În părăsire şi nici O bibliotecă 

~-------------_ • .,. , arde\eană, încât în mai puţin de doi popular.! n'c mai fost Înfiinţată. Astăzi 
[Ur~tâ~tor'l~ ~n U"U" ~nn[l'alav I I ani s'au construit în A deal peste Însă odată cu venirea în fruntea mini-

U U UIj t; t:: ~~t ! Noul proect C. F. R. ' 1000 de noi şcoli p!imare prin comu stewbi instrucţil'nei publice a dlui dr. 
s'a deschis cu maşinile cele mai! S nele rurale. C. Ang descu, to lt~ comitetele şcolare 
moderne aranjate cu elecdcitate,' ardem informati că "iitorul i In al doilea rând, tot dl ministru judet~ne şi prefecturiie de judeţ au 1 
unde penele vechi se f<lc ca 1101 i Parlament l'a legifera în seziu-! Angelescu organizase prin comitetelt: primit ÎtBtrucţiulli am5.nuoţife În ve
şi curăţite albe ca zăpada, lucru' nea lui primă, numai noul proect ! şcolare judeţene aşa numitele "c<:'rcuri derea reluărei campaniei I ulturale la 
accelerat. (66) t C. F. R. găsit cel mai bun· culturale" l u biblio~eci populare, a sate, campaniei care dădUi\! raulttfe 

Reier Etelka de către experti, acela al dlui proape În toate lomunde :uale. aşa de strălucite sub f Jsta guvernare 
Str. Cercetaşilor No. 4 telefon 522 i t In aceste cerc'JrÎ culturale in fiecare Iiberelă. ,t_' •• _ FI IT _ general Artur Văitoianu - ptn- - Duminecă se organJzdu de către inte I 

tru a dovedi publicului cetitor 1 Cele mai gustoase mâncări 
calde şi reci, beuturi excelente 
se capătă în Restaurantul şi 

Berăria 

DREHER 
Abonanţi primesc deoStb te con
ditiuni. 0000 61 

Piaţa Avram Iancu Nr. 17, 

1) II 

I 

[inema "MUUl MURUlllUr I 
38 1927 VIj8 - 10 

SIARILDUL IISTERIOS 
Dramă din viaţa de noapte 

a marilor metropole. U------I 

î.nsemnătatea legiferării noului .-.. ---.-------------------------
proect C. F R- Înserăm în altă Cum În1eleg nalioDal-1ărani,tii 
parte a ziarului un istoric do- ... I - · 1 t 1-
cumentat al căilor noastre ferate, la aca propaganda e ec ora a 
scris ~e un perfect cunoscător al I Tur,da. Un caz unic întâmplat la 1 ghe .Marie a reclamlt cazul parche· 
acestuI trecut. t Turda m cursul zdei de 7 Iulie a. c. I tu lUI. 

PIătirea impozitului global de 
către membrii corpului didactic 

Constatându-se, că membrii corpului 
didacfic În mare parte au achitat im 
pozltul global pe trimestrul Întâiu, s'a 
hotărât ca pe lunile d<! vacanţă, când 
aceşti membrii au nevoi mai mari. să 
solvească impozitul În lunile de toamnă. 
Se va decide o amânare în acest sens 
tuturor membrilor corpului didactic 
cari au solvit taxele pe primul tri
mestru. 

. ne face o idee de felul cum înţeleg Iată un clasic e~emplu de banditism 
: naţional ţărăniştii să facă propagandă caracteristic naţional ţărăniştilor) exer 
eledora'ă_ Andrei Nicola naţional ţâră citat În toată libertatea, În gura mare, 
nist, candidat la senat, a ameninţat cu În faţa mulţimii. Iată de ce pot să fie 
Împuş~area pe fostul deput It Gheorghe capabili candidaţii de pe listele naţio 
Marie din aceeaş grupare politică. Scan nal-ţărăniste din Turda. 
dalul întâmpbt În faţa unei adunări E O ru ;ine ca astfel de indivizi să 
publice a arătat pe candidaţii puşi În reprezinte poporul În Parlament, indi 
fruntea listei naţional-ţărăniste din Tur vizi capabili numai de ameninţări şi 
da, În adevărata lor mioare de spada cari sunt recuaoscuţi amatori de scan· 
sini politici. daluri. E ruşine tocmai din faptul că 

Oar conflictul n'a luat sfârşit prin fac parte dintr'o grupare politică care 
schimbul de ameninţări dintre domnii dupăcum se afişează n'are alt scop de 
Nicola şi Marie ci a format o adtvă cât a forma trupe de bătăuşi şi puş 
rată Încăerare Între spedato'ii tragi caşi cari să arate poporului felul cum 
comediei de mai sus, despărţi ti În două, înţeleg ei să facă propa !andă pentru 
tabere cu vederi opuse. I o politică de pa-:e intani il tu.! ro 

Conflictul a Itlat sfârşit abia prin! mânească. 
interventia forţei publice. OI Gheor ! 

( 

Cum s'ar putea reface Căile Ferate trală la Cluj şi Oirectiunea Generală 
la Bucureşti. Aceste Oirecţiuni QU 

lucrau de comun a:ord ci fiecare se 
parat, şi pe lângă ace tsh Începuse 
a'şi arăta colţii şi pe la noi -
bolşevismul şi comunismul. S'au pro
dus ÎnclJrcături regretabile şi la nici 
una din. aceste Direcţiuni lucrurile nu 
mergeau bine. Rosturile bclne la căile 
ferate s'au strie-tt şi o desordi ne 
complectă, intrase Între personalul 
căilor ferate, co;npus acum din func
ţionari de diferite neamuri. 

tor General DI Tancred C mstanti- ( 
nescu. 

Dsa deşi bărbat politic; cum a· 
spus chiar OS'l, totuşi a ocrotit per 
sonalul $i ros urile C. E R. contra po 
liticianizmului. A condus bine căile fe 

- PArerile unui fun.:ţio'lar iU ·,erior c. f. r. -

(3) 
La guvern venise partidul liberal, 

iar la calea ferată venise ca director 
general, pentru a 2 a oară, tot dl Pe 
rieţianu. A urmat reîntoarcerea la Bu 
cureşti, a autorităţilo.· şi armatei re 
trase, apoi reîntoarcerea familiei re 
gale şi intrarea triumfală in IBucureşti. 
Era pe la finea lunei Noembrie, 1918 
~xact 2 ani dela refugiul în Moldova. 
ReÎntoar ~erea tuturor autori tăţile şi 
armatei retrase În Moldova, s'a făcut 
in cea mai perfectă ordine. 

Situaţia la căile ferate era din 
cele mai dezastruoase, armatele d.! 
ocupaţie au luat pe Îfltrecute tot ma 
terialul: maşil'i, unelte şi tot ce au 
putut transporta in ţările lor. Au ră 
mas cam 140 locomotive, toate de ty p 
mic şi defecte. La linii nu s'a lucrat 
nimic în cei doi ani de o:upaţie. Po
durile stricate, clădirile Şi cantoanele 
rase dela pământ, lipsa de materiale 
şi unelte peste tot perwnalul cfr. a 
lucrat cu cea mai mue abnegaţiune, 
să facă faţă greutăţilor Ce se iveau 
şi de OI. Pe lângă toate acestea, a 
urmat şi ofensiva contra bolşevici lor, 
cari se instalariză la Budapesta. 

Rezultatul se ştie. Armata română 
a Înaintat glorioasă până dincolo de 
Budapesta, cu toate lipsurile ce am 
avut. 

Căile ferate au trecut prin Il'rele 
încercări şi gratie iscusinţei şi dibă
ciei Directorului General OI Perie 

I ţeanu şi muncei depuse de intreg per 
sonalul C. F. R. s'a putut f ,ce faţă 
tuturor greutăţilor cari se iveau, din 
ce În ce, tot mai mari. 

Visul secular al neamului se Împli 
nise şi acum trebuia să se organizeze 
căile ferate din ţările alipite. Oirecto 
rul Perietianu organizase echipe de 
personal din Re-gat, conduse de unii 
dintre cei mai destoini~i ingineri ro 
mâni, cari împreună cu person llul ro
mân, rămas dela vechile Administraţii, 
să facă organizarea c0mplectă. Poli
tica Însă a voit sI se Întâmple 
altfel. 

Directorul Perietimu, care a pus 
toată puterea lui de muncă - ca şi 
mulţi alţii . care a pus tot focul 
dragostei pentru unirea cu fraţii des· 
robiţi şi căruia de câte ori i se vor 
bea despre împlinirea visului secular 
neputându şi manifesta sentimentele în 
alt mod, i se umplea ochii de lacrămi, 
de atâta înălţare sufleteasd, acest 
Pe,ieţianu care avea un cult pentru 
fraţii ardeleni, a fo<;t Înlocuit cu ge 
neralul Macri, chiu de c,Ură un mi· 
nistru ardelean, de cătră OI Dr. Mihai 
Popovici. 

S a format apoi directiunea cen· 

Starea aceasta deplorahilă a durat 
(âteva luni, când a venit În capul Di 
recţiu lei Generale ca Director Ge!1f~ral 
DI General M. Ionescu. Osa bărb.tt 
mai mult enrrgic decât priceput, cu o 
seve itate dusă uneori până la esces, 
a făcut buna rânduială ÎI1 ale drumu 
lui de fier. A introdus disciplina. Per 
sonalul s'a pus pe lucru. TrenUrile au 
inceput să circulemai regulat; Oirecţia 
Centrali a fost desfinţată, serviciul a 
fost descentralizat şi s'a infiinţat 9 
Oirecţiuni Regionale. Serviciul la C F. R. 
începuse să meargă pe calea cea 
bună. 

Mai avea însă OI General Ionescu 
şi cusurul, că prea pleca urechea la 
şoapte şi intrigi, cari se ţeseau de 
unii din personal şi atunci lua mlsuri 
despotice şi nedrepte, măsuri vexatorii, 
cari le simţeau tocmai cei mai nevi 
novaţi. 

rate. A I'~sat să funcţioneze Oirectiu ( 
nile Reg-ionale. A dat credite acolo 
unde găsea) că sunt necesare. S a re 
parat mai multe mii de vagoane şi 
multe locomotive. A cheltuit acolo ,[ 
unde trebu a, fără să ţină socoteală 
de legea strâmtă a contabilităţii, Iă 
sând aceasta În grija Ministerului de 
finanţe. Căile ferate mergeal progre 
sând din zi în zi. OI T. Constanti 
nescu trecând ca Ministru, în locul· F 
Dsale a venit OI Ştefan Pretorian. 
Bărbat inteligent, de· o mare putere de 
muncă ~i ca unul care din şcoolă a, 
Întrat la C. F. R. cunoştea in amă 
rlUn\ime toate rosturile acestei admi
nistraţii. OS! a continuat aceiaş ad 1 
ministraţie, ca şi predecesorii săi. Căile 
ferate au mers progresând şi erau 
aproape de normal. A vea şi Dsa de 
fecte ca ori ce om; Prea, se ocupa de -Il 
toate, chiar şi de cele mai mici ch:::s 
Huni. Nu prea avea Încredere În cola· 
boratorii săi, din contră, să Încredea 
mai mult chiar în aceia pe cari Dsa 1\ 
i a ridicat, dar carPl săpau, cum se 
zice_ Manifestările acestora la pleca-
rea Dsale, dovedesc temeinica celor 
scrise aici. 

Schimbându se guvernul, a venit În , 
capul Direcţiunei Generale ca Direc _ j 

(Va urma.) 
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Rezultatele definitive 
la alegerile peDtru Ca

meră dia judeţele: 
Arad. 

LI bl!ralii 30.128. 
Naţional Ţărăniştii 24.2t9. 
Hlollii muncitoresc 3391. 
Blocul minoritar 10.904. 
Socialiştii 1324. 
L. A. N. C. 2C)07. 
A verescanii 2110. 

Botosani. 
o'uvernul 18.37t. 
'Naţional ţărăniştii 8568. 
Liga creştină 901. 
Naţ onalii 1013. 
A verescanii 121 'J. 
Liga statutară 1991. 

Bihor 
Guvernul 29.776. 
Naţional ţărăniştii 19,193. 
Blocul muncitoresc 5149. 
Social democraţii 2201. 
Minoritarii 8595. 

Bălţi 
Guvernul 32.977. 
Naţional ţărăniştii 3546. 
Liga creştină 3')36. 
A vcrescanii 289. 

Brăila 
Guvernul 22.616. 
Naţional ţărăniştii 5026. 
Liga creştină 921. 
Naţionalii 1277. 
Social democraţii ] 75. 
A vereseanii 562. 

Bacău 
Guvernul 3~.6H. 
Naţional ţărăniştii 4494. 
Liga creştină 1355. 
A \'erescanii 760. 
Blocul muncitoresc 116. 
Social democratii 118. 

Caliacra 
Guvernul 17.821 
Naţional ţărăniştii 336. 
Naţionalii 45. 
Blocul muncitoresc 42. 

·Câmpulung 
Ouvernul 11.576 
Naţional ţ~rănistii 
Naţionalii t 70 
Blocul muncitoresc 
A verescanii 234 
Maghiari 1334, 

Covurlui 

1657 

1761 

Guvernul 24.891 
Naţional ţărăniştii 8480 
Liga apărării 723 
Naţional i 2130 
Blocul muncitoresc 377 
Social democraţii 357 
Averescanii 342. 

Caraş 
Guvernul 19.761 
Naţional ţărăniştii 18.135 
Blocul muncitoresc 284 
Social democraţii 4210 
Maghiarii 1889. 

Cahul 
Guu~'ernul 24.764 
Naţional ţărăniştii 1752. 

Uorohoi 
Guvernul 22.161 
Naţional· ţărălllştii 
Liga <tpărării 54)23 
A verescanii: 853. 

Fălciu 
Guvernul 19.982 
Naţional ţărăniştIi 

Liga creştmă 1743 
Naţ, (Iorga) 339 
Averesca·ui 130. 

Ismail 

8107 

639 

, Maramureş 

Guvernul 10130. 
I Naţional tărăniştli 6116 

Liga creştină 109. 
Social'jşti.democraţii 1 t 9 
A verescanii 95. 

Năsăud 

Olt 

Gu\'crnul ] 2762. 
Naţional.ţărăniştii 15615. 
A verescanij 185CJ. 
liga statutară 5780. 

Guvernul 30769. 
Naţional ţărăniştii 97 
Poporului 29. • 
Sfatul negustoresc 122. 

Orhei 
Inscrişi 46815 
Anulate 907 
Votanţi 38639 
Liberalii 2790J 
NaţonaJi-ţărăniştii 4708 
Blocul muncitoresc 585 
Part. poporului 1683 
Independenţii 2458 

Putna 
Guvernul 29736 
Naţional ţărăniştii 1430 
Naţionalii 450 
Blocul muncitoreşc 256 
Social democraţii 80 
Averescanii 2-17 

R.-Sărat 
GuveJnul 20713 / 
Naţional ţărăniştii 4791 
Naţionali 4021 
Averescanii 162 

Romanaţi 
Inscrişi 50283 
Votanţi "53 4 
Anulate 343 

,Guvernul 41104 
Naţ. Ţărănişti 3543. 
Averescani 334 

R.-Vâlcea. 
Guvernul 36.646. 
Naţ. ţăr. 4342. 
Averescanii 203. 
A rmonia socială 362. 

Rădăuti. 
Guvernul 15.422. 
Naţ. ţăr. 4457. 
Iorgiştii 37~. 
Social dem. 902. 
A verescan i i 180. 
Maghiarii 1883. 
Liga Creştină 212 J. 

Soroca 
Guvernul 33.838. 
Naţ. ţăr. 7861. 
Averescanii 254. 

Sibiu. 
Guvernul 60~9. 
Naţ. ţăr. 15.644. 
Blocul muncitoresc 478. 
Social democratii 340. 
A verescanii 1129. 
Maghiarii lO.143. 

Someş 
Liberalii 5622. 
Naţ. ţăr. 24.036. 
Bloc. mi'1oritar 3899. 
Part. poporului '126, 
Social democraţii 252. 

T. Severin 
Gavernul 47107 

Guvernul 25.120 Naţional ţhăniştd 4056 
Naţional ţărăniştii 3545. Averesc~ni 706 

. Ialomiţa Naţionalii 1227 
G.Jvernul 30844.' Liga creştină 955 
Naţional-ţărăniştii 14045. Corn uniştii 472 

Partidul po~orului 1567. Târnava-Mare 
Mureş Guvernul 13191 

LiberaHi 20200. Naţional ţărăniştii 5375 
Naţional-ţărăniştii 10500 Blocul muncitoresc 327 
Bloc minoritar 6100 Social democraţii 346 
Partidul poporului 1562. Averescanii 351 
Bloc muncitoresc 180. Maghiarii t 1 t 92. 

IDceputul şi slârşitul unei polemici 
- Tot în chestiunea Vasile Goldis - "Cuvântul" _.-

In urma articolului nostru Întitu I Cu alte cuvi nte, dl Tolan, recu. 
lat /) OI Goldi) ia ofensiva« dl Isaia noaşte că plecarea dsale dela »Cuvân
Tolan, primul redactor al ziarului » Na tul « a fost o urmare a zugrumării in. 
ţ"unea« din Cluj - reproducând acest dependenţei, care din zi În zi era tot 

1 articol - găs.eşte cu ca.le să . f.acă un mai puţin Îng;lduită. 
• come~tar ~ugandu-ne sa ~ubhcam d~ OI Isaia Tolan s'a supărat de geaba, 
~ clar:tm, Ca rolul. dsa/~ m Cam?afll~ intenţia noastră nu a fo~t aceia a unei 
~asa p.e vreml!,(l de ,zzarul"Cullantul figlliri şi publicându i declaratia, avem 
unpotrwa. dlUl Goldtş a }~st ~u to~ul credinţ'l că Începutul dsale de pole
altll~. dec~t cel ,ce ar. rf.leşl dm :,flr mică va lua sfârşit, nebănuindu i câ. 
maţule f(lcllt~ m arhco~lll ca. pncma. tuşi de putin lipsa de inteligenţă şi 

Notăm din declaraţia dlUl 1. To· fiind totodată convinşi de cinstea ca. 
lan afirmaţia, că ))Or releşi din afir. rt:-I caraderizeazl. [ntercalarea numelui 
maţi!le, etc.« subliniin~ o cu o al~ă d~ale În chestia Vasile Ooldiş "Cuvân 
continuare a y comentanlor dsale, dupa tul", am făcut-o numai pentru a eviden 
cum urmeaza: ţia cu fapte şi nume schimbarea atitudinei 

S~a pOrtli~ c~m.p'aniay din »Cavâll ziarului "Cuvântul" în una şi aceiaş 
(ul« dm propna mltwfllla a subsemna chestiune obiceiu ce nu era În redac. 
~ului, dup,ă (auda~iLal obicei ce era ţia ziaruÎui bucureştean şi atâta tot: 
m ,:dacţ{a, ZLa~lllul bacareftearz: de. a Sperăm că suntem lămuriţi şi noi ii 
se lasa latltudme redactonlor, lfl 1Il punem punct. 
teresul anei depline independenţe a. 
zzarului, să scrie ceeace voiesc şi cum ; 
voiesc. -00-

~ ... m ................................ .. 

National-Tărăniştii 
8nun1i "reVOluţia" şi pro
pagă dezagregarea statulal 
Agitaţiile din Bucovina şi Ardeal -

Am atras atenţia de atâtea ori, propagandei pt ttltl o des!Jş()(l,d ,. 
conducerei partidului naţional ţără tOIlt'JnJşill fiJ,dniştilor. 
nesc asupu modului cum desfăşoară o • 
propagandif anarhică Între populaţiile In Ardeal, agen i ai Sudape. 
minoritare agenti ai acestui partid, atei, intraţi ill ţarA de catin vre. 
cari pârJă mai eri aveau legături cu me s'au anUajat ca propagandl,ti 
Budapesta sau cu centrele comuniste ai partidului naţional ţărtnese a
din Viena. Dar nu numai că nu s'au gitârtd chestiunea autonomiei Ar
luat măsuri de temperare, ci, mai dealului şi des1ipirea lui de vechiul 
mult, un fruntaş ţărănist a mers în R gat. 
Bucovina şi în tovărăşia comunistului Dealtfel aneh etele ce le vor 
Krakalia a ameninţat cu revolverul pe fue de dtre autorităţile locale 
reprezentanţii administraţiei româ- va avea de stabilit daci aceşti i II, 
neşti. Incurajat de aceste atitudini di vizi erau i Il IHlda iredentei ma 
,~t~varăşul par~idului v ţărănist ,Kraka. I uh!are şi din tactici politiei au 
ha a răspandlt urmatorul maOlfest: ,fost irlslrcinaU ca agenţi naţional-

e v • T ~ '! r tărăllişti. Sub scutul diferitelor 
etaţenl, ovaraşi societăţi culturale şi sportive au 

A sosit momentul să scuturăm trecut din Uoguia, h ultimele 
fugul valahilor! Regele este grav luni, echipe d~ pr.~pagand .şti cari 
bolnav Printul Carol este gonit au i!1cercat agltaţu impotriva sta 
. 'v A v' • luiui roma'l mli cu seamă printre 

dm tara. stazl /fU are cme con- populatiile minorit.re 
duce tara aceasta. Acum este tim- • • 
pul cel mai prielnic pentru revo- Şi acţiunea comunistului national-
lutie. Jos cu ciocoii şi burjuii ţlirănist Krakalia şi aceia a ag~ntilor 
valahi! Votati numai cu priete- Budapestei dovedesc de ce mentalitate 
nul norodului Krakalia! bolnăvicioasă e stăpânită conducerea 

naţional ţărănistă care iş i angajează 
"Votati lista naţional-ţărănistă." astfel de oameni, 
D"r ",in.il_ste ca _slfel dt contl Dar mtnifeste incendiare de îndem-

nut IlU f(}st rlJsptJ"ditt 'n tOlle ngi" nuri la anarhie au mii fost raspândite 
nUe IMult, dt uerainlenl, ''''ei ,Ic. şi În alte părţi ale ţărei, in acele re-

Acesl _gUfltor, care (1 mti !'lerzt giuni unde slăbiciunea politi ~ă isbuc. 
pilde din pQ.I'Jarnentul TOrndnesc "U~ nea într'un val de furie neputincioasl 
Il" nuuşinar,a sd ",ote5tlfze fiindclJ la adresa actualei o rganizaţii de Stat. 
flut()rUiJţil. au deuhis ,,,.chtUi Gsupra Rezultatul alegerilor dela Cameră 

Timiş-Torontal 
Guvernul 21564 
Naţional ţărăniştii 31715 
liga creştină 2746 
Comu-,istii 5678 
Socialiştii 5879 
A verescanii 1 Q37 
Maghlarii 28587. 

Tutova 
Guvernul 22016 
Naţional ţărăniştii 683 
Naţiol1alii 193 

. Blocul muncitoresc 42 
Liga statutară ] 73 . 

Trei Scau ne 
Guvernul 17129 
Naţional ţarănÎştii 1671 
Maghiarii 3229. 

Tighina 
Guvernul 32329 
Naţonal·ţărăniştii 8006 
Liga creştină 909. 

dovedeşte însă că şi de data aceasta 
cuminţenia poporului român a fost mai 
tare decât propagmdl anarhică şi di 
solvantâ a partidului naţional ţărănesc. 

Revizuirea tarifului vamal 

Eri a avut loc Ia Mmisfe ruI de Fi· 
nante O consfătuire Între dI Vintilă 
Brătianu, ministru de fmanţe şi dnÎi 
Bădulescu. secrdar general şi Dem. 
Oheorghiu, În care s'au fixat ,princi
piile generale ce vor sta la baza ope 
raţiunii de revizuire a tarifului vamal. 
S'a decis ca să se consulte toţi factorii 
industriei şi comerţului pentru ca noul 
tarif vamal să fie constituit in raport 
cu toate nevoile acestor ramuri ale 
economiei naţionale. 

Cititi ,i rlLep6nditi 

T -b N· 1" J' fi UDa oua .. 
Rezultatele definitive din celelalte judeţe le vom publica în numărul următor.' .. 

-
: l' 
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. 
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INFORMATIUNI Primele totalizăl'i de vo
turi pe tară 

• Onor. abonati din oraş ai 
ziarului "Tribuna Nouă" sunt ru 
gati să comunice de urgentă Ad 
ministraţiei noastre dacă primesc 
ziarul mai târziu de ora 8 rtim., 
pentru a lua măsuri d~ Îfld(ep 
tare. 

• 
* După unele calculări pro

vizorii, opoziţia va fi prezentată 
În noul Parlament prin vre-o 60 
deputaţi. dintre cari minoritarii 
vor avea 3. 

• 
• Camera franceză luând În discuţie 

proiectul de lege privitor la reforma 
electorală. După multe discuţiuni s'a 
hotărât ca să nu se dea drept de vot 
femeilor. 

• 
• Dt Beiu Palade a fost numit in

spector general al învliţământalui pri
mar normal. 

• 
• Eri s'a Întrunit comisiunea de re 

organizare la departamentul Ministe 
rului de Industrie şi Comerţ. sub pre
şedinţia dlui Mrazec, 

Intre altele s'a discutat necesitatea 
infiinţării unui oficiu de studii alăturea 
de secretariatul general. 

• 
• Conform ordinului circular 

No. 166.004 din 27 Iunie 1927, 
calcularea impozitului pe cifra 
de afaceri pentru produsele des
tinate exportului, se va face cu 
începere dela 28 Iunie 192 1, la 
valorile medii fixate prin Tari: 
fui unitar al impozitului pe lux 
şi cifra de afaceri. 

\1 • 
• Ministerul instrucţiunii a primit o 

adresă din partea ministerului de fi 
nanţe prin care cere să nu se mai facă 
nici o numire în locurile vacante, de j 
oarece acum se face examinarea situa· 
ţiei bugetului În legătură cu organi 
zarea serviciilor. . 

• 
• Pentru ocuparea Jocurilor de elevi 

ce vor deveni vacante În liceele miii 
tare. pentru anul şcolar 1927 1928, 
se va ţinea concurs . de admitere, În 
ziua de zece August 

• 
• Preşedintele republicii a acordat dilli 

Teodor Emandi, ministrul României la 
Belgrad ordinul "Leului Alb" În gra 
dul de mare ofiţer. 

• 

• Se rdraJ! '! ••• In. urma rezul· 
tatului dentruos p~ntru atâtea grupări 

politice şi În special pentru partidului 

zis Hal poporului" acesta din uJInă a 

hotărît a-se retrage dela alegerile pen 

tru Senat, Ca re vor a\'e:t loc azi, 10 

Iulie. Se vede că nu mai pot "înghiţi" 

rezultate a~emenea celor dela Camera. 

Noi aplaudăm gestul acesta atât de ... 

eroic. 
• 

Reformiş ii maghiari din Târgu 
Mureş anunţă Înfiinţarea unui partid 
ţărănesc ardelea'l maghiar' eare se va 
constitui imediat după alegeri. 

• 
• In franţa Camera ~ontinuând 

desbalerea proiectului de lege al re· 
crută! ii a adoptat articolul care fixează 
la un an durata serviciul militar. 

+ 
Paris. - Se zvoneşte eşi rea dfui 

Poincare din partidul democrat repu 
blican. Gestul se explică ca fiind o 
protesta re contra alcătuirii unui guvern 
de concentrare. 

• 
• EUg"D Kollin dentinst s'a mu 

tat cu laboratorul dentistie În Strada 
Eminescu No. 17. 78 

• 
"Viitorul" în număm! de astăzi re: 

latează slabe rezultat al blocului mino 
ritar fapt pe care îl explică prin nevoia 
unei Iicvidări a partidului magh:ar. 
»Viitorul« prevede o probabilă iUpere 
În partidul german. Intrucât 
ştirile unor agitatiuni al blocului 
minoritar la Cluj ar fi adevărate,,, Vii· 
torul" demaschează rolul odios pe care 
unele minorităţi fără scrupule sunt gata 
să I joace. 

• 
Declaraţiile dlui Duca 

- Rf'p3ftizarea::Ucută dup'i rezultatele primite de cUre ministerul 
de interne - Cari partide vor avea reprezenhflli Îll Cam ~,.I -

Ministerul de Interne, în urma rezultatelor primite din În
treagă ţara, totalizat voturile exprimate de către alegători. 

Statistica dela ministuul de Interne arată că din cei 
3.581,332 de alegători au votat 2.751,688. Dintre aceste voturi 
Partidul Naţional-Liberal a primit 1.707,528, deci 61,97 procente 
iar partidul naţional-tărănist 467.093 deci 16,97 procente. ' 

Celelalte grupări care au candidat în alegeri au următoa
rea situaţie: Liga Creştină a întrunit 1.94 procente din totalul vo
turilor, partidul naţional al dluî N. Iorga 0.97 procent<>, blocul 
muncitoresc (comuniştii) 1.16 procente, socialiştii 1.79 iar Averes
canii 1.64 procente. 

Totalul voturilor Întrunite de către blocul-minoritar a fost 
170.605 care reprezintă 6.70% din totalul gent>rn1. Pe baza a-: 
acestor procente, partidul-naţional va fi reprezentat în Cameră către ' 
328 .deputati, partidul naţional-ţărănişt de către 46, iar blocul 
minoritar de către 13 deputaţi. 

Celelalte grupări după toate probabiJităţile, nu vor prImI 
UlCI un deputat, neîntrunind minimum-ul de 2% din totalul 
voturilor. 

Acest rezultat nu este definitiv, decât în urma revizurii pe 
care o va face comisiunea centrală pentru alegeri când se vor lua În 
considerare toate protestele, constestaţiile şi petiţiile celor nemul-· 
ţumiţi de felul cum au decurs alegerile. "Cuvântul" afirmă că . 
şi socialiştii ar fi Întrunit cele 2% necesare pentru a primi 3 
mandate. Versiunea aceasta nu este Însă oficială. 

.. ............ ~C&m. .. ~ .... I~,.zm .................. a. ...... m. .... ~ ... q 

Ultima oră 
~ 

După ultimele date sosite la Ministerul de Interne, 
partizarea mandatelor ar fi aproximativ următoarele: 

Naţional-ţărăniştii 54 mandate 
Minoritarii 16 " iar restul toate ale liberalilor • 

re--

Condu::erea partidului na- BUCUREŞTI. -:- Ziarul "fndrep·· 
DI Duca, ministrul de interne a tional ţărănesc a hotărît ca în tarea" aduce decizi unea directiund· 

făcut următoarele dedaraţiuni corespon judeţele: Ilfov Vlaşca Prahova partidului poporului (Averescan): prin· 
dentului biroului Rador; care candidatii la Senat ai partidului· I 

Alegerile pentrn Cameră au decurs şi probabil încă vre-o câteva - Averescan sunt avizaţi să nu i a parte 
aproape fără nici un incident extraor unde au fost mai puternic în- la alegerile pentru Senat. Ziarul spune 
dinar. Este doar de regretat scandalul frânţi - să nu pună candidaţi că si dl Iorga a dat acel aş aviz la cu 
provocat de cuzişti Într'un centru de la alegerile pentru Senat. noştinta candidaţilor la Senat din partidul 
votare din Basarabia, pentru aplanarea • dsale. • 
căruia a fost nevoe de intervenţia ar B VC V REŞT 1. - Dl Vintilă 
matei, deasemenea incident~l provocat BUCUREŞTI. - Din cer- Brătianu, ministrul de finante a 
de un lorghist la Craiova, eare tră curiIe liberale se dă ca pro- d' . d . l"t 
gând un foc de revolver asupra ul1 ui lSPUS Vin erea prtn ICi aţie a 
averescan a rănit pe unul liberal. In babîlă numirea generalului Paul automobilelor diferitelor ministere, 
afară de aceste două inc;dente nici o Angelescu, ca ştf al statului cumpărate sub regimul averescan. 
turburare mai serioasă n'a mnturbat ma]'or La ml'nisterul de Ravzbol' V"t 1" t' d I 

• CaTeii-Mari. - Siguranţa a dis liniştea alegerilor. • " 11 OTU comen an mare e suc· 
re t ea comunistului Kada ' ar veni di general Mărd3.rescu. ces, al liberalilor la alegeri. spune că 

pus a s ar r, m Guvernul a obţinut majoritatea 
vinuit pentru răspândirea de manifeste absolută În Vechiul Regat şi în Basa- CluJ'. - Blocul minoritar a nereuşita opoziliei va fi de,igur atri-
în satele dela frontieră. buită presiunii guvernului, Oincontră, 

• rabia. In Ardeal locul Întâi îl ocupă întrunit în tot cuprinsul tării - adevărul esti> că succesul partidului 
• Ce candidaturi au fosl depuse. naţional ţărăniştii locul al doilea Îi re inclusiv judeţul Ciuc 182.860 naţional liberal se datoreşte bunei 

Şi au depus candidaturi În toate jude vine însă tot guvernului. voturi. organizaţiuni şi intensei propagande. 
tele din ţară numai liberalii şi naţio -. Eşire~ ~ rului lupu ,din pa,rti In acest J'udeţ a fost urmă- din ul,imii ani, în judeţele unde cu 
nal-ţărăniştii. duJ naţlOn.al ţaral1lst, a adus I~ proflt~1 această ocazie au şi luat majoritatea., 

Averescanii şi au pus candidatura I guvern~lui a~ro3pe Jum~t~te din vot~r~. torul rezultat: absolut;~. 
numai În 7 judeţe. Cuziştii şi au pus lor Ohţl~lIte I!I l-<t'gat ŞI 111 Basaraola Li bera Iii 6182. Eşuarea partidului naţional ţărănişt 
candidatura in 32 judeţe din care la de Parh~ul ~Iberal,_ deasemenea c~rt~ Naţional-ţărăniştii 906. - În vechiul regat - se explică lesne, ' 
Botoşani două liste cu acelaş semn În luI :'UntU~el Evreilor» a contribUit I Averes 'anii 800. prin eşirea din partid a grupărilor 
timp ce statutarii (Z. Codreanu) nu "consldera~11 la marele succes al lIstelor I Mînoritarii 12.255. dlor lupu, Argetoianu şi Stelian Po 
mai ÎI1 8 judeţe. guvernulUI. Inţel.egerea d~ C')labora~e pescu cari aveau o popularitate indk 

OI Iorga şi a susţinut candidatura I c~ ~ruparea dlu~ Arget?la:lu ~ desa- Judeţul Ciue va da deci doi cuhlilă. , 
În 26 judeţe. \'~rşlt s~'~cesul lncle?st'bl m Judeţele deputaţi unguri. Sunt judete cari numai din sim-' 1 

Blocul minoritar in 27 judeţe. dm reglu.nea Oltul~l. In u~ma rezulta Cel mai bun rezultat l-au patia ce o aveau pentru dl dr. 1 upu 1 
Socialiştii democraţi in 32 jud,-ţ ' .• tclor Obţl~lllte este mdo~lmc ca parti d 1 7 au mai rilma" in partidul naţional 
Blocul muncitoresc în 30 judeţe, d~1 Io~gl1lSt, !'verescu ŞI, L. A.~. C. avut minoritarii în ju eţu âr- ţărătlist. O altă cauză de,;igllr esk şi ' 
Au mai fost şi câteva liste inde sa obliC numaru~ ~e două ~a suta n~ nava-A1are unde au Întrunit pro- inţelegerea făcută de către guvern cu 

pendente. Vom remarca faptul că la cesare pentru primirea unUI mandat 111 centul de 30'8 din totalul votu- comunitatea evreiască. E de remarcat ! 
Roman au fost depuse 4 liste indepen- Parlament. rilor exprimate. deasemenea faptul că alegerile privite. ~ 
dente, la Gorj 3 liste, la Buzău 2. • Urmează apoi judetele: printr'o prismă cu totul obiectivă, au . 

• BUCUREŞTI. - Grupul excur· • M' 29 / decurs Într'o atmosferă de linişte, ( 
Tarnava- Ică cu o Of' d ~ • Focul din Galşa. Casa dlui P:r sionist al profesorilor universitari a âril teroare,Înlăturan u-se orice violenţe. '" 

neşti din Galşa a fost cuprinsă de mt- mericani au sosit azi În capitala, la Timiş cu 29% E uşor de explicat Îllfrângerea ior· f; 
cări. Cauza focului nu se cunoaşte g,Hă au fost întimpinaţi de dnii Cui Braşov eu 28% ghiştilor după cum şi a Cuziştilor,· .. 
Încă. Deasemenea nici pagubele nu berson, ambasador american, Dianu Sălaş 23,5% prin acea că ambii au candidat Într'un. ~ 
sau stabilit. Din cauza vântului focul reprezentantul presei şi de reprezen- Sătmar 19,30/0 număr restrâns de judeţe. Astfel cel 
ameuinţa să se Întindă şi asupra case- tanţli 'corpului diplomatic. Distinşii Mure~ 18,4ll/

0 
iorghist din 71 judeţe a candidat, 11 

lor d!n vecinătate. dar cu ajutorul oaspeţi au vizitat parcul Carol unde y doar în 25. Iar voturile Cuziştilor au S 
pompierilor din Şiria şi Galşa a fost au depus o coroană pe mormântul Cluj 16,9% fost divizate Între cele două grupări, 
localizat. soldatului necunoscut r~o~m~â~n~.~~~~~~~A~r~a~d~1~5_o/~o~~ __ ~~~~~~c_u_~_·z_tă~ş~i_s~ta~t_ut~a_ra_w.~~~~~~~ 
F Tipografia Aradul S. A. Arad. Cenzurat Prefectura Judeţului. 
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