
ExeD\plaY'ul: Lei 3-

ABONAMENTUL: 

Un an 780 L 
• luni 400 L 
3 leal 200 L 
I laDă 75 L 

Redactia ,1 ad. 
mlnlstratla Arad 
Bale'l'. Regiaa 
Maria 13. Etai 1. 

• 

Organ al Partidului Naţional-Liberal.~ 

Director: fiI!. conSl:tmt:mc:seu 1 , Apare zilnic sub conducerea unui comitet. II 

Anul IV. - N-rul 24. 

~ Partidul Lib.eral este un 

partid ale Că': in. erite nu 
pot (fi conteJtate, nici de 

:duşma.rli lui. 

D,., .. N. Lupu 

Arad, 8 Iulie 1927. 

Rezultatul alegerilor 
pentru Canteră din Oraşul şi Judeţul Arad 

. ----_.- -- ~ - .. _~ 
_. - ~ -- .-

:;:;.. QJ 

..: .- ._- Numărul voturilor obţinute de lista No. 
o c '"' v 

I-o ~ 

v Sectia de votare Inscriţi 
C't! ::1- :::::1- Observări - -::1 _:1 

I I I I 
I 

I 
. o °e o c ... 1 Z 3 " 5 6 7 z > > >~ I 
1 Arad 1 - - - - 1263 300 206 166 9:7 26 15 31 

2 
" 

11- - - - - 423 186 223 579 29 12 27 -3 » III - - - - - 432 284 297 863 44 58 53 

4 ", IV - - - - - 1221 43 304 270 244 284 17 30 29 

5 
" v- - - - 11710 1004 412 253 155 102 17 17 17 

6 Aradul·nou - - - 2846 308 300 401 1198 18 9 35 

7 Otlaca - - - - 3261 1781 77 482 1013 17 94 18 89 68 

8 Curti ci - - - - 2944 980 747 58 300 31 44 50 

9 GJogovaţ- - - - 3214 
10 Nădlac - - - - 3476 1771 204 736 730 110 186 24 155

1 

50 

11 Sem]ac - - - - 2865 1367 481 1 36 248 53 45 48 

12 Pecica - - - - 2804 2214 79 1813 193[ . 29 91 8 59 21 • 
13 Rovine - - - - 3031 122 ! 222 18 940 ,17 95 50 

• 
14 Sfânta·Ana - "" - - 3316 
16 Şimandul de sus - - 3191 540 622 723 75 405 32 23 87 

16 Zărand - - - - 2805 1436 6 1368 27 13 5 8 6 3 

17 Ineu- - - - - 3121 

18 Cermei - - - - 3097 2 04 152 650 1031 32 148 48 76 77 

19 Bocsig - - - - 2405 567 1276 36 54 43 40 48 

20 Tauţ - - - - - 2823 
~ 

:lI Spinen\ - - - - 3824 

22 Buteni - - - - 3076 1218 698 26 56 1 23 I 136 17 
I 

69 1 23 Şebiş - - - - - 2746 873 11024 I 34 66 92 ' 53 I 
24 Gurahonţ - - - - 2944 998 i 520 I 1 

25 Hălmagiu - - - - 2742 429 1354 22 27 51 101 57 

26 Vârfurile - - - - 2'j77 ~ 1544 165 I 8 5 2 10 5 

35 I 
i 

27 Chişineu - - -- 2890 1413 694 ' 195 : 3 6 4 

I I 

28 Vânători - 2924 
t 

- ....... - I 

29 Grăniceri- - - - 2563 

130 
, 

Şepreuş - - - - 2810 459 706 37 221 38 42 74 

I 31 Socodor - 2421 37 569 ' 884
1 

47 107 i, 43 7· 1 89 
- - - :) 1 

32 Şiria -"- - - - 2845 2239 38 470 810 151 604 22 45 I 99 

33 Pâncota - - - - 31'l7 2419 '198 535 1 800 71 459 40 217 t 92 
" , 

34 Ghioroc - - - - 3112 i i . 
35 Radna - - - - 3110 2240 708 919 45 203 76 217 I 72 

1 

36 Bârzava - - - - 2641 701 I 1068 29

1 

26 60 I 216 I 49 

I i 
37 Săvârşin - - - ·2853 1 I I 

- I I -
.11059741 I I I 

1 1, 

l 

I 
- I I 

Total. " ! I , 
I I 

Rubricele albe le vom complecta În numărul de mâine. 

... 
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Nr. 2~. 

........................ Rom;înia 
Primăria comunaJ:i Macea 

jlldt ţul Arad. 

Nr. 438 1927. 74 

Excursii in muntii Apuseni 
- 1. o furi d~ 40 k1m.! H~'mllght =- G~i"a, la ,.. Târgui de Fete", ÎI1 

1 & fi 17 lui i e -

~ fa ~mb11 urMlua ~e Iarnă ~ 
; ~1 Vâr~ la ftH~f~1 [e fi tr a 1" ~ 

unde se servesc de tot felul mân, ~ 
cări gustoase, bu :ă!arie specialil .\ 
romill1ească. ~ 
Orchestrazllnicde cI. I Dllm, şi siirb. ~ 

Publ caţiune. 

St.: aJu..'e 11 cU:lO$tinţă gc:ler.:t1ă, că 
prim;II';a (olll'mei M ICCJ. Il id. AraJ), 
ţine licitaţie puol!că î:l zIua de 16 
August 1',27 la orele 3 d. m. ptntru 
furnizarea a10r 11) vagoane lemne dc 
foc ci l-a ne,:t'sare pnmjnei. ilO! "ru 
lui şi ş:oalelor de Stat din coml1n;Î. 

J 
- 2. O tură d' 112 k1m.: H'ilm'lgiu - Găina, V&dra, Gieţuu'l dela 

Scilrişoara, 16, 17, H~ 19 şi 20 Iulie -

f
' Între orele 10 şi 12 di II. i neaţa i 

cânt,i orhestra copiilor di'l Ara ~ 
d~ Nou. ~ 

t Onoratul public este rugat a ~ 
'R', cerc( b local L11 meu. ~ 

Weinberger Ludvig 
, fost primchelner »Cruce:l Alb<l«( b iti (64) j 
_~4.""' .. a~"'--&~QI~""~=~""'. .... 

Lieitaţiunea se va ţinea În biroul 
Primăriei comun:ll", cu ofede scrise, J 
închise şi ~igi1ate şi dc'ci pe ling 1 re 
spcctarea di5poz,ţÎl!n,lor Oirtil:ollllui, 
72 - 83 din legea asup fa c.:onta biJitaţd I 
publi~·e. 

Cartul de sarcini se poate vedea 
.. O!OOiOOlOOIlOOIlOOiOOlOOOiOOlO zilnic în b roul notarului corn 'Ulai intre 8 La 39 8 orde oFicio tfe -'1. rn. 
Q Q! Amatorii vor depune dcodltă cu 
n Bufetul Ci nelJla 0". oferta, la caseri~ comunală şi g ,ranţia 

gg: M ~ lui M II r ~ ~ uluI- 8
8. 1 de ~~~~:a~i~a s~n;:1i~f~~~;~. 

l Primar: Ar.:1dt'an. 
I 8 - 8 Notar: G. F ărcaşan. 

8 se mânâncă :-: 8 i 

En!:!~~i~~~ I ~~~;;~~~~;~~ ~~,~~;:~~;~~~~~~!~~~~! 
~ ............ .a .... .. 

(urătătoria ~e ~ene !~~[iaIă I 
s'a deschis cu maşinile cele mai ! 
moderne aranjate cu elecficitate, I 
unde penele vechi se fac ca noi i 

şi curăţ,te albe ca, zăpada, lucru f 
accelerat. (66); I 

Reier Etelka . 
Str. Cercetaşilor No. 4 telefon 522 ,.. - ..... 

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

8erăria 

DREHER 
Aboflanti primesc deoseb,te con· 
diţiuni. • 0000 61 

, Piaţa Avram Iancu Nr. 17, 

11------.= 

I 

[inema "MUUl MURUlllUr I 
1927 VIj3-4 38 

Fe tiţa n itnăn ui 

Dramă din viata de noapte 

a marilor metropole. 

11---_-_11 

niskrul flltantelor wb prez:denţia dlui 
V. Br>itianu. Au partie pat şi dlii Si 
minnescu şi Bădulescu secretari gene 
raii ai ministerului de finanţe. 

S'a IUlt în discuţie mersul înca· 
sărilor fiscale şi s'a examinat activi 
vitatea comisiilor de impunen şi apel, 
urmând ca apoi să se trimeată mllllS 
terulul de finanţe o situaţie do::umen' 
tată pentru a se face o comparaţ~e cu 
anul trecut. 

D. V. Brătianu a cerut inspecta 
rilor financiari să respecte aplicarea 
legii contabilitaţii În ce priveşte plata 
ord mapţelor. Deasemeni să se observe 
ÎIIJeaproape aplicarea legilor timbru 
lui contribuţiilor şi să se raporteze 
ministerului efectele, pentru ca - daca 

, va fi nevoe - sa se poată lu 1 măsu 
I riie dictate de nevoi. 

Armonizarea sahrijlor 
Deasemeni ministru! de finanţe a 

cerut respectarea .,ad literamu a dis 
poziţiunilor privitoare la legea arma 
nizlirii salariilor. Sfârşind, dsa a rU 
gat inspectorii financiari să fie mai a 
tenţi la Încasarea impozitelor şi să 
caute pe cât posibil si'i găsea 
seâ momentul când cetiiţeol1ul poate 
uşor plilii. 

Arta unui agent al fi ~cului e ,te să 
ştie să găsească momentul când con 
tribuabilul poate plăti cu u ;ur intă, 
căci ori care ramură de producţie are 
epoci anuale bune, cum are şi altele 
rele. 

Asociaţia de Turi,m "La drum" din 
Arad. În ş'd nţa eomi(eh.:lui dela 8 
Iunie, a h Ită ît S,t or~anizeze două 
mari cxcll[,ii in Mllllţli Apu~erli după 

urm1torul program: 
III anul acesta - 1927 - târgui 

din Găilla se \'a ţinea În 17 hIhe, 
astL I excursia ,a fi În Ieg~l turil cu 
această dată. 

15 lutle (Vineri) 
CăIă~ori:l cn trenul spre Hălma.~ u, 

Baia de Criş, Vaşc<lu, sau Câmpt'ni. 
Cei ce plt'acă din'pre Arad la liăl
magiu, vor sosi ai:i seara, sau plecind 
numai Sâmhătă dimineaţJ din Arad, 
vor sosi în aceiaşi zi la amiazi. 

DUl'mi n Vim ti noaptea În. HalmaQ iu. 
/6 I lie (Sâmbtilâ) 

Urcăm mU'ltele spre Găina, - )·975 
klm, Seara convenirl! soc ală ~,! m'lt1-
tele Găirta, Îngrijire de ad:ipo,turi 
peste noapte.' 

Distan te : 
Halmagiu, eomuna, (244 m. înălţime) 

pe~te Halmâ ~el până în Găin i ( 14 6 
m.1 - 1'975 klm. 

Durmim În liber pe lângă focuri, 
sub cor turi, sau În baracă). 

l7 Ju.[je (Dumitzicii) 
Salutăm ră;;3rihli soarel JÎ in j Irul 

Troiiei lui Avrdm Iancu, depe piscul 
G'iinii. ASistă n 131 desfăşurarea "târ 
gl\lui" p~Îna la or le 1,*, câ nd cobol â m 
spre Vidra şi vizităm. Ca~a şi M.uzeul 
lui A \'ram Iancu. LJarcurge m 7'85. km. 

Distanţe: 
(Jăina (1486 mI. - Vi dra de Sus. 
Durmim În Vidra d", Su~. 

18 Iulie (Lurzi) 
Plec'lm dirt Vidra spre Girda de 

Sus, comună, şi parcurgt.:m 2'3S0 ~l.n 
Distanţe: 

Prin Vidra de sus (690 m.) EI.OO klm. 
Vidra de Sus - Iarba rea, co· 

mună (1197 m.) 9'80 klm. 
Iarba Rea - Gârda de Sus frOO klm. 

Durmim în Gârda de Su~. 
/9 Iu.Lie (Marti) 

Urcăm la Gheţar şi vizitându-I, 
după amiazi ne re'ntoar,'em pâ"ă in 
Lăpuş, (comună). Parcurgt m 15'30 klm. 

Distante: 
Gârda de Sus - Cheţar 6'00 klm. 
Gheţar (peste cota 1163 m,) -

Lăpuş 9'30 klm. 
Durmim in Lăpuş. 

~ 
~s. :>, '''B'cr" " .,~ ~~t, ' 

V 
v ~J.a;:>v:; a;sG,y·rc/,/r".I'/ITJU,7f/ 

Qşcau ,r '''~.Jnf'(qrd 
"\ ~ 2?G G~':l"! ~ ... sr;~~~~'(r::l&&.,()A1bac 

('~",~V4~ !&oJ~c:,;~)bd8(~b~';-ea"J ,~f ! 
,~~buc ~~-1' (\~ -,.. iSDrTUn:!aC1LU 

Y
'\ i6S2t>~~~1; Vd •. V''':ra d("os~ . 

.' I ra;:C~li- ;"'~ărr:~ni 
/ /, '~fI;J/~~ '$'< 

~L'=;\f" ~~(~~:/-G'"~ ~,- / A 
~pAr-ad '\ 'lo±<:A 1 (7 ;:>Ii'ul.eşt' -.:'''v/.. ~ ~ 
~'" li ;5 :1 \) / I / c} 
~ J J ./ ( ( ')Ţomnalec I Abi0d" 

~
r-"'7\ \ I 595' 

~~ Hâlmagi'u, ) \ / 

E~UR3~VJ A--\~ ~-I 
G.:\.na-VIUra- .... -=-0. a·a d',-" C"" si ~, 
Ghelarul d~la S::ănsoBI-a I ", I ' 
~:sl~3 cz DorCtj---~ 'TebeaJ~~ 2j) J' 
-CCl.~re""'d:~rOl~st,e'a ;1 \;: B d c ~r~,e CI< 3'~ ,n~':,rr 'e r 
C~cl ~~pr\!$1.;lr-I'!\(;": ~Y"r(k~n R::ter~C~, lhv, ~) 27-. ___ _ 

20 Iulie (Miercuri.) nele: Brusturi, Cristeşti, Băneşti până 
Urcăm muntele spre Pidra Grăi- În Hălmagiu 18'31 klm. 

toare, traversăm de alungul culmea Durmim În Halmlgiu. 
despărţitoare de ape a Bihorului pe o La această excursie se poate porni 
distanţă de 17 klm. trecând şi peste din patru staţiuni de cale fe ată: HăI. 
cel mai Înalt pisc al ei, Curct.lbeta, de magiu şi Baia de Criş, dinspre Arad 
1849 m., apoi coborâm spre Hălma Brad; Vaşcău, dinspre Beiuş Oradea 
giu. Parcur·2em 45'06 klm., din care Mare; Câmpeni, dinspre Turda-Cluj. 
cea 18'3l klm. cu trezinele căii ferate Pdrticipanţii din toate patru di 
forestiere. recţiile se Vor Întâlni În Găina şi ur 

Distanţe: mează Împreună excursia până la Ghe 
Lăpu?-Piatra Grăitoare (1659 m.) ţar. De aid grupul Câmpeni se În 

8'20 klm. " toarce spre casă, iar celelalte mai Con 
Piatra G răitoare-Cucurbeta (1849 tinuă Împreună până la Piatra Grăitoare. 

m.) 600 klm, De aici grupul Vaşcău coboară 
Luculbeta-Stânele din Gruiu Du spre Poiană, apoi cu trenul indu.;trial 

mii (1475 m.) 3'30 klm. spre Vaşcău, Beillş, Orad~a MUt". Gru· 
Gmiu Dumii-Lespezi (1310 m.) 5'05 k. pul Hălmagill şi Haia de Criş coboară 

Le;pezi' ·Dolea, cale ferată fore Împreună până la Hălmagiu, de unde : 
stieră 4'20 klm. I po rnesc spre Arad, ori în di recţia o 

Dolea, cu t ezinele peste comu I pusă a aceleaşi linii, spre Brad. 
___________________________ -~_~ __ i _____________________________ m~~~~~----~----~-

,= WXF rmz-· T 7GTZSii5 

Cum s'ar putea reface Căile Ferate 
- PArerile unui functiol'Jar au Jerior c. f. r. -

Toţi factorii politici. toată IU'11ea In anii 1890-1 SQI, se afla În capul 
specialistă şi laică; toţi cei chemaţi şi administraţid CFR., din vechiul regat 
Jlechemaţi se ocupă, se frământă, scriu un consiliu de administraţie, al cărui 
la articole şi potrivite şi nepotrivite, preşedinte era gener~lul Fălcoianu. 
dând sfaturi cum s'ar putea reface căile Nu imi aduc aminte, cint: era direc· 
1I0astre ferate. tor general. Administraţia mergea 

In anul 1925 s'a modificat legea de foarte rău. Toţi porunciau. Nici pol i· 
()rgaoizare a căilor f~rate, care În 1926 tica, nici politlcianii nu lipseau. Nu 
s'a şi pus În aplicare. erau traverse; nu era material metalic, 

Modificându se din nou în 1927 şi lipse a şi materialul rulant~ - Pa du 
aplieându-se conform nouilor modifi '. riie de pe linitle noui construite, erau 
cari. Dar aceste modificări şi legi noui din lemn şi nimeni nu se Îngrijea, să 
nu au schimbat cu nimic - în spre ia măsuri de îndreptare. Deraieri 
bine - şi căile ferate au rămas tot aproape În fiecare zi şi ciocnirile erau 
cum au fost. şi ele destule, cu toate câ nu erau 

Un mic istoric' obiectiv al căilor fe trenuri multe. Intr'una din zile, trenul 
rate, începând din anul 1890, ar putea accelerat laşi-Bucureşti, la eşi rea din 
să dea posibilitatea de apreCiere, care staţia Boboc. a deraiat şi a mers câţiva 
metodă anume ar fi mai bună pentru zeci de metri pe câmp. Era pământul 
refacerea căilor ferate şi cum s'ar pu, înghetat, iar locomotiva mică şi uşoară. 
tea trage şi unele învăţăminte folosi Podul peste Buzău, de pe linia 
toare pentru reorgnnizarea lor. Buzău-Mărăşeşti, era de lemn. Nici 

Vom povesti lucrurile aşa cum s'au un mecanic nu voia să se angajeze cu 
petrecut şi nu trebuie să se supere nici un tren până nu se urcă şi ingi· 
nimeni. : nerul dela intreţinere pe locomotivă. I 

La centru era haos, iar În exterior 
d,bandada luase locul disciplinei.. E a 
o stare foart~ Îngrijitoare. Guvernul 
tr<'buia să ia măsuri energice. L1 gu· 
vern era, partidul liberal. Consiliul de 
adminisb aţie a fo;;t desfiinţat, iar În 
capul admmistraţil'i a fost adus ca di 
rector general dl Ing. Duca, tatăl ac' 
tualului ministrul de interne. 

Bărhat erudit, energic şi cu multă 
pricepere s a pus pe lucru şi a orga 
nizat serviciile exterioare, Îllfiinţâod 
câte 6 inspecţii de mişcare şi tracţiune 
şi 6 divizii de întreţinere, cu câte 
3 - 5 secţii de întreţinere. Inspecţiile 
şi Diviziile aveau reşedinţe1e în Cra 
iova, Piteşti, Bucureşti, Buzau, Galaţi 
şi Iaşi. La centru a înfiinţat serviciile 
de mişcare, tracţiune, întreţinere, eco 
nomat, sanItar, personal juridiC şi con 
tabihtate. 

Direcţia generală de atunci avea 
cam 2800 - 2990 Klm., adecă avea ceva 
mai mult, decât o direcţiune de exploa· 
tare din actuala organizaţie. " 

Şi a ales, rie colaboratori pe cei 
mai destoinici ingineri, unii esiţi chiar 
atunci din şcoală şi i-a pus la conduce 
rea serviciilor, inspecţiunilor şi diviziilor. 

Intervenea energic la guvern pen· 
tru creditele necesare, ocrotra şi pro 
teja personalul cinstit şi muncitor şi 
era nemilos l'U smecurele, pe cari le 
curăfea. Punea cum s ar zice piciorul 
În prag. ori de câte ori se încerca ca 
politlc,anismul să se amestece În ches 
tiunile eăilor ferate şi nimeni nu în 
drăsnea să se apropie. 

Toţi dela cel mai mic, până la cel 
m li mare lucrau cu râvnâ şi fără pre· 
get. Era singur stăpân care poruncia 
şi toţi ceilalţi ascultau şi executau ar 
dinele. Inspectori noi şi şefi de devizie 
se lua la intrecere, ca În inspecţia fie 
căruia serviciul să meargă mai bine, 
decât în altă inspecţie. Erau şi cazuri, 
cândînzielullor de lucru ajungeauunevri 
şi la conflicte, după cari apoi se prezentau 
pentru rezolvare, la directorul general. 

Fiind,::ă aceste conflicte erau mai 
mult locale s a emis părerea, ca la fie· 
care reşedinţă de iJ1specţie să se nil' 

me~scă c· te , un inspec10r principal, 
mat mare peste ce:l3lţi care să rezolve 
astfel de chestiuni, in urmă s·a renun
ţat la aceasta părere. Lucrările s-aU 
pus la punct, totul mergea bine şi căile 
ferate progresau din zi În zi. 

1 

J 
J 

I , 

1\ 
Il 
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Simţul politic al 
Dlui Vasile Goldiş 

la Înf;iptuirea Românii Mari, puţini 
()ameni pol tiei, m li ales din Ardeal, 
au avut o aUl'colă, de tnbun al nea 
m:llui, l111i slrJlucitoare ca dl V. Gol 
diş "secretarul permanellt" al consisto 
rului diceezei arâdane. 

N ci uaul Însă n'a ştiut să şi tel' 
feleas2a cu atâta talent numele bun, 
putem zice chiar ghria c~pătată cu 
oeazi l luptei de rezistenţă rOlmlneasca 
dusa in parlament pe malurile Dunării 
la Budarcsta. Nici ulluln'a ajuns din 
personaj politic peLS.Quaj rid.!s;QL ca dl 
Vasile OO~dlŞ pentrucă nici aiiUrilU 
s'a pretat la atâtea la câte s'a pl'e 
t1.t dsa: ' 

[.1 adevăr, care om politic cu pre 
tentiunile d.ui Oold Ş .,de cinste sufle 
{ca ,cii şi autoritate moralâ" ar putea 
să stea gratis J!~ casa - să zicel" 
.a PartidtlJuL]:-JaţiolHI ardcleail\1iTr"Câre 
a ie~ir, să trăi~lScTUTi1·p5man-â:".r6sTtr 
lui ministru liberal Alex. Constanti· 
"escu şi să înj jre pe tO.lfe-orum u rîie . 
pe liberali; care om politic a putut să 
fi~ureze - spre uimirea ţării intregi 
- deoQată pe trei liste a trei guver!!.ţ 
<leose~it~tr-ŞTI)-iogratl1 -[-

Nu dovedesc, ace~te trei lucruri, 
până la evidenţă că dt Ooldiş nu are 
nici o convingere politică şi că este 
un arivist În toată puterea cuvântului? 

Aceste .. Îns:'i nu sunt destule. 
Am avut prilejul să asist la o a· 

-dunare -,::ol1\·ocati\--.de dsa, în sala de 
.şedinţea ··prdecturei din .. Arad. Îna!n· 
tea a'eg.:rilor făc'lte de guvernul de 
pomină al generalului Avcle5cu... 

Inconjurat de fişcalii, pe care îi 
:ştim cu toţii ce pot şi cât pot, . a de 
darat aproape textual, dublţilor •.. nu 
m'am făcut ministru .. lk.-drugill de a ~fi 
minlstru~ penfru·c{-;m mai fos{-de dou·ă 
ori, ci pentru ca să apărnevoiJe Ar 
-dealului napăstuit de liberali .. Voi ră 
mâne Întotdeauna În Partidul Naţional, 
dutând la o înţelegere cu Partidul 
Ţ arănesc ,) etc. 

Şi acum, comparând deciaraţiile 
<(Hui V Goldiş şi activitatea dsale ca 

ministru, ne punem Întrebarea: cu ce 
a contribuit excelenţa sa - cum îi 
place sa 1 numească Iinguşitorii - la 
progrc,ul poportllui ardelean? Cu de 
daran:a sa şi a rudelor ca eroi naţio· 
nali? Cu impărtirea par ului prefec· 
turii În lo~uri plătite cu Ilim;ca toată? 

Aroi, daca dl V. Ooldiş, s'a fă
t ut sau mai bine, a fost făcut ministru, 
de ce n'a renunţat cu d'Juii luni m:li 
de vreme la amărâtul portofoliu . .al 
cultelor pe care i 1 a acordat Îu ~.bat 
jo-~u"ă amicul D3ale ,vorba să fie -
dl O~t.t\'ian Ooga? De ce şi a călcat 
roate-rri~clPWe -illţionallste şi chiar 
slăbiciu lea pentru ţărănişti când a vă 
zut că e În prim 'jdie să piardă mă 
runtul portofoliu al ministerului eul 
telor? După ani de gândire şi tăcere 
de sfinx ne am pomenit cu Dsa CI s'a 
Înscris în partidul. averescan. cu două 
luni Îflaintedc cadcreîrivocând mo i 
vul cusut cu aţă albă - al s Jcce 
sului guvernului faţă de [talia. 

[)sa trebuia să ştie că Italia era 
obligată de Anglia să facă gestul pe 
care l'a făcut şi suece,ml nu a fo;t al 
guvernului din care. făcea parte, ci o 
consecinţă a politicei engleze - probă 
declaraţiile lui Mu~solini cu ocazia vi
zitei contelui BetJllen. 

Unde e,te atund sinceritatea de
claraţiilor "nu m'am făcut ministru 
etc ... ", unde 1 ste tăria principiilor 
conducătoare În politica ţării, pe care, 
Dsa, crede şi şi face reclamă că a mă 
rit o, unde este simţul politic şi pre 
vederea pe care trebue S',) aibă orice 
om de suprafaţă mare politicâ cum îi 
complace să se creadă? 

Nimic din toate acestea şi nu ne 
tniră aposI rafa pe care' i a aruncat o 

. OI St. Cicio Pop Il barieca comunei 
Micălaca şi nici triviala· calificarep~ 
cae (a--ârun 'at o alţi colegi Întru mi 
nister de ... politică. Ce .se dl ori 
ciuuia plăteşte. 

IOll Ţâpligii. 

~ .... a~ .................................. ... 

Sectiunile de votare , 
lu judetul Arad 

Secţiunile de votare stabilite În judet ... l Arad pentru alegerile 
de Cameră cari au avut loc în ziua de 7 Iulie şi al căror 

rezultat îl dăm în pagina 1., sunt următoarele: 
1. Comunele: Aradul Nou, Sân. 

Nic. Mic, Zădărlac şi Mureşel vor vota 
13 comuna Aradul Nou. 

Il. Comunele: Eflgelsbrurzn, Schon 
uorf, Traunau. Zabrani, Wiesenheidt, 

, C"eresteş. ŞI Şangul vor vota Ja co 
mUna Englesbrunn. 

nL Comunele: Curtici, Andrei· 
:şaguna, Sfântul-Paul, Iratoşul Mic şi 
Dorobanţii vor vota la comuna Curtici. 

IV. Comunel~: Glogovaţ, Livada, 
Micălaca şi Mândruloc, vor vota la 
'(;omuna Glogovaţ, 

V. Comunele: Niidlac şi Peregul 
Mare, vor vota la comulla Nădlac. 

VI. Com lJl1ele: St>mlac şi Şeitin 
Vor vota la, comuna Semlac. 

VII. Comunele: Pe cica, Hodoş 
Bodro,s şi Variaşul vor vota la co 
muna Pecica. I 

VIU. Comunele: ROI/bIe, Peregul 
Mic şi Tomea vor vota la comuna 
Rovine. 

IX. Comunele: Sfânta Ana, Corn· 
Iăuş, Zimandul-Nou şi Zimand Cuz vor 
vota la comuna Sfânta Ana. 

Berechiu, Ourba şi Şomoşcheş vor 
vota la comuna Cermeiu 

X V. Comunele: Cara§;l1eorg1levici, 
Bârza. Regele Carol, Mâl1era'l, Voivo 
deni, HodlŞ, Cu ied, şi H~rceşani vqr 
vota la corn 111 t Caragheorghevici. 

XV. Comunele: Ta 'li, VădlŞ, Mini· 
şei, Minişul de Sus. Dud şi Luguzău, 
vor vota !.\ comuna Taut. 

XVL Comunel~~ Spineni, Chier, 
Ară1eag, Drauţ, Şilindia şi Agriş vor 
vota la comuna Spineni. 

xvrl. Comunele: Buteni, Chisindia, 
Păiuşeni, Văsoaia, Joia Mare, Almlş, 
Revetiş şi Oicci vor vota la comuna 
Buteni. 

xvm. Comunele: Şebis, Pru111şor, 
Măneasa, Ranusa, Laz, Roşia, Slatin:t 
de Criş, NeJgra, Buhani, N jdălbeşţi, 
Igneşti, Donceni, SăIăjeni, Prăje~ti, 
Berendia şi Paulian vor "'ota la co· 
rn una Şebiş. 

X IX. COlllunele: GU'ralvmţ, CiI, 
Rădeşti, Bonţeşti, Pescari, M')vila, 10-
cobeni, Mădrijeşti, Secaş, Cracna, 10 
şăsel şi Zimbru vor vota la comuna 
Ourahonţ. , X. Comunele: Şimafldul de sus, 

Şimandul de jos, Sân-Martin şi Macea 
vor vota la comuna Şimandul de sus. XX. Comunele : Hiilmagiu, O :hiuri, 

XI. Comunele: Zărand, Olari, Ca Ţărmure, Tisa, Leas), Poienari, HăI 
poral Alexa, Sintea Mică şi Seleuş vor măgd,. pL~ngşoara, ~<1neşti, Valea 
\·ota la comuna Zăral1d. M~re ŞI. OIana vor vo a la comuna 

XIJ. Comunele: fileu, Şicula, Mocrea, HalmaglU. •. 
Moroda şi 1 ermata vor vota la co- {~ . XXl. Comune!e: . Varfurlle~ Să 
muna fneu. laglu, Pleşcuţa, Maguhcea~ Lazun, Ou,-

XIII. Co munele: Cermeiu, 'Apateu 1 ravăî', Dumbrava, Bodeşh, Mermeştl, . , 

# 

Nebunia iredentistă 

lJ ngaria pe lângă intensa propa· 
gandă pe care o face în ţările occidt-n 
tale şi mai cu deosebire În America, 
pe lângă bianualele scallthluri cu Clre 
caută sâ intreţină "atmosferă" Ia liga 
Naţiunilor, pe lâllgă zec,le de procese 
pe care cu largă bunăvoinţă le inttn 
tează aproape săptarnân il statelor suc 
cesorale, pe lângă prop 19a '1da pe care 
o face şi o sU5tine ,.cu picioarele" ze 
cilor, de echipe "profesioniste" de foot· 
baII lansate periodic în unul şi per· 
man~nt în toate statele moşt~nitoare, 
ac,'a<;tă Ungarie, care nu vrea in ru) 
tul capului să creadi că starea legiferată 
în car toanele tratatului dela Trianon, 
nu este ceva vremelnic, mCI chiar 
atunci când ea e aruncată din nOll În 
arer1~ de c.ompdinţa lordului Rlther· 
mere . 

Lo"dlll englez - in conformitate 
cu o anumită manieră, când ziaristica 
t'ste confundată cu orice afacere bm 
cuă - a s5rit din chiar senÎn în aju 
torul' unei presupuse cauze ungare. În 
chiar dehim'ntul popoarelor aliate no 
bilei sale naţii, în marele război. 

Articolul lordului englez tot· 
od<ltă şi director al 7iarului )}Daily 

. M,il« - articol întitulat alât de pom 
pos: »Locul Ungariei sub soare 
siguranţa pentru Europa Centrală« este 
scris nu din vârful condeiului, care În 
majoritatea cazului Îşi are isvorul din 
chiar sufletul autorului, ci el porneşte 
din casa de fier a ulei bănd ungureşti 
cari oricât ar fi dat nu pierdea nimic: 
plata fii nd făcută În bancnote falsificate! 
Din totalitatea frazelor Înşirate În acel 
articol, nu trăe>te nici un cUlânt, totul 
rezumându se Il o Înscenare cinemato 
grafică, unde rolul principal îl joacă 
fantazia regizorului şi regizorul in ca· 
zul de faţă se dovedeşt~ a fi... englez 
in cunolşterel ches:iunei. Lordul Ro 
theflllere, directorul ziarului englez, se 
poate prea bine să fi iscălit mlmai a 
cel articol, bănuuind că se găses.: În 

" 

din Unga,-ia 
Anglia ziarişti, cari n'au greutatea ban. 
cară a di rectorului ziarulni fI Daily 
Maih, având În ă o alta, mult mai de 
valoare: aceia a frazei iscălite. 

Unul dintre aceşti zi ITi ~ti s'a do
vedit a fi dl Wickh lm Steed dela zia· 
rul » Times<l, Care a publicat În })Pra 
ger Presse({ un articol demonstrativ ~i 
docwnentat, referindu se la acela scris 
de lordul Rothermere. 

DI Wjckham Steed prin a.ceastă 
punere la punct a unor afirmaţii min
ctnOlsc - ca tot ce pleacă din sursă 
ungureasca - a făcut un serviciu real 
chiar naţiunei SOlle, articolul lordului 
Rothermere presa maghiară luându I şi 
co nentându I drept opine englezească. 
T fâmbiţarea. lui de către presa Wlgt!· 

rcasca, a avut efecte nu prl!a aşteptatd 
Intâi a făcut front, presa jugoslavă şi 
articolele acestei prese au fost comen· 
tate de presa - prietenă nouă tutu· 
rora - presa franceză, 

Prin comentarea, la rândul nostru, a 
celor scrise de presa jugo~lavă şi fran 
ceza au Întele. că ne afilit'm acestui 
front, când O competenţă engleză, de 
suprafata dlui Wicham Steed vine şi 
Închee acest front În presa celui de 8.1 
treilea stat atăcat de conediul plătit al 
10rdului Rethermere. Iată deci Mica În
ţelegere, În ale cărei forţe ]ordul en
glez nu prea crede, iat o repet făcând 
front unic, contra unei tentative de 
Îndră.neala celei publicate în coloanele 
ziarului ,.Daily Mail". - Ungaria, in 
ameţedla de care este cilprinsă dela 
deslănţuirea teroarei albe incoace, 
caută să vadă În orce muscă un aero 
plan salvator al haosului care o Încă
tuşează pe zi ce trece, tot mai mult. 
Sistemul unguresc este compleet de· 
rn iscat şi fantezia U 19urească vom ve
dea-o lucrând şi În alte direcţii.. . 
cu ce plăti credem că se rn i găseşte: 
milial deie b lncnotelrJr fal,e, nefiin d 
credem complect epuizate. 

-00-

o propagludă uelllteleisi I 
Suntem informati că în noap- I 

tea de 6 -7 Iulie - pela ora 2 • 
- an necunoscut a predat la o
ficiul poştal~ patru telegrame 

»luHu Maniu mort Cfuj, 
rog lua i parte la durerea 
noastră, lăsând orice intt>res 
politic.( (ss) Cicio Pop 

adresate dlor: dr. Baltă, Telegramele au şi fost expe-
preşedintele naţional~tărăniştilor diate, iar în ziua de 7 Iulie pela 
din 7 imişoara preot Fteşeru din Iora 11 s'a svonit în Arad, că dl 
Sânn[colaul-Mare învăţător Bă- Iuliu Mania ar fi fost împuşcat. 

. N W : t C· Adevărurile ambelor versiuni, ni 
ra~ dtn e~au ŞI pro o~op 10- se par din cale afară de nechib-
rmanu - ltberal - dm com-! zuite şi înţelegem orice fel dt> 
IăllŞlll Bănăţean, toate cu urmă-o propagandă, pe cea de faţă însă 
torul conţinut: nici în ruptul capului! . . 
LQ ............. .,FmL ..... ~.a ..... 'a ...... ~ ........ IM .......................... . 

Aciutl si Avram Iancu vor vota la ca. 
munl Vârfurile. 

XXIL Co 'lIunele: Cftişineu, Adea, 
Nădab, Sintea Mare şi Pâdureni v,or 
vota la comuna Chîşineu. 

XXIII. Comunele: Vânători, Tai 
p )ş. Zerindul, Mişca, Luntre.li i fer 
mata ne Igră vor vota la comuna Vâ
nator;. 

X XIV. Corn mele: Grăniceri, Si 
ciău şi Vârşand vor vQta I~ comuna 
Grănkeri. 

XXV. Comunele: Şepreuş, 'Chere
luşi, Tipari şi Sltul Nou vor vota la 
comuna Şepreuş. . 

XXVI. Comunele: S ,~ndJ', Pilul şi 
Ci'ltel vor vota la com'.lna SJcodor. 

XXVII. Comunele: PdrtC1to1, Mlde 
rat şi Cetatea vor vota la comuna 
Pâ:!eota. 

XX VJl[. Comunele: Ş iri,', Pănatul. 

Nou şi Sânleani, vor vota la comuna 
Şiria. 

XXIX. Comunele: Q!dJro(', Pod 

goria, Cuvin, Sâmbâteni şi Miniş, vor 
y.ota la comuna Ohioroc. 

XXX. Bomu lele: Radna, Cladova, 
Pău1iş. Şoimoş, Milova, Odvoş, şi 
Coaop vor '\ota ]a comuna Radna. 

XXXI. Comunele: Hd'za~tI, Că 
pruţa, Bai~, Dumbrăviţl, Bătuta, Oro~i, 
Slatina de Mureş, Mocioni, Ghiulit~, 
Ştefani, Vărădja, şi Pupeşti vor vota 
la comuna Bârzava. 

XXXII. Comunele: Sdvâ,şif,. Cor~ 
beşti, Ciraşi, H .îlâUş, lIteu, Obârşia, 
Petriş, Perneşti, Selişte şi Toc, vor 
vota la comun 1 Săvârşin. 

a_ c 
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• A. S. Regala principele Mih li 
împreună cu mama sa, A. S. R. prin 
cipesa Elf'na au plecat la Mamaia un 
de vor rămâne în tot timpul sezonului, 
la palatul regal. 

• 

• Nimeni nu este autorizat IA 
fsră Încasări Îll numele ziarului 
nostru. 

Deslăşurarea al.egerilol' 
In oraş alegerile sau desfăşurat în· • zultate: Săvârşin 6.10 votanti, Bârzava· 

trio lillişte aproape de necrezut. Lan· 2000 votanti, Radl1a 1650, Şiria 2000, 
sarea unor ştiri din isvorul celor pro Pâncotă 2000, Şebiş 1500, Buteni 1200,. 
vocători de scand lluri, cum că vehicu· Halmagiu 1850, Vârfuri 1200, Ou· 
lile vor fi rechiziţionate, s'a dovedit rahonţ 22<10, ItH ti 300, Cermeiu 
neadevărată. Circulaţia atât a vehicule 1800, Clirtici 1000, Hălmagiu 2000, 
lor, cât şi a locuiorilor nu a fost stiln Semlac 1550, Ohioroc 1500 şi Tauţi 

• M. S. Regina Maria a donat 500 
mii lei pentru instituţiile de binefacere 
din laşi. Suverana a prec:zat că dona
ţiunea e făcută În amintirea vizitei fă 
cu te la laşi cu prilejul inaugurării mo 
numentelor cavaleriei şi al Unirei. 

Orice plată de aboname lt, 
reclame sau hlserate se va face. 
direct la administra ie, În schim 
bul unei ehitanţe prevăzute cu 
stamp.Jă şi istălitura administra· 
torului. 

I gel1ită de nimeni şi nici un moment, 1900 votanţi. 

• 
Regina Jugoslaviei spre Sinaia 

Azi 8 Iulie la orele 9 dim. 
M. S. Regina Mărioara a Ju
goslaviei, va întra în ţară prin 
Jimbolea, ducându-se la Sinaia 
- reşedinţa de vară a Familiei 
noastre regalr _. trenul regal 
urmănd linia : ",Timişoara-Arad 
-Teiuş- Braşov. 

• 
• In cercurile competente s'a ho 

tărit definitiv convocarea Parlamentu 
lui pe ziua de 20 Iulie a. c. 

• 
• Dl general Paul Angelescll, mi 

nistru de răsboiu, a dat un ordin te 
legrafic tuturor comandanţilor de uni 
tăţi militare, din întreaga Iară, prin 
Clue se interzice cu desăvârşire ame 
stecul (lrmatei in alegeri. 

• 
• Ministerul de finanţe a decis 

ca micii producători să plăteascd ca 
impozit pe cifra afacerilor pe perioada 
1 Mai-31 Decemvrie, impozit pe care 
['au plătit anul trecut în perioada co 
respunzătoare. 

• 
• DI general Paul Angeleseu mi

nistrul de războiu a plecat eri la Si 
naia pentru a prezenta Suveranului 
spre semnare, decretele cu nouile avan 
sări în armată - cari s'au făcut pe 
ziua de 1 Iulie. 

• 
• OI Titulescu a depus jurl

mlntul. OI J. 1. C. Br.litianu, preşe
dintele consiliului de miniştri Împreuuă 
cu d. N. Titulescu, ministrul de exter 
ne, au fost la Sinaia unde dl N. Ti
tulescu în faţa Regelui, a depus jură 
mântui ca ministru al afacerilor 
străine. 

• 
• OI Iuliu Takacs care Îl'ainte de 

a se Înscrie la teologia din Arad, a fost 
student la Academia rOmano catolică 
din Timişoara, - din convingere a 
acceptat ortodoxismul, zilele iar trecute 
a fost ales preot al comunei Văr. 
şand. Urăm lînărului ales, o viaţă rod· 
nică şi plină de succes în cariera pe 
care a îmbră ţişat o. 

* 
• Cu data de 6 crt. Încetează va· 

labilitatea permiselor parlamenta· 
rilor, rJmil)ând valabile numai 
pertnilele senatorilor de drept 
cari vor purta viza ia acest seu:;, 

• 
• In urma unui ordin telegrafic al 

ministerului de interne, prin care se 
dispune ridicarea cenzurei militare pre 
ventive pentru ziare până după termi 
narea alegerilor, reprezentanţii tuturor 
ziarelor din Chişinău au fost convo:aţi 
la corpul 3 de armată, unde li s'a a· 
dus la cunoştinţă acest ordin. 

Ordinul pune în vedere ziarelor să 
nu se atingă de anumite chestiuni con 
stituţionale' ca actul dela 4 Ianuarie. 

• 

• 
• Faţă de zvonurile ră~pândite cu 

privire la scaderea lefurilor magistra 
ţilor, minist~rul de justiţie a dat un 
comunicat în care s'a intervenit pe 
lângă ministerul de finanţe ca plata 
salariilor pe luna Iulie să se facă în 
mod exceptional În primele 5 zile ale 
acestei luni. 

Sporul pe luna Iulie se va plăti 
separat, ca şi pe lunile precedente, fără 
modificări. 

• 

Noui adeziuni politice 

• Un grup al dlui Argetoianu, din 
Roman în frunte cu dl Eugen Theo· 
fineseu, trecut în parlidul naţional 
liberal. 

• 
• Organizatiile averescloe din 

sectoarele Pantelimon. Tig~ul de 
sus ei Siră'Îa (Iaşi) ,'au ÎHSCri, iti 
Partidul Naţional-liberal. 

• 
• Un grup de peste 200 foşti 

membrii ai partidului poporului 
în frunte cu dl A. Sardelly vi
cepreşedintele culoarei de gal
ben (Bucureşti) s'a Înscris în 
Partidul Naţional-Liberal. 

• 
• Fosta org:mizaţie a Parti

dului Naţional din culoarea de 
galben în frunte cu dnii colo
neI Marin Ştefănescu, Ioan Mi
hălcescu şi Raul Crăciun numă
rând pe te 450 membrii, după
cum şi organizatia culoarei de 
negru În frunte cu dl Mircea 
Poenaru Bordea, numărând peste 
800 membrii, au cerut printr'o 
moţiun( votată în unanimitate, 
înscrierea lor în Partidul-liberal. 

• O.lor. abonati dil1 oraş ai 
ziarului "Tribuna Nouă" sunt ru· 
gaji să comunice de urgentă Ad 
mioistratiei noastre dacă primesc 
ziarul mai târziu de ora 8 ttim., 
pentru a IUB mAsuri d: it1drep 
tare. 

-00-

Spec.acolele zilei 
Aoollo: Cu preţuri reduse. 
/l1icul Gentleman, dupa romanul lui Ma· 

lot Hectar, În Î ac.e. In rolurile principale 
Jean Farest. Inceputul: la orele 5, 7 şi 9 
un pătrar. 

Malul Mureşulu'. 
Fetiţa Ilimdllui. 

• Eliub·ta: 
Cei trei ateişti cu L. CflaT/ey. 
Premieră in Arad. In rolurile principale: 

Szoke Szakall, Frvland Charles Vanel, 
Sandra Milovanoff. hiceputu\: la orele 6 şi 
jumătate, 9 şi jumătate. Dacă timpul e fa
VOrabil, se va ţinea În grădină. 

~~~. ~""* .. !«****~~~ • D. Vintilă Brătianu a numit o co ~~~. ~ 
misiune, compusă din domnii: 1. 
Angelescu, preşedintele Curtei de 
conturi, Cristu Grecescu, procuror al 
Curţei de conturi, Aleseanu profesor 
de contabilitate, un avocat al ministe 
rului de finante şi doi inspectori fi 
nanciari, cari urmează să facă contro- I 
lui ordonanţelor ilegale emise Între 1 
şi 4 Iunie sub trecuta guvernare ave· 
rescanâ. 

[~nli ~i ră~~ân~iti 
Jri~nDa nOnr 

în afară de o rază foarte restrânsă - La ora 20 ne au fost date urmă 
20 m. în jurul localuri lor de vot. toarele rezultate: În Bogsig au votat 

Până la Ora 17. la cele cinci secţii 2190 alegători, în Aradul Nou 2332,.. 
de votare din Arad au votat un total în Şiria 2220, În Hălmagil1 2000 şi În 
de 5400 votanţi. In judeţ - până Nădlac 2260. 
la aceiaşi oră am avut următoarele re -00-

.................................. ------
Ultima ora 

~ 

Alegeri le in ţarâ. . timp de o oră. 
Pagubele cauzate de această 

BUCUREŞTI. La mi- furtună n'au fost tocmai atât 
nisterul de interne s'au pre- de mari furtuna fiind de scurtă 
zentat rapoarte referitor la felul durată iar ploaia neputând 
cum decurg alegerile pentru ca- distruge prea mult în bine
meră, începute eri dimineaţă. Se înrhrgata capitală a Franţei
afirmă că în întreagă ţara alegerile Paris. 
decurg în linişte şi că pretutin· • 
ni domneşte cea mai perfectă Alegerile la Oradea 
ordine.. aRDEA. - Eri dimineaţa Ia 

Furtuna d ;n Parl·S ora 7 s'an inceput alegerile pen
I tru Cameră, cari au decurs în 

PARIS. - Eri a fost în I perfectă linişte. Până la amiază 
capitala Frantei o nemai po- I s'au prezentat la cele 8 secţii de 
menită furtună. Ministerul de votare vreo 2300 voturi dintre 
interne şi al marinei, dupăcum şi cari s'au anulat doar 3. 1 n 
camera au fost lovite de tra- B:iuş până la amiază au fost 
snet fără a suferi mari pagube. în total 600 voturi. Din Salonta 
Furtunei j·a urmat o rupere de şi ceh-lalte centre nu ni s'au 
nouri. Aula parlamentului a anunţ:d date amănunţite decât fă 
fost acoper;tă cu un strat de alegerile decurg în cele mai 
25 cm. de apă aşa că deputaţii I bune condiţiuni. Nu s'au înre
după Încheerea sedinţei n'au gistrat nici un fel de piedici şi. 
putut părăsi localul camerei 1 dezordini în decursul votării. ................ --.................... . 
UD candidat opoziţionlst 

insultă Armata 
In cercul Z~rand dl dr Vic- I care de această dată nu mal 

tor Hotăran având un schimb era pur personală - autorită
de cuvinte cu un militar, la un ţiJe militare l-au declarat anS·· 
moment dat dsa l'a bruscat, tat, dresându-i cuvenitul proces 
strigând că a venit la aceste a- de dare în ·judecată, fiind adus 
legeri cu ideia că are să vadă în Arad la orele 2 noaptea. 
curgând sânge şi vrea să'1 vadă. 
Militarul văzând starea de spi
rit a dlui candidat opoziţionist 
a crezut că e mai bine să nu 
răspundă violenţelor dlui Hotă
ran. Dar dsa luând atitudinea 
militarului drept laşitate a în
ceput să immlte Armata, într'un 
chip care nu se . poate seri. 

REzultatul alegerilor în ţară 

Din rezultatele pe care deţinem 

până în momentul aşezării zia
rului sub tipar, listele partidului 
liberal stau în fruntea tuturo.! 
listelor depuse de celelalte orga-

In urma ace;tei ofense - nizaţii. 

Rezultatul alegerilor 
dia Timişoara 

In ultimul moment ne-a so- I un rezultat superior partidului 
sit vestea că lista partidului, naţional ţărănesc. Servească le 
national liberal a ieşit întâia drept lecţie acelor ce confundă 
dintre toate celelalte liste. Ca politica CU demagogia cu hăr
şi în Arad, blocul minoritar are ţuiala şi cu ura între fraţi. ................ ~ .. --................ -

Ne putând obţine până la încheierea 
ziarului toate rezultatele din judeţ VOln 

reveni tnâine când VODl face şi totalizarea 
Sumele plătite În neregulă vor fi 

u rmărite p rin organele fiscale. ~5+;*=~**:+!~~**~*:'; f voturilor. 
Ti pografia Aradul S. A. Arad. Cenzurat Prefectura Judeţului. 
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