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-----------~~,.~~.~ .\1. ~;~'" Un partid minoritar etilIC..... ,.~ ~ 
nu-şi are justificarea sat~~.", ."~,, ~ 
tr'un stat, decât atunci câ1td f'''(;} r 
principiul egalitătii nu este .\,....., .. _li ; 
fixat în pactul fundamental" :l4.~\\.' ~ , 

, ministra1ia A 
Bu1evard. Rei I 

Marin 12. Eta 

on • Pal a t ul elI tIn-al 
Jirad 

al acelei tări. " . ':·.1 ........ \;., 
Criza Kiss (senator) 

Organ al -Partidului Naţional-Liberal. 

= Director: tUs. eonsnmeJnEseu li Apare săpHimânal sub conducerea unui comitet II Arad 20 August 1927. 

... VE 'SE F:: • EM- A· = = 

Iluzii spulberate Maghiariada 'dela serviciul apelor şi insp. Arad. 
In No. 35 al Ziarului .. Tribuna duinţa noastra, ci cutezantu' voiajor a 

Noua", se desvdluf, lntr'un artico!, sgu- impânlit Intreg A/dea/ul cu co/portagi 
duitoarea dramă ce să desfăşură la de stiri tendenţioase la adresa tarii, 
serviciul apelor şi insp. Arad, dramă, care i-a facut rost din nou In bugetul 
În carI' ro/urile cedeni sun! interprdate statului dEşi odinioară a refl1zatjU/ă
de umiliţIi cdlţii româneşti şi de fiii mântuI de fidelitate. Şi fară a fi im
Ardealului ,anit. Stând. sub impulsurile prejmuit de sentimente creatoare de 
destăinuiriJor pe cari le tnc prin sila antipatii, afişa tabloul şeflior de servi
toleranţei noastre, sunt pe deplin edi- eiu din Ardeal pe ca,i românismul 
ficat, de ce dEmnitatea românească D-lui Oprean Rezsă ni a aruncat în vaz 
strivită, nu poate ţfşnl la suprafată şi consideratie. Brucsi Ldsz/6 insp gen. 
Cauza, e a se otribui acelui Oprec,R Ciuj David Be/a insp. gen. Arad. 
Rezso di,. gen. care fnfrc'itit, În Qf;pi-

E, poate, cea mai frumoas1 
viaţă, aceea trăită în alura spe
ranţelor. Gândul că ele vor fI 
odată realizate, te face să eli mini 
toate inconvenientele. spre a nu 
visa decât ceeace pentru tine 
este suprema dorinţă. 

In vraja unor astfel de visări, 
le-a plăcut să trăiască aCel(lra 
cari numai din pasiunea de a 
impinteni naţiuni străine, şi- au 
asumat drepturi pe cari, omeneşte, 
nu le meritau.' 

De nouă ani incoace, aceşti 
vizionari sunt prada unor nădejdi 
neintemeiate. 

Nu s'au mulţumit tnsă cu adul
mecarea pasnică a visurilor lor 
copilăreşti. Din citadela spintecată 

I de albăstriul Dunării, au iscoclit 
glasuri de protestare. 

I ŞI glasul lor se sbătea intre se-
ni nul cerului - inourându-l -
şi se deslâna peste intinsurile 
câmpiilor panonice, asemenea u-

inei Jafa morgana·. 
Ecoul disperatului glas se fă

I rimiţea intre graniţele Înscrise cu 
sângele celor cari au insetat după 
libertate. . 

Şi dacă - prin contrabandă -
a fost adus, acest glas, pe plaiu
rile noastre, s'au găsit "doice" 

l' care să-I mângăe şi să-I molco
mească. 

S'au găsit şi printre noi -
de acel predispuşi viselor, de acei 
cari oferind ospitalitate proteste
lor deşarte, se alăturau iluziilor 
pornite die cetatea milenară. 

Şi nu erau aceste vise, decât 
un narcotizant care amortiza 
vremelnic iluziile ce lor neimpă
caţi cu urmarea fireaască a aU
tudlnei lor. Până când s'a în-' 
tâmplat ca un lord să pribegea
scă in ţara narcoticelor ademe
nitoare. 

Şi sângele - oricât de englez
al lordului, s'a aprins şi astfel 
glasul de protesta re şI-a găsit 
un atât de căutat colportor. 

Atunci vecinii noştri s'au ina
ripat cu noui nădejdi. In rândul 
eroilor lor naţionali au inscris 
un nou nume, al unui lord en
glez pe care l-au inarmat cu un 
"condei de aur·. 

Şi'n c1ocotul nebun al ţipete
lor din piepturile!lmbrăcate 'n 
zale, s'au călit atâtea speranţe, 
atâtea iluzii. 

lat~ tnsă, că oameni, de o in
contestabîlă reputaţie, au inter
venit energic spre a spulbera din 
temelie, toate aceste porniri dău
nătoare păcei şi liniştei. 

E de prisos să mai tnşirăm 
numele celor cari cu toată pu
terea cuvântului, au fnfrânat slă
biciunile unui lord şi aspiraţiile 
unui norod prea iluzionist. 

.. 

Vrem să relevăm doar, că tlu
zlile mdenare au fost spulberate'. 

Iar acelora, cărora Il s'a răpit 
cea mai caracteristică predIspo
zIţie, de-acuma le rămâne doar, să 
bocească la mormântul i1uziilorîn
gropate şi să aştepte pribegirea 
vreunui alt însetoşat de glorie. 

Şi dacă ait rezultat nu· vor 
ajunge vecinii noştri prin aceste 
procedee, vor izbuti - necondiţio
nat - să-şi inmulţească număiUl 
eroilor lor naţioncli. Şi cum lu
crul nu pare a fi prea dificil, ne 
inchipuim că se vor ivi mulţi 

Hdnn Alajos seful servo Arad ratil, cu toate infllsofWe importate de 
peste f!raniţe, duce cu neruşinare cea StitO Be/a .." 7/mişoara 
mai dttestabilă propagandă de elimi- Szeszics Sdndor .. .. Oradea 
nare a tot ce e sentiment românesc. Kalona Sandol " " Satu More 

candld~1i ~ari s~ pledeze pt'ntru Strdin de credinţa Ilnui neam ce şi-a Rdskai Bela "" All1d 
O c~uz~ ple!duta. pMtit cu prisosintă existenta şi inbol- Pol Bela ".. Cluj 

ŞI fundca re c om pe n s a se dit de sfatul KaroşUor" şi Tege Ele- lH B '/ B 
d.. t . t d i' 'J".. lVagy ea" .. raşov acor a nam e e vlrea succe- merilor" duce campania de luptă sUb-l 

sului, nim:,ni nu. va .. ezita. I versivă şi antipalrÎotică sa desfiinteze f!eschidJ ~pinia publica, c~rt(a se~-
... U~g~m sunt In cautarea suc- nu rzumai limba statului, care aruncd ~/clflor publice. a tU.iur;or . janlor cştie 

cesoruiul lui ~othe!mere.:. câteva sute de mii În poşeta ftttl şe- 1.flvlngăfoare din ras~o ,ŞI să răS~un~(}: 
V~ !rebui sa-l gas~asca. fului :wviciului opelor din Ungatia, ci In Ac~re CO/~ d: păm~nt. ~e vo~ mta!.nl 

. Ca CI .,"U I~ poate 2 ntra din bcap să dis!n'gd, /emi crutare, şi toate eie- atalra "BeL~ neatlt~tdtn l mirozenllie 
Ideea ca e timpul sa !=le es are meniele copltşlte de durerea unui neam faptdor ca In acest ,ea. 
oe iluzjile cari îi an~mează. . care!lU st poate manifesta in toată • Pentru a st curma odata jclea şi 

Dar in timp ce el vor .. c0.n tJ - complexitatea aptitudinilor lui. Apucat ruşinea deslănţuita pe aceasta glie sub 
nua să incrusteze -'pe ra,bo] -, pe panta aceasta, din serv;ciuJ apelor care dorm otâtea visllri rande, indrep
numele atâtor "erOI naţIonal!· a Nicut un focar de anti-românism, şi tăm şefului judetului Arad următoa
s'ar impune "doil::elor" ~ari t.ră~sc u~ loc de satisfacue a luturor caprl- rele rânduri: 
pe plaiurile noast.re, s,a ~~Jnl1n~ cii/or veneticilor. Nu l-a fftinut dela Dle Prefect! 
dela sânul l~r .o,nce Iluzll C<.lY acest pas, nici rugaciunile ammtlrilor 
nu le vor prilejUl decât dezama- venite din umi/ul set al Huntdoarei, Cei mai buni copil ai neamului sunt 
giri. ... ' şi nici iresăririle vremilor schimbate. presdrafi in morminte înşirate dt la Ni-

Căci daca in mentahtatea ve- CalaUlit de misterul unor credinte, stre- siru până aproape de Viena. Crezând 
cinllor noştri, de ortgine Ura· i/le intereselor noastle, a monopolizat intr'o idee mântuitoare au dat morţii 
altaică, zace nizujnţa~~ de a. crea pe seama "Brucsilor" instinctele erta- ce au avui mai scump: viala.lmbinaţi 
"eroi naţionali", in mentalitatea toare ale mullimii şi a schimbat în 
noastră s'a incuibat convj.ng~re~ bani toată spovedania ingaduintii noa- În dorurl de elaborare a unor situaţii 
că trebuie să avem cetăţem lota/r. stre. Ndmbiânzlt in pOllzif; adverse care să It facă mai dulce odihna ,a-

Cei vizaţi, să aleagă 1 crezului neamului românesc, nu s'a punerii, de colo. de unde sunt, strWd 
contra tolerantei in care ne-aII. atun
cot pleava pribeagti.. Şi nu se vor o
dihni, pâna când nu ne vom justifica 
conştiinţa încărcată de greşeli faţd de 
moartea lor. Dimpotriva. Turburaţi de 

V/centlu Bugariu. multumit cu situaţia ajunSă din Îngel-
.... .,....,. ............. • ~·:a:*4 ... '4 

~ r ~ ~ tur i O S u m H t e ~ O n ~ ~ r e ~ tJ 
După încheerea unei aventuri poli

tice, exminisfrul, şi martirul unui "natio
nalism.ultra", d. V Goldi<~, s'a reÎntors 
in Arad. 

Cunoaştem cu tojii împrejurările în 
cari s'a întors. Dar ceeace nu cunoa· 
ştem e ca!itatea În care acest fosl ... 
om de omenie, dispune de o casă din 
strada Românului. Şi ne întrebăm -
implicit - dacă dispune, aşa cum dis
pune de ea, de ce cu ocatia unei re
para1ii a ordonat eliminarea inscrip
(iei "Românu/" care figura pe fron
tispiciul acestei case? 

Ori şi ci-sa s'a molipsit de mania 
d.lui Iorga care a Început să urgisea
scă numele care s'ar învrednici de 
mai mult •. ~ 

Şi in aceeaşi ordine de idei, între
băm pe ilustrul exministru, dacă nu 
s'ar cuveni ca cel putin în chestiuni 
private. să rămână un tradilionalisf, 
dadi in politică a dovedit contraru!? 

De ce asumându-şi prerogative cari 
\lUAi compe!, a dispus Închiderea tre
cătoarei care lega sir. Eminescu de 

sir. Românului? Această trecere a de
venit alât de utilizată in cât se consi
dera drept o mică stradă, mai a~es că 
În curte s'au plasat diferite prăvălii. 
Şi noi ştim că lucrul a fost respectat 
- legalmenle - timp de două zeci 
de ani. 

Atât casa d·lui Hamori din str. Emi
nescu cât şi CMa soc. Concordia în 
care s'a "înfipt" d. Goldiş, au respec
tat acest drept câştigat. Şi acum ce 

infiltraţia curenlului, dezastruos, din 
noaptea mormântului ne striga nout! 
tuturor, Iar llisptcial durerea şi- o pre
sintă şefUlui jUdeţului, cu acea emotie 
de morIi risipiti, a strica cuibul ve
ninos al cucuvaelor cobitoare dt 
moarte etnică. N. C. 

motiv determină pe unul din aceşti doi _.......... '""""" • ~ .. ·4 44 .... _ 

domni să interzică trecerea? 1
4 

Iar dadi d. Ooldiş, ar fi fost cel 
Ori poate aceşti doi proprietari după d t ~" ~l· Irebl:im dacva • care "a a porunca 1 in .... 

cum se svoneşte vor fi avand unele pre- ..' •. • ~ 
d f lt~ .. t· nu crede ca se prea mftnde 111 afara tenliuni in ve erea as a am aces el . ' 

treceri? N'au decât să ceară primăriei de limitele dreptunlor can le are asu-
pardosirea ei, căci interesul public e pra unei case a unei societăti in care 
atât de mare încât nu am crede că D-sa nu mai este membru? Ori d. 
primăria s'ar vedea indreptătită să Goldiş, are intentia să-şi scrie "Memo

refuze. riile" şi de aceea caută liniştea cea 
D. Hamori, ne-ar putea da explicatii, mai mare 11 

spre a şti din a cărui ordin s'a stăvilit dar nU-I" 
In acest caz îl intelegem, accesul publicului grăbit. 

Dacă d-sa a fost initiatorul, n 50- dăm dreptate. 
măm să motiveze măsurile luate. ŢiJpllgil. 

i ~: 
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Discul de flăcări 
In dublu rol principal: 

ELMO LINCQLN 

22-24 

~~rnHnul unui lonor s~rH~ 
Reprezentaţii continnative, inceputul fIX la ora 

8 jum. şi 10, m'i 

N'J. 867/927 

PubHcatiune. 
Primăria comuflală (ermata-Neagră 

ţine !1citaţlune publică la 25 Sept. 
1927 orele 9 pentru ventru vânzarea 
unui vler neapt de reproductie şi cum
părare a 3 vIeri de prăsilă. 

LiC!latlunea se vă ţinea în contor· 
mltate cu art. 72-83 din legea conta
bilitAtii pllb1îce. 

Ietmata-Neagră, 14 Aug. 1927. 
Primăria. 

No, 173 

No. 860/9 27 

Pub1icatillne. 
Primăria comunală Iermata-Neagră 

ţine IIcitaţiunc publică la 25 Sept. 
1927 orele 10 pentru vânzarea guno
iului dela Primărie, 

Llcitatlunea se va ţinea in confor
mitate cu atrl 72 83 din legega con
tabilitătil puplice. 

lermata-Neagră, 14 Aug. 1927 
Primurla. 

No. 174 

Aso :latia compost:soraIă, Vărşand. 

Pub1icatillne. . 
Asociaţia composesoraJă Vărşaod 

publică licitaţie pl! ziua de 15 Aug. 
J 927 ora 12 a. m. referitor la arin
darea teritorrlui de vânat 1280 iug. 
pe timp de 5 ani consecutivi. 

Llcltaţiunea se va tine cu of<:'rte 
inchlse în c9nformltate cu art. 72-83 
din legea contadilltăţlf publice depu
nându-se odată cu oferta şi o garanţă 
de 10% din preţul oferit pentru 
un an. 

Vărşand, la 5 Aug. 1927. 
Seeretdr: Peşedinte 
P. Henţiu Bălaj Gheorghe 

\9. 167 

Pllblicatillne , 
Să aduce la cunoştinţă celor In

teresaţi că in ziua de 6 Sept se va 
ţinea licitatie publică cu oferte închise, 
pentru furnizarea a 16 vagoane lemne 
de foc cer ealltatea I. Centrului pentru 
ocrotirea Copiilor Arad. 

Caetul de sarcini se poate vede in 
fiecare zi între oarele 11-12 z; jnic 
la centru sus amintit. 

Directiunea. 
No. 160 

,. •.• =:l 39 
.... La 

Bufetul Cinema 

i 1-1 'eftin şi bine 
I FuncţionarII publicI au 20 % reducere. j .. -... -

TRIBUNA NOUA Nr. 37 

I PUCHER Ceie mai frumoase 

I 
Magazin de sobe 

şi cuptoare 

SOBE şi CUPTOARE de feracolă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un 
loc la !iUul se pot face cu prkjurile cele mai reduse de magazinul de soba 

--- din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 
Rog onoraful public am da tol ooncurslW soţia lui STEIN MOR. No.79. 

• 
I D~pozltul de S O B E d~ teracotă din Bulev. Regele Ferdinand (casa 

Dengl Nr. 63-6:') prim~şte orice fel de comenzi dUDă plac, face sobe 
Doi, sobe pentru gătit, repHaţli şi orice lucrări în teracotă cu preţurile cele 
mai redu:;e 

C~r concursul O'1oratului pubifc. 
76 Szerb A ntont 

Serviciul de Poduri şi Şosele Af<ld, IN,). lo07/19:l7. 

No, 1675/1!:t27. Comuna Aradul-no l. 

Public(ltiune. 
Se publică licitaţiund p'JbLcă pe 

ziua de 20 Septemvrie a. c. la orii 
10-12 pentru lucrările de trat.sforma
rea biroului ş! lo~uinţei preturt>Î din 
comuna Chiţiineu cu suma de lei 
250000. cart: se va ţine la Prefectura 
]udejulul Arad. 

Cond!ţiunile de Eciiaţ!une se pot 
vedea la Serviciul de POduri şi Şo~e1e 

din Arad în:re oarele nficloase. 
Licitaţiunea se va ţine în confomtate 

du dispoziţiunlle legd contabilitWi , 
publi ce. 

Ofertele se pot Înainta şi s~parat 
numai pentru lucrările de zugrăvirt, 

apaduct, cOlldu:t electrice! şi tâm
plărie 

Arad la, 4 Augusto 1927. 
ServIciul de poduri şi Şosele 

No. 175 Arad. 

Dela Primăria Tipar. 
No. 32/19l7. 

Publicaţiune. 
Primăria Tepar publică lIc:itaţiune 

pe ziua de 14 Sep.t. 1927 pentru ex· 
arcndare!! teritorulul de vânat 'al co
munei Tipar circa 2200 lug. cad. pe 
IereD de ti ani consecut~1 incepând 
dela 1 O:t. 1927. 

Public(ltiune. 
Comuna Aradul-nou ţine Iicitaţ,e 

publică În z!ua de 30 Sept. 1927 orele 
10. pentru filrnizarea alQr 40 s~aunc 

pentru birouri ş! una masă pentru 
:ala de sfat. . 

Se poate lua parte la licitatie numai 
cu okrte în::hlse şl SIgilate. 

C:ietul de sardnl se poate vedea 
zilnic În biroul notarului comunei 

Licitaţia s~ va tinea îa contormitate 
eu L. t. !-J. 

Aradul-nou la 4 August 1927. 
No. 165 Primăria. 

Nr 16.954/1921. 

Pub1icatiune , 
N~aprobându-se rtsultatul licltaţlu

nel tlnută in ziua de 25 Iulie ort. 
pentru schimbarea, repararea şi aş\!

zart"1 îl1 tub pan~elat (bergman) a 
fIrului de conduct electric int~rn la 
Teatrul de iarnă, în baza Decizlunei 
Nr. 16654/1927 se va tinea o nouă 
licitdlie publică cu oferte închise în 
ziua de 3 Septembrie 1927 ora 10 a. 
m. În biroul Serviciului economic (Pri
măria etaj Camera Nr. 104) în color
mitate cu Art. 72 şi următorii din 
L!:'gea asupra contabilitătii publlce. 

Caietul de sarcm! se poate vedea 
la SeuiCÎul economic in orele de 
serviciu .• 

Arad, la 10 August 1927. 
Serviciul economic. 

Nr. 172 

Ca să vă faceţi ghete cu preturi 
redose. Ghete nui pentru dame 
incepând de la 500 Ici în sus, 
Ghete noi pentru barbati în
cepând de la 600 lei in sus. 
PinRe!:tu! ghttelor bărbăteşti 
100 lei, ft'mdor 80 lei şi pentru 
copjj 40 lei Rep:uarea tocurilor 
h ghete 20 1,,1. Reparaţii mai mici 
lU IeI. Pentru fie care luerare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprij'nul onoratulu! publIc. 

78 Ilie Nadaski 
Piaţa Peştelui 19. 

,ROMÂNIA 

ComÎletul şcolar judeţean Arad. 

Nr. 1420/1927. 
Arad, la 11 August 1927. 

Public(ltiune• 
Se aduce la cunoştinţă generală, 

că în ziua de 15 Septemvrle 1927, 
ora 10 a. m. se va 'fine licitaţie pu
blică cu termin scurt, in localul Pee· 
fecturei judetului, pentru furnizarea 
mobllierulul necesar ş~oalelor nolu din 
judetul Arad, şi anume: 

]40 bucăti bănci şcolare. 
14 " table negre. 
15 • catedre. 
15 " dulafuri pentru bIbliotecă. 

16 " dulafurl pentru ărchlvâ 

30 " scaune. 
Tot tn aceasta Jlciiaţluoe se va da 

tn intreprindere edificarea latrlnelor 
la şcoalele din comunele Obârşia 

Sârbi, Lungşoara, Văsdoci, Bodeştl, 

Musteşti şi Susa ni. 
Devlzele, planurile şi condiţiunile 

relevate la a:estea construlri se pot 
vt:dea in biroul comitetului şcolar 

I judetean, la Prefectura judeţului ca-
mera No. 43. 

Licitatia se va tjn~a la Primărie 

Î,] conformitate cu art. 71-82 din Legea 
contab'lllăţii publice cu oferte închise 
şI sigilate, pretul de slrigare filad 
5000 Lei. Condiţiuni se pot vedea la 
Notarul. 

============:::=== Llcltat1unea se va ţine în confor

Tipar la 6 August 1927. 

Primăria. 
No 166 

Judecătoria rurală Şiria 

N. C, 339§5/1926/2 

. Pub licaţiune de licitaţie 
============== Subsemnatul delegat Judecătoresc 

MInisterul jl!stiţiel 
tn senzul art. 102. a legii LX. 1881 

Comisiunea de naturalizări respecttve art. 19. alegll XLI din 
Conform art. 23 din legea privitoare ly08. prin aceasta =,ubltc că în urma 

la dobândirea şi pierderea naţionaJl- decisuiui Judecătoriei de ocol Şiria 

tăţil romane, se publică următoarea N. 2746/1925-3 pentru suma de 3600 
cerere de naturalizare, spre ştllota Lei capital şi ace. efectulndu·se ese
acel ore cari ar voI să facă vre-o în· cuţla escontentativa În favo~rea lui 
timplnare, potrivit dispoz!ţiunllor art. Aron Cadar coctra lui Simion Ltpovan 
23 din zisa lege. sa pus sechestru pe următoarele 

Domnule Ministru, mlscătoare 1 vacă 3 piele de olt I 
Subsemnatul Farbaki Ede, domiciliat cocie de paie 20 znopi tuld pretuite 

în oraşul Turda, născut in Bu~apesta in suma de 4800. LeI. 
Ungaria, de profesiune artist, angajat Deci in urma declsulul N de mai 
la trupa teatrală Edmund Sumegl dia sus aJudecătoriel de ocol Şiria pentru 
Turda. Dorlnj a deveni cetatesn ro- Încasarea pretenziunei de 3600. Lei 
mio, io baza actelor alăturate, respec- şi spesele stabilite până acum şe de· 
tuos am onoare a vă ruga să blne- fige teren de licitaţie pe ziua de 24 
volţi a dispune să mlse acorde prin August 1927 ora 3 dm. in comuna 
naturalizare cetătenla română. In Ro- Pâncota la casa urmăritului Se iovitl 
mânnia sunt din anul 1916 Septemvrle cumpărătorII cu aceia obr;ervare ea 
1 in anul 1921 am fost recrutat in mlşcătoarele se vor vinde în bani 
armata rJmân! de cercul de recrutare gata in caz de lipsă şi sub pretul 
Târgui Mureş, rugânduv·ă să blne- estimat. lotrucât mlşcătoarele sunt se
volţi a dispune să mi se elibereze chestrate şi din partea altota şi ace
certificatul doveditor că am făcut ştia şi-au câştlgat drept de esconten-
această cerere pentru naturalizare. tare licitatia se ordonă îa Şlrla la 5 

Turda la 10 Noemvrie 1925. August 1927 
Cu profund respect Goreta Rom. 

Farbakl Ede. No. 171 Indescifrabil 
No. 168 delegat judecătoresc 

mitate cu Legea contabHitătit publice 
(Art. 72-82) şi condiţiunl1e generale 
pentru intreprinderi de lucrări publice 
şi cu oferte Închise şi sigilate pe cari 
concurenţii le vor inain ta Comitetului 
şcolar jud('ţ~an În ziua IIcităti ora 10, 

AmatorII vor depune deodată cu 
ofertele şi o garaoţă provizorlcă de 
dd 4% la valoarea lucrurllor in nu· 
mărar sau efecte de stat' Garanta se 
va majora la 10% de concurentul 
care va dobândi iucrArlle. 

Preşedinte. Pn'fect. 

J. Georgescu (5S) 
No. 110 

Tecretar. 

V. Spiitariu (ss) 

I!llblicafiune. 
Subsemnatul, curătoruJ massel fali

mentului Klein Elemer, comerciant de 
lemne Curtlci. lncunoştlnţez, că mate
rialul lemnos de constructie, preţuit 
la Lei 211842. din magazlna fa11tulul 
Curticl, se vinde prin licitatie cu o
ferte inchlse. Ofertele, cu preturi fixe, 
se primesc la subsemnatul plnă In 
25 1. c. oarele 17. Conslliul falimen
tului susţine dreptul a refuza toate 
ofertele, dacă nu le află acceptabile. 

Arad, 18. August 1927 

Dr. Paei Szu~hy advocat 

Bul. Regele F.!rdinand Nr, 63. 
No. 11"1 
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Colonizările din judetul nostru 
- fesfiuitatea dela lratoş In mijlocul coloniştilor români, _ 

Din cauza apariţiei săptămânale a 
organului no~tru de pază, fe:;iivitatea 
improprie tări rli dela Iratoş n· am pu
tut-o publica in numărul tlf.'cuL Re
latări asupra acesttl festlvitătl au 
apărut in presa hucureşteană şi faptul 
fiinrt de-o importanţă, capitâlă, ele 
sau bJeurat de o p3g'naţie specială. 
Ne vom ~pune şi noi cuvântul, cău
tând a scoate in t videnţă şi fapte pe 
cari corespondl~ntl <Ii pf~sei din ca
pitală nu le-au con')scut. 

Problema colonizărilor la Vest 

Problema colonlzărllor la g,aniţa 
de vest, judeţul nostru in;:adrându-se 
Îo ea, a dat mult de g~ndjt alltori
tăţllor cărora li s'a incredintat solu
ţionarea ei Se ştie că odată cu tra
gerea frontierei, dincolo de graniţa 

românească au rămas numeroase co
mune româneşti printre cari comunele, 
Batanla, Aldea, Ketelhaza, Jula şi Ce
Dad erau socotite drept' absolut ro
mâneşti. In schimb di.Jcoace de gra
niţa românească au rămas comune 
aproape curat ungureştl, cum e cazul 
Jrat oşu luI. 

A urmat, după cum era şi natural, 
repatrlerlle rcclproct', ele fiind mult 
mal numeroase din Ungaria, o ţară 
care se ştie că nu are o lege agrară 

'atât de avantajoasă proprietăţii mi~i, 
· cum avem noi. Băştinaşii unguri s·au 

repatriat numai dIn ordin sentimental 
şi multi din ei judecând şi aprecl!nd 
avantagllle reformei noastre agrare, 
au rămas locului. Rezultatul s'a do
vedit favorabil Judecăţii lor: toţi em
baticarli fiind improprletăritl pe picior 
de egalitate cu indreptăţ:ţij şi coloniştii, 

Problema coIonlzărilor a intrat În 
~ltima el fază' (vorbind pentru judetul 
nostru) in toamna anului 1924 ea fiind 
soluţionată de fostul şi actualul prefect 
de judet l. Georgescu astfel: S'a ho
tărât colonizarea Îo satele cu populatia 
io maj:lritate ungurească, din apro
pierea frontlerli, a tuturor repatrlaţ.lor 
din Ungaria. mai toţi din cele cinci 
co'mune amintite mai sus. Pecetluirea 
acestei hotărâri s'a fă cut tn ziua de 
li August şi festivitatea a intrecut 
măreţia tuturor aşteptărilor. 

La Iratoş 
Automobilele autorităţilor -aridane 

· io ~rf luaserA loc şi reprezentaţi! 
i preset au fost intimpinate in marginea 
: satului, de grupuri de călăreţi in eos-
• tume româneşti nationale. Un drum 

de ţară pornit din coasta satuluI Va
riaşi, ne duce în [ratoş, sat unguresc 
in preaj ma căruia a răsărit ca din 
pământ, colonia românllar refugiati 
din Ungaria. La bariera satului aş
teaptă mare de eapte. Când ne opri m, 
O muzică int Jnează "Deşteaptă-te 
Române" 

Din primul automobH, coboa'ră pre
fectul judeţului, căruia preotul catolic 
fi urează bun venit. D. Georgescu, pre
fectul judeţului, răspunde vorbitorulul. 
aslgurându-l că minoritarll se vor bu
cura mai departe de acelea~1 drep
turt ca şi Romanii. 

[o numele refuglaţlIor a vorbit lo
cuitorul Roşu Matei, declarând, că re
fugiaţll işi dau seama de rolul lor aci 
la graniţă şi făgăduesc că vor rămâne 
sentinele vecinic treze, in slujba ade
vărate! lor patrii. 

S'au oficlat apoi două scurte servicii 
divine, unul ortodox· şi unul catolic. 

Actul improprietArirel 

După aceast:t d. jud. Romul Ore
zean. a dat cetire actului de improp
rletărire acelor ]61 de indreptăţitl. 172 
de colonişti şi 189 de embaticari 

In urmă, d, jtldecător, in calitate de 
preşedinte al comis!el agrare, a vorbit 
sătenilor despre rostul acestei impro
prietărir!, sounându-st', că actul de azi 
este un mic inel din marele lant creiat 
din initL,tlva celui dintâlu exproprlat 
şi celUI mai mare dintre românI, care 
a fost răposatul R~ge Ferdlnand l. 

Preotul Ardeleanu, din Micălaca, a 
povestit câteva episoade din exodul 
dureros al refugiatilor, d-sa fiind tot 
un refugiat din Jula. 

D. prefect G.:orgescu, stăruie asupra 
felulUi cum s'a făcut fmproprletămea, 
elementul unguresc fiind tratat pe pi
cior de egalitat cu cel românesc. Nă
dăjduind că noul colonişti vor fi ce
tăţenii pe care li vrea tara, le făgă
dueşte sprijinul său pentru construirea 
Ş ~oalei şi bisericei de cari sunt cu 
totul lipsiti. 

In mijlocul coloniştilor romAni 
10 timpul gustări!, care a urmat so

lemoităţ:l, am căutat să iau conta::t 
Ctl coloniştii români din (ratoş, şi am 
aflat, că În noua colonIe se adăpos
tesc refllgiaţi români din satele astăzi 
rămase in Ungaria: Botania, Iula, 
Kdeghihaza, Cenad şi Aletea. 

O parte din el s'au refugiat rn anul 
trasării liniei de frontieră, cea mal 
mare parte au venit tn tară, tn ultimii 
patru ani nemaiputând suporta perse
cuţille administraţiei ungJreştl. In ziua 
de 1] August s'a pecetluit improprle
tărlrea numai a 176 de refugiaţi, colo
nişti in comuna Iratoş; in realitate 
numărul lor este mult mai mare. Ei 
mi-au decla ·at, că având credinţă in 
patriotismul celor dela conducerea tăril,' 
speră că vor fi lmpropr!etăritl şi res
tul refuglaţilor, care şi-au părăsit 

avuturlle de dincolo de graniţă, soco
tind că che:narea lor adevărată este 
in hotarele României tntregite. 

Doleantele celor nedreptăţiţi, suntem 
Informati că vor fi realizate, prin bună
vointa d-Iui Stoicescu consilier agri
col, un om cu multă tragere de inl mă 
in tot ce este operă românească. Nu 
trebuie uItat, cA în pecetluirea votului 
de improprietărire dela Iratoş, au depus 
o muncă merltoasă dd. av~catl Măr

culescu şi Nicolescu, cari neglijindu-şi 
Interese de prim ordin, au căutat să 

accelereze cum au putut mai mult 
lucrările intârziate ale acestei impro-
prietăriri. 

Rep. 

Culturale-religioase. 
Domnul prejtct al jlldelului I Ge

orgescu ajutat de o pleiadd ;dealistd 
de scriitori a luat în program intre
prindefea unei vii prop.Jgande cllituraie 
în comunele fruntaşe ale Judeţului. 
Pentru reuşita festivalelor şi concerte
lor proiectate a obţinut largUl concurs 
al Atelleulul poporal .Casa Naf/onaM" 
din Arad Pârneava, care dispune de 
un cor bine instruit de zelosul profesor 
N. Bâru. Preşedintelui paroh. C. Turiru 
l·a reuşit o, ganizarea secţiilor cultu
rale şi a dansuri/or nationale şi pentru 
formarea unei echipe dramatice a ob· 
tinut concufslll cunoscutului pllblicist 
AI. Negură, care va instrui piesele 
poporale contribuind prin aceasta la 
dezvoltarea Rustului artistic şi a sen
timemu/ui natIOnaL. 
Mână in mână că propaKanda cal

turaLă se desfăşoară şi cea religioasă. 

Punctele de acuzare aduse Gomsiliului Judetean ŞI 
fostului delegat de prefect 

Am rezumat in numărul trecut 
.al ziarului nouă puncte de acu
zare aduse de către d I InspEc~ 
tor Administrativ M. Miloteanu, 
consiliului judeţean şi fostului 
delegat de prefect. 

Continuăm mai jos a rezuma 
şi noui l,uncte de acuzare: 

10. Au IlE'glij3t cOilst:'ucţdle 
celor 14 şcoli primare din judeţ 
Iăsându· le pradă intern periilor - şi 
păgubind statul şi populaţia ru
rală. Bugetul judeţului Însă au 
avut grije să·l facă de două ori 
mai mare ca acel din anul 1926. 

11. Grâul şi fon 1urile adunate 
pentr J şcoli au avut altă intre
buinţare: pentru mobilierul pre
turei Sf. Ana şi pentru automo
bile in altgc:ri. 

13, Impozitele au fost mărite 
de trei ori ca cele din 1926 şi 
fonduri tot nu sunt. 

14. A călcat ordinile Ministe
rului de Interne deschizând cre
dite suplimentare pentru intreţi
nerea de automobile (266.529 lei). 

15. A votat suma de 72.000 
lei pentru locuinţa a doui pretori 
care aveau locuinţe oficiale la 
pretorate. 

16. S'au efectuat şi angajat 
lucrări căI când legea contabili
tăţii statului şi a intronat domnia 
ilegalităţjj şi a bunului plac. 
Exemple: Constructia podului de 
peste Crişul Alb şi aprovizionările 
cu pietrişu! necesar şoselelor din 
judet. 

11. Consilierii au format o so
cietate "Imprimeria Judeţului Arad 
S. A," care a funcţionat inainte 
de a fi inregistrată. 

18 S'a dat ordin comunelor 
rurale să cumpere actiuni ale. 

Incercări 
Am mai scris, Într'unul din numerile 

trecute, despre filmul românesc. Şi 

dacă revenim acum, e că vrem să ne 
confirmăm spusele noastre aproape 
profetice, după cum şi să relevăm pro· 
gresele şcoalei care s'a înjghebat aici 
în oraşul noslru. 

Şi·- dela început - cu o vie satis
factie, le vom spune confratilor nostri 
minorilari că dacă ne·am impus un op
tinism corespunzător initiativei, nu ne-am 
înşelat. Cu atât mai pujin cu cât ei 
cari tendenlio~ au criticat initiativa, 
acum singuri fac "mea culpa". 

Dar în aceste rânduri vrem alt ceva. 
Vrem să arătăm întrucât intâmplările 

noastre au fost aproape profetice. 

Corul Ateneului lnsuşind LiturJ!hia 
compusă pe sol major al regretatlllui 
Dima în 14 1. c s'a prezentat la sf, 
slujbă din bise~'ca cated~ald cu c'!re 
ocazie strădaniile neobosite ale dlri
jorului ajutate de d/liginţa şi lnsufie
firea membrilor au asigurot deplina 
reuşită. 

Feţele creştini/or luminate de cre
dinţă se umpleau de mândrie asistând 
la cucernica mamfestare a vldstareJor 
tinere din Pârneava, cari Lăsând dru
mul perzalliei a apwcat pe cel al 
mântuirii. "Cheruvicul" :Sjânt Sfânt". 
şi "Pre 1ine 1e lăudăm - compozitll 
relativ grele - ali jost cântafe cu 
multti pricepere, Nivelând A preci~iu
nea ansamblului, corul Pamevemlor 
va aduce multa cinste. impunândll-se 
în locul de conducere. Nainte, nainte •• 
cu Domnul! 

susnumitei societăţi. Comlinele 
rurale au vărsat 1.124.750 lei 
iar acţîonarii particulari numai 
16.600 lei. 

19. S'au dat ajutoare la per
soane cari nu sunt lipsitf.; de 
mijloace ci sunt rude, prieteni 
şi cunoscuţi de ai fostului dtle
gat de prefect. 

20. In ziua plecărei dela pre
fectură d-l Boneu a dat 50,000 
lei ziarulUI" Cuvântul Ardealului" 
pentru anunţurile ce urmau să 
se publice pe vIitor in ziar, dar 
ziarul n'a mai apărut. 

21. A dat bisericii din IIteu 
un fond de 50000, dIn banii 
judeţului dar fondul să poart~ 
numele • V. Boneu". 

22. Membrii consiliului jude
ţean advocaţi, au pledat procese 
contra judtţului şi comunelor 
rurale. 

23. S'au modificat bugetele 
unor comune după bunul plac 
şi contra legii. 

24. Excedentul bugetar al co
munei Nădlac a fost intrebuinţat 
pentru a cumpăra acţiuni de la 
"Soc. Electrică" când legea spune 
că aceste excedente se vor ca
pitaliza. 
.:':;'25. Dreptul de vânat din co
muna Iratoşul s'a dat d-Iui Emil 
Micloşi contra art 206 din legea 
unif. Adm. 

26. Cea mai mare parte din 
membrii - 21 - au încasat 
diurne pentru şedinţe la care 
n'au luat parte. 
Lăsdm olloratii cttitori să meditezt 

asupra iltgalildţ;Jor fară pertche comise 
de "clica" lostulm delegal de prefect. 
Ce-ar fi losi daca ar mai fi stat la 
puiere aceasta "clică" de t"stă memorie? .... 

""'" t 
.. tI 

norocOâse -
Şi afirmăm o:::est lucru nu ca să ne 

măgulim. Il afirmăm în urma unei des
cinderi la şcoala în care de-o lună În
coace se trudeşte cu prisosinlă. Am 
văzul acolo, ce Înseamnă o ambitie 
Întemeiată, o sfrăduintă fără preget şi 
o demnitate aplaudabiJă. 

Sub disciplinata conducere a Irud. 
nicului tânăr, avid de realizări demne, 
D. Mărculescl1, s'au evidenjiat talente 
pe cari confratii nostrU minoritari nu 
le bănuiau. Şi notăm, fugarnic, doar 
numele celor cari ni s'au impus dela 
prima vedere. 

Nu voim a exagerii sustinând cu tărie 
t că numele d-nelor Gyozo, sofia cu

noscutului artist, Kornely un element 
de o reală valoare, d-şoareJor Vamosy 
Ileana, Ghionca Valeria, Bader, Lelic. 
etc. şi ale Dlor Pudilic care a mai 
figurat cu succes în filmele didodice, 
Haidu B. Ioan, Moşu, Lancos elc. nu lor 
Întârzia să se impună cinetililor. Noi 
nu vom ezită să-i privim cu acelllş 

optimism cu atât mai vârfos cu cât nu 
ne-am înşelat în credinta pe care am 
avuf-o fată de seriozitatea şcoa)ei 

"Mars film" care repetăm nu va În. 
târzia să-şi evidentieze atributia. 

Dtlr pentru aceasta va trebui Înlătu. 
rată răutatea şi pesimismul mai ales 
de că1re cei cari fac acest lucru în~ 

teresati fiind. Bug. 
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InfORmtl'CIUnl. Buletin săptămânal. 

D. 1. Georgescu, prefectul ju
deţului Arad a călătorit Joi, la 
Bucureşti unde va rămâne aproape 
ti săptămână având să soluţio
neze unele chestiuni de ordin 
administrativ. In tot timpul ab
senţei sale va fi inlocuit de către 
d. dr. Aug. Lazar subprefectul 
judeţuluI. 

, 
Camera dtl Comert şi de Industrie din 

Arad, aduce la cunoştinţă celor Inte
resaţi, că tn zIua de 

Situaţia politică 

* 
A produs s[1nsatle, dispariţia mare-

liii comerciant de manufactură Vandor 
BerfGlan, care-şi avea mal!azinu[ în 
coltul străzii Meţianu, Disparullli
se ziee - e'ar fi pornit spre America, 
deghizat fiind ca un rabin. Se Inai svo
neşte ca a luat cu el mai multe mi
lioane de lei Lăsând pe piaţa locaM, o da
torie de aproape 20 milioane lei, Sumele 
nu sllnt Încă confirmate. Ramfine ca În 
urma cercetărilor ce se vor face să se 
precizeze. 

* 
Ministerul artelor a aprobat conce

siile teatrelor minoritare. ]n Arad a 
fost numit director al teatrului, d. 
Szendrey Mihai. 

* 
Toţi acel strălnt cari au depus cărţile 

de călătorle şi biletele de liberă petre
cere cu data de 1 ]unle a, c., la co·· 
misiunea de revizuire dela sIguranţă, 
va trebui ca ia termin de 3 zile să le 
ridice, In caz contrar vor fi dati peste 
frontieră. 

w- ... . -

24 Septembrie a. c. 
se va ţinea în Cluj, la sediul ]nspec
tiei VI. de Mişcare licitaţia pentru con
cesionarea şi darea in exploatare a 
restaurantului de el. 1. şi Il. dia staţIa 
Oradea. -

Cu detalii serveşte Camera. 

* 
a) Inscrierile şi reinscrierile la 

licee pentru anul şco 1927-28 se vor 
tine între 1-6 Sept. 

b) Examenele de admitere, de bursă 
de corigenţă, particulare şi integrale 
integrale, între 10-15 Sepiemurie. 

c) Examenele de admitere în el. V 
Între 20-25 Sep tem urie. 

d) Examenele de bacalaureat Între 
25 Sept. - 10 Oct: 

e) Inceperea cursurilor la 26 Sept. 
f) Chemarea Duhului Sfânt în 25 

Sept. ora 9. 

* 
TArgill oriental din Lwow. Ca

mera de Comerţ şi de Industrie din 
Arad aduce la cunoştinţă celor inte
resaţi, că Târgui Oriental din Lwow 
se va ţinea în zilele 4-15 Septem
vrie 1927. ..... .. , 

Internă. 

Alegerile parţiale, se vor ţine 
la 14 Septemvrie. Şi dacă am 
voi fă inregistrăm prologul ace~ 
stor alegeri apoi .impiicit trebue 
să vorbim despre desorientarea 
grupurilor opoziţioniste. 

N'au tncetat nici acum comen
tările alfgerilor generale în cad 
se acuză magistratura de nereu
şita "pllternicilor zllel". 

Epilogul acelor alegeri ne- ar 
indntui să credem că o forţă in~ 
comensurabilă mocneşte În sânul 
unei grupări, aşteotâr.d doar mo
mentul pentru a se evidenţia. Dar 
iată că alegerile parţiale demască 
- fără consideraţie - goliciunea 
celor cari işi trâmbitau mereu 
forţele. 

Au ajuns aceşti domni să se 
răfuiască pentru ... preponderanţă. 
Adecă atât ţărăniştii cât şi na
ţionaliştii vreau să-şi devedească. 
reciproc, superioritatea. ŞI in acest 
scop nu ştiu cum să fixeze can
didaturile in alegerile parţiale. 

o manifestatie economică 

Aceasta răfuială ce se petrece 
in sînul partidului - cu popu
laritate - nu e o dovadă mai mult 
a neseriozităţii lui? One nu are 
impresia că fuziunea s'a făcut 
intre capră şi varză? Le va im
păca cineva? Dacă impăcarea 
lor e inutilă .... 

De vorbă cu dl. Botez secretarul ge
neral al expoziţiei. Aradul nu a apre
ciat in de-ajuns expoziţia. 

La 6 c.·nt s'a deschis în Arad, în 
Palatul Cultural, Expozitia volanUi de 
mostre a României organizată de uni· 
unea tuturor Camerelor de comert. 

Timp de 9 zile a fost deschisă a
ceasfa expozitie, a cărei aranjare atât 
de pricepută şi cu mult gust, din toate 
punctele de vedere a stârni! unanimă 

admiratie din partea futuror vizitatOri· 
lot", fără exceptie. Era şi nalural, ca 
aceasta expozitie, care a fost clasifi. 
cafă la TârguI de mostre, din anul tre· 
eul, dela l"lilano, unde încă a partici. 
pat, - de cea mai reuşită, să gă· 

sească şi'n Arad. admiratori. Fără să 

esagerăm, - considerăm această Ex· 
pozitie volantă, drept cea mai impor
tantă Înfăptuire a uniunei Camerelor 
de Comert din primii doi ani ai exis· 
tentei sale- - Cele maÎ elogioase ca· 
IHicative pentru simtul artistic, cu care 
este, aranjată aceasta expozitie" pre· 
cum şi pentru deslegarea atât de no· 
rocoasă a problemei târgurilor de ma' 
stre, ajunse la modă, in zilele de azi, -
nu sunt exagerate. Nu avem decât cu
vinte de laudă pentru munca valoroasă 
depusă de dl Botez, pentru reuşita 

ficliunei Dsale, care este sufletul ace
stei Exp()zitii, - îmtradevăr sburătoare 

căci cercetează oraşele cu mici in
tervale de timp, de câte 2·3 zile. de· 
schizându·se cu exactitate matematică 

în zilele şi la ora fixată. încă nainte 
de plecarea din Bucureşti, -- i se cu
vine întreaga recnnoştinlă roinânească, 
atât din pm tea marelui public cât şi 

din partea înaltelor cercuri oficiale. 

cât a stat expozitia În Arad (inclusiv 
timpul de montare şi demonlare). 

Jenat de indiferenlismul Aradului, dl 
Botez spunea că s'a nizuil să aibă o 
explicare, din partes localnicilor. Din - Unele ziare minoritare, prin 
informatiile primite nu a putut retine, declaratiunile lor, dovedesc c'au 
decât lipsa unei reclame mai intense. Tnceput să inţeleagă netemeinicia 
La aceasta explicatie. D.sa are de ră- speranţelor sugerate de către fraţii 
spuns că în Arad a cheltuit cu mult lor şi. .. vecinii. noştri dela vest. 
mai mult decât aiurea. . Şi astfel in scrisul lor in-

A fost neplăcut surprins da preten- deamnă la căutarea unui teren 
Uile extrem de exagerate ale presei de infrăţire Între toate naţionali
minoritare, neÎntâlnite intr'o asUel de tăţile acestei ţări. Şi cum" acest 
măsură, în nici un oraş de dincoace teren nu poate fi altul decât cul
de Carpati. Aceasta presă s'a muJtu- fura, inceputul ne pare a fi foarte 
mii a publica câte un raport asupra acceptabil. Rămâne de văzut dacă 
deschiderii expozitiei, - .şi atâta tot mai poate fI vorba de o inîţia
iar presa română fiind reprezenlată În tivă sinceră şi loială in rândurile 
Arad prin jurnale săptămânale. -- pub. celor cari ne· au amăgit de atâtea 
lieul de fapl nu a fost finut in curent ori prin atitudinile lor deghizate. 
cuinformalii mai amănuntite. _ "Deşertăciunea deşertăciu. 

Li se cuvin justificate reproşuri nilor, toate sunt"... Cuvinte de-o 
şi presei. dar şi negustorimei, celei învechită origine pe cari un "apo~ 
dintâi pentrucă a suprapus interesele stol al neamului" le actualiZează. 
ei materiale, celor generale ale pub-
licului mare. iar celei din urmă pen. E vorba de d. Iorga, cel care 
trucă nu a ştiut trage folosul unei 8' intr'atât s'a supărat pe româllii 
semenea expozitii sosite la domiciliul alegători, incât ziarului său a in
propriu. terzis să i-se mai zică "Neamul 

In Arad există mai multe organiza- Românesc·, ci numai "Neamul". 
tii profesionale negustoreştî nu au dat Cum ar fi exclus şi acest al doi
nici acestea un semn de întelegere, al lea substantiv abstract dacă n'ar 
rostului lor. 

De Încheiere notăm că interesan- fi perechea aceluia de apostol... 
luI film industrial, - 'care reprezintă Dar supărarea d-sale se amplifică, 
unele dintre cele mai importante şi ca- E supărat şi pe d- nii Maniu- Mi
racteristice in:lustrii român~şli, --- abia I halache fiindcă aceştia n'au ade-
a rulat In 9 zile de 4·5 OrI. rat propunerilor D-sale. 
Să sperăm că în viitor nu vom a·" C' . j 1 1 W? E f' 

vea ocasie de a mai semnala astfel:1 10:-1 ,v novatu nsa . ra 1-
d,; lucruri penibile. - Ne îndreptăleşte 5 r~sc sa fie aşa când cmeva a 
sa credem acest lucru şi faptul că ajUnS un exemplu de ... metamor~ 
câleva importante industrii arădane, fozare. 
impresiona te de expozitia volantă atât . 
de reuşită au expus şi ele casele; ast. - Incolo, vacanţa predommă 
fel ni s'au amintit, - afară de fabrica cu moleşeala ei apăsătoare. Şi in 
"Aslra", - care era deja bine repre- legătură cu aceasta, se zice că 
zenfată. - "Industria textilă Arădană" tot căldurii se atribuie sit~aţia 
"Fabrica de tricotaje,,", Fabrica "Ba- i . f" I t'd 
eder" s. a., 1_ Kohn, fabricant de Ifri- n, care a alu.ns o ICtOSU ~ar 1 u-

Externă 

Intâmplările din afară par a fi 
pe cât de variate pe atât de in
teresante. 

- As1feJ, Ştefan Radiei, a de
clarat unele chestiuni de- o im
portanţă deosebită, spunând că 
regele Boris al Bulgariei, ar ab
dică. in favorul regelui Alexandru 
al Jl1gos1aviei, pentru ca astfel 
să se poată face unirea intre Bul-
garia şi Ju~osi<ivia. Rămâne ca 
viitorul să confirme dacă aceste 
declaraţii sunt sau nu adevărate. 

- In Statele unite, evenimen
tele prilejuite prin condamnarea 
celor doi italieni Sacco şi Van
zetti, ar fi luat o notă tragică~ 
Astfel se zi:::e că Vanzetti ar fi 
inebunit zilele trecute ia Sacco
a renunţat la greva foamei. Nu 
vrem să bănuim noua atitudine 
pe care o va luA marea massă 
a celor cari şi până acum s'au 
agitat In jurul condamnărei ace
stor doi condamnaţi. Evenimen
tele se invrednicesc - de sigur-" 
de atenţia tuturor celor carî n'au, 
incetat de a se ingrijora de pre
tentiile celor cari mereu vreau 
să tuibure pacea şi ordinea ... 

- Şi pentru a mai vorbi de
spre America, ammtim că ultima 
lnclinare a opiniei ar fi pentru 
candldarea la preşedinţia Statelor 
Unite, a fostului ministru de ex
terne şi seful republicanilor. 

- A fost privităcu vie satisfac
ţie iscălirea pactului de neagre
siune intre Polonia ŞI Rllsla. 

- In ultimul timp, oameni cu. 
autoritate au c mtribuit la spul
berarea iluziilor clădite in jurul 
campaniei neintemeiate a lordului 
Rothermere. Astfel cu ocazia unei 
festivităţi, d. Painleve, ministrul 
de războiu al Franţei, a arătat 
desluşit netemeinicia pretenţiilor 
ungare. Deasementa d. Henry de 
Jouvenel in interviewul acordat 
unui ziar unguresc dela Paris 
"Az Est" a arătat cât de fără 
ecou au rămas toate cerelile za
darnice, formulate de către lor
dul Rothumere. Nu mai vorbim 
de presa elveţiană care foarte lo
gic explică desavantajul preten
ţiilor susţinute in mod n€indrep
tăţit de cltre cei cari nu-şi dau 
seama de procedeul lor condam
nabil. 

Şi iată că spulberarea viselor 
n'a intârziat. Şi acum, intrebăm~ 
n'ar fI timpul să ca cei ale căror 
inimi pulsau alăturea de cele de 
dincolo, să arunce măştile. 

Cuminţenia este o floare rară 
. care împodobeşte nu pe cei cari 
o poartă la butonieră ci pe cei 
cari işi tndreaptă pasul după In
demnul ei. Acest lucru ar trebui 
să-I inţeleagă odată, aceia cărora 
nu li-s'a cerut decât sinceritate 
şi loialitate. 

- La răsărit, atât in China cât şi 
in Rusia, se deslănţuesc cu furie 
faptele. Rolul principal, tn ambele 
părţi, tl au comuniştii. Şi cel puţin 
dacă ar şti ce vor aceşti profitori 
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Stând de vorbă cu dl Bolez am af. 
lat spre regretul nostru că sub durata 
rămânerii În Arad Expozitia nu 8 În
Încasat din pretul biletelor de întrare 
nici măcar chiria redusă de Lei 30.000. 
(treizecimii). cât avea să achile Pala
tului Cultural; ne mai vorbind de ce· 
lelalte spese avute timp de 12 zile. 

gorifere. Timişoara are vre'o 40 de lUI poporulUI care ne mal având 
vitrine expuse; să sperăm că şi Ara- pe cine lăuda, calomniază 1n mod 
dul va ajunge în scurt timp aceea cifră ordinar ţara pe care n'a ştiut~o 

Rep. guvernâ ... 
ai nai vită ţii umane!.. Ghlrlandt1~: nu 
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