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Acum ca niciodată, 
să glăsuin1 toti, din 
toată lnln18: 

"Trăiască Regele ,( 
= 

Organ Ci.' Partidului Naţional-Liberal. 

Anul IV. Apare săpUimânal sub direcţia unui comitet. Arad t 9 Aprilie 1921. 
re. W 

Cu inima învolburată de nelinişte urmărim Buletinul zilnic în care se . oglindeşte 
mersul boalei marelui nostru Rege. Tresărim la cea mai mică urcare a lemperaturii şi 
fiecare pulsatie în plust ne frânge sufletul. Ne-ar înduioşa suferinta oricărui om, dar - a7j -
cel tintuit în patul durerii esIe EL, Regele - marele căpitan al oştilor care au făurit 
această Ţară - în care tot EL este primul cefăiean. , 

EL este simbolul mândriei noastre de neam, EL - simbolul "redniciei noastre 
vitejeşti - in Ţară şi peste hotare! Suflet din sufletul poporuluţ peste care domneşte, bu
curiile noastr~ sunt bucuriile LUI - durerile LUI sunt durerile noastre ... 

Jur împrejurul patului în care durerile fizice au ţintuit pe Erou, n1Îlioane de oameni 
răvăşiti in lungul şi latul Ţării - tngenunchiază, ochii se îndreaptă căire Cerul mântuitor, 
mâinile se împreun~ spre rugăciune şi din milioane de suflete. se infiripă cucernică, 
pioasă, adânc simtită - o singură rugă: 

- Doamne, apără p4a Rege! 
_ •• _ ... rt •• " M ' •• " ; .... _ ~ 

Alegerile Sinodal-eparhiale. Romanizarea AradulUi. 

... -,,> 4 • • 

Cum au fost pregătite. Cum au decurs. Urmările lor. 

Nu ne-am ocupa cu at~geri!e J de aiegeri independente au lost 
care au avut loc duminecile tre- acestea, când d-! Prefect al JI!
eute, dacă ele nu ar Insemna cea deţului ie-a comandat şi contro~ 

mai grosolană mistifjcare a opi- lat din comună in comună1 iar 
niei publice şi nu ar avea ca fostul prefect dl 1. GeorgeSCU, 
urmare justificarţ>a introducerii c<Jre candida tn două locuri, a 
)!!Ioliticei de partid in sinul Bi- fost oprit - din ordin - in 
~ericef. mijlocul drumului şi obligat sti 

Felul cum au fost preg~tite I se întoarcă în Arad. J·mdarmii 
aCcţste '. alegeri dnved=şte până care 1- au oprit) i-~u dat inscris 
unde pot merge pohticianli s~r- că au primit ordin p~ntru ace~~
viii - thiar atunci când ei fac sta şi că dacă se tmpotriveşte, 
parte din treptele ierarhice ale au ordin să-I aresteze. DI I. Geor
iisericiL Sunt pre.oti cari, cu- gescu nu a forţat lucrurile ci s'a 
prinşi de patima oarbă a poiiti- plecat in fata acestei urgii des
cianismului lip;\it de orice dem- !ănţuite de administraţte. 
nitate şi tnândrie t au şters pe Care pot fi . 
alegători de pe liste, au aminat Urmările? 
alegerile ore intrE'gi sau au Le poate înţelege oricine. 81-
introdus pe jandarm to bi- serica - cu sau fără voie - a 
serică. ajuns la dispoziţia administratiei 
Denaturăm adevărul? S-o cre- care dă diplome de capacitate 

deti Dvs. d-le Prefect şi d-Ior religioasă unor anumiţi oameni 
cari ati ticluit lntr'un loc pe ca- . pe cari, ulterior, tot ea îi sustine 
re· 1 vom da pe faţă în curând, cu forţa în alegeri. 
cetebra listă a "Noului Ierusalim 14 1 In felul acesta deputaţii sino
apărută în foaia Dvs. of1cială. t daU nu sunt reprezentanţii po
Să credeţi Dvs. că denaturărn i porenllor, ci ai oamenilor politici 
adevărul! Pentru fiecare afirmare I cari incearcă să facă din Bise
a noastră, vom servI oamenilor! ried o altd tarabă a {riptafis
de bună credInţă, dovezi tipărite ~ mu/ui. 
sau in "faesimile lt cu dată şi Şi se mai miră anumiţi oameni 
iscălitură. cum de se inmultesc baptiştli, 

Şi vom şti să scăoăm aceste cum au ajuns ungurii să aibă 
documente de rigorile c onoratei episcop-Iuteran, În Arad şi dece, 
Dvs. Cenzuri. Vl prevenim că cu toate societăţile arto şi ne
vor fi cetite de acei cari trebue, ortodoxe, Romanul nostru se lasă 
să le citească. târât cu arcanul la Sita Biserică! 

Va află atunci alegătorul rural 
cum se face că intr'un sat în 
care au votat d. ex. treizeci de 
alegători, au ieşit în rezultatul 
final de patru ori atâtea voturi, 
iar ro alt sat, unde, au votat 
iO· 100 alegători, candidaţii nu 
s-au ales decât cu 15-30 voturI. 

Va mai afla alegăt.orul ee fel 

In numerele trecut! ale ziarului nostru 
ne-am jost ocupat de clll'Stla mutării 
[)trecltunel R[l!{m1Q!e C. F. R. din I 
Atad, - dtind expreSie păraii noostre 
de rtiu, ca ora~ul flOStru a fost lipsit 
de acest serviâu atat de imporfr.f/1t 
Aceastâ pitrdere durea cu atât mai 
mult; coei AflUlui ştiflld că in aduoiul 
Guvern se aflâ un cetatean al sau, ca 
millisttU, se conSidera reprezenta! destul 
de bine in orice chestie, Cart priveşte 
uraşul ori jiJdetul. & credla că $11',
tem la adripostfll oricărei surprizP. 

Am mar arătat apoi, Că Guvernul 
va dl'sJiinfa ŞI camerele agricole, iiU 
după prel'ederi/e Lrgii noi, Aradul nu 
Vf4pn'mi cameră uf!r,colă. In se",t t.ma 
vom fI deposedatt de al dO,/ta senl!cfu 
public rrgiorwl. In jata acestei desor
gallizliri - clici altcum nil o putem 
lluml- a orai'ultli nostru reproşllrl,t 
blânde, ce le jace:1m parlamentari/OI 
arudlll1Î mw îndreptd/'fe şi foarte la 
locul lor. 

Presa minoritară din Atad şi 1 emi
soara, ne aduce acum o nouă Sur
priză. şi anume, că tot 1 emişoara va 
primi şi centrala noua telefonică, cau 
era destinată Aradului. 

In dej/llitiv toate aceste constatări 
ne jac a c!ede, că ori parlamenfarii 
artidani nu se intereseaza de treburile 
oraşUlui şi ale judeţului, - ori, ca nu 
se bucură de trecere in ceuurile înalte, 
lnC(U IIU li se iau În seamă cfrerile 
prezentate. Ambele altelllottve DU darul 
rie a nemulţumi populaţia oraşului şi 
judetului, văzându· ş/ lllteresele,dlscon
siderate. 
După atâtea pierderi sufelUt, putem 

În sfârşI! inregistra şi un câştig. Afadul 
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a fost inzestrat CII o reşedinfd epl.s+
cop~asca, il Bisericei Ilituane maghiare. 
Cum ministru al Cultelor este focmai 
d-l GO[JiŞ, nu gre#m atribMindu~1 
D-sale meritul a/egali Aradului de 
rtşedillta episcopească pentru o con
jfsiune maf!lziara, nitl nu puteati ales. 
aU oraş pentru acest scop. Aradul, 
care alt puteTRice traditii politice ma
ghiare, oferea ŞI· atmosfera potrivitd 
oricărei insfituJii publice maghiare; în 
plus este oraş de frontieră, cu o ve
cinatate, care poate înviora atmosfera 
cu prir.:ina. Din aceste consideraftuni 
putem considera drept recompensa PlIl
tril serviciile publice pirrdutt, ŞI pe catl 
le vom pierde de act 'nainte, rtşeditlta 
episcopească. 
Mulţumim d-lui ministru Goldlş, 

pentru Îllteresul ce ni-l poartă. 

Centrala telefonică automată. 
. In ultimul timp s-a instalat În ca-t tratlv al departa!Dentulul Dara OI: Bas' 

pllal! o noul centrală telefonică ab- Bonneaux, era mt'o seară porntt pe 
solut modernă. Zicem "modernă- tn petrecere. Dar, parcă-1 fAcut! Tocmai 
inţelesul de "practică'" întrucât graţIe când are omul chef, atunci ii lipseşte 
acestei celltrale abot1atul Isbuteşte să autunju1.S'a întâmplat ca Olui Bonneux 
obţină legătura dorită/ără intermediul... să~1 fie chef tocmai în Vinerea din 
domnişoarei de la Poştă! prima săptămână a postului. Restauran-

Aşadar aceit important fa.ctor, ex- tele moarte cafenelele idem, orch!'strl 
pert a1ât in întârzierea şi zădărniclrea nicăeri. Şi parcăI făcut! TocmaI când 
legăturiÎor, cât şi în interceptarea con- ai poftă de muzică atunci iti Ilpseşte. 
vorbirilor al diror secret este ... ga- In paraotesă fie zis, d·} B. este un 
ramat de Constituţie; acest lndlspen- meloman de forţă. AdmirA mal cu 
sabii element amortlzator al entusias- deosebire "Ued"-urile lut Helne, s!m .. 
mulul şi intensificator al disperării foniile lui Brahma şi vlollna lui Pa-
indivIduale şi colective. este scos derewskl. Dar acum s"ar fi mulţumIt 
din uz. omul şi cu mai puţin. O şansonetlt 

Ora dela P.Oşlă rămâne simplU SU~ pornografică d!n Montmartre, vre-o 
blect de operetă sau eventual obiect clnţonetă napolitatH şI la urmll, vre
recreativ al personagmor adminlitra- un "Madelon" vltejesc (asta după ora 
tlve mat Însemnate d!n unele ţări OC- J noaptea). 
cldentale. Cu neputintA ind. DeodatA o idee 

Ca d. ex. in Franta Seful admlnls- năstraşnlcă încolţI in mintea ageri a 

IL 
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d-lu! B. Se asvârll într'o trăsură de 
piaţă şi 

- Acasă, birjar! 
Ajuns aca~ă, d:buit cu oarecare 05-

cilatiune ale punctului de gravihte, 
cămara şi după ce se tuarmâ ClI O 

butelie de ş'mpan!e şI 2 pahare, se 
1ndn:aptă spre b rou. Aci se făcu co
mod, desfum.lă butelia, umplu paha
rele şi <lşezându-se în fotoliu învârti 
cu putere manivela aparatului telcfJnlc. 

0_ Alia! allb, centrala! Ctntrala? 
aIIa, domnişoară, &116.. Eşti de ser
vicIu, O-ră? Da'!!?! Bun! Bun! UIte 
c~-j, O-ra, fii bună şi cântă- mi ceva .. 
Cum? Nebun? D-ră, te rog să nu mă 
ImlUlţ! Ştii d-ta cu cine vorbeşti? 
BeţIv?! Bine. Am să-li arât eu ţie be
ţiv. Mâine am să te dau afară. Afart:l, 
intelegI, af",ră. Ca să-ţi treacă pofta 
de' a miii vorbi astfel şefului admini
strativ al .. ". (urmează intreiJga dt'cH· 
nare a competenţei şi un .. poe" al 
receptorului). 

• 'D:n~ Bo~n~a~lX' p~ • c~re' ~g~~ot~li 
scenei precedente o trezise din somn 
a asistat fără să vrea la epilog dIn 
edaia sa de culcare. 

D-na B. are calitatea de a-şi cu
Roaşte bine bărbatul; şi ştie că nu 
glumeşte. Pe de altă parte a cuprlns.o 
mila pertru D-ra d"'a Poştă .. - Fără 
să Îlltârzle puse mina pe receptorul 

, :s'" 

VITICOLE. 

de pe măsuta de noapte şi mai mulţ 
suflă dedt vorbi - în pâln!e: 
- AI:!}, Centrala? Allb! O-fă d·ta al 
vorbit adin~aIH!, cu d-l şef aL.? da? 
Bun! AIci e5te ..: htar soţia d-Iui Şd .. 
da ... da! D·na A. ~- D~ră te T0g foart~ 
mnlt sculă-1 pe bărbatul meu. E b~all 
Şi penirucă mi-e t~"mă să nu ti se 
'ntAmp1c vre-un rău, te rog şi mal 
mult fă·i damb!aua: câ,ltă-1 CeVd. ALo? f 
Da, d-ră! Te rog mult .. Vom f! amtn
două liniştite: eu illllua~t('a ast<l; dota 
miine şi-n z.ilele următoare. N-o să~ţl 
mai facă I'ii..:i un rău .... Imi prom,ţl. 
d-[ă? da? MUJţUffiCiC. r.-Llltum~lic 
f',jlrte mu!t... Ce să-! d.nţl? Ce vrE'Î .... 
ce-ţi tro?ce prin mlnte .. Aş~ dar .. bun! 
MulţumESC, d-ră. La reve(iere. 

Peste 5 ·minut~, d·1 sd al depar
tamentului Darra, din ~stul Franţe! 
sta întl:lS În fotoliul biroului său, ţl
nând cu stânga receptorul carll-! vibra 
la ureche tremolo· urile răguşite - ale 
O-rei de la P(lşt~, iar cu dreapta cioc-
nind şi îmbillld-o să bc'a şampania 
dIn cel de-~I doilea pahar cu eate 
avusese grija să se aprovlzion~zl:! din 
vreme ... 

.. In tim p ce d-r:a BOl1l1eaux se gân
dea cu râvnă la minunea centraldor 
telefonice .. , tl'ltomilt". 
(După C/wiltecler) 

Lo.:alizată de Casius lliaşu. 
... * .. -

I s'a votat major Jrea taxei pe spirtul 
i1ldustrial, majorare care a avui ca 

- prim efect restrânge/ea jalşijlcâ.r!lor 
DupiJ. ani de !rtimemfări, de criza, de vin, cari luasera o desvoltare uimi

de Jipsd de organizare, viticultura este toare in toata tara. 
aproape de aş vedea vIsuL cu ochu. Situaţia podgormi/ol' romani la in-

In urma mlşc(J.rÎior puternice ale pod- cepu!ul arestei pmnaverl este din cele 
gortnilor româ1U Începute la 1922 prin mei critice - Datori. vdnduţi la difl'.-
.. rile bănci cu Olocente llUlrc.re de 24 congres ele de la Focşanl şi Arad, con· , 
tinucte stăruitor in anul inc.ut la 10 30 - 40% pe an. în fafa speculatiuflilor 
Ftbr. BUCllrtştl, 10 Martie Focşani, ce se face pe spinarea lor cu mate-
23 --24 Aprilie laşi, 13 Maiu C/liştnăIl- rialele şi substal1tele necesare vIitor, 
Basarâbw. Septembrie - Octombrie oştepWnd [Ulita dârje cu boalele crip
Pancili, Odobeşti - Pulna şi Nicoreştt- tOf!ome ~i cu viermişorii de Cocllijlis 
Tecuci, Ca/eşti - Râmnieu Sărat, d.1 şi ElIdel1liş. podJloremi din rcgfurzfG 
C. Garo{lid MInistrul Agricuituret in Nicoreştiior jud. Tecuci au cemt r,tlo 
dt comun acord cu reprezentanţii pod- mare a.dunare. a lor "Credit im:~ial~. 
gorenilor din România, conducatorii Daca. proectul de lege pregatIt ta 
Sindicat "Iar Viticolt şi ai Un/unei lor. pute:Z}1 votat~ dacă B!1IlCa ':Ia/ioTraM 

r'f. Dt) I v'a mţelege sa {,vallseze un ajutor Cre-
au €Ia;Jorat ull.pl~ect.de !~'-: pentru ditu/ai Vlticol ce se lIa Îfljii"fa Viti-
tn~llr;';Jarea V:f,culturcl, casr~a m :ăs'Pl;:~l cll1fura noastră va pomi sanăt~s spre 
man,a, trecuta a fost dcpu II C n () era de consolidare şi de propăşire. 
Leg:slatlv. . ~ Domnii parlamentari dm judeţele eli 

Daca proectul va putea fl tre~ut m dealuri de vii, major,tari sau ofJQzun/l, 
StSIUilea actual.ă ~ parlamentului, Vi- al! datoria să grabtască salvarea ctior 
ttcultura, va pnml o săndtoasă mdnz- 428000 dt proprietari de VIi vt,tând 
mart prm: fard discutie 1 gile care vor fi p,e-

Lef!pa d~ înfill/tare a Creditului Vi· zmlale zllell' acestea de d-l Mint\tlu 
tlcoJ. Lfgea pentru combatUta jrau~ al AgricultureÎ, ptntfU incurajarea Vt. 
delor in. vlmltca/ie şi în comertul cu ticu/turel. 
vinllrl. Legea pentru Unitarea Zonelor De vom TfUşl, cinste mare se cuvine 
de pOdgorii şi tnterzicerea ploniareÎ conducâtorifor Un.utrel Generale Viii
"roducatofiloT direcli. - Şt Legea de cole ŞI Smdi.'atelor Vitkole, dar mai 
Sind!cabzare obligatorie a vtticultorllor cu seamă podgoreni/or din regiuni a 
pe centre ju.tiţe şi ug1uni. Pafnei. leCllClUlai şi laş/for rari s'au 

/n sesiunea din Maiu anul trecut mişcat puternIC, dovedind conştiinta şi 
VitieultlIra a avut norocul scl primeasca grije de sonrta lor. O Anastaslu 
un mic acont dm Itgile de protecţie: Dir Sind Vlticol Arad. 
lE 

Cronica sanitara. 

TUBERCULOZA 
de Dr. M 

Productia • noastră agricolă În 1926 
Dlntr'on studiu asupra producţiei no~stre agricole, cule~em urmatoarele 

date, cu privire la recolta a. 1926: ... J>- ~o 
S'a produs in a. 1926 ~.~~. ~Ji' li 

t. grau 301.776 vag. din care se' consumă in. tară 212725 vag. 
2. secară 28.508" " t' ~ " ,,',." 18.425 " 
3. orz 16M 494 II " "" .. ,,;jî " .. 80.400 " 
4. ovăz 115.Q02" " "" II.;·",.·.. '82.075 " 
5. porumb 570.147 " Il Il Il ".f 304850 " 
6. fasole 2] .Y06 " . 
7. lin te 689" 
8 mazăre 790" 
9, cartdl 200.IOH " 

10. cânepă (seminte) 2.034 vag. 
11. in (semInte) b90 " 
12. rapltă 1 tfT6 .. 
13. floarea soardal 14 2~6 " 
14. sieclă de zahăr 120.138 " 

Suprafaţa fntreagă cultivată, în anul 
1923/6 a aHns recordul uliimllor "oi, 
întrucât se cIfrează cu 12,276807 hec
tare~ drn care 21% a fost ÎDsăl1lântată 
cu grâu şi 33 DI& cu porun~~. 

Ce priveşte ca IItatea cerea lelor noa
stre. tn bule să constatăm, că a fost 
Înferioară anilor pîe . ..:edt:liţi; !"r p~ l~ 
tru a demonstra efedul unei cultivărl 
sistematice a pămâlltulul, vom comu
nica aci câteva date compariitlve. 

.. .. 
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Pe un hectar s'a nrodus In meJhl Kgrame: 
Romania naInte de razbolu 850 gf<ÎU, 61,.lO orz, 870 ovăz 

Il după ră7.boiu 1150 " 1040" 950 " 
Be!gia "ti 2530" 2750 " 2380 " 

980 porumb 
d~lblu a 

Olanda ".. 2530 " 2620" 2060 " " Danemarca" ti 3160" 2:50" " 
Ungaria. .." 1340" 1430" 1150 " 

Din aceste eHI e atât de elocvente, 
orIce om cu judecată îşi poate da 
seama ce ar insemna la noi întrodu
cerea cultivării ratlonale a pămantuluil 
Mai ales, că solul la noi e mai bun. 
decât rn Btlgla ori Olanda, lncât în
bunătătirea l!11, pentru ca să dea un 
rod pe jumătate, ca şi 1n Btlg~a,

nici DU ar reJama mult timp. Ori 
dacă solul nostru ar fi ridieat la o' 
fertilitate egală cu jumătate din a 
Belgiei, _. Ceeace nu e lucru mare,
ar insemna să sporim producţia de 
cereale cu 00%. Valoarea celor 
1.541.100 vagoane produse agricole, -
specificate mal sus, - repreziot~ a 
sumă aprox1matlvă de Lei 80 MIliarde. 
Dacă acca5ta producţie ar fi rIdicată 

l:U So% ăf îl1~t:lllna. l:ă inin:g l:ICC5l 

surplus de productie, valorând 40 
Miliarde Lei, ar fi liber de a-l exporta, 
deoarece trebuInţele consumului intern 
sunt acopeeit~ cu 60% dIn productia 
sdzută de azi. 

Fără să mal vorbim de produsele 
industriei noastre petrolifer! şi fore w 

stiere, cari încă reprezintă azi la ex
port o valoare aproape, - egală cu 

D,recţlunea ŞcoaJelor de UCt'nici 
Industriah şi Comerciall ale Statu

lui d:n Arad. 

Nr. 110-1927 

CL)nVOCare 
La adunarea generală a Soci~tatll 

Culturale şi Muzicale a Tinerimel In
dustriale, Comerciale dm Ar.ad. care 
se va tlnea la 10 Apir!ie 1927 ora 4 
p. m. in sala festiva a Şcoalel Medie 
Nr. 1. din str, Iosif Vulcan. 

ceea a produselor agricole, vedem 
cii numai prin 1 Il ten s 1 fie are a TI 

p rod u c ţi ela gri col e ajungem c 

rezultate considerabil\'. Cu un cuvâtlt 11 
e ev!dentâ bogăţia imensă a tărll. 

r' 
noastre, care bogăţie raţional exploa- t1 

tată şi numai prin noi înşl-ne val0· tl 
rat~. va ră$frânge efecte binefăcătoare c 

asupra întregei ţări. 

Prin urmare, când Partidul naţ1onal.. .• 
; 

li bHal IlU Iasă. ca să punA sfrelnii n 
mâna pe avuţiile noastre naţionale 11 
dă dovada unei vederi indepărtate În d 

Viitor, care pe mulţi oameni pripiţi 

sau inconştienţi nu-! interesează, dee.ât· .a 
s 

prezentul învârtelilor. Politica econo- ., 
micii a Partidului naţIonal-liberal re-, ..: 
oglindeste o înaltă cOl1ştllntă n~ţ!on3!ă c 
şi ull .ulcvărat piitrioti:.im. Nu trebuie o 
să ne lăsăm a denni slugile finaotti 

a 
internationale, ci stl ne nizulm a ne· 3 

org.tniza munca nat onală pentru va- ~ 

lonficarea iOE'pulsabilelor avuţii natu- S 
rale, cu care Dumnezeu a blnecuvântat P 

iJ 
ţara noastra. 

Aceasta o vrea Partidul oaţlooal- ..:J 

liberal, aceasta trebuie stl o vrea tot ~ 

romanul bun. 

Cel mai frumos cadou de 
Paşti este o poză in mărime 
naturală pe care o scot după 

orice altă poză cu 
Lei 180 b u cat 8. 

BRAUN 
Calea Banatului Nr. 3 
3 ARAD. 
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In scăderea infeeţiei de tuberculozA, 
precum şi în reduct> rea dispOZitiei, 
fncllnărlt spre aceasta boala, joacă un 
rol foarte Insemnat şi apărarea indi
viduală. Fiecare om trebue să cunoască 
toate măsurile de apărare contra 
acestei boli. 

organizmulul scade. Când scade pu
terea de reslstenţă a organismului? 
Prlmaoară când ducem o viată nere
gulată; aşa dacă nu dăm organizmu
lui, trapului omenesc după muncă o
dIhna cuvenita. Mulţi oameni cred, că 
petrecflndu şi nopti întregi nu au lipSă 
de od hnă. Se inşal! amar. Od1l1nit 
adevărată rste numai somnul. Omul, 
care munceşte ziua are nevoie de un. Sunt rugaţI a participa toţi D-n!! 
somn Ilntştit de 7-8 ore. I memhrH activi, ajutAtor! şi fundatorl. 
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Starea bună materială unor oameni • 
le serv~şte de multe ori spre ruinarea 
sănătăţii lor, căci increzuţi tn aceasta 
ttare bună Îşi petrtC nopti intregi în 
joc de cărţi Şi tn beuturA. 

Pentrucă chiar şi omul drac, lipsit 
de mijloace. dacă va ştii ŞI va cu
!loaşte sfaturile de mai jos şi urmlln
da-le va duce o viaţă cumpătata. şI 
normalA, uşor va putea contra balansa 
toate nacuurile, toti factorII cari l-ar 
putea perIclita sănătatea sa. 

Cari sunt aceste sfaturi, respective 
lucruri despre cari cu toţII tn bue sA 
avem cunoş 'Intă îa apărarta contra 
iubt"rculozel? 

Inainte de toate si ,tim, că incli
narea sprE' tuberculozA se Iveşte fn tot 
cuul, când puterea de rezistenţă a 

De rrgulă acel oameni, cari noaptea După adunarea generală 'estival. 
îşi petrec. pe lingâ faptul că nu dorm, Arad, la 4 Apnlie 11/27. 
tot in decursul DOpţIÎ d~objce! ma; şi Nr 20 Comitetul. 

i fii 

f~ WANDRACSEK f~ o o 
~ A.rchitecti, birou de constructii şi ~~ 
i:i de planuri architectice ~; 

s 

r 
fu mează, apoi isi mal irită şi starea 
su fletească parte prin jocul de cărţi, 
parte prin con iumarea alcoolului, bet
turei, asa lncAt din punct de vedere 
al sanătătt aceste faple sunt cele pe
riculoase. O'g,40ismul dela o vreme 
se obosfşte, . slăbeşte şi prt'găteşte 
terenul pentru desvoltarea tuberculozei 

îP e Ş t a proaspăt de Du

năre, paşte sărat de toate 

: i pentru zidari. : ; 
R ~. t li A.rad. Sir. Loc. Âv. I. Savu Nr. 9 it 

Dar nu nu mal timpul petrecut noap
tea slAbt'şte organlzmul, ci ş) timpul 
Ilbt'f (de odlhnă) peste zI, daci nu-l 
vom intrebuinta raţional. 

TImpul lIber, de odihnA. peste zi 
trebue &ă~ I petrecem cât se poate 
in aer liber şi curat Deci cea mal 
Importanti conditie in apărarea contra 
tuberculozei este: sa petrtCem cell mai 
mult in aer Ilbi r fi Cllrat. 

(Va urma) 

felurile şi cartofi, se capătă 
zilnic la Iosif Luftw·âk. 

2 Arad, Calea Banatului Nr.4. J 
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Allo Radio Arad 

~ (fost Kiss UlC8 parlea din Ferenc ter). p: 
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Cetitl şi răspânditl ziarul 

" Tribuna Nouă" 

S'a deschis marele magazin de lextile de modă bărbătească 
şi pentru Dame ,,1 L leA" in fostul local FRAŢII APPONYI. 

Bul. Reg. Ferdinand I Nr,. 13. 
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Nr. 5. 

In rezolvil'oa crizei mondiale a 
combustihilnlui. 
(l;rmare şi sfâr~it). 

;n aşteptarea a.ce~tci soluţii de finiti\'f , lac
tica adoptată a fost ca parillel cu adoptarea 
~i u se căuta sti se indepiirlczc c:t( mai mult 
ac~ s! termen, crtutâud a <;e eet'nomisi cit 
~r."i mult e:wrgi;1 calorificii a zăclimin!dor 
;'etr.:alc. In accllRui din::c\iune 'l'au înd'eptat 
il1i,i loa!e sfortti.rHe ingincdlor din timpurile 
'\reH~nlc. (j intrcn.g[t literahH'ă teehnică a foSI 
~cri"l cuprinzând numeroase ."tudii şi rezul· 
tate obtinute pin diiedc proced,·e. Economic 
~i i!!r ecolJomie cît! mai mare la ard\!l"o -
;)sie lozinca ce se u'e in \'edtre la ~oncc
il"re .. tuturor mal ilor centrale de forle. Prin 
~or:.ş~f,!uiri mai înt3.iu pc ţări, în colaLora
:.~ mai tiu·;ciu cu congrcs<"le moadlrlic, s 'au 
.. dmwt la Ull loc ingineri şi au luat asu
;xu·le 3ce;u~tă s.1.rciniL Re7.lltatul Ace-tor adu
niri sUllt recom~ndănlc trimise în urma slu
d!ilor lcorctîc(ţ şi aplicai\unci lor făcute dil 
,ii\\)r~i ingiHeri şi care toate f:QllhtU in a 
,mbunătăti randamentul instala\îilor atiit prin 
concentarea cfit mai intensă a unitiitilor mici 
:" unil(tţi mori de forţă eflt şi pr in rcc\lpc
I·ar.:a dtldurei din elemcnlc10 ce reprezint;' 
,~!ii}rderi . 

Astfel III primul rând J;Oil.zu! rezultat prin 
arderea conbustibi1l11ui ~ <l.,·â.nd 3000 -

i ;:;0" mI mai sunt ir\sate a se rierlle prin 
scuparea in atmosfe,ă pe coş cu această 
temperalud •• Cu ajutorul lor, după eşi rea din 
facure dar inainte de a lua. drumul coşl1lui, 
~e încălhc~te apa necesară alimentăreÎ caza· 
nelor. Prin aceasta rezultă o economic de 
'cărbuni din faptul introd'Jcercl apci mai calde 
in cazane, 

O altfl recomanda ţie priocÎpn!5. este gu
Tlra\'cgharea arderci adică a cantiti.iţci de aer 
necesară cornbustiunei, milsurându·sc canti· 
·tarc-a de CO 2 şt CO, cuprinse în gazele da 
-ce-mbustiullc, 

Temperatura aerului de ardere influenţează 
·~l ea in mod apreciat randamentul şi se 
;aută deci a fi cât mai ridicată, Că.ldura 
necesară acestei un:ări de temperatură este 
luatft tot dela. cazele de combustiune înainte 
de a eşi pe coş, 

"C"n aU mijloc dc'cconomie este adoptarta 
.~a numitelQ.1" n.cumulatoare di aburi. Ele 
slmt ni~te rezervoare în care este prîn!l plu
::u1 de abur ce·l produce la un mom~nt dat 
..:azanul şi inmagllzinat. Poate fi redat apoi 
canQ. ye.dnţa oate mai mare decât proQ.ucţia 
06aanului. 

In fina uu alt mijloc constă în utilizarea 
a.urilor la presiuni cât mai inalte. S'a ajuns 
agtfella cazane cu preaium do 20-25-85 
~i chiar HO atmasfere, In ultimul timp în 
Suedia au fost construite nişte cazane rotative 
peutnt 100 mim - culmi pe cari mai Îna
inte chiar technica. le credea utopice. 

Cu toate aCiste uriaşe eforturi incununate 
.de suc~ese importante, finitul tot finit rămâne 
şi dacă s'a reuşit a se indepă!ta scadenta, 
-ea 1) 'a fost Însă Înlăturată, 

COllcomitet deci ('u cercetările de ame
li.mue a randamentelor installl.ţiunHor induil
triale s'a căutat a se soluţiona definitiv 
-<lhestiunea şi a se pLne stăpânire pe altfel 
de surse de energie. Ca indicat în primul 
rând a f{)st ulHiurea puterei vânturllor şi 
mai apei a mareelor, 

~cHlgulo.ritatea sau discontinuitatea lor pe 
deoparte, precum şi costul prea mare al In

slalaţilor cerute pentru folo:sirealor pe 
de alIn, au spu~erat ~i aceste speranţe. 

Un alt element luat în considerare a fost 
*i utili:or.area căldurei Rolare. 

Utllizarea acestui element nou în caz de ~ 
reuşită ar constitui soluţia definitivă a CheS-1 
tiunei. S 'au făcut difetite Încercări în acest 
s~p cea mai plină Însă de sperante este 
solutia dată de 2 ingineri francezi George 
Elaude şi Paul Boucherot A fost comuni· 
cată Academiei de ştiinţe dln Paris la 15 
Noemvrie 102f1 li'i de ea s'au legat mari 
8~ranţe. 

Intr'un număr viitor voiu expune această 
nouă contribuţie a ştiinţei franceze, pentru 
binele omenirei. . .,-" . F ~ •• tr#.,.., ...... -'k' 

TRmUNA NOUA 

Epi~cop luaghiar în Arad. 
Cele câteva zeci de mii maghiari de ror minoretarilaT dreptul de a se or

relieia evan[!helică lutuand, fiinrl în 2GlZiza pe tcre/lUl religiOS cum vor crede 
numdr prea neinsemnat, pJnă acum nu de cllviJnttt - în marginile legilor ţdrii. 
aveau episcopia Iar proprie în tara D(ir oare Aradul dt/a frontiera d~ vesi 
noastrd. Incercări de a câştiga dreotul a ţăni Să fie eta mai potrivită locali
la 9 organiZa/le tpoThiald au făcut şI tate pentru reşedinţa acestei episcopii, 
sub giJ.Veflllll precedent, lnsă fără tt.- atunci, când maghiarii tllangelici sunt 
zultat. Acum $l~au vdzut visul Cll ochii răspândiţi in întreg Ardealul. 
şi ill ziua de 3 AprWe a. ,. s'a sfinţit O altii ChestIUne, pe care tffbue sd 
şi Instalat in bi.';erica tvangheUcd - o sublmiem este ctI până când românii 
maghiară din Arad primul sllperlntedent ortodocşi au c(Ue o episcopie numai la 
(episcop) evanghelic maghiar din Ro- c4fe şase suie mii de sufJete, magllia-
11uîllia mOfe în ptrSoGlla d-lui Frint titor le-a succes să obţină ° episcopie 
Lojos La soltmllitate a participat şi pentru cel mult cici ucl de mii de cre· 
Ull dt/egat al guvunului, autorjMlile dif/cloşi. In fine suntem curioşi In ce 
locale şi rewczetltan/ii celorlalte biserici, masurd va pune gavemal la dispoziţia 

Laând act de iJnu/ţlrea organizaţiilor episcopiei floul, mijloacele materiale 
religioase din Iară cu noua episc~1pie. promise de reprezentantuL său, dt Dr, 
1/ll putem lăsa neremarcatd lmprejura- Zuwvie PdcLeşanu cu ocaziunea sa
rea că Infiintarea acestei rpiscopii lor- lemnita(ii de instalare. Prevedem că nu 
mează un succes deosebit al politicei I va ayea de. ce sd se plângd ep,fscopia 
minoritare. Bucuros ricunoaştem tuiu- Mua. ierful Nicwjor. 

r-~* .......... s# t n 

Din Covăşinţ. 
Plângeri -

Intr'uua din zHe am citit Într'un 
zillr guvernamental dln Arad, că notll 
(:OIlSlllll judetean s'a ocupat intr'o şe
dinţă recentă cu diferite chestmni pri
vitoare la mtereself! judt-ţului, 

Nu ne putem txplica faptul că s'a 
trecut cu vederea problema construc
ţiilor şcolare rămase, de mai bine de 
un an, in oelucfare. 
Până când această indiferenţă faţă 

de Iăcaşele culturii? 
Nici atâta Interes nu provoaca, mi

cutii elevi cari stau îngrămădit! în 
sale necorespunzătoare? 

Cu ce au plh:ătuit şcoalele pentru 
care s'au luat măsuri îmbucurătoare 
sub guvernarea trecută? 

Milioane s'au cheltuit pentru ridI
carea Jor şi daC'il această operă nu 
s'a putut ifârşi, datoria cui e sa. o 
continue? 

Preferăm În locul răsplln~urilor di
buitoare, pornirea ia lu ~rul ŞI aşteptăm 
cu nerăbdare.. ' 

Cor. 

Potrivit cu Legea Reformei agrare, 
comuna CovăSlnţ a fost Improprietărllă 
cu 580 jug. de pădure pentru apro
vizionarea populaţiet. 

Această lege mai prevfde ca tmpro
prÎetărirea să se facJ.l cU cheltuiala sb
tulul, avtind cel indreptăţiţi să replă
tească tn rate atât terenul exproprlat , 
cât şi cheltu\ellle efectuate. 

Nu ne putem explica motivul care 
l-a inde-mnat pe d. tnv. AI. Terebent 
să incaseze câte 42U Lei dela îndrt'p
tăţiţl sub ameninţare că de DU vor 
solvl ace"st! sumă vor perde "dreptul 
de pădure'". 

Cu ce drept exercită d-l Terebent 
aceste presiuni asupra bletllo r ţărani, 
cari fiind comple;;t lipSiţi de banI, 
sunt nevoiţi să-i împrumute cu marI 
procente? 

E de datoria d-sale să răspundă 
de ce acet.t flreu ImpOZit pe capul 
celor năpăstuiţII 

Dealtfel cum se explică faptul că 
d~sa a aj ullS caslerul. diriguiturul şi 
împărţitorul - după plac - al pădurii 
expropriate? 

Şi asupra acestui fapt, tndrăsnim 
să atr~gtm atentlunea forurilor com
petente, mai ales d-lul pref!'ct, spre 
a ie ordona o serioasă cercetare. 

" Mai mii/ti sdl ni. 
sw .... ' 0#'- tA """$ ... '"A& -.n. :zi 

t Pr. Octavian Tămăşdan_ 
In ziMa de 6 ApriJIe a. c. Ia ora 

2 ;u:n. d. m. a avut loc inmormântarea 
Vlednlcu!ui preot al comund Moneasa 
Octavian 1 ămaşdaTl. 

Serviciul a jMt săvdrşit de cdlrd 
pr()!oereii Popovici şi Stema pnotii 
Nemtf lustin din Semlac şi Ionescu 
d:n Gai. dia conul GuJ~ş. Au VOI bit la 
aceasta tristă ceremonie preotul Simeon 
Stana. 

Consistorilll a fost reprezentat prin 
Dr. Ciullandu, Pdcătlanu, Muscan, O/a
riu asesori consislorialt şi Cioara pro
todiacon. Am mai văzul pe preoţii 
Arde/ean şi Ma#şieu dm Mfcă/aca, 

Feinican din Sambăttnl prolopopul 
sârbesc DT. Kovincic Uros şi PlOto
popul rom catolic din Qiogovat. 

S'a cunstatat cu mIJit regret lipsa 
ladnmotmlintaua acestui sărac preot 
cart a muncit o vlată fntreagli pentru 
bistrlcd a corului teologllor. a direc
torului teologiei care după cum 
ştim a fost profesor al defunctului. 

Pe /ângd prtunta protopopilor de 
aUd conf'esillne s·a ma/cat lipsa pro
topopulul gf. or, român din localitate. 

lua "' .... 4 • • • r&, .... 

Reprezentatlile teatrale româneşti 
pe luna Aprilie in Arad. 

S Apr. Asamblul de Comedii el teatrului 
Naţional din Bucureşti cu Dl Aurel Atha· 
nasescl' şi Dna Nataşa Alexalldra va da 
o sing'lri'i -reprezentaţie cu cel~bra piesă 

CASĂTORIA. comedie in 3 acte de Gogol. 

12. Apr ArtIştii teatrului naţional din 
Bucureşti sub conducerea Dlui R. Bf~lfil1ski, 
vor reprezenta: IOANA D'ARC, piesă in fi 
acte şi un epilog de B. SI.·haw, 

25 Apr, Artişti teatrului naţional din Ru
cureşti sub conducerea Dlui G, Ciprian, 
vor reprezinta: H () TII, tragedie in 5 ade 
de Schiler. 

26 Apt. Turneul de comedii cu marde 
comic Ioan Matm socletar al teatrului Na· 
ţional din Bucureşti, va reprezenta: FU~C
nONARUL DELA DOMENU, comedie în 3 
acte da Lucustean. 

1 Mai, Jnelu Cou.stantinesru, societar al 
teatrului naţional din Bucureşti, va repre
zenta: COCOŞUL NEGRU. tantesie drama
tică de Eftimiu.' . . - .. .... b p'y -

r Nu fac reclamă prin strigăte, ca să vă convingeţi că este un lucru făcut de 
un specialist, poze de orice mărime din cele mai bune, 

, vizitaţi atelierul Fotografic ŞTEFAN CURTICEAN 
:-: unde face 6 f o t o 9 r a f i mici şi un tab I o u mărit cu 150 Lei. . . .... Zi 

• 

Romanele de fascicol ... 
Ig. fierl,;: e 11/1 edilor dar JIIai e şi 1111 

jido/J. 
Şi adăugăm ace3t epitel fHt sfre ai !II

SltIta. Nu. Ci spre a confirma NI! fapl pe 
Cal e 19, Hertz, munai d,ltorită acestui epitet. 
îl exerci/J cu atâta SIIC.'(5. E vurb,l de •.. 
literatura care în timplll dill urmâ strclbai~ 

tot mai adfwc ill mas~âe poporlilui - Pfntlill,i 
dill tipamilele marâ/li editor 1,1( Hert::. 
Şi acest "mare" editor, da/ori/Ii faptHlul 
că e. jidan, poseda dirl beJşllg spiri/lll cn· 
mercial, lt' c.;rl' :;lie sa-' apl~a. Cilse 1111 

cultoaşte produsele eJifurâ de care l'orbim') 
Şi cine nu ~'a injrupJal 1 .. h!orul 1,Iăcail(li" 
:u!3ecaft' pe care le pro~·lIrii aaste prodJI$(" 
Chio~curife ,ie ziar.: dau C'1I prislJsÎllţii -
cli.·lIţilor -- caft' lUI Nllmăr grafis dill 
orice "t'olllan' '_ 

Şi acest 1wmJr t' asl/â fa'iil, ill.,it il;. 
ultimele nillJm-Î. ervul p;illcipal ia Oll'H 

Cit 01,,11'.7 sir(' a o. _. respii/!>t! h, }lumJ· 
r.,l ;: ,·are costJ .1 Lei. Şi ,'am 1I'~i da 
3 Lei ca să afli se s'a jJdlt crolIl? ! ... 

laM c::m şirul atetor "roma1/e" eslI' 
gustat Cll "ull~p/ate de' afil/ia olrio$i: 
ş(1feuri, birJari, fele de casă. lie"""i, jimc
IiOl~Qri .~i de CI' tI' ar fi cutioşi şi ţiinlllii. 

Da, ţ,rrallii, ~·ăci D,j Ig, Hul:: a ar/iti 
l{rUe sti 1/11 lipse<lscâ tlici Mnmitor lÎIertl

tura ce $1' poale citi fII ,·arllf cu tmi, la 
plug . . _ E dom' o măsură cOlllra al1al· 
.fabâisllll!l:~il Si d. I~. BerI: e ulIml cldltlrii:' 
Alifel ,t'ar fi <ltJI dt' sârg/lincios, Clici un 
se illlâmplă nici odatJ să lipSI'<lSCci chioş

cllritOt" fascicolt'1c p,'ea interesante, Aşa sau 
perifldat: .,lHlre tron şi Îubire", .. Bltstemut 
moştenirii", "il{isllrt~l dia camu", " Vn(· 
t'odul CoddJoy" şi câte aUtlc.' 

De ce n'ar fi cât mai ml/lte:' SUtit ,:(I;n&! 
;; Lei numărul. Ei, dacii seilllâmp/â CfIi 

un roman - datorită fallteziei altOllimilor 
at/tori - sâ aibă 200-300 mH1ler& -
/In se simle Nrci cumperi pe rând şi 1/u·/i 
dai seama ,·U1II se sJrecoarâ din bw::/mar,. 
600-900 Lei pen/ru a-ţi olravi sufldlll 
cu .'ffli,.1111 ,,litera/firei" ce ex.elează prin 
bogate pagini de adevara/â ]JonlOgrafie şi 
Hlnrdărie sufletească. III vitrit/ele librăriilor 

mm,illeşti, 111gdblinesc filele atâlor volume 
în care pa/piM SI/fie/III cel!li ce le·a scris. 
Colbul aşternc pe til/u t'ăI dc doli~t: îşi 
p1J.ng cititorii ,·ari fac ec01l01llÎe, clHllpărdnd 

produsele uHlrdare ale anui l'dilor can· 
speculează în mod ordiaar, mentalitate. 
ceii/oriiar şi riibJllrea romJllttJscd. 
Şi ială efltll >,Criza clirlii"... problem« 
vecinic actuală, nit se foaie so/tţţiona locm"i 
fii"dcă D·I Ig, Hertz ştie să abuzeze de 
inconştiellia lectori/ar săi devotaţi. 

Şi marele editor poliglot di# BlIcureşh 
îşi continuă opera-i infamă cu atâl mar. 
1lfstillgherit m etil 'î'J ~Impul oc-lIpa/iulIei 
a fost frate CIt nemţii, Alu1tci, oa mare 
reprezenta", allibrăriei de războif~ gennaue 
rlispâlldeâ rreJutitldeni reviste ilustrate în 
care erau batjocorile : familia regală. nrmalu 
şi ÎlldărăJllica resisteJlţa româlll;'!1s"t din 
.Moldova . .şi a/unei ca şi aCI/IU, doar ot
rat'ii slljleleasc,i ştia să hnpartă Profilând 
de itld1t!genfa prourbială a romJIHII"i -
Ig. Hertz - ar trebui cel pulin ac /ltI/. 

să-şi sisie:;u procedeul Căci ştie prea bme -
(;(~ locul i·at· fi fost in celula Văcărăştilor. 
nu în depozitul nmrdăriilor cu cari Q/re!
veşte suflete şi f!!r4 ba/Ii. 

Public!!l românesc ar trebui să respiflgă 
cu dispreţ orice tipări/ură porKită {U" acest 
depozit. Si-ar fi timpul ca d. Ig. Herb sii 
întâltlpine cel pulitl această sfidare. 

V/CENTIl] BUGARIU. .... $ .e _ •• -r-

SpN'tacole. 

Teatrul orâşănesc ~ Vineri la 4 h. 
Dolly, oreretă, seara la 9 h. Căsătoria cu 
Nataşa Alexandra Sâmbătă 9 Apr la 3 jum. 
Soţul ce doarme, la 8 jum, Regele bandi' 
tllor Dum·nieli la 8 h, Regele bandiţi lor, 
la 6 h. După divorţ, la 8 jum. Rege:e 
bandiţilor. Luni, la 8 jum. Liliom, reprez, 
de adio a lui Darvas Eroo, Marţi, la 9 h . 
ioana d'Arc cu Bulfinski. 

Palatul Cultural: 9 Apr. Fetltlvalul 
BOC. "Mormintele eroilor". - 10 Apr Fe!lti· 
valul licoalei normale de C_te, 11 ,i 12 
Apr. Reuniunea Filarmonică: Concert SYIIl" 
fonlc: Beethoven: Symfonia IX. 

Cinematografe: 

8 La Restaurantul CENTRAL 
Sub conducerea specialiştilor VELICIU şi TRENER .... 

se serveşte prânz şi cină gustoasă, b li u tur i e x cel e n t e, 
pe lângă serviciu cel mai punctual. === Abonatilor mare reducere. 

I 
Apollo: Mihai Strogofr până in 13 Apr, 

U rania: 7 -10 Apr Controlorul vagoa· 
nelor de dormit cu Harry Liedtke Din 
11- 13 Apr. Ajutor, mă prigonesc banii. 

_ EJisabeta: 8, 9, 10 ~i 11 Automobilul după teatru cină 
caldă, 11

8burBtor cu HARRY PIEL, 1 Z. 13 ,1 14 
Nuntă În revoluţie cu Meredith ,i Davi.s 

..... ___ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vine, Regele Pedald, premieră în Arad! 
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Sf;chl·u;r,·. (Pe cele mai tari nu le reproducem). Con-
• I fratele Are dreptate' 

[)ela 1848 şi până azi, în toate glxer
nările şi prin toate ol1cn,mcntele prin care 
am trecut, partidul liberal n-a făcut altceva 
decât su spargă.' .. toba culter.l\11. 

In schimb partidul naţional ~ cel care 
ne·a dat unirea 'dela 185!}, independenţa 

dela 1 ~ 77, Regatul, consolidarea. c:lmp~llia. 

din Bulgaria şi războiul pentru unltat.a na
tiona.Iă, precum şi partidul ţărănosc. - cel 
care Il improrr:clărit re ţ"lIani, le a dat vot 
unive-f.c;11 şi are economişti de talie. lui Viz· 
gilică (ş:fule, dă·ml un franc) deasemcnea 
şi parU Jui Ilation!Ll-ţăriillesc (O~ţ,.O= 1 00), 
in toate guvemiidle IIi prin toate' evenimen· 

Cn confrate umple o coloană jumătate tele prin care am trecllt, n·au făcut alt· 
cu arqumcnte care vor să d"vedea.!lcă ccva decât să umfle. .. cimpoiul democra. 
ce este În realitate preocuparea culturală Il tiei demagogice. 
partidului liberal. -- O tobă "spartă Il ar fi I Iar a.zÎ cîmpoiul răsuflă şi sunii fals, 
vrut să adauge confratele. Arj.!ullll'ntele sunt atât de fals că partizanii au inceput să-,i 
cam de·nccstca: ;, sd,bii·, ~şirQtcnii" M cn· ia câmpii: . 
ţelu!ii" .m.drlA" ~intcr(!se murdare" etc. Ptl!;sllllş . 

... • _ t 

PARLAMENTUL. :: 
In cursul .ăptimAnel .a trecut 

prin Parlament legea chiriifor, capo 
d'opera d-Iui Cuda!bu ,1 proectul 
d-Iui OaT'oHld priVitor Ia reorgan~
zarea pesciriilor. 

Legea de organizare a ministe
rului de Agricultură a dat ocazie 
d-llli Madgearu si verbească doui 
ceasuri. 

In colo. acelea, mistificiri şI de
dublitl ale numărului deputatllQr 

Buletin săpămânal. 

cari fac - după pArerea unui 
jorUar - "unul cit zece". 

ma- 61 
J ! 

Dacă Ei'ar tine socoteală de R. 
aceasta, n'ar mai fi nici o incUr~ mi 

cAturi la numărul voturilor cari B"Il 
suat de zece ori mal multe decit MI 
numărat deputatilor. 

In timpul scurt ce-l a~ Îna~nte. 

zeloşi! parlamentari vor să "feri- -
cee.scă" ,i pe funcţionari priit PI'O- A 
ectul 0-1ul Manoilescu. 

• 

Situaţia politică. 
Infortnatiuni Externă. Internă. , 

I 1'" Dlferentul italo-jugoslav a răma. 

pe planul al doilea. Uiti ma fa~ă ar fi 
urmlHoarea: marile puteri vor trimite 
o noU comunâ guvernului italian, cu 
invltatlunea de a respecta indl.'pedrnţa 
AI"anlef. 

Se remarcă o destindere a r~I~ti:u

oilor dintre partide. Această dese\to
dere este provocati a tat de stirea S;i.

nAtl!tli M. S. Regelui - care. mulţ:.l
mită lu! Dumnezeu. se amelioreaz~ 

zilnic - cat şI de unele evenimente 
ce s'ar remarca pe la vecinii noşTri 

de la răsărIt şi miază-zi. De aHf\:1 
nici un alt motlv dt> tngrijorare. 

Z!arul • Viitorul" din 7 Aprilfe 
c., protestează la preşidenţia COll
siliulul de miniştri, lmpotriva si
stemului introdus de potentaţii 
local!, de a ne cenzura ziarul. 
Vom fine tn curent atat prezi
dentia Consiliului cât şi pe con
fratele bucureştean care ne-a luat 
apărarea, cu noile mostre ale 
sistemului potentat In Arad. ... 

In ziua de 3 Aprilie, a avut loc 
alegeri de deputaţi- Slnodali la bise
ricile fiiii d in mai multe comune din 
judet· Nu cunoaştem rezultatele de cât 
a~la următoarele comune: 

lIteu, unde alegerile s'au efectua.t 
sub conducerea directă şi personală 
a Prefectului de judet, 

pIUi notarl, plus pri
mari. plus candidati fripturişti; iar cei 
adverşi opriti de baionete de a vedea 
biserica, dl'la comunele Selişti ş! Cuvin. 

lată-le: ilteu: O-nil Geofiescu şi Pliş 
42 voturi. O-nii Beleş şi Coţoiu 5 J. 

Selişte: D-nil Gl!orgescu şI Pleş 37 
voturI. O·nii Bt'leş-Coto1u 17, adecă, 
in lotaJ, o majoritate de 11 voturi 
pentru lista Georgescu de_pre care se 
zice că ar fi .buftat" - dar ştim noi 
clne "pIIne aceasta. 

Cuvin: D-nll Georgescu - Râzvan 
70 voturi. O-nU Moldovan - lanci.l 36 
voturi. 

Publlcltm ca să se ştk dci la ,crutin 
va fL ... invers. 

• 
I!1 urma hotărTref guvernului de a 

mări leafa funcţionarilor, ministerele 
au primit o circular ă din partp.a pre
şldenţiei consiliului. in care 11 se spune 
că numărul functionarilor publici va 
trebui să fie redus cu 25 la sută. 

Aceasta e măsura guvernului de a 
normaliza salariile. 

Aşteptăm îasă liă vedem după ce 
norme se vor face reducerîle. 

Se vor elimina funcţionari! cari n'au 
sprljinltor! sau cel puţin meritou,l? 

* 
De când C. F. R-ul are În frunte 

un expert conducător. se pot lnteg1stra 
multe mOsuri de îmbunătăţire. 1 ftcând 
pt.ste ultimele du"'"i groasnice o ul
timă măsura este aceea dt a SChimba 
culoarea bUetelor de cdlotolie. 

D-I subSlC.retar de stat preferli CU~ 
10a,ea roză. 

E singurul lucru care lipsea C. F. 
R-ulul- Chelului ii lrpseşte tichia lH 
măr/!dritor. 

După decizia juriului de arbi
traj din Paris, care s'a ocupat In 
timpul din urmă cu repartizarea 
despăgubirilor privitoare la jude
ţele dela frontiera Română-Un· 
:ară, judeţul BIhor va trebui să 
plătească 34085.000 lei jumătătii 
sate rămase tn Ungaria. 

* 
marele fabrlcaat H. ford a fost 

vlcthna unui aecident de.... auto
mobil_ 

Tipografia Diecezenă Âred. 

Şcoala DOlaml1 de fete va da la 10 
A~ri1]e orele 3,30 scara - în Palatul 
Cultural - o mare serbare urmată de 
tombolă tn folosul bibliote cii şcoalei. 

Câştlgurile dela tom bolă iunt în 
mare pute lucrate de elevele şcoalel 
şi le compun din: broderil. fileuri ţe
sături, vase pictate ete. . 

Preţul locurilor 50, 40, 30, 20, şi 

Pe primul plan i'iIlU ridi:at eveni· 
mentele ce se desfăşoară din ce În 
ce mal accentuit in extremul-orient 
Problema evenimentelor din China este 

10 lei. 
'" destul de imporiantă pentru a nu o 

Suntem intrebati de unii săteni trece uşor cu wd<,rea. E vorba de 
pentruce satele, Ilteu, Selişte şi reacţlunea autohtoullor împotriva eu
Temişeşti au fost înconjurate cu ropenllor. E o mişcare nationallstă în 
forţe puternice de jandarmi, in adormitul imperiu al SoareluI. Nu se 
ziua de 3 Aprilie, iar In interiorul poate preciza insi dacA mişcarea a 
lor patrulate de jandarmi? livorlt spoRtan, dll îosu,' nevoile 

Deasemenea uşile bisericilor au chineze sau - şi inclinăm spre acea
fost baricadate de posturi de Ită din urmă ipoteză - eiile ecoul 
jandarmi. instigaţiilor bolşevice. prin care Ruş.U 

Punem şi noi aceasta tntre- urmAresc desflnţarea tmperiilor colo
bare celor in drept să răspundă. n!ale europene. Oricum, începutul. că-

* ruia nu i se dă pn:a multă i 11porantă 
& atrage atent/unea d·Tul dirigmte va avea urmări neaşteptate. 

al OficiUlui Ptlştal-Arad, c(i plicurile 
trimise de către direcţia clubulUi liberal ~ Senatul italian .,a ratificat şi el 
ditl Arad, cMrt unii prc~f'dinţj de C~ tratatul privitor la Basarabia. 
milete comunale, au fost \!iola te, intlw _ La Geneva (ElveţiA) d-l Petres.::u 
inte de a ajUt/ee la de~tinator. Astft.l 
pLicul trimis fJreşedinteiui organizatiei Comnen, ministrul României. i. prezi-
comunale din Cladova. a fost deschrs. dat un banchet al preseI. Preşedintele 

Cetem d-lui diriginte a proceda la Cercuiui presei, 0-1 Jean Mutln, a 
cercetari, şi a stabili viflOvatul. facat elC'glul Rorn~nlel, far d-I Petre4 

Altfel ti vom denunta noi tn mod scu-Comuen a răspuns arAtâad rolal 
pUbliC.,. pacifist şi unUllitar pe care l-a jucat 

Ministerul Instrucţiunii a hotărât ca România. D-I Comnen a afirmat că 
inscrierea elevilor la bacalaureat si după războiu, intoleranta Rominle a 
se faci in două serii. primit de peste Nistru. peste 2COooo 

In prima serie sunt elevii căz.uţi Il refugiaţI. Numai 200.0oo? Ne tndolm ! 
prezentările anterIoare şi a căror in- R f +J' d I VolJlţa Pa 
scriere se va face până la 1 Iunie la ugăm pe con ra"t ea" '-
lnspe...:toratele şcolare regionale.' porului" să publice el numărul exact 

In a doua .eri e sunt cei ce terminl I al cetătenilor de recentă dată, gratie 
anul acesta el. VIII. ~I fnscrlerea lor cărora primim lonar vizita. cite·unui 
se va face intre 22-24: Iunie a. c. inspector al umanităţii. 

* 
La minelt de cărbuni din Lupeni şi . 

- Despre partIdul d-lui doctor Lupti 
nu se mal aude nimic. Probabli eS1e 
in "refacere", după ofen.iva dusă piil:; . 
mal acum câteva zile. 

- Numai ... Nltional-Ţărăniştii ţm 

lumea veşnic atentă asupra lor, Vă 

amintlti cA at'"um vre-o zece zile au 
desmifiţit unele IIpertraclări" cu gu
vernul, ei, azi anunţă "oficios" că au 
rupt tratativele incepute. 

Suotem În plină operetă. DomnII 
aceştia cari de nouă ani nu fac altceva 
decat sA se faci de râs prin pertrac
tărl ~i sâ se înmultească prin .•. sci-· 
z;p.irltate, di)mna ace~t!a ]!Iertra.:to-
maai până la ridicol, şi rldlcoli prin 
omo,enitat~a lor bAl tată, voiau - nici 
mai mult, nici mtli puţin - să trateze. 
cu iuvernui de la egal la egal. Au. 
cerut: ittmăt~te locuri ln guvern, ju
mătate in parlament, dlsolvare - titu
laturi de partid, etc .• etc. Mal mult: 

. d-I Grlguţ! funlllD ar fi dorit ca, pen
tru a Înmâna răspuuiul naţional":ţără

nl,tilor, să se osteneaică pâna la d-sa 
acasă îosuşl. .. generalul Averescu, pre
şedintele ConsiHulul de miniştriI, .. 

Şi oamenii aceştia lipsiti eomplect 
de s!mţul proporţillor şi văduv1ti de 
bunul simt românesc, au pretentia să 

guverneze tara. 
Nu numai noi ci chiar proprii lor 

tovarăşi de luptă râd de gugumaneie 
pretenţii ale lunienHor şi manlacllof. 
ŞI DU numai ciI. râd dar îl părăs~sc 

- fug dIn partid. (Re.venim la .UI- It 
tima oră-). Sobotu. p 

Petroşant s'au ivit unele con/dcte, cart .......... __ ....... _ ..... __ ... _ ... _ ............. '''''_ ... _ .. _ ... ""' ...... _._ ... , __ .. _ ..... ___ "' ................. ___ .... ~ ____ ........... _ t! 
au fost aplanate în urma interventiunei 
inspectoratului de muncel din Arad. 
Muncitorii au acceptat vechiul la/ar 
pânci la finele lai Decemvrie a. C'f 

Intru cât produselor m;nelor nu li s'a 
urcat Prtful 

1/1 

Dumlnecă la orele 10 a. m. în sala 
Primăriei se va tine o conferlnţ! de 
cătrl O-nil Vilhelm Knechtel inspe~
tor central din Ministerul Agrfcalturil 
şi D-J Lor a D t Val ilie inspector 
agronom delegati de eltră Mini-
sterul €te Domenii pentru com
baterea eochilisului (molii de vii
deci toti cei interesati să ia parte la 
aceasta Îrsemnată conferlntă. 

* o groa znică explozie s'a produs la 
Harrisburg (Peosilvania) într'o mină 
de cărbunI. Au rămas sub dărâmătu
rlle mine! 600 de mineri. 

Ultitna 
&1 

liIJ ora.·! 
SI 

S'a semnat un tratat de ami- siasm al "ţăranUlui dela Du- u 

ciţie Italo-ungar. Manif.esta- nAre". n 

ţUle care au avut lo~ cu acest * 
prUej sunt cu deosebire semnf- Pertractările n8ţional~tără~ ~ 
ficative. niste - guvernamentale au 4 

fi 
E vorba nu numai de anu-I dus iar la •.• fărimiţarea "par- . p 

mite avantagil reciproce ac- tidului" naţional~tărănesc. . CI 

tuale ci şi de unele vagi in- Grupul Or. FHipescu - Em" o 
curajărl pentru viitor. Antonescu - Lucasievicf, cu. p 

După manifestaţiunile din toţi partizanii lor, au demisl- n 
zilele trecute pentru România, onat individual deJa naţional-; 
actualele manifestaţluni ltalo- ţărănişti, şi s-au tncris in~' ~ 
ungare deja Roma cad ca un bloc tn partidul poporului. p 

duS rece peste naivul entu- Rep. . t~ 
Cenzurllt Prefectura Judetului. 
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