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ExeDlplaruh Lei 3.-

A.BONA ~ENTUL: 

Un an 200 L 
, luni 100 L 
, luni 50 L 

a Redac1ia ,1 ad
ministratia Arad, 
Bulevard. Regina 
Maria 10. Etaj 1. 

\ 

cţ:,~ ~::& 
Organ al Partidului National-Liberal. 

n 
Guvernul de astazi a fost che

mat la cârma Statului cu o în
sărcinare bine lămurită şi de 
loti ştiută: să înlăture nevoile ce 
apasă fara şi să o Îndrumeze pe 
ciiUe unei vieti de pace şi de pri. 
p8şire pentru toti fii ei. 

:: Ânul V. - N-rul 30 II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet I J 
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Arad 22 Iulie 1928. 

Un an dela moartea marelui Rege \' erdinand 1. 
neamului a pecetluit·o prin cei 800.000 ostaşi căzuti pentru un 
ideal. I-a dat pomenirii vecinice, dupit cum vecinic Va rămânea 

în conştiinta noastră mortul de un an. 
De treisuteşasezeci şi cinci de zi1e să Iese in legendă fapta Lui. 

De atunci şi până azi, frământăm in nsdejdi idealul pentru care s'a 
jertfit. Şi cu cât vremea să deparfâ dela moariea Lui, cu atâl apare , 
mai sfânt in fata vremii. 

In galeria tablourilor ce aminlesc jertfe, Mortul dela Ârgeş În
fatişează soarta int~gra! ă a neamului. E cel mai luminos şi mai 
impunător obiectiv. 

El arată cărări şi trezeşte sentiment'. Mu1timea ce-L priveşte 

cu ochii gândului, picură lacrima recunoşlintii. II însoleşte cu du
ioşia iubirii dragi, până în sferele pomenirii vecinice. E cea 
mai curată răsplată ce j-o putem da. 

Unde se află, doarmg liniştit şi senin. Pe mormântuJ dela Argeş 
un popor intreg samănă florile sfin1eniei dragi, iar pe pământul Ţsrii 
mărite de El, îşi roteşte încreză' or privirea trăiniciei vecinice indi
cată de vitejia celuice a plecat din lumea asia. 

După un an, ii dorim odihna sufletului impreşmuH de reaU
sarea faptelor vrednice. 

A muril Regele? Trăiască Regele! Nume simbolic, ce ne tre
zeşte convingeri şi justijică n5dejdi. Prin M. S. Regele Mihaiu 1. să 

M. Sa Regele MIHAIU l. 

patroneazit nwştenirea defunctului Rege şi să frământA in conştiinta 
opiniei publice vitejia căzutului de pe Câmpie lunii. Urcarea Lui 
pe Tronu1 României e o sugestie 8 unei pitrţi luminoase din trecuful 
neamului. Invăluit in aureoala tineretii, fiinta tânlrului Rege: e cel 
mai simpatică espresie de optimism. Chemat si ducă mai departe
orânduirea schimMriii fitcute '" anul 1918~ eoncentrează credinte, 
cAptează nădejdi şi până va putea să acumuleze energia condl.J. 
cerii, sa închini cultului tineretii . impreşmuit de dragostea unul PoP' 
por. E cel mai espresiv patrimoniu moştenit dela mortul din Arge,. 

Trw8sci Regele MihWu L • 
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Publicati unea de licitatie No. 
836 1 1928 apărută in ziarul No. 
4 referitor la procurarea şi re
pararea mobilierului, greşită fiind 
data r entru licitatie, se aduce la 
cunoştintă generală, că IL Hatiu
nea respectivă se va tinea în ziua 
de 30 Iulie 1928, orele 11 a. m. 

Macea la 28 Iunie 1818. 
No. 544 Pnmăria 

AVIZ. 

Publica1iunea de licitatie No. 
835 I 1928. apărută în ziar No. 
4. referitor la repararea abatorului 
comunal, greşită' fiind data fixată 
pentru licitatie, se aduce la cu· 
noştintă generală, că licitati-unea 
respectivă se va tine în ziua de 
30 Iulie 1928, oarele 9. a. n. 

Macea, la 28 Iunie 1928. 
No. 543 Primaria 

Aviz. 

Prefectura Judeţului Arad 
Sţ>rviciul F'oal"'c;ar şi E:.:onomic 

Nr. 22539. 

Arad, la 13 luJie 1928. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţă publică 
că in ziua de 13 August 1928 
a. c. orele 12 a. m. se va ţine 
in localul Serviciului Fmanciar 
şi Economic dela Pref~ctura Ju
deţului Arad, IlcitaţlUne publIcă 
cu of~!te In..:hise in confurm1tate 
~u art. 72 şi următorii din legea 
contabilităţii publict! pentru fur
nizarea alor 3 vagoane de var. 

Caietul de sarcini se poate ve
dea in biroul Serviciului Fman
ciar şi Economic în zilele ofici
oase intre orele 11-16 din zi. 

Amatorii vor depune deodată 
cu inaintarea ofertei şi o garanţie 
de 10oro din suma oferită. 

Prefect, 
ss) 1. Georgescu 

Şeful servo 
No. 546. ss) Stanca 

Prefectura Judeţului Arad 
Serviciul Fmanciar şi Economic. 

No. 23905. 

Publicatiunea de licitatia No. 
834 I 1918 apărută în ziarnl No. 
4. referitor la procurarea alor 2 
butoaie şi alte rechizite de pom
pierit necesare serviciului de 
pompierii a comunei, greşită fiind 
data fixată pentru licitatie, se a
duce la cunoştintă generală, că 

licitatlunea respectivă se va tinea 
in ziua de 30 Iulie 1928, oarele Ar ad, la 12 luli e 1928 

10 a. m. Publlcaţlune. 
Macea, la 28 Iunie 1328. 

No. 545 Primăria.. Se aduce la cunoştinţă publică 
, că in ~iua de 20 August a. c. 

Serviciul Technic al Jud. Arad orele 10 a. m. se va ţme tn 10-
Nr. 1436 I 928. calul Serviciului FinanCIar ŞI 1:':0-

nomic dela Prefectura Judeţului 
Publicaţiune. Arad, licitoţiune publică cu oferte 

. Se publi~ă 11c1toţiune pubLcă închise In conformitate cu art. 72 
pe ziua de 3] August 1928. la şi următorii din legea contabili
ora 10 ium. pentru repararea lu- tăţii publice pentru furnizarea alor 
crărilor de tinicheauă şi separat 2 buc. 'unifurme de vară şi iarnă 
furnizarea materialului de var la necesare cameristului şi şoferului 
casarma de cavalerie a jud. Arad dela Serviciul technic al judeţului. 
cu suma de lei 90700 separat Caietul de sarcini se poate ve-
43,500 LeI. dea in biroul Serviciului Fman-

Condlţ , uni1e de licitaţiune se dar si Economic in zilele ofici
pot vedea la Serviciului de Po- oase intre orele 11-13 din zi. 
duri şi Sosele din Arad intre 0- A matorH vor depune deodată 
rele oflcioas~. cu înaintarea ofertei şi o garanţă 

Ucitaţiunea se va ţine in con- do 100/0 din suma oferită. 
formitate cu dispoziţlUnile legei 
contabilităţei publice. Prefect, Şefului serv., 

Arad, la 12 Iulie 1928. (8S) D,. Lazar(ss) Stanca. 
No. 552. I No. 547. 

D 1 R E C Ţ I U N E Ă. 
! 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află in situatia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie Înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca in 
timpul de pace, lumina ieftin, Încălzi, pregăti mâncări 
a călca rufe şi a ne scălda. lstalapunile necesare şi 
monlările le executăm pe rate şi pe preturi de regie. 

li ZI NE L E C O M UNA L E 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARA.D 
Str. Muciu Scevola 9,11 şi 13. - Telefon 21, 25 şi 16. 

BIROUL UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4' stă la dispozitia Ono public, 

in ce priveşte comenzile etc.. r 

t 
No. 1246-928. , ~ -

Nu căIUoriti Publicaţlune. ! , , 

I 

Primăria comunei Ş:,preuş pu
blică concurs pentru înJeplmlrea 
unui post de guarz com~nal 
Retribuţia este cea prevăzuta în 
bugetul comunei. 

la băile scumpe când şi în 
ARAD primit acel aş trata

ment cu baie de 
iec 

Ll cerere se va anexa: extras 
de naştere certlfi::at de morali
tate, certIficat şcolar, cert,ficat 
mlii:ar, Cejtlflcat medical. 

Cererile se va inainta până la 
15 Aug. 1928. 

Şe~)fellş, la 13 Iulie 1928. 

Nr. 549. Primărza. 

Primăria corn. Luguzău. 

Nr. 861 I ~28 

Concurs. 

Primăria comunei Luguzău pu
blică concurs pentru ocupare.:! 
postului de casier comunal pe 
ziua de 20 August 1928. 

Concurenţii vor inainta cere
rile adjustatt: cu estrasul d~ naş
tere certlfcatul de avere ŞI mo
ralitate. Rdribuţiur.ea casierului 
este plata aprobată in bugetul 
comunei. 

Luguzău, 9 Iulie 1928. 

N 551 Primă;ia o. . 

No. 9600-1928. 

Publicaţiune 

• 

Acid carbonic de 
Buziaş, SuJfur şi 

Sare hidroterapie 
cercetati deci 

baia , S·ma-I Ârtezică J I · 
DeschiS pentru barbati a. m. fi'/2 d. m. 2 ore 

" "femei p. m 2-6. 
Bilete cu pret redus. 

No. 407. 

! 

ela 

că 
fÎs~ 
glll 

ve~ 

tor 
eia 
mc 
cel 

suf 
alti 
toa 

No. 702 11928. ioc 
Publicaţiune. pel 

! au 
Se aduce la cunoşfintă generală că intl 

în ziua de 30 August 1928 ora 11 d. COl 
ro. se va tinea licitatie publică in 10· câr 
calul Primăriei Corn. Sinlea Mare, pen· mă 
Iru darea in intreprindere a lucrărilor ehl 
de edificare a unui cuptor de- pâine, I 
gardul în curtea Primăriei şi repararea tiui 
interioară a edificiului Primăriei. lua 

Licitatia se va Unea în conformitale un 
cu arI. 12-83 din legea Contabilită- de 
fei publice Cu oferte închise şi sigi· rea 
late. tn 

Concurentii vor depune odată c-ou 
ofertele şi garantia de 5% din valoa. ten 
rea lucrărilor in bani gala sau în hâr· an. 
tii de valoare garantate de Stat. dia 

Pretul lucrărilor este după devizî juJ 
35370 Lei. . 

Se aduce la cunoştinţă gene- Caetul de sarcini, planurile şi del' pe< 
rală, că pentru conf~cţionarea u.ni- zele veri "ieale de serviciul Tehnic e I 
f: 1rmelor· de iarnă precum ŞI a Judetului se pot vedea in biuroul n~ Ge 
chipiilor necesare p~rsonal~lul de larial sub orele oficioase. ară 
serviciu a primăriei, in ZIUa de Sintea Mare la 18 Iulie 1928. res 
22 Septemvrie 1928 oara 9 a. m. Primăria dai 
se va ţinea licitaţie public~ .cu trei 
ofelte inchise in biroul serVIClU- se 
lui economic (etaj camera 104) în Nr. 701 11927. Flr 
conformitate cu art. 72 şi urmă- COl 

torii din Legea asupra Contabi- PubUcaţiune. Ad 
N;c Iităţii publice. Se aduce la cunoştinlă generală ci Sat 

Caetul de sarcini se poate în ziua de 30 Ăugust 1928 ora 10 /. pili 
vedea la serviciul Economic in m. se va tinea licitatie publică în 10 Sul 
oare le oficloase. calul Primăriei Sintea mare, pentru d' 

rea în intreprindere a lucrărilor de e adi 
Arad, la 9 Iulie 1928. dificare a unui spital epidemie. zel 

Nr. 550. Servo Economic Licitatia se va tinea în conformila~ del 
, . cu arl. 72-83 din legea conlabilită; auj 

=============== publice, cu olerte Închise şi sigilat, nis 
Concurentii vor depune odată c 

1 A d oferlele şi garantia de 5% din valoc- de 
România - Prdectura Judeţu ui ra rea lucrărilor in bani gata sau în hit CU 

Serviciul Fmanclar ŞI E\;onomlc tii de valoare garantate de Stal.- tic; 

No. 14527 
Arad, la 12 Iulie 1928. 

Publicaţtune. 

Pretul lucrărilor este după de~iI: dir 
67.790 Lei.-

Caetul de sarcini, planurile şi de~ 
zele verificate de Serviciul Tehnic ~e 
Judetului, se pot vedea în biroul 11011 ne 
rial sub orele oficioase.- inl 

Se aduce Il cunoştinţă publică că Sinlea Mare la 18 Iulie 1928. de 
tn ziua de 27 August a. c. orele 10 Primă{; Vo: 
a. m. se va ţine }O localUl Serviciului =============1 tar Financiar şi EconomIc dela Prefectura str 
judeţului Arad, licitaţlune publică cu No 1906 na 
oferte închise în conformitate cu att. Publicaţlune. Pe 
72 ş\ următorii din legea contabllltăţli c' 

Se aduce la cunoştintă publică tre 
publice pentru furnizarea alor 25 buc. 1 12 • b 

în ziua de 30 Iulie C. ore e a. - a uniforme de vară şi iarnă necesare h 
se va line în localul liceului "Moi:< C 

~amerlştllor şi şoferilor. Nicoară" din Ărad, Iicitatiune publj, 
Caietul de sarcini se poate vedea in cu oferte Închise În conformitate' D( 

biroul Serviciului Fmanclar şi Econo- ni • 

1 arf. 72 şi următorii din legea con aH mic în zilele oficioase intre orele 1 .L. 
bilitălii publice, pentru furnizarea .,.. PI" 

şI 13 dIa zI. 30 vagoane lemne de foc calitatea. () 
AmatorI[ vor depune deodatA cu necesare liceului "Moise Nicoară a du 

inaintarea oferteI şI o garantA de 10% Arad, pe sezonul iernii 1928 I 29. tOI 

din suma oferitA. Arad, 19 Iulie 1928. A( 
p. Prefect, 

(ss) Dr. Lf/zar 
Şeful serviciului, 

(ss) Stanca 
Director Secre\8! şti 

(as) A. Crişan (ss) S. lătJ' 
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Nr. 30 TRIBUN A NOU A -
Reprimarea unei măsuri 

fiscale uexatorii. 
In aceste zile s'a primit ]a Pre- cu tot dezastrul provocat In ju

fectura judeţului mai multe re- mătare judeţ de grindma din 2 
damaţiuni neobIşnuite până acum. Iulie. s'a incasat din impozitul 

Ţăr2nii agricultori au reclamat, agricol etc'
l 

peste 90°/0 dm to
că au fost impledecaţi de agenţli talul debltu.u1. 
fiscale, ca să-şi strângă in sto- I Dar măsurile de a îm;Jidelca 
gun grâul secerat. pe ţăran să-ş~ strângă recolra, -
Această măsură extrem de :.!dăpostind·o din calea temperii

vexatorie a fost inspirată percep- lor, ce Hr putea· o distruge -
tonlor de Ajministraţia f;nan- şi de a-I lipsi de aşternut (perine), 
dară din Arad, care, in acest chiar şi numai pe câteva zde, 
mod vrea să forţeze şurubul per- sunt in flagrantă opoziţie cu le
ceperii dărilor. gea. AceaStd, in ce pnveşte ces-

tlUnea primă, dispune că seches-
Nu mai puţin a repugnat in truJ nu poate fi de aşa natură, 

sufletul cetăţenilor din judeţ o ca să exoună bunurile sechestiate 
aită mzsură rot atât de respingă- degradă~ii, iar pentru cea de a 
-toare, prin care agenţii fiscali, doua, prevede. că aşternutul sub 
iocmai acum in toiul lucrului nici un cuvânt· nu poate fi se
pentru strâr:gerea recoltei de grâu, ch~s!rat pentru plata veniturilor 

i.au procedat la perchez tia locu~ publice. 
I inţelor - unde se ef.au numat 
-copii şi bătrâni infirmi - du- Deosebită importanţă are in· 
· când perinele din paturi la Pri- tervenţia D-Iul Prefect 1. Geor
- rnăTla comunală, ca obiecte se. gescu, de a suprima măsura pen A 

-chestrate pentru restanţe de dari. tru tmpiedecarea ţăranilor de aAşi 
strânge recolta de grâu, din punct 

FJţă de numeroasele Feclama- de v(:dere economic naţ:onal. 
liiuni OI. Prefect 1. Georgescu a 1 mpiedecând lucrănle In cursul 
luat imediat măsuri, ca agenţ:i lor inseamnă, că recolta ar fi 

: urrnăntori să mai fie secondaţi expusă temperiilor, care să o 
'de forţa admlni~trativă in aplicaA distrugă, cum s'a întâmplat in 
· rea acestor sălbatice măsuri şi anul trecut, şi prlO aceasta suferă 

In acelaş timp a deferit cazul şi nu numaI ţăranul agricultor, ci 
'-Guvernului, care după cum sun- Lhiar şi economia naţIonală. Fls
'tem informaţi, a şi instituit o eul pentru a· şi asigura dreptUrile 
an~hetă, care a descoperit ime- sale, putea deci urmări recolta 
dia[ excesele agenţllor fIscali din numai, dupăce era treerată şi in

'.iujeţ, luând cuvemtele măsuri de magazinată. 
· pedepsire a celor vinov<lţl 

FeHcităm pe D1. Prefect 1. 
Georgescu, pentru sohcltudinea 
,arătată şi acum in apărarea inte
.reselor populaţiunel din judtţ. 
dar in acelaşl timp nu putem 
trece până să inflerăm. după cum 
se cuvine excesul Admmh traţlel 
'fmanctare dm Arad şi nu putem 
con·,;epe, cum s'a făcut, că d·lui 
Admmistrator Fmanciar Amllcar 

· N.coleanu să-i scape dm vedere. 
~ sau să tolereze procedeele inex
~ phcabtlă, arătate mai sus, căci 
~ sub nici un cuvânt n'am putea 
i admlte. ca azi în secolul al două-

zecilea ln România mare, să se 
~ deslănţuie sub ochii şefului unei 
i alltomâţ, superioare, ca Admi
~ nistraţla financIară, o campame 
~ de constrângere la plata dărilor 
~ ra m!jloace, ce nu se mai prac 
, tică - poate nici in colonllle 
, din Africa meridlOnală. 

Aspectul măsurilor de mai sus 
llevine ş: mai surprinzător. când 

Şi este barte curios faptul, că 
In timpul când agenţii fIscali dUA 

ceau lampania de perturbare a 
muncitOrilor agricoli, emisarii spe
culanţllor de cereate cumpărau 
vagonul de grâu deia ţăranul 
strâmtorat cu câte 32000. - Lei. 

iată, deci motiveie pentru cari 
a trt'bJ t să fnregislrăm acest 
faot deosebit de curios şi să in
sistăm, ca să nu se mal repe-te. 

Sperăm Tnsă, că in viitor or
ganele fiscului vor căuta, după 
cele arătate m ai sus, să proce
deze cu mai mare ch!bzuială în 
alegerea mlj~oacelor oportune pen
tru a satisface atât interesele f,s 
eului, cât şi a contribuabilului, 
care are ŞÎ el dreptul de a lUa 
aier, şi in aceJaş timp avem con
vinge rea fermă. că pâEă când 
OI. Prtfect 1. Georgescu va sta 
in capul judeţului, toate excesele 
Înamte de a isbi in intereseie 
populaţiunei, - de oriunde sAar 
produce ele, - vor fi reprimate 
la timp, dându-se samţluni!e le
gale 

Se trezesc 
D. agent de schimb Râmni

ceanu, din organizaţia din Capi
tală a partidului naţional-ţărănesc, 
şi- a kaintat zilele astea, .. demi
sia", din cal itatea de membru al 
popularului şi conştiemului partid 
de sub preşedinţia DluÎ Iuliu Ma
niu, N'ar fi insemnat asa mare 
eveniment o astfel de demisie, ea 
constituind împreună cu altele, 
preludiul de desmembrare al ce
lui mai desmemhrat şi complet 
partil, semnul de alarmă al tre
zirei tuturor conştimţelor de ro
mâni adevăraţi. inceputul prigoa
nei contra acelora ce încearcă a 
stăviii mişelnic deschiderea unei 
ere de imperioasă consolidare na
ţională şi de neapărată coheziune 
morală, intre factorii chemaţi să
şi asume printr'o netăgăduită ca
pacitate şi neintreru ptă acti vitate 
fOiţt1e de conducere, a destinelor 
ţării... 

Evenimemul cel mare ti for
mează această noauă dovadă de 
ură şi venin, cu care partidul 
naţional-ţără1esc s'a inarmat tn 
lupta ce de ani de zile o duce 
pentru afirmarea unui "Ideal". 

SrroDşit amarnic in sinteza 
cerşetoriei opiniei internaţionale: 

D. Râmniceanu şi-a 1naintat 
demisia pentru crima de a fi 
comous un marş ce s'ar vinde 
în folosul sol'ieteţei de binefacere 
.. Principele MIrcea". 

Scurt şi con-:ludent: "Princi
pele Mircea", n'are nevoe de 
spnjinul românesc, atunci câ!ld 
acest sprijin poartă numele de 
"membru al part. naţional ţără
nesc"; dacă vrei să dai obolul 
unei societăţi de bl neracere, unei 
expresiunt de asociaţie român
nească cu scop caritabil. n'ai ce 
căuta În partidul naţIOnal-ţărănesc. 
Mă rog. intelegem: aşa e legea, 

aşa glăsUlesc preceptele partidu
lui: un membru al partidului na
ţional-tărănesc nu trebuie să dea 
concursul moral sau material nici 
unei societăţi de binefacere ro
mâ'1easă. 

ş! ne-au doveditAo şi-o dove
desc de a:1i de zile, de când 
s'anunţă cu emf:iză ca cel mai 
.. popular ll partid al ţării. 

Au ŞI dreptul: altfd dacă n'ar 
fi "populari" nici n'ar il putllt 
crede că prin revoluţ:e şi mar
şuri Încălzite ia dogoarea orato
Tică a dlscursurilor comuniste, 
ar patea ajunge la Bucureşti din. 
oraşul pe care s'a construit mau
soleul jertfelor de inchmare Da-
. 1- I ţ"lona a .... 
Nu~ Domnule Man;ul 

î: ne gândlm, că ele sunt abso:ut 
inut le, - chiar şi dm punctul 
de vedere al fIscului, fără a m ~i 
Vorbi de al contribuabllului. Ţă
ranul ch ar in acest timp - ab· 
străgând dela actuala criză fI
nanciară estemai lipsit de bani 
Pentru a- şi strânge recolta el 
trebue să indetească sume de 

ve w $. 

Partidul Naţional· Ţărănesc nu 
poate fi popular atât timp cât 
lipseşte de oriunde sufletul ro· 
mânesc tşi Îmbracă haina sărbă-

- toarei de armonie naţională. de 

~ bani şi astfel dacă i-ai scoate 
:< chiar ŞI sufl etul, bani nu poate da. 
.' Atunci la ce, aceste şicane? 
l Doar ţăranul nostru, mai ales 
· aici, este foarte disciplinat în ce 
- priveste plata dărilor; dar aceasta 
, {) face toamna, după ce şi-a vă 1-

dut recolta. Cel mai indicat mar-
tor in această privinţă este D1. 
Administrator Fin. N icoleanu, care 

. ştie foarte, b:ne, că in anul trecut, 

Licitatie minuendă. 
In baza decisului Ven. Cons. de sub 

No. 3223 1 1928, pentru repararea aco.
perişu1uî dela Sf. biserică din Cit care 
acoperiş se ..,8 pune din tinjchea, prin 
aceasta se publkă licitatie minuendă pe 
ziua de 22 Iulie 8. c. ora 2 p. 111. 

Consiliul parohial 

Citiţi şi răspândiţi 
ziarul 

"TRIBUNA NOUA" 

oriunde evlavia naţională cinsteşte 
memoria celor sacnflcaţi pentru 
i:1eia de patrie şi neam, memo
ria plăsmaitonlor adevăraţi ai 
României de aztăzi!.. 

A'D avut 1'J1ncoronarea M"relui 
Re: ge al tuturor Rom ânilor", act 
la care a tresăltat orice simţire 
românească În afară de meschmă 
d;ferenţiere de partid; am serbat 
deunăzi "U nirea lE Basarabiei. tn 
cajrul căreia se desfăşura deco
rul scheletie al umbrelor de sa
lcriti ci u dela Mărăşeşti şi Oltu 
balsamul de lnchîna.e aJ sutele-
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conştiinţele. 
lor celor ce mergeau să depună 
o lacri mă pentru un fiu pierdut, 
pent. u un tată de jertfă, pentru 
un frate sacnficat... 

Şi Partidul Noaţional· Ţărănist 
n'a mers să vibreze fn umsonul 
Conştiinţelor inflăcărate de ace
ste grandioase spectacole de u
nitate naţională ... 

.Marele" şi "Popularul" partid 
naţIOnal-ţărănist n'a sacrificat o 
floare, o prezenţă de mare so
mitate. un rând măcar, drept re
compensă aceiei nenorocite ge
neraţd de sacriflclu L. 

Nici n'avea cum ..• 
Somităţile erau ocupate cu con

tinuarea acţiunei de ponegrire a 
ţării în stretnătate. ca OiJera de 
distrugere a increderei dm afară 
in siguranţa şi baza ce s-ar pu
tea pune pe solldantatea româ
nească, pe munca comună ce ar 
fi trebuit dusă de aceia ce ză· 
dărn;ces.; putinţa de Întăr:re şi 
aftrmare a neamu:ui ..... 

Luaţi notă, dom;1llor fruntaşi 
naţional-{ărănişti de ce cum se 
desparte fostul D· vs. partizan D. 
Râmniceanu t când fŞi termină 
demisia: 

.Sunteţi roşi de lepra urii. plini 
de vemn şi dacă e adevărat că 
d. Madgearu ar fi năpăstUit tara 
mea, pnn broşură. meritaţi nu 
vorbe rele t nu admonestări: Eu 
v~aşi pune la stâlp" . 

Şi această legitimă indig'lare 
- care nu va fi ultima - nu e 
numai indignarea d-Iul Râmni
ceanu, a unui slflgur om, a unui 
român - E indlg'larea tuturor 
românilor_ P. Tomescu. 

Cine ne degradează 
în străinătate? 

Deputatul francez radical-socialist 
DI. Be'gery, fost şef de Cabinet al 
Olut Helriot, bazându-se pe broşura 

.La situatlon politique en Roumaole
de Virgil Madgearu, - despre care 
am p::>menit intr'uD articol din ziarul 
nostru. - a voit sa Interpelez.e gu
vernul francez privitor la imprumutul 
pe care Românii ti face in Franta, 
imprumut care nu este destinat jecât 
să consolideze ta România un re
gim care este departe de a fi liberal, 
spune d. Bergery. cum dovedeşte su
prapopularea puşcăriilor. 

Dt. R. Poincare a repllcat; .Este 
UD rechIzitoriu impotriva g~vernului 

român şi cunosc motivele. - Auzind 
pe d Bergery m'am Întrebat da:ă no 
sunt d. Britianu şi dacă am de ns
puns unei interpelări a OpOZItiei ţă· 

răoÎste. Cât md priwşre nIl cunosc 
decât un repnuntant al României: 
OUIIU1lul Român. şi nu am să md lac 
inlupretul donn(elof anei 0pDzlţiani 

oarecar~. 

Mal departe, d. Poio:;are explici 
operatia imprumutului, C He se face in 
vederea stabll1zării leului. Toate insti
tuţiile de emisiune sunt cbe nate a-i 
veoî ln ajulor. Franţa nu poate rămâne 
in afara acestei operatiuni şi Du va fi 
singura. Statele Utilte şi Marea Bri
tante sunt de acord. D. POinCQFe acuzli 
pe d Bergery ca vorbeşte ÎIl urITUl in
ftf1Jtnţ{d şe/ilol Partldil./Ul Tdrdnt,e. 
român pe cari i-a vazll! in anJlmilt 
cucflTi intertSalt.. - .. 'n uie spuse 
recunosc pe d. Btrguy astfel cum 
tam cunoscut la COfTUSlun-ta Reparer 
partilor. veşnic rtcunoscd!or al rtIlli· 
tapL" 

Acum să se Intrebe fiecare şi si se 
glndeasc.l II răspuns: .Oare cioe De 
degradeazA ia străiDl.tate r 
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Interviewuri ,,8xpozee" şi nu.. Improprletărlrile cu locuri de t · · Duminecă În 15 Iu/ie a. c. a InforDla lUni. avut loc căsătoria religioasă a 
D-rei Eleonora Bogă/ianu cu DI. 

Ziarul nalional-ţărtJnist "Pa- Valeriu Perian, sub-notaral corn. 
tria" care apare ia Cluj, În nu- Ohioroc (Jud. Arad). Nani a.u 
mărul cu data de 12 Iulie a· C., fost: D-ra Lucica Ionescu. dm 
anunţd că: "D~nH M. Popovici laşi şi DI. Iosif yulpe, . ajutor 
şi V. Madgearu cari au fost de Primar al MUniCipIUlUI Arad. 
la Paris, nici n'au văzut, de- I Asistenti: D-na şi DI. Perian, 
cum să cunoască pe d. Ber- I socri. D- na F. Handoca, Şt~fan 
gery şi să-i inspire acea in- Draga, D-ra Marieta Cnşan, 
terpelare". . " D-na şi DI. Bogăţianu, Ingmer 

Cum se vede "Pa.tna des- George Negoescu, d~r.ă g ăla Ş a 
minte pe DI. Po/ncare 1/.. D-ra Marioara Bogatwnu, Ionel 

• Negoescu, Părintele Florea fi ~-n.a 
Soţia săteaoulul Şofronle Blaj din din losăşel, Părintele PutlCI dm 

comuna Cuvin acest judet, in zIua de Cuvin Cand. Ing. Viorel Irhaşu, 
11 Iulie a, c. a dat naştere la 3 bieţi D-na' şi Dl Barzu, şi d-nii ~. 
care se găsesc in perfectă stare de Rosman. Caroi, avocat PutlCI, 
sănătate. Tot această femee acum 5 Atanasie Dodeanu impegat, Ma
ani a dat naştere la douA fetiţe Jle- teescu etc. etc. 
mene cari trăesc. Mal are incă doi • 
bieţi unul de 15 ani şi unul de 10 anI. In Consiliul de miniştrii ţinut 

Fiind un sătean cu desăvârşi re să- la Bucureşti s'a hotărât ca in ziua 
rac, OI. 1. Georgescu Prefectul Jude- de 21 Iulie a. c. să se oficieze 
tulul l'a ajutat deocamdată cu suma la curtea de Argeş un parastas 
de 3000 lei şi in acelaş timp a dele- pentru memoria Regelui Ferdi
gat pe O-nil medici Dr. Brădean, Dr. nand 1, dela a cărui moarte se 
Albu şi Or. Radu medicul Spitalului d(' împlineşte un an. La ace~! para~
Copii de a vizita şi a vedea aceşti tas vor participa membrn faml.-
trei Copii noul născuţJ. Uei regale; membrii regenţel~ 

• membrii guvernuiui şi mai mulţi 
"Cassa de păstrare a judetu.iui demnitari ai statului. 

Arad" Filiala din Pâncota şI-a * 
Inceput activitatea. No. 553. Dispariţia trăsurilor. La Londra s'a 

* observat o mare imputinare a trăsu-
Târgui de Mostre Internaţio- rllor - birjaril îşi cumpără automo

noi dm Zagreb va avea loc la bile, Iar uniI, mal modernl, chiar ae-
25 August- 3 Septem vrie. Con- roplane. S'a constatat că oiintreaga me
dtţiunile de participare se po~ tropolă engleză mat există astăzi 37 
afla la Camera de Comert Şl trăsuri, faţă de 65~OO automoblle. 

Industrie din Arad. Teatrul muncitorilor, OI. pref. N. 

* Iorga a luat Initiativa înfiintărH la 
Creanţele faţă de Statul şi Bucureşti a unul teatru muncitoresc. 

supuşii unguri. Ca,!,era,de Co- Nani teatru va funcţiona in Palatul 
merţ şi de Industne dm Arad funcţIonarilor publici dela Şosea. Te
invitd pe comercianţii şi indus- atrul Naţi onal va pune la dispozlţie 
triaşii cari au şi actualmente teatrului muncitoresc, actori cari nu 
creant~ fald de Statul U~g~r" şi vor fi utilizaţi În viitoarea stagiune. 
persoanele private saz: Jurtdlce Această laudabilă iniţiativă sprljl
ungare, sd i-le anunţe In te/men nl'ă de Dn}.f Miniştri Lapedatu şi DT. 
de 8 zile - intrucât doresc a 
se {olosi de concursul oficialităţii 
la incasarea lor. 

• 
Din Italia se anunţă că Giolltti, 

fostul pre,edlnte de Consiliu a murit 
in vârstl de 80 ani. 

Oiollttl, care timp de patru decenii 
a fost una din personalităţile mari 
politice italiene şi europene, fusese 
retras din viaţa politică in uiti mii ani, 
aceasta mai mult din cauza urmărllor 
favorabile ale războiuluI pentru italia, 
cari au. desmlnţit propaganda polltlcel 
lui de neutralitate ce ar fi fost favo
rabilă Puterilor Centrale. 

• 
La Berlin au avut loc mari 

manifestaţii comuniste. 
Un cortegiu compus din aproape 

2000 mamfestanţi a Încercat sd 
ia cu asalt gara Silezia şi să 
pund cu o ord mai devreme În 
libertate pe comuniştii amnestiaţi, 
cari se găseau intr'un tren din 
acea gard. 

Poliţiştii opunându-se, nume
roşi manifestanţi au fost rdniţi. 

• • 
Eroismul generalului No~ile ln~ 

cepe să se deşi re. Părăsmdu· Şl 
"tovarăşii de sacrificiu. incearcă 
să scuze faţă de opinia publică 
mondială gestul făcut ca sub 
presiunea legitimă a disperării. .. 
Pare-se. unde exploratul danez, 
Frensen propune instituirea unui 
juriu de onoare care si dea sen
tinţa ... 

Lupu. 
* 

Ba nca Albina din Sibiu a ctlm
pirat In oraşul nostru palatul MI
le ntum in care işi va deschide 

. noua sucursală. 

Isprăviile politicejj 
n aţional-1ărăniste. 

In I mprimerlile H. M. Boutln din 
Paris s'a tipărit o broşură intitulată 

La sftuation politique en Roum~Dle" . , 
care conţine cele mai mari Infaml! 
denl grându-se justiţia, armata, şcoala, 
blseri ca, administraţia şi toate Insti
tuţiile ţării. Această broşură a fost răs~ 
pândi tă in lumea finaciarl şi politică 

franc eză, cu recomandarea expresă a 
autorului de-a fi citită. Luati notă: Au
torul nu este decât fruntaşul partidu
lui national-ţărănist şi deputatul Virgil 
N. Madgearu. 
Broşura de mai sus a fost finantată 

şi tipărită sub îngrIjirea faimosului a
wnturler şi samsar Kira Kirschen, -
c are se intituleaza in străinătatt .. Con
tele" K/ra de Bel/aglo.Acest conte ~ 
contrabanda este gazda Diul Mihai 
Popovici când d·sa merge la Paris 
pentru "interese naţionale"1 Căci KiFa 
KiTschen a ajuns astdzl samsarul fi
n anclar ,1 politic al partidului natio
nal-ţărănesc pentru străinătate. 

lată deci actiunea tnterprinll de 
partidul naţional-tArAnesc, care le fn
I rljeşte de "credltul04 ,1 "demnitatea" 
ţăriI. 

casă ~ 
meroaso declaratii politice..... 10 ziua de 7 ]ulle a. c. in comuna~n an 

In partidul nalional.ătrănesc domne· 
şte un fel de ... febră a .expozeurilor" 
politice. Atitudinea de veşnici protes
tatori în Parlament, se continuă în a· 
fară prin seria de interviewuri şi nu
meroase declaraUi făcute de şefii, sub. 
şefii, agentii electorali şi toU c.eilal1i 
ioaniteşti, dobreşti şi madgean. La 
.expozeul" din clubul central. . . 

Ce s'a spus? S'a reeditat vechile Şl 
banalele acuzatii şi a debitat aceleaşi 
calomnii ce le-au caracterizat activita
tea ca Întotdeauna. 

Şeful organizatiei de Ufov, nu s'a 
lăsat mai prejos şi a făcut şi el un alt 
"expozeu" in care n'a uitat să vor
bească de "ambele trei chestiuni" şi 

II de peile roşii din Africa". 
Un alt rival al acestora, faimosul 

.. procuror al u~anitătei" dl Dem. Do
brescu, ne mai având loc la clubul 
central pentru expozeul său, l'a Iacut 
într'una din mahalalele Capitalei, unde 
a anuntat apropiata... "încoronare" a 
d·lui Maniu ca rege al tovarăşilor 

Cristescu, Bujor, Calmanovici. Muller, 
Seim etc. 

Actualmente se duc pertractări dacă 
n'ar fi locul să mai facă şi alte expo· 
zee ceilalti fruntaşi ministeriabili ai 
Parlamentului lui Catavencu: Aslan, 
Tănăsescu, Zipştein, etc. 

Curti el s'au improprietArit cu locnrl de lun~ 

casă peste 130 de tndreptătltl. astfel lum 
că această comună are peste 750 di~~ 

"1 dac a ceştia cari astăzi au vetrele. or pro e " 
' . ă inlsl prII, unde işi pot clădi un mic ad uleVl 

post. La această solemnitate au par- aria 
tlclpat dintre autorităţi, Dl Orezeanu 
Preşedintele Tribunalului Arad, DI 
Deputat Df 1. Ursu Avocat, DI. Slmlo 
nescu 01. Notar al comunei Curtlcl ~ 
Prl m:rul şi delegaţlunea de săteni. 

In această comună se va face şi ex ;~ 
proprlerea clrca a 4-5000 jugăre pă 
mânt arător, care pe anul viitor 1 92! ~ 
va Intra in folosinţa celor imprOprle~] 
tărlti. ~ 

Fraude dela Regimentulr (] 

93 Infanterie din Arad 
In urma unor denunt~ri. t~ ~on·:~n Ş 

siliul de Ră~boiu al DIVIZiei 1-, ela 
(nfanterie dela Timişoa ~a, fncă ~~atil 
acum o lună d.e zile, .soslse to,ate 
localitate. D. ~nm. CO:111saT Regajonti 
al ConsilIulUI, Plscurean~, carE răU 
a anchetat timp de 22 zile. An- bil 
cheta a constatat n~ari" fraude Il :la 
serviciul de imbrăcammte al re
gimentului de unde s'au sustra~i on 
sute de perechi de b?canci Ş,~asf 
pantaloni, care fusesera ascunş ~ăn; 
in cazamatele cetăţii., umt - ......... ~ .. __ .... ..,. .......... - ..... ~ ....... ,... .. - ................... __ • __ • Până in prezent nu ~ a pro e iI 

. nuntat rezultatul anchet~J. E .PT? icic «Tribuna Nouă« literară şi artistică. babil ca vino~~tii .să fie tr1~iŞ Dt 
De toate. 

14 Iulie. Se implineşte aproape un 
veac şi jumătate de câlld Franţa prin 
revoluţia cea mare din 1789, a făcut 
să triumfe drepturile omului, exprimate 
in trei cuvinte: libertate, egalitate, 
fraternitate. Astăzi când toate natl~. 
nile aduc slavă jertfelor dela 14 Iulte 
1789, adăugăm şi noi cuvântul de 
preamărire poporului francez, care io 
urma mars! revoluţii a adus atâtea 
roade binefăcătoare omenirii intregi. 

Şampionul ciocoi atei. La Berlin 
fabricele de bomboane au organizat 
un şamplonat original, pentru alegerea 
celui mai mare consumător de cio
colată. Concursul a durat cinci zile 
in şir şi au participat peste 2500 con
sumatori. Şamplon a fost proclamat 
d. Rudi Wunsch, care a mâncat in 
3 ore, 45 pachete de ciocolată. 

Raid aviatic român. Aero- clubul sec
torului 1lI din Capitală a comandat ]a 
Praga o avlonetă .Avla", cu scopul 
de a se incerca un prim raid interna
ţional Interprlns sub culorile româ-, 
neştt de către un pilot român. . 

Cât cheltuesc actorii? In deobşte, 
actorII, din cauza profesluollor, sunt 
oameni cari che Ituesc pânA la risipă, -
bine inteles dacă au ce cheltuI. Se 
afirmă precis că Lya de Puttl chel
tueşte pe lună peste 50000 de mărci 
germane, adică mal bine de 2 milioane 
Iei; iar sotII Falrbanks Oouglas ,i 
Mary Plckford au cheltuit tn recentul 
lor voiaj aproape 35000 dolari (peste 
5 milioane ,1 jumătate ]el). 

Se fumeazA mult. IncasArile dIn anul 
trecut ale Regiei M. S. se clfreazl la 
602.672.885 leI. 10 schimb anul acesta, 
Duma! dela 1 llnuarle - 30 Iunie s'a 
inClsat un total de 3,289.972.653 Iei. 

inaintea Conslhulul de războlu. una. 

Dispariţia unei foi de agitati ~~~~' 
Ziarele naţional-tărăniste ar/~nt~ ~ unz 

sgamot incetarea apart/iei unei fllu/( ons 
de provincie scoasă de către marei 
financiar al partidului national-tt'Jrdne~ ~lor 
d. Aurel Vlad. Su!prfnzător nu ~ sgo irl)/d 
motul ce se face In Jurlil acestUi fap,~ina 
ci doar că d. Aurel Vlad, care a. V~nI ~ră 
la Alba-Iulia în fruntea comumştll~, 
maghiari ct cântau intemation~la I 
ungureşte nu mai v,e~ azi să-şI con· CI 
tinue activitatea PUbUfIStICă. ita 

Dealtfel d-sa îndeajuns dt cuno WJ enţ: 
prin agitaţia nesăbuită pe c~re o fac!. ~ 
printre muncitorii din alte rtglUnl decâ ltl! 
aceia unde locueşte. D-sa are u.n, vast do. ăral 
meniu pe cari sImt exp.'oatat'Aln.modlllreap 
cel mai neomenesc tOfl romanlt obil- tenti 
gati să trăiască in munca l!rea pe c.ar/ Iba 
o fac d-lut Vlad cQle în .acelaş tlf!l~ 
face politica cu al!enJi~ comUnişti ului 
unguri.' art 

. ăsh 

Interes public. .Ot n1 
la 

Prelungirea termenului de inainta· sarii 
rea acţiunilor pentru pagubele cau- tate 

zate de autorităţile austriace. , 
d I aver Camera de Comerţ şi e n- B II. 

dustrie din Arad aduce la cunoş- I : I 

d" .ţ. UI I tinţă, că in conf. cu ISpOZI I.U· viit( 
nile Tratatului de St. Germatn t că 
J'udecarea proceselor intentate n rt~ 

.. â . tra a 11 de către SUPUŞll rom 01 con h' 
autorităţilor austriace pentru p~. ;t:: 
gubele cauzate In timpul 31 Iuh~ amil 
1914-28 Aug. 1916 s,e va defen ale 1 

unui arQitru unic. Pnn comună pasi 
Intelegere intre ambele guverne, fOfll 
a fost desemnat ca arbItru DI; lun 
Charles Barde, care functioneaza ricl 
dealtfel şi ca president al ŢrilJu· InUl 
nalului. Termenul pentru mtro- vaii 
ducerea asociaţiuniJor sta prelun· I 
git până la 31 Iulie 1928. Ac~ ber~ 
ţiunile trebuesc adresate Olul D. 
Jean Popescu - Pion Agent dll Bu~ 
Gouvernement roumain, Legati?n nOt 
de Roumanie 17 Rue Bremontler zia] 
Paris, tmpreună cu actele re.spec- au 
tive traduse in franţuzeşte ŞI dac' COl] 

Tipografia Diecezană, Arad. Girant rspozabil ŞT. DRAGA 
litografiate In 8 exemplare. lenl 

Cen~. Prefectura Judeţului. . 
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