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...., o noua 
Partidul naţional· liberal a

junge, cu ziua de 4 mai, la o 
noud rdspântie în laborioasa sa 
viaţd plind de infdptuir, mari pen
tru neam şi fard. 

La numita zi se întruneşte a~ 
deco, la Bucureşti, congresul ge
neral al partidului. Nu Intr' atâta 
pentru a-şi da seama, În chipul 
obişnuit. de activitatea unui an, 
ci mai mult pentru a-şi revizui 
scopurile politice· patriotice de ur
mdrit pe viitor, in folosul public, 
şi cu deosebire pentru a-şi fixa 
mijloacele ş; metoadele de acţi
une din viitor. 

01 Vintill 1.' C. Brltianu 

Şepte decenii de viaţd pentru 
un partid politic, nu e lucru mic. 
In România, aceasta tradiţie de e
xistentd. aşa de indelungatil, este 
gloria singur a partidului naţiona 1-
liberal, care a presidat toate in
IăptuirUe mari În politica statu
lui şi a poporului român. 

Aceasttl considerabilă viaţd 
lungă implicd şi o experienţă po~ 
ticd din cele mai bogate. Ea 0-

Iancu 1. "',' .v.... I 
'Organ al Partidului Naţional-Liberal: 

,t Apare de două ori pe lună sub conducerea unui comitet ti Arad, la Mai -4 1930. 

şi făgăduifoare răspântie. 
ferd şi cei mai potriviţi termini 
de comparaţie, pentru a face un 
bilanţ al activltdlii politice tre
cute şi pentru a fixa sigure cdrdrt 
şi mijJ.pace de urmat pentru reali
zări in viitor. 

laM, deci, cea din/di impor
tanţd a Congresului dela 4 mai. 

Dar chestiunea va trebui prinsă 
şi mai de scurt: dela problemele 
pe cari le-a ridicat viaţa noastrel 
polrti:d-naţionaIă şi de stat din 

Or. Mihai MArcuş 

cursul celor din urmă unsprezece 
ani dela infăptuirea idealului 
nostru naţional. 

In aceasta privinţă, in adevăr, 
este foarte mult de realizat. Da, 
pentrucd oricare guvernare din 
acest curs de vreme şi- a avut, În 
oarecare măsurc}, scăpătdrile şi 
dificultăţile sale de neinvins, Da. 
pentrucă, în aceaşi vreme, atâtea 
elemente - cu interese aşa de 

deosebitoare şi chiar contradic- desrobiţi, deoarece ele vin la 
torii inbe olaltă, câte au fost timpul suprem şi dupd o dure
Incercuite intre frontierele Rom d- roa sd experienţd de peste un de
niet - n' au pulut fi stdpânite centu, ieşitd la ivtald mai ales 
şi dirJguite, armonizate Intre ola/- sub guvernarea actualiL. 
td şi ordnduite convergent cu Cine a cetit cu luare aminte 
scopul statului nostru, dupdcum 
ar fi cerul- o interesele refacerii cuprinzdtoarele şi luminoasele 
polltice-naţ/onale şi culturale-bi- ./ndrumdri" ale D-Iui VintiJd 1. 
sericeşti a poporului român. De Brdtianu cdtrd organizatlunile 
alta parte, restaurarea Românis- judetene in vederea chibzuiTi/ar 
mulul In toate drepturile sale de fdcut pentru fixarea punctelor 
. . b fundamentale ale programului 

mci nu era pasi Ud in timp aşa imediatei acţiuni a plr'ld[tfr,~i 
de scurt, dupd un jug indelungat . jf , 

din partea strdinilor, in curs de naţi~nal-Ilberal, a~e ~ă re.mdn;'1 
veacuri şi chiar de un ile' dep,lln mulţumit fI plm de ce.e 

m ma .... mal bune nădeJdi, pe cari cu 
drept cuvânt le lega,1! de CorI· 

gresul dela 4 mai. 
Organizatia nOI !strd dia ;t; i:,e

ţul Araăului, care În~l! şi-a doi 
contribuţia sa în i'edere'l prf'ţ'u
rat/ve/of cont!"suUi in cu/s, ~r~ 
cuvinte de respeduoo)e Uld,f1 

0, 

0, 

I 
pentru congres şi Itigo r;H7r'~! .}.' -. 

. tiai ll!ta/e . ~pomi;';.t.;'1 pt:;tutu 1: m Atil'" '. 
1 partrdulUZ ŞI mw P/'(:SţI~ O',' lUci:e I 

! pentru folosul tărif ~t ~faill~aj',O\l 
Românismului, cărui s~:IÎP se 'r'Q >.

devota _ acest partId, pe î'lit{)r~ 

I . 
Dr. Ioan Ursu 

Şi tocmai acest gând, mare şi 
drept, al restaurării poporuluj 
român in toate drepturile sale 
de existenţă şi de afirmare, este 
peatra de temelie a prepa ra ti- . 
velor in vederea menţionatului 
Congres. 

Lucrările lui, deci, trebuesc sa
lutate cu cel mai plin devota
ment şi cu cele mai bune nadejdi 
in primul loc dm partea celor 

in o şi mal mare Ţ.·1ă:;u rd. 

Fie, ca rtlspântir ce se ireş'e 
in calea vieţii celvi maitJ/ec/Jiu 
partid politiC Tomâne<;c: sa 111'· 
semneze ş~ o luminoasâ ţJerspe:::-
tlvă de Drogres şi de, lenciu' 
pentru statul şi poporul /"t1mâ·· 
nesc care, oricât de miilte ',j 
;uste revendicdri ,,~'ai are ir.( .. j 
pentru sine, va Şti sd deie ..ot 
atunci şi celorlalţi con cetil} eni 
partea lor. 

Dr. Oh. Clubanda, 
fost senator. 

',' . 

" ... Să cueerim ce-auem de cucerit ... " Am conlultat ",1 aceasta itatlstlcă. 

ŞI ea ne spune, cA atunci oraşul Arad 
av~a o populaţie de 15.242 suflete. 

rectlvele epllcopulul unit S. Vulcan 
fi an tn care ImpAratul ridică oraşul 

Arad la ,ang'd cU oraş liber rtgtSC, 
cu speciald (ndatorirt. dt a inzestra şi 
ocron Catolicismul tn ceJe două lpos
tase ale Slle: romana-catolic şi unit. 

- Refacerea oraşelor noastre: ftradul. -
Repartizarea cetAtenilor Aradalal se 

- prin puriflcarea Umbei şi prin con- face, şi acum, după confesiuni. 
Bondar!'!a cuHarel lor - avea să ter- Faţă de stArlle dela 1777, in Arad 
mine, inel nainte de 1848, cu octra- se Ivesc pentru acest punct de timp 
larea. prin Jege de stat. a Hmbel Jor, şi cAteva confesiuni noal: in prlmu] 
pânA ,. ta viaţa bisericească a nema- Joc, după importanţa lor numerici: 
ghlarllor. nlormaţii dintre maih1arl. guco-cato-

IH. 
Suntem cu g1ndulla primele decenU 

ale veacului XIX, cu moştenirea sa fru
moasA de frlmântAri mari În viaţa Ro
mAnilor uDgurenl ş1 in apeclal a celor 
dela Arad. 

la Arad~ pOrdeştc, spontan şi nă
valnic, curentul romanuc care ae cioc
Dd CII Ierarhia sârbeuci pe motivul 
oaţlonal: de a lotroua la Arad UD epis
cop romlo, pe scaunul ocupat de 
Sârbl. 

Dar totatullcl se mişcă ,,1 Magh\arll. 
ti fncl la douA. fronturi: odatA vor al 
se IntAreascA delblnându-ne pe 001 
RomtoH ortodoc,l prin "unirea" rell
gioasl tU bIserica maghiari catolici; 
- Iar tn rbdul al doUe., via •• cul
turali ,1 politIci. Ungurilor era cu
priDsi de o lufrlgllrare naţlonall, clre 

Dar, cum spuneam, nu voi să fac licit ca o disidenti Imuls! dintre Ro .. 
Isto~ie, ci cODstatări statistice. lasă, OI mAoU ortodocşi prin IdemenlrUe ş' o· 
tn aceasta privinţA, ne era neC'uarl crotlrea puterll publice, şi luteranti. 
aceuta aumari constatare btorlcA, de limbi germanA. 
pentru a Inţelege desfăşorarea rapor- GermaDii luterlnl sunt, de sigur, un 
turilor numerice ale popul.ţlel IrAdaoe. element Imigrat 10 Arad, ca tn alte 

Din vremea acestei "evoluţli" & men- pArţi ale judeţului; Maghlarll reformaţi 
taUtAtll polltlct·ecleslastlce a coodo· d'asemene •• 
cătorlJor Itatulul Qogar, avem o sta- Polltici oblşnultl, de acaparare COd· 

UsUcA., pe ceea alui FeOY!!i Elek: Ma- feaionall, din partea Catolicilor. reu
gyarorszag Statlltlkcij~ publicati In "eşte d Îaregtstreze rezultate mal de 
1842, cuprinzind stirile de populat!e seamA d'.bla dupA anul 1834, - aa 
I~e anului 1839. din Un,.rla de pe de urgie ,1 prigonire a Ortodoxiei dia 
atuDcl. I judetua Arad la indemnul şi dupA dt-

~ .. 

La lumina aceltor Indlcaţll 'storlce, 
pe cari nu le puteam nelocoU, se evi
dentlad fi explică, in cea mal mare "'
parte. mat ales sporul CatoHcUor de 
cele două rlturl, pellngă elementele 
tmlgrate, maghiare şi germane, de COD
fesiunlle proteltaute, cart, ln veacul al 
XVlU-lea de exemplu, aveau o situa-
Ue numai tolerati 1u iud~ţul Araduloi. 

ŞI-acum. sA vedem: cum se repar
tizează. pe confes'unl. populaţia de-
15242 suflete a ora,ulu\ Arad dela. 
1839. Iată-o 1 

as 

Rom.-catoltcl • 6.124 
Greco-catoUcl. 498 
Ortodocşi • • 7.125 
RefoTmaţl • • 523 
Llilteraa' • • • 160 
israelit! • • • 812 

(Continuare lD pa,. !-a). 
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'O BULETINUL AORIGOL 
al Câmerei" de.Ag~lculturăa -judeţului ; Arad. 
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n A V 1 Z. 
, Camera de Agricultură a J u
r~detului Hunedoara caută vieri de 
~rasa Vorkschire şi Mangaliţa. 
~;CrescătorH cari au astel de ani
IEmale de vândut sunt rugaţi a-se 
"adresa cu ofertele lor direct către 
,jDirecţiunea Camerei de Agricul
l tură a judeţului Hunedoara di n u 
,Deva. -........... ---

f 
."::-" ··,~_t,.· ...... _____ ...... _. __ .... :0...1 --'--

Preţurile. cerealelor de piaţă din Arad in ultimele zile. 

. . . . "" Griu. 
Orz • 
Ovăs. 

Pormb . 

'. 
. .. . • . Lei 460-480-per. 100 kgr. 

• >f 280-300.-" of .. 

· • 270-300.-" •• 
· " 220-250.-" " " 

Preţul vitelor pe piaţa dIn Arad in ultimele zile. 

Păreehea de cai .• 

" " bol .. 

" " porci. 
Una vacă • • • .Ii • 

. Let 15000 -20.000 -
• ,; 10.000-18.000-

. . " 3.000-- 4.500-
6.000- 9.000-

Invierea Ulli~li "Cheimaloria brumati 
l." (eolari) în judet . 

In zilla de Joia Mare a primit Ca
mera avizul cii in comunele Mândruloc 
şi Sâmbdtenl . s-a I,,;t v 'omidă care 
face mari pagube in pomii llvezi/or 
desvoltate cât şi in pomii gradlnelor 
acesto! comuni. 

Directorul Camerei s-a deplasat incd 

A V I Z deau pornite la drum cete de oamenI 
. • cari şerpulau pe serpentineJe collne-

ln acea zi la fata locului constatând 
cd inamicul apdrut este o omldd nu
mitii Cotali care a atacat nu numai 
pomii fructifeli ai acestor comuni ci 
s-a lăţit ~i pe partea cealaltd a Mure
şalul pe 110tarui comunelor Traunau şi 

In urma tragerei au câştigat comu- Gutienbflln. 
nele: Buceava, Pleşcllţa Feniş, Hon- In ziua dţ Vinerea Mare s·a coman-

,primit din Stat~e Unite Ameri- lor din partea stângă şi dreapta a : . . ",,'.. I Crlşulu; Alb şi Valea Deznei inspre 
i cane relatIV la Situaţia og,lcul- 1 I d . ţ' t d' 1 i L f ocu emoDstra 'e ' m osaş. a o a 
i turei de acolo. 12, erau peste 300 persoane toţ, agrt-

ţ\şor şi losăşel câte O maşll1ă. dat din partea Camerei stropitoarele 
Ma.ineJe an fost rIdicate de dele- şi preparatui potfivi! necesar; s-au li- . 

gat! cu acela coodlţiune ca aceste nul în Mândru/oe şi in Sâmbdtenl câte 
formâad proprietatea primăriei să se o conferinta. referitor la viaţa şi modJll 
poată folosi de către toţi agrlcultorll de trai a acestor insecte cât şi refeti
din aceea comună In mod absolut tor la stârpirea ei -în dijente stagii 

! S~ anunţă prin Kablogram că Cllltorl majoreni adunaţi la fata locu~ 
situaţia agriculturei se prezintă. lui care pană la deschiderea arălUre; 

1 1 A 
'1 d - au cercetat parcul cu 60 plugurl, mal gratuit. de desvoltare. a pn le a. c. upa cum ur- . . 

multe săpătoare ŞI prăşltoare de po- /TI cazul prezent inveninarea hranei 
Afară de acestea s'au mal făcut I mează: . rumb expuse de fIecare dintre fabri

Recolta grâului este apreciată la cele participante. La ora 2 s-a d!'s-
omidelor prin silopirea frunzelor cu 

cumpărărt de cca 30 piese de dife- preparatul .. Universal" a cărui preţ 
rlte unelte, dl'n părcuşoarele expuse 

I 77.4% f3ţă de 82.7 % din anul I chis domonstraţla. Inaintea alor 500 
1929 şi faţă 68.8°/. din anul plugari prezenţI Dlr~ctorul C ... merei a 
1928. expus pe. larg lntentiunea ce Camera 

urmareşte mereu in vederea ajutorărfl 

de fabrici. 

Scopul ce am urmărit ne-a fost 10-
coranat de Ull admirab!1 Iilucces, gra
ţie muncII depusă de bIroul central 
al Camerei sprijinit fiInd de notaria
tele (comunale) cercllale. care la rân
dul lor au d~t dovadă de un IntHes 
foarte viu faţă de actl unea noastră. 

Nu ma! puţin a fost lIaloro, concur· 

I 
este pe piaţă Lei 140. per kgr. şi se spu-
ne din partea Camerei pomÎcu/tori/or 
pentru mmicirea omidelor cu 50% re-

Recolta Secarei este apreciată 
la 82% faţă de 84.9°/. din anul 
1929 şi faţă de 79.3°/0 din anul 
1928. 

ftrătl1Ta demonstratiuă 
din losaş. 

In proectul de actIvitate al Came
rei nostre pentru auul 1930 intre zlte 
acţiuni de prima Importanţă a fost 
incadrată şi procurarea a unui număr 
mal mare de pluguri car! vor fi dis
trIbuite ca preţuri reduse între agrl
<:u!to rii '(1 j n ! Il d eţ ul Întff i. 

Bazat pe aceasta ordine' de idei am 
intervenit incă dIn . timp pe la toate 
fabrlcele mal de lieamă atât din ţară 

tit ,i din Iiltră!nătate. cerându-Ie oferte 
cu conditiuni şi preturi poslbtl mal" 
avantajlioase. Au sosit off'r1e dela Uzi
nele de fier Reşiţl dela Fabrica Gebr. 
Eberhardt dIn Ulm a/D Germania, 
RU(loU Sack Leipzig, GermanIa, Ru
dolf Băcher Rudnkze, Cehoslovacai ş! 
lohan Cervlnka Praga. 

FabricaţHle acestor case mari de 
specialitate diferă foarte mult una de 
alta şi decI prntruca să ne putem con
vinge de calitatea lor la fdţa locului 
şi mal CII seamă pentru a putea de· 
monstra ŞI inaintea populaţ:eI del" 
tari flvorul ce unul sau altul fabricat 
prezintă pentru locurile din chestiune, 
am araojat pentru data de 28 Aprilie 
o arătură demonstrativă în comuna 
losaş, - gara Gurahonţ, plasa Şeb'ş. 
La aceaita serbătoare a plugului ŞI a 
plagărfmel am invItat toate comunele 
<iln plasa Şebl, Iii Hălmaglu. 

Am Invitat afari de acestea şi fa
bricele mal susamlntlte. 

Data de 28 AprlUe a. c .• fost intra· 
devăr zi de admirabilă sărbătoare pen
tru toată regiunea dintre notarlatele. 
Pleşcuta, Virfurile, Gurahonţ. Băneşti, 
Hllmagiu Hălmăgel losăşel; Almaş-CII, 
<Crocna şi Diecl. 

Deja dImineata de timpuriu se ve-

agricultorilor no~tri relativ la comanda 
uneltt lor agricole; plugari, maşini elC, 
şi duoă acela se porntşte la brazda· 
rea primă cu plugurlle de diferite di
mensiuni ale fabrlcei Eberhardt din 
Ulm alO. ......, 

DupA acela au urmat arăturtie cu lliul O-lui prtmar ~al oomunel losa 
plugu;ile fabrlcelor Reşlta, Băcher etc. care s'a arătat vrednic de rolul ce 1-

Cei prezenţi au studiat cu deamă- se atr1bue prIn faptul că este ales 
nuntul fjecare sistem făcâodu-şl ob- de conducător ale acelei comune. 

servărlle binemottvate la unele şi al- In fine trebue rrcunoscută şi act!
tele greşeU sau inriuşirt specifice a 1 vitatea laud~j)ă a O-lut Pavel Bog
plugurilor. I dan fruntaş al comunei losăş~1 şi un 
După terminarea arăturei, Camera membru de valoare mare al Camerei 

pătrunsă de dorul de a introduce şi noestre careintr'adevăr DU numai a
in aceasta reglure maşini de sem~nat cum ci intotdeauna când a pornlt 
porumb a pus la sorţi gratuit 5 e- vre·o acţl:me dt'la aceasta instHuţlune, 
xemplare din acelile maşInI. La sorti a dat dovadă de pricepere şi volntă 
au participAt tn total 34 comuni re- de' muncă altru!stâ pentru binele şi 
prezentate prin delegatii lor. Blletele sprijinirea plugărlmei de acolo. , 
de sorţi deci au fost Impărtită Între 
comunele: Diecl, Almaş, Bonteşt. Răs
toci, Hoo ţlşor, Acluţa, Pleşcuţa" F etliş, 
MUiiteşti, Avram Iancu, Cii, G!Jrahont, 

Directiunea Camerei 

ducere la. dispoziţ!Une. 
Cu aceasta ocaZlUne s-a dus o stro-

pJtoare speciald, care Junctio1lează atât 
cu una cât şi cu doua. ţave, dfJud stro
pi/oare "VJlmorel" opt ţevi montale 
dela 3-4 metri lungime pentru a fi in 
trebulnţate la stropi/oarele de vii afld
toare in comund, mat departe s-a 
transformat priiz- Camerao pUtTtfJa f1~
apă din comuna. in o stropitoare care 
functioneaza. cu doud ţave, pentru a 
putea porni Imediat lupta contra omi
delor. 

S-au avizat imediat dtn partea Ca-
m'.'rei toate comunele dimprej/Jr să e
xamineze livezile de pomi şi gra.dlnele 
şi la caz de s-a ivit şi acolo omida 
să avizae Camera pentru a primi me
dicamentul "Universal" cu 500;0 r~ 
ducere, instrucţiunile necesare şi in caz 
de lipsa. stropitoarele pentru foloslnţd 
din partea Camerei. . 

Dlrecţlunea CamereJ. 

losaş Rădt'ştl, lacoben!, Baltele, Bu
clava, Hălmaglu, Ţărmure, loneşti, 

POiana, Dumbrava, PescarI, Satu-Rău, 
Secaş, Zimbru, Brusturesc, Valea-Mare, 
losăşel, Roşla, Crocna, Budeşti, Gnra
văii şi Mădrljeştt. 

A V i z. 

Dupăce toate numerlle all fost bă
gilte in umă copilul unll! proprietar 
fruntaş din comuna los3ş a fost pUI 

sa tragă din urnă numerele comune
lor Dorocoase, cărora zeita Fortuna 
le-a predestinat eate UD exemplar din 
acestea maşini de semănat. 

In ultimele zile ne-au sosit ştiri că samsarii de prin Chişi

nău şi jur folosindu-se de criza fmanciară actuală in care se 
sbate fiecare agricultor încearcă depe acum să facă cumpărăfj 
de grâu din recolta nouă. oferindu-Ie proprietarilor preţuri de bat

jocură pentru cerealele for. 
Dat fiindcă ofertele lor sunt lipsite de orice temeiu Vă ru

găm să nu Vă lăsaţi inşelaţi de acestea lipitori ai satelor, . 
Direct/unea Camerei. 

P.omicultori! 

Camera vă dă toate informatlunile şi tot sprijinul necesar ~i medicamentele cu pret redus. 

Direcţiunea Camerei. 
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~onlre~ul' ~Hrti~ului .nationDl-li~erar·: : • 
.. , 

. In 4 Maiu ert. se va line la Bueu
uşii' cone-resul partidului naţtonal-Jibe- : 
:raI. . ,;', '. . ','. 

'Estt acesta lin eveniment, care intrece; 
in p,oportiile şI insemnatatea :sataut, cele 
lntâmplate in tara româneasca in ultimii 
ani, cad prm aClst congres vorbeşte 

Însoş ţara; poporul românesc rdsufla 
printr'lnsul, spunându-şi cllvântul asupra 
modului de conducelt, mai bine zis, de 
rea conducue, care a dus la luma şi 
la dezastr. realizările geniului româ
nesc injăptuitt in timpul celor 10 ani 
din urmă. 

Partidul naţional-ţărănist a făcut 

spume la gurd, strigând 10 ani, cât a 
jost in opoziţie, sd i-se dea puterea, 
etlei va adllce cu sine dreptatea, lega' 
litatea, cinstea şi reinvierea virtuţilor 

nationale şi cetăţeneşti. Ajuns in fme 
la putert prin bunavointa paTtidulul na
ţiona/ liberal şi sprijinit cu Irtl/ezie 
de massele poporului, imbttate cu cele 
mai neruşinate frazeologii, deşantar' şi 
minciuni demagogia; sustinut nu nu
mai de minoritarii ahtiati dupa reconsti· 
luirea statului coroanei sfântului Ştefan 
intre hotarele sale antebelice, ci şi de toate 
{}rganlzatiile hoardelor de comunişti tra
datori, dezertori, escroci ŞI parveniti 
idioli, ori cu situaţii patologice deran
jate, a dat ţarlipe cel mai/eroce, şt pe cel 
mai blăstămat guvern din câte s'au perin~ 
dat in aceasta Iara. CO'ldus numai de irl
terese individuale şi de partid, acesta 
~i-a ars toate principilk sforăitoare; 
pe cari le lansase in imnuri patetice, 
dar in strânse corelaliuni cu iezuitis-

studenţilor, comttcianlilort lndpstrlaşllof . 
şi agricultorilor, instalând în deqlul 
patriarhiei - simuUan cu toate act
stea ,- cea. Plai infemala,maşinărie 
d~, leglferare cu . UR..' strivitor .disp"f' 
pentru tot ce este ontsl legal .şi româ
nesc; cJoplind În ace/aş timp coseillglll 
legalităţii, libertăţii ii fer/cllei tarii ro
mâneşti. Intr'adevăr, cine esle omul, care 
ar putea sustine cu conştiinţa Uniştttt'i, 
ca guvernul de provizorat llaţ/onolţă
rănist a Iăcut un singur bine pentlU 
aceastp fald în timp de 16 luni, de 
când "lfuvemeaza"? Şi cine este acela, 
care ne-ar putea conVinge, că am stat 
cândva mai rău decât azi? 

Comorile Iălii le-a pus la discreţia 

pUltizaniloT !t'ira de scrupull şi Iăra 
de ruşine. A Incurajat banditismele şi 

jafUl banului public. Afacerile, spertu
rile şi baCşişurlle au atins culmea 0-

brasn/clel. Îflcât am ajuns la renume 
de Ilotorietate mondiala. Insllş primmi
nistrul, Dt Maniu, şi-a creat o lista ci· 
vild, cu care trusteazd multe capete în
coronate. 

Considerând toate aceste dezastre, 
sperăm cil congresul partidului natio
nal-liberal va infiera dllpă cuviinţa şi 

va restabili confuzia de competinţă de· 
turnata de illcapacitălile constituite şi ln
fipte în fruntea tarii, iar prin fulgera· 
toarele sancţiuni pe cari le va lua. va 
spăla ruşinea de a mai suferi în fruntea 
ţarit pe cel mai incapabil, cel mai corupt şi 
cel mai reacţionar guvtn din câte se pot 
imagina. 

Aceasta o preUrlde viitorul şi binele 
Neamului şi al Patriei! 

. - .. , 

Cine:s' aseamănă,,~·s'adună. 
• ' , , .~ _! .,,- ':;' ~ .'. -j " ',' : " 

Aşa spune Inteleapta vorbă bă-" . ,Nu i· vorba: Socor-ui guvernu
trânească. Şi se potriveşte de mi- lui Maniu -se potriveşte de minune 
nune şi' guvernanţil-ar' nostri na- alături de fostul voluntar aU:driac, 
tional ţărănişti 'Între olaltă" eât ajuns· la,.c.ârma ţării româueştJ, 
şi tn 'privinţa tovărăşiilor lor elec- ŞI de ceilalti ,."sOC0fi·, <1,eşertori 
tOTale: .. .. .4 " • !. f şitrădăL:ri JnflU ~hip.: ~~ .'1 ~ " 

In aceasta privinţă din urmă Noi increstăm cazul ]a răboi, 
este foarte grăitor faptul, cum şi pentru ca să se ştie: cine este 
ce fel de candidat şi-a găsit gu- candidatul dela Cernăuţi al' gu
vernul la locul vacant de deputat vernului, care, In cazul de faţă, 
in cameră pentru capitala Buco· nesocoteşte articolul 27 din legea 
vinei, Cernăuţi. electorală, după care sunt excluşi 
- Candidatul nu este altcineva dela candidare condamnaţii şi de
decât directorul ziarelor "Adevă~ gradaţii: 
rul" şi .. Dimineaţa", Emanuil So- Publicăm aci, ca dovadă,îm
cor. Aceasta am mai inţelege~o potriva guvernului şi a ocrotitu
cumva, când cunoaştem rolul a- lui său, următorul: 
ce stor gazete, alături de national
ţărănişti, în vremea lor de opo
zitie, şi dacă ar fi vorba numai 
de atât. 

Dar candidatul guvernului, pe 
lângă Insusirea de aderent spri
jinitor în zile grele, are la activui 
său. fapte, cari. după lege, fac 
imposibilă alegerea lui În corpu--

. riie legiuitoare ale României, ca 
unul care, ca subofiţer, fusese 
degradat şi judecat la cinci ani 
muncă silnică. Aceasta e ceeace 
nu mai poate s'o Inţeleagă ni
meni. decât guvernul naţional-ţă
rănist al căruia candidat este. 

Acest om, găsit vinovat de tra
darea patriei şi nedemn de a mai 
face parte din Armata ţărU, a fost 
învrednicit de graţiile d-Iui 1. Ma
niu şi a guvernului său. 

PROCES VERBAL 
Astăzi 24 Octombrie 1911,. 

Noi căpitan Buruiană Const., 
comisar regal şi locotenent Var
dai a Eugen, grefierul consiliului 
de război al corpului II de ar
mată, in urma 'ordinului de zi nr. 
254 din 21 Octombrie 1921 al 
corpului II de armată trimis cu 
ordinul No. 6494 din 22/10 1921, 
şi in conformitate cu dispoziţHle 
art. 183 C. J. M. am procedat 
la degradarea comandantului sub
ofiţer de administraţie, Emanoil 
Socor, din compania 4 subsis
tenţă, condamnat la 5 (cinci) ani 
muncă silnică prin sentinţa No. 
1/920 pentru faptul de crimă im
potriva siguranţei statul1li. 

mul mincinos, particularitate patentă a ... -........... ..--_ .... .,.. .... __ ............ _""",-...... _-_ ...... _ ... .,.--..... ..---....... u.,.-__ • .... u .... " __ ... _ .... ___ ..... ..-__ Degradarea a avut loc la fortul 
Jilava in faţa trupei sub (Jfm~. 
Drept care am incheiat prezentul 
proces-verb.al..----- '- .' 

·acestei adunăturl constituite Zif p.rtid. 
PaTttdui natlonalltberal printr'un elt

Cronica Sportivă. 
gant gest şi preocupat de inalte leZOQ- 10 ziua de 28 Aprlli~ a. c. a avut 
l'lenaţtonate, "il numai n stalla o parte. loc in localul dlstric'tulul -d~ T601-=--ball 
dând mâna libera gu,ernului ' ca sa'şi alegf'rf!a liubcomisiei rtglonale Arad. 

Au fOlit aleşi: Prtşedlnte: OI ir'g. 1. 
dts/ăşoare .,.,programul," ci şi-a retras Gheorghlu. Consilieri: DoI! OI. Ferdi-
dincorpurileiegiuitoarepetotiparlamen· nand, A. Matoz, dr. P. Clumpilă şi 
tarii, având prudenta sd nu exploateze dr. Gh Orfy. Secretar va fi ales pro
prea sgomatos Şi dupa merit stânga- babll dl Gh. F~rdlnand. Cassl~r d·1 
ctile de guvetnare, cari, fatal, nil au Const. Cristea. Membrii supl~antl au 

fOit aleşi dntl Popescu l. Ookea 1. 
dus mimat la infrângerea egală cu su- şi L. Deasemenea s'au alei trei c~n-
primarea adversarilor sai politici, ci şi sori, un c~nsor aupleant şi trei medici 
la totala desechflibrare morală şi la LIsta membrilor aleşi va fi ÎnaIntată 
complecta ruină a agriculturii, comer- Llgei spre aprobare. 

ţaZul, ~Ildu~strlei naţionale şi la dezastrul , Rezultatele de Duminecă 21 ftDrilie a c 
finanCiar lfl can ne sbatem. I . , 
. Cuprins de o Îngustă sărăcie suf'e~. , Arena Gloria. 
tească, guvermllllaţionai tăranist dupau Echipele rrprezentatlve 
a incercat făra succes senzul t,.turor Arad - Oradea-Mare 3:0 (1 :0) 
reţetelor, s'a ndpustit cu (} furie nebund Victorie pe deplin nevltată prin omo-
4supra funcţionarilor, invalizilor, vddu· genltatt"a şi insufleţirea ~chlpel ardă
velor şi orfanilor din războiM, asupra dane.' RemarcAm apărarea solidă şi ai-

Ce ne spun aceste cifre. in graiUl 
lor Impecabil? Ele ne dovedesc. odată, 
decadenta numerică a elementului romti:.. 
nesc; in localul al doilea, sldbtrea lui 
prin desbinarea; tot mai crescândă, pro
vocată de catolici: de oraşul Arad şi 
de ştăpAnirea de stat şi jUdeţeană. Se 
mal conatată tot odată şi fenomenul 
că, deodatâ cu aceasta decădere nume
rică şlcu desblnarea şi slăblrea Internă, 
işl fac iotrarea În urbea Aradului şi 
alte elemente eterogene, menite a con
solida frontul străin. 

Pentru o evidenţia acest procel de 
. slăbire a noutră, vom fnfăţlşa, in chip 
comparlltill fi in procente, situatIa nc
merică a confesluni/or dela 1839, ta 
laport populat'. dela 1771 a oraşului 

• % in % in Diferentil 
ConfeslUnl: 1.777: 1839: tn 62 ani: 
Rom.-catoIici 30% 40°/.+10% . 
OrtodocşI' 70% 51% -23'/.: 
IsraeliţII 0% 3'5°/. -t-3'5°/. 

Acelt tablou statistic ne dovedeşte, 

că in Intervalul de 62 ani (1777 -1 $39), 
mişcarea tuturor confestunilor, deci şi 

a poporaţlUnii sub raportul etnic, ÎIl 
ofara de Românii ort()docşf. este in 
desvoltare. Romano-catollcll sporele cu 
10°/. in raportul general II populotiei; 
nu mai puţIn Israeliţii (cu +3'5°/.), 
peJangă celelalte confealunl cari, cum 
vom vedea. găsesc braţe larg primi
toare şi pat cald pentru delvoltarea 
lor aici. Numai singlllÎ ortodocştt in· 
regisliează, io acest reltimp de 62 ani, 
O perdere de 23&/., la care perdere. fi
reşte, lunt Interesaţi ia primul loc Ro
mânII ortodocşi, preteraţl ,1 izbitI din 
toate părţile. 

10 IIpli de alt, Isvoare ,\ posibili. 
titl de precizare statistică cu privire 
la elementul românellcortodox. vom 
recurge, aci cu mal multe temet~ la o 
operaţiune: Din cifra de 1 t 25 a orto~ -.Qr.-catollc! 3°/. 

ReformCiN·. 3.5°/, 
. ,.LuteranH '. 111

/. 

docşilor dIn Arad vom scoate numărul 
c.. deia. cunoscut, de '1325, al Sârb Hor, în 

~ură a porţI AraduluI. FundaşH pre· 
. C~ŞI ŞI ageri au dominat Întreg jocul. 
10 special Albu a obtinut repetlte a
nlauze. LIDia mijloceşllor a fost omo· 
gen! şi rezistentI. Din inaintare s'a 
distins aripa stâog! Barbu II şI BaII. 
Au marcat Barbu II (2) fi Barbu J. 
Rlpr.zealati,a GII, II: - le.rmnlatin GIt. I B. 

4:3 (~:O) 

Programul zilei de 1 Mai 
Arena Gloria 

La ora 1 d. m. 
S. G. A. - Ulirea 

Comisar Regal, (8S) Căphan 
Buruiană. Grefier, (ss) locat. 
E. Vardala. Comandantul deta
şamentului, (88) locot. P. O~ 
preanu. 

* 
Aşa. i, că-i adevărat: cine s' a

seamănă - s'adună?! 

.... t ,.ft, • ....... 

La ora 3 d. JIl. Logodni. Oşoara Florica POPQvici. 
Olimpia - Tricolor fiica dlu! Dr. Nicolae Popovlci, pro· 

La ora 5 d. m. : 1 fesor la Academia teologica din Arad 
TJI.T.E. (TimişlJara) ~ A.M.E.F.A. (Arad) s'a logodit cu dl Grieorie Moldovan 

La Arena Volnţa-Vlctoda cu înce- subdirector al lucursal~1 dIn Cluj a 
pere 1. ora 3 va avea loc repetarea BâDCU Marmorosch Blank. Feitcttari I 
matchului champlonat 

Yointa .. Victoria ' C.A.A. 

care caz vom avea cu aproXimatie cifra 
Românilor ortodocşi, de 5800 suflete. 
Acesta cifră arată, că intre 1777-1839 
RomânII ortodocşi ar fi sporit aici cu 
1530 suflete, un spor care sti foarte de
parte de ex. de sporul proportional din 
ac~asta vreme, al rom.-catollcllor şi al 
Israellfilor.' . 

• 
Nu va fi lipsit de Interell ca, Ime

diat acl. al fnfătl,em şllltărlle de popu
laţie ale oraşului Arad, după statllitlca 
oficială de Itat dela 1869, intocmitA ,1 aceasta numai dupA confesiunI, ca 
normă de orientare asupra raporturilor 
civile. Atunci, ~radul avea opopulăţie 
de 32,725, suflete, uttel repartizată: 
Rom.-catollcf .••• 16828 51.5'/. 
Ortodocşi. • . 8217 25.2'1. 
Israeliţi. . • • • 3.710 11.3'/. 
Gr.-catolicl •• 583 1.8% 
Reformati ••• ,. • 2.633 8.0'/. 
Luteranl • 7.3 2.2°/. 
Unitarl. •• •• li, 0.0°/ • 

•••• 
Nu vrem şă tâlculm toate aceste ci

fre, ci ne restrllngem la ceeace ellte 
de Inter~s propriu pentru noI. S~mna
lAm, deci. că in aceasta epocâ de re
facere politică a elementului maghIar. 
acesta a sporit in Arad in toate sub
dlvlzlunlle sale confesionale: r.-cato
lIcA. reformata,' luteraoă, ]a urmă . ,1 
unitară . 

IaU, cum se lnfăt1şează situatia noa
stră, în raport ca celelalte Iconfeslanl : 

. Intre anII 
Con!tSlUnea: 1777 şi 1869: Prezintă: 
R.-catollcll 30%-5 t tI. +2t '1 • 
Israeliţii 0'/. -3,5°/. +3.5°/. 
Orto'docşl\ 70%-25% -50% 

ProfitorII sItuatIei din pugu) nouel 
vieţi de Itat, deci, sunt in prImul loc, 
rom.-catollcll (ca lubdlvfzl unea ma
ehfară ş\ germană) ş\ Israellţil. Dar 
alături de acelt spor al maghiarilor 
r.-catollcl cart, tn veacul al XVIII·lea. 
erau foarte dhi,parenţ'. cre,te propor
,Ia numerici şi a celorlalti m."hlarl de 

/ 

II 
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UiaU ,ulturall I cartierelor ftrujnJol 
DiD Utlul pUI 10 fruntel acestui 

articol at crede ci .. va arma- intrurl 
Desfarşlt şir de numere viitoare. Nu 
vi temeţI. Am putea foarte bine li 
punem lub titlul· de lai un zero şi 

cbestiunea ar fi tratati, In intrtglme. 
Cartierele Aradului nu aa viaţA cul
tara]l. 

pentru cartiere na le pOlte face ni
mic? 

Dupl zece aDI dela rbbolu, mai 
Ilel dDpA zece Int de vinUl romA
neascl. e lupremal timp si se fad 
cIt de paţln la inceput şi treptat cat 
mal mull Aşa. In graba mire, ne gln
dlm la numirea strbllor din Arad, tu 
special la cele dia clrtlere: Şaguna, 

Ba]aşa, Oltuz, Rahova, Grtvlţl, Clpl
taa IgDat, Gen. COlndl, Numa Pom

ajutoral ala, ca parOhia ai pOlti re
nova Interiorul şi fBobtliaral ,i să 

pOltl sustine a casa nationali dia Plr
neava pentru scopul Daţlonal şi eultu
raI ce-l avea dela inceput. E interesul 
or.,ulu'. si Ilbă cdAlenl romlnl lu
minaţi, coovloŞI fi tnlufletltl pentru 
cele naUona]e şi calturale. E datoria 
Consilierilor romAni aleşi ,i cu aju
torul Dumlrulul de voturi din Plr-
oelva aA Bondte ,1 l' atlrule pentru 
renovarea ,1 IUfţlatrea casei naţionale. 

E ua lucru aşa de puţin l Na rec-

lamA mUloaDf. Ar fi de ajuna, citeva 
zeci de mit. In adevAr lipsa d·e fon
duri DI1 poate fi 'nvocatl, cind pen
tru palatul cultural, teatru ,i altele le 
jertfe,te atltl. LegAtura dintre tate
lectuali ,1 plugarU Plrnevel acJ are 
si le facA şi legatura acellta va da 
naştere legAturll talnice dintre plugari 
şi Neam. Aci na e trebuinţi de tU! 

tUrn ce fonduri mari. Pot fi şi mici 
şi vor fi suficiente. Dar mal trebuie
ceva: bllnivolnt1. Puţini ,1 aceasta. 

U. Nae Rdoc. 

OdinioarA insă aveau. Cartierul au
mit PAraeava era de altfel Iingurul 
care Ivea o viu" culturalI.. Biserica 
ortodoxl cu fUt sil sufleteşti a ridicat 
o frumoasl Casi nationall alci. A
ceasta a fost apoi, dela 1902 şi pa DA 
la laceputul rlz.bolulu~ iocul de tntAl
Dire pentru manifestaţiile romAneştl, 
COD certe, conferinţe, petreceri. Aci se 
tlcea legătura sut]etească intre putinii 
Intelectuali romAni şi intre multlmea 
de plugari. 

plllu, Lae BarnL C~ ar fi de potrivit ~~~~~~~.~~._.~~.~.~.~.~_~~.~~~.~~~.~~_~~~~~.~~~~~_~·~4~1_ 
un ciclu de conferinte despre birba
tII şi locurile Istorice ale căror nume 
f1 poartl strbtle I Trebuie li ştIm ci (u Dumnezeu-nainte! 
mal alei intre muncitorIi meseriaşi. La 1 Ma' va Începe la Bucureşti lclsal Să se zbald 1n criza Intrentd re
dar tt tntre plngarJ, avem mulţi, cari congresul partidului Naţlonal-Llberal, formei agrare imbunâlafire a marei 
fn lipSI cunoştlnţe]or de istorie au unde intreaga luflare romineasci din propTletdf~, jard nici o mdsura dt pro
,tiu nici IA slmtA romlneşte. Dar toate uDghlurlle ţArU, conştientă de pri- tec/iunea şi ajutorare pradă gheşf)tarl

mejdla prin care trece astAzi ţara, con- lor şi cu preţurih produselor echlvalfllUi 

Războiul I rupt legAturi şi e pAcat. 
'ar urmArile acestei rupturi nu se pot 
prevedea. Gandlţl-vă. de exemplu ta 
le]ul cum se pun ta eale serbArile 
aaţiouale aci tn Arad. Centrul tuturora 
e Palatal cultural iaU teatrul. Aici se 
desfăşurA Intreg programui de tuprlns 
istoric-national. 

unde e insufleţlrea? dusA de un guvern ticllos ş. Incapa- cu o bdtae de joc la adresa mllncU 
Cine sA facA? atlva profuorl, pre- bU, va veni să protesteze cu toati P- CInStite. 

oţi, ÎnvAtători, medici, au In cerca t nergla, JB cadrul unei Impot,nte ma- In schimb, daca clasele product1toare 
şl au flcut ceVL Puţla - şi ne mirăm aUestaţiunl din conştllnţa Cetlţlneasci, sub euve1'larea d-lul Mamu sunt rostite 
ci au avut poftA IA flcă şi atât. contra Indolenţei ca care factorii rAs- sa plard, se ridicd o întreagă ea/tril de 

lncercArlle ,'au flcut la cua cu Itu. pun:d.torl privesc şi tolereazA manc- oameni compromişi, paraziti at lamenta
perile unui illvern cari ne-a dus la b.leJ imprejllrdripolitice, cari cocolati ln 

raU. din Şega, la cua natioDal1 din dezastru. directorate ministeriale sau alte fllncţt-
Plraeava şi intr'o II1A dela depolltul Căci cu adevărat astAzi dupA un an uni pldiite cu mllioone, au auul câ li
de tutun din GrAdişte. Nu vorbim de şt lumAtate de guvernare naţional-tA. chidtaZd Romdnia- Mare aşa cllm ar 
aceasta din urml, pentrucA Ire an rAmstls'a nirult tot ceace oamenii mari liChida o moşie părinteasca şi a caror 
scop cu totul altul şi suntem bucuroşi, ,1 cu dragoste de ţarA au iofAptult ne- unica preocupare se rejuzd şi se con

precupeţlnd jertfele, decenii dearândul. cretizeazdpe CtaCi au putut sa pue mlina. 
loc DU ar ar avea, iar dacă ar avea ci nt se pune cu drag la dispozitie, ,'au prăbuşit toate asplraţlunl1e unui Şi în timp ce aceşti demnitari cu ,i dacA ar veni, nu s'ar alege cu mult. aşa cum este. Cea din Şega e prea ml- popor intr~g, Inecate 1n dezastrul eco- caziere l101uminoase la parchet şi 

Dela aceste maolfeataţll naţionale 

trebuie sa ablenteze cartierele. NIci 

E peste puterea lor de pricepere. ci şi lipsiti de mobl1lar. nomlc şi financiar In care ne zbatem la justitia militară secu/nesc avutul 
In cartiere nu au răsunet serbările Cea din parneava ar ti potrivitA cu de un an Ş' jumătate fărl putinţA de statului, comunismul şi anarhia au in--

t scApare, sub guvernarea d. 1. Maniu vadat Intreaea Basarabie ameninflind. aoastre nationale. Toată manlfeataţla dimensiunile ce le are, dar nsu," mo- R • şi sub ochU unei egenţe descomplec- sa se intindd ln toatd tOfa. lntr'un 
se reduce la arborarea citorva drapele blllarul - pareel - tnsplrA nedls- tate. tablou sumar al eroaznicel situa#unJ 
din ordinul poliţiei ,i aceasta - mai ales clpJinA. Are câteva lavite, foarte putine, Toate ilăbiclunlle mlrunte Inerente în care ne eăsim asttlzl când apentu
acum, decAnd Ministerul Finantelor, dar şi acestea improvizate, adu.nate it unul stat şi lncomplect consolidat, au rierl fiJra capătâill, lIaeabonzi de răs-

. in chip stupid, degradant ii sacrlleg de Ici şi de colo. Se zice, ci nainte luat sub guvernarea actuatA proporţlun1 cruci au Jnebunit cu vorbe mari popo-
I blli b 1 d uriaşe, de peste tot ameninţă prlbaşi- Irul, s'au inalţat la clilma ţarii şi a'" a afişat pe toate birturlle o tinichea de rlsbo u avea mo ar ua tor, ar rea şi niciodatA agenţti ţărilor du,ma- • cum [şi bat joc in mod cumplit de. 

ca tricoloral naţional - nu mai in- In timpul rAsbolulul casa naţlonalA a ne nouă n'au lucrat cu mal multă Ji- intreaga fard. 
aeamDI nimic. Incolo nici un cuvAnt, fost prefăcută în spital şi moblUarul nIşte şi lucces decât astăzi, la noi ia Congresul partidului Naţional-L.ibe
nid o poeth~, nlci o ca.ntare pentru a fo&t diltrus. Firul electric e in stare tară sub ocrotirea părlnteasei a d-lul fal, are menirea să trtztascd în suf
plugarii, mancltorll, meserlaşli şi micII proaatl ,1 ameninţătoare. Pertţli din- Mlniu._- - _ "~._ ~~__ letele etlor cari poarta raspunderea 
,.uibaşl din cartiere. I lăuntru cer sA fie zugrAviţl. U,Ue ş\ Toate clasele sociale din România gem acestei 1(1,t;-realitatetl--'GtuiiP",~g a-4L-: 

astazi sub povara birurUor insuporta· zastrului care dărâmă temelta acestei La Palatul cultural se t1n ln fiecare ferestrele sunt rele. bile aşa cum n'au mai gemut decât sub Iăti, ascunsa lor de uneltirile guvernului 
Iarnă conferinţe. La inceput sala era Proprietara Icutel edificii este co· robia turceascd. Jnchiziţia /Iscald con- Maniu. Sutele de mii de cetafeni veniţi 
aoall, acum nu mai e indestuHtoare. munl bisericeascA ort. rom. din Arad, dusa de dementul deJa jinanţe, dacă nu din toate coltUrile ţarii mdnaţi de grija 
Oamenii au inţeles marele rost al care n"a ajunl să adune inci mljloa- pune la/um pe contribuabilul care n'are premurUor de grea cumpăna plin cari 

fiI \ I ă I 1 1 A de unde să plătească, îl da pradă bdn- tlece ţara aceasta creatd prin saCliji ... 
con er ntt or ş v n s e ascu te. ce e necesare pentru reataurare. vem ci/or cdmdtareşil, distruge toate forţele ciulliilor şi t,a/ilor lor morţi pe cI1m-
Liceul "Moise Nicoară" a inceput in Informaţia. că Intentii bună nu llp~ productoare şt alunga în bralele mi- pul de onoare, vor are in nume~ 
·Iocalul său o altA serie de conferinte bl- leşte. NI s'a mai spus, ci ,s'. cerut zeriel existente oneste, harnice şi mun- ţarU lmed.ata alungare dela cârma 
Dlşor cercetate, deşi se ţin in zile de lu- dfla primArie subventie pentru reno· citoare. statullii a acestei guvern, deopotrlvd 
eru. Dar vedeţi dela toate acestea trebu- varea aceitel case naţionale dar nu. Agrtcultura con formeaza ocupa- ticalos şi incapabil. 
le să Ibsentez~ romloH din cartiere. Şi s'a dat nici micar stereo tipul rispunl: ţlunea o~icinuită~. imensei majolltdţl din CAci dacA dl Maniu batjocoreşte-1· ... populaţlUnea fdm noastre şt cart con- onoarea ţărU, stroplnd cu apA şi 10-
acestea trec peste puterea lor de prt- "In lipsa de fonduri..... teazd intre Jor/ele producdtoart mon- vInd cu paturi de puşcă lovallzti mari 
cepere. 1 Şi totu" noi lunţem de credinţa, diale in locul de frunte, lai pentru noi mutllaţl ai războiului Intreglre\ natlo

Vrlnd-nevrAnd îţi vloe tntrebarea: că primăria. trebuie să IntervinA cu chiar singura forta productoare, le tsle nale veniţi sll.-şl ceară stllntul lor-
a!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!II!'''!!!!!!!!!!!!!I!!!I!!!!!!!!!!''''!!!!!!!!!!!!!I!!!I!!!!!!'!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_'''!!!!!!!!!!!!!!!!I!I!'t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!S&. d re pt la viaţA, dacA alegând o-şi oa

alte confesiuni, tn apeclal protestantlce-. ce nu o am pentru moment;eu privire 
latre acestea remarcAm pe reformati, la raportul numeric al lor faţA de DOi. 

dintre cari, celal dlntat maghiar pro· In rezumat: tuturora lt-a mers jblne, 
testaat i·s'a dat voe aA ie aşeze, io in afari de ortodocşi ,1, il? parte, şi de 
acest .catoUc" oraş, d'abla la 1788 unttţl. Acutla, - ca un auplement al 
(v. "Aradl KOzl0ny din 16 April a. c.). catolicismului şJ, uneori, ca unealtA I . 

latre 1839-1869 maghiarI! reformati maghlarlsmalul de mal apoi - deşi 
dlu un spor de (523-2633) 2110 su- au aporit intre 1839-69 (dela 498 la 
Ilete, ceelce face In procent in cuprln- 583) ca 85 suflete. totuşi, in raport CI1 
lui totalulul populaţiei un spor (dela sporul general al populaUel oraşului, 
35%-8.0%) de 4.5%, paoA ,1 evan- prezintă un ftgres, dela 3% la 1.8%, 
rbeUcH luteranl - gumanl, cari mai deci o scădere de 1.2fJ/o in raport ca 
tirziu s'au contopit mare parte În tle- sporul general al populaţiei Aradulll, 
mentul marhlar - prezintA un spor de ne.vând condiţII prielnice de a se all-
583 suflete, ceeace face uo spor de menta, nici prin Imlgrare şl nici prin 
1.2%. tn curlul celor 60 de ani de sab proselltlsm, până d'abta mal târziu. 
Intrebare. Aceste raporturi "confesionale-, le 

Da, - toti au prosperat, numai eJ~ punem In vederea ori Cd,u~ bun Român 
mentul ortodox (Romlnil, in prlmolloc, şi mai ales btJrbalilor polltlcl români 

1 " SlrbU) se prezintd lntre anII 1177- din Arad, pentru a cunoaşte stări, cari 
1889, - tn raport cu .porul celorlalte trebuesc cunoscute tn forma lor, ,1 re
confesiuni din Arad - cu o scădere mediate in consecinţele Jor funeste 
de contingent, mat bine zis eu o l1pst pentru noi RomlnlL 
de spor, ce corlspunde la 44.8 11/.t In,I,1 magblarlt, printr'un vechln ,1 
tn rapon eu progresul numeric al autorlzat bArbat politic ,1 de c:Arturl
oelorlalte confesluDI. De sine tDtelel, rle al lor. Făbfan Gabor (Ia lucrarei 
pe pagubi trebue si ne Implrţ]m pro· al: Aradvărmegye lei rasa. vol. 1. pag. 
portlonal Rom'nU ,. Slrbll. dupA och,.l~ 172), vorbind dfsDre locuItorii iudeţu-

Girant responzab Z. HANOOCA 

. --------===-~ . 
iiii 

Jai Arad, spune despre Români, cA tf 
lunt aborlgenil sau locuitorii de cea 
mal veche baştlni intre concetăţenii 

noştri. Lucrul acesta nu s'ar putea in· 
ţelege altfel, decit ŞI pentru oraşul 

Arad. Dovezile mele statistice vorbesc 
tn acest senz. 

ŞI-atunci, cum de nu se sfiesc Ro
mAnII. ori cine ar fi, cari zeflemlzeazl 
reconcentrarea de mai iui a forţelor 
romlneştl dia acest oraş? ŞI, mai de
parte, mlnorltarii, stăpanl ca Ieri, de 
ce aceasta concentrare românealc! o 
tlmbrează ca agresluBe la adresa lor? 

Nu snntem nici .ebunl, ca ,ă nu ştIm 
ce facem pentra bloele aOBtru obştelic, 
dar ntcl răi. pentra a nu şti ce dato
rlm şi concetlţenilor maghiari In pri
mul loc, cari reprezinti azi fort_ nl1-
merlcA cea mal de seamA. ca limbă, 
In acest oraş. 

OI, vrem ceva: NIci nu intr'atlta si 
facem cucerld in paguba Iltora. el nu
mal 'd tecuctrim. cu drept t!llv4nt, O 
situatie ce am avut-o. 

Şi nici atAta li nu ne fie inrlduit 
a o dor1? 

Dr. ah. C/uhandll, 

menll de incredere dintre trădătorU 
şi duertorll de eri ajuti prio unelte
comuniste rAspândirea acestat flagel~ 
daci patroneazA toate fraudele de do
menii şi de aiurea pentru a-fi cApl
tul partizanii in timp ce ţara foge
nunchlazi sub povara blrurilor de tot 
soiul, şi dacă Inalta RegentA DU are
nimic de zis, noi, poporul RomAniei 
Mari, suveranal minţit şi Inşelat de 
demagogia partidului d-Iul Malliu pe
care l'au adus eri la cirmA, tot Doi 
il vom alunga aslăzl ca să DU mal 
revle niciodată. 

Speranţa tArii intregi se tndreapti. 
astăzi spre partidul Nattonal-Llberal~ 
11ngurul partid, care prin trecutul lui 
,1 prio mAretia simbolică a şefulut şi 
fruntaşilor lui este o garanţie pentru 
opera viitoare pe care o aşteaptă tara. 

Congresul partidului din 1-4 Mai 
la Bucureşti va H o. verificare a for
ţelor lui, va fi strigătul de alarmă 
care va vesti ţara si se ridice in um
bra steagului alu, pentru mântulrea 
Doutri a tuturora. 

Cu cugetul la scoput sacru al min
tuirii ţării şi cu conştiinţa celor ce
avem de tadrpHnlt strigAm: 

Cu Dumnezeu 'nainte. 
AureUan 

fo!!t senator de Atad. .. • 

Tiparul Tipograflei Diecezane, Arad. 
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