
ExeDlplaruh Lei 3.-
\ 

ABONA"'1ENTUL: 

Un an 780 L I 
6 luni (0) L 
3 luni 200 L 

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

~l 
Organ al Pa rt i d u lui N aţi o n al .. Li b era 1. 

Director: ftll. eonsttIn'CJneseu II Apare zilnic sub conducerea unui comitet II i, .' fijo-._ neA E pe _fZMi*W ..... -
mârâieli de panteră. Tribuna Nouă 

îşi suspendă aparitia zUDică. 
Cotonogită de pumnii eveni

mentelor. rănită de pleasna de 
foc a adevărului şi ingrozită de 
tăvălugul forţei româneşti, pan
tera iridentei maghiare a stat bi
nişor ascunsă tn tufişul presei 
ipocrite din Ardeal, refăcându-şi 

din mila d-lui Goga forţele şi 

lingându-şi ogoită rănile. 

De vre-un an de zile şi mai 
bine, decând zeiţa nefiinţei, Per
sepona, şi-a trimis vulturii să facă 
umbră coroanei RomânieI, tn 
crângurile neromânilor din ţară 

se aud ţâcăneIi de arme ruginite 
ce se ascut zori te pe cuta opacă 
a aspiraţiilor aponyi-niene "Iegi
timlste" . 

Un lord nătâng a văr sat ulei 
pe jăraticul orgoliului turanic. La 
Budapesta ca şi la Braşov, pe-o 
rază de 700 kilometri, ienicerH 
",Hungariei milenare- visează un 
formidabil tron de fler înroşit, in 
braţele căruia, precum la 1514 
dârzul Gheorghe Doja, neamul 
acesta al nostru să fie carboni
zat intru cinstirea sumbrului zeu 
mongoJic Hadur. 

Din ascunzişurile el dşungu

nare pantera dilată nări temerare 
şi in cearcă in tâile salturi pe dru
mul de ţară al păcii şi genero
zităţii româneşti. 

In adevăr, amploarea de fante
zie ce dăm acestor rânduri e 
gazetăreşte cu totul indrituită. 

GăIăgia gâştelor opoziţloniste 

a umplut la noi de-atâta larmă 
capitoHul politic, incât prilejul se 
imbia admirabil pentru toate pum
nalele pitulate tn um bră. 

Felinul ipocrit, pantera aparent 
pocăită şi-a scos până'n rădă

cini ghiarele in presa maghiară 

şi şvabo- săsească din patrie. 
Nici la Kecskemet nu s'a scris 

mai fără diapason şi nici la 00-
briţin nu sânt poale mai date 
peste cap, ca tn meleagurne vir
tuale ale nepoţilor cruntulul hun 
Attila. , 

Perdeaua tuturor rezervelor a 
fost dată la o parte. Lectura CO~ 
tidianelor maghiara-germane din 
timpul campaniei electorale a fost 
documentară. 

In luciditatea lor sentimentală 
toate gândurfle Saşilor, ŞvabiJor 

şi Ungurilor, incălicaţi fn spatele 
grifonului imperialist maghiar, au 
fost date neted pe faţă. 

Toate avertismentele superi
oare (declaraţiile d- Jor 1. Bră

tianu, A. Văitoianu şi G. Tătă

răscu) au fost nesocotite. Afini
tăţile de concepţie re vanşistă ca 
Berlinul, Viena şi Budapesta au 
fost afirmate, direct şi indirect, 
cu o strădanie rară, aşa că ne 
putem contempla reciproc, lim
peziţi, cum prea bine spune vorba 
romAnului, până'n pânzele albe. 

Dar indrăzneala şi-a făcut de 
cap cu osebire acolo, unde . se 
credea mai necontrolată. Ne re
ferim la o singură pildă, căci 

cititorii români se informează din 
belşug urmărind cotidianele ca
pitalei. E cazul sinistrului tria5 
(pentruca să rămânem in ambi
anţa noastră geografică intimă) 

al Banatulul vecin: prelatul Blas
kowits, acest Loyola desvlăguit, 

personalitate reptilică bugetivoră; 
mutul intre muţi, falş apo3tol ŞI 

lopătar inconştient aJ naveI impe
rialiste ungare, cu adevărat Mutlz 
- şi, in sfârşit cel de-al treilea, 
care trebuie să completeze "co
legiul": faimosul Tornya, bene
ficiarul bucătăriei fărămitare a 
Ligii Naţiunilor. Aceşti trei cava
leri revanşişti au găsit, că ţara 

românească e sat fără câini şi 

au lansat pe sate manifeste, in 
cari se propovăduia pur şi simplu 
că: "Iupta se dd contra patriei 
vitrege in speranţa relnvierU vii
toare a Ungariei". 

Confratele Şeicaru dela • Cu
vântul" a stigmatizat cu ultima 
energie o canalie de acei aş pă
nură sordidă, pe trădătorul rutean 
Cracalia din Bucovina. Cazul 
spurcăciunei din Ţara-fagilor nu 
comportă, tnsă, gravitatea osten
taţiiJor sanguinare din Ardeal şi 

Banat. 
De data asta nu facem decât 

să dăm guvernului ţării consem
nul trezirei noastre la post. Ochii 
româneşti sânt polisferici. 

Dar pantera să fie încredinţată 

că bastonul electric al StdpânuJui 
il va topi unghia dintr'o singură 
atingere fulgerătoare la momentul 
oportun. Ikaros 

o veste nu tocmfli plăcută aducem 
la cunoştinţa cehlorilor: Tribuna 
Nouă îşi încetează aparitia zilnică 
urmând ca, odată cu numărul viitor 
să reapară săptămânal. 

Faptul pe noi ne întristează nu 
numai pentru că "organul partidului 
Naţional-Lib era 1", nu mai poate a
pare zilnic, ci perJtru că îşi suspendă 
singurul cotidian romînesc local. 

Dela apari/le şi până azi ziarul 
nostru a trecut prin două faze di
stincte: una cultural-politică, în care 
pe lângă articole de interes pur eul· 
tural, am incrus/at o demnă politică 
de opoziţionişti serioşi şi lea ii, alta, 
pur politică, coincizând cu aparitia 
zilnică, în care am făcut aproape 
exclusiv politică naţional-liberala. 

(Nu se supere nimeni întrucât .
se ştie - ziarul a fosi şi a rămas 
în slujba acestui partid. Şi noi nu 
ne ascundem după deget!) 

Nicicând însă - chiar în furia 
luplei electorale _.- n'am utilizat vo
cabularul mahalagismului politic. 
Totdeauna am păstrai in scris o 
atitudine plină de urbanitate şi de 
cuviintă. 

Singura armă mai ascuţită ne-a 
fost ironia. 

Âm folosÎi-o insă in calitate mult 
mai mică decât s'(}.r fi impus faţă 
de imensele blocuri de prostie regi
onalistă sau regnicolară îndărătul 
cărora se ascundeau mulţi dintre 
adversarii noşiri (cu timpul, fă.gă· 
duim să facem din ea un bisturiu 
pentru buboaiele celebrale ale ace· 
Loraşi adversan). Acestea - pentru 
ceeace a fost. Ce va fi? 

Natural, Tribuna Nou~ nu va 
rămâne săp/amânală. Asta nu în
seamnă că va dispare -' s-ar bu
cura cu anticipaţie unii buni amici 
ai noştri. - Dimpotrivă. La toamnă 
îşi va relua aparitia zilnică. 

Sunierrl liberali şi nu stă in obi
ceiul liberalilor să se laude CU ce 
vor face. 

Niet să făgăduiască ceeace nu pot 
înfăptui. 

Noi nu făgăduim altceva decât 'că 
in Septembrie ne vom strădui să 
scoatem .. Tribuna-Nouă" in condi
tiuni cari vor satisface -- sperăm -
chiar pe cei mai pretenţioşi cetilori. 

Este un vis vechi al nostru. 
Piină atunci transmit em multumi

rile noastre, celor cari ne-au încu
rajat, stima noastră celor cari ne-au 
criticat în mod obiectiv - şi admi
raţia noastră celor cari ne-au înju-
rat necontenit. Redactia. 

N. B. Pentru a satisface unele 
curiozităţi nesatioase sau bolnave, 
adăugăm că Tribuna Nouă, dela 
aparitie şi până azi nu şi-a plătit 
decât corectoml destul de modest 
- şi, o singură jumătate de lună, 
unui reporter. Atât - şi nimic mai 
mult. 

Toată cheltuiala făcută in cinci 
luni pentru redactie este mai mică 
decât jumătatea sumei pe care am 
plătit-o într'o singur~ săptărnânl 
personalului technic. 

In astfel de conditiuni materiale 
am apărut. 

Red. 

Dacă nu poti realiza 
tot ceeace urei, in
făptueşte desăuarşit 
ceeace poti. ~~;;;,.: 
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Arad 17 Iulie 1927. 

--
Sfichiuiri .... 

ArHmetica eJectorală. 
Ne-am obişnuit să credem că na\iollaJ

tărănlş(ii nu fac altceva decât demagogie 
eledora!ă iar oficiosului lor nu·i atribuiam 
alt merit decât scc-la al iojurăturilor şi-al 
biufelilor. Şi iată că ne-am vazut înşelaţi 
în credinţa noastră. 

Cei cu plic;na, au dovedit că sunt ea
pabili să mai facă şi unele eforturi cere
brale: 

aritmetică electorală. 

Lucrul nu ne prea mir ă ştiind că 

unul din cele două capete ale partidului 
buclucaş a fost dascăI. Şi e cert că in acea 
calItate a făcut aritmelica. 

Că a ajuns acum să facă al itmetică 
electorala. faptul se datoreşte numai preo· 
cupărilor d-sale din urmă. 

Şi să vedeţi că această nouă ştiinţă e 
remarcabilă şi avantagioasă: 

Are darul de-a consoliL! 
Iată un calcul: 
"Elimillâlld primul şi tdli1llllJ raport şi 

raportdnd celelalte palm la 100 ,!!:ăsim că 

raportJll real al puterii acestor partide este 
rapodat a~!fel.-

Liberalii 20 la sjdă 

Partidul poporului 5 la sută 

Naţiollal-ţăribti:jtii Ij/i la sută 

La'lc II la sută. 

Ct, alte clwittfc: D-l A. C. C1Iza cân
lăre,~te cam de douii m-i c.lI gtllcralul Ave· 
ns,'QIt, liber-alti tIIai »mlt decat de dot/ă 

o"i câl par-fidul poporul/ti, iar partidul 
narional-1ărănist de două ori cât 
foate celelalte partide". 

Aţi plileput? Foarte clar pentru cei ce 
au învăţat • artifîciile de calcul". Ceeace ne 
surprinde insă e că şi d. Mihalache, das
călul, le ştie, 

De acum nu popu!!lritatea ci cifrele vor 
servi la evidenjierea tăl iei partidului naţio

nal·ţărănist. 

Practici ca dumnealor, mai rar! 
Ţăpl:-gd. 

o. ~I~menc~~u 8 ~iruit ~in nou ... 
Veşti îmbucurătoare ne spun că 

excelentul politician şi marele băr
bat de stat cu' toată povara celor 
86 ani, a biruit boala care ameninta 
să~1 piardă. 

Eroul unui neam pe care l-a ser
vit cu credintă. va mai rămâne încă 
un bun sfătuitor al vieţii politice. 
neglijând cu bărbătie o vârstă care 
multora le e duşmană. 
Această biruinţă au salutat-o fran

cezii in ziua de 14 Iulie şi o salu
tăm şi noi cu sufletul plin de bucu
rie. Căci d. Clemenceau prin faptele 
lui de până acum a reuşit să se 
încuibeze in sufletul ori cărui iubi
tor de pace. D. Clemenceau a reuşit 
să rămână în gândul fiecăruia, o 
imagine tânără şi plină de vigoare. 

Iată de ce vestea însănătoşirîi 
sale, ne-a umplut imimile de bu
curie. 

Pe urmele asasinilor fui O' Higgins. 
Se anunţA din Dublin, că politia Ir

landez! a ajuns pe urmele asasinilor 
ministrului de just,ţie O' Hlgglns. A
sasinII s'au refugiat la Cork. 
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Depozitul de S O 8 E de teracotă din Bulev. Regele Ferdinand (casa I 
Dengl Nr. 63-65) primf'şte orice fel de comenzi dUDă plac. face sobe I 
noi, sobe pentru gătit, reparaţii şI orice lucrări tn teracotA cu preţurile cele 
mai reduse. 

Cer concursul Onoratulul public. 
76 Szerh Antonl 

Licitaţie. ~ IIIJFZJr ----- --srC. 
In sarcina, J iscul !şi pe spesele debitorilor : ,~ l.. a 39 ., 

întărziaţi se vor vinde la (:!3) douzccişitrei ~ 8" tiC· 
Iulie după masă Ia orele (4) patru, prin li" Ule U In ema ! 
citaţie publică, în biroul şi cu interventia no· . 

ferite mobile, servici de mad şi covoare, .,~. ul 1 fi H ~Il 3; • tarului public Dr. Eugen Beleş, un pian, di· ,. H l U l ~~~ ~f~ n i ~ I 
alte obiecte casnice cu preţul de strigare de III i UlIIII ~ y , 
100'000 Lei aceluia care va oferi mai mult, , 
eventual însă şi sub preţul de strigare .. 

se ll1ănâncă : - : Condtţiunile de licitaţie detailate inprcună 

cu tabloul obiectelor sunt depuse in biroul 1 :-: eftill si bine, 
no:arial sus amintit. • 

Arad în 15 Iulie 1927. 90. Functionarii public~ au 20% reducere . 
- _. - .. ; ... -..... 1IiG. CI» ". 

Ca să vă faceţi ghete cu preţurI 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 50 lei in sus, 
Ghete noi pentru barbati în· 
cepând de la 600 lei în sus. 
Pingelitul ghetelor bărbăteşti 
100 IeI. Repararea tocurilor la 
jilhete 20 IeI. Reparaţii mai mici 
10 IeI. Pentru fie care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulut publtc. 
78 Ilie Nadaski 

Piaţa Peştelui 19. 

~ ................ ~ 
Cinema "M n l UlM U R nUl U 1" 

... .. ." ~ ~.,.. 

38 1927 VIIj13 

De vânzare 
Mai multe case şi locuri 
virane la Arad Str. Sava 
Rai c u. 94. 96 şi 96 a). 

O fabrică la Lipova lângă gară 
şi Mureş, este prevăzută cu lo
cuinţe şi maşinărIi pentru che
restea. 

Se poate vinde şi fără maşi-

nării. I 
Una poartă de lemn stejar 

in mărime de 150X450, em. 

Foarte frumoasă tablă de par
chet cu preţuri foarte reduse se 
capătă la firma: 

Czeiler şI Szathmary. 
Arad Str. Ciontea 15. 8~ 

cr::JI..... Restaurantul 
la Hotel Central :-: 
__ In grădina de vară-, ...... 

In fie care Sâmbătă seara şi 

Dumineca inainte de masă, va 
cânta muzica din Arad'll-Nou, 
compusă din 50 persoane, sub 
t:onducerea maestrului Toitscher 
... -. :-: Carol :-: - :-: 
In fie care zi mâncări gustoase 
bine pregătite, aperitive la ori ce 
:-: oră şi bere proaspătă Ia ţap :-: 

Onoratul public este rugat a 
cerceta localul meu. 

82 Weinberger Ludvig 
fost prim chelner la "Crucea Albă" 

__ ............. ~ __ ... 4 ..... ___ ... 4,.. __ ... 4'zt ...... _ ...... _,.. __ ... ~ ..... 

~;m:;=:~ :~ .. :;::l 
gătesc şi construesc 

din marmură din 

străinătate şi 

din granit 
precum ori ce 

f~l de sculpturA in 
p i a t r ă şi marmură 

dupa c o ma n d A fac cu 
cele mai re dus e preţuri. 

Teichert Fii 
SCUlptori in piatră 

Primăria Macea Nr. 007 

Publicatiune. , 
Se aduce la cunoştinţă generală că 

Primăria comunei Macea, jUd Arad, ţine 
licitatie puplică În ziua de 20 August 
1927, oarele 3 p. m. pentru darea tn 
intreprindere reparatul edificiului de 
Primărie şi g;ajdul comunal 

Licitaţiunea se va tine în biroul Pri
măriei comunale, cu ofertE" scrise, închi
se şi Sigi late şi deci pe lângă respec
tarea disp. art. 72 • 83 din Legea asu
pra Contabilitătii Publ. 

Caetul de sarcini şi devizul se poate 
vedea zilnic in biroul notarulul comu
nal sub durata oarelor oflcioase. 

Amatorii vor depune deodată cu ofer
ta la Casserla comunală şi o garanţă 

de 10% din suma oferită. 
Arad 15 Iulie 1927. 
Primar: Notar: 

O. Ardelean O. Fărcaşiu 
Nr. 89 

ve 

/'" /1::1 y "y 
y ţ/ Ciorapii 

/ cunoscuti ca cei mai 
" durabili. de mătase de "",, O prima calitate, culori dife· 
'\ riie a fost cu I IO lei, 
"~acnma c~ 95 lei la firma 

~ BARSONY 
" ĂKAD 
"~ Piaţa A. lam 18. 
~ / 
, t:::I / 

"~7 Ar~d, Bllev. Reg. Ferdinand 63 - 65 
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senzaţional film 
al sezonului. 

----------------------- r----...... · .. · ...... ----II 
,.,. sAcru "AI ·u...........- La Baia Moneasa halta 1 

:-: :-: I a trenului :-: :-: s', 
Comercianţi! ,: s'a deschis ,~ m~ 

DAGFIN 
Un loc pentru fabrică === cu clădiri, cu pereţii 
uscaţi şi bine aerisiţi este de 
dat in arendă. 

Incredinţaţi re c I a- Restaurantul mnian gr 

A dresa la AD1JUNlSTRAŢIA 
siar"lu'. 88 

fD::fpnt.l reprezeDtatiei la orele 9' " precis. 

meI e comerciului vo- Iar "Ia Codrul Oerde" 
stru ziarului 
,,~rRIBUNA NOUĂ" 

: unde se serveşte in perma- : 
I nenţă mâncări de tot soiul I 
: pe lângă tot felul de băuturi : 

, 

răcite. pe un teren climateric , 
desemnat de Dr. Profesor 

I 
medic. Preţul costului de ali-

I PUCHER Cele mai frumoase SOBE şi CUPTOARE de feracolă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un mentaţie zilnic 100 Lei. 

I 
Magazin de sobe loc la fl!;tll. se pot face Cll p;,el:~rile cele mai reduse de magazinul da soba I : : 

şi cuptDare din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. • Emilian' 
~og onoraful public am da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. I comerciant şi ospătar. I 

------------------------______ 1 ______ ----_. 11 __ •• • .. _ .. ~. 

Centenarul 
(Urmare şi sfârşit) 

E cert. astăzi toată lumea ştie că 
viitorul este al electricităţli, este forţa 
cu care omul stăpâneşte azi natura, 
pe care se bazează toate puterile lui 
minunate mal sus enumerate cu cari 
omul a schimbat in câţi-va ani faţa 

lumii şi descoperirile de eri ne des
chid orizonturi largi pentru viitor. 

Dar să DU ne avântăm prea sus căci 
e un adevăr,: că pentru realizarea ace· 
stel opere gIgantice se cer calităţi 

mari: răbdare multă, timp îndelungat, 
minte care să sfredelească CU uşurintă , 
stinca necunoscutului şi desigur se 
cere şi mult noroc. 

Mai eri electricitatea nu era decât 
o ingenioasă metodă, in mâna invă

taţilor de a descoperi proprietăţi in
teresante şi de a face experienţe fru
moase. AII electricitatea este baza 
progresului în Fizică. 

* 
Acest progres se datoreşte pentru 

inceputul lui, şi desIgur începutul este 

lui Ă. VoIta. I morare: căci Voita n'a aparţinut nu- durere şi obnegaţie, ba chiar şi sacri
mai oraşelor Como şi Milano ci tutu- fjciul vieţii, căci a radiat în ef o fortă 

cel mal greu descoperirilor norocoase ror popoarelor amice sau duşmaae mlnunată cari (-a făcut plini de spe
ale unul profesor la Bologne: Galvani, căci pe umerii Inl s'a construit lumea raoţă. Şi in inţelesul cel mal profund 
şi mal ales geniului unui invătat di- cea nouă, lumea cu orizonturi nesfâr- din toate melodiile vIeţii sună un sin
stins, care prin descoperirea lui a de- şite luminată de lumina cea nouă a gur cuvânt care a reformat lumea prin 
venit un adevărat binefăcător al ome- electrlcltăţii care va străluci de-apu- aceştI oameni, gloria oricărei împli
nirii: Alexandru Voita. Fără de el rurea in cele patru puncte cardinale nlrl: dorinţa de şti adevărul. 

electricitatea nu ar fi insemnat nimic ale globului nostru. Ca semn de recu- Pentru aceasta noi trebuie să le 
şi omenirea nu ar fi făcut progresul noştlnţă memoriei lui se tnchlnă o zi fim recunoscători, să luăm pildă vleaţa 

uriaş pe care'l vedem realizat noi cei acum la centenar căci prin el in acea lor şi idealismul lor care a desvoltat 
de azi cari trăim din munca celor zi serbăm nu numai triumful clvlllza· ştilnta, această arhitectură colosală 

de eri. tiei ci ceeace se serbează la ase me- pe care se bazează vieaţa şI existenţa 
Dt> aCeea el merită să fie pus ală- nea ceDtenare - şi e bine să se ser- noastră. 

turl de cel mai mari experimentatori beze - e triumful moralei ş\ triumful Operele acestor oameni formează o 
al veacurilor căci nici o descopl'rlre sacriflclilor aduse de o mână de oa- piramidă gigantică, la Ilmbra căreia 
din timpurile imemorablle şi până meni milioanelor. ne adăpostim noi ş\ ti simţim blne-
astăzi nu a fost mat mare ca desco- Aceşti oameni şi-au ~us la baza facerea, dar care piramidă n'are vârf 
perlrea electrlcităţii galvanice. Mai ales vleţel lor principii riguroase, postulate sau cel puţin noi iocă nu-l vedem ci 
acum după 100 de ani dela moartea din cadrul logicei cari erau totdeauna tindem spre el nerăbdător căci până 
lui, ar trebui cunoscută opera sa de de acord cu morala şi cu interesele azi ştiinţele formează abia o mică 
fiecare din noi, azi când ne mlnunăm ţării şi numai bazati pe o astfel de parte din ceeace se va descoperi fn 
de efectele muncii sale. vleaţă ordonată au putut da roadele viitor. ŞI atunci recunoştiinţa noastră 

Acum la centenarul mortII sale, nu forământării creerulullor printr'o muncă lui Voita cart a depus o piatră la 
numai Italia sărbătoreşle ci şi toată titanică. I baza acestei piramide 1... 
Europa se asociază la acea~tă come- Acestor oameni le-a fost senină orice Valeriu A. Novacu. 
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Oameni impuşi de vremuri lurburările reuolu
tionare din flustria 

S'ar părea că drumurile croite 
statului nostru - de către oa
menii cari timp de 50 de ani, au 
succedat unii altora la cârma iui -
ar fi drumurile cele mai indIcate 
unei prosperităţi rapide, a unui 
stat nou in ansamblul altor state 
cu se~ole de civilizaţie. Inainte 
de război partidele de guvernă

mânt, două la număr, erau două 
.forţe cu aspiraţii dtzacordate în 
aparenţă, perfect acordate In fond. 
Deosebirile de principii - in a 
ajunge mai repede aceiaşi ţmtă -
.împărţeau aeste grupări politH;e 
in liberali şi conservatori marile 
răspântii coinCldeau tnsă cum nu 
se poate mai perfect. Singura 
clipă când aceste răspântii au fost 
djametral opuse~ se poate socoti 
aceia a Consiliului de Coroană 
dela Sinaia, in toamna anului} 914. 
Peste ea insă vremea şi-a des
prins uitarea cu repeziciune, pen
trucă Petre Carp şeful conserva
torilor a încercat să-şi impună o 
părere cu forţă dinamică slabă, 
o părere care nu găsea ecou in 
inima masdor acelor vremuri şi 

cum era şi natural P. Carp a ră
mas o forţă proprie atârnată in 
gol, care neputându-se alimenta 
la răstimpuri nu s'a putut impune 
drept efectul unei cauze. 

Din b:ocul conservator junimist 
s'a desprins in clipa acelui me
morabil Consiliu, doi sateliţi: 

.grupul Tache Ionescu, Nicu Flli-... ..,., ş4'l't:lll"'ş 4 • .., ....... 

- Istoriii se repetă. -
pescu, Barbu Delavrancea - cu 
deviaţie bruscă şi depărtată -
şi grupul AI. MarghHoman, Titu 
Maiorescu, cu o deviaţie lentă, 

secondând din timp in timp di
rectiva blocului carpist. 

Vremurile toamnei anului 1914 
fiind socotite cele mai critice in 
existenţa statuluI, satelitul cu de
viaţie bruscă a secondat directiva 
blocului liberal, rămas compact, 
multipHcându-i în acelaş timp 
forţa dinamică 

Rezultatul se ştie: AugustuI anu
lui 1916 a impus ţ3.rii un guvern 
naţional şi cum la aceiaşi răf
pântie vremurile găsise blocul 
liberalilor alături de cele conser
vatoare democrate (tachiste) ele 
au impus la cârmă două forţe 

cu principii diferite, dar cu ace
leaşi ţinte. 

Istoria se repetă, a scris prin 
acele timpuri dl N. Iorga. Afir
maţia dsale confirmată atunci de 
alte imprej u.rări a fost sfinţită in 
luna Iunie a anului 1927, de o 
clipă tot aşa de mare ca aceia 
din August 1914. 

Dacă tărăgăneliie pentru trans
acţia politică, incheiată in acest 
an~ au fost de lungă durată, ele 
se datoresc multiplicării organi
zaţiilor politice~ dintre cari de
numirea de bloc revine numai 
partidul ui N aţional- Liberal, sin
gurul rămas tn vechile- i cadre. 

v .. • w" ..... v·. e-

Vizita Americanilor 
. I 

la Arad. 

Viena. Se anunţa printr'o teleglGma 
Aoestui bloc al vremurilor postbe- oficială urmatoarele in legătură cu 
lice - a căror responsabilitate 1 tUlburările din Austria: Cancelarul 
o va hotărl viitorul _ i s-a opus S,eypel la p:-imele semne ale tu'bura~ 

• w ~ rlloT a oprrt mersul tratativelor dintre 
blocu~ NaţlOnal~ Ţaranesc - bloc partidele poiitice luând dispozitia sis-
numai ca forma, drept rezultanta tării şedinţelor comisiunei parlamen
unei deviaţii optice - el fiind de tare. Dupa masă s'a ţinut regulatui 
drept un conglomerat strâns de consiliu de miniştri, În care s'a dispus 
teama vremurilor sub un sceptru revoca/ea d-lui Schober capitan de 
simbolic poliţie, a d-lut Hoheizen şeful paştelor 

. precum şi a tuturor functionarilor su-
Şeful Coroanei, neputând pă- periori ai Cancelariei Uniunii. In orele 

răsl patul de suferinţă, a impus de seară s'a tinut o consfatuire intre 
o consfătuire politică similară d-nii Seitz primarul Vienei, dr. Bauer 
unui Consiliu de Coroană ŞI şi cancelarul Uniunei. 
unul din sfetnicii Săi devotaţi a Guvernul a luat toate măsurile pen-
dat grai cuvântului rega1.- tru lmpiedecarea unei noi izbucniri a 

maselor turburate. 
Istoria s'a repetat. Incă nil s'a luat hotărârea definitivd 

Slcoul liberal nealterabil sub fn privinţa convocari! parlamentului şi 
nici un fel de eveniment, a ră- fixarea datei, pentru a lua dispoziţiuni 
mas statornjc credinţeI trecutului contrare turburări/or. 
şi din pseudobiocui opus s'au Cancelarul Uniunei n'a ajuns incd 
desprins tot doi sateliţi: grupul la nici un resuJtat în intrevedtrea avuta 
Stelian Popescu, Xeni (origina cu şeful partidelor. ConSiliul de m/
vechilor tachişti) şi grupul dlui niştri ln faţa situatiuftii extraordinare, 
N. Lupu, (obârşia adevăratului sa declarat permanent. 
ţărănism). 

Faptul de azi: 
Un guvern al oamenilor impuşi 

de vremuri şi poate de aceleaşi 
vremuri~ tot atât de grele~ ca 
cele din luna August din anul 
1 9 14. - Având in faţă isbânda 
lor de atunci, nu credem să fim 
lnşelaţi in ajungerea ţelului, pe 
care guvernul de azi a fost che
mat şi consfintit să'1 atingă. In 
acest guvern sunt oameni impuşi 
de vremuri si in faţa voinţei 
supranaturalului suntem datori să 
n'e plecăm capetele. _ ....... .. 

........ , .. 4 • . ....... 
temeinicia telegramelor ... 

Cu oClizlunea alegerilor recente, din 

Cancelarul luând act de greva ser
viciului postal şi telegrafic, funcţionarii 
cancelariei din ordinul Cancelarului aII 

redactat ştirile prin cari aII fost infor
mate serviciile reprezentanţilor din 
din sirăindtate asupra starilor nesigure 
din Austria. 

Inlăturarea cancelarului? 
Praga, După o telellramă din Viena, 

eri p. m.) consum accreditaţi al sta
telor, în Viena, au avut o intrevedere 
cu Cancelarul, in care au discutat situa
ţlunea precară. 

. Pe străzile Vienei stau răspândit 

manifeste prin carI se pretinde imediata 
înlăturare a d-lor Seypel şi Schobel 

In presd s'a putut afLa, Ca a intrat I mare şi mai puternic Stat depe pă~ toate părţile cnrgeau lanţ telegramele 
in România un grup de Americani, 1 mânt, - şi având in vedere faptUl că de ... protestare. Ori cine-şi vedea U
format din circa 35 profesori univer- 1 suntem atât de putin şi rau cunoscuţi Iată creanga de sub picioare, protesta 
sltari şi 15 studenţi dela Umversitaţile in faţa americanilort salutam cu nes- telegrafic ba Suveranului ba mi niste
-din Statele unite ale Amelicei de Nord, pllsd bucurie aceasta vizitc1, care ln- rului de interne ba chiar şi ministru
'cu scopul de a ne cunoaşte tara, Aceşti trece in îmemnătatea şi folosul ei lui Statelor Unite dela Bucureşti... 
distinşi oasfJeti, sunt in mare palte practic, pe oricare alta, ce le-a pre- Temeinicia telegramelor este cam 
dela facultă/iIe economice ale diferi- cedat până aci De aceea ne tinem de greu de stabilit. Cauza lor rnsă, da. 
'te/Of Universităti americane, - şi. după patrioticd datorie :sd lndemnam Pll- Vedeau singuri reuşita guvernuluI. Si 
informaţiile ce le avem, vor sosi şi la bUcul sa ia parte în numdr cât mai pentru el acest lucru insemna un in
Arad la 23 Julie a. c. dimineaţat şi VOT mare la actul primirei şi DlecdrU a- ceput de guvernare sub care nu-şi vor 
fi pfimiţi de reprezentanţii autorităIUor cestor oaspeţi aleşi. Tocmai acum se mal putea face mendrele nestingheriţi 
şi ai camerei de comer/. Se va face o trateazd un imprumut important in de nimenI. 
plimbare prin oraş pentru a v;zita America pentru refacerea C. F. R. Tre- i Şi astfel protestau. Până şi dl Ciclo 
principalele stabilimente industriale, Pa- bue sd arătăm, ca suntem un popor Popp a protestat, deşi sun1em siguri 
latul Cultural, şi dupa implejurări de viaţd, conştient de drepturile şi stă- că decând se fac alegeri româneşti 

In contradictiune cu aflrmaţlunea 

tendenţioasă şi neadevărată, că ar
mata ar fi declarat nesupunerea, se 
anunţă din Viena că armata stă la 
dlspoziţiune a primarului Siezt. Palatul 
jusbţiei a ars până la temelie. 

Bratislava. In orele de dimineaţă 

prin panica produsă in populatlunea 
Vienei, o mare parte din locuitori au 
părăsit Capitala cu automobile, tră

suri şi autobuse, Invadând hotelurile 
din Brattslava. RefugiaţI! povestesc 
mlzerltle indurate la Viena din cauza 
maltratărllor mulţimei de muncitori i 

cari cutreeră strhlle capita lei. Asocia
tiunea luptătorHor de pe front strânşi 

în ţinuturile din jurul Capitalei În in
telegere cu ţăranII, după unele ştiri 
este gata să asedleze Viena, pentru 
inăbuşlrea revoluţ!unei. (dacă va li timp favorabil şi va ră- pân pe destinele lui. in judeţul Arad, o'au fost altele mal 

mâne ore libere) şi altele, Se va da S·· â . 1 1 1 llbere. 
i ţii i . t ă leşlm c Il m~ mu ţi a gard D bi I I ' fă t 1 I t· apo o masa oaspe ar Ş apoI cu re- ar o ce usa cu ege a aceş I 

nul de 3 d, a. hi vor continua tumeul. intrlu
t 

lntâ",:pina.r~, şi să airdtă~ ctit de domni Inevitabil gălăgioşi. 
Dată fiind importanta netagăduitd mu preţUIm ViZita, ce n se J ace. Iată tnsi că un aprig luptător al 

pentru Iara noastrd a aceste; vizite, Ora exactd a sosirei se va aduce scrIsului şi care şi deşI e - sau 
din partea unor cetateni ai ceiui mai ulterior la cunoştinaţ publica. a fost - "anti-lIberal" d. Teodorescu 

Branişte. intr'un moment de slnceri-
~~.~·u~.~_~-~·-~~~~~~~.~-~-~~~~~~~~hH'~'~~~~~~~~~.~-~~~~~'~~~~·~·~~~~·~~~--~~ tate scrie in ~Aurora": nDacd au ~st 

remeinicia unui protest 
. Confratele .Biruinţa" spune, la 10-

'formaţiuni, ('ă in Arad alegerile s'au 
făcut cu ..• revolverul. 
Adică un căpitan de jandarmi ar Il 

ameninţat cu revolverul pe un magis
trat Ortstein care se zice că "a pro
testat energic contra samavolniciilor". 

Cum a protestat? In ce limbă? 
Căci DI magistrat nu ştie româneşte. 
Iar pentru a vedea că într'adevăr că

,pitanul de jandarmi era mai CUDOSC!
. tor al datoriilor sale, amintim că ace-

laş magistrat pentru a cere Informaţiunl 
in legătură cu atribuţiunlle sale in ziua 
votării s'a adresat. Prefecturel pol.ţlel 
şi comandantului sergentilor de oraş, 
în Joc să se adreseze preşedintelui 
biroului electoral central sau prefectu
lui de judeţ. 

Era firesc ca responzabilltatea să 
şi-o asume D. căpitan, când magistra
tul îşi cunoştea atât de puţin atribu
butiul1!1e. Cat despre revolver, confra
tele nBiruinţa" ar putea-o lăsa mai pe 
jos, după cum a lăsat şi chestia cu asa
sinatele din nu ştiu care parte-a ţării ... 

vreodata alegeti libere, cu desdvârşire 
libere, prezidate de magistraţi intregi, 
alegeri fard nici un incident. fard nici 
o contestatie, apoi acelt.a au fost ale
gerile din Făleiu'" 

Şi tocmai din Fălclo. vene-au teleg
rame de protestare adresate dlor Duca 
şi Lupu. 

Din Fălclul unde un alt naţional·ţă
rănist afirmă c'au fost cele mai libere 
alegeri. 

Vreţi o dovadă mai bună spre a ve
dea temeinicia telegramelor de." pro
testare? 

ahir. 

Muncitorii agresorl sunt periculoşi 

tn specia] pentru uoguri pe cari il 
maltratează tn chip ingrozitor. 

Muncltortl din Bratlslava au decla
rat greva de aimpatie, aşa că in fa
bricile din localitate munca stagDează. 

Viena., In orele de dimineaţă, după 
ştirile din urmă, este inci! linişte. Este 
insă teamă de noi ciocniri pentru d. m. 
intre soldati ş.1 comunişti. 

Dacă unii domnI, cari nu 
fac politică, ar fi capabili 
m q car de atâta :sacrificlu de 
cât sunt capabili mulţi din 
cel ce o fac, altă ar fi ar
mon ia societăţii • 
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InfORmftIIUnl. 
* Cu incepere dela numă

rul viitor, ., Tribuna Nouă" îşi 
reia apariţia săptămâQală. 

Numerele viitoare vor apare 
ca de obicei, sâmbăta. 

* 

, 
* M. S. Sa Regele a primit in 

audienţă pe d. Paul Angeles~u. 
In urmă a primit pe 1. 1. C. Bră
tianu, preşedintele Consiliului de 
miniştri care l-a prezintat mesa
giul spre iscălire. 

D. 1. Georgescu, prefectul ju- * . 
deţului nostru, plecând la Bucu- Pe i~sll!a S~in-Gean dzn Terra 
Teşti în chestiuni administlative, n~va. dOI van~to" au descopeTlt r~md
nu se va intoarce decât la mij- ş/ţele. unul Ql11on. s..,e crede cd aVl~nu~ 
locul săplămânei viitoare, când ar fl acela al md~dzneţlJoT pilot' 
îşi va relua ocupatiuni/e ObiŞ-1 tv.une.esser şi Coli caTl au ~Intercat cet 
nuite. . dcntâlU trecerea oceanului in zbor. 

• • D. Nicolae Iorga a piecat la Vd-
Parlamentarii judeţului nostru I~nii de M~nte unde, tn p:eze~ta Dsale 

in frunte cu dnii Dr. Aurel Demian s au deschiS cursUrile universlfătil po
şi Dr. Sever Ispravnic au plecat pulare. 
la Bucureşti llentru a asista la des- * DIn Cluj ni-se anuntă că la ba-
chiderea ,Corpurilor legiuitoare. roul avocatilor a avut loc Ull regreta-

* bil scand al. 
• In tot timpul lipsei 'din Arad adi- D. Dr. I. Suclu, decanul baroului 

rectorului nostru plecat, In concediu avocatilor din Cluj, a somat pe d. dr. 
toate chestiunile care privesc redactia Voleu să părăseasc~ localul barou lui 
vor fi rezolvate de dl. prof. 1. Dumitriu. Pe când d. Voleu protesta in contra 

* Parlamentul cehoslovac a luat va· UDul astfel de procedeu, a fost lovit 
cantă, terminând programul de actlvl- peste faţă de către dr. Suclu. 
tate. Inainte de- închidere, Senatul a Insulta aceasta a produs o vie agt-
adoptat reforma administrativă. tatle in cercurile avocatilor. Catul va 

• In Rusia nu-! chip sd faci opozi- avea urmări nu numai in faţa trlbuna
ţie. Agenţii sovietelor aresttazd sute de lulul ci şi in faţa baroului. 
manifestanţi cari îndrăsnesc sd crdc- • Politia din Cluj a arestat ~ di-
cnescd contra conducerii. reclofUl de bancd Zsigmond Andor, 

Cum s'ar simti oare protestatorli no- care In numele unei banci, inexistente, 
ştri consacrati, dacd ar fi În Rllsia? Româno-Ungard, a dresat ordine de 
Ar trimite mereu, teleerame de prote- platd. Directorul de bancd a mal pus 
stare? in circulaţie aCllUni a caror valoate o 

* S'a descoperit in Basarabia împărţia cu functionarii sdi, complici. 
O vastă organizaţie comunistă. 
Până in prezent au fost arestate 
23 persoane dintre cari 15 băr
baţi şi 8 femei. 

* A fost numit secretar general 
al ministerului cultelor şi artelor, 
d. profesor G. Iuga dela univer· 
sitatea din Cluj. 

, •• -h ..., .. , ... w· " 

Spectacolele zilei: 
Malul Mureşului: Dagftn. 
Apol!o: Inconjllrul lumil ln 13 zile. 
Elisabeta: M aciste contra Şeicultli. 

Monumental film reprezentat pentru 
prima oră în Arad. 

.n .. . ..... 
Să ne Ulai lDirătn?. 

de Inconştient reproducând acele rân
duri compromiţătoare. Să precizăm. 

Sedinta , , 

din 

-
Consiliului 
ziua de 16 

comunal 
Iunie. 

- In asteptare 

Dt. primar sosit din vreme, a des· eetul comunli recunoaşte dar spune ca 
cins În bluroul dsale portând la uşe i-a cheltuit intotdtauna in intereSUl 
tret poliţfŞti. Alti doi reprezentanti ai comllnei. (Aci d-I primar lncepe o pa
forţli publice au rămas pe culoar in vlste cu trei telegrame, din cari mal 
faţa intrării in sala de conslllu. Dnll târziu rdmân numai doud, cu uzinele 
consilieri sosiţi până la ora 17 şi după electrice, CII sărbdtorile Craciunului, 
această oră sunt invitati în bluroul CU vagoane de cdrbuni ... în fine o ha
dlul primar, sau mal bine zis sunt es- rababură, de tti vine sd te el CII mâi
cortaţi spre uş!1e bluroului misterios. nUe de pari) 

Reprezentantii muncitorilor rămânl\în 4. Cumpdrarea veriloT o justifică cu 
reclamare şi ocupă locurile ... in extre- naivitatea-i cunoscută şi citeşte un ar
ma stângă. lu grupul lor discutii cu ticol de lege care privea cumpdrarea 
accente de revoltă. La orele 1740 dl. fără licitatie ... a armăsarilor. 
dr. Iuliu Boroeas şi Aurel Raleu pă- 5. Cei 500 mii de lei dati In Gal 
răsesc grăbit!. •. camera mortuară. Dar pentru casa iJli Şipoş, li aruncd în 
Iată că ln discuţia muncitorilor se an- spatele unei comisii de experti. 
gajead •.• nechemat, grăsunul primăriei, 6. Concesionarea asfaltdri pe timp 
atotputernicul Ştefănuţ. de cinci an/~ o socoate drept un jel de 

pleaşCă, picatd din cer, aSupra oraşulUi. 
Ora 1555 7. In chestia autobuselor chiamd in 
Tăcere! Se aude c!opoţelul, e agitat ajutor bllna credinţă a d-Iui Kaufman 

de către chiar persoana primaruluI. şi aduce vorba de autonomia ULI,rlEflJr, 

comunale. 
OI. Ştefan Anghel se apără. 8. Donaţia celoT 30000 de lei unlJi 

Dupdce se face apelul, dJ. dr. An- inginer din Timişoara, o recunoaşte 
ghel intrd treptat, trtptat Intr-o che- scuzd c. senitate de copil! 
stiune care mirosind o auto-aparare,· In toate aceste puncte de acuzare, 
face pe dl. Al. Stoenescu sd amintea- aduce In discuţie mărturiile favorabile 
sed dlui primar că o atafe chestiune ale inspectorilor generali car' i-au fd.· 
nu figureazd În programul dezbateri- cut ancheta, descdrcând fulgere numai 

contra diut insp. eeneral lulian Pete!. 
lor, rugându-l sd respecte ordinea de zi. DI dr. Stoenescu cert dlui Anghel 

Dl. dr. Anghel Insd nu se dd bătut sd spund câte ore de absentă are din 
şt scoţând pe masa doua batiste, în- Arad decând este primar. 
cepe sd vorbească Inainte, amestecând Rezultatul - dela data de 8 Februa
Utl. punct de amuzare cu altul, con- rie a. c. pând la 1 Iulie a. c. - dăm 
fundând datele, şi comltând cacojonit un total de 46 zile lipsă. 
tU nemiluita. Dnti consilie,i, vazând că dllJrimar 

Măstur/sesc cinstit ca dela un timp revine la o nouă opărare. vocifereaza 
nu mai inţelegem nimic: şi părăsesc sala de şedintd. Singur ră-

mâne la locul dsale dl V. GOJdlŞ} care 
Dupa un prolog cu zlgzaguri fdrd ascultd Cll o cuminţenie de elev bme-

sens. d-sa Incepe s;siematIsatea acu- crescut. DI proftsor Albu, Intreaba de
zărilor şi din ele desprind: ce dl plimar şi-a ridicat singur diurna 

l. Că a fost acuzat cd a lnvârtit dela 250 Iti zilnic la 1000 lei. =- laT 
in chestia zamului ceiace se ştie. recu- justlficdri, CJl proportiile .. delldratelor 

poveştl, iar interpeldri. Jar eşÎrl din 
noaşte faptul, dar spune cd j·a fost sald. Atmosfera e supra incdrcatd şi 
impus de Imprejurări, d-sa fiind simplu la un moment dat dl Dr. Iuliu Bor
funcţionar subaltern al comisarului po- neas nu mai are rabdare a asculta pa
porului, care a ordonat colectarea su- lavre şi părdseşte definitiv şedinta. Dar 
mei de 2000 coroane aUf, pentru aju- dl dr. Anghel nu se dd bătut; Îşi prinde 

O batistă la gât, cu alta lşi freaca 
torarea armatelor Toşii din zam. tâmplele şi vorbelE-t curg inainte, cu 

2. Că a dat afar functionat" ro- exactitate de ceasornic, CII cacofonii, 
mâni dela tranvaele comunale a făcu- de'ţi vine sd rdcneşfil In cele din urmă 
1-0 pentruca d~l dt/tctor al uzinelor dl dr. Al.: Stoenes~u întocmeşte. un fel 
comunale i-ar fi referat ca au comis de hotarare. ~n stil av~cdt~SC. m care 

• A • Ilasd personalttatea dlul prtmar şi pe 
nereguli, facand speculd cu bIletele de mai departe in mocirla în care 1- a arun-
tranvai. cat c.mDscuta-i nepricepere în ale ad-

3. Că a ridicat 70000 lei din bu- minisiraţlei. _ Rep. 

Din orăşelul Sânnlcolaul-mare, zia
rul "Primăvara- cel care pentru do
larii emlgratilor noştri din America, 
dă in fiecare numAr faimoasele veşti

statistici despre numărul morţilor şi 

al născuţilor din fiecare săptămâna, 

ziarul care a fost pe rând nationalist, 
opozltlonlst, guvernamental şi· acum 

t larăş opoziţionlst păstrând nuanta 
Goga se ocu;>ă tntr'un arti:ol de rezul
tatul alegerilor. ŞI in loc ade a face 
numărătoarea partlzamlor cari au mal 
rămas credincioşi directorului lui se 
face ecou al unor lorghişti cari intr'a-

Am spus .. compromitAtoare" fiindcă 
acele exagerări V0r Izbuti să ne creeze 
o cât mai proastă oglindă in faţa străi
nătăţii. ŞI când bine ştie oDoratul 
confrate, cât de comentati suntem noi 
tn strein! şi cum suntem bârfiU de 
catre atâtl pescuitorl În apă tulbure.. . ... 
nu crede că ar fi trebuit înăbuşit! o 

...... 

UI t 
##- • -......... 4t~ 

• 'wI 
atât de In conştientă protestare? 

... Şi să ne mal mirăm că minorl
tarii DoŞtrl ne bârfesc la Liga Naţiuni- tma ora 
lor, când ioşlşl Doi ~ Românii - ne 
facem o propagandă identică. Când 
n'at responzabilitatea scrIsului păcat 
că mai porU epitetul de ziar indepen

tâta s'au îngrozit de "popularltatea - dent. 

~euolutiH ~in ~i~nD UD prOuOtD 
SUr~rile1 lor încât nu s'au sfiltsă protesteze te- ---...;..' ---------

legrafic, ~tlti cui?. Ministrului Stal- I Ce e cu blocul minoritar? Lupta afirmă că revolu
e10r Unite la Bucurefl. ŞI iată cum I - De câteva zile incoace in cercu- tia muncitorilor din Viena n'ar 
sfârşeşte telegrama acestor zănatecl: rIIe politice din Capitală circulă zvo- fi lipsită de oarecari ajutoare 

I'IR Jlg d m protecllunea Excelenţei nul că blocul minoritar s'ar fi lichidat dela Berlin. Tot, Lupta ne in-
fi · 1 . i sau propriu zis, nici n'a existat vrl-o 

voastre sa aceţl sd audd umea CIV - dată. ConducătorII blocului minoritar formează că dacă revoluţia 
• Jizatd cd România este Iara ororilor." s'ar fi prezentat d-Iui prim-ministru va mai continua nu e exclusă 

Şi ,.,Primăvara" a reprodus textual 1. 1. C. Brătlanu comunicându·i disol- jnterventia unei armate stre
telegrama fără a vedea nimic deosebit, varea blocului care n'a corespuns rea- Jne. Şi foarte probabil că a
nimic jignitor intr'ânsa. Iităţtlor politice şi care a fost doar I cea armată să fie cea ro-

un cartel electoral neoblfgând la Oi-

I 
â (? 1 N ) 

Inconştlenta unor oameni ,.,politlcl- mic partidele componente. Neintele- m nă. . R. 
cari Du-şi dau seama ce fac, .Primă- ger~a s'a ivit intre conducă.t~rii saşt Co'lel d. ,ân~to~re ·10 Ilo·c 1irl· 
vara" o reproduce in coloanele el spre can s'au declarat nemulţumIţI de po- u u u II • 
a o Intensifica. IItica ungurilor, exprlmând dorinta de Belgrad. Incendiul pddurilor din 

Ori cAt de neplăcută ar fi concluzia a avea o politică de sine stătătoare. Bosnia a luat noi proportii. Vântlll a-
Deasemenea au mal spus că dacă , ~ 

noastră, nu ne putem opri de-a nu n'ar fi format acest cartel riscau si lJmenteazd Jocul care a produs ŞI pand 
spune ziarului de provincie care nu-şi să nu intrunească mlnimum-ul de acuma pagube enorme. 
prea intelege menirea - şl-I păcat 2% din voturi. Deci la atât s'a redus Castelul de vândtoare a regelui Ser-
că n'o Intelege - că a fo.t tot atât realizarea blocului. "Iei e în jldcd'.!. 

TIpografia Diecezană Arad. ---

Uoul primar al ~H~itaJei. 
Bucureşti. Consiliul municipiului din 

BUCI/.Tfşti a ales ai cu unanimitate pe 
d. Costlnescu, prim.ar al Capitalei. 

m. Maniu inuilo1 SD fUlionel~. 
- După Adevărul o delegaţie 

a partidului averescan compusă 
din d~nii Garofiid, Petrovici şi 
Melsner s'au prezentat dlui Ma
niu inalntându-i proectul de fu
ziune sau' al unei acţiuni comune 
contra guvernului. 

Maniu a răspuns delegaţiei că 
după ce va prezenta proectuJ co
mitetului de conducere al parti
dului naţional- ţărănist, le va da 
răspunsul, cu toate că el personal 
este in contra fuziunei din cauza 
ilegalităţilor comise de către ei 
sub regimul precedent. -Cenzurat Prefectura Judetului. 
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