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lineretul liberal. 
Confratele .. Naţiunea" din Cluj a conceptle Înaltă politică, au Înfăpt~lit 

publicat tn orul. său din 4 Aprilie un visul nat!onal mllenar, nu II se poate 
foartelIltereEiantartlcol despre" mişcarea prdinde ca, de pe azI pe mâine, să şi 
tineretului liberal". Articolul este Is- schll1be mentalitatea şi convirgedlt', 
călit de dl. Valeriu Roman, unul dintre cari le-au dat tăria suflet~ască spre 
liberalii ardeleni de vaz~, ,1 apuiţia măreţele înfăptuiri. Lor le revine sar
lui conclde cu publIcarea, la Bucu- cina să condu,::ăinalnte destinele par
reştl, a buletinului • Tfnerftul liberal" tldalul giorios, să fie păzitor!! tradt~ 
şi a revIstei "Păreri I~bere" precum ţlrl şI ai continuitatii, iar tineretul IiA 
şi cu o serie de m!şcări şi manifes- servească Idda progresului şi să for
tărI ale tineretului liberal de prin meze o ş;:oalA politică pentru condu-
• merite organlzaţiunl din tară. cAtorli de mâine. 

Chestiunea adu, ă tn dis ;uţte şi Această mişcare trebuie să fte 
mlşc.1rlle intre prinse p r e zen t â n d o cooduiă de g'entrosltatea, entuziasmul 
l~po(tantă deosebită nu numai pentru şi ideiilismul tlneretei, Iar nu de 
partidul nostru el şi peotru intreaga interese personale şi meschine. Tre
viati politică a tărli, vom căuta să bule să fIe o acţIune energică şi pri
Jtroectăm asupra ei cât mai multâ cepută pentru intărirea partidului ~pre 
fumhlă ,i ne vom fixa, in numărul binele ţarii, far nu un prllrj pentru-
vUtor, pun:tuJ nostru de vedere. tran,area răfulelllor personale sau ser-
Deocamdată reproducem fragmen- virea ambitiilor Dt'justificate. Trebuie 

tele esenţiate din articolul amlnttt. să fie un prilej de muncă pentru cel 
* dornlcl de a contribui la binele obştesc 

Un parUd politic un poate să aducă şi o posibilitate celor vrednici de a 
servicJl reale ţărlf, dacă nu progre-' se afirma. 
seizA şi el alături de evolutia gene- Noţiunea tineretului nu se defineşte 
ral~, in ritmul căreia trtbuie sa iatre prin vârstă, ci prin faptul că cineva 
toate popoarele civilizate. nu a avut prllrjul in contribuire, prin 

Partidul liberal este un p~rtid isto- fapte Individuale iosemnate, la viata 
rle, s'a deivoltat alătur! de istoria de stat şi de partid, dar r:ste pătruns 
modernă a neamului nostru. După de vointa fermă de a depune o muucă 
război, multe din vechile invAtaturi cenitructlvă şi e condus de idea pro
politice I'.U schimbat, multe nevoI, gresulul. Acela sunt tinerII cari vor să 
fnalote necunoscute, s'au ivit; urmează uşureze sarcina celor merJtuoşl, ce
deci ca şi vechile partide politice şă-şi rlndu-şl pirtea de maximum al datoril
revizuiască programul. statutul, meto- lor ,1 minimum al drepturilor ca, pe 
deie de luptă şi de realizare, adaptân- armă prin vrednicia lor, să aibă parte 
du.se astfel epocel de azi şi mâine. şi de drepturile ce le revin. 

Soluţionarea acestei probleme. atât In Istoria partidului liberal !{e in 
de lm t ti t t ă • d î cepe o Două epoca, generaţia tânără 

. por an pen .ru ar, ca e n va avea prilejul să scrie şi ea o nouă 
s.arcma generaţiei tmere din partidul pailn! de glorie, dacă îşi va inţelege 
liberal. OamenHor cari, conduşI de- o pe deplin misiunea. 

_~.., ...... A' n' ... 
.- U .. şA..... ..... va...., .................... 

In goana trenului. 
Marii maeştrii îşi inlruchipea7ă pro. 

dusul creerilor şi al imaginaliilor în lu
tul pe cere apoi meşterii îl imortali. 
zează'o bronz durabil spre a stârni 
posteritătli admiratie şi recunoşlinlă. 

Noi. cârpa cii umili, ne putem Încru
sIa produsul trudei noastre cel mult 
pe nisip, zăpadă sali noroiu - după 
8no1impuri - iar lipografii - in 10. 
cuI meşterilor - îl sortesc de cele mai 
multe ori efemerltătii printr'un .zat U cu· 
les cu răbdare şi atentie. Acest de. 
s6vantagiu il suportăm Însă cu O re. 
semnare mai mare decât aceea fi COn
tribuabililor nevoiţi s'aş1epte bătaia de 
lobă În faja porlii lor. Mai mare ti. 
indcă aceştia din urmă îşi ispăşesc 
doar încrederea lor in .. era nouă" câtă 
.,reme noi nu ispăşim nimic decât În
deplinim datorie fajă de coloanele cari 
Irebuesc umplute în gazetă de cei cari 
",or să ştie ce se mai petrece în lume 
şi in Tară. Mai ales in Tară. Şi se 
petrec multe.· Afât de multe Încât fiU 
şti cu ce să Începi dacă dela Început 
nu ti·ai impune un anumit itinerariu de 
parcurs. Fie acesta chiar şi·al cete. 
reului. Şi.l alegem pe acesta nu fiindcă 
ar prezenta mai multă siguran1ii. Nu. 
Ci fiindcă prezintă linii pe cari le cu· 

nosc ci mai multi cetilori. De·o pildă 
Timişoara-Bucureşti. Până să urei în 
tren vei tlfla că În Timişoara s'au pe
trecut lucruri cori îti sbârlesc păru'n 
cap şi te fac să pleci cât mai de 
grabii Dar odată plecat auzi în tren 
fel de tel de lucruri. Ba că prea s'au 
urcat impozitele, ba că in afacerea 
Strand.ului guvernul nu prea este in apele 
sale, ba că În Basarabia lumea n'a 
serbat Paşlile fiindciL. n'a prea avut 
cu ce, ba cii... ei atâteaaltde că plic· 
lisindu·le abia apuci s'ajuogi în Bucu· 
reşti. Şi ajungi. Mai ales că'n drum nu 
nu e nici un Boboc, iar Recea... s'a 
recit. Dar cum ajungi afli altele. AHi 
de pildă, cu d. Bocu decând a ajuns 
ministrul serbărilor. ou mai e şi al Bana
tului, că mirosul cadravrului dela Timi. 
şoara a ajuns până aici, că d. Vaida crede 
acum că sunf comunişti în tară, că d. 
Maniu a chemat pe doctorul Voronotf 
cel care intinereşte... Şi auzi atâfea 
aII ele că vrei să pleci şi de aici cât 
mai în grabă. Dacă n'ar interveni o)e
gerea unei alte linii. Aici Însă te cam 
incurci. Ai alege - în indignarea la -
o linie care să te ducă departe. in 
slrainătiite. Te Împiedică insă super
slitia. Căci te gândeşli să n'o iei pe 

Gospodărie, nu politică . 
. Sub acest titlu, ltRomâoul" adu·:e 

acuza1iunl Partidului National-liberal, 
spunând că acesta este partidul care 
a introdus politica in administratie şi 
că in toate ConSIliile Comunale prj. 

I marul a fost şi preşedintde organill
ţiunel Ilberale local;>, loctrttorul de pri
mar fI1nd vlc~pr~şcdlnt{'le orgaoizatl
u nil, iar consilIerII, membri trun ~işl al 
partfduJul. 

Constatăm cu bucurie că Con,illul 
llOSlru judetean constituit acum in 20 
Martie a ales ca preşedinte pe d 1 dr. 
Ciceo· Pop, prt şediotele organ zaţlunel 
lo~ale a partidului liberal, Iar ca vlce
preş~dll1te pe d- I general Aure 1 Vlad 
membru marcant al partlauju! lup!st, 
cât despre ceilalti me mbrU ~f;uasca 
Dumnfzeu ca vreunul:" să 'fie rnscrls 
rn partidul Naţlol1al~ Ţărănesc •. 

La Primăria' Aradului este aceaş te
ricltă situa ţlunt'. 

0-1 Lucuy face parte din gruparea 
d-Iul Goldi~ iar ceilalti 8 In afară de 
minoritari tac parte din part!dul d·lul 
profesor Iorga. 

Actualul guvern are deci mal presus 
de orice Interea de partid, interesul 
bunei gospodării a oraşelor şl jud('fe
lor şi ia aCf'st binecuvântat ,cop nu 
îşi t ăpătueşte part'zanlt ci cheamă la 
plâclntil demnităţii după cum vedem 
numai oameni recrutaţI din diferite 
partide. 

La articolul RomAnului răspundem 
cu un binevoitor surâs: 

"SI tacuiSies ....... 

Kefortue la PriD1ărie. 
In urma strălucitului succes obţinut de 

d 1 Vai da, ca arbitru la concursul de fru
museţe, d·! dr Cornel LUlai, preş~dintele 

comisiunii in Ieri mare a devenit gelos şi in 
coscclnţa a hotădt că va prezida chiar 
domnia sa un concurs de frumuseţe Între 
dactilografele Primăriei 

in aC1lst scop comisiunea interimară a 
decis uniformizarea dactilografe!or. 

Mai mult decât ataI, s'a hotărât chiur 
uniformizarea membrilor comisiunei interimare 
in aşa fel, ca onoraţii membri să se deo· 
stbească dela distanţă de ceIlalţi muritori. 
Uniforma aceasla va prevede galoane ca 
gradaţii. 

Amănunte lipsesc. 

urmele generalului Alevra ... cel plecat. .. 
in concedii, ori pe urmele miss-elor 
cari nu se mai intorc. Şi înduplecat 
de aceste nefavorabile perspective te 
holăreşti să rămâi in Cftpilală. Tot e mai 
bine aici. Ai pe unde te disfra. Te 
duci pela Parlament şi auzi spunân
du-se că "noi am adus fericirea ţării, 
noi am făcut stabilizare "penfruc8 in· 
torcându-te şi încercând să cumperi 
carne ori făină să vezi că preturile 
s'au urcat. La asto fiindcă guvernului 
încă nu i·a venit apa la moară. (Chiar 
dacă apei i se mai zice Bigheiu iar 
morii Miiller.) Şi chiar dacă libertatea 
a adus răscoale iar imprumutul foamete. 
Astea din urmă nu sunt dec&t jocuri 
ale neprevăzutului după cum guvernul 
este un neprevăzut al jocului. -" Scoală 
mă băiatule, că mai e un sfert de oră 
până·fi pleacă trenul. Haide, repede!" 

lată·mă fortat să intrerup o călătorie 
in vis pentru una reală, la glasul ma· 
mei care cu tot regretul că mi s' 6 
isprăvit concediul, mă Îndemna să gră. 
besc spre Il prinde trenul ce pleacă'n 
spre Arad unde gazetei îi mai lipsea 
o coloană spre a putea eşi de sub 
tipaT .• 

Ghimpe D. Trandafir. 

-
Sfichiuiri •.. 

Oameni nQi ... 
~u mai ai loc de eL.. In restauranle, 

bcrărij şi cafenele, la leatru - plasaţi in 
10 :urlie ofidale -- la prefectură şi primărie 

- pe scari şi la uşile mărimilor, - in tre
nuri, tramvaie şi autoblJj'.e, în consilii comu
nale, munic'pale şi judtţene.. Mă rog un 
goU·stream do noutate şi inteligenţd sOa abă
tut asupra cimpiilor sub carpate decând 
oamenii noui guverne.ad în numele legali· 
tăţii. al regionalism ului şi al nepieritoarelor lor 
sacrificii... , ~ 

.... Mai . ~k'!e~'ir~cl.lte i.m~se cineva Înainte 
in f~* :"('~bOhii no~(ru Şi-i1-li intinde a jalbă: 

2- ' Dom_ am venit şi eu la DV8, ... 
- - ~Fo1'liic' frumos, cetăţene! Asta,j cu
minţenie .• 

- ".Că la noi nu se mai găseşte de: 
afurisenie, un locşor. Au băgat la treburi 
pe toli ca să primenească ţara .... 

Aş! e? Vezi cum v-au minţit?, .• 
- Pa drept, Domnule, nu·i minciună; au 

mai infiintat ei slujbuliţe, da n'ajung - că 
suntem mulţL Si·aşa m 'am gândit să vin 
din vreme la Dvs, .:ă de-aţi veni la putere 
101 ii daţi afară pe ăştia de-acu lji atunci ne 
pune1i pe noi după dreptul vechimii. 

- Bravo, cetălene? frumoas·ă treabă, dll 
ia spune·mi ce eşti D·ta. 

- Vm nou, să trăiţi, Dom'le' 
Garantăm antenlicitatea! 

* 
Mult e dulce ... 

Spicuim din programul unui Concert care 
a avut loc in sala unui palat cultural, ur
matoarele: 

RĂSPUNERI scurtel; 

Amil. - DO'1II1tI1! Im/lleşle'IIi!, ';,~ 
Ia/ni feluri - rit DoamHl -
Amin .... - DOulllt/l millttşlt-Ht, 

dt J ori î,! dOI/ă fellld - Dă,ne 

Doaml/e, îu t1 feluri ... Amin (lung) 
- Şi penJm loIi. 

Nu putem decât să ne prosternăm in faţa 
acestei prodigioase gratii didne moderne, care 
şlie să miluiască de 3 ori în două feluri, 
sau, dacă o implori mai la inceput, chiar 
in patru feluri. 

TIC, Doamne, ţi.am mai înălţa o singură 
răspunl're: 

Dă·ne, Doamne, intr'un singur fel ... limbll 
românea;;()ă scrisă. Şi pentru toţi! 

Amin (scurt), 

Papistaş. - --
"Poml liberali" 

S'a iotAmplat tn HiUmaela de slr
bătorile Paştilor, 

Proftsorul Traian Maier prietenul 
nostru, cinstlse şcoalelor de aici nl,te 
pomi tn vederea serbărll sădlrfl po· 
mllor. Atâta ie-a trebuit marl10r pa
trioti natlooaJ-ţllrJnlşU. 

"Pentru ce tmpărteşte Mager pomII 
gratuit? EI face propallaodă electorali 
cu pomii. Nu ne trebue pomi llberall ,

Şi sbirnăe telefonul ]a prefectura 
dIn Arad. 

"Să_l° urmAri ţi din comuni io co
munI, ,1 sa ne ţineţi in curent 1" 

Bineinţeles, tărănlmea ooutrl mal 
cu scaun la cap, a râs una bunA de 
frica d·lul prlmpretor şi l-a [bat 
si-şI spumege gura de ieaba. 

SArmanA admlnls1raUe! NlcicâDd 
Dia fost Illal aservltl polltlcel de par
Ud. Nicicând n'a fost mal asmuţ!tl. 
in campania electoralA, ca tocmai lab 
regimul ce promitea ci va scoate 
administraţia din poBticl1 
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MUNICIPIUL. 

Domnule lmczay! 
Să ne Iertati pentru agrllrea pe acest 

nume puţin romlttesc şi inel ca co
dl.a de V, pe vremuri fi pe aceste 
.mlrate plilurl, icmolficativul unguri
lor de pur-sânge, cari şi prin acest 
mk Indlclu vollu &ă se distingi chiar 
,1 dintre ceilalti frati al lor de gtnere 
Haba. Credem II VA procur!m chiar 
un deosebit deliciu reamlntlndu-VI to 
acelt ChIp timpurile dispArute, cind 
tucl cu mândrIe şI de bunhole (tncl 
un voluntar Bul generls) Vă semnaţi 
astfel De fapt, cine putea ineă atun~1 
bAnuit că lub presumata .piele de 
ciine- se plămădeşte rustlcul covrlg 
strlmoşesc I Din specifice reverlote şi 
coo,lderaţiuol Insă aceste ttmpurl pen
tru O-V. au durat tocmai pânl la a· 
nul 192J! or Ovs. tn anul ! 920 - deci 
,llub noul Imperiu român - rlipun
deali inci tot la neaoşul nume patro
nimIc unguresc. Documente autentice 
11 dorinţă Vi Uvrlm prompt, la fel cu 
buc1ucaşa firmA AbloDczyl şi comp. 
Nu credeti tusl el aceastA metamor
fozl reclaml nltlcA explfcaţle din par
tea O-V? Cum de sub unguri O-V 
om Inteligent" Independent. Vi se
mnaţi Luczay, deşi io estrasul de na
,tere aveaţi numele de Lutlilu şi nici 
o lege ungurellcl nu VA oprea dela 
adevăratul nume de famIlIe legal in 
mult sonora lui forml romAneascA ,1 
cum apoi de. cu incetarea domniei 
ungure,U, lţl pArAsit numele unguresc? 
Nomen est omen I Nici o straşotcl fap
ti naţionali nu ne-I prevenit, care 
li Vă justifice aceuta autodetermi
nare, dar nlel de existenta vre-unal 
decret nu avem conştloţl, tn baza că
rull lub era romlnă - deşi la trei 
ani abia - Iti trecut atit de brusc 
la ortografia - m.ml. Poate demo
cratica noastrA constttuţle a fost cauza 
care pentru totdeauna a ,ters toate 
titlurile ,1 toate codl rele de nobleţe? 
Mal ales dacă nici nu era nobletA la 
mijloc] Sau pOlte ca nldlăcan cu ceva 
imoblle Ilngă noua graniţA ati aştep
tat prealabila ratIficare de dtre am
bele părţi bellgeraote a tratatului de 
pace, ca apoi să puteti apllci Dorma 
tnvlţatl: lOCUI reglt aetum 1. AIci si 
ne credeţi aţi fOlt tarel Mal tare chiar 
decât ferul din Nădlac1 Ferrum Lu
czayanum 1. 

Ori cum ar .ta lucrurUe, fapt eate 
fnsl că ne fnpune groaznic aceasta 
CODleQ lenţA tot de fer. Dar tncl ,1 mai 
malt spiritul critic şi slmţu! aschetlc J 
Mal ales când au e vlutl perloana 
proprie; Nu vorbim de vAnltoare, unde 
câţiva Iepuri llfl v'ar patea satisface 
ambiţia neblnuitA, ci vorbim de Prl
mirle, unde cu toatl precaullunea ati 
dat-greşI 

1. Ci AblodCZY sau poate 8%.1 ,1 el 
Ablontlu t cel cu automobUe şi cu V 
verttabll şi din materie mal rezlltentl 
Ja cod iti, are drept si faci PrimAriei 
oferte pentru livrarea ~de autobuze, e 
atAt de clar precum O-V. luntell ac-
110Dar ,1 membra tu conlUlal de ad
mlDlatratle la aceasta flrml. Tot la fel 
elte clar, ci dlvldenta actionarilor ,1 
tantlemele admtnlstratortlor Itau rn 
funcţIe de prosperitatea afacerilor. Mal 
presupunem logic, el firma Ablon~y 

na I Ucut PrImAriei oferta de livrarea 
autobuzelor pentru a pierde la acea
Ita afacere, ci pentru a realiza ma
x(mul de profit posibil. Mal retinem ,t faptul, el D-V. fi azi inci contl
aUltl si deservit! aceasta flrml ca 
avocat-parte. Intre Iltfei de Impreju-

-

rlrl insi D-V. nu aveeaţl locul io ş~
dinta comisiei Interlmare, câDd ,'a de
liberat şi sub conducerea şedinţei de 
cltre D· V. ,'. deci. primIrea ofertei 
,fAcuti de această flrml. Legea adml
olitrativA orlclt de criticati prevede 
cazurile de Incompatlbllitatt. Con se
quenfl ,llelalitate. este deci 1. culme! 
Dar pe dos I Se poate t! 

2. Legea avocaUlor la art. 3 pct. e, 
dispune clar, ci exerclţlul profesluoel 
de avocat este incompatibil cu orIce 
functiune retribuiti de Itat, judet IIU 
comunI, afari de cele electlvt. Baroul 
avocatilor ca organ disciplinar a de· 
clarat, că olcl chiar un primar ali'!S 
de popdaţle ou este in dri'!pt al ex~r
cite profeslu!lt>a de avocat. Predece
sorII DN. au respectat cu sfintenie 
aceuta norml, cu toate cl erau prl
matl alr,! de populaţie. Ot O-V. n'cl 
chiar ales nu sunteţi, ci deadreptul 
numit de citre Minister, avlnd dela 
comunA modesta retrlbufune lunară 

de 30,000 IeI. Atunci VI IntrebAm cA 
tn temelu] cirel dfspense de drept u~ 
man sau divin ia călcaţi cu at~ta se
nlnltate legea continuind firA lupl
rare şi avocatura, deşi prIn numire 
Indeplinltl o functiune retribuIti de 
comuni? Nu uitaţi că O-V. in calitate 
de şef de autoritate al PrimAriei nu 
Vi puteti, contrar ]erll, Iroga drept.l 
la exercitarea profeslunel libere de a
vocat, punându-Vl astfel tllluşi tn al
taatla pllcutJ poate pentru O-V. dar 
nu ,1 pentru cenalt' colegi avocati, 
de a resolvl din fotoliul de primar şi 
multiplele cereri de drept admInistra
tiv aSe cllentllor de birou avocltlll. 
In plus el utfel faceti " o concurenţi 
lIolall colegilor de profeslane, clrl 
n-Iu la iademinA secarea InUşlatl, 
lemau] puterII edlIItare. 

Instituirea prin legea avocatlali a 
prohlbltlanel de Incompatibilitate este 
o cauteII preventivA, Impusl prudent 
de leglultor, plecând dela presumtla, 
cA omul chiar nidllcan Il fie - vorba 
vine - nu este de fer. (acetatl deci 
cu acest abuz, după cum categoric VI 
prescrie art. 33 din ]egel avocatlalA, 
deoarece exercitarea profealunel de cl
tre un avocat net!nând seaml de ple
deCI Incon.patlbtlltlţtl este conform 
art. 77 din aceea, Itie sanctionati cu 
escl.derea din Corp. 

3. Ca tâoir vlăstar tn labirintul ad
ministrativ, se vede ci nu atI aprofun
dat fncA legea teatrelor. Aceasta pentru 
exercitarei controlului prevede pentru 
primari dreptul de a tatra liber Ja 
toate spectacolele, fdnd directorII tea
trelor de stat obllglt' In ace.t scop 
a-le pune gratuit la dlspolltle locul 
necesar dintre cele dlntalu. 

Avetl deci dreptul II un singur loc 
autult in teatru, to scop de control şi 
numaI pentru persoana O·V. Iar nu la 
o loj! şi deloc nu pentra scopuri de 
distracţie famlllarl. Ca atIt mal putin 
pentru suita din N!dlac I O-V., cu ae
rele omului &ubţlrel de .trlctă lega
litate - fatl de alţII - veţi incerca 
si VI conformatl lIterli legII chiar ,1 
ciad este vorba de persoanl O-V. 
Pentru Icopurl de distracţII n-avetl 
decit si pliU11 la caslerl. teatrului 
pretul lojel şi apoi a VI amuza tn 
drag! voie dlnpreunA cu toate anexele. 
10 acest scop tocmai focasaţl deJa 
PrimărIe lunar 10,000 lei spese de re· 
presentatle. loji gratuitA lasă nici pen· 
tru D~V. nu exista fn teatru ,1 aceasta 
loji devine numai cu adevlrat repre
lentatld achltând şi O-V. ca toatl 
lumea buni " Iubitoare de artl, pretul 
cuvenit, cum se ficea tn totdeauna, 
chiar ,1 pe timpurile dispArute - har 
Domnului - dlopreuoA cu toate co
dltele de nobletl ,1 de Quul·nobletl. 

V-es 

2 

Către Primăril ,oro;ulul Si CORsilieralul Huricul ftra~. 
Aveti cunoştinţA, Domnule Preşe 

dinte al Comillunei lnterlmart, 
1; Ci totI tIganII de pe terltorul o

raşului, in special cel din ca'tlerul Che
cheş, ver fi împroprletărltl cu loturi 
de CUfI, 

2. Că aceste lotorl de case se vor 
da gratuit, 

3. Că laturile şi casele zidite pe ele 
vor fi scutite de Impozit? 

Aveţi cunoştinţă. că pentru obtinerea 
acestor privilegii se pune condiţia dela 
1700, anume, ca toţi să se unească 

cu papa dela Roma, sau eri puţin cu 
prota Iosif şi cu preotul Herlo de aci 
din Arad? 

(Ia carI sunt afillati O] C!ceo şi alti 
domni aduşi în Arad de fostul Con
siliu dlrigent şi pe cari îl aduce şl-I 

va mal aduce actualul guvern). se mal 
dă una anume pentru Checheş, apoi 
o a treia pentru cele 10- t 2 suflete 
din Arad-Gaiu. 

Poate cunoaşttti, că, treptat, uOltU 
vreau să albi pentru fle~are unit cite 
o blserld t cu preot, cantor şI para
cllsler aparte. Şi deoarece unltll acum 
sunt la putere şi apoi nu vor mal fi 
.in ieelil secUlor'''' se înţelege, că şi 

acestea trt>bulesc dlştigate acum, ori 
nlclodati. 

Despre aceasta ar fi bine si se facă 
Numai fiindcă prIn Checheş umblă între baie la consillentul agricol din 

un domn tn haine .. vânăte& ('u "taşcă Arad. 
de piele" şi mal cu buna, mal cu a- Mal aveti cunoştlntă, O.moule Pre
meninţarea. stărue ca toţi t'ganll să şed:nte al Comisiei Interlmare, ci la 
se uniască şi imediat 11 se vor im- serviciul cultelor şi acum zace uo do
părtăşl privilegIIle amintite. ŞI fIIndcl sar al tulburărilor din Checheş, tul
părintele Herlo p r e o t ş\ protesor burărl inscenate de păr. Herlo et comp. 
- zice-se: - anume este plătit, ca prin prozelitism pf:ntru papa, cu asl
să facă prozelitism pentru .. tatăl DO- gurări de privilegii? 
stru" Papa Poate ar avea ceva de zis şi frafll 

Poate aveti cunoştinţă, deşi aceasta dela "Românul" cu "confellonallsmul 
Intră ia atribuţiile organelor pentru paşnic". 

Reforma Agrară, că afară de sesla I L dX â tIP t ă iti li: . e am cuv nu. O s ,ril IICil. parohialil unită dm Arad, care de 
fapt e dată pentru ţ!ganll din Checheş, Fdrc'1Jot de Casd. 

Ce este cu sălile de a
şteptare postate la hal

tele de autobuse. 
Avem În fatA o Ingenioasă deghlzare 

care IScunde cu pricepere uo In
teres al veclnlculul nesAtul benefi
ciar al puterII ,1 preşedinte al comi-
~sluoel Interlmare. La prima vedere, o
perA menltl li aduci nemurirea d·l 
Dr. C. Lutal şi deopotrivA Ollnale zgo
motoase estetlcel ora,ulul, este ta fond 
o grosolană afacere. 

SI ne Umurlm. 
Sll11e de aşteptare (cuştlle de a,te

ptare) sunt făcute de firma Ablonczy 
,1 Busztln, de~1 In atelierele Utloelor 
Comunale totu, cu neaterlaUd ,1 mun
CilOfU numitei firme. 

Dar sa anal'zlm Clre este utilitatea 
acestor săli de Jşteptare I cirel bu
cată nu cOitl mal puttn de 64.000 
(cltltl şase zeci ,1 patru de mII) leI. 

Daci clrculaflunea autobuselor .e 
face aşa cum este de dorit, adlcl tn 
mal putin de 5 minute (având tn ve
dere ci vom avea 10-!4 autobule) 
nimeni nu va simti nevoIa si se aşeze 
tn coli viile firmei AblonclY ,1 Basztln 
(mal ales dacll. sunt 15 -30 cAlAtorI) 
Iar daci clrculatlunea le va face din 
jumătate în jdmltate de ori. toatl lu· 
mea va prefera si meargt' pe JOI. 

Oesfldem pe Dt Dr. si ne numeascA 
o Capltali care mat are asemeni Ara
dului, sili de aşteptare pentru auto
buse, Îa lungul strAzilor. 

Desf!dem de dl dr. D. Lafal să ne 
dovedeascA utilitatea coHvlllor d-saJe, 
sau cel putin si la loc intr'una din ele 
intr'o zi de tArg. 

Dar IIs30d la o parte InutIlitatea 
evidentA a acestei afaceri de altfel atlt 
de murdare Intrebdm pe dl dr. C. Lu
fal, preşedintele comunei Interlmare, 
daca nu ,ocoate cd declziunea d-sale 
a jost dată împotriva lteU, Cdcl fiind 
vorba de 4 -5 săli aşteptart, adica 
aproape 3OO.()()O lei, actstea nu se pu
teau face fara licitafillne publica.· 

H. 

Mai mult respect l' buni cuvilntl fali de 
Iăr~ătlrlle oficiale biseriee;ti II nalloaule. 

Ziua sfintei Invlerl a fOlt drblto
r1tl ta oraşul Dostra cu tot fastul cu
venit. P. S. S. Episcopul precum ,1 
toti preoţii au oficlat In hainele cele 
mal Impodoblte Iar d-I General şi toti 
ofiterII g~nlzoanel au Isi stat la mare 
tlaută de cerenonle conportindu-se 
intocmai ceriDtelor protocolare. Chiar ,1 publicul inţelegind solemnltatea 
momentului 1 aplrut ta haine de sir
bltolre. Numai ,efil autoritAtilor civile, 
Intre cari remarcăm pe d-I LucuYI 
pre,edlntele comtslunel loterlmare '. 
oraşului, ,'a prtuntat In acea, ţlnutA 
cu care ar pleca la Nldalc la vânl
toare, inbrlcând un palton Icurt ,f o 
pAlArie moale coloratl la care ,edea 
Infipt cu tandrete un smoc de pir de 
mistret. D-I Luczay te va ICUZI pro
b.bll ci d-sa este prlmlrul gU\fernului 
democratiei ,1 tn consecintA nu tIne 
la rlloart'a formelor exterioare, cbtar 
daci lncaleazl lunar ca Ipese de re·· 
prezentare cocheta sumă de 10.000 leI, 
Dumal pentru asta. 

D·sa daci. acceptat sA ocupe a
ceasta tnaltl demnitate, elte obligat 
Iă respecte toate formele cari .unt 
necuarmente leglte de acelt post fI 
mal alei si faci totul pentru ca Iă 
reprezlnte ICest oraş cu toatl dem
nitatea cuveniti. A'tfel rfscl s'o pA
teascA ca ,1 colegul d-aale, d-l 00-
mA,neanu primarul dela Tlml,oara. 
c4rula cetatenii orasului, din proprie 
initiativa, i-au dtschls listei dt ,ubscrlp
ţIe publicd pentru a-I 'nlocui ha/ntlt 
tiroltu cu un costum serios ,1 demn. 

. ...................................... . 
~ . 
• A. A.PĂRUT: " • .. 
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In I~~atura cu ultima BI~~ere J~ntru ~enat. De uorbă cu Badea Gheorghe. 
Trecurăm şi peste alegerea partlală lista averescloă la alegerile pentru 

- TeroriştiI. -

pentru Senat. Cameră? Era fără VOlf. I-ar fi plAcut să trec intreg judeţul. .• Doamne, dar unte vom 
Şi, fireşte, a ieşit candidatul guver- O fi la m.ljloc popularitatea parti· fAră Iă·( bag tn seamă. Se in,elase mai ajunge?! 

illmental. Ceeace era de aşteptat. dulai Ură organizaţie şi prin urmare amar ilrmanul Bade in increderea - Acum intelea- ", eu pe bietii cre-
Deel acest rezultat na este din rla- aproape lipsit de partizani? Nu I I pusă tn izban~a liniei drepte. Trebuia ştlnl pe cari I·am intrebat, cum de 

S 11·1 mângăla mţel.lI agrăesc prletlneşte: ' Iă t d Iti I t dl 1 <iul lurprlnderilor. uprlze insă, tO-1 O fi, poate trecerea personală a _ Las, Badeo, nu te lupăra. Vor s au Il a emen • a vo area o 4 
iuşi au fost. NI le~au pricinuit adver- candidatuluI? N'am prea putea 1'0 veni îocă şi ale noaatre, doar va curge l. c. Mi-au răspuns plini de grolză ,i 

_ scârbă: ne calci roata " cel ce-o 
sarli politici, mat mUlt cel din tabăra afirmăm nici pe aceasta, deoarece d-Ia apa şi pe moara noastri cindva... mână cu biciui de foc - tiganii ,1 
'iuvernamentalâ, cari trlmbltează lega~ era, şi acum câteva luni pe vremea lşl indreaptA privirea spre mine mi drojdia satelor! 
lUatea, şi când colo l-am prins cu alegerilor generale, toi În actleaşi con- măsoară de 111& plnă jOi şi cu Lin ton - Crezi, Domnule, sâ mal cuteazl 

" d mal malt decât serlol, î ni arunci mata 'o uc, flcllnd o emagog-Ie de- diţii periooale, ca astăzi. Întrebuea: azi vre-un om bătra.n ,i cu scaun la 
:şanţ aU.. ŞI totuşi pricina nu e departe de per- - "Domnule, dat-alfaţăin anul 1919, cap si-fi deschlză gura In faţa .prln-

N'avem, pentru a dovedi, decât să soana Olul Goldlş. S'a întâmplat adecA prin primăva'ră, cu nişte fitang!1 im- tilor" şi "drăganllor" Astora ieşIţi din 
b ă ti • l bordelurlle din IipeluncUe gropilor din 

"punem, ci În ultimile zile premeraă- ceva ce trebue retinut. rea, 111 pecheclu şi pantaloni de . d ? A .. • I 1 x I A margIDe e sat ştla-s teroriştii ju-
:toare alegerH de senator, mal mulţi DI. Goldiş o <lec1arase, intr'un in- p e e nelgr" , tnarmati din creştet dtţulul nostru I 

până in tălpI... le ziceA "fiII lui Leuln ... " 
parlamentari a-uvernamentali - din tervlev la o a-3zetl locală ("Voinţa I-ai intâlnit II - Am auzit şi eu cum UD "print-
cei .independetl" şi cu dlmlslIIe in Poporului" din 13 April -- fatală cifră!) - Vorbeşti de .terorlştil- armatei de acel negru de al lui Faraon netezea 
buzunarul d-lul Vaida Voevod - au că d-sa. nu face nici o propagan4A luf BeII Kum, apaşli dm speluncile amenlntător cu degetul nasul dlul ~I
dat năvală ICI mal multe centre elec- electerală. Şi totuşi a făcut-o. ŞI tncă: Budapeite!? îl intrebal reamintindu-ml • elo pretlozându-I să dea dh~ slUJbă 

tipurile Infernale care cu 'reerau CrI- pe bietul notar comunal, fiindcă aşa 
torale din jude,. pentru "a capaclta" cum! A cercetat sate de minoritari şi şana noastră in postul Paştllor anului cer IDtefl~sele "organizaţiei locale" -
obştea alegătorilor, cu fel şi fel de mal ales de catolici şi a Ibat să se de care făcule pomenire Badea Obe- ţlgăneştl.-
făgiduinti. ş.tle despre O-Sa, că este prietenul orghe. - Apoi vezi, Ole, pentru aceste şi 
Pină şi D. Şt. C. Pop, preşedintele minorităţilor şi că O-Sa este celce a Criminal!! acela le"ţ! din temnitele multe CI aceste sunt aşa Ură de voie. 

Camerei, s'a dedat acestor oblşnuintl semnat concordatul II Roma. stltului odată cu revoluţia au asaltat Aş vrea si umblati Dvoastră Int~lec-
de corteş, împărţind - de sine inţe- Tactica a prins! toate Institutiile şi au terorizat pe toţi tualil adevAraţi printre poporul nostru 

oamenii de bine, 11 CUDOSC prea bine, să-I .nal luminaţi ,1 mângăiaţl. Prea 
tel că pe hârtie numai - tmprumu- Dovada? voturile primite de D. 001- Badeo, căd ,i eu am Ivut de a face suntem lăsaţi pradă acestei bande de 
turl de bani cu dobânzi de şase la dlf sunt, În partea lor covârşitoare, CII el. M-au ridicat dela loculnlă in terorl,tI coloratl. 
:sutl, şi ... pAmhtarl t ... Să nu credeti recrutate din clrcumscrlpţit electorale miez de noapte şi m'au tAr!t in car- - Am inceput nof, Badeo. Ii ne 
insă, cl dădea din moşia sa dela Be- dominate din minoritari in Ipecial ca- ceră tocmai În noaptea Pa,tilor. Zece Intere,ăm de creştinii noştri. POlte II 
~otint- pe care o cumpărase pentru tollcl, germaoi şi maghiari. Da, căci ani de atuncL adaulel susploAnd. auzit de activitatea .Dolllei" noas1re 

D SI' d l Badea Imi pune mana pe umăr şi dia Pârneava pela frontiera tArii? 1 
... tăram", deodată cu d. r. Ion uc u voturi romlne,U I sau at re atlv cu o realgnat! îndemnare a capul ai - Bine faceti, cercetati poporul du-
care· c.mplrase moşia boerelscă dela mult mal puţine tn circumscripţiile afirmă: cându-I lumlDa caldA a cunoasterII fi 
Bocsig. Cu o deosebire, totu" că d. româneşti. - Teroriştii lcela nu au pierit! Daci nu Dumal cerându-i votul, cum fac altiI. 
Suclu a dat-o fllranllor, Iar d. Şt. C. Ce să-I faci? Domnului Goldi, ii acel .flli at lui Lenin· erau recrutat' Am aazlt lucruri frumoase despre nişte 
Pop şi· a păstrat-o fi dupA reforma trebuia si albi cel putin cu un vot din pu,carlaşii Ipaşl al Budapestei, azi domni profesori dela liceu, care a cer
agrară. mal mult "decât HberaIW'. ŞI l-J avut, avem terori,til noştrll .flll diavolului" cetat comunele dinspre frontiera un-

recrutaţi din cei mal de jos al .. telor gară delângă Mureş vorbindu-le În gla-
ŞI atunci să se mire cineva, dacă prin aceat expedlent. • noastre: tlranl, pu,carla,1 şi vla-abonzl sul dulce şi curat românesc al fraţilor 

i'avernul a cAştlgat mandatul de Se- liberalii. cu- voturile curate şi ro- Chiar azi întâlnII doi prietlni, UDul dela nostri de dincolo de CarpaţI. LucrAri 
Dator dela Arad? Nici decit I De mirat mAnefU, pe cui le-au primit, suporti frontierA ,1 altul din mijlocul judelului. de ace.te ne trebuiesc elt mal multe 
totuşi rămine ceva: el guvernul a cu mândrie şi cu aatisfacţle aceasta Amâodol ni s'au plins de teroarea ce şi dese, atunci ni ae Ya lumina pop.-

D JIC Il 1 1 o suteră comuna lor dela nişte tigani fIII ş' va alunga teroarea fllIIor pler-
primit numai 29.478 voturi! ovadA, asemănare, a unora cu ce a ţ . poreclltl "prlntu" intr'un loc ,1 .. dră- zărU" ieşiţi din gropile deia margInea 
el popularitatea guvernulat desmler- Oare, va putea d. Goldl" ca băr- glnu" in celalalt. Se Icârbesc bietii IItelor - sfâr,1 Badea Gbeorghe ItrâD~ 
dat acum cIteva Juni, se duce pe bat politic şi fost ministru al Romt~ oamel} I de o aşa grozlvenle ce le pe- gâDdu-ml mana cu mii multi călduri 
copcil ulei, dar ,1 ca vechlu slujbaş II bl- trece prin satele lor. Şt aceeaata-I peste şi un dram de Incredere. el 

Dar mal sunt şi alte fapte de re· serlcfJ ortodoxe, d suporte această 
marcat in legAtură cu aceastA alegere. punere in asemănare, după recenta sa 

Guvernul, care a avut la dispoziţie cochetare politică pe un fond antlorto
tntreg aparatul admlnllitratly, a avut dox, care poate fi socotit şi ca antl
o situaţie uşoară prin faptul, să opo- romAnelc? 
zlţla I lucrat divlzatl tn trei lablre. II priveşte, pe O-sa şi pe alegătorII 
-Ceeace nu s'ar fi fntAmplat, dacă cineva din vIItoarele alegeri. 
-s'ar fi "ind It ,1 s'ar II ajuns la un Fapt este ci partidul liberal, con-
acord, de a lupta cu puteri unite im- trar celor afirmate ·te unele iazete 
potriva guvernului şi. candidatului din Bucure,ti, a obtinut la aceste ale
tia? I Dar de data asta, o concentrare ieri aproape 700 (şapte sute) voturi mal 
a opozitie' era absolut exclusă. mult decât In Decembrie trecut. Căci 

Punem chestiunea fn teorie numai, greşit se comparA rezultatul alegerile 
deoarece noi, inel dela Început am dela Camerd 1928 (2263 voturi) cu 
exprimat nedumeriri cu privire la can- cel dela Senat 1929 (2263) voturi. Se 
dldatllra partidului poporului şI. In ştie doar cA la Senat votează numai 
aceeaşi vreme, ţineam numai de o 8- cel trecuti de 40 ani. Iar În Dec. 1928 
ventură sImpli, candidatura natlonal- n-am obtiaut decât 1582 votarl. 
ţărll1lstulul d!sldent M. Crişan, cu cele In linii ienerale, teroarea s-a meo-
1509 voturi ce le.a rupt mal ales dela tInut - deşi mii stab! - tn timpul 
national-ţărănişti. Aceste voturi nu con- propagandei; ziua alegerii a frecut tnsl. 
tează prea mult, nici ca cifrA şi nici intr'o Iinl,te desăvârşltă - (O ootă 
.ca apreciere politică. bună pentru administratie? 1) 

Nu tot astfel se prezintă cele 2780 
voturi ale candidatului averescan, d. 
V. Ooldlş. 

Cifra aceasta, la prima vedere lu
tr'adevAr e surprlzltoare pentru nu 
judeţ ca al Dostru, unde partldal po
porului nu-,i are organizaţie decât pe 
hirtie. 

In toamna trecutll, la alegerile pentru 
Cameră, deci la colegiul electoral com
plect, partidul poporului a numărat 
d'abla 843 voturi din cari 94 recm~ 
tate dia Arad. Itr acum? La colegiul 
electoral pentru senator, cu un contin
gent de electori mal redus, D. V. Gol
d!ş a obţinut 2780 voturi din cari nu
mai fl1 oraşul Arad 620 voturi. 

Care e esplicatla că D. Ooldlş a 
luat. la Senat ,1 numai tn o/aşul Arad, 
,aproape atatea voturi cite Intruntae 

Cifrele vorbesc. 
PentrucA .,anumlta preli" Indepen

denti, dar cu deputati ale,1 de guvern 
şi cu demlllIle in biroul dlul Valda, 
Induce In eroare opinia publică, Ordi
nea s'a gândit să pună rezultatul ul
timelor alegeri - colegIul universal 
- 10 lumina cifrelor şi latl la ce 
constatAri ajunge: 

In cele 3 judeţe gaveroul a obtinut 
in Oec. 1928: 151 155 voturi 
ta Apr. 1929: 94.325 • 

deci, după cInci ·Iunl de guvernare a 
pierdut numai in trei judete: 56770 
voturi, dintre care /9030 au trecut la 
cel~laJte partide de opoziţIe (liberalii 
singuri au - deşi IU candidat numai 
in do ud judete - peste 8.500 voturi 
din ele, Iar 37.740 alegători s'au . abţinut. 

StiU ce mai lipseşte, domnilor na
ţfonal ţărAnlştl? SI.·I amendatl pe cel 
ce s'aa abţinut!! 

Pentru Erdelyi Hirlap. 
- (Cu prilejul unul artiCOl) -

ConducAtorii partidului maghiar din (prefectI) de poJgarmeşterl (primari) 
Ardeal, nicidecum nu se pot impAca in judetele locuite de "valahi-. A e,i 
cu gindul, ca sluga de eri "valahul iOlă din gura unul bArbat de stat, ca 
puturos· sit fie stăpln azi peste .rasa d-l Argelolanu, că nu cunoaşte mlno
nobilă" de maghiar, rămasă tel-colea rltăt' cu drepturi prlvlleglale. ci Dumal 
in frumosul nostra Ardeal, stăpânit cetătenl cu drepturi egale, este o crimă, 
atAta amar de vreme pe nedrept, de pe care Erdelyl Hlrlap, prin peaaa d-lul 
acelltl. flimouă rasă. Z. T., nu o poate inghiţI-. 

La orice ocazie cauti a ne bArfl ,1 la Iă fi vorbit d·1 Argetolanu pe 
a ţipa in gura mare, el, oropsitorli de placal a.:eltor oment turmentatl de şo
eri al neamului românesc, că le rAplm vlnlsm, ce osanale ti mal trăgeau 1 
limba, le luăm drepturile, ti slrAclm" Sfârşitul artlcolulal este foarte a,1 cite şi mal eAte neadevAruri eşlte maunt. Autorul avertlzează pe d-I Ar. 
din mintea ÎnferbântatA de şovinism getolanu. el oricât I'ar năzal a orga
a concetăţenilor noştri maghiari. nln partidul liberal din locllltate, nu-I 

Iată un caz. 0-1 C. Argetolanu, cu va reuşi .ă-l facă mal paternic decit 
ocazluoea unei intruniri a partidului celelalte partide române. fără ajutorul 
oat.·liberal din Arad, la care O-sa a direct al partidului maghiar (11) 
fost primit cu o dragoste netărmurltă, Nu ,tiu dacI. aceastA frază o ta 10 
a fOlt Interwlevat de un gazetar local serios autorul articolului din .ErdeJyl 
cu privire - fntre altele - ,1 asupra Hlrlap·. Ştim inlA ci d-Iul Z T. ti cam 
chestlunel minoritare, - temi dulce place Il umble "cu doi bani in trei 
şi predilectA a tuturor gnetarUor un:- pungl&. 
guri - la care 0-1 Argetolanu, cu Mal erl-alaltăerl n'a fost prea străin 
francheta ce-I caracterliează, ar fi ră- de celt ce s'au petrecut fn casa or
spun., ci DU cunoaşte miDoritarl, ci gan!zaţiel partidului liberal din Arad 
Dumal cetăteni romAni. ,i astăzi se erijează in cenzor politic 

La Icelltă declaratie attt de limpede şi moral al intregului partid deşi e 
şi de categorică, Iare ca mUfcat de gata si stea de vorbă in numele slu 
şarpe .Erdelyl Hirlap" şi in numărul şi al partidului din care face parte cu 
său de dumlnecl, intr'un articol de fond oricine Ir fi dispus sA ie mal lase 
sub semnătura Z. T. prin cuvinte In- stors de oarecare concesluni .•• 
jurloase critici declaraţia d-Iol Arge- Pentrucă. vedeU Ovs. şi moralitatea 
tolanu, care D'a voit. re:unoaşte, că civică este cu două fete; una pentru 
minorităţile maghiare din Ardeal tre- cel în numele cărora vorbeşte şi lu
bule li albi ,1 acum, heghemonla a~ crează dl. Z. T. fi cari visează nOltal
supra "valahilor puturoşl" de pe ace- glc vechile prlvllegU, şi alta pentru pâr
ste plaiuri. Trebuia il le recunoască lUa de majoritate cetăţenească etnici. 
dreptul aceata - in deolebl alcea tn Nu-I aia, d·le Z(lma) T(ibor)? 
Arad - tn aşa fel că nu Dumal prl- A. M. 
marul ajutor si fie de rasă nobilă, ci 
chiar şi primarul, Iar la judet cel puţin 
subprefectul, că vezi Doamne. el ast
feJ tratau cu DOI. CAnd el au fost 6tă
plnll, ne-au dat o grămadă de fllspanl 

Cetlţi şi rAspinditi ziarul 

"Tribuna Nouă" 

i 

J 



Pag . .( TRIBUNA NOUA Nr. le , 

IniORmflllUnl. 
I 

Banca Generală a Judeţului Arad. .. , 
Proces-Verbal. 

" Unirii in Aiba-Iulia sunt rugati a se Dresat În şedinţa AdunArei Geoe-
Ortodoxie pacifistă "_1 Cei ce dorise a parlicipa la serbările 

D'apol asta ce-o. mai fi? onunţa ul mai târzill pând la JO Mai rale Ordinare, a BAncii Generale a 
S~b titlul rle maI sus scne u~ "ort~'11929 la D,. Ştefan Pop, preşedinte It Judeţului Arad S. A. tinută in trei 

tiox (?) In coloanele "Romanului, comisiune; de Incarfiruire, indicând şi MartIe 1929 la sediul BăncII din Arad. 
pentru a ~d. m.Vin~i d~ provoc~ri la numdrul şi ocupaţia persoanelor penffu Sedinta se deschide la ora ] t -10. 
tldresa ~~se~ICil umte ŞI că nu ştlQ sd ti li se reze/va carliTt potrivite, precum f Prezldeazl OI. Dr. Emil P. Gr?zda 
fac "po/ltlcd . Şi pe dtasllpra, "oltodo- şi timpul sosilii. . Preşedintele Consiliului de Admm!s-
xul;j (?) are bunacuviinltl de a amf- .. tratie. 

steca şi numelt Episcopului meu, ca, lucrati. lirică "DPfRI" dia Bucure,ti D1. Preşedinte adu::e Ia cunoştinţa 
deoarece eu nu reprezint o ortodoxie O domnilor act ion ari că formalitătil~ Va reprezellta la Teatrul răşenesc 
topaei/istă" , sa mă treacă, oaf{şi cumva _ .1 Maia c. _ cerute de ltge şi statute lunt înde-
şi ~ mine, bisericeşte, in rândurilteelor Barbierul din' Sevllla pHnite prin publicarea făcută in Mo-
ca demisJilt politiceşti În alb. de Rosslnl ultorul Oficial No. 33 din 11 Februarie 

Dar blnel atâta e totul la Cl se re- * 19~9 ~I Tribuna Nouă No. 5 dIn 15 
liu~ argumentaţilJ partidului nafonal- _ 4- Ilai c. _ Februarie a. c. şi ca sunt prezenti 
Iă1ănesc faţd cu dovezile ct am invocat T O S C A _ următorii act!onarl. D-nll Dr. Emil P. 
în atâtea din lucnirile mele dtspre fosiu- de Rossinl Grozda, reprezentând personal ,1 prin 
riie pOlitice ale Catolicismului? Cu doamnele: E. Rodrfgo-Atanaslu, pro,"ura 468. acţiuni, Grigorie Roma-

"Romârzut' se dă pe dUPd dtgd şi VIctoria Co€tescu-Duea. Dritgulinescu- Deseu 834, Gh. Pleş 413. Pavel Darlea 
.isCflttJ din umbra unui anonima! sterp. Stlnghe etc. 345, Or. Alex. Lazar 652, Or. Aurel 
Jntn asemenea lmprejurări nu am nici Domnii: Costescu-Duca, GualtierJ, Novacu 410, Geza Eogelhardt 1313. 
ce sd răspund şl- mal ales - nici .:.ul CaJmuschl etc. etc. Ştefan Neamtu 148, Romulus Tăucean 
să răspund. Ci constat. simplu, ca "Ro- • 50, Or. Atanasil! Brădean 20, Dt. 
mânul-, cu partidul selu, totuşi a facut Poşta redacţieI. Traian Şin.::al 106, Inginer Pau] Roz-
un progres: cd furia sa nepulincloasă ION BINCHICIU Trimiteţf artirole serise van 106, Vatille Zabb ~, Netill Mihai 
impotriva mta şi a studiilor mele a pe o singuri pagină şi daţi redacţIei a- 5, IIIn Dimitrie 2, Radu Vasile 10. şi 

drEsa c:ompletă. 
ridicat· o până la locul de ,!rticol prim Inginer Traian Butoescu 20. 

În Eazettl. r Aşa dar sunt prezenti 17 acţionari 
Ei şi cum sidm cu ceealaltă latare In SI ârşif reprezentând personal şi prin procură 

II discuţiei, cu "politica", puar, nu aş au dispărut! 9125 actiuni, adicA 4.562.500 Iei capital. 

fii-o lace? ... . Cu Dl Lutzay nu suntem prieteni. Conform art 30 din statute care 
Jntense/e suflettştt ,stOIlCt ale unUl NiCI Dsa cu noi. Dsa a introdus la prevede că pot fi prezenti sau repre

neam staa pe din a/ard de ceeace se 1 Primdrle metode "sui generÎs" in fia- zentatl atat i actionari câtl detin cel 
numeşte politicd? .. '" grantă contrazlcere cu mult trâmbtfatul putiD 2/3 parte din capitalul social, 

Dacd da, ş/ dacă .. politIca e numai spJrit de "legalitate" al reprtzentantilor Adunarea poate lucra şi aduce hotă. 
1 t A t r t . I "noului rtgim lt

• Noi l-am pus la punct. 
• goana Ş o ran ta a pen fU elO ant. Dsa s-a supărat. Regretdm. Supararea rAri valabile şi obligatorII. 
• tunci nlci~datd n'o. stl ştiu ~~ e politica. nu dovedtşte niciodatd :li1rgime de spi- . OI. Preşedinte nameşte pe 01. Gri. 

Dar niez ortodOXia pac/flSta'" 1 .,.) 
O • Gh C' h d rit. Speram ca a trecut print, o sin- gorle Romanescu ca redactor al pro-

r. IU an U gură sincopa a raţiunii fără niCi o cesDlul verbal, insărcineaz! pe D-nll 
it urmau. 

In urma consolidArii fiind stamplla- Pentrucd activitatea Dlui Lufai are Dr. Atallufe Brădean şi Vasllie Zabb 
rea actiunilor la 150 Iei bucata, Banca şi părti meritorii. Suntem cei diniâi scrutatorl, iar cu verificarea procesu
Generală a judeţului Arad ,I-a majo- cari sd tie recunoaştem. Chiar o1aca lui verbal insărcinează pe O-nH Neţiu 
rat capitalul cu participarea Băncii În alte roloane ale acestui număr ii Mihail şi Ulln Dimitrie. 
Tlml,aail. scoatem la lumina .... pettle. Se intră la ordillea de zi: 

Au fost desemnati din partea Bh- AsI/ei. di Lutal a realizat două lucruri 
cU Tfmişană spre a fi cooptat! in care schimbd radical estet.ca oraşului: 
Consiliul de Administratie, O-nli Vasile a scos de pe şine şi a tl;mis probabil la 
GoJdIŞ, Pantelimon M. Sltescu Olrec- zeul arheologic al municipiuiui, şan
tor General al Bâncli Tlmlşane, FrJ- dramaua mobilă care lega centrul ora
ţila şi Teodorovici Director, Oprea şu/ui cu gara; a d'spus mutarea târ
Director Firmei Andreoyl, Dr. Trăiau gului prelstoric care inccilla şi imbrdca 
ŞIncai. În fiecart Vinere sapttlmânald arlera 

De asemenea suntem Informati că principaltl a oraşulUi. In locul cot~tt
in scurt Ump se va face o nod emi- lor ambulante, - automobile (mal mlilt 
stane de acţiuni care vor fi prelaate sau mai puţin ... colntertsate) .. în locul 
,1 de Banca Generali a ŢArII Româ- bă,dciJor care pesrilenţiau oraşul ca 
neştl Bucureşti. miros de iuft, - straturi de jlori şi banci 

Dlrectlunea Generală a BăncII o va de odihnd recrtiatoare. 
avea tot 01. Grlrode Romane.cu actu- Dle Lutai, nu s.ntem prieteni. Şi 
alul director. vom mai avea mult de furca impreună. 

o J. Preşedinte citeşte darea de 
seamă a Consiliului de Administraţie 

pe txercltlol 1928 cu Bilanţul şi Contul 
de Profit şi perdere. Iar 0-1 Traian 
Sincai raportul Cenzorllor. 

Adunarea cu unanImitate hotareşte: 

1. AprobA Bilantul şi Contul de 
Profit &: Padere pe aoul 192a. 

2. Dă descărcare Consiliului de 
AdministratIe şi Cetzorllor de gestiune 
pe 1928. Hotăraşte că pe anul 1928 
nu le dA nici un dlvldend far bene
ficiul net de 77.254 sA fie repartizat 

• Nu-i vma noastră c-ai Stl le superi... anului viitor • 

3. Realege cenzori, pe O-nil 1ng. 
Paul Rozvan, OI. Traian Sincai, VIrgil 
Popovlcl, Ing. Butoescu şi Corne~ 
Grozda. 

4 Reduce capitalul prin stampilar~ 
acţiunilor la 150 Lei bucata. 

5. Se modifică ari- 7 din statult 
care prevede: 

"Capitalul social este de t;.o(lO.ooO.· 
(şasemllloaoe), înpărţlt în ) 2.LOO ac. 
tiuni nomlnatlve a câte 500 Lei fiecare 
Toate acţiunile trebue să fie atât În 
prezent cât şi în viitor nu mal ia po
sesiunea cetătenllor românf. Actionarul 
care nu a urmat la termenele fixate 
cu plata ratelor îşi perd~ dreptul de 
la acţ;ulllJe sale, plătile făcute cad Î!. 

favorul Societăţii şi aceasta are dreptul 
de a emite noi acţiuni În Jocul celor 
neplătite. " 

In felul următor: 

Capitaiul social poate fi mărit prlD 
mai multe emisionl până la suma de 
10 milioane, răsându-se la latitudine!. 
Consiliuluf de Administraţie de a face 
emislunea atunci când va crede ne
cesar şi cum va gasi de euvilnlă. 

ActIunile vor fi nomlnatlve ia va
loare de 150. Lei bacata. 

Toate actiunile trebue sa fie atât 
în p r e zen t cât şi vii tor numai 
tn posesiunea cetăţenIlor românI. Ac
tlooarul care nu a urmat la termenele 
fixate cu plata ratelor îşi pierde drepul' 
la acţiunile sale; plăţile făcnte cad ÎIl 
favorul Socletltil şi aceasta are drep-; 
tul de a emite noI acţiuni in locui . 
celor neplătite." , 

D-I. Preşedinte dă euvâtul Dlui In,. \ 
Traian Butoiescu care in calitate de t 
ceozor şi actionar al Băncii eprlmt i 
O-lui Director Grlgorle Romanescu ~ 
cele mal călduroase mulţumiri pentru t 
priceperea, Şi devotamentul dep u s! 
spre consolidarea institutiei. r 

Nemai fiind nimic la ordinea de z~t 
şedinţa se inchide la ora 12.15. : 

Preşedinte: 

(ss) Emil P. Grozda 
Grc;j.fer: 

(ss) Or. Romanescll 
Scrutatorli : 

(ss) Vasilie ZablJ, 
(ss) Dr. A/anaste Brddean 

Verificatori: 
(ss) Mihai Netbr 
(S5) Dimitrie lIIin. 

Cursurile de vauJ ale Universitătii 
Populare "Nicolae Iorga", din Vălmit 
de Munte. se vor tine anul acesta in
tre J şi 31 Julie, iar conduurea lor va 
II reluată de Di. Profesor N. Iorga, 
personal. 

Deocadată insă, î" mod sÎncer şi publiC -...;.....--_______________________ __ ~ 
t 

Inscrierile se fac di! pe acum la "Liea 
Cu/tluald", Bul. Schita Mdguremu Nr. 
J, BUC/lreşti /, unde se allă instalat 
SeC/etariatuJ cursurilor. 

_~.' 0. 
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Publicaţiune. 
Se aduce Za conoştluta generaU că 

- ca şi mUc ele ce ţi le aducem - te 
feJicităm! 

Dar. iarăşi ne-; vina noastră dacă 
servind estetica, aţi nesocotit In/tresele 
comerciale ole oraşulUi şi Coli atentat 
la ... pudoarea bugetulUi muniCipiului. 

Despre aceasta vă vor intreţine ceva 
mai pe /Dlg, tot in coloanele noastre, 
negustorii onemioţi in punga lor dtstul 
de anemiatd de către guvernul pe care-I 
servit', şi va vor convinge cu Cifrele 
risipite de Dvs. 

Ce vreti nici iJ hucurle nu poate fi 
gustatd in intregime. 

Oh. Ar. 

in ziua de 23 Mara 1929 orele 10 va Conferinte: 
avea loc In birourile Garolzoanef Arad Dumlnecă 28 Aprilie c. OTa 11 II'.!. dlm. 
(edificiu) Prefecturii PolitIeI, intrarea Asociaţia inginerilor (B.du1 Regele 
din strada Viceot1u Babeş licitatie pu- Ferdln.nd 4, etaj II.) 
bilci pentru vinzarea de,eurllor (de- Ing. C. Baconi: Deavoltarea vIItoare 
ete militare reformate.) a traficului cu lutomotoare pe linii de 

DoritorI! pot Tedea a:este de,eurJ căI fuate. 
la regimente, cu autorizaţie scrisA pe ora 5 d. m. 
care o vor cere verbal Garolzoanel Palatul Cultural C. VIAdesca Olt: 
Arad, zilnic iatre orele 8-12. Despre comunism 

CQmandantul Garnlzoanel Arad. Lunt 29 c. orele 6 d. m. 

Iarăşi flpelurile 
După cum si ştie numirea analla

betulul Cosma în fruntea Spitalului de 
Tuberculo,1 a fost apelată de un grup 
de funcţionari ,1 Primăriei cari s'au 
simtit lezati in drepturile lor printr'o 
numire, care anuleazA toate poslblll
tlţlle de ÎnaIntare a unei intregi Ierarhii 
de funcţIonari. 

D-l Or. C. Luţal, pre~edlntele coml
slanel Interlmare, a jurat rAzbunare 
acestor funcţionari pentru mftoclnfa 
de I face apeluri Inpotrlva unei de
clzluol date de d-la, chiar dacA această 

declziune jigneşte drepturile lor. 
- Am sa va da" qata -

a strigat d-J preşedinte al comlslunU, 
- ca sd vd tnvăI minte sd apelaţi o 
dtc/zlune semnata de mine. 

Ce ar zice d-nli avocati de Bub 1ur~ 

Dul prim~rlel dacă jUdecătorli s'ar 
rAzbuna pe acel avocati cart ar indrlzol 
sâ le apelez sentinţa şi fu conseCinţA 

DU ar da curs apelurllor ci le-ar ta

I Pubticaţiune. l 
t 

Societatea "Cultul Eroilor" Aradt cu f 
lediul la Comenduirea Pieţii (edlflclur I 
Prefect urei Poliţie!, intrarea din strada r 
VlceDtlu Babeş) publică următoarele: 
IIcltaţiunl: . 

1. Pentru îogrlldfrea monumenttlla!. 
din Cetatea Arad cu stâlpi de beton ~ 
şI lanţurI de fier, apoi inAlţarca ma-;
numentulul pe un postament de piatră. t 

2. Edificarea unul monument din l 
piatră şi marmoră In comuna Hălmagiu. f 

Ofertele se vor face separat pentru f 
fiecare obiect. t 

Ofertele vor fi prezentate la sedM; 
socletătil in pli cur! lnchlse până in ~ 
ziua de 24 Aprille 1929, orele 8. t 

Se pot Înainta oferte in limba ro- f 
mâoească. maghIară Iau germani. O- [ 
fertanţ j depuu o earanţie de 50;. din; 
valoarea lucrării. Modelele aproxlma- t 
ti ve şi orice lămuriri in legătură CII r 
aceste lucrari se vor da ofertantllor ' 
zilnic, intre orele 8 şi 9 la sediul a- ~ 
rătat mal SUB. Executarea lucrărilor ~ 
incepe cel mal târziu la 6 Malu 1929, f' 

funda În dosare? 
Colonel: (ss) lJie Geolgescu. PlI

p
rlnte'le: Toma Chiricutd 

_................ rob ema cea mare. 
---...;;::=;;.;.::..;T~jp:::a.:..ru-:I~T:":""ip-o-g-r a";" fl~' e":"'j 1!:D:"':"'je-..c~ez~a~n-e'-, -:A~ra--d::-----------{G~l~ra~n~t -:r::'es:::::ponsabil ŞTEfAN DRAGA. 

Comitetul executiv. ~ 
M ' 
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