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Trebuinta esentialn a 
omului este de a ex
prinla tot ceeace do
reşte şi sitnte. 

BEETHOVEN. 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 
&. 

Anul IV. - N-rul 4. Apare săptămânal sub directia unui comitet. Arad, 2 Aprilie 1927. 

• , 
CAMERILE AGRICOLE. 

5NM 

,.DU aveţi pi1lT'ânt în hotar, şi de unde 
nu estr, rdcl O·zeu nu vă poate da Il! 

Reforma agrară nu a fost numai I Pentru a coresp'imde acelei - O pltmgere il griinic'eriior. _ Deci giănlcffll, jedlndll şi prin dcli-
mitar~a frontierei pământcl din hotar, 

un act de dreptate socială, plin chemări, Camerele Agricole tce~ In pragul Ţărei trebuie să avem o De având unde munci, îşi iau toiagul 

Greşeli de indrepta" 

care se improprietărea ţăranul, buiau 5ă fIe câtse poate maimultde populatie fTH11(ămaa, slăpftnă pc glie, pribcglt!l, p.\i,dl.slnd vatra şi mCfi.{aod 
ce munceşte pământlll, udat cu apmpiate acestui ţăran. De aceea cu sentimente ;,le$(" un popor ~'jguros, la sute de chllometrll pentru a~ş! a81-
sudorile feţei lui În vreme de pace s'a infiinţ,,,t fn fiecnre capitală de li\l slnvamc; "tunei nu mO/ilele de gura traiul, devenlnd lHl popor slugar-

C ~ hOlar vor s<;;,mlla frontIera, ci se va ni~ şi vagabond, 
şi stropit din belşug cu sângele judeţ câte o asemenea amera, for na gran1a vi?, cu dt.:VÎza pe hllze: Să rldkă taillic la Otlaca edif!ciul 
lui de-a lungul şi de-a latul ţăd, Şi dacă partidul naţional-libr:ral "Pe .'\id Hu se trece! cu ('ta) a şcoaleî de Stat, podoaba 
1n vremea râzboiuiui. Ea nu a a luptat la alegerile dia vara ~nului :'::1 :;patd~ soldatului grănicer, ne ş~oal('Jor din judet, - construite dp. fo~ 
fost numai o răsplată a ne- 1925, ca să ajungă oamen:i lui trebtliţ~ un popor cu educ.Jtit! sufle- stul Prefect Georgescu al Regimului 
număratelor suft."rinţe ce le.-a În- de incredere În primul Consiliu, teas.:::a, tntărit nhltcrlalh.'şte, m;jndru llberal, spunem aceasta spre a nit se 
durat ţăranul în decursul războ- a făcut acest 11lCru nu dln all1b'ţii de a fI grănker şi s;Jn[;nelă a Târel, confunda - şi care şcoală va avea me-

Piluă acum s'a. d·?t prea pliţillă a!en- nirea Eă formez.e gr~niceril de m;line 
iuiur, ci a fost in acelilş timp de partid, ci don~d să aşeze În ţlc graniţei. IiI ir.tcriorul Ţărcl se bu- a Ţărel Romiinesli I 
un act de Stat, de lnalt p:-:.tno- fruntea hr tlli.!rrH.:i la lncepulUl cera ti ti (le rr.'adele urmei tuturor Putea tdllcath'ă se va h~e In a.:ea
tism, comporHlnd O deosebIta prÎmelor !ucrăij de org-1,dz~re. Româf]j;or, la fronh:ră a rămas un stă şc.:oală,.hr aceşti viitori grănl~ 
importanţă pentru conservarea şi oamenI famllj,uizaţi cu spiritul pClpor ~blciu;t şI slăbit, (,lei prin gra- ceri tr~bllles~ făcuţi stăpâi11 p~ a,:ele 
proSD. en!H~a noastră ca Dopor. CODstruchv, e(lre cara;;!E'l'izenă Il·til, pămâi1turHe slr~:t.oşfŞt! ,hl rămas plaiuri strămoş€şli, p\! care PărinţII 

. !!1 t~ră străină. iar la tr~cerea fron- IDr le alt nJilt cu s!ldoi!rea fetei lor, 
Romflnia e o ţară 8gricolă, iar partidul ncţional-Hbt'fal. Ori e tierel pentru a'şj lucra pământul, Îl1- fă;2â'1d "urbaril" stăpânilcr nern~şi şi 
jin clasa agricultorilor cel prţ'n lucru HfdeIlt că in aceste irsti- timpină mH de ob.Wtcole şi ş1can,;, grofl si:ă'.l,Hatl unguri; copiii slngilor 
90o/~ sunt românj~ câtă vreme tuţiuni~ creiate ne p;-:rtidul naţkml! Pe noi tiin j,uJetd Aradului ne de Ieri trebuiesc; l:ltl1riti materialkeştt:', 
comerţul şi industria sunt in ma- liberal, numai oamenii cu veJen!catir: gc m:>! Hllilt şi folptul, că organele făcâud din ei grăllicerH con ştii, fnflă-

}'oritate in mâini neromâneşti. acestui parHd pute:m IIăg<! Vi2ţă î!h~r,dillţdte ~u reallzarea improprie· cărGţi ŞI muilămitl al Tărel Româneşti. 
. tăr1rcl nu au lucrat leg-it', S'~ tac paşii necesari pentru lnfăp-

Această constatare nu însem- şi duh. Dov(jclă că acolo undt S'a POTlî't inw(;p[ii:tarh~a din inte- tuirc:l Inproprletărirel ddniH'Ie, E tl;n-
nenă, că aceste raporturi au ~ă au fost altşi alţi oamen;, Came- riortll judeţ!llui .• __ căire frontieră!? pilI s~prem să se ItH!rele logiC, in ce-
rămână aşa pe veci. riie au devenit insbtuţii moarte, Deci loct:lIor:i comur,.:lor de fron~ p:1:1d jnproprletădrea deja Comunele 
. Deocamdată partidu~ ~~tiOn?I-1 t~câtse justific,ă, la ~parentă inre~- tierâ cum e Otlac3, Pilul-m:ue, Văr- de frontieră căire centru, sA nu fie 

llberal contând cu realitatIle, şI-a ţnle actualuluI M1Distru al A'beJfI - şand şi Şiclău, unue se fie Inprop- lo;:ultorii acestor comune copiii ni-
rietăriţi? Către apus! ., . 10 U,'gnrla? ! mânui. 

dat seama, că ridicarea acestei c~lltur;::t de a le reforma. Y-'e ~ mai ridicol, în interlor!:ll ju- AV\~m ueputaţi apoi şefi şi subşdi, 
ţărănimi, care e ralpa ţătil. - ntât CfinvÎnşi de uliilt.::itea Clrne.. ,.ltlului să formează raervc. Cldecă cari la alrgcri fac promIsiuni, acum 
la bIne cât şi la rau, - este una relar ~gri,;c,!e a~a fum le a in- pământ disponibil, rare apoi sa pre- e bună OCaz.la, de a ~ă Îngiij; de cef 
dmtre ceie mai fundamentale pro~ flintat g. uvemui Brătl~rw, nu ne cupqeşte de dteflte societatI anonime mal nâcaj1li ceTătenl ai T<lrel, fiţi 
O· I d t t Ţă 1 ld t 1 şi neanomme, iar bieti/or grăn!ced, ingerii pă-z:1torl ai granitei, pe care o eme e sa. ranu e so ( f. puteul b'ucura la Hl.>;;;t"a "lPst':,:n- 'd ă \" 1 d" , j t l ' '" '1 . I , d x n.,~ '- U~. can s p ang a :fulte ocaz!un, reprezen a'., Of! gr<lnlcen nu au Inger 
In vreme e războiu alergând la ţării lor, - cu toate câ d. e, cea reclamându-şi lotul, li se răspunde: păzitori? 1 Un grăn/cer. 
tOHte hotarele) când e prirnejdie, din Arad e alcătuită din adve~ ~~~_~ •. ~~~,~~,~_'~.~_~._~~.~_. __ ~~.~~_~_"~.~'~A~I~~.~-~'~'~'~~~.~~ __ .~_~_~,~'~~~~.~.~' ~~. 
Jar in vreme de pace tot produsul sarii noştri, - cî ne ţin ~m de I 

muncii lui e cel care trage mai datorinţă a afirma, că d-l Ministru 
greu Tn balanţa noastră comer- Garoflld, greşeşte, când le des
dală. - (Amintim aci că in a, flmţează, fără să le fi lăsat să 
1925 65 % iar 1n a. 1926 iucrezc. Dacă cutare Cameră s'a 
peste 50% din totalul mărfurilor inglodat in luciări birocratice, 
exportate aufostproduse agricole), sau dacă alta nici nu s'a orga
Prin urmare, făcând ca rodul nlzat, era posibilitate de a pune 
muncii lui să fie mal din belşug aoaratul acelor camere in func
răsplătit, este un act de dublă ţ(une, prin Uniune. 
va loare ; de- o parte ne j ntensi
fjcăm exportul, de altă parte ri
dicând şi intădnd ţăranul, ne-am 
intărit cea mai românească cea 
mai sănătoasă şi mai numeroasă 
clasă socială. 

Reforma agrară, ca orice lucru 
bun din lume, a avut şi părţile 
ei rele. Descoperindu-le trebue 
să le Înlăturăm pentru a face 
ca insăşî reforma agrară să fie 
cât mai desivârşită. Astfel intre 
altele s'a constatat, că producţia 
agricolă de după rhboiu, atât 
cantitativ, cât şi calitativ a scă
zut Partidul national-liberal con
ştiu de eficacitatea măsurilor ce 
trebuiesc luate pentru inlăturarea 

Ei, dar simplaminte a dărâma 
ceeace au creat alţii, este o faptă 
condamna bilă. 
Că idei a d· lui Ministru Garo

flid e făurită la masa verde o 
dovedeşte şi cazul judeţului nos" 
tru, a cărei ţărănlme atât de 
trează, arc necoQdiţionat dreptul 
de a avea o Cameră Agricolă in 
judeţ. Alegând centre geografice, 
- şi nu agricole, - pentru sediul 
Camerelor agricole prea uşor j 
se poate fntâmpla celui ce lucră 
la masa verde, - să· i cadă un 

Abuzul. 
Iatâ cel mai sigur mijlQc pentru a com· 

promite, mai repede dccat ~c crede. pre;;ti
!{iu! or!c[treÎ autorităţi şi a măcina şi !':lăbi 

increderea in puterea diriguitoare centmlii a 
statului. Şi aceasta cu atlit mai uşor cu cât 
mulţimea nu face distinqic - pentru ea 
dealtfel fără rORt - În!re autoritatea pro
priu zisă şi funcţionarul vr~mr1nic, prin care 
~e exercitii această autoritate, 

Una din urmările cele mai trillte ale mi, 
zeriei de dură răzhoi a fost şi această. scă, 

dere a moralului funcţionarilor de toate ca· 
tegoriile, Aceştia ne mai având siguranta 
;.;ilei de mâine, JIU au mai a\'ut nici PiJte· 
rea morală de Il fi dcpozihlrii deslnteresaţi 

ai autorităţii puse in mâna lor in folosul 
intregii societăţi. 

I , .\,'cm nc\'olc mai mult decât oridnJ de 
intrea~ă nutoritate ne~tirbită a statului - atA! 
Înăuntru cât şi in afaril.. 

Măsuri ile2;alc, măsuri rentru partbmi l 

'>unt menite să invriijbcască cetăţenii ace· 
stei ţi"tri şi COj)"titllcSC ast~zi şi mai 31cII 
aici in Provinciile uni!e, când la ordinea 
zilei trehue să fie 1ttIUî(G/'('l, adevărate a-
tentate la siguranţa statului. . 

npera guvernanţilor esle astăzi mai grila 
ca oricand, Urgente nc\'oi de organizare şi 

consolidare trebuesc satisfăcute, Tot ce stă 

în cnlca. satisfacerii acestor nevoi, tot ce 
crează o stare de sporit protivnicii şi dău

nătoare prcf;tigiului ttatului trebueştc ÎnIă· 
turat. Cu alat mai repede trebuie ;;tfu-pit· 
ahuzul ce otrăveşte S\llkte!c cetăţenilor, cu 
cât d \'inc din partea unor autorităţi 
menite tocmai să aihă grijă de interesele 
sodetlitii pelHru apărarea cărora ele au fost 
e<>n"titulte. 

• _ __ -~:J'II# 

'f răului, a creiat Camerele Agricole, 
ca Instituţiuni de lndrumare pro
f~kmall şi socială a ţărănime!. 

~sedlu de Cameră regională pe 
vârful Negoiului. Ori proiectul 
d-lui Mjnistru Oaroflid prevede 
că Timişoara va că'păta Camera 
Agricolă regională. De ce se ia 
Aradului o nouă instituţie, pe 
care a avut.o, să ne răspundă 
d nii deputaţi şi senatori ai ju
deţului, cari ne-au pierdut şi Di
recţia Regională a C. F. R-ului. 

Chestiunea aceasta ~'n agra\'3t inslt, in, 
tr'o măsură care a depăşit toate concluziile 
ce am fi putUl tragI) din mizeria functiona, 
rilor, prin politielanizarea intregii noastre 
",reţi ?uhli~e. Un ~crtificat do partizan Îţi 

dă astăzi dreptul de·aţi potoli toate apeti
!urile, Jndivi&i, prim~i pană acum In angre
najl,1 ierarhic al unei societăţi ce - de 
bine, de rău - îşi avea morala şi legile ei, 
devin anarhiei nu numai în activitatea lor 
particulară, dar se reped cu o faptă nesă· 

ţioasă asupra funcţimlilot' publice, care le 
asigură. infhlenlă, pe CAli apoi le transformă 
in mijloace menite siL le satisfacA Io,'lle 
pontic. 

15 
Aceste camere aveau chem area 
de a da sfaturi şi tndrumări pentru 

.8 o mai ratlonală cultivare a pă~ 
'. mâotului, şi de a desvolta Intre 
ţ membrii ei conştiinţa profesională 
1. şi a drepturilor cetAteneşti. Cu. 

aHe cuvinte partidul naţional
I_ liberal, voia să desyolte in tiranul 

romAn conştiinta cetAţeneascA, la 
.. cei mai inalt grad. 

Ne facem datoria de cronicari, 
cetitorii să judece faptele - nu 
vorbele, - aşa dupA cum se 
cuvine. 

~i astfel puterea publică, menită să ar
monlze30 şi să I!<ltisfncă interesele legitime 
ale 8ocietă~iit il$i pierde z.ilnic prestigiul 
sporind 1lt'8iguranla şi neincrederea În ca· 
pBcitatea guvernantilor. 

Sub guvernul trecut ne obicin\lisem să 
vedem pornite spre dedin aceste nenorocite 
suri de lucruri. 

Dorim şi guvernului Domnului general 
Averescu, pe al cărui steag stă scris şi cu
vântul .legalitate" să poată pune frâu ne
$râ.r~iklor Bbu2ll~ri ,1 i1egalitătI, ce umple 
zilnio coloanele tuturor ziarelor no~tre. 
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VITICOLE 

Specula cu substanţele şi ma
terialele necesare agricuIturei 

şi vitiCultureJ. 

Agricultura, dar mal al s vitlcuitura 
în lupta uriaJe u duce contra boahlor 
viilor şi a insectelor (fiuturi-viermişori), 
are anual nevoe de insemnate cantităţi 
de substanţe chimice şi materiale, 

Cele mai multe se impoftâ din stra
indtate, deci sunt În jUllcţiulie cie cursul 
leului .. altcie. cum este pIatra vândta, 
intr'o măsurl1ncinsemnata se produce 
in Jard. 

Pentru a proteja această industrie 
naţională, care de fapt numai naţională 
nu este, avantagii!e ICilet industriei u 
revarsă CII belşug asupra sil/gurei fa
btici de sUltat de cupru ae la Bala 
Mare_ 

Aceasta, tf1sa, abllzând de Qvanta
gi11e legei şi de taliful vamal protec
lionist, a speculat ş/ cOlltinud sa spe
culeze podgorenii, sIngurii consumato!; 
al produselor sale, În mod salbatic. 

Astfel. din vremece puţinul produs 
de sulfat de cup' li al acestei fabnci, 
care se produce din materii brute Îm· 
portah', a fost vândut exdllsiv la ne
~ustorii eflgrosişti cu preţ egal cu al 
mar fei superioare englez:', socotit in
clusiv transportul din Anglia, taxa va
mală de împart şi chelar transportul pe 
C. F. R. Galaţl·Arad. 

Faptul acesta nil at ii lost prea pă
gubitor pentlu pOdgorenil noştri, daCd 
însă, peste toată această tendinţă de 
speculă nu ar mai fi eXIstând şi un 
.car/el intre trustul fabrici/ar engleze 
de sullat de CUP'U, reprezintat la Bu
cureşti printr'o societate aflonimă şi 

fabrica dela Bala Mare, catlei prin 
care marfa en/!Jeză nu poate veni in 
regiunile din Ardeal şi Banal, unde 
exclusivitatea vânzarei o are fabrica 
de la Baia Mare. 

NegustorU cati aII cumparat sul/at 
de CUpfll PhoJ7;x În lanu;"rie cu 29 
iei kgr., lnvestind caplial mare in acea
stă mal/ă, caufă să vândă chiar fără 
câştig cu 30 lei kgr. 

Smdicatele Viticole Arad şi 7 imiş-
10lo1lfal s'au îngrijit din vreme şi au 
cerut podgorenilor subscriere p'mfru 
materiale, pe care gtatie urcărei feu
lui le-ar fi putut procura cu preturi 
mult mal eitme şi cu inlesniri la 
import. 

Podllorenli minoTltari, depinzând de 
organizat/unile lor agricole IlU au răs
puns la tnvitarea sindicatelor vilico/e, 
multum/ndu-se să pldtească o marfă 
in!erioGri1, udă, cu 30-32 lei kgr. Pod-

'gorenii români, Invătati să cumpere 
după ce vdd viile distruse de perono
spord şi de oidium nici nu raspund 
la comunicările noastre. 

[n vremea când pe piaţă sUilatul de 
cupru era 35-37 lei kgr. şi sindicatele 
~lticole au pus 1n -mnlare sUlfatuI de 
cupru englezesc de la Ministerul Agrl
culturei cu 10-11 lei, atunci viticultorii 
lomOnl şi minoritari au profitat de 
acel favor ni sindicalelor vlticole. 

Astăzi situalia este aceiaşi: In co' 
merl exista o marfă udă, inferioară la 
30-32 lei kgr. sindicatele ar fi putut 
procura sul/at de cupru uscat, garan
tat 98/99%, scutit de taxa vamala de 
import, cu prel de vl1nzare maximum 
26-50-27 lei kgt dar la unii şovinis
mul, la alţit nepăsarea li tâlt'Jşte plJna 
In toiul vtrel când tratând viile ~u 
substante Inferioan vor vedea viile 
~ompromistl rdmdnând şi speculaţi, ca 
loatd 1mbundtdţitea leul ai 

Nepdsare otientală, de sus pâna Jos, 
Sptculatiunl, carleluri ,i trusturi pe 
spiRotea noastra; leal urct'J St 1mbu~ 

TRIBUNA NOUA Nr. 4_ 

llti(6ţeşle dar marfurile importale fa-, Su,/atul de cuprll de priwQ calitllte, 
miln tol scumpe in vreme ce produsele pentru sindicatele vWcoie revine astczi 
"industriei uo;iollale" se speculeaza la 26'50 ... 27 lei Iillr. 

Situaţia 3ttricolă-

Cei exr~r\i in muterie agricohi, upllliat.:.! 

ca, ploile din săptilm;llltl treculel au rO~t 

bine \"cnile nviind Ull d"CI.:\ billditdltor asu

pra eC'ife"eldu: i10r din toamnfl pr<:~l1!TI ŞI 

nsupra lueritdlor de prir.l(l\'nra Cr...;:j Pli, 

mamul s'" fo~t l!:iC,I\ prea mult, neputilndu

se ffu,'e în t:ondj~:tJlli sa\j~f&cidoare III~I\

mân\{lrile de prirr.ă\"ar,i, 

cu toată Îflcurajarea şi protectia ce O Pucicasa pura .Floristella" la 
ati din partea Statului. 13'50-14 Ici kgr, 

Rvjia maillllCa exlra ia 53-55 lei kgr 
Deia QCf,stepleţari [n St,S, (ste spe~Ulă. 
PJdf!Oltni luali seama. 

Când oare st va 'rez:" poporul 110-
SiTU la o vIaţa CO/lşticlltâ, cU/ld Vl~ fi 
oale În stare să se ot~a!liuze asjtl 
În cât sd ştriife speculalltiJor protejati 
de {eglle 7 art"i "pli"a aci - njtl1lge··. 

Arud. 28 M,lriic 1927. 
[J. An(Jsta~;'ju 

DifL~ctorul S ndlcatului 
Vlticol Arad :::::::: 
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BANCA ROMÂNEASCÂ 
SOCIETATE ANONIMĂ. - BUCUREŞTI 

ACTIV BILANŢ GENERAL Încheiat la 31 Decembrie 1926. PAS!V - .1 ....... l&li -
Cassa num~ral' 

Efecte pUblice ~i acţiuni 

, J Efecte de pi!l1it 
Portofoliu: I ·t 'rt { "c. c~. 

Conturi curente . • _ 
lmobile .... _ . 
Mobilier şi case de fier 
DivCfse COll\uri 

.~! ~ ~~>8~~~~~1 C~~,lt~!~ . . . _ _ • " . : ~~HOL~~O 0001 

. I 24!U 2 2.4118 Fond de rezervă , '.,. .' 1 H t. 000 ~O('j 

.! 542.2295b8 Fond pentru (onstruirea Palatului Băncii: , 15000 DUoj 
1 37i),~~5Î,38ÎI Casa de pens:i şi ajutor a funcţionarilor Băncii:; I 

I cf{!~te pubL v'd. Ilom, . • 24 454,0UU. ~ I 
• ,1 883.490,071 1 

" _ _, . " _. jl 00.000,uoo numerar....,........ 1\.1 520 200 
, A ng"jll.:nell te pentru .:.recte rccscontate la B.! 

" .! ~2 650.888 
Casa de pensii şi ajutor a funC"ţlonu,i!or ni:ncii:; 

i,_ 1<. •••• , , , • " ,! tl35216.I.Il.HJI' 
Conturi C\ll"cnte şi depLlIl<!ri • • ! 1 e(}54,431.4{) l 

efecte rehl. \-aL nom, . . 24 '1;;<1.500 - I Di\'idendc ncrec:amate . . i SA30.Z691 

fJivelse conturi • I 7Ge,!nU.4;-zj 
raport din !, , 

BClIefkiul 
n(;( 

lU25 .11A19,-: I 
pe /lnlll I! 

1 \)26 11:'. 8421\51.-; 113.854,070 

Conturi de ordine: !2.95933I,3St! : , 
I ? tl :"1 33 I a 5 11 

I Conturi de ordine: 
De pozitc: dc tit! uri . • . , • _ , 
:>1ărfuri, gu,'afl\ii in ipoted, c~iiiuni, etc 

., 71·j fls5.U IU 
, 1 Gl'1,I.5;-O.li31 

De-plIniltori de titluri •• ' ••• , . , • i 714.58:;_9-49J 
Dep~n~tori de mărfuri, garan\ii în ipo!eci, ce-I . ,_ , ' 1 

SlUflI, et,~. ., ' •.. ' ...... I1.G14,t}f6.63t 

Cuuţiuni de gc!;tiunc 
Efecte cont·curent 

;·55.000 
1 ;l 76 3 [) 7.:18 7 

148 800 24() 

lJepunilldri de cauii"ni ,:Ie gestiune. • • . • Î 555 0001 
Ocrunători de et"ec!(! cont-curent. . - ..• i L37ti,357.31! 71 

Efecte spre încasare 

Acrcdifi\"l~. • • • • •• oi ~ ... ; J9 373 10~) 

Deputl3tori de efecte sprc lncasarc . '1 148,80ti 2461 
Creditori pentru ucrediti\'c , - , ,1 aS.373.10fll 

Scrisori de' ~n lei . _. . 
-' lfi \·alula 

garantie l .. 
71 55'1lH2 ._-: Creditori I în lei 7l554,S-12'-i 

pentru scri~. in Yldută i 

striil11a = lei • , de -garanţie 1 striiina = lei U2 3 t 2.60 I-! lU3 S67 44~~ 

DEBIT CONTUL DE PROFIT Şi PIERDERE Încheiat la 31 Decembrie 1926. CREDIT 
-~ s 

Lei 
l1.,41B CheltueJi I Sa:arii şi gratif. 

generale i Di\"t!rse 

, _ _ ,1 la imobilc , 
Amortlzan" "c[(lanl-: , 

; 
I 

79.270.330; 
32 8~1\ OU3: 

I 
- ~,82!)56[; 

1 
! 3 4:!'I,995; 

L e j 

Il:.U~8.432 

1 ~.~H 55n 

Alocatie la Fondul pellll u construirea. 
Palatlliui Biincii . 

&ncfîciu net: 

I\eport din 1925 
pe anul 1926 

i 
I 

, 11 <l tl11 

14.00000u 

_113,8-12G51; 113854070 

! 25Î.2()7.058 

Report dtn_ 11125 . • 1 

Diverse beneficii: dill dobânzi, comis., devize, i 
\'enitul ofectclol' publice. tţl,c. '-.~, • • .~.") . 25;.(.55.U2\1 

-~ I __ 1 

I 
I 

1 

! 
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Preşedinte) VinfilJ Hrdtl<UUt 

Director General, N. 1'. ŞtejdHl's,-/1 
Contabi1ilateu : 

Jnspector General, D(IIl. COHstIJntiHtsc·/j 

Am verificat prezentul conl conform art. 186 din codul comercial şi l'am găsit în concordanjă cu registrele. _ 

Cenzorii: C. D. Dimilriu. D. Ghermany, Ştefan C. Ioan. D.Matak, 1. Purcareanu. 

.:WV d 4 U • 'W"' ... ", Au 

"'La Restaurantul CENTRAL 
Sub conducerea specialiştilor VELICIU şi TRENER ~ 

se serveşte prânz şi cină gustoasă, bău tur i e x cel e n t e, 
caldă, pe lângă serviciu cel mai punctual. === Abonatilor mare reducere. 

-Ur HA 
.. va ViU , .. ut 

Allo Radio Arad 
S' a deschis marele magazin de textile de modă bărbătească 

şi pentru Dame ,,1 L leA U în fostul local FRATII APPONYI. 
Bul. Reg. Ferdinand 1 Nr. 13. 

9 -
Cel mai frumos cadou de Doctor 
Paşti este o poză în mărime 
naturală pe care o scot după D. MEMETE 

orice altă poză cu - . 

Specia1fst in bolf" de piele Lei 180 bucata 

B RA UN genito-urfnare şi sânge. 

Calea Banatului Nr. ARAD ' , 

3 

I :: (~ t_ .ARAD .. Str. Moise NJcoară Nr. 10 - , 
~ r 

..... -J:;cIvfIluL1S .... ....-- • 

IP e Ş t e proaspăt de Du· 
năre, peşte sărat de. toate 

felurile şi cartofi, se capătă 

zilnic la Iosif L uit wil k. 

2 Arad, Calea Banatului Nr.4. 

Q:=:()=:;:O::::::O:::::(X:(;U;:::;:O::::::O:=::::\,::.::::c::c: 
:: 1: o .' 
Il KRON şi - fi :! l' n WANDRACSEK g 
B Archilec1f,biron de constructii şi H 
t: de planuri archltectice g 
H pentru zida ri. (: 
ii Arad_ Str. Loc. Av. 1. Savu Nr. 9 ~ 
O (fosl Klss ulca partea dIn Perene ler). ti 
i f 15 fi 
!:>:::O:::=:O:::::O:::;::O:::OO;::o:::::..o.::::::o::::;o~:<) 
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Nr . .(. TRIBUNA NOUA 

ARTISTICE'·CUL TURALE . 
• 001';11 . ! 

rriUlişoara- Clllturală Doua importante manifestări. 
Ceatenarul lui B88lhaven. 

.. c sărbătorit CII muh f.1st In toate 
llnghiurik ţărll. ~i acest fapt nu e de~ 
~at un prea mic obol al sufletelor 
.. o,tstrc rătăclte, fată de t!tallu 1 muzicii 
;;ti geniul umauită~!i creatoife. 

Pretutindt:nl se ţin festivaluri \,;0-

memorative în carI se încearcă de că
tr'e profesori să se dea o lămurire 

lsnpra. vieţii şi operli acestui neîntrc
Lut om. Zic "se Y'nce4lrcă" cad a redA 
~ldevăra ta aureolă care învălue gloria 
n~'murltoruluî Beeth:wen, este a realiza 
imposib!lul. Ne amIntim de o maximA 

,·a lui OUYi:m: "Geniul e doar o mai 
mme capacitate de a iubi şi care a
semenea oricărei lublrl, tind!' spre fe
cunditate şi creare de viaţă". Şi în
dră5nim sa spunem că Beethoven • 
t05t mai mult decâ[ cel preconizat de 
Guyaa. Beethoven a fost un al doilea 
Messa, piopovădultor al păcii. al fru· 
mosului şi al subllmulul. Căci prin 
muzIcă care - după cum singur 
a spus -..: "este o reve!itie mai su~ 

perloară decât toată Înţelepciunea fi 
fliosofia'" a realizat ceeOlce singur a 
preconceput: "Nu există nimic mal 
sublim decât sa te apropii de Dlvi· 
nltate. mal aproape decât alţii şi să 

împrăştii de acolo razele El asupra 
genului uman". Cel puţin atât de sus 
să Di~l înChipuim pe Beethoven acum 
când îi putem vedea mai bine, dela o 

. depărtare de 100 de ani. Şi festivalu
rlle cari au avut loc tn .săptl1mâna 

lu1 Beethoven" au. nlzuii si dea toatA 
aMploarea cuvenită memoriei celui mai 
aproape de Divinitate; 

In Timişoara, festivalul comemora
tiV, iinut In ziua de 20 Martie C., ne-a 
amintit de o sugestiva constatare a 
germanulul Kretz8chmar: .. Soarta mu
'tIei! in şcoală se hotărăşte". ŞI ini
tiativa şcoalelor Umişorene e tmbucu
rătoare. AcceQtuăm indeosebi asupra 
faptului că in TimIşoara elevii şi ele
vele sunt grupaţi În "Reuniunea arA 
"tistlcă·educatlvă Il şcoalelor secundare 
dIn Timişoara," care pusă sub chlb
'l.uita conducere a profesorilor nu va 
înt!rzia al confirme sensul bun al 
,spuselor lui Kretzschmar. 

Nu cunoaştem cauza care a deter
minat liceul german si nu participe 
la festival deşI fusese anunţat in program. 
A! fi fost o colaborare pe cat de măguli
toare pentru ei pe atât de binevenită 

pentru noi. Dar !:ă revenim Ia pro
gramul festivalului. D. prof. Chlrvasie 
dela liceul "e. D. Loga" printr'o con
ierlntă a .il1cercat'" să imprlme tn 
sufletul tineretului, imaginea lIuitră a 
omului şi a operi! şi fncer.:area i~a 

tost desigur norocoasA. Majoritatea 
publlcului fUnd formati din elevi şi 

studenţi, conferentiarul a Inteles cui 
.trebue să vorbească. 

Din restul programuluI remarcăm 

debutllrile tinerilor Interpreti David 
M. fi L1uba V. cari au fost viu ap~ 
lauda ti pentru fdul cum au stIut să 
lntl"rprete:z;e Romanta in fa major. 

Nu putem trece cu vederea debu
tul simpatice! Dşoare Manclu cI. VII. 
liceul "Carmen Sylva'" care cu o voce 
bogat nuanţată ,1 de o coloratură pro
mlţ;lUoare a cAntat cu multă măestrie 
şi slml bucata "Mignon" accompa
ulati fIInd ]a pian de Oşoara prof. 
Onltiu. Mai amintim şi punctul ultim: 
"Măriţi pe Domn!Jl" cor mb:t cn or
chestrA, executat cu flneti de către 
elevii şi elevele Itceelor româneşti, sub 
bagheta profesQrulul Chlrvasie. 

Turneul Marioml Uuolura. 
Celehra st.giara Il Comediei Fran

ceze, după oblşnuit'!le spectacole a
nuale pe cari le dă în Capitală} este 
-df' prezent-in turneu Îatr'uu număr 

I limitat de oraşe. Ariidul nu va putea 
fi mâogăiat de neatenţia cu care a fost 
împărtăşit, pierzâod astfel un sp~ctacol 
care ar fi ră rt1.!l S - timp indeluogat
viu în memoria amatorilor de frumos. 
Intr'adevăr seara de 26 Martie C., a 
fost un eveniment pentru Timişoara. 

E ven!mt nt pe care zadarnic vom in
cerC4 să-I menţionăm în acea~tA ru~ 

brlcă, căci nu-i vom putea redâ ade
vărata~i amploare. O-ra 'Marioara 
Ventura a împărtăşit publicului timişo
rean o setiţ:. ~e momente prea emo
ţionante, secondati fiind cu mult succes 
de apreciatul artist Tony Bulindra. 

"Omal de altădată" (Lf! vieil homme) 
a lui Porto-Rtche, a fost sustinut cu 
atâta artă de aceşti mari artişti ai 
noştri încât regrttul a fost unanÎm că 
spectacolel s'a sfârşit prea repede. 

Piesa lui Porto~Rlche. cu bogate 
nuanţări şi situaţii bine motivate p5i
hologlceşte. este din acest pUDct de 
vedere o reminiscenţă a teatrului lui 
Racine. ŞI măreaţa interpretă a Phe
drei a ştiet să redee În mod desă

vârşit femeea ce întruneşte'n ea Iubirea 
conjugală şi maternă. Tbereae FOD~ 

ta net a fost redată aşa cum a con
c-epllt-o autorul, sentlmentalil, îngădui· 
toare, susceptibil!. Cu gesturile el 
pufecte şi mimIca Irepro~abilă Mari
oara iVentura a dat tot ce poţi cere 
unei artiste. Nu îndrăsDim să ne pro
nunţ~m asupra ansamblului care, la 
umbra celebrităţii dela Comedia Fran
cezi a foat totu, satisfăcător. Ne-ar 
fi pLAcut să v~dem in rolul D-nei A
lain pe d·ra Marioara Ztmniceanu cu 
toate că şi d-ra Catuşa Elvas s'a men
ţinut onorabil. D. Groner ne-a dat un 
bătrân simpatic cu toate oscilârile-i 
maimutăreşti. Deasemenea D. Flnil rn 
rolul fiului. - de un erotism precoce
(Augustin) a corespuns, culmlnând 1n 
actul ultim. 

Nu mai vorbim de O. Bulandra, care 
şi de data aceasta a ştiut să dea muh 
din bQgatele-i calităţi cari nl-I-au făcut 
de mult cunoscut. ŞI-aşa cum a fOit 
-s pecta~olul din Timişoara ne·a făcut 
o ~dee bună despre felul cum lrebue&c 
concepute turneele. 

De ce n'am spun.:-o p~ şle~l!: la 
noi gazetarii sufere de cangrena po
l;tlcA, *) Talentul lor se nimiceşte de 
această boalA, iar receptivilatra teduiâ 
la îogustul orlzont al luptelor d!utre 
partide. Până aci nici uu pericol. 
Treaba lor dai:ă nI! se caulă. Bolnavul 
numai atunci constitue p~imejdîe, când, 
nefiind izolat, transmite maladia. Căci 
dacă am privi cu toţii prin prisma 
gazetariloc callgrenaţi vieata noastră 

publică - am despera. Nici unde 
nici un punct liniştitor, ci totul de
tracat şi pornit spre râpa prăbuilrH! 

Şl pu este adevărat 1 Vj~ita oraşelor? 
O sanătoasă pulsaţie de afirmare 
roma.neas~ă după in~rjjorătoare toro
pealA şi somnolcnţă morbidă il interes 
crescând pentru această mişcare. In
cetul cu incetul cllcerim redute Im
portante. Certitudine care ~tfebue s'o 
constate toţi celce au slmţ.u! şi pri
ceDerea rralltătli. 

Pinacotecli PaldtuJ ui cultural din 
Arad D'a fost şi a noastră până acum 1 
Şi cel mai blajin român pleca de acolo 
cu tristeţea unei intrebări În suflet: 
"Unde sunt pânzele plctorllor noştri?
Iar acum, după multiple şi mari sfor
ţărI, avem şi o sală a pictorilor şi 

sculptorllor noştri. Inaugurarea oflciaUi 
s'a făcut Dumlnlcă. ColecţIa reprezintă 
atât directia veche picturală cât şi 

cea modernă, prin pAuzele artiştilor 

recunolicoţi. Neintrecutul Grigorescu 
. domineaLă galeria printr'un peisaj de 

mare valoare artistică. Eite interesantă 
prin maniera grijull',ă, pAnza lui Arnan 
din 1880. Formldabllul tablou de Tro
teanu, Prietene, atrage atenţi unea vizl
t .. torului prin vioiciunea colorllor, dar 
nu este priutre cele mai de seamă 

pânze ale sălii. Autoportretul picto
rului Papp. actualul director al şcoilei 
de bele-arte din Cluj, ne dă tXt!tDplul 
onestului muncitor, fără dlbuiri de 
reclamă, Atât dansul, cât şi Sirato, 
Basarab reprezIntă direcţia clasică. 

Pictorii modernl: Dimltrescu, Gre ce
anu, Tonitza, Teodorescu-Sion, lser, 
lorgulescu, Lerăceanu. Dintre pictorii 
arădaoi găsim tablourI de d~Da Dob
rovid, M!nişao, Dumbrăveanu. 

.) Redacţia JŞi re-zetvă dreptul de a revenI. 
(N. RJ . 

Ghişineu ~ Grişt - Culturale Căcl prea de multe ori - afjşele 

ademenitoare ne--au atras la specta
cole, unde ne dezlluzioDam de medi
ocritatea piesei &au de ueveroslmlli
tatea ansamblului to care titularul ne 

In ziua de :to Martie cor., eruditul 
protopop al Chişlneului ln şed Inta cer
cului cultural din comuna Pidurenl, 

făcea ImpresIa unei piramide Intre a tinut o conferinţă de nivel academic, 
muşuroate. tn faţa uaui numeros auditor, având 

Vicentlu Bugarlu. subiectul: "Conştilnţa NajlonaIă-. 
_ ... """.--. ......... __ ."""" .............. _ ......... ____ ........ #IIIfI __ ...... --- Cu o rară elocvenţă şi cu CUDOlcuta-1 

Festival artistic. dibăcie de a investminta idei ştlnţl· 
Soc. "Mdrdştl" filiala Arad, la 3 flce in forme populare, - a dizertat 

Aprilie organIzează Uil festival artlstlc despre noţlunea.Coo,tiintd Natia,,: 
in Palatul Cultural, orele 5 d. m. 81- Dale, documentând cu exemple din 
lete la Dlecezatla şi la cassă: 40, 30, IstorIa neamuluI Românesc, insemnă-
20, 10 Lei. Un program alei va de- tateaacestela in vl~tjl poporului nostru, 
leeta publicul, dând concursul ,1 Ate- scoţând 10 rellefoperHe nitlpnale ale 
neul Popular "Casa Natlonală" de oamenilor mari ai neamulQI nostru, 
curând infllnţat, cu cAlu,erul şi alte dan- cum a fost UDlrea principatelor, rh
suri nationale. Eroul marilor lupte deJa boiul Independenţei: tnflntarea rega· 
MArlşU, generalul Al. MAre-intanu, va tulul, riz.boju~ pentru intregirea nel
vorbi despre acele glorioase zile. Pu- mulul ,1 eliberarea fraţilor subjugaţl. 

bllcul românesc desigur va lua parte După aceasta cu exemple vii a arătat 
fll numAr clt mai mare, I dnd seama pe tntelesul tuturora, ci degenerarea 
de insemnAtatea 8oc.ietAţll cite urmă-1 ideH şI conştllnţel natl~nale trage 

. .iupl line, de,enerarea chiar şi a Ilm-
reşte terminarea lucritrllor dm satul . tutui, moral, - Cl. ud I.DdiVldUI fari 
Mărăştt, nimicit de duşman, iar azi simtul national se căsătoreşte cu q 
lo cQnstrulre. . f~~ei~ ~Diuroalc~, fi jpqi ~~P i~f,lll-:-

Plastka şl·a găsit pe cei mal de 
seama reprezentanti: Storck. Salomea; 
Hann, Bust ill bronz; Medrea. Portret 
În bronz; apoi tot un arAdan, indrâ
gostitul liniilor de fineţă simplă, Lalka 
cu statueta Maternitatea. 

Sala cuprinde 32 pânze' in ul~j u 
1 acvareliJ., 1 stampă şi 1 desen. 

La 27 1. c. a avut loc concertul sym
fonic dat de .Sindlcatul muzlcanţUQr 
din Banat ŞI Ardeal", întru comt!mo
rarea mortii lui Beethoven. Dlrljorul 
acestei tinere injgllebări de profet;!o
nlştl, la strădulntele căruia S'a. înfilnlat 
asociatia, este Radu Ur1ăţeanu. Orche
litra este compusă din 74 persoane, 
dintre carf21 din Arad şi restul timl
~o(enj. In program: Simfonia No. 111, 
Marşul funebru, Simfonia No. VII, şt 
Simfonia No. V. Un mai potrivit prI
nos memoriei titanulul Beethoven nid 
că se puteâ, de dU precisi unea cu care 
s'a executat tntregul program şi tnms
punt'fea publicului auditor În aceea 
atitudine de sfântă umilintă care te 
cuprinde în fata fonnidabilulul sublim. 
FI.care notă dIn Marşul funebru pă
trunde sfâşietor în suflete şi Dumai muiA 
comlrlle de jale picurau resemnarea 
in faţa înalterabllului. Au trecut clipe 
pânăce asistenta scăpată de sub stă
pânirea covărşltoudor sentimente a 
Izbucnit frenetic in aplauze. Dacă sur
plusul de temperament al dirljorullfÎ 
era mai reţinut, aveam o perfectă in
terpretare a marşului funebru. Simfo
nia VlI, supranumită "Poemul dansu
lui'" şi-a găsit În dl Urlăţeanu inter
pretul adecvat. Indeosebi in fraza din 
urmă, AUegro con brio, in bogătia no
telor puternice şi Incidentale a dat do
vadă de perfectă apercept1e. Simfonia 
V, a Destinului il este dirijorului cea 
mai apropiata. 

O-l Urlăţeanu este unul dintre acei 
dirljori. care ştie să stăpineascA nu
numai orchestra, ci şi masele. Tem
peramentul său viguros, dacă n'ar fi 
Întâmplător muzician, i~ar dA fasci
nanta energie a dictatorului. Aprig 
uneorI. Este calitate inăscută şi DU ca~ 

ştigată prio educaţie. Şi mai pre8lls 
de toate de incontestabil talent şi 

pregnantă Individualitate. Avem ferma 
convingere că vom mal auzi de din-
sul. R. Qşcu. 

! lenta acesteia se preface inconştient 
duşman a tot ce este nationll 1 şi ro
mânesc. 

PUbl1cul select. şi popor cu vădită 
plăcere sufletească fi adânc ~motionat 
a ascultat conferinţa in adevăr acade
mică a o~ulut de ştllntt', care este 
protopopul Or. Dimitrie Barbu. 

Corespondent. . 
~ţ4 . - en $rr 4~ 

SpectaCOle. 

Teatrul orişenesc: Vineri l Apr. 
Şarlatanul. Sâmbătă la" p. ro .100 il! 
castel. Sâmbătă seara, Tănase (Cărăbu,). 
Duminecii la :3 p. m. Nu mă 'n:;lor. Du· 
mineeâ la 6 p. m. Şarla1anul. Dum. seara 
Tănase (Cărăbuş). 

Palatul Cultural: Duminecii a Ape 
Festivalul ~Qc'uMărăşti~. 

Cinematografe: . 
Apollo: Vineri şi Sâmbătă: Pat şi Pata

chon .ca milionari". Din 3 -13 Aprilie:. 
Mihai Strogoff, senza\ional! 

Uranla: 'Martie· 31-Apt. 2 ~ Circul 
Dawie:s. Dela 3 - 6 - Aprilie: F1uturele de 
aur. Din 7 -1 Q Controlorul vagonului de 
dormit. Din t 1-13 Aprilio; Ajutor 1 mA 
prigonesc banii! . '. " 

" Elisabeta: Do Vineri IncePind :". ,.M..lz~, 
rabilii", după. celebrul roman a lui V~ 
HUgQ.; 

J." 
/ 
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In rszolvirea crizei mondiale a 
combustibilnlui. 

Civilizaţia modernA constă din tran,for· 
mări cât mai numeroase ~i continue o. di
feritelor energii din una în alta. Geneza tu· 
luror însă este energia motrice şi prin ur· 
mare la baza civllizaţiei noastre stau ele
mentele ce pot procura această energie; căde

rile de apă şi comhustibilul. 

Pe măsură ce omul a"îmd la îndemîl.nă 
stiinţ&, Il crciat maş:nile şi a utilizat cu ele 
diferitele surse de energic ce natura j·le-a 
(tferit - civilizaţia a prosperat. _. Dar şI 

progresul civilizaţiei a SCOli la iveală noui Ce

rinţe punand technicei noui probleme de re· 
zehtat. 

S'a simţit dar cu timpul nevoia de a se 
ciiutâ noui surse de energie şi astfel dacă 
technica a născut civilizaţia - eivili7Al.tia Il 

rroyoeat progresul techniccî. 

O technkă prosperă, Înfloreşte civilizaţia, 

O civilizaţie în des\'oltare atrage o perfec· 
140nare şi o mărire a technicei. Şi nu se 
Sreşeşte dacă numărul de coşuri de fabrici 
sau numiirul de tone de cărbuni pc cap de 
om ar~i în focarde unei ţări se ia ca cri
teriu de apreciere a civilizaţiei de care ea 

• ~e bucurii, De asemenea gândindu-ne la pro
gresul tcchnicei, nu·l putem concepe fără a 
admite o utilizare pn)grec:iv8. a Intmor surse
lor energetice. 

Aceste <;ur~e enerrreth:t· - precum am 
!OpUI; mai sus - constau fie din căderile de 
apă fie din diferitele specii de combURHbîl: 
că! buni, petrol, gazuri hidrocarburo8!<c, lemn. 
Şi astfel dacă in vechime bogăţia unei ţări 

se evalua după cantitatea aurului după care 
dispunea - în prezent ea se socoteşte după 
numărul tonelor de cărbuni sali petrol as
~uns in subsolul său, 

Combustibilul a ajun" mai ales in zilele 
noastre să fi<: I1xul princip~1 de oscilaţie al 
!,oliticei mondiale şi fiindcă căderile de apă 
fiU pot satisface decât în mică parte cerin· 
lele actuale industriale - lupta principală 

se dă în jurul cărbunelui şi petrolului, fje
{',are tară căutând a-şi asigura pentru ea cât 
mai ml,lHe zăcămillte de ae<:st fel. . 

Toate cercetările ~'au indreptat spre des· 
voltarea şi stimularea mijloacelor pentru des 
coperirca de noi zacaminte Dar precum că
derile de apă - naturale sau artificial rea· 
lizate - ;;unl limitnte, tot a~Q. şi zăcămin

tele de cilrhl.lni ~au petrol "unt fmite, 

In schimb însă orice consum - şi sta· 
Ilsticele arată o creştere repede a Il!i --- im· 
J'uţinează depozitul care prin urmare după 
un anumit interval, va fi epuizat. 

Şi atunci ce va fi? Pe cât de logică este 
această întrebare, pe atât de actualA. O con· 
sultare a statÎsticelor consumului de com· 
&ustibil solid şi lichid, arată un l"onSlIm din 
ce in ce mai mare Dintr' o asemenea f xa· 
minare se poate ana că in anul 1 RS2 s'au 
ars În toate cazanele de pc globul pămân· 
lesc 320 milioane tone eărbuni. S'a urcat 
acest consum la 1)80 milioane tone în 1900 
pentru a atinge în anul 1920 peste 1 mili· 
de tone. In prezent ceest consum a fost eu 
mult întrecut. 

In ceiace priveşte petrolul, staliaticele in, 
dicA in anul 1882 un consum de 5 milioane 
tone, în anul t 900 un censum de 20 mi
lioane tone pe când in anul 1922 el s'a 
ridicat la 100 milioane tone. Progresia după 
care creşte consumul de petrol - precum 
se vede - esle şi mai amenintătoare. După 
ultimele rapoarte Statele Unite ale Americei 
îşi vor epuizQ in 10 IUti intreaga cantitate 
de petrol de care se cunoaşte că dispune 
in prezent. Admiţându-M pentru viitor ace
iasi aUur! a creşterei consumului de com
buatibil, s'a calculat ei s'a găsit că până în 
anul 1975 se vor epuiza toate zăcămllltele 

de combustihil cunoscute până În prezent 

Şi daci indioaţiei anului 1975 nu-i·se 
poate pretinde exactitatea unui rezultat mate
matk:, daci prin urmare - ca consecinţă 
a evaluărilor aproximativ făcute - terme
nul fatal nu va fi 1975 - el va trebui 
totufi să fie anul 2000 sau 2100. rndife
rent care, in curs totuşi de 200-300 de 
ani el va trebui să la fiinţA - noi zA.că· 
minte de petrol ne mai formându·se in tim. 
purite noastre. Ar fi acest termen af"arşitul 
cm1iu.ţiei omeneşti, sfârşitul oraşelor şi daci 
nu ~ sw"ltul omenirei, totuşi intoarcerea 
ei t. viaţa din epocile primitive. 

Omul de technici Il chemat si prevadl 
aeeat BÎarlflt şi deci aA lupte .·1 înlătura. 
ştHnţa e chematA dar a soluţiona aeeutA 
problemă ee ÎntereseazA atât ele mult 
81IMRirea. 

Care va fi această soluţie, nu se ştie
Gat trebue aă fie una. 

(Va II1'1II"). 

TR1BUNA NOUA Nr. 4. 

INFORMATIUNI. 
Prin strAduinţa harnlcUor conducă· 

torl al "Astrei lt din Arad şi cu con~ 
cursul desir.teresat al oamenilor de 
bine, s'a ajuns tn situaţia de a putea 
tnfllnta un Cămin Cultural in apar
tamentele Palatului Cultaral. Aplaudăm 
aceastA străduinţA şi nădăjduim cA 
acest Cămin îşi va ajunge scopul 10-
fllnţăril. Urăm deci, mult progres Că
minului a cArui necesitate era oportună. 

• 
JoI s'a comemorat li Opera română 

din Bucureşti de dtre Asociaţia ge
nerală ii cântAretllor bisHiceştl, 100 
de ani dela Instituirea adevăratelor 
bue ale muzicei bisericeşti de către 
nemurltorul Aoton Pau. 

• 
Studentii moldoveni au hotărât grevă 

de ziua de 30 Martie C., s;>rt' a l'xte
rloriza indignarea produs! prin inter
zicerea serbArilor pentru Unirea Ba
sarab1ei. 

* 
Ministerul de finanţe a dat o de-

cizIe, prin care preţurile de vânzare, 
fără taxele de consumaţie, a băuturilor 
cu tăril peste 30 grade, se fixează CLA 
Îm:epere dela 1 Aprilie - 1 August 
1927, după cum urmează: 2,10 lei de 
g~ad decalitru pentru spirtul dln vin, 
10 leI de grad decalltru pentru ţuică 
şi rach!urile cu tArii peste 30 gralje. 

Aceste preţuri vor servI ca b8ză la 
ca:cularea suprataxel de 20 la sută 
ad-valorem, Iar calculul se va face 
adăogându-se la aceste preturi taxele 
de consumatIe şi taxa ce producţie. 
pentru băuturile supllse la această taxă 

'" 
Reprezentiile teatraJe româneşti pe 

luna AprlHe în Arad. 
2- 3 Aprilie "Compallia Cdn1bllş· C. 

TănJs,-, va reprc;:enta: Sâmbătă 2 Apr, 
fN1'R'lJN CEAS BFN, revistă in 2 acte si 
1 (3 ta blouri de Kiritescu 

Duminec.t 3 Apr. V 1 V A T, revistă în 
2 acte ,i 16 tablouri de Vladoianu si Rodan. 

8 Apr. Asamblul de Comedii al teatruluÎ 
Na.ţional din Bucureşti cu Dt Aurel A/ha· 
IIQSrSCII şi D/fa Nataşa All'xandra YR ::Ia 
o singură repr('zentaţie cu celebra piesă 

cĂSATORIA, comedie în 3 acte de Gogo!. 
12 Apr. Artiştii teatrului naţional din Bu

cureşti sub conducerea Dh!i R, BHlfinski, 
vor reprezenta: IOANA D'ARC, piesă in !j 

acte şi un epilog de B. S~haw, 

25 Apr. Artiştii teatrului naţional din Bu
cureşti sub conducerea DIui G. CipriatJ, 
yor reprezenta: HOŢ 1 1, tragedie în 5 
acte de Sehiller. 

26 Apr. Turneul de comedii cu marele 
comic Ioan Manu sodetar al teatrului Na
ţional din Bucureş1i, va reprezenta: FUNC
ŢIONARUL DELA DOMENn, comedie in 3 
acte de Locustean. 

1 Mai, Mie1H COflSlatlJinesclI, socletar 111 
teatrului naţional din Bucure~ti, va repre
zenta: COCOŞTJL NEGRU, fantol'k drama· 
tică de Eftimiu, 

... 
Şcoala normală de fete va da la 10 

Aprilie orele 3,30 seara - în Palatul 
Cultural - o mare serbare urmată de 
tombolă in folosul bIbliotecii şcoalel. 

Câştigurlle dela tombolă lunt tn 
o mare parte lucnte de elevele şcoa
Iei şi se compun din: brodtrll, fileurl, 
te!Oături, vase pictate etc. 

Pretul locurilor 50, ~O, 30, 20, şi 
10 Iei. 

,e r « _ •• .,.. ............... 

In foate localurile --
.... se găseşte heres din 
Fabrica-Temi,oara S. P. A. 
---Furnizorul Curţi Regale. 

Toată lumea bea aceasta bere ::::: 
'::::. care este cea mai excelent! 

" 

PARLAMENTUL 
ApropIIndu-se sfârşitul :Je-I tre el spre bucuria celor ln~ 

siunei, proectele aşteaptă vo- teresaţi. 

tarea grabnică a deputsţUor - In senat d. Trancu-Iaşi 

In zilele acestea OI. Petrovlcl 
şI-a susţinut cu multă vervă 
oratorfcă proectuJ celor 33 
catedre. 

- Cu toate că se impune o 
acce!erare in acţiunea parla
mentarilor, Cuziştii găsesc ni
merit să se războiască in-

t ." .-. 

susţ!ne energic proectul său 
privitor la "incurajarea COIl

strucţiUora • 

.. ...,t.* .,... ... t ........ -L'..-•• trtvr" 

~UfJ;;;.J..LI!n S"" A.... AI. al - - 'aplaman. 

Situaţia politică. 
Externă. 

In dlfere-ndul Italo-]ugoslav n·a la
tervenlt nlm!c deosebit. 

in aceleaşi cercttrl ale aceloraşi pu
terI se lucrează tncă la aplanarea lui 
- Turburlirllc din China - atât de 
sgomotoase şi primejdioase in ultimul 
timp pentrn europeni -- îş! au c:ân
tecQI lor. Iar cel care se înt.ltletnlceşte 
a invârtl manivela flaşn~tei este însuşI 
Consllterul sovietic dela Canton. 

O primă şi definiti vă dovadă: la 
Shanghai s-a arbor;jt drapelul Sovietic. 
-Se spune eli d-I Lapedatll, fost mi
nistru de fimmt~, a fost insărclnlt de 
guvern cu conducerea unor trah tive 
uentru contractarea unul imprumut in 
Germania, In legătură cu aceste tra
tative, Minihterul de finante a decis 
I"uspendarea averilor foştilor !'iUpu?! 
germani, aflate sub sechestru. 
- Conferinţa mieei antante a fo~t fIxaU. 
pentru 15 Mai. Nu s'a hotArit încă 
localitatea. 

Internă. 
-------~ 

Cu cine să Începem. Fiecăruia
cInstea ce i se cuvine! Deci, cu gu
vernul. - O spunem cu toatâ sin ce· 
r!tat~a: dacă proprII săI partizan!. ar 
da generalului Averescu, răgazul pe 
care iwl dă opoziţia, guvernul ar putea 
să-şi vadâ mai serios de treabă. 

Dar aşa - asaltat de ceata postu' 
lanţ1l0r, a ple~'~arilor şi a minlsterla
bllilor, - nu ştie bietul preşedinte de 
consiliu cu cine să inceapă şi cu cine 
s'o isprăvească, - Căci este intr'adevâr 
o situaţie hazlle: parlamentarII opo
zlţionlştl l-au parte alăturl de cel ma
jorltarlla cealurlle oferite de preşedlnţ;\ 
camerelor sau de anumiţi miniştri 
pentru, .. ", strângerea rindurilor; În 
schImb parlamentarli majoritari lipsesc 
-.fttIVIZ r t.. _ ţ..-

eu gloata de la şedlntele carneril, fapt 
care a determinat pe pre€if'dintde dt 
comi lIu să-i ameninţe pri [l preşedfn
tele camerii CII.,,, conf!s:':Hea diumif. 
In definitiv îi vine greu şi preşedin
telui cameril să voteze I~gl cu o ma
joritate.... minoritară şi can\ totuşi 
prin rezultatul votultti trebuie să fie 
ro IIjoritară. 

Vedeţi sunt sltuaţU delicate care 
încurcă şi f·lozofi ca d·1 P. P. Ne
gulescu. 

La. alegerile dt! senator dlu Teleor
m.m l a reuşit candldatu! guvernulu[ 
cu o frumoF-să I112joritate. Dar dacl-· 
vorba Dlui Goga - "această reuşltă .. · 
ffa sigură U d~ce atâta desfăşurare' 
de forţe şi ma! ales dece atâtea În
gerinte, produse ch!ar peste ordinele· 
severe ale Ministrului de Interne. 
Cum 's'ar putea tallfldi această In
subordonare ad minlstrativă, 
După candidatul guvernului, ur

mează tndată, candidatul parUdulul 
national-Ilberal cu 5035 voturi, fa,ta·, 
do:' 22/14 (adică mal puţin de juml-; 
tate) obţinute de candidatul oaţlOnal- . 
ţărănesc. 

Şi n'a trecut decât un an decând 
Liberalii au părăsit guvernuL. Ţara: 
îşi dil seama de Importanţa operei 
reaHzate de ei. Nu p!erde din vedere 
insii nici strAlucIta activitate în. pertrac
tare a naţional· ţărăniştilor. Un ultim 
rezultat pozitiv este ... retragerea dlt'! 
partid a întregei organizaţi uni diG' 
Roman. ŞI nu va fi cea din urmi1 
Suntem convinşI. 

Regretăm Însă el lucrurile nu merjit 
tocmai bine nici în organizaţia LA.N.e.
ului. Se continuă zizanil1e dintre şefi. 
Curios lucrul L.A, N, C. este o orga
nizatie politiCă tn care soldaţi mult\ 
şi vrednici - dar le lipsesc condu-· 
cltoril. Şi sunt multe orgaDlzaţ!an! 
politice ale căror conducAtori aleargă 
cu năvodul după câte-un pirtlt de 
partiz,n. 

#Q'-U • 
.. ..,.. • e-
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