
Exemplarul: Lei 3.- Anul IV. 

ABONA"lENTUL: A 

Un an 780 L 
6 luni 400 L 
:s luni 200 L 

Redactia ,1 ad· 
ministratia Arad, 
Bulevard.. Regina 
Maria 12_ Etaj 1. 

Satisfactiile pol i ti ce, ,It. ~ 

Sunt în raport cu sacri"\c~"' -~,~ 
ficiile. Acest ad~vă:r" a '~ \-! '~ 
fost pe deplin confirmat ,~,~t 
de către alegerile~ re-
cente. 

Organ al Partidului National-Liberal. 

Director: fHl. cOnsttlm:mESeU II Apare zilnic sub conducerea unui comitet II Arad 16 Iulie 1927. 
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IRflnDflilRI SI SPinI. ':~~~~r~:':~~tll~~~~~:: ~~:;r~!i~~~;:ii:eOBrneniior 
, cunoscuta scriitoare P,inciDesa Blbes- celebri. 

Ganduri răslete după alegeri. cu, zugrdveşte viata la curţile împărd- Tipografia judeţului, consorţiul V. B" 

C '1 t Iă fA 't" I h 'd' l I't' tâ " teşti din Berlin, Viena şi Petersburi!. E. M" S. M" Tr, M. şi alţii mai mari şi 
ampama e ec ora e s arŞI a, a al UCIsmu po I IC S ngaclu aşa cum trdeşte În amintirea ei Chiar mai mici, în lipsă de alt lucru a tipărit zi-

Resultatele ei, orice s)ar spune, al lui Aurel Dobrescu, Intreg I dacd critica ulfeffoara a evenimentelof lele acestea memoriile mai muHor bărbaţi 
t'fi'" .. ăt t Iă â 1 f' ţ'l f'l l' politici localnici, din care spicuim: 

I cer l ca san a ea mora a nea- c mpu 19uran l or 1 mu UI na- este super+iciala, totuşi ironia ei este 
JI ,.,Am fost ministru în trei rânduri; am 

mului românesc. ţionalist ardelean se resimte de tdioasd, astfel ca ne putem da exact figurat cu ocazia unei crize de guvern _ 

A biruit partiduJ naţional-liberal bagheta unui nou regisor. seama despre decadenta acelor curţi. pe trei liste de odată; în timpul ultimului 
AceastA ar/stoerată romaAncă po~eda ministeriat am fost de trei ori in oraşul . d ă t f t A l-ntervenl't sacră şi inefabilă L.I , Şi cre em, c aces mare ap rutină. Ea ne arată de ce aceste fa- celor trei nepoţi şi în ziua "de l4 iulie 

al sorţii României este pe placul inţelepciunea străbună. milii au fost sortite sa dispara. Aşa 1927 -- la alegerile consiliilor judeţene 
C - in secţia Şiria, m'-au votat. , • trei alea 

zeiţei /ia, ingerul cel bun al Să deschidem porţi largi şi să pe n t r u ea, Curtea vienezd era gători !" 

norodului skyto-romanic din aşteptăm apostolii! "o canapea în sensul lui Crebillon'" • • .. 
poala Carpatilor. Ziua de mâine ni-i va aduce... o uţea lncurcatd pline cu intrigi, ţesute "Am boală la şoferi! .• Cum îi văd mă 

de membrii familiei şi de camariJa şi reped În ei cu palmele, chiar cu riscul 
Dacă, intr'un capricios elan al Rândurile aceste vor părea dodo- lor, oameni cari nu mai aveau nici o de a le simţi .• " piciorul. Mă dau Ia re-

fantasiei, ne vom tnchipui uni- nice pentru mulţi din cititori, dar credintd in misiunea lor, artişti cari găţeni şi cum Dinaslla îşi are leşedinţa - atât 
tăţ'l ţ' I d 1 b t t de vară cât ~i de iarnă - dincolo de Car-I e na IOna e e pe g o o cugetătorul atent va găsi poate ,'ucau o piesa IstoFlcă I'alşi+icând tex-

J' J' pati, o atac, . , din principiu! Unii 'mi zic 
atâtea orologii metaforice, de Sl- şi un sens apodictic in ele. illi şi din a căror vind deveni o traee- fost maior, • _ rectific: fost maior, dar nu 

gur că tic-lac-ul destinului pen- Victoria electorală a acoperit die grotescă. în cadrele armatei ţigăneşt.i de azi, ci în 
tru naţia noastră este cadenţat, Aehrental a fosr marele diplomat aceia cu comandamentul suprem în Peşta, 

subt O placidă grindină de tran- care a anexat pe •. . , . hârtie Bosnia după cale mi se frânge inima, ca lui socru-
în epoca ei de consolidare, de dafiri drapelul partidului naţionaJ- "'1 Herţegovina. Un diplomat rus spu- meu după primul ministeriu!· 

. I t'd l' ţ' I ... "Sunt viţă de şimăndean şi megheş ăi 
mecamsmu par 1 u UI na IOna - Iibera1. Dar fiecare trandafir lşi nea despre el: .. Crede el oare cd eu mari, nu-mi iau în conşideraţiune descăli-
liberal, singurul care configurează face simţiţi şi spinii virulenţi in vorbe goale şi cu discursuri se poate ciiciunea, hulindu-mă cu zicala de maghia-

expresia politică proprie romani- această simbolică lună de vară, cuceri o ţGld?" ron! E,o acuza nefondată şi martor ascu1-
D B / ' 'P -. B' tătoriu s·ar putea aduce poporiu din zlim, tăţit' noastre. espre er m, scne ': rmclpesa [-

G!orificăm pe victorioşi, sim- căruia dovedit-am cit frate-i sant 
Deocamdată el constituie sin- btscu, că e o veşnică parada militard. Unii zâc: "Şi,o făcut o casă pă malu 

tim insă, sporind in j n imi I e Toţi barbatii poartd uniforma, nI/. vor- Mureşului, ca odată cu apa lui gândurile 
gura forţă politică organizată in noastre negura absorbantelor răs- besc cu femeile ~l se multumesc sa să-mi treacă zâ'nic în ţara'n care se duce. 

cadrele statului Intregit. punderi ale cârmacilor. bata din pinteni, Ai impresia că Ruzi mandru de el!" - Dacă chiar aşa ar hi 

Ce noroc, că l'am moştenit un aparat Morse. Wilhelm II cunoaste f~st, aF~i ~u c:au .al~1 d: nec.ăpuiţj hăi 
Şi totuşi~ in cele din urmă, ' , I dm mlUlsteflu, sa ma mstareasca de pola 

gata. numai fraze, Vrea oare el sd mml- garmeşler in oraşul in care-am fost ~i .•• 
orice in2'rijorare va trebui să se CEasca franţa? De. unde, vrea s'o nu mai sunt!. U 

Vom recunoaşte, că procesuJ mulcomească: in braţele părin- sprijme. El, urmaşul lui Coligny. . , . . . . . .. ' , .• _ . • . " 
I difere nţierii şi amplificării for- telui patriei, care este Ion Petersburg din contra, esle biulo- Cum spicuirile memoriHor de mai sus nu 

ţelor in statul reintegrat va pro- B r ă tia n u, vom prinde cu toţii era/ia politistă În persoană.. Prin sa- le-am găsit iscălile, subsemna.tul iscăleşte 
numai pentru conformitate. 

duce in timpul cel mai scurt şi sentimentul instinctual al supremei loane se şopteşte eti tarul ar fi un Papistaş. 

*, . alte mecanisme politice, atât de I siguranţe, prisonier, ca e inconiurat de un zid ... ,_ 4 ..... 

t ţ' 'f tIA format din ţarind, favoriţi, curteni, 
necesare ro a luneI or e or ln- * ot: * profeţi, spiritişti etc. DlJpa cunoscutul pe malui Nevel şi de atunci incepura 
tr'un angrenaj naţional-social mo- Să mai deplângem pe acei din hipnotizator Filip din Lyon v<:Tli calu.. ultimel~ zile ale Romanowilor. 
dern. figuranţii campamei, pentru care gărul /liodor, căfUia In curând li lua In culori vii sunt deserist! toate epl-

In ordinea acestor sumare con- fecundul sân al lunei Iulie n'a locul cunoscutul Rasputin Până când soadele acestol familii, cari au tinut 
sideraţiuni, nu ne repugnă suc- avut nici o floare? in.tr'o dimineata Rasputin fa găsit mort In mână destirleif~ a 3 mari imparaţi. 

cesut parţial, chiar aşa cum s'a Fireşte că nu. .... .. - ............ -----,.". ...... .. 4 • _ -_. _ n 

afirmat, (limitat în cadrele unei Unii din aceştia şi-au meritat Do u a\J \J,.".. 

provincii alipite) al partidului na- soarta. Resuitatui urnelor i-a pa rasi rl ... 
ţîonal. ţărănesc. ostracizat pentru viaţa publică, Nu facem parte din partidul naţ!o- Nici acum nu înţelegem ce vitregă 

Avem chiar impresia că fră, Vor apare rn forul politic ca DaI ardelean ca să credem că tot ce întorsătură a vremii a făcut pe stu
mântărHe de transiţie încep a se \ nişte vedenii spectrale, atât de provine din regatul vechi este strk:at dellţi să rămână fără un indrumător 
ritma in atitudini precise şi că mult i-au desubstanţiat sufragiile şi putred şi ni~1 dtn partîdl.ll ţărănist sufletesc şI pe DI. Iorga să fie pără-

. d "ţ'l f tI" i - fuzlonat acum cu cel naţional - sIt de intregul tineret idealist pentru pre]u eea lea a e se gasesc n naţiei. Să ne gândim numai la 
ca să susţinem că in afară de el sunt care cuvintele Dsale erau cuvinte pro-

plin proces de evaporare. cele 225 de voturi aie d-Iui fetice, Dumai boerU, clocoii şi antidemocraţli 
Adevărat, că d. Maniu, in re- Galdiş (personale) :şi la cele 91 jefuitori ai poporului; el, păstrându-ne Şi nu puţin ne-a durut în suflet 

centele d-sale .declaraţii", e încă voturi ale d-lui Goga (sumare in linIştea sufletească necontaminată de când animatorul studentilor de altă
sc1avul bombasticismului maghiar, 4 judeţe), .. 1 In adevăr nu le-a ură şi otravă ae gal1dim. cu durere, dată ajunsese să fie boicotat de studenţi 

.. '1" la cele două pa"ră-l'rl' pe cari' le a su şi adus În stare să dimisioneze din când vorbeşte de "razboi civi mai rămas acestor cobaI zi politici. t>. --
ferit DI. N. Iorga, Suntem dIntre acel demnitatea de profesor universitar. 

in alegeri, dar noi, observatori decât să dea sboruri cobitoare One să fie oare de vină? O spunem 
care au făcut parte din legi unile de 

statornici ai vremii, constatăm deasupra castelului dela Sinaia~ la 1906 legiuni care au răsturnat' ca- fără înconjur dar cu durere; 
impăcaţi in aşteptările noastre, pândind cum se deapănă pe sfâr- '1 i ă t' d Vina este întreagă a Dlul Nicolae 

pIta a ntreag pen ru mtronarea e- Iorga eate s'a lepădat de ideia natlo~ 
că un mare diapason al ethosului şite ghemui cel sacrll al marei finlttvă a graiului românesc pe scena 

nală cum s'ar fi lepădat de satan, toc" 
românesc a fost aplicat conştiinţei noastre dureri de mâine.... Teatrului Naţional la îndemnul apo- mai in momentul când, in urma prA-
t t '1 d'" d sto1ulul . de atunci N. Iorga şI care U uror oamem or e raspun ere. A fost crudă nemeza cu toate pădului războiului mondial, idela naM 

au trăit in idealismul turnat de Dsa 
Dela d. Maniu la bolovănosul carl'erile de aventură. Dar po- ţlonală a încolţit şI acolo unde nu era. în sufletul lor tînăr până:după in 1919 

Popa-Man. dela d. Vaida la spec- vestea va mai continua, â d O â d . Totuşi rămăsese cu mulţi din vechea 
, c n, sa lepăd nu-se de naţlODa- gardă dintre care trebue să menlio-

traiul Sever Dan, dela masivul /karos. !ism a fost părăsit pentru totdeauna 
temperament al lui Sever Bacu ____. •• _ d$ tineret şI studentime, (vezi continuare pe pag, III.)' 
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TRIBUNA NOUA Nr. 31. 

<10 BANCA DE CREDIT DIN TRANSILVANIA S. A. Dt> 
(FOSTĂ: PRIMA. CASSA DE PĂSTRA.RE DIN ARAD.) 

A RAI). ~ 

n~u PInIHU ~(MnHR( Dt ftClIUU 
Banca de Credit din Transilvania S. Ă. omite 60"000 bucăti 

actiuni noi în valoare nominala de câte 500 Lei în scopul de a-şi 
majora capitalul social la 50'000'000. Lei conform hotărârii adunării 
sale generale tinute de mai cur8nd şi în baza autorizatiilor primite 
dela Ministerul de Industrie şi Comert sub Nr. 8437; 1927 v. a. şi 
adică 25432/1927 v. a. Toate actiunile noui cari se vor emite, le 
oferim actionarilor institutului pe lângă următoarele conditiuni: 

al După fiecare două actiuni vechi se pot semna şi prelua câte 
trei bucăţi actiuni noui. 

bJ Pretul de emisiune al actiunilorr noui îi fixăm în Lei 600. 
zis şase sute Lei peste care sumă se va mai plăii după fiecare ac
tiune nouă câte 25. Lei drept cheltueli de emisiune şi impozit pro
portiona1. Din sumele in curse vom adăuga câte 500. Lei după fie
care actiune la capitalul social, iar plusul ce va rămânea după sub
stragerea cheltuielilor se va folosi pentru majorarea capitalurilor de 
rezervă. 

e) Actiunile noui ce se vor emite numai cetătenii români le 
pot semna. 

dJ Dreptul de preemtiune se poate exercita dela 20 Iulie ort: 
până la 20 August anul curent la casieria Institutului nostru principal 
din Arad, precum şi la casieriile Sucursalelor noastre din Braşov şi 
Deva intre orele oficiale de casierie pe lângă prezentarea şi ştam
pilarea actiunilor vechi sau adeverintelor provizorii posedate în locul 
acestora. Cu ocazia semnării actiunilor noui se vor plăti după fie
care actiune 325 lei zis treisutedouăzecicinci lei şi dobânzile de 
10% pro anno socotite după această sumă dela 20 Iulie 1927, iar 
restul de 300 lei zis treisute lei se va achita cel mult până la 15 
Octombrie 1927 asemenea cu dobânzilile de 10 % pro anno socotite I 
dela 20 Iulie 1927. 

e). Despre plătile efectuate pe actiunile semnate deocamdată 
se vor elibera edeverinte provizorii. Scrisele definitive le va da Con
siliul de Administratie mai pe urmă şi despre aceasta acfionarii se 
vor incunoştiinta prin publicafiune în conformitate cu statutele. 

f). Actiunile noui se vor bucura de jumătate parte (50) adi
videndei ce va statori pe exercitiu anului 1927. Exercitarea dreptu
rilor de actionari se începe numai cu data vărsământului total. 

g). La emisiunea nouă ne vor elibera oomai scripse intregi; 
actiuni fragmentare nu se emit. 

h). Consiliul de Administratie este indreptătit că actiunile ne
semnate şi adică nepreluate de actionari vechi să le plaseze dela 
20 August 1927 începând cu un pret după placul său, dar nu sub 
pretul de emisiune. 

i). Numerele acelor adeverinte provizorii pe cari rata a două 
nu s'a plătit consiliul de Ădninistratie le va publica conform statu
telor în vigoare şi va invita pe actionarii cari sunt în rostantă ca să 

Centenarul lui A. Volta. 
... De-asupra tuturora se ridică cine poate, 
Pe când aIţii stând la umbră şi cu inima smerită 
Neştiuţi Se pierd în taină ca şi spuma ne zărită. I 
Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gindesc 

(Eminescu: Satira 1). 

Sombru, nori negri, plini de furtună I Omul a scăpat-o şi o păstrează cu 
se 'ngrămădesc. Inainte alearR'ă ca un mare grije. Animalele sălbatice numai 
cavaler misterios: viforul. Cu o putere azi au avut parte de o carne aşa de 
sălbatică străbate printre ramurile pă- ieftină. Omul şi-a poate procura pînă 
duri! seculare, pe care încă n'a atins-o ce flacăra păstrată îi va rămâne, căci 
cultura. Tulplnile găunoase, - uscate săgeata ii va putea dobori vânatul pe 
ca lasea - pe cari numai plantele care-I va putea frige îndată. 

acăţătoare le mai sustin, se clatină Avere sfintă îi această flacără pen
sinistru. Vântul ajunge pe câmpla des- tru cel pribeag, pe care o alimentează 
chisă. totul se 'ndoale ca un val ina- cu praf fin de lemn. Pentru a obţine 

Intea lui, zîrile papura ... Deodată pâl- acest praf freacă două lemne deose
pâie ceva de o coloare asemănătoare bite deolaltă. Şi acum obsearvă că 
sulfului, o bubuitură şi în depărtare lemnul frecat iute se aprinde dela sine 
se vede fasclco!ul roşu de lumină. şi se preface 'n scrum. Astfel invaţă 
Arde falnicul stejar, ard tulplnele gă- omul nu numai să păstreze dar să şi 
unoase cart se proptesc de el. Poc- facă focul. 
nlnd, filfiind, afumă pădurea seculară... Piatra care a ridl:at-o de jos ca 
Ingrozite clrdurl de păSări sboară ca să-şi facă armă este cremene. Lovită 
nişte umbre negre fugind zgomotos de produce scînteI. Şi cu lasca descope
iadul de foc .. Cu o smuncitură se sparge rită mai târziu face să se aprindă fla
rezervorul de ploaie. O ploaie toren- căra roşie atunci când vrea. 
ţială. Apoi se rupe mantaua galbenă Prometeu este acel ca' e poartă flacăra 
de nori. Cerul albastru e dezvelit in- - un animal orb care fuge după pradă 
cet de pîlcurile cari se retrag cu norII şi se foloseşte aCCIdental de incendiul 
de crepuscuI. .• Totul e scrum şi pară. din pădure. Omul totdeauna din nou 
Incet se reintorc animalele refugiate, o produce. 
pentruca să se ospăteze din cadavrele In acest "totdeauna din nou" se 
fripte ... S'a lăsat noaptea, numai ste- ascunde omul. De o sută de ori i-se 
lele blânde strălucesc. Dar in adâncul stinge vatra, de o sută de ori o a
pădurii se mal vede o flacără roşie: prinde. De o sută de ori se sfarmă 

plătească restanta în termen de patru săptămâni socotite dela a 
treia inserare. 

După inserarea treia Consiliul de Administratie are dreptul 
a declara de anulate acele adeverinle provizorii' pe cari plătile nu 
s' au efectuat şi a da adeverinte provizorii noui in locul lor sub tot 
aceIaş număr. 

In urma anulări adeverintei proprietarul acelei şi adică sem
nalarul actiunei îşi pierde vărsămintele efectuate, toate drepturile 
lui ce le ar fi avut in baza adeverentei şi adică semnarei se sting 
eventualul plus ce va incurge din vânzarea adeverintelor provizorii 
noui, cade în favoarea fondului de rezervă al Institutului. Sumele şi 
numerele de ordine ale adeverintelor provizorii declarate de anulate 
se vor publica în ziare. 

Totodată aducem la cunoştin1a stimatilor actionari, că terme
nul de preschimbare a actiunilor vechi ale Institutului nostru. emise 
încă sub firma "Prima Casa de Păstrare din Arad", l'am fixat pe 
ziua de 31. luna Decembrie anul 1927. Rugăm pe stimatii actionari 
ai noştri, ca actiunile, mandate de actiuni, şi adică adeverintele 
provizorii de "Prima Casa de Păstrara din Arad" posedate de ei 
până la termenul fixat mai sus să binevoiască a le preda pentru 
în actiuni de "Banca de Credit din Transilvania S. Ă." la casieria 
Institutului nostru principal sau la caseriile Sucursalelor noastre din 
Braşov şi Deva. Aceasta cu atât mai vârtos căci dividendele ce se 
vor stabili pe anul 1927 se vor plăti numai în contra cupoanelor 
actiunilor dela Banca de Credit din Transilvania S. A. 

Arad, la, 14 .Iulie 1927. 

No. 86 
Consiliul de Administratie a 

Băncii de Credit din Transilvania S. A. 

+++ tI"...." E' -
Cine doreşte să petreacă bine 

să cerceteze re sta ura n t u I "C I UNG A N" 
Str. Dorobanţilor No. 13, unde se serveşte în 

fie-care zi M Â N C Ă R 1 proaspete bine pregătite. 

VIN special cu preturile cele mai reduse. 

In fie care Sâmbătă seara 
CINĂ proaspătă de porc. 

CAROLINA ROMAN 
No. 83 Patronă. 

.. 
:& •• ..,-0 .... ..... ..... ... .". 

DepOZitul de S O B E de teracotă din Bulev. Regele Ferdlnaad (casa 
Oengl Nr. 63-6~) prim~şte orice fel de comenzi dUDă plac, face sobe 
noi, sobe pentru gătit, reparaţii şi orice lucrări in teracotă cu preţurlle cele 
mai reduse. 

Cu concursul Onoratulul public. 
76 

arma de piatră de o sută de ori o fabrică 
din nou: Căci aceste lucruri ti sunt 
numai Instrumente pe cari şi le poate 
procura după voie. 

Nu-i trebuie pe corp cornul rlno
cerului, gura leului căci in fiecare 
moment el îşi poate face din piatră 
coarne şi dinţi sfîşietori numai cu 
creerul şi cu mâna. Şi învinge rino
cerul şi leul puternic. 

El devine fiinta care se adaptează 
mal uşor pe intreg globul păm'ntes::. : 
Cu instrumentele lui îşi alcătuieşte un 
nou corp uriaş: Nervii lui noi, sub 
formă de reţea electrică, străbat ţări 

intregi, în fund de oceane se'ntind 
dela continent la continent. Forţa de 
tenziune a muşchilor lui, ca dinamită, 
sparge munţi intregi, ca macarauă ri
dică blocuri pe lângă cari greutatea 
elefantu!u! devine o presiune de mină 
copi1ărească. Intrebuintează Niagara 
pentru scopurile lui ca şi maimuţa o 
creangă verde din pădurea seculară. 

Vocea lui se aude mai departe, prin 
telefon şi radiofon, decât tunetul cel 
mai puteml:. Schimbă fata pământu
lui: uneşte două oceane prin canalul 
Panama ..• 

Această fiinţă fenomenală numai 
cunoaşte hotare pe globul pământes~, 
care nu mai trebuie mult timp -
cu greutatea de sute de mii de tril!
oane de tone va fi a lui precum e 
proprietatea artistului statuia de şi e 
incă in turnătoare. 

Szerb Antonl 

Să vorbim despre lumea intelectuală 
a acestei filnÎe fenomenale. Existenţa 
este strâns legată de lumea care-I 
înconjoară. Realitatea lumii fenomenale 
se înfăţişează omului sub două as
pecte: materie şi energie. ŞI azi se 
ştie că materia în ultima anallză se 
reduce la electricitate. 

In să a trebuit mult timp şi multă 
frământare pînă să se nască oamenii 
pricepuţi, oamenii hrăniţi de un ideal 
superior - oamenii de ştiintă. - cari 
au făurit cheile potrivite ca să des
chidă, la nevoie să spargă tăinuitele 
încuetori; şi apoI au reuşlt să prindă 

În plasa inteligenţei lor nepretuita co
moară, care aleargă cu iuţeala fulge
rului dela un capăt la celălalt al pă-
mântuluI. Căci electricitatea este o co
moară nepreţuită pe care natura sgâr
cită ainchls-o cu mult meşteşug în sinul 
său, ferind-o de privirea lacomă a 
omului îndrăznet. 

Natura n'a rezervat omclul toate 
lucrurile de valoare din lume, ci l'a 
lăsat să le câştige cu frământarea cre
erulul luI. Secretele naturii s'au cuce
rit cu multă greutatel 

• 
Dar afară de materie şi energie mal 

există o forţă cu puteri nebănuite: spi
ritul. SI această forţă este tocmai scân~ 
tela divină, focul Prometean plăpâod, 
care e proprIetatea omului. Cu acea
stă Infimă Icântee şi-a propus a în
vinge greutăţile descoperirii secrete lor 
naturii. Şi minunea minunilor: a învIns. 
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Politica externă a Germaniei rnsemnatatea scoa(ej de Industrie casnică 
din Brad (strada Că~itan lonal nu. 10). ••• E 

Politica externă a Germaniei se 
,găseşte azi la o răspântie. 

In catro? Evenimentele s'au pre
cipitat, mal ales de la ruperea relatiu
Tlllor Anglo-ruse. 

In 1922, adIcă 4 anI de la războiu, 
'toată lumea era Încă contra Germa
niei. Politica lui POincare atinsese cul- I 

mea şi L10yd George nu primi dele
gatlunea germană, care-i ceru o In
tervenţie de împăcare. 

In vremea asta o singură tară le 
Îatlnse o mână amicală: Sovietele. 
AmiCIţia aceasta Îşi găsi expresia în 
tratatul de la Rapallo. 

In 19~4 şi 25 interveni o îndulcire 
a relatlunilor prin Locarno. Totuşi 

,Germa'tlla nu neglija sovietele, căci il 
se deschideau perspective enorme in 
rasărit. Chiar dacă vor reuşi Sovietele 
să se menţină, sau va Interveni o 
schimbare de sistem, Interesul Ger
manilor se îndreaptă numai spre Rusia. 
Ei de acolo aşteaptă Însănătoşirea 

economiei lor naţionale. Intre aceste 
douA state nu există nici o divergenţă, 
,chiar din contrA. sunt legate strâas 
intre ele. 

Cu toate acestea drumul politic ce 
duce in spre RUiia este cam deranjat. 
Nici germanilor nu le este Indiferentă 
agitaţia comunistă, care submlnează 

"'. *, t. ..,. t .......... 

siguranta de stat. Apoi conflictul an
glo-rus l-a pus intr'o grea incurcătură. 
Cu cine? Căci cu toate că s'au de-

Şcoala de IndustrIe casnică cuprinde 
următoarele secţiuni: 1) Secţiunea de 
ţesut scoarţe şi perne romântşti. co

clarat neutrali, apoi nici asta nu poate voare persiane precum şi alte obiecte 
merge la infinit. Trebue să se declare în acest gen. 

pe ~aţă.. d ă d' . i:I 2) Sec/iunea de tesut pânzeturi şi 
E ştiu oar In expenenţa r s- \ stoje: În această secţiune fiecare elevă 

botului trecut că neutralitatea poate invaţă a tese in 2, 3, 4, 5. 6 fţe dl
fi bună la inceput, dar mai târziu ferite pânzeturi si tofe din lână bum-
t b ' ă A f . au Ş, re ue s o rup In avoarea unuI S bac, in şi mătase din care se pot face 
alt stat. Cât priveşte politica, Germanii tot felul de lucruri necesare· gospo
sunt foarte puţin sentimentali. El au dă' I 

. I ne. privirea veşnic trează asupra revizuire . . . 
granitei germano-poloneze, evacuarea 3)A SecţlUnea decusdturl Şl Să1~dnaşe 
totală a provincillor renane şi regu- romaneşti, se lucrează cele mal fru-
larea definitivă a planului Dawes. moase m.ottve cusut~ şi alese, cos-

ŞI aceste lucruri, ştiu el bine, nu tume naţIOnale, rochli brodate şi al-
se ot face de a t pe mâine De bituri de masă, cu un cuvânt acea 

p z,' Iă . ă f că di fi acea se căznesc să arate Polonezilor şcoa are meDlrea s a n e 
o prietenie exagerată că~i au cu ei care elevă ce o cercetează. o bună şi 
lncă alte multe chestl~ni de discutat harnică gospodină româncă. Tot in 
cum e de pildă tratamentul minorl~ şcoală invaţă să prepare mâncare, pră
Ulţtl germane din Polonia, chestia Dan- jiturl şi să planteze zarzavaturi (ver-
Zgulul etc. deturl.) 

Renania se evaculază cu incetul iar Scopul ce urmăreşte această şcoală 
efectuarea plăţilor după planul Dawes este ca fiecare elevă devenită gospo-
se efectulază exact. Totuşi nu se poate dlnă să nu mai recurgă ]a ţesăturile 

nimic preciza pentru viitor, căci ger- din prăvălii de calitate uşoară şi 

manli cu sigurantă că vor fi veşnici! scumpe, ci fiecare să-şi procure in 
pescultor! in apă tulbure, căutând prin casă in mod practic tot strictul nece
toate mijloacele să-şi recâştfge supre- sar; să-şi imbrace casa În ţesătari ro-
matia politică ce-au perdut-o după mâneşti şi toată familia el să poarte 
război. lucruri ţesute acasA, să ştie să prepare 

...... mâncare să aibă Împrejurul casei o 
..... 4 - grădiniţă cu verdeţuri bine cultivate 

Chestia Basarabiei şi să muncească ca plăcere la tot ce 
poate fi aplicată. 

În presa italiană. 
In urma vizitei recente, a unor repre- I rea călduroasă ce I lI'a făcut ca repre-

zentanţi autorizaţi ai presei ltallene, a 
apărut in .11 Picolo delia Serra- din 
2 Iulle şi În "II Secolo XX" din 3 Iulie, 
două artlcole documentate in chestia 
Basarabiei - ambele Iscăllte de către 

ziarlslOl Gluseppe Borghetti. Cum d-sa 
.a făcut parte din vizitatorii Basarabiei, 
chestiunea ~ceitei provincii româneşti, 
~ pusă la punctul el adevărat şi apa
riţia articolelor in cele două mari or
gane de presă italiană, capătă o semni
ficaţie eşită din comun. 

In primul articol "Bolşevismul la 
pândi la frontiera Basarabiei" d. G. 
"8orghetti arată, că in Basarabia este 
Incă stare de asediu din cauză că so
'vletele nu incetează cu propaganda şi 
uneltirile in această provloeie. 

O-ia descrie apoi pământul negru 
ţii fertil al Basarabiei, starea acestei 
-provincii din punctul de vedere al puţi
nelor căi de comunicaţII, releveazâ curte 
nia şi "prlvlrea mândră a vechei rase 
latine" a ţăranului basarabean, prlmi-

..... " 
__ 40 Restaurantul 
la Hotel Central :-: 
__ In grădina de vară. __ 

,In fie care Sâmbătă seara şi 
Dumineca inainte de masă, va 
cânta muzica din Aradul-Nou. 
compusă din 50 persoane, sub 
conducerea maestrului Toitscher 
:-: :-: :-: Carol :-: ._- :-: 

zentant al Italie!; exprimă de aseme
nea Impreslunea avută cân,d ,a~ărjt. 

turnurile 'unei cetăţi ridicate pe vremea 
când Genova apăra in acele ţinuturi 
măreţia Romei. 

In articolul din .. Secolo XX", d-sa, 
după ce arată din nou că Basarabia 
se găseşte în ştare de asediu din pri
cina atitudine! ostile şi intense! propa
gande desfăşurată de bolşevici, descrie 
situaţia provinciei din punct de vedere 
geografic şi strategic. aminteşte de căI
duroasa primire ce s'a făcut mareşa

lului Badoglio la Chişinău; pe care-l 
descrie, şi vorbeşte de buna amintire 
pe care generalul italian a lăsat-o in 
sânul populaţiei din Chişinău. 

Vorbind despre latinitatea provinciei, 
G. Borghetti scrie: .. Cine soseşte aci 
pentru prima dată şi examinează cu 
curiozitate această fislonomle, observă 
imediat urmele cu care latinitatea a 
marcat in ~hip inechlvocabll domeniul 
său in timp şi spaţiu·. 

-, t ca 4 ..., 

Nr. 831/927. 

I!ublicatiune 
Primăria comunei GuUenbrunn ţine 

Jicitaţ!unea publică la 14 August ]927 
ora 14 referitor la es arendarea cârclu
mei mare comunale din Guttenbrunn 
pe timp de 3 ani dela 1 Ianuarie 1927 
până la 31 Decemvrie 1930. 

Condiţlunl1e de licitaţie se pot vedea 
zflnic in biroul notarial Guttenbrunn. 

LicitatIa se va ţinea in conformitate 
cu art. 72·83 din legea contab. publice. 

Cursurile şcoaleJ durează 4 ani şi 
se primesc eleve care să albă cel pu
ţin 4 clase primare; se primesc şi ca 
curs superior. Absolventele şcoHi de 
Industrie casnică obtin un certificat 
~are le dă dreptul să Între in invătă
mântui profesional, fiind numite ma
estre de ţesătorfe la şcolile pri mare, 
profesionale şi normale - În urma 
unul examen de definitivat. 

Şcoala funcţionează cu Internat şi 

externe. Se primesc pe lângă burslere 
şi solvente (cu plată). Inscrierl1e au 
inceput far informaţiunile se Iau deja 
dlrecţfunea şcoalei din strada ~apltan 
Ignat 10 Arad. 

9 ee .. fIJltA It $' 
(continuare de pe pag. 1). 

nam pe 01. lfrim de la Iaşi - perso~ 

nalitate foarte cunoscută şi apreciată
pe OI. S. Făgetel de la Craiova - po
pularul director al Institutului de edi
tură "Ramuri" - şi altii .•• 

Mal mult de doui:lzecl de ani l-au 
fost tovarăşi credincioşi de luptă de 
răbdare şi aşteptare zadarnică a vre
murilor mal bune. Incorigibil, d-l N. 
Iorga a făcut tot posibilul să fie când 
pentru liberali, când contra lor, când 
fuzionat cu natlonallştil, când divortat 
de el, când pentru Caiua Grahul din 
Topolovenl când contra Itarllor albi 
al demagogiei spre dezortentarea par
tizanilor săi. Iar daci. astăzi il vedem 
părăsit şi de cel mal buni mucenIci, 
afarl de d-l Tonl din Galaţi şi Butu
reanu de la Dorohol - nu ne mirăm 
şi spunem iarăşi fără inconjur şi cu 
durere: Vina este intreagă tot a d-sale. 

Cu vorbe de spirit, muşcătoare pen
tru adversari, nu se tndestulează un 
partid el se sfărâmi cum a reuşit să-şi 

Pag. 3 

Ca în multe alte articole şi reportagii 
,tot astfel şi In Scrisoarea deschislJ publi
cafă In numiirul precedent, i-a scăpat 

corectorului - probabil vre-unul dintre 
candidatii respinşi la bacahtureatul din 
Timişoara - repetata greşală ortogra

ficll a culeg/Horului: a-Ii in loc de aţi. 

De data aceasta tnsă ni se impune rec· 
tificarea pe care, In oricare alte lmpre
jurări. o fac tnşişi cetitorii. 

R~dactia. 

, ... ..-... "'('1 ""." 
"Gorso"-uI servitorimei 

Publlcul arădan care iese Dumineca, 
pe malul Mureşulul, să resplre aer 
curat este Izbit de zgomotul ce-l fac 
miile de servitoare, servitori, soldaţi 

şi ordonante, adunati pe marginea de 
răsărit a parcului din spatele primă· 
rlei. 

Nimeni nu este de părere a se in
terzice, acestor ajutoare atât de ne
cesare intr'o gospodărie, accesul şi 

plimbarea intr'o grădină publică, nu
mai ci unele specimene de soldaţi şi 

servitoare. prin jocurile şi tipetele lor, 
îşi bat joc de sentimente le morale ale 
publicului. 

De aceea rugăm pe d-I Prefect al 
Politiei şi pe d-I Comandant al Ser
gentllor de oraş din Arad si Instaleze 
unul sau doi sergenţl de politIe pentru 
menţinerea ordinei şi astâmpărarea 

focului amoroşllor soldaţi cari se de
d a.u fără, ruşine in spectacol . 

Trecdtor. 

Ca să vii faceţi ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 Iei in sus, 
Ghele noi pentru barbati În
cepând de la 600 lei in sus. 
PlngelHul ghete lor bărbăteşti 
100 lei. Repararea tocurilor la 
ghete 20 Iei. Reparatii mai mici 
IO lei. Pentru fie care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul publfc. 
78 Ilie Nadaski 

Piaţa Peştelui ]9. 

b .~"" .... "" ... ViU 

Cinema .,M H l UlM U R (Ş U lUI" 
..... -=..... .,. .. ... ., .. 

1927 VII/13 

Cel mai mare şi mai 
senzaţional film 

al sezonului. 

DAGFIN 
Iaeepntnl repreztllltaţiei la orele 9'/~ precis. 

u- , t .,.. .. 

~ ... =:l 39 
...- La 

Bufetul Cinema 

MOlUl MUH(~UlUl In fie care zi mâncări gustoase 
bine pregătite, aperitive la ori ce 
:-: oră şi bere proaspătă la tap :-: GuttenbrunD, la 5 Iulie 1927. 

I 
sfărâme partidul d-l Nicolae Iorga. • 

se DlănAncă 1-I 

1-1 eftin şi bine 
FUDcţlonarIl pnbllcl an 20% reducere. 

Onoratul pUBlic este rugat a 
cerceta localul meu. 

Weinberger Ludvig 
,fost prIm chelner la "Crucea Aibă"'. 

Nr. 85 Primăria. ....... 
Cetiţi şi răspândiţi ziarul 
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IniORmflllunl. 
D. Paul Angelescu, ministrul de răz

boiu, va prezenta, zilele acestea, Su
'veranulul, noul regulament al legll de 
Înaintare în armată. 

• 
O. 1. Georgescu prefectul ju

deţului nostru a plecat aseară la 
Bucureşti având să aranjeze mai 
multe chestiuni de ordin admi
nistrtiv. 

* 
La deschiderea Corpurilor legiuitoare, 

aflăm că la Senat va fi preşedinte de 
vârstă d. Corntllu Manolescu Râmni
ceanu, senator de dtept ca fost prim 
preşedinte al Curţii de Casaţie. 

* 
La ministerul de finante s'a Jn

cheiat exerciţiul bugetar al anului 
1926 cu un excedent de 3 miliarde 
,i 20 milioane lei.. Se ştie că acest 
excedent a fost repartizat de averes
cani aşa cum s'au priceput. Guver
nul Ştfrbey Însă a anulat această 

repartizare .. ămânând să fie făcuă 
de actualul guvern. 

• 
D. Victor Nasta a fost numit comi

sar al guvernului pe lângd Camera de 
Comerţ din Arad. 

• 
Comitetul Sindicatului presei ro

mâne din Ardeal şi Banat Cţl sediul în 
CLuj, a convocat pentru ziua lde 17 
Iulie a. c. o adunare generală extra 
ordinară spre a se cerceta temeinicia 
acuzaţiunilor aduse de. catre ziarul 
.Naţiunea", preşedintelui sindicatului 
Dr. Bornemisa. Deasemenea se va cer
ceta temeiul acuzaţiuniioT pe baza cărora 
d. 1. Clopotei şi-a inaintat derizisia şi 
chestiunea permise/ar de Ilberd circ Îl
latle pe C. F. R. 

'" 
La Oradea mare $o'a făcut ale

gerea de pri mar. A intrunit cele 
mai multe voturi (19) - dintre 
cei trei candidaţi - d. CoTi olan I 
Bucico. Rămâne ca ministerul de 
interne să numească pe noul pri
mar, alegând între d. Coriolan 
Bucico şi d. Oelu Egri, naţional
ţărănist ca!e a intrunit 10 voturi. 

• 
Din raiul bolşevic. 

ln Charkow tribunalul revoluţionar 

a condamnat la moarte cincI persoane, 
executându·le imediat. Printre condam
naţi se găseşte şi conducătorul răs
culaţllor, Mlnjew. In Minsk, au fost 
condamnate şi executate 8 oersoane, 
cari au luat parte la o demonstraţie 

a şomerilor. La Krutlk două cazărmi 
au fost transformate tn inchisori, pen
tru că În Moscova toate închisorile 
sunt pline de condamnaţi şi nu se 
mai găseşte loc. 

Soţia unul fost milionar acuzat de 
spionaj şi executat, a fost şi ea con
damnată la moarte şi executată Ime
diat. 

O adevărată plăcere să trăieşti in 
R\.lsia. 

O~era şi leatrul ftalunal din Cluj. 
La Cluj atât Opera cât şI Teatrul 

Naţional au rămas fără director. 
D. Zaharia Bârsao şi-a inaintat de
misia zilele acestea. Se crede 
că ministerul artelor va numt un 
singur director general pentru 
amândouă instltuţiunile urmând ca 
acestuia si i se ataşeze câte un 
director artistic pentru. f.ecare insti
tutie In parte. 

TipografIa Diecezană Arad. 

, 
Unele ziare din Capitală continuă a 

lansa ve rslunl referitor la remanlerea 
guvernului atribuind acestei remanieri 
data de 24 Iulie. Ştim că d. 1. 1. C. 
Brătlanu, preşedintele Consiliului de 
Miniştri a desminţlt categoric aceste 
ştiri fantezIste. Ne întrebăm atunci ce 
rost mal au aceste versiuni şi de ce 
aceste Informatiunl greşite? 

• 
O. T. Ciorăscu, Şeful Serviciu

luI Special de Siguranţă Arad, 
plecând la Bucureşti 1n interes de 
serviciu, conducerea Sigurantei 
locale, pe tot timpul lipsei titu
larului, a fost fncredinţată O-lui 
Comisar Zamfir Nicolae de la 
acel serviciu. 

• 
·Poliţia a arestat pe indivIdul Spi 

mian/ti Ivan, iar Comăndlllrea Pittei 
pe soldaţii Şumdndan Ştefan şi Drăgan 
Ilie. - 1 ati trei au siluit bestial pe 
dementa Tereza Covaci in dosul unei 
cdzdrmi din localitate. 

* 
*Telalulullgnatz Gelger din str. Can. 

tacuzino I s'a furat, prin spargerea ma
gazinului în timpul nopţel, haine ~i 

mărfuri vechi in valoare de 15000 lei. 
In urma cercetărilor intreprlnse de 

Brigada de urmăriri dela Prefectura Po. 
tiţi ei au fost arestaţi Bela Andraş şi 

MlhultD Maria cari au făcut mărturisiri 
complecte ca autori principali ai fur
tttlui. 

• 
Automobilul cu No. 297 a ]ovlt eri 

pe str. Bucur o trăsură de piaţă cu 
dolu pasageri ce venea din Bul. Carol. 

Trăsura a fost sfărămată, pasagerii 
din ea - din fericire - sau ales nu
mai cu spatma. 

Conducătorii ambelor vehicule sunt 
cercetaţi ]a Poliţie. 

• 
Reorganizarea 

bibliotecilor populare din judet. 

puţim dintre noi ştim că in judeţul 
Arad au luat fiinţă, În anul 1924, peste 
50 de bibilotecl populare, înzestrate 
cu 300-500 de volume fiecare. Aceste 
biblioteci au luat fiinţă din Iniţiativa 

fostului prefect de atunci, - acelaş pe 
care il avem şi astăzI. 

Opera naţională înfăptuită de către 

d-I 1. Georgescu, pe acest tărâm este 
tot aşa de mare ca ~t acela Înfăptuită 
pe tărâmul construcţiilor şcolare, con
strucţii de care se leagă pentru veci 
numele d-sale. 

Aceste biblioteci populare, În tim
pul provizoratului de prefect al d-lui 
Boneu au fost date uitării, nimeni din 
foştii demnitari al regimului trecut ne
plltându-se ridi ~a pana la priceperea 
rostului unor astfel de biblioteci. 

Revenind in fruntea jUdeţulUi, d-I 1. 
Georgescu - conform programului 
cultural al partidului Naţional Liberal 
- d-sa a hotărât luarea unor grabnice 
măsuri de reorganizare a acestor bi
blioteci, tnzestrându-Ie cu noul volume, 
tinzând să mai înfIinţeze altele şi in 
comunile cari nu au. 

Actualul prefect fiind un recunoscut 
om' al cărţii, credem că reorganizarea 
bibliotecilor, prin programul cultural al 
dsale ,ii va da un nou prilej de înrădăci
nare,tot mai adâncă in pământurile ară
dane. 

In aşteptarea inceputurilor promise 
îi dorim tot succesul. 

Rep. 

Expozitia şi târguI uolant al Romaniei 
Uniunea Camerelor de Comerţ şi de Pentru a se veda Interesul ce a 

Industrie in dorinta de a contribui În desteptat această manifestaţie econo
mod eficace la restabilirea normală a mică in lumea Industlală şi a marelui 
vieţel economice a ţărII şi de a ajuta public consumator, este suficient să 

Industria in căutarea de noi debuşeurl arătăm numărul partlclpanţllor care a 
a organizat o expozltiune - Târg, cu crescut în fiecare oraş cercetat şi 

caracter mobil şi pur naţional. numărul vizitatorilor. 
Scopul urmărit de uniune prla or- De unde târguI volant Inaugurat cu 

ganizarea târgulul volant este Inles- 100 fabrici la Galaţi, astazi numără,' 
nirea încheierei de tran.actlunl comer- 426 fabrici expozante, Numărul vlzlta
claIe cât mal Importante; punerea în torllor de toate categoriile a atins· 
adevărata lumină a bogăţiei noa5tre cifra de 326.000. ceace Inseamnă un 
naţionale şi educarea îa mod Intuitiv succes foarte important. 
a publicului şi în special a şcolarl- Cu titlul de demonstraţie târguI vo
lor asupra industriei româneşti, care lant a prezentat la 12-27 Aprilie a. c. 
constitue o mândrie naţională. produsell" a peste 100 fabrici la târgui' 

J I Internlţional din Milano, unde s'a ob-
n una Iulie a anului 1926, Uniu- ţinut sucesul binecunoscut şi inregistrat 

nea Camerelor de comert şi de Indus- atât de presa românească cât ~i de 
trie a hotărât organizarea târgulul vo- presa italiană. 
lant. După trei luni de preJlătlre, in In urma acestor importante rezul. 
care timp circa 100 fabrici şi-au dat tate Uniunea o hotărât ca târguI vo
adeziunUe de participare, expozitia şi lant să înceapă a vizita cu începere 
târguI volant, îşi Inaugureaza. In ziua 7 dela 18 lulle a. c. oraşele Brăila, [aşl,. 
Sep~emvrie la Galaţi primul turneu. Botoşani, Bacău, Târgu-Mureş, Sibiu, 

Arad, Turnu Severin, Craiova, PiteştI 
In decurs numai de trei luni tar- şi Bucureşti, Iar în lunile Noemvrie şi 

gul volant vizitează oraşele Galati, Decemvrie Salonle, Atena, Constanti- I 
Chişinău, Cernăuţi, Braşov, Clujl Ora- nopol şi Cairo. 
dea, Timişoara şi Bucureşti, fiind des- Pentru a scoate în evidentă puterea 
chis in acest timp 68 zile Iar 22 au I de producţie naţională, varietatea pra
f t '. duselor fabricate În România şi su-
os. rezervate, transportunlor, mon- perioritatea lor, stlmulând prin aceasta, 
tănlor şi demontărlJor. Intensificarea exportului Bostru. 

.~t ,o ... ., ~t :w:e. • 4 ."".. 

Ultima l.J ora 
AncheUi. 

Bucureşti. Judecătorii tribuna-
1ului din SibIU a cerut ministe
rului de justiţie autorizaţia ca pe 
baza legIlor ungureşti în vigoare 
să facă o anchetă in legătură cu 
calomnia adusă de către d. Iuliu 
Maniu, cu ocazia alegerilor. 

Ministerul de justiţie a acor
d it autorizaţia. cerută. 

Fraude in atelierele C.F,R. 
Bucureşti. In atelierele C.P. R. din 

Grlviţa, s'a descoperit o fraudă de 
mare proporţie care a cauzat statului 
pagube de mai multe milioane. Autorul 
moral al acestor furturi s'a dovedit că 
este caslerul M hailescu. Cercetările 

continuă spre a descoperi pe compliC'1i 
acestuia. 

fuga generalului Pal1galos 

A TEN A. Generalului Pan
galos fostul dictator al Greciei, 
i-a reuşit să fugd din insula 
Creta, unde fusese izolat, şi de 
unde imbarcându-se pe un vapor, 
a plecat intr'o directie necunos
cutii. Fuga aceasta'a cauzat o 
nelinişte în toate cercurile poli
tice din Glecia. Guvernul a luaf 
dispoziţia să fie prins şi in acest 
scop mai multe vapoare de răz
boi au plecat in urmărirea va
sului cu care a fugit dictatorul. 

Dispoziţiile d-Iui Titulescu 
Bucureşti. D. N. Titulescu ministru 

de externe a chemat la Bucureşti mai 
mulţi diplomati ai României pentru ca 
personal să-şi. dea fieearl! raportul 
asupra stării externe a ţărU româneşti. 

Intre alţii sosesc în capi/aM d-nii 
Lahovary mlntstllil nostru la Roma, 
Simu dela Berlm şi Diamandi dela 
Paris. 

Expozeul d-Iul Beneş 
Praga. D. Beneş ministru de externe ; 

a tăcut un expozeu inaintea Comisie! 
de afaceri externe a senatului Ceho
slovac în care a constatat că .consoli
darea păcel europene stagnea~ă~~din 
cauza neÎntelegerilor acute dintre sta
tele Balcanice. Din cauza conflictului 
Anglo-Rus nici tratativele franco-ger
mane n'au putut ajunge la un rezultat 
satisfăcător. 

Ministrul de externe cehoslovac 
relevă Jntenţlunea Ungariei de a 

produce un dezacord tn Europa cen· 
trală prin atitudinea ei din ultimul 
timp de a slăbi coallţlunea puternică 

a statelor Mlcei Antante. Toate ace
stea spune, d-sa, nu sunt actuale, dar . 
nici nu sunt fără o primejdie momen· 
tană. 

In ceeace priveşte relatiunile româno-
cehoslovace, d. Beneş, a declarat că 
sunt mal cordiale decât oricând. 

Noul guvern român este o cheză' . 
şle a continuărei politicel de până 
acum. [n urmă aminteşte despre arti· 

colul lordului Rothermere, spunând că 
o astfel de propagandă nu duce la 
nici un rezultat, totuş ia act despre 
importanta lui şi va lua dispozlţlunile: 

cuvenite. 

Muncitorii eontra guvernului 
Aaustriei 

VIENA. Achitarea procesului din 
satul Sanfa a produs mari maniley 
tatiuni pe strazile Vienei. Mulţimea 
mWlci/orilor ameninţau sa asnlteze· 
Pallamenlul şi Ministerul de !Ilstiţie, 

Pentru risipirea manifestanţilor a 
fost nevoe de intervenţia politiei şi a 
armatei. S'au produs nenumărate cioc':. 
nir/. Multimea a pătruns in Ministerul 
de justiţe dând foc palatului. 

Slângerea este impedicată de mun
citorii cari opresc pompierii Să se ap' 
ropie de foc. . 
După ştirile primite pâna la ora 1~, 

numărul mOfţilor este 11 iar ai răni"' 
tilor 114, ' 
Până eri la ora 5 p. m. palatul jU' . 

stitiei mai era in flacări. -Cenzurat Prefectura JUdeţului. 
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