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Lui Dumnezeu nuA plac şapte 

lucruri -- şi le pedep&eş1e; 
Ochi mandi"J. lhnbl1 mincinoasă. 

mâini ce varsu. silnge nevinovat. 
inimii ce unelteşte ganduri rele. 
picioarele cele grabnice a tace 
rău, martol'ul mincinos şi reI ce 
seamănă desbinări in/re Irali, -rg 

an Organ al Partidului Naţional-liberaL 

N-rul 12. Apare săptămânal sub directia unui comitet. Arad, 28 Maiu 1927. 

al 
pr 
'" ~., 

Să ne fie de bine. 
ţ' Prin legea armonizării, care I Dint:e toate categori~le ~e s~
. Ii tot s'a votat, corpului didactic larizaţl numai corpulUi dIdactic 
.... i s'a făcut "concesia" de a fi Î-s'a redus coeficienfii de retri-

ridicat cu o treaptă pe scara buflune. 
lerarhizdrii. Şi dintre toţi deputaţii proje-
Aşadar Invdldtorul nu va mai sori, numai doi au avui curajul 

fi egal in grad cu sergelltul-in- să protesteze împotriva acestei 
slruc/or ci cuplu/onierul; pro- flagrante nedreptdţi. 
fesorului secundar cu două kra- Numai doi - din cele câteva 
iatiÎ I se va pldti salariul unui aju- zeci de deputaţi, şi numai un 
tor de judecător sau al unui sub- senator dintre atâfi senatori pro-

~~: locotenent iar aniversifarul titular lesori. Ceilalţi? 
li va intrece in salarizare pe şeful Ceilalţi - toţi - sunt repre
fi de cabinet cu circa 100 lei aur. zen/alii perfecţi ai fembelismului 
TII Decât nimic tol ar fi ceva, nostru; sunt exponenţii laşităţii 
in tJl1că... noastre. 
a Dacd ceeace ni s'a dat cu o Să ne trdlascd! - şi să ne 

mând nu ni s'ar lua cu doud: fie de bine. 
~I in aceeaş şedinţă ni-s'au redus AL. CONST. 
; l coeflcienţii de retribuţiuni. prof. secundar. 

~Io .... 4 .., ..... .,. Au cn t * ... ;: ...... 11*".. .. . ... .... - • $4-'''- • 

al 
ar In numărul viitor vom publica o amănunţită dare de 
Uf seamă despre: deslJtlteriie si#od-uJ.i eparkiei Aradului, despre 
al valtdarea alegerilor - şi a procedeelor administrative -
c şi retragerea în semn de protest a deputaţilor membri ai 

tI! partidului naţional-liberal. 
CU~~.~·H,~t __ ~~~~H~W.~_~.~.'~~~~~~'~ __ ~~.P~?$~:~. __ ~~~~~'~~_~~~.W~.~~~~M~~~~.~r&~4.~.-'4 
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Procedee administrative. 

ce mai are de încasat din salariul a- Sfichiuiri 
contat aproape În intregime. - Nu l-ar ____________ ~ 
fi aeolltat dacd fiU l~ar fi bdlUt 

nevoile. D 1 L MihaLachc a \-orbit la Ploeşti des-
Şi act.~te nevoi le cunoaşte slatul. prc." decadenţa parlamentului la noi. 
Legwitorul a prel'azut pentru cei Suntem de a,'ord, Şi precizăm: această 

cari lntâfzie fală voie plata impozite- decadenţă a început elin clipa in care d.I 
Jor - O păsaire, in sc/rimbai unor in- Mihalache şi prietenii d.sc.ile au p~trul'Ls in 
terese catre stat care nu trec de noltă 

Parlament. 
procente aflual * 

Aşadar Je.f!Îuitoful a prevăzut fVe/l- Eniusiasm frenetic. La serenada ce s'a 
lua/ele ne"?i şi le·a Nf?lem~ntat, Par- făcut generalului Bertbelat În seara sosirei 
lamentul şl~,a dilt l~njo{ala, lar Regel~, salc , s'au ţinut -_ nea.părat - disClH'suri. 
şeful putenI CX(CUllVe, a revazut (1111- După discursl1ri "lumea" a inceput să 
co/ele de Lege, ŞI le·a p~omulgl!t. I ovutia. neze pe strălucitul oaspe strigând: 

Dar - şi ţi vorba dm batrani: Trăiască Berthelot r Trăiască C;ceo Popp r 
- Vodt'l f)r~a, do,. Hdscu - ba! Trăiască Strada Unirii ~~ Trtlioscă factorii ('! ') 
llltr'aaevdr, ceeace I'ria toatd lum!fI României mari! Trăiască ... Maniu! ~!! 

care de/fae o jelrdma de p_utere In Suntem dj~PllŞi să intelegem tot, ehi ar 
Iara aceasta. nu vIta dJ admlllistrator urarea ce l8'a făcut străzii; Nu j'nţc!egem 
financiar al Aradului. însă ce rol arc, în ace!'t amestec, d·1 Maniu 

Nu vrea şi pace I !ti nici dece au fost amintiţi factorii şi au 

Procedeele dJul adminIstrator. 

Spre deos~bir.J d:? alti colegi ai dsale 
dl administrator tiflal1ciar al Aradului 
a introdus o inovaţie 1/1 matwe de 
percepere a impozitelor. Precum am 
~pus mai sus, pretatindmi impozitele 
se plătesc cu pasuire legală. Şi in 
criza prin care trecem această măsurd 
este de mll/fe ori salvatoare . 

10tIl$!. dl administrator financiar, al 
Aradului, a decretat p/'itll,'ul1 ucoz, 
lIBIa. OIl#c;/uIt6 tJ. imp.sitsl.r. ŞI 
această concepţ,e ill materie de impu
Iltre nu este înlreculd dece! de neîn
trtcutul său procedell în materie de 
percepere.' nu se ac/lUd ordollall· 
tele de p/al6 şi nici stlJtele de sa
la,ii pa,tt6 ce fUf faci dovada cii ai 
pldt# globaltll tdmestrial c. a"t;-

J 
cipalie. 

FIlr.cţlorwrilor publici nu li se achiM 
salariul decât la 20 ale lunci. Nici o 
zi mai de vreme. 

fost omise ... telefonistele, 

I"i. Mă rOf!: dl administrator nu-fi 
achita salarÎu pe Maiu nIci la 20 Mui 
daca nu-i duci lidulă că aJ ac/utai 
globalul pe Aprilie - Mai - Iunie (şI 
pe 1wtie) Unui negustor cale rdmânt 
in restantă pe o lună statul li la 9°/~ 
interese: dar ce dobândd tmi dd mie 
pe rare fwantul md jortează să-i pla
tesc pe două luni '""ai"ieN Şi-apoi: 
pretutindeni se incasează intâi salariu 
dill care se plătesc eventualele datolii; 
in Arad dimpotrivd: administraţia fi
llanciară te forţează sti aeMli daforillt 
cu aflticipa/ie; altfel nu-Ii dă salarJu 
Şi te lasă f/ămând. 

Haiducii de odinioară iti puneau 
arma În piept şi te somati: 

-- Punga sau viafa. 

Sunttm datori să credem în nfcesi-
tafea absolHtd a tuiuror acestor impo- (20 ale lunei! Nici chirie, nici Iăptar, 

19; zile, dupd cum obligat/unea fiscală ne nici pâine, nici lumind nici servitoare 

Azi au dispărut haiducii cu desd
vârşire, Sunttm in secolul umanita
risml1/ui fXG2uat, in secolul democra
tismuiili prebtian În civillzatul secol al 
trecent Atlaniicului in zbor, - făra 
escală. C determină să le şi platim . - dacd ai I - insjâr$it nimeni nu 

al Se scarpind dupa ceafă, bletal con. phlteşfe niâieri la 20 ale lunei. Toiaş Azi domni Imbrăcati in nel!rtl cu 
monoclu în oclzi şi cu accent strdirz in 
vorbire, te poftesc ill fotoliul din fata 
111xosului lor birou şi cu aerul cel mai 
amical din lume. Îţi explicd - când 
tu te plângi că n-ai ce mânca: 

tribuabil,jluera a pagubă, dă din umeri, la noi s'a i"trodus şi s'a HeneI aUzal) 
aII dar ... face ce Jau, işi scotoceşte bu- Vasdzicd d~1 administrator financiar 
tU zunarele şi plăteşte. llU achita o Itlţcae din salaliu mat/la· 
ati Aşadar, nu e lipsd de rea vointă Îllte de 20 ale IUflii .. 
Iii când cineva intdrzie cdtva timp plata Dar nu-ţi acluta nfci la 20 şi nici - Platifi mal întâi ImpOZitul, altfel... el impDzit~lor ... Şi o fmârzft el Tzegusto- chiar la 25 - poate Iliel mai târziu 

Ion Pâditu. t raI, deci, cu atât mai vârtoi func/io- de 25 J Dece? - Pe"truc4 "11 ţi-a; 
e, narul care la o dală fixd Îşi incaseazA pldtit rafa trimesl,Îalt'J a globalu- .......... __ 
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"Cronici fanteziste neliterare". ai scăpa cartea din mâ!nf, dar lumina Ca să-I satisfac!, ti râspunzl: ..... fn 

ig 
S Pictorul N, N. Ton1tza dă mult pe 
Ilucru criticilor săi. Ii ltlcurc-ă mereu 

tQpr!n schimbarea la fată dintr'o zi în 
alta: nu se Iasă inregistrat În nic! o 

""categorie. Pâfll.cle sale Irită van!tatea 
cronicarilor artlsHci până la obsesie. 
Le scapă intr'llua cu aslduă cons(c

~.ve71til, trecând inainte tdumfător şi 
sfidător. 

• Dar s'a terminat cu enigma! La un 
urffioment dat, pictorul Tonltza inlocueşte 
tpl!nelul abU prin un tot atât de vi

a ~uros condeiu. Iar cronicarII pâm,elor 

/
sale jubllează acum, căci TonLtza este 

u' ",demascat"": 1- a trădat condeiul. Şt 
autodafeul ne prezintă un biet om 

1 maniac al adevărului şi al certltud!niL 
tii Volumul d-Iul Tonitza, "Cronici fan
~~aziSite neliterare N este un dublu câştig: 
teriticll pânzelor sale au in mân~ cheia 

alee deschide taluitele sufletului picto
rului ,1 literatura poate încrusta un -

de N, N. Tonltza. 

plus pe răbojul solicitat de atâtfa -
sau atâţla - mlnusuri. 

Ingrijoraţi de abnormala fecunditate 
în domeniul literaturt! ce-şi deslănţul" 
cu putere torentlală feţii născuţi fără 
de vreme în vitrinile librăriilor noastre 
supraincărcate, apariţia cărţii d-Iui 
Toniiza ne face să uităm puţIn toată 
grija şi perIcolul puzderlei de cărtl ce 
ne ameninţă zilnic şi fără de cruţare . 

. Cartea d-Iui Tonltza, prin fond şi 
forma, nu este obidnuita lectură co
tidiană care linişteşte pe ceti tor. Din 
potrivă, ea enervează şi turbură-; te 
revoltă şi urmăreşte şi după ce ai ter
minat cu cetitul. Nu din cauza că n'ar 
SJlllllona problemele, ci pentrucă nu 
s'au soluţionat il1Câ. 

Stilul lapidar. propozltiunile rapso
dice pârjolesc, trosnesc ca limbile fo
cului ce mocneşte înfundat. Roşul If
terllor de pe copertă arde În fiecare 
pagină şi fiecare pagină este o flacAră 
ce aprinde şi luminează orbitor şi du-

te atrage şi adev~rul te blclueşte mereu cel mal nou .... 
ca pe un flagelant. Seninătatea din ]0 "Primii fulgi" ne redA in notă 
unele pânze ale pictorului Tonltza dureroasa pripita noastră civilizatie. 
aici nu se găseşte! Viata tristă şi zbuciumată, onestitatea 

Titlul drţll este de douăorl greşit: de artist, zdroaba după adevăr a lui 
J) cranlclIe nu sunt faDtaziste, ci Luchlan in "Realităţi visate," este 
crase realităţI, 2) expunerea de o ne- prinsă cu o extraordinară dibăcie de 
tăgăduită frumuseţe şi valoare literaril. scrIItor format. "Pleoşnlţele" _ din 

Volumul Incepe cu maxime şi re-
flexii asupra artei, artiştUor şi publt- mizerHle tragi-comice ale vietii de 
culuf. Nu spre lauda şi bucuria lor! Ex: artist. PoslbllftălUe literare ale auto-

_ In artă, ca şi În polftlcă, op!nia rulul le reflectead şi le Indică "Rara 
publică inlocueşte, tiranic, dlspăruta avls·. Un sculptor, insurat şi cu copil, 
arlsto:ratle intelectuală. după o şovăială de câţiva ani, se 

Altă dată am avut un Perfcles care sinucide. Motivul: vrea să redea IIber-
voia pe Fldias. Azi avem "UnlversuJ" tatea sotiei sale la care tine, dar care 
care vrea pe d. Matiluanll. este indrăgost!tă de altul. Prin slnu

- Vizita!, la rând, patru expozitii. cfdere vrea sit-şi demonstreze "ultima 
Am găsIt in ele tablourI. Dar nici o dovadă de dragoste adevlrată". Schiţa, 
t t ă de un puterolc dramatism, este destul .p : ur .,. 
- Illdeobşte, amatorul nostru în- de elocventă: d-l Tonitza nu se va 

telege prin st11 - ultima modă. ]ntrând opri numai la a-ehlţe şi nuvele. 
in atelferal tău, el te Interoghează, R. O~cu. 
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~Bufetul Cinema~ 

~ Malul Mure~ului ~ 
o o 
~ Prânz şi cină :-: ~; 
~ :-: G r ă t .. r special 8 
~ Functionarii publici au 20% reducere ~ 
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Ud răcitor 

mare, cu două uşi, pelltru cofdlIrie 
sau rtstallrant, şi 

, Un cărucIor de copil 
marca Brenabof 

amândouă in perfectă stare se viltld 
Imediat. 

Adresa: Mărculescu, Emioescu 6, E!aj. 

""'4 - *.... ,"' .......... t#w-U 

Nu că!ătoriti , 
fa băile scumpe, când şi in acea

stă localitate primiti acelaş 
tratament cu bee de 

ACID CARBONIC 
SULFUR ŞI SARE 

HIDROTERAPIE. 

Cercetati deci , 
BAIA SIMAY. 

Personal excelent. Abona-
tilor reducere. 29 

No. 16.888 din 20 Malu 1926, 

Administratia Financiara Arad. 

PUBLICAŢIUNE 

Administraţia f,nanciară Arad in 
afară de circulara emisă referi tor la 
timbrarea registrelor (registru jurnal ,i lnventar) inai atrage atentlunea 
celor interesaţi asupra urmlltoarelor: 

Afară de registru jurnal şi Inventar 
se vor introduce următoarele registre, 
cari inalte de intrebuintare se vor tim
bra cu 3 Iei prin viză. 

t. Rt!gistrele societăfilor În cari se 
trec procesele verbale priVitoare la 
iotrunirile şi deliberărlle adunărllor ge
nerale. 

2. SocieUtlle Anonime in afară de 
registrele dela punctul l. un alt re
gistru pentru inregistrarea Proceselor 
verbale Administratorilor. 

3. HotelierU, registru pentru ins~ri· 
erea pasagerilor. 

... Farmaciştii: registru de copierea 
.ordonantelor medicale. 
- Referitor la prezentarea sau com
plectarea tlmbrlrel acestor registre 
Administraţia Financiar! a hotArit UD 

termen de 10 t.lle cu observaUa d 
lll'gUjarea acestui termen atrage dapj 
alne pedeapsa prevlzutl la art. 15 .. 
legii noul a timbruluI. 

Din J U DEI. , 
Din Şiri~ 

Serbarea pompierilor. 
Reuniunea p)!l1pierilor voll1nt3ri din 

localitate 8U aranjat Dumillecă, 22 
Mai a. C., o serbare câmpenească cu 
concursul SocIetăţii de muzică a In
dustriaşilor din Arad, de sub condu· 
cerea d-Iu! Orădtanl1, directorul şcoalei 
de ucenici. 

Pe- lângă merr.brii ml1zicei au mal 
luat parte incă vr'o 300 ucenici şi 
ucenice, veniti ÎIl ex ;ursi line la rui
nele cetăţii. 

Societatea muz.lcaIă, înfiintată şi con
dusă de harnicul director, d -1 Orădrao, 
s'a prezintat cât se poate de bine, 
aşa că, mal cu seamă străinii, se uitau 
cu multă Invidie la f('zultatul ajuns cu 
nişte elemeote fără multă carte . 

Totul însă. este a se atribui zelului 
şi muncii pricepute a d-Iul Orădeanu. 

Cu excurslon1ştil a venit şi păr. 

catichet al şcoalel, d-l Codreanu. 5f ţia 
Sa a ceremoniat, împreună cu preotul 
locului, stanta liturgie. După serviciul 
Divin, toţI cei din biserh A, - dealtcum 
deitul de numeroşi - s'au adunat la 
casa natională de joc, unde păr, Co
dreanu a ţinut o conferlntă foarte ins
tructivă, indemnând poporul să-şi deIe 
copIII la meserlt, do:umentându.le cu 
multă convingere că, poporul care va 
avea în mana sa Industria ţării, acela 
va avea bogăţia E'I. 

Ştiam de mai inainte că pk C1-
dreanu este un orator bUll, dar de 
astădată pare că s'a întrecut pe sine 
insuşl. . ., 4' .-

Rolul şi activitatea Soc. 
"Mormintele Eroilor" 

In urma rhbo!ulul pentru întregirea 
Neamului ·ămâneau răspândit!; pe tot 
cuprlsnul-Ţării peste 400.000 morminte 
de eroi. 

Pentru aducerea la îndeplinire a 
inaltelor indatoril obşteştl fatA de 
glorioasele râma,şite pamânteştl ale 
scumptlor noştrI căzuţi in răsbolu, 
În Septembrie 1919 s'a fondat, stlb 
ln!llta ocrotire a M S. Regina Maria, 
Soc. "Mormintele Eroilor". 

Atribuţiunile SocietăţII sunt: 
l. Cercetarea şi descoperirea mor

mintelor de eroi, tiră deosebire de 
confesiune sau origine etnleA. 

2. Ingrijirea m.ormlntelor şi tntre~ 
ţInerea acestora. 

3. Comemorarea eroilor prin: s~r· 
bătorlrea .. Zilei Eroilor", monumente, 
plăci comemorative, tro!ţe, publlca
ţiun!, etc. 

4. ExecutA, la cererea familiilor, 
exhumărl de osemlnte de eroi şi 
transporturi la vatra par!ntească. 

Pentru buna îngrijire a mormintelor 
de eroi - române şi străine - socie
tatea a adoptat principiul centralidrli 
osemintelor in cimitire de onoare. 
organizate pe judeţe sau rtgiunl. 
Până în prezent s'au organizat \ti in
treţlnut peste 80 cimitire de onoare 
in care sunt centralizate circa 200 (X)O 
morminte de eroi, Societatea continuă 
cu organllărlle de cimitire şi centra
Ilzărl, făcând apel călduros către toţi 
bunII români, petltru a-i da un spri
jin cât mal larg, spre desăvârşlrea 
acestei pIoase opere naţlonalf'. 

Ziua consacrată pentru sărbătorirea 
şi comemorarea eroilor este "lnalţarea 
Domnului", care anul acesta cade la 
2 Iunie. 

Pentru această zi, Societatea "Mor. 
miDtele Eroilor" va orgtlnlza solemni
tătI in intreaga tară, potrivit unul pro· 
gram aprobat de Consiliul de MiniştrI. 

10 vederea mărirII fondurilor sale. 
Societatea "Mormintele Eroilor- a orga
nizat cu aceastA ocazie ditlrlbuţla unor 
prea frumolSe insigne comemorative 
• eroi,mulut romanesc. 

Pentru arădani, a.:easti excurs!une 
cred că a fost o plăcere, pentru noi 
şirler:1i a fost adevărată zi de sArbă
toare. 

Improprietărirea tiranilor. 
Stând de vorbă cu 'un tAran din 

Şiria ne povesteşte cu multă îcsufle
tire, că Sâmbătă 2 i Maju a, c.. Co· 
misia de ocol din Şlrla. insoţltă de 
avocatul sătcnilor, d-I Dr. E MClntia, 
s'au prezint~t la primăria comunală, 

unde erau convocaţi anume toţi În
dreptăţiţii, pentru a le comunica de
c!zlunlle mai inalte, tn vIrtutea cărora, 
începând :cu anul economic 1927/8, 
fie care Improprietărit intră definitiv 
in posesia pământului provenit prin 
reforma agrara. 

Li-s'a mal spus - zIce tăranul - că 
in zilele cele mai apropIate, toţi tm
proprletAritli vor fi prenotatI ca pro
prietari in cartea fanduară, -

Aitfel, şirlenii ajunl stâpAni pe 230() 
jug. cad. de pământ, expropiat din 
moşia baronului Bohuş. ~ 

Nu de mult, 130 locuitori au fost 
im proprletăriţi cu laturile de casă, tot 
la Intervenţia d-Iui Montia, 

Din Nădlac. 

In ziua de 22 1. c. a avut loc o fru
m03liă serbare a CrucII Roşii din Năd
lac, organIzată de comitet compus din 
inalta socletate NAdlăcanl in frunte Cll 

D-na Preoteasă Emllli MArglneanu 
preşcdln~a "CrucII RoşU- din Nădlac} 
care a dat Intreg concursul binevoitor, 
organi~ând un program bIne reuşit. 

La a :easta serbare a luat parte şi O-na 
Or. Maria SoHş, prf'şedenta Crucii 
RoşII. Arad dinpreună cu O-na Teo
dorescu, casiera Crucit Roşii, Arad. 

Programul serba.re! din parc: Elevele 
şcoalei primare au jucat o serie de 
dansuri nationale şI balet, urmate de 
declamărll şi reclfări din poeziile Dnei 
Maria Botiş. 0-1 Director al şco alei 
primare a ţinut un călduros discurs, 
prin care a arătat importanta Crucii 
Roşii atât in timp de răsboiu cât şi 

in tlmD de pace, precum şi pregătirea 

terenuluI În viitorul aproprlat, la care 
toate energIile D-nUor din înalta so
cietate contrlbuleic cu concursul lor 
f!laDiroplc. In urma acestui dls:urs au 
urmat diferite jocuri distractive şi 

sportive cu premII, care au provocat 
o frumoasă Impresie şi o caldA armonie 
to întreaga societate NădlAcanl. 

Programal de seari a urmat la 
cInematograful din loc. A rulat an film 
despre bolile moHptltoare, dâtldu-ie 
explicaţii dupre aplrlrea ş\ ingrijirea 

ARMONIZAREA 1 

;i situatiI Corpufui didactic 
In No. 11 al Ziarului "Tribuni PI 

Nouă", a apărut cu titul de mai sllieş 
articolul O-lui prof. Al. ConstantlnesClnt 
DSa, ecou al intregll cete dăscJHeş\ulJ 
de toate gradele invătământului dh L 
Arad şi J lldeţ cu noscâd situaţia jo!eg 
ntea În care suntem aruncaţi prin aş;i4!l 
zIsa armonizare, întreabă pe făuriton I' 
detestabllellrgJ de salarizare, mai aveţdi 
1 i psă de cultur~, sau nu? corpul dom 
dactic mai trebue si calce pragul şcomh 
lelor? rin 

Răspunsul dtţînătorilor politIcii gl1l1u 
\'ernamentale prezente, va intârzi'vc 
f:lndcă nu sunt acasă Unii admiră Irlhe 
pjurlle ce lnlocuesc şcoalele, iar altii 1 

frumuseţîle străinătăţii dIn vagoane.re 
ft'staurante. In locul lor, răspunsul l$tn 
b"cneşte Cii o detunătură de tunet dreg 
peptul miilor de nedreptăţiţi: Nu! ltâl 
anul al B·lea dela unire, şi al dollelri 
de guvernare avereseană neamul romlec 
nese a urcat aşa de mult scara per.el1 
fecţlonăril sufleteşti, incât peDtru muaja 
timp, statul roman este scos de sllOn 
obligaţiunile îndatoritoare faţă de coost 
pul oldactic, Miile de şcoli tişoite d! P 
il1lufleţirea şi sbuclUmul unui om 4011 
bine, dela cari sperau a se şterge pjm 
tele de analfabetism, după faptul «he 
apreclare a svăpâiatului subsecretla 
de stat dela finanţe, nu mal au r~lu 
de a mai servi ca instltutlI În carhba 
circule credintele noullr vremi. Puţili ~ 
şi slăbânoaga inţelp:lune culeasă.c 
prin vechile bucoavne şi ciaslove eSlon 
sufi :.ientă fn era democraţIei mondiatar 
deci eşti un răsvrătitor patent câl [ 
mai Îocrustezi pe răbojul cutez.iln~ari 
şi alte Dretentluni, ceva mai palpabilOJ 
şi după cari răguşesc atâtea g&tlej, II 
strânse cu jandarmli În Dealul met~ă 
poliei. VrednÎci!le adevărate nu tr~ar 
in cumpănă. Din contră, când ridl~ă( 
fruntea din umiliti plecăciune şi cere< 
croirea altor condiţii prielnice imtlnil ~ 
tului de conservare, sau indrăsneşt!(te 
inima in dinti şi pumnii strânşi să cea I 

mai multă umanitate te pomene! [ 
strâns În cleştele moral al disciplină~e 
Că nu se mai simte ne\'_Q~ dp~da!e_ 

căII, o ştim, din aprecîuea noa!. t 
trâot!tă în legea armonizării. La râfst4 
du-oe ztcem şi noi: nu mal sim!Jfa~ 
trebuinţă a ne mai ploconl tnaim?Of 
sfinţilor reci fi muţi de asemenea pe 
mal purtăm in suflet nici o consl6 J 
rare colegială dascălilor parlamental1e 
cari fnhAmaţlla carul tntereselorstrâf!!lnl 
de partid ne-au dat pradă molochu~o~ 
mIzeriei f zice şi morale. ;Prln muteŞtl 
lor cuminte au permis să se descarW" 
cea mai jalnica tragedie asupra coi 
gilor Împreş."ulţl de nădejdi, Iar p~ 
menajarea Iipeclfică a intereselor k 
au dat dOVAdă că SUDt groparii ide 
lurllor noastre. 

Cu sentimentul respectuluI dato: 
luptătorulul neinfricat l-am petrece! 
vuetul luptelor, tresărind de mândi 
când glasul lor rostia cuvintele, dre, 
tate şi răsplătire. Astăzi ajunşi in cr t mai dureroasă situaţie prin diSCI P1,l fo 
de partid a lor, din arborele draga I 
noastre au căzut frunzele pe mor!lll 
tele deputaţilor invătAtorl, morti peDi!e~ 
noi ca trădători ai sfintei cauze C1'1~ 
turale. N. . CristtD:1lb fost. m.p ş~o.'1 

M .... ;L V p,*"",-""","" 2&-"""""" JtI~e(l 

contra lor. După aceasta au avut r'i 
diferite tablourI vivante precum 
mal multe declamaţtl, etc. pe lai 

na 
corul mixt compus din elevele şco' oa 
primare Şl persoane dIn societat 
Nădllcană, care executat diferJte dolbu 
şi cântece patriotice. . CO 

După acest program de searfde 

urmat dansuri plnl rn zori. UII bt l , OI 
frumos ş' bogat a stat la dlspoZ! B< 
publicului In tot timpul daosuhd. 'de 
aceasta ocazie ,'a organizat COIl(l,p( 

de frumsete. precum fi paşti am jel 
cani şi alte distracţii. 

Cu acest prilej, prin concursul ira 
nevoitor şi filantropic al Institutori C(l 

din societatea Nădlăcanl s". strLm 
frumoasa suml de aprope 20.000, iBI 
Laudă" celor ce muncese flrA p~111 
pentru scopuri frumoase! ...ca 

Cornpo1fdtlf~( 
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~ 1 jurul deschiderei liniei ferate flrad .. l!ecica-Bătania 

o importantă problemă. 10 aten1iunea,Subsecretarlatulul efR. 
IUQ, Prin redeFlch!derea acestei linii, le Prin construirea acestei Unit ferate, 
sileşte o problemă destul de jmpor~ avantajele pentru Stat sunt de deo~ 
~stlntă pentru Stat cât şi pentru co sebită importanţă materială iar pentru 
le,lUnele Pedca, Semlac, SeWn şi Nădtac. comunele Interesate inseamnă trecerea 
dil Lll construIrea liniei ferate Arad- la vitalitate căci cu drept cuvânt, ace-
jo,eghedin de către societatea Arad- ste comun! bogate şI frumoase, prin 
aŞiienădana, pe distanta dintre Pedca complecta lipsă a mijloacelor de tran
to~ Nădlac, din cauza unul dIferend de sport lunt silite d se înneceîn pro-
lverdin financiar, Ivit'intre sodetate ŞI pria grăsIme. 
dbmunel~ Semlac şi Selttn, con~trulrea Construind acea sti! linie ferată, Sttt-

~oinlel dintre cele două or~şt", s a făcut tut este avantaj at nu numai prin tran
rÎn abandonarea tragereI terasam.e.n- sportul local de persoane il mărfuri 

gllJlui pri[) comunele. S'm\lac şi Seltm, ci şi prin intregul trafic ce se face 
rzi,l/orlzându-se locahUţlle Bătanla, her- Îlltre Romania şi Ungarl!l, pe linia 
trihella Mezohegls şi Palota. Cu toate Arad-St>ghedin care va trece pe o 

ll!il marele inconjor Iscat prin execu: porţtune de cIrca 40 Klm. mai mult 
D~llrea acestui plan, era un desavanta] prin ţara noastra. Toate transporturile 
I~ntru parcurgerea distanţei Arad- din sau pentru Ungaria, in loc sA Între 
dileghedin şi cu toate că ac.este loca- sau să ese prin Pecica, vor întra sau 

1 Ităţi dădeau l~ transportUrile d~ măr- eşi prin pllnctul Nădlac. 
,nurl şi pasagen un p'ocent mal mic Din punct de vedere mattrfal este 
,mlecât ar fi. dat comunele Semlac şi Incontestabil că veniturile ce' le-ar 
peteltln, societatea era oare~cum avan· aduce Statului această linie vor aco
rnUlljată prin ajut~rul bănesc ~at de peri III scurt timp cheltue'llIe ce ar 
suomunel~ avantajate. A~easta msi a 1 ne:esita construIrea teranmentului ,1 
coost Ol" timpul Ungariei. edificarea staţiunllor 
: dl Prin crearea Romântet·marl, staţi- . 
1 dnne Bătanla, Mezohegis şi Palota . Dar nu numai partea f!1aterială este 
pjmănând Uogariei, Ilnta Arad .. Se- Impor~aotă pentru ~tit CI un mult mal 

I «hedln a fost intreruptA la Peciea, mar~ mteres repre~lOtă starea de mul
'ena staţie tipa!ă pentru Român'a. In tUl~ure a populatlunel dela granlt~ 
r~lul acesta, de unde până atunci erau t~nl. Aceit corp de 35.000 gr!nlcen 
. 'bandonate numai comunele Semlac CIVili, cart reprezintă zIdul de apArare 

~;~I SeitlIl, acum şi marea comună Năd- na,tlonalâ la ~ranlţa de ve!t, fie de 
3. IJlC a rAmas Izolată, fără gară căci orlc~ natlonal1tate, vor fI cel ~ai buni 
eS\omuna a fost repartizatA României străjeri, cei m li buni patrioţI şi cea 
;Ialllr gara UngarieI. . mai bună oglindA ~are ~â reflecteze 
:ân Dec\ Nădlacul, Seltinul şi Semlacul. peste ~ranită, ţer!C1fea Jl. multumirea 
iujlarl inpreună dau un număr de peste de a fI cetătem al Roma~lel-Mari, dar 
~biiO.OOO locuitorI, sunt astăzi fArll nici mal totâl trebue mulţumIţi şi această 
eif legătură de comuni~atle şi nu numai mulţumire B se poate uşor face con· 
~tr,ă nu sunt brăzdate de cale ferată strumdu.le calea feratd .. 
trjar şi singlua şosea d ntre Peciea şi Cu toate că prin părţIle aceste av~m 
!di..rădlac e aproape lnpracticabilă şi doi r~prezentanll tn actualul parlament. 
c!l'ece la 4 Klm. de cO!llunele Semlac e destul de trist ca nici unul din ei 

t!D~1 Seltln, astfel că aceste două comuni, nu-şi ;idică glasul pentru nevoile ale~ 
H~e timp plolos sunt rezumate numai gdtnrzlor lor. 
cea circulatia anevoiasl a căruteJor. Probabil că aceşti doi domni de· 

ne! Distanţa dela Peclca la Semlac este putaţi, amllndol din două partide, di
]ă~e 16 la Seltin de 23 şi la Nădlac ferite în prlnci pll şi Idei, acum de cu
dale 34' Klm. rând proaspăt ;ontop;ţ\ in partidul 
ut 'Produsuragrlcol al acestor comuni poporului, sunt lOcA foarte ocupati cu 
'r~~ste de aproxomativ 2.000, z.is douAmli stud.iarea doctrinei frlpturlste din noul 
ntragoane anual şi cantaativ tine re- partid. 
I oo:ordu 1 produselor din intreagă ţari, Noi probabil in zadar aşteptAm ca 
a jle o suprafată egalA. glasurile lor. in parla!!lent, sA se facA 
ilG Astfel prezentându· se situatia, pro~ ecoul durerilor noastre şi probabil că 
lta'lema ce se naşte cu redeschiderea şi Domniile lor, zădarnic vor aştepta 
all'iniel Peclca-Bfltanla (UllJlaria) este rezultatul favorabil al urnelor din vli-
1uconstruirea liniei ferate prin Sem/ac, toarele alegeri. 
teŞeitin şi Nddlac. 

• NcI wftt:J'cll' 
. 
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Generalul Berthelot la Arad. 
pl . ~ 
de 

Seriozitate si ridicol. 
Unde dai ,1 unde crapă 

Pelltru a nu întuneca deloc prin din care face parte. D-vi şi eu am fi 
comentari! introductive străluclta ma~ făcut altfel: am fj trimis demislunea 
ntfestare a inteligenti! celor cari sunt scris!!., fără nici o altă :mărturte. No
puşi în fruntea treburilor publice din tarol însă, deşI a motivat demisia prin 
oraşul şi judeţul Arad, ne mărginim aceea că-1 opnşte statutul funcţlona
să reproducem actele de mat joş, la.- rHor Iiă facA politică activa, a folosit 
sându·le să vorbeaică, ele şi faptele şi martori pentru a fi la adăpost de 
care le-au iniotit, in locul nostru. iată, pe scurt,~fapfele: anumite Intemperlf ..• autoritare. lnţe-

Notarul public al unei comune din legeti? (t venea greu omului să de
judet, nu mat vrea să facă politicA. mlsloneze, fără martori cari si ateste 
N!mic mal simplu. Scrie o declaraţie adevâratele moHve, din partidul care 
pe care o semneazli doi martorl, şi o tine in mânA şi puterea şI postul său. 
trimite organinţlei partidului politic Iată, 

Declaratie. 
Su{)semnatul Altx. M,uzsay notar com. in comuna Vânători, dedar prin 

pltunta că renunţ odafă Şi pentru totdeauna de a mai fi membru activ al par
tidului poporuluI. 

pecl~ratia o .mo!ivez c.u aceia cd sunt fu.ncţionar public ,i ca atare statutul 
!unctiOnufilor publtci mter~tce de ti lua parte activă in vre-un partid politic. 

Aceasta este declaraţta mea pe care o semnez fn prtzenţa martorilor. 
Vânătorf, la 21/IV I 927. 

Martori: 
l"s" Teotlor, Mls.tlin Co,."el. 

Până aici nimic. deosebit. Dar IU-I'lU face politică (8 declarat., in aUtea 
crurile iau UD aspect ciudat. intervlew·url acordate lui Sex tus) ntl 

O:oclaraţla de mai sus trebuia si ne mirA deloc ca d-sa, corect ca ce
aj ungă în mâna şefului organizat iei tAteanul turmentat al lui Caragl'a le, a 
polltlce respective. Greşeşte fnsA a- trimis-o "andrlsantului" Ba, cavaler 
dresa ş1 nimereşte la ... prefectură. ŞI cum este, a rnsoţlt-o şi de următoarea 
cu ml10i ştim precis că d-I prefect adrul oficiali: 

Nr. 13.473, 12 I V.927 

Domnule Preşedinte, 

corn. 
ALăturat cu onoare vi se lnaintează declaraţia notal1l/ui Alex. Muzlay din 
Vănător/, prin;care renun/ti de a mai fi membru activ în partidul Nat-Liberal. 

Prefect ŞtIai Servo 
D. Laur. Pebuţiu 

D-sa/e D·lui 
Preşedinte al Partidului Naţional Liberal - Arad. 

Observaţi cu atentie: 
Adresă oficiata cu datiî'J, număr de 

ieşire şi s~mndtuti, în reguld. 
Au fost mobilizati .. Sub-prefectul UD 

şef de serviciu şi o dactilografă ştiţI 

pentru ce? 
Pentrucă d-l prefect a ţinut cu ori 

ce preţ să arate organizaţiei partidului 
lIberal că a pierdut un membru .... de.· 
mlsionat din proprifl său partid el ce-- ,.. .. • 

Cronica teatrală 

Turneul Teatrului Naţlona 
din Cluj. 

tătenllor, ca d-sa habar n'are de con
tiTlutui acieior pe care le ordona sau 
îşi pune iscdlitura. 

Aceasta-i seriozitatea celor din fntn
tea judeţului! 

Actele le-am inaintat personal - ca 
si DU se rAtaceascA - chiar d-luf Pre
şedinte al Partidului Poporului la Bu
cureşti. E un nrvlclu pe care·l facem 
d-Iui prefect V. Boneu. 

Ep. Co-rBtNJff. 

v n w
t ,*. ,.." 
Spectaco 1 e: 
~-- ~~ 3 -~~ ,-_. r'- rr-

Teatrul orl,enesc: 
27 ~i 25 Mai: lIfişu Folillo : -l{destr«l Bol~ 

bec şi C(mifa ar! 2 ... cO/laşi. 
2~ " iireu să fi·i evreu. t Trupa 
30 "Cugetarea j dia 

"llinecll. 22 Malu orele 8 seara 
t ill Arad, cu un treD special 
~ TimIşoara ilustrul general Bert-

~ 1 " Despre generalul Berthelot, no 

Generalul Berthelot a fost gâr;duit 
la d·l St. C. Popp. Prin fata caseI 
acestuia multlmea s'a perlndat panA 
noaptea târziu, dupăce pe la orele 10 Amicii falşi (Nos iintimcs) . 4 acte de 

seara, corul teologilor ş\ al şcoalei V. Sardou. 

31 " Bărbat, animal, virtute' Vilna 
Ar~na de varA: 

nl,nl1 de pretutindeni, nu putem 
~d; e decât bine. 
~~, .... ub supravegherea lui s~a realizat 
l'refacerea armatei noastre ptn1ru glo
~ltoasa campanie din 1917. 
mi EI a tnceput la Giurgiu, evacuarea 
elliteritoriulul vremelnic ocupat in toam~a 
crlul lYl8 ş\ trupele lui au latrat tn 

ea. 1919 în Arad pentru a-t aduce solIda 
,Cl)/lIberărU. Generalul Berthelot este cetă
..,..ţean de onoare at ŢărII şi un mare 
: t'1 devotat prIeten al nostru. 

* n ..... 
a. Sosirea Generalului Berthelot a adu-

l1at la gară întru intâmplnarea ilustrului 
o.oaspe o mare multime de arădanl. 
taI La sosirea trenului mulţimea a Is
lolbucnit tn urale şi, când generalul s'a 

coborit din vagon o ploaie de buchete 
r .. de flori l~au acoperit. 
bt In numele oraşului a vorbit - in 

zi locul d-Iul primar, absent - daI dr. 
[) Botlş, Iar in numele tuturor societăţtlor 
•. de binefacere din Arad D-na baroneul 
~(!-POPp care i-a. oferit o admirabilă 
~ jerbă de flori. 

D-Da av. Mărculescu, a urat gene· 
II i raIului bun loslt tn numele mieei 
t>rI colonii franceze din localitate. 

In urmă in sunetele Marsetltez'el " 
,td.ovatlunl1e celor prezenţi, generalul 
), I Berthelot a trecut tn salonu~ de recep-
1"1 ţie unde A'au făcut prezentArile, după 

. ..care a plrlltt gara urmat de un lung 
ltI~onvoi de automobile fi visari. 

normale a dintat sert~nada. A vorbit După bleaga reprezentare Il piesei "Bi-
publlculu\ d-l St. C. Popp. i~t de. viaţă" în care inter~reţii,. cu exce~-

A dou I zi luni 23 Maiu după ce ţla . lUi Pepe Geo~gescu,. sau tnt.recut m 
de dlmineată a făcut mal multe vizite a-şI batl,l JOC de plosă ŞI de public, repre
generalul Berthelot a luat parte I~ 1 z~~t8.ţia de ~o~ a clujeni10r a fost un rl'.
banchetal oferit in localul .Cornul 'Vlrlment artIstiC. 
V anltorulul" de către societatea Ară- Nu interesesză că piesa e scrisă: pela 
dană. 1860, că e o oomedle melodramatică 1n 

Au asistat la banchet aproape 120 care scenele cele mal patetice, se întreţes 
persoane. cu cele de pură comedie, că autorul a fost 

călăuzit de succesiunea sen'l!aţională a tru· 
curilor scenice mai mult decât înşiruirea 

0-1 Clceo Popp a cetit O foarte 
simţită cuvintare, la care a răspuns 
printr'o scurti dar pătranzătoare şi des 
intreruptă alocaţtune, dl gen. Be'thelot. 

D~sa a reltefat din nou meri tele nI
păstuitului soldat român care, deşI 
gol şi ftâmând, a fost ce) mai de pre-t 
colaborator al său, in timpul rhbotulul. 

- A tmpresionat· profund pe asll~ 
tenţl religiol.ltatea cu care toţi cel de 
fată au intonat - după ce generalul 
a închinat pentru Rege - imnul regal. 
Toată lumea tn picioare; multi aveau 
lacrimi rn ochi. 

Dejunul a luat sUrştt la 3 ium., 
prIn plecarea d-Iut general .clamat 
cu entuslasm de intreaga adunare. 

Intre 5-6 p. m. Reneralu) Berthelot 
a primit pe cel cari au dorit 51-1 vadă, 
Iar seara la 9 a pArlait oraşul du
clndll·se la Hater • 

-0-0-

ideilor, ceeace interesează este că place, 
emor-onează şi zmulge aplauze repetate la 
scenă descblsă. 

Oricât de eftin ar fi după unii acest suc
ces, el. se păstrează cu aceea" intensitate 
şi după aproape 70 ani dela prima repre
zentaţie. Şi asta e mult - foarte mult. 

Interpretarea? Admirabilă prin omogeni
tatea ei. Nici note discordante, lIIcl umplu
tură. Mai mult. Cu toate că Bala abia se 
populaae, s'a jucat chiar cu antren. Actorii 
şi· au biruit dezamăgirea. Ceeace dovedeşte 
că sunt actori bunI. Am admirat mai cu 
deosebire jocul inteligent 'Şi (in al domnilor: 
Braborescu, Neam~u şi VaaUescu. 

Montarea a lipsit, e drept, dar rareori 
i-am băgat de seamă lipsa. 

Hotărât, Clujul n'are ~ste1e«. dar are 
actori şi ciî.ntăreţi cODştiincioşi. Echipa Na. 
~"laj a coDfmnat această impresie bună 
pe care ne·.. Iăsat'G ope~ incă de anul 
trecut. 

27 Mai: NH 11/ă 'tISQ/, cu cone Kal-
man Sari şi Pa!lai Manm. 

28 şi 29 " Trupa lui Bekef~'. 

Palatul cultural: 
29 Mai: Matineul de gimnastică al cllViior 

D-nei Pataky Bela. 

Cinematografe: 
"Malul Mureşulul" : Duminecă 29 Mai 

~Da"satoarea Ţarului". cu concursul ce
lebrei cântirete Varady Margit, cart \'a ce.a.ta 
cântări ruse!}ti. 

Apollo: 1-4 Iunie: Golgota felll~or. 
5-7 Iunie: Regina ciardaşului, 

Urania: 30 Mai-2 Iunie, Pasărea nelgri. 
3-5 Iunie: O! doctoredragă. 
6 - S " Manevrele de toarnAi. 

Elisabeta: 27 - 29 Mai: Rau Morţi i. 
30 - 31 Mai: Putere şi frumuseţe. 

1-2 Iunie: "Macisle". 

• 4 ., 44-'" .... $ .... 

Furnitură de lemne-sau ce? 
Suntem Informa.ţl că s'a furnizat, de 

către un domn Consilier Comuflal, 
spitalului judeţean şi spitalului de 
copii, elrca 100 vagoane l'mne tJ 7600 
lei vagonUl. Nil ştim precis clauzele 
contractului furniturll fi nici intere
sele oferentej ştim insi că d. Toatălu
mea Ipune ori cui vrea sl1-1 ascwlte 
el lemnele luot de calitate proastă fi 
că nu fac nici 4000 lei vagonul. 

IreglstrAm faptul cu credin,a ca tel 
chemaţi vor lua misurlle de ciTCUIJl
stanţ! tttainfr (ti furniturtJ sc! fir te
c~plionattl. 
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Sănătatea M. S. Regelui imbu
ndtdţându-se foarte mult, Măria 
Sa se duce la Scrobiştea lângă 
Buftea, unde va rămâne până : 
câ.'ld Familia Regală Îşi va lua 
reşedinţa de vară la Sinaia. 

Membrii Sfatulul Ţării cari au votat 
unirea Basarabiei cu Patria Mamă, a 
cerut să fie împroprietăriti din rezer
vele pe care le are statul in aceastA. 
provincie D. general Averescu le-a 
dat un răspuns favorab!l. 

'" 
Abonaţii nostri care nu pri

mesc ziarul regulat sunt ru
gaţi a ne in cunoştinţa imediat 
prin o carte postalA. 

'" 
Demnii şefi de sectoare sunt 

rugaţi a trece pela Club pen tru a 
lua cărţile de membrii. 

'" Comisii centrală fiscală in şedinţa 
de azi a hotărit ca pensiile lnvatizilor 
şi văduvelor de războiu să fie scutite 
atât de impozitul elementar pe salarii, 
eâl şi de impozItul global. 

Această dispoziţie se va aplica cu 
incepere dela 1 Iunie 1927. 

* 
1. P. S. Patriarh dr. Miron Cristea, 

insoţit de arhlereul Tit Simedria, a 
plecat DumlnecA, la Constanta unde, 
s'a imbarcat pentru Ierusalim. 

In momentul piecări! trenului din 
gara de Nord, s'a tras clopotul cel J 
Mare dela Patriarhle, ancnţându-se I 
astfel plecarea inaltului prelat la Sfintul 
Mormânt. 

'" In "Monitorul OfIcial" din 21 Mai 
1927 au apărut cele două decrete 
regale cu gratferele şi reducerfle 
de pedepse acordate de suveran la 
22 Februarie c. şi 22 MartIe c. 

* 
Procesul atentatului, comis de d-na 

Grozăveicu, asupra ioţului său, se va 
judeca in a doua jumătate a lunii Iu
nIe. Întrucât d-oa Orozăvescu a fost 
gasita responsablHl de fapta comisA. 
D-sa va fi judecati pentru crIma cu 
premeditare. 

* 
In acţiunea atât de susţInută a par-

lamentarilor majoritari pentru sporIrea 
diurnelor, acum fn perJoda "armonizA
rilor" este de făcut o observaţlune 
interesanta. Ocl de câteori Începe se
siunea parlamentară, majoritatea SUs
tine că trebuesc sporite diurnele zilni
ce, şi reduse cele lunare. De Îndată 
insă ce sesiunea este pe sfarşlte, par
lamentarii cer sporirea d!urnelor lunare, 
şi. •. reducerea celor zilnice, cari nu se 
acordă de cât atunci când parlamen
tul tine şedinţe. 
ŢInem de pe acuma un pariu şi 

anume că la toamnă, odată cu deschl~ 
derea sesiunei ordinare, parlamentarII 
majoritari vor cere Iar sporirea dhu* 
nelor zilnice. Şi aşa mal departe. 

Cât despre buge~ despre el nu e 
vorba! 

* 
ln legăturA cu punerea io aplicare 

a nouei legi de armonizare, se afIrmă 
că guvernul va Dumi o serie de con· 
sllierl tehnici cari vor supraveghea pe 
directorii de specIalitate. 

* 
NI se aduce la cunoştlntă că d-l 

Mahor, proprietarul grădinel de vară 
a prezentat Primăriei spre achitare 
nişte Dote de plată vizate, nu se ştie 
unde, de către dl avocat Alex. Boţloc. 

In ce calitate? 

, 
Abonaţii nostri sunt 

rugaţi a achita abana
.entul prin Banca Ro
mânească Arad. 

'" 
Ploile căzute zilele aestea din 

urmă au avut caracter aproape 
general şi au făcut mult bine 
semănăturilor de primăvară. 

O bună parte din porumburi 
au fost prăşite. 

La câmp, se continuă in unele 
locuri cu prăşituI porumbului şi 
pIivitul sernănăturilor de primă
vară. 

... 
S'au implinit o sută cincizeci de 

Seziunea extraordinară a luat 
sfârşit după o activitate pe cât 
de dubioasă pe atât de intere
santă. Dubioasă 1n urma multip
lelor iniţiative parlamentare cari 
s'au dovedit "cu dedesupturi" 
iar interesantă prin aspectul şi 
indiferenţa copilăroasă 3. felului 
cum ~tiu majoritarii să-şi lnde
pIinească inalta misiune. Lăsând 
la o parte "cinstea" cu care au 
impărtăşit pe şeful lor făcându-1 
"jumătate ofiţer" inregistrăm ini
ţiativa caracteristică a unor de
putaţi cari sunt pentru înfiinţarea 
casinourilor, la Sinaia sau la 
Bucureşti, cu riscul de a ne5!lijA 

~ 

părerile unor oameni cari cun~~ 
morala. Şi initiativa aceasta S 1: 
tndreptăşte să credem c'ar f
rentabllă. Şi de ce nu? BănURel 
că nici urcarea lefurilor lun~h 
ale deputaţilor nu va putea el'Bul 

in viitor astfel de iniţiative. era 
vedem seziunea şi-a avut rostul 
chiar mnd vorba de lefuri. Da 
nu s'au imbunăiăţit acelea l
funcţionarilor e altă treabă ... Al 
Noi par'că ne bucurăm putâiiii 
inregistra un fapt: s'a sfârşit I 
ziunea. Regretăm totuşi că 
putem să-i relevăm roadele. 
fHC alţii, fnsă cu o inconştiel 
voinţă. Şi aceia se ştje cine SUI 

ani de~ ~filntarea ~truei şcw)e ro- ~-~~~'~~~'4~-~~"~4~-~~'~4~-~d~~~'~_~~~N~'~.~~_~_~-~~~~'~_~-~~~~~ 

mâneşti in Turtucaia. D1 
Evenimentul a fOit sărbătorit prfn Buletin săptămânal. er 

mari maa!festaţlunl la care a parti- pf 

cipat şi ministrul instrucţiunii. S'a St·tuaţt-a pOlt-tt.ca'-". di 
pus cu acest pillej piatra funda~ m 
mentală a unui liceu de baieti. g\l 

... 

Marele stat major al armatei a fă· 
cut cunoscut corpurilor de trupă să 
emită ordine pentru concentrărl de 
Instracţle. 

Aceste concentrări Se vor face dela 
27 Mal la 5 Iunie. Vor fj chemaţI nu
mai oamenii din clasei ... 1919-1923 
inclusiv, cari n'au răspuns anul trecut, 
precum şt intreaga clasA 1924. 

Se vor aplica. sancţiuni severe celor 
cari nu se vor prezesta În cel mult 
5 ztle dela data fixată În ordinul de 
concentrare şi vor fi dati ca nesupuşi 
suferind astfel rigorile legei. 

Zilele de întârziere peste data fizată 
se vor face la sfârşitul concentrării. 

... 
In numitrul trecut am scris cA nişte 

chinezi au fost arestati în Satu-Mare. 
Am mai spus că s'au găsit la ei fo
tografii de- ale fetelor ... albe. 

Ne permitem o indiscreţie sprf a 
divulga unele dedlcatli aflate in car
netele galbenllor don-iuan!. 

"Fetelor! Primiţi pe drăguţii chinezi 
cu aceeaşi dragoste cum l'am primit 
şi noI. Piri Sagl şi B6ske". 

Alta: 
.. Gindeşte-te totdeauna cu dragoste 

la fetele maghiare Marghlt Klss". 
Apoi: 
" Ori unde-ţi va fi calea, nu uita pe 

Băske". 

ŞI aceste simpatice rânduri erau 
fnsotite de fotografiile unor drAgute 
D-şoare pe care le poti recunoaşte în 
corul tea.trulul orăşenesc din localitate ... 
Ce vrei cu ... "exotlsmul". 
ve !Un • t 

Caut guvernantă serioasă 
la copil de 3 ani 

Adresa: Prof. Constantinescu, Ro
mAnului 18 - zilnic intre oreleo 2-4 

Internă. 
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Lt1na florilor e pe sf~rşite şi unii 
o regretă. Seninătatea ei visată poate 
a contribuit la "potolirea multor surw 
prlze. 

ŞI vorbim de· surprizele politice .. 
Nu ne gândim la remanierile cari 

au neliniştit pe Trancu cel cu epitetul 
decJinabll ,t u aţâţat pe ministerlablll. 

Ne ~<lndjm la d. Cuza care nu a 
reuşit să se debaraseze de parlamen
tarii ligI şti. Va trebui să aştepte până'n 
Octomvrle. Va fi această lună mal cu 
surprize~ de.::cât Mal? .. Ne indoim. 

-Concordatul d-lu(Goldlş a Început 
sa răscoleascA ... opozitia opiniei inte
resate. 

In adunarea eparhialA a Clujului s'a 
înaintat o moţIune-protest. Şi nu va 
fi singura. Dacă d-I Goldlş nu le va 
neglija, le va satisface? Mai sunt cre
dincioşi cari aşteaptă aceasta a doua 
premisă. 

- In intreaga ţară se-simte un fel 
de toropeală inaukurativă. Altfel nu 
putem ·expllca lIps~ de evenimente 
mal deosebite. Căci in' afară de con
gresele de ordIn cultural şi stiintific 
nimic altceva nu tnrt5{istreazA vre'o 
importantă.~ Biazonul acesta nu credem 
cA rar ti procurat nIci zădărnlcltele 

initiative ale oamenilor activi şi nici 
căldura care nu~se prea simte. 

Or, privirile compatrlotilor se furi
şează nostalgic în afară de granite şi 

gândol le zboară ... peste ocean? 

Externă. 

In lumea mare snnt mal multe d 
ştiut. In ultimul timp ceeace inte se 
seazA mai mult e dlferendul sau d pr 
ruptura dintre Anglia şi Sov!ete. B 82 

şevlcli au dovedit că· şi fac de c Is' 
decâteori lie iveşte vrewo ocazIe. ŞI (m 
numat in Anglia. Frallţa a mai Înrtltu 
strat unele indrăzneli ale ultra-umt UI 
tariştllor inroşlţl. Dar RU de multe-- . 
merge ulciorul la fântAnă ••. ŞI $ dl 
priza asta o vom avea cât de cur! tu 

- CelAlalt "coofUct-, dacă-i mall g~ 
tem zice aş8, despre care am mai st 
şi care a dIminuat simtitor, e pe pal a 
tul de a se aplana. Dealtfel nici Î,st 
prejurările nici cauzele n'au fost '8:' 
de grave incât să fi evitat o tnt~t]( 
gere. (hU. şi Jugoslavia au avut o: şa 
zle sA icuture putIn praful... 10 

T -In orientul galben se continuă hal 
Ct 

Deocamdată se nAd~jdueşte că galt d 
nul naţIonaliştilor chinezi nu va pu: s; 
fi Înroşit de catre pescuitorlt în ~ 

tulbure dela Moscova. Las' că F 
,'au intina cât nu le era plapoma p! C( 

tru a nu Ii-ie vedea goliciunea gl ~ 
durHor şi a intenţiilor. RI 

- In Austria s'a format un nou, d~ 
vern sub eefia moasenlorului Sel.p nE 

Acest guvern cre şti n SOC Il CL 

fiind dependent de partidele bar~he; tâ 
agrarienii aşteaptă o îmbunătătIre si 
situaţiei agricole. 

Ct 
Ohirlamia 

Trecerea oceanului în zbor~~ 
Toată lumea admiră marele evenimont. Aviatorul 
Lindberg incărcat de glorie, decorat de preşe
dintele republicei franceze, şi felicitat de marii 

bărbaţi ai politicei europene. 

le 
ta 
ie 
8t 
m 

Ziarele din toată lumea consacră Înt/ 'adelldr un eveniment. Se dă as~ pc 
coloant întregi, mare/ul eveniment de posibilitatea trecerii nesjârşitei m 
mare importantă. Zilele trecute, a\Jiato- Într'un timp atât de scurt. r~ 
rul american - de orlgină suedeză - Putem sa ne inchipuim câte ave $, 
Lindberg, a trecut in zbor oceanul fagil aduce acest record. Deaet! m 
Atlantic, In timp de 33 ore. Această aviatorul LiTldberg e sărbătorit şi D lu 
nouă Victorie a genial/tdţJi omeneşti I mirat căci de numele .IUI se va I~ m

d a umplut de bucNrie, înfttaga lume. în scurt timp, un progres al muh 1 

Intr'adevăr aviatorul Lindberg graţie necesităţi de ordin social şi econon st 
curajului dibăciei şi lscusinfei sale, a cari implicd o rezolvire in minim. De 
ştiut supune forţele vazdllhului. de timp. CI 

1 elegrame din toale pdrţile li aduc E bine d~ci să reţinem şi noi nJlmf al 

numărul uiitor al ziarului nostru va apare mercuri prinos de recunoştinţă şi admiraţie. acestui erou. e~ 
. n I-se şi cuvIne. Cdcl victoria sa e l", 

Tipografia Diecezană Ărad. 
Cenzurat Prefectura Judetului. <] 
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