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Anul VII. - N-;ul 1 t 

Arad 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II Apare de două ori pe lună sub conducerea un~i comitet J I 

RomAnului ti 

Atlmlnistratia : 

Piata Avram 
Iancu 7. 

Arad. 

Arad, la :l Aprilie 1930. 

f R,t 1 tJrMMiJYa" : 1"9'1.,51" •• ti t 

Alegerile municipale din Arad. 
In jurul unor declaraţii ale minis

trului de f.nante Ş' Sfcretar 
gener .... al partidului na

tional-1ărănesc. 

Răspundod la o intrebare cu prl
ylre la cartelul electoral dela alegerile 
comunale din oraşul nostru DI minis
tru de finante a crezut nimerit să vor
bească astfel, dela tribuna Camerei: 

",Am încheiat acel cartel 
pentru ca să arătilm cetă: 

tenlJor cât conteazl o ati: 
tudlne sau alta a partidu
lui liberal. lutt'adevar ee 
vor spune acum cetăţenII 

când vor vedea că liberaliJ 
pe deopt:trte au declarat ca
tegoric că nu r~CUI]06C le
gea noastră administrativă 

Iar pe de altă parte. pentru 
câteva locuri de consilleri 
comunali au incheiat cu noi 
pact la Arad?/I. 

Iată ce a inteles secretarul general 
al partidului dela guvern şi ministru 
de finante al tăril, d!n toată desinte
resata atltud!ne pe care liberalii şi
trebuie să o mărturisim - naţional· 
ţărăniştii arădanl au avut-o cu prile
jui ",legerilor dda 14 Martie 1,:. când. 
am bele partlce au subordonat intere
sele politice de culoare, InstinctuluI 
national. 

Iată cum inţelege profesorul dela 
academia ComerclaJă~ cocoţat În frun
tea treburilor publice, politIca de con
servare şi solld;,ritate natională, la 
fruntariile lărU, in mIjlocul centrelor 
minoritare prin tradiţle şi prin tendin
te c~fltrjfugale t 
Aşadar noi, Hberalit din Arad .. pen-

tru c.Heva locuri de cO!lsiHeri comu~ 
oall lll am abandonat politica progra
matică a partidului din care facem 
parte şi, cAzând fn cursa intinsA de 
guvern, [. am dat lstetului ministru de 
fmante neaşteptata ocazie si ne de: 
maşte tn fata parlamentuluI şi a opl. 
nlei publice, ca pe nlşte panglicarl 
oarecarI, gata de căpătuIală. 

Se vorbim cinstit: suntem convinşi 
ci această nu o crede nici ins uşi mi: 
n16tru) despre a cărui oratotie tlian:
tiei am mal avut ocazia să ne oCUa 

păm - E adevărat că dsaa mal dat 
,i până acum dovezi de inconştienţă 

dar că ar putea merge cu Inconştieota 
pAnă aici, ne-ar fi greu să presupUa 
oeru. 

Credem mal de grabă că, făcând 

declaraţiile mal sus amintite, ministrul 
finanţelor secătulte a venit să-şi um
ple lipsa de spontlneitate a unul răs
puns preds, prin aflrmaţlunl bazate, 
totdeauna, pe re~ua credinţă cel ca-
acterlzează. 

Ceace ne miri iosă, este faptul că 
<:c1aralllle de mai sus au fOit făcute 
ilr'o şedinţă a Cameri! prezitată de 
inlş' Şeful organizaţiei n&ţ!onal·ţără
Di~ din Arad, dl Ştefan C. Popp~ -
şi , dl Cicla Popp, n-a găsit de cu
vHn să rectîflce afirmatiile lipsite de 
slnqtate ale oratoru)ui. 
~lşI insuşi DI Cielo Pop a prezl: --- -~---

~" (Continuare pI) pag. IV-a) 

Manifestul partidului liberal către fară. 
In şedInţa de Marţi .~. comitetuluI 

executiv al partIduluI liberal, d 1. G. 
Duca a citit o'rmătorul manifest către: 
ţară: 

Alegertle pentru consiliile săteştI, 

comunale, judetene ,1 orâşeneştl fiind 
terminate, partidul national-liberal 50· 

coteşte de a sa datorie iă aducă mul
tumirI tutflwr acelora cari prin votul 
lor l'au sprijinit to lupta sa pentru a
părarea României intreglte. 

SEMN IFJCAŢIA ALEGERILOR 
Totdeodata. rezultatele obţinute ne 

impun datOlla $d ct1cetăm inţeltsul ce 
se cuvine sd fit dat acestor alegeri. 

In momentul in care reprezentanţii 

partidului liberal au luat hotarirea sd 
se ref/agd din actuolele Corpari le
giUitoare, ei au declarat cd vor duce 
Lupta fn fala tdrii. cu credinţa eil vor 
gasi In conştiinţa lum/natd a votului 
obştesc puterea de reactiune şi de re
tistenţd n'?eesare pe.ntru stdvilirea 0-

ptrei nefaste a euvernului naţ,onal
tăranist, 

Aşa fiind, consecvent cu această ho
Iărire, partiduL liberal a întreprins În 
toata ţara ac/funta sa de luminare a 
flotului obştesc. 

Dt Vinti!ll ~dltianu 
Alegerile judeţene şi comunale au 

fost lin nimerit prilej nu numai pen
tru a mtensifica această actiune. dar 
şi pentru a putt?Q constala roadele el. 

Partidul liberal prl'Zfntându-se în 
acest~ alegal a urmant două scopuri 
de ordin superior. In primul rân(i, sa 
nu lasd ca România Mare, (ned na 
destul de consolidată şi de orientatd, 
să fie împinSă prin activitatea nesoco
tild a guvernului pe cdt periculoase 
pentru 'milatea si temeinica ei des
voltau in viitor, ţi. In al doilea rând, 
sti impledke Jalşiflcarea bunei lndra
mări a vie/et democratice şi a tânăru
lui vot obştesc. 

Partidul liberal a dus lupta ~ a
ceste temeiuri~ făcând opel la stmld
miJntul solldaritatit naţionale şi la con: 
ştiinţa democratiei cinstite a României 
inţregite. 

REZULTATELE GUVERNĂ
RII DE AZI 

In aCE asti lupt!. el a arătat io fata 
ţării rezultatele ot"noror;lte ŞI primej-

dloase ale politicii antinaţionale, antl
d~mocr",tlce şi de adevărată ruloare 
eCODomlcă şi financiară a ţării dusă 
de guvernul partidului national tă
rănesc. 

In ordinea nationali: in Basarabia 
tinde grija ar fI trebuit să fIe mal vIe 
d\:!cât oriund~, din cauza. vecinătăţII 
CU RUEia sovIetică. guvernul de as
tazi a lăsat mlul liberă agenţIlor Mos
covei, cari. cu complicitatea membd
lor partidulUI natiQDal-tărănes;, urmă
resc si,tema.t,c ;:narhizarea acestui t
nut şi Izolarea lui s!lflet~ască de pat
ria mumă. 

E ştiut, e dovedit cu acte cA tri
mIşii internaţionalei a 111-a îşi găsesc 
În tot cuprinsul Basarabiei sprijmul 
in organizaţiile de partid ale naţionaJ
tăraOlştilor. 

10 Arde"l, ia Barlat, in Bucovina şi 
in DobiOgea nouă, uitând cele mal 
elementare interese de ordine şi de 

tre din p,o)lincii~ desrobite la () 
intemeiatd şi invioră/oare prote
stare prin cOiletnlrarea laolaltil 
a luturor elementelor de ordine 
şi româneştt. 

ln asemenea condiţiuni, e lesne 
de În/e1es cd rezultatul alegerilor 
săte$ti, comunale şi ortişeneşti 
n'a apul 'mmai o Însemnătate pen
tru ,jafa gospodăreascd loeald, 
ci un inteles cu muit mai inall: 
Q fosl manifestarea ~ădită a cor
pului electoral impotriva unei legi 
şi a unei politici de distrugere a 
consoliddrii nQfionale, pe care 
foaie partidele au urmdrit-o dela 
rdzboi încoace. 

LUPTA TRESE URMATĂ 
consolidare natională, guvernul actual De acte~ iMd, l1lai mult ca oricdn4 
a incurajat toate tendlntet~ lr~de'l" se imp.ne astăzi,. CII lupta sd fi con
tiste şi a căutat in aceste forte de Ilnuată 'il tDolfl hotărârea. 
destramare a Statulqj, reazăm pentru Primejdia Islt prea IIIQ',. 
trecătoare şi meschine Interese de 
partid. Nu plItem ..scande cci pentru a.., fR-

In OJ"dinea democraticd: gravele a- ldtu,a se rere 11,,:11 noai şigrtle sforfdrl. 
bU7Uri ele.ctQrale stmllfllate în toate 1b'" e ti_oare să li lacd, partidlll 
judtţele au dovedit iIJdedjuns ipocriT Ji1x!ral uit tonvilts Ctl ea le va face. 
zta democratică a regimului de astăzi. In Interesul suprem al statului {tI al 

·Ultlmell' alegeri au fost UD pas i- r 

napot ŞI o potâ în d!:'mocratizarea neamullJi. opinia ptlblic4 Q acestei tări, 
R o IT! ar;I e ! Mar 1. core şi-a f.xprimat 'POJlJfa fn chip aflU 

De altfel, sub o cârmuire În care de patriot,,; la ultimele alegeri, nu 17a 
terorizarea priD organizarea cetelor ~e i'nceta lup/fi pântl ce nu se va pune 
V?mlCl ~onduse de insu~l. pI!ml.'l mi-i capa-t UfI,ei stări d lucruri ca ~ 
Dlstru ŞI colaboratorH sai dIn mlms-- . e., ,re nu pou,e 
ter a devenit o dogmă politica, a]e- . l' 1111 trebue .nt IlJUI dămulascd. ' 
gerile nu ne nuteau Infatisa dec.lt ij Dealtmineri, fn lot. ca avertismentul 
spectacolul la care am ;Jsistat. ~ ptimit prin ateste altgerl să fi trezit 

10 o:dlnea economj~ă şi fmanciara: la guvern umştiillla datoriei, el caută, 
o polmcă de cheltue It yDeSOCQtlte. de printr'o leae 6lctlltMial'" sa lndbt AA 
Imilunerl exagerate, de pattmaşă dlstru. S .., uşeasl-W 
gere a intreprinderilor româ[]eşti. a glasul t.tur"T QukJra ce Stmnaleaz(J 
provocat o criză dIn cele 'mai acute, pnmtjdia li dilltr'o patriotică preocu
a spor,t io mod arHlclal şoraajul Şi a pare cer sjJ Si itl mdSllrlle cuvenite de 
compromlS ech!llbrul bugetar de c:arc lndrtptt'Jre. 
sunt strâns legate şI pOSibilităţile noa~ 
It re de credit· fo afară. DATORIA TUTUROR, 
Ţ ARA S'A PRONUNŢAT 
Rezulta/ele alegerilor au do

vedtl în chip. sirălucit că ţara lşi 
da seama de pericolul politice! 
naţionaJ. ţărăniste şi prin urmtire 
că partidul national-liberal nu 
s~ a inşelat, nici când a aşezat 
votul obştesc la temelia organr
zării de stat a României intre
gite, nici când, dUDă retragerea 
sa din parlament, şi-a pus toată 
încrederea În simţamintele opi-
niei pvblice. . 

Tara n'a ascultat de ademeni
riie şi nu s'a sperrat de amenin
ţările agenţilor naţional-tdrănişti. 

Au căzut zeci de mOI ţi şi sute 
de răniţi, ceeace nu s'a mai in
fâmplat la nici o alegere, dar 
opoziţia a dobândit pretutindeni 
un număr Insemnat de mandate, 
fie prin majoritatea 'f.Joturilor, fie 
prin reprezentarea proporlionald. 

Tovărăşia guvernului cu ele
mentele Iredentiste şi comniste 
este o manitetare simptomaticd 
a mentalitaţii partidului naţional· 
ţdrdnist şi a impins in multe cen-

In faţa acestei tentative 10-
drăznete de a Impiedica cu 
forta orice manifestar~ a legi
timei inmgnăr. şi a indrep
tăţltei lngrjjorătl: 1n faţa ace
stei incerCări arbitrare,' la a
dapostul că re i a elementele 
vrajmaşe şi complicU lor vor 
putea şi mat lesne Să- şt con
tinue opera de sistematică· de
strămare a StatuIa', toti bunii 
români trebue !lA-şi inc'ordeze 
puterile şi printr'o supremă 
sforţare să imAture tAtmai 
repede uo regim care a de
venit O adevărată primejdie 
naţională. 

Toţi factorii chemaţi, d'Jpi 
aşezămintul nostru constitu
ţional, trebue la rindul lor şă
şţ ImpUneasCă datoria tot aşa 
precum şi-a impHnit-o, in ulti
mele alegerf, votul obştesc, 
cu toate sihdriJe1

,' fară de 
legile fiptutte ... ' . il": 

.In numele partidului naţio-
nal-liberal. ".·ht 

'. ' 

ViatjJi 1. Br4tianu. 
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BULETINUL AGRICOL 
al Camerei de Agricultură a judeţului Arad. 

Î 
1 c, •• 

Pretul cerealeJor pe piatA din Arad in uttimile zile. 
GrAu. . . Lei 500-510 - per 100 kgr. 
Orv . . . .. 290-300.- Of " " 

OvAs . .' . . .. 300-310.- It ,. .. 

Porumb . . " 260-280.- " .. .. 

Pretul aalmalelor in ultimele zile pe plata din Arad. 
Plrechea de cal;. . " . Lei 15000 - 25 000-

.. "boi. . , " 15000-20000.-
" "pOf'cl . " 2 000 -- 4 000. -

Una vacă . . . o' • • . ' • • • ... 6.000 - 9.000.-

Târguri pentr·u animale de reproducţie aran
jate de Cameră pe plasă. 

Cu anal t9"JO. am 'Introdus un nou sistem h prIvinta aranjărU târ~ 

gurllor pentru animate de reproductle, intru cât in loc să concentrăm toate 
animalele la Arad, cum am fAcut pAni acum, am aranjat târguşoarele de 
tauri şi alte animale de reproductie pe plase. 

DupA cum s'a vAzut e;t din publka1lunea cOaitrA No. 706. dIa 25. 
Februarie a. c. aceste târguşoare au fost fixate după cum urmea:z.l: 

Pentru data de 6. Martie JoI la Cermelu pt. tauri S!mmenthaler, 

Pentru data de 7. Martte 

" .. 
" • 
.. • 

.. 

.. .. 

.. 8. 

.. 19. 

.. It. 

II 

., 
.. 
.. 

Podolicl şi vler Maugallţa. 

Buteof, pentru tauri SimmenthllJer. 
Pâncota..... .. 
Bârzava, "... .. 
Chşineu, ".. .. 

şI Pod 011 cf, .... • 
Aradal nou... " 

Peclca " .. .. 
Ret:tdtatul a fost foarte frumos iotruclt după materlalul ce a fost a~ 

. dus lnalntea Comls(unel putem afIrma fărl rezervă că agrleultorU noştri 

. crescAtori dau ,1 de prezent o deosebită atentiune şi creşterei de anImate, 
: il laturi atat dn Importanti pentru v,tata noastră agrlcoll. __ . " J 

Tabloul relativ ta taulU elaslt!caţl se prezintă dupA cum lumeazl: 
Prezenta'l. Clasiflcati. Vindali. Premiati. DiplomatiI 

, Cermefu . .. . . 42. 28. 19. 6. 6. 
Sutenl tO. 6. 4. 6. 6. 
Plncota • . 16., II. 7. 4. 4 • 
SArzava . · · · . 10. 3. 3. 1. 1. 
Chlşineu\ · · · " ,·30. 20. 8. 6. 6. 

• Aradul nou 'oi , • ~. 23. 21. r. 1. 
Peclca . · · , 28, 21. 16. 8. 8. · 

Totat . 165. t 12. 78. 38. 38. 

, " . , \ 

Aa mal fOlt ,.t.Xpuşj şi cât Iva armharl şi un numir de vieri cari 
.parte li-au vândut O' par~e suut tn pertractare ventm vânzare. 

In total deci au fost expuşi 165. taurft din ca;e S-IU clasmeat de 
buni tIt. Din aceştia a fos~ vândut! pe loc 78, cap. Premiati au fost Uf

mAtorii creseători:' 

Teodor Pârv, Apateu. 
Petru Mang, Apateu. 
Petru Tulean •. , Apateu. 
Ioan VIădbt, Mişca •. 
Florn Mot. Apateu. 
Pavel Lang, Mişca .. 
Pltrugao lodreica, Sutenl. 
Gurba Petru.. Buteul. 
Briitl 10ao, Butenl 
Ardelean Ohorgh~ Suteu' 
Raja liban, Suten' 
Robloek Colo na aD. CU. 
Gheorghe Tatulea, Cuvin. 
Ioan Clocandor, Oalşa. 
fl0·rea Strajlcl, SâmbăteDL 
Plntean Ştefan, MAsca. 
Ştefan Horvat, Halaliş. . 
Gheorghe BuzgAa. NUn. 
Ioan Morar, Sintea-Mare. 

ta lotal 38. ia valoare de lei 18208. 

Todor Barbura. MIşca. 
Gheorghe HărtAu, Pllul-Mare 
Gheorghe Cristea, Olala Vărşand. 
Mitra Orodeau, GrănIceri. 
Mateiu Balogh, Rovine. 
Anton!u DOroer, Qlogovaţ. 
Iosif Klepp, SchOndorf. 
Nicolae Bangert, GuUenbrun. 
Adam Vormibg, Ologovat. 
Antonlu Herz, SchOndorf. 
Sis Petru, Cuvin, 
Veuzel Dusek, Pereiul-Mare. 
Hampel Alt'xandru, Pereglll-Mlre. 
Sigmeth Ioau, Peregul~Mare. 
Romlus Puta, Peclca. 
los!f Borlos, Ravine. 
GUgar Slgmetb, Peregul-Mare. 
Ştefan Hegyes, Rovine. 
Rudolf Berar, Pereglll+Mare. 

Acelea comune can DU au putut face cumpărărlle necesare Ja tArgu
rile din judeţul DOsku " cari au voit si aduci pentru improspAtarea liin
,elul anlm.le dIn. alte refitllJi au cerceht şi expozitia ce a fost aranjati 
tn Grabaţl de unde 6-au cumpArat [o total 10, tanr! de pr1mul r"'Dg. 

Tot asemetlea au tntentk>oat - ll\ ttld~rnnu! Camerei - unele comLhte 

de prin I'lLunea" să importeze tot pentru împrospătarea dngelul tauri din 
Ungaria. Dell'gatH acestor comune au fost trimişi la MezOhegyes la Dome
niUl COfoanel pentru a cerceta materialul ce ne era oferit. 

La prezentarea delegatilor au fost avJzat' spre surprindere că numai 
pot preda animalele din eaUl! că partea cea mal ales! o duce la Budapesta 
la expoliti~. De altcum spre mindria noastril putem afirma cu conştlinta 
d~ tot ltnlş.titl că după spusele delegaţHor totii taurii dela Domeniul care 
este vestLt ia prollresele ce a realir.at pe terenul creşterei de animale, a avut 
m~terlal mai slab de cât al nostm ce am putut ftdea pe la creseătorB 
de prin judet. 

La aceste targarl arabjate de CamerA aa avut ocazlone toate comu
nele Şi composesoratele să-şi aleagă animafele de cari au lipsi pentru 
reproduct!e, intrucit după cum v(!dem întradevăr a fost adus material În
deajuns. Acele primArii comunale sau composeso! ate cari nu au avut bani 
in deajuns pentru cumpărare, am prImit anumite ajutoare dela CamerJ, 
cari nu mal trebues~ replătlte. Suma respectivă procentualltatea acestora a 
fost fixată de către Comitetul de Dlrectlune din caz in caz dupA situaţia 

financiară a autorităţii respesctlve mal redusă sau mai majorată. 
Toate sumele au fo~t votate pe baza unei cereri prealabile, acompa

niată de extrasul de proces verbal ce s-a adresat cu ocazlunea hotArirel 
ce a adus Comitetul in chestiune, 

Selectiunea porumbului. I ia sf/Jrşitul lut August sau inceputu 
. lui Septembrie numat dela lInie cele 

Ca voie sau /d1 d voie !Ilft punct de mai sdnatoase mai productive # cal 
vedere al exportulu/ am ajuns sau slln- ştiutelii copţi perfect la aceasta data • 
tem aproape sd ~)ungem la monocul- Aceşti ştiulefl trebile sd fie mai mari 
turd (.-Ultura unUl singur fel de cereale. ' 

Porumbul este singura plantd ogri- tari, cu Tl1nduri fie boabe drepte, CII 
cold ce ne· a mal ramas in cu/furd, vâl/ul bine coperit cu boabe şi cu boa
pentlu export aşa al pufin ar rellşi bele toate de aceiaşi culoare şi necore/te. 
din situaţia agricold-economica (de azi, Situlelii aceştia de semdnta trebue 
~u d~ge(Jba am rlcanii zic cd "Corn bine uscaţi şi conservaţi tn magazii sau 
lS Klf/g") porumbul este rege. 

Nu trebue insd sd ne etdm invlnş/, poduri nu sub straşini sau afata tdel 
solul şi clima noastra produce grâu cu pot degera . 
etuten mult şi ast/ti de grâu t. cerut Incercarea puterei de (nco/lire a ştia
pe piaţa straina, ttclama ştiinţi/ied cd lefi/or de semdnld se jaee sprt prima
I,! lel. c~ americanII canadienitt argtn- vara astjel~ se da cdte un numdr fie-
Unenll ŞL austra/lenti, da, desple ace- .. ~ " .... 
asta vom vorbi altd data acum sa vor- cdrUl stmltle tneepand defa 1. In sus: 
bim de porumb. numarul SI!. scrIe pe un petecul de hdr-

Mai intâl ca sef se ştie, noi cultivam tie şi cu o tlntd se in/inee (n cotorul 
prea multe varietali de porumb şi cd ştiuletalul. Din fiecare ştiulete nllmeTO
ap'f!ape mai ~n /Jec'!re an !mportdm t.t se scoate cu o sulă şase boabe: 
vanetati noui dm stralnatate, in schimb .. 
insa nu seltcţ,ondm nici una Rezulta- două din mljloc, doud dintre cotor şi 
tul se vede porumb cOTcit, degenefat, doud dinspre vl1r/, aceste boabe se pun 
vegetlţie lungd. producţie micd, marfă La incolţit pe pdnzd sau intro cutie ca 
neun/formd, depreCiata şi pelagra be- rumegdtura de jerestrdu. 

rect:~gramlJl nostru ar fi sd rdmdntm Toti şttulefii ale CdrOT boabe .au ge,
numai la vorieldtiLe noastre, am putea minat rdu sau ou mUClzit se uldepdr
zice autohtone şi anume: porumbul '0- teaza dela semânfd • 
mânesc pentru Banat. 1 ransilvanla. 01- Stiulelilor rdmaşi bu"i de semântd 
ten 'a, Muntenia şi Do~rogea, porumb li se c"raţa boabele dela vârf ,şi dela 
moldovenesc pentlu "elUnea dm~le Si· cotor şi apoi se bat împrellnd ,i ceea~ 
ret şi Prut şi parte dm Basarabia, po-
lumb portocaliu şi cincuantin pentru ce se obJJne este semânţa buna, sdnd-
regiunea din dreapta Sitetlllu' şi parte toast! şi productiva Cam dela 4Q,tşti
dm Basarabia, porumbuL Scormonlc uleţi se obtine umhnta nece$(lra pe un 
pentru regIunea subalpind (dealuri). hectar. 

Din nenor~cir~ po~umbuJ dtnt~ de Daca flecare cultivator ar face ti-
cal, a-a Tdspandit mal pe tot cuprmsul • . 
Idrei ş~ a corcit toate celelalte varielăţl ceasta selectlune In flecare an, s-ar 
de porumb. . mdri şi la noi produclluneo cu 20 la 

Ar fi de dorit ca acest porumb ~ sutd cum s-a marit în America şi daca 
dacd nu se scoate din cultură sa i-se fiecare cultIvator ar mai lucra pdmdn
reducd. atflncl afla de culturd. numai tlll şi porumbul cum trebue adeca c. 
In (1 glUnea de şes a MuntenieI. ' 

Toate aceste varletaţl daca sunt bine aratari dI! toamnd şi cu praşeU la su-
seleelonale şi cultivate tn fiecare regi- pra/a/a mal multe, atunci cu slgu
une şi In lJecare an, afuncl ele se pot fanţa ca productlunea $·ar dubla in 
recolta cel mai târzlu la începlltul lu- 3 ani şi n-ar mai fi nevoe sa Jmpor ... 
nel S, ptembne, d~cl goana dupd. po- Ulm şi s4 cuUMlm porumbul Plei/or 
rumb ,ri străme timpUTlt nu-şi mal are . . 
locul, mal ales ctind am putea avea Roşci din tr.bul Hopt din reglumle ex-
porumbul portocaliU, cincuantm şI moi- 'ro-secetoase din Statele Texas şi Ari
dovene~c, gata de recoltat dupa 15 Au- zona, cum s-a tdcut In ultimii ani. 
gust. Nu goand dUpd varietdti straine Adică noi nu suntem in stare s4 ne 
tlmpuTit, Cl se/ee/lUnea varietaplor noas~ producem varietdţile noastre de porumb? 
tr' pentru matun/ate potflVlld şi pro- , 
ductle mare, asta-; ce ne trebue. Nu putem face şi nOl cel putin atdt 

La Fermele Statului prin select/une cOt a fdeut tribul semt-sdibalec Hoţ 
şi cu/tllri ingrijitt s-a ajuns ca pa- din America? 
rumburile .locaie sd se coacd cu doua Ar trebui sa ne roşeascd şi noi 
saptamd~l inaintea celor ntselectlOnate. obrazul caci se-au intrecut peae R,il 

Selecţlunea porllmbulul costd In: a-
legerea ştiulelilor de semânţtJ, tonser- ca munca şi cu priceperea 101. 
varea lor şt lncercQna puterei lor de Dr_ D. ADRONESU. 
inca/tire. dIn ziarul '!IAzr(/.-

Stmlt!!t de ftmdrrţd,. alee din lan • .. • I > 
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flctiuitatea 
Activitatea Camerd de Agrlcu!tură 

,1 Judeţului Arad pe baza proectului 
aprobat de Comitetul de Dlrectlune şi 
-Plen a fost desf<'!şorată tn dlre.:-ţla dl
'ferltelor ramuri economice, cari con sti
tl.lesc 3grlcultura şl anume: Agrknltura 
propriu zId, Zl)ott!~haia. Sllvicultura, 
Pomicultura, Avlcultura. Aplcultura şi 

alte operaţiuni de ordin general ce stau 
10 strâns! legătură cu menIrea şi sco
puJ unei lostltuţiunl de profesIune cu 

-ca.racter publtc. 
Toate aceste ramuri de operatie pe 

.categoria se~tHlor sUililmintite au fost 
~feptulte in cadrele posibilităţilor bu
getului nostru de Lei 11,001.176.
relativ destul de modest fată de com
,plexul necesităţ!lor ce se prez!ntA 
l'entru agricultura a:estul judeţ, atât 
~e desvoltată in toate pAturile el de 
·eultură. 

In primul rând ne·am dat nhulnţa 

si scoatem ta reUef acelea părţi ale 
vieţii nOllstre agricole cari le credem 
a ft necesare pentruca in massa po
;flutarl dela ţară să ridicăm un mal 
viII Interes fatl de majorarea produc
'ţiei pe toate terenurile de cultoră, na 
altcum ,i faţa. de intensificarea gos
podAriilor indreptind agrlcultorll Cu 

'fel ,i fel de mijloace ce ne stau la 
.dllpozlţlune pentru a-I Indruma pe un 
fAgaş posibil mat rentabil ,l cores
punzător vremurilor de azi. 

Suntem tn clar cu sttuaţluDea agrl
-eultorulul dela tară şi ,tim prea bine 
ci iDtre ImprejurArile de azi laptă cu 
"reutitl . supraomeneşti pentru a-,I 

RTIBTN i\ NOUA 

Camerei pe anul 1929. 
putea fecâştlgll echUibrut de od:Dioadi flfotate in total 450. - peste intreg 
şi to;:mal pentru aceia, afarA de spri- judeţul.-

jinul multilateral pe care ne sfortăm Deplasări dIn interes oficial au fost 
a-I da din fondtrrtle de carI dlspu- tâcute În total 215. 
nem, am dotat &2 .. 1 putem câştiga şi I Inventarul Camerei prezintă azi in 
debr.:şeul necesar H'coltei ce a avut bilanţ valoarea totală de Lei 541.949. 
de scos pe piaţă. In dir~ctla aceasta Muzeu) la fel - care de altcum 
am tratat şi tratlm şi de prez.ent cu încA nu este compleet - prezintă 
mIIi multe case de mare reoame din suma. de Lei J91.993. ca valoare pen
străi[]ătate cărora avem Intentiunea ar tru activul' Camerei. 
le concentra intreg produsul de cereale, 
animale şi altele pentruca prin elimi
narea Intermedierulul să·1 scoatem un 
venit real ma! onorabil şi un preţ mal 
acceptabil. , 

In aceste ordlee de Idei p tntru aju
torarea lorţll agricultorilor noştri am 
incheiat contracte cu fabrictle din 
străInătate ş\ relativ importul d~ferlte 

lor maşini şi unelte igricole care spre 
bucuria noastrl. potem afirma că ~8aot 
foarte favorabile, iotratăt ci, faţi de 
preturile depe piaţa dela noi numai 
puţin decât cu 40% .u foat mal dUne, 
afarl de Inlesalrlle simţltoare ce It 
s-au dat din fondurile noastre btl
getarc. 

Tot la fel am aăzuit a realiza o 
tnlestllre pentra populaţia noastră a
gricolă şi pe alte căI, cari taparţln 
sferei noastre de activitate, z.ootech
ole, aplcuitură. avlcultură de. In baza 
acestora deci avem ODoare. Vi sub-
,terne tn mod detanat, darea noastră 
de seamA asupra activitAţil ce am de
pus tn anul trecut~ io,trate fiind după 
Importanta lor, aşI cam au fost tre
cute şi in buget 

Secţia AgrIcolă. 

In aceasta direcţiune am ţinut si 
continuam programul noatru bine sta· 
blltt incA dIn anii premergAtori şi 

anume; eliminăm din folosinţă aemi\l
ţurlle diferite de până acum, fntrodu
când in locul acestora alte mal noui 
- aelecţlooate - cari prezintă abso
lou' garanţl pentru vilto, având tn 
vedere calitatea corespunzatoare rece· 
tlnţelor de azi de pe plati şi canti
tatea ce inteoţloneall a realiza fie
care gospodar pe holda la. 

Pcnţru aceste s~opuri ca să ne pu
tem convinge singuri de tnsuşlrile 

seminţelor privitor la capacitatea de 
producţie ,1 aclimatizare, am format 
c. şi În anul trecut mal multe câmpurl 
de experientA: La ferma Statului 00-
hlngla-Chl,lneu, la Şcoala de Agricul
tură tn Rovlne ,1 rn fine la Ferma 
Statului Semlac. 

Avem afarl. de aceste. 6 cimpuri 
de incercare cu .( repeţ1ţU cari au fost 
tntllnţate In diferite regiuni ale jude .. 
ţulul la proprietarii mal de leamA. 

BIROUL CAMEREI. 
Tot asemenea avem tnfilnţate pela 

agrlcultorl cca. 80. CAmpurl de Incer .. 
care ca 4 soiuri de grâu, idem de a 

cooptat'" anume: putea cunoaşte, insuşirile acestora faţl Camera este compusă din membri aleşi, de drept ,1 
Preşedinte: Dr. IUltin Marşleu, Arad, 
Vice-pre,edlnte: Or. luHan Bareea,. Arad. .--=- ~~: -'1- -

de sol climA etc. din aceea comună, 
D~.ace.te cl.mpurl am Intenţionat 

sA tocredlnţlm UD oumAr oare,care fI 
O-lor IDvAţa.torl de pe la Şco alele de 
Stat cărora le-am ficut o ofertA foarte 

" '" Dumitru Nlca proprietar, Moroda. 
Director: Nicolae Popescu. 
Secretal~Prezldenţ'al: Dr. Coroel Luţai, Arad. 

Membrii ateşl. 
Dr. Emil Mldoşl. Joan Cbera, Arad. 

Luca Ralcu. Arad. Constantin I m
-broane, Arad-Gal. Dum!tru Drăgan, 

Nădlac. Cheorgh~ Ruja, Butenl. 
Ioan Burza, P1ncoti. Ştefan Harşani, 

:Rovlne. Simion Mlrz.a, MinI,. IOlln 
Memete, Chlşlneu. lOVI Rus, Ineu. 10-
'banD Vormlttag, Ologovaţ. ,1 Pavel 
Bogdan, losăşel. 

Membrii de drept. 
Dr. lusUn Marşleu, Prefectul Jude-

1ulul Arad. 
Lazar Caba, Administratorul Flnan .. 

ciar, Arad. 
Laur Peri an, Consilier Agricol Arad 
Dr. Alexandru Cb. Martha, Prim 

medie veto judeţean Arad. 
(nap Gen. log. Ioan Plso Dlr Re

giunel IX. SUvlce Arad, 
Ladlslau Purgly, ca reprezentant Soc. 

Anon •• Agricultorilor Arad. 
Axente Secul... ca delegat al Ca

merei de Comert. 
1. OIarltu, ca delegat al Comisiei 

Judeţene. 

Cornel Grozda ca delegat al Minl
derulul MuncII. 

Dr. Corael Luţat. ca Preşedinte al 
ComIslunei Illterlmare Arad. 

MembrU cooptatl. 
Ing. Ludovic BicIUl, Inspetctor SIl

.tc Arad. 

Maior Aurel Blrtoloo. proprietar 
Conop. ~ c • ~,.,c·+",.~.=t'",,,,,_-,-,",,~'='._o 

Valer Fe)necan, preot gr. ort. rom. favorabilă in ceeace prlve,te procura-
51mbăteni. rea samlotelor cu cari urma al facă 

Vlrgl! Economu, AdmInistratorul Fer· experienţele pe plmâoturUe ce le-au 
mei Ctala. obţinut dela Stat pentru astfel de sco-

David Popovlcl Medicul veterinar puri tnsl zădarnice ne-au rămll toate 
al orasului Arad. nlzuinţele ce am depus tntruclt la 

Corpal funcţionarilor se compune apelul Dostra nu ne-a sosit nici un 
din: 1. Dlrectort 1. Secretar, 1. Con- amator din Intreg corpul didactic ce 
tabU, 1. Impiegat, 1. Dactilografa, I. avem tn jndet· 
Grădinar, l. şofer şi l. camerist. Acelte experiente le facem an de 

Din aceştia grădinarul ,1 şoferiIl aa an tn diferite reghmi ale judetului, 
fost retribuiţi ca dluralştl. iar reatul Qtmi,lld.ca după datele ce cult-gem 
din alocaţla cuvenitA la art. 1. ca per- si putem alege solul care este mat 
sonal bugetar. potrivit acelui sol şi reihlDe. 

Registrul de Intrare prezintă un nu- Din seminţele importate cari corn-
mAr de 4880. acte ce ni s-au tnalntat pund ,1 cari Intenţionăm si le gene
cu aOld trecut, care plnă la flnea a· rllizlm am dat pentru Inmultire la 
nulul adecă p2nl la 31 Decembrie roal mulţi proprietari de seamă din 
1929, au fOit rezolv.te toate fără ex. judeţ ca aceea condlţlune ca pe anul 
cepţle. viitor si putem ridica intreagl recolta 

Adresele expedate au foat 8893 pe pe lingi condiţiuni de plati cores' 
anul tntreg. punzAtoare. urmând ca dupA aceea si 

Şedinţe ale ComitetuluI de Dlrec- le distribuim agricultorilor cu preţ 
ţlune am avat in decursul anului 10, redus. 
(zece) cu a căror ocazlune aa fost In decursul anului 1929 am distrl
delbltute şi rezolvate io total 11 chel- buit prin acţiunile noastre urmAtoarele 
tlunlt de ordin general. cantităţi 

In decursul anului trecut am diltrl- Grâu selecţionat diferite soiurI 2990 mm 
hult in total 12.000 publlcatlunt de Orz II' It IJ 121 It 

specialitate, cari au fost redactate in OvAl .. It It 612 It 

limbaj popular ptntru a putea propaga Porumb It It " 65. 
şi pe aceasta cale fotr-o măsură oa- Semlnţă de sIecle fqragere 16 '" 
reşi care f~atur!le diferite tntre a~rI- MAzlr\che 325 • 
cultorli noştri. lIcern. decuscutatl 25 8 

Tot la fei am d!~~:,lhDIt fi 3c:no I Tr·f·:d rqu 52 • 
bac. bro,uri de acel"1'dt!'re~cl pUG~ Cartofi 300 ti 

Ilcaţlun\le. Toate aceste aa fost date Total deci 45u6 mm 
gratuit amat"'dlo!,. in V'...loare Ce Lei 3.784391:$ 

DemonstraJil cu semillţe dIferite ~l ! ~J, care relo," asat p. vJlozwre-c 2697639 
eu· iDgrl~!lmili~ 0::'1'" r "u ~ll~: ~,.- ~ iar ref.itu! r· mâoe de Lel 1,080.759 

---
., -o '* ~_. '_ 
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a fost acoperit tn 'is parte din sub
veoţlunea ce am primit dela MIniste
rul de Agricultură şi Dom('nU prin 
Uniunea Camerelor de Agricultură până 
câncl pt lIs parte am contribuit noi 
din fondurile noastre ce avem create 
in buget. 

Modalitatea de distribuire a fost pe 
pe cAt poate de uşoară pentru agrl
cultorl, intru cât noi am dat semânta 
selecţlonati ,t b\necurătltl gata pentru 
rmiemftntare care ne~a costat cu 25-
30% peste pretul de pe piaţă a grâu
lu~ de comert amestecat cu corpuri 
străine, cum de altcum liie oblcinueşte 
tn general. Acest prt-ţ a fOit stabilit 
tn aceea vreme la suma de L~t 520. 
per 100 kgr. Pe lingA aceasta acelor 
comane cari au făcut comandă de 
vagoaoe complectl", am piUit ,i spe
sele de transport pâoă 1a destloaţle. 

Inalote de a incepe tnsemlnţărUe 
de toamnă Camera 1 tnfllnţat in di
ferite comuni ale judeţului 15 staţiuni 
de curAtlrea iemltlţelor. puobd la dis
pozlţlullea populatlunet tn mod gratuit 
toate trleurile ce avea tn magazIe. In 
urma acestora a putut ajunge ca tn 
decursul timpului cât acelte staţiuni 
erau in funcţie II. se cureţe pentru tn
semAnţare cca 500 mm. griu. 

Cu Rceela, ocaz\une am oferit ace
Itea trleure comunelor cu preţ reCtus 
de 50°/. din preţ pentruca aceste sta
ţiuni să fie permantnt deschise ,i puse 
la dlspoz.lţlunea publicului in mod 
gratuit. 

Unele dintre comune au ,i cumpă
rat Iar altele vor pretlmlna luma De
celarA tn bugetul anului vIItor. 

Cu ocazluoea dlstrlbllirei de liem.Lte 
am pus la dlspozf1funea agrlcultorllor 
tn mod gratuit toate aparatelt no~t>tre 
.Lotria- plOI preparatul .. Tlliantio- Cit 

care au flcut saramurarea graaluL 
lnteTlţ'uoea ne-a fost sA obiclnu' i11 

populaţiA la o procedură D1Uăt mai 
modernA tn ceeace priveşte lIr~arnUta~ 
rea grAulul tn mod uscat. 
• #. - • ...,. 

Comltatlll şcolar al ŞCDII.1 Iformab da MeţI 
"DImitrie ŢichlDdeal'" dll .Ind 

No.242/1930 .. 

Convocare. 
Conform prevederilor decretulu;~ieke 

privitor la organizarea comltetelc·ţ 

,calare. se convoacă Adanar'~li Gi'lle
ralA a membrilor ComunitAt,l Şcolar~, 
to sala mici a primăriei, pe zlll~ de 
30 Martie a. c. cu urmltoar'~3. ordioe 
de zl: 

t Verificarea gestIunII aliLliul i9~. 
2. Aprobarea bugetului pe anul 1930. 
3. Alte eventuale propunerI. 

• Dacă la data de mai sus nu şe vor 
intruul membri in numAr rep;!emel1lar, 
şedinta AdunArii Generale it V2 tin~ 
la b Aprilie 1. c., Uri altA COllvo\,;are. 

Arad, 21 MartIe 1930. 

"-.11 •••• 

Pff'şedfnte, 
D,. lullan Bomeas 

4 ., .. u .., ""'. 

Convocare 
In conformitate cu articolele 

Jl. 12. ·13 din statutul aso~;at!ei 
,.lnfrăţlrea'" • 

Se convoacA Adunarea Cene
nerald pentru ziua de Joi. 3 A
prilie 1930 orele 17 In sala Fes
tivd a Liceului Moise Nicvun1 
din Arad. 

Ordinea de zi: 
1. Darea de sea mA pe aDU! 19:::9 
2. Reinoirea organelor admini

strative. 
3. Gestiunea financiarA, deS4 

clrcare. 
o 4. Proeet de buget pe anul 1930. 
5. Modjficarea statutelor, 
6. PlOpuneri, diverse. 
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(Continuare din pagina I-a) 

dat mar~a adunare româneascl tInuti 
la 2 Martie in piaţa Avram Iancu, a
dunare io care, luând cuvântul, a În
chinat un adevărat imn de laudă "ce
lUI mal măreţ act pe care dela Umre 
incoace ti trăieşte Aradul": unilea par
tidelor politice româneşti ÎD faţa pr!
mejdiel comune. 

• 
Abia a doua zi, la Sumar, deputa

tul arădan Adam Nkulae a făcut unele 
rectlftcArl, trecute aproape neobservr.te. 

ŞI-acum, opinia publică să tnga 
CODcluzlile, după ce va ţine seama 
atât de reaua credltntă a polltlcianis
toiul de duzină VIrgil Magearu, cât 
ŞI de atitudinea de "DU ştiu-n'am vă
tut- a celor cari priD chIar rostul lor 
erau chemaţI Iă pună lucrurile la 
punct - la care mai putem adăuga 
rezultatele dureroase din punct de Ve
dere românesc pe care le-a obtinut 
guvernul la Timişoara şt Oradea-mare 
unde, ahat cu minorltarli ,i luptând 
impotriva partldeler româneşti. s'a tre
zit Cil consilii comunale... comuniste. 

Iar Ca incheiere, dacă ŞI tovarăşii 
noştrI de luptă năţionalt-ţărăniştH din 
Arad, gândesc la fel ca ministrul fi
nanţelor, si ni-o spună lămurit - şi 
e nevoe să ni· o spună pentrucă dIn 
partea lor o-am auzit nici o desmin
ltre:până astăzi. In caz afirmativ -
ŞI fără ni:l O altă explicaţ,une din 
parte-ne - domoiilt lor por conta pe 
demiS1a din Consi!iul Municipiului~ a 
tuturor consilierilor aleşi ca li bera Ii. 

Un răspuns mal categoric din par
tea noastră cred că nu aşteaptă olci 
măcar Inconştleflţa sau reaua credinţă 
a Dlui ministru de fmanţe. 

..... t. 

fluiz celor In drept. 
Sub formiJ de scrisoare publică. 

TRIBUNA NOUA 

fitt netrebnic de slugoill cndincios fricii, fald lnsd rdspurzsul 1totd,~t $1 foarle 
îngâmfat şi semtţ CJI cei din legea care clar, pe care 1 au obţnut din. partea 
lil a zamislit. Suflet pestrltat de d.:- domnliJai Dr. lustln Marşieu: 
plicitotea demagogiei Internaţionale- .Sunt Ilnele Întrendri, in jarul ca-

Cât priveşte persoana dumr?eatalF-, rora nu se pot isca contrapareri la 
iubite propovădUitor român al stopâ- nici un partid românesc şi in jurul 
nirii limbIi ungureşti peste Arad, afLă, cărora sidpâneşte o solidaritate de fier. 
ca daca inttLeg să dau Ctzarului ce Poporul maghiar trebue sa în Jeleag a, 
este al Cezarului, ungzuullJi ce este al ca sunt anumite chestiuni. asupra 
sau, nu inţeleg sa consimt ca In ţara carora pari tiu! r.alional taranesc, par
mea să-mi dlc;eze şi astdzi Ungaria, tidul liberal, partidul averescan consti
de act - oricât de sus te vei mui co- tlle o unitate nedespărfitd. Dacă ma
cola. nu uit, cd ai fost odată mult mai ghiarii accepta aceasta şi o primesc 
mititel şi dacc't pând acum credulitatea ca un fapt implinit asupra cdrU/a nCI 
mea te-a gasit vrednic de salut, te rog prin gând nu se poate reveni, cred 
sd mă ietti. tned pOSibila o t'lţelegere şi o colabo-

Am credinţa, cd generaţWe cari vin. rare pactnCnlCdta cu ei. Dacti Insă nu 
vin sed/date În alte ape, demnitutea înţeleg şi continlld sti ne provoace ca 
nationala slujmd ca învelIŞ al car acte-- vfajma$l, vor şti cti au in fala 10' 
rului indiVidual, iar vrednicia ~i me- Zidul de nepatflms al pooorului româ· 
rItul ca suporturi de tltiari. nesc, unit hir o singura /orla. Cel 

FOit amic. care ar incerca să ne ispitrascd trl 
_ .. H .,. ... _. ... '. aceosta unire, va avea in faţa lut nu 

cuuant răspicat. adversari polittc/. ci duşmani dec
laraţi" J •••• 

Entuziasmul şovmlst unguresc, man/- Cuvântul e rdsplcat şi n-are nevoie 
festat cu pfllejul alegerilor comunale de niCi un comentar. Este ('uvântuJ 
dm ATad, a culmrncJt tn ziua de 15 spus din inimti românească, din tana 
Martie, când in ntbunia unei birllinţi convingerii tuturor româmlor cari Jac 
- exagerat trâmblţata ca atare -- sau nu fac politică, indifereflt de opi. 

ungurii dm Araa şl-all uitat, că trăesc nrunt . şi credm!e politice, cuvâmul nz.u
in România, ţ'pându-şi dm toţi bojocii tertallzat In ~angele nost,u ca un ln
vedent smul, ca o măr/urie de credmtă , cep!lt ai V,!11l care va sa vie In acest 
ŞI nedepQrtltd frăţie În Istoria şi Qspi- . Arad romanesc. 
raţiunile Budapestei. Suntem recunoscători ungurilor, cll 

Artificial ca tot ce n·are rddacini nesocotinţa şovmlsmului lor de nevin
solrde tn adt Văr, acest entuziasm s-a decat, ne-a des h's tuturora orientări 
ofilit ca o vâlvcitate de foc de paie, nout la polilrca Aradului. Trebue sd 
fncd de a douaZi, când şi-au reiilat ştie, ca biruinţa pe care un amăgitor 
atitudmea de pol tica mllogitoGre şi potop de vorbe Jale au irimb/tat o in 
dIJblOasă, Încercând să uneltească şi ztieie din urmd, este o biruinţă pe cafe 
Se atâţe desbindri În blocul românesc. vor tnsemna·o ca ultima pagind .din 
Cu plecăciuni umllite şi făţarnice md- istofia unui Arad unguresc. 
gulirt Ipocnte au cautd ln fntâiul rând E lOCUl se! aducem mulţumiri dom
sd şi reci1şlJl!t sentur,enttle capului jll- nu/ui prefect Dr. Illstm M rş'eu, care 
deţului, nadajduind să-t exploateze a ştiut să le dea răspunsul, asa ca 
Simţul de legaJitate şi toleranlă pentlu acest răspuns să fIe al nostru al tu
poporul ales- turora pml1 u azi şi pentru totdeauna, 

NI" 11 

Fala morgană. 
Nu e vo ba de vlziumlt călOtorulul 

intârziat ln Zile călduroase de vard p~ 
câmpitle mmdrgirdte, ci de lata mor
gl.lr;cj poli/că, adtcă de remanierea l!ll
vernulai_ Trâmbiţata ŞI anunlu.td de 
câteva ori cu surle şi tobe, s'a sfâ,~/t 
In tofdeallna printr'un fiasco udeCa 
prirzt,'o complectare. D Maniu n'au 
cura ul sa procedeze la o remanieri! 
compluta a guvernu[Ul, deoarece tr~ 
buie sa trea~d plste multe ralori # 
capacităti ,., negatLve. cari daca ar fJ 
sacTlflcate, s'ar simti nedrtptCilde -
s'a întâmplat deja. Şi deaceea rema
ntelea a devemt () iiuzlt politică JriGI/
zabUd, o fatO. m()1gand invizibila. 

CUIn s'a făcut complectarea gUl'ernu
lui neum, imI face face impr, sia c'a 
fost cârpe a/a Pmtruca un lucru stT/cat 
întrucâtva să mai poatd ft utilizabil, 
a fost cârpit cu 2 pFttce şi Jltlmatatl'" 
adecd cu 2 ministri ulini Şi o jumd/(}le 
de mmist.~u Şi cu toată aceasta ,tir .. 
peald de MlclU lucrul va veni aruncat 
la gll'lOi, cd prea.i de t(ti stricat, ca 
să mai poatâ 1ez/sta evenimentelor zi
lei, Alegerile jud ţene ne-au facut sI! 
prt uounem jUcru~ acest'1, iar ce e co
munale ne-au întă,it presupunerea: 
nu e oraş, care să n-aibă un numar 
respectab 1 de consilieri MeraU. Chiar' 
In Capitala unde au votat mOlţi - ,~ 
Curentul de Luni 17 Mart. ari. Popa; 
Duminical - Ilsta I-beralo. a obtmtlt 
36 mandate din 80. Un suCCtS Jrll.mos. 
Semnele vrenili. 

Sunt cunos insă, h'ndcd VLlI bit de, 
remoniefe, să cunosc situaţIa D-Jui 
Hulipoa in guvern. iJupâ câte ŞtIU eU 
D-sa reprez ntă BaS(lrabia, dar Con,.; 
form Legii pentru reorganizarea, mi
n'sterelor, ministerele pravin.:hlor sunt 
desfimţate şi atunCi ce existenţd It
I! JIă mai art mimsttr,atul D I:Ji Hal,pa?' 
Ori reprezin/d pe Stere - agentul $(J

Vltti: ln guvern? Augustin Crieanul. 

Aşt:p7J~~ sa· mi vina ldndulla cassa t'illfiI!lJllullllltlllJlllnlllli In11 11111111111111,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 II 1111~~ 
de blltte 1ntr'un cinematol!raj, m-am ~ , ~ 1::" 
nimerit veCl~ cu dumneata, ~ovaraş dm f == LI B RAR 1 All, OI E C E Z AN.... j= 
"emuri, cand părea sd alba omemu I - ..t-1L .t-JL 1= 
mai mare pret ca astazi. De trecere, .;:::::. R I STR :f.D" EM CNE~ I;t 'U N 8' j-' 
de vreme, am schimbat câteva cuvmte. ·A. A.), . 1-1. 1.1;(.. "1 ~ '''\,.....- O"," ~ 1;;;-
Şi cum am obselvlJt, cu personalul ci- .', ' - ., 'hWZ . ",. -". " ==r- I=-
nematol!ra/uJlli vorbeşte numai unga- I=-
reşte" ştllndu tr! dintre c~t al c{lror cu- \:=-

1fânt nu este lIPS'lt de l!reutate In co-rr- MARE DEPOZ'IT "'" c 1- -fe bI·Serl·Ceştl· SI- anume e. i;;-ducerea treburilor pUblIce, mi·am ex- ,In re v ZI I=-
p"mat mirarea, cd se nasocoteşte limba ~ /:::.... 
românească tntlUn lowl susţmut deo- Cftdelnifă, Liliet, Polir, Linqurltă, Copie, Steluta, Disc, Miruilor, Cană pt. !=-
potnvd şi de români, intrlln oraş si- .. I=-
tuot in România incălzit apa, Cutie pt. botez, Cutie pt. Sf. cuminecâtură, Clopo!el, Chivot. 15'" 

Vorbeam foarte lin;ştit, prieteneştt, !~ 
eu gândul, că impartaşeştt aceleaşi Candele, Ripizi, Sf~şrtice, Candelabre, 1;;:' 
pdreri. Dar iat", cd enervat peste {lre, Prftznicare,~Vase pt. apă şi vin, Căldă- E7 
neţmând seama de plebea minoritară ruşe, ICOAne p'lclate pe pânz. etc.,·e~c. ,;;.' care ne tfl~unjura in acea zi de Du- ... a t =-
mmecd după masa - sau poate inten- _ ;:: 
lio llat ţinâfld seama de aceastd plebe -' _ ;:;-
mi-ai raspuns dârz şi ras tit, ca este - ,e'~ _ • 

foarte bine ca personaJul sd l'orbească _.,.. .- ;;. 
numai ungureşte, fimdea ungurii susţm -
cimmatogrofele dm Arad. _ t. 

1 eam priVIt lung, iubite amice şi - ~ ::. 
n-am priceput, cum nu prtcep nici astdzi _ ,t': • -
dar nici nu inţeleg !iă te pricep. Te , .' . -
ştiam român, ili vorbisem pmteneşte -=:1 ~:,; _ t i;;-_ 
cu dreptul pe care mi-l dădeau impre- -=1 ;{~ 
jurdnle când ÎJi fdcea CInste prietenta -=j :..:'j ., 
mea, ţi- am vorbIt calm, IImştlt, fara i---- \; ;,="_=-_ ' 

nid ua mai uşoară umbră de provo- t,.} 
care sau, mtenlie, care te· ar fi putut ' .; 

fne:)~t~!m:~p~: şj::/:;;~ad/;~~~~~~:i:~i. ~ t::j \ . :~ 
. Ţi-am intors spatele şi am pltcat _=-1' f~11 • i=-
ftiru salut, căci fie că îngâmfarea de ::::.. 

'a' te fi cocolat fntrun post la <are nu I',~_ 
te-a Invrednicit priceperttl, fie că suferi -_~l ~.<.: 
de marua dematogiei popularltaţEi ml- . ": 
norlfare, nu tmeam sâ-li slujesc drept =j o ',~ I '::-

. olvie revQrstirii cine ştie C(irel IUlbllrări =/ ,;'!.: I=, 

cef::~e:::ie şi functia dumneatale nn fn~ ~==I I'<~:~ !~ 
teresează Eşti doar o cifră anonimă ~j ;:;;:1 :;;-
dm cifrele generaţiei robita de o men- ,',- i~ . 
toMate, care evoacă romantlcismul nd- , i I 1;"" ___ • 1::;:-

dragllor hustlr1şti de pe vremuri. Dacă • CROITORIA ~DI EC--EZANA :~ ma ocup aci de dumneato, o fac, prtn- .. - Iar :~ 
zându-te aşa ca pe un gândac fntrun ':':' 
ac cu gămdJte, ca un speCimen al vremii, - pregăteşte pe lângă prelurile:cekl:mai modera te: Ornate, prapori, epitrachile~ veste teologice I=-
rămăşIţă dintr-o generaţie sorlitd sd _ ,= 
piară Generaţia tomâllilor cu ochii -== Epitaf (mormântul D-Iui), sUchare, rnăsae pentruletrapod, perdele la uşile împărăteşti. i:' 
sgâiţi şi astăzi spre Budapesta, lipsiţI '::-
de orice demnitate nallonală. slugi u- :l ' La cerere tdmitem cclaIogul compl'er', gribit.' 3L 
mile cultunÎ mi/enare a celo, buni p/at- tIffi :!fII 

nicI ri ne I!ati s m u 1, I i şi slugarnici"i S (1- 1 ~E!1IIIIII\IIII\IIIIIIIIIIIIIIIII1III1II1I1II1IIII1IIII1IIII; 111 11 \11 i 1IIIIIIIIl illlliil il IIIIII! I j'lllllllllllllllll! 1111111111111111111111111111111111111111111\1111111 1111111111"11111111111111111111 111 II ll!=-gJ1 
Guant rtSponZab Z. HANDOCA TiparUl' Tlpogr .. tl~l U:el.,t;ZiUIC, Arul!. • ~. 
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