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• Salutul judeţului Arad • 

Cu ocaziunea congresului organizati unei noastre tuali reprezentanti ai opozitiei liberale în parla
judetene, populafiunea Aradului va avea ocaziunea ment, - au linut să onoreze cu prezenta şi cu
fericită să salute în sânul ei pe fruntaşii con du- vântul lor inpozanta manifestafiune de conştiintă 
cători ai partidului National-Liberal, veniti să-şi politică a românizmului conştient din acest colt 
spue cuvântul plin de intelepciune şi inbărbătare de tară. 
lărănimii judetului, adunati aci să protesteze inpotriva Convinşi de patriotismul Înalt şi sincer de 
unui regim incapabil şi nefast menit să ducă tara care sunt conduşi şi inspirati fruntaşii partidului 
de râpă. nostru, in lupta pe care o duc pentru mântuirea 

Organizatiunea partidului National-Liberal din acestei tări, asigurăm pe iubitul şi inteleptul nostru 
judetul Arad regretă din suflet că înprejurările şef, d-l Vintilă Brătianu şi pe dinstinşii săi cola
grele prin cari trece astăzi tara o impiedică de boratori, că populati unea judetului Arad este gata, 
a se bucura şi de prezenta marelui şi inteleptului strâns unită şi hotărâtă să facă toate sacrificiile 
nostru şef, d-l Vintilă Brătianu, rămas ,la postul ce i se vor cere pentru a duce la bun sfârşit 
său de veghe şi răspundere, şi salută cu toată opera începută. 
dragostea şi încrederea pe incercatii oameni de Le urăm bun venit în mijlocul nostru şi ii în
Stat, conducătorii ai partidului National-Liberal, credin{ăm că se vor putea bizui întotdeauna pe 
cari in frunte cu d.l L G. Duca, dr. C. Ange- credinţa şi devotamentul nostru neclintit, nepre
lescu, Alex. Lapedatu, General Moşoiu, Chircu- cupeţit şi sincer în toale împrejurările în cari lupta 
lescu, C. Dumitriu, Cosma fosti miniştri, precum I de purificare a ţării va reclama ajutorul, munca 
şi d-nii Leonte Moldovanu, Gusi şi SI. Ioan, ac.. şi vieţile noastre. 

----Vin filă 1 C. Brătianu.-

Descendent al unei strdiucite familii 
române din Piteşti, d. Vmtild 1. C. Brd
tianu Intrupeazd acele minunate cali
tdji şi viltllţi de mare om de Stat. prin 
cari marele sdu tatd şi frate au in
chegat pentru veşnicie temelia Româ~ 
niti-Mari. . 

Dupd moartea dIstinsului sdu jrate, 
luând, prin vointa unanimă, conducerea 
partidului Naţional-Liberal. dl Vinfllă 

J. C. Brătlanu şi-a dllt seama de în· 
doita responsabilitate pe cart şi~o asumă: 

a) cdlduzilea partidului Naţional-Li
beral prin spinii şi mărd~inele vieti 
noastr~ politice spre drumul luminos 
al intereselor superioare şi permanente 
ale Statului. 

b) indrumarea intregei noastre vietii 
politice spre respectul aşezdminlelor 

constituţionale prin caIi partidul Na
fional-Liberal a creiat istofia şi a pfe
edtit viitorul vietil noastre de Stat. 

Strălucit cunoscător al doctrinelor 
economiei politi~, d-sa tnsuşl celebru 
doctrinar nationalist, d-l Vintild 1. C. 
Brdtlanu a orientat ca ministru de fi
nanţe In cabinetul liJstinsului sda frate I 
şi apoi In cabinetul d-sale, intreaga 
politicd economica şi financiard a ul
timului deceniu reallzllnd cu multd in
telepciune şi priceput, consolidarea e
conomicd şi financiard a ţdrii noastle 
atltt de mult zdruncinatd economiceşte 
de marele razboi, operd prin care, in 
ajard de crlttclle celor întunecaţi de 
patemi politice, şi-a atras admiraţia 

jinanclarilor stnl1nl neinteresaţi şi lau
dele ananime şi neprecupetite ale oame
nilor nostri de economie şi !Inante. 

AMt in guvern cât şi in opoziţie, 

conVins apdrdtor al regimului monar
hle constituttonal şi al dinastiei române, 
d-l Ylnttld Brdtianu a orientat cu sf
garan/d neşovllelnicd nava Statului prin 

• 

De ziua l\Iăriei Tale! 
Biserica noastră străbună sărbrltoreşte asfăzi pe sfinţii ar

hangheli Mihail şi Gal1ril. 
E ziua numelui Tău, Măria Ta! 
O ţard mare dintr'un hotar şi pând 'n celtilalt fţi rosteşte 

în această zi, cu evlavie, numele. Căci numele Tdu a fost în
scris in cartea neamului nostru cu litere de stin!;e. Mihai a jost 
pentru noi sursa dumnezeiascd din care s'a adăpat sufletuL in
sefat al acestui popor, idealul în care au fost crescute attitea 
generatii. El sintebza asptraţiunile noastre, toate. 

Un mare voevod, un voevod dârz şi neastdmpdrat in vre
muri de crâncene lupte, l-a purtat şi 1- a îndlţat în lumina ne
stinsd a veacurtlor. 

Mihai Viteazul ... Pdzind aici la Dundre întreaga creştind
tafea, el a unit in acelaş timp, sub spada lui biruitoare, un sin
gur popor, ca In strdvechi timpuri de glorioasd epocă romană. 
Idealul ce-l reprezenta numele lui s'a realizat după multe şi grele 
jertfei in zilele I![oriosului Tău bunic, Regele Ferdinand J. 

Din şirul marilor noştri voevozi, Tu, Rege Mihai, ai fost 
ales sd strângi recolta bogatei semdnături a atâtor veacuri, 
udată din belşUg cu sângele nostru. Tie îţi revine aleasa misi
une de- a înscrie paginile de aur ale civilizaţiei şi cuIturei 
acestui popor latin dela gurile Dundrii. Sd sporeşti forţele vii 
ce zac in sufletul acestui neam romtinesc. 

In nddejdea paginilor de splendidd propăşire ce va veni, de· 
ziua numelui Tău, astdzi când sărbătorim pe sfântul arhanghel 
Mihai, lţi zicem cuviincioasa noastră urare din bdfrâni: Intru 
mulţi ani, 

Sd trdeşti, Mdrla Ta / 

furtuna pe care moartea elor/osulul 
"gt Ferdinand J şi al marelui sfetnic 
Ionel 1. C. Brdtiamt, n'a intâ/ziat s'o 
desldnţue. 

ŞeI şi lndrumdtor dt mare înţelep
ciune al partidului Naţional-Liberal, 

mare şi infocat iubitor al ttlrl! şi al 
ţtlranului, de o cinste cum rar se in
tâlneşte in viaţa politic" a vreunei ţdri, 
d-l Vbltild B,dtlanu este astazi centrul, 
sujlttul, animatorul şi conducdtoral vitlii 
politice româneşti 

Iubit in ţa,a, stimat şi apeciat In 
sireinlltate, d-I Vinli/t'J Brdtianu ]aa 

parte din acei mari oameni de Stat 
car' lnseamnd o epocd in desvollarta 
şi cOflsolidarea unei ţări. 

Pentru ţara noastrd d-I VintUd Bfll
tianu este contimlatoral strdlactt al 
operei începute de marele său tatd ,i 
jrate. Aceşti t,ei bdrbati lşi au numele 
legat de cea mal glorioasiJ pag/nil a 
acestui ntam închegat Întro Romi1nie 
Mare şi Eterntl, patrie a Romanilor de 
pretutindeni şi strdietd a păcii şi ciYill
zaţlel europene la porli1~ OrÎent.,u'. 

••• 

. 1 G. Duca. 

-----------------------Colllborator intim al Iubitului şi ve
nera/Illui noslru şef d-I Vintllă Bratianll, 
d-l J. G. Duca Tlprezintd, prin puter
nica sa persollalittlte, o concepţie şi un 
simbot In viaţa noastrtl politicd. 

Cel IIlfli "apusean"', dupll o definiţie 
te $t! potriveşte fJStdzl, dintre oamenii 
noştli politici, dl 1. Q. Duca adULt O 
nota noua de Jină originalitate in con
cutul vieţii po/Wee. 

Studii strălucilt şl o Inteligentd sc/[
p!toale iata cuvintele cari caracteriz~azd 
pe acest lnarcat fruntaş al pa! lidului 
NaţionaL-Liberal. care, prin caraciaul 
său sobru şi integru In toate manrfe
staţiumle sale poMice, i-a creial forma 
de cel mai Io~al şi cinstit om politic 
din Iara. 

Inzestrat cu un mare talent oratorle 
şi o uriaşe putere de munca, d-/ 1. Q. 
Duca şI-a Inchinat intreaga activitate 
Izbânzti şi progresului partidutui Naţio
nal Libetal. 

In repetate rânduri ca ministru d-l 
J. G. Duca a dat dovadă unui Iar spirit 
de ordin', domlnaml cu o siguranta 
uimitoare toate manijestaţiunile anar
hice atât ale duşmanilor din atara cât 
mal Ales at celor dtn năuntru. 

Aldturi de d-I Vintild Bratiaml, d-l 
" 1. Q. Duca este un convins apărător 

al principiulai de.mocratic atât de mult 
batjOCOrit astăzi de acei ce guvuneazd 
in numele lut 

Temut milnu1tor al cuvântulu~ atbt 
de pe. tribuna parlammtulut cât şi 'fi 
fala mu1fimti d-I 1. G. Duca vorbeşte 
cu Ilceeaş desdvârşită eleganţd vtrv4 
J~ spirit. 

Desăvârşit IH'Jtbat de Stat, d·l J. G. 
Duca este un nepreţuit şi devotat sftl
tUitor al it/aUd partidului Noliona/
Liberal, un barbat politic ale Cdrui idei 
larg; şi cuprinzătoare sunt un cult pen
tiu Ul ce vad. ui ce trebUIt să vadă. 
interesu~ politic exclusiv numai prin 
prisma intereselor permanente şi SUpt-
rloate ale statulai nostru. -_ ............ _--
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RISIPITO RII. BUCUREŞTI 
. 

Timp de zece ani, OI Maulu şi cu pul cu voI, n doare pe Dt. Manlu, că 
oamentl săI nu au făcut altceva, decât sunteti goi, flămânzi"pliui de frig şi 
au vorbit de rău partidele cari con- sunteti siliţI să cerş\tl pe la colţuri de 
duceau soarta ţării şi au hatjocurtt pe stradă mila tre:ătorilor, cari v'ar d;t 

toţi conducătortl acestor partide. deşi .1 bucuros câte ceva, dar nu au d~ unde 
aceştia nu s'au imblat,. ci au fost nici el? Spuneţi voi, Industriaşi, co
chemati să guverneze această tari a- merclanţl, muncitori, cari săpaţi adân
tuncl, când vremurile erau mal grele, cimtle p!mântulul şi conduceţi maşl

când valurile polltlcel interne şt exte"; nlle fabrlcilor, totdeauna cu viaţa in 
me româneşti· erau mai tulburI şi mal mână, duceţI un trai mal ferlc!t şI mal 
vijelioase. liniştit de când guverneaat OI. Manlu 

Nu au fost crutaţi de guralfvU cari cu partidul naţIonal-ţărănist? Tu săr
stau tn fruntea partidului naţional- mao zHer, care câştigi cu palmele şi 
tărAnist olcl cel mal de seamă oameni cu sudoarea feţei tale pâlnea de toate 
ai Neamului nostru cum .au fost tn zilele pentru tine ,1 familia ta, găseşti . , 
veci pomeolţil: Regele Ferdlnand l. şi vre-o Imbunătăţlre ill traiul tău de câlld 
Ionel Brătlanu, apoi V!ntllă Brătlallu, OI. Miniu conduce trebile tăril? 
Duca, Argetoianu, Or. C. Angelescll şi NimIc, nimic din toate acestea, căci 

alţi mulţi, cart au luptat toată viaţa dl. Manlu şi cu oamenII sll nu au fă· 
lor pentru fericirea Patriei şi a tot ce cut făgăduielile. ca pe acelea să le 
sA poate Duml românesc. şi implinească. Nici când nu s'au gân-

In timp de 10 ani, d.nd ace~ştla erau dlt aceşti oa'11enl ca să uşoreze soarta 
batjocuritl cu vorbele cete mai mur- IXlporulul, ci s'au gândit numai la 
dare, 01. Maniu şi cu cetala!!' con- binele lor propriu. 
ducător! ai partidulUi naţional-ţărănist Dările nu numai că nu le-aa m\c
au Ugădult poporului toate bunâtăţtle şorat, ci le-au mArit. De b!etul ţăran 
pămbteşti, Dumai ca să-I căştlge pe român nu s'au ingrijit, el au pus pe 
partea lor. Făgăduit-au că vor micşora umerii lui mal mult de cât poate IiU

dările, că vor introduce tu tari lega- porta. Văduvele1 Invallzii, orhnll şi 
lItatea şi dreptatea, că vor tngriji de voluntarII din războlu sunt lăsaţi io 
bantl ţărII ca de ochii din cap, că vor grija lui Dumnezeu. Traiul l'au 6cum
face ca monca ţăranului să fie răspll- pit. Bucatele, vinul, vitele şi tot ce 
tUă indeajuns, că se vor Ingriji ca şi vinde ţăranul nu mal are nici un pret 
cei mai săraci să poată duce un dar tot ce cumpără acesta, este gro
trai mai omenesc, că vor reduce ser- ZiV de scump. In chIpul acesta, toţI 

viciul militar, că vor face o nouă am sărăcit. Toţi am ajuns la sapi de 
impărtire a pământnrtlor, ca să capete lemn ,1 nu mal vedem nici un bine 
fiecare om afâta, ca sA poatl trăI din nici pe urma stablllzăril banilor, cu 
al':ela cu famllfa sa, că se vor iogrljl toate că ni-s'a făgăduit şi aici toate 
de orfanii şi invalizli de războlu, că bllnltăţlle. Azi mâine ni-se vor vinde 
vor asigura un trai mai i101ştlt volon- ş! paţinele averi pe cari le mal avem, 
tarilor, cari de buni voie ş;I-au pus numai sA fIe cine să le cumpere, căci 
viaţa in primejdie pentru intregirea toba nu a avut nici când atâta de 
ţărII ş\ tn fine, că vor face stabilizarea locru. cât are de când este dl. Maniu 
banilor, după care. va curge lapte şi la patere. 
miere. 

Durere, s'au găsit mulţi oamea!, cari 
aa crez.ut minciunile acestor gurl
spartă. Au fost şi de acela. can cre
deau, că fericirea ţlrit o pot face nu· 
mai Dnii Maniu, Mihai Popovlcin, 
Vaida, Mihalache, Madgaaru. Bocu, 
Ciclo-Pop şi celalalţi, cari prin zIare, 
pe la târg uri şi adu DAri. Imbătau DO

porul cu vorbe Ide şi cu făgădulell, 

pe cari nu au avut de gâud si le im
plinească. 

In znele acestea se Impllneşte anul 
de când aceşti oameni, cari fuseseră 

pHnl de datorU, au ajuns la putere. 
Faptele săvârşlte de el pot fi acum 
examinate, ca să vedem ce au flcut 
şi cum şi-au tmpllnlt UgAduinţele faţl 
de popor şi de ţarA. Mlrturiseşte tu. 
ban ţăran român, ce uşurare strnţeştt 

după un In de guvernare naţional

Iărănistă? ŢI-s'a imbunătlţlt traiul, tl
s'au micşorat dările, fost-al improprie
tArit după cum tl-a'a făgAduit? Dar 
tu, functionar amlrat. ce uliurarestm
teştl de când tara este guvernatl de 
DI. Manlu! Cine te mat intreabA ca 
ce te imbracl. cum itI creşti famma, 
din ce plăteşti chiria şf, dacA mai al 
o bucată de pline pe masă? Văda

'Vele şi InvallzB din războia sA spună, 
pentru ce a trebuit să-,1 piardă bir
batli şi sIt-,1 lase pe eâmpurlle de 
luptă mâinile ,. picioarele? One se 
mai togrijeşte de viata năcljltă ce D 

-dac, clDe-1 intreabă, ci aa ce manca ,1 daci aa o bucatA de lemn cu ce 
sA 1ncălzl? Dar vot orfanUor din RAz
'bol, copUl nimAnut, cart tânjlţl cu a
Jutor de 6 Lei pe lunI, după ce aţi 
dat pentru ţar 1 tot ce aţi avut, de 
-cIne lunteli iogrijlţl t Cine iti bate ca-

După toat~ aceste, te vei Întreba, 
banule ţăran român: dar bine, ce 
au lucrat totuşi aceşti oameni intr'un 
an de zile? 

Iată ce au lucrat! 
Inainte de toate, şi-au plltit toate 

datoriile cari făceau multe milioane 
aşa, că azi nu numai că nu mal au 
datorii. el din contrA, au mari averi. 
Dacă doreşti si vtzl cu ochii, oste
neşte-te pină la Lipova că nu-I aşa 
departe, să vezi casa Dlul Ministru Bocu 
tn care a băgat multe mHioane. Cine 
cunoaşte starea acestal om inainte de 
a ajunRe ministru, se intreabă: .De 
unde atita bogăţie?" Este destul să 
vedeti cazul dela Lipova. ca să vă 
glndiţl la ceilalţi ( 

In gările dela Radna şi Conop veţi 
găsi câte un vagon ministerial cu cari 
călătoresc gratis Dnl! Clclo-Pop şi 
Boca, când pleacă de acasă ca faml
llilt lor. Tot aşa fac şi celalaltl, cu 
toate că inainte de acestea cu an, când 
a venit DI Manlu la Arad, . ca prlm
ministru, ,I-a plătit biletul de călăto
rie, zieând. ci nu va -călători nicI când 
gratis. Aceasta intâmplare am publt
cat-o in ziare, ca si o citească şi po
porul. Azi, toate s'au schimbat 1 

Toti conducătorU partidului naţlo

naHArănlst au făcut multe, multe cl
IttorU prin tărlle străine, unde au 
mâncat nenumărate milioane strânse 
din sudoarea poporului. 

Picut-au imprumuturi mari pe urma 
clrora nu vedem nici un bine, dar, el 
şi-IU tncasat - pentru osteneala -
frumoase sumullţe. 

Adus-au o lege, ca sA plătească 

pensU foştilor funcţionari unguri cari 

Sătul de carne şi de pâine, 
nu te'ngrozeşte ziua de mâine! ••• 
simt asta când trec prin tine imingător, 
hultndu-te, lovindu-te batjocoritor!. 

Te-am vrut cândva, te-am vrut superb, haotic, 
oras sătul, destrăbălat, oraş despotic! 
Mi-am bătut pieptul cu pumnii 
şi rilsculând nebunii 
pentru tine, Bucureşti, 
am cerut noui cruzi tudori vladimireşti, 
cari, cu năprasnice arme, 
să te izbeas;;ă, să te darme ..•• 
să'mi pot potoli odat amaruI, 
văzând cum fuge, cum pleacă Fanarul 
din bogatete palate ciocoeşti .••.• 
O! Bucureşti, 
crescut, alintat şi alintător, 

numai de suflete româneşti!. 

Nu banuiam că adâncurile din tine, 
sunt atât de streine sufletului din mine! 
au'mi venea a crede că bucuriile iţi erau 

[prefăcute, 

că tu plângeai pe nevăzute, pe neştiute! 
Ţi·am auzit glasul adevărat abia atunci, 
când coborîră din munţi 
oameni dintr'o bucată, oameni crunţi, 

na au vrut să depună jurămâotul cra
Iului şi fării româneşti, Acestea pensII 
pe cel zece ani trecuţi se ridică la 
patru miliarde şI pe fiecare an fncă 
câteva zeci de milioane, pană cftnd 
acei du~manl ai ţărII şi Neamului ro
mânesc vor trăI. 

S'au involt să mal pliltească patru 
miliarde baronllor şi grofilor ungurl1 

pentru pământurlle date ţăranilor, cu 
toate că partidul naţional liberal nu a 
voit să le deie nimic cat a fost la 
putere şi baronli şi grofli fugiţi din 
tară, - optanti, cum li-se zice, - se 
impâcaserl cu aceasta. 

Pâuă când guverna tara partidul na
tional-liberal, erau destul 13 miniştri, 
DI Manlu l-a tnmulţlt la 23, ca să se 
ajungă la fiecare dintre el câte un os 
de ros. 

In fruntea căilor ferate au pus pe 
OI Vidrlghln cu plată de zece mII Lei 
pe zi, cu toate că avem tn ţară mulţi 
InginerI cu mult mai Iscusiţi şi cu 
toate că venitele căilor ferate nu sunt 
atât de mari, ca directorului să-I plă· 

tim mal mult de cât ori care ţară din 
lume. 

OI Maniu a vândut Statulai o mină 
(baie) de aur, cu multe milioane, cu 
toate că aceea nu se foloseşte fUnd 
că nu are aur. 
Să mal tnşlrăm? Nu, este destul ce 

am spus până acJ, ca să ne convin
gem cum aceşti oameni au risipit bantl 
tării de când sunt la putere. Este de
stai, ca să vedem cum aceştia 

s'au ingrijit de el iuşlşl, ca să se im
bogătească pe spinarea ţărU, fără a 
se Interesa de binele poporului, căruia 
Într'un an 1- aa adus mal mare rău 
decât insuş răabolul. 
După toate acestea, să ne intrebăm, 

ce se face cu banii ţlrlt, unde să duc 
dările cele mari, pentru ce nu se ajunge 
la văduve, lnvallzl, voluntari şi orfanii 
din răsbolu? Pentru ce nu 8ă fac 
drumurile? Pentru ce este scump traiul 
şi tot ce trebue să cumpere bietul om? 
Pentru ce nu au nici un preţ grâu 1, 
porumbul, orzul, ovisul, vinul ş\ cele
lalte? Pentru ce aţi ridicat dările, 

taxele de poştă, tlmbre~ petrol, sare, 
rachiu ,1 pe toate celea? 

V'aţi Implinit vre-o fAgiduinţl din 
cele făcute timp de 10 anl'/ Nu re-I 
cunoaşteţi nici acuma, ci ati tntelat 
poporul? 

Mal ziceti, ci au furat liberalii, ca 

Lui A. Cotruş. 
" Fan arul s'a mutat la Bucureşti ... " 

oameni de omenie şi de lege, 
~i cari azi atât de bine sufletul ţi'l inţelege ! ... 

Api, Bucureşti, Bucureşti, 

arăţi la faţă, aşa cum adevărat eşti: 

bocete pe toate drumurile, 
nu mai ies pe ogeacuri tumurile, 
palatele şi-au închis şi ele porţile, 
sleite' s de vlagă românească toate forţele; 
toţi şi toate îşi pregătese plecările 
spre alte aşteptări, în toate gările, 

- spre alte zări chemându-I depărtările ! - t 

Sătul de·atâta viaţ!\-nesătuIă românească, 
văd cum în ţara asta au inceput să porun

[ceas~J 
toate adunăturile, toate pociturile, 
toate stârpiturile şi toate secăturile! 
Dacă ştiam că Într'o zi te vei schimba 
până'ntr'aşa, o Bucureşti ! 
nu te huleam, nu te loveam, 
cu ale mele versuri seci, cu al. mele crime 

[reci! 
Azi când te ştiu şi te cunose, te preţuesc, 

(Satano I 
şi 'nvingător, din haosul ce te-a cuprins 
mă rup şi ca un schilodit învins, 
mă duc cât mai departe, plec la Milano!. 

. Pălru Opim:4. 

-
si vi acoperiţi păcatele cari vi apasl 
sufletul t Dar de ce nu inchidetI cel 
puţin pe un liberal pentru furAtură? 

Le-a trebuit din banii ţarii Olor Vlnttll 
Brătianu, Argetoianu, Duca, Dr. C. 
Angelescu? Dar cine vă crede? Nu 
vedeţi, că vă faceţi de râsul IllmH? 

N.u, nu au furat liben\lil, ci voi, voi 
suoteţi acela, cari ati loşelat poporul 
cu făgăduleli pe cari nu le-aţt impli
nit. Acest popor vi strigA azi: 

"In Iăillri, risipitorjJor J" 

-, ..... ' 
Reorganizarea. bursei de 

mărfuri din tlrad. 
In conformitate cu diapoziiiunlle noU 

legi a burselor, actualele burle urmează 
sa se transforme tn AsociatII de Burse 
până ]a data de 13 Novembre a. c. 
Ministerul Industriei şi Comerţului prin 
o adresă recentă, urglteazl Instltulrel 
Asoclattunel. Conform LegII constitui-
rea asocfaţlunel se face prin ingrijirea 
Camerei de Comert şi de Industrie. 
Acel, cari doresc si fie membri al 
Bursei, vor cere in scris primirea Jor, 
asupra cererilor urmând să decidă o 
co llisiune specială. In baza cererilor 
se cODvocă apoi adunarea generală de 
constituire a Asoclaflunil, după care 

f-
i 

! 
! 

1 

, ., 

noi membri nu se primesc decât cu 
aprobarea adun!rll generale. Camera 
prin o circulari a iavltat iutreprlnderlJe 
comerciale şi Industriale din circum
scripţia el, să-şi inainteze fără tutâr
zlere cererile Jor de primire În dodul 
membrilor şi Invită şi pe aceasta cale 
firmele comerciale şi Industriale tore
aistrate, precum şi agricultorll, cari ~ 
conform legii pot fi membrU ai Bursei, 
să prezinte grabnic aceste cererI. Având 
in vedere, că este vorba de a se restl-
tai Camerelor Arbttrale de pe lângă 
Burse sfera veche de activitate, şi con
siderind, ci Camera ArbitraJ! poate 
funcţiona numai dupăce Bursa a luat 
fiinţă, este de prevazut, că majoritatea 
firmelor mal iusemoate din Arad, vor 
cere tnBelerea lor tn rlDdal membrilor 
Bursei. 

Cetiti şi răspâdiţl ziarul 

"Tribuna Nouă" 
• 
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nistrll~~torii cnlturei nationale. 
Guvernarea nefastă de un an a par-

tidului national-ţărănist se resimte prin 
.gravele el urmări tn toate directllle 
cari condiţionează egemonla elemen
tulut romanesc taţă Cle naţionalităţile 
-conlocultoare dar se pare, că acea&ta 
<oeferlclta "guvernare" nu şi-a arătat 
.aUlt de grabnic şi tn măsură atât de 
dezastruoasă urmărtJe, ca pe terenul 
..cultural şi indeose bl al invăţătnâtulul 
J)rlmar. . 

Pâoă când acest tnvAţă.mit pe tlm
.pul ultimelor două guvernări liberale 
luase un avânt necunoscut la noi până 
.atund, acum, de când "naţlonal-ţără
nlştli- (?) ferlceilc (?) poporul, acest 
invităm!nt nu numai că a dispărut, dar 
tn locul său s'a sălăşlUit o desăvâr-

,--"" ;şut apatie, o totală indolenţă fată de 
tre bile şcolare. 

Pe urma neprlceperll şi dorinţei de 
8 parveni a celor ce sunt chemati 
~l dea directive fnvăţământulul pri
mar, să nu ne mirăm, dacă in rându
rile tnvăţătoriior noştrii a pătrus ne
'!Pasarea şi că, grljne materIale la mulţi 
dintre ei sunt puse pe primal plan. 
Aceşti robotaşi naţionali azi nIci nu-şi 
mal primesc cu lunile mlzerabllefe le
iurl legale şi ca atari sunt necesltaţl 
,a se umili cerşind imprumuturile cele 
,mal oneroase, de multe ori dela cre
·dltorl de condiţII foarte puţin aprecla
-bile sub raport moral. 

In astfel de ImprejurArI, este de mi
rare, dacă aici la noi, in jUdetul Arad 
-suntem Devoltl să constatam o vădită 
(II dureroasă scădere a entuziasmului 
,pentru cultura naţională? 

Acest eotuslasm sub ultimele gu
'vero~ rl libt!rale ajunsese la apogeu, 
'1>entru că partidul naţional-liberal a 
,Inteles să lumineze prin şcoali ma
.Iele poporului român, insetat secole 
.·dearândul după cultură. 

Dar acest, cu adevărat românesc 
, partid, DU a faglldult, nu a îmbătat 

r 'voporul cu apă rece, ci a fdcut, a 
..creiat mimmi. Este destul sa trecem 
pe valea Crlşulul, ori pe a Mureşulul, 

~ .ca să ne convingem despre ceea ce 
i a făcut acesta pentru cultura naţio-

118Iă. Edlflclile ,colare, adevărate pa
. ·bte, împodobesc judetul nostru in lung 
1i lat 

Din datele cari urmeazll, date ab
i solut exacte, se va vedea opera cul
: turală naţională săvârşitA de partidul 
: 'natIonal-liberal fn curs de ... anI. 

TRIBUNA NouA 

Un cuvânt lălDurit! 
de Dr. M. Mdrcaş~ 

OdatA cu incheierea războiului pentru intregirea neamului, 
partidul naţional in structura lui de până atunci nu- şi mai avea 
rostul. 

EI reprezentase aici peste munţi, ideea de solidaritate româ
nească, de libertate, şi intreţinând vie flacăra conştiinţei naţionale, 
pregătea sufleteşte pe Români pentru Unirea cea mare. 

Nimeni nu poate contesta meritele lui pentru aceasta pe
rioadă de timp.· 

Dar odată Unirea sAvârşită, partidul naţional trebuia să-şi 
caute noui orientări, lntegrându-se, prin scopul şi mijloacele sale 
de luptă, in ritmul general al conştiinţei politice româneşti. 

Nimic mai firesc, decât sA caute a se apropia de acele par
tide politice ale vechiului regat care, atât prin trecutul cat şi 
prin contribuţia lor la Jnfăptuirea unirii, reprezentau o realitate 
politică de netăgăduit - şi o garanţie in plus pentru perioada 
de consolidare a ţării. 

Acest lucru nu l-au tnţeles tnsă conduditorH partidului na
ţional şi după disolvarea Consiliului Dirigent, au inceput nesfâr
şi tele pertractări cu toate partidele politice, - pertractări ne
sfârşite, care Iau acoperit de ridicol. 

Atunci am părăsit partidul naţional şi am fndrdznlf să for
măm primele nuclee ale partidului naţional-liberal, pe pământul 
liber al Ardealului. 

Zic "am tndrăznitC pentrucă acum 7-8 ani era o lndrăs
neală să incerci a inchega prin aceste ţinuturi organizaţi uni po
litice in afară de cadrele partidului naţional. 

De-atunci s-au schimbat multe..... . 
Vechiul partid naţional, văzând că e pe cale să se destrame 

cu totul, a sfârşit prin a fuziona cu ţărăniştii d-lui Mihalache
şi astăzi sunt Impreună la putere. 

Cum exercită puterea o poate vedea oricine acum, numai 
după un an de guvernare. ' 

Şi se mal poate vedea şi in alt ch Ip: partidul naţional-libe
ral, deşi a părăsit puterea abia de un an. 'Şl are organ!zaţiunl 
puternice In toate judeţele din Ardeal - şi congresele sale sunt 
adevărate sărbători. 

Şi acum se cade să ne tntrebăm: cine a văzut mai bine? 
Cei din partidul naţional - atâţia câti au mal rămas! - cari 
au nesocotit şi tnţelepciunea politică şi experienţA şi trecutul 
partidului naţional. liberal căutand orientări lipsite de seriozitate 
şi de garanţie spre alte partide, sau noi, cei cari am văzut tn 
partidul naţional-liberal şi tn conducătQrii lui de eri şi de astăzi 
scutul suprem al' unităţii şi al consolidării noastre? 

. Răspunsul ni.l vor da miile de cetăţeni veniţi astăzi să mani
festeze pentru partidul naţional-liberal şi pentru tnţelepţli lui con
ducători. 

S'au edificat pe terttorul judeţuluI 
! IDostru 54 edificii Dout ,colare, cu 93 latll cât este de naţional şi cât este 

.$111 de învăţământ. 53 locuinţe pen- de ţărănist partIdul reduclltor şi prea 
Congresul. 

tru invătătorl şi cu 26 localuri pentru pllin Iubitor de adevăr al D-lul Maniu! Dupa experientele de zece ilml, ale 
eancelarii. Toate aceste eCllflcli şco- ŞI pentrucll opera de distrugere oa- actualei guvernari, opinia publica a ţdlU 
-Iare au costat suma de 28,076,675 menllor O-lui Maniu să se prezinte se indreaptd tot mai năvalnic sprepar-
ul 45 bani. in toate plenltudloea, sau Inchis mul- tidul naţional-liberal. 

Dintre şcoalele amintite, 20 au fost ţlme de şcoli de tot felul, căci aceste I Orientarea aceasta nil ne surprinde 
tnzestrate cu biblioteci e01elpunză- altare de cultură naţională romAneascA de fel. Ea este numai fireasca urmare 
.foare, pe seam" învăţătorilor, tlnere- erau sprijin in ochii lor, dar să nu alor două imprejurări: trecutul probat 
·tului şi tIranilor. creadă cineva, că in ac la, timp au al partidului naţional-liberal, aşa de 

S'au mai cum pIrat 3 edificII pentru Inchis vre-o şcoalll minoritară, din strâns legat de Intreagd desvoJtarea sta-
.şcoale, in preţ de 296,!>OO Lei. contră, unde pot, refac pe cele ro- tului român in curs de multe decenii, 

S'au reparat ca multe milioane o mADeştl, in ungureştl, cum s'a intâm- şi garanţia de energie şi pricepere, de 
multime de edIficii şcolare vechi ,1 plat la Perlam. cari partldul naţional-liberal a dat do
;in hne, s'aJ inceput edifIcarea a inel Aceşti oameni mlrglnlţl şi-au per- vezi In chivernislrea trebllrilor publict. 
12 clădiri şcolare, cari insd nu sunt mls ,1 aceea, ca să-şi bată joc de Dar, aldturi de aceste momente po
'nici azi terminate, deşi la retragerea faptele mari culturale. româneşti sI- zitive,. trtbue sa ddm . şi explicptivul 
partidului naţional-liberal dela putere vlrştte de dascălul dascălIIor OI. Dr negativ: actuala cârmlllre şi·a mtors 
,l'dmdSesera in caSSQ judeţului in acest ' exact pe dos - ca o cdciulă -, toate 
.scop peste 2 milioane Lei. C. Atlgelescu, fostul ministru al !O- marile jăgdduinţi; cu cari au răscollt 

Tot in cadrul acestei campanII de stracţluntt, sub a cArui conducer~ s au masseie populare, spre a ajunge la 
'Cultură naţlollaUI.. s'au procurat ma- edificat in ţara noastră pelte 6000 plltere. 
'terlale pentru 10 şco ale la pret de clădiri şcolare de tot felu~ in pret de Congresul ce ne stil inprae, cu mul-
153,290 Lei, 70 bani. ' li 'It d fi ti dtl t ,.ţ d - 1 t' 

l Aceste sunt lapte, cari vo,besc dela citeva millarde Lei. mi e ra a sa e, proJulf lTlşe a ~ 
,. .:Sbre I Merit neperitor pentra luminarea In aştePi4rile lor, vaft cel maz bun I!rlleJ 

. de ldmurirea celorce mai stau la mdo-
Azi cum stăm? Mal riu decât ne poporului dht acest Judeţ are şi re- iald asupra cllpltei, când actualii eu-

inchipuim de luminarea bietului popor gretatul fOlt prefect Ioan Georgescu, vernanţi să fie dimişi. 
'Duse iogrljeşte nimeni, clcl guver- care şi-a sacrlflclt viaţa ca an brav Aşteptdm congresul, cu multă linişte 
ulntil cari 8U promis toate bunătăţile 
.fn curs de 10 anJ, - intre cari şi pro- român, tn lupta purtată contra tntu- sufletească şi incredere chiar, da' nici 
'movarea prin ,coalA a culturei naţia- nereculul, edlficAnd cat mal multe de cât cu râvna precipitată,. de a lud 
-nale, - afli, că este mai uşor pentru clădiri ,colare. '. . 10CIII, de grea răspundere, al ctJ.rmui-
-el si guverneze ţara ca un popor prost, I Şi si nu uităm, el pe timpul când torilor de azi .. 
rAmas in cultură, de cât cu unul lu- s'au edificat aceste "colt dlrlle nu Aşteptdm, la oricicaz, deplina IAma-
minat şi deştept. In acela, timp nu se '1 , rlre a opiniei publice, şi-atunci, în mod 
'uiti tnsă &l facA diferite favorur! prle- apAsau atat de nemilos numerI! cetă- firtsc, ne vine rândul datoriei. 
·tlnl\or lor minoritari, cum au fAcut cu teanalul, ca azi, cind tn aceasta di- Şi ptJ.nd atunci, să ne facem bilantul 
'tnfllnţarea ,coalel primare confesto- recţle no numai că nu se face nimic fortelor de cari dispunem, al proprWof 
·'nale unllurt>ştl din Arad şi a g idlnel ci se distruge şi aceea ce este. greşeli ce vom fi filcllt, ca sa nu mai 

li' de copII de stat ea limba germani, cddem în ele, şi mai pre sus dt toate, 
-diD Santana, Acestea sant păcate 'atât bilantul greşelilor guvernanţilor, cari 
de grele, ci DU se Vor uita nIci când \ I~;) . vor trebut reparate, pentru pacea ţdrii 
-:guvernului "naţlonal-ţlrinlst" (?), păcate ~ şi multumirea cetăţenilor el. 
cari 'şi vor arăta rezultatele dezastru- Dr. Gh. Ciuhandu 
-olsenumai de ac.f Îocolo. fost aenator de Arad. 
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Dr. (. flnghelescu. 
Intre bărbaţii de seamll al ŢărII Ro· 

mâneştl, putem nurnăra ca sinceritatea 
care cllAuzeşte orice cuget onest, pe 
Dr. C. Atlghelescu prof. nnlv., fost mi
nistru al Instrucţlef publice. Demn ur
ma, al marelui Haret, şi tnsemnat tu 
atâtea randurl in fruntea culturii naţi

onale prin gânduri şi fapte rornâneştl, 

a transformat cu desllvlrşlre aspectul 
cultural al României Întregtte. 

DupA prăpădul răsboiulul care a 
lbat atâtea urme dureroase, sufletul 
său de mare român a vAzut limpede 
situatia problemei constructive, şi prin 
noianul de indemnuri adresate opiniei 
ţllrlneştl, a scos la Iveală resorturile 
eneriliei populare puse cu triumf In 
locaşuri de cultură natională, sămll

oate pe intreg teritoriul Ţlril. 
Cretal Dr-ulul C. Anghelescu a fost 

un crez turnultos, rupt din dorinţele 

unul neam lăsate ca moştenire de o 
inchisoare milenară. Dlrlgiultor al e
ducaţiei naţionale a Inoculat in conş
tilnta publică dragostea faţă cu ins
tituţiile de cultură prin cari a stator
nicit aşezarea noastră vecinicA pe a
celte meleaguri. Aniversarea a 10 ani 
dela unire a găsit câmpul Patriei ro
mâne sămănat cu 7000 de şcoli, toate 
indemnuri de înălţare culturală şi lo
caşuri ucigătoare de bolşevism moral. 
Valurilor desmembrărllor, hrănite cu 
tendlnţl de agitaţii şi mişcări de de
posedare a drepturilor noastre câştlgate 
cu jertfe de trupuri omeneşti, vislunea 
clari a D-rulul Anghelesca li-a opus 
tranşeele culturii şl ideea naţionali 
presărată cu griji de apostol in toate 
satele noa,tre. Cele 7000 de şcoli sunt 
mărturII vii ale spiritului constructiv şi 
creator prin cari, acest mare om ş. 

inţelept patriot a salvat Interesele rasei 
dominante. 

Cu un altraism generos Dr. C. An
ghelescu a pulsat viaţă in intreg ca
pitolul Infrăţlril sufleteşti, iar legea 
,colară din anul 1924 a fost resultaeta 
chemărilor sfMte de unlflcar~. Ia fata 
crizei morale moştenltll dela frlmân
tiriie rlsbolulul, El a aşezat pedagogla 
tămăduitoare a cursului de adulţi ,i 
pulsul nou al vremii plasat tn atelie
rele ,colare, fireşti aşezări de modifi
care a tabloului demografic al Ţării şi 
de revenire la credeul realltlţli româ
neşti. Sprljlnltor al tuturor fortelor 
blntulte de suflul Idealisrnului, a creat 
atmosfera evoluţiei şi armonia civili
zaţiei. Unitatea noastră de saflet, cu 
porniri de mO$tenlrl etnice a ferit-o de 
promtscuitlţl disolvante, intronlnd, pe 
baza legalitătil şi a dreptului bătrân, 

graniţele intelectuale conservative. 
Toate frământările din timpul ml

nlsterlalului său, se incheagă tn aceste 
constatări iorudlte cu gândurlle patri
otismului luminat şi sincer. 

Iată. pentruce, când Dr. C. Anghe
Iescu arăbeşte la aoi să De desvălească 
creaturile culturale pecetluite tn ana
lele partidului liberal, in scrllul nostru 
brodăm Impresiile legale de munca a
cestui om vrednic şi demn de recu
noştllnţa noastră şi a generaţiilor ce 
ne vor urma. 

N. C. 

Congresul judeţean al or
gantzaţ~unei noastre va dovedi 
că legenda tmaginarei popu
larităţi cu care se laudA. par .. 
tizanil dlui Manlu s'a spul
berat de mult şi că poporul 
minţit şi lnşelat cere alun
garea cu UD moment mal de 
vreme a acestui guvern :ne
norocit pentru a salva tara 
dela dezastru. 

.. -~ ~-- -
._'~~ ~."- ~ 
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BINE ATI VENITI Conducătorii organizatiei noastre. 
Daţi 8emnalul! VA urmăm r paşte, procedeu a la ImpArAteasa Me- In această zi de sărbătoare, I Of. Ion Ursa. fost deputat, pe car. 

Ne-ati dat: O dinastie scumpă, o 
Românie Mare, dreptul la vot univer
sal, pământ Igricultorilor, lucrătorilor 

lucru. copiilor şi tineretului focare de 
lumini, func11ooarllor stabilitatea in ser
vicia, chibzuială ta finanţele statalul, 
Interesele patriei apărate tn afară de 
granite ca dragoste şi pricepere etc. 

Ati plecat dela cârma ţărII, acum un 
an, fn scopul de a veni un Guvern 
Naţional. 

A venit Insi un guvern al mlncit!
uel cu şlretellia ta suflet, de a nu şU 
dreapta, ce face stinga, UD gavern de 
cApătulală, de rabedenit şi vojDlcL 

Gu.vernal actual, prin legile flcute 
cu duiumul- cele economice in favorul 
străinilor, votate firi nici o studlere 
de aşa zişi parlamentari - oiţele cu 
dlmlsllle tn alb - a început aplicarea 
lor, destrAmAnd in mod general intre
guJ organism al statuluI. 

Acest guvern haotic, inainte de a 
veni la cArma fărll, a mintit şi a in
şelat populaţia, a colaborat ca coma
nlştll in alegeri, ca pe urmă să-I im-

sallna, ce-şi ucidea amanţII după ce-i când oaspeţi distinşi veniţi de delegaţia permanenta a organiza
strângea la sAn, .'au pretat la toate departe ne cinstesc cu prezenţa tiei noastre l-a ales in unanim!
fArAdelegile, numai ca să ajung~ unde lor şi când suntem adunati la 0- tate conducători Iar şeful parti. 
sunt astăzi prima şi ultima oari. laltă orăşeni şi săteni din tot cu- dulul naţional-liberal, d-I Vintllit 

Acest guvern a provocat: drăcie prinsul judetului Arad, se cuvine Brdtiana, tmpreună cu sfetnicii săi 
şi nemulţumire In toate ramurile ac-I să ne arătăm recunoştlinţa faţă apropiaţi, au ratificat această a
t!vlUţll noastre. de acel pe cari punându- i in frun- legere In constătuirea de la Ti-

Vi rugăm, a vi pune in fruntea tea noastră, au Inteles să nu-şI mişoara,-până la convocarea de' 
Doastri panA mal este timp, de a DU cruţe timp, bani şi osteneală, pen- az1 a congresului partidului care 1 
ajunge la uo dezastru complect de a tru a sta mereu In mijlocul nos- va avea să aleagă pe preşedinte 
alunga hidra dela conducerea statului. tru şi a ne Indtmna cu vorba şi şi ~e ~e.Haltl conducători ai or. ~ 

Cam am ştiut, si facem fată Inaml- CU fapta. ganlzaţleJ. t 
cuIul dIn afarl pe toate fronturile. tot Toată recunoştinţa şi toate mul- Pentru munca neobosită pe care Î 
aoa vom şti si scăpăm de duşmanul ţumirUe noastre li se cuvin iu- domniile lor au desfăşurat-o şi J,..., 
din interiorul ţării, pâni ce na ajunge biţilor fruntaşi locali: pentru indemnurile bune pe caref 
cutitul la os. O-nii: DT. Mihail Mdrcaş, fost ni le-au dat in orice clipă - Şi! 

Totdeuna, când patria a fost in pe- prefect al judeţului, fost senator. de care, suntem sigurj, nu ne vor! 
rleol ali salvat-o. Dr. Dimitrie M ano/escu, pro- lipsi nici de-aci inainte, - le;· 

Numele Brătienllor, e ţesut in IstorIa fesor universitar, fost senator de strigăm din toată inima: f 
patriei noastre, numele domnilor Duca Arad, şi Sa ne trdiasci1 11 ! 
_ D~ Anghelescu răman Jeg~e de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

t 

tot ce-I mai solid în tara noastră. Lăcustele. VORBE ·'tI FAPTE. ! 
La timp, ne-aţi apărat fi tara, dati-ne Y • I 

şi acum semnalul fi vA jurăm ci De In coloanele acest!li ziar am citit an Gospodăria judeţului Arad ne pre·i 
vom face datoria. şir întreg de incăIcări de lrgl, fn ran- zintd o icoand in care lşt găsesc me- r 

8 Noembrle 1929. dul acelora Intrând ,i cele de protec- ,itele cel cari au Iăcut ceva şi cel CI!. 

tluoe a InvalizUor, văduvelor şi orfa- povtstea "vorbei goale". 
nilor de război. Desigur, inşirarea unor lapte reale· 

zdruncind din temelie "vorbere- şi po

Ing. Bdduleştianu. 

Des t u 1. 
Jertfa de sine a mutllatilor este fări parul indus In eroare se trezI1te şi at

IndoialA puntea peste care a trecut 
lioneaza. u 

poporul român dela România mică la Am avut prilej"l ca sd vizitez c6- i 
Unde mergem? Vom ajlinge la fd/m? ,1 Astăzi aceiaş Ţard a tnteÎes - tn

Co.rmaciul nu poate spune. Spaima ras- ţelepciune sanatoasd de popor înţelept 
pund...er~1 l-a copleşit, teama înecului - ca totul nu a jost declU vorbe, amd
stdpanmdu-ll-a ldmurJt greutatea meş- gi/e, demagogie. Ea ştie astdzl In ce 
teşugului de a conduct - de a con· şubrede, nepricepute şi nesigure mâni, 
duce o ţară'A şi-a încredinţat, amăgiM, cârma. 

Numai ma~a Infiptă pe cârmd nu Şi pretutindeni, printre nevoile cart 
dtJ. gara~fla aJune.erel .Ia ţlntd. Ea trt*. curg neîntrerupt ca un blestemat şuvoi 
bU~ asoclatd expert~nţel, p,eveder~i, U~UI pe capul tutliror. minţile ratdcite de 
oTl,zt}nt Iare de Intdegere a sltllaltu· atâtea necazuri, trtmlt buzelor sil-l ros
nez l~terne şi externe pentTuca scopul teasta cu hoiărl1re, mtsogiul prevestitor 
sa fie atJTls.. 01 neputinţei de a k mal suporta: des-

ŞI acum cOTmaclU! constatd cruda tul a fost deatul. 
realitate: corabia scartle şi geme, de ' . 
jur împrejur jurtuna şi valun.ln echi- Conducdtorii de astdzl şt-aa itrmr· 
poj aproape rlvoită şI Inţard desamd- nal examenul. Ţala s-a rosul şi tre
gire şi nevoi din a= (n ce mai mll.Jte. but as~uJtată.- trebue -

Âcum un an, ea, Ţara, s-a oferit Ch/şmeu-Crtş, 
sinceră guvernanţilor de astdzi cu nd- . 6,XI I 1929. 
dejdi cinstite, pe alocuri intregi, pretu-
tindeni atrasă de destnţate promisiuni. 

Increderea noastă. 
Cei dela frontiera de vest al ŢărU 

ne·am plămădit credinta din suferinţele 
străbune şi ne-am doblndlt increderea 
fntr'un viitor mal bun in măsura de-

Ştefan Popovicl 
advocat 

tlonlll sustinut aci tn Arad prin Tli
buna Veche, se alimenta chIar şi atunci 
din oesecatele energII morale şI mate
riile oferite cu atâta dragoste frăţească 
de marit bilrbaţl, cond ucAtorl al partl
du1ul naţional· liberal din Ţara liberi. 

votamentulal ,i caracterului integra al Coloanele TribuneI de atuDcl au 
acelor de Dumnezeu binecuvântatl bAr· făcut ca Increderea noastrA al se re
bati de pe aceste plaiuri, cari ne·au 
servit ca adevArati apostoH. 

Aradul, care tn trecutul său a avut 
bărbaţi de talia celor de nainte cu UD 

veac, cari au dus la Izbindl eman
cIparea reilgloasA de sub o influentă 
străină de neamul românesc, azi când 

. primeşte latre zldarile lui corifeU celei 
mai vechi dintre grapărlle politice din 
ŢarA, tt saluti cu acea Incredere neI f.AţărltA pe care a dovedit-o faţă de cel 
cari aa ştiut s'o aprecieze după valoarea 
ei Ideală. 

Aradul fş! reaminteşte azi de acel 
mari bărbati ai lut de odinioară, cari 
aa avat strânse legături cu fraţI! lor 
de peste granitele de atunci: bărbatl 
mari al vechii Românii. Cei doi Srăteal: 
tatăl şi fiul au avut stlmătorli sinceri ,1 aicJt intocmai cum dincolo de CarpatI. 

Aradul - citadela ortodoxismulul 
din această parte a ŢărU - • salvat 
coltul Crlşanel pentru a-l alipi integru 
In suflet şi dorlnţl truDchlulul sacru 
acelei Românii moderne, care multa- . 
meşte IUnţa organizatiei polttlce, care I 
azi işi trimite corifel in mijlocul Doatru. 

Frontul luptelor de emancipare na-

verse şi asupra marilor nalota,l, con
ducători Integrl al grupării national
liberale de peste Ca rpaţl, fiindcA se 
asemănau to cele mal tainlce aspiraţii 
de nationalism parlflcatla focul sacru al 
ortodoxlsmulat şi libertate tn cel mai 
democratic şi modem tnţeles al cu
dntu)ul. 

Cel grupati azi tn jurul 1ribunei 
Noul, nu facem decât datoria pllnlril 
unei traditii ,acre, ce legâ Aradul de 
odinioară de ideile mari ,i btnecu
van tate sustlnute ca atât dar de par
tidul Istorlc-na~lon.1 libera). . 

Azi când avem bucurie. tmbrAţlşa 
pe actualii săI conducAtorI, le predăm 
sărutarea frAtească plămădit! din cre
dinţa, dragostea şi increderea străbună. 

Ati gblt aci tncrederea noastrA, 
faceti si rodească spre fericirea scum
pel noastre PatrU şi spre mlugălerea 
poţoru] ul nostru mult incercaU 

Arad~ la 7 Noemvrle 1929. 

Pr. C. Turlell 

Glrant responzabil: Z. HANDOCA 

cea mare de azi. le va comune dm jud. Arad, unde am! 
Patrioţi de paradă, veniti la cârma constatai, cu durere, cil de un an dtt 

ţării In numele legalltătil, DU ,tiu ce zile nu s'a lacut nimic, deşi bugetul I 
elte jertfa de sine, căcI dac'ar ,U·o este acelaşi. 
şi mal au o picătură de sânge româ- In primul rdnd m'am Izbit de grea-
nese in vinele lor, n'ar lăsa inval!zli tăţile ce le întâmpind drumurile şi po- . 
muritori de foame, atunci când .LeveD- durile şoselelor judeţene. Am cdlitat 
tlştllor" care n'au depus jurământul fsplicarea pe care am gdsit-o la aâ
citre tara, le dă miliardele adu aate mimstraţla centraM a judetului. 
prin impozite din sudoarea bietului Ca sa pot constata un adevdr, a tre-
tăran român. Chiar şi io cazul c!od- buit sd vdd c~ s'a fdcut in trecut ,1 : 
dia motive care ii privesc-na vor sA u se lace azi, cu alte cuvinte, a laa f 
contrlblle la durerea masei oeneroci- & ~ i it ' comparaţie Intre Japte Ş ,.vorbe· ! 
illor, este josnic ca sA DU respecte le- goale"'. Desluşir/le primite sunt urma. : 
glie lor de protectiuoe. toarele: ) 

Guvernul Liberal ne-a dat Legea 1. Partidul Liberal, tn ultimul r 
o. V. care ne asigură: plata pensIe' an de guvernare a construit:. ; 
cu precădere, scutirea de impozite,Im- I 1. Podul No. 113 peste Crişul ' 
proprietărirea l. O. V. inaintea tuturor, I Alb de pe şos. jud. Mlcălaca~ 
prioritatea in ocnparea funcţlunllor la Virfurile din beton armat. . 
stat şi comune, brevete, chioşcuri, câr- 2. Podul No. 139 şos. jud .. 
ciumile com~nale etc. Micălaca-Virfurile· din beton 

Actuali guvernanti 10 loc ca să ne armat. 
mareasci pensia ln proporţie cu ne- 3. Podul No. 25 şos. jud. 
vo~Je exlstentll, c~ au făcut? Nu a- Şeb' ş-Dezna-Moneasa supra" 
chaa pensia la timp - sunt Invaliti I . . 
care n'au primit nici un ban pensie construcţie dIn fier. ' 
anul acesta - oe·a PUI la Impozite 4, Podul No. 153 şos. jnd. 
de tot solul, pe care daci nu le putem Micălaca-Virf) !rile beton ar· 
plăti ne duce perna de sub cap. De- mat 
legatii. Ref. Agr. fJămânzli ceh'lor de 5 . Podul No 11 Sebiş-Cer- ' 
vomlCl au şters din tablourile de im, • 
proprietărlre pe invallzl, dând pămân- mei-Ta~poş din beton armat 
tul acelora dela care il pot cumpăra a reconstruit; 
tot el, Iar pe IDval1z1 11 indrumA la a- 6. Ş08. jud. Şirla-Tantos k •• 
vocaţII N!tional Ţărănişti ca să le facă 5 05-6 350. 
.dreptate , tot atunci rezervele statu- 7 ŞOS J'ud Arad-Curtici km • 
lui sunt speculate şi se vând pe sub • . • 
roână şperţarHor; in functiuni la sate 9'9-104 şi 
şi comune sunt trecuţt .. marde~şll· po- 8. Şos Mişca-VAnitorl km. 
IItlcl ai partidului, brevetele de beu· 79 total in valoare de 5J31000~ 
turi se dau streln\lor, iar cele dela R. Afară de acestea s'a mai zi, t· 
M. S. sunt la discreţia casei autonome d t 50 li' 
condusă de oamenii partidului; chloş- 1 peste ŞCO. . t 
curi, cârciuml etc. nu există pentru· In raport cu cele de m.ai Sll~, su~t 
dânşll cu uD cuvânt legea cu dcsA- zuvernarta nQţ'o~al-ţărdnlstd dtn ultl· 
varşlr~ desconSlderatA. mul an nu s'a inregistrat nki o lucrart 

Este culmea ruşinei. dnd oamenti mai i'!'l!0rtantd alta decât .... doar cet,~ 
inscAunatl in demnităţi in urQ:la sacri- d' vozntei? I Am. ~ăut Să-1TIl ~spllc., da . 

. flciulul celor mutila ţi, in loc de ajutor mi-a Jost impOSibIL. Bugetul co~sumaţ 
ii revizuleşte pe capete contra tuturor este ~cela" impozitele !unt mat ma~ 
dispozlţiunilor din legi, Iba ne mal a- funcţIonarii trista, 1!ană Il recolta a 
meDloţă cu retragereacaroetelor de f~st ablln,denţă, dar In toate aceste. 
reducere pe C. F. R. Dacă pentra dAn- n a~ găSit nici un, rejugiu c~ să 1111 
şli ruşinea, mila, şi simtul de dreptate 'SpllC: de ce nu s a făcut nimiC. A tu:
nu există tn vocabular, Iar respectarea bUlt sd vi.nă un biet plu'!ar bătrân ca 
Irgllor a ajuns bătae de joc, istoria sămi espll.c.t şi iatd ~um. se ' 
nu :,a'n!ârzia să-i numească: "Iăcustele ,-"Dommi. deja carmă se gOnde nr i 
caTl se nfruptă dia sângele vărsat pe·· probabIl ca la. ce sa mat ave I 
altarul Idealului naţlonal-, noi drumuri şi podun azi! cand lu.mea " 

umbM'n af Top/ane chettumd ban l~ 0/ I 
Un invalid. vânt". RJG;. f 

TJparul rJpugraflel Ulecezane, Arad \ 

., 
J 
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