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Este loc larg sub cerul 
şi soarele Ţărei româneşti 
pentru toate nationalitălile 
cari voesc să trăiască fră
teşte, progresând şi odih
nindu-se de sbuciumul trecu
tului. O'ral Vliitoianu 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Director: ftb. eonsnmnneSCli II Apare zilnic sub conducerea unui comitet II Arad 14 Iulie 1927. 
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tX unaUt htOntm. 
Bunii noştri străbuni spuneau 

că leul se cunoaşte după ghiară 
(ex unque leonemJ. Punem acest 
adevăr axiomatic în fruntea ace
stor rânduri, îi dăm însă, cel mai 
pur sens eufemistic. Privim, adică, 
simbolul în sensul lui de gran
doare şi fortă. 

Nu făptura felină şi feroce, ci 
forta continută şi superioară. 

Dictonul ne-a fost, anume, in
spirat de articolul "Partidul ma
ghiar în forma şi atitudznea lui" 
scris în numărul de alalăeri al 
acestui ziar de d. General A. 
Văi/oianu. 
Şi de dat.a asta scriem pentru 

intelectualii cei mai exigenti din 
câti ne vor ceti. Noi, ardelenii, 
am avut mai mult decât fratii 
noştri din vechiul regat, indicati
unea istorică a unei pragmatice 
predilect ii pentru problema natio
nalitătilor din cele cinci conti
nente. Era însuş misiunea noa
stră în diviziunea dinamică a for
telor neamului. Sbuciumul nostru 

. 'cerebral, ritmat de ceremonialul 
supremei tinte nationale, a cu
noscut toate latitudiniIe şi altitu
dinile eforturilor umane în jurul 
acestei probleme. Intre August 
Cornte şi Durkheim, între Hae
ckel şi Oswaldj între Anatole 
France şi N. Iorga, intre Lassale, 
Iaszi şi Seiton Watson, pentruca 
să ne reducem la limite sumare, I 
am bătut cărările tuturor solutii
lor cu putinţă. 

Am fost Ia Alba-Iulia în Decem
brie 1918 şi ne-am cutremurat 
de naivitatea solutiilor wilsoniene, 
in fadura lor de artificiu carpa
tin. Nepotii lui Bărnutiu trepidau 
sub greutatea togei pe care un 
fericit geniu istoric le-a aruncat-o 
grea pe umerii lor, vai, atât de 
fragili. Cunoaştem povestea punc
telor dela Alba-Iulia şi bine cu
vântăm pe Ionel Brătianu, că a 
ştiut să stingă prodigios, pentru 
totdeauna, protuberanfele unei 
expansiuni, a neexperientei pro
vinciale, codificând constitutia 
tării. 
Cunoaştem şi pactul dela Ciu

cea şi toate tribula1iunile politi
cianiste în jurul sufragiilor aşa
zise "minoritare«. 

Dar nicăiri, în fuga acestor 
nouă ani, de când s'a înfăptuit 
unitatea neamului, n'am cetit o 
formulare atât de comprehensivă 
a secularului litigiu, ca în arti
colul Generalului Văitoianu, când 
spune: 

In cadrele nnei sincere demo
cratii şi sub protectia legilor unui 
popor paşnic. civilizat şi doritor de 
progres pe toate căile, orice cetă
tean poate să lşi validiteze dreptu
rile sale şi ale semenilor săi. Orice 
colectivitAti organizate şi cu carac
ter de rezistenţii şi care sii nu im
briiţişeze interesele generale ale 
tuturor cetătenilor sunt nişte ana-

chronisme destinate dispariţiunei 
şi cari deservesc cauzele comune. 

E marele glas articulat alo
mului superior, sacerdotul confi
ent al supremei experiente. 

Asociatia de idei ne duce la 
comparaţia marelui critic englez 
Poppe, care aseamănă prezentul 
de totdeauna cu un munte de 
forma capului omenesc. Ce ştie 
bietul turist, ambiantul prezen
tului, în poticnirile lui fizice, (să 
ni-l inchipuim undeva prin cir
cumvolutiunile urechii muntelui) 
care este imaginea perspecfivală 
a masivului? Iti trebuie distanta 
spatiului şi a timpului pentru a 
contempla şi distinge ansamblul 
integral al pasiunilor tale turis
tice de trepăduş al scoartei pă
mântului. Numai distan1iat în pro
portia problemei poti să vezi, că 
muntele are forma capului ome
nesc. 

Când nu-Ii dă timpul distanta, 
ti-o dă o foarte rară şi conden
sată experientă. 

Generalul Văitoianu a stat de 
lungă vreme pe creasta alpină a 
destinelor româneşti. A văzut şi 
vede departe peste orizontul po
sibilitătilor noastre, ale celor din 
văi. Sfetnic încercat al Dinastiei, 
e o rezervă de răspântie istorică 
a neamului. Sufletul său se cu
minecă, la izvorul destinului nos
tru suprem. Şi de aceia spune: 

Este loc larg sub cerul şi soa
rele Tlirei româneşti pentru toate 
naţionalitătile cari vOesc d. trăia
scă frăţeşte. progresând şi odihnin
du-se de sbuciumul trecutului. 

Da: "odihnindu-se de sbuciu
mul trecutului". Cuvinte mesia
nice, cuvintele întelegerii şi con
descendentei profund omeneşti. 
Un suflet românesc poate să le 
spuie numai, din vatra seculară 
a stinselor noastre suferinte, 

Dar articolul citat al Genera
lului Văitoianu e mult prea resu
mativ şi axiomatic, decât să poată 
fi tălmăcit în aceste rânduri fugare. 

A vem regretul sincer că natio
nalităţile eteroromâneşti din par
tea locului se comportă în fata 
revelatoarelor precizări ale pre
şedintelui partidului national libe
ral din judet în tocmai ca în fata 
unor hieroglife de pe pyloanele 
ptolomeice de acum patru mii de 
ani. Ziarele ungureşti trec subt 
tăcere nobilul gest, care pentru 
noi a schitat un larg program 
de lumină. 

In definitiv ar trebui să-şi dea 
seamă de paradoxul situatiei. 

Leul nu vânează broaşte, -
iar broaştele riimân aceleaşi, cari, 
după cum bine ziceau, tot stră
bunii noştri: 

Sub aqua maledicere tentant, 
- clevetesc pe'ndelete la adă
postul mlaştinei •.• 

Ion Montani, 

repe 

Intermieu CU dl 
n. I?etrescu-Comnen. 

Oraşul nostru a avut astăzi cinstea 
deosebită să adăpostească câte-va ore 
persoana distinsă a d,lui Petrescu
Comnen, MInistrul Ţâre! RomâneşU 

la Berna. 
Un iuterwiev cu d-sa e tucru rar. 

TocmaI de aceia mi-am luat Ini ma in 
dinţi şi profltând de momentul "entre 
la polre et frommage" .- d-I Ministru 
Petrescu-Comnen dejuna la restauran
tul Crucea Albă - m'am prezentat 
d-saie. . 
După înfăţişarea de rigoare am spus 

dlui ministru că ziarul. Tribuna Nouă" 
ar socoti o deosebită onoare să poată 
inregistra câte-va din preţioasele d-sale 
cuvinte. 

OI Min!stru Petrescu-Comnen, cu o 
amabilitate extremă, a răspuns solici
tărel noastre Cll Tnvitarea .Iuaţl loc .... 

Ghi;:tţa se rupsese şi încep: 
- Căror imprejurari se datoreşte, 

Excelenţd, voiajul D-tră spre Patrie şi 
presenta D-tră În oraşul nostru? 

- Şi interese de Stat şi interese 
per')on211l reclamă presenţ::t mea în ţară 
vre-o 15 zile. 

- Aţi întâmpillat cum-va dljicultăti 
sau desagramente in timpul călătoriei? 

- Am voiajat În condiţiuni b!.me, fări 
nici o dificultate de nicăieri. 

- va opriti la Sinaia Excelenţă, 

sau călatoriţi direct Bucureşti? 
(Aici D·1 ministru îşi privi scrutâtor 

o cUpă interlocutorul şi apoi binevoi 
a-i răspunde). 

- Merg direct Bucureşti şi poate, 
la reîntoarcere să mă (Jpresc la Sinaia. 

- Dacă !le este permis, Excelentă, vă 
intrebam ce impreslune a facut In Elve
ţia ultima schimbare de regim din tara 
noastră? 

-Poporul elveţian trăeşte in afară de 
frământări politîce şi schimbările de 
guverne S8 privesc acolo aproape intot
deauna mai mult din punctul de veder·e 
al posibilităţilor de ordin economic. 

In Elveţia se munceşte mult ,i pro
dusele acestei munci intrece nevoile 
locale. 

Ţara noastră constituind pentru El
vetia un detJuşeu imJ)ortant industriei 
ei, aceasta socoteşte cu ochi 
buni ori-ce schimbal-e, care 
măre!fte creditul 1 ă r. i 
noastre Înafară. 
-Excelentă, în ce atmosferd se priveşte 
de cdtre Liga Naţiunilor chestiunta 
optantilor unguri? 

- Personal, sunt un ad
mirator al poporului şi civi
lizaţiei maghiare. 

Totu,i, violenţele de ori
ce fel, dau totdeauna resul
tate negative. 

Cina are dreptate· o va 
căpăta, indiferent de pre
siunile - sub ori-ce formă;
ce se fac pentru lichidarea 
acestei. chestiuni Într'un 
fel sau altul. 

Mal risc o intrebare: 
.~.~ Se spUilef Exc~lenIă. că veti lua 
locul d-iui ministru 1 j t u 1 e seu la 
Londra ? ... 

D-l Ministru Pet,escil • Camnen rds
pundt: 

Apoi cu un zâmbet amabil d-l mi
nistru mă presiflta tovarăşului d-sale 
de drum, d-l arhitect Van Saantn, al 
cărui protct pentru clădirea Palatului 
Ligei Naţiunilor a stdrnit unanima ad
miraţie a membrilor Ligei. proect care 
insă, - imi spulle a-l Ministtu - avea 
un mare defect: il1t1ecea prevederile 
materiale fixate de Ligd intru acest 
scop. 
Urâudu-Ie călătorie bună am multumit 
d-Iul Ministru Petrescu-Comnen pen
tru distinsa atentiune acordată ziarului 
nostru. 

G. T. 
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tu ~rilejul Hle~erilor ~e Duminecă. 
Secţia de votare Şlr!a termIna se ale- : soarta alegerilor din Jud. Arad; Jude-

gerea de Joi 7 c. cu o diferenţă de 
340 voturi in favoarea listei Naţional
Ţărăniste ..• Cetatea de neînvins a O-lui 
Şt. C. Popp a putut da 470 de voturi 
listei LIberale, ca toată activitatea 
desfăşurată de: candidaţii, delegatii şi 
bărbaţii de incredere ai listei Naţio
nal-Ţărăuiste .,. In ziua votărei D1. 
St. C. Popp şi OI. Victor Hotăran au 
vizitat de două orl'Şlria, influenţând, 

cu prezenţa lor, masele de alegători ... 
Cu toate acestea, cu toată rezerva 

delegaţilor listei liberale. scrutinul in 
cetatea d-lut Ciceo Popp, a dat listei 
noastre 470 de voturi. •. Natural că 
nu rnultatllJ de )a Şi.ria putea hotiri 

tul Arad a avut ocazia, in cei patru 
ani de guvernare inţeleaptă a parti
dului liberal, să se convinllă că sin
gurul partid capabil, in vremuri grele, 
să conducă Neamul Românesc, este 
Dumai acesta al marelui Ionel Brătianu ... 

Alegerea de Duminecă pentru Senat, 
la Şiria, a fost pentru mine o dovadă 
puternică că bătrâni! alegători de la 
Senat, despre cari toată lumea era 
convinsă că vor manifesta în bloc 
pentru partidul Olui. St. C. Popp, 
au înţeles rostul vremurilor şi fără 

să se mal gândească la trecutul da
reros, neţlnând seama de mlraglul 

(Cttiţi continuarea pe pag, 2) 
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1927 VII/13 

Cel mai mare şi mai 
senzaţional film 

al sezonului. 

DAGFIN 
11l~fplltnl re,rezent.ţiei la orele 9 1:, pre~is. Iri 

. -. .,. .... 

Cele mai gustoase mâncări 

calde şi reci, beuturi excelente 
se capătA in restaurantul şi 

Berăria 

DREHER 
Abonaţli primesc deosebite con
diţiuni. (61) 

Piaţa Avram Iancu Nr. 17. 

•• .ea _, 

, 
39 

.... La 

Bufetul Cinema 

MHlUl M~Rf~~lU/ I 
se D1ănAncă 1-1 

j 1-1 eftin şi bine , 
I Funcţionarii publici au 20% rllducere., 

•• ••• • 
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Cetiţi şi răsp4ndiţl ziarul 

"Tribuna Nouă". 

TRIBUNA NOUA 

(continuare de pe pag. J) riie dale ţăranilor prin reforma agrară! 
In alegeri, sunt până la un punct scu
za bile mijloacele de propagandă; dar 

persoanelor, au votat pe lista partidului suut criminale aţâţărlle frate contra 
Liberal cu 756 voturI... frate şi jnveninarea sufletelor cu min-

Pasul ac~sta mare de la 470 voturi ciuni de acest fel. Pământul a fost dat 
la Cameră la 7t6 voturi la Senat, tăranilor de marele patriot Ionel Bră
este o dovadă puternică de inţelegere tianu şi deci, ori ce minte curată va 
a vremurilor şi de judecată limpede Înţelege că nu partIdul acestui mare 
a alegătorilor cu scaun la ;:ap... Român va veni să ia înapoi cea ce a 

A fost 01. St. C. Popp un luptător dat cu toată inima. Românul ştie că 
vestit al cauzei naţionale; figura lui guvernul de astăzi are în programul 
este pentru tot românul icoană v:e a său desăvârşi rea reformei agrare şi 
trecutului sbuclumat, dar astă-zi, după minciuna nu poate fi decât in defa
intregirea Neamului, când secere muncă varul mincinoş'lor. 

Nr. 29. 

Din judeţ. 
Cadavru pescuit. 

In ziua de 11 Iulie ]927, s'a pescuit 
din râul Mures cadavru! elevului Ro
man D-tru şef dela şcoala de viticul
tură din Miniş, care scăldându-se in 
ziua de 9 Iulie s'a înecat. 

Incendiu. 
In noaptea de 11-]2 Iulie a. c. 

s'a incendiat şi ars compleet casa lo
cuitorului Teodor Ioan din Comuna SI. 
Paul. 

Pagubele sunt evaluate la 300.000 lei. 
Cazul se cercetează de şeful po~tu

lui respectiv. 

pOZltlvă şi constructivă pentru men- Partidul Naţ!onal- Ţăranes: care are --
ţinerea hotarelor încheiate cu atâtea pretentlunea de a se numi viitor partid Candidat de deputat. .. 
jertfe, persoana OIUl Popp nu mal de guvernămant, O!l poate folosi în arestat.. ! 
poate reprezenta cea ce a reprezentat alegeri asemenea arme ... BătrânI! lor 
ln trecutul dureros: o, bstructie şi luptă dă' . f dă ă 1 E vorba de marele "Ieader" bo]şe. 

Con UC' tarI, cari con un ast -z pe vic Gh. Voştinar, consiJier comunal 
înverşunată cOlltra Ungurului asu- "regăţeni" cu foştii lor asupritori "Uo- "în spe"_ 
pritor. Astă-zi rolul Partidului Naţlo- guni" nu trebue să uite că DumJi gratie Constatându-se că şi d·sa a dat O 

oal-Ţărănesc nu poate fi altul de cât, celor 8.;0 de mii flăcăi "regăţeni" cari mână de ajutor În alcăluirea manifes
controlul in parlamentul Ţăcei în opo- mureau cântând "Ardealul ne-aşteaptă telor electorale incendiare găsite la 
z!ţie şi pregătirea pentru muncă cOn- 1 cu flort la trecători", pot fi fericiţi că Sebiş, a fosl transportat dela Primărie 
t ti ă A d fi h tăIa... Puşcărie. 

S ruc v CaD va c ema 5 con- le-a fost îngăduit de soartă si vadă Se vede că nu ştia .. tovarăşul" Vo. 
ducă. Ca delegat al hstei Liberale la implinit visul de veacuri al Neamului ştinar cât de aproape e CapitoliuJ de 
Şiria atât Joi cât ,1 Duminecă am ob- Românesc cu conlucrarea tuturor româ- Stânca Tarpeiană! Y. Z_ 
servat, cu surprindere şi cu durere, nilor şI cu jertfa Il'are a soldatului "re- l' .-. ... şa _ __ 

mijloacele cu tari oamenii partidului găţean· ' .. 
National-Ţărănesc au operat printre Arad 1~ Iulie 1927. 
alegători. Prima temă a fost "reJ!ăftnii" D. Anastasiu 
a doua şi celelalte multe, şoptite cu 
răutate, atingeau chestia agrară. S'a 
spus chiar că partidul Liberal venind 
la conducere, va lua înapoi pământu-

. ... ... ..,., 4*, . .,.. ... 
Ca să vă faceţi ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 lei în sus, 
Ghete noi pentru barbatI În
cepând de la 600 lei în sus. 
Pingelitul ghete lor bărbăteşti 
100 lei. Repararea tocurilor la 
li!:hete 20 lei. Reparaţi! mal mlcl 
10 leI. Pentru fie care lucrare 
gHaDtez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratului pubHc. 

78 lJie Nadaskl 
Piaţa PeştelUi 19. 

.... * 

o mă~ură venită la timJ. 
Reglementarea spectacoleJoT de varieteu. 

De o bucată de vreme asistam 
- nu fără strângere de inimii -la ori
bilul masacru allimbei noastre, supor
fând cu stoicism şi cu .... indolen1ă jig
nirea celor mai sfinte dintre sentimen
tele noastre: sentimentul national. 

Pe scândurile unei taverne din ora
sul nostru, epavele tuturor speluncilor 
budapestane îşi debitau până acum 
obşcenifătile de lupanar, disconside
rând disposijiunile în vigoare cari im
puneau în primul rând productiuni, 
dansuri şi cântece nationale. 

txcursiunea 
şi tilrgul de fete se ua filma. 
ftrădanii pleacă Sâmbătă dimineată. 

Asoclaţlunea "Astra" a hotărât să 
fI1meze târguI de fete depe muntele 
Găina şi in scopul acesta a Juat con
tact cu Asoclaţlunea de Turism "La 
Drum" din Arad. 

Filmarea se incepe dia Hălmaglll, 

cuprinzând urcarea excursioniştilor pe 
munte, iar a doua zi târguI. 

I "- * • u. u. t ~.4 
ne-___ 

Suntem fericiti că putem inregistra 
astăzi măsura Dlui Z. Filoti. Prefectul 
Politiei Arad, prin care se interzice 
debitarea cupletelor în altă limbă, prin 
care se impune Iăutarilor un reperto
riu muzical în majoritate românesc, 
iar proprietarilor respectarea acestor 
dispositiuni supuse celor mai aspre 
sanctiuni În caz de confravenire. 

Cât priveşte programul excursiei, 
pentru arădani. mai dăm următoarele 

lămuriri. Cel din Arad vor pleca Sâm
bătă 17 luite dimioeat.L cU--PetSona
lui de 7.40 spre Hălmagiu, unde vor 
ajunge la orele l~. De aici plecăm 

spre munte cu trenul industrial şi par
curgem cca. 1 ti km. Până in piscul 
Găinii mal sunt cca. 5 klm. pe care 
îi facem pedestru. ori călare. Dormim 
în baracă. 

=== 
Depozitul de S O B E de teracotă din Blllev. Regele Ferdinand (casa 
Dengl Nr. 63-65) primeşte orice fel de comenzi după plac, face sobe 
noi, sobe pentru gătit, reparaţii şI orice lucrări in teracotă cu preturile cele 
mai reduse. 

Cu concursul OnoratuJui public. 
76 Szerb Antonl 

Cum s'ar putea reface Căile Ferate. 
- Părerile unui functionar superior c. f. r. -

(Urmare şi fine) 
De partea tehnică şi comercială a 

căilor ferate, nici nu s'a ocupat şi de
.acela deficitul creştea in fiec-are lună. 

Să dăm însă Kezarclui ce este a lui. 
A făcut şi 01. General Ionescu şi ceva 
bun la căile ferate. A adus disciplina 
in personal, trenurile circulau mai re· 
gulat; gările peroanele, sălile de aş

teptare şi vagoanele sunt mal curate -
acolo unde nu prea erau. - Personalul 
de serviciu al restaurante lor e mai curat 
'ŞI mal cu ioa-rijire îmbrăcat. 

Acum, că Dsa a plecat din capul 
Administraţiei c. f, r. cred că este şi 

Dsa mulţumit, că a scăpat de o sar
cină grea, pe care nu o putea duce. 
Este şi personalul mulţumit că a scăpat 
de teroare, este mulţumită şi calea 
ferata, în speranta, că va scăpa de 
deficite, este aşa dară mulţumită toată 
lume şi să avem nădejde, că Dsa ou 
va mai reveni la căile ferate în vecii 
vecilor. 

Schimbându-se guvernul Averescu, 
a venit în capul Administratiei c. f r. 

I ~ ca conducător pentru a treia oară 

- D-l IngÎllf"r inspector General Ale
xandru Perieţeanu. 

Din comparatia celor scrise până 

aici, se pare că situaţia precară a 
căilor ferate din anul trecut şi din 
anul acesta. când exista Comitet de 
Directie şi Consiliu de Administraţie 

se aseamănă cu cea din 1890/1891. 

Se mai desprinde şi faptul, că a
tunci când căile ferate erau conduse 
de un singur stăpân, bărbat distins, 
harnic, priceput, energic şi dlbaclu, 
lucrurile mergeau bIne la căile ferate 
şi ele progresau, spre fala ţărei. 

Atunci de ce să nu urmăm exemplele 
pe cari le avem? De ce să nu facem 
ce s'a făcut în trecat, când căile fe
rate erau la cel mai îcalt Divel? Să 
se pună la conducerea căilor ferate, 
în capul Administraţiei, un bărbat 

distins, priceput, energic, dibaciu in 
administrare şi conducere, care sa-şI 
ia răspunderea, dar să i Se dea şi 

mână liberă şi ,mIjloacele trebuitoare, 

Yzed. 

să nu aibă ca superiori decât pe Mi- I 
nistru! Co~unicaţiilor, Consiliul de 
Miniştri şi Corpurile legiuitoare. 

Să-şi ia colaboratori pe cei cari au 
muncit cu cinste, ca demnitate şI de
vota ment la căile ferate şi de cari se 
găsesc destui ia actualul personal. 
Acestea să fie si pilda pentru cei tt
neri intraţi la c. f. r. 
Să ocrotească personalul de fluctu~ 

atiile politice, să-i asigure existenţa. 

plătind salarii cum trebue, să pună 
piciorul in prag când poIiticianli ar 
voi să se amestece în ale drumului 
de fer. 
Să descentralizeze serviciul, infiin

ţând cel mult 6 Direcţiuni Regionale, 
cu atribuţii şi răspunderi bine sta
bilite; să p'.mă pe fiecare la locul lui. 

Numai dacă se dau drepturi şi sa
larii potrivite situaţiei, să se ceară 
obligatiuni şi răspunderi. 

In acest chip Veţi vedea cum se 
VJr reface căile noastre ferate, cum 
vor progresa şi se vor rIdica ca prin 
farmec la nivelul, la care trebuiau de 
mult să fie. 

Providenta şi destinul bun - ca să 
zic aşa - a făcut ca la conducerea 
căilor ferate să vină pentru a 3-a oară 

A doua zi asistăm la desfăşurarea 

târgulul, grupul care îşi continuă ex
cursia pleaCă spre Viara, iar ceilalti 
se reîntorc pe deseară la Hălmaglu 

şi noaptea la ora i 2.30 pornesc îndă
răt spre Arad, unde ajung Luni dimi
oeata Înainte de' ora ~. 

DI. Perieţeano. Bărbat distins, priceput 
energIc, de uo spirit de pătrundere şi 
de o putere de muncă extra-ordinară, 
ca unul care a crescut la căile ferate, 
şi care cunoaşte în amănunţit toate 
rosturile ei, este singurul care va 
scăpa căile ferate din starea precară 
în care se găses 7, cum a scApat din 
mânile Ruşilor la laşi, căile ferate 
cari ne mai rămăseseră. 

Dsa şi-a sacrificat liniştea şi odihna 
pe care şi-o crease după un şir lung 
de ani de muncă la căile ferate şi 
din nou s'a pus in serviciul statului ca 
ca să contribuie şi Osa la consolida
rea statului nostru prin refacerea căilor 
ferate, această prln;:ipală arteră a vle
ţel economice şi industriale a statu
lui nostru. 

Avem mare nădejde, că şi guvernul, 
aprecilod calităţile mari ale acestui 
distins blrbat, îl va da tot concursul 
şi mijloacele de cari va avea nece
sitate, ca să ducă la bună izbândă 
insărclnarea ce şi-a luat. 

Câteva episoade din cele 3 epoci de 
D!rectoriat c. f. r. ale Dlui Perieţeanu, 
vor face sub:ectul unui alt articol. 
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Privind pe fronfurile politice ~elultatul ~e'iRitiu al 8IeDeril~r. - In căutarea unor şefi, buni strategi -
- Repautizarea mandatelor. -

Pronosticurile nOlstre tind spre o 
:înfăptuire, cât mai grabnică: 

Fracţiunea Goga - o fracţfr.ne for
mată din şef şi câţiva generali Incul
paţi ... în diferite acţiuni S. A. -a
şteaptă cu fnfrlgurare cele ce se vor 
decide la Mănăstirea Neamtului de 
dtre foştii şi actualii conducători ai 
l. A. N. C. Desigur mulţumită prIce
perei sale in materie de manevră po
litică, OI Octavian Goga va mando
Una un cânte~, sub ferestrele grupărel 
"Ianclste" cu debitul cel mai numeros. 
Pentru vasul cumplit avariat al Unăru
:Jul aventurler Origoraş Fillpescu s'au 
trimis in larg forţe gogiste pentru sal
'vare şi credem că in cele din urmă 
va fi sUit să ancoreze În lacul ..• ca

.stelului dela Ciucea. Fuzlonaţli, iDfrânţi 
in alegeri la aripa stângă, fIInd slab 
,acoperiţi de cămlşea dIu! Mihalache. 
·continuă să pertracteze comun, până 

in momentul când dl 1. Manlu se va 
proclama dictator, drept ce-i revine pe 

. dea'ntregul, aripa d-sale fiind acela care 
a scăpat armata coaHzaU. dela un a
·devărat dezastru. 

In ziua impunerei dlctaturel, C. Stere 
va cauta să la postura cuvenită bă
'trâneţH sale ... şi apoi Dumnezeu ştie 
ce-o urma. Strategul Oo~a, suntem 
siguri că va opera şi aci cu dibăcia-1 
'recunoscută. D-I A. C. Caza tnşelat În 
fnsămânţarea aruncată, poate se va 
convinge că abţlnerea, in politică, l-ar 
fi mal rodnică şi va Începe să publice 
Iar eplgrame şi nu drame; ..• Istorice. 

Dramele Istorice, ii revin tn intre
: gime d-1ul N. Iorga., care pe ziua de 

ue. 

---.Nouii senatori 
Liberali: Matei V. Sassu (Brăila): 

'Ion V. Panaltescu şi colonel Emil Ma
'rlnescu (Buzău); Vasilie Covat! (Ca
Uacra); Bogdan-Dulcă şi Virgil Musta 
{Caraş)j Pollzu Dragomirescu şi Const. 
Ionescu (Dâmbrovlţa); C. Neamtu. M. 
St. Pollcrat, AI. B. lliescu. şi general 
l Gârleateanu (DoIHj Giurd Ali Memet 
(Durostor); Pompiliu Piso, dr. Gh. Du
·bleş şi canonicul Nicolae Zugravu 
(Hunedoara)j Niculescu Ion Oorrnărunt 
(lalomlta); Stelian Popescu, Emil Pe-
trescu,1. Nieulescu- Oorobanţu, D. Artă
reanu, Nicolae Fillti, lordâche Mln
ciulescu şi dr. X. Scurtopol (Ilfov): 
D. Oârbovlceanu şi Tiberiu Axente 

-(Mehedinti): Ilie Popescu (Olt): Leo
nlda Dumitrescu (R.-Sărat): C. Mus
.teată (Romanatl): Oh. Rerussl (Vâl
cea): Eftimie Popovici şi Horia Carp 
(Bălţi): Const. Gh. Toma şi X. Era
elia (laşI): IOD Costin, Ludovic Dauş 
şi Th. Balmez (Lăpuşna): Panait Cri
'văţ (Neamt): Teodor Boldaru şi preot 
D. Turcu (Soroca): d. G. Vrabie (Te
cuci): Ion Bontaş (Tutova): [ancso 

· Gavril (Trei Scaune): De. Gh. Laseu 
Eli Bercovltz (Orhei): N. G. Popovlci 

· (Mus cel) : Romulus Reut (Storojlnet): 
Samuil lonetze şi dr. Ioan CaII machi 

, (Rădăuţl): Virgil Andronescu (Con-I 
stanţa): Nistor Andronicescu (Cârnpu
lung): Cristea Crlstoveanu şi Or. A. 
Mârzea (Bacău): Ion Dem. Petrescu 

, (GorD: dr. Maximlllan Hacrnan şi 

Or. Salo Welsselberger (Ce. năuti): 
· St. Russu protopop şi Albert Burgher 
(Mureş); Spirea N. SoresclJ, Const. 
Rigu şi Aurelian Moşolu (Prahova); 
Aurel Demian, De. George Ciuhaodu 
şi şi Dr. Dlm. Manolesca (Arad); 
Ni':::olae Zigrea, Dragomir Hurmuzescu, 
Dr. Emil Iacob şi Vasile Tenea (Bihor); 

. Erhan Pantelimon (Tighlna); Nicolae 

Comisiunea Centrală şi-a incheiat lucrările pentru calcularea coeficien
ţi/or pe baza cărora sd se facă repartizarea definitivă a mandatelor. 

mâine îşi dest:hide cursurile Unlversl
tăţU libere dela VâleDi. Nepătrunderea 
d-sale fn Parlamentul anului 1921 al 
României Mari, este efectel unei cauze 
sanctuarul în care a căutat să Pătrundă Numărul alegătorilor: 3,5d1.332 mandate, iar blocului minoritar 2 man-
fără voinţa SfântuluI din capul ţării! Au votat: 2,751.608 date. Om totalitatea voturilor obtinute 

O-lui Iorga, noi tineretul il rămânem LI bera,1i . o ],707.570 de cele două partide mlnoritare, se vor 
statornicl in credinta natională care (til 69/0 scădea voturile obţinute in judetele cu 
ne-a inflltrat-o şi pentru a nu mai su-j National ţărănişti 607.916 majoritatea absolută. 140.823 voturi la 
feri, cu d-sa odată, o tllfrâogere care (22'0?%~ naţional- tăr ăDlştl şi 128tl5 voturi la 
ne-a durut. l-am vrea să ne fie, şi pe B[ocul .. m~nontar 182,860 .. blocul minoritar. Noul calcul ar fi atunci: 
mai departe tndrumătorul mai tânăr (6,8/0 ) Liberali 1,707.578 
cu un deceniu. Zicem aceasta de oarece Partidul poporului 50,752 Naţ.-ţarănişt! 607.9[6-140,823=467.093 
către d-sa pare că s-ar iDd~epta ţinta .(1'8°/~) Bloc minoritar 182.860-12.855 = 170.005 
unei şefii intr-un vIItor partid de gu- PartIdul d. Iorga 24.670 Sau în procente 
vernământ. D-sa fiind om al marilor (O·g%) Li berall 72 8% 
pasiuni, ne îndoim că ar putea co- Cuzişti 53,400 Bloc minoritar 7'2~/o 
respunde Însărcinării de strateg poll- (1'9°/.) Naţlonal-ţărllniştl 20% 
tic, aşa cum rhneac altII a.l vedea. Social ,de~ocraţl 49.430 Li berali fiind grupă majoritară vor 
_ Din tot ce a scris marele Iorga _ (1 79 /0) obţine odata ~o·/. din t~talitatea man-
căci de olcăerl ca din scris, nu poţi Blocul muncitoresc 31.930 I datelor, adecă Jumătate din (387-19)= 
întrezări sufletul - noi nu-l vedem rău, (1"16%) 368=1840. Restul mandatelor de 184, 
şi cum în politică ţi-se cere des ori Potrivit dispozlţiunllor legii electo- s~ va im~ărţi in proportia procentelor ~ 
energie răutăcloasă, d-sa nu poate fj rale nu VOt avea deputaţi tn parlament dm al doilea calcul, adecă 72.8 Iibe
schimbat de Împrejurările, pe cari slm- decât liberalii, nafional·ţărdniştii şi ml- rale, 20 naţional-ţărăniste şi 7.2 blo-
ţindu-Ie prea mult cu sufletul, să le noriiarii. eul minoritar. 
poată cumpăni in acelaş raport şi cu In primul calcul, se vor repartiza Vor obtine prin urmare: 
mintea t mandatele grupelor minoritare (nat. tA. liberalii 184+134=318 
Dacă o parte din armatele comba- rănlştl şi minoritari) pe judetele unde Naţional-ţărăniştli 17 + 31 = M 

tante cari au suferit înfrângeri mari au avut o majoritate absolută. Astfel Blocul minoritar 2 + 13 ~ 15 
tn lupta electerală recentă, sunt in naţional-ţărăniştilor li se vor da 11 381 
căutarea unu şef suprem, aleagă· şi pe 
UDul dintre \leflf lor de azi - printre 
ei Ilăsindu-se şi mari români - dar 
să-i dea răgaz d-Iuf N. Iorga să mai 
poată creşte şi oteli generatii, de ca.re 
în zilele de azi simtim atâta nevoe, 

an. 
-0-

"4 A .-- - t ,. 
Racotă şi Traian Stănescu (Teleorman); 
Vaalle Nicolau (Putna)j Tonl llies[;U 
şi Ion N. Coşoiu (Vlasca); Gh. Răş
canu (Vaslui); Dr. Ioan Boerlu (Turda), 
AI. Gussl (Covurlul); Vespasian Pella 
(Odorhel)j log. l. Ionică (Braşov); 

[o an Frank (Dorohoi); Vasile Năstă

ses~u (Cahul); Anastasie Bolu, Ioan 
Hotanciu (Roman); Vasile Hâncu (Târ
nava Mică); Alexei Mazurchlevici (Ho
tin); C. A. Stolanovici (Botoşani); Pr. 
Buderko Artemiu (Maramureş); N. Za
haria (Tulcea); Anastasle Boiu (Sibiu). 

Ndţional- Ţdrdnilti: Dr. Candln Da
vid (Alba); Dr. Ion Pascu Dr. Coriolan 
Balta, Ştefan Lampel şi Remu! Agri
cerlu (Timlş-Torontal); Gh. Carteanu 
(Năsăud)j Dr. Simion Tamaş şi Va
lentin Poneţiu (Cluj); V. Munteanu şi 
Aurel Boiţiu (Someş) Aurel Văleanu 

şi Gh. Tutucu (Severin); Adu Alexe 
şi Trufaş Traian (Sălaj). 

Blocul minoIÎtar:Dr. Gyărfăs Elemer 
(Ciuc). 

~I"""""""". 

Cele mai mod e r n e c r uei 
,i monumente eroice, pre

gătesc ,i construesc 
din marmură din 

străinătate ,1 
din granit 

"recum ori ce 
fel de sculptură in 

. p lat r ă şi marmrlră 
după c o m a n d ă fac cu 

cele mai re d 11 se preţuri. 

Teichert Fii 
Sculptori ia piatră 

Arad, Bule.,.. Reg. Ferdinand 63-65 
77 

• 

Necrolog 
Samson Lugojan 

Vineri, 8 lulfe a. c. stau depus spre 
vecinică odihnă osemintele pămân

tefti ale bravului veteran inv. pens. 
Samson Lugojan din Nădlac. Deceda
tul a servit cu credintă neamul româ
nesc vreme de 41 ani, toU inchlnaţl 

ridicării culturale a comunet 11r-care 
şi-a desfăşurat activitatea. Un stâlp pu
ternic al corpului didactic, regretatul 
învătător în timpurile cele mai groas
nice şi mai pline de urgia vremii a 
stat neclintit în credinţele sale româ
neşti in văI uite in vestmântul energiei 
treze. 

Fost preşedinte al desp, Pe cica, 
cuvântărlle sale de des:hldere erau im
bolduri hotărâte prin cari s'au creat acele 
tranşee culturale. tn cari inamicul in
verşunat n'a putut pătrunde cu secu
rea nimicirii. 

Ca dascăI românesc a fost educa
torul aUtor generatii cari azl fac cin
stea neam ului şi celul ce şi-a pus par
tea bună a sufletului in trtzirea lor. 
Comuni Nădlac il păstrează aminti
rile dragi, Iar pe mormânt ii aruncă 

florile recunoştinţel. 
[n pămâotnl Patriei dorite doarmă 

lin şi liniştit. 
Un fost eoleg. 

cari nu mai tin seamă de calculale ce. 
au precedat alegerile, când d. Iorga 
spera la un succes relativ. 

Şi cum s'au văzul ambele partide în 
situatia de azi, nu ne mirăm dacă de
ziJuzlile fiindu.le comune, nu vor ac
cepta o infră1ire: • Tovărăşie de sufe
rin1ă'" . 

Ne Întrebăm dacă această lovărăşie 
mentă in bmtt- •• .deziJuzm.or o putem 
numi fuziune sau... con fuziune ? 
lIS ..... ee,' . -• , .. u 

SUCCfSUl PHRIIDUlUI ftnllOnHl-lIBrRftl 
il aleaerlle pentru Ilnal II ColegiUl 

Universitar. ,1 II Camarile de 
Come~ ,1 ladustrll .. 

La Universitatea din Bilcureşti a fost 
ales candidatul partidului national-libe
Tai d. Panerati ca 30 vo/url. Contra
candidaţii d-sale d-nii Rddulescu-Mo/TU 
şi Mlronescu au fntronit, primul 22 

voturi iar al doilea 15 voturi. 
La laşi a jost declarat ales d. J. 

Simionesca candidatul partidului nati
onal-liberal. neavând contracandidati. 

Universitatea din Cernăuţi a ales 
pe d. Alexandrll Jeşeanu. 

Aleşii Camerilor de Comert şi 

Industrie sunt următorii: .... .. , . aa 
Bucureşti: Cerchez şi Luca Nica

Fuziune sau ... confuziune. Iese" (liberali). 
j laşi: Botez şi MihovicJ (liberau). 

Confratele .Biruinta" dela Cluj, ar·: O 1 ţi S . D J (l'b [" . u1 . A . d . a a : assu ŞI e eana l era lI' gan al partId UI verescan ŞI eCl cu 
precădere în a cunoaşte diredivele 
partidului pe care-l serveşte, in numă· 
rul de eri dă ca iminentă fuziunea din· 
tre partidul national al dlui Iorga şi 
partidului poporului al dlui general Ave. 
rescu, 

Ţinând seamă de cele declarate de 
di~e d. N. Iorga la o întrunire când 
vorbind despre fuziune fi spus: 
.. •• " Nicidecum cu A verescanii« .••• 
nu ştim dacă cele rela1ate de către 

.Biruinta" se vor realiza şi încă imi. 
nent. Dealtfel. situatia ambelor parti
de - în urma alegerilor - nu dă de 
crezut că este proprie unor orientări 

La Camera de Aerkulturel din Ba-
eureşti d. Atanasovici, candidatul par
tidului naţional-liberal, a fost ales ln
tranind 124 voturi mai multe decât 
d. Garoflid fost ministru. 

Comercianţi! 
Incredinţati re c I a

meI e comerciului vo
stru ziarului 

"TRIBUNA NOUĂ;· 
cara apare zilnic. 

= 



Pagina 4. TRIBUNA NOUA Nr.29. 

InfORmftrlUnl. , 
• Concursul pentru admiterea in 

şcoala pregătitoare de ofiteri activi 
de aeronautlcă (combatanti şi meca
nici) va avea loc la Bucureşti, ziua 

Sedinta Consiliului Comunal 
, eoimoeeJtă pe ziua de 13 Iulie. 

Simple aspecte -

A 

U 
6 
l • M. Sa Regele va merge la in

ceputul lunei viitoare la Mamaia 
unde va rămâne mai mult Ump 
pentru a-t' face cura de vară. 

• In Turcia s'a Isprăvit recensă
mântui populatiei incepu anul trecut. 
S'a stabilit că numărul populaţiei din 
Turcia este de 14.173000. 

de 1 Septemvrie 1927, în localul şco- I Zi cu număr fatal!. DI Marcovlci 
IIlor militare aeronalltlce, Cotroceni. I preşedintele consiliului, cauU zadarnic 

primăriei pare f03.rte trist. - Cineva 
mă lămureşte că dsa cunoaşte exi
stenţa unei telegrame dela Centru, 
prin care Comisia centrală admini
strativă ar fi aprobat... trimiterea con
siliului comunal la plimbare. • D. Mlnulescu directorul general 

al artelor a declarat că in vIItor numai 
cu o mare strictetă se vor acorda 
permise de a mal Intra in tară tru
pele străine pentru spectacole. Motivul 

Pe tot timpul concursului şcoala să stoarcă din prezenţa celor din sală, 
pune la dispoziţia candidaţilor intre- minimul celor 21 de conlllierl, nece
ţinerea cu totul gratuită (dormit şi sari tinerii şedinţei! Uşlle se trântesc.,. 
masă), Iar celor reuşi ti IIse vor acorda d-nll consilieri, intră ,1 les, până în 
şi transportul gratuit acasă. cele dia urmă sala mare a primăriei 

Condltiunile de admitere sunt afişate adăposteşte un sIngur om: preşedin
in localul Prefecturei Judeţului Arad tele consiliului, fără consilieri. 

Aprobarea aceasta se cheamă mai 
pe şleau: dizolvare, dar ŞtefănuţLlI it 
zice plimbare, caşi cum ar fi vorba de-

acestei restricţII este amenintarea exls- Dela poliţie. 
tenţilteatrelor ardelene. Astfel anul tre- Divizia de urmăriri de pe lângă 

cut au fntrat tn ţară vreo 1000 de oaspeţI. Prefectura Poliţie! Arad a prins şi 

Este deci, oportună dispoziţia guver- arestat pe individul Weldberg Filip, 
nulul. urmărlt de Poliţia Sighet pentru de-

• Primăria municipiului Arad, ammţă lapldarea sumei de 13550 lei în dauna 
că tabloul celor amendaţi cu 500 lei comerciantulul Wilhelm Lllian din 
pentrUCă n'au votat la alegerile actuale acel oraş. 

Individul arestat se ascundea in 10-nu se vor afişa la judecătorie şi la 
primărie. Publicarea se va face azi calltate sub numele de lsidot Frled-
sau mâine urmând ca in decurs de 5 ma nn şi la adăpostul pretinsei profe
zile sd se facă apel la regi,tratura stunl de ziarist, a comis - şi aci -
judecdtoriti. câte-va "coţcărll". 

• D-n/l parlamentari ai jlldeţuluiişi ." Fabrica de obiecte de aramă "Fat-
vor lua permisele de circulaţie pe cfr. ~~ din localitate a reclamat poli
spre a le servi la plecarea spre Ca- ţ e că ~e cât-va timp observă dese 
pitală pentru des:hiderea Parlamentu- lipsuri 10 depozlt~l de mate~laIe. 
lui, fixatd in ziua de 17 IIIJie c., dela I In urma cercetănlor intreprlnse, hotii 
Prefectura judeţului. au fost prinşI. El se numesc Arcadle 

. Veszeli, Romulus Spltz şi Francisc 
• Din Bucu/fşti se anunţd că d. TOrOk şi la lnterogatorllle ce II-s'au 

Anibal Teodorescu a demisionat din luat şi-au dat "arama" pe faţl, măr
postul de primar al Capitalei. turililnd că până fn prezent au furat 

In locul dsale se crede cd va fi nu- . materiale în valoare de 150.000 lei. 
numit d. Costinescu care a mai ocupat 
această funcţiune. 

• Ziarele americane dau ca proba
bllă candldarea lui Fard la preziden
tia Statelor Unite. 

Se crede că În vederea acestei can
didări, Ford, regele automobilului, ar 
fi declarat că renuntă la antisemitis
mul propagat până acum. 

lată cum milioanele nu pot satisface 
toate ambitiile, oare politica va Izbuti 
să l-le molcomlască? 

* 1. Iakabffy Elemer, sub motiv 
că redactarea ziarului "Magyar 
Kisebbseg" li reclamă tot timpul 
disponibil, anunţă că va renunţa 
la mandatul de deputat al jude
tului Arad. In locul d-sale va 
primi mandat următorul de pe 
lista minoritară, Deller Hans. 

• Distinsul diplomat şi marele bdr
bat de stat Clemenceau se afld in 
stare gravd. Boala i s'a agravat şi 

dupd ştirea unor ziare, zilele lIătrânu
lai politician, care se afld fn aI8:d-lea 
an, sunt numdratt. 

• ee ........ ., t ... , 4' J" 

• In numdrul nostru de eri, din 
cauza unei greşeli de redactare, arii
colul de fond III d-Iui 1. Montan', dis
tinsul nostru colaborator, a fost redat 
trunchiat. 

Pentru frumsefea stilului şi cu
prinsul ideilor rtmarcablle, in numărul 
de mâine al ziarului nostru vom re
produce in foileton întreg articolul: 
Povestea unui condei de aur. 

• Depozitarii de sticlă au cerut 
dat fiind lipsa mare de sticlă şi 

cererile multe-sd li ~ ingădue urcarea 
prelu/ui sticlei. 

SPECTACOLELE ZILEI. 
Malul Mureşului: D A G FIN 

Appollo: Program dublu: Oăsnicie 

CazonA cu Harry Lledke şi 

Regina Modei. 

EHsabeta: Dansafoarea Tarului: un 
film neîntrecut în acest se
'2on, cuprinzând scene dela 

curtea Taralu! din Petersburg. In rolul 
principal Laura la Plante. Dacă timpul 
e favorabil spectacolul va avea loc in 
splendida grădină de vară. 

..... • ve .... . .. 
Consilieri comunali! 
Votati cu toţii azi pentru un loc de senator al 
Colegiului Consiliilor Comunale, 

pe Dr. Sever Ispravnic 
advocat 

Candidatul partidului Naţional-Liberal. 
Tipografia Diecezani Arad. • 

o simplă plimbare, la .. Gall 

Dar iată că dl Marcovlci iese pe
culoar ultându-se câlld la ceasornic~ 

când la numărul membrilor. 

-• 
Cel cari sunt prezenti formează gru

puri ..• politice. OI. Dr. Bornr:as stă În 
mijlocul presei minoritare şi explică 

ceva, desigur ceva trist, deşi dsa pare 
destul de vesel. Consilierul... cultural 
C, Pop~ - Popiţa cum I-se zlce
e radiol ca Întotdeauna şi Întinzând 
graţios mâna tuturora, ti bate uşor pe 
umăr, zlcându-Ie: .EI şefule, ne dl
zolvăm, sau nul?· 

.. Poftiţi domnilor înăuntru să vă nu- p 
măr caţl sunteti!" şi cel invitati latră O 
unul câte unul În imeDsltatea sălII~ ( 
care rămâne tot goal!! S 

Sună c1opoţeltll presldentia!..... 1< 

"Am onoare să vă salutt... Socot că ( 
Tovarăşul Voştinar tn cămaşe "a

paş'" se plânge celuilalt tovarAş, Faş
chert! că îl pare rău că s'a bagat in 
politică, dsa nebăoulnd că politica 
intinde foarte multe curse, în special 
celor fără prea nu meroase... cursuri I 

ceasul fiind 5 ore, trecut cu 35 de d 
minute, domnU cari au fost chemaţi I n 
pentru ora 5, aveau destul timp să , p 
sosească. Cum la această oră consi-. fi 
lierli nu sunt in număr, declar că nu, ti 
se poate ţine şedinţa, deci am onoare C 

D1. V. Cucu. in calitate de medic, 
declară că atmosfera e foarte sănă

toasă, nefiind deloc încărcată ş\ trece 
dela grup la grup, dsa nefiind de nici o 
coloare politică, 

să vă salut!" fi 
Tovarăşul Voştinar propune ceva, P 

dar nimeni nu-! ia propunerea în con-
siderare. 

Deci, pe ziua de 16 Iulie •.• La re-
Secretarul primăriei, sau Ştefănuţul vederei Rep. 

UI t . ."., 

tma ora 
Bucureşti. - Starea M. S. Regelui l' telimon a fosi 

este satisfăcătoare în urma tratamen- de incendiu. 
tului cu serul recomandat de profeso-
rul Hartman, ser care s'a dovedit a fi 

complect distrusă 

• 
eficace. • Ministrul Justiţiei şi aser-

- La locuinta primului ministru s'a ţiunile madgeariste. 
tinut o con sfătuire Între d-nii 1. 1. C. B t· D S /. P-
B Yt" I O O . V' t'l- B -t· I ucureş 1: . te lan opescu, ra lanu" . uea ŞI 10 Iara Janu. " '" . 

Primul ministru a cerut d.lui ministru mlnlstrul 'de JUstiţie, a declarat 
de interne pregătirea Mesagiului Regal unui colaborator al ziarului" Cu
şi prezentarea lui Consiliului de mini- vântul" ctl va ordona o anchetă 
ştri ce se va fine azi. riguroasd spre a verifica decla-

• ra,tiite ftleule de eăire d. Mad-
. - .. Adevărul" afirmă c~ azi se vor 
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stabili atitudinea guvernului fată de gearu, referitor la rolul magis-
national-tărănişti şi cu această ocazie traţilor din timpul alegerilor. 
atitudinea va deveni mai concretă sta- D. ministru aşfeaptd preciza-: r 
bilindu-se definitiv dacă e posibilă rea şi lămurirea acestor acuze' 1 
anularea unOr alegeri cari sunt con-. W A el 

( 

t 

testate de către national-tărănişti. pe carz d-sa le considera nem-
• teme/ate. 

- D~pă ştir,ile .:osite l~ mini-l Dactl înfr'adevdr va afla că, 
sterul InstrucjIUnlI referItor ~a acuzatiile d-lui Madgearu sunt 
bacalaureat, se constată că dm întemeiate va lua mtlsuri ca ma-
3547 candidaji au trecut 1452. gistraţii ~inovati sti-şi ia pe
Din acest număr lipsesc cei din deapsa, dar dactl se va dovedi. 
Iaşi, Galaji şi R.oman. că acuzatorul a calomniat numai, , 

_ D. 1. 1. C. Brătianu a fost atunci pedeapsa o va lua cel din 
eri în audientă la Ă. S. R. Princi
pesa Elena mama principelui 
moştenitor Mihai. 

• 
- In judetul Cetatea Albă, un 

uragan insotit de grindină a di
strus 12 mii hectare de vie. Pa
gubele sunt de 33 milioane. 

• 
- Eri dimineată fabrica de 

vopsele "Neulaus" din str- Pan-

urmtl. 
• 

Grav incident italo-ju go slav. 
Belgrad: In Dubro-Wnik lângă Ra

guza a fost o manifestaţie ostilă ita
liei. Mulţimea a atacat doi ofiţeri Ita
lieni şi a asedlat casa fasciei italiene 
distrugând şi două prăvălii. Politia 
numai" cu greu a Izbutit să restabi
lească ordinea. italienii cari se aflau 
in Raguza temporal au fugit cu coră
biile. 

Cenzurat Prefectura JUdeţului. 
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