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ABONA.~~ENTUL: 

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

Redactia şi ad· 
ministratia Arad, 
Bulevard. Regina 
Maria 12. Etaj 1. 
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Anul IV. - N-rul 27. 

CetAteni alegători~ 
Vă multumesc in numele şe· 
fului Partidului National-Li· 
beral, vechi sfetnic al Mărie! 
Sale Regelui şi intelept in· 
drumător al Ţării: Ion 1. C. 
Brătianu. Gen, Vă#oia1lu. 

Din manjf,slul cd[r~ a/i?gat.ri. 

Orgn al Partidului Naţional-LiberaL 

Director: fll1. eOnSltmtmeSeu II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet Arad 12 Iulie 1927. 
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In fORma ŞI trereUDlnEfI l!lll. 
Nu arareori am auzit pe unii I In vremurile de acum, şi o 

din conducătorii populatiunei ma- afirm aceasta cu toată convin· 
ghiare jusfificând existenta parti· gerea, tratatele internationaIe~ .con
dului maghiar în forma lui de venpunile numeroase şi de tot 
astăzi - prin arătarea că pe soiul, cu caracter social sau eco
vremuri aceleaşi împrejurări şi nomic, obligatiunile morale şi 
aceleaşi motive au dat naştere spiritul vremei, impedică gâtuirea 
partidului national român din Ar· unor nationalităti în dauna altora, 
deal şi că deci aceeaşi atitudine - şi de aci fatala atrofiare a 
este îndreptătită să o aibă şi unor organe sau institutiuni fără 
nafionalitatea maghiară astăzi în folos practic. 
România. , Este evident însă că rănile 

Cred că cei care judecă astfel, produse de schimbările sociale 
greşesc. ale unui trecut foarte apropiat, 
Să analizăm putin trecutul şi nu se pot vindeca aşa de uşor. 

în anaJizarea lui să expunem fără Ele sunt şi trebuie să fie Încă 
înconjur, franc, deschis, faptele. dureroase. Ar fi să afirmăm un 

Partidul national român din neadevăr sustinând contrariul.Este 
Ardeal, la acea epocă er~ ex- nev.oe d: timp ş~ d~ incredere 
presiunea a două sentimente: reCJproca pentru clcatnzarea com
unul de conservare, iar altul plectă, dar nu este nevoe de 

.....centrifugal dacă voiti, fală de act~un~ şi organe n:-enite a~es~o~ 
vechiul imperiu, sentiment de in- aclmnl, de prelungire fi unCI starI 
tregire a neamului românesc, de anormale. 
grupare Ia olaltă a acestui neam. . In cadrele unei sincere demo-

Sunt oare astăzi tot aceste cratii şi sub protectia legilor unui 
/ sentimente care domnesc in si- popor paşnic, civilizat şi doritor 

nul partidului maghiar? O cred de progres pe toate căile, orice 
sincer că nu. cetăţean poate să îşi validiteze 

Astăzi nu se mai poate con- drepturile sale şi ale semenilor 
~ cepe o astfel de menialitate. Evo- săi. Orice colectivităţi organizate 

lutiunea în psichologia popoare- şi cu caracter de rezistentă şi 
lor a lămurit odată pentru tot- care să nu îmbrăfişeze interesele 
deauria această chestiune, iar generale ale tuturor ceiăteniior 
faptele din domeniul istoriei re- sunt nişte anachronisme destinate 
cente, a consacrat·o în forma ei disparitiunei şi cari deservesc 
actuală. cauzele comune. 

Ar fi deci inutilă o analiză din Ca o consecinfă logică a ce-
acest punct de vedere a simte- lor expuse mai sus nu poate avea 
mintelor nationaIitătii maghiare, loc în sufletul populatiunei ma
a acestei nationalităti care dacă ghiare nici sentimentul de con
şi ea îşi are defectele sale, are servare, Întrucât nici nu a fosi o 
însă şi calităti de fond, Intre cari c1ipă amenintată şi nici nu poate 
loialitatea, sinceritatea şi lipsa de fi ameninfată această populatie 
oportunism. de o actiune absurdă şi fără de 

folos. 
"Ungur sunt şi ungur vreau 

să mor dorind să fiu îngropat 
în acest pământ; şi dacă va fi 
să mă bucur sau să plâng, voi 
plânge în hotarele de astăzi ale 
tărei mele". 

Iată cuvinte întelepte rostite de 
un bun fiu al nationalitătei ma
ghiare şi demn de tot respectul 
şi dragostea celorlalti cetăteni şi 
care sintetizează perfect calitătile 
acestei nafionalităti, înlăturând ho
tărât al doilea sentiment care pe 
vrehturi justifica exisfenta parti
dtUi national român; astfel ră· 
m ~ ne exclusiv sentimentul de con-
s rvare. ' 

~
Mă întreb dacă astăzi mai poate 

a ea loc şi acest sentiment şi 
d că partidul maghiar satisface 
etxigentele unui asemenea senti
If 'ent in forma ~i atitudinea pe 
<; ~e şi-a impus-o. , 

Este loc larg sub cerul şi soa
rele Ţărei româneşti pentru toate 
nationalităţile cari voesc să tră
iască trăteşte, progresând şi odih
nindu-se de sbuciumul trecutului. 

Un partid politic, reprezentând 
doleante sau interese limitate ale 
unei. minorităti este un "non sens" 
el poate fi cel mult o organiza
tiune "sui generis", inferpusă in
tre anumiti cetăţeni şi Stat sau 
mai bine spus guvern. 

In forma lui de astăzi şi în 
atitudinea luată, partidul maghiar 

,nu face decât să deservească 
şansa nationalităfei. pe care pre
tinde că o reprezintă. 

Altele trebuesc să fie mijloa· 
cele' şi alta calea de urmat. 

Fi·voi inteles? 
General Vilitoia"". 

"Mărăştt'. 
- 11 Iulie J()J7. -

Au trecut zece ani de atunci ... 
Zece ani de când ostaşul român 

- înviorat de cuvin/ele regale ro· 
stite, în primăvara anului 1917. în 
fata diviziei 1, lângă halta Negri din 
Moldova, despre împroprietărirea 
ţăranilor - suia pe brânci, la orele 
patru dimineaţa, dealul Mărăştilor 
ca să alunge pe duşman din cuibu· 
rile ce-şi făcuse pe pământul s/ră
moşesc cotropit. 

Zece ani de când. prin ploaia lo
curilor de arme şi mitraliere, prin 
încrucişarea schijelor inroşite de gra
nale şi obuze, inainla urcând dealul 
iluminat feeric, în arce de curcubee 
de rachetele roşii, galbene, verzi, albe 
şi violele prin cari germanii cereau 
ajutoare inapoi şi semnalau inain
tarea noastră. 

Zece ani de când, zorile diminelii 
au fost primite cu mii de bubuituri 
de tunuri şi tâşniri luminoase de 
rachefe. de când pe pământul bine
cuvântat al Moldovei s'a petrecut 
cea m~i spectaculoasă tragedie a 
morţii. 

Reamintind victoria bătăliei dela. 
Mărăşti. pe lângă meritele genera
lului Averescu ca ostaş - vroim să 
evidenliem că Mărăşlii a fost înce
puiul victoriilor armatei române de 
la 1917 încoace şi mai ales să pros~ 
Iăvim memoria acelora cari, ascul
tând cuvântul Regal. s'au aruncat 
în foc cu un al. âni de care înseşi 
trupele germane alacate - regimen
tele 5, 256 şi 204 - au rămas u
luile. 

Vroim să proslăvim memoria ace
lora cari prin jertfa vi eţii lor şi a 
trupelor sfărâma te. aruncate de fu
ria obuzelor prin retelele de sârmă, 
prin pomi şi şanţuri. au contribuit 
la măreaţa victorie din ziua de 11 
Iulie 1917. 

Fie-le tărâna uşoară. veşnică amin
tirea eroismului lor şi pildă nepie
ritoare şi vie pentru tineretul de azi 
care are datoria să păstreze cu ori 
ce preţ România de azi întreagă 
prin toate furtunile răscolite de ura 
duşmanilor noştri. 

PHlf 1. D"mitriu. 
căpitan de rezervă. 

Spre alte orizonturi electorale. 
In camera francfZd a Începlll des

baterea preoctului de lege pentru re
forma elee/oraM. 

Au fost puse în discuţie diferite pro
Duneri în legătură CII scrutinul. 

In cele din urma camtt:a a adoptat 
cu o frumoasa majoritate, articolul 
care prevede scrutinul u"i1lomina ,. 
Dacă ştirea va fi conJirmatd şi Q

C€tlsta reformă va trece nemodfjicatd 
până la sfârşit prin ambele corpuri u
g!uitoare, ea va înstmna un prim pas 
pentru Tevenirta la ceeace inainte de 
razboi numeam fortă politica şi morala. 

Ea va reabilita autoritatea individu
lui, scoţând în relief nu numai meri
tele şi culităţne lui deosebite ci şi pd
rerile pe care opinia publică le are 
despre aceste insuşiri. 

Ea va determina pe cei a/eşi sa aibii 
incredere În forţele lor, şi va pUfle la 
locul lor pe neofiţii politici, pe polit/
danii de duzina cari din diletantism 
sau din ambIliuni de parvenitism po
litic, îşi iau ca ultim lel al vieţii lor 
mamelucismul parlamentar, cântarin
du-şi locul pe lista comuna cu impor
tante grwtttfl pecuniare care acopera 
tara-ua morald a individului. 

Aşadar, scrutin un/nominal. 
Ar mai trebui votul plural şi lucru

rile ar lua un îmbucurător aspect de 
mai bine, de occidentalism politic. 

Avem obicei sti imitam Franţa tn 
toate. Şi-n bune şi-n rele J 

lată un I'xempJu bun! 
Cu cât Il vom adopta mal repede. 

cu atât va f1 mai bine pentru noi. 
a. c. 

"' . .,.-, . .... 
foch despre viitorul rosboiu. 

10 inferwlevul acordat de Foch zia
rului "Daily Talegraph", mareşalul de
clară următoarele: 

In decurs de 15-20 ani, Europa va 
fi teatrul unui nou război, care de data 
asta nu va fi Dumal european ci uni
versal. In acest război nu numai băr
baţII ci şi femeile şi copiii îşi vor 
avea rolul Jar bine determinat. Totuşi 
jertfele omeneşti vor fi puţine căci 

până atunci, mijloacele de apărare 

vor fi Într'atât perfecţionate încât va 
fI posibilă o reducere la minimum a 
mortilor şi rănitilor. 

Marşalul declară că pacea e singura 
asigurare a tratatului Franco-Englez. 

Consilieri comuna li din oraşul şi judeţul Arad I 
La alegerile cari vor avea loc Joi, 14 Iulie pentru un loc de 

Senator al consiliilor comunale dati votul vostru 

Dr-ului . SEVER ISPRAVNIC 
advocat 

La alegerile pentru Camerele de Comert, care au loc azi Marii 
12 Iulie votati pe 

Mihail Mărcuş 
Preşedinte al Camerei de Comert din Arad, Director la Banca 
Românească, fost prefect, fost senator etc. 
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MARE 

Serată hazlie 
Harold Lloyd (EI) 

in Prater 

Zigotfo tntre Chinezi 

ll:fputul reprezentaţiei la orele gl/" prec s. 

V--OI .... ..-r .......... .* .. Al'l:u • 

Cele mai gustoase mincări 
calde şi reci, beuturi excelente 
se capătă in restaurantul şi 

Berărfa 

DREHER 
Abonaţii primesc deosebite con

(61) 
Nr. 17. 

diţiuni. 

Piaţa Avram Iancu ...... .,. 4-,.... - &, 

la .- • 
39 , 

....- La 

Bufetul Cinema 

MftlUl MURf~UlUI 
se IUănâncă 1-1 

1-' eftin şi bine 
FnncţtollarU publicI au 201

/. reducere. 

••• 
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Ca H să vi faceţi ghete cu preturi I 
reduse. Ghete noi pentru dame 
incepând de la 500 Iei in sus, 
Ghete noi pentru barbat' în
cepând de la 600 lei în sus. 
Pingelitul ghetelor bărbăteşti 
100 lei. Repararea tocurilor li 
ghete 20 lei. Reparaţii mai mici 
10 lei. Pentru fie care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul oDoratului public. 
78 Ilie Nadaskl 

Piaţa Peştelui 19. 

Sinucidere. 
In zIua de 10 lutle femela Rivlş Se

fla din comuna Sintea Mică, s'a si
nucis prin ştraogulare. Cauza acestei 
fUDeste hotărâri nu se cunoaşte. 

Incendiu. 
In ziua de 9 Iulie a luat foc locuinta 

lui Burnaş Teodor din comuna Cetate 
Sărind vecinII ajutor, focul a putut fi 
localizat, Jo;:ulnţli arzându-i numai aco
peTlşul, pâgubind pe numitul locuitor 
de 30000 lei. 

Crima din Zărand. 
Locuitorul RaDca Gheorgh,e ajutat 

de fratele său Ranca Iacob, ambii din 
comuna Zarad. in urma unei certe, cel 
dintâi a bătut grav pe locuitorul Buic! 
Gh. din aceiaş comună, tăindu-i mâna 
dreaptă cu coasa. In urmă a descarcat 
un glonte de revolver în soţia acestuia, 
rănindu-o in pielorul stâng. 

Ambii răniţi au fost transportaţi la 
spitalul din In eu, iar criminalii au fost 
arestatI. 

Victimele Mure!!jului. 

Cunoaştem tot f binefacerile 
8căldatulut vara in apă rece dar 
de-un timp incoace au devenit in
grljitoare nenorocirile cauzate de 
acest sport in locuri nepermise. 

Pe ziua de eri ni se aduc la cu
noştinţă alte trei inecurl cari arun
că jalea in sărmanele familii lovile 
de nenorocJre. 

• Tânărul Romul T. Sfat, in vâr
sti. de 17 ani, originar din Pecica, 
elev al şcoalel de Agricultură din 
Mlniş, scăldându-se in Mureş şi 
luat de curentul apei s'a inecat. 

Cadavru1 nefericitului tânăr a fost 
pescuit peste câte-va ore la hotarul 
comunei Păuliş. 

* Un alt inec: Veold Antonie, 
de 45 ani, dhl com. Sinnicolaul
Mare s'a inecat in aceleaşi impre
jurări Vineri 8 cor. Cadavrul i-a 
fost găsit abla eri 10 cor., lângi 
PăuHş. 

• A treia victimă: băiatul Ioan 
Rediş din comuna Chereluş plasa 
Ineu şi acesta de 17 anJ, s'a ine
cat Simbătă in Criş. 

Cadavrut a fost pescuit in ace-

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

In anul 1925 urmând să se pună I Intretinere şi de tractiune şi in capul 
in aplicare noua lege pentru organi- lor, câte 14 Direcţiuni de Exploatoare 
zarea şi autonomia C. F. R. s'a ţinut fără să ţină socoteală că pe timpul lui 
la mInisterul ComunlcaţHlor sub pre- Duca Direcţiunea Generală a căilor 
şldenţla mult regretatului Saligny, care ferate avea abIa 3000 Klm. şi. atunci 
era destinat - ca preşedintele Consi
liului de Administraţie, - mal multe 
conferinţe mixte, cu delegaţi C. F. R, 
şi parlamentarI. îmi spunea unul din 
parlamentari, cu cari eram în buni ter-

men!, că se hotărîse la acele conferinţe 
că odată cu punerea in aplicare a legei 
noul pentru exploatarea C. F. R, să se 
pună in aplicare şi proectul ele orga
nizare pregltit de cătră dl Perieţea

nu şi cU modificări făcute de către 

dl Pretorlan: cu patru Direcţiuni de 
Exploatare in exterior. Ar fi fost bine 
pentru desvoltarea căilor ferate. Din 
oenoroclre d-I Sallgny a decedat, Iar 
In locul D-sale a fost numit dl Cotescu. 
O-sa a decis să pună in aplicare cu 
ori ce preţ legea nouă, apllcând prin
Cipiul emil de regretatul Duca. A in
filnţat câte 14 InspecţII de mişcare de 

s'au înfiinţat numai 6 inspectluni şi 

că starea actuală nu se mai potriveşte 
cu cea de acum 35 ani. Dispoziţia d·lul 
Cottescu s'a pus In aplicare in miez 
de iarnă. Personalul a fost dislocat 
dela locul lui şi permutat în altă parte, 
unde nu găsea locuinţe. Dacă des
chidem "Foaia oficială" găsim sute 
de destituiri de personal pentre ne-

prezentare la post. Personalul dislocat 
din locul lui şi permutat acolo unde 
nu putea găsi locuinţă şi cele nece
sare, in mijloc de larnl, a preferat sit 
plece dela C. F. R Unele Inspectlun! 
nici acum nu au personalul complect. 
De ce s'a infiintat 14 InspecţiuDI şi 
de ce nu 12, Iau 18, sau 20, numai 
d-l Cott~scu ştie. Intreaga Administra
ţie C. F. Ro s'a centralizat la Bucureşti 
formAndu-se Dlrecţlunlle centrale, ale 

Din judeţ. 
iaşi zi şi remis familiei pentru tn
mormintare. 

Epidemia inecurilor impune o 
grabnică reglementare a scăldatu
lui in apele curgătoare. 

Atmosferă grevlstă la fabrica Teba. 

In urma cercetărilor intreprinse de 
autorităţile poliţieneşti s'a constatat 
că instigătorul grevei dela Fabrica din 
de Ţesătorle şi Bumbac "Te ba" din 
oraşul nostru este Individul Varga 
Gheorghe din str. Romul No. 1 şi că 

numitul ar avea delegatie specială în 
acest scop de ,la organizaţiile muncI
toreşti din localitate. 
Sâmbătă dimineata un Dumăr de 

24 lucrătoare concediate fiind că au 
refuzat lucrul de Il ore pe zi, stabllit 
atât prin contractul colectiv cât şi prin 
meditaţlunea dlul Inspector al muncel 
cu ocazlunea ultimei încercări de 
grevă, au întâmpinat la intrarea in 
fabîlcă pe ceilalti lucrători impiede
cind 46 muncitori de a lucra. 

Dlrecţlunea fa bricei a reclamat ca
zul autorităţilor intrucât este prejudl
clată in activitate prin desele instigări 
ce se fac in masa lucrătorilor el. 

Manlfestele incendiare 
din Sebiş. 

In unul din numerile precedente 
ale ziarului nostru am arătat că in 
preaj ma alegerilor, in comuna Sebiş, 
au fost găsite la doul locuitori mani
feste electorale incendiarE', aţâţătoare 

la revoltă şi conţinând Insulte la 
adresa Coroanei ş! critice defăimătoare 
adresate guvernului şi in general oa
menilor politici, conducători ai parti
delor de ii) vernământ. 

In urma cercetărilor intreprinse de 
autorităţi s'au indent!ficat autorii ace· 
stor manifeste in persoanele cunoscu
ţilor agitatori bolşevici sau bolşevizaţi 
Baga ]âoos, Mâh~lsz Peter, Z61di Co
loman, şi Klein Maurlclu. 

Impotriva primilor duu! existând 
dovezi de cuipabllitate în actiunea sub· 
versivă ce au intreprins in timpul 
campaniei electorale, Parchetul Arad 
a dispus arestarea lor şi deţinerea in 
arestul preventiv al Tribunalului până 
la iacheerea actelor de trimetere in 
judecată. 

Cronica sportivă 

A.M.E F.A. campioana rtgiunei A/od. 

Eri au luat sfârşit jocurile de cam
pionat. In urma succesului reputat de 
către echipa muncitorilor din locali-
tate asupra celei din Petroşani, prima r
a fost c1asată campioana reginei Arad. 
cu 29 puncte, urmând a doua echipă 
JIUl din Lupeni cu :.::8 puncte. Dăm 
mal jos rezultatul jocului dintre Amefa 
şi Camp. 

Amefa - Camp 6:1 (1:1) 

Echipa din Petroşani a fost com
pusă din rezerve deoarece titularii au 
jucat tn aceeaşi zj cu campioana Un
garIei: Ferenczvaros. lnirângerea de
sigur ar fi fos evltabllă dacă munci
torii mini eri ar fi prezentat formatia 
obişnui1ă care s'a dovedit in timpul 
din urmă, că este În plin progres. Tot 
cu această ocazie, s'a inch1!lat jocul 
rămas neisprăvit il1 toamnă când, 
Amefa neacceptând un Il, s'a retras 
tn minutul 41 din timpUl al doilea. 

S'a acordat echipei Camp prilejul 
de a marca pedeapsa schimbând re
zultatul de 2: 1 din toamnă in 2:2 îm
părţind deci punctele. 

Fapt ce n'a putut tnrăutătll situa
tia echipei 'locale care a rămas cam
pioana regiunel având să debuteze 
pentru campionatul naţional cu Uni
versitatea, campioana Clujului. 

Ferencvdros - Camp 8:1 (/:1) 

CampIoana Ungariei îşi continuă, 

nestânjenltă, turneul mai mult sau mai 
puţin sportiv. Ne surprinde slabul de
but al muncitorilor din Petroşani fată 
de e::hlpa care cel puţin tn Arad, n'a 
dovedit a fi de o factură excepţională 
Oricum acest succes nu numai că nu 
ne poate măgull dar contribue la o ne
dumerire pe care noi nu o putem ex
plica. Sporlul românesc a dovedit cu 
alte ocazluni că e capabil de mal mult 
decât să plece capul - atât de umi
litor - in faţa oaspeţilor cari caută să 
profite de bulmăceala noastră. Şi mai 
ales când cunoaştem profitul pe care-l 
urmăresc .•. n'ar fi fost cuminte să-I fi 
evitat dacă nu l-am refuzat? 

Aceeaş echipă a ungurilor a dispus 
aproape in aceleaşi condiţiuni de echi- . 
pa din Lupeul, Jiul invlngându-o la . l( 
9:3 (3:2) B 
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I I::ăror birouri sunt împrăştiate mai în I de Direcţie, Adecă, vine vorba vech':!, 
toate stradele Bucureştilor. "Turcul te bate, Turcul te judecă- Era 

Tn toate birourile Se găseau mormane curată păpuş\"rle: ',. 
de acte parte să fie supuse spre apra- Toţi. dlr~ctorh . c~~trah,. alut~arel~ -

'. .. . lor tOţI şefI de DIVIZie, ŞI de bIrOUri 
bare, comItetulUI de dlrectl.e, parte fhnd erau atât oe aglomerati de acte şi de !,t: 
rezolvate, asteptau expedierea. Coml- multiple chestiuni de serviciu lncât .., 
tetul de directte, incetul cu incetul şi-a nu era chip să poţi sta de v~rbă cu 
luat atribuţiunl peste cele ce t le da el. Mai erau printre ei, chiar la con
legea şi relJulamentul ei, astfel că ajun.. ducere, câte uoii cari DU cunoşteau 
sese să rezolve el toate ch~stiunlle căile ferate şi habar nu avea.u în ce 

chiar şi cele mai neînsemnate Direc
torul General a fost desfiintat rămâ
nAnd ca uo singur riportor. Directorii 
centrali, probabil ca să scape şi ei de 
răspundere, trimiteau toate actele la 
"Comitet- astfel că Comitetul de Direc
ţie lucra zilnic. ca un funcţionar de 
de birou. 

Când să Ivea câte o chestiune mal 
Importantă, atuDci cel trei din Comi
tetul de Direcţie, hotărau ca actul să 
fie supus Consiliului de Ad:nlnlstratle. 
Preşedl ntele comite1 ului de Direcţie 
era şi Preşedintele Consiliului de Ad
ministratie, iar cel-Ialţl doi membri în 
comUtt erau şi membri îa Consiliu şi 
atunci vă puteţi inchipui că părerea 
sau hotărârea Comitetului devenea şi 
părerea sau hotărârea CoosiBulul. Hotă. 
rArile aduse in Consiliu le semna nu· 
mal Preşedintele Consiliului, care cum 
am zis era şi preşedintele ComitetuluI 

parte a iărei se:aUa cutare linIe ferată 
sau cutare gară. Toţi erau gra biti, 
enervaţi de mulţimea actelor şi a che- o 
stlunllor de rezolvat. Era un haos 
complect care face ca multe, foarte 
foarte multe acte să intârzie la rezol
varea cu lunile; altele nici nu mai 
vedeau lumina zileI. 

In exterior, deşi prin regulament, 
se da Directiunllor de Exploataf~ o 
multime de atrlbuţluni, totuşi ele nu 
aveau libertate de acţiune. Serv:iclul 
se co.ducea de l'ătre Direcţlunile ţen
trale, prin Inspecţiile exterioare. )'Ac~ ( 
tele, telegramele şi ordinele n.t se 1 
trimiteau lor, uneori de formă, PI rin ;ib 
DirecţIIle de Exploatare, alte ori l \~ I 
rect. Directorii şi Subdirectorit ( e, 
Exploatare, nu făceau altceva decât 5 ă' 
apostlleze "văzut" rapoartele laspe( .~, 
ţHlor, şi să facă control. Pedep~ 'e ' 
nu puteau aplica decât mustrare. a,' 
aşa ci el nu mai aveau nici o autori -
tate asupra personaJului. 
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Rezultatul alegerilor pentru Senat 
Oraşul şi judetul Brad 
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SECŢIA DE VOTARE 

Arad 

" 

" Ologovăt 
Sf. Ana 
Chişineu 
Gurahonf 
Sebiş . 
Curtici . 
Vânători . 
Buteni· . 
Sepreuş . 
Ineu . 
Bocsig. . 
Raclna 
Pâncota . 
Săvârsin . . 
Cermei . 
Simand . 
Araclul-noll 
Nădlac . 
Pecica . 
Rovine . 
Hălmagiu 
Grăniceri. 
Bârzava . 
Şiria . 
Spineni .• 

Sectia 

" 

" · . 
· . 
• • 

· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
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II. 

III. 
IV. 
V. 
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948 
547 

1144 
402 
371 

1685 
1319 
1853 
1067 
1085 
1213 
1236 

827 
504 
901 

1286 
1111 
1311 

266 
698 

1646 
2146 
1738 
1677 
1396 
1271 
616 
616 

1863 
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15 

5 
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2 

24 

9 
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-s:: 
°cu :> 

3 
3 

21 
5 
3 

36 
19 

114 
26 
21 
37 

109 
22 
21 
19 
22 
20 
32 

6 
45 

100 
19 
31 

114 
42 
26 
15 

27 

Numărul voturilor obţinute 
de lista No. 

1 121 3 

191 106 648 
336 50 158 
278 173 67Z 
227 106 64 
229 84 55 
965 416 265 
815 278 207 

1260 341 123 
821 184 36 
601 352 79 
872 183 115 

I 772 175 I 180 
534 235 36 
255 157 71 
338 435 107 
647 570 47 

1045 15 31 
610 476 225 
174 62 24 
286 257 110 

1005 397 120 
1768 188 171 
1227 361 119 
1382 107 73 
1003 96 255 

647 552 46 
373 208 20 
507 91 18 
75·6 792 279 

1752 445 80 
Total • • • 132. 765J 72 1 966 )21.680 I 7891 I 4433 

Pe baza rezultatului de mai sus au fost proclamaţi aleşi candidaţii par-
tidului Naţional-Liberal şi anume: 

1) Dr. Aurel Demian 
2) "G. Ciuhandu 
3) "Dimitrie Manolescu 

Rezultatul alegerilor, 
- pentru Senat 

In ţară 
- După telegramele primite până la ora 9 seara. -

Botoşani 

'AleglHorl înscrişi 19.936 
Votanti 17.020 

Voturi nule 567 
• anulate 384 

Liberalii 11.081 
Nat. Ţărănesc 2138 
Naţ.(lorga) 945 

1 Partidul PopMulul 928 
I L. A. N. C~ 61 J 
\ I L A. N. C. (statutare) 634 
~lbill 
l Alegători inscrişl 24031 
t Votanţi 16830 
1 Voturi nule 58 

~', • anulate 158 
I Liberalii 8694 

~' Nat. Ţărănesc 7130 
Bloc German-Maghiar 790 

I 
Cernăuti 

Alegători inscrlşl 28931 
Votanti 22023 

Voturi nule 245 
II anulate 465 

Liberalii 14708 
Part. Nat. Ţărănesc 1460 
Part. SocIal democrat 4078 
Blocul German- Maghiar 
Parte Poporului 191 

Rădăuţl 
Alegători inscrlşl 16662 

Votanţi 11443 
Voturi nule 34 

• anulate 136 
liberalii 9190 
Part. Naţ. Ţărănesc 1068 
L. A. N. C. 314 

Part. Poporului 
Blocul German-Maghiar 

SJghet 
Alegători inscrlşi 16578. 
Votanţi 7624. 
Voturi nule 25. 

" anulate 86. 
LI bera Iii 6416. 
Naţlonal-tărăniştil 1164. 

Ba-căa 

Alegători tnscrlşf 23512. 
Votau t i 19052. 
Voturi nule 57. 

• aDalate 103. 
LI beraIii 17400. 
Naţ!onal.ţărănfştll 758. 
Part. Poporului 134. 
L. A. N.C.oOO 

Filtfcenl 
Votanti 12819. 
Voturi Dule 84, 

• Inulate 144. 
LI beralH ] 1041. 
National-ţărăniştii 1610. 

Pag. 3 

Iată aleşii cetătenilor din oraşul 
şi judetul Arad 1 

Deputaţi: 

1. O-lui A. Văitoianu liberal 
2. Dr. A. Groza 

" 3. Dr. Al. Lazăr 
4. C-tin Xeni 
5. Dr. 1. Ursu .. 
6. N. Episcopescu .. 
7. IlIeş Gheorghe .. 
8. Stefan C. Popp nat.-tărănisf 
9. )akabffy Elemer blocul min. 

D-I General Văifoianu, capul 
listei liberale învingătoare fiind 
senator de drept, va ceda locul 
său de deputat candidatului ur
mător de deputat de pe lista libe
rală, aşa că va pătrunde in ca
meră şi d-I dr. Iancu Adam. 

Senatorii 
Aradului sunt aleşi ~ numai din 
lista liberală care a avut o zdro
bitoare majoritate de voturi (63%). 

Mercurea Ciuc 

Alegători tnscrişl 16884. 
VotanţI 1160. 
Voturi anulate 181. 

" Liberalii 2110. 
Btocul German-mtlghiar 8769. 

Bistrita 
Alegătorlfnscrfşl 21400. 
Votanţi 13379. 
Voturi nule 127. 

... anulate 113. 
L1beralil 2255, 
Naţlonal-tărănesc 6999. 
Parte Poporului 866, 
Blocul German- maghiar 3024. 

Timişoara l 

Alegători in scrişi 73441. 
Votanti 51177. 
Voturi nule 253. 

" anulate 1211. 
Liberalii 15125. 
Natlollal-tărănfştli 19579. 
Blocul minoritar 14999. 

C.-Lung 
Alegători inscrlşi 10958 .. 
Votanti 7163. 
Voturi anulate 105. 
liberalii 6200. 
National-ţărănIştii 850. 
Naţ. (Iorga) 410. 
Part. Poporului 198. 

Tulcea 
Alegători fnscrlşi 14000. 
Votanţi 10922. 
Voturi anulate 115. 
Liberalii 8382. 

. Naţional-ţărăniştii 2282. 

Oej 
Part. Poporului 164. 

Alegători Înscrişi 28100. 
Votanţi 17012. 
Voturi nule 212. 
Llberalli 3941. 
Naţional-ţărănesc 12820, 

Covurlal 
Alegătoritnscriş! 18091. 
Votanţi 13423. 
Voturi anulate 111. 
Liberalii 9250. 
National-tărănişti 3082. 
L. A. N. C. 264. 
Part. Poporului 45. 

Olt-Slatina 
A fost aleasl sfngura listă de

pusă, • Partidului Naţional· Liberal. 

Alba 
10 urma revocărel contra con

didaturei, a fost proclamat ~senator 
candidatul Ustei Partidului Natlonal
tărănlst. 

i' , 
I 

i .
i 
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InfORmtrCIUnl. Grandioasa manifestatie 
de simpatie pentru d-l general Oăitoianu; 

• Inalta curte de Casaţie a 
declarat eri ca senator de 
drept pe d. general AI. Lu
pescu, ca fost şef de stat ma
jor al armatei. 

.... In urma dezliuzillor întâmplnate 
cu ocazia alegerilor d. N. Iorga, care 
şi-a văzat înşelată credintă in popu
laritatea Osale Inexistentă, a hotărât 
să se retragă la VăIent unde si me
dlteze asupra nouilor directive politice 
pe care va trebui să le ia. Noi 1- am 
fi recuDoicători dacă la Vălenl s'ar pre
ocupa de specialitatea d-sale de istoric. 
Ar face şi un serviciu ţllrli pe care 
numai in acest sens o poate servi. 

• Presa străina comentează 
favorabil reuşita, in alegeri, a par
tidului Naţional-liberal, relevând 
ordinea şi liniştea in care au 
decurs alegerile. 

*D. 1. Valpe a fost numit cu 
data de 8 Iulie a. c., pretor de
legat al pldşei Radna În locul 
d-lui dr. l. Cornea care va fi 
detaşat, în lntues de serviciu,la 
prefeclura judeţului Arad. 

• Conslstoriul bisericei evanghellce din 
Berlin, a destituit pe nn preot care a 
oflciat o nuntă în aeroplan - în de
cursul zborului. 

Se crede că acest gest ar contribui 
la micşorarea solemnităţii cununiei 
religioase. 

* S'a hotărât definitiv ca Parlamen
tul să se deschidă în ziua de 17 Iulie. 

* Locuitorul Fraier Anton, în 
vârstd de 45 ani, din Corn. Com
lăuş, Sâmbdtă pe când se afla 
la munca câmpului, a fost lovit 
de un trăsnet şi carbonizal com
pleet. 

Parchetul Trib. Arad a autori
za/ înmormântarea cadavru/ui. 

Tribunalul Arad S. 1, a in
firmat astdzi mandatul de are
stare emis de Cabinetul 1 In
strucţie împotriva individulu.i Te
odor Popa, autorul furtulat unei 
biciclete. Numitul a fost pus ln 
libertale. 

Londra. Asasinarea lui O'Hlggins. 
In legătură cu asasinarea mInistrului 
irlandez O'Higgins, se mai anuaţă ur
mătoarele: 

O'Hlggins in timpul turburărilor dIn 
Irlanda a fost condamnat la inchisoare· 
Mai târziu a luat parte la Încheerea 
inţelegerli anglo-Irlandeze din care şi-a 
atras duşmănla unor Căpetenii a par
tidelor. Ziarul "Oaily Express" explică 
atentat ni ca o râsbunare a celor atinşi 
prin cruzimea lui O'Hfggtns pe când 
era ministrul justiţieI. 

O'Hlggins a executat nu mal puţin 
de 17 de adversari ai săI printre cari 
pe Rovy O·Connort. Contra lui O'Hi
ggins s'a mai făcut un atentat nereu
,tt insă, pe când acesta se plimba pe 
străzile DubUnului cu preşedintele 
Cosgrave. 

Atentatul de acum s'a petrecut in 
imprejurările următoare: 

Ministrul domenlllor Hogau şi mi
nistrul de comerţ OlIIiam se găseau 
in casa d-Iui O'Higgins unde tocmai 
se pregăteau pentru jocul de golf, 
când au fost alarmatl de numeroase 
focuri de armă. Cei doi ministrii aler-

, 
• Camera francezll dfscutând proec

tul guvernului cu privire la armatA, a 
primit şi articolul prin care se bo
tăreşte că in timp de războiu este mo
bilizat orIce francez de orice sex, de 
orice etate, fiecare putând să fie pUi 
să facă serviciul potrivit cu etatea, 
cunoştinţele ,i puterile sale. 

- Vorbirea de mulţumire a d-Iui general Văitoianu -

* Ministerul sănătătli aduce la 
cunoştinţă bolnavilor de tubercu·
loză cart doresc să fie internaţi 
in sanatorWe ministerului, să 
inainteze prin poştă cerertle In
soţi te de certificatul medical şi 
de paupertate, pentru a li se putea 
face formele de internare. . 

• Ministerul de finante a comunicat 
vdmilor ca sd ulmdreascd toate credi
tele acordate fdld termen precum şi 
acelea a cel, or termen a expirat. 
Dela poliţie. 

• Indivizi rămaşi până in prezent 
necunoscuţi, s'a introdus eri prin chei 
potrivite În casa lo:ultorulul Ranca 
Marian din str. Oituz 25 de unde au 
farat lucruri casnice in valoare de 
20.000 lei. 

Poliţia este pe urma hoţilor. 

• Poliţia a arestat eri pe vechiul 
el client leghlnek Pavel, cunoscut 
spărgător, implicat în mai multe fur
turi şi spargeri. 

Pe când era condus la circ. IV-a 
pentru cercetări a evadat de sub pazi, 
reuşind pentru un moment să dispară. 

Datorită vigilenţei poliţiştilor urmă

ritorl evadatul a fost găsit mal târziu 
ascuns pe acoperişul unei case inve
clnate. 

S'au luat severe măsuri de pază în 
urma cărora credem că lui leghlnek 
Pavel ii va pieri pofta să se mal joace 
"dea-prinselea" . 

• Divizia de Urmăriri de pe lângă 
Prefectura Poliţiei Arad cerceteaza re
clamaţia O-lui Paul B~hm din str. V. 
Alexandrl 7. O-sa pretinde că femela 
Molnar luHana zisă luliana Toth, din 
str. Oltaz 52, in lipsa O-sale de acasă 
l-ar ft sustras bijuterii in valoare de 
4-5000 lei. 

Cetăţenii oraşului Arad fiind Infor
maţl că in noaptea de Ou:ninecă 10 
Iulie, d-I general A. Văitoianu va pă
răsi Aradul, au organizat la orele 21 1/ 2 

o grandioasă manifestaţie de simpatie. 
Primul grup al manifestanţilor a pornit 
dIn Gal - secţiunea de votare, care 
a dovedit cu prisosinţă că ştie să 

cumpă!leasdi, alegând, calea adevă

ratelor Interese de stat-şi când acest 
grup a ajuns in centrul oraşului, se 
preschlmbase intr'o masă compactă 

de oameni. Cu muz.ica militară in 
frunte, manifestanţll s'au oprit tn faţa 
clubului National-liberal, In balconul 
căruia se găseau d-l general Vălto

lanu, 1. Georgescu, prefectul judeţului, 
Z. FiloU, prefectul poliţieI, d-r S. Is
pravnic, N. Eplscopescu, d·r Coţolu, 

medic Vlcaş, N. Mihulln, D. Mano
lescu - noul senator - şi altii. Ura
lele nu mai conteneau, până când d-l 
Sava Sevicl dela asociaţia comercian
tilor şi industriaşi lor din Arad şi jur, 
a rostit o scurtă vorbire, arătând marea 
vIctorie în alegeri a partidului Naţi

onal-Liberal. Orupul sârblJor din Oal 
a subliniat această vorbire prin stri
gătul "iMa" (să trăiască). 

A vorbit apoi, pentru d-l general 
Văltolanu Sava Reteş ţăran din Gal, 
spunând că scopul urmărit de el gă
enli, fiind azi un fapt împlinit M. S. 
Regele şi şeful guvernului. d-I S. 1. 
C. Brătianu să ştie că Aradul este 
conştient la marile răspântii şi dovada 
s'a dat în zilele de 7 şi 10 Iulie, când 
lista partidului de ordine - Naţional 

Liberal - a primit o sdrobitoare ma
joritate de voturi. Când cel adunaţi 

au auzit rostindu-se numele M. S. 
Regelui au isbucnit in urale prelun
gite, muzica .intonâDd Imnul Regal. 

Vorbirea d-lul g-rAl A. Văitoianu 
D-l generaf Văitoianu, emoţIonat de 

sincera simpatie arătată de către ce
tăţenii Aradului, a răspuns prin urmă
toarea cuvântare: "Iubiţi cetătenl ,1 
alegători ai Aradului, lupta pe care 
aţi dat-o - in special la alegerile din 

Ultima oră 
gâ: nd spre locul unde se găsea O'HI
gins, aflase pe acesta intr'un lac :de 
sânge. 

O'Hlggins era atins de 7 sau 8 
gloanţe in diferite părţi ale corpului. 
Dându·şl seama de starea excepţio

nal de gravă in care se găseşte, fo
stul ministru de justiţie, cODlunică 

familiei sale ultimele lui dorinţe in ce 
priveşte repartizarea averei sale. 

Culcat pe pământ O'Htgglns a spus 
următoarele: 

• Simt el am s! mor. Intotdeauna 
am lucrat pentru binele şi prospera
rea lrlandei, şi din parte-mi ert pe 
acei cari au săvârşit contra mea acea
stă fapt!." 

Poliţia a descbis o anchetA pentru 
urmărirea şi prinderea asasinilor. 

Bucureşti. Partidul Liberal va 
ţine tn săptămâna viitoare o con
sfătuire cu partidul Naţional. Ţă
rănesc In care se va discuta lntre 
altele care anume mandat va fi 
păstrat de deputaţii cari au ob
ţinut mai multe mandate. 

Stockholm. Se anuntd din Stock
holm încetarea din vlaţd a celebrului 
matematician şi profesor universitar 
suedez GiJsta Mittag Seffler, In villa 
sa din Djusholm. Decedatul savant cu 
renume mondial s'a născut in anul 1846 
ln Stockholm. S'a distins printr'o rard 
stdruinţd fn cercetările matematice fd
cuft de el cu o strdlucitd pricepere şi 

inteligenţd. Mittag Seffler şi-o donat 
considerabila sa avere pentru societdţi 
ştiintifice şi matematice. Naţiunea slle
dezd pierde în cel dus pe unul din cei 
mai mari fii ai sai. 

Bucureşti. Se desminte În mod ofi
cial cd sar fi semnalat turbuTări În 
jud. FtiEdraş. In tot teritoflll judetu
lui troneazd linişte şi pace. 

Berlin. GroQznicul uragan care a 
băntuit timp de mai multe ore in lo
calitatea Havz, in ultimul timp a di
strus compJectamtnte ordşelul Berggies
hllbel cu aproape 1500 locuitori. Mai 
multe sate prtcum şi terasamenlul cdi
IDr ferate· au fost rase de pe supra 
jata pământului. Prttlltindeni drumu
rile sunt blocate de stânci şi copaci 
desrăddcinati. 

ziua de 7 Iulie - s'a terminat cu vic
toria voastră deplină, arăHlnd celor 
Interesaţi că tn tara asta aventurile 
nu pot sa aibă loc . 

Voturile voastre conştiente au Întărit 
la frâna statului pirtidul care de 80 
de ani a dat dovadă de qesăvârşită; 

pricepere, spre binele ţării şi al nea· . 
mulul. Voi alegătorii Înţelepţi - şi in : 
special voi alegătorii ar~deni aţi fost 
primii in Ardeal - cari in dorinta ca 
aceasta frumoasă lară românească să . 
propăşeascA in liniste şi ordine, aţi tri
mis în sfatul ţării pe acela care vă 

garantează liniştea şi ordinea. Orlcâtă ' 
bunăvoinţă, oricâtă luptă am fi cău

tat să arătăm noi cel putini, nu am 
fi putut ajunge la rezultatul de as
tăzi, dacă voi n-atl fi pus piciorul in 
prag şi să aleietl pe cei priceputI, 
pe cei conştienţi şi cinstiţi. 

Cinste vouă arădeni şi să trăiţi. 

Şi-acum ill linişte, vă indreptaţi 

spre casele voastre mulţumiţi de vic
torie, care e in marea ei parte Duma 
a voastră şi să nu aveti nici o teamă. 
Ceiace aţI socotit 91 săvârşit in zilele 
de 7 şi 10 Iulie, dovedeşte o bună 

judecată ~i peatru cei ce ştiu să ju-, 
dece in clipe mari aleşii voştri vor 
şti la rându-Ie să vă aibă de grlje. 

La frâna statului astăzi, aţi aşezat· 
un guvern prIceput şi cinstit in tre-! 
burile publice, arătând aventurierllor 
că mai au timpul să se intoarcă la 
chemările ler adevărate, imbrăcându-şi 
halnlle lor de toată ziua şi muncind 
cinstit, tn ţara guvernata. de cea mal 
depUnă garanţie~_.!_m_~~JLntLej..QQlJ1e\ 
- ori de câte ori cei rătăciţi ar in
cerca să-I tulbure liniştea. 

Vă zic :deci la revedere şi să trăiţi. 

vrednici alegători; arădaat, ai ţării 

mele". 
Vorbirea d-lui general iVăltoianu a 

fost aplaudată şi acoperită de urale 
preluniite, după care manifestaţia şi-a 
urmat cursul mai departt>. 

-00-

-
Viena. Conf1fctul cauzat prin pro

cesul din satl!ll Sonfa, a avut ati di· 
mlneata o nouă jzbucnire: 

In apropifrea Vienei la Klosternen 
barg, s'a întâmplat o slngeroasă cio~.· 
Dire intre membrii societătli de apă· 
rare a republicei şi intre foşti luptă

tori. Prin Interventia poliţiei ciocnirea 
a luat sfârşit. De ambele părţi sun!. 
numeroşi rănIţi. 

Bucureşti. Guvernul a fixat defini 
tiv convocarea parlamentului pe data·· 
de 17 Iulie. 

Sesiunea parlamentard va dura 1S 
zile in cursul cdrora se va discuta 
proectul de lege pentru autonomia CăI· 
lor Ferate Române. Deasemenea 
vor schimba unele legi nepotrivite aduSi 
sub regimul A\lerescan. 

Bucureşti. - După calculele ge 
nerale ale voturilor exprimate pentr 
Senat: 

Liberalii au obţinut 63 la sutA. 
Nat. ţărăniştii 24 la sută. 
Minoritarli 13 la sută.· 

Deci din 113 mandate revin: lIbe 
ralilor 96, national-ţărăniştilor 15 ' 
minoritarilor 2 locuri, 
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