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splendida istorie a Neamului acestuia de valahi, a 
acestui neum de voinici şi de harnice lIene Cosinzene. 

Şi, apoi cei câţiva bătrâni cari căutau a merge elt 
mai drept şi cât mai tn tact cu toată dragostea pul
sâ.nd cu mâna intinsă spre Regele tuturor Românilor, 
DU înduioşea, ci phmta zâmbete de mândrie în inimile 
81âcninde şi pe buze. 

A fost o zi de triumf pe care eei cari au văzut-o 
nu o vor putea uita degrabă. 

Horia, Cloşca şi Crişan au fost mândri acolo 
unde sunt de urmaşii lor. 
• 'II _~.-- • , •• - .. 

Voalul de Drimăvără pe 
obrazul S~AB·ului 

4 uJIIw • 

Ziarul local "G r anI ţ a" a publicat 2 reportagii 
evelatorii desprehaJul în c~re este condu~ S. 1. A, 8.-ul. 

Direcţiunea Societăţii a crezut de datoria sa,~:r 
ectifice dtltele publicate de ziarul I1beral, printr'un bi. 
I~nt În care se arată situatia dela această societate. 

I Il legătura CU această nem,tipomenită îndrăzneală 
e a falsiflca realitatea, ne credem in drept a desvălui 
devărata situaţie de acolo. 

l!ltr'adevăr, cvantumul pierderilor din bilanţul 
, I. A. B.· ului, nu este cel publicat, ci cu mult mai 
are, şi despre acesta vom vorbi. 

Ce s'a in!âmplat la Adunarea Generală din Iunie 
,936, zău că nu ştim, dar constatăm că bilanţul a fost 

odllicat. 
Dece? 
A to:;t greşit intocmit? 
Şi'n cazul aceasta cine-i de vină? Desigur că 

umai şeful contabilităţii care este contabil expert şi 
rocurisl şi profe~or de contabilitate. 

Şi atunCI ne punem legitima lnlrebare: Ce fel de 
onlllbilitate a naibii pot învăţa elevii domniei sale? 

Şi o altă chestie: S. 1. A. B.-ul face parte dia 
unurile publice, acţionar principal fiind ~tatul. Ia 
cellstă siluaţie DU este 08'·e un fel de cumul intre 08-

, il111e de şet al conlabilit5.ţii şi cea de profesor la o 
coală, oricare ar ti t'8? 

Şi dacă este, şeful conL:ibililăţii şi procurist are 
rae autorizuţia mÎnistel ului respectiv de a funcţioua 

I n ambele slujbe? 
, unitate nevale mare I 

~xploatllrea pădUrilor dela Vaţa de Jos, a fost tn 
âinile evreilor fraţii!Jager dela Satu-Mare. 

Plângându-se aceştia că •.. aşa şi pedincolo, ax
loalarea a fost deficit!:lră, conducătorii le· au aprobat, lam
e~am, o bonificaţie de şa s e 8 u t e d e mii de Lei. 

Pentruce aceaslă largheţl din banii societăţiI? Şi 
Ine-i vinovat? Si vinovatul dece a fost alât de necu
lat preJudiciind societatea cu soma asla. Comertul se 
zează pe risc I Antrepreoorii Jiiger au şt ut lucrul 
esta, şi atuncI de ce totuşi societatea cu deficite IItât 

mari, le-a tăcut un dar atât de frumos Dece atâta 
:j~11;I pentru uverea unor anlreprenori şi nu action~ri. 

Dece lui FarR'8S i s'au vândut mai multe lemne 
cât a avut in pădure? S!l.U, poate, pentru ci şi ăstuia 
i se plătească despăgubiri astronomice? Si cine-i 

novat? Te pomeneşti că tol inginerul chimist, COD-

ucător de exploatare forestieră şi retribuit ca 20000 
I lunar 1 

Din cauza grevei tipografilar car. perslstl. 
ntem nevoiti a apărea in acest fGrmat miniatural. 

Indată ce greva va inceta, ,om aplrea In 
rmalul nastru obisnuit. 

INAINTE ,ziir popular independent. 
rectar :1. 'eleeUleanu. Redactia si Administratia: 

A RAD, Bul. Carol 63. - Telefon 11·82. 
Tipogr.:tfia CORV1N, Ba'oghy & Pichlel\ Arttd. 

Anul III 

CEEACE ASTEPTATI 
VI.. da .. INAINTE" 

In ţara aceasta apar o mulţime de ziare, 
gazete şi fel de fel de publicaţiuni. Unele slu
jesc o idee şi-o spun deschis. Altele afirmă că 
sunt independente, dar fiecare frază ce contin 
costă atât . 

INAINTE este scris numai de tineri cari nu 
urmăresc nici deputăţie, nici locuri în consilii 
de administraţie; de tineri cărora cerul gurii 
li-e ars de adevărul pe care vor să-I rostească 
sau să-I scuipe în faţa celor ce-l nesocotesc. 

Nu ne vom sfii de nimic şi pentru nimic 
nu ne vom lăsa cumpăraţi. 

INAINTE nu va face nici ca acele pubIi
caţiuni cari înjură pe evrei, dar fac politica lor 
şi-a comunismului rusesc, dar nici ca cele cari 
fac naţionalism pentru tiraj. Noi vom vedea în 
sufletul tuturor măscăricilor, tuturor farsorilor 
şi vom descoperi trucurile tuturor prestidigita
tarilor. 

Poate că avem prea puţină putere pentru 
a rezista şi a răsturna idoli crăcănaţi prea solid 
pe piedestaluri de aur, poate că glasul nostru 
n~are rezonanta pe care ar avea-o dacă ar fi 
rostit la Bucureşti, dar atâta vreme cât vom 
dăinui, vom da cel puţin o pildă, vom des· 
chide porţile celor ce simt ca noi, celor cari 
au curajul nostru şi posibilităţi mai mari de a-I 
transforma în foc de trăznet purificator. 

Ştim că pornim, cu mâinile goale, ca să 
dărămăm un munte şi că puţini vor fi alături de 
noi, dar cu atât mai mulţi se vor aşeza dea
curmezişul căii noastre Şi desigur că aceştia 
se vor alege din ceata celor mai puternici •. ', 

Poate, adică sigur, că nu-i vom putea, în- . 
vinge. Sunt prea mulţi şi puternici, iar noi p)ia.~, 
mici şi puţini. Dar avem nădejdea că şi tabăcft~; · 
noastră se va îngroşa pe încetul şi peste ~1i~ : 
ani oamenii din ţara aceasta se vor' ~~fnm;' . 
de frică sau convinşi că aşa e bine;,-.şă t~'u ntai • 
mintă, să nu mai înşele, să păşească îr[" viaţă ~ 

in viaţă publică mai ales - cu cartea gân
durilor deschisă, - sau de nu, să stea dooparte. 

P. Selegeanu 
P. S. Fiecare redactor al nostra are răspunderea celor 

scrise. Amintim aceasta pentru a se vedea el nu suntem legati 
de nici o Ii.ie de comluitJ im,usl de altcineva filecât de roma.. 
nismul şi bunul sfmţ al fieciruia. 

---------------------_._-~-----
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CIT' LIGltlTS 
sau: cum iSi bate joc Uzina Electrică 
de oras şi ceva despre buna digestie 
a comisiei interimare arădane 
Ca noul cod penal, uzina electrică arădană al' 

t,rebui judec'ltă pentru atentat la bunele moravuri, 
speţa: Încurajarea flÎrtulnÎ, iar pe de altă parte, pentru 
complicitate cu răufăcălorii (>Jm numit toate sOlUriie 
de hoti şi pungaşi). fapt penlru car e alra.gem atenţiu
nea vigilenlului cileslor al poliţiei din acest oraş. 

Sunt sigur că nici un cititor (litară de ing. Ma
teescu, evelltual) nu face ochii m ni, fiindcă bănuieşte 
motivele pArei noastre şi de acee'! nici unu] DU va 
incerca I:ă devină advocat, ci procaror sau martor al 
acuzării. 

Vine iarna, oameni buni, şi poetica lună cu ochiul 
de ghiaţă tşi va C'im închide pleoapele, va face eco
nomie pentru l:lOotimpurile când l:Imorezaţii se vor 
putea plimba în noap:e fără c10puţei de sloi la nă:3uc. 

Sărnana lU~Jă 1 
Emolianl. IIU? 

Di:lr, vedeţi Dvoastră, totuşi uzina eleclrică rămâne 
.,de lemn Tăn ,se", cum am zice. Nu se emoţionează 
nici cât o virgină odată pe lună. Cu toate că emoţia 
pi (chiar şi a virgin ei) ne-ar interesa şi pe noi cetă
temi paşnîci şi neaventuroşi din Ar4d. 

Nu-i greu de J!bicit pentruce: 
D<lcă se ascunde luna sărmana (dupăcum i-am 

zis) noi sărmanii (dupăcum veţi vedea) vom rămâne 
şi mtli orfani de lumină in cazul când uzina electrică 
un ~e emoţionează, (nu p~ eli şi nici pe felinare, că 
aslll-i tre1ba ceIăţenilor). Pentrucă, nici pe lângă cea 
mai m~re bunăv0inţa, nimeni nu poate tăgădui că uzi
na electrică ia oraşul la băşcălie si lace cu el ufaceri 
IIlai bune decât cu proştii. 

(Aceasta. nu-Î un compliment pentru oraş) 
Cme-i de altâ părere, să ridic~ mâna sus. Dar 

nu acum, ci după ora 7 seara (e drept că e'ntuneric 
mai devreme dar, tot se vede ceva, !:IŞ!!. că fdinarde 
nu se grăbesc), - şi dacă va vedea degetele mâinii 
ridicate, inseamnă că ••. face parte dm cun ducerea 
ul.lDeÎ electrice, 

PăI nu m'am certat eu cu un prieten şi n'am 
pierdut o afacere strălucită din pricina ulÎnei electrice? 

Cum? 
, Foarte simplu. A m trecut pe lângă prieten şi pe 
lângă un domn :.eri08 de care depindea Illacerea, ca 
pe lâr,gă nişte duzi din margine de şosell miţiootJla. 
Era dreptul lor să mă considere bădăran. 

Bine, dar dacă nu i-am văzut! .•• E drept că 
nici ei nu mă văzuseră, dar aveam intâlnire şi ... 
n'am venit. Iar eu sQsţineam că ei uU lip;it. Pânăca 
la urmă am căzut de acord că. vina O poat tă bleste
II ata de uzină electrică. Cum er~ să ne vedem dacă 
abia, mai orbecălam să nu Ile lrângem gâlurile in spăr-
tllril~ trotll<:ltului? . 

Daa! ... Căci uzina electrică, dupăce că lumi
nează oraşul cu opaiţe C'd'n bordeie pe vremea srărşi
tulai de răsboi, mai !:Ire şi aerul că e ..• în treabă. 

• A spart pavajul depe ho/uare, Il găurit şi mai ales -
zice ea - a aşelat cabluri. 

Am intrebat, aşa ca din întâmplare, cam cât ţin 
cablurile pentru care fac~ ul.ina. atâta bpaj pe p;l.vaj: 

- 30-40 de ani. 
Aşa! 
Şi peste ,,30-40 de ani« oraşul va fi spart din 

noa şi mai ales~ v a p J ă t i din nou, şi şi mai 
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6 
ales, Ta plăti aceleaşi uzini electrice, care ştiu să o 
ţină contracte şi să ridice oameni din nimic. 

E de invidiat comisia interimară a oraşul in I 

cu drept de municipiu Arad Are o di~estie minunat şuh 
Şi nu i se apleacă, domnule, de atâtea porcării p 
cari le înghite . . din 

p. 

ALBA~IUUA : 1 Q Octombrie 1937 
Serbările trebuiau să înceapă la orele 9 dim' 

neata, după sosirea M. S. Regelui ŞI a suitei. Cu toa 
ace~tea, încă dela orele 6 toate drumurile c:ui duc î 
cetatea Albei-Iulii erau blocate de mi1sse tn ordine, 

Rn vezi atâta lume, atâtea. feţe sănătoa~e, atât 
trupuri pline de ioc. 

Programul a început la biserică dupăce Suveran 

pes 

ină: 
fel 
car, 
fen 
naţ 

ror 

pri 
O~ 

roă 
înt 

R fost petrecut în urale entuziaste dela gară până I res 
monumentala clădire cate este C",tedrala Incoronărl d-s 
Iar după tnălţătoarea slujbă servită de I. P. S, S. Pa 
triarhut Miron, mitropolitul şi toţi vlădicii Ardealulu ast 
M, .::i. Regele, Măria Sa Marele Voevod Mihai de Alba ro< 
Iulia, A. S. R. Prinţul de Hohenzollern şi mări mile b' rin 
sericeşli, militare ŞI civile s'au deplasat la monumen ace 

Monumentul se înalţă măreţ peste oraş În la av. 
statuii lui Carol VI depe poarta cetăţiL In faţă, O j el 

căI 
mee simbollzlind ~uf:etul Neamului Românesc, ţine' Al 
mână cununa cuvenită martirilor, iar pe partea cealal 
Horia, Cloşca şi Criş:m spre cari se îndreaptă feţe d su 
ţărani români, pline de nădejde, recunoştinţă şi a Pe 
tnir~ţie. 'Şi 

Reţinem cuvintele prin cari d. ministru Val 
Pop şi.a incheiet discursul rostit aci: 

va 
fie 
ce "Sufletul tău Horia ne îndeamnă pe noi şi 

tnsufleti şi pe urmaşii noştri să dăm toiul, chiar beca ca 
tombe de vieţi şi de sânge, pentruca cepace Dumneze d~ 
ne·a dat, oamenii t;ă nu ne ia niciodată," 

VALURI ... VALURI o' •• 

Ceeace a impresionat şi a imprimat nota înălţ 
toarei zile, a fost punotul zăgăzuil de ordine al ţăr 
nimii ardelene care a I'.alulat pe Suveran şi pe moşI 
nltorul Tronului in cursul unei defLlăti de aproape tr 
ceasuri. Uriaşele tribune erau inţesate de public 
curios să vadă defilarea ţărănimii. Şi nimeni n'a simp 
pic de oboseală 

Impresia făcută de cel drntâi judeţ a fost mulţu 
mUoare. Câud insă a apărut Aradal. - condns de ' 
Dr. Ion Groza pref~ctul de judeţ - tn frunle cu o ad 
mirabilă orchestră de ţărani care a făcut să tresal 
toate inimile, când suml:lnele caracteristice acestei r 
giuni lIU trecut in ritm vioiu, lumea din tribune DU şi
patul reţine un spontan ropot de aplauze şi o seamă d 
exctamaţlunî admirative urmate de cele mai elogioa 
comentarii. ~,---._-

Aradul poate fi mândru. 
Eram intr'un loc de unde se putea 'vedea miau 

nat loată defir!ue'!, Am urmărit judeţ după judeţ, gru 
după grup, rând după rând şi inima-mi lre!'lălta de bn 
curie. Ba în vr~o două rândud, lacrimiîe lncântărli, d 
Ne-;mul meu mi-au isbucnit atât de neaşteptat [(1 OC 

lacât cei din jurul meu mă priveau fără să inţeleag' 
decât mai târziu, 

Buciumaşii, şoimii Clujului, eleganţii Hunedoare' 
motii de prin diferite părţi şi cu diferite porturi, p 
recbile tinere, curate, pline de entuziasm ale diferitelo 
judeţe ne-Ilu ră~ucit ochii sufletului până la Dl:Ici 
ne-au trecut de dinainte cele mai Insorite icoane d' 
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in mod personal, de către un distins intelectual alora· 
I şului acestuia. 

E vorba despre crâncena luptă pe care un ziar 
din Capitală îl dă pentru răsturnarea d~Iui Stelian Po
pescu. Şi anume: 

Am fost oprit pe stradă de catre acest intelectual 
inăscut. şi intrebat de ce tineretul arădan nu ia nici un 
fel de .1titudine impotriva campaniei de denigrare pe 
care "Lumea Româneas.:ă- o duce, in mod atât de' 
feroace, impotriv J acel uia care reprezinta chintesenta 
naţionalismului şi idolul luptatorilor pentru victoria 
românismului in această ţara? 

Am răspuns deschis: Pentrucă - intrucăt mă 
priveşte - eu cred că bine fa~e acel ziar dacă duce O 

" o astfel de luptă. Şi, fiindcă atunci n'am avut timp să 
mă explic, mai ales că am pus pe interlocutorul meu 

, intr'o situaţie penibilă, deoarece d sa credea că s'a ad
resat unuia care se va aprinde de revoltă alături de 
d-sa, cu permisiunea D Voastre, o voi face acum. 

Aşadar, bine face "Lumea Românească" dacă duce 
l' astfel de campanii. Desigur că ar face mai bine dacă 
I motorul acestui fel de luptă ar fi numai şi numai do. 

rinta de a răsturna pe traficanţii de naţionalism, pe 
aceia cari S;Jnt cei mai periculoşi speculatori ai natiei 
având in vedere că se ascund tocmai acolo unde dau 
ei cu bombe. E adevărat că ar fj bine dacă nu Max 
Auschnitt care a fost lovit la speculaţii de bursă de 
către Stelian Popescu cu suma de aproximativ patru 
sute de milioane Lei, ar fi acela care a pus pe Petre 
Petrescu să răstoarne pe temutul sau adversar financiar. 
Şi desigur că ne am bucura mai mult dacă cei cari 
vor să darăme pe Stelian Popescu ar inţeiege să 
fie impartiali in politica externă; chiar dacă ii leagă 
ceva de d, Iunian. Dar putem trece peste toate acestea 
categorisindu-le la alt c~pitol pentru a fi deosebit ju
decate şi apreciate. 

Ceeace credem noi, insă, că este bun În lupta 
lor - dela suprafaţă - e introducerea unui nou şi bun 
obiceiu de a cere celor cari fac paradă de patriotism 
să-şi aranjeze viata in consecinţă. Probabil că cei dela 
.Lumea Românească- n'au dreptate. Poate că Stelian 
Popescu este complectamente nevinovat (ceeace i greu 
de crezut). Acestea sunt insă chestiuni rarticulare cari 
urmează a se clarifica intre ei. 

Şi dacă d. Stelian Popescu va fi mai tarc, cu faţa 
curata adică, atunci ruşinea duşmanilor lui va fi cu 
atât mai mare şi se va da o lecţie cu ecou peste de
cenii tuturor celor cari au gustul de a se lua la harţă 
cu oameni de trebă. 

Dacă insă toate cele scrise despre directorul. Uni' 
versului" se vor dovedi a fi adevărate, cine va mai 
putea spune că lupta interesaţilor dela .Lumea Româ
nealcă H a fost zadarnică sau măcar condamnabilă? 

Iată dar dece nu am găsit de cuviinţă să ne a
mestecăm in lupta care il ingrijora atât de mult pe 
.si,:,:,rlticul intelectual arădan. 

p. 
U 

J 

U 

d 
Din oauza gravei tipografilor care 

peraistl, suntem nevoiţi a apirea in 
acest format miniatural. 

ii 

Indati ce greva va . Înceta, vom a~ 
plrea in formatul nostru obişnuit. --INAINTE, sia,. popular indepe"dent 
Direc#o,; /0/1 YeiecuteanH. Redactia şi Adminis

tralia: ARAD, Bul. Ca,ol 63. 
'I elsfon 11-82. 

Tipografia Diecezană Arad. 

• 
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finul III -

AraduI aşa cum este 
Impresii fugare 
Ploaie de flori. .. 
Tot ungureasca sireaca I 

Calator neostenit pe potcâle vietii, m'am oprit doar 
o clipa - din nes/arşit - în Arad ... 

Oraşul, care sfarma in mine smalţul atâtor amintiri, 
ce le credeam pentru totdeauna îngropate in negura vre· 
murilor ... 

A fost Însa deaitm~, ca in trenul canicular, conduc
torul sa zica, plictisit şi banal: biletele pentru Arad, ca 
toata gama amintirilor frumoase şi neplacuu, să se. desţe· 
leneasca din mormântul in care eram sigur că sunt închise 
pentru veşnicie ... 

Şi totuşi... nu e aşa greu de inţeles. 
Nu mi'am vazut oraşul drag de ani întregi, timp în 

care am bâtatorit atâtea dmmuri intortochiate ... 
Am cobora! din atmosfera de opium a amintirilor, p' 

acelaş peron curat de acum câţiva ani. 
Nu m'au mai surprins însa rezonanţele turanice ale 

tiranilor de ieri. 
Am auzit o romanească dulce, aşa cum de mult DN 

mi· a mai sunat în urechi. 

In oraş 
Şi·am parasit gara, căutând cu nerabdare tram'l'aiul 

pe care acum un deceniu şi mai bine, ~Justin baei& nein· 
fficatul Vultur al Bihariei l,a verificat atât de plastic.' 

Aua vai, aua vai, 
Aradul are tramvai 
De cinci ori se strică până 'n Gai. 

Nu l'am găsit. In locul lui, autobuze simpatice Ia 
prima vedere. , 

N'am mai vazut nici drumul acela oribil care purta 
pe el, cu scârbă poate, şinele tramvaiului de pomină. 

In locul lui, un bulevard larg şi - culmea - bine 
alfaltat. 

Aceleaşi taverne însă pe care le întâlneşti în jurul fie
carei gari mari şi din Occident şi din Orient, mici, mur· 
dare cu reclame ţipatoare, iţi fac cu ochiul ca şi o prosti
tuată învăluită in întunerecul de nepatruns. 

Şi am luat-o agale pe bulevardul garii... 
Aceeaşi piaţa care gazduia şi altădatâ circUl i le în 

vagabondajul lor fara de sfârşit.' 
In dreptul ei, o fabrica. Descifrez: Fabrica de trico-

taje Arad. ' . 
Aceeaşi direcţie cfr. Cu pereţii nevaruiţi poate din 

trecutul jug unguresc. 
In faţa ei un parc, în miniatura, şi'- apoi... Mu

reşul mort cu aceeaşi culoare şi cu aceleaşi mi rosuri pesti
le:nţiale de altadata ... dar cu un alt pod şi cu alte maluri 
şi 'nveci1lat cu aceeaşi imensa scenă pentru orchestra fi1ar~ 

vf 
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monica batracia'lă, care e la':I'/ din Păduricea lot aşa de 
neglijată şi acum. 

In locul bâlciuIBÎ saptămârla! care dădea Aradului 
aspect de port desfrâ'iat din Orient, am wizt~t flori şi banci, 
pentru odJhna calatorului obosit de caldura sau poate de 
alergatură, ori de griiil zilei... . 

Peste tot flori, verdeaţa, sanatate. 
Nimic schimba(fncolo 
Doar ruirlele înfricoşdtoJre ale morii arse. lipseau 

pentruca aspect!,l .să fie acelaş de acum câţiva ani. 
Am întrat în p:lTcul de lânga biserica roşie. 
FLori şi iar flori. De as/ridată Însă mult mai bine 

îngrijire .. Şi două soduri văd!wite de titularii lor de len ... 
şi lipsite de bustul cine ştie cărui fd~ritor de ţară nouă, ce 
- a trait pe meleagurile arădane. 

Oradea, Timişoara, Clujul au ţinut sa etemizeze in 
bronz figurile mari ale neamul"i. Aradul? Nu. Poate pen· 
truca arridanii n'au cullul trecutului vijelios, ce ne-a oţelit 
in lupta secu/ară pentru un vis frumos, din cal, afară de 
frumos. 

Ploaie de flori 
In al doilea parc iar flori. Numai flori şi banci pu, 

ţin. pentru bincmeritata odih/l(l. 
In faţtl parcului, în loc!41 statuei - mi se pare a lui 

Kosuth - flori. 
In laţa primariei, flori, cari te satură cu coloratura 

lor vie. şi parcă·ţi intinesc gandul fugar. 
Aceeaşi primărie şi acela~ turn, de unde mai de mult, 

un paznic supraveghea noaptea intillsul oraşului adormit şi 
anunţa eventuale in;;cndii. 

Dar zidurile. imi spuneau pe şoptite că pe vremuri 
au avut un bun prieten: varul, despre care n'au mai auzit 
de aui întregi. 

Administraţia Finatlcianj, Prefectura şi Corso u1 şi .. 
iar flori şi... balegar. ca aşa i sta bine unui oraş În care 
tracţiunea cavalină este in floare. 

Zidiri noui? Prea puţine. Câteva reparaţiuni, adevă
rate mezJleanţe între stilul arhitectonic modem şi cel ba~ 
trânesc . 

... Aş putea zice chiar orori arhitectonice. 

Şi surprize 
Corso 141 totuşi popHlat deşi 'IU e decât ora 8 di 

mineaţa. 
Probabil, funcţionari cari alearga (a ofidoasa robo

teală zilnica sau oameni de afaceri .cari şi au făcut din 
promptituline ° deviză. 

Şi firme, mull~ de tot. Dar romaneşti nici una. Sau 
cel mult doua tT';, Tot aşa ca şi inainte. O deosebire însă: 
redacta-ea lor este num:li româneasca. 

Cine a dat această dispoziţie, bine a facut. 
Chiar foarte bine. Şi 1· aş felicita sincer, ba cbiar 

daca mi ar sta în putinţă, l aş decora. 
In orice caz, îi aduc omlgiile mele respectuoase. 

Iar ungureşte! 
Iau loc pe terasa unei cafenele. Sunt luat în primire: 

Jo reggelJ 
Nu raspund. 
- Mit teczik parancsolni? 
Imi sare muştarul: 

Un chelner care să ştie romdll'şte. 
- Ha!, io ştiu, ma rog frumos. 
- Atunci de ce nu vorbeşti? 
Ridica din umeri ca un cretin. 
- O cafea cu lapte. 
Am platit şi am plecat scârbit. 
Cum? Nici acum la douazeci de am dela Unire, 1114 

ţi-se 1'orbeşte româneşte in ţara. ta? 
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verse pnn lighiane et..:. et>:., cum poate ar fi făcut alte 
femei. Şi este foarte natural, că faţă de această 
gentileţe a directorului său, femee.! să se fi intimplat 
să-] invite la câte un pahar de ceai .'llU altceva. Dar 
nimeni nu poate dovedi asemen.:."a afirm;lţiuni cu mar
tori. Chiar de aceea noi ţinem să arătăm câ asemenea 
afirmatiuni n'ar putea fi adevărate. E drept că nici con 
trariul nu l·am putea dovedi, dar tot mai bine este sa 
aperi pe un om, chiar dacă i un dobitoc. susţinut de . 
alt dobitoc, decât să I ataci. 

Cine are minte, să inţeleagă ... 

In chestlunea Uzinei electrice 
Primim următoarea scrisoare care arată că această 

chestiune intereseaza in cel mai îtlalt grad, pe toţi cetaţmii 
aradani: 

Domnule Director, 
Tin să va felicit pentru curajul D Voastrt! de a fi 

atacat o problema atât de scanda/o.lia cum este ac~ea a 
uzin~i electrice din oraşul nostru, cWlOscută in parte de 
majoritatea acelor atăţcnÎ ai Aradrllr,i ,ari urmaresc cât de 
cât "ii>lţa Pliblica de a:i. Atitudinea D VO.lstrc este cu 
atât mai laudlbila cu cât - de~i avem atdlea ziare -
nici lmul nu a scris Je'pre felul cum ~unt $parte trotuarele' 
şi de,pre batjocura cu conccsitl dată dc oraş lJZind elemice, 
despre ddeferitele şperturi date de intreprindcwl zice-se 
liberală, dar in consiliu! de dir"cţÎe al cdrda figurează 
(:Itaţia potentaţi ai banului din alre partide, incasând be
neficii gra5e. 

Va rugăm Domnule Dire:tor. in nwnele mai multor 
cetăţeni cari vor să ştie adevarul in aceasta chestiune, să 
contînuaţi a arata toate vinovaţiile şi a cere p.;d~psde meritate. 

Cu distinsa stima şi mându vă succes. 
P. S. Din motive pe celri nu le c:mOClştem, autorul 

ace5tei scrisori ne roaga sa nu dam publicităţii semnatura 
Domniei Sale. Asiguram insa pe cetitorii noştri ca ea este 
a unui om de vază al oraş,4lui. 

la )\11,8. Iulia 
in timpul serviciului divin dela monument şi'n vreme 
ce oratorii făceau gesturi teatrale - d. Valer Pop are 
vocaţie - d. Alexandru Vaida- Voevod, omul care s'a 
ridicat impotriva manierelor p0litice, voind sa uneasca 
naţia intr'un singur grup - natl.l.ral, sub preşedinţia d· 
sale, - sta chiar lângă monument de partea stângă a 
acestuia. In faţa d sale sta M. S. Regele şi mai la o 
parte, guvernul. In momentul când ultimul discurs a 
fost incheiat. d, Vaida a coborăt jos la 1. P. S. Sa Pa
triarhul Miron ciuuia i'a SpU5 ceva, pentruca apoi Voi
vodul valahi lor sâ se urce din nou lângă monument. 
nu insă la locul d sale de mai inainte, ci la dreapta, 
pe unde avea să treacă Suveranul. Natural~LbL S. 
Regele n'a putut trece pe lângă venerabilul on1-~
fără să i Întindă mâna. Motiv pentiu care tineretul va· 
lahist nu s'a putut abţine dela o oarecare manifestatie 
pentru şeful in care au vazut pe noul prim ministru 
designat de Regele care "pentru a arâta şi celor din jur 
(adică ţării intregi) simpatia pentru Frontul Românesc, 
a fost atât de amabil cu d. Vaida". 

Un răspuns întârziat 
Nu vrem să ne amestecam în râsboiul pe care 1 

duc altii, pentrucă ştie roată lumea ca nu·i bine sa te 
amesteci in nici un fel de răsboiu dacă nu eşti jefuitor 
de cadavre sau cel puţin furnizor de armament. Ţinem 
totuşi sa facem o preClzare deoarece aceasta ni s'a cerut, 
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Să se fac::ă dreptate 
faIDiliei lo,a! 

Ministerul de Do ... enU are dato
ria de-a rezol~a un proceos secular 

Nicolae Ioşa a fost ridicat la rangul de nobil prin 
diploma de donaţiune dată În Cetatea Alba Iulia la 
1 Iulie 1602 şi dotat cu bunurile din hotarul Rănuşa 
(Rona) Arad, pentru meritele militare câştigate in de
cursul răsboaielor purtate de principele ardelean Sigis 
mund BathoIY, contra turcilor. 

Familia e de origine romină din satul Colun de 
lângă Sibiu 

A folosit aceste bunuri până prin anii 1856 când in 
urma lucrărilor de localizare a cărţilor funduare, in 
mod abuziv, au fost transcrise pe numele marchizului 
Waldstein Ernest von Wortenburg, dela care, apoi, au 
trecut prin vânzare contesei Wenkheim Kristina, iar în 
urma procedurii de expropriere pe numele statului 
român. 

Intre familie şi proprietarii tabulari au existat ne
numărate procese atât (u privire la proprietate cât şi 
cu privire la folosinţă. Inalta Curte de casaţie incă in 
anul 1921 a confirmat definitiv dreptul de folosinţă al 
familiei. Cum statul român nu inţelege să respecte 
dreptul de folosinţă al familiei au inceput O nouă serie 
de procese dintre cari familia Ioşa a şi câştigat în 
cursul săptămănii trecute pe două rânduri. Vor urma 
un număr de cea 40 procese, cari vor fi deasemeni 
câştigate de această familie română. 

Este cazul ca, inisterul de Domenii, să intervină 
şi să soluţioneze definitiv cauza dreaptă a familiei Ioşa, 
cu atât mai mult, cu cât această familie, sărăcită de 
vitregia sorţii, precum şi a trecutului nemilos, a fost 
inegala bilă atunci când a fost vorba să-şi pună la dIS' 
pozitie energide pentru triumful cauzei româneşti şi 
datorie căreia românii din circumscripţia de vot,lfe 
Ineu, in memorabilele lupte din anii 1906-1907, au 
trimis in Dieta ungurească doi deputaţi români. 

S'ar salva cei peste 300 membrii, romani, cari 
fac parte din această familie şi cari din lipsă de teren 
arabil, cu toate că sunt indreptăţiţi, sunt lăsaţi in cea 
mai mare mizerie. 

DesDl.inli.u , 
afirmatiile tendenţioase conform cărora" un şef de in
treprindere comunală ar avea legături de dragoste cu 
una dintre angajate1e sale şi cu atât mai puţin este d. 
crezut că cei d.>i presupuşi amanţi s'au aranjat de aşa 
manieră Încât in timpul concediului de vară pe care 
şi l-au luat in acelaş timp, să se intâlnească din intâm
~liife in aceeaş statiune climatericâ. Doamna, nevasta 
acelui director de intreprindere ddicitară a primăriei 
arădane, poate fi liniştită deoarece bărbatul ei n'a înţe· 
les să divorţeze de prima lui nevastă pentru a o lua 
pe ea unguroaică - cu toate ca este de origine no
bilă, - pentruca acum s'o înşele cu o simplă casieriţă. 
Iar dacă se spune că a fost văzut În diferite seri, după 
socotelile de seara ale intreprinderii, conducându şi an· 
gaj ata până acasă, aceasta ar putea fi - daci este ade
vărat - un simplu act de politeţe pe care oricare di 
rector 1 ar face pentru o angajată a sa pe care n'o poate 
lăsa Seara să meargă singură acasă, mai ales cunoscută 
fiind reputaţia ireproşabilă a acelei femei care n'a fost 
niciodată văzută beată in nici un local de noapte şi 
care in viaţa ei n'a dus acasă la ea băieţi beţi cari să·i 
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Ce pacat că ţlu putent imprumuta. macar pentru o 
luna, intreg:<r ap .. lTat admillÎstrcltiv dill ]r'!{o5Iav:a I 

La tutungerie, am păţit la fel Doar chioşcar!4f de 
ziare, ce a mai miorlau o, romdwalCa aproximatid. 

1ii·amcalitat apoi un ţri~ten, cu care am deparlat 
caerul atator amimiri din trecut, şi, apoi am hotărât sa mi 
încmstez pe hârtie. impresiile ... 

.. .Impresiile UnUlea/atOT care n'a trealt de peste zece 
ani prin Arad ... 

Asta'i incept4tul. 
Cd,Jd voi termina nu ştiu. 
Şi nici, Clml voi termina. 
Căci vreau să sfau aci o săptămână Ît/cheiata, sa 

vad 'lot cei de vazut, fugar doar, şi apoi ca si un Aba,. 
,'ems - creştin it/sa - sa plec mai departe, sa adulmec 
din vânt alte [o:Hn In::!i pUţill dragi, decât acest Arad, de 
Care ma leagă ata/ea... plăcute şi tleplăcute... vmte şi fie-

vrule. 
George Vlahu 

La Sibiu s'a Întrunit tineretul ardelean liberal pen 
tru a asculta gldsul celor mai bătrâni şi pentru a şi 
spune şi el cuvantul. Marea aglomeraţie a făcut pe 
d nii Dinu Brătianu, Alex. Lapedatu, Nistor, Bcbe Bră
tianu şi alte personalităţi ale partidului şi ale vieţii 
noastre publice să fie mândri de increderea şi dragostea 
pe Care o găsesc oglinditA În mamfcstaţia negrait de 

" calda de Care au avut parte. Dar bucuria a fost şi mai 
mare atunci când, În cadrul discursurilor rostite de 
tineri in numele tineretului, aceştia au avut cuvintele 
cele mai potrivite pentru a arara admiraţia lor pentru 
felul demn in care acest partid conduce ţara .precum 
şi hotarirea de a lupta cu cinste şi demnitate pana la 
sfârşit pentru victoria principiilor frumoase ce stau la 
temelia partidului naţional hberal. 

Importanţa acestei intruniri a fost ridicată mult 
prin cuvintele pe cari le au adresat conducătorilor de 
mâine ai Neamului, dnii C. L Brătianu şi Alexandru 
Lapedatu. 

Cei doi bărbaţi de st"t au avut expresiuni cari 
pot trece in istorie, prin greutatea conţinutului. Ei au 
spus tinerilor membri ai partidului naţional liberal că, 
inainte de toate, să se considere luptători in slujba 
Neamului cu cinste şi abnegaţie desăvârşită. D. Dinu 
Bratlanu in special a accentuat aceasta. Cinstt!a, slujirea 
Ţării cu devotament şi onestitate trebue să stea la baza 
vieţii noastre publice'. Pentru cei cari cred şi sunt con
vinşi că pot face aşa, partidul naţional hberal este un 

- templu deschis. 
Toţi cei cari au fost de faţă şi au auzit toate cele 

rostite au avut sentimentul nădejdii că ţara aceasta 
merge spre bine şi că, dacă se găsesc in &âwll __ ~ 
meni interesaţi cari vânena după situaţii person,ue şi 
se dezinteresează de ceeace este avut public şi orgdni 
zaţie de Stat, pe de altă parte există partId ca~e luptă 
pentru intronarea cinstei şi ordmei. Şi ca întotdeauna, 
spiritul bun va învinge pe cel tău. 

Iar, plecat acasă dela această manifestaţie înălţă
toare, acest tineret va lupta pe viitor cu şi mai multa 
convingere şi dragoste pentru Ţara, Neam şi Monarhie, 
în cadrele marelui partid liberal. 

Ziarul INAINTJ! are o singură culoare: românească. 

Dar odată cu străinii lipsiţi de loialitate, va demasca ,i pe 

profitorii mai periculoşi, ai naţionalismului I 


