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Violentele de ori ce fel~ 
dau totdeauna rezultate ne· 
gative. 

Cine are dreptate o va că· 
păta şi fără presiuni. 

din inlerwievul cu 
Di. N, P~tr~$cu-Comrum. 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Director: flll. COnSl:flnLlne:SCU II Apare zilnic sub conducerea unui comitet Arad 15 Iulie 1927. 
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Oameni cari se plâng ciL .. ~!~i!!~O!!!"j~r!~'OJ~nD;!:}~~~ Sfichiuiri ..•• 

Aradul, sau mai bine zis reprezentanţii 

lui! se pregătesc de mare sărhătoare. Presa de Capitală ne-a adus,! Ciceo PoPPJ vom aminti nUloa: 
printre alte plângeri ale diferiţllor una 1 care a impărtăşim cetitori
oameni politici, şi pe aceia a dlui lor fiind chiar la ordinea zilei. 
Ciceo Popp, cum că mai bine nu OI Cicio Popp beneficiază din 
se n~ştea să apuce stări!e fapte- anul înfiinţării Consiliului Diri
lor dm Rom~n1a t~t:egtta de azI. gentl de un număr respectabil de 
Ce rost va fi urmartt plângerea Km. de linie. Decauville, care i-a 
dlui Popp, declarăm formal că servit pentru exploatarea imensi-

I n~ Inţ~.legem. Dsa, dintre tot! tăţilor de păduri al căror prop
pnet~n11 P?litlci,. a fost cel m~l prietar este. Linia i-a fost repar
faVOrIzat ŞI a atms toate demm- tlzată de către membrii Conslliu
tăt~le u~ui om politic, aiungâ~d lui Dirigent, fără nici o altă c!a
c.hlar ŞI pr.eşedln~e. de ca.nslhu, usă şi hmp de opt ani dsa a in
fie el nuDuL .•. dmgent. Smgura trebuinţat-o, ca ori ce altă pro
plângere pe .c~re ar ~i putut s',O prietate penonală, uitând chiar 
a~dreseze m:ţlel - ŞI }otuş n a că ea aparţine statului. O revi
fac~t-~ - a fost nepatrunde!ea zuire a organelor superioare, tn 
dsa:e In Parlam~ntul trecut, cand chiar averea lor de drept, a con
stând. intre santlnelele. de jan- statat că linia Decauvi11e, de pe 
darm: I~ Glogo~at pnvea. cum domeniile dlui Cicio Popp, le 
popularitatea dlUl V. Gold~ş cJ.e- aparţine şi organele reprezentante 
şte .tot. mai mult. sub falduflle din partea locuiui au primit or
unUl tncolor, strel~ de sufletul din pecis "Să demonteze de ur
dsal.e, purtat de mana ş.ubredă a genţă această linie De ca 1.1 v ilie, 
un.Ul .B~raba.s. Bella, .allatul ge expediind-o tot de urgenţă la .... 
pnnclpll politice al dlul V. GoldJş. haş{a!ău\ cenh"ul de deposHare 
Repetăm: totuşi dsa nu şi-a a unor 'asttei de materiale apar

răcnit revolta prin coloanele nici ţinătoare armatei. 
unui ziar şi. alesul permanent al Ne prindem că dl POPP _. sau 
Românilor in Parlamentul depe imputernicltui dsate, memorabilul 
malul Dunălii, a rămas nealesui domn Birtolon, va ţipa că şi aci 
naţiei propriiJ sub un guvern in este a lucrătură pOlitică şi una .. 
Care trei miniştri fuseseră nu de liberală. - Noi cari cunoaştem 
mult in tim ii dsale. insă cum stau lucrurile, accentu-

Dar nu numai onoruri politice 
j s'au dat dlui Cicio Popp, ci 
chiar unele avantagii, in propor
ţii neobişnuite altor fruntaşl ar
deleni. In avant;;gii dl Popp a 
stat chiar deasupra celor acor
date dlui Sever Bocu, personali
tatea politică a Banatului t care 
n-a ajuns încă să-şi cunoască 
indeajuns alesul. Dmtre aceste 
avanta~ii de care s'a bucurat dl 

tim fără a putea fi dezminţiti, 
că ordinul demontarii Decauvi
lle-ului Dlui Cicio Popp este da
tat din luna Martie a. c. când 
nu erau la putere liberalii. 

- Dar altu-i baiul! ... Auzi, să 
beneficiezi de atâtea şi atâtea a
vantagii in tara românească şi 
totuşi să te mai plângi, că ... 

Declarăm că nu te pricepem de 
loc, dle Popp! 

Povestea unui condei de aur. 
De 1. MONTANI. 

Paserile mute ale poetului maghiar I Cum ar fi putut să rămâie neptsă
Tompa au căs:at de câteva zile plis- tor lordl!l Rothermere, chiar şi in ca
curi foarte gureşe. E mare zarvă la IUatea lui de director al unul reputat 
Budapesta. "Mărgeanul Dunării" - ziar mon1ial cum e ,.Daily 1"\aB"! 
cum îşi poreclesc Ungurii capitala, - Să mai spunem, oare, că in reşedinţa 
vibrează de sonoritatea cunoscutelor şi amiralului HorthY1 oflcioe tămuite, 
eternelor vorbe mari. brevetând o caracterizată aihimie mo-

Sub citadela St.tului GeiJert Ispita se "etară, varsă un molcom talaz, de 
mu!tipică in cele mai fascinante arătilrl. ce:e mai varii b .. 'lcnote spre toate 
Chiar un lord ca Rothermere nu poate buzunarele? 
să resiste acolo, cu tot sâo2'ele-1 rece Ne închipuim prea bine cum a fost 
de vieţuitor insular. La Budapesta sunt plimbat şi adulat oaspetele englez, 
multe grotiţe şi baroane multe, tinere filtre lacul Balaton şi palatul hahs
şi albe. Slluetele lor de fee preschimbă burgic d!n Buda. Ziuul lui inundă 
promontoriile din Budatok, lanoshegy doar planeta, zllnlc cu milioane de 
şi Godollo În adevărate grădini ale exemplare. Dela PQdol catenar al lui 
lui Epicur. Sânil şi ochIi grofiţelor Szecheny şi până'n cheiul Tisei la Se
sunt foarte intlamablll. Jar graţille Jor ghedin febra re'olanşistâ a scuturat toate 
au un secret facil. când trebuie să Si sufleteh!. Trucul propagandist era a
dea tributare ideii atotstăpânitoare plaudat dinainte. Orgoliul străbun, 
acolo: reintregirea patriei milenare. grandomania şi egocentrismul an;;estral 

tia umană, nu se arală mai bine. 
în toată goliciunea ei scârboasă ca 
în nenorociri. 

Am văzut În război, cum camara
zii despoiau pe cei morti şi răniţi 
luându-le bani, inele, ceasomice şi 
chiar îmbrăcămintea şi încălţămin
tea; am văzut în accidente de tren. 
cum cei scăpaţi cu viaţă jeFuiau şi 
ucideau chiar pe cei căzuţi sub 
sfărâmăturile vagoanelor; am văzut 
în fine şi am SUferit cu toţii calvarul 
scumpirii continue a vieţii fie că 
leul se urca, fie că el scădea fie că 
taxele vamale creşteau, fie că ele 
se micşorau şi câte n'am mai văzul 
şi simţit din cauza setei de aur a 
bestiei ome.~eşti. parcă viaţa ar fi 
fără de sfârşit şi nu am ajunge cu 
toţii un pumn de fărâmi! Asistăm 
azi la o nouă serie de jefui/ori ai 
nenorocirilor publicului mai ales 
ale celui sărac, la negustorii de 
sticla-geamuri care in urma nenoro
cirii de acum două săptămâni, au 
avut neruşinarea să ceară mărirea 
prf?trlri~f)r sfidei pentru motivul că 
cererile sunt prea mari şi nu este 
sticlă pe piaţă. 

Pr'Cvedeam aceasta căci pe când 
nouă ni se strângea inima văzând 
cum ni-se nimiceau ogoarele şi cum 
săreau geamurile sub furia bleste
mului ceresc in formă de gheaţă, lor, 
negustorilor de geamuri. ascunşi 
după obloanele de tablă ondulaiă 
li se imbujorau obrajii şi sufletul 
le tresălta de bucurie că mult 
aşteptata zi, in fine, a sosit. 
Şi-acum ne punem intrebarea: In 

afară de Mnorocirea celor urgisiti 
de potopul de piatră ce cauza bine ... 
cuvântata a intervenit la urcarea 
preţurilor.? S'a scumpit nisipul? 
s'a scumpit lucrul? s'a scumpit 
transportul? Nimic din toafe aces-

___ ±!!SE 

Ştiut este că d. Angel lstvan, de o săp. 

tămână este la Bucureşti ~i din aceasta 
cauză şedinţele consiliului comunal "nu se 
pot ţine. Mai sunt şi alte cauze: 

Sateliţii primarului sunt foarte ocupati cu 
pregătirile ce se fac în scopul primirii d .. lui 
AngheL Şi va fi o prlmire! Se vor arbora 
drapele, de nuanţele preferate de către d. 
fost primar, iar toate ... autobusele - ofici
ale sau nu - vor face un convoîu mai 
mult sau ,mai puţin funebral. Se zice că d. 
primar şi-a exprimat dorinta să fie adus de 
către un autobus al întreprinderei "Record". 

Cetăţenii aradului vor fâlfăi pă1ăriile sa· 
lutând pe cei ce... se vor tot duce. 

Suntem informaţi că in vitrinele librăriilor 

locale au apărut "Memoriile- d-Iui Birlolon. 
Cei cari se Înteresează de bunul mers al 
treburilor naţional-ţărăniste să se grăbească 
să le cum pere. 

Ţăpligă. 

lea! Atund? Care alta să fie cauza 
scumpirii geamuri lor de cât lăcomia 
hienei omeneşti d6 a despoia pe cei 
nenorociţi pentru imbogaţirea lor, 
cât mai repede? De ce, acum 15-20 
zile aceiaşi negustori când tiindeau 
puţin se mulţumeau cu un câştig
să zicem modest -la vântarea sticlei; 
iar acum când vânzarea este enormă 
nu se mai multumesc cu câştigul 
de mai nainte. Nu este acesta un 
jaf? 

Sperăm că autorităţile cari, au 
suferit şi ele pagube enorme de pe 
urma fun'ei de ghiaţă a cerului. nu 
vor permite să se mărească preţu

rile sticlei şi vor lua toale măsurile 
ca piata să fie aprovizionafă cu gea
muri spre uşurarea vieţii celor nă
pastuiti şi spre a da o lecţie profito-
rilor de nenorociri. 1. D. 

: aJ t"ăit i~răşi c'ipe de exultaie. Şi nl- : drept cuvânt eminentul ziarist August 
meni n'a fost cruţat pentruca s: mpa- Gouvaio dela journal des Debats con
ticul lord (hlobritamsmul e damolaua siliază pe d. Rothermere să-I ascundă 
vecinilor noştri) să plt:ce în sfJr~it În cel mai întunecat din sertarele sale. 
perfect documentat de nedreptatea tra- La rândul nostru vom incrusta in 
tatulul dela 1 rianon. marmora neagră a seculare! noastre 

(Cuvllntul T1ian~n, in compos!ţia Îl1găduinţl şi imaginea acestui nou 
lui e o peri::! de mnemotechoică. simbol al fuduHt.i deşarte din vecini. 
Tria-non, ade::ă trei-nu De aicI, La lb78, ~eroul dela PlevDa-, Osmau 
_ gândes: ev, - îşi derivă Ungurii Paşa. a fost tot astfel plocoDit ca 
faimosul .. nem, nem, sohalJl.. Şi iarăşi, spadă de aur, pentrucă sub zidurile 
În ordIne adversă, trei sunt fa:torii acelei cetăţi a pt tut si sâogere fIoa
_ putem adăogi noi _ din Mica Ju- rea unei g~neratii româneşti. Mai anii 
telegere. cari la r&ndu1 lor vor răs- trecuţi o al ti spaqă, fireşte tot de 
punde toţ[ trei: nu.) allr, i s'a trimis şi lui Kemal Paşa, in 

care salutau pe probabi1ul redeschi-
Cititorii noştri ştju cum s'au desfă

şurat lucrurile. Pledoaria Jordului Rot
hermere a stârnit corul unanim de pro
testare al marilor cotidiane, inclusiv 
celor engleze. Farsa a avut repercll
siclul sinistre in lumea aspiratiilor UD

gare - dar lordul s'a ales cu an con
dei de aur, presumţios cadou al aristo
cratiei budapestane. Trist cadou! Cu 

zător al războiului european. (Se ştie 

că această spadă a fost vinduti pe 
drum de nobilul crainic al Hungariei). 

La vorbe mari, gesturi mari, aşa s'a 
pomenit de când Illmu neamul ar
padin. Dar, după cum desigur nici 
Osman. nici Kemal DU s'au felicitat de 
insolentele cadouri. tot aşa nici lordul 
Rothermere ou va insera Între trofeele 

-
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Cine doreşte să petreacă bine 
să cerceteze r est aur a n t u I "C I UNG A NU 
Str. Derebanţilor Ne. 13, unde se serveşte in 
fie-car~ 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. .................... __ .............. . 

t.n ; "t _ ., , ...... 
'" *t ,* 

Jos măştilel 
De opt ani incoace, În polit lea ro- J cei cari nu vă înţelegeţi rostul În 

mânească se înregistrează, zi de zi, această ţară pentru a cărei Înfăptuire ţI 

dezorlentatea unor oameni cari nu ştiu atatla şi-au vărsat sângele pe care-I o. 
ce vor. profanaţ! astăzi. v, 

De opt ani încoace. aceşti oameni I Jos măştlle 1 şi spuneţi răspicat: • 
nu s'au putut manifesta in viata poli- ce vreţi? U 

tlcă prin nimic altceva decât prin se- E de prisos să vă mai ascundeti. o 
rla pertractărilor fără rost şI... fără I V'aţi instrălnat prea mult de aspl- a, 
sfârşit, prin vorbăria goală - carac- raţiile poporului nostru paşnic şi de il 
teristică oamenilor fără căpătuială - puhul acestei naţiuni spre a nu ghiCi P' 
şi prin înşelarea ŞI mistificarea tuturor strelnele sentimente cari vă preocupă. 1" 
bunelor porniri ale oamenilor politici V'aţi înfăţişat În fata norodului spre g, 
al căror trecut este o garanţie şi tot- a-I dărâma simbolul şi spre a-i instreina ai 
odată o dovadă a seriozităţii lor. sufletul pentru că potrivlndu-vI-1 vouă a, 

Şi aceşti oameni in neînţeleasa lor să dispuneţi de popularitate. in 

Comercianţi! 
Incredinţaţi re c I a

meI e comerei ului vo
stru ziarului 

îndeletnicire şi-au insuşlt o Dormă: . . Ul 

~C=============::-~ d' - l. . A' 1 j Prin cea mal ordinară demagogie l-aţi le ..... aceea e a InjUra Ş! a tnJOS pCln cu~ 
. t ât t t d ă încărcat cu promisiuni deşarte pentru P'I 

"TRIBUNA NOUĂ" 
care apare zilnic. 

* 4 ........ .'" ." 
Cinema "M fi l UlM U R f ~ U lUI" 

.. .. re uz'" "16-"" ~ ..... 

1927 VII/13 

Cel mai mare şi mai 
senzaţional film 

al sezonului. 

DAGFIN 
ID~PputQI repremtatiei la orele 91/ 2 precis. 

..... ."ţ* ..-.. *t ., ... 1 ....... 

,
!_- -... =:1

9 
..... La 

Bufetul Cinema 

1-1 

, 

1-1 eftin şi bine 

. 
FuncţIonarII publici au 20% nducere. 

• • •• 
glorioasei salecarierl zlarlstlce fati-
dicul condei. , 

ŞI valurile timpului vor curge .. 1! 
'iarăş sezonul rodomontadelor patriotice 
dincolo de Tisa. Anul trecut pe vre
mea asta erau la ordinea zilei so
lemnitătlle tragicopatriotarde ale anl
versAril prăpădulUi dela Mohacs. Se 
va găsi el prilejUi şi anul acesta. 

ŞI in vreme ce Budapesta Îşi scaldă 
tn oglinda Dunării splendoarea de 
granit, marmoră şi aur, furată din 
Carpaţlt ciobanului valach şi din munţtt 
lăncerllor lui Iancu, mosaflrl de peste I 

mări şi tărl vor mal fi el ademeniti 
-spre tara de răsfăţărl, despre care po
etul a SpUI că "e "buchetul de fIori 
in pălăria lui Dumnezeu·. 

Prcpagandil maghiari tinde spre 
-proporţii fantastice. Azi-mâine, nu ne 
indoim, se va profila ca singura in
dustrie mare a UngarieI. Căci cine se 
ma! îndoieşte de horenda ei renta
billtate I 

Ce jalnic record in mersul clvlll-
&atlel umane. Ion Montani. 

Vin e ur e, o ceeace ve eau c se 
t- ·tăţ I I d U II ca lntr'o bună zi să-I faceţi o avan-~ R t t I opune ac IV! I or ne emne. n . , . ..,..... -- es auran U dintre el şi-au făcut un nume prin gardă a, asplraţiuni10r voastre POlltălcâe. lIt 

tă i d Iti i Nu vaţI dat seama spre ce t r· in 
I ~ Hotel Contra) · · aceas n ee n cre. . i I ă 1 tâ âţl u \...-. Dar cum aceşti oameni nu ştiu ce mUrI vo at s - r. .2

1 

IIF" 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 
l:onducerea maestrului Toitscher 
:-: :-: :: Carol :: :-: :-: 
In fie care zi mâncări gustoase 
bine pregătite, aperitive Ia ori ce 
:-: oră şi bere proaspătă la ţap :-: 

Onoratul public este rugat a 
cerceta localul meu. 
Weinberger Ludvig 

, fost prim chelner la .Crucea Aibă". 

c 
ar ...... ' .., , 

$ J1 

Dela fl~rnjnistrHtia finantiară 
Administratia Financiară Arad atra

ge atenţlunea tuturor, instltuţluni10r 

financiare (bănd şi comomerclanţi) din 
oraş şi judeţ cari primesc denozite in 
numerar spre fru::tiflcare, asupra obll
gatlune pusă de art. 14 § 5 din legea 
timbrului că in decurs de 30 zile tie 
la data incheierll trimestriale a contu
rilor (30 Iunie şi 31 Decemvrle) să plă
tească impozitul proporţional de O, 05% 
respective 0,02% pentru a nu cădea în 
eontravelltie. .. 

In conformitate cu dlspoz1tiuol1e art. 
15. § 3. autorităţile sunt obligate să 
reţină şi să verse la tezaur impozi
tul cuvenit la contractele de executări 
de Jucrărl, aprovlzionări, furniturl etc. 

Intrucât sunt şi furnituri de valori 
mici cari se efectulază cu facturi, ce 
trebuesc vizate de Ad-ţie şi pentru 
uşurarea atât a furnlzorllor, cât şi a 
serviciului 'acelei Ad-ţll financiare, 
Ministerul încuviinţează ca la toate fac
turile pentru cumpărlitur! micI. autori
tăţ!le să reţină Impozitul şi să-I verse 
lunar Administraţiei financiare. 

Vărsarea Impozitului se va face cu 
un borderou in dublu exemplar din 
care unul insotit de recepts! să ser
vească ca justificare autorltătel respec
tive, iar celalat A-tiei financiare. 

Pe facturi se va face menţiune că 
impozitul proporţional s'a incuat de 
administratia financlară sub tecepisa 
cu No. __ 

Cetiţf şi răspAnditJ ziarul 

"Tribuna Nouă". 

vor, li- s'a Îrltâmplat adeseori ca sln- Şi dacă până acum n'aţi reuşit in 
iuri să-şi jupoaie pielea de oale sub pornirea voastră Infam!, e că şi acest -e 
care se ascundeau făţarnicii. popor işi dă seama de falşltatea voas- dl 

Şi astfel au ajuns azi la o răspân- tră, e că şi el v'a văzut - printre fă-
tie când nU mai pot fi făcutl răspun- şil1e zdrenţulte cu care sunteţi învă- bl 
zători de atitudinea lor. luiţl - toată goliciunea vostră. Arun- m 

Nu mai pot fi făcufl răspunzători, catl-vă, deci. măştile, din moment ce pl 
fiindcă datorită inconştlenţei lor copilă- nedumenlrea e generală. Conteniţ! mer- tii 
reşti au procedat intr'un mod cum nu sul vostru necumpănlt şi lepădaţi măş- p' 
se poate crede că oameni cu cap ar tIIe, spre a se vedea in slujba cărora 1n- tu 
putea proceda. terese meschine sunteţI. - s~ 

Act"şti, dezorientati şi Inconştientl Lepădati mă"-tIle pentru ca poporul 
.,. trl 

cetăţeni al unei ţări pe care nici n'o Să-şi păstreze neclintită credinţa şi lu-
to pot inţelege dar mi-te să o conducă, blrea pe care de veacuri o poartă co 

au coborît in mijlocul poporului blajin Tronului şi ŢărII. I( 
spre a-i dărâma idealul - sădindu-i Vi-se cere şi vouă, odată, un sacrl. 
in suflet revolta şi nedumerirea. In fieiu! 
activitatea lor de dlstrugătorl, au cău- Din stima 
tat să înstrălneze de sufletul poporu- l-aţi Înşelat 
lui paşnic, tot ceeace pentru el părea sacriflclu: 

p' 
at 

pentru poporul pe care . d 
. ~ 

mlnţindu-l, faceţi acest H 

un simbol sfânt şi neprihănit. Lepădaţi-vii măştile! 
Au căutat, prin fraze umflate, să B. ~l.tgar- - dG 

înfăţişeze poporului fără pretenţii, un d 
nou rai pământesc unde el, profeţii ... _ ........... _-_ .... ,...-.,."'-_ ........ ".~-_ .......... _ .. _-.......... '" o {j 
mincinoşi, vor fi gaZdele nechibzuite. Pentru "Aradi KozlOny". 80 

Şi ingrijorarea noastră incepe să ia 
proportII când vedem că aceşti des
echilibratl nu contenesc opera lor 
destructivli. 

Şi deaceea c'un ceas mal de grabă 
strigăm: jos măştile. Jos măştile, voi 

.". . ._ t 

---=t1 
__ tA b ... 

Primim spre publicare următoarea 

Convocare 
Noi, Primarul Muncipiulul Arad, tn 

urma declziunei consiliului comunal al 
Munclpiului Arad adusă in şedinţa sa 
din 2 Iulie 1927 şi bazat pe dispoziţl
unile cuprinse în art. tlO al legii pentru 
unificarea administrativă, convocăm 
consiliul comunal al acestui muncipiu 
pentru şedinţa pe ziua de ] 6 Iulie 
1927 orele 16 şi eventual ca continuare 
pe ziua de 18 Iulie 1827 orele 11. 

Şedinta se va ţine in sala mare de 
şedinţă din edificiul Primăriei, etaj 
camera nr. 86, cu urmlitoarea 

Ordine de zi: 
1. Cetirea procesului verbal al şedin

ţei din 13 Iulie 1927 şi vertficarea lui. (*) 
2. Dellberare: asupra punctDlul8) din 

chestionarul Intitulat "Intrebărl" redac
tat de către d-I Ins. O-raI adtlv Dimi
trie Cristea cetit şi distribuit membri
lor consiliului tn şedinţa din 2 Iulie 
1927, cuprinzând Invinuirile aduse pri
marului, delegatiunei permanente şi 

consiliului comunal al Municipiului Arad 
3. Propuneri, Interpelări. 
Arad, la 12 Iulie 1927 
Primar: Secretar comunal: 

(ss) Df. Marcom' (98) Stefănut 
(.) Şedinţa de la 13 Iulie nu s'a ţinut. 

N. R. 

Şi in tdrile cele mai puţin civilizate mI 
există un obicei consacrat în presă ca 
atllnei când un ziar reproduce ştirile or 
inserate in altul, să se facă menţiune 

in josul ştirilor "copiate" aratân- siT. 
du-se sursa de unde se deţin. alt 

Confratele "Aradi Kazlony" a comis, -tOl 
în numărul sau de (!fi, o mică Infrac- se 

.un ţiune: s'a multumit să copieze inter- AL 
wlev-ul acordat ziarului nostru de d-l 
ministru Petrescu Comnen, fără a arata, 
că acest interwiev este reprodus din la 

tOI "Iribuna Noua". . 
Nu protestăm din vanitate;ct pentru .ŞI 

respectarea unor reguli de urbanitate va 
in materie de presă, cu atât mai mult jd· 
cu cât ştim că şi în presa serioasă ajJ 
maghiara acest obicei face lege. · : 

Red. 
.-. ..... ",e 

Demonstraţiuni 
anti-italiene l~ Jugoslavia. 

{le 

de, 
stG 
iRi 

Conflictul diplomatic Italiano- L~ 
jugoslav a inceput să aibă reso~ la 
nanţe şi in burghezime. Se anunţă 
din Belgrad o manifestatie contrath. 
Italiei semnalată in aproape toate 
oraşele jugoslaviei, unde locuitorii !~j 
au distrus magaziHe it lliene mal- dn 
tratând pe proprietari. In unele no, 
oraşe mulţimea inflerbintată a SdJ 

atacat şi consulatele italiene. de 
Sperăm tnsă că lucrurile vor lua o. 

capăt aci. Cred că conflictul se fU 

I ă .ad va aplana pe ca e diplomatle . 
itll _ ......... --

.... 
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fi fi Il flllI ~ t fi t R m fi n t. Scrisoare deschisă* 

De câte-va Zile au reinceput discu
(iuni violente intre pIesa germana, de
oparte şi organul partidUlui socialis.t 
vienez, de altă parte, asupra chestiunei 
,.Anschluss" - ului. - adica a al/pitit A-

. astriei de Germania. S'a redeşteptat 
o veche dorinţă scumpa grlfpdrllor re
actionare a ambelor Iări. Deşi socia
liştii austrlaci şi germani luptau şi ei 
pentru aceeaşi idee, In zilele din urmă 
Insa, social democratii Austriaci, prin 
glasul autoriza! al d-rului Ofto Bauer. 
au jăcut o notă discordantă revenind 
asupra ideei alipirei pnconizată ~a 

inceput .. D-rul Bauer nil cere de cât 
Ulilucuru foarte simplu: revolutia pro
letară in întreaga Europa şi apoi ali
pirea de Germania. 

Ziarul francez .,Le Temps" inter
venind şi el in discutlune, cere în mod 
imperios respectarea tratatelor il vi
fioare. 
Aşa cum std azi aceastd problemd, 

-e mult mai complicatd deciÎt s'ar crede 
de la prima vedere. . 

~ Interesantd este iardş; polemIca is
bucnitd intre doul mari pacifi~tl ger
mani, d-rul Gerlach, - care cere ali
pirea in numele dreptdlii şi tn acela$i 
timp ca o reald garantie Q păcii, - şi 

prOfesorul Foerster, care crede că ac
tualmente alipirea n'ar ji decât 10 pru
·sificare a Austriei şi nici decum o aus· 
.friacizart. a Germaniei. In cazul acesto, 
toată politica şovind şi reactionară a 
conducdtorllor actuali ai Germaniei 
s'ar revărsa asupra micei Austrii cu
prinzând şi Ungaria - care dealtfel 
.abia aşteaptă O astfel de ocazie, oprin
du·se abia la granita noastră de. Vest. 
Pulcolul ce ne-ar ameninta pe noi 
-lSte deci evident. 
. Atunci abia s'ar naşte acel mult 
dorit ItMitteleuropa" guman sporin
du-şi influenta şi puterea şi jormând 
o veşnicd amenintare a statelor succe
Borale, cari abia acum pdşesc pe dru
mul organlzdrei solide. 

O chestiune europeană de primul 
.ordin. 

Aparent, chestiunea se prezintd foarte 
'Simplă. După principiile fundamentale 
.ale păce{ urmatoare marelui rasboiu, 
JoIi cetatemi de aceeaşi nationalitate 
.se. pot uni. N'am facut oare şi noi 
unirea tulUlor românilor? Şi oare 
Austriacii nu sunt şi ei Gel mani ? 

Cu toate acestea in tratatul încheiat 
la Saint-Germain şi semnat la 4 Oc
tombrie 1922, tntr€. Austria deoparte 
şi Franţa. Anglia Italia şi Cehoslo
'vacia de altd pafte, prima se obligd 
Ja-şi menl/nd independenta in schimbul 
ajutoarelor Jinanciare oferite pentru 
.asanarea ei economica. Astăzi, valuta 
Austriacd este stabilizatd, iar viata 
~conomica şi-a reluat cursul normal. 

Asemenea şi Germania prin tratatul 
.ae la Versailles, recllnoaşte indepen
<lenta Austriei in granitele ce vor fi 
-stabilite ulttrîor6 o recunoaşte elziar ca 
intangiblld, afară numai de cazul când 
Liea Naţiunilor va consimti ea singură 
la mOdificarea acestui tratat. 

Aci stil nodul gordian al lntrtgei 
«hestiuni. 

Germania strâns încercultd de tra
latele de pace tn urma rdsboiuJui, cre
de a-şi /lăsI in .Anschluss14 singurul 
drum sigur pentru expansiunea ei eco
nomica prin Europa cen/rald spre rd
Sdrit. Vechea deviza preconizatil aşa 
4e sugestiv de Kaizer .Orang nach 
Oaten" spre Asia I România ar fi sin· 
gura fard cart le-ar sia in cale. Ne 
.aducem aminte cum In timpul rdsbo
,iulul, credincioşi devizei lor - lausau 

, 
cu mare solemnitate trenuri directe 
Berlin - Bagdad. Utopie ajunsă re
alitate ca apoi să devle iarăşi vis. A 
fost odata . ..•. Aci rezida pericolul: 
extensiunea germană. 

1 enacltatea lor IlU sldbeşle de loc. 
Se folosesc de toate ocaziunile pentru 
a readuce pe tapet intreaga chestiune. 
Aşa dard aceasta problema nu are 

numai laturea pur sentlmentald, cum 
ar voi ei să ne /acd să credem. Pia
nul este vizibil. 

Dar totuşi, până acuma nu s'a a;uns 
decât la discut/uni pllr teoretice. Mai 
departe nu s'a mers. Europa occiden
tald face totul că Austria sd rdmiÎnd 
independenta şi de sigur nu cu mici 
sacri/icii. 

Cine ştie, poate cu vremea, când na
ţionalismul accentuat de dupd rdzbotu 
se va mai potoli şi după ce inienţiu

nj[e agresive ale Germaniei vor dis
pare, chiar timpUl sd lucreze pentru 
alipire. 

w- ' 

fi fac ere H C U a u t o ~ u s ele. 
01ul jlldecător de instrucţie Sot!

rescu, t s'au inaintat dovezile intre
prlnderel de Autobllse "Record", pri
vitoare la afacerlle făcute pe spinarea 
el de către d. Anghel Istvan, cel cer
tat cu sentimentele naţionale. de dr. 
Emil Mlcloşl, nepot al dllli exminlstru 
şi actual cetăţean ignorat al Aradului 
şi d. Mllţlu fost prefect "stationar" al 
poliţiei din Arad. Se poate vedea dar . 
iri aceste relatări toate dedesubturile 
felului cum au procedat onorabilii 
domni amintiţi, in chestia autobuselor. 

In loc de a căuta să pună la dis
pozitia publiculUi o circulaţie conve
nabilă, au urmărit afaceri din care nu 
vor putea eşI cu fata curată. 

Astfel domnul care nu ştim dacă 

mai e primar, a căutat să-şi asigure 
un câştill prin acceptarea ofertei fă

cute de către intreprinderea de Auto
buse "Record." 

1radilla politicii franceză cere im
perios respectarea actu.lei stări de 
lucruri, iar statele succesorale au chiar 
tot interesul de a sprijini Franta tn 
senzl1l ei. 

DI 1itu/tscU, ministrul nostru de ex
terne, in interwtevul acordat ziarelor 
zilele acestea, 

accentua că In starea de lu"uri de 
azi, independenţa Austriei este identică 
cu menţinerea aş.ezdmântului actual al 
Europei, deci un Dostulat suprem al 
pacii. 

Aflind când mentalitatea actuald se 
va schimba, ln viitor, nimic nu va im· 
piedica alipirea Austriei de Germania, 
bine inteles cu in vaiI ea LÎgt.i Natiuni
lor, care ea !nsdşl prevede o astfel de 
schimbare. Pând atunci insd, Germa
nia trebue sd dea probe de lealitate şi 

reald dorintă de pace, incetând toate 
agitatlunile pe aceasta femd, cari nu 
pot auce la niCi un rezultat practic. 

• ..,.. of ur. v. 4.4" 

"Crecerea d-Jui Barbu 
Ştirbey fn l'rilnfa 

Cu trenul expres din noaptea 
de 14 Iulie, d-l Barbu Ştirbey, 
fostul preşedinte de consiliu, a 
trecut prin Arad. eşind din tară 
prin punctul de frontieră Curtici. 
D-sa se duce în Franta, probabil 
pentru cura de băi la una din 
statiunile balneare franceze. 

Concurs de şah 

Cercul şah!st din localitate a des
chis eri după amiaza un concurs de 
şahht restaurantul Malul Mureşalul. 

InvingAtorul acestui concurs va lua 
parte la concursul naţional de şah 

care se va ţine in August la Bucu
reştI. Iar învingătorul naţional din 
Bu:ureşti va reprezenta România la 
concursul international de şan din 
Amsterdam, pentru artul 1928. 

Dar ivindu-se probabil vreo ofertă _a ,_._ ........... . ......... 
mal rentabilă şi find.:ă d. dr. Emil 

Mlcloş n'a reuşit să fie primit [n to- ~urtuni ŞI· uragane. 
vărăşle cu unul din proprietarii "Re- I 
cordulu!·, d. primar şI-a uitat anga- Vremea, capriţioasă de fdul el, îşi 
jam~ntul şi a căutat să stânjenească deslănţlle furia in toate tărlle, lăsând 
acordul, deşI numita Intreprindere îşi in urma ei dezastre. Astfel ultimele 
furnlzase 2 autobuse in acest scop. ştiri arată deslănţui rea UDul ciclon la 

O-sale Dlul 
A. eRI ŞAN 

Directorul I.!fceDlul moise nicoară 
Loco. 

Oameni du intentionati - desigur! 
- caut~ sli acrediteze in public svonul 
cli dacA la examenul de bacalaureat 
din Timişoara au fost respinşi jumiUa· 
te dintre candidatii dela liceul ~Moise 

Nicoar'''. faptul s'ar datori exclusiv fo
stului lor profesor de limba română. 
Aceiaşi binevoitori lasă s! se Inteleagă 
cii ideea aceasta AR PORNI DELA D
VOASTRĂ. 

Tendinta lor e văditll. Vor să tnb
preasc~ excelentele raporturi amicale 
dintre noi. Subsemnatul insii tine să 

pllstreze aceste raporturi, tot atât de 
mult ca şi D-strli. Pe de altA parte sunt 
ferm convins că inalterabila integritate 
a caracterului şi rarul D-strA curaj al 
opiniunilor (despre care a·ti dat atitea 
exemple frumoase), nu se pot preta la 
duplici fatea tergiverslirii unui riispun. 
hotllrtf. 

In aşteptarea lui, 

12. VII. 927. 

rAmtn al D-strA. 
Ar Constantinescu, 

praf. Iic. Moise Nicoară. 

--n>enlru care Redacjia nu-şi ia răspunderea. 

Nou incident de graniţă 
I talo-Francez. 

Se ammfd din Grenoble an nOII in
cident la granita italiand. Unii soldaţi 
italieni au acoperit peste noapte stâ/pul 
de glaniţd jrancez cu 'culorile nalio
nale italiene. 

Comlslunea diplomaticd ancheteaza 
cazul. 

• 
Coalizarea neputintei. 
Averescanll au avut o consfătuire 

prezldată de d. general Averescu, Au 
hotărât să propună tuturor partidelor 
din opoziţie, formarea unei coaliţif. 

Nu se ştie dacă celelalte partide vor 
fi de acord. Pâaă acum n;lmal d. N. 
Iorga se pare că ar avea predispozitii 
să accepte planul averescanilor. 

* 
Imprumut pentru C. t. R. ? 

001 reprezentanţi ai unul trust ban
car din America, după ce au vizitat 
intreaga noastră reţea de linie ferată, 

s'au prezentat dlul AI. Perieţeanu, sub
secretar de stat la C. F. R. spre a 
expune modalităţile in cari s'ar putea 
acorda un imprumut american pentru 
C. F. R. 

• 
Şi d. Muţlu a intrat in serviciul Cetatea-Alb!. A cauzat pagube de 

primarului. Face anchete pe la depo· zeci de ml1ioan~; Curiozităţi. 
zitul ItRecord"-ulul şi stabileşte că.... Un uragan a distrus sute de case S tă dl O tII.' I 1 • e anun n s see C4 amlra u 
autobusele nu sunt proprII clrculatl- • in Rusia Iar un cutremur tde pământ . K h b coma da că u,'a 

, I? ' • german oc - su n r 
unii? Dece? N ar fi avut p uş in Palestina a fost simţit 10 20 de flota germană a luptat impotriva ce-

Destul că d. primar nu adm!te să localităţi cauzând moartea a peste 30 , lei engleze în bătălia navală de la 
funcţioneze autobusele .Record. ŞI de oameni şi avarllnd biserica Sfân- Sk k 'i t'l 1 acestea 
prin şicane, prin formalităţi impuse, tului Mormânt din Ierusalim. ag;r~ f; s a n~c~ ~ ee 1 'ă 
tşl realizează planul. Dar vezi el iD- Numai in Ierusalim totalul morţilor t peScă n f CI ea 'S'k' a e

k 
e I p ilăJ .- I 

~ , scap a agera Ş s mor 
treprlnderea 10 chestiune n a putut a fost de 56, iar numărul răniţilor ar t tII ă Il 
ierta gestul dlu! primar. L'a reclamat trece de 256. Deca pe ma u m re 
Şi Invoaci motive serioase. Cine poate explica furia vremurilor Când n'ai ce mânca iţl inghiţi 

Ce·o face d. primar? Ce motiv va de azi? Dintr'un spirit de superstiţie măseJele. 
invoca? Că autobusele n'au avut pluş?! am spune că prea lunt păcătoşi oa- Mecanicul Hans Lochner plecând 

Harakiri la.... "Cimişoara. 
Femela Elena Boz, in etate de 50 

ani, domiclliată în cartierul Mechala, 
Timişoara şi-a spIntecat pântecele ca 
un cuţit. 

Numita era in ultimul grad de al
coolism. 

Importul oprit In Polonia 
Varşovia. Ouvernul polonez a 

luat severe măsuri pentru oprirea 
orcărui import de grîu sau făină 
de grâu în Polonia. 

menli şi de aceea s'a supărat P rea din MUnchen pe locomotiva unui tren 
S fân tu 1 ••• ~ accelerat, la trecerea trenului peste 

Ori cum, omenirea a avut - in un macaz, din cauza zgudulturef. me
timpul din urmă - c'am multe de canlcul şi-a inahiţit ••. dantura. 
indurat ... $i nu poate face nimIc altceva Ori ce ajutor a fost de prisos, me-
decât să indure cu resemnare. canlcul sucombând a doua zi. 

[Jotopul In Germania. 
După ultimele telegrame dezastrul 

inundatiilor din Germania a produs 
Dumal in regiunea Berggle~hubel pa
gube de 70 milioane mărci aur şi 200 
Victime omeneşti. 

Mal IIpses~ 55 persoane de urma 
cărora nu s'a putut da rncl. 

• 
Pretins Hohenzollern. 

Faimosul escroc Internaţional 00-
mella a fost condamnat de Tribuna
lul din KOln la 7 luni inchisoare. 

Dându-se drept Prin; de Hohenzo. 
lem escrocrul a inşeiat liIumeroase fa
milii din Dobilimea germană. 

<Ci 

. r 
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IniORmftrlUnl. I Ultima 'wI ora 
• Se desmÎnt categoric versiunile 

date de unele ziare referitor la 
remanierea guvernului. 

Primul mmistru d. 1. I C. Bră
tianu a afirmat că remanierea 
nu va avea loc, nefiind nici o
portună, nici necesară. 

* Comlsfunea centrală pentru alegeri 
la ultlma-i intrunire a adus unele mo
difIcări in ce priveşte distribuirea man
datelor, astfel la Braşov in locul d-Iui 
Kocsan va fi declarat ales dr. Balogh. 

* Familia noastrt'J Regala şi cea fu
goslava se afLa in preajma unui eve
niment fericit.-

La Sinaia - unde M. S. Regina Maria 
a Iugoslaviei este sosifă de câte-va 
zile - se aşteapta din moment în moment 
naşterea unui V/ăsta, regesc care va 
mări cu. (ncă un membru Dinastia fu
goslava. 

... Delegaţia economică a guvernului 
s'a intrunit sub preşedinţia d-Iul Vln
tilă Brătianu. 

S'a discutat legea reprlmărel frau
delor în vini cultură, hotărându-se, în 
urma propunerei d-Iui V. Brătianu, de 
a nu se aplica legea înfIInţată de d. 
C. Garoflid. 

* 
Incendiul pădurilor din Bosnia 

a cauzat o pagubă de 
50 mHioane dinari 

Se anunţă din Belgrad urmatoarei,; 
PădUlile din Bosnia continuă să ardd 
cu toafă intervenţia armatei. Pallubele 
sunt evaluate la 50 miL dinari. 
Se'ntorc ceva mai comod .•. 

Paris. Se anuntd plecarea în Am,
rica a pilotilor 8yrd, ChamberUn şi 

Thea Rasehe cu vaporul Leviathan. 
Pe acelaş transatlantic se transportd 

in patrie rămi1şiţele avionului "Miss 
America"'. 

Comunismul 
Confratele "Naţlunea" din Cluj, pu

blică un articol cu titlul de mai sus, 
din care extragem următoarele, pentru 
importanţa problemei atacate: 

O carte apărută zilele acestea la 
Paris, scrisă de domnul Gustave Gau
therot şi Întltulată: Lumea Comunistă 
- Le Monde Comuniste - ne dă, 
in aproape 300 de pagini, situaţia, în 
momentul actual, a mişcării comuni
ste. Altădată ne vom ocupa poate de 
lucrurile pe care domnul Gautherot le 
spune despre mişcarea comunistă din 
Rusia, Asia, Africa, America şi tările 
europene. Astăzi ne mulţămim să tra
ducem capitolul referitor la Basarabia. 

In România Mare, elementul ţără
nesc nu mai este favorabil revolutiei 
din momentul in care reforma agrară 
o împărţit latifundiile intr'o multime de 
mici proprietăţI. Fericiţi că au petecul 
lor de pământ, :tAranii nu sunt mai 
puţin conservatori de cât proprietarii 
mijlocii, numeroşi şi ei. iar mişcarea 
antldlnast'că nu există. 

In 1923. partidul comunist român 
avea 2000 de membrii; in 1924. 2'500. 
Propaganda sa se desfăşoară mai ales 
în Basarabia şi ea n'a încetat de a 
face din ţărmurile Nistrului - care 
BasarabIa de "Republica sovietică mol
dovenească" - un adevArat front de 
luptă politică. Moscova Du-şi ascunde 
nici de cum jocul el. La inceputul 
anului 1925. "Presldiumul Consiliului 
Interţlonalei Ţărăneşti A a dat o pro
clamaţie cătră tăranli români, din care 
ajunge să cităm următoarele rânduri: 
"Fratii voştri, ţăranii din Bulgaria şi 
din -jugo-Slavia dau impotriva guver
nelor din ţările lor, strâns uniţi cu 
muncitorii din oraşe, o luptă curagioasă 
pentru a stabili domnia ţăranilor şi 
muncitorilor. Mergeti cu îndrăsneală 
spre victorie: sute de milioane de ţă
rani harnici sunt cu voi ..• 

Tipografia Diecezană Arad. 

, . 
* D. N. Iorga. Într'un articol din' 

"Neamul Românesc" adresează un 
apel către partidul national-ţărănist 
cerându-i să se retragă din Parla
ment. 

Partidul national-ţărănesc n'a luat 
încă o hotărâre în acest sens. Se 
crede, din c~ntră. că vor lua parte 
la toate şedintele spre a cere inva
lidarea unor liste cari nu sunt pe 
placul lor. 

* La ministerul de finanţe se lu
crează actualmente la revizuirea legii 
spirtoaselor. Proectul va fi terminat şi 
prezlntat tn sesiunea de toamnă a 
ParlamentuluI. 

.. După telegramele sosite din Paris 
se afirmă că starea bătrân ului ele
menceau este mai bună. Se speră 
într' o ameliorare a boalei care a 
provocat o serioasă îngrijorare în 
toate cercurile politice. 

... Logodnă.- D. Ionel Glvu/eseu pro
fesor la Şcoala superioarll de Comuţ 
s'a logodit cu D-şoara Victoria Droc 
profesoara la Liceul "Elena Ghiba 
Birta". Ftlicitilrile noastre J 

... 
Loyd George despre criza de 

muncă din Anglia 

Londra. Eri dupd masă Loyd Georee 
a ţinut o arndioasd cuvânfare in care 
a relevat crIza aculd de muncd a mi
nerilot. Intre altele accenfuJază agra
varea lipsei de lucru care impune mari 
greutăţi itldlistritJor miniere. Guvernul, 
zice întte altele marele economist en
glez, a luat toate masurile pentru uşu
rarta stării actuale a minerilor şi a 
industriei miniere. Pentru o ridicare 
a situaţiei este insa nevoe de mliltă 

muncă şi răbdare. 

în România. 
Trăiască România ţărănească şi mun

citorească, liberă în Uniunea Univer
sală a Reoublicllor ţărăneşti şi munci
toreşti" (Text publicat de către L'Hu
manite. Ia 8 Ianuarie, 1925). Puţin după 
aceea guvernul şI sovietele provocau o 
agitaţIe vastă în acelaş sens: la 25 
Ianuarie, la Moscova, la o întrunire la 
care vorbeau delegaţii din Basanl bia, 
şefii organizaţi lor comuniste şi repre
zentanţii guvernului, d-I Rakowski în 
persoană (de fel din Dobrogea) pro
clama că anexarea Basarabiei la Româ~ 
nia este unul din faptele cele mai "res
pingătoare" din istorie. Unul din mem
brii presidiumului îşi manifestă chiar 
speranta să vadă steagul roşu tălfălnd 
in curând deasupra Chişinăului. La 
Leningrad a fost adoptată o motiune, 
care se termina cu aceste cuvinte: 
"Basarabia trebue să fie sovietică. Tră
Iască Moldova autonomă, Imagină a 
Basarabiei viitoare, sovietică ŞI socia
listă! " 

Bucuretti.- Centrele oficiale Intă- Berlin.- Ziarele locale, atacă tăios 
rese ştirea cursului unei consfătuirl pe "groful" Mihail Karolyi, care şl~a 
în privinţa unul împrumut la C. F. R. stabilit pentru o mal indelungată vreme 
O comisiune speCială de finanţe din reşedlnta in Germania. Totuşi socla
America, cercetează cu specialişti po-
slbllităţile arendărei Căilor ferate lIştU in cap cu VOlwaertz i-au luat a-
Române. (Am subliniat cuvântul aren- părarea, răspunzând atacurilor presei 
dare pentru că ne este cu neputlntă' berllneze şi aducAnd la cunoştllnţa 
să credem această ştire cum ne-o legaţlunei ungare aceste atacuri. 
transmite Rador. N. R.). ... 

* 
- D-l Stelian Popescu mini-

strul de justiţie desmite in mod 
categoric acuzaţlunile d-lui Mad
gearu de complicitate cu guver
nul a unor judecători în timpul 
alegerilor. 
Varşovia.-Eri d. masă pe când 
senatul ţinea şedinţă asupra mo
dificării statutelor de alcătuire, 
a apărut pe neaşteptate ministrul 
de interne care a cetit decretul 
preşedintelui republicei, prin care 
inchide sesiunea extraodinară a 
parlamentului. Decretul a cauzat 
o vie agitaţiune. dând prilej la 
variate comentări. 

Paris. _. Senatul francez a 
votat cu o majoritate de 313 
contra 67 reforma alegerilor, care 
readuce vechiul sistem de ale-
gere pe circumscripţii. 

lerusalim.- :AutoritătiIe au alcătuit 
aseară Ilsta pagubelor pricinuite de 
cutremur. Numărul mortilor este de 
147, Iar răniţii trec de 450. 

Cutremurul a fost mal accentuat in 
oraşul Slchen unde numărul morţilor 
e 25 şi rănitilor 250. (n oraşul Tnd 
s11nt 30 morţi şi 60 răniţI. Universita
tea ebree din Ierusalim e ameninţată 
din clipă în clipă să se dărâme. O 
nemai pomenită operă de distrugere 
a făcut cutremurul in tinuturile de 
după Iordan unde numărul morţilor 
depăşeşte cifra de 1000. 

- cum zIce domnul Steklov - nu se 
Iasă să fie lnăbuşită de către guzga
nil sovietici. In Decemvrie, 1924 au 
fost arestate mai multe sute de co
muni~tI, in diferite oraşe. "Izvestl"-ele 
strigară atunci impotriva teroarei albe 
basarabene: pe malul drept al NiI.
trulul ar fi fost după aceste gazete, 
sfâşlaţi, împuşcaţi, arşi de vii mii de 
comunişti. Secretarul general al Drep
turilor omului, OI Henri Guei nut, apoi 
Henri Barbusse şi în fine o bandă 
de intelectuali bolşevici au ţinut iso
nul Sovletelor, spre marea Indignare 
a intelectualilor şi patrloţl1or românI. 

La Tatar Bunar, bande venite de 
peste apă, ajutate de elemente in
digene omorâseră grănicerit români, 
pe primar Şl pe secretarul comunei, 
tăiaseră liniile telefonice. arboraseră 
steagul roşu pe edificil1e publlce şi 
proclamaseră o Republică sovietică. 
Aceasta a durat două zile. Trupele 
române aduse cu automobilele şi mi· 
cile unităţi ale flotei române de pe 
fluviu strivlră revolta, dlstruseră mal 
multe sate, omorâră un oare'care nu
măr de terorişti, tăiaTă retragt'rea fu
gitlvllor şl arestaseră 500 de indivizi 
care fură inaintaţi Consiliului de răz
boi dela Chişinell. 

Printre aceştia se aflau câteva du~ 
zlnl de fanatici extrem!; celalalţi a-

Situaţia in Gre eia. 

După o telegramă din Berlin aflăm 
că guvernul grecesc a luat drastice 
măsuri contra celor cari ar mijloci 
reîntoarcerea guvernului Pangllos in 
vieaţa politică. S'au operat numeroase 
arestări şi transferărl. Opinia publică 
e relativ liniştită. Eri seară guvernul 
a luat largi măsuri militare, pentru 
sustinerea ordinei şi lfnlştei in ţară. 

* 
- Inalţii oaspeţi americani au 

vizitat eri Sinaia şi au luai 
parte la şedinţa societăţii "Ami 
cii Americei", prezidatd de M 
S. Regina Maria care a saluta 
oaspeţii în num€le M. 5. Rtgelui 

Bucureşti. Eri inainte de masă 
s'a ţinut un consiliu de ministri 
sub preşedinţia d-Iui 1. 1. C. Bră
tianu care a stabilit în primul 
rând cuprinsul mesagiului apoi 
s'a discutat situaţia financiară, 
ocupându-se totodată de legea 
armonizării salariilor. In ce pri
veşte salarizarea funcţionarilor s'a 
hotărât să ,se facă tot posibilul 
pentru a se acorda sporul cu
venit. 

Consiliul a hotărât inaintarea 
unui proeet de lege pentru mo
diflcarea legii d-Iul Garoflia;-şla 
legii CFR. 

* 
Paris. S'a prelungit sesiunea 

Parlamentului francez. 

* 
Bucureşti. In cercurile liberale se 

svolleşte că Mesaglul cuprinde între 
altele şi chi;!stia minoritară. Dacă sti-. 
rea este adevărată, pentru prima oară 
chestiunea mInoritară este menţionată 
Într'un act atât de sărbătoresc. 

* 
- In urma comblRaţiunllor cari cir-. 

culă În Capitală, preşedIntele Consi
Hulul de miniştri d.I. 1. C. Brătianu, , 
dat, cu ocazia unei discuţi uni asupr . 
validităril mande.telor, 25 mandate ÎI' 

plus partidului naţional-ţărănIst. 

Prin aceasta, d. 1. 1. C. Brătianu. a 
dovedit că vrea să evite unele neînţe
legeri cari rezulta cu ocazia validărli 
mandatelor. 

* 
Rezultatul alegerilor pentru 
un loc de senator al colegii·~ 
lor comunale jud. din Arad .. 
Secţia Arad. 

Ispravnic 392 
Boţioc 36 

Din punctul de vedere etnic, pre
tenţlile ruseşti sunt nefondate. Ro
mânll sunt aceia care au lucrat şi ci
vilizat Basarabia. Această provincie 
moldovenească, a cărei independenţă 
este foarte vechie şi care a păstrat 
autonomia chiar după ocuparea el, 
in 1812 de către ruşi, este populată pe 
trei sferturi de Români. In 19 j 8, Sfa
tui Ţării a adoptat, in unanimltatee, 
moţ\unea de unire cu România. De 
atunci, cel 120 de deputaţi basarabeni 
tn parlamentul dIn Bucureşti n'au re
pus niciodată in discuţie chestiunea 
allpiril la patria-mamă. Chiar şi la ră
sărit de Nistru, de altfel există 300.000 
de Români iar îngusta RepubliCă mol
doveneasci sovietică apără slab in
teresele acestora, dat fiind că tn Con
siliu nu era de cât un Român faţă 
de zece RUŞI. 

I 
parlineau une~ turme de oameni, aţâ
ţaţi şi de foame, care se Iasă târâţi 

I de către primul venit. 

Goldiş 

Secţia Buteu!. 
Ispravnic 

4 

370 

DIn fericire .. pisica românească" 

Să sperăm că luptele politice In
terne nu vor împiedeca guvernul din 
Bocureştl de a apăra ordinea şi po
porul românesc, căci făcând aceasta 
el apără in acelaş tImp ordinea 
europ~ană şi în special asigură în 
contra pericolului naţiunl\e vecine, în 
care microbul comunist este mal activ. 

Botoc 61 
Goldiş 15 

Secţia Şiria. 
Ispravnic 442 
Botoc 34 
Goldiş 3 

Total general: 
Dr. Sever Ispravnic 1204 ales, 
Dr. Alexa Boţioc 131 
Vasile Goldiş 22 
Anulate 10 

Cenzurat Prefectura Judeţului. 
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