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UkBONAMENTUL: 

~nan 
l PCi luni 
te I luni 

200 L 
100 L 

50 L 

In momentul când numărul 

acesta apare, legea arRlonizăril 

- va fi fost trecută prin parlament, 
şi o mare nedreptate va fj fost 
consumată. 

Corpului didactic j. s'a st.1tuat 
(} sltuaţie morală injositoare ş.i e 
Tncadrat in nişte condiţiuni ma
tarlale nu numai detestabile ci 

ind tteapreptul jijlnitoare. 
~i. Am vrea să ni se spună cîn
ii r stit: Conducătorii noştri politici 
,pita lIlai consideră pe daEcăli neCf-
fest sari propăşirii noastre culturale 

1 mi ?' - d ţ'. sau nu _ mal cre guvernan 11 

secretarii de stat; Când un sub
locotenent in vârstă de 18-24 
ani, necăsătorit, fără familie, Sl'r
vitoare şi chirie, i#a peste 11.000 
lei I unar deşi inainte de război 

a avut o Se tldă de 270 lei; Iar 
eu profesor secundar titular care 
până la 25 ani am invătat şi dat 
examene, căsătorit, cu copii, 
chirie mărită de 16 ori, fără or
donanţă sau alte avantOllgîi, obli
gat să fiu în curent cu ultimHe 
noutăţi din specialitatea mea 
- şi cărţile costă. azi! - !8U 

circa 8000 lei deşi înainte de 
război am avut, fără gradaţii 

420 lei; 
Când, - dar dece-aş mai îşira 

lucruri pe care le cunoaşte toată 
lumea, deşi nu înJrăzneşte ni
meni să le strige. Profesorii de 
toate gradele. tac pentru că sunt 
laşi şi sunt laşi pentru că' ocu
paţiunea lor sedentruă şi intelec
tuală ii face să fie laşi. Suntem 
laşi domnilor colegi, laşi sau 
tem beii pentrucă deşi avem peste 
o sută de colegi in parlament, 
deşi suntem o armată întreagă 

şi deşi toţi ştim să tinem un 
condei În mână - aşa Im i in
chipui, cel puţin - n-am scris 
un articol, n-am ţinut o intrunire 
n-am articulat un sunet de pro
test impotriva situaţlei ce ni s'a 
creiat! 

Ei bine, când guvernul ne cre-
iază o astfel de situaţie şi când 
corpul didactic o acceptă cu 
atâta filozofică linişte - incepe 
să-mi fie silă că sunt profesor. 

AL. CONSTANTINESCU. 
Profesor secundar. 
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Ticăloşia oamenilor poate 

întuneca vremelnic fa s t u I 

marelor evenimente dar mI 

Ie poate nici stăvili curs ul 

nici micşora însemnătatea. 

Arad~ 21 Maiu 1927. 

Sfichiuiri. 
In ultimul număr ai confratelui "Romii· 

nul" un domn redctor al foaiei, .. tânăr" şi 

"intelectual" desigur, dm·edeşte pe o jumă

tate de coloană că n-a priceput nimic din 

conferinta ţinută cu ati'tta suflet şi cu atât 

talent În ziua de 10 Maiu de dl Tătărăscu. 

Pentru a face dm'ada pătrunzătoarei sale 

inteligente afirmă C\1 candoar.IJ că dl Tătă· 

rit!!cu n-a lăcuI altceva în tot cursul vor

birii sale decât... propagandă liherală. Şi 

ştiti dece această meschină insinuare? 

Pentrucă Tătărăscu are talent, e regălean 

şi e liherOlI. 

- Şi ~ă nu te cuprindă scârha I 

DomnU dela Primărie sunt luaţi ,la \'ale 

într'un articol din ofticosul pardon! ofici

osul "Cuvântul Ardealului ~, Daci am fi În
drăznit noi aşa ceva, am fi apărut cu co

loanele albe. Dar cu stilul lui SEXTUS se 

pot atăca şi partizanii, 

Dece? 

Suntem întrehaţi dece in această rubrică 

ne ocupăm mai mult cu naţional. ţărăniştii 

şi ocolim intentionat pe fruntaşii autoriti· 

tilor locale şi pe greco-orientalul lor capel-

maestru. 

gral că ţal a aceasta are incă nevoie 
,tă i de cultură? Am dori să ştim 
ici :precis pentrucă de vorbe umflate 
laslr ca "luminător" "apostolat" şi alte 
Pol! asemenea bazaconii care implică 

:'::~~~n S~r~~;iI_. n~~::e!al~~U: Directorul ~eneral P. J.ll1rime~le Jaruri". 
·es I Când un învăţător cu 6 clase V 

Dece; PCIltn1 ci!. oricât am vrea nei să 

fim de spirituali în \'orbe, domnii aceştia 

ne dau gata prin faptele lor. 

Originalul e mai de prltt de;.;ât .copia. 
11< ~ fie.rnormale şi câteva examene este O ştfr~ care ne surprindt şi căreia I dlrtctor general al Paştelor, t:ă este 

nu nt·. venit până acum să-i dăm om cinstit şi că-şi face datoria, dece 
uptimai prost ,plătit decât un pluto- crezaTe deşi a fost venti1atd de ziar~/t Tot fn foaia naţional-ţărănistă din loca-

~re~njer major cu 4 clase primare; bucllrtşten/!, este următoarea: 
:~OH Când un profesor secundar cu La oficiUl P. T. 1. din localitate a 
V;!aceteaş titluri universitare şi in Vl!lit o circliJard de la Direcfiunea 
doPlus examene de specialitate este Generala P. T. T" din Bucureşti, prin 
Î!ltr1ăsat in urmă nu numai de ma- care se oldonă a se !eline din salar/lti 

func/lonatilor - factori, imple/laţi, 
gistratul de azi cu care eri a fost o!icianfi - sume ce variaza. intre 

:ă dcoleg de clasă sau universitate 300 - 800 lei, p;;ntru... - pentlu 
igub ci şi de sublocotenentul pe care ce ertde!i D-voastră? 
ncer d' I 1 tI· - Pentm ca din banii astfel "dă
!:lent acu m 01 an . a recut a COfl- ruiţi" sd se cumpere in Bucureşti un 
l. genţă din clasa 7 pentruca să imobil care sd fie cadorisit d-lui di
d rtpoată intra in şcoala militară; recfor general Petre Papacosfea, cu 
::epa Când profesorul universitar tre- p1Îl~jul onomastice; sale. 
nt Ibuie să-şi trimită carta de vizită _ Cadou unui director general al unei 
a:idca să pătrundă in biroul şefului institutiuni puolict numit tn actastd 
al lde cabinet, de obicei un student funt.IJune dt cdlre un partid pol·tic? 
1 ~I O imposibilitate morală - şi totu<:i, 

~ f 't . v y ld:cnau ragla ,care a Uitat sa-şi treacă o realitate. 
angexamenele ultimului an; D-l Petre Papa.costea - a-tt mai 
e, c: Când cel mai venerat şi mai auzit D-v. cetifofilor, de numele acesta 

f până. acum un an? --'- nil are cas{1. 
rnp~ savant pro esor universitar nu Intelegem necazul D-sale. - D-l 

poate primi salariu mal mare Petre Papacosfea vrea să aibă un a
:!!d"fcât al unui colonel pentrucă, dăpost pentru batrânete. Nimic mai 
ti deşi e ofiţer in rezervă, a făcut natural şi mai justificat. D-l Petre 
l,prostia să lepede uniforma şi Papacostea este tnsă om sarac, şi nu 
.nesfârşite nopţi de veghe să ca- poate nici cumpara nici edifica. Sătd·· 

eia nu-i o virtute " faptuL ca a rămas 
rtute şi să iscodească drumuri noi Sărac, deşi t la puttfe de mal bine 

'jcbpetltru tinerele generaţii, vlaga de-un a11, este tnsa li111dabil. Dar, 
~vtde mâine a ţării... iertaţi-md onoTat; admiratori ai Şefu
~ar Când eu X, imi incep cariera lui dela P. 1. T, d-I Petre PapacQstea 
le~ca profesor şi o sfârşesc după nil este nici Eminescu, nici Caragiale 
egt30 ani de activitate tot ca pro- nici Iorga şi nici macar Regele Ferdilland 

f ca să poată primi vre-o recompensă 
Ini· esor, ramolit şi acru ca o Iă- sau vre-un omagIu naţional. D-l Petre 
eramâie stoarsă, pe când Y, pe care Papacostta este şi ,ămâne pur şi 

l-am lăsat repetent la inceputul simplu d-I Pe-iru Pa-pa-co-stea. 
- cursului şuperlor de liceu şi s'a Dacă şi acestui domn al cărui nume 

-retras din şcoală, şi-a inceput-o silablsit nu ştim de 'unde a răsărit şi 
nici ce-o să se aleagă mâine de el, 

ca copist şi va sfârşi-o ca di- dacă acestui domn i-se daruieşte azi 
rector general asimilat cu sub- o casa ptlltru simplu fapt c{1 este 

nu s-ar face oare colecia JUTlc/to
litate au apărut unde mustrări, foarte puţin 

hareascd ptflffIJ ministru de Interne 
amir'ale, la adresa D-l D-r Botiş. 

sau finanţe. de-o pildă, pentru direc-
torul general al tnchisorilor _ de către Motivul; D-I D-r Botiş, a luat parte ca 

director al desrăltămÎntului "Aslra", sub 
pensionarii respectivi sau pentru po-

auspiciile căreia s·a tinut conlerinta la pri-
litaiul clasa J/l din urbea X - de min~a D-lui G. Tătărăscu la gară şi la masa 
C(itr~ sl'fl!tntii de stradd ? I ? 

comună de la "Central". 
Sa iei cu forta dela cei mici şi 

neci1ji/i ca să dai cu ploconeli celor 
maţi şi puternici, - faM - o inovatie 
admiflistrativă a cărei genialitate jace 
concurefltă procedeelor de pe vremea 
când priflcipatele române erau sllb 
suzeranitate 7 "reUor şi sub bUlla orân-
dUlre a administratiei fanariote. 

Dar naţional-ţărăniştii nu·! ceartă pe di-

rectorul "Astfel" '="i pe preş~djntele organi

zatiei goldiste din Arad care se Întâmplă 

să fie... tot d-l D·r Botiş. 

Aşa dar D-Iui Botiş nu-i fac morală pentru 

insubordonare prietenii politici el ad~er8arii 

săi., . 

D·"s mai inţelegeţi ceva '; Eu, nu: 
Căci daca unui director general i-se 

dă o casti. dt câteva milioane: la ce 
se poate aştepta un minir;tru Il La Sibiu, conferentiarul de zece mai e 

ŞI Doamne! guvernul are atâlia primit Cu flori, alai, manifeslatiuni publice 

miniştri. că te apucă 1!roaza în faţa etc. patronate de primar, prefect, a~mată, 

P"tsptcf' 1 d hld 'J şi comitetul central al "Astrei~. 
~ iVe Of ce se esc anemice or , .. '. . 

buzunare ale junctlon6rlmii. I La Arad, unuI conferenţIar nu 1 se da 
P 7 t bilete de voie să intre In oraş; celui de-al 

. e eanu. d '1 D P f . , 
P S S'ţ~' rt' 1 1 t,ţ 1 OI ea, ·1 re ect mCI nu·j face cinstea . . 'jafşlsem a leo u asJe: . 

să-I asculte, - V-le Papacosfea, la gestul care 
trebuie I Sibiul este la câteva sute de I":'m mai 

N-avea cum sa. auda d-l director spre orient; Arad\ll e un oraş pur occi· 
dental. general. indemnul nostru dar, de Sigur, 

i-a auzit din alte părţi. Şi cum despre 
D-sa nu se poate spune cd este un om 
nesimtitor, - a făcut gestul necesar; 
pe jumătate numai, dar 1· a lăcut. Şi 

anuml primeşte "darlil M subalterni/or 
săi " ii se/limbd destinaţia: în loc de 
casă d-sale, se va construi un' Sanatoriu 
pentru funcţianarii P. 1. T. 

Un Sanatoriu, oricât de modest, 
costa delll zece milioane tn sus. 

La o aşa de mare sumlf să sell 
ridicat colecta pentru cale bietii jactori 
postali au trebuit sa-şi Intoarcd buzu
narele pt dos Il 

- Nu ne-ar mira I 
P. - Tt. 

l'apislaş 

. .,. . 

Parastas pentru 
G. Mârzescu. 

Sâmbdtd a avut loc la Iaşi o 
pioasd comemorare./mplinindu-se 
un an dela moartea ~lui a. a. 
Mârzescu fost ministru şi distins. 
membru al parUdu.lui Naţional-. 
Liberal, s'a oficiat cu aceastd· 
ocazie un paras/as ln prezenţa 
multor fruntaşi ai politicei şi 

culfurei româneşti. 
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PUBLICAŢiUNE. In rezoluarea crizei de combustibil. 

Nu călătoriţi 
la băile scumpe, când şi În acea· 

stă localitate primiţi acelaş 

tratament cu bae de 

ACID CARBONIC 
SULFUR ŞI SARE 

HIDROTERAP~E. 

Cercetati deci • 
BAIA SIM~\Y. 

Pe'rsonal excelent. Abona-
tilor reducere. 29 

_ ... ..,..,.A ..... ,..·_-, ... ~ ...... __ ..... __ .,.· .... _--.... ..,. .. • .... ,.-~ ... --

13-}927. Comitetul şcolar Şiria 

PUBLICA ŢtUNE. 
Comitetul şcolar din Şirla va tine 

llcitaţ'une publică in ZIua de 29- Iunie 
1921 ora 10 pentru furnizarea a lor 10 
VI goane lemne de foc, pe seama şcoa
lelor prit .. are de stat. 

Licltatiunea va avea loc in biroul 
directiuni! şcolare, cu oferte închise, 
pe lângă respectarea dispozlţlunllor 

legll contabiltăţii publice. 

Se aduce la cunostinlă celor Înte
res?ţi că la Administratia financiară 

se af·i de vânzare cu preţul de 100 
Lei Noua Lege a timbrului ed'tle ofi~ 
elală, având un Index alfabetl.! şi ln
strucţiunHe mlnlliteriale qe aplicare. 
Nr. (36) 

- ~ .... "4. ............ 

În atentillnea , 
bolnauilor de piept. 

Ku de mult doi ingineri francezi făcură 
Academ;ei de ştiinţe din Paris o comun:· 
care care ce li interesa nu nurn ai din 
punct de vedere ştiintific dar mai ales prin 
conse~inţcle ce le va a\'ca în Tezol,'alea 
unor probleme foarte importante elim eSte 

prc,hlenu combllstibilului. 
]n două articole precedente s'a arătat 

criza mondială de combustibil ce se va 
desch:de prin epuizarea zilcitminlelor eXls· 
tente precum şi eforturile ce se fac pentru 
m\1tarea ei ciit mai departe. Aceste eforturi 
- precum s'a vazul - nu pot fi făcute 

decât în direcţia economiei cât mai mare 
in ardere prin combustiuni cât mai raţional 
tăcule şi pentru ca a~tfel pierderile de câl-

Medlcul- şef al oraşului atrage aten- dură sa fie nIt mai mici. 

ţiunea atât a b )lnavilor cât şi a me· La 15 Nocmbrie i 926 Dnii Georgcs 
dlcllor de circumscripţie rurală şi pri- Clande şi Paul Bouchcrot prezentară Aca
măriilor comunale. că fiind numărul dcm:ei de ştiinte din Paris o turbină cu 
paturilor gratuite in sanatorul de tuber. aburi ce lucra cu presiunea iniţială a abu· 

rilor de 0,03 at şi cu presiunea conden· 
culoşi al oraşului numai de 25 şi cum satofilor de 0,01 at. Turbina prezentată efa 
acestea sunt mai totdeauna ocupate, compuM. din 2 flaeoane de sticla. Intr' unul 
ba:de multe-or! mai multe cereri aş· - cam de Z5 litri - se găsea cam 13 
teaptă să le vină rândul, pentru incun- litrii apă caldă de 24

Q 
C. L'n tub plecând 

din partea superioara a lui patrunde într'un jurarea oboselil şi speselor zadarnIce 
alt flacon cu ghiată la fund, şi cu care se 

cu călătoria aci şI inapoI nimeni să proToea cu nişte pompe un vacuum de 0,01 
nu plece la sanator până nu a intre- al., ghiaţa - scăzând temperatura - ajuta 
bat şi primit răspuus prin telefon (No. formarea vacuumului. 
344) sau În scris că esle loc gratuit Din cauza vidului pro\'ocal, apa la 24° 

t I M ! b.' d ă a ti b I I C incepe si fiarbă transformându-se in aburi pen ru e • a lUt", ac ceş o • . - d O 03 . f I . . abngan , at. preslU"e. Ast el aburu se 
DaTI loalOtează pe adresa sanatorulUl destindea de la presiunea primului flacon 
O cerere cu certif!cat de paupertate şi 0,03 ai. la presiunea condensatorului 0,01 at. 
aşteaptă acasă avizul telegrafic al sana- Diferenta de 0,02 a!, a reuşit a naşte 

torului. Locuri cu plată stau~mal to· 5000 rot;'min. la o roată L~val cu diamet· 

d I d- 'ţ' - 37 rul de 15 cm· pusă in Jreptul tubului ce 
eauna a If;POZ' le. b" . di l d - fi sta tlea comumcaţta ntre ce e oua acoane , 

. f Timbrele vechi vor fi schim-
Comitetul. . bate. 

_ ............... ""_ ... _ ... __ ... ~-... • __ ... *ft .......... __ ."" .. -- Timbrele fiscale de 1, 2, 3,5, tO, 

Şiria, la 14 Maiu 1927. 

Nr. (34.) 

Afară de succesul technic ~'c·1 prezintA I 

- de a fi o turbinâ care să. lucreze cu 
presiuni considerate ca neglijabile piină in 
prezcnt - această turbină are rezervat un 
mare rol pentru viitor. Chestiunea combu
stibilulni cere a fi rezolvita. 

PUBLICAŢIUNE. 

Dlrecţiunea liceului Elena Ghiba Blrta 
din Arad din incredinţarea Comitetu
lui Şcolar publică concurs de licitaţie 
cu termin de 20 z.lIe dela data publi
cărII până la 10 Iunie 1927 ora 11, 
pentru următoarele: 

a) 20-000 kgr' cox calitatea 1. 
b) 10 vagoane de lemne (fag) callt. 

1. pentru incălzlre. 
e) Preparaturlle şi transfomârile În 

liceu. 
d) Llferar~a oleulul pentru padt· 

ment. 
e) Vinderea fierelor vechi aflătoare 

tn liceu. 
Oferteletnchise în plic sigilat să fie 

prezentate direcţi unii liceului până la 
termenul suslndicat. 

Arad la 19jV 1927. 

Direcţiunea liceului "ELena Ghiba-
Birfa". Nr. 35 

Cronica sanitară. 

Boalele • venerIce. 

20, 30 şi 53 Lei dÎn vechea emisiune 
vor putea fi întrebuinţate numai pânl 
1 Iunie a. c. Dela aceasta dată şi piuA 
la 1 Iulie a. c. vor fi preschlmbate cu 
timbre din emisiune nod. 

Noul curs de convertire al 
valuteJor la C. F. R. 

AdminIstraţia C. F. R. a stabilit şi 

pabllcat următorul curs de convertIre 
al taxelor exprimate in monede străloe, 
tn traficul de călători, bagaje ,i măr
furi, cu cartare directă sau intreruptă: 

un franc aur ori elveţian 33,-
" " francez.. 1.-

una marcă germană 41,-
un ştllng austriac . 25.-
" pengoe (ung.) .• 30.-

una coroană cehos!. 5.25 
• liră italiană. • 9.50 

un dinar (sârbesc).· 3.20 
una levi (bulgară). .. 1.40 

&&E JE&± 

Vom vedea În cele ce vor urma cum 
tmhina ce lucreaza cu a huri de 0,03 at. 
presiune iniţială şi concepută de Dnii Claude 
şi Boucherot va contribui la soluţionarea ei. 

Se poate calcula şi găsi că 1 m S de apă 
d. 28°-300 C. produce cam 10 Kgr. abur 
la 0,03 at. presiune şi care destlzându-se 
la 0.01 al. dă cam IDO.OOO Kgr. metrii 

Pentru acoperirilc necasitătilor industriale 
se vede dar nevoia unor enorme cantităţi 

de apă caldă cât şi rece care inlocuind 
gheaţa să asigure tempo joase necesare pen
tru atingerea vacuumului de 0,01 at 

S'a constatat că Oceaneie tropicale au 
tempo apei de la suprafaţă constant', în tot 
anul atât ziua cât şi noaptea fiind de 
27-28-30° C. 

Deasemenea s'a mai constatat că - în 
adâncime - tem, apei oceanelor scade iar 
la tOOO mtr. adâncime este cam 3,8 - 4 uC. 

Deci apa rece de 4 0 necesară conden
satorului se păseşte în acelaş loc cu apa 
caldă de 28° C. dar sub ea la 1000 mtr. 
- Pentru Il o ridica la suprafaţa ocea· 
nului - din cauza marilor presiuni ce 
domnesc accea adâncime este de de ajuns o 
uşoară aspiraţie printr'un tuh ce·ar coborî 
până la adâncimea de 1090 m. 

&2!5!L! ±&M!:mz: 

face şi Înafară de contact sexual tot I norailc. Aceasta boală o întâlnim mal 
prin acest purolu. Aşa d. e. dacă alei la IndivizII tinerI. 
puroiul acesta. care conţine gonococci Blenoragia apare după contact se
cu ajutorul mâneJor, degetelor ajunge xual de regulă in intervalul de 3-8, 
la ochi, produce blenongia ochiului, zile, poate insă să se Ivească şi mal 
baali foarte periculoasă, care daci târz.iu la 14 zile. Blenora2ia se câŞtlgd 

de Dr. M. nu se descopere şi nu se introduce deci numai prin contact sexual Şl nici 
Blenoragla este boală lipicioasă tratamentul la timp, produce orbIrea decum din vis rău sau alte fmpnjurdri 

, cauzată de un microb numit gono- Individului. Indeosebi mamele îşi pot miraculoase dupa cum susţine poporul 
coccul lui Nelsser. Se manifestă prIn Infecta copil noui născuţi cu bleno- nostru. Bolnavii negâDd contactul se
o scurgere a canalului uretral (teava ragle prin actul naşterei. Tocmai din xual Incercă aşi acoperi vinovăţia, 
udulul), care . scurgere la inceput al- acest motiv s'au luat măsuri şi s'au atribuind ş\ expllcând cauza Infectlei 
bldoasă devine în scurt timp puru- Instruat moaşele noastre ca să aplice vIsului rAu sau altor inchipuIri fan
ioasă. Canalul uretrallnflamat prezintă copiilor noul născuţi Imediat după ţastice. 

dureri mai ales la urinare. Boala în naştere câte-va picături de soluţie Blenorogla este o boalA. care azi se 
general se locallzează pe caul, dar de nitrat de argint pentu ca aceasta vindecă perfect; na1ural numai printr'un 
de aici adesea ori se estlode in sus solutie să nimicească eventualii mi· tratament special şi apUcat raţlona1. 
pe căile urinare; aşa intri tn beşlcă, crobi gonococcl, cari s'ar putea lipi Multlsustln, el blenoragia nu se poate 
prostată, testlcull şi rinichi la bărbatl, de ochII Doul nAscutllor în decursul vindeca. Părerea aceasta e greşită şi 
la femei Intri in mitră (strat), ovarlt na,terel. este susţinută de acelea persoane, carI 
producând acolo Inflamatli ehronlc:e Blenorogla nu lnfecteazl singele nici când n'au clutat să se vindece 
,1 de lungă duratl in urma cărora omului după cum sustine lumea laici; radical, sau dacă au fi că~tat nu au 
femetle luflr foarte mult. Infect1a tnsi poate trece dia canalul urmat tratamentul necesar plnl la com-

8lenoragla este o boall venerlc4; ur~tral In organism prin căile IImfa- plecta vIDd~care. Deacela blenoragia 
11.lrea el le faee apr.olpe Dumal prin I tlce, Jocallzlndu-se la Incheleturl <M.- nevlndecatl (chroolcl) apare Iar dupA 
cGutad sexual. Seurlerea, parolul tteulatll, ieDuncblu. cot, degete) pro· Ud timp fi tn felul acuta poate dura 
eglltlne ,oD"ooel. Infeclt. le poate duclr1d afa numitul relJmaUam blţ- chiar ,1 mai mqlţl aDI. 

Cum În ocean avem cantităţi mari 1 
arii atît calda cât şi rece - avem la il 
demână elementele necesare constructiei IJIIt 

llzini pe principiul expus mai sus şi cari I 
fie capabile să satisfacă cerinţe cât de mar U 

l;zina oceankă e concepută a fi il1!1t1P 
laIii pe un ponton - cam de 150 m. d.i!E 
metru - ancorat de fundul oceanului PfI t~ 
tru a nu fi deplasat de vall:ri. il 

Apa caldă este absorbită de pompele Jd rt 
suprafată Iar cea n:ce printr'un tub C41( 
trai dela 1000 m adâncime care pOii ' 

ajunge până la 25 m. diam. C 

O astfel de u;.dnă ar fi supusă la flf41 
tuni ce ar produce valuri importall'i 
10 - 15 m. Ia cari n'ar putea rezista. c 

Prima soluţie a fost imaginarea unei uzit{) 
submcrsibile ca.re la apariţia furtunelor I 

se poată lIcufunda câţiva metrii aş!cptq a 
trecerea furlunelor pentru a elli dtn nou la 
sllprafată. - In acest C8Z - apa cakf , 
se va intrcbuinţa la producerea vaporilor 
unor materiale uşor volatile cum ar fi ciS 
rura de etil sau anhidrida carbonică - le 
dnd cea rece - la condensarea lor. Tu 
hina ar merge cu aburii acestor corpuri. 1; 

Soluţia cea de a doua - şi posibil J 
cea mai probabilă de a fi aleasă - va Il 
construirea unui ponton capabil a ţine piqr 
oricărei furtuni <

Se cndc că dând pontonului 600 ruta 
diametru se va ajunge acest scop. 

Pe un asemenea ponton turbinele VOI 

aşezate radial, iar 'l:antitatea de apă ubs\rft 
bită va fi cam de 2000 m ~ pc secundă. -.8 

Având în vedere că 1 mS apă caldă dă!l(j 
trayaliu e~hh'alenl cu 100.0uO Kgr. m~ttll 
- iar jin aceştia se poate obţine 75.0~ 

Kgr. m. energie electrică - socotind ap~ 
30,000 Kgr. ril, ca necesari pompe1or jCl 
vacuum şi aspiraţiei, rămâne că 1 m:l rv 
apă 2S IJC. va da 45.QOO Kgr. m. enelftl 
electrică disponibilă. - Cu 2000 roS ara 
pe secundii se va obţine o putere ~. 

lJOO.OOO Kw. ceiace ar reprezenta o uz~ 

de aproape 250 ori mai mare ca uzi!a 
electrică a Aradului: ~: 

Această uzină a fost socotită a costa 1, 
miliard franci frllncezi, iar curentul prod:(j 
s'ar putea yiode cu cel Olult 0,50Iel!l\w,·or 

Energia electrică produsă ar putea fi ~ 
misă cu ajutorul unui cablu submarin!a 
teren ~ea apoi -ri. fift-di9triIJYi4i1, fi. ~w.te 
pe loc pe ponton. In a.cest cal. pontonul ie 
avea fabrică şi locuinţele lucrătorilor mei 
sari. UŞOl' ne vom închipui dar oameni ni; , 

cându·se pe un astfel de ponton in mijlott 
oceanelor tropicale trăind şi murind apoi rrr 
să fi călcat sau chiar făra să fi zărit pământ.r 

In fine binefacerile unei astfel de UAt 
au mai fost speculate prin conceperea CG 

struirei lor pe litoralele mărilor tropicale el 
maluri abrupte până la 1000 metri adânci .. 

Apa rece de evacuare ar fi condusă 
clădiri prin canaiiz,ări asemănătoal'e canI 
zărilor de calorifer - frigorifere - ce ~ 
tempera atmosfera prea caldă dând pOllibi 
tatea unei activităţi mai intense prin oomS 

ditatca ce-o oferă muncei, temperaturile Jlili 
derate ale atm08ferei, "1J 

Făcând concurenţa la ptima vedere ]'f 
Jules Vertel. concepătorii acestor plaOl~ 
par Il avea şansa de aşi vedea planul reali~ 

LE 1. 
Tratamentul se va incepe şi va urol 

totdeauna după sfatul şi dlrectlvfci 
medicului, şi nici când după sfaturi' 
prieUnHor sau altor cunoscuţi. J 

Tratamentul Introdus va avea ren' 
tat bun numai in cazul când bolna'~ 
va tinea stoamă de toate împrejurărII' 

.I! 
cari pot ilgrava şi Impledeca mers. 
bun al vindecării. Cart sunt condlţiir 
cari trebuesc urmate neapărat de 11 
bolnav in decunul tratamentului? ~l 
nu consume alcool! Să nu bea al4 
vin, nici bere, nici rachiu. Se va te 
de maocări plperate sau sărate. te ~ 
neral să evite toate sfortărlle trapul!~ 
Deasemenea se va abtine indeo~1 
dela contact sexual. ~ 

Urmând tratamentul medicului, 6.~ 
ne tln!nd seaml de acestea jmprej 
rări, vindecarea va tntârzla, se vor I 
cornp1icatiunl, cari natural prelungef~ 
durata bOII el şI tratamentalul. :'! 

Să ,tim Jnsă ca blenoragla fie t 

cât (le ara vi, se poate vindeca, '1 
Ilumal prin concursul mediculai urml! 
sfaturile ,1 prelcnpţlunlle luI. t 

~ 
i 
L 
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Rectifieare. •• Vremtl. Din Siria • 
Serbarea de IO naia In 1egăfurel cu uorbire8 D-Iut Căp. 

Aniversarea zilei de 10 Malu i'. I?opouki la P.1rneaulI. 

ri Semnele 
i Ulit 10 primii ani, ce·au urmat războiului neaseă a poporului englez, care se serbat În Icelt an în comuna noastră 
ari lun puternic curent democratic ,'a vede a nu fi putut rezl5ta tentaţlllor cu insufletire generală şi cu un fast In darea de seamă referitoare, la 
,mar putut constata in întreagA Europa. (hipltelor) bolşevice. Ultima &,revă a drolebit. tn :.Iua praznicului grlbitu· serbarea Ateneulul poporan din Pir
~~l:EXDerimentăr!le" făcute de către diferi- muncitorilor mineri, care a fost cea s'au mic ,1 mare, Intelectual ,i ţăran, neava ,'au trecut unele expresII care, 
li PfI tele tărI a}Unie pe mână bărbaţilor poli- mai, formidabilă ,<putl!fDică) ~ g~eVă I ~!a~~~l~a~~em~an::~barea cea mare. după afirmaţia sustinuta a vorbitorulai 

tiei ce reprezentau acel curent, nu au dat muncltoreasc~. ce s a pomenit can va. Şi de data acealta, progamul lerbă- fi după maauicrliul pe cart ni l~a 
C Jdrezultatele dorite, Elementele de stânga a cauzat Angliei pagube en~rme (fo~rte rii a fOlt aranjat de ,coala primlr~ de pus ia dlflpozltle ulterior, trebu!tsc rec. 
~(soclallşttl, comuolştH, etc.) oricat de mari). Aceasta constatare a.d~termlDat stat a clrul director dl I. Mladm I tlflcate in seDiul următor: 

pOii convinşi vor fi fost, de principiile po- (hotărtt) pe bărbatli de stat al Angliei I depus multi .~lrulntă pentru reuşita "România-mart a-ar părea cd nu 

l f ••. ~ltlcel lor,- s'au adeverit ca nepre- să restrângă drept\.ll muncitorilor de atât de splendidă. a adus (vouJ, Plrnăvenllor, N. R.) nici 
~ i f ă It' l futul serbărli a fost foarte mult 

Irta~cgătite pentru a putel pr~lua frânele I declara Ş ace grev , pr Il ro ege ridicat şi prin participarea in corpore ° schimbare", şi, .dredndu.se co-
l, conducerii unul stat modern, cu Ull specială, care tocmai .acum a lost a Reuniunii pompierilor din localitate phlor ~ Crtdtti. ca sd simţiţi,e D-zeu 
,UZiiorganlsm atât de complicat. Dar peste votată. sub COnducerea dlor Dr. Laza ,1 Gh. cum l-am simţit eu ÎII n~numdrate ltr
Dr .Iacestea s'a adeverit tnsu~şi prollramul Pentru a salva aparentele, partidul Popa notarul comuneI. tâmplări de EuLe (nCtlcarJ ale vietii 
:ptqacelor partide ca irealizabil (de nein- laburist condus de Macdonald a făcut In tot drumal, dela fcoală la bist;- mele". 
,ou I onoziţie la valoarea proiectului. deşi rlcă fi 'ndarăt, in fruntea. convoiulul 
califaptuit). ... mergea plutonul de pompieri, prece- Intrucât forma relatări! noaste din. 

·ilor Afară de Rusia, unde sunt nişte s'a putut constata, că Înşl-,1 con- dat de drapelul ,coalei primare, urmat 
fi cÎstări specifice, hnpreună cu U.garl~, ducătorii muncitorilor erau profund de şirul mlcuţUor elrvl dela grădina 
-'care ÎUc~ are elemente asiatice, Îa men- impresionati tn fata mărimel pagube-' de copii No. 1. de sub conducerea 
, TU.talltatea (l'udecata) sa turan!că. au a- lor pricinuite economiei naţionale, de dşoard FI. Halmagean, îmbrăcaţi in 
un. . j admirabile costume naţionale, confec~ 
bit .juns prada comunismului celUI ma greva orgaDizată de el. ţlonate la inllitenţa harnlcel conduca.-
va nebun, au mal plătlt scump txpe- Legea re organizării asociaţiunllor toaTe. Nici de data aceuta n'a lipsit 

: piqrlmentările cu partidele de stânga, muncitoreşti (Trade~Union) din ArcUa, fautara naţionali din locahtate, care 
'Ciermanla, Austria. IbliCl, Frlnţa ,i cuprinde 3 dispozitii principale: impreună cu gorniştll pompieri, în mod 

fllt acum mal nou Anglia. 1. face Impoiibilă (cu neputinţa) alternativ ne-au delectat Ca diferite 
marşarl naţionale. 

vor In Germania toată viaţa de sta.t a declararea unei greve generale, care Serviciul Divin, oficiat cu toatA ce-
~hscrfost dată peste cap. ]n Austr:la au pus de regulă are caracter pol;ttc, remania de către parochuI V. Popo-
dă,-.aparatul administrativ in impoiibilitate 2. desfiinţarea caracterului politic' al viciu, a fast \mpunltor. La It-ta E
dă ~e a mai funcţiona. In Italia isbuc- sindicatelor muncitoreşti, - tnsă le vangelie şi la toate ru&,ăcluni1e rostite 
m~nnl'se un comunism in fl!lul său, care J Xli ă ă illnter elor pra pentru Bunul şi !Marele nOlitru Rege, 

Ud pe ce e & e ap r r es - goroiştii pompieri luflau RUEdciunea 
15.0~a produs reactiunea fasciimulul. Franta fe51onale, ceiace a ImpresIonat foarte mult marea 
or aPjare sll~şi mulţumească perturbaţlunlle 3. garantarea lIbertăţii muncii In- multime a publicului participant. 

numirul precedent seamănă foarte 
mult ca citatele de mai sus, extrase 
din ,chiar trxtul conferinţei şi intrucit 
d·l căpitn N. Popovlci nu a cetit 
acealtA conferintă ci a rostit-o. le 
prea poate ca in relatarea noastra să 
se fi latAlnit un Japsus memoriae ai 
reporterului cu un lopsus Jinquae at 
onoratului vorbitor. 

Suntem IDSă sIguri că iDtentia d·lul 
cAplt&n Popovicl a fOit acela pe care 
o aratA textul ee ni l-a pus la dis
pozitie. dupA cum suntem convinşi el 
redactarea reporterului nostru nu 411-

cunde nici urmă de intentie jignitoare 
la Idrell O-lui căpitan Popovicl. 

Deaceea ne grăbim iă făcem Joc 
acestei rectificlri. 

n:l ţvalutare şi budgetare (turbarărfle bă~ dlvlduale, - adică, sindicatele d. nu După masă şcoala primari a aranjat 
neq:neşti) exclusiv atitudinel extremiste albe putere de represalii (asuprire) o şezătoare festlvl cu UD program 
lS aratât de dârze • partidelor de stângă. asupra muncltorilQr, cari nu voiesc si bine selecţionat, amintlndu·se atat in 
re l piesa teatrală cât şi În celelalte puncte, • .-.. , ... _. _.. ...., "" , .. 
uz~{n Anglia partidul laburist (soclaIi5t) tntrernpă munca pentru a se alătura numai de evenimentele naţionale dela 
uzirajuns la cârmă abia s'a putut men- celor Intraţi în grevă. 1817. Din iletiuitatea ftteneului 

popular "Casa nationalil" 
din tlrad-PArneauiI. 

~ine Ia suprafaţă câteva luni. Pentru a-I da legII toate condiţiile Cuvântarea fe.tivă a fost rosuti. de 
!ta 1, Pretutindeni, - afară de RUila, unde de nepărtlnlt, ea a deifiinţat şi către directorul şcoliei, care il eviden
p,rod:după cum spuneam sunt stăploe ni!::te dreptul patronilor de ade c Iar a tiat momentele Unirii cel<u douA Prin-
,\ -Of ,. cipate fi declararea indepeodeatel. fi tstărI de lucruri unice in felul lor. - .lock-out", - adica de a se pUne el Pe la mijlocul programului oi-s'a 
rin Iau preluat Irânele partidele de dreapta, tn grevA prin concediarea tn massa prezlntat un frumos tablou al mlcu- Marile serbari din 5-6 Martie la care 
~W~Caf+-aU-j.B5p'irat iacredere lfl mas&ele muncitorilor. ţHor elevi dela grAdlaa de copil de au participaf Intreaga intelect.aUtate 
.nul 'electorale prin trecutul lor, - şi au Această Lege, un semn al vremuri- sub conducerea d-,oarei Hllmiieao, şi tdrdnimea oraşUlui, având prezent(/. 

mc I 10f, este viu dl~cutatX l~n presa din lume. executAnd admirabil Hora UnirII ,1 ilustrei D~ne Pline. A. Cantacuzino. 
. .făcut ordine restabilind fntştea. • Ci Un marş. C" Dust prilef!lu s'au distins punctele 
~~l: Anglia. tara clasică ;a Parlamenta- InregistrAm şi noi acest fapt, re- Ultimul pun.:t din program, mlşcllri date de secţUlt.' muzicală, artistica 
'oi frrismulul. a făcut o dureroasA expe· comandându-l spre mfditllre (chlbzulre) glmnastlce, Îmbînate cu un foarte şi a dansurllor naţionale conduse de 
nânll-rientă dând libertate propagandei ex- democratilor aOitrii cu cămaşa scoasă. frumos cântec de 10 Malu, executat D'nii proj. Blru, D. Nanu li d-şoarele 
~ UUtremiste muncitoreştI. Aorlia s'a bazat România tncă I suferit pe urma ac- de 16 eleve din el. V. primară, imbrl- Otllc3n, 
:a ca 1 1 tăt tlvititlt lor, eate uniform În haine de gimnastică, Jncepând cu primdva/Q a. curent At. 
::ale (prea mult pe inte epc unea ce e· sub conducerea d·şoarei S. Petlca a primit o noud dezvoltart plin co-
:ncilll_ .... ·_.".-~IN.-... _ ........ >J.: .................. _ .... __ .. ,..., • .". .. _ ................................. ----.......... ,. _ ... _..-·~ ........ - __ H· ....... .,.-... '" _ ............ >J-__ ................ _ .. _ tnvăţătoarr. laborarea "Cucului CII/tural Arad" 

~ d Rid I . III Am icrls Icestea rânduri, nu ca si condus cu multă pricepere şi inimd de 'Ii Ilră;i eB~re It omane e e aSGICO . fac recllmă şirlenllor, ci pentrucA am d./ dir. SImion Albu, (şcoala Str. 
usă 
cana: 
ce' 

losibiTeatrul oră,aneac: 

Spectacole: 
_ ~'§r5 -~ -$1 -, - Tl7 

oomSÎimbătă, 21 Mai ora 9 "Orlow" operetă 
le s;SâmbăIă ~i Duminecă, la ora 3 Misldr Bre' 

V'a demonstra diferite încercări de sugestie, 
:re rprecedat fiind de comedia "Imblânzitorul 

lan;de lei". 
P " Dumjnecă la ora 9 n Căpitanul cântăret, 
ealll

l
L 1 - p., 20 d '1 uni 23 li> al: epe (;eorgescu:" e ZI e 

.... la răcoare". 
I urUMercuri 25 Mai şi joi 26: Teahul naţional 
=tlvedin Cluj va juca »Amicii falşi" !ii "Un erou". 
atuiÎVineri şi Sâmbătă: Mişu Folino, două comedii. 

Ar,na de varA: 
rezuVineri 2 o Mai "Pompadour·. 
Ina'l'Sâmbătă, Duwinec& şi Luni, Trupa ope
lII~llreteî evreeşti din Vilna va da trei repre-

Iri:IJ .. 
zentatll. 

ner~Palatul cultural: 
IdlţnDuminecă 22 Mai, Reuniunea amatorilor de 
:le IMuzică va da un concert în amintirea lui 
l? ~Beelho~'ffl. 

i II(Cinematografe: 
a ft "Malul Mure,ului": Azi va rula .Nobll 
te fiii vagabond~ cel mai mare film al sezonului 

I\.cu renumitul Coline în rolul principal. lnce· 
IPU putul reprezentaţie! la orele 9 1/. precis. 

eos~ Apollo: 18.21 Mai: "Fetele regimentului·. 
:22-24 Mai: "Dulce fetiţă". 

.1, 4.25- 81 " "Să ne căsătorim". 
Iprej Urania: 19 -21 Mai: "Femeia a carOJ 
vor j frumusete ucide". 
Ingef22 - 25 Mai: "Ocnaşul În pijama". 

""26-28 Maj: .. Boxer Braut", 

fie l Ellaabeta: 19 - ZI Ma!: ~ Marele deştep
tător cu Wn1Ut' /(rauss. 

il, '28 - U Mai: ,.Doctor C.UpJ.i cu Coftrlţ(l 
rmll Weidt. 

.:25 21'\ " "Dorinţ.to Bărbaţilor· cu Viola 
D.aJfa. 

bllr·/ma din zile, 1IIf domn, foarl\ sim
paUc. oprind~,.mă pe stradă îmi spunea 
foa,·te prieteneşte: ., Dragă. ţi-am citit ar
ticohr/e despre ""o1/lmule de fascicol l

' şi 
ţilt să-ţi .sp"tl că editoml dela Bucureşti 

nu se s/1/cltiseşte oricât l-ai îl1lepa căci .• , •. 
are pielea groasă..... - AtuJlci: ijltrebai 
I!lInedrlllu:ril ... - Atllnci. gâl1deşte-Ie la 
public/ll Itli del'olal şi it/dreaptăţi scrisul 
impatripa celor inconştienţi cari nil-şi pre:
ţuesc ha 111/1, preferând să-i stre:coare itl 

bu;;unare1e fâră fimd ale neruşina/lllsti co· 
merciant de maculatllră. Scrie, CII toată pu
let·ea cuvâlltl/lui Jău jlUlmit şi 'IU te opri 
pii//ă când î/l bălIci/e: şcoalei stall fţ"ellutiţi, 
devii, ţiwîlld pe gemmchi fascico/e/.e lIeru
şi,wte, sorbind CII nesaţ rândurile 11wrdare 
ale allOltimi1or (mlori deduzina: - in timp 
ce profesorul le alla]j;::ellzd mimmate1e şi ne. 
ittlri!cultle poezii ale nemurilOT1tlui Emi"esNl. 

Nll le opri până cfil/d 1'ei mai lledea 
prin parcuri şi pe stradă femei. plimbân. 
du.se ;'llr'o mâI/ă findlJ(/ copilul iar in 
cealallă fasdcoJa plillă de parnografice 
frau, lIici pam] câlld 1/ei mai !'edea in 
dimineţJle senine Imllldtllri grăbiţi în drll' 
m/fl lor spre fabrici, cllm i'şi scotocesc bu
zrmareJe spre a cumpăra cel lJIai recent 
prOdltS al depozitaruhli de otrava sufletească. 

.4tUl"' când soldatfll i'l orele libere 1/a 
ţj-ti Q carte bUIIă sau I,'a doitst de dor, atilliei 

când Iăramtl îşi va "'iuta de treabă "i 
î,. loc~:l murdării/ar scump plătite vei afla 
pe masa hli cărfi imJ"lIcUve. economice şi 

de poveşH. a/Imei când fe~,e<'a. din ll4mt;~ 

man)! va roşi galldiudu-se numa.i la COllţi.

,wlul p4c4Jos al Qusior .. ronume" iar fe
meea dift IUtllea bună mI V(J Hlai asc"McU 
la per" Qces~e jascÎf;a"J,e ci le tJ4 arde, 
a/unei e de pru(J$ să lff4i SC1" vr,'III:IJ "rlual! 

Dar pân4 glHUr;i s~'U! 

VI"n/f. ''lZllrl. 

observat cu oareclre mândrie UD tD- Oituz) intărindu-st aslfel In mod 
turJasm ,general, care se potenteui simtitor secţia iilerard-culturald. 
din ao rn aD, dând dovadă, cA Ichln· Prima manifestare În colabordrl s'a 
tcla naţlonaUlmulul şlrlan DU ,'. stln.~ l(j,ut in ziua Bunei Vestiri comemo
ci din contrl, ie aprinde din ce fn ce, rând recunoaşterea unirii Basarabiei. 
tnc'lzlnd tot mal mult Inimile celor Cu acest prilej a ţin II. t D-I prof. 
buni şi descurajind pe cei rătAcIţi. Someşan o conferlnţd instructivd dirz 

.. • Istoricul Basarabiei". Programul a -
U"ls de trAsaet fost suslinut de corurile Ateneului şi 

In ,lua de 10 Maiu a. C., pela orele 6 ale şcoalelor sup'a plimara (Oituz) şi 
după masă, un mic ciobănaş, anume primara Nr.4 (Rahovei) dându-şl ton
OtlAcan Petru, păzia turma in apre.. cursul lor şi d-nii dir, Cadar (RahoVfi) 
priere de Cetatea-rulnl. Incepft.nd o şi Florea (Lae Bama). 
ploaie toreDţlall, bietul copil s'a re-, Ateneul a fost invitat sa-şi dea con
fugiat sub piretll acestei ruine, unde cursul la serbările "Mdrdşti" din 3-4 
este UD curent permanent. Refugiul Apr. cdnd pt. primadată a primit scena 
l-a fost fatal, clei prodllca.ndu~se o Paltltulul Cultural corul ,; dansllrile 
des :ărcare electrici, nenorocitul efo- românilor noştri başt/naşl. 
bănaş a fOlt orJIorât pe loc, proda- In ziua 2·Q a SI·lor Paşii (25 ApT.) 
cândll-i marI arsurl pe cap~şl pe fatl. in cadrele .nul prOllram se prezintd 

Cadavrul i-A fost aflat abia a treia zi. dans urile Mlireşanca şi Severlneanca 
Şirianul. jucate de tinerii şi fetele noastre 

-------------- pârntvence, primul pas ptnfru a In
PUBLICAŢIUNE 

Administraţia Financiari aduce la 
cunoştinţă tuturor contribuabililor din 
Qraşul ŞI judetul Arad ca potrivit legei 
şi dispozlţlunllor ministeriale urmând 
ca tn IUDa Iunie d se Îllch!clll defini
ttv exercitiul 1926, nu se mal poate 
admite olci o amânare pentru plata 
re~tanţelor din anii .-nter/orl ,i 1926. 

In cOFlşe:;lntă contribuabilii s\lnt 
invitati să a('hlte toate rlmăşttele d. 
bltnl voIe in luna Mal, cel m,i tarllu 
pAnă la 15 Iunie la percepţiile respec .. 
tive clei In caz coatra, vor fi exeeu· 
hl\ priR licit_tie publici. 

Cerere de amânlri pentr\l plat~ r~· 
ml,ftelor DtI le mai primesc sub ntcl 

. QQ mQtiv. JB 

locui "jocul" cu accent străin cu aceste 
dansari curat româneştL Ca auastd 
ocazie se facu şi afiJiarta clubului 
sportiV ,omân din Pârneava • VOinţa
Victoria- ca o nOlld secţie in Atenea. 
ten a tdll.ca/iei fizice, cond"sd de ~rtd
nicul preşedinte D-l 1. l'AarUn. 

In 10 Mai s'a dat un festival co
memorativ al zilei d,spre el t (l r,lo- e 
tat in Nr. 10 al eazetel. . 

111 15 Maiu Cll1bul It Vomta-Vidor/a
şi-a finut o reuşiM '''bate Cdmpe
ntască pI t'ritorJul propriUt iar dupd 
d(fS!dşurarea ti, membrii ali trecul In 
salele "Atentalui'" jdcandu-st inaueu~ 
rarea salei de Jocari dlstrattlvt, a14hlrl 
dl ua ti blblJotteJi. . ..... 
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ParlanlelItul 
-----------... A: 

Infortnatiuni , 
f efii de sactoare ,i pre-I Domnii ,efi de sectoare sunt 

,edintii comit,:tel~r ~omu: rugaţi a trece pela Club pentru a 
lIala ale organlzaflundor 11- . .. 
berale din oomunele ace.. lua cărţile de membru. 

Sesiunea "Festivă" şi-a dat f meriIor. Deosebirea e ca acest U: 

roadele aşteptate. Şi după cum din urmă sunt pentru funcţionar 6 

prevăzusem guvernul şi· a impus Săracii funcţionari cu ce a l 
pretenţiile. păcătuit de nu s'au putut altf!;-

tui judeţ, precum ori ,i c. 
membru din oomitet, sunt 
in,tlinţa1i ciori d. cate ori 
vin În ora,.ă treacă ne. 
apărat pe la clubul liberal 
lIin Bulevardul Regina Ma. 
ria (Casei. Langhel) avâ.d 
• li •• e fac. comuniciri. Clu
hul este deschis În fiecare 
;;iEi, dela ora 10 -1 ,i dela 
5-8 seara 

DI 1. Georgescu, fost Prefect, 
care a lipsit 10 zile dIn oraşul 
nostru, s'a reintors in Arad şi 
şi-a reluat ocupaţiunile. 

Osa primeşte pe prietenii po
litici in fiecare zi la orele obif
nuite la Clubul Partidului din 
Bul. Regina Maria. 

* 
Suntem informati că dl prim-

procuror Nicolescu, a ridicat de 
la Prefectura Poliţiei Arad o serie 
Ele acte relative la neregulele să
vârşite de fostul director al Pre· 
fecturii, A. Giulan. 

Cercetările sunt conduse de 
insuşi dl prim-procuror. 

Se pare că arestarea preventivă 
a poliţistului este iminentă. 

* 
La curn! - Şedinţa de Dumluecl a 

Camerei s'a deschis tu prezenţa d-Ial 
g~neral Averelcu ~t a 50 de deputaţi. 

La obpervaţta făcută de opozitie că 
adunarea nu e în numlr d. preşedinte 
a insArcinat pe d. chestor Calmuskl 
să constate adevărul acestei afirmaţII. 
la plină şedinţă d. Calmusk! a arătat 
ci au semnat de prezentă 191 depu
t.ţl, dar apoi au plecat LA CURSE! 

Cum vedem (rlja majorltătUor pen
tru Interesele tArii şi atentia ce dau 
legei armonizăre! sunt foarte incordate. 

'" '" '" SâmbătA s'a dat sentinta - din 
plnct de vedere flscal - În chestia 
contrabandei dela Tornea. S'a admis 
apelal firmei bucureştene "Şlc Pari
slan", respingându-se apelurile celor
lalti inculpati: căpitan Achlmescu, 
Gh. Crişan şi Atanasie. Sentinţa a 
nemulţumit opinia publică, căcI firma 
dela care statul putea si fie despă
gubit e tocmai cea căreia 1 s'a admis 
apelul. 

It * .. 
Mln!sterul de război a hotărit ca la 
Iunie 80ldele ofiţerilor să fie plătite 

cu sporurile anunţate de atâta timp. 
Sporurile vor fi calculate cu incepere 

dela 1 Aprilie 1927. 

* 
In toate piţile Ardealului s'a abă

tut de câteva zile un ger puternic. 
In Ciuc şi Odorhel a 'nIns, ficând 

imense pagube în pomII fructlferi in 
cartofi, porumb, etc. In iudeţul Someş 
pagubele le urei la mal multe mill~ 
oane Iei. 

* * ... 
In timp ce pe la noi căldurile ne 

indeamnă să căutăm umbra, În alte 
" părtl, tn Bucovina şi Moldova, zApada 

a acoperit intiDsurile cu haina el albă. 
Farmecul·· acestei haine nu mai impre
sionează plăcut pe bietii locuitori din 
acele părti. Căci florile pomilor, să
mănlturlle şi Iz Iazurile au f06t stricate 
cauzind pagube mari. Dureroase sur
prize întâmpină omul, câteodată l 

Tipografia Diecezană Arad. 

* 
Preşidentia consiliului de miniştri a 

trimis o nouă adresă tuluror departa
mUltelor prin care It fact cunoscut să 
pună ln vedere direcţiilor şi serviciilor, 
că, cu începere dela 16 Mai C., orice 
petitlt trebue Să jie rezolvată ln 48 
de ore. 

Rdmâne de văzul Ejectul acestei dis
pozlflunL. 

'" 
Pe biroul Camerei ,'a deplls din 

Inltlatlvă parlamentară, un ,roect de 
lege prin care se acordă moştenitori-· 
lor lui Aurel Viaicu, pentru intre, ma
terialul neeVicuat din Bucureşti şi În
căput pe mina du,malluiui luma efe 
3 mUioane Iei, precam şi o pensie 
alimentară de 5000 lei lunar bătr~nel 
iale mame, din satul Binftlţi. 

• 
In satul-Maft au fost arestaţi 

7 chinezi cari sunt suspecţi ne
ayând nici o ocupaţie şi chel
tuind sume mari. Se crede că 
ar fi traficanti de carne vie cdci 
s'au aflat la ei fotografiile ma; 
multor fete. 

'" !II '" 

Conform programului stabilit de cAtre 
organele superioare, real 93 infanterie 
din localitate a înfiintat o .casă 05-

tăşeaecă", amenajând şi o sală pentru 
Cinematograf, la care vor rula filme 
instractive. Rularea Jar se va face 
săptAmânal şi vor fi insoţite de eate 
o conferIntA educatlvă, tinută de către 
ofiterii numitului regl ment. ' 

* 
Divizia 1 cavalerie aunjază pentru 

zIua de 5 Iunie alergările de cai a'" 
nuale, ca În trecut. Mulţumită initiativei 
acestei divizll, publicui arădan s'a 
dovedit de an În an tot mal Iubitor 
de astfel de alergari. 

Dealtfel nimIC nu a deosebit tmpărtii cele dtluă miliarde? m~ 
această sesiune festivă de a ceia Dealtfel opoziţia a fost desn Bt 

ordinară. Reprezentanţii naţiunei de activă. Abstrăgând de Spa M; 
nu s'au schimbat. moasele pledoarii ale d·lui Virg 

Nu s'au lăsat intimidaţi de Iică et comp, D. Vmtjlă Brătlan 
scurta durată a sesiunei şi astfel a făcut un adevărat expozeu I _ 
s'au prilejuit aceleaş şedinţe cu organizaţiei şi activităţii Unt A 
prezenţa prin lipsă. Dacă această partid pentru a dovedi că actuali _ 
stsiune coincide cu cele mai sen- proeet nu e nici decum oportl1l
zaţionale evenimente aie turfului Şi dacă s'ar fi dat ascultar 
de ce să învinovăţim deputaţii cel puţin de data aceasta, ope 
dacă preferă cursele. ziţiei. Dar... opoziţia vorbeşte., 

Dealtfel tot curse erau şi cele majoritarii lucrează... Cum Î 
perindate pe masa verde a ca- priveşte. NI-se impune discretli 10 

.... 
Buletin săptămânal. 

at 4 $Z 

li 
le 

Situaţia politică. 
Internă. 

Iii 

Nimic, din cele prevăzute, nu 
tntrece aşteptările. Nici sesiunea 
festivă n'a putut aduce o schim
bare mai importantă evenimente
lor "paşnice" ce- şi urmează 
cursul dela sărbători incoace. 

-Se vorbea de o remaniere, a 
cărei infăptuire era să se facă in 
această sesiune. Se vede că soarta 
ocroteşte pe harnicul ministru al 
muncii Trancu-Ia,i care şi-a sal
vat un nume in plus: acela de 
Bucureşti căci era să fie numit 
primar al municipiului capitalei 
şi tot "soarta" a evitat "faşerea 
unei crime". 

-Intre tialO d. Goldiş s'a intors 
dela Roma. Reprezentantul orto
doxllor s'a intors bine dispus. Nici 
că s'ar fi putut altfel. Căci dacă 
(până acum cel puţin nu ştim) 
nu a făcut altceva in Italia apoi 
a onorat multe banchete date in 
onoarea Jtamiciţiei". 

Externă. 
fi 

Nu putem relata in aceaSl 10 
rubrică decât versiuni şi spicuir 10 

- Zilele trecute ziarele afirma Vi: 
că tn Grecia, monarchiştii au n de 
Inceput activitatea pentru ca mt 
recent să des mintă această ştin tii 
Ceeace e sigur e că tn ţara o 
traditii mai fierbe »mustul". 

- Vecina noastră Ungaria m 
incă sălaşul celor mai interesant in 
tntâmplări. Mai recent a ajuns I ce 
ordinea zilei, frământările celo_ 
cu aspiraţiuni. Şi sunt unele al 
piraţi uni cari nu Iasă nepăsătoar 
bp1nia publlcă. Anume toate sur se 
grupate in jurul tronului vacal VI 
de atâta vreme. Şi se pare c şi 
ungurii ti simt necesitatea alUe pl 
nu ne putem explica pronosticu _ 
riie referitor la "talentul şi pre 
cocitatea" tânărului Otto. Da 
incurAnd vom putea fi mai conci~ 

- Epilogul conferinţei Mict 
inţelegeri ne-a procurat une~ 
im bucurătoare perspective. 

Ne indoim dacă d. Goldiş nu 
o să plece cu P. S. PatrIarhul 

Direcţiunea 5 de exploatare C. F. R. În Orient. Ar scăpa prilejul atâ-
Timişoara, ne roagă si aducem la tor alte banchete date - de data 
cuno,tinţa celor interesati următoarele: aceasta - în onoarea ortodo-

DI ministru Mitilineu pe lâng, 
relatările optimiste a afirmat c 
la Jackimow s'a ajuns la invo'iai 
de a se intensifica o activitat· 
nu numai politică ci şi culturali 

"Epoca cea mal potrivită pentrll a- xismului - puţină deraiere dar ... 
provlzionarea cu lemne de foc atât admisi bilă. Mai ales fiind vorba 
a a utoritătilor, cât şi a particularilor de d. Goldiş. 

este cea până la fiDele lui Iulie. . -Epilogul conflictului Cuzist nu 
La data' de t August Calea Ferată s'a sfârşit.Putem totuş afirma că 

este aglomtrată cu transporturile re- d~ A. C. Cuza s'a dovedit a fj 
coltel de cereale, cartofi, vinuri, Sfeclă'1 un sectar. Ce alt epitet i s'ar 
etc. adică a mărfurilor in masă şi de cuveni când d-sa exclude fără 
seson, din care cauză C. F. R. nu are milă aproape pe toţi tovarăşii săi 
posibilitate să facă şi transporturile parlamentari? 
lemnelor de foc, care' trebuie făcute Dar nu ştim cu cine va mai 
in timpul oportun cum s-a arătat mai sus. rămânea. 

Având in vedere că autorităţile au bu-
I ........... uz ::JIW'lArt ...".. •• -' 

getele votate dela 1. Ianuarie, pot să-
şi facă cumpArături din timp." 

Şi această activitate nu poatr 

decât să ne animeze. Interese-al',. 
deopotrivă şi felul cum se intel 
pretează relaţiunile cari s'ar pute, 
relua cu Ungaria. Reiese din ace_ 
ste inteniiuni că Ungaria va [
invitată să admită statu quo ~ 
să respecte tratatele de pân; 
acum şi să preţuiască altfel Lig 
Naţiunilor de cum a binevoit s: I 
o preţUiască până 1n preznt. huc 
şi timpui. GhirlaltdDprl 

alti 
-- -'-cat 

\eal cro 

..... S'a deschis -:-~ 
ora;:" 

sfl< ....................... ( 

Ultitn3 
Bufetul Cinema 

Malul M ure~ ului 
Prinz şi cină :-
:-2 G r ă t a r special 
Funcţionarii publici au 20% reducere 

• 

Duminecă 22 Mai soseşte În Arad 
venind dela Paris marele prieten al 
Românilor din zile de grea cumpdnă 
generalul Berthelot. 

SosireflgtneraiulltÎ Berthelot coincide 
cu vizita pe care generalul Averescu 
primul ministru al 7 drii o face Ara
dului pentru a lua in primire reg/melitul 
1 Roşiori al cărui cap a fost numit de 
cdtre Maiestatea Sa Regele cu prilejul 
cincantenarului Independentii. 

Aceastd solemnitate se va desjaşulnO 

în cadrul unui pl0gram pentru reatPI'.I 
zarea cdreia reprezentanţii locali ~ulr 
oştirii, autorităţi şi pllblic nu crur~ I 
nici un sacrifiCiU. =u: 

Importanta acestei sărbători va ,mal 
mdlitd prin aceea cd ÎntregUl corp dt \ 
plQmatlc străin - venit din Bucureştul 
cu un tren speCial - va contribui a::rit 
preunţa sa la jastMI acestei rarce 
solemnităţi. ruli -Cenzurat Prefectura Judetului. 

-
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