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ABONAJro.1ENTUL: 

Un an 780 L 

, 
6 luni 400 L 
3 luni 200 L '~1 

. 1 Redactia şi ad
ministratia Arad, 
Bulevard. Regina 
Maria 12. Etaj I. 

Director: tUl. eOnSLt'lntJnt:SCU -- .ee., *. '*k ni M 

Organ al Partidului Naţional-liberal. 

II Apare zilnic sub conducerea unui comite~ 
'§* "Ma n *AM 9 i ,.. ,e".,.,.. • 

Anul IV. - N-rul 28. 

Centăţeni întâi, 

minoritari pe urmă .. 

G. Tătărăscu. 

Arad 13 Iulie 1927. 

fiM" ;se' • 

[?ouesteCl • unuI condei de aUf. Presa care ne trebue. 
Paserile mute ale poetului ma

ghiar Tompa au căscat de câteva 
zile pliscuri foarte gureşe. E mare 
zarvă la Budapesta. "Mărgeanul 
Dunării" - cum îşi poreclesc 
Ungurii capitala, - vibrează de 
sonoritafea cunoscutelor şi eter
nelor vorbe mari. 

Subsciladela Sf-tului GeHert is
pita se mulfiplică in cele mai 
fascinante arătări. Chiar un lord 
ca Rothermere nu poate să resisle 
acolo, cu tot sângele-i rece de 
vietuitor insular. La Budapesta 
sunt multe grofîte şi baroane 
multe, tinere şi albe_ Siluetele lor 
de fel preschimbă promontoriile 
din Budufok, Ianoshegy şi G6d6116 
in adevărate grădini ale lui Epicur. 
Sânii şi ochii grofjfelor sunt foarte 
inflamabili, iar gratiiJe lor au un 
secret facil, când trebuie să se 
dea tribuiare ideii atotstăpânitoare 
acolo: reîntregirea pafriei milenare. 

Cum ar fi putut să rămâie ne
păsător lordul Rothermere, chiar 
şi in caliiaiea iui de director al 
unui reputat ziar mondial cum e 
"Daily Mail"! Să mai spunem, 
oare, că in reşedinta amiralului 
Horthy, oficine tăinuife, brevetând 
o caracterizată aihimie monetarEi, 
varsă un mulcom talaz, de cele 
mai varii bancnote spre toate bu
zunarele? 

Ne închipuim prea bine cum 
a fost plimbat şi adu lat oaspetele 
englez, Între lacul Balafon şi pa
latul habsburgic din Buda. Ziarul 
lui inundă doar planeta, zilnic cu 
milioane de exemplare. Dela po
dul catenar al lui Szecheny şi 
până'n cheiul Tisei la Seghedin 
febra revanşistă a scuturat toate 
sufletele. Trucul propagandist era 
aplaudat dinainte. Orgoliul străbun, 
grandomania şi egocentismul an
cestral a trăit iarăş clipe de exal
tare. Şi nimeni n'a fost crutat 
pentruca simpaticul lord (mobri
tanismul e damblaua vecinilor 
noştri) să plece in sfdrşit perfect 
dooumentat de nedreptatea tra
tatului dela Trianon_ 

(Cuvântul Trianon, in compo· 
si1ia lui e o perlă de mnemote
chnică. Tria-non, adecă trei-nu. 
De aici, - gândesc eu, - îşi 
derivă Ungurii faimosul "nem, 
nem, soha". Şi iarăşi, În ordine 
adversă, trei sunt factorii -- pu
tem adăogi noi - din Mica In
telegere, cari Ia rândul lor vor 
răspunde toti trei: nu). 

Cititorii noştri ştiu cum s'au 
desfăşurat lucrurile. Pledoaria 
lordului Rothermere a stârnit co
rul unanim de protestare al ma
rilor cotidiane, inclusiv celor en
gleze. Farsa a avut repercusiuni 
sinistre in lumea aspiratiilor un
gare, - dar lordul s'a ales cu 
un condei de aur, presumtios ca-

dou al aristocratiei budapes
fane. Trist cadou 1 

Şi valurile timpului vor curge .. 
E iarăş sezonul rodomontadelor 
patriotice dincolo de lisa. Ănul 
trecut pe vremea asia erau la 
ordinea zilei solemnită1ile tragico
patriatarde ale aniversării prăpă
dului dela Mohacs. Se va găsi 
el prilejul şi anul acesta. 

Şi în vreme ce Budapesta Îşi 
scaldă în oglinda Dunării splen
doarea de granit, marmoră şi aur, 
furată din Carpatii ciobanului va
lach şi din muntii lăncerilor lui 
Iancu, mosafiri de peste mări şi 
tări vor mai fi ei ademeni ti spre 
tara de răsfătări, despre care po
etul a spus că e "buchetul de 
flori în pălăria lui Dumnezeu". 

Propaganda maghiară iiade 
spre proportii fantastice. A z i
mâine, nu ne îndoim, se va pro· 
fila ca singura industrie mare a 
Ungariei. Căci cine se mai 'in
d0e~te de h0fen~u ei l'.:ntabilHa;e l 

Ce jalnic record în mersul ci· 
vilizatiei umane. Ion Monta", 

Corpul ~itlactic va li 8nti~mcut 
o ştire imbucuI'iHoare, de mult şi muljl 

dodtă şi aşteptată, pare a-;>,e realiza, ca 
o drepiate imanentă. ca o reparatie mo
rală, ce nu putea să mai întânie fără 
a al'unca şi sildi cea mai legitimă inclij
nare şI. descurajare tn muli obiriitul corp 
didactic al învăţl'îmânlului secunriar. 

E vorba de siiuaţiunca materială cre
iată pl'ofesorimei în modul cel mai in
conştient şi vitreg de dUre făuritorii 

mult trîmbiţati ai legii armonizării sala
riilor funclionarilor publici. 

Pe scara de ierarhii născocită rle ge-
ninla neputintă intelectuală a faimosului 
financiar Nanoilescu, dasdilul secundar 
cu t gradaţii, titular şi definitiv, ERA 
ASIHILAT CU I'lAIORUL şi plătit în 
consecintă. 

Profesorul Îmbătrânit tn muncă şi apo-
stolat idealist, pe pragul de a fi pen
sionat, după măruntele socoteli ale D-Iui 
Manoilescu, urma să primească salariul 
din coia 12, 8Q'ică maximum :l.3{JO lei. 

Proletarul intelectual, ai dirai elevi 
erau poate coloneIi sau generali, rlml!.· 
nea ţintuit pe treapta a i2~a, a onol"uriior 
şi a retributiilor materiale, fiindcă după 
conceptia Dlui general Averescu, numai 
militarii trebuiau şi puteau să avanseZe 
până la creştetul scării unde se aşezase . 
pe O-sa. 

Suntem astAzi, in măsură temeinică. 

să afirmăm. că prin directa inspiratie a 
D-lul Ion BrlHianu, şeful guvernului li
beral şi a O-lui VintUă BrlHianu, nedrep
tatea creiată profesorimei de către odi
oasa lege li armonizărH prhilegiilor. va 
fi înlAturată în cea mai apropiati. legis
latură recunoscându-se corpului didactic 
importanta deosebită ce are In rostul 
cultural. social şi national al neamului 
şi dreptul Indiscutabil ce are la un mai 
bun tratament materiaL 

Partidul liberal dă dovezi ,i de data 
aceasta, că pune temei In primul rind 
pe forfele morale ale tirU, pe cei ce 
făuresc 1ntr'un apostolat modest şi tAcut 
energiile morale şi nationale fAră care 
toafe celelalte puteri de ordin material 
riman sterile sau folosesc numai unor 
anumite persoane şi interese. iar nu 

un national. 

- Articol din afară. Părerile unul cet/tor. 
Din partea unul cetitor primim ur

rnălerul articol, pe care pentru unele 
observaţiun! juste, ti pllbiicăm in co
loanele zj:Jndui nostrv, rămanâd a-I 
răspunde in unul din numerile noastre 
viitoare. 

Acum când lleburile tării au fost 
orând/lite, când respectarea /tgllor ne 
este asiguratli şi garantată de un gu
vern, al carui priceput trecul nu-l poa!e 
conhsta nimeni, eu - şi cu mine cred 
că malli cetăţeni ceti/ori ai presl!i pro
vinciale -- am dori să avem aci la 
!!rftilittJ, presa Cait de drept ne trebue. 
Ramâna in sarcina piesei de Clpita[ă 
comcntarea vMoarelor jrământari poli
tice in sâmzl partidelor. Locaitorii sa
telor de{]ărtate /lU au nevoie a se adapa 
în certurfe poLitice, strec urâ!1du-ii-se 
astfel ia sânge - zi de zi ,-- otrava 
care le tl.!/bwC!. judecat:J.. 

Cei chemati, sau cei crezu ti chemati 
Să guvemeze, ceartă-se prin prt:sa dum
/lealor personala şi prin aeeiu zisa lle
ulnl, du;' tot etr.la Centru. Aceste cer
tU/lI {,u iubue sd te .;!ii~ li.lh'm:.i,.:o 
mai apoi să ia şi el pildă rea din 
certurile domneşti. 

Locuitorii satelor, şi fa special aceia 
ai satelor din ju ietele de glani/a, tre
buesc formaţi şi educall pe d,umurlle, 
unde nia ura, nici cearta TiU se întâl
lU'S:':. Ei vor Îndrumările adevărate şi 

ele nu se pot da decât prin pilde fru
moase şi sJalllfi Îfl legatură cu inde
letnICIrea lor de fiecare zi. 

Pom;ţi odaiă pe acest dmm, tnce
pând a gusta din roadele pildeLor şi 
sfatwilor cetite, certurile politice nu-i 
va mal interesa, iar in faja umtlor, în 
eventuale alegeri, ei se vor prr:zenla eli 
judecata dreapta de oameni sănătoşi 
sufleteşte. 

Dacă dorim cu toţit - şi cred că 
in spedal dJ. Georgescil aclua/Ill pre
fect al judeţului este printle cei dintâi 
cari o doresc - să avem in judeţele 
de frontiera,ceiă/eni respectuoşi şi res
pectu.l/ întrt ei şi Jaţa de toată iumea, 
trebue să grăbim cât mai curând a 
creia, aci în judeţul nostru o presă ro
mânească, chemată să pund in cumptInd 
pl0paganda subversiVll a presei minori
fare, care se vinde mulţumită senzati
onalului, cu care se incadreaza zi de zi. 

Scliitori. pricepuţi În a convinge cu 
SC1islil lor, ar t'ebu~ să se aştearnă 
pe lucru şi sd documenleze, că acest 
senzaţional este o reclamă fa/ştI, o 
strigare fdră nici un fond moral, care 
suferd schimbari tot aşa dupa cum 
baie vântuJ. 

ATticolele de îndrumare să nu aibă 
in ele nimic din factura politică de 
partid, Iar marile evenimente, de ordin 
politic intern, să fIe inserate cu obiec
tivitatea gazetăreasd, curat informativă. 
Foita zilnică, sau cum i se mai zice 
foi/eionul, să nu atingă mai mult de 
trti. patru urmari în numere conseCJl
tive. altfel ea deslânându-se nu mai 
poate fi retinulă. Trtbueşte şi aci ca 

seeretarlll de redactie să ştie ce anume 
să Însereze la foileton şi ce nu. 

In vechile organe de presa ale prooa-
gandei nationale: ,,7tibuna" şi .Ro
mânui" foiletoanele alternau când in 
domeniul iiteraturei, când în acela al 
gospOdăriei. Notiţele zilnice de obicetu 
publicate cu lItera mică să cuprindă 

in ele numai fapte demne de amÎntit 
şi dacă s-ar putea sd fie din cele in 
legătură CU istoria noastră /laţ/onaIă, 
care istorie nu este destul de cunos
cută Românfior din ţinuturile elipite. 

In fiecare /lumăr de ziar să se sta-
bilească o coloană fixă, pentru spi
cuirite din presa streină. relativ la tara 
noastru: fie eLe bune, fie rete, pentru 
ca in urma să ne cunooştem prietenii 
ca şi duşmanii de peste grawţe. In 
aceasta. coJoand comentariile redccţiei 

sunt ab.;oJut necesare, pentru formare 
de curente sana!otlse. Mai trebue o 
alta coloană de informatii aufonzate 
in care să se desmintă zvonurile cu 
tendinţă, ale presei minoritare pe cari 
le cetim ziltzic~ autorii lor făcându-şi 
de CI1P, pentrucă Ilimmi!lu c.wu[a Sd-l 
pună la punct. ' 

Mai este nt-cesc.r un reportaj Zilllic, 
in care să ni se scoată în reUd acti
vitătile instituliilor wlturale, administra
tive şi industriale din oroş Şl judet, 
repoltaje pe cari le socotim necesare 
pentru cunoaşterea finutului nostru de 
către tinuturile lnvecfnate. Comentariile 
şi aci ar tri;bui să lipsească, de oarece 
prin obiectivul cu care sunt scrise ar 
câştiga mai mult În scopul pentru care 
au fost fdcute. 

Pen/fel 'realizarea acestui scop, ar 
urma ca şi presa locala să ia act -
în rezumat - de reportagiile similare, 
ale presei provinciale din vecinatatea 
tinutului nostru. Aci comentariile ar 
fi admise, faptul de drept neprivindu·ne 
direct. 

Ştirile din judel sd fie cQmunicate 
de edi'I! persoane autorizate, pentru a 
nu induce in eroarl! organele admini
strative. Chestiunile de ordin general, 
ale diferitelor categorii de funcţionari 

şi muncitori, discutate In presa Ca
pitaM Să aibă ecoul necesar şi în presa 
provincială. 

Asemenea intereselor locale ale tă-
ranului, să li se dea ospitalitatea cât 
mai largd şi cât mal repetată, pând 
la complecta lor solutionare, pentru a 
convinge iăranal - adeVăraiul cetitor 
al presei de provincie - de Insemnd
tafea acestel prese, pentru a o ceti cu 
dragoste, socotind-o făcând parte din 
insdşi existenta lui. 

Şi acum, ca lne het-re. 
Dacă aceastd presă ne va putea fi 

dată de cdtre e/ziar guvernul de azi, 
noi atăţenii nu-i putem fi decât recu
noscători, şi reprezentantii lut aci in 
meleagurile arădane. fie siguri ctl fn 
toate momentele vom şti stI răspundem 
chemarii pe cari ne-o va adresa, dupd 
ft: lui cum am jost educall de presa pt. 
care ne~a pus-o la dispoziţie. 

Cetitor 

... 
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,- __ La - 31 
Bufetul Cinema 

MHlUl M~R(~UlUi 
se .uănâncă 1-1 

! 1-' eftin şi bine ! 
I Funcţ[onarl1 publicI au 20% redllcere'l 
•• .ea _ 

Cele mai gustoase mâncări 
calde şi reci, beuturi excelente 
se capătă în restaurantul şi 

Berăria 

DREHER 
AbonatH primesc deosebite con-
ditiunt 
Piaţa Avram 

(6t) 
Iancu Nr. 17. 

Cinema IIM n l UlM U R nUl U 1" ... """'* U li' ____ ,.".. 

1927 VIIj12 

MARE 

Serată hazlie 
Harold Lloyd (EI) 

in Prater 

Zigotto tntre Chinezi 
JI:pputul reprezentaţiei la Drele 91/~ preeis. 

.... ..... . ..... 
(Itras din pu~licatie de licitatie. 

Tn sarcina, riscul şi pe speselr cum
părătorului tardiv in preluare şi plătire, 
se vor vinde prin licitatie publică, care 
se va ţine la 21 douăzeclşlunu Iulie 

anul curent, la orele (4) oatru după 
masă in birou şi cu intervenţia nota
rului public dr. Eugen Beleş, Arad str. 
Brătianu 2. (:'::00) două sute hectolitnj 
viu alb cuş~r Il 1(2 % a b pivnita 
Siria, cu preţul de strigare de fiecare 
litru (20) douăzeci Lei, aceluia care va 
oferi mai mult, eventual însă şi sub 
preţul de strigare. 

A matoril au să depună 100000. 
lei ca vadiu. Marfa se poate vedea În 
zilele de 18, 19 şi 20 Iulie după masă 
În Şiria pivnita BJhus, pe lângă incu
noştlliţarea prealabilă a notarului pUblic 
sus amintit. Condiţiuoile de licitaţie 
sunt depuse ia biroul nctarului pUblic 
sus amintit. 

Arad ia 12 Iulie 1927. 
Nr. 81 

~ ................. . 
Cele mal mod e r n e c r U c i ,i monumente eroice, pre

gătesc şi construesc 
din marmură din 

străinătate ,1 
dm granit 

precum ori ce 
fel de sculpturi ln 

p i a t r ă şi marmură 
după c o m a n d il fac cu 

cele mal re dus e preţuri. 
Teichert FII 
Sculptori in platri 

Arad, B!.llev. Reg. Ferdinand 63 -65 
77 - wr ţ 

ŞCOLARE 

Dela Academia de teologie orl ro
mână din Oradea. 

In Academia de teologie se primesc 
tineri: . 

a. Cu bacalaureat de liceu. 
b. Cu diplomă dela seminarii teo

logice cu 8 ci. 
c. Cu diplomă dela şcoalele nor

male, tipul vechlu din Ardeal, cu 8 el. 
d. Absolvenţll de 8 ci. ltceale, cu 

obllgamentul ca in decurs de 2 ani să . \ 

ireacă şi examenul de bacalaureat. 
Invăţământul În Academie dureazA 

4 anf. 
Absolvenţ i Academiei vor fi lIcen

ţlaţl in teologie. 
In căminul Academiei sunt 40 10-

curl. Taxa de intretinere în cămin pen-

-
Şedinţa de azi a Consiliului Comunal. 

Astăzi 13 Iulie Consillul ComuD al al 
oraşului Arad, a fost convocat, peotru 
ora 17, deilbe:ându-se asupra urmă· 

toarelor puncte: 
1. Cetirea şi verificarea proceselor 

verbale ale şedintelor ţinute În zilele 
de 5 Mai şi 2 Iul!e 1927. 

2, Deliberarea 'asupra bugetului 
municipiului pe anul 1927 cu modifi
cările făcute de către Consiliul Su-
perior Administrativ. • 

3. Incheierea gestiunei mUDcipiu!ui 
pe anul 1925. 

4, Rezultatul Licitaţlund ţinute pentru 
livrarea lemnelor de foc necesare 
Primăriei pe sezonul 1927/1928. 

5 Rezultatullicltaţiunei ţinute pentru 
confectionarea impri matelor necesare 
Primăriei pe al1ul 1927. 

6 Rezultatul licltatiunel ţinute pentru 
confecţionarea unlformelor de vară 

şi de iarnă pentru personalul de ser
viciu al munlciplulal. 

7. Repararea strlcăclunl10r cauzate 
şi înlocuirea geamurilor sparte la clă
dirile proprietăţi ale municipiului, în 
urma uraganului din 2 Iulie 19:.::7. 

8, Cumpărare altor trei autobuse aece-...... .. "" ... 
tru anul şco 1927/28 este 8000 (opt mii) 
lei, din care j'lmătate se va plAti cu 
ocazia înscrierII, Iar cealaltă jumătate 
la 1 Februarie 1928. 

In cămin sunt vacante 15 burse. 
Doritorii de a se inscrie la Acade

mia de teologie, precum şi reflectantlt 
la bursele căminului vor face cerere 
de 'primire către Coalitiul eparhJal 
ort, romAn din Oradea până la 15 
August a. I!. alăturând : 

1. Certificat despre 
şcoală. , 

2. Act de botez: 

I 
ultimul an de I 

3. Certificat de moralitate dela pa
rohul locului. 

4. Certificat mrdical, dovedind de
plină dnătate. , 

Inscrierile pentru anul şco 1927(28 
se vor face tn 1 Octomvrle 1927. 

sare municipiului în interesul clrcula
ţiunel. 

9 Rezllitatullicitaţiunei ţinute pentru 
nlslparea străzilor nepardosite ale munl· 
clpluiui. 

10. Rezultatul llcitaţiunei tinute pent-
na 
el 

ru transportul pietrei necesare. ca 
11. RezultatUl Iicitaţiuoei ţinute pen- ,ac 

tru construirea unui pod de Beton tir 
armat În str. Moş Ajun. pr 

12. Rezultatul Iicltaţiunel,1inute pen- .-ch 
tru lucrările de tâmplărie necesare la -SII 

Căminul comunal de ucenici din Ca-
lea VIctoriei. nu 

13. Rezultatul licltaţiunel ţinute pen
tru instalaţi unile de apaduct necesare 
Căminului de ucenici din calea Vllţ-
torlet. 

14, Rezultatullicitaţlunei ţinute peo- n'l 
tru livrarea lemnelor de construcţie du 
necesare municipiuluI. 

15. Rezultatullicltaţiunei ţinute pen-
tru darea fn intreprindere a lucrărilor 
de pavare necesare municipiului. 

16. Rezultatul licitati unei tinute 
pentru livrarea pidrei cubice nece· 
sară municipiului. 

17. Rezultatulilcitaţiunei tinute pentru 
furnizarea pâ îZe! necesare spitaluluJ- c 
sanitar de tub~rculoşl al municipiului 
pentru confecţionarea ştergarelor, şer
vetelor etc . 

18. Propuneri, interpelări. 
Vom vedea deci azi, cum d-I Dr. 

Anghel îsi va justifica activitatea 
prtmarlatului său cu atâtea dute-vino 
la Bucureşti - Constanta, cheltuind 
din bugetul primăriei sumele amintite I 
in alt Dumăr al ziarului nostru. Noi ~ml 
asistând la dezbaterile acestei şedinţe, ~e 
vom nota toate scenele de emoţie a tfal 
eroului dela Zam şi le vom împlrtăşi ' 
cetltorllor. - Amintim deocamdată ~/Slt 
numaI două f.pte, care urmeazl a fi e 
dis ;utate: . I 

1. Deliberarea bugetului pe anul Îo tUi 

care am intrat în .a.-d.olla.-l.uLjumlt.a.t2 j.del 
şi 2. Rezultatul uoei licitaţii a celor ~ . 
trei autobuze, cari deja au şi inceput leâl 
să intre in atelierele de reparaţie. )It1! 

~Ic 
a1 Bibliografie. 
u' 

Cele 
· f SaBE şi CUPTOARE de teracotă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un 

m~1 rumo~se loc la 'lltui se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul de ,sobe 
U U din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

Cele Trei Crişuri No. 6 an VIII, Iunie 
1927. Exceleta revistă orădană aduce co- • 
laborarea dlor: dr I. Karacsonyi, 1. Agâr- Ul 
biceanu, Paul Negulescu, St. Bezdechi, Eug. al 
Speranţia, R. S Molin, G. Bacaloglu, Ovid. 
Densuşianu, Volbură Poiană, Brăiloiu. Talaz, 
Baiculescu, Brăescu, Negură. Galman etc. 

Societatea de mâine No 27 şi 28, 10 
şi 17 Iulie 1927. cu un bogat material 
politic, ştiinţific, social şi literar. 

Rog onoratul public am da tot concursul. soţia lui STEIN MOR. No. 79. 

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

(Continuare.) 5 I 
Dlrecţiuntle de Exploatare nu aveau 

nici un personal. (Nu ştiu in care tară 
din lume mal există Direcţiuni fără 

personal). Inspectorii şi Sublnspectoril. 
conducători al Inspecţillor nici el nu 
aveau nici o liaertate de acţiune. 

Nu puteau face nici o mişcare firi 
aprob ue dela centru. Inspectorii, mal 
ales cei dela Mişcare, cari ar trebui 
să fie zilnic in contact cu personalul 
exterior, nu se puteau deplasa, şi nici 
acum nu se pot deplasa pe linie, din 
cauza multelor lucrări de birou ce li 
cereau dela centru. 

Inspecţia de Mişcare mal era in
sArclnată şi cu contabilitatea celorlalte 
servicii şi cred că la incheierea bl
lanţului, se va vedea haosul acestei 
contabllltăţl. Ei nu puteau aplica nici 
UD fel de pedeapsă fără aprobare 
decât .. mustrarea- şi vi puteti tn
chipul ce efect poate avea o singură 
mustrare, asupra UDul acar. cantoaler, 
frânar, pompaglu etc. când face gre
.feli, cari pot periclita slnguranţa cir-

culaţlunel. Pedeapsa, dacă nu al dl 
la moment potrivit, ea nu mai are 
nici un efect. 

Personalul a simtit şi ştie acest 
lucru şi de aceia a întrat anarhia in 
rândurile luI. 

Peste tot, Itpsă de vagoane, de lo-
comotive, lipsă de material de ori ce 
fel, lipsă de traverse, lipsă de ,Inl, 
lipsă de autoritate la conducători, 

lipsă de diSciplină la personal. Re
zultatul aCE-stul nenorocit fel de Ad
ministratie, care a dat inapoi căile 

ferate cu cel puţin 10 ani, s'a văzut 
şi se vede şi azi cind zilnic avem 
de înreg:strat deraieri şi ciocniri, cu 
răniţi şi morţi. 

In această situaţie se găsea Ad-
ministraţia căilor ferate, condusă de 
Comitetul de DIrectie şi de Consiliul 
de administraţie, când la cârma ţArel 
a venit partidul Averescan, iar in 
capul Administraţiei C. F. R. pentru 
a 2-a oră, a venit 01. General Ionescu. 

Dsa a venit cu id~ia preconcepută, 
că la Căile ferate, toţi fură, toţi sunt 

I 

u: 

hoti şi bandiţi şi pentru ca să-si sa- I a băgat spaima şi frica in personal. ~. 1: 
tlsfacă o ambiţie personală, să ajungă Pentru cele mai mici greşeli - o In- sv 
şi Osa ajutor de Ministru, a înjghebat tlrzlere de peste 2 minute a unul II 

o nouă lege, care nu schimbă intru tren - era o urmată de mutare pe cale llul 

nimic situaţia precară a căilor ferate. dls~!plină sau destituire. Mai toate ·Ib 
Regulamentul acestei legi şi orga· accidentele din timpul scurtei Osale ~ 

nlzarea Interioară a Administratiei C. guvernări, se datoresc spaimei de care el 

F. R este o copiere de pe organl- era cuprlua personalul." 
zarea M. A. V. şi rus~ască, cari deşi Dar Dsa ştia sA faci şi demago- e 
au unele părţi bune, nu se potrivesc gie patentă. ~ 
fnsă cu aspiraţiile, cu obiceiurile şi A dat o circulară către întreg perso- OI 

cu tradiţiile noastre şi nici cu im- nalul ca to"l acel cari au vre-o ne- POl 
prejurârlle locale. Din 4 Admin~6traţU mUlţ~mlne ~In trecut, fie de avansare. ~l: 
deosebite, trebue făcută una smgurl, fIe de încadrare etc să facă cerere in • 
şi acela si fie dupl sistemul c. f. r. scris, arltând motlv~ întemeiate. păI 
vecblu care s'a găsit cel mai bun. , !tel 

Aproape intreg Statul Major şi an- S au prezentat câteva mii de cereri, I ~ 
tarajul Dsale şi l-a ales din tot ce s'au instituit mal multe comislunl pentru !Xx 
calea feratl a avut mat slab. vtriflcarea temeiniciei lor. Ice 

Cel câţiva cari erau adevărat prl· Dar nici una nu a fost soluţlonatA, I I 
cepuţl, cu multi şi bogati expe- sau satlsficutl până acum. ~os 

rlentă, erau şicanaţ! şi umtHţi la fie- In schimb ,'a cheltuit bani pe chirll p.d! 
care ocazie, numai şi numai ca să mari pentru localuri luxoase, pentru l I 
fie siliţi să plece. şi dacă guver- covoare, pentru tablouri, pentru con~ 11"°1 
narea Dlul General Ionescu la c. f. r. dicl de control la staţiuni, unde erau ifn 
ar mal fi durat, ar fi fost siliţi aceşti deja multe altele, pe carnete noul. pe h~ 
câţiva distinşi funcţionari si plece creioane sistematice, pe căllmări, pe tin: 
şi el dela c. f. r. telefoane, sonerU şi alte multe lucrur1llir 

01 General Ionescu a aplicat te- de prea puţin folos pentru căile te- t I 
roarea in toate acţiunile ule, incit rate. (Va uooa) ~ur 

ui 

......... 
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TOT IN JURUL SĂPT ĂMÂNll TRIANONULUI. 
Noi cel crezători, noi cel iertători, 

!poi cei naivi şi atât de copilăroşi şi 

i el cei prUdenţi, ei, cei visători, e-I, cei 
i cari neinţelegând ro.tul vremurilor 
:~ctuale continuă să exploateze sen
I tlmentalismul românesc. Şi credem că 
i prin aceste epitete am precizat despre 
Idne vrem să vorbim. Am precizat 
i·substantlvele concrete al căror pro
I nume stau În capul acestei coloane. 
I Vrem să vorbim despre românii 
l-carl în atâtea împrejurări s'au învred
I niclt de atributele de mai sus. şi 
I,despre mlnorltarii cari la rândul lor 
'o'au contenit să-şi manlfesteze rolul 
,dublu pe care-l joacă de 8 ani incoace. 

Ar fi de prisos, credem, să mal 
iprecizăm şi rostul fiecăruia din cel 
idespre care vorbim. 

I
Ar fi de prisos pentru unit, dar ne 

indoim dacă ar fi şi pentru ceilalti. 
I:ş! flindcă ne indoim, încercăm a pre
t elza unele criterII cari dacă până 
[.acum au fost neglijate. de-acum se 
~vor Impune. 
i Minorltarii. indiferent dacă sunt 
i nemti sau unguri, de 8 ani Încoace 
o'au Izbutit să se impace cu gândul 
,că va trebui să accepte o atitudine 
jneasămănătoare aceleia care el pre
'bedat războiul mondial. 

N'au jzbutlt fiindcă n'au incercat. 
I n'au încercat fiindcă pentru ei 01-

frnic din Imperioasa sltuaţ!e a vremilor 
~de azi nu prezenta un fapt real un 
:fapt statornic, dăinultor. Pentru el. 
!Situaţia creiată atât prin jertfa miilor 
~e eroi cât şi prin fireasca precădere 
la celor in drept, nu era decât o si
tuatie efemeră, J1psită de temeiu şi 

deci neglijabilă. ŞI această atitudine 
'.a lor era cu atât mai constantă cu 
.cât era mal menajati de cel cari ră

Imlnând stApini in fara lor, visau 
:glorlile trecutului, când asemenea 
,satrapllor şi neprevăzătorllor glambaşl, 

guvernau - lmpintenlndu-Ie - natiuni 
ia căror conştiinţă oţelită n'a putut fi 
~urmati nici o clipă, cu toată ura pe 
~are o sirnţiau arzând deasupra capului 
~or. Şi printre aceste natiuni cari 
I$I-au călit conştllnta ]a razele bine· 
~ăcătoarei şi surâzătoarei nădejdi erau 
~i JomânU. 
I RomAnII, cari datorită vitreglel tim
,purllor, se margineau la şiragul lacrl
!mllor fierbinţi şi la suspinul dolnelor 
iisvorite din suflete trudite şi obidlte, 
:au purtat, secole de-a rândul. germe
'nul unor vise motivate şi dorul unei 
~ibertătl naturale. 
, .ŞI au visat - dorind - atitea 
l"eacurl. 

Dar când cursul vremilor capricloa
~e şi-au scuturat praful, câod vitregia 
.8 fost demascată, când fnlăcrlmatele 

apus. Cel puţin pe aceia il bănuiam 
001, fiindcă pe cel din mijlocul nostru 
nu-j obServam În miopia noastră po
litică. 

Şi poate nu-I observam nici de cum 
dacă nu dedeau semnalul to\!mal ei. 
El cei visători, el cei cu rol dublu ••. 
Şi in firea noastră blândă n'am con
tenit să ne înfrânăm bunăvoinţa. ŞI 

in timp ce ei ne Intindeau degetul
poate semnificativ - Doi le Întindeam 
braţele. S'a întâmplat insă, să le sim
ţim răceala. S'a întâmplat ca să ne 
deschidă ochii O săptămână a Trlano
nulul - pentru a vedea că cel din 
mlj locul nostru prilejuesc Olul Tătă
r!scu o categorică afirmare: "Cetăţeni 
intâiu, minoritari pe urmă"'. Vor fi in
telegând oare minorltarii pe cari Îo 

naivitatea noastră românească oblşnu
lam să-I mai numim şi "cetăţeni", Im
perioasa directivă indicată de un ade
vărat politician? Vor fi înţelegând 

oare mlnoritaril cărora prin atâtea 
concesii li s'a dat prilejul să se crea
dă într'un Ardeal care după ei va că
dea in vechea-I stare vitregă - In 
urma ţipetelor de 7 zile cari profa
nează numirea unei cetăţi in care pri
hana sângelui şi-a sacreflclului a fost 
consfinţltă ? 
Dacă inteleg, atunci de ce atâta 

Independenţă in manifestarea lor po
lIt1că? De ce in ţara pe care de ati
tea ori au reclamat-o Ligel Natiuni
lor aceşti minorlt ari nu-şi mai tnteleg 
rostul politic fi 

ŞI poate până acum n'am fost atât 
de precişi. Deaceea întrebăm pe cei 
cari nu pot inţelege rostul lor in po
litica românească, daci s9cot admlsl
bll faptul ca în ţara in care s'a in
tâmplat să pribegească, să persiste 
intr'o pornire pe care o indică pes
cuitoril carf au inventat săptămâna 

Trlaaonulul fi Socot ei admlsibll că În 
mijlocul nostru să fie complici al unei 
politice dezorientate şi fără căpătuia

lă? Căci politIca adoptată de mlno
rltartl noştri nu este altceva decât o 
inchinare spre epitetul pe care-l vom 
detesta cu ultima indignare acela de 
"pescultorl ilt api tulbure". In aceste 
momente de "turbureaIă" inainte de a 
indemna pe cel cari se învredulcesc de 
acest epitet - să-I părăsească, ii vom 
indemna să incerce a pitrunde firea 
românului nu spre a o exploata, ci spre 
a o inţelege. ŞI când o vor inţelege, sin
guri, se vor ruşina de nevrednlca lor 
pornire. 

B. Ugar. 

....... " .. - .. t ~. '.-"'.'''' 

Paricldul din Varia,. 

(jolne au prilejuit cântecele libertăţII, Linj~tita comună Variaş din 
poporul artist in suferinţă, şi-a luat cu judetul nostru a fost zgu duită eri 
bărbăţie partea el I-se cuvenea. I de infiorătoarea crimă făptuită de 
ŞI-a luat zestrea pe care dacA n'a tânărul Boca Iosif asupra tatălui 

'Părăsit-o apoi nici n'a uitat si o lu- său Boca Ion. 
bească şi să o preţuiască. In urma unei certe fiu1 şi-a 

ŞI IatA că ia inceputul celui de-al omorât tatăl cu câte-va lovituri 
XX-lea veac, s'a dat naţtunllor partea de ciomag. Până la ora când 
ce II se cuvine. punem ziarul sub presă alte amă

Fie ci această parte, acest drept a nunte ne lipsesc. 
fost ceDsflnţ!t printr'un tratat numit Criminalul fiu se află arestat 
.• dela Trianon". Ia postul de jandarmi din zisa 

Oa~ la Trfanon s'a îocuDunat Eu- comună. 
ropa cu aureola aurie a libertăţII. Dl Procuror Mândru şi Di Ju
fruntea ei invechltă şi prăfuitl a fost decător de Instrucţie Radu Pas cu 
invlorată ,i o aurorl visati, Şi-a in- insoţiti de Dt A. Brădean, me
tlQS aripele la_ orizontul nouilor por- dicul şef al judetului, s'au trans
UlrI. portat astăzi la locul crimei pen-

Dar s'au ghlt pescuitorl cari sA tru autopsierea cadavrului victi
turbure senlnul acelei aurore. ŞI pes- mei şi facerea cercetărilor pre
cultorll se găseau şi la răsărit şl la liminarii. 

Intre seriozitate • 
SI , 

I~e bunic politică 
Strălucitul succes al guvernului, atât răspândit de demenţli aceluiaş partid 

la Cameră cât şi la Senat, ca toate şi zadaml;ă va fi şi de aci înainte 
succesele politice in general, n'a ră- ori ce incercare de a abate pe cins
mas fără bârfitor! conduşi de duşmănie tltul şI dreptul ţăran român dela cre
şi Invidie. Nici până astăzi unele gru- dlnta lui, legea lui şi increderea lui 
p~rl politice n'au priceput in miopia in partidul Ilberal condus de l. C. 
lor indărătnlcă, că succesul nu se ob- Brătianu, incredere dovedită cu atâta 
tine prin bârfelf şi ponegriri ci prin- prlsoslntă in actualele alegeri. 
tr'o indelungată propagandă şi prin Oesfidem partidul Naţional- Ţărănist 
însăşi garanţia pe care o oferă per- să-şi îniuşlască aceaşi focredere a 
sonalitatea şefilor partidului. masselor conştiente de menirea lor. 

Noi regretăm această copilărească prin manifeste absurde d'alde Kracalia. 
incăpl!ţinare mai ales din partea par- Asigurăm pe domnii din partidul 
tldului Naţional-Ţărănist care până Naţional-Ţărănist că nu-şi vor atinge 
astăzi a dat dovadă că nu prezintă astfel tinta, n'o vor ajunge filncă tă
garantia necesară unei grupări politice ranul român e sătui de secăturism 
serioase, nici prin partizanii şi nlci polltic, de minciunile electorale şi de 
prin şefii săI. raiul d-lui Kracalia. 

Este deci zadarnic şi fără normi Noi dorim partidului National-Ţă-
protestul neintemeiat şi absurd prin rănesc o supremă revenire la realitate 
vorbă ,i gesturi făcut de unII domni şi cinste, prin aruncarea măşti! rld!
senatori din partidul Naţlonal-Ţără- cole după care Îşi ascunde goliciunea 
nesc. sufletească căci dacă va fi prea târziu 

Zadarnica a fost şi agresiunea dela pentru o revenire va rămine desigur 
Galaţi a unor brute din numitul partid I o actualitate celebra evocaţlune a lui 
contra unor liberali. zadarnic şi crl- Ţepeş, care va şti să aleagă intre 
mlnal a fost manifestul lui Kracalla Văcăreştl şi Gherla. ... "" , ... 4--' 4#" __ 

Adunarea generală 
şi şedinţa Comitetului Şcoalei 
normale de stat peratru băieţi 

din Arad. 
La 9 julle d. m. a avut loc in sala 

de desemn a Şcoalel medii "Joslf Vul
can- dia localitate, Adunarea generală 
a membrilor şi şedinţa Comitetului 
şcolar al Şcoalei normale de stat pen
tru invătătorl "Tita Maiorescu" din 
Arad. 

Atât Adunarea cât şi şedinţa res
pectivA a Comitetului a fost prezl
dată de către OI maior Petre Mftu
lescu. 

Conform ordinei de zi, s'a ratificat 
de către adunare alegerea Dlul Ingi
ner C. Bălteanu, directorul şcoalel de 
arte şi meserii din localitate, ca mem
bru al Comitetului. s'a descărcat actu
alul Comitet de gestiunea anului tre
cut şi s'a aprobat noul buget al Co
mitetului şcolar. 

Comitetul Şcolar s'a ocupat de ase
menea cu mal multe chestiuni de ur
gentA şi deosebită importlnţă, precum 
solicitarea unui ajutor din partea ju
deţului pentru pagubele suferite de 
ŞcoalA la acoperişurile pavilloanelor 
de la Gal şi pentru recolta distrusă 
din pricina clclonulul de la 2 Julie. 
Intregul Comitet şi-a exprimat pro
funda convingere, că Dl J. Georgescu, 
actualul prefect, va da cel mai larg 
sprijin şcoalel de lumlnitori al sate
lor din oraşul nostru, a cărei Infiintare, 
existenţă şi desvoltare e strâns legati 
de ocrotirea atât de preţioasă ce D-sa 
l-a acordat inel de acum 3 ani. de 
cind, această Instituţie de culturA na
tională se găsea intr'o grea criză, gata 
sA dispară prin Intrigile, şi duşmănia 
celor ce reprezentau aşa zisul spirit 
regionalist şi tradiţionalist, strlmpt la 
simţire şi inţelegere, netolerant şi per
secutor, care monopollzase aşa zisul 
trecut glorios al şcoalel similare din 
cetatea culturală a Aradului. 

Comitetul a mal des bătut apoi asa
pra petlţlunH ce t s'a adresat de cltre 
OI o. Oargl şi consortiul, prin care 
se cere reducerea la jumătate a arenzli 
pe care consorţlul e obligat ,'0 pUl
teascl Şcoalel normale pentru cele 56 

,te va, ... ' ...... li "'" 

jugăre ce ţine în arendă de ]a aceasta 
Instituţie, intrucât aproape' jumătate 

din sămănături şi recoltă a fost dis
trusă de către grindina de la 2 Julle. 

Deasemenea s'a Juat act cu satis
facţie de numirea Parintelui Cluhandru 
ca delegat autorlzat al Conzistoriulul 

~ 

eparhlal local in Comitetul Şcoalelor 

normale de stat şi cea ortodoxl româ
nă din localitate, fuzionate deftnltlv 
prin decizi unea ministerului instruc
tiunii. Şedlnta Comitetului a luat sfâr
şit la orele 8 selra. 

DI. Birtolon şi şofeurii. 
- alt scandal -

lntr'unul din numerlle trecute al zia
rului nostru, am relatat un scandal pe
trecut intre d. Blrtolon şi un şofeur. 

Nu ştim dacA şi eroul de atunci 
este identic cu cel despre care vrem 
să vorbim astăzi. Dar bănuim că eroul 
nostru are o predilecţie in g. se bate 
cu şofearli. 

Astfel şofeurul maşlnei No. 3410 
Bucureşti, pe când se afla tn Conop. 
a fost bătut de către dl Blrtolon carc 
a mai incercat sA-1 spargă şi cauclucu
rIIe. De reţinut faptul că atacul s'a 
petrecut in fata şefului de post dIn 
Conop, fară ca acesta să ia vre'o mă
sură tn contra agresorului. Cauza o 
vor explica autorităţile competente, 
cari vor cerceta cazul. 
Până atunci ţinem însă să aducem osa

nale eroului care cu atâta trudă ţine 

să rimână subiectul reportaglllor noa
stre despre scandaluri. Am întâlnit 
oameni cari in propaganda electorali 
s'au Impus atenţtunei noastre prin alti 
activitate de cât aceea a scandalurilor. 

Dar.;. fiecare cu ce poate. Şi dluf 
Birtolon nu-l contestim un merit: 
aduce la rezon şofeurtl. ŞI In truda 
de a le completa educaţia riscă si-şi 
de mascheze propria la nulitate inte
lectuală. 

F ărl astfel de manifestări superioare 
dl Birtolon ar rămine un anooim a
gent electoral national-ţărănist. 

Pentru a-I da posibilitatea să lasă 

definitiv din anonimat. şeful de post 
a raportat autoritAţllor militare supe
rioare care nu vor tntârzla. desigur, 
a I aduce In fata consltlalul de rubol. 

-

).' ,.~-



Pagina 4. TRIBUNA NOUA Nr. 28. -
InfORmflrlUnl. , 

• D. Vint!lă Brătlanu a lucrat cu I Din cauza boalei ce-l ameninta 
ambii secretari generali la stabillrea de vre-o câţiva ani încoace, s'a re~ 
liniilor generale ale viitorului budgt"t tras in comuna sa natală de lângă 
pe anul 19!8. Orăştie. 

• Târgui de fete de pe muntele 
Găina se va fine anul acesta la 17 
Iulie. Societatea arădană de turism 
.,La drum" va organiza cu această 
ocazie o eXcursiune în muntii Apu
seni. Excursiunea va dura între 
15 - 20 Iulie şi se vor vizita piscuri/e 
şi ghetarii din aceste locuri. 

• proectul de lege pentru acordarea 
amnestlei a fost iotocmit complect. 
Nu se ştie dacă protctul va fi depus 
in actuala sesiune parlamentari sau 
dacă va fi adus în sesiunea de toamnă. 

* Decedatul Ion Mihu, marele ro
mân şi mecenat al Ardealului a fost 
un facior important al vieţii ardele
neşti dinainte de războiu. 

....... ~ ve, 

Intreaga sa avere de circa 40 mi
lioane şi-a lăsat-o prin testament 
bisericei şi şcoalei. 

* La mlnl.terul de finante se lu
crează la repartizarea fondului de 25 
mll" oane destinat improprietăririt func
tlonarilor a.:estui departament. 

* In bugetul miniaterulul artelor
s'a prevăzut o sumă de 700 mii 
le' pentru tIpărirea poezlilor lui 
Eminescu intr'o ediţie demni de 
numele lui. 

• Joi se va ţine un consiliu de mi
niştri În care se va discuta Intre altele 
şI Mesaglul de deschiderea Parlamen

tuluI. 

film romanesc. 
Pare curios titlul articolaşului oos

tru dar dacă vom privi cu oare care 
optimism iniţiatIva porn!tă de către 
nişte oameni nelipsiţi nici de ambiţie 
nici de zel, de sigur că titlul acesta 
va părea acceptabil. 

Căci de ce n'ar sta împerechiate şi 

aceste două cuvinte mai ales acum 
când arta mută a luat o extindere atât 
de mare şi când este pretutindeni 
atât de apreciată? FIindcă iniţiativa 

porneşte dintr'un oraş de provIncie, 
din Arad? 

Nu credem că acest lucru ar împie
dica o Iniţiativă lăudabilă! Căci dacă 

noi nu putem crea oraş ca Hollywood-ul 
pentru filme, apoi să incercăm a face 
filme pentru oraş şi deci şi pentru 
tară. Avantagiile s'ar ivi şi ar fi con· 
siderabile. 

Şi nimeni n'ar ana de pierdut ni
mic. Cu atât mai puţin ziarele mino
ritare din loc cari tn oblşnuita lor 
indiscreţie, au pătruns in biroul unde 
oameni de bună credinţă se străduesc 
să facă ceva. Ori Aradi KOzlOny şi 
Erdely Hirlap sunt convlnse că în 
România nu se pot face filme? Să ne 
ierte în cazul acesta) dar nici noi nu 
ne putem lmpăca cu gândul ca Româ
nia să rămână mereu importatoare de 
filme. 

Şi România datorită pesimismului 
caractenstic celor cari vâră beţe'n 
roate, a ajuns de multe ori si!. fie bat
jocorită in străinătate când in loc de 
a se arăta "vederi din capitală" se 
arătau .,scene de mahala" sub titlul 
prim tnsă. 

Iată deci un motiv destul de serios 
pentru a privi cu ochi buni şi iocre
zătorl intreprinderea care a luat fIInţă 

in Arad, sub numele de Mars·Fllm şi 

articol. Şi ştim bine că au rămas toa
te baltă. 

Că acest lucru a încântat pe impor
tatorii de film, nu ne îndoim. Dar da
că i-ar tnc:tnta şi pe confraţii minori
tari, atu.ci înţelegem de ce in săptă
mâna trecută, scriau cu atâta ironie 
despre încercarea unor oameni stră

dalnlcl, zeloşi şi din păcate şi ..• mo
deşti. Noi am sfătlll pe Indiscretii nos
tri .:onfraţi să fie mai pacienţi, mai 
optimişti mai crezători şi să mai aş

tepte, dacă reuşita intreprlnderei din 
localitate nu le·ar face decât bucurie 
In caz contrar, le-am înţelege şi noi 
indoiala. 

Pe noi numai gândul că vom putea 
vedea în film minunatele ţinuturi rOina.· 
neştl, ne face să fim optimişti şi cre-
zători. Bu. 

---------------------------
Banchet 

in t=instea oaspeţilor americani 

In cinstea dlstlnşl\or oaspeti ame· 
rlcanl s'a dat Luni seara un banchet 
la care a luat parte şi ambasadorul 
american Culberston. In toastui său 

d-l Culberston aduce urări de sănă

tate M. S. Regelui. 0-1 Manningh, 
conducătorul profesorilor americani in 
numele universităţii din Columbia 
aduce salutul său intelectuaWor ro
mâni şi condatarea faptului că nici 
unde în Europa nu li-sa oferit o mal 
călduroasă ospitalitate ca "in ţara ro
mânească. Vor duce cu dânşii, spune 
d·I MaHningh - peste Ocean, amin
tirea ospitaJltăţil poporului român şi 

promit că oriunde şi oricând vor şti 

să răspundă tuturor calomniilor ten
denţioase la adresa Rămânlei. 

-
Consilieri comunali din oraşul şi judetul Arad! ~ 

La alegerile cari vor avea loc Joi, 14 Iulie pentru un loc de ~~ 
Senator al consiliilor comunale dati votul vostru 5 1 

Dr-ului SEVER ISPRAVNIC, !~ 
advocat ~ 

turn se uor 8c~itH Dr~o
n~nl~le ~e ~lată 10 t. f. ~.' 

Printr'o circulară adresată tu
turor directiunilor speciale, prin
cipale şi de exploatare efr. 1J s'a 
pus in vedere, din ordinul sub
secretariatului căilor ferate de a 
nu mai ordonanţa sumele maÎ 
mari de un :milion lei, până la 
.noi dispoziţiuni , urmând ca in 
acest interval de timp să se plă
tească numai ceeace este ordo
nanţat până in prezent. 

Ordonanţele de plată emise 
asupra staţîunilor şi cari sunt de 
o valoare ce trece de 200.000 
lei nu se vor mai achita decât 
c 1 acelaşi procent cu care se 

l'h 

hotărăşte să se plătească şi or~ 
donanţele emise prin casa gene· -
rală efr. şi Banca Naţională, pro
cent ce se va comunica telegrafic _ 
staţiuniler ce vor fi autorizate a -
face plăţi de ordonanţe peste 
suma arătată mai sus. 

Ciclonul din Galaţr 
In ziua de Il Iulie orele 3 el 

d. 8. s'a abătut un ciclon de (e 
o iuţealA extraordinară urmat al 
de o căldură cu 48°-50° la si 
umurA şi peste 50 la soare. pi 

Au fost şi câteva cazuri de' si 
isolaţie. d, 

Pe lacul Brateş ciclonul a 
surprins 3 bărci cu excursl-' f( 
onJşti, cari au fost salvate" 
numai mulţumită prudenţe' SJ 
unor pe scari. , g, 

SI 

a 

Ultima oră 
1 

iI 
c 
a Comisiunea centrală pentru 

alegeri va ţine Miercuri o şe
dinţă in care va alcătui noua 
"listă a deputaţilor. Lista va 
fi publicata în ziarele oficiale. 
Până la intocmirea ei, toate 

listele publicate până acum 
atât de ziarele din capitală 
cât şi de cele din provincie 
sunt şi rămin provizorH, fă
cute fiind pe baza unor cal
cule nedefinitive. Intre acestea 
intră şi lista deputaţilor Ara
dului publicată în numărul nos
tru de eri. 

* 
Burse pentru studenţi 

D-I Vintilă Brătianu, ministru de 
finante, a hotărât schimbarea reduce
rilor de devize ale studenţilor români 
din străinătate in burse, cari se vor 
da studenţilor merituoşl. 

• 
Bflcflf'eşti.- Joi se va tine un con

siliu de miniştrii in care se va lua ho
tclrârea definitivă a jormalitălilor de
schiderii ses/unei parlamentare şi cu
prinsul mesagiulul regal. 

'" Clemenceau bolnav. 

Praga. In legă/ură cu ploile 10-
renţiale din munţi Evz, ziarul "Pre
ger Tage b Iair' spune următoarele: 

n 
u 

La Bellnifz în munţii Evz, ruperea. P 
de nouri a avut un debit de apă de n 
209 milimetri. In Schănwaid sunt 
mai multe victime omeneşti. Omul· 
time de case -au fflst-1'UiJ'ttlle. in -va· 
lea Elbei pagubeie sunt evaluate la 
20 milo coroane cehoslovace. Nume· 
roase parae umflate de ploae au 
dus podurile. 

• 
Alt prăpăd la Paris. 

Paris. Eri seară in capitala FranţeI 
şi jur a băntult un uragan groaznl: 
care a cauzat pagube considerabIle, 
In multe case apa a pătruns în plm

SI 

n 
d 
a 
( 

c 
F 
li 
Si 

nlte şi ta locuinţe chiar, aşa că a fo~' a 
nevoe de ajutorul pompierilor pentn l( 
evitarea victimelor omeneşti. 

Apa a ajuns pe străzi înălţimea de" b 
70 cm. d 

• 
Şi la Londras .. 

Londra. Eri după masă s'a a bătu! 
asupra Londrei uu uragan losoţit de 
o ploaie abundentă care a inunda, 
străzile oraşului. Trăznetele au prici
nuit însemnate pagube făcând şi vic· 
time omeneştI. 

• 
năvlt de gripă. La vârsta înaintată a Nici Berlinul nu se lasă. 

Paris.- D-I Clemenceau s~a îmbOI-1 

distinsului bărbat de stat, cazul se Berlin. Luni d. m. o uriasă ruper . 
preslntă destul de grav. • de nouri a cauzat inundaţie În 

• tot oraşul impledlcând circulaţia. Pa-
Mare incendiu la Moreni. gubele ating sume fabuloase. 

care promite ca incă în vara aceasta I 0-1 Titulescu ministru de externe în pădurea Moreni1or s'a decla-
să facă un film după nemurltoarea şi a golit paharul său in sănătatea pre- In jurul asasinării lui 

• 
c 
( 

:z 

minunata operi a lui Vlahută "Româ- şedlntelui Statelor unite, Coolidge. rat eri un incediu care a consu- O'Higgins. 
Dia pitorească". Cu astfel de vederi mat in Intregime două mii vagoane Londra. Se anunţă din Dublin, î! 
din frumoasa ţară românească. credem de lemne tăiate. Vântul a impră- legătură cu asasinarea ministrulUi 
etam putea chiar trece granitele şi nu Un succes al ziarului nostru ştiat focul la mari depărtări ame- O'Higgins. arestarea a 9 conspira 
fără succes. ninţând astfel satele morenilor. tori. Arestatii vor fi aduşi în curSIl 

Atunci de ce atâta Indolală? Şi de In urma celor relatate de noi Autorităţile militare au detaşat zilei de astăzi în fata parchetulu 
ce atâta răutate chiar? Pe confraţii In ziua de 8 Iulie sub titlul .. Daily Telegraph'" aduce unnătoa 

O câteva plutoane de soldaţi pen- 1 
noştrlf ti preocupă chestiunea finan- " grevd cu tâlc", Direcţia Ge- rele declaraţiuni a d-lui De Va erD" 
clară? Dar unui domn Eomolleff t s'au nerală a atelierelor c. ,. r. a tru localizarea incendiului. Pa- ,.Faptul este de neiertat. Sunt COli 

dat milioane pentru a realiza tmp!- ordonat o anchetd. gubele intrec până acum suma vins însă că nu e în legătură CI 

;.;re;;.;;c..;.;h.;;.;er~e.:;.a...;c:.::u:....v~ln_te_l~or __ di:....n_f.;;..ru;.;..n...;.t-:-ea--.::a..:..ce.:..:s..:..tu.:..:i...!..._.:..S..:..o...;..co.:....-ti_m~c...;.;d~e'..;;!!.;,...:.ş~i ...;t.;;.;im..:..:.!:.p.;:;;a.;.;I.~_J....,;d~e~3:......:.;m:.:..i:.:..li...;0_a_n_e--le_i_. ______ ..;....;..n;..;.ic;;;;i;-o;;......;;0~rg2..a~n~i~za~f;;_ie7r.;.:ep:_ut:b::_:l:;_:ic7a::on~ă-;-".~ 
Tipografia Diecezană Arad. Cenzurat Prefectura Judeţului. 
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