
'. 1 g --Exempla~ul; Lei 3-. -, 
lBONAMEJlTUL: 

CU Oa. an 
J IUDI 
I lllui 

~edrl luni 

780 L 
400 L 
aoo L 

15 L 

'u" 
1 

·Iedaell. ,. ad. 
egllllDlstraţta Arad 

istieaulev. ReglDa 
Maria 13. Etal 1. :resc 

asv& 
de: 

Organ al Partidului Naţional-Liberal_ 

Anul IV. - N-rul 20. 

Minoritarii să fie: 

Cetăţeni - totâi 

~inoritari pe urm.ă 

G. Tătărăscu 
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Columb: ~~~Oul lui 
Moştenirea dlui Goga - p"oblellu~ minoritarâ -

;tie Arad, 3 Iulie. 

Maestatea Sa, iubitul nostru rege, 
pe care Dumnezeu să ni·L ţ nă ÎnCă 
mulţi ani sănătos, a dovedit Încă 
odată că este cel mai înţelept cel mai 
patriot şi cel mai iubitor de neam. 
Doved rea afirmatiilor de mai sus ne-o 

La Cluj, în unul din multele dsale ţelege nici sorgintea şi nici stimulenţii Întăreşte dorinţa M. S. când a cerut 
e ,momente de frumoasă inspiratie, dl O politicei de frâu liber şi generală de· ca toate partidele politice să Înceteze 

'Tătărăscu. a format zilele aceste cu o străbălare pe câmpul preocupărilor mi- certurile, frecăr.J~ şi frământările, cari 
it Cepreciziune ciceroniană sinteza proble nori tare sub regimul averescan. numai pe placul duşmanilor interni şi 

Înf1ei minorităţilor dan România. Dar chestiunea e o chestiune per· externi pot fi! • 
+~ »)Cetăţeni intâi, minoritari pe ur manentă de toate zilele. Deocamdată Ce bir.e ar fi fost, dacă toţi L ar 

,e t'mă!« _ a spus subsecretarul dela in ne mărginim la atât şi punem oamenilor fi întele~ şi L ar Fi ascultat. 
terne. . echilibrati la inimă să facă singuri pa- Ce bine ar fi fost. dacă partidele 

_ Şarada oului columbic, ca: e a În ralela Între cele douăregimu ri. politice s· ar fi înţeles intre ele şi s ar 
eurcat în tragic şi ridicol pe mulţi din Nu în tratatele de pace, dar în ti repartizat judeţele În număr propor 

la 
antecesorii dsale, a fost deslegată ast· sufletul românesc este dat largul în tional fiecărui partid. Dar iată, că În 
fel În chipul singur ingenios şi pentru d~stul~tor pt'ntru deslegarea problemei loc de această Înţelegere şi În loc de 
conformarea tuturor. mmontare, cu bunătate, dar cu dem a se urma sfatul regesc, ziarul "Patria" 

C L Dacă nU recapitulăm decât pallina nitale şi cu pîlzirea neştirbită a ros În numărul 1 t 1 din 24 Iunie, publiCă 
. Jlroaspătă Încă a experientelor dlui 00 tului pentru care naţia românească în un interviev al dlui Maniu, care pro, 

. re aga şi tot avem în faţa noastră un trist ti.n?e dup.ă atâtea. veacuri ale stăpâ babil supărat ca văcarul pe sat, pen· 
ematerial documentar. mru de sine o mană prietenoasă celei tru nereuşita pcrtractărilor; se nă 

Şi" . Se ştie că dl Ooga nu acorda de mai neimpăcate uri. pusteşte asupra partidului Liberal. cu 
IInicât mult zece minute pentru cele mai Problema minoritară Înceteazlt de·a fel de fel de injurii: .,hoţi de urne~'t 

. PO~complexe şi capitale din problemele mai fi de rândul şaradelor. Ou "spoliatori ai bo~ăţiilor ţării". etc. 
l~ea consolidării statului. Presumţia sa bă. vernul actual cu uşurinţa cunoscutului Apoi, este cel puţin o Îndrăsneal~, 
~ ţr~lItea Întreaga terminologie a patologiei. gest anecdotic a fixat oul columbic în ca să nu i zicem obrăsnicie, să nu 
In eUacă printr'o minune i s'ar fi arătat tigura lui de stabilitate. Şi făcfmd vezi bârna din ochiul tilu şi să vezi 
,a~tllljnsuş bunul Dumneztu cu intenţii po. această tranşantă operaţie,repretin numai ţandăra din a altuia! Este cel 
~~~ăţuit~are, ~! .Goga, nu mă îndoiesc: tantul guvernului face tuturor demen puţin cu~ezanţă. să nu i zicem tot 

'1, ar f1 şopht pe un ton protectoe' ŞI telor· ?ilJeintent.ionate din această ţară obr~~micie; să faci pe alţii hoţi şi 
'r ntimolcomitor: . un bland avertisment cuprins în con spohatori, când de picioarele tale 
11. L ă /. ă t statările ce urmeaz~: atârnă ca o 'ghiulea, isprăVile Consi 

sfi - '0 as, moşu lC " Ş t /. • un .Scmtolul acestor randuri s'a ales - In calea - spune dl Tătă liului Dirigent, di 1 vremuri nu prea 

Sfichiuiri ••• 

Deraieri' 
oNu ştiu e~m am putea numi altfel si. 

tuaJla crClată In partidul ce urmase eântul 
feclorulUI d.ela R~şinarit, cântul de pe coar
df'le " .. dlctato lale. C a fost o deraiere 
demIterea lUI dela guvern, nu ne indoim. 
Dar ce se petrece acum e mai interesant. 

Leaderul fost, h interne - eu gânduri 
caractenshce foştilor cântăreti - vrea să 
dea 0. lovitură d,e ... partid spre a se face 
şef.. ŞI ~um parttdului sau de până acum 
n!!,! !ilaI" poate spune "al poporului" s'a 
gandlt sa facă u~ul "national creştin" la 
care să grupeze ŞI pe dezidenţii ligişti. 

Şi atunci ţine te politică . . • Să mai cu. 
t~z~ u.n evreu să zică cev~. Cântlire(ul pă
IImirel noastre va şti să riposteze, Oare În 
e,xces~l.na!ionalisll~ului său - perdut' un 
bmpşl ~araş rega'lt. - nu va relua lira mu .. 
cegăI!ă t Va putea In.tona arii ca de pildă: 
"Ao f?;,t odat~ un dlctat?r~', "Epilog' go
ghlst . La nOI lunt deralen ••• politice. etc. 

Din surse sigure suntem informaţi că 
dI Y: Gol~iş ex·minis~ru din timpul guver
narii de tristă memoTle a averescanilor vă • 
zând situaţia injosită a partidului În' eare 
se ~fl~. a ,cerut dlui. Maniu printr'o seriloare, 
sl1-1 fIe miM de el ŞI să I primească în par· 
t~d!ll naţional, decl:uând că în el s'a născut 
ŞI In el vrea să moară ca simplu soldat 
fără nici o pretentie • 

Halal politică! ••• 

Băncii. Populare 
şi 

Partidul Liberal 
:::iodn~ odată cu aceasta impreSie în apro răscu, statornicirei definitivelor îndepărtate. 

IltPlerea dsale. . raport~ri ~e ,incredere reciprocă şi Este o cutezanţă temerarlî, când O ~a Dar dl Goga îşi păstrează o ve de pneteme mtre populaţia majori partidul Naţional Ţărănesc, partidul pera mult agitată şi specu-
sit at:he meteahnă, devenită azi organică. tară şi minorităţile etnice, pe lângă negaţiei permanente, Îndrăsneşte. să se lată de partidul naţional-ţărănist 
le ăI;~pleenul d~ale pentru blazoanele impă atâ~ea deficultăţi fireşti, lăsate moş măsoare cu partidul Liberal: cel mai a băncilor populare şi a coope· 
• gd jurate. pentru coroanele septicorne şi t~mre de trecut,. s'a aşezat artificial mare şi cel mai disciplinat partid politic. ~ativelor săteşti a fost începută 
~I~i~un cult ciudat (despre care se va vorbi ~l 1 blocul tc~etat dazi. Politica de In loc, ca partidul Naţional Ţără mcă de acum 30 ani de câţi-va 

"

1' de:în alt. şir de, c.hestiuni) pentru ambian iza are prac lcată e partidele mi· nesc, un biet pigmeu, cu un trecut b" , noritare ş' ar o o 'd ' d ţ" d mem ni al partidului liberal '""10 
'Si ta artst~c:aţlel ungureştl, DU mai e un lac el pnmeJ ie am numat e nega le ŞI e permanente per 

, ; secret mCI pentru cei mai puţini in. pus o de, atâtea ori iri evidenţă, îşi tradări, să fie mândru că i s a făcut judeţul Gorj din Oltenia. 
,c. timi ai fostului ministru de interne găseşte o nouă confirmare. propuneri de colaborare de către chiar E:J a fost desvoltată şi or-
~~~~; . Alean.ul atmosferei din epoca . cea t 1 BdloC,Ul acesta sporeşte şirul des partidul Liberal, are Îndrăsneala să ganizată tot dt: guvernele libe-

I ă I t t 
. u e ung al greşelilor conducâto ceară un tratament dela egal la egal, c aSlc a I era uni maghiare i s'a po 'l ra1e Şl' A

ln spec' 1 d dl " t " f • rl or minoritari şi deserveşte cauza cu cel mai puternic şi cel mai rânduit la e mlOls fU 

Ug i gont I,n su. iet IrId .pe băncile şcoalei. ' 't "ţ 'i f IOD v d La uOlversltate, apOf, traducătorul lui mlflOfl ti l or âr a servi nici uflul din partid, cu acela care are cel mai glo . uca aşa ca, e geaba se 

P t f
' . interesele Statului nostru. rios trecut: cu Partidul Naţional Liberal! bate cu pumnii îa p.oept dl 1. 

... e o I ŞI .Madach a fost chiar premiat p 1 
d P t f Ţ, ersona socotesc, totuşi. aceste S a dovedit din pertractărilc carI' MI'ha1ache că va aduce lucru nou 

e e o l arsasag, impărtăşindu,se ' 
t 

. greşeli bine venite, căci ele grâbesc' au urmat, că nu chestiunile mari ale A L 
pen TU vecie din taina profundelor în t ' I In ţară. ucrul nou, îl ştie bine 
timitâţi ale geniului finugoric. fâ.ră să reZlrea reacţiullilor fireşti. tăI ii şi ale neamului preocupau pa r . d h 

'd b h Acestea au. şi inceput. tidul Naţiollal Ţărănesc, ci interesele I şt sa, e vec i de tot şi chiar 
.. osan esc, a c iar apreciind la justa F I d tA V t . 1. ~aloare merite!e artistice ale dlui Oo~a ~rrnarea noalui partid reformist personale ale conducătorilor si parti- sa a lnvaţa ştimţa coopera-

In a~est domenIU aparte, am totuşi magh~ar ,este ocea dirztâi din aceste zanilor lor. Pentru "ceste interese per- ţiei tot dela guvernele liberale 
c,:>nvlngerea că dacă in lunga şi sbu re~cţl~tnt j dm strâfundul ma"sselor sonale au cerut număr mare de locuri pe când era învăţător în Topo-

t d 1 
' mmo.n are. maglziare şi german.e, nu în Parlament şi scaune de miniştri, în 1 .. d" M c~uma a . sa e carIeră de agitator, vi _ t" ovenll m uşcel şi conducă-

zl,o?ar ŞI poet al naţiei, n'a aşternut vor ~n arZla ~cl aparâ şi altele. loc să pună şi ei umărul şi să vină t 1 b v •• 

v mCI O judecată protivnică şi nici UI ~~ ~esclude un interesant proces in ajutorul rezolvării chestiunilor mari or a anca populare şi coope-
'a va t d ~ 70llbc m care e bitle sit nu ne şi grele ale ţ~irii şi ale neamuluI o rativei din comuna dsa!e. 

,a ac uşmanos, direct la adresa ungu t 
B 

o '1 ' ames ecclrn. nostru. E b' yr TI or. aici, în împrejurările arătat\: tne ca toţi sătenii din 
)rul l trebUIe cautat stătornicul motiv. f"'ii;'. d: !l(ldătljdUit, iotuş, ca repre Propaganda electorală se face de judeţul Aradului şi mai ales din 
a, <it faptul că dl Ooga şi a găsit raiul z:n

v 
(~/l)l e Ioa e fluanţeLe ai mino· l către I artizanii partidului Naţional A 

me Ppamântesc În castelul lui Adv e atât ntatl;or noastre,o ,să piişeasc:â, . după 1 Tăr~nesc, ~nj,;r~n~ ca la uşa cortului cateva comune cum sunt... să 
Jldă. de conclud.ent.. i~cât bogatul capital alegt.rt. la prad~c:-rea Unet Slflcere 1 partIdul LIberal Ş1 pe conducătorii lui. ştie că ţărăniştii când i-a Învă-
re " respectiV, 10 IstOria noastra din urmă POll~lC: de cof~clll~re şi apropiere, 1 bărbaţi distinşi şi mari ai neamului ţat să facă bănci populare si 
cun, :va trebui scris În scurtă vreme. ' msplrandu se dm mteresele Statului l~ nostru; bârbaţi, încercaţi, ca!i au tre- cooperative şi-au însuşit ideiÎe 
Jre f M lţi d' o, '1 romaTl:. c~re sunt şi interesele lor cut prin multe şi mari vitregii ale 
. _. U In oamenII ZI elor de azi P':OP!ll;.t clilâuzindu.se de singura 10 tÎmpurilor şi cari au ştiut sit salveze ţara şi organizaţia date de partidul 

d 
,. ŞI cu atat mai mulţi cei dl' n vechi' ul Zlnc(.( ce tr b "d t . o 1 • l1' bAra} ŞI" le au dat ca al 1 e ce. regat f"" d <. " _ . e ~e sa a op e: ,.Ct ta,ehl ŞI neclmu In cele mai grele situaţii şi ~ - e or . 
• ",. ,ne un 10 posesia informaţiu. .' tai mi t ~ f' . , A' ~ lOC... I d " , non ali p I! urm a . IInpasun necrezutc de trecut. ZI cand a venlOt la putere 

.. m ar e acest caracter n'au putut in .ce SI' Ion /v1orziani. Să ne arate şi partidul National c.hiar partidul care le-a înfiinţat 
cond; W::","'IPiJ!"'i"M' "AiA *,ŞMfS+Y***iW#!!iWQFjp!P ._ Ţărănesc, ce a făcut el ŞI partizanii . >ud. = lui, pentru ţară şi neam! Să facă ŞI orgamzat, să fie sigură popu· V f r ,. r te d l' ti propag"d', d" propagandă cinstit., l.ţi. judeţului Arad că desvol-

C~aS~sa!t; u,aIl I~ a ~ar luD OI 1I~lioual· meral [are ~~~~~ ~~f~;A~: ~f,:~;~~:[?ec~,~Pa~g;latOa~;n;dă ~~r;;i~ăn~!O~:o)~i:;:i:i :ăco~~ avant şi în aceste ţinuturi dela 
masele şi fâccÎnd demagogie, contra marginea de vest a ţării spre 

qn2rlaV rnmnul 1 II-Dl-a drn~~t2° ~~~u~us~~t~~ c~~ l~~?~e~~~i~~' ~~~~~:ită~ folosul păturei româneşti atât pUU ~~ U ~U li lua energice măsuri, să împedice a· de prigonită şi" sărăcită de dom-
ceste clesmăţări bolnăvicioase. nia maghiară. 1. D. 

1 nt -lui. 

-
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1~~le ~u~p~~~~~~~~ Oraşul 
,această localitate primiţi acelaş Intâmplări 

şi judeţul Arad 
Intruniri politice tratament cu bae de 

Acid carbonic 
sulfur şi sare 

hidroterapie 
:: Cercetaţi deci:: 

Baia Simay 
Personal excelent. Abonaţilor 

reducere 

OiOOK>OK>OiOOiOOiOOiOOOiOOiO 

8 La 39 8 
S Bufetul Cinema 8 

~ Malul Muruului ~ g 8 
'8 se mânâncă :-: 8 
8 :-: eftin şi bine 8 
8 fOB[!ionarii publici au 20 n/o rednme 8 
OiOOiOOiOOKlOKlOiOOKlOOiOOiO 

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

8erăria 

DREHER 
AbonanU primesc deoseb:te con
diţiuni. 0000 61 

Piaţa Avram Iancu Nr. 17, 

j j 

II- I II 
[inema .. MUUl MUR[~UlUr I 

1927 VI/3-4 38 

Lăutarul din Florenta 
În rolul principal I (OnRADT JElT li ELIURfTl BERfift[1 

II_il II 

• Şi hotul cu noroc si poliţistul 
la fel. AS:=dră dl dr. 1. Crizer. mgdic 
dentlst. tr<lversa spaţiul dintre cafe 
neaua Orăşenească şi Bt"rarÎa Kanva. 

Un dibaclU hoţ d! buzunare, - pe 
nesimţitl: şterpeJi din buzunarul hai
nelor do-:torului un ceas de aUr de 
mare valoare. 

La aşa meşter hoţ, desigur trebuia 
un meşte r poli ţist. 

Deci dl Traian Iancu ablul şef al 
urm;jririlor de pe lângă fJrdectula 
Poliţiei Arad, luă afacerea pe mană. 

Astăzi la orele 9 dimineaţa ceasor 
nicul a reintrat În buzunarul paguba 
şului şi he>ţul a intrat la puşcărie 

Se numeşte Gheorghe Cizmaş şi 

Potul de jandarmi Şebiş a prins
alaltăeri Seara pe locuitorii Antonie 
Tomea şi Ion Baba din ace~ comuna. 
împărţind manih·ste ince Idiare şapiro 
grafiate. 

Supuşi primelor cercetări numitii 
au declarat că manifestele le au fos 
date de UI1 agent comunist din Arad. 

Cu actele dresate propagandiştii 
(mai propriu nebun i) au fo:>t Inaintati 
parchetului locaL 

Autori râtile cercete;JZă provenienţa 
acestor manifeste. A restarea autorilor 
lor se dă CI. iminenta. 

este vechI .,m~ser.aş" şi cuno;cut Covasint 
client al "hotelurilor'; poliţieneşti. Spre a se vedea ropularitatea pe 

+ care o au naţional·ţărăniştii d;lm pu 
• 4.lt comunist ceftrist. Funcţio hlicitilţii o dare de se.5ma primită din 

narul A.1ilovan Nicolae din statia Arad, Covăsint. unde în ziua de 29 Iunie 
s'a Îmbătat aseara şi în aceasta starI! piol,erii demagogiei intenţionau să ţie 
a crezut că lucrul cel mai bun de făcut o Întrunire. P,egătirile au fost nu i 
e propaganda comunistă. vorbă foarte active, că n'au f .st 

Profitând dt: imprejurarea că în ro:1nice -. e altă căciulă. Astfel agen 
compania sa se aflau mai mulţi cefe ţii electorali Înv. Terebt!l:ţ !ii Dârlea, 
rişti, a înct:put să şi desvolte progra au colindat tot satul trâmbiţâ'ld »ma 
mul şi să d:sfăşure şirul ideilor, cari rele« eveniment, şi îndemnând lumel 
duc spre raiul bolşenc să participe la adunare. Fără efect in-

A fost dus la poliţie şi probabil la să. Onii Şt. C. Pop şi 1. Orofşoreanu 
răcoare va medita că şi În acest feri in\'. În Galşa. s'au văzut siliţi să vor 
cit program sunt unele puncte negre bească În pustiU. Ce păcat. N' u u avut 
şi obscure cari te pun - la umbl ă. pe cine aţâţa şi promite. Semn că s'a 

In tot cazul supt:riurilor numitului cam săturat lumea de promisiuni. Şi 
le ar reveni datoria să controleze ac ştiţi care a fost rezultJtul acestei pro 
tivitatea acestor elemente, cu atât mai pagande electorale sau mai b ne zis 
mult, cu cât suntem informaţi că nu agitaţii? In acelaş timp vre o 200 de 
mărul lor nu se redUCI! numai la Mi -ateni s'au Înscris în j-Jartidul Liberal! 
lovan Nicolae. Vreţi un semn mai bun, dior cari ba 

• Se atrage din nou atenţiunea teli apa în piul? 
$ofeurilor şi proprietarilor de automo • 
bile asupra vechel ordonanţe a Prefec· Vineri În ziua de 1 J tie, harnicul 
turei Poliţiei Arad. care regulamen şi neobositul prelect al judetului Arad, 
tează viteza de Circulaţie în raza ora· dl 1. Georgescu d ind şi acum dovada 
şului. Abuz.tr le tie Viteză vor fi În că nU nesocoteşte nevoile sătenilor a 
viitor aspru pedepsite, ridicân I descins În comuna noastră unde în in
du se del!cHnlilof şi carnetele de ţelegere cu co':siliul comunal şi frun 
conducatori ai ~aşinelor cu tracţiune II ta~ii ţăra~i. a hO,tăr!t continu~rea ope: 
mecanică de on ce fel. reI de refacere ŞI wtanre, mtrerupta ICI .-... - _____ • __________________ _ 

Cetăţeni, 
nu vă lăsaţi ademeniţi de promisiunile celor nechemati. Judecati 
bine pe toţi cei cari vin în mijlocul vostru şi veţi vedea că cei 
candidaţi pe lista Partidului Naţional-Liberal nu promit decât 
ceeace se poate realIza. 

Votati deci lista acestui partid = 

votati I linia dreaptă 

un an de zile. Astfel au hotărît să dea 
"jutoare penll u terminart'a construcţii· 
lor şco'are - rămase În dărap;mare. zi 
direa C ,sei Culturale şi picta'ed bi 
sencel. 

Poporului i s'a umplut sufletul de 
bucurie văzând câtă grije ii poarta a 
cest om de bil.e şi harnic păstor al ju 
deţului. Rep. 

Vizite administrative 
Numeroaoe delegaţiuni ale săteni

lor <lin comunele iU!leţului Arad s'au 
prezentat saptâmâna trecută d lui 1. 
Prefect I Georgescu solicitându i vizita 
spre a se eonvinge de roadele relei 
administraţiuni de sub regimul trecut 
şi a aviza la măsurile de îndreptare a 

I lucrurilor. 
Eri 1 Iulie dl Prefect 1. Georgescu 

a vizitat saTele: Ohioroc, Şiria, Oalşa, 
Măderat, Săvârşin, Târnova, Şilindia, 
Satul mic, Luguzau, Hodiş, Cued, Tauţ 
şi Dud, luâJ1d pretutindeni contact cu 
primarii, notarii şi toţi functionarti co 
munali, dând tuturor îndrumărÎ În 
exercitarea atribuţiunilor lor şi ordo. 
nând satifacerea cât ma urgentă a 
dreptelor doleanţe formulate de săteni. 

Deşi vizita era neanunţată, peste 
tot locul, dl prefect I. Georgescu, a 
fost întâmpinat cu ovaţiuni şi urale 
ţ:iranii sacrificând o zi mare de 
muncă spre a arăta prefectului lor ma 
r, a dragoste cc·j poartă şi nădejdile 
ce se pun in el intru Îndreptarea gre 
şeli10r a\·erescanei guvernări de tristă 
amintire. 

... 

sunte~m~!~!!~~i~ ~~~ni~ Radn. I există un corp de pompieri Îu care ~ 
se află români şi şvabi. Lu,;rul de l' 
crezut. 

Ceace nU ne vine a crede este 
că atât românii cât şi şvabii recrutati 
în acest corp sunt comandaţi în un 
gureşte. 

Da, domnilor, şi-acum dilpă 9 ani 
dela unire limba românească nu se in
vredlllceşte de atâta stimă şi de atâta 
atentiune. 

D~ ce? el doar româneşte s'a co
mandat şi atuncI când armata română 
a Întrat ill Budapesta in scopuri cu
noscute. 

~ 

Numai pompierii din Radna nu ,~ 
inţeleg aceasta limbă? Ori nu ştiu in 
ce ţară se găsesc! Dacă da, atunci de 
ce la ziua Domnului pompieril au de· 
filat la comanda dată În ungureşte? J 

De ce? iertaţi ne dacă suntem atât i 

de curioşi! 1; 

Dela Adunarea eparhială a Aradului aduse aici, in acest sanctuar. flicân
duse, pe temă bisericească, reproşuri 
dela un partid la celalalt. .. 

fel bine aleşi, iar sinoadele eparhiale 
erau ferite de crize ca cele din zilele 
noastre. Dar, dela o vreme Încoaci. 
acest bllO obiceiu care nu vătăma prin 
cipiul constituţional al alegerii, - obi· 
ceiul conferenţelor mixte de candldare 

1; 

r 
r 

Cuvânt pentru pacea din Biserică 

Vă ro~, Prea Sfinţite d. EpISCOp şi I 
Ono Adunare epaThială, si mi Îngădu 
iti câteva cuvinte la cele spuse de an 
tevorbitorul meu. A existat şi există 
aici, cum se vede, o controversă pe 
tema alegerilor pentru aceasta adunare 
eparhială. că alegerile ad 'că ar fi fost 
influintate din afară, in mod neiertat. 
Un grup de câţiva deputaţi eparhiali. 
cu apartinenţă politică in partidul li 
beral, au dat eri un memoriu, cerând 
măsuri pentru constatarea şi pedepsi
rea ingerinţelor niertate ale admini
straţiei politice naverescane". 

Azi, Ono Adunare eparhială a şi 
luat, În unanimitate, hotărîrea, de a se 
trimite un comisar al adunării eparhi 
ale, pentru a să\'ârşi o anchetă CU ca
ucter infonnativ asupra afinnatelor a
buzuri administrative. Ca preşedinte al 
comisiullei speciale ce aţi delegat ieri 
in aceasta chestiune. ţin si vă mulţu 
mese pentru onoarea ce ni-aţi făcut 
nouă, comisiunei aceleia, când şi aici 
aţi primit cu unanimitate propunerea 

rostit de: Dr. Gir. Cl1lbaad. 

noastră pentru anchetare. Dar nu ml 
pot opri la atâta, cel pllţin eu unul 
deoarece din rostul CÎnstitului meu 
prieten antevorbitor, care a accentuat 
aici şi calitatea sa de jurisconsult epar
hlal, deci apărător din oficiu al lega 
Iităţii, am auzit, cU toţii şi lucruri cari, 
aşa cred, nu pot rămânea fără răs 
puns. 

D Sa a fixat nişte premise, pe cari 
eu le primesc pentru a trage câteva 
concluziun!. Ne spusese adecă despre 
candidările mireneşti pentru judeţul 
Arad, că s'au făcut dintr'o consfătuire 
de mireni; - că în jurul acestor can
didări s'au adus recriminări admini 
stratiei politice averesc:ane de către 
oameni ai partidului liberal, iar acum, 
drept răspuns, li·se reproşează aces
tora ingerinţele ilicite în alegerile pen
tru sinodul eparhial din 1924. 

Eu, reţin constatările de mai sus, I 
făcute de antevorbitorul meu, că re· I 
gretabilele neinţelegeri de afarl sunt I 

P. Sf. Voastră şi Ono Adunare, Vă 
rog să mă, credeţi. că in expunerea 
mea voi căuta si fiu cât mai obiectiv 
şi scurt şi deaceea Vă rog să binevoiţi 
a mI asculta şi pe mine. 

Dao;ă am ajuns până la ci cnirile pe 
cari le cuno'tştem, a"em să facem două 
lucruri: să căutăm pncina relelor din 
jurul alegerilor eparhiale şi chipul cum 
să le prevenim pentru viitor. 

a fost înlocuit cu unele conciliabile. 
Intr'o vreme ajunsesem până acolo, că 
chiar noi, cei din Consistor, nu ştiam t: 

f· 
I~ 

cu toţii: c'ne face candidările. Oficia 
litatea, astfel, a scăpat din mână câr
ma, iar eandidările au început a se 
face după alte orientări, chiar după 
oarecari interese din afară de biserid. ·i 

Pricina ciocnirilor dt> acum eu o Urmart:'a a fost apoi, că, golurile, .1 
reduc la greşala iniţială, săvârşită nu produse de lipsa conferellţeJor mixte -4 

num~i cu prilejul candidărilor pentru de candidare diriguite de autoritatea .1 

sinodul eparhial din urmă şi dela 1924, bisericească odinioară, au fost ocupate 1 

ci şi de mai nainte chiar, când oficia de il1fluinţe lăturalnice. In chipul ace;1 
litatea noastră bisericească a săpat din sta s'a făcut mai uşor că, sub regimul ~ 
mână îndrumarea Într'o măsură oare- ungar, biserica a putut fi terorizată 
care, a alegerilor sinodale. prin candidări susţinute de administra 

Bisericani mai bătrâni ni o spun, ţia politică ungureascli, iar acum, că, .~ 
că după înactivarea Statutui nostru or. sub regim românesc care ne garan- 1 
ganic, episcopul - cel puţin aşa era 1 tează ,de altfel deplina libertate biseri· ~I 
la Arad, - ţinea cu sfetnicii săi din cească, am avut, de două ori dupăo- .~ 
centru şi cu protopopii, consfătuiri, din • laltă, alegeri eparhiale, influinţate de( 
cari se fixau candJdările, atât cele ele- I interese de partid politic şi de admini, tJ 
r~cale cât şi cele mireneşti. R~r se. În l straţîa polîti~ă, şi controverse pe a'<~ 
tampla să se facă altfel alegenle smo· ceasta temă 10 adunarea eparhială. 
dale de odinioară, şi sinodalii erau ast· (Va urma) .~ 
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l Un DOU partid politic~ 
Furtu la care ameninţă dia nou pe National Tuiniştl 

furtuna deslllnţuită În primăvara noi, că proectarea înfiinţării unui nou 
,ăstui an În rândurile Naţionalilor - t partid politic sub conducerea d sale, 

ti . grupul Grigor~ş. Filipescu '. ca şi Î.n ne pare cel viitor în a putea guverna. 
acela a Ţărăniştilor - masa ţărani- I Simbolul mihalachist s'a dl!strămat 
lor şi muncitorilor a d rului N. Lupu I sub atâtea spălături in opoziţie, iar cu
se) pare că nu s'a potolit definitiv şi vuete mintenia manistă a dus pe bieţii par- I 

,de noui desrădăcinări, se aud apro 1 tizani la sapă de lemn 1 
e I piindu se. . i Trăim alte vremuri, deci avem ne-

Deslănţuitorul, de data asta este I voe de alţi idoli; ori mai priceput ca 
I unul dInafara rândunlor fuzionate, este : dl Goga, nu i om politic În toată în
I Însuşi fostul ,zeu dela ~n~erne, care i tinder~a României Mari. Naţional Ţă 

l! I Înfuriat de atatea răsturnan de proecte ; răniştii presîmt furtuna şi şi cârpesc 
înl'ragul înfăptuiri, - îşi caută o nouă . rândurile cu ce pot, aruncând În fraze 
platformă În rândul şi pe spi nare~ ne· I demagogice distrugerea actului dela 4 

Ll mulţumiţilor. Când acest zeu ştie ce il Januarie 1926, singura pistă c<lre moc 
Înseamnă a deţine Internele, prezicerile . nind în umbră, e valonficată cu re-

~ pe cari le face zilnicla Capşa pri~ i elam .. :: Î~, stil" am~ricănesc. Noroc .că 
,căţeluşii ghiftuiţi de belşug - le ŞI ! 10cUltOfll ţării ăştia cunosc trecutul lO

t vede Îndeplinite! Pe cuzişti ii are În·' culpatului, valoare care daca ar intra 
a mână; ştie, ca nemai fiind la Interne, ei în drepturi, n'ar Întârlia să fie reela 

,nu vor mai putea primi noui scaune' mată de prea multe moştenitoare şi 
li În Parlament; aşteaptă acum înfrân,· prea mulţi moştenitori! 
1, gerea National Ţărăniytilor, ~~ şi Î.n DI Octavi~n O~ga, ca păţit În .d~ al 
1, groaşe rimdurile cu cel căzuţi In dis: de a~tea, ştie mal ~:ne, ca OriCine, 
~ I graţia aleg'ătorilor. Că nu vo.r fi el a.devarat~ v~lo~re. ,tramblţată ~e ~a-

toli pe spnnceană, faptul n'are Impor ţlOnal ŢarăI1Işh ŞI Ifl momentul mfran· 
tanţă; se ştie un minunat fabricant de g€'~ii apropia~e, desIăn~ui.nd furtu,na v~ 

n , geHii şi cum d rul N. Lupu a putut prinde pe cel naufraglatl, aducandu-I 
··face din copistul de bancă Madgearu, pe vasul său, cari fiind Încă În larg. 
a un aspirant al Ministerului de Finanţe, nu i se cnnoaşte culoarea. 
i. ya reuşi să croiască din atâtea sute, Ştie Însă bine) că va fi şef de par-
e p.ăi zece ministeriabili de care are ne tid şi viitoruJ apropiat nu ne va 
: voe noul partid. DI Octavian Goga desminţi. 

e -e un mare meşter şi de aceia, credem Rep. 

l 

e • M'. r = • • 
ă Chestia Dtunicipiului 
• - OI Inspector General Administrativ in an(heU. - Primarul refuză 

tonvoc.rea Consiliului. -

Dt Inspector Oeneral Administra 
iv Cristea, trimis de Ministerul de la ' . pnteme pentru ancheta cu privire [il 

,e ,disolvarea municipiului se află de ieri 'e . 
I .• _ • .ill orasul .nostrlJ..~c'>_ .,-,__ . _ '"- _ .. 
~. La orele 4 au fost invitaţi' in 
.~ rUllul din birourile Primăriei dl 
ti Anghel, primarul, şi toţi şefii de ser 

.vicii cu cari s'a intreţinut până ,seara 
li .la orele 8. 

Au fost cercetaţi in special dl 
I~ 

ta ing. Mureşanu, arhitectul Municipiu-
lui şi dl Dârle'a, şeful Economatului. 

)~la orele 8 au plecat pentru amă 
Iă ./Iunie la Uzina Comunală. 

1-

Tot timpul cercetărUor, Primarul 
a avui o purtare puţin cuviincioasâ 
laţil de dl inspector General. 

Acesta, când i a cerut de urr:enţă 
epIlYa&ilrea. Delegaţiei permanente, il 
reluzat, zicând că nu se poate, intru 
cât nu Ila veni nimeni. 

In consecinţă dl Cristea, a jcicut 
personal convocarea ct1tre Consilieri, 
invitâlldu i pentru astăzi dupli ameazd 
la orele 6, 

Vom reveni cu amăfzunte. 

~ , 

~~ Tineretul roman la cariera 
!~ de industrie şi comerţ 
ât f ]n satele noastre sunt mulţi cO· loare cu un viitor sigur, pot crea fa 

'pii cari, dupăce absolvă clasele obli- milii şi pot griji de viitorul copii 
gate a şcoalei primare, în urma sără· lor lor. 

i ·tiei părinţilor, se angajează ca lucră ]n oraşul Timişoara sunt 4 (patru) 
f 'tOti sau Ca servitorî. Aceşti băeţi nici I cămine de elevi industriali şi comer· 

le ". 'Când nu·şi pot Întemeia O existenţă ciali. Elevii din cămine sunt plasaţi la 
le .;:are să le asigure viitorul, ci trăesc negustorii şi meserii, seara umblă obli· 
:i, In sărăcie şi mizerie până se prăpă gativ la şcolile oraşului, până când 
11 l <leşte familia Întreagă. devin sodali. In cămine primesc în-
i· ~. Românii dela sate în stare mate treaga Întreţinere stau sub controlă 
re ~nală bună, după absolvirea şcoalei pri- atât morală cât şi igienică, sunt dis 
e. [. ,mare, duc copii lor la oraşe la şcoli ciplinaţi, deci din partea cea mai mare 
:ă ! sec~ndare, ca să facă din ei funcţia ai acestor băieţi, iese oameni de or
ID I nar~, par _ dintre aceşti băieţi, numai I dine, folositori societăţii şi neamului. 
a r ,~uţml absolvă cu succesul recerut şco- I Atragem atenţiunea părinţilor că 
r- I hle ,secundare, spre a putea trece la acum la sfârşitul anului şcolar să aducă 
se i ,şcolile .superioar~" ca, să devin~ dip e! ! copii lor la Timişoara În căminele ora
Clă r Qamem v cu cuahflcaţle sl:'~~noară ŞI şului, unde vor fi aşezaţi şi de unde 
:ă. t\,astfel ,sa p,oată ocu~a POZ~ţll .de va: vor fi .plasat.i la diferite ~eserii, şi ~e 
te, !l~are In Ylaţ~ ~ra~tlcă. C:et mal mulţi gustOrll, căCI aşa pot gnJI mal bine 
:te -<l~n ,aceştt băieţI din şcolIle secundare, de viitorul copiilor lor, având acum 
ea ra~an ,f~ră. car.te, se. ar:Jică v ca !uncţio i să în2 rijească numai de imbrăcăminte. 
Ite . nan miCI Ş! du~ o ,vlat.a _sar~ca, ,sunt Informaţiuni şi desluşi Ti dă dl Nicolae 
:e tQt~eauna In mlzene ŞI sarăcle ŞI aşa' Nicorescu directorul Căminului No. 4. 
luI :se ,mmulţeşte Un proletariat semi in- din subur'biul "Principele Carol" (Jo
Ită tehgent. sefin), Strada Gheorghe Pop de Bă· 
'a ,,_Atât aceştia precum şi cei săraci seşti No. 22. 
-ă leşlţl d' I 'v ' • 
• , " In şcoa a pnmara, numal aşa Timişoara la 4 lume 1927 
n- lŞl pot crea un viitor sigur şi inde • " .'. 
ri .. pendent, dacă imediat trec din şcoală DlrectLUne~ ~ămmulUl de 
.0. pa carierea meseriilor şi a negustoriilor, ucenw Nr. 4. 
de I ta de mici să înveţe una din aceste .. 
li· Iprofesiuni. Devenind apoi sodali şi· ---------.------
a' I după Împrejurări şi câştig îşi pot În- CUlţi .1 rll.,,(i,nditl 
l1:epe meseriile lor. Prin calităţile lor Trl" bUDa Noua- 1" 
~aturale, diliginţa, capabilitate .şi Ones II 
titate pot sl ajungă oameni de va-

. Cuvinte luminate 
In nnmărul de eri al ziarului no 

stTU am publicat la loc de frunte sfa 
turile de indrumare patriotică ale unui 
valoros luptător cu condeiul, ale dlui 
Ion Montani, vechiu, vrednic şi de 
ceice îl cunosc mult preţuit ziarist. 
Prin chemarea sufletească cu care este 
dsa Înzestrat, ' este În stare de a 
vedea cu mult mai limpede şi mai bine 
lucrurile, decât multi alţi fruntaşi ai 
vieţii noastre sociale, ajunşi la situaţii 
gras răsplătite. 

Nu ieste român din acest judeţ, 
care ceteşte ziare, să nu fi cetit arti 
colele de gazetă scrise de dl MontanÎ. 
Cu toate acestea putini sunt, cari îl 
cunosc, pentrucă dsa a scris fără să 
semneze cele scrise, ba de multeori 
scria cuvinte înţelepte puse În gura ce
lorce ar fi trebuit să le spună, dar nu 
le spusese. In felul acesta ::lsa a des 
voltat o muncă neprihănită şi il doare 
văzând că ea nu a rodit, ba că a fost 
risipită pentru oameni nevrednici de 
a:âta jertfă nobilă, 

Ochiul ager al dlui Montani mai 
vede un lucru, pe cari şi alţii îl văd. 
dar nu au curaj ul să'l spună Cu înţe 
lepciuoe. 

• 
România Mare, tocmai pentrucă e 

mare este pizmuită de mulţi duşmani 
şi vecini. Ea nu e destul de Întărită 
înlăuntru, pentru a cuceri pentru tot
deauna ciostirea ce i se cuvine în a 
fa ră. Această Întărire Înlăuntru a în
târziat, din pricina că ţara nu a avut 
după războiu partide de guvernământ 
pricepute, Încât Încercările făcute cu 
partidele noi au răpit mult timp, ce 
nu se poate recâştiga. 

In astfeJ de Împrejurări starea să 
năfăţii Regelui nostru iubit, Îngrijo 
rează pe oricl" bun român. Mai ales, 
când vedem că in loc de a se cuminţi, 
fruntaşii aleargă În faţa poporului pen 
tru a se înjosi unul pe altul răspân 
dind desnădt'jde şi am~răciune. 

La noi în ţinuturile de dincoare de • 
Carpaţi abia arum Începe a se înfiripa 
o bună îndrumare î ... politica internă, 

căci cărturarii nu au cunoscut in 
deajuns trebuinţele ţării, nici vieata 
politică a vel:hiului regat, care ca şi 
ţară mamă, e lhemat a avea partea 
cOhducătoare în treburile obşteşi. Dacă 
cărturarii nu au cunoscut o, cu atât 

mai puţin au putut O cunoaşte popo
rul dela sate, - iar cărturarii noştri 
can In loc de a ajuta o limpezire a lu 
crurilor, le învr5jbesc şi mai rău, fac 
un rău nespus de mare ţării, mai ales 
În vremea de Îngrijorare, pricinuită de 
starea sănătăţii Regelui. 

Indurerat de patimile urâte, cu 
cari au murdărit partidele de opozitie, 
luptele politice din ţară, scumpul nostru 
Rege, pentru a arăta poporului dru. 
mul, ce are de urmat În aceste zile 
grele, a pus puterea cârmuirei ţării în 
mânile celui mai puternic partid poli
tic; a Partidului Naţional Liberal. 

Este acest lucru făcut sub ochii 
no tri, despre care toată lumea are cu 
noştinţă şi mult ne doare sufletul vă" 
zând cum lăcustele politice ale partide. 
lor aşa poreclite "democratice", nu ia· 
ţeJeg glasul vremii şi voia Regelui, ci 
deslănţuie a, upra ţării cel mai primej, 
dios joc. 

Ace ti oameni, cari nu aU nimica 
sfânt şi cari voiesc să transforme JMa 
Într'o moşie de arândat partidelor po':-=
litice, nuînţeleg mcT~mnătatea pTl' 
liiTrei călduroase, ce a făcut o guver· 
nului dlui 1. 1. C. Brătianu marii noştri 
aliati, Franţa, Italia şi Anglia, cari au 
binecuvântat prin glasul miniştrilor lor 
p·rezidenţi şi al afacerilor streine, ve
nirea la cârmă a Partidului Naţional· 
Liberal. 

Facem o chemare călduroasă către 
toţi cetăţenii acestui judeţ, ~fătuindu i 
să nu se lase ademeniti de oameni ne
rednici, pe cari nici ţara, nici străină· 
tatea nu i cunoaşte - şi să nu se lase 
momiţi de făgădueliie lor fără cumpăt 
căci niciodată nu vor avea nici putere 
nici prilej ca să le împlinească. 

Ne împlinim o datorie patriotică 
indemnând toată lumea să voteze listele 
Partidului Naţional-Liberal, cari poartă 
semnul: 

I 
căci numai atunci dau în aceste zile 
serioase dovada că.şi iubesc ţara. 

Dumnezeu să lumineze mintea tu. 
turor alegătorilor, indreptându le ini· 
mile către ceice voiesc bine ţării şi 
neamului! 

Neamul românesc se găseşte la o grea răspântie. 
Votul vostru îi va hotărâ calea. 
Nu uitaţi că dela Revoluţia naţională din 1848 până la 

inniptuirea României Mari el a fost călăuzit pe drumurile isto
riei de Partidul Naţional-Liberal 

Alegă,tori! 
Votati lista candidatilor Partidului N aţional·Liberal - pentru 

oraşul şi judeţul Arad: 

Votaţi 1 linia dreaptă 

La Cameră: 
General A. Văitoianu 
Dr. A. Oroza, medic 
Dr. Lazar M. (Chişine .), advocat 
Xeni C. fost ministru 
Dr. Ursu 1., advocat 
Episcopescu N., advocat 
Pleş Gh., învăţător 
Dr. Iancu Adam, medic şi agricultor 
Verişan R., director de bancă. 

La Senat: 
Dr. medic A. Demian 
Dr. Gh. Ciuhandu, asesor consistorial 
Dr. medic Manolescu-Strunga, prof. universitar 
Colegiul Consiliilor comunale: Dr. Sever Ispravnic ' 
Colegiul Camerilor de Comert: Dr. M. Mărcuş (Circ. Cluj) 
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INrOBMATIUNI 
• Onor. abonati din oraş ai 

ziarului "Tribuna Nouă" sunt ru
gaţi să comunice de urgenţă Ad
ministraţiei noastre daca primesc 
ziarul mai târziu de ora 8 ttim., 
pentru a lua mlsuri de indrep· 
tare. 

• 
• Distinsul nostru colabora

tor dl profesor Lazăr Roşculeţ 
(R. Oşcu) a plecat eri diminea
ţă la ora 6 la Paris, pentru câ
teva luni. 

• 
• Cărţile de alegători ale cetă

ţenilor oraşului Arad, se pot 
ridica dela biroul electoral (Pa
latul Tribunalului Arad, camera 
No. 51) în fie-care zi dela o
rele 9-13 şi 15 -18. 

• 
• Alti nedreptate ,i abuz. -

Secretarul comunal Şt. Olariu, 
care a implinit 30 de :&ile suspen
dare din serviciu fără nici un mo· 
tiv serios, a fost din nou suspen
dat sine die, pria bunăvoinţa Pri 
marului. 

• 
A I",ut loc o COtlt/Mu;,. lnt,. d"ii 

V. BrdtJGIJlI, OiuDn, RDU,atl" şi a 
Antoll'SCIt. diseutând,,-s •. stadiul In 
C"f6 s, giJs.sc lutrarU. d. riJscumpiJ 
piJr." Il cailor tIT.t, p"tieular., Iti" 
tinut"rU, aUpit,. I · \ 

• Legea amoestiel. S'a decis că 
umnestia să se acorde printr'o lege 
care va fi vo tată de parlament În se
siunea Iulie. Consiliul de miniştri a 
hotărît ca proettul de lege al amnes
tiei să fie Întocmit de către ministerele 
de justiţie şi războiu. 

Intre alţii vor fi amnestiaţi şi cei 
ce ispăşesc şi azi unele acte din tim
pul răscoalelor dela 1907. 

• 
• Eri au avut loc )a herghelia sta· 

tului dela Parţa (Timişoara), mari 
curse de cai organizate de ministerul 
de domenii. S'au distribuit premii in 
bani şi medalii. 

• Administratia financiari Arad 
desminte informaţiunile înexacte 
apărute în unele ziare şi aduce la cu· 
noştinţă . generală, că lucrările Comi
siunilor de apel sunt suspendate numai 
în zilele de 6, 7, 8, 9 şi 10 Iulie 
1928, din lipsa Dlor judecători, cari 
sunt ocupaţi cu lucrările electorale . 

• 
• Ministerul de Finanţe prelun

Ile şte până la 30 August termenul 
Înlăuntrul căruia comercianţji şi in 
dustriaşii să şi poată viza registrele, 
plătind diferenţa de taxe la filele În' 
trebuinţate după data de 1 Mai" a. c. 
data punerei in aplicare a nouei legi 
a timbrului şi a impozitului pe acte si 
fapte juridice, 

• 
• O delegaţie a fabricanţilor de spirt 

s'a prezentat azi dimineaţa dlui Vin 
tilă Brătianu pentru punerea În apli, 
care a legii spirtuaselor şi înfiinţarea 
oficiului de vânzare a spirtului, care 
va pune cap~t fraudelor ce se făceau 
până azi cu taxele asupra spirtului. 

• 
• In legătură cu avansările în armată 

a ofiţerilor propuşi pentru anul acesta, 
dl Vintilă Brătianu, ministru de fi 
nanţe a dispus, să se examint'ze toate 
disponibihtăţiie bugetare, pentru ca 
în limita lor să se poată face aceste 
avansări. 

• .' 
• Tribunalul Arad, secţia tutelară 

aduce la cunoştinţa publicului interesat 
că informaţiunile relative la afaceri tu 
telare se dau numai în zilele de Luni 
şi Vineri Între orele 19 -12. 

• 
• Şoferul Muha Adalbert dio 

Arad, cartierul Moşozi, scăI 
dându se eri în Mureş s'a înecat in 
dreptul podului C. F. R. 

Cadavrul a fost pescuit puţin timp 
după nenorocire şi transportat la 
morga oraşului. 

• 
• Şcoala de Ucenici ,i Ucenice 

az', 3 Iulie la ora 11 1. m. ser
bare de fine de an ,i expoziţie. 

_____ .. _ .. 0 ____ .... ___ .. _ 

Programul guvernului 
- Cultura poporului -

Fapte nu vorbe .. . -
~oliti[a finan[iară a PartWului Hali~naJ-U~er~1 

Buna gospodărie a banului public. - Dreptate în aşeza
rea impozitelor 

Politica financiară a parti- 1 aşezarea lor pe temeiul dreptă
dului naţional-liberal se poate I ţei, precum şi la suprimarea ta·· 
rezuma în două puncte: 1 In- xe10r ilegale. 
dreptarea finanţelor Statului şi Prin cheltueli cumpătate Şt 
2. Revizuirea impozitelor. impuneri cumpătate, prin or' 

Guvernul de eri inaugurase dine şi economie, printr'o chib, 
o politică de cheltueli nesăbuite zuită administrare a banului 
si de favorizare a partizanilor. public, vom dobândi o îmbuL 
Risipă în banul public, dări ne- nătăţire a stării financiare a 
drepte şi taxe ilegale. Statului şi deci o uşurare a im-

Mai mult decât oricând ţara pozitelor. 
are astăzi nevoe de un partid Partidul naţional-liberal, ca 
politic serios care să vestejească singurul partid de bună gos-· 
o asemenea politică finane ară podărie financiară, va repara 
nenorocită şi să salveze repu- repede nedreptăţile şi greşelile 
taţia şi creditul Statului român. săvârşite, ~i, întrebuintând ba-

Partidul naţional-liberal va nul (:ontribuabilului numai pen
face, ca şi în trecut o politică tru nevoile reale ale ţării, va 
de bună gospodărie care va spori solidaritatea socială şi va 
duce la ordonarea cheJtuelilor întări creditul Statului peste ho
Statului, la revizuirea dărilor şi tare. 

.. ........ ~ea. .................... IIII .. __ _ 

Primim următoarele: ID~rălDeaIa unui [an~i~at nationali~t Domnule Director, 41') 

In nr. 17 din 49 Mai a. c. al st. gazete 
Eri dimineaţă s'a prezentat în 10- a Dv. a fost Înserat, că la şcoala normală de 

calul Prefecturii de judeţ, dl Apăteanu, fete din Arad, a fost expusă pe lângă ţesut, 
candidat pe lista naţional ţărăniştilor, broderie şi gospodărie şi obiecte de desemn 
dlui I. Vulpe, cerând să i se elibereze şi caligrafie. 
un permis de trecere pentru propa Pentru stabilirea adevărului, cu onoare 
gandă, ca să nu fie oprit de jandarmi vă rog, să binevoiti a rectifica aceia inserare 
la barierele oraşului. tn sensul că obiecte de desemn şi caJigrajk 

DI Vulpe, îi răspunde că nu are nu au fost expuse de loc, deoarece subsem. 
nevoe de nici un permis. nata din cauză de boală în anul acesta nu 

Atunci dl Apăteanu, supărat, zice: am putut face nici O oari extra·şcolară, gra' 
"Noi avem nevoe mai degrabă de pro tie cirora am putut să obţin cu elevele mele 
pagandă decât Dv., de oarece noi cu cele văzute la expoziţiile anilor anteriori. 
politica noastră, vom reveni asupra Caetele şi hărtiie ce au fost la expoxiţje 
actului din 4 Ianuarie, aducând astfel erau obiectele catedrei de rOllUÎ.nă.îL~ra. 
linişte in ţară". fie şi nu ale mele. .~-

Chemâ.n? martori, sus numit~1 do~n Cele câteva vase pictate, au fost rezul. 
a repe~at ŞI III faţa acestora afirmaţia I btul unOr Încercări a elevelor mele, cari o~ , 
de ma~ sus. . . I biecte au fost expuse fără ştirea mea, pen-

. Cat. d~sp:e c~vlllt,ele m~1 sus po- tru aceasta le consider ca neexpuse. 
me~l!e.' lr:slstam ŞI nOi p~ lang,ă au-, In speranta că veţi da loc acestei cereri, 
tontaţlle In drept - cart au. ŞI fost vă rog să primiţi saluti riie mele distinse 
sesi~ate - p~ntru a p~depsi c~"? s~ Arad, la 1 Iulie 19.7. ' 
cu~me. pe acel ce ~d~c ~nsulte tam I ş~ Pictor Eugenia Cit. Isprallnicu, 
vomţel Regale, ~n~lltrand. 'p?por~ ~l maestra de desemn şi caligrafic. 
idei subversive, aţaţand spmtJle hUl· 

-) Redacţia nu răspunde. 

-00-

ştite ale cetăţenilor paşnici, pentru a 
cerşi un vet, Înjosihdu se astfel în faţa 
lor. Rep. 

Răsboiul pentru intregirea neamului garantarea menţinerii şi desvoltării _ ca 
a impus noui îndatoriri statului paşnice a aşezămintelor democratice 

~ .. ~! .... ~a ....... • ........ ~& ............ ~ee .............. 11 

român. intemeiate de Partidul Naţional·liberal ; 

Ultitna ora Fraţii, despărţiti de atâta amar de 2. năzuinţa firească pentru sporirea 
ani trebuiau să se apropie să se cu- energiei naţionale prin cultură, dân
noască, să se înţeleagă. Nu avem la du St: astfel tuturor fiilor acestei ţări 
îndemână nici nn alt mijloc mai te putinţa de a lua parte la viaţa nouă. ----4!>-
meinic pentru unificarea sufldească, de· Numai prin cultură votul obstesc şi Dimineaţa publică un interwiev BUCUREŞTI. - Comisiuniie de' 
cât cultura. democratizarea ţărei vor fi chezăşuite, . avut cu Burileanu guvernatorul Biîncii lmpunere a suspendat funcţionarea, 

Pentru întărirea neamului şi conso· vor dobândi mereu viaţă nouă şi vor Naţionale, care anunţă că sunt tratativf:' până după alegeri. 
lida rea statului, e ne\'oe de o limpede da roadele aşteptate, numai prin cui· în vederea unui împrumut engkz. Se • 
şi hotărâtă politică a culturii. .. tură ţ~răniml a va isbuti să smulgă· nădăjdueşte că tratativele vor duce la ARAD. Eri la orele 5'45 asupra.: 

Nu numai cărturarii şi intelectualII din pământul cu care a fost Înzestrată bun sfârşit mai ales că atât guvernul oraşului Arad, în urma Unor călduri 
dela oraşe trebuie să fie pătrunşi dt; tot belşugul muncei sănătoase. !!nglez cât şi grupurile financiare sunt Înăbuşitoare a cazut o ploaie cu grin. 
Însemnătatea acestei mari probleme. Nu·i de ajuns să pui la îlldemâna pentru acordarea unui Împrumut care dină de mărimea unor ouă mai mari' 
In deosebi marea masă a P?porului, s~t~am~lui ~ u~e1te şi maş}ni. agricole, să st;rvească valorizării bogăţiilor ro ca cele de porumbel. Grindina a pro .. 
ţărănimea şi muncitori mea dlr~ toate sa l.dal pamant de .mu~c~ ŞI ar~n~ v~. mâneşti. dus enorme stricăciuni: viile au fost, 
unghiurile românismului, trebUie să ~.e t~IUI obştesc, t~ebUie sa 1 dai ŞI . lD\:a~ Un trimis al Bancii engleze la Bu complect distruse. In judeţ, \'itele cari" 
Împărtăşească diu binefacerile cultUrii. tatu;ra f.olo~mţel .ac:s!o! bunur~, sa·1 cureşti a plecat cu cele mai favorabile se aflau pe câmp au fost omorîte ŞI 

Când Partidul Naţional Li~eral .cr~ II~n~tneZl mIntea ŞI sa-l mdrumezl sfor- I referări. ranite. Pe străzi s'a produs o adevă· 
dincios menirii sale istorice ŞI neclmtlt ţanle. Contrar tuturor svonurilor se a· rată panică. Geamurile tuturor clădiri 
in dragostea sa pentru ţărănime, a 1'<um~i prin cultură neam~I,. no~tru I firmă câ dl Vintilă Brătianu ministru lor cu fatada În spre vest, aw fost. 
înfăşurat cele două mari reforme - se v;. ndlca la t~ea~ta de clvlhzaţl~ ~ de finanţe ar admite toate concesiile sparte. Astfel primăria, prefectura pa. 
împroprietărirea şi votul obştt;:c ; ~elorl.alte neamUri, ŞI va merge m~n~ accesibile în acest scop. latul Acsev, se găsesc într'un hal de 
a înscris totodată În programul sa~ ş~ i 111 .mană cu ele pe calea propăşlfll Imprumutul va servi în primul rând nedescris. Coperişul caselor mai slabe 
îndatorirea de ~ ch:zăşui ~i desăvarşl 1 ul1l;ersale. .. stabilizarii. va!utare şi refacerei căilor a fost distru~? grin~ina patrulJz~I1d in ~ 
opera democratică Inceputa. I . Iată pentru ce P~a~t!dul NaţlO~al de comunIcaţie. I poduri. COpil aflaţI pe strada ŞI la bae, 

De ploblema culturală sunt legate) ~Iberal ~.~ l~pta hotarit pentru bau Intre dl ministru V. Brătianu şi au fost runiţi de bucitţilc mari de 
două necesităţi politice imediate: 1. • lllţa polttlCel sale culturale. Banca Angliei ~sunt înţelegeri perfecte. ghiaţă. De mult ~~ s'a văz~lt un pră 

BUCURE:;;TI. - Curtea de Ca păd de proporţlllJe celUl de efl . 
... ~ .. ~ .. ~ ....... T ......... ;MTRIB .... ~.*M ............ ma ........... ' ...... .. 

Votati Votati 
saţie a incetat cercetările. contra lui I Ordo~anţa dlui locat. Bă~ceşti, t~ecând 
Cristu care anul trecut a Impuşcat un I cu trasura pe strada Eminescu. m tim· 
student. S'a constatat că fapta este fă I pul furtunei, căzând a fost călcat de 
cută din legitimă apărare. I trăsură şi acum e în agonie. Trăsura 

BUCURESTI. - Eri noapte În i s'a stricat complect, iar caii au luat o 
Grecia şi în Atena s'au inregistrat cu· la goană. Astfaltul a fost acoperit de • 
tremurft de pământ fără urmări mai I grindina 'care formase o pătură alba,. 
grave. 1 Căderea grindinei a durat 1'j min::!:: 

--Ţ--ip-o-g-r-a f~i-a~A-r-ad~u-l:-;:S:-.-A-::--. -A-:-r-a-dr;-.---------------S:.~..;.;..------ Cenzurat Prefectura Judeţului. 
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