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Marea manifestaţie politică a 
partidului naţional-liberal la Arad. 
Reprezentcmtii comunelor din intreg judetul iClu parte ICI intrunire 

-- Declaratiile D-Iui C. flRGtrOlflnu 
, , ' --

Prin optarea dlul Clclo-Popp - ales 
şi la Cameră şi la Senat - pentru man
datul de deputat, gratie căruia a fost 
ales preşedinte al CamerU, a rămu 
vacant un loc de senator. Alegerile 
parţiale trebuiau să aibă loc la 20 Fe
bruarie trecut. Guvernul din motive cu 
dedesupturi electorale, dar sub pre
textul că Iarna, prea aspră, ar impie
dica pe alegatori să meargă la vot, a 
amânat alegerile parţiale pentru 14 
Aprilie. Iarna insă DU l-a impledecat 
să facă alegeri pfmtru consiliul julje
tean la 28 Februarie. 

Se cunoaşte rezultatul acestor ale
geri in cari Jista partIdului libera] a 
avut UD Dumăr de voturi de cinci ori 
mai mare decât tn Decembrie trecut; 
şi puţin l-a lipsit să câştige cinclmf'a. 

In fata acestei Îodrăzneţe manifestări 
a alegătorilor pentru repreuntatJţl\ par
tidului Jiberal - numai dur.ă câteva 
luni de .blnefăcătoare- guvernare na
ţional· tărănist! - se Impunea ca o 
datorie pentru partId să-şi pună can
didat pentru alegerile parţiale de la 
Senat. ŞI am pus candidatura părin
telui Dr. Gh. Cluhandu. 

Reprezentanţii Centrului. 
inca Înainte de plecarea sa în SITa/

nătale, DI Vintiiă Brdtianu s'a expri
mat elogios la adrtsa orllanlzatiei din 
Arad, pen Iru succesul obţinut la ale
etrUe judetene, aftil la clubul cenlral 
din Bucureşti, in faţa reprtzentatilor 
tlliuror organizaţiilol din tară, cât şi 
in particulaf, directorilor olJIanizaliei 
noastre Dior Dr. M. Mărcuş şi prof. 
Dr. D. Manolescu. , . 

Dsa Dr fi voit sd vină personal in 
Arad dar, sluvenind plecarea in straind
tate, a rllgat pe Dnii J Q. Duca, C. 
Areentoianu, C. Angelescu şi N. Să
veanu să-I reprezinte. 

In ultimul moment, DI. 1. G. Duca 
şi-a exprimat regretul cd nu poate veni 
fiind bolnav la RăcdCJunl, In Moldova. 

Pe de altd parte, /1n4nd seama de 
nevoile şI de lipsa de timp a populatiei 
loca~, am anulat cele doud in/rllnt,i 
proiectate pentru Luni 8 Aprilie c. În 
dOlid comune fruntaşe din judet, întru
niri la cart urma sa la pafte si tinU 
C. Aneelescu şi N. SăPeanu, foşti mi
niştri. cart işl anun/asud sosirea ptn
Iru Lani dimineaţa. Am anuntat din. 
timp pe distinşil. oaspeţi sd nu se mai 
oboseascd şi aşteptăm alt moment pri
tlnic pentru a ne bucura de prezenţa 
ar in mijlocul nostru. 

Sosirea Dlui Ce Argetoianu. 

Sâmbătă noaptea la 12 1/2' a sosit 
cu acceleratul de Bucureşti, venind 
dela Craiova, DI. Argetolanv, fODt mi
nistru de domenii fn ultimul guvern 
ltberal şi unul dintre cei mal intimi 
colaboratori ai şefului partidului liberal. 

Dsa a venit Însoţit de dnH Virgil 
Sltivescu şi Avram Nicolau din Tlmi· 
şoara. 

A fost intâmpinat la gară de frun
taşii organizaţiei noastre, dmi: Or. M. 
MIrcuş, Prof. Dr. D. Manolescu - so
sit cu o zi inainte din Bucureştl

Or.I.Ursu, precum şi de dnH Nasta, Pleş, 
N. Păuşeştl, Prof. AI. Constantinescu, 
lng. Butolesca, Ath. Marculescu, Ro
manescu, Adam Iancu." Vulpe, Z. Han-

doca. Jonaş, Beriman preCllm şi o de· 
Itgat1e de ţărani fruntaşi dIn corn. 
Desna. 

Dela gară dl C. ArgetoJanu, con
dus de Dntl Dr. MArcuş şi D. Mano
lescu. a tras direct la hotelul .Crucea 
AlbA-. 

Receptia dela clubul liberal. 

Dumlnecă 1 Aprilie orele to dim. 
dl Argetolanu a' viz.ltat clubul organi
zatiei din B-dul Regina Maria to, 
flina primit cu urale de toti fruntaşII 
nOiotrl din Arad. precum şi de către 
reprezentanţII diferitelor sectoare şi 

comune din judet. OI. prof. D. Maoa
leseu a făcut prezentările, după care, 
vreme indelungatJ, OI Argetolanu s'a 

intreţlnut ca toate delegatiile de sUeo 
sosite fn vederea Intrunirii, ascultâD
du-le nevoile ,i tăgăduind a le satis
face in limita posibilităţilor. 

Tot in vederea ÎntrunirII de după 
amlazi. au sosJt din Timişoara şi ne-aa 
vh;ltat clubul Dali: A. Cosma senior 
şi junIor, Avram 1mbroant, Dr. Geor
gevid, fostul primar al Tlmlşoarei, Pa
vel Obâdeanu, protop. Ţucra, ManoUI 
Or. Cornel Coroeanu etc. 

Pentru dejun distinsul nostru oaspe 
a fol.t invitat de_ către P. S. Episcop 
la episcopie. unde a rimas, împreună 
cu prietenul nostru A. Mlcloş', până 
la ora 2 d. a. când s'a inceput intru
nirea. 

~ ... ~ 
l:A '::l...c::r.I:J 

Intrunirea dela 'leatru) de Darii. 
o impunătoare manifestatie cetătenească dealungul străzilor. 

In vederea intrunirII, se rtţinuse din demnă şI liniştită, având in fronte pe I Cuvintarea 

lângă Mureş. Incă dela ora 1 delega- V u I p e etc. Aproape o mie de Primi' cu un ropot de aplauze care 
vreme localul teatrului de vară de prietenii noştri N. PliuşeştJ, Bergman, I Părintelui Gh. Ciuhandu 

ţllle au inceput să sosească, făcându-şl oameni au defilat astfel pornind de la line câtevft minute, părintele Ciuhandu 
loc ÎD interiorul teatruluI. statiunea de cale ferată a Podgorlel, P. işi incepe cuvântarea reamintind pro-

La orele 2 precis a sosit dl C. Ar- prin centrul oraşului, pâDi la locul misiunile nesocolite cu cari partidul azi 
getolanu, venind dela Episcopie, unde Intrunirif, unde au trecut prin fala in- la gu~~m. şi.a olr~s ~imp~tia mass~lor. 
luase masa. I s'a fâcut o foarte căI- I . 1 r i tiei iu promls,um pe can mdala ce 8 8Juns 
daroasl manifestaţie de simpatie de trega ul stat major a o gaD ~a, la putere le.a uitat şi in loc ca su sa. 
către toti intelectualii partidului din nesfârşlte urale şi aclamaţlunl la a- lisAacă nevoile poporului, din potrivă. 
oraş şi Judeţ. cari il a,teptau in fata dresa partidului, a dlui Argetoianu şi . le·a sporil mai mull, sporind dările şi 
teatrului. a fruntaşilor conducători. , impunerile directe şi indirecte. 

Nu sosiseră insi delegatiile de sitenl In urmă OI ArgetolaQu oaspe,U dela-- Au venit cu 2 vorbe mari, spune .. I . '.' . d-S8: legalitate şi sarisfacerea nevoilor 
din reglanea podgomlor. latl cA peste TImişoara şi tOţI fruntaşii Doştri locaU. poporului. 
câteva minut: ,apar şi aceştia intr'o au luat loc pe sten!, fD aclamaflile Au spus LEGALITATE şi au rils. 
admirabilă ŞI nesfârşită incolonare. oebfârşlte ale sălii. ' turnal legile vechi pentru ca să aduci 

Cuvântările. 

Primul ia cuvântul d·1 prof. 
Dr. Mana/eseu şi propune ca pre
şedInte al adunării pe d-I M. 
Mdrcuş. (ovaţiuni la adresa d-Iui 
Mărcuş). 

D-l M. Mărcuş: această intru· 
nlre are o insemnătate deosebită 
din două puncte de vedere. In
tâj, avem deosebita onoare de 
a .. 1 saluta pe d-l Argetoianu in 
mijlocul nostru (Jnsufieţite apla
uze pentru d-I Argetoianu); al 
doilea pentrucă prezenta D-vs in 
număr atât de mare, dovedeşte 

nu numai existenţa partidului 
liberal, pe care d-nii adversari 
binevoiseră să ne-o ..... conteste, 
dar dovedeşte - In ciuda ad
versarilor noştri - o existentă 
activă bazată pe o disciplină trai
nică, demnă şi conştientă. (apl.) 

Canditatul nostru, păr. Dr.Oh. 
Ciuhandu va arăta motivele care 
ne-au Îndemnat să pornim lupta, 
punând candidat la alegerile pen
tru Senat. - Dă cuvântul Pdr. 
DT. Gh. Ciuhandu, fost senator. 

aUele "MAI LEGALE'"_ 
Monopolul chibri'urUor care era până 

acum În mâna statului 1-8u vândut 
streinilor. 

Vin Cu noua lege adminIstrativă. 
prin care nu tac oJlceya decât să spo
rească număruJ şi mizeria functionarilor. 

In jud. Arad În loc de 10-12 preturi 
vor să facii 24 ca să sporească nu
mărul functionarilor. 

VOCI: Nu ne trebue, jos cu ei. 
Nu este scopul suprem al statului~ 

ca S6 aibă cât mai multi functionari ci 
si facă in aşa fel ca, înbunătăpnd con· 
dilillnile de viată ale functionarilor exis· 
'enli să le ridice nivelul moral În 8'18 
fel ce ei S8 poată corespunde misi~ 
unei lor. 

Au făgăduit legalitate. 

(cetlft C9DUR\lareO in p(lg. 2·.) 
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(urmarea dela pag. i-a) Dar nu era destulă ordine inainte de 
-Ş-i-a-u-d-a-t-a-fară di~ slujb-;~;;- Junc- 8 ve~i ei 1 Erau aşa cum sunt astăzi 
tionarii de carieră. după carllG de agitatii comuniste, erau luple de stradă 
bolez. adic8 cercelând de ce lege sunt. şi vărstiri de sânge aşa cum sunt la 

A.ci peste munti, viata politicii fi lost Timişo8l'8 sau Petroşani? 
strâns legată de viata religioasă. Nu ! 

Politica noastră de azi are de scop Au existat inainte vreme chestiuni 
sii inbine pe frati pe latura adânc Su- eonfesionale cari să agÎfe poporul? A 
ftetească a neamului - latură. care e:dstaf chestiunea serbării Paştelor pe 
ne·a salvat în trecut şi ne-a asigurat care fie'::.are il praznueşte aşa cum 
existenta de azi - (aplauze indelun- woeşte? 
gate). Inainte loti serbam Sf. Paşti. împreună, 

LegaU1ate ? creştineşte. 
Cum poate să existe legalitatea. când DM Guvernul? Guvernul. plin de ca· 

demisiile in alb ale parlamentarilor sunt lolid. nu S'6. alăturat holărârii pascale 
in buzunarul Ministrului de Interne, C8.re 8. sfântului Sinod, deşi aceea eră şi 
oricând voeşte poate să de-afară pe penlm păzirea ordinei În tară. 
unii sau pe allii ca pe nişte ser.,Uori. I Guvernul lui Maniu s'a dovedit, cii 

Au făgăduit ordine. . este un guvern slah, care este inca· 

pabîl 58 ia măsuri Împotriva agitatiu· 
tatilmilor comuniste. 

Urmarea o vedeti. 
VOCI: Aşa este, 6şa este. 
Noi nu putem să avem încredere 

într'un astfel de guvern. 
O VOCE: Noi nici n'am avut vre· 

odată. 
Itl continuare dl. Dr. Ciuhandu spune: 
Nu fac confesiollAlism ci politică. To

tuş nu voi putea să nu amintesc favo' 
rul cu care sunt tratate celelalte Bise
rici falu de Biserica dominantă. 

Nu spun să nu li se dea. Nu. Dar 
să ni se dea nouă În primul rând. ce
eace ni-se cuvine, dupii numărul nostru. 
după sărăcia noastră. 

Cine esle de vină dacă aceste stări 
de lucruri există? - cine e de vină 1 

Şi cine va trebui să fie la guvern 
ca să nu mal existe această siluafiune 7 

Singuml partid chemat este partidul 
National.Liberal, care cu experîen16 şi 
palriotismul de care a dat dovadă în 
cei 80 de ani de existentă, este che~ 
zăşie sigură de ordine şi prosperitate. 

VOCI: Trăiasco pmt:dul National. 
Liberal. 

Ca încheere părintele Ciuhandu îşi 

compleclează programul sBu spunând: 
acesta este crezul meu politic ca mem· 
bru al partidului National.Liberal şi vOI 
fi fericit, dacă pe lângă respeclorea 
steagului acestuia voi pulea mund şi 

pentru deslegarea celeilalte probleme. 
(Âplauze indelungHte). 

--- (uuantul reprezentantilor Banatului ---
D-I preşedinte al adunarII, M. Mlrcuş 

otaM cum după alegerile judetene din 
28 Febr. o. c. a luat contact ca d-I 

case nailonale. camllluri de ucentcl; 
am infiintat Iute de biblioteci populare. Discursul Dlui Huram Imbroane. , . 

.J 
V, Brdt/anu, cart a multumit organi
zatiei pentru admirabilal rtza/tat al 
alegerilor, dând-o ca exemplu tutu
rOf organizatlllnilor din fara. D-l V. 
Brătianu ar fi dorit să vind personal 
In Arad, dar aceste alegut patfiale 
coincid ieu absenta d-sole din Imi. 
Explică - dUPă cum am arMat mai 
,us - cdror motive se datoreşte Qb
senţa d-lat Duca şi a celorlalţi fruntaşi 
ai partidului. 

Ne bucurăm dia InimA ett ia jude
tul d-v. avintul şi tosufletlrea au spo
rit atit de simţitor t!l~ât. numai dupl 
c8teva luni de opozlţle, vi puteţi ma
nIfesta intr'un mod atât de strălucit. 

D-I Avram Imbroane e primit Au declarat că nu recunosc 
cu urale: Regenta - şi au primit puterea l j 

- TriiiasctJ Ba"atul! din mâna ei t 
Cărora d-sa le răspunde: Un partid de guvernărnânt e 
- Trăiască ArădanH. bun când contribuie la tntărirea StaU ta jurul şefului şI luptaţI pen

tru reuşita candidatului d-v. care este 
o podoabl DU Dumal I partldulut uu 
a bIsericii. ci chiar a neamului (apla
uze Indelungate). 

~ 
Ceeace văd azi aici e firesc. şi consolidarea vietii naţionale. J 

Vă prezentaţi ca protestatari im- E de urât un partid care a 
potriva unor greşeli politice fun- condus toate actele mari ale ţă- i J 
damentale. cii, care a economisit avuţia na- ~ 
Două lucrurllnu trebuie atinse de tională, care a strâns-o in capi- I ~ 

Cuvintarea D-lul R. Cotloiu. un guvern, oricare ar fi el: sufletul taluri mari şi mici, puse la In-
Dil cuvtintal d-lui Dr. Aare/ Cosma. 

fost I1Ilnlltru. 
D-l R. Cotioia spune că a fost ru· neamului şi averea naţionald. demâna oricărui?! E de urât 

gat sA la cuvintul ,1 dacă.. primit, Guvernul actual a lovit In ele I partidul naţional-liberal care a 
e pentru 8 confirma şi d-sa cele 80S- şi d-v., ţărani ai Aradului, aţi ştiut sa fle bun gos\,>odar al ţării, 

Cuvintarea d-lui A. Coama. tinute de Itrllucltll antevorbltorl. venit aici din tot cuprinsul jude- atâţia ani de zile?! 
IlO Dupăcum intr'o familie mare....... Incepe prin a reaminti un discurs tului, să protestaţi. Să se isprăvească odată cu 

Incepe d-sa - bucuria şi in1ristarea al actualului ministru de interne, tInut Avem Incredere tn insuşirile promisiunile şi cu perla. 
stlnt comune, tot astfel bucarla d-v. pe cAod \'orbltorul era student la c neamului nostru, pentrucă avem Noi vă sounem răspicat: voi 

, .. 

de nUzI, e bucuria noastră a 1Ibera- Budapesta. discurs ta care d-l Valda- 'ncrede~e i~ calităţl,le p~litice ale cari aţi fost disciplinati faţă de ., 
rllor timlşorenf. Voevod constata el Uilgaria nu era conducatofllor noştrt, mal ales ale străinii cari v' au asuprit sute deJ 

Inainte de războlu intreg poporul fericiti, neavind un Ideal polltl:o-so- celor din vechIul regat. (aplauze). ani cu atat mai mult sunteţi da- I 
tomhese din Ardeal era un trup ,f-un clal, cl uDul de maghlarlzare. Tot ast- Nu cu gând rău, ci din ne- tort să ftti diseiplinetl-ctzl, când 
sufiet. Dece suntem asUzi in diferite fel guvernul din care azi face parte ştiinţă, din nepricepere, oamenii vă conduceţi singuri şi sunteţi ob- r·. 

partIde? Pentrucă s'au schimbat lu- d-I Vatda. nu are alt Ideal decit lupta politici dela noi s'au unit cu cei liga(l să munciţi pământul care 
erurlle. impotrIva partidulUi national-liberal. m~t slabi ~I~ vechiul regat, s'au vi s'a dat de al voştri in depUnă It 

Inainte de războiu De erau ia pe- Au venIt la putere fAgădulnd sarea umt cu tradatorul Stere... (pro- şi veşnică stăpânire. (aplauze fur-
tlcol legea, limba şi moşia - TrebuIa şi marea. Sarea sallnelor, trecutlstrl- testări vehemente) ••. cu procuro- tunoase). 
si fjm strins uniţi ca 8ă le putem lollor prin legea mlnelor şi marea pt' rul umanităţJi şi cu to~tă scursura Noi nu vă amăgim. Nu suntem 
apAra. care ridici astăzi valurile de bolşe- pe care celelalte. pa5t~de au stre- partid ţărănesc, de clasă. Noi 

DupA războlu, nu ne mal amenlntă vlsm rlsArttean. curat·o partidulUI taranesc (voci suntem partid national-liberal, al 
nimic din afarl, şi trebuia sA propă- Revlrlmentul a Inceput. Dovadă ale- Aşa e!) tuturor straturilor sociale care 
,Im tnăuntru. Deaceea a trebuit si ne gerlle trecute. Factorul constitutional Cu oameni de seaml ai nea- trebuie să se desvolte libere In 
contopim io vechile partide politice are cuvântul să-I goneasel de la pu- mulul, cu un Brătianu, un Iorga tot cuprinsul României de astăzi! 
ale tliril libere. Ele cunoşteau rostul J tere ,1 Il ne pună pe DOt. şi alţii - nu s'au putut lmpăca. ( t uze relun tte) 
lacrurllor tu toate dlrecttunile. I O vou din fundul silff: TrAlască Oratorul arată toate inconsec- ab~ ăc:m ca:ul ~onduce cete-

UII singur partid era mal tare' dln- Manlul (Se naşte tumult. Toatllumea nenţele partidului Nat·-ţărlnesc. 1 It ~rgane ale omului tot astfel 
colo de Carpaţi: partidul naţtonal-U- se repede la cel venit si tulbure o Naţionali - şi n'au luat parte a e t buie cond~s de că
beral. Şi am Intrat in el. I liolştltl manifestatIe cetAţeneascI. O~I la evenimentele mari naţionale, U~t!n~i~~r sa~: de cei mat aleş! 

Pe atunci se şUa foarte putin des- ArgetollnlJ se ridicI liniştit şi adre- la Incoronarea Regelui, etc. - ci fi i ... ' 
pre el ia Ardeal. Azi e mal mult de- sAndu-le săUI: au ajuns ei, vechii naţionalişti 1 a 8a.l. .. . . I 
cAt cunoscut; dovadă crttlcele ce I se - SI trAlascl in pace toatl lumea ardeleni, să protejeze pe comu- Vede.tl dce paţtt' ~acă v~ lăsaţ~ I 

aduc. din Ţara RomAneasca I (urale, ovaţl,nl nistii Internationali, să tnstrăineze ~onduşt e oamem nep.ncepu 1. 
Contra unei organlzatlunl politice cărl dureH~ citeva minute .•. ) bogăţiile naţIOnale etc. ŞefLlI nostru, d:l. ArgetOlanu, de 

Ilabet nimeni nu are nimic de spus. pa~i~ul~~~~f~ ~e:m:~;eo~P~~âllpdateCrăe Au declarat că' nu respectă câţi~a ani s'a indlcatt Şti lUIPtă im-
OI 1922 I id 1 llb 1 .. C·· . potrtva prostle coc o a e a con-n ,no, part uera, am recules şi va guverna nu prin ură ci onsutuţta - şi au Jurat pe ea 

fAcut in Banat zeci de biserici. ,coli pentru binele populaţlunl1. ca să poată veni la putere. ducere. . .. 
A face polItica nu Inseamnă a 

De uorbă cu Badea 
- Semnele de votare. 

Gheorghe I acum. şi noi ţlranll din scumpirea ce 
• I nl·a adus-o pe cap roata de când 

.ne-a căI::at·. 

Işl orbdula trlsura pentru reintoar- I aminte - it zIsei văzând că badea 
cere. Era vesel; avu se ·,.tirg btlll" pe I tnge flret din ochiul stâng şI zlm-
semne. • beşte semnificativ pe sub mustAţl. 

- Bine el ne mal intilnim, D-Ie, - Mă gândesc - incepu badea-
si mal stim de vorbi imi strigi de la prostimea oamenilor, cari a'au lil
departe. sat amAgitl de roata ,1 o votau ca şi 

II strAng mâDa cu nD .. Crtstos a pe o sfântă. Sărmanll DU slau nAdălt 
inviat'" I ci roata se ,tie iavârtl şi spre dos 

- Adevlrat eA a tnviat! Ne-. adus pinl când linia dreapta nu o mal poti 
Inviere ,1 in vreme! strâmba de DU o vei rupe 1 

- Te vid vese1, Badeo, ce ti S8 - Acum te inteleg, Badeo, te gan-
intAmplat? Doar vre-o mOftenlre aea- de,t1 la semnele de votate pentru ale-
,teptatl.,. gerlle de senator din 14! 

- Moştenirea ne-o agonlslm Doi - De buni seaml ci la acea ale-
cu aceste douA braţe in munci cin- legere, clcl aştept mult dela ea. Adu
ltitl. Sunt vesel că se tntoar~ roala Darea Doastrl dela Oumtneca Tomll, 
,1 pe cei cari o mtnau pânl acum când a venlt iotre noi OI. Argetoianu 
bulmlcltl de vorbe clevetitoare tncepe nl-a intArit tot mal mult tn credinta 
al aduce la linia dreaptă, pe drumul ce-o aveam prlvi!or la invfi.rtirea roţii .• 
drepl.. - Nu ştU Dta cA roata se tnvlrte 

- Iar tml vorbeşti, Badeo, cu ttle. pegtru cel ce ,tiu si S~ invârteascd ..• 
Trebue si te urmăresc mal cu luare - .. lnvlrtelHe" lor le cunoaştem 

, 

I I J .. I IEL .. &d 

- PăI "să-i calce roata- pe cel ce 
IU schimbat-o cu crucea I 

- Nu-I vezi pe cel flră cruce şi 
fArl Dumnezeu, bolşevicII. cum s'au 
luat nasul la purtare, Intors tot pe 
lângl roatl. ploi ce acu şi-au arAtat 
dlnt'i. La Timl,oara s'au opus auto
ritAtilor. Au aticat armata, jandarme
ria, poliţia I 

- Câod stlplnea linia dreapta, de 
aceste nu se pomeneau, Azi linia 
dreaptl este alAturi de cel ce poarta 
crucea: părintele Cluhandu! 
.- Dumnezeu sA ni-I tie fi sl-1 duel 

la blrulnti prin semnul liniei drepte. 
ce şi la ales. De acela-I voiaI. el 
simt cum se lapAdA oamentl Do,trl de 
roatA et viu la dreptate. 

- Bunul Dumnezeu si te asculte, 
Badea! - il zisei strlng3.ndu-1 mana 
de despărţIre. 

ŞI semnele de votare tşl aa rOltu
rIIe lor! ct. -0-

. 

veni la intruniri şi a spune go
goşi - ci a indruma şi a instrui. 

Un părinte nu e bun când lşl 
laudă copilul el când Il ţine In 
cea ma! severă disciplină. 

Partidele de la guvern vă răs
faţă in cuvinte amăgitoare şi bagă 
cuţitul in inima Ţării româneşti. 

Totuşi - vă laud şi eu. 
Vă laud pentru disciplina cu 

care v-aţi prezentat aici, şi cu 
care aţi răspuns la chemarea 
conducătorilor vostri. ~ 

Daci cereti disciplina In C8- ţ 
sele voastre, să cereţi şi partl- f 
dului disciplină. r 

Ea asigură atât procesul de 
Inaintare a neamului cat şi is~ 
banda Impotriva duşmanilor di
nafară şi dinlăuntrul Ţării. Aplauze 
puternice şi indelung repetate; D1 Mbroane 
e viu felicitat de asistenţă.) 

L 
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Declaratiile DI-ui C. tlrgetoianu 
Preşedintele adunării dă cuvântul 

Dlui C. Argetoianu. D-sa c primit cU 

-wnete de aplauze. Sala se ridică în picioare 
!Ii îl ovaţionează ..• 

"Imi daţi voie - incepe D-sa ~ 
sd scot păldria În cinstea par
tidului liberal şi sd pdstrez în 
mdnd bastonul, împotriva celor 
ce ar Încerca sd-l pângdreascd 
(aluzia la invectivele intrerupă 
torului trimis de poliţie). 

Iubiti frati arădani 
N-am t'enit în mijlocul D-vs 

ca sti mint şi n-am venit nici ca 
sd vă fac fdgddueli. E mai bine 
sd inftlptueştl p 'l(in decât sd fd
gdduieşti mult şi sd nu faci ni
mic. De 20 de ani de când tac 
po/lticd, după ce am fost de 5 
ori ministru, şi am cutreerat toată 
ţara romd"eascd, n-am fost ni
ciodată afdt de fericit cdnd am 
găsit urme despre cele in/dptuite 
de mine, cât am fost fericit cd 
n·am găsit in nici un colţ de 
pdmdnt urma vre-unei făgădueli 
(aplauze puternice.) 

/vevoile D-vs nu sunt toate 
datorite adversarului. Face şi el 
ce poate,. cd nu poate mult... a
sta-i altceva (i/aritate, aplauze ... ) 

ftmorul in politică. 

Mie, aventura poJiticd a d-lor 
Maniu şi Mihalache imi-aminteşte 
.de aventurile amoroase ale tine
rilor de prin sate. 

Un flăcdu se [eagd de câte ° 
fald. Ar vrea şi el o sdrutare 
sau măcar o ciupi/urd ... Şi de
odatd sd trezeşte, tocmai ctind 
s-o strângă'n brate, cu: "du-te 
la tattI de miJ cere de nevastd ... " 

ŞI peste ct1teva zile se vede 
bietul fldcdu cu nevasta in casd, 
el, care dorise doar ° clupiturd ... 

Tot astfel D-nil Maniu- Mi
halache. Ar fi vrul sd ciupeascd 

şi ei Puterea, s-o sdrule ... Dac' ar 
fi ştiut ce! se pomenesc cu ea 
in braţe, şi cu rdspunderea de 
om insurat în spate, n-ar fi amd
git pe oameni cu atdtea fdgd
dueli. 

făgăduirli in opoztie. 
Au făI;ăduit că vor şti să gu

verneze; greşelile le-au făcut a
tunci cdnd au jdgdduit. - Mai 
mult de jumătate din relele ce 
le suferim se trag din excesul 
de politicianism. Şr politlcianis
mul nu-i altceva decdt minciuna 
politică. 

9/10 din timpul cât am fost 
ministru a trebuit să mi-' pierd 
ca să ne apărăm de atacurile 
opoziţiei, şi numai restul l-am 
consacrat treburUor ţării. Noi a
sttlzi nu-i atăcăm. Dar ei îşi 
pierd timpul, preţios pentru ţard, 
ca să reziste atacurilor partiza
nilor umflali cu făgăduielile din 
opoziţie. 

Noi om înfăptuit stabilizarea 
şi imprumutul; dumnealor au is
călit şi au incasat banii. $i·acum 
stau de luni de zile cu banii în 
btlnci . şi nu ştiu ce sd facd cu el. 

Nu ştiu pentrucd e o mare 
rdspundere să cheltuieşti banii ţării 
dupa ce ai {ăgdduit şi ai minţit. 

Cred cd şi partidul işi dd a
cum seama de greşelile fdcute . 
Membrii de-ai gUiJernulu; mi-au 
mdrlurisit cd era mai jrumoasli 
guvernarea .... de departe, inainte 
sd ciupeascd fata (ttari/ate, a
plauze). 

Polltlclanismul 
D·lor, in toate domeniile existd 

specialişti. Vrei sd faci un pod, 
angajezi un inginer; pentru o 
casd chemi un arhitect,. eşti 
bolnav, chemi un medic. Numai 
in politică vd adresaţi celor cari ....... 

vorbesc frumos, iare, mult (ila
ri/ate). Cred cd odatd cu falimentul 
partidului naţional-ţdrdnesc, ne 
apropiem .de lecairea boalei po
liticianismului - şi cu asta, fă
găduinţa şi minciuna vor dispare 
(aplauze prelungite). 

Odatd boala trecută, singur 
partidul nostru va rdmâne În 
faţa greutăţilor şi în faţa izbân
zilor de mâine. Va rdmânea ca 
o stâncd dupăce toate apele tul
buri se vor retrage (aplauze, 0-

va/luni). 

"Regăteni'" şi Hrdelenl 

V d intreb: S'a copt? 
Rdspunsul sd-l daţi Dvs. Da

mineca viitoare votând ca tol;; 
pe pdrintele Ciuhandu, care re .. 
prezintd Întreg crezul partidului 
nostru. 

Principiile călăuzitoare ale unnl 
partid de guuernamenf. 

Un partid de guvernamenf tre
buie să fie cd/duzit de urmd
toarele principii: 

J. Autoritatea destlvârşltd de 
stat. 

2. Un naţionalism inteligent, 
dar intransigent. 

Au mers pând acolo incat au Inteligent, fiinded nu se opune 
vrut sd sape o prdpastie intre colaborarii cu cele/alte neamuri 
voi şi noiI cei din vechiul regat, de pe teritorul nostru, dar in
pared n-am fi toţi românI. transigent pentruci'1 nu admite 

Când din jertfe comu"e s'a compromisuri. 
închegat o fard ca a noastrd, eu 3. Incredere in vitalitatea nea-
nu pot crede cd oamenii cari au mului romdnesc. 
indrăsTlit sd facd astfel de .deo- I [" .orice n~du.merire ne-am afla 
sebiri, erau romdn~ Tr~bUle sd I s~ fi,,! conVinşI. cd Qreut~fLle vor 
fi fost cel puţin Instrdmafl de ft lnvmse numaI pnn noI. 
neamul nostru. Acestea sunt principiile cari 

Căldura cu care m-ali primit alcătuesc comoara partidului na
dovedeşte cd nu existd doud fe- tlonal-liber~I.Japlauze entuziaste, 
luri de români. Mdna dela OII Sala, In pICioare, ovattoneazd). 
şi mâna dela Mureş vor face o DJ. Marcuş, pre,edlntele adunărII, 
legăturd absolut indestructibild mulţumeşte Încăodată participanţilor 

(aplauze entusiaste) pentru frumoasa lor ţloută ,1 declari 
• lDchisi intrun\rell. 

Primul pas La e,tre mulţtmea a ovaţlonat dia 
," nou pe oaspeti ,1 pe fruntaşii locali. 

Eu cred cd alegerile de Du- după care s'a imprăştiat in cea mii 
minecă sunt primul sImptom cel pe deplină lini,te. 
drumul de lnslindtoşire a nea- Ceaiul dela DI. MArcu,. 
mului, sa Ideul primul pas. Dupd intrunire D-na şi DI. Mdrcuş 

Veţi dovedi cd ceva s'a schim· au oferit un ceai în onoarea D-lul C. 
bat in viaţa pollflcd a ţării ro- Areetoianu, la care au participat un 
mdneşti. namdr restrâns de invdatl. 

Ceilalti pot lătra la lund. In urma OI. Argetoianll s'a retras 

o intrebare la hotel, unde a primit pe cei cari 
ti solicitaserd audiente. Dupa ora 1. 

Vă pun o tntrebare şi să-mi a /ticut o vizită D-nel Georgescu, v4-
daţi un răspuns. duva raposatu/Ul prefect Georgesctf. 

Banchetul 
Tineretul să Imparti cu noi şi glo

ria saccesulul ,i greutatUe rbpunde
ril (aplauze). 

Fac apel cald.ros la toţt tlnerU sd 
vina t" jurul nostru şi se ne Intarea
sed In lupta de azi şi de ma/ne. Seara 1. 9 a avut Joc un banchet I terpretul respectului şi devotamentului I absenţa dela marea manJftslafie de azi 

~e peste 80 tac!.muri tn sala mici I organizatlet noastre, pe /(Jngd şeful a ]runtaşulul intre fruntaşti partidului, 
dela Crucea AIbA. I partidului (aplauze entasiaste). Dt 1. Duca. 

La mijlocul mesei în forml de pot- I D-I Or. 1. Ursa inchină pahtllul in Colaboratorul cel mal apropiat al 
coavl a luat loc D-I C. Argetolanu, cinstea masivel personalitdti polttice - ma'eilli Ion 1. C. Brăiianu şi.al lubi
avind tll dreapta sa pe D-nU Dr. A. inzestratd cu una dintre cele mai scd- tuilii şef al partidului d. Vtntilă Bra
Demlao, prof. Dr. MaooJescu şi Dr. părdtoare lntillgente - a d-Iui C. Ar- tianu, numele dlui Ion Duca este indi
Oh. Cluhandu îa stangl pe O·nU Or. geto/anu, care n'a pregetat sa se obo- solllbtl Itgat de loate actele importante 
M. MArcuş, Dr. I. Ursu ,\ in fatl pe seasccf ptlnă aici, pentru a ne acorda cale au condus la înfdPlllirea Roma-
0-011 Dr. 1. Robu, Ing. St. Mateescu favoarea înaltei sale. increderi. (d-l Ar- nlei noi precum şi de straduintele CI 

·,1 V. Nasta. geto/anu este ovaţionat rnde/une). urmărete consolidarea României tntre-
Seria cuv.l.ntărlJor o deschide D-l Prof. Dr. D. Manolescu, vădit gite. 
D·I Dr. Aurel Demiaa care ridică emotionat de primirea caidd ce i seface. Aslgurd pe D1 Duca de devotamentul 

pahalul pentru acela care poartd pe exprimtl adânc.l reeret al organizaţi- neclmtit al organizaţiei din Arad. 
nevârstn;cii săi umeri povara şi gloria unii naţional-liberale arddane lata de (aplauze indelungate. ,,1 raiască Duca-!) 

= 

roastul O-lui C. ftrgetoianu . 
Majestatii Regale. pentru Majestatea 
.sa Regele Mihai I (adunarea în pi
cioare, aplauda frenetic) şi pentru acel 
cari ~Tt.melnic exercita prerogativele. OI. C. Argetoianu - pltmit cu a-
regale. ptntru Inalta RtEenld (ollatlllnt, plauze furtunoase. 

proiect conceput dincolo de graniţa, 
care stI inceapd o actiune inauEuraltI 
pe teritoriul nostru, fărd consimţamiJn
tul nostru (aplauze puternice). 

.sd trdiascd). 
D-I Dr. M. Măreu, toasteaza pentru 

~el can, ca 7 ani mat înatnte, a adu
nat In jUlul sdu, ln ocnaş sala, pe 
cei car, atunci au av.t cutezanta Să-şi 
manifeste pentru lnttlla oard credinţa 
in partidul liberal - pent,u ştful de 
astdzl al partidului, d~l Vlntild Brd
!iana. 

Acnm 7 ani Iram aci vre-o duzlnd 
de oameni, Qzi suntem o multime. 

Roalld pe d-l Areetoumu sa fie. In« 

Partidul liberal este un partid cu 
noroc şi tot deodatd un partid fard no
roc. E un partid Idrd noroc, fiind cd 
atanci când t la guvern an de luptat 
cu coaliţia invidioşi/oT şi neputmclOşl/or 
care'l stânjenesc in munca lui construc
tlvd - ŞI este un partid cu nrJfOC fiindcd 
atunci când este tn opoziţie, toate na
dejdiJe naţtunei se pan int~ tlnsul. 

Suntem acam în faza de noroc. 
Suntem in opozitie, dar nimeni nu 

se 'ndoieşte ca în mana noastra sta 
viitorul zilei de m12ine. Şt nu lxista 

Partidul liberal să bage de ,eamd 
sa nu se încdpdtlneze în formule prea 
invechite şi prea strâmtl. Nu vreau sa 
sUpat pe nimeni - şi eu fac parte 
din categoria lor - dar partidul nu 
trebuie stI-şi pund soarta numai ln 
mâna bdtrt1nilor. 

SI trecem tinerilor fAcila atâta timp 
cAt braţul nOltru este tocă. puternic 
(aplauze vii şi unaniml). 

0_00 __ 00 _o __________ _ 

Noi, Mtrâ/lii, suntem depozita,U Ira
difiunii, dar tradillunea trebuie sA-,i 
mărească patrlmoalu (aplauze). 

1 inerelul t binevenit de oriunde tn 
partidul nostru. 

Primul meu pahar. aci în Arad, ti 
ridic in sănătatea tinerilor (aplauze 
indtlungale, un anime). 

RidIC pentru a doua otlră paharul 
În săndtatea constt/aliunli dIn Junii 
meu cafe Il condus destinde organi:za
Ilei (aplauze). 

In urmd, d-l Argetoiana mulţumeştl 
pentru primirea mal mult decât prtt.
teneascd ce l s'a fdcut şi pleaca cu 
acest sentiment de prietenle care-t va 
tndemna sa vind cât mai repede in 
mijlocul nostru. Inchind in saniitatea 
şi ~ntru reuslttI parintelui Cluhandu 
(aplauze, ovaliuni). 

0 .. 1 Dr. Adam Iancu, a Cărui culldn· 
tare. vom reda~o pe larg in n--rui viitor 
inchind pentru oreanizaţie. 

ŢlraDul Pera Cuparesca multume
şte d lui Argetolana pentru dragostea 
ee a arltat-o ,ubel albe ,1 .peri ci 
la viitoarea d-IaJe vizitA d. fie sArbA
torit de aceste ,ube tn mijlocul natu
rII reintfnerlte. 

{(.;ontlDuare In pag. IV.) 
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Urmarea la cDullntăriJe rostite la banchet 

D-I Profesor AI. Constantinescu. 

/t- Apel 
către invătătorii ,coalelor primare 

din judeţUl AraduluI. 

S'a toastat pentru şefil partidului. fiind singura organizatie politică ce se Fra(ilo-r invăţâlori! 
Daţi-mi voie să ridic paharul p~ntru afirmă, munCind. Acei membrii ai cort'ului didactic din in. 

organizaţia noastri, pentru aceast! or- ]n al doilea rând, .a-mi dati voie văţământul primar, cari au făcut şcoală ,i 
ganlzaţie care numlrA tn saDul ei par- sA mulţumesc dlal Argetolanu in nu- în era maghiară, într'o eră de opresiu~e, 

pentru de a putea promo\'a cu succes In' 
tlzanl cred!ncfo,I,' destoinici şi con- mele tlnerrtulul, pentru omagiul c~ ni I teresele culturale şi vitale ale poporului ro-

ştientt l-a adus tnchlnand pentru noi pnmul 1 mÂnesc de pe aceste plaiuri erau organiz.,ati 
In această perioadă de uperlmen- său pahar. În reuniuni învăţătoreşti. De 2 ori pe an 

tare a votului obştesc, cind majori- Un partid polftfc ca şi orice orga- mtruniţi in conferinţe pe protopopiate, ,i O

tatea alegătorilor aleargă dupA miturI, nism fizic, se rl'g~nereazi. Celulele dată În an În adunarea generală. Câtă sa· 
dupA moaşte fAcătoare de minuni sau vechi les la supratatA ,1 cad, Iar c~ tisfacţie sufleteas..:ă simţea fiecare învăţător, 

lulele noi vin Il reint!nerească tuu- când convenia cu ceilalţi fraţi de iluferinte, 
după cirutele revoluţionare ale "am- tarile uzate. ca sA'si discute necazul. Poporul dela sate 
bllor trele: mInIştri de Interne actuali, Din acest punct de vedere, in or- avându·1 pe învăţător ee cel" mai apropiat 
daţi mi voie Sl!. ml!. gAndesc la acel' conducător şi în care recunoştea pe cel mai 

- il il Q ganlzatia noastră, procesul dintre bă~ 
rtl I f i t 1 mare binefăcător al său, când învăţătorii s. pa Zln car, o momen e gre e, DU trânl!li tineri e tin proces lent, evolu-

y întruniau in cutare sat, erau întimpinaţi cu 
s'au sfUt sA Infrunte ",gărzile cetăţe- tiv, bazat pe selecţionarea naturală a toată dragostea şi cu tot fastul. 
oe,tl'" pentru a.şl afirma în fala ur- valorilor. Cu bătrAnll carI, obosIţi de Cu un cuvânt învăţătorimea din judeţul 
Delor, crezlIl lor liberal. luptele trecute, le dau singuri la o Aradului era organiz.ată. Prin această OT~a· 

A ti t fI fIti t II i Ilb nizare, atât situaţia învătămantului în şpeţial, ceş nsu e apos o a era· parte. tineretul pbtrează un perma. , cat si a invăţătorimei române din judeţul 
lIsmu]ul au isbutlt tn mai putin de 3 nent contact spiritual (aplauze). Aradului în general, evolua treptat dela o 
lunI si readucl la matci cu prlleju] Ridic paharul meu in sănătatea ace- etapa la alia tot in spre mai bine. După pre. 
alegerUor judeţene, fiecare din el câte Iora cari au injghebat acum 7 ani par· luarea imperulul s'a continuat cu organizarea, 
4--5 dintre cel rătăclti prin alte par- tldul liberal, _ tn sănătatea acelora schimbându-ge numai titlul" rcuniunei'" In 

cel de" asociaţie". Şi a fost bine aşa. tlde. atraşi de mIrajul figăduieUlor cărora de azi inaInte le revine marea 
ştie numai bunul D.zcu, ear Învătătorimea 

mincinoase. ~ răspundere de a.1 face viabil in toate română din judeţul Aradului' nu ştie pentruce 
ŞI pe măsură ce conştiinţa cetAte- I manifestArile şi ramlficaţilJe lui, - in nu mai funcţionează asociaţiunea învăţători· 

aeaseă va pAtrunde mal larg în ma- I sănătatea, trlinlcla, solidaritatea şi lor De câţiva ani nu suntem convoc.ţi. ci 
sele poporului. partidul liberal dio I propăşirea continui a organizatiei 11- suntem lăsaţi în voia sorţii, intr'o stare mai 

Arad va prinde temeiuri mal adâncl,.1 berale din Arad. josnică decât a proletarilor-
Fraţilor Colegi! Cu cât aceasta stare dără· 

DI. prof.Stineescu. de la Politebnlca InchinA in sănatatea ace]ula care în 
diu Timişoara, i,1 exprimă dorinţa de nenumărate rânduri şi-a dovedit au
a vedea cAt mal multe energH tinere toritatea politică de şef, in sănătatea 

d·]ui Argetolanu. 
întrebulntate In lupta activi pentru Ultimul ia cuvântul d.1 Argetoianu 
prop.llşlrea organlz.aţiel şi crede că, caTe î$1 exprimă nddejdea in isbânda 
dupA exemple istorice, cea mal de- candidatulut olganizaliei liberale şi 
sivAritită chezăşie a dlsclpllnll şi au- incheie CIl IlrmdlOarele semnificatIVe 
torltăţli. ar fi uoitatea personală In cuvinte: 
conducere, pe care o doreşte cât mal "De azi inainte incep pentru Arad 
oelntârzlatA. zilele cele frumoase." 

După acestea d-sa pdrdseşfe so.la 
DI. Dt. 1 Robu, deşi bolnava ţInut in aplauzele şi adama/tunile întu,gei 

sI asiste la această sărbătorire. fiind asistente - dupa can banchetul ia 
unul dintre cel dintai Români .râdaol s/âr#(. 
care a avut dnstea să cunoascA per- Distinsul oaspe a părăsit Aradul 

Luni dimineaţă cu expresul·orlenfjiind 
sonal pe d·J Argeto!anu, ietro epoci condus la gară de un nllmerOS grup 
în care steagul raliU al comuniştilor de intelectuali arădani. 

pănată va dăinui mai mult, cu atât corpul 
dldactic va fi mai disconsiderat şi mai di
minuat în prestijiul sau şi al şcoalei 'pe care 
o conduce. Deci aceasta situaţie deplorabili 
nu o mai putem tolera. Ca un frate şi bun 
coleg al vostru Vă rog să-mi daţi mână 
de ajutor pentru de a face inceputul reor
ganiurii noastre ca Asoelapune judeţeană 

Spre acest scop să binevoiţi fiecarele a adera 
la aceasta ideie prin câteva şire scrise pe 
o carte poştali adresată mi'l, când apoi va
zându·mă sprijinit, ca unul mai bătrân în 
învământ, voiu face cele necesare pentru 
reorganizare. 

Chişineu-Criş, la 6 Aprilie 1929. 

Dimitrie Boat-itt. 
Director Ş()Olar 
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Preludinlele CDmialunil Interimar. : 

însceneBz8 fraude la Uzinele Cmouanll. 
Preşedintele Comlslunel Interlmare 

a Munlcfplulul Arad, d. Dr. C. L.lat 
pentru ca să· şi răzbune pe cali·n· 
funcUonari dela Uzinele Comunale .. 
cirora nu le pute. găsi nod io pa-~ .. 
puri, a făurit un plan diabolic. A in- '.~ 

sArcInat pe un individ de aceea, cu· ,. 
loare politici, care·f face din oficii ~ 
anticamerA şi care e merea ta crlzi~. ~ 
financiară din caaza alcoolului, ca li ':, 
comande prin unical telefon al Pri* 
mărlel, un anumit stoc de COC$ dela 
Uzlne'le Comunale, cu pret redus. 
După comunicarea făcută prin tele

fon, se prezintA la UzInele Comunale,. 
cu o scrlsoare din partea acelala, 
funcţionar d-I Donatb din Peclca, ce-
rind să ridice cocilul comandat şi. 
plătInd preţUl redus. 

Acelaş lucru se repetă pentru a, 
doua oară. 

Abi! trec câteva zile ,1 d-l doctor' 
C. Luţal, dispune facerea unei ancbete 
pentru descoperirea fraudelor cu coc·, 
sul vândut pe pret redus. . 

Se neagă ci s'ar fi telefonat, se·. 
neagă cA ar fj trimis de d·1 DODath: 
cu o Ilcrlsoare ca să ridice cocs, cU: 
toată depozlţia tuturor martorilor carl i 

dovedesc contrariul. ; 
DI Donath este chemat urgent deja : 

Peclca spre confruntare, pentru a re- : 
cunoaşte pe acela care j·a inlesDlt: 
procurarea cocsulul cu preţ redus. l 
OI Donath mărturiseşte' io urma COD- } 
fruntărll cu toţi funcţionarii uzinelor~ \ 
Comunale. că pe nlcluDul dintre aceia l 
nu-I cunoaşte. . 
Dacă confruntarea s'ar fi făcut insi , 

şi cu individul din anticamera prlma- I 

rulut, ch~stluoea era rezolvată. t 

Tribuna Liberă. 1· 
(Redactia nu işlla răspunderea peD- ~ 

tru cele publicate mal jos.) t 
le răsfăţa Îa voie pe strhlle Bucure- I ~ 
ştilor. I ~ 

D-Ie. Redactor, [ 

Publl-Caţl·Une. Vă rog să admiteţi fn "Tribuna Nouă"" 1 
pe răspunderea mea, următoarea decla- i 

Societatea Anonimă de Elec- raţie: In legătură cu afirmatla zJandut l 
rof eoncedierile dela Uzinele comunale. 

In Dumărul din 24 Martie a. c. t 

"RomlJnula la apărarea Iresponsabili
lor dela prlmări~, splllJând intre alte]e 
cA conducAtorH dela Tramvaele Co
munale au fost concediati tn urma 
Dtlei anchete, dovedindu·se in sarcina 
lor că au traflcat cu biletele de tram
vaie sau autobuse. 

In fata acestor neadev.lrurl noi ce
rem .Romanulul" sau celor dela Pri-

mărie să ne precizeze de cine a fost 
făcută această anchetă şi unde se află 
acte le dresate. 

AfirmaţfunUe noastre sunt sustlnute 
de dovezi şi pentru clarificarea "Ro· 
mânu]ul" asupra felului in care au 
fost cOQ<,edlaţl conductorl cu 2-6 
ani de serviciu, dăm mai jos copia 
unei declzlunl: 

DlRICCŢlUNEA. 

DZIHELOI COMUNALE 
J.RAD. 

Nr. 6895/1929. Arad, la 8 Martie 1929. 

Către 

Dobra Ght(JTEhe călauz 
A rad 

Avem onoare a Vi adace ]a CUDoştlntl, eli in urma ordinului dluf 
Preeedinte a] Comialuaei Inter/mare Nr. 1l7/1929, pe ziua de 1 Aprilte 192.9 
sunteţi concediati din serviciul tramvaielor. 

UZINELE COMUNALE ARAD. 
Jac 

Dlu aceastl adresA reiese ci d-I I trimisă condactoruluJ,la capriCiu. doc
dr. Lufaf, prlo declzfunea cu No. torulul Luczay care sculându·se cu 
117 I 1929, (namir ori scos din burti piciorul ltâng in ziua de 8 Martie a 
ori dfn reglitrui confldenţla] alO-lui făcut 7 concedieri. 
Pr~,edinte) numitul conductor este con· Copiii nenorociţilor strigi din rAs-
cedlat pe motivul tntervenţiunel Dr. puteri: 
Ralcu & Comp. fabrici de couductori "TrAiascA dreptatea şi legalitatea 
cu sucarsala in Socodor. pe care a Intronat-o d-l Luczay la 

Ori un funcţionar IlU fie chiar on PrimArie" dorind pe aceasta cale dlui 
angajat al Primăriei poate fi concediat preşedinte al Cam. Interlmare, aceaş 
numai ta urma uaul raport al supe- bucati de pâine pe care au avut-o 
rlorulul şi DU, a,a cum reiese dlu adresa el in sirbătorile Sfintelor Paşti. -. 

Tiparul Tlpograflei DJecezane, Arad 

. -- -- ~ 

.. Românul'" privltoare]a persoana mea. t 
tricitate Arad, aduce la cunoştiinţă il declar de mIncinos ,1 calomniator t 
tuturor consumatorilor şi clien- ordinar pe acela care sustine ca, pentrU' 
ţilor săi, că D-l Vasile Ostoia abuzuri săvârşlte de mine, am fost COD

este suspendat din funcţiunea de cedlat din serviciu] Uzfne]or Comunale. 
casier 'ce o avea.şi nu este impu- . Motivul concedltrll mele nu este" 

I 
altu] decât faptul, el suut fiul tatAlui 

ternicit a face nici un fel de in- meu, cAci cursa, anume pusă de sadf-
cassări pentru Societate cu ince- cu] deja primărie, a eşuat. 

Pere dela 5 Aprilie 1929. Este foarte trist că deja la varsta,. 
de J9 ani trebue să fiu victima riz· 

Societatea Anonimă de bunăril politice, deşi eu ntam făcut 
Electricitate Arad. niclodatl şi nici nu cunosc ce este. 

politica. 1 • 

= 

Cet.ţt şi ră,t;pândj,t zjarul 

"Tribuna Nouă" 

DacA pArintele meu rabdA ca si 'fie t 
mereu incoltlt de toţi pungaşillmbecl1i,. i 
il pnvfşte, eu Tusl am două brate vAa- t 
joase ,i fi voi administra câteva perechi t 
de palme aceluia care mă va calomnia.. I 

Ioan Olariu ~ 

Schimbarea mersului "Crenurilor. 
rramualele Căn ferate Electrice Brad-Podgoria, car' fac curse de 
călători fntre 6rad-micălae8, eu Începere dela 1 f1priJie iJ. C •• 

uor circula in modul următor: 
r , 

Pleacă din Arad: 5 o. 54111., 6 o. 35 m., 7 o. 05 m., 7 o~ 
35 m., 8 o. 15 m., 9 O., 9 o. 30 m. t 10 o. 40 m., II o. 20 m ... 
12 o. 10m., 12 o. 40 m., 13 o. 30 m., 14 o. 20m_, 15 o. 10 m.,. 
15 OI 50m., 16 o. 40m., 17 o. 28m., 18 o. 10m .• JSo. 40m." t 
19 o. 25111., 20 o. 30m. t 

Pleacă deja MJcălaca: 5 o. 40 m., 6 o. 24 m., ti o. 48 m., i' 
7 O. 28111, 7 o. 46m., 8 o. 30m., 9 o. 15m., 10 o. 100. 58 ... ~ 
II o. 48 m., 12 o. 25 m., 12 o. 55 m., 13 o. 48 mi, 14 o. 42 IU., 
15 o. 25m., 16 o. 05 m, 17 O" 17 o. "3m., 18 o. 27m., 18 o. 
53 m., 19 o. 38m •• 20 o. 43m I 

I Girant responsabil ŞTEFAN DRAGA. 

L 
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