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" ... sa cucerim ce-auem de cucerit ... " Glasul mândriei nationale. - Refacerea oraşelor noastre. -
Ziua de 14 ,Martie a. c. va fi Ritmul lent ~e umilinţe, cari au 

Suntem tn pragul alegerilor mu· 
nicipale, cari In Aradul românesc 
au trezit o veche şi frumoasă 
conştiintă românească. 

Alegerile de acum nu mai sunt 
ca celelalte alegeri de până aci. 
La baza lor de astă dată, e pusă 
ideia • integrală a intereselor noa
stre româneştI. 

La aceasta ne determină nu 
numai tmprejurărl externe, ci şi 
conştiinţa, că tn oraşele noastre, 
pestritate tn mod artificial de po
litica ungurească din trecut, incât 
elementul românesc era copleşit 
aproape cu desăvârşire, - avem 
o altd politicd de urmat, decât 
aceea de pând acum. 

Conştiinţa aceasta o aveam noi 
.. şi de mai 'nainte. Numai cât nu-i 

venise vremea, după ce In gene
rositatea şi condescendenta noa
stră, ca partide politice, călcasem 
cu stângul in raporturile cu mi
noritarii. Şi-o făcusem aceasta, tn 
buna credinţă "politică", dar in 
mod vădit, impotriva intereselor 
noastre, ceri, in oraşe, reclamau' 
a1ta menajare. 

Acum am ajuns la intorsătura 
vremilor. Generositatea şi condes
cendenta politică a partidelor ro
mâneşti la putere, deacum şi din 
trecut, au fost socotite de mino
ritari drept - slăbiciune a noastră, 
pe care să-şi permită a o ex
ploata, în beneficiul lor. 

Aceasta este expHcatia, că de 
ex. partidul maghiar din Arad, a 
găsit de cuviinţă ca, printr'un a
cord cu partidul dela putere, să-şi 
asigure la alegerile jUdeţene o 
seamă de Jocuri, mai multe decât 
ce li-ar revent după proporţia nu
merjcă a lor In judet. Dar, tot 
atunci, partidul maghiar s'a pus 
In privinţa alegeritor municipale, 
tntr'o postură, pe care cu drept 
cuvânt o putem timbrA de pro
vocătoare chiar. Ei vor, in con
secinţă finală, nimic mai puţin, 
decât ca să deie oraşului Arad 
- in temeiul pretinsei lor supe
riorltăţi numerice - o conducere 
ungurească. 

Şi-aşa-i bine, că măcar şi-au 
dat arama pe faţă şi ni-au des
legat miinile de orice consideratii 
minoritara-file, In care, d'atât~a 
şi-atâtea ori, a potignit politica 
ce trebuia s'o urmăm, pentru re
stabIlirea Românilor in toate drep
turile lor la viaţă naţională, in 
oraşele in cari am fost suprimati 
In mod silnic şi artificial. 

In chipul acesta, Românii din 
Arad, nu numai ca opinie publică 
ci şi ca organizatii politice de 
partid~ au ajuns la conştiinţa, că 
a venIt ceasul lor de actiune. A 
venit vremea unei concentrări ro-

• 

mâneştl, pe d'asupra inter~selor data memorabilă, când se va da devaJvat un restimp virtuţile na
de partide, pentru a ne da mâna, primul prilej, ca românii, divizaţi ţtonale ce Incolteau odinioară toc
in vederea alegerilor munkipale, până astăzi In dIferite partide, mai in acest oraş. a scos la su
Într'o frăţească Inţelegere şi stâru- să-şi dea mâna şi să meargă com- prafată revolta proyocată de pre
itoare acţIune ea bloc românesc, pacti spre realizarea unui ideal, . tentiile nejustifjcate ale acelora, 
care nu mai are dreptul sd fie cucerirea oraşului Arad din punct cari neputându-se Impăcă cu rec
des/deut pând la dep/ma va/orare de vedere ~dmi~istrativ, p~in a- t~ficăriJe· survenite prin conflagra
a intereselor noastre româneşti legerea conSiliulUI corn. romanesc. tIa mondială, se cred ~t azi sa
in acest Arad instrdinat. In vederea acestei alegeri, par- trapii moşiei noastre strămăşeşti. 

Conducerea locală a partidului' tidele româneşti au pus la o parte Ace3sta Intemeiată revoltă, a 
naţional liberal se măgule:;-te de toate rezervele politice, au delă- determinat pe românii din Arad, ca 
a fi pus, ea cea dintâi, In Ar- turat pe un moment toate diver- uitând deocamdată ori ce deose
deal, problema acestei concen- ginţeie cari avuseseră până acuma biri poJitice, eventuaJ· diverginte 
trări. Iar acum, dupăce blocul e rolul zidului chinezesc intre fratU personale, sd se uneascd, spre a 
incheiat, rămâne de lucrat, nu de acelaş sânge şi, spre decep- duce la izbândl1 lista româneascd. 
numaj pentru reuşita electoraiă, tiuDea celor ce mai prtvesc Incă Este vre-unul tntre noi, cCIre 
ce ne stă in prag, ci şi pentru eu un ochiu preste frontieră. vreau să nu-şi descopere capul in faţa 
permanentizarea şi desăvârşirea să facă dovadă, că atunci, când acestei sănătoase manifestaţii na
acestei acţiuni. !nalte intere~~ româneşti. sunt in tjooaIe? Se poate găsi Intre noi, 

Exemplul Arădanilor. care a ]oc,sunt decIşI să denunţe Irevoca- unul chiar, care ar fj capabil să 
putut să fie dat, graţie şi Inţele- biI continuele improvizaţii degra- spargă solidaritatea naţională? 
gerH superioare din partea par- dante ale elementului autohtonsur· Nu, nu vrem să credem aceasta, 
tldului dela putere, a molipsit _ venite prin inutilele pactări cu or- pentru că acuma a sosit momen
sJo spunem astfel tntr'un senz ganiuţia minoritară politică locală. tul să dovedim tuturor eelora ce 
frumoS - şi alte oraşe româneşti Păcătoasele pactări de până nu vor să ne Inţeleagă, că ori ce 
ardelene, copleşite de minoritari. acuma cu gruparea minoritară au credinţe politice am profesa, c~nd 

In a.ce:::sta nizuinţă de saiV3- prov~".al--&u---nthDa1 muftedes1- . tnane interese nationale işl fac 
toare concentrare naţională, noi luzii, au smuls din noi nu numai aparitia, toate diferendele dispar, 
ne intemeiem. aici la Arad, pe aproape totala incredere in pute- sacrificând pentru idealul naţfo
mai multe motive. Atingem, fu- riie proprii crezute imposibile in nal tot ce ne poate despărti. Acera, 
gitfv, unul de bună Jnvăţătură: faţa reali.zării .unei ~ictorjj, ci ~u cari ne c!ed Ireductibil despărţiţi, 
trânteala, administrată de mino- produs Şi o dlsgustatoare apatIe se loşeaJa amar dacă se alintă 
ritari in alegerile judeţene, la Ineu în faţa deselor umiliri provenite cu gândui, că nu N'om fj capabiH 
$1 Cermeiu, pe urma desbinăril prin aceste tnfrăţiri nenatura1e şi să punem in aplicare fulgerătoare 
Românilor. revoltătoare in acelaş timp. sancţiuni de salvgardare a inte-

A trebuit să facem triste expe- febeJor noastre naţionale şi că si-
Dar noi avem şi alte motive, rienţe un deceniu intreg, a tre- multan cu aceasta nu vo~ ar'un

mai grăitoare. In Aradul de acum buit să ne redeşteptăm in faţa cru- că in aer toate p~ntlle pdn cari 
o sută de anj, după mărturia sta- dei realităţi, stAnd la masa verde eram legaţi de ei. 
tisticianuJui ungur Penyes Elek, cu acela, În al cărui crez politic Să uităm trecutul tristeJor ex~ 
Românii erau, aici, mal mulţi de- străluceşte dogma fundamentală perienţe de 10 ani, să păşlm cu 
cât ori care alta naţionalitate. - dar in veci irealizalJiIă, - de fruntea ridicată spre succesul si-

In afară de acest motiv, nume- . I ă '1 . b 1 ric, Aradul s'a ilustat ca centrul a revem a st TI e ante e ice, de gur şi ascultând de glasul mân-
dorul cărora o anumită menta-I driei nationale să strigăm: 

acţiunei politice româneşti, a ce- litate a născocit aberaţiunea: "Nu, Trăiască lista romAnească! 
lei mai de seamă In intreg cursul nu, nu, nici odată!" . ilo Iar. 
veacului XIX, incepând cu luptă- ~~~$~~~'~~~--~~4~_~~~~_~'~'~~.W_~ __ ~_~4~~~h~~"~,~~~._~~w~~~~ 
tOTUl naţional dela Giula, Moise 
Nicoară, martir al cauzei româ· 
neşti, şi continuând cu generaţia 
fişpanului (o ref e c t) Gheorghe 
Popa dela G alşa, care cu gene
raţia sa, a format aici o adevă
rată citadelâ politică românească. 
Dar de epoca luptelor In jurul 
Memorandului şi de mai apoi, 
cine să fi uitat? 

Din aceIaş mediu fjzic şi din 
aceeaş tradiţie pol iti că româ
nească au răsărit şi cei doi trun· 
taşi, cari şi· au in.tins azi mâna, 
pentru a creia aici blocul româ
nesc. Unul e D. Dr. Mihai Mdr
CUŞ, giulan de origine şi rudă 
alui Moise Nicoară. Cel de al 
doilea este D. prdect Dr.l. Mar
şieu, fiul acestui judeţ. 

Aradul nu-şi poate uita de tra
diţiile sale lumin:Jase! 

Inainte, cu Dumnezeu! " ... să 
cucerim ce-avem de cucerit... 1" 

Dr. ah. Ciuhandu . 

-1''\.7)\ 
-------II~I-------

- . 

Blocul românesc va ţine Duminecă 
9 Martie c. câte o 
Intrunire publică 

1. 
2. 

in următoarele suburbii: 
orele 3 p. m. 
MicălaCa 

Gai 
orelele 5 p. m. 

3. Pârneava 
4. Intre Sălaşuri (Ciarda Turai) 

La aceste adunări vor lua parte şi vor ţine cuvintAri 
candidaţii Blocului românesc şi fruntaşii locali al par
tidelor naţional-liberal şi naţional-ţărănesc. 

.---: 

. .. 

.. 



It 

p(!~. 2 TRIBUNA NOUA Nr.7 

BULETINUL . AGRICOL 
al Camerei de, Agricultură a judeţului Arad . 

• ••• 

Preţul cerealelor pe piaţa din Arad in ultimele zile. 

"qriu;. " • 
Orz • + 

Ovis ..• 
Porumb . 

. Lei. 520.-530 per t 00. kgr. 
• • It 300.-320,. • • 

" 300.-310 " 
. .'" 270.-280 " 

" 
" " 

' .. , Pretttt .animalelor pe pIaţa din Arad in ultimele zlle • ..,fi. 

. Păreche. 'de cal! 

" Boi 
Vacă p~r cap. .,. 
,păreche. de porci 

.. III •• 

.. ~ III oj_ III 

. . . 

. . Lei 12-25000. 
• • " 10-20000. 

... 6-9000. 

. " 3-3500. --............. --
'. 

P U B L le A ,T I U N E .. 
ti'o. 528 1 1 ~30. 

Dhtribuirea seminţelor de primăvară. 

AGRICUL TORI f 

Fiecare d.intre O-Voastră ştie ce tnsemnăhte are Q săm:lnţă bună 

pentru majorarea rodulul $\ valoarea luI. 
Pentru a Vă putea sta intru ajl1tor la procurarea seminţelor bune şi 

selectionate, Camera a hotarit ca să distrlbae - ca tn alţi an! - şi io 
anul acesta diferite seminte alese peotru lnsemântările de prImăvară. 

'A:el, agrlcuţtorl cari doresc a prelua dela Cameră din seminţele mal 
jos tnşirate se vor inscrie la Primăria comttnaJă până cu data de 28 Feb
ruarie anul curent plătind totodată şi banii pentru cantitatea prenotată, 

luând' de bază pre1ur\Je de mal jos. 
Tabloul cu cel lnscriş\ se va inainta Camerei cel mal târziu până la 

data de 2 Martte a. c. achltind totodată şi preţul. 

Pentiu inscrierile sosite mal tân.!a de data sUlilndicată nu iarantăm 

el vor' mat putea fi servite din aceste seminţe. ~ 
Piecare agricultor poate prdua semâoţa şi aparte, din magazia Ca

merei după solvlrea preţUlui ta caslerea noastră intre orele oficloase, ca
mera No. 28. 

Seminţele se vor dIstribui tn zilele de Marţi şI Vineri a săptămft.nel 

Preţurile seminţelor sunt după cum urmează: 

•• Grâu. de primăvară. .'.'. .'. • • • Lei 530 - per. 100. kgr 
2. LucernA cI. 1. decuscutatl fi plombată 

" 
45- " 1. 

" 3. Trifoi roşu ~ . • • • • • • • . • • 22.-
" 1. " 

4. SfeCle de nutreţ orig. "Sacharose- . 
" 

65.-
" 1. 

" 5. Măzlrlche (bicău fără ovăs) ci. 1. • • • 
" 

750.-
" 100. " 

6. Orz s~lectionat de sămânţă. • • • • • ., 300.-
" 

100. " 
7. OvAa' ,,>. • " 300.- • 100. , 

. 8. Porumb> 1. •• 41 ... 

" 300.- • 100. 
" 

ATENŢIUNE. 

Toate preturile aunt clHcolate eu o simţltoare reducere luind in con· 
slderare calitatea seminţelor selecţlonate ce predăm. 

Semânţele se vor folesl numai pentru însemântărlle de primăvară 
Este atrlet interzIs a face speculă CII semânţele ce se cumpără dela Ca~ 
meră. Abaterile eventuale se vor pedepsi cu rigoare. 

Arad, la 15 Pebruarle 1930. 

Preşedinte: 

(ss) Dr.: 1. Marşieu ...... 
Director: 

(Ss) N. Popescu. 

INVITARE. 
Reuniunea Agricolă Svăbeascll aranjează eu concursul Camerei de A

(rlculturl a iudetl11ul Tlmlş-Torontal la Grabiti Duminecă tn 9 Martie 
t 930 UD 

TÂRG DE VITE DE PRAsILĂ 

la care ODor pr~ectortal agriculturef, airicultorll ,i onor. public se invită 
p rID aceasta~'" " ': : \' ,. 1 

Orabatl, februarie 1930. 

Cu toată stima: 
Admillistraţla Reuniunei S,tlbeşti 

din Oraba# 

P rog ram. 
Sâmbătd in 8 Martie. 

DupA amiază: Primirea şi iocvartiruirea oapeţllor sosind cu trenurile 
in gară. Adăpo,tlrea vitelor de afari. 

Seara: Serată de ..:unoştlnţe. 

Duminecd 9 Martie. 

Dimineaţa latre 7 -8 oare: conducerea anImalelor la piaţă, 
• inaintea prânzullli ora 9: Deschiderea expoziţIei şi clasificarea . 

La amlazl orele 1. Blnchett Pretul unei mese 70.- L~l. -......... ~ .. _--
ftctiun~a Cameroi privitor 10 

cultiuaroo tutunului. 
De un timp măi indelungat mereu 

au sosit la aceasta Cameră pUlOierl 
dela mal multi agrlcultori că, condl
ţlunl1e din contractul incheiat ca Sta
tul relativ l,a cultura tutunului ar fi 
eventual În spirit prea restrins tn 
ceeace priveşte rentabilitatea ce tre
bue să oferă eultlvatorulul pentru mun
ca grea depusă in decursul aDului. 
La fei ni s'au adus plângeri şi cu 
privire la modul cum la depozit se 
face receptta tutunuluI. 

In vederea reparărH acestos chestiuni 
Cam a noastri a aflat de bine a con
voca pentru data de 22 Februarie a. 
c. în localurile ei din Palatul Dome
niilOr la o consfAtuire pe toţi delegaţii 
cultivatorHor de tutun din comunele 
ce aparţin Depoz!tului de Fer~entare 
din Arad. La fel au fost invitate şi 

Camerele de Agricultură din Bihor şi 
Tlmiş-Torontal. 

Punctual la ora 10 •. m. a fost des
chisă şedinţa tn sala de muzeu a Ca
merei fiind prezent un număr foarte 
considerabil din Invltaţlf diferitelor re
gIuni alor trei judeţe. 

DupA notarea in proces verbal a tu
taror delegaţl10r şi altor cultivat ori de 
faţă s'a trecut la desbaterea cauzei 
din chestiune, ascultându-se propune
rile concrete a celor de fati . 

In primul rând şi-a expus părerea 
În chestiune 01. Petur Cordoş din ŞI
mandul de JOI care afari de condi~ 
ţlunile din contract a adus plângerea 
sa şi pentru modul cum la deposit a 
fost tratat de cei in drept, cer!nd ca 
să se intervină la forul competent pen
tru imbănătăflrea stărilor de azi. 
După aceasta a luat cuvâot OI. Radu 

Nlederbauser notar in comuna Mallat 
care ca producent şI ca delt'iat al 
cultivatorifor de tutun din 'aceea re
giune a desvoltat mat pe larg plAn
gertle sale relativ la greutătile ce a
pasă fo ziua de azi asupra producen
ţllor din cauza diferitelor conditiuni 
grele ce se Impun in general. 

In primul rând cere ca să se Inter
vInă pentru modificarea regulamentului 
privitor la clasificarea materialului, al 
doilea rând ai fixeze pretul întradevăr 
corespunzator dupA calitatea ce se 
preda. al treilea rând ca termenul de 
livrare sa. fie suspendat tn cazul când 
sunt zile de ploi, bine inteles dacă 
depozitul nu poate ingriji de scutoI 
produsului contra umldltăţH, tn care 
caz după corn se ştie tn general tu-

I tunul la preluare se clasifică cu redu-

1 
cere foarte slmtltoare al patrulea rând. 
ca asigurarea recoltei să o lase să fie 

făcută de proprietar şi în al cincilea 
rând ca Statul si aprobe ca produ
cenţUor să Il te vânză o cantitate oa
rnşicare de tutun - intrucât ac-eşti aii 

lipsă pentru trebuinţele lor particu
lare - cu preţ ,redus pentruca prIn 
aceasta să se evite, contrabanda ca 
până in prezent se ob\clnula in unele 
locuri şi cazuri. 

La ceste propuneri aduse de OI. 
Niederhauzer, s'au ataşat aşa zicind 
in corpore toţi cel de faţă. 

Au mal luat cuvântul În prIvinta 
celor de sus şi reprezentantul Came
rei de Agricultură Timişoara, după 

cari expuneri apoi s'a hotărât unanIm 
ca propunerl1e suscitate verbale dE' 
cei prezenţi să fie transpuse la adresa 
Camerei şi tnscrise pe baza căror ur
mează ca Camera să Intervină la fo
rul competent printc'un memoriu de
taBat. 

Hotărâre a s'a luat la cunoştinţă de 
toţi cel prezenţi şi s'a acceptat cu u-
nani mUate. ' 

. 
Aviz. 

Aducem la cunoştlnta Comunelor şi 
Composesoratflor că Camera de Agri
cultură a judeţului va aranja următoa
rele târguri de animale de reproduc
ţie pentru ca Prlmărille şi Compose
soratele si-şi poatl procura taurii şi 
vlerU necesari pentru animalele lor: 

In ziua de 6 'Martie 001) in Cer
meta, pe locul târgulul pentru tauri 
Jie rasa "Podollcau şi vieri. 

In de 7 Martie (Vineri) tn Butenl 
pe locul t!rgului, pentru tauri de rasa 
Slmmenthaler. 

In ziua de 8 Martie (Sâmbătă) in 
Pâncota pe locul Urgulul. pentru tauri 

. de rasa Slmmenthaler. 
In ziua de 10 Martie (Luni) in Bar

zava pe locul tirgului, pentru tauri 
Simmenthaler. 

la ziua de 11 Martie (MartO tn ehi
şln~u, pe locul târgulul pentru tauri de 
rasa Slmmeothaler şi Pod oHel. 

In ziua de 12 MartIe (Miercuri) in 
comuna Aradul-nou pe locul târgulul 
pentru taurt de rasa Slmmenthaler, ,. 

In ziua de 13 Martie 001) în Pecica 
pe IOCDI tirgului pentru tauri de rasa 
Simmenthaler. 

Comunele şI Composesoratele i-şt 
vor putea alege materialul necesar 
pentru animalele lor, cerând dela Ca
merA şi un sprljlo oareşcare. lnforma
llunt mal detaHate se pot afla tu. pu
bllcatlunea noastrA No. 706. din 25 
Pebruarle 930. 
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Marea manifestaţie românească din -Arad. 
Români În1runiti În Piata Huram laneu . , mii de A cer In flradul 

românesc gospodărie fără politică. 
In urma propagandei partidului 

maghiar pentru alegerile comu
nale din Arad, care In deslăn
ţuirea ei formează o sfidare a 
elementului românesc, s'a produs 
inceputul reacţiunei. Alegătorii 
români au dat dovada palpitabilă, 
că în ori· ce moment se pot des· 
părţi de interesele luptelor de 
partid şi pentru apărarea inte
reselor de ordin naţional unirea 
dintre fraţi nimic n'o poate in
frânge. 

A fost o zj de adevărată săr
bătoare. Ţăranul şi intelectualul 
la brat, cu drapele şi muzică 1n 
frunte a format convoiul nesfârşit, 
din care n'a lipsit nici cetăţenii mjw 

norităţii loiale. Era firesc, ca să se 
recunoască spiritul de dreptate al 
poporului român aşa pe cum au 

'fost întotdeauna inteles: Cetătenii 
României Mari egali in drepturi 
şi datorinte r 

Oratorii in discursurile rostite 
au accentuat cu precizie, că gos
podăria oraşului Arad nu poate 
forma nici mijlocul de căpătuială 
a unor oameni şi nici cuibul de 
propagandă a intereselor streine 
de ţară, ea trebuie se fie o in· 
drumare matematică a interese
lor economice intru binele şi pro
gresul cetăţenilor. 
, Marea intrunire a fost deschisă 
la orele 31

/",. prin " 

(uuantarea dlui Şt. C. POp, 
care a rostit următoarele: 

au refuzat colaborarea. N au refu
zai-o pe chestiuni personale de man
uate, care dovedeşte. că in condu
cerla partidului maghiar predomină 
şi azi vechea melodi(', a intereselor 
personale. Dorinta românească însă 
e mai presus de orice interes per
sonal, ea este asigurarea liniştei, 
păcii şi progresărei prin o gospo
dărie exemplară. Lumea intreagă, 
toate marile naţiuni s'au convins, că 
poporul român formează azi zidul 
de apărare a civilizaţiei umane con
tra invaziei dezordinelor bolşevice ce 
ameninţă lumea intreagd. Intrunirea 
de azi este din nou o întărire a a
firmaţiuni/or; că ne cunoaştem me
nirea şi ne ştim face datorinta. 

Interesul nostru prin unirea par
tidelor româneşti in alegerile muni
cipale est. de a arăta că românii in 
Arad formează elementul conducă
tor şi scrutinul votului du. va fi o
glinda vointei nationale fată de duş
mani, spre a servi pentru ultima 
dată răsfătărilor conducerei parti
dului maghiar lecţia din care să în
veţe că poporul român îşi ştie a
pără intflresele şi ţara. Prin aCfla

sia nu intelegem sprimarea voinţei 
cetdteneşti şi pe lângă deplina li
bertate a votului obştesc in al~ge
tile din 14 se vă prezentaţi uniţi ca 
se votăm cu toţi lista românească. 
Aşa se ne ajute D·zeu.-

Discursul Dllli mlHtll mflRCUS, preşedintele org. 
-part- National biberal din flrad.-

"Fraţilor cetăţeni, alegdtori ai 
Aradului! Dacd avem azi ocazia 
fericitd de a vedea in cea mai 
frumoasd şi mdreaţd unire pe 
toţi românii din Arad, se dato
reşte in primul rând conducdlo-

ddtorli neamului de acela care 
şi-au vândut sdngele lor pentru 
ca sd tragd foloase, (ovaţii, jos 
cu Anghel.0 

Fraţilor, in istoria noastrt'l s'a 
inscris cu atdla jertfd dragostea 
faţd de interesele (drii, încât azi 
sunt convins, cd toţi cei de faţd 
vor forma un corp puternic şi 
vor pleca la luptd in alegeri cu 
convingerea deplind cd vom in
vinl;e, asfgurârzd cetdţenilor ora
,ului Arad o gospodărie rodnicd. 
.Aşoa sd ne ajute Dzeu· (ovaţii 
nesfârşite) 

Cuutlntarea 
"Frati români şi cetăteni ai Mu- Dlui Or. R. Cotoiu. 

nicipiului Arad! Ziua de azi esle O F aftl de Ilustri! antevorbitori cari au 
zi de sărbăioare măreaţă a tuiuror artlfat cu multa pricepere importanţa 
românilor din acest Oraş. AZi este înirll.nirei de azi, mie mi-ar rtimâne 
prima înlrunire După 10 ani, la care puţin de spus. Dorinţa mea este ca in-
Românii din acest oraş s'au îni71l- trunirea de azi $tl dmenteze toate for-
-nit din ordin superior naţional, tn?- telt româneşti in lupta care ne aşteapttl, 
cându-se peste luptele de partid pen- unde trebuie se învingem. Pentru a-
Iru binele şi prosperarea gOSPodă- cest scop este foarte nimerit ctl luptele 
·dăriei municipiului Arad. Aceste Pla-I' D~. MIHAI MARr:,UŞ. I de partid ali. fost puse la o parle, lu-

ceva decât o continuare a trecutului·, 
Invită apoi pe sirbi să susţine .şi sA 
voteze lista partidelor romilneşH din 
care fac parte şi dllnşt 

Mfiller Wendel, cîteşte O declaraţie 
din partea svabllor. "Svabll şi acum 
ca in alegerile judeţene sunt solidari 
cu elementul românesc, pentrucă el 
inţeleg de a contribui la gospodăria 
comunală cu acela care asigură cel 
mai desăvârşIt progres spre bmele să
tenllor" . 

Dr. Singer. vorbeşte in numele ev .. 
rellor •• Ovrel au un trecut de luptă 
politica de 6000 anI. Intregul lor par
curs politic n'au avut altceva, decit 
asigurarea UDul tratament egal alături 
de celelalte popoare. Acest principiu 
tradIţional al poporului ovreiesc a 
rămas neschl mbat şi azi şi acesta este 
motivul pentru care suntem alături de 
partidele româneşti". Face apoi UD a
peI la ovrel ca se voteze lista parti
delor româneşti. 

cuuantarea Dlui 
General titlEi<. OLf10. 

Fraţ\1orl ziua de azt nu Ife nu:nal in
semnătatea că elementul românesc se 
găseşte unit, ci şi aceia că Intruni-
rea este in piaţa care poartă m-mele 
marelui nostru luptător Avram Ianca 
(Lungi ovaţii), Acl românii trebuie al 
depună toatA dragostea lor r; al ionall 
pentruca să arate conducAtorilor par
tidului maghiar, că dorinta noastrl 
este a ţării întregi (Lungi ovaţH jOi 
Barabas). Fraţii orI să mai căutăm şI 
printre noi sâ descoperim pe. tradă· 
torii din trecut cari az.I au t'ut"Ult f'.~ 
porneascA lnpti contra noastră (jos 
Anghel-la ocnă cu el etc.) fraţilor 
noui DU trebuie să ne ffe teama de 
nimica, trebuie se formăm cu toti o 
singuri armat! pentruca să riispun-
dem celor afirmate de partidul ma-
hlar prin ziare că: "putem iD\,jn~e" 
cu răspunsul clar şi respic ~t că I10t 

lista români'or trebuie stl .!nvinllem. 
Face apoi propunerea ca să se for-
meze un convoi pentru manifesta,!e 
pe stradă. (O ... aţll). 

St. C. Pop. lnvlti publicul Sl! ma
nifesh~z.e in p:;lce şi linişte. 

Se formeaza un convoi puternic Ca.f~ 
lnointeazd până în faţa primdrlei. Aci 
convotul s'a oprit câteva minute il mu
zica a cântat hora. 

Mai este de remarcat corul teoto
gl10r condus de dl. Llpovan, care all 
executat mai multe cântări patriotice 
ridicând nivelul intrunlrel la rangul 
unei adevArate aărbărl naţionale. 

I 
-, 

nuri şi-au avut importanţa deosebită ",Ior PAarfldeloT ~omaneştl. c~rl andu.le locul strângerea rdndari/or şi 
in istoria Românilor de aici în Ire- şI-au znţeles memrea ~n faţ~ In- untrea desdVârşitd. Sub nici o altd 
cut şi nu întârzie nici azi de a intra' teresel?r de tnal~ ordin naţional. 'forma nu se poate garanta mai mult, 
pe primul plan dovedind că luptele A:tifudmea am,emnţdtoare a. par- ea interesele gospodăre~ti ,or ft pe 
de partid sunt intotdeauna primate Ildului mAa~~lar ne-a umt pe deplin satlsfăcl1te. decdt prin scoaterea 
de interesele na.tionale, românul tr~- toţi. romam.1 fdrd deosebi~e d~ politlcei din gospodarie. Obraznicia con
ce aşor peste Interesele de partld partid POlttlC. Cred, ed n ar fi ducdtolilor partidului maghiar va tre
atu~ci cân~ inteT"sel~ nationale o existat nici, un alt bun român. bll.i se fnceteze pe viitor. 

Ricd --'" 

cer. intrumrea de a:ll este dovada care sa fi Ideal altfel (lungi Cu cuvlnte frumoase expune mai de
vie. că în fata nevoilor de O" im. ovaţli) parte propaganda duSd de cel care VOf 

portantă. insem,!ătate a vietei noa· Conducdtorii partidului Naţlo- sd tmpiedece înjghebarea unei gospo
stre naţtonale. zntreaga suflare ro- nal Liberal n' au tntârziat nici dăril cinstite şi face apti la alegatori 
m~n€a~că v€~hează !i ~nită str~8 odată de a-şi lua partea ce li se pentru a lupta CIl lndârjire in aleger/~ 
.aszgura temella aşezamzntelor natlO: cuvÎne din lupta pentru cvnso- V. Ivan, tndustrlaş romln, adllce 
:nale. Oraşul acesta au fost odata lidarea tdrit asIgurări din partea industrlaşllor ro-
eondus de români şi sârbi. iar după' mânl, cari susţlq Il.ta romAnească 
o lungă etapă a ajuns se fie condus Partidele româneşti lndrumate flindci prin ea se garaDt~ază cODdu
din nou de Români. Localitatea şi de interesele cetdţeneşti au inteles cerea btmă a Intereselor industriei na
untimentul de dreptate al Români. ş; cunoscut la timp, cd tactica con* ţlonale. 
lor fată de toate popoarele convieţui. ducdtorilor partidului maghtar în Stan. Teodor. spuue, ci poporul 
toar. i acest oraş au fost puse din loc de a reprezenta interesele suburblet Mlcilaca tn faţa problemei 

~ n. . v • ~ pe care o reprez.lntl. lista româueucă 
nou zn lumzna publzca atunCI, cand cetdţeneşti urmeazd O vdndtoare va trece peste ori-ce Interes local al 
~m făcut apel de colaborare în gos- de interese personale prin inlo- suburblei ,. o vor vota cu toţI. 
podăria Aradului la toţi cetăţeni, cuirea elementului românesc în Ioan Trifu, ca repreuntant al sabur
dovadă că între noi sunt de fată gospoddria oraşului spre a mis- bieI G;tl face deasemenl asIgurări că 
fraţii nostri sârbi. svabi şi ovrei. ti/ica un adevdr ce dovedeşte va sprIjini şi vota lista române aseA 
Lipseşte o singură grupare aceia a drepturile istorice ale Românilor Milan Ivanoy, vorbeşte in limba 
partidului maghia;. O spun ca să in Arad. Pentru acest scop s'a lirbeasci. "Sirbii au trăit int~tdea-

. v, .' . una io cea mal perfecti armODle cu 
se ştle, ca s a urmat tratatIVe ŞI am mai pus la cale intriga care era românii şi azI deasemenl 11 se dă 0-
făcut enorme concesiuni partidului menitd se producd dezbinarea catla de colaborare la gospodAria o~ 
maghiar. Conducătorii acestora însă intre Romdni, s~rvindu-se de trd- raşului Arad, cela ce nu inseamnA alt-

. .., . ....... ... ...... 
Răspunsul ungurilor la manifestati~' 

românească de Duminecl. 
Grandioasa manifestaţfe romAnease 

care a dovedit spiritul de solidaritat. 
românesc in Interesul marilor prob· 
leme naţianale n'a putut trece fări 
răspuns din partea partidului maghiar 

La tntrunlrea de Dumlnecl. seara 
dl. Berczy Laiol com,oară luptele de 
azi Ct1 celea din 1848 cand ungurtl 
au dus lupta de Independenti. In vor
birea s'a cltează tIllul cântAr ei lor na
ţionale II Ta\pra Magyar" sau cnm o 
intitulează dân&ul "Raita Magyar·. 

Ce teseamnă asta, dle Berczy ? Nici 
azi nu v'al\ convIns de loialitatea po
porului român, Iau vreţi ca se abuxatl 
de ea?! 

Daci lucrarile se imping atât de 
departe apoi IA se ştie că pentru toti 
bolnavii se găsesc leacuri şi că po
porul român işl va arma drumul sit{· 
inainte pe lâogi toate avertismentele 
ca dublu inţeles. Rica. _ ........... --

--~- ---~---~~~ -~-~-~ .~-------------_ ........... '*"'" ---------
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llista candidatilor blocului romanesc 
la alegerile municipale din 14 martie c. 

Manifestaţiile Aradului. 
1. Vlad Alexandru, 17. Bran Ştefan, 
2. Of. Ursu Ioan, 18. Consuela Laugier, 
3. Dr. Lutai Cornel, 19. Zab Ştefan. 
4. Dr. Robu Ioan, 20. Coroban Ştefan, 
5. Dr. Borneas Iuliu, 21. Boşneac Victor, 
6. Of. Vicaş Iuliu, 22. Pintea Ioan, 
7. Dt. Boţioc Alexa, 23. lovanov Milan, 
8. Tatu Ioan, 24. Ivan Vasile, 
9. Stana Todor, 25. Glvulescu Traian, 

10. Păuşeşti Nicolae, 26. Surza Cornel, 
11. Of. Veliciu Emil, 27. Măcean Cornel, 
12 Df. Miilter L. Vendel, 28. Moţ Dimitrie, 
) 3. Olariu lustln. 29. Drecin Pera, 
) 4. Dr. Singer Eugen, 30. Pecica Gheorghe, 
15. Dr. Raicu Aurel, 31. Blstriţan Inocenţiu, 
166 Constantinescu Alexandru, 32. Janker Petru. 

Semnul Ustei No. 1 este roata Cit spiţe. . . .. .. .. ...... • III! ....... " IW .--... .. 4 U 

Când scriem acest titlu, ne 
gândlm la două lucruri, amân
două privitoare la oraşul Arad: 
unul, care s'a petrecut iert. şi 
altul care e pregătire pentru ziua 

I de 9 Martie 8. C. 
I Impunătoarea manifestatie ro

mdneascd ce a avut loc ieri, In 
Piaţa Avram Iancu, este lucrul 
dintat, care cu atâta Insufleţire 
şi cu atâta putere a dus Inainte 
cauza trezirei Românilor din a
cest oraş ]a cunoaşterea data· 
riilor lor către sine lnşlşL 

Despre lucrul acesta se scrie 
tn alta parte a gazetei noastre 
şi asfel, ceeace ne rămâne aci 
de făcut, este: să aşternem pe 
hârtie câteva informatii despre 
ceealaltă manifestaţie, care e în 

"Vointa Poporuluiu 

,i 
Blocul cetătenesc Dr. Anghel Istvăo. 

De pe frontul electoral 
primim următoarele: 

Domnule Redactor. 

\ pregătire pentru Dumineca vii
toare, - manifestaţie a sufletului 
religios românesc din oraşul Arad. 

Apare 10 Arid un organ de publlci- In comuna noastrd din 'Şimandul de 
tate şi reclamA care poartă titlul pom- jos unde noi avem şi alte natii strdine 
pos de "Voinţa poporu!uP' pus de ne-am givdnit noi ca sd jactem pacie 
astădată în slujba blocului cetăţe- şi sd punem o listd la consiliu comu
nese, titlul sab care şi-a inscris dl nal alegând 3 rom. naţ.-ţdr. 3 nemţi 
Anghel ]stvan pe toţi renegatU şi bol. şi 3 naţ. lib. iar In (runtle sd avem pe 
,eviell, ca să luple contra blocului ro- pdrJntele nostru Mornai/d Vezi aşa 
mlnesc, binetuţălel conform poruncII am crezllt-o noi fdran~ mai proşti cd 
,1 voloţli şovlnistulul. Barabas Bela. o sd fie bine. 10ţi oamenii din sat erau 

multumiti cu asta cd bar/em ne feream 
Ziarul- baide să-i zicem ziar - tşl ca sd se spurce oamenii din alddma-

trâmbiţa pânll acuma independenţa po· şurile limita şi altuia şi să nu ne mai 
titlcA, ba spunea ci stă tn slujba nea- ceridm. 
mului, ceeace nu credea nimeni, fiindcA Asta a fost în ziua de 8 Februarie. 
persoana dlui RLlSSU nu prez(ntă ga- Dar ce sd vd vezi! s'a gdslt in sat un 
rantit de seriozitate, dar cbiar dacă ar om mai cumince şi tara sd ne mai 
fi stat In slujba neamului, nu avea 

fnt/iebe dupa cum ni-am intdles au pus nici o valoare, motiv pentru care nu 
era luată ia considerare. Nu ne-am cap de lista pe Grozda hA] cu 160 

clalurl cu rum bdgând incd 5 nemţi şi ocupat Insi de acest ziar până acuma. 
deoarece atâta timp cât câuta si se sub primarul lot neamţ iar de bietul 

pdlinte Mornăild şi or bătut joc de arate independent, deşi nu prezenta 
iei punându-l in lDCld al treilea după nici o valoare, luam în considerare 
Remenyik care este al doilea pe listd. faptul, că scrIe cu slove româneşti şi 

- de bIne de riu - răspâodeşte seri- Câ~o::;~:r~~/;:t;f~::n::s~~::r~e~~ 
sul românesc. 

în faţa D-1 ale mormântul celor do; 

De ce este, adecă, vorba? 
Biserica noastră are~ in Dumi

neca din 9 Martie, serbătoarea 
aşa numită a • Ortodoxiei". 1ar tn 
Arad avem o inimoas\ societate 
ortodoxă-naţională a femeilor ro
mâne, care lşi serbează hramul 
în toată ţara, în aceea Duminecă. 

Din acest prîlej. comitetul fl
Halei Arad a SOCIetăţii ortodoxe
naţionale a femellor 10 frunte 
cu D-na presidentă Lily Crişan, 
a proiectat o largă serbare reli
gioasă-culturală, la care să poată 
participa toată suf Iar e a româ
nească din oraşul Arad. 

Se vor ţinea conferinţe cu pro
ducţii culturale 1n mai multe 
puncte ale oraşului şi aproape 
pentru toate stările sociale româ
neşti de aici. 

Indicăm acest program, 1n cele 
următoare: In Grădiştea- Aradu
lUl va ţlnea conferenţa 1. P. C. 
Arhimandrit Policarp Moruşca, 
pentru muncitorii şi muncitoarele 
deja fabrica de tutun, Sâmbătă, 
• n 4 .. .--- 4 .. .--...... 

In 8 martie, d. a. la ora •. A
poi Ouminecă, 9 Martie, la ora 9" 
acelaş lucru, pentru ucenicii con
centraţt la şcoala din Strada 29' 
Decemvrie. După s]ugirea sfmtel 
liturghtt ]a catedrală, va predica,.. 
părintele Or. Oh. Ciuhandu, vice
preşedintele societăţii, care va 
ţinea şi conferinţa festIvă, 1n după 
ameaza zilei, la ora 5, In palatul 
Cultural. In Pârneava şi Şega, la 
Casele culturale deacolo, dease
menea se vor qesfăşura programe" 
cu conferenţe şi cu cântece re
ligioase, din partea preoţilor 10-
calnkj ai parohiei şi a corurUor,.. 
In aceeaşi zi de Duminecă la. 
ora 3 1

/. d. m. 
Avem ştire, că In biserica dht 

Cetate Incă se va aranja o ma
mfestaţie religioasă·culturală, peo ... 
tru trupe. 

Aradul, cum se vede, se mişcă 
şi in cele nationale, dar şi 111 
cele sufleteşti. 

Sunt semnele unei primăverl", 
de mult aşteptată, şi care va tre
bui să- şl deie podoabele şi fruc~ 
tele sale. Este acum, datoria 
oricărui bun român, să participe
şi la aceste manifestaţii ce anun
ţăm, căci doară ele s11.nt numd 
complectarea cea mai frumoasă 
şi mai trebuitoare a manifestaţiei 
naţionale din Dumineca trecută~ 

Programele pentru suburbiile 
Aradului sunt proiectate in aşa:' 
fel, ca lumea de acolo să poată: 
participa, in tihnă şi la manifesta
ţia ce va urma la Palatul Cul-· 
tural. 
Aşa aflăm j de alta parte, c~ 

şi dintre intelectuali vor lua parte: 
la manifestaţiile din Cartierele A
radului. Aşa este şi bine, şi fru
mos. 

Deci, tot Românul să fie la 
datorie şi In Dumineca viitoare f 

Dr. Gh. Ciuhandu .. - • SI • n tI .............. Deastădată tOIă, fltulca şi-a dat a- preoti eroi omorâtJ de confraţi D-Iui 

Din tabăra aduersarilor. ramă pe faţă, puna.ndurse tn slujba Remenyik ori nu ţi-o jost ruşine ca 
renegatulul Anghel lstvalJ~ contra blo- punându-te cu arozda şi Remenyik 
0ului rom!nelc. Ne mul~umlm si Irl- Jn agita/file partidului maghiar din parte la adundrile noasfrt pe clrcum- f 

t numai ca sd ajungi consilier comunal 
tAm eetltorilor nOJ:tri. cine lucreazA la d circumscripţia a lI-a s'au ridicat Illa- şcriptJl, nu am putea sd prtSimţim semnt 

Y ţi·al bătut joc de memoria acestor oi 
Dumltal zIar. latA: slIrJj cari nu se pdzesc sd arate pe bune", apai .regrttabll, compunerea erOI dar lai bătut joc şi de parohieni 

Director: Radvă!lyi Mlhăly zls Russu D-Tale cale iţi dau pita de toate tilelt fatd ura şi şovinismul celor cart ar llstel (ungureşti) nu s'a (deut pe bau 
Mihail, fost mare anti&emit~ care trA- in gurd. Vezi cu toate ca ai umblat fIrea sd ne rada de pe faţa pdmân- democratIce"'. ' 
eştt din anunţuri şi insert1un' evreeşti. la lşcoa[d ai putea se Inveţi dela Ira- tului. i Recunosc deci înşişi conducdtorii Iln-

Director g!rant: Of. Ioan 10 FrUDză·" cieie D-1 ale dela bravul nostru frate 11 1 alpI a magyar", .rajta magyar· /luri. cd au facut o mare greşeald~ 
verde, verde. verde, prost e Doamne, adevărat român dar nu Jalş ca D-1a sunt strigdte salbatece de lIrajmdşie~ deoarece i~i dau seama - prea tdrzia 
cine crede •• fUndcă acut "Frunză· e- Axentie MorntJiid care a candidat pe cari au rdsunat In acea ddunare ft Pe insd - ca poporul unguresc nu este' 

.......... ·xlsUl doar in fantezia dlul Russu Mihail. lista româneascd. picior maRhiare"', .pe el, maghiare II , cu el, lista s'a făCU! de grofi şi ba· 
adeca pe nol pe românl.lş~ dau seama foni. aşa c"m au lIrut el, făra să în-, Director administrativ jidanul ma~ Noi .am fost aşa' sd vede buni numai 

::: 

hlarlzat RadnlY Oszkai din mara- atunci când al umblat cu căciula in ungurii, cd aceste aţâţdri ar putea a- tlebe Ş pe ceUalţi muritori, ba. s'aa 
'ureş (na ştie româneşte). mâna de te~am ahs de popă iar acum duce an raspuns la fe~ cam aşauva: produs chiar strigăte de protestare con-, 

te-ai vândut la un 1 auzer care au "Român~ porniţi cu ciomegele contra ua' propriilor lor conducatori, iar îll: 
Dacttlografl unguroaica a tnceput ungurilor'"' IŞi dau seama oare con- circumscripţia a IV.a un altgdtor un-

i b • t' avut copii în garda ,oşie. Fain popă!, 
I rupi c le va vor e rom40eş 1. ducatorJi unguri, că nesocotinta lor gur. invitat să lina o cuvântare,a re-meritd sd primeşti cât in· graba pentrll 
Redactori.. n-an. CâteodatA se ră- poate deslănţui o furtuna, pe care - /iazrt, spunând: sd vorbească jidanu1 a.cest fapt chiar şi brâu roşu. 

Ăceşte pe acolo 'Il câte un articol bUD, ___ _ ..... _ ... • ..... 4 _ pâna acuma - numai chibzuinta şi Dr. Nagy Sdndor, cd pe el '-au vdrît 
Jar restul sunt informaţluni, prost tra- indelung 'dbdar~a conducdtofllor (0- in lista conducatorii. 
duse din zIarul "Aradi magyar ujsăg·, Dela Delegaţia permanenti a mâni a oprU-o Î Ce rost are atunci apitaţia duşmd
cu clre se ttpAreşte tn aceeaşi ca- organizaţiei liberale din Arad. . Este oare inteltsul mlnon'taţii ma- noasd pe care o fac conducatorlt rm-
medio Mai nou Jşl debiteazA an alfa- ehiare sa~şi eXDUrlăblana ciomtgelor guni De ce ţipă ziaristul Krenner (an-

I I /10 I d DI Pavel DarZea din Ineu, lucrâ.nd 
betismu to acest Z Ir Caţ va pseu 0- ţdrdneştJ. aşa de dragUl ctlo, câteva gur de ocazie), cd ~lecare ungur trebue 

N • b I d contra interestlor partidului, a fost "", 
nimt:» ifort, etc. su car se aacan , capete seci, - car~ provoaca pe '0- sd "t un agltator mobil"'? De ce UfQ 

1 1 d li li I d exclus dtn organizaţia national·libera~ă b 1 de sigur, e ev e ceu orgo oş e mâni, - inconştlente şi Iresponsa i e'fl provocdrile acestea? . 
t 1 t d I i t din judelul Arad. A Il ţ . d d i - Y 
Itu a ura e z ar 5 • • de greutatea sumun el e uşman e svar- Rasoullsul, tatd-[ J Ei simt, e(! le fuge 

Ziarul se Upăreşte in tipografia e- Dl Petic a petrild d~n Şebiş, fost lttd tn sufletele şi altfel tulburate? pdmântul de sub ptcioare. Iar dacil tr 
vreo-maghIari Rethy âs lan a... F, f i F, Staruim şi astdzi 1n crtdinţa. ca dunarea 'mprovizata a Tiomtin,'/or, Da-prim-pretort nu Jaee şi n c nu a Jăcut d " 

Deocamdata. atât, în credinta, ci poporul maghiar dln Ara nu este ml'nec"', a putut sa aiba a~t.ţel de ~ parte din o/ganrzalia partidului na- d it il 14 J~ 
românii 'for intelege tntel1ţluntle .blo· vinovat de prosti. con ac or Of. "'te te, ce "a ~nsemna pentru ungufi 

1 lional-liberal din AracL di l' ... LJ 
cuiul cetăţenesc· al luI Dr. Anghe Avem aceasta errdlnţd, deoarece n trezirea conşt intei fomântşti in Arad, 
15tvao, sprijinit de presa ungureascA ±SE însuşi comunicatul organului partidu· ne putem da Stama de pe acuma. 
dlll Arad şi fiţuica "Voinţa Poporalui-. Votati lista blocului româJesc, mi maghiar. se d2sluşeşte, cel .dacd 

DeleJ!aili CU semnul roata cu spiţă 1 ne-am lua du"d numarul celor cori iau Dela MicA.laca 
~~G~lr-a-nt~r-es-p-o-n-z-a~b~li-:~Z~.~H~A~N~D~O~CTA~-~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~. T~~ul T)pograbelUl~cezane, A~~d 
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