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Anul IV. - N-rul18. 

Partidul Naţional 
Libp.ral nu am.e
ţeşte lumea cu fă
g1\duieli - el tn
:-:ffăptuieste;~ [:_: 

ul----------------~-----------------------~II---------------Director: Hl1. consnmrmfSCU Apare zilnic sub conducerea unui comitet. Arad, 1 Iune 1927. 
le 

:Către locuitorii judetului Arad 
al Partidul poporului care dusese ta~ şcoala politică şi de inalt patriotism 
_ 'a În guvernarea trecută (1920 -1922) (iubire de ţară) a Partidului liberal. 
'~n marginea prăpastiei, prin nepricepe· 

a făcut acest partid pentru ţară dela 
infiinţarea lui Ş pâna azi. 

să dea o indrumare sănătoasă gospo
dăriei statului şi să desăvărşia~ă toate 
lucrările, ce se cer, pentru Întărirea şi 
desvoltarea În viitor a ţărU şi a po 
porului nostru. la această muncă grea, 
care va fi chezăşia fericirei ţării noa 
stre şi a urmasilor voştri, cerem spri· 
jinul vostru patriotic, Încrederea voa
stră binemeritată şi votul vostru, care 
ne face cinste şi nouă, dar şi vouă. 

'ea în cârmuire şi prin risipirea banu Alegeri noui 
tAtIi public, nu a Învăţat nimic În cei Majestatea Sa Regele in inalta Sa 
~il ani, cât a stat În opoziţie. Venit la înţelepciune a socotit că e bine ca ţara 
1,utere in primăvara anului trecut, timp să-şi aleagă alţi deputaţi şi senatori, 
d.e un a~, până ~z~, partidul 'pop?~uluÎ [n acest scop a ordonat alegerile noi. 
l-a contllluat activItatea nechlbzUlta de În pragul cărora ne aflăm. 

:otcolo unde lăsase În 1922, aşezând pe A (ecrătorii vor fi din nou asurziţi 
merii. voş~ri ir.npozit: (dări) ~ari~, de sgom"'otul promisiunilor fără măsură. 

la:umpmd vIaţa ŞI sporind necaZUrile ŞI a Cu cât este mai îndepărtat de putinţă 
emulţumirile. Acest partid avea Înain· , de a le împlini, cu atât mai mari şi 
'a ochilor În prima linie pricopsirea I mai pe gustul oamenilor lesne creză 

111\ fericirea partizanilor, Încât sub câr ~ tori se ,,'or face acele făgăduieli înşe· 
lui rea lui ţara avea înfăţişarea, cc a ! lăto~re. 

~glIut o pe vremea ocupaţiei de jaf a Faţă în faţă cu promisiunile ace 
Alfmatelor inamicilor din război. lor oameni şi partide, Partidul Na 

, Văzând Partidul Naţional liberal tional Libera. işi pune trec:utul 
Uei toată. mu~ca lui. de 4 ani. d~pusă lui glorios şi in cumpana judecării 

Itru orandutrea dtn lăuntru ŞI din a~ valorii partidelor aruncă greutatea 
,tera a ţării şi că toate sforţările ţării sdrobitoare a inUptuirilo ... 
5, jertfele locuitorilor ei aduse În a 

:st răstimp, pentru.acest scop, - sunt 
lurimejduite de către nişte oameni uşu-

tiei, fără simţul răspunderii şi vino 
I alţi de prea multe păcate, - o ala,mat 
.. ., M. Sa R~gel', ca,. dând asculta
or~ _~ ca tQtt/etJurta - st,igtJtuiu; d. 
~R'g"jO'(lf. pat,tutiul ti Patt,dalai Nil.' 

)fIGI Libt!faL .. luat râ,mtJ ain mât. 
,odle gu~e",alilt pre7.idtJt de al. gtne-

Trec:utul Partidului Naţional
Liberal 

Partidul National-Liberal, este cel 
mai vechiu partid politic din ţară, cu 
un trecut şi o istorie care este aproape 
una cu aceea a ţării dm ultima jumă
tate de veac. In apelul de faţ!î nu 
vom inşira nici măcar pe SCU~4. ceeace J 

Amintim doar atât că acest partid 
a câştigat neatiirmar.!a şi că a intruchi 
pat România M~re. 

Ce a flc:ut Part;dul Nation ai
Liberal in uUimi arlj 

In cihmuirea de 4 am 
Partidul Naţional Liberne 

a încoronat primul Rege 
turor Românilor 

trecută 

al ta 

il alcii/uit Constituţia (Legea 
fandamenta/il) (liri i 

4 anifieat administraţia celor 
plltru pârţi de (arii, ca Legi deo 
sebite 

a pus ,âlldllială in treburile biJ 
neşti ale ţărU, care nainte de ve
nirea Partidului Naţional Liberal la 
putere îşi acoperia trebuinţele făcând 
datorii cămătâreşti, iar începând ca 
Q. 1922, adică primul an al cli,muirei 
trecute a Guvemului diui Ionel Eră 
tianu, statui îşi încheie ·s ocotelile cu 
un câştig 

a 'adus În ordine nenumăratele 
datorii nechibzuite, făcute de cele 
lalte Guverne atât in ţară, cât şi'n 
faară~' Încdt acum ţara îşi plăteşte 

11\ ,1 Avu',~cu. , 
a ~ Neruşinarea cu care s'au risipit În 

lima zi sute de milioane din' banul 
rii, au osândit pe veci în faţa lumii 

!S~.rtidul poporului, care s'a dovedit nu 

.,ln hoc signo I Cu acest semn 
Vinces" vei birui 

e ptmai de a nu fi în stare să cârmu 
spică ţara, ci ne a arătat, că e şi de 
LĂ~ credinţă. 
. . 

)rlJ RV'I d v . am e cauzate e razboi nu sunt 

,zu numai dobânzile după datorii, ci I mct şi căminurile muncitoreşti, şi 
îşi replâteşte şi datoriile, I bibliotecile acestora 

a oprit p'iibuşirea, ce o pregă a imbunătăţit simţito, mijloacele 

Votaţi deci cu toţii semnul Par
tidului Naţional.Liberal În aceasta ale 
gere. 

5fichiuiri ... 
Debarcau VASIUE dda Bu~ure,tl cu 

,.docum-ntrJl" In bU;&UDlr pentru imPArti. 
rea pe .princpana a parcului Prefecturei. 

Se inteleg~ ca lira,. bacla fa trebuiau 
iovitaCi ,i •• reIlP~(tivij". 

Deci - .. _a vie AntoDuCu 1" ordonă 

părcii 1, bu!. 
Zent! exclamă Autonelell, eare .forila 

după u,l. 
Si cum. pAoi atunci. ,tiut ute că V A· 

SILIE DU inghltile decit "Must care fiar
be", pelltrQ aceastl ocazie ",ezu de cu
vllnli cA s'ar c;uveni - oeotru .,. ÎlJlpre
juraui - ,1 ceva "mUlt'· care • fiert do 
m .. UI 

Deci: ,,"-nlo'1et1cule'" d vie rat"a 
exemDlare .,T~ga"y" (vinul dsale preferat) 
Si câte UD exemplar dio ·Mido,I, Pă.ş<:utiu. 

R~icu, Mutiu, li ceihlţi "ejuldem tario.e". 
ZIa .i f'~ul. - Cbdul incepe... dar 

fArA Iăubri. 
Mutil/, om priceput la ,hei, iocepe l' 

fredoneze: 

"Colea'n Erădiniţă ... « 

II ~decate, căci s'a pierdut prea mult 
ta1lrlp scump, cu Încercările făcute cu 

tise nechibzuina gltvernelor inaintaşe, de transport şi comunicaţie, sporind 
_ Il Leului, şi a scatit astfel ţara numârul trenurilor, iu(ind şi asigu 

rând mersul regulat al lor Atât j-a trfbuit lui Vasllle. 
de o răsturnare II gospodiiriei na- a al·utat sporirea productiei n/J· - Anton.escule, li vie Dudu,_ 

rtidele noui, nepricepute. şi cari au 
et~ sânul lor atâţia hămesiţi şi necin 
OE ti, cari nu ştiu cinsti renumele şi a 
IUZ!tul~ ţării. Partidul v ~aţional Liberal I 

da seama de greutaţlle, ce le În r 
lpină cârmuire~ ţării În astfel de 

"""'Prejurări. De aceea lăsase cârma în 
na partidului poporului, despre care 
n faptul, că mai fuse~ la cârmă, 
dea, că a Învăţat ceva şi s'a cumin 

) 1. Jnţelcgându se Însă În presupuneri 
.. aşteptări, şi dându şi seama că în 

:murile de azi, când aproape toate 
ile, cari au purtat război, sunt pe I 
r de a se reculege cu totul, nu mai 
e timp de pierdere, Pa,ttdul N .iţl() I 

. L(IJ~r.t l)'l i.mpJlIleşi(! dat-'TlO p<l.
IlictJ, pur.ându şi se~vl(il'~ in f )Il,-
ţarii. El l$i da seama , ă ,ârmui 
ţărU nu m'li (JOf/te ajunge pe md 

r:amenilM si(Jb;, fau} p"ceM!e şi 
~ ur{!fJrtiz~tw !fui, O,IJt(J dl' vre· 
,1. De aceea pentru binele ţării şi 
~amuluj, el a cuut c.ârmu(ff!a rtJlrn 
OfUa'Ul alt {Jl1.ft,d, pr.rtt,u a ş~ 

tinuG lucNJrile i..tLrel u.ote ln pn-. 
'6111. anului trl!cut. I 

~ Pentro desăvârşi rea cât mai stră ... I 
tă a muncii, ce o face În folosul 
i şi a neamUlUi, .. Partidul Naţional t' 
eraI primeşte in sânul sdu pe ori 
, cetăţean tin ,td si bu" patriot. . 

Cine voieşte să fie maÎ folositor! 
,tei ţări, va trebui să treacă prin I 

r· 
(tun 

-lui. 

• 

(ionale, I i f"" tionale agricole, minieră ,si irldustriaUl, ar, ;& S Şl acut. 
a răspândit învăţăiura in popor, micşorând importarea de miirfuri Du~u" blond cum il ştitl şi ~ toate in-

creind şcoli de tot felut la sate şi streine, şi sporind exportul nostru. 1 ţelegatr. atac~ oe struna vi!d,n~l: 
oraşe, după trebuinţii, Toate aceste înHiptuiri săvflrşite I "De·aş ajunge pin' la toamnă 1" 

a intlirit biserica noastră siră· sub ochii Dvoastre, ar forma un pro! hr Dracul, CIIre nil face mănhtirl ci 
moşeaseâ, lnfiintând Patriarehia, epis- gram de muncă pentru zeci de ani 'IUlm.1 pozne - tocmai atunci - in toiul 
copate noi, ciădind biserici, pentru alt partid. Invaţămintele unui chefului - sdule o ttlej!ramă clre anunţ. 

a desăvârşit împroprietârirea sii trecut de muncă harnică, ridică Parti căderea guwernului de dulce c;ăpătuiaU. 
tenilor, dul Naţional Liberal, peste toate ce· Ouduş prinde IUÎşc;area Oi trage-j: 

a organizat şi rO!flallizat Came~ Ielalte partide politice şi întărindu i În· "De-acuma nu le-oi mai vedea" 
rele de Comert si de Industrie crede rea În puterile proprii îi dă cu-

a infiinţat' (j'amerele Agricole rajul şi priceperea pentru noi Înf{lp 
(l inbunâtl1ţit soartea funcţionarilor tuiri. 

statului şi a sporit pensiile 
Fapte - nu vorbe. 

s'a ingrijit de Înzestrarea A' 
matei cu cele necesare, şi de prove lnşirându'·Vă pe scurt rezultatele 
derea, cu materiale produse in ţară muncii, Partidului Naţional Liberal, in 

a alet1tuil mai multe legi pentru chinată bi[.e1ui ţarii şi a neamului, 
o mai bunii şi mai grabnicâ împâr. voim să ne deosebim de celelalte par 
tire a dreptt1ţii, tide, - cari au dat şi dau numai pro 

a I(/cut le.f{i pentru ocrotirea in misiuni şi vorbe goale, - şi să fa-
dl1striei naţionale şi a illfiinţat Insli- cem ca alegătorii să cântărească valoa 
taiul Creditului Industrial, cu scopul rea partidelor după fapte şi putere de 
de a asigura credite ieltine pe seama muncă. 
industriei nationale Partidul Naţional Liberal nu În 

vrăjbeşk, el nu seamăn[1 ură, ci el 
a mai făcut legi pentru punerea clădeşte şi propagă bUI1;ltnţelegt:rea. 

ln valoare a boge/fiiLor ţârii, "i ză.f!,a A vem nădejdea, că lumt:a va face tot 
zuirea înstrăiflării acestor avuţii (Le- mai mult aceasta deosebire, sprijinin 
gea mine/or, energiilor şi câderilor du-ne În munca, ce o depunem pentru 
ee apa) binele ţării noastre. 

a dat toată atenţia asip:urâri/or 
sociale, birourilor de plasare, in- i 
zestrâlld cu fonduri şcolile de uce 1 

Votail I 
Alegt1tod, 
Partidul Naţional- Liberal, voieşte 

Votati 

Plouat de trista ştirt, Vaaille pretex
tează o iudispolit:e. i,i I:onduee prietenii 
pin' la poartă li ajun. in dreptul parcului 
de aliUuri il priveste cu ollltal2ie, dar 

~ mâriind printre dinţi fatala romanţa: 
, "S'a dilS, să fiU vorbIm de ea·' I .... _. Pa,;"", 

Mişcare în diplomaţie. 

După instalarea la ministerul exter~ 
nelor a dlui Titulescu. va avea loc -
Jupă informaţiunile ziarelor din Capi 
tală - o mare schimbare În cercu] 
diplomatic. Astfel in locul dlui Titu
lescu, va fi numit la londra ciI Bo
erescu, Diamandi va fi chemat din Pa
ris, iar in locul lui va fi numit Pe· 
trescu . Comnen, iar locul dlui la
hovary din Roma va fi ocupat de 
către dl Antoniade. 
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CiDC a desmembrat pe cuzişti J 
- Adevăruri cari nu mai pot fi tăinuite -

I curent A In 
. . 

rllD.lm 
. . 

CODllSlon . 

42 ________ • _______ -___ II!I%'&iilli .. __ lIi'IIl':i!!llMia"WG4iiMI.' 

SI:riam in unul din numeri le" I hârtie" tipărită cu vorbe Iru 
trt"Olt,e a le zÎ,lrului nostru d 1 cu vorbele goale ale:: unor ! 

organi.zaţia cuzÎstă a fost fabri-! meni, c<l',.i nepricepuţi la alti1 
cată în ;.,numite c:lhinde ave-l mai bwn" visează scaune de I : 

re~camt'. Afirm::lţia de m;:li' s~s j puta~i in Parlamentul Român [ 
mi-a bazasem pe un ordm dlI1 Mari! D~ A. C, Cuza, de bt a 
dom:eniul confidenţialelor, cu 0- de rău, ern cineva, lista tit d Nu călătoriţi 

la băile scumpe. când ŞI In 

această localitate primiţi aceiaş 
tratament cu bae de 

Acid carbonic 
sulfur şi sare 

hidroterapie 
: : Cercetaţi deci:: 

Baia Simay 
Peuonal excelent. Abonatilor 

reducere 

Gustând aerul curat de Mureş, 
cercetaţi şi casa A. T. C. a 

bărci lor, unde puteţi face 
excursiuni pe Mureş cu 

• Barca cu motor 
Casa bărcilor este asor· 

tată şi cu un B U F E T 
'S P e c i a l unde se găsesc 

zi1nic mândri gustoase calde 
şi reci şi B ERE proaspătă. 

M 

----.~.-----------------------
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g La 39 8 
8 Bufetul Cinema 8 

i Malul Murunlni ~ 
g se mânâncă :-: S 
g :-: eftin şi bine 8 
g fDuttionarti publid al 28° / (} reduceri 8 
·CX)OI()OiOc:K>OiOOJOOiOOOlO<Xl 

II • II 
[in~ma ,.MUUl MURUUlUr 

1927 Vlj24-26 

DOUĂ LUMI. 
În rolul principal 

RUDO LF SCHILKR A TH ,. 
ROSA ROSANOVA 

V1i27 -30 38 

Lăutarul ~in Florenta 
În rolul principal 

{9~RAnT YEIT li IlI~ARETH BERfiHER -11=. .. -
Cele mai gustoase mâncări 
calde şi reci, beuturi excelente 
se capătă În Restaurantul şi 

Berăria 

DREHER 
Abonanţi primesc deosebite con· 
diţiuni. 0000 61 

Piaţa Avram Iancu Nr. 17, 

J !ldecătoria rurală Ş. ria. 
--~ .. ~ ~---- ---

59 cazia alegerilor difJ anii trecuţi. t denţilor de' astăzi, nu reprezi: r 

P bl·" d 1··t ţ" .,Da;i la cap [j!)eralilor şi facej[ ~ altceva decârt un prolog de ~ e 
r Nr. O. 1667 1927. 

U IcalIUne e lCI 3, le. \ 
Pe baza decisului ju<kcătoriei de ca voturile lor să fie trecute. CU.,,' be goalf' ,. a·li unor oameni {11 

rurală Ştria Nr. 1531 ' 1927, mişca ziştilor,. cari şi-au Luat obligaţia' au pierdut orice fel de simt d 
tOltelC cuprinse În favojfea v.ăd, lui să facă opozitia, O(/!i1ltă numn[de' . realităţi,. . C 

Or. Aurel Popescu dom în Şi,ia. noi." Fraza aceasta. a fost spusă, r CuziSmll-i' este astăzi un In : 
pentru suml de lei 411,000 cap. ŞÎ in de către autorul ,)cântăreţ al p9.-- fi 1Ilânt proaspă:l .. sub, cari se O~ C 
tere-se de 12.110 dela 1 Martie 192] şi . ." I 

spesele sîavente până În prezent se tImli noastre şi cum pe aceea ,nesc speranţele- celor~ C"ari p Ş 
vor Vinde la lIcitaţie publica in Co- vreme asa era minis.tru de in ... : zând cu braţe tinere UJn i6 ( 

muna Şi, ia la casa urm~lTlţdur în ziua tf.'rne,. ~ rdinul i-a foot executat.. 5trtin de sufl.etal Lor, n-au 2 
de 15 Iulie 1 n7 la ora 3 d. m. şi. In ei se cuprindea, Ftepetarea jo- stule vorbe Să-şi scuipe păn.s 
an uma : aral1jam~nt de prăvălie, arti eului prin cale' aăerts~anii ru-; de rău, după c~lla" în ca'Fi CTt'd 
cole şi marfa textila, preţuit..: In suma seseră aduşi la putere, bucurân- : fă putea fi t 
de 44,575 Lei. .. 

Şira, la 12 Iunie 1027. du-st! tot de acelaşi sfârşit. 1;;1 Noi nu pJtteIN1 zice" de, ( 
De\. judec: 1. Csaky. Nerespectarea unor anomite c1au-" să-i fie ţărâna tot atât de uşo: 

------------ :le de ordin superior al statului, .. (um i-a fost gf'ieutatea a:n.ăgir, 1 
Primăria comunei Măderat. din partea averescanHor către li- 'pe cari a răstf?ânt-o, ÎI!' salu ~ 

Publicaţiune. 
h rali, le-a adu'i cădetrea. 2. Ne- . unor tineri" dm:n.ici de"·Ulz I I 

Primăria comuuei Măderat aduce 
la cunoştmţă generală, . că În ziua de 
24 lule a. c. la orele 9 a. m. ţine li 
citaţie cu of~1 te închise pentru aren 
darea alor 16 jug. cadastrale pământ 

respectarea clauzelor.' precizllte; Dumnezeu, i ~ 
iA. pactul av.erescanu-cuz'st, de • ____ «- • 5 g .( 

către cei din urmă~. a hotărît pe; fnrbarna rln.
l
: ffarA ,fiI: rll an ,~ 

<ill Goga să-i desfdnţeze Ade- ~ ~ Uc: ~ ~. U, U 

arabil. 
Cond-ţi unile se pot vedea 

măria comunală. 

la pri-
vărul punctuluj, doi H mărturi~ .,', ,,~[olla n"rmruaY rl~ l1ă~tl' ~~ 
seşte însuşi dt, profesor TrahlO ~ il Il ... 
Majer, preşedmn:le organizaţief 

confor- LANC. din juiL. Arad,. care în Arendarea se va ţinea În 
mitate cu legea contab. publ. manifestul său. adresat partiza-· 

nHor din judeţ, scrit!: "Din fJre.
p"",Ij';/f comunQItl. cuiul apropiat lUI cun()!f.Ştem pl!-ie

Măderat, la 24 Iunie 1927. 

~7 

Primăria comunală Sintea-Mare., 

Nr. 159 -1932. 

t.enii,. pe aceia:,. acui ne-au 031/.1!t"-

1; ll,intat" că dacă V.01i aI!:&flg,6 /.aJ '''lJr 
5.1, I tere" V08' desfiin4f.t. Lig&_('; 

Publ caţiune. Cine a urmărit artkolele Cihlui 
Ne având nici un rezultat licita. Octavian Goga, publicate î:n vJte

ţiunea publicată pe 20 (unie 1921, se· mea când nu era ministru" in 
publică un nou termen pt: ziua de 16 revista "Tara Noastră'" ştiu foor
August 1 "27 la orele I Q a. m .. pentru, te hine cum: a.ce]e anicol.e erau 
angajarea unUl inginer, carI! va înlocub toate închinate carierei dlui A. 
fişe le cadastrale circa 800 bucăţi~ r:e- C 
dactate Îu limb3 străină cu fişe scrise C. Cum, cal"ieră pe care dl . u· 
în limba Statului. za şi-a sacrificat--o pe altarul u· 

La licitaţie se poate conCura. numai nui om strein de sufletul său 
cu of~rte închist: şi sigilate. idealist Astăzi~ cuziştii din ju-

Licitaţia se va ţinea in conform.i deţul nostru se văd dezarnăjiţi 
tate cu art. 82 - 80 din legea conta 
bilităţii publice, in localul Pr1măriei. intr'o speranţă pe care o credeau 

Sintea Mare, la 22 lu.aie 1927,. a lor şi manifestele organizaţiei 
p,imilr;tL dezidente, le iau drept simplă 

In ziua de 26 Iunie Şcoab non 
, de băeţi. de sub. oondUC!i:llea din 
'Ciuceanu, şi a ţinut serbaxea de! 
, şit de an;·. Ia, care pe 1â.Pg,.ă pai 

part>a corpului pr~f.esollall şi aCt j 

comitetului şcolar, această, serI» 
fost ono rată, şi de prel'enw,. unui • 
meros publiO,. Se:Jbarea a f05t d~s: 
de către dl. ing. C. Bălte.amf, met .j 

în comitetul şcolaf,j t:ăspuozândl ~ 
Ştefan~ -~Ciuceanll.--diwedond.$., ~ 
Programd. ser:b,irei 8 f05t~<comp! j 

cu diferite pr0ducţi1.oi ale el!! ~ 
toate der:votândi o admiraJbilă edu 
pe care Q prir.lesc ac!'ste tinen 
stare in. cadrul f0tmaţlei: ~stei îC -, 

A urm~t apGli distribuirea premm 
cari dll Hllralambe, directorul ~ 
11 MarllJOrQsc}l'" din l(l.c~itate a (t 

buit CIt pre..u ia valoare de 126 
Serbarea la> fost indleiată pri 
gustare in_imă, după ce dl cii 
Ci~anlt a mu'tumlt tuturor cob 
tomlor la opera pe care a f~ 
mat să ca infăptuiască şi pe c 
vrtQe aB pe drumurile drepte. ______ 5 ______________________________________________________________ __ 

C~onica sportivă mângăiern CU gândul cli În alte oc 
vom fi mai prudenţii şi mal cor. 

Balal de ~şa sport de atrîhuţi.le sportuluI românesc 
_ l'am sugrumat până acum. , 

Fie ca semnalul dat de tt 

• d • ă 1 -t'" I O ' t·. v d It'" 1 mască» să ne servească drept ~ Dec,an ,.cant reţ~ pa Imlret no~ , ~. ce. !1 am. Ş IU raspun e a ,e şi un Îndemn. 
stre ŞI a .spanzur.at hra, sp~e amant : unei jlgOlfl pătlI~Hşe? v ' • Amda Simeria cfr. 4:0 ~ 
festa ttndmţde dldatonalt', In clocotul S'ar fI cuvernt să raspundem, alCI M 't" d' A d . 

'1 mustului care fierbe, s'a observat din : în Arad, cel puţ;n aşa cum au ştiut să '1·'t· un~1 om ,In t
ra 

pr.1n at
t 

. ' d 1 \ dă d ţ"' l' h' . d' T< \ C Ofle ŞI au aSigura campIon partea romamlor un exces e .. " ze Tispun stu tn li po lte~ nlcel In 1 ., • d M' l' 
. . S' ft ă "tă - glunel. urman ca lnfru,. 

sportiv..., 'li ~,şoara'l ~I ~ ,CUVlf~ ~ r ara
A 

m
d 

C: \ atâtea puncte dar cu raportul de 
ŞI fIIndcă n <ivem cu CIne s, ne, ~aşovu , UjU,' . a. ula.. ~a u, luri infenor să fie În locul al' 

epuisăm surplusul forţelQr, echipele I Timişoara etc., sau caştlgat pnn Jertfa ! Gaal 'le ' f t t d ~ 
- • d' 0<1 d fi t· t urt au os marca e e I 

ungureştt, .:veneau mereu, can l~' mU,or .e su e e nu. pnn marc~rea goa- . vits. (2) AueT I Stofia. Arbitru 
caplt~Iă, cand In oraşel~ pe care ap 1 Junior In tumultul hcheIelor ŞI al flue Li"'u' Ş 
le pomeneau cu atâta patimă cu oca răturilor. I S. 
Zid "săptamâf\ei Trianonului·. Şi acel-sta ar trebui sli o ştie chiar Seleetion,ta muncitorilor-

Da. In Ungaria sportul a ajuns un aceia car terfelesc cinstea şi presti~ Cluj 44 (4:1) 
factc:>r politic sau uzând o. afirmare .8 ; giul du~ăcum terfelesc mingea pe care , Acest joc a decurs la CI: 
UnUI confrate, "fac poh11că cu pl I o ba.t f.ară :ost.. 1 conducerea arbitrului Văţianu t 
cÎoarele". \ CăCI făra rost a ajuns sportul aşa I lhnatul-T8c 3:1 (1:11) 

Şi astfel au jignit Franţa cu ocazia I cum e practicat azi. Atât eri ('ât şi al· \ Si această victorie. dovcdef 
u,n~i ~natch i~tre selecţionatele Unga- tadată ne·am con.vins că sportul b~da- I gres;1 continuu al tinerei echir 
TlCI ŞI Franţei. pestan e la Un mvel nu prea ridicat. 1 mâneşti din Timişoara. 

~i aceeaş echipă a avut tupeul să Şi dacă n'ar fi lipsit elanul şi chiar... c • 

vină la noi în ţară, nedându şi seama moralul n'ar fi trebuit să ne plecăm I Sâmbăti va avea loc În 
c~ în acelaş timp ne,-a jignit. şi pe noi: în faţa ungu:i1or ni,ci cu? rez~ltatul d~ I matchul dintre campioana Ungar~ 
Şt ~um sp~neam,.8 aU g~stt o,ameDi 3: 1. par elUl să cert elan. LUI Barbu. şi combinaţia Gloria -Cfr. Amr 
car~ ~ă se lmp~t[\veas~ă dIS~.utăfll. ace- Era smgur. cuI, sperăm că va fi interesant! 
~tu~ JOC. Dar s a~ g.ăsl.t alţII can să Rezultate echipelor locale le va lipsi Îns~ 
lndlce ca loc de ~ntalntre Aradul. De rezultatul e de prevăzut. 
ce? Au cre~ut ca acest

v 
loc of~ră ~ea Budapesta-Arad-Timişoara 3:1 (1:1) Dar cel puţin dacă ni 

mal favorabiili atmosfera? Nu sau m- Dacă norocul n'ar fi favorizat ocazia sl vedem Un joc cu li 
şelat. Dar atmosfera DU ne-a fost fa- echipa ungară şi dacă elanul n'ar fi sportiv! _ l 
vorabilă nouă. Şi atuncî întrebăm de ce J lipsit celorlalţi, rezultatul ar fi fost .. 
atâta inconştienţă? mai onorabil. Aşa Însă trebue să ne --00-
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I Apelul doctorlllui N. Lupu 
- Comentarii cari se impun 

lll< Arad, 30 Iunie. 

In numărul trecut al ziarului nostru 
itU am pubJi.:at la loc de cinste" A "elul 
e ţ mtnlstnJjlJ,j Muntii, d,. N. Luou," -

Din lipsa de spaţiu publica~e,a acestui 
apel nu a fost insoţită de mCI u.n.~ fel 
de comentar, fapt care ne obliga a 

lân 
b( 
dt 

reveni. 
ezi: Pe rsonalitatea doctorului N. Lupu 
e Veste bine cunoscută ţărănimii, jud. 

( nostru ca şi Întregei păture ţărăneşti 
:ml din întreaga ţară. Pentru oricare 10 

cuitor al satelor României întregite 
singurul ţărănist veritabil, care a bă 

~ f1l tut treptele mi nisterilor satisfiicand pe 
OG cei cari veneau la Bucureşti cu micile 
P' şi malele lor interese, a fo:;t numai 
i~ doctorul Lupu. El, in tot timpul opo 

'J, ziţiei, prin cinstea şi puterea de con 
vingere cu care este inzestrat, a ŞtIUt 

ărr să şi împună voinţa acolo În cabinetele 
rea unde Întra, \'oiJ1ţă care' l'a aşternut În 

sufletul ţăranului român pentru tot· 
de! deauna. Ei bine, acest om desbrăcat de 

orice fel de egoism caracteristică celor 
uşo ce ştiu să pătrundă în marile taine po
gi!, Htice - la această mare răspântie, care 
tiU a prins viaţa noastră de stat a zilelor 
t I pe cari le trăim, a chibzuit îndelung 

~i a ales ceiace ii dicta conştiinţa de 
mare animator al gloatelor: 

II!'!! "Am SOCOtit cd Înt,u, ât partidul 
~n liberal "" o t,adiţie; Z"tr",ât .tI 111 
U~ ,storia aClstei tdr' an tflcat pe cari 

nici un {ldversa, a, band cr,dinţd nu 
t~tf .îl poate Iăgddui; In/ruciU e" o ex 

ptrienţt'J şi o ornugenitllte c",,·l dau 
non sigu'tmţa conducerii; întrucât s'a de 
dlu 't~'flt goi." accepta anume puncte 
de I de program cart fo,m~flziJ bazo untl 

par vieţt naţIOnale şi demo".tice; întru
aC! cât, pe d, "ua parte, celorlalte Kra 

~rbl p(Jri - - oric, 'MenIU .r miJ,turisl ele 
!OUl - t, lipseşt, ehezt'Jşi" de soltdarit4t, 
de9: st.bilit, şi omCJg.nUate st'ict necesc ,il 
mei .2" .ceste timpuff; - nupt'J'tJt trebue 
nda sa dt'Jm sPfljmul partidului IitJeral. 

se: Indemn ae IIceta ta toata stt'J 
m~" f"tinţ. pe toţ, partlZflnit noş/'i p"furn 
elfl ;:şi p' cei Cflrl - n""scri~i in ptlrttd, 
ed~ - ""niJrest vifl/tI şi ",tel, mei, po

!ere tiUee d, d..olliJZld şi cinci d, .ni In 
:i It ·colce, - sd lIiba to,td lnc"d,,,Q tII 
mi~ dr,,,pt,, lJ·oastra chib"zltinţa, sa "r 
I I mezi hr;tartJr •• lJo4slrd li să voteze 
a ce cu semnul linia dreaptă (1)". 
120 Recunoaştuea acestui mare adevăr 
p~ -din partea celui mai Înverşunat adver
(fi .:sar de până mai eri, .~ttt cea ml.l~ /'" 

cola /IIIUflsa gUfI"ţi, ca ţarQ .• "l rom4n, ta 
fG)6! nilul ai cilrai sfânt de tOlltiJ zia« ere 
: c doctorul N. Lupa, .r, In plI,tldal li 

.b".l il, ni, un priit", mtJ~ muti. 

Ţăranul şi muncitorul român, cu 
vederea cu adevărat limpede, nu poate 
vedea În ministrul Lupu de azi un om 
căpătuit sub prisma unor s:opuri ego- I 
istc, ci pe acel aş Lupu de eri, aşezat 
În rândurile pe cari le simte mai a
proape de sufletul său, cu adevărat 
mare. Dnul N. Lupu şi a dat perfect 
seama că trăim vremuri, când tocme
lile sunt bune numai la bâlciuri, că 
peste anumite hotărîri ale Coroanei şi 
ale ţărei, nu se poate trage o simplă 
linie şi că ţara aceasta are nevoie de 
o garanţie morală, garanţie care nu 

I poate să o formeze decât o tradiţie. 
• Această tradiţie, o recunoaşte io
suş drul Lupu, că ea aparţine partidu
lui naţional liberal, deci orice fel de 
dibuiri în realizarea unui eventual mai 
bun, constituie o Crima natională şi 
drul Lupu, cu adânci rădăcini în pă 
tura ţărănească a patriei sale, este mai 
întâi de toate Un bun român. 

Jocul aventurierilor În zilele de azi, 
sunt cele mai periculoJsc şi ne am mi· 
rat că se găsesc oameni cu pretenţiuni 
de conducători de gloate, să alimen
teze atari jocuri În cari vecinii - bu
nii vecini de peste graniţe - Îşi vad 
realizarea unor planuri pe cari le ur
zesc de o decenie aproape. 

Acestui joc se datoreşte limbajul 
neobişnuit de îndrăzneţ al magnaţilor 
maghiari şi tot mulţumită aceluia~ joc~ 
cetim zilnic în marile cotidiene~ pre 
găti riie febrile de război ale Rusiei 
dezordonate. 

Când ţara noastră îşi are o dina 
stie, di Il care şi-a făcut o sfântă tra· 
dltie, avânturile îşi pot avea locul nu 
mai peste graniţile ei, În cercul acestor 
graniţe aventurierai nu au loc şi tot 
românul conştient va şti să le pălmu' 
iască vorbirile de panglicari de bâlciu, 
În ziua de 7 Iulie, când ascultând de 
chemarea drului Lupu, Îşi va da votul 
său sem'1ului simbolic, linia dreaptă (1). 

Avem această convingere căci che
marea drului N. Lupu prietenul ţă 
rănimei şi muncitorimei române - glă 
suieşte limpede: 

.,Acestea zi le spune un străjer, 
permanent al democraţiei rămâneşti, 
care - pe orice colină politicii s'ar 
găsit - a avut totdeauna acelaş sa 
flet treaz, neadormit şi sincer şi a 
cetaş gâlld de bine pentru ţiirănimea 
şi muncitorimea de toate felurite a 
acestei (ărf4'. Ţărlmist -
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Alegători! 

Votati lista candidaţilor Partidului N ational·Liberal 
oraşul şi judeţul Arad: 

Votati 1 linia dreaptă 

La Camera: 
-General A. Văitoianu 
Or. A. Oroza, medic . 
Dr. Lazar M. (ChişineJ), 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. Oh. Ciuhandu, asesor consistorial 

pentru 

Dr. medic Manolescu-Strunga, prof. universitar 
Colegiul Consiliilor comunale: Dr. Sever Ispravnic . 
tColegiul Camerilor de Comert: Dr. M. Mărcuş (Circ. Cluj) 

Intruniri politice 
Entuziasmul şi pragostea cu care sunt 

primiti in tot judetul prietenii noştri, in 
vizitele electorale ce fac. ne arati, în jUltă 
luminA, atmosfera de limpezire .a lituaţiei 
de 8ufietU8Că uşurare, de noul şi intarite 
na<iejdi, isvorlte dupi decesul adioasei iu
vernări a regimului averescan. 

Pretutindeni dragCJste, pretutindeni ea
tuzium de zile mari, pe.te tot locul do
vezi inimoase d~ illcredere ln oameni in 
mâin'le cărora ţara si-a conflat destinele. 

Cu as~meoea maoifeltatiuni succesul 
partidului nostru. este asigurat, revel'liod 
fie-cărui cetăţean con&tieot partea sa de 
mprit in reltallrarea respectului către drep
turile cetăţeneşti fi in reiotranarea ordinei, 
le!Z.diUţei şi corectîtudinei ia trebile fi 
averei obştea aci. 
Aflăm mal jos II. scurt ruumat .1 In

trunirilor pa!itice cari au avut loc ia dife
rite comune din judet eri 29 Iunie 19Z1 
(St. Petre ,i Pavel). 

Satul În sărbătoare - op tzeci de 
cătăreţi din Macea, cu bandiere şi 
două muzici, apăruţI disdedimineata În 
întimpinarca oaspt:ţilor arădani, dau 
Curticiului - aspectul unei zile În 
semnate. 

La ora 9 Îşi fac apariţiunea amicii 
noştri dnii: dr. Iancu, dr. Ispravnic, 
avocat Episcopescu, dr. Chicin, Pa 
naitescu, loant!ş, Bugariu, Anastasiu. 

In faţa prim~riei in uralele nesfâr
şi te ale câton'a mii de locuitori pri
mul car~ ia cuvântul este dl dr. Iancu, 
fiu al Curticiului. 

In cuvinte înălţătoare dl dr. Iancu 
arată asistenţei opera înfăptuită de 
Partidul Liberal În ultimele decenii, 
dovada desăvârşită a capacitătei ace· 
stui partid de la care ţara aşteaptă 
din nou astăzi ordine Înăuntru şi 
prestigiu in afară_ 

Mai vorbesc dnii Episcopescu şi 
hpravnic, infierăm politica de distru
gere a ţărei Întreprinsă de guvernul 
averescan. Vorbitorii incheie discursu 
riie, Învitând cetăţenii să şi dea gla 
surile lor Partidului Naţional Liberal, 
singurul chemat să pună in rându'ală 
treburile Patriei. 

1-
La Macea 

L.umea multă adunată Încă de di· 
mineaţa În faţa Primăriei, primeşte cu 
sincer entuziasm pe purtătorii de cu
vânt ai Organizaţiei Partidului Naţio 
nal Liberal din judeţul şi oraşul Arad. 

In asistenţă se remarcă locuitorii 
de prin satele în vecinate. 

Primarul, În cuvinte bine simţite, 
urea.ză oaspeţHor bună venire, asigu 
rându-i de dragostea şi devotamentul 
Măcenilor. ' 

Părintele luând cuvântul ţintueşte 
la locul cuvenit faptele dlor Ooldiş şi 
Marşieu pe cari îi califică de mincinoşi 
şi Înşelători ai ţărănimei. 

Mai vorbesc Doii Ispravnic şi 
Anastasiu, cari arată celor de faţă 
progresul realizat de Ţară sub car 
muirea Partidul Naţional Liberal, În
făptuitorul României Mari de astăzi. 

In uralele mulţimei adunate oas 
peţii arădanii se îndreaptă spre imensa 
horă aranjată În mijlocul satului. 

Căluşerii măceni au dat împreju· 
rărei caracterul unti sărbători naţio 
nale, dovedind Încă odată că şi În 
aceste locuri, unde Înfluenţa streină 
este mai prielnică, pulsează sentimen
tul naţional de cea mai pură calitate. 

Sâf'l Martin 
De Sf. Petru la orele 2 p. m. 

comuna noastră a fost vizitată de 
fruntaşii Partidului National Liberal 
din Arad. 

In faţa Primăriei, oaspetii au fost 
primiţi cu multă dragoste şi cu mare 
insufleţire, 

Primarul satului urează oaspeţilor. 
în limba germană, bună venire, asi
gurându i de respectul şi devotamen 
tul ce le păstrează pentru ostencala 
ceşi dau de a le asculta păsurile, de a 
le înducli nevoile lăsate de regimul 
trecut. 

Răspunde di dr. Ispravnic tot În 
limba germană, asigurând pe locuitorii 
minoritari de toată solicitudinea gu 
vernului actual. 

In calde manifestari de simpatie 
oaspeţii părăsesc satul indreptându se 
spre ... 

Şimand 
In faţa Primăriei Şimandului de sus 

Întreaga populaţie şi a Şimandului de 
jos a ţinut să facă o primire cum se 
cuvine oaspeţilor sosiţi dela Arad să 
le asculte păsunle. 

La orele 5 p. m. În capul satului 
şi au făcut apariţia automobilele pur
tând pe fruntaşii noştri dnii: Episco
pescu, dr. [an cu, dr. Ispravnic, Chicin. 
Bugariu, Anastasiu, [oanaş. 

Populaţia, pe tot Întinsul drumului 
au ovationat pe oaspeţi. 

In uralele asistentei ia cuvântul dl 
avocat Episcopescu, candidat de de· 
putat. 

In cuvinte adânc pătrunse în sufle
tele şimiindenilur. vorbitorul face com
paraţia Între regimul averescan de co
rupţie şi favoritism şi intre opera con
structivă Întreprinsă de Partidul Na 
ţional Liberal. 

In luale fără de sfârşit vorbitorul 
îşi încheie cuvântarea făcând att"ntă a 
sistenţa să fie conştientă de puterea şi 
drepturile ei şi să nu se lase amăgită 
de demagogia fripturistă care era sA 
ducă ţara la peire. 

In strigăte de "511 ne trăiască fe
ciorul" îşi începe vorbirea prietenul 
nost.ru dl Vasile Ioan aş, fiu al Şiman. 
dului. şi fost primar al acelei co· 
munc. 

, Mişcat de dragostea ce i se arată, 
dl loanaş, expune şimăndenilor pro 
gramul Partidului Naţional Liberal, le 
arată faptele mari săvârşite in ultimul 
veac de acest partid şi sfârşeşte spu· 
nând că nădejdea ţărei tot În acest 
partid este şi sprijinul ţlrănimei tot 
aici se va găsi. 

Conduşi în urale până la marginea 
satului, oaspeţii şi au reluat drumul 
spre Arad, însoţiţi de dragostea şi de 
·votamentul şimăndenHor. 
, Corespondent. 

»;*~!O!~~~~zo;~ 

V otatllista 
Partidului National-Liberal 

Votati 1 
~~-

Spectacolele zilei 
Cinematograful Malul Mareşulul: 

Emulaţie hazlie intre' trei dintre cei 
mai mari comici ai sezonului. 

• 
Cinematograful Elisabebeta: Şeaae 

dle Intre apa,i, În rolul principal 
Harry PieI. 

• 
Cinematografele Apollo şi Urania, 

au luat vacanţă, 

Bibliografie 
Societatea de Mâine a. IV. NI. 

25 26. Cluj. 
A. Cotruş: Strigăt pentru depăr 

Uri, Bibl. Vsoc. culturală din Banat 
Nr. V. 

Vidbr Babescu: filmul didactic. 
Anuarul şcoalei medii losi Vulcan 

din Arad, pe anul şcolar 1926-27. 

Aduce laude spiritului de ordine 
care domneşte in sânul 'acestei popu
laţU şi promite că se va face inter I 
Pretul nevoilor lor faţă de conducl{-

[~ti1i ~i ră~~ân~i1i 
Jri~una n~nr 

. ~~~~~~~~~~~~w torii actuali ai Ţărei. M ........... ~~"Y;~ ......................... ~ 
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Fapte nu 'I1or~ ~ INrOBlVl A 1'IU~1 
Partidul LIberal ;::;-Atât ~;npactea m;o;sterutui de Ii-' POLITICA ECONOMICA 

,nanţe cat ŞI dm a celUI de răzbOltl P t·d I - N '·0 I L-ber l poneg .. e,te pe 8d- I s'au lansat comunicate prin cari se a ar I U DI ati !la· I a 
· 1 A • tă ! desmint unele afirmatii ale unor ziare. 

VerSarJ, e lŞI ara 1 Astfel aceste comunicate Iămurtse că 
lDeritele proprii. sporul se .va pl~ti conform armoni· 

• 1 zării salanlor, luandu se ca punct de 

"Tribuna Nouă" 
zilnic 

1 
plecare salariile actuale. Nici în ce pri

apare vfşte soldele ofiţerilor nu vor surveni 
modificări. 

• Convinşi de chemarea mi,iunii noa· 
atr .. , am pornit pe drum nou: vom giăsui Subsecretariatul C. F. R. a aprobat 
zilDje, celor cari in dorinţa de a cu· o reducere de 50 la sută participan
Doaşte c1t mai mult, vor vr~a .ă ne a~· I ţilor la congresul internaţional al pro 
culte sfaturill'. Zicem Ifaturile, căci tot cd i fesorilor secundari ce se "a ţine 
yom glăsui nu trebu~şte căuht În isvoarele t . 
duşmaniel şi nici În str/gările fără rosturi, i la Bucureşti (15 August - 15 Sep 
ale tuturor răspântiilor, aj!lomerate de cel • temvrie). 
cărora nu ne·a mai rămas diQ ome"et~'l • 
decât ura ,i dezbinarea intre frate ,i. . 
f t Vom d i .faturi şi vom primi sf~- Cornehu Moldo"anu a fost numit 
~~i~' auntem oameni şi nu putem vOfbi i' director al Teatrului Naţional din Bu 
decâ't omene,tt'. Avem insă de făcut o cur eşti cu data de l Iulie. 
mArturilire; pornirea pe acest drum nou, • 
DU este rezultanta dorintei .:e)Gr multi;, f ~']' • 
ea .'a născut si desvo1tat in mintile uno, , Trans eran e tn învăţămantul se-
ra, din Ilefericire prea putini, cari ne·au cundar se vor face în cursul lunei 
incetat a crede in revenirea pe drunurile I Iulie. 
adevirate, a acdora cari au răIăcit şi ră- I • 
tăcesc ia imealul pusUu al vorbelor Duminecă va avea loc adunarea 
loale. I 

GlilulreR noastră zilnică, ar dori si partidului maghiar. Adunarea va aăea 
audA cit mai multe ecouri, căci Intr· o ţari un caracter nu atât politic, cât social. 
mare ,i Indepeudentă, locuitorii ei nu se Se va discuta anume despre soarta 
pot de.volta decât numai cunoscând limba I 
atatului. Presa minoritară, toi are Incă ros- min oritari or. 
turile efo cari in nici UD caz uu pot fi ale 
poaltrt'. romAnilor. Cu credinta că vom fi 
inţele,/, rupem o bau care zăgăzuia iate 
rete penonale ,1 nici de cum interesele 
atabdul, pe cari o pres' Dumal natională 
elte chemată sA le apere. Suntem un or
ian de propagandA naţională şi in coloa, 
aele Do .. &re ne VQm striga &iloic ch~DJaru. 

• 
Din Roma se anunţă, că În cursul 

acestei săptămâni a fost promulgat de
cretul prin care se dă deplină execu· 
tare pactului de amiciţie semnat la 
Roma În 1926. - Între Italia şi Ro 
mânia. 

• 
Ziarele din Capitală vestesc, di. 

• 
x 1500 m. funie de sarm! pentru 

funicular de vânzare. Adresa la Admi
nistraţia ziarului. 60 

• 
Dt Doctor Teşici specializat în 

dermatologie, care in lU/la IUllie a 
participat la congresul medical din 
Paris, la congresul medical din Paris, 1, 

s a reîntorsşi şi a reluat consulta
ţjunile. (Primeşte in orele obicinuite 
Str. Eminescu i25-26, i..casa Dr. De
miau, esaj 1.) 

• 
Camera de Comerţ şi Industrie 

din Arad aduce la cunoştinţă celor 
interesaţi, că pentru struguri de Ma
laga importaţi din Spania se va per-

- Prin noi ÎD,i·.·. e -

Cuvintele "prin noi inşi ne" înfăţi I vin demne de un Stat bogat, modet 
şează întreg programul economic al ' şi civilizat. 
Partidului National Liberal. Ele mărtu· In acest cadru românesc continua~ _ 
risesc credinţ~ În puterile vii ale ne it • se desfăşoare o viaţă economică. Par 
mului românesc. tidul Naţional Li beral deschide deci, 

Inca dela 1873, marele Ion Brătianu politică de organizare a Creditull. 
spunea ministrului Mavrogheni, care romanesc. Munca şi iniţiativa rOmi 
'iroia să dea creditul funciar al nească sunt scutite astfel de robire. 
ţării pradă unor cămătari străini - Pentru Agricultură se înfiinţează t 
că: "Unei naţiuni cucerite de tăişul 1873, - Creditul rural la 18'.'!2 ~ 
"sabiei îi rămâne dreptul de "revendt· Cassele de Credit Rurale şi Băncii 
car~ şi mijloace de "descotropire pe populare la 1903: la 1915 "Cassei 
când din contra, o naţiune cucerită de împrumut pe gajU, iar la 192 
prin "mijloace economice, este "imi Creditul Rural este reorganizat dup J] 

cită pentru totdeauna în drept "şi în ceripţele vremei: Singur Parti~ul ti 
fapt". beral sprijină Cooperaţia. Banca NI 

ţională este infiintată de· asemenea d It 
Toate marile infăptuiri ale Partidu· Partidul Naţional Liberal, în 18&: n 

lui Naţional Liberal, pe tărâmul eco· Institutul nostru de emisiune joacă Q ti 
nomic, sunt is\'oTÎte din această cre· h'" . ţ' 

• v I rol otarator In eCOnomla na IOnal! ti 
dmţa. Cu sprijinul lui iau naştere - o Sum 
. Incep~nd dela v

1860, Partid~l Na, I de bănci modeste care salvează IZ 
ţlOoal liberal scapa ţara de selvlftutea oraşe comerţul romanesc de zarafi 
concesiunilor străine. Rând pe rând străini. . Il 

manie bogăti ! şi •. s~rvicitle pub!ice Mai târziu reţeaua Băncilor Romi n' 
sunt reluate dl.n, ma.lfllie cotropltotJlo~ ne şti desăvârşeşte această j3oliti<:i r l 
de ~este gramt! ŞI redate StatulUI Meşteşugurile şi Comerţul găsesc Il! • 

roman: sprijin puternic. Pentru Marea Indu.cl 
V ămile Statului, monopolul ţării, strie Partidul Naţional liberal Înfiin-ci 

monopolul tutunului, poşta şi telegra- tează în 1923, puternica oraanizati It 
fuI. La 1879 se Întemeiază prima regie a Creditului Industrial"! b , ei 
come~cială româ~ească: Regia Mono Se desăvârşeşte astfel, În toate ltCC 
polurtlor StatulUI. .• murile, Agricultură, Comerţ şi Indlfd 

Căile ferate care erau ŞI ele In strie, acea politică a creditelor rom ) 
mâini streine, sunt răscumpărate Între neşti care isvorită din credinţa irC' 
1880 -1889. propriile noastre forţe, - a dus _S< 

Partidul Naţional·liberaI dt'săvâr prin Partidul National· Liberal - ~g! 
şeşte politica transporturilor, infiinţând desrobirea economică a României. n~ 
"Navigaţia fluvială Română" pe Du Opera Însă nu e terminată. Ea cep 
năre şi Serviciul Maritim Român. să fie desăvârşită, În I?ămânia Noui 

Porturile sunt ]a rândul lor organi- Partidul Naţional·liberal a dovedit dta 
zate. Brăila, Galati, Constanţa - de- singur el o poate-1iuce 1. hWl--,'ii~m 

III Parlamentul va fi convocat la 20 Iulie, 
deci Îpainte de data fixată. 

Sesiunea aceasta va fi de scurtă 
durată. Se crede, că va fi cerută vo
tarea unei singure legi: "Restituirea 
autonomiei administrative şi financiare 
a căilor ferate. 

cepe o taxă vamală redusă de 10 ----------.. ---0----___________ _ 
(zece) lei aur per 100 Kgr •• iar pen· l 
tru articole de plută în foi, plăci, do-l 
puri sau combinate cu alte materii se 
va .per.cepe taxa de 5 (cinci Lei aur I Ultima 

pt 
sâ 
ht 
m • 

Ministrul de interne a dispus unele 
schimbari în posturile administrative. 
Astfel dr. Bejan, care sub guvernarea 
trecută a fost transferat in Basarabia, 
este numit in fruntea plasei Chişineu, 
iar Chirilă fost pretor este transferat 
în Durostor. Deasemenea d Puticiu a 
fost reintegrat în postul dsale la pre 
'tura Aradul-nou. 

per 100 Kgr. 
.. ti 

Votati lista 
Partidului Naţional Liberal 

Votati '1 

CLUJ. - Eri după masă s'a 
dat rezultatul examenului de ba
calaureat, la proba SCTlsa. Din 
1372 candidaţi au căzut 72. 
BUCUREŞTI. - Directorii 

ministerului de finanţe au ţinut 
o consfătuire în legătură cu a-__________________________ •• ____ • cordarea sporului la fUflcţionari. 

A prezidat dl ministru V. Bră-

D N T · t 1 tianu care a arătat marele lacune 
• • I U eseu ale legei de armonizare şi nece-

m.inistru de externe! sitatea~ de a fi revizuită şi com-
Intrarea sa În guvernul Brătianu este salutată cu vie sa-1 pieAtata. v t v .' v V? St t _ 

171i 

.. I ' 1 LP succesor prOVizorlu a Ul Of'tn 

WiLlyt, actualul secretar generaaI 
la legaţia din Berlin. 

BUCUREŞTI. - Nu se vOşi 
face schimbările diplomatice acu 
nunţate de Lupta. Numai l~e 
Londra va fi numit un minîstrtn 
plenipotenţiar în locul domnullije 
N. Titulescu, ministru de f() 

~rn~ ~ 
CRAIOV A. - La Merişori 

lângă Craiova a fost un inceI;u 
diu catastrofal car~ a distrqe 
126 case, ră tisfacţie de către presa apuseană r . arata c:a. mca:ar: e a u 

ltU sunt sufiCiente lflsa clxeltue-
D. N. Titulescu, ministrul ţărei la niei perspectivele unei consolidari de· lile trebuie restrânse. ORADEA-MAR:t:. - Azi a_O 

Londra, vicepreşedintele comisiunei fi săvârşite a politicei sale externe. i Cele 700 milioane creditate sub I sosist cu expresul de Bucureş:n.( 
nanciare a Consiliului suprem al So 'Dacă pent:u ~artidul liberal, accep i guve. mul trecut s'.au epuizat. De- r 40 ~rofeso:i u?i versitari şi stu. 
cietăţei Naţiunilor abasadorul strălucit tarea po.rtofohulu~ externelor de către j aceea e cu neputinţă să se mai dentl ~f1!e~lcanJ. v ;'~! 
al intereselor României În Europa, - dl N. Ţltulescu Ins.eam[~ă un~ s.ucce~, acorde credite suplimentare. ~. <?flcl~lI~atea le-a f.acut o st:!1'l1 
a .acc~p~at să i.a răspunderea conduce strălUCIt ~ă:ut. Să'1 ma:eas~a ŞI mal,' .B.UCUREŞll, - .Culbertson i l~c~ta p.nmlr~. Sau ţinut cuvaO( 
reI mlOlsterulm de externe. mult prestigIUl In ţară ŞI dmcolo de 1 mllllstrul Statelor-Unde a fost I tari amIcale, oraşul le-a oferta 

]mportanţa politică internă şi in~ I graniţele ei, - pentru România ea 1 rechemat de O'uvernul său. Va 1 un banchet la Băile Felix, .,Hlr, 
te~naţio?al~ a. acestui eveniment nu va 1 c~p':ită însemnătatea unei ~a~ife~! pleca probabil la sfârşitul lui lu- seara a fost mare iIuminaţie~ă 
scapa OI~~nm. . ~ . t tan ce nu trebue să scape nJ.manul t 1 tie. Se dă probabilă numirea ca ! oraş. ',' 

Politica de ~uper.lOara l~ţelegere 1 care va fi de cel mai fericit efect în 1 ~ ul 
a Întereselor rom.ane. ştI, . pra. cbcată cu j' lumea internaţională a aliaţilor şi ve: ... __ .. .-.-1'" tiI . ~~~JjI4jIJm'~~MWl.. -l' ___ .. ___ '" 
atâta tact şi patnotJsm In .Impu v ce or , cinilor noştri.' 1 

patru ani de guvernare lIberala tre· 1 1 a Londra la Paris şi la Roma, 1 
cută de către fostul ministru de ex~! vellira dlui Titulescu în . fruntea I~i t i fali· 11·~ta l1ârt-l~ulll·l n~t·i~nalll-h~r~1 [âr~a teme, dl 1. O. Duc~,.-: va .putea fi I nisterului ,de externe roman" este. salU-·l ,n - H . . ~I 
continuată şi desăvarşlta graţie talen· t tată cu Incredere, cu pnetel11e cu lUI ii. 1 fi . 
tului necontestat al noului nostru mi I bucurie··

t 
1 d J" v I !~ 

nistr~ de e~te:ne, ale. cărvui . relati,uni mân~uIT~: ~~~~S;~A deep~~~:rn~l. jur~-I DijârlaV ~~mnul 1 I-IO-Ia ~rna~ll ~]l 
în diplomaţia rnte.r~aţlonala ŞI stralu-; Numire~ sa a mtant c.OI1s.lder~b~! I ' tUn' 
cite state de serVICIU la londra la Oe I ~uvern.ul Şl. a fă('u~ A o fo~rt<e b\.ina 
ne\'a ca şi la Paris, - asigură Româ ,Impresie Şi 10 ţară ŞI In strainatate. }e. 

Cenzurat Prefe ctura J udeţuluJ. 
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