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Cu prHegiul comemorării seml-I Sa creiat pentru ţară posibili-
ceTlt~narulu) războiului nostru dela tatt>a d~ a se inz~stra cu inst': 
.1877. prin conferinţe ţinute in di- tuţiJle şi uneltde ce'j trebuesc 
ftr,te oraşe ale ţării, ni s'a ară- pentru a transforma bogăţiile el 
lat odi1tă mai mult că cuminte- in bunuri utlle si necesare lOCUl· 

nla străbună a neamului nostru torilor ei, pentru a nu mat fi ne
ne-a dat aproape In todeauna VOle - ni ăcar într'un vlItor mai 
oe.meni, cari au tnteles semn~le tndepărtat .- să fim tnbutarh 
17iemurilor mari şi au dt::sclfrat altora. 
lămurit din vâltoarea lor indicaţia Sub controlul ,i cu participa
drumului ce trebuia să'I batem. ţiunea statului s'a dat posibilitate 

$i acestia s'au ridicat cu atât tuturor ent'rgq!or economke
m~j sus de-asupra vremii in care noţionale ŞI străme - să participe 
trliau cu cât mai greu erau de la pun 'rea 1n valoare a imense
furat tendinţele, nejesluşite rncă in lor bogăţii latente ale tării, pu
adâncimea lor, ale maselor ai căror nându-se aS1fd bazele sonde ale 
reprezentanti şi indrumAtori erau. uneI burghez i, care va trthUlt' 

Cine va contesta că generaţia să intre ~r>\a fnce:1ut . tn şcoala 
rena5terei noastre naţ!onale şi sol1dantăţ!l naţlOnale ŞI a lnter€'
lf,teoleierH statului român mod~rn selor obstt>ştl. . 

- n"a avut, pe lângă entuzi~smul Reforme sociale şi politice au 
vizlommlor. şi acel uimltor simţ rupt larţurile ruginite şi . enE'rg' I 
.al realităţilor, pe care l'a con ca au fost fncătus1te zbucnesc 
fll'mat aşa ,de strălucit desvolta- viguros din intn g truoul ţ8rii 
rea ulterioară a statului nostru Marele refOinle ale impro;met2-

T 'm "e nn""t lHlt d rHii şi ale votului obştesc ur-I PUPl ,Jr,,~ re s .'. e a.se 
l'Iiem vrEmuri de mart prtfdcefl IrkaZ:1 l'a d~ ClCtl"11 bai i:~E' ~2 
~1 numaI Hrea noastră omeneas~a! nai1zeze sDeranţl'le ce S);lU pus in 
cu simpatiile şi resentimentt le ti (-'le, facâlîct dlrl t~r(iruÎ 00srr:' 
pentru Oomenil din viaţă, ne face ob'd·t un cetcltecn stăpân l)t' 

si nu vedem limpede că <;e croip"c SO;lTta lui şi mândru de contributia 
cii pecan le vom bătători multă ce poate da la piopăşir<:>a prii s~de. 
vreme de aci incolo, Peste hCltare se re,~u(:ert's.; PI)-

Şi ast8zi. ca şi altă dată, dea- z;ţiiie pierdute pp n~ drfpt in Sl!l1-

supla cârdurilor ntgre de cron- pdi;;. ŞI st: ma Pcţu"lior ŞI la m3sa 
-_ ... ___ ..::~~tinitori ce R~ mai aţln De urme!(' ne:mltlrihr civibl::te este H'ZPfV,'\t 

rămlor războiului care ne·a d~t un loc de Cinste ŞI pentru R)maniJ 
unitatea neamult;lt se rid1lă Ui maşll cE'lor Ci" ne~:'u (Lt h:
oamenj, cari pf'ste şi cu toate> dE'pedel't?l oe Câ"H)I:!~~ ·ie:d P~ev'1a, 
r1evnlle pe care te îndurăm, sch - ne ~u l:ltr~ g·t hn~iirdc~ ţârii Ş 
ţează noi drumuri la cară1ul că- Ve gh;ad la hainic;a lnr. 
rora gpn~r3ţli mai recunos~ăt0are De ce ne-am ma! idoarce CiI 

ii V:l[ binecuvânta. ochd ln altă parte ŞI nu am v<'Jea 
Şi astăzi, ca şi atunci. birujnţa in df'woHc rea vlrtut1lorllo2stf i ' 

armelor noastre trt'butşte conso- pârgh!â flrIn care ne ~)m fnă!ţi? 
lidată printr'o temeinică muncă 
de (IrgaHiziHe internă. Iar acel _A_ ... _ --.. "....... _ ... r .... 

'oamem 'politic:i. şi numai acu, fntrebări făi ă răspuns 
cad au văzut mai limpede nev,ldt 
statuluj nostru modern şi rntfeg't, 
aceia au numaI dreptul să asplre 
la conducerea acestei ţări. 

De ce?1 

Dm acest punct de vrdpre, aici în Arad nu a anlt loc nici o serbar<:', 
adică al necesltăţilor la care răs- !laII alte manifestaţiuni in ziua de 14 ~filrtie 
punde, trebuiestepnvită acttvitaleB a. c. când ,,'au Îmrlinit 50 de ani, dela 

organizf\torie pe toate tt:renunlt' proclam:.rca indepcdcntei statului roman, 
"it ţii p:.bliee, a partidului IIbt>ral .. ' independenţă cucerită prin luptele glod. 

în trecuta sa guvernare, pt:ntru oase al" a1matelor noastre contra Turcilor

a plltea aprecIa la justa ei va- câ.nd in restul ţă.rii au fost mari .~erhări şi. 
loare opera realizată. . manirestaiiuni naţion2.1e) 

Suntem Întrebaţi -lin ce cc1nsideraţiuni, 

Prin reformele votate s'a dat 
neamului românesc. Od31ă cu 
~coala unitară şi şcoala indicată 
de cerinţele ştJlnţd moderne, dar 
mai al~s şi de ntvode pământu-
lui nostru, pe care, 1n sfârşit nu'l 
mai. stăpânesc cei ce-l exploa-
fează numai, ci şi acei care-! şi 
iubesc. 

, 
1. 
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Hotarele dIntre tărl, fie cA s'au ho
tădlt pe cele p<:c!nică fie prin rAzboaie, 
nici .od~tll nu au putut ft În aşa fel 
trase. in cât toti IOCtIitnrl! de un neam 
51 fie cuprinşi exact in hohrele ţării lor. 

De acda dealllr:gul graniţelor, 10-
clJitor!i tarilor vecine sunt amestecaţi: 
a,·jese;t sate )nf[t'gl de un neam tră~ 

lesc in hotarele unei ţări de alt neam. 

Tot astfel şi ta.ra noastr~, in urm::i 

marf'iul război nwndi al, dealul'gLJ! gra
niţelor dinspre: Serbia. Ungaria, Ceho
Siovacia, Polonia, Rusia, are in lă

untru! hotarelor el sare intregi de 
lucuit'Jrid,~ ai sus zisebr ţări. 

Şi fiind:! despre sC1arta viitoare a 
unui ncem nu Ce'I cari trăiesc sub 
<:Ilă !;tăpânln: pot h)tărâ, ci a~('i cari 
trMt'sc in statul I bcr. 50cotes;; că ur
tn~toz.rE~a linie de condilă, se Impune 
pentru cei de alt neam pe care im

ordurările l-au a~i.at în mijloeul no
~tl!. ~ă devină Cd"t~f)j cr~diO:io:,i şi 

să partl'i pe in mOt1 il ctl v pe toate te~ 

-r .... 

Onera culturala . -Sharşitl de partIdul Maţianal-Llberat 
de N C. 

Opera culturalA săvârşltA de part:dul' 
N3ţlOnai L beral În timpul cât a gl1~ 
Vtmat ţara, a trecut în domeniul !I
tonei. Această operA: va forma ţinta 
unor' isbucniri plasate cu cea ma~ 
indărjită consecverlă in ridicarea 
cultuîaJă a saleler $1 în indrumarea 
instin-:telor românt$tl pe cărările as~ 

p1rat'l!or naţionale. Priviti cu recu .. 
noşt:nţă di! sufletele smulse printr"âosÎ 
dlO bantuelile a~ltlrii ŞI din cort!'glul 

. mist'Tlei, cuvr~se sa ne apărăm te~ 
sa uruI cultural la care a muneit c. 
dc~intHfs~re atâtea gt>oeraţit. O facem 
aceasta pentru faptul că de un tlInp 
incoace firi presumpţioase şi intorto-
chlate vor să o coboare cu îndrăsneala 
Ilegaţ'umi la mij!oaccle drmag.~gî;ot 

ae stradă, Cu hmgi paradoxe, in nil
zulnţi certate cu nrandUlrea log;cA" 
aCt'şti colăcari pretind a fi socotiţi 

drept oglindă a realităţiI, d€'şl prin 
gura lor se scurg doar flUcrăturiie 

rdlt'xiuIJilor culturale. 
·ri'lJîii., OI' a,-::vi':!IP. - la n .. rO(Y,r~'!l1 • 

t tII siuloa :.H1ur 'IIHe dt! pHoetul 
t+dl noastn~ între ·hA.rele căreia tăiesc; 0POSiţf.', jmplnşj de interese mt5chloe 

~~~i d,~. p~og:f.':UI Ş! bună st~rea ~ a:e-I in scrisul lor e furişat! gri:lbJ dupA 
!oii~la, dep,neL 10 mare măsură Şl buna succes demer, In care vreau să pIr. 
lor SI;!! e. ioleas:ă tuate gâr.duriie sfinte tur nate 

Ori ce altă atltUQh1e. - lăsă că in faple; ale partidului hberal. Ghlf~ 
poate fi oricând reDrimiltă - este pă- luiţi de p'ă,::'n.tJ Urli, uită că de o 
J'!ubiloarr tutui r lelorlaite interese jumătate secol de când partidul Ebera. 
m noritan·, f e indlvidllale f.e colectiile. s'a afl;mat in cor.ducrrea Ţării, uni-

Una din a:este a-:t!vit~ţl, la C;:rc tatl'a n;,ţională de astăzi f.':sle coose-
~1ll1[ datori să participe' şi minorltătlle CI I ta;:} frr::ască a fră~âolărdnr şi griji 
din t;fra nOit:;tra, este cea politica lor cultur.,le cu cari aCfst partid s'a 

Politica .este s:ng:lr,1 c,de pentru cunUllat dela iilÎlriparea ·sa~ Că, in 
v,do,jf"area nâzlJlnţel6r - în cupnn- h:t1g-l sa gJvernare, partidul liberal 
sul ideii de stat - pentm minoritati n'a smuls <1:n ograda Ţam toată urzica' 

ce: şI pf'ntru r'lmâni j năZ'linide ş: ale 
uoora ŞI ilie a,tora f0rmâod reia ce 
se lh!emă progr;,mu! partldelor politice 

Corn .însă partide p')lltlce cu pnsi-
bditatl de re:'lii2~rea programelor, .!ltele 
in alar~ de p~1rtid .. :e naţlO!1ale - ori 
c: re le-ar ft tituL1tura - nu pot "â 
; x'ste, e~te fără nici un folos practic 
COll:>t,t'lIff'a minoritatilor În partide aşa 
zise minorltare. 

t.tă dt.> ce socotim, .::li datotia mi-
nO:ităţilOr este că să renunţe - în 
poll!i 'ămăcar - la - izc,larea lor în 
oartlde mmoritare, Să pătrundă mal 
bine În diferitele partide pollti'2e TO
m'ineşti piln care mai cudr.d îşi pot 
apără interesele, ele Gewnjnd În chi
pul acesta parte diD""programul parti-
delor din care fac parte. • 

, Rămânând şi mai departe În izola-
rea care lea impus-o c<ltl-va Indlv,zi 
ambjt'o~i, ori câti- va bătrâni cari nu 
pot :;ă se mal ilu 5treze de cat pozând 
In eroi nat!onall~ insemneazA a nu-şl 

cunoaşte interesele şi a ne provoca 
:,ă le bănllim 1rt permanenţă şi inten· 
ţi unile şi faptele. 

Dr. N. P. 

• 
• 

analf,lb, tlsmvlui, a:tst fapt nu' I se 
pOate adlJ:.:e ca acusatiune, şi mai 
vîrtos nu acum când în cor dă: i1e fAri 
seaman ale bstuluj ministru O-r. An-

I ' 
gheles,~u au sămănat pe Înlrtg cu-
prin-ul Rlmâfl1ei Duma! in aceşti .. 
ani din urll,ă, 700J mii şcoli primare, 
sinteză, a unor gflii mărturisite' iti 
bote aşeiate Îa VIitorul nedrnuluf. 
Lângă Cl~este se asei'iză apoi in măr
turii vecInice, tnflinţdrea \atâtor şcoli. 
secundare de toate catt'gorille, şcoli 

proftsionale, normale cari au dat de 
mult cont'gentul indoit al învăţătorilor, 
aceşti sol) al vremurilor bune De care #' 

le a~teaplă Ţara. 
Ca un corolar al 'd fţ'ritelor şcoli, 

se imbrancesc la surr~f4ii multimea 
mare a "cOtperativeJor, obştii lor şi 

băncilor populare" inprăştiate prin cele 
sate" unde se strânge vrednicia nea
mului, Şl asu"ra cărora a planat och:rea 
tredă şi sănătoasă a partldului I\beral. 
In df'pllnă frătlttllte cu aspi r 8ţ' le nea
muluI un:tatea de cuget şI simţiri a 
fost patrimoniullifant al acestui partid 
care a' păstrat intactă conştiintă In 
propagarea sohdanlăţ i naţIonale prin 
cultură ŞI acel simţ e,:oDomi..-flllan-
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clar, care a ţ~sut flntl incrededi ma
sseJor populare in rr,unca de înfrăţire 

naţion:,Iă. 

Cât priveşte act'st Judeţ, din care 
jude-:ătlle antrllberale Îşi !v<'iot'sc mai 
cu Tăutate ful,geriie, spunem fMă in
tentn de iaudă, că sub gllverll'lrea 
ti bera iă, cu to 1te vlforele prefacenlor, 
s'au dat cu turii româneşti, compltt 
ttrminate 56 cludlrl şcolare cu 100 
sali âe cursl/fi, 275 camert' de lo
cuit şi d, pend'nfe si 41 cancelani, frl 

COf/::.lru( fie SUflt 17 localuri puse deja 
sub oeOpt1 Ş dmfre cori 13 lent'uite şi 

4 m'tcnculle. S'au cheltuit aprOXIma
tiv 16 miJloane, pornite toat~ din 
bUlIInllrul p.puJatiUTIÎI dornkd de lU
minat la îi demllul festului prdect I. 
C. GeOIj~es~u, care "prin sbUClum fără 
seamă a dat po!->ibdttate poporului 
român, dosit iotre cele dealuri, să se 

·Înfrupte din bincfact'rile culturii ro
mâneşti. 

Crf'zul stăpâniril prin cultură a a
cestui pământ, a fost fOltlflC"t prin 
bezirt>a forţelor de jt rtfă cari atfsădll 
in cele mai uItate sate locaşul des· 
mo tril sufletf'ştl. ASlfd şi Jud. Arad 
a intrat de .. blllelea in hora nouilor 
orândueli cu Instinctul sIgur al respl
rateI 0,,1 anale. Prin muncă şi fră

rnânlărl, s'a smuls vremii tot ce s'a 
putut p~ntru opera propăşirii c'lllturale, 
dm care glndul nobil al unul om de 
bine a ţ.::.ut scut de apărare şi aparat 
de dălIlulre pacinică. 

TRfBU\JA t-JOPA 

.~' 
Un port,r.. et al lui 1. C. Brătianu ':11.: 

Dt J. G, Dllca, foSlul 11tiHisiru de E,,·· 
tertu. a ţinut în SC.lra de Joi 10 Martie, 

la A/hell' II, oconfer-iH/ă, lnti/lllalJ: "Ur
mănle riisboiului de/a 1 S 77 din pund de 

I'i,dert in/crll U, 

eli pri/ejfl~ oastei COli/CI in/e a schilat 1.111 

admirabil podrel al lui Ion C. BrJthHw, 

porl,'el pe car,' il reproducem dl/pă Ilo/de 

S!cllOc~rafict spre a şti şi popontl ardefcaN 

cine a jost acest mare bărbat dl! SI,l/, 

"Cu cat trece vremea cu atat ap;Jft' 
mai Iămunt c~ adevăratul genIu crea
tor al aCflel "pod a fost 10;' Brătlitl'U, 

Supenoritatea 1,,1 Sf' datoreşte fap
tlllui că, fă:ă iudo'a!A, pcrsor;aii 1alea 
lui a fost cu mIJit miii complexă de-. 
cât ac\'a a contf'mpOfânilt)r săI. lnsu
şlri care de obicei se găsesc im. ră
ştiilte la persoane d~oseblte, cu at~7 

mai firesc cu cât de Cele mai multe 
ori ~unt contradictorii, rotnlo~ul se 
reg-ăsesc, totuşI. impreunate într'o de- . 
săvârşită armonie, 

Intr'adt'vărJ lao Brătlanu era tot d!' 
odată jd~a\rst şi rf'aI1st. 

Pâoa la cele mal a,1âhci hătrâneţe 

Si pe deasupra tuturor amăraciuntlor 

Şl tuturor d~snăd· j Jt!or nnd vj~\j stJu

I G. Duca. 

ti1rea toale repercusiunile pos:bile al" 
a..:ţiun .. j sale. 

Par când se h ,tăra ŞI mai cu scam~ 
când ua plurile tari: şi "c n<:amuIUl 

sau e,au piimeJdultc s,u ne:.oculit<', 
n1rn, ni nu ştia sa se avâ ne îil L pla 
pdltru apărarea lor cu O' !l13i n, Îl1-
frâ'ltă enrrgie şi cu o mii; răzeş.:as.:â 
tena:itate. • 

III Ct'a~ur!le mari, spunea el, lăsaţi 

rDţiuilJ.mentu! să fit! slâpânit de glasul 
lnlmel vna:;tre. 

lil sfârşit, 1)[1 R;ăt!~nu era tot dt;O
dată autoritar Şi f,~rme,:ător. 

N!fl1rnl n'a l'x~r-:ilat o a'utoritate 
mal supremă şi ilU s'a b lcurat de un 
ascendent politic ,na! alotput·trnlc, .. VI-
1 rul" era porec~a lui. D,rr această au
toritate nu se Într.meia nici pe tiran it" 

nici pe teamă. Ea izvora toată din 
iublft!, din io.::redcf e, din respect. 

Ion Brătianu nu suounea, el cllcerea 
sufktele. t'arm,'cui Săll personal era 
provtrb~ill. Putini oa'nt:nl ati reuşit să 

stârneascil devotament!! mai mişcăt\lart> 
şi putlui advdsari politici all s-:ăp<at 

!l('cuceriţl sau neturburatl de puterea 
accstu~ farmt>c. 

c1umatt", el a rămas un apă;ător cre- Mal presus însă de toate aceste in-
di nctos' al conct' pţlilor idrallste. Se ::.U~lrI cel ace a dat person aiI tA ti I lu! 
inflăcAra pentru idetle g. nf'Joase cu o Ion Brâtianu ni mhul ullei neÎntln.ttt" 
căldură C!lre a Ins1lflat pAl şi bătrâ- străluciri este apost"llca sa desintere-
net Isai!' violc1unea dătătoare de viaţă Sare, a tot stăpan'toarea sa dr"Rostt' 
a unei veşnice tinereţi. de ţară şi ned,zmlnţlta sa încrelh:rt' Îll 

In aeelaş timp insă el n'a perdut Î Isuş1rile, în puterea de vidă a nea
nici o clipă simţul viu al realitătilor mulul său. 

şi conştIInţa treală a po~ib'l\tăt lor Când atatia au cunos\:ut ambiţiu-
R<tre (\(1 intr'o fiintA omt'nească au 
tost mal unite viZ'tJOea viitorului Cu 

mIe dt'şarte şi vanitătlle mes(h'ne~ el 
nici ollat! DU s'a seobo! ât până la 

Instln.ctul nevoilor porullcitoare ale pre- ele, neîncetat s'a ină!ţ<lt de asupra lor 
zentulul. 

Nr. 2 

,. 
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Inşira ld ace ,te ade ... ărurl ,acelei opinii 
care păstrează calmul j'ldecc1ti Depăr
tlmtoare. ne slmţlln d'ltori &ă-I amintim 
prJn scrisul acestui ziJlr, că stand cu 
neclintItă credmţă în jllrul stindardu'ui 
partIdului naţional liberal, ia toate 
cirpele pândlm cu draguste româ
nească la opera culturală săvÎrş'U 

fără sgcmot de cei ce Şi în trecut 
din ridIcarea m8sselor popuiare şt~au' 
croit o lilahă datorie, Cat priveşte 

viitorul. af rmăm cutt%.ătOfl că partIdul 
,liberal este= ~lOicul şi cel mal tramlc 
temeiu pe care se vor inchega aspi. 

De a~eia in vreme ce multi au rl$..- Când atâ\Lt s'au lăsat ademeniti df' 
mas visători, Ion B 'ă~iallu a fost ~I_ - blălJicillnl\e omen~ştl. el cu senlna[aTe;>-' ...................... --....... --------- __ "'J.,.,~. 

le·a o'olit oe toate. 
rurea un rl'al'zator. 

ratllie neamuluI, 

• 

Restabilirea adevarului. 
Iotr'o gazetă din localitate, care cau· 

tă cu lumânarea aprinsă dupA ş'lrl 

tendenţ'oase, a apArut. un adicolaş 

asupra alt'gerli de. primar d:n comuna 
Sambătenl. trâmb ţând că actul ale
gf'rlt s'a dat intre 2 tabere adverse 
politiceste, Ca martori oculari la acea 
destindere de f()'ţ'! anunţăm publiCU
lui ct-tltur cA sus numha alfgere s'a 
dat nu pe ch~sui politice CI pe chestii 
personale, 

tn vrt'me ce multi d:scutau, crltlcau, Când alâtîa au tovăit, el singur a 
tilosofau. Ion Brat!anu cn:a, Ion Bra 
tianu clMea. 

Pe de altă parte Ion Br,Hianu era 
tot de odată cu,npătat şi indraznet· 

OOlc1nuia să ,-pună: "tndr~zOt·a\.ă, 

dar îndrăzneală în cele bine chlbzuite-. 
ş! de fapt, chbzuia, ch1bzu!a, in tnt
de;luna adânc şi mult. Nu inlrt"prlndea 
nlm i c pAnă ce nu I'f'rcda si nu cân· 

Cronica sanitară. 

TUBERCULOZA 

Câad atâţia au p'erdut nădrj iea, el 
sh1gur a crezut şi prin credinţa a bI
rUIt. 

Mai luminoS' ca ori când, el ne a
pare azi în per~pectiva Istoflei, aposlOl 
al unei crec1lnte, rob in Slujba rena
ş'erei Romântei mod.'rae. 

limba nu sunt s~utlte 1uheTruloza nu 
se moşteneşte daT se p,'ate coşilga, 
Deci trebu e să ~tI 111, că nu sunt osan· 
dlţi la m'}arte coalii ai căror păflflţi 
tiU s~Jfertt de tubrr..:uloz!, Actştl COPII 

de Dr. M. nţjscuţl din p3f1nti tuberculollcl, pot 
Tuberculoza este cea mal inar~ ne- .. ă fie mai Slăbuţ'. mai d~blll ca or

noro;ire a omului de azi. Se mai nu- ganism, Însănll't de cum nu se nasc 
mt'şte boală de pkpt, b'alA de plă- cu tubl'ruloza in ei după cum Unii 

miini. Ofrh:!, h .. ctlcA -in p:trt"e nOd~tre ,'red. Copiii cu o!galli,m mal &Iab se 
poporul o numeşte h-tică. E;te cau:" inft!dează tnsă tu inerat mai uşor 
zată de baCIlul t!\bl'rculozd de~ ·0· de toate boalele. 
P"flt de R"bert K Lh la anul 18R2. P~r1colul tubHcu'ozt'i zace în tn-
Biccilul hJber.:ulozei atacă în Ot'U- f"etia a.:estel bol' InFrra luber(u!ozpi 
sebi pl!mân:le, dar se poat .. localiz'l; se face prin sculpt!UI bl!nallulm. Ca 
aşt'za pe toate părtlle o ganismulul "A ne ta~emo Id.'e de lIJft'lţa tuber-
IImt'n~sc. ASlfel SI:' poate lucahza in culozd este destul să amintt-sc ca un 

Un a/eRdtoT, 'Illandf' in deosebi la tint·ri (scro- "ulg,lr SCUlp~t al unui bolnav de tu-
f,doza), es poatt> milnif .. sta in oasf', b ·rculozA plJate conţine câteva mlll

- in Incht'eturl (ttlberculoza osoasă) Odne de biclll. O~d daLă un bolnav 
('oP'(lsoondenm n01trt pe piele (Iuou"). La copII mici ata.:a· detubrrculozA va scuipa numai odata 

adese ori plehta ('nembrana) crt'ertlor pe oră, ne put"m· fdce o id,'e despre 
din judeţ sunt rugaţI să ne trim!tă I d n _care cauză du..:e de regulă la numărul bacililor răspândl11 in jurul 
AO es O de tA. I J ti i â ~ moarte. . "ău, despre gravitatta Infecţiei acestei 
"r p n n. ce ma. rZ U p na DacA tuhE'rculoz:l locallzatl in 'plă- bolt 
~artl la prinz. Art co1ul să nu f e ma", incepe a se de"vollit, organismul' . Cum se face Inft'Cţia? lnfeeţla Se 
mat mare de douA pagini de caet alăcat va slăbI. iar b,)ala Se va în· tltâmDI! aSlfd, că scuipatul se uscă 

(
tinde, se va mnlft'sta şi In alte părţi se prăbuşeştt', şi info/mă de pr~f 

sferturi de coalA ministerială), ale organismului, aşa in: mtestine, ficat, prin maturat, prin vânt. se ridică in 
scrise citet pe o singură parte. splină, rinichI. etc. . I 3t'r, de unc1e prin rel-p r~tle ajul'ge in , 

Ele vor cuprinde şt:ri de interes Nu este parucldi 'in corpul ome KiJră, plămân', d~ct n or~..jnlsmul no-
nesl" unde tub~rculola nu ar putea stn( I "f<!l l'a se mal produ·e şi prin 

obştesc, precise II I riguros controlate. pătrunde, mci ahlOir OChIUl, urechea, tusa bolnavului. Bolnavul lUŞ1od, mici 

& 

părtlcele din scuipat zb:>ară la ~ât'-va 
rn~trl in jurul său, lnf~ctând astf I pe 
.:eI sănătoşi din aplOpierea· sa, (nfec
tia se poate face însă şi ptln contact, 
IIrln atingere Şi anume: vasele. unel
tele de mânclfre, paharele din cari 
mănâncă şi bea bolnavul adesea con
ţlll bacI11 de tuberculoză, cari prin 
at1Ug~re pot Infecta şi pe alţu. 

Dispozitie, ÎD~lIl1are tnăscută (moş
temU) nu este. E:jte însă dlSPi 1. tie 
(âŞI' gaU,. A 'easta este cauza ă de 
toatl.! impr, j Jrănle, cari contr but'sc 
la s ăbirea organ ismul1l1. OISPOZ'{ a, 
inclinarea spre tubf'rcuJoză se fnrmt'<>ză ...... 
d,n o mie de factori ca: locuinţe u
mede, intunec .. a ge, in care nu intrA 
r&zt>le soarelui. alimentare slabă Rluncă 
sforţată, gânduri. supărărl sllfh:teş.ti; 
toate acestea produ:e o Slăbire a pu
ttrei de Ttzistenţă a organismului. 

Este deci datoria fiecăruia de a se 
o' zi pentru ca organismul să DU slă
blască. ŞI când va face aCt'asta? 
Atunci când va duce. O vleată normală, 
regulată Că,'j om.ul cel mal sAnatos, 
tare ca fierUl, da,ă va pr trece nopţi 
d"arândul in bt'utură, va sl.1bl şi va 
devt'nl teren pentru localizarea şi des
voltarea tuber.;ulozd. . (Va urma). 

Dr. M. 

'. 
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ARTISTICE-eUL TURALE~ 
~----______ ~I .+.~vrr------------

Serata asociatiei scriitorilor-maghiari 
ardeleni - Helîkon - In tlrad. 

lmpetuoasa Izbucnire de energ;e s'a cam dat uităriI. Acum, de când 
sufocată până mal anii trecuti de s'a 6tabilit in România. e cel mai 
supapa fl'zlstentel pagjve ce singură misterios personilj diplomatic, prin 
,I-a Impus-o minoritatea maghiară, ne faptul că e:.te fanaticul convins al 
tinde acum cele mai izbitoare şi va- uniunI! personale între România şi 

rlate contraste de afirmare. Manifestă· U,'garia. Bătrânul conte cehşte o flU

rIIe din vieaţa publică a minoritarilor velă umoristică, scrisă in vech('a limbă 
maghiari iunt tot alâtea gesturi de maghiară din sec~ XViI. La dreapta 
febrilă fermentare - nervoase şi rap- contelui Banffy se zăreşte o fata fini!, 
sodide. de o paloare excesivă şi privire de 

La 12 Martie c. se pălmuesc to copd:tinărul br. Kl·menY. Dânsul işi 
public, în amiaza marC', două persoane cdeşte nuvela ~Inmorma.ntare in zori 
marcante din partidul maghiar .Ma- de zi". O sens bliltatc temenlnă se 
gyar part" din Arad şi tot în aceeaş desprinde din fitcart' cuvânt şi, as
zi, seara, are loc in Palatul cultural cullându- J. ne aminteşte foarte mult 
serata aranjată de "Hellkon". Manl- pe regretatul nostru E Gârleanu 
festare serioasă şi la nivel, in frun'e Urmează d I Tabe y Imi tace impresia 
cu fostul ministru de externe al Un- că Intentionat s'a procedat la o alt~r
iarfei, Contele Ba.,ffy, azi cetăţean nare de contraste. O vervă bogată şi 
român şi Br. Kemeny. Atât desClgreabi- nervoasă, satiric şi casant in txpune
luI Incident, cât şi serata au aceeaş me- rea convirgerilor sale, d.1 Tabery. face 
Dire: inchegarea rânduf ilor şi purificarea. critică comentatoare a hteratuCJi mag
în vederea unei Intense şi solide ac- hiare din Ardeal. E,te un fel de Lo
tivltăţi. Cine Interpretează altfel. diver- vinescu al maghiarilor ardelenI. Poezia 
sele prlvelişU din incărcata 8lmOif!!ra ideologică fOste reprezentată prin d-I 
a minoritarilor maghiari, dă greş. Szentimft'Y. <:eteşte do~ă poezii : T~r-

AsociatIa scnitorilor ardeleni a fost nuri şi Simfonia din cuvinte. Agreatul 
infilntaU anul trecut de către tinărul veriflcator. preotul reformat din Lugoş 
br. Kemeny, el însuş scriitor, când a d-I Szombati-Szab6 a intrat mal dl!
'gilzdult in superbul său ca!>tel dIn mult in rândurile poetilor maghiari 
Ardeal 3 zile de~adlnduJ 28 scriitori . ,:ollsacraţi. Nota poeziei sale este re
ardeleni. Denumirea de "H,Jikon" a Ucenta nosta!gle a timpurilor apuse. 
asociaţiei s'a făcut prm aualogla con- Reprezentilţii pOt-ziei lirice sunt d- oii: 
dltiilor fn care s'a infiintat la 1817 o Aprlly şi ligeti. CfI dlntâiu mult su
societate la fd în Ungaria de cătr~ periar celui de al dodea, la care v!'r
contele festf'tics, pe moşia sa din surile prin construcţIa fortat de ingrl
Keszthely, lângâ Balaton, In epoca de jitil, pierd fn concretizare ,1 sug, 5-

renaştere a literaturii maghiare.:: $i tiv,tate. Sacul ardelean, d-l Nyir6 este 
cum Ardealul a fost pentru maghiari pr'n excelenti tipicul povestitor şi 
intotdeauna:o concretii. semnificaţie analizator al sufldului săculmil. PJas
de regenerare morală, dându-şl dectiv ticltatea subiectelor sale luate din 
aportul la potentarea tllxirilui de vl- vj('ata tăranului câşt'gă mult prin 
eata natlonală, era firesc să se loffri- limba dlaledală in care sunt prinse. 
peze o astfel de strângere a valorilPf O.) Molter repredoti satira. 
tocmai in Ardeal. Azi pri\lirile obosite Iată mănunchiul de luptători in ogo
de dibUite ale Ungariei sunt indrep- rul cultunl minoritarilor maghiari. NOI 
tate tot 5~re Ardeal, Iar literatura de le dorim Izbândă şi cu ntfatarttă sim
aici conSiderată ca seva unul Izvor patle le urmărim nizulnţele, atâta tlm'p 

de L!P:e~~~ă au luat parte zece scriitori, I cât talentul lor eSle pus in serviciul 
socotind şi pe ccntele Banffy, a cărui culturii şi al frumosului. ~ . 
actiVItate literară, iscălită Kls Ba 1, R O~Cll. 

Din Sâmbăteni. 
Duminedi f3 Martie, s'a ţinut a 
II şedin1ă a centrulul~JllturaLln 
c,om. Sâm băteo_i. Cu aceasta oca
sle;--pelângă recitările drăgălaşe 
şi pline de Invăţături ale copila-

1 şilor €levl, s'a remarcat cuvântul 
i de deschidere al pre~IJstru 
.! Lupaş lnv-dlr .. precum şi prele

.. gerea liberă a d-Iui tov. Aure) 
i Borlea. Amândouă au fost pline , , 
I de Indemnuri patriotice şi Incu-
rajări de imbrăţişare a culturd 
,1 credinţei româneşti. Publicul 
present care a umplut sala, 
a răsplătit cu aplause munca 
celor ce păşesc cu incredere In 
luminarea poporului şi ridicarea 
eomuneJ. 

Un talean. 
0000 

INVITARE 
Le Certle FraDcais 'şi Circulo italiano 

Dorind a manifesta IIi prin fapte, reeu
noştinţa "i mulţumirea pe care le datorăm 

surorilor noastre mai mari - Franţa şi 

(·alia - pentru jertfele "i faptele mareţe 

aduse pe altarul străduinţelor româneşti, am 

hotărât··. fo' ma cercuri de convelsatie în 
aceite două limbri. Dorind o cât mai multă 

frequenlă, vom face ca aceste cercuri să 

nu impună participanţilor nici un fel de 

spese Invităm deci Domnii societătilor locale 
(pentru Doamne şi Domnişoare este' proec· 

tat, - până la fuzIune - un cerc deo

~ebit) cari cunosc ace-;te două. limbi Într'a

tâta încât să poată conversa, să ne onoreze 

cu prezenţa Sâmbătă. 19 Martie 1927. ora 

18 ~ 6 p. m.) la "edmţa de eonslittoire care 
se va ţme în Bala de lectură a bibliotecei 

palalului cultural. 

Comite/NI de inifialiv.-1 

Biserica. 
(Alegerile deputatilor pentru Adunarea eparhlaIă). 

In zlJell! de 2~ şi 27 Martie şi 3 
Aprilie, se vor face alegerile pentru 
deputati la adunarea eparhlală a Ara
dlllul. Credem deci că va fi de folos 
Să dăm câteva lămuriri pentru cunoa
şterea insemnătătil acesbr alt·gerl. 

Ce este adunarea eparhiald. fi Este 
acefaşi după alegerea nQuă bisericla
sca, ceeace a fost sinodul tparhial 
după vechiul statut şaguOian In adu
narea fparhială se discutA ŞI se iau 
hoUlrârl pentru toate afacerlle blserl
Cf şti, culturale şi economice --- epl
trop; şti ale eparhiei intregi. Intre a I
tele, adunarea eparhială votează bll
/letul eoarhiei, examinează cheltuielile 
fAcute in anul trecut, aleg{' pe consi
lierii fpalhiel; sali cum se numeau 
până acum: asesorii din consistonul 
epat hial Şi consistorilll a primit acum 
o. numire nouă: consiliul eparhial. 
Vedem deci că edunarea eparhială are 
foute mare rol În vieata hlsericească 
eparhială. Prin urmare toti membrii 
de bine ai bisericii noastre au DU nu
mai dreptul, ci şi datoflo să se Inte
reseze de alegerile, cari se fac in zi
lele viitoare. 

Adunarea noastră .. parhială se corn· 
pune d n 60 deputatl, dintre cari 20 
sunt aleşi dintre preoţi şi 40 dintre 
milenl. Alegerea deputaţilor preoti se 
face fn zi 'ta de 22 Martie numai de 
către preoţi. iar alegere.. depu tatilor 
ml;eni se. face in adonăril~ paroh'ale. 
Spre scopul acesta patohlile din epar-
hia Intreagă suat Impărţite in 20 cir-
cumscrlp\1I sau cercuri electorale, 
Fiecare Circumscriptie al!'ge câte :l 
deputaţi mirenf. Astfel spre pildă cir
cumscripţia (cercul) Arad este com
pusă din parohille Arad, Arad-Gaiu, 
Glogovăl, Micălaca, Mândruloc, Clclr, 
Sâmbăh:l1 i , Cuvin, Qhioroc, Mio'ş, 

pauliş şi MiCă Iaca nouă. Toate aceste 
parohii aÎt'g laolaltă doi deputati. 

Alegerii!' se vor ţine În toate paro
hille fo ztua de Duminf'că in 27 Mart. 
a, c. şi numai in parohille, cari nu au 
preoti, poate să se taă in 3 Apnlte 
a. c. Drl'pt de votare are flecarI:: ml!m-' 
bru al parohiel, care este trecut in 
lista membrilor adundrii eparhiale 
Natural numai cel prezenţi pot vota, 
Votarea Se fdce de regulă in mod pu
bli.:, adecă fiecare altgător va spune 
cu flura numele candiddt lor. pe cari 
vrea sAI aleagă de dt'putatl. Dacă 

insA cel puţin 20 de j1!tgatofi intln:-p
ta'l,t cer votare secretă cu ~uletjne', 

atllncl preşedintele adunarii trebuie 
să ordoneze votul sc-crl't. 

Anuntarea candIdaţilor nu trebuie 
să se facă inainte de tnceperea votAril 
Chiar dacă .clneva ar spune că este 
candidat cutare sau cutare persoană, 

Clrclilara pe care a dat-o Conslllui 
eparhial pentru alegeri spune ca &1 
fie aleşi deputaţi numai "barbati dp 
votati cauu/ol noastre Qismceşli, băI"- • 
buti z,loşi şi (JPti de o contribui cu 
sfatul şi inlelepciunea lor la rezolvirea, 
consolidarea şi prosperarea afacerilor 
bisericei noastre ortodoxe na/ionale".' 

Desigur că mulţi se vor prezenta 
inaintea alegătorilor pentru a le cere 
votul lor. Nu toti vor merita insă rl1-
crederea noastră I ŞI de aceea iubiţii 

nnştri cetitori să bage foarte bine de 
seamă căror persoane Îşi vor da vo
tul. Inainte de alegere sa se sfătuia
scă pe cine să voteze ca nu cumva 
să intre 10 adunarea eparhială cel 
ce nu merită această cinste. 

SI mai ales memhrii partidului na
tional-liberal, ca fII credincioşi al bi
sericii noastre strămoşeşti, au datoria 
să vegheze ca in adunarra eparhiall 
să fie aleşi numai bărbat', cari prin lap
tele lor de pând acum au dovedit că do
resc binele bisericeI. Au- datoria de • 
ÎI piede.:a să nu Intre in parlamentul 
eparhie-i astfd de Indivizi, cart dores. 
de a avea mandatul de deputat numai 
ca o demnitate in plus. dar nemerltatl' 
prin vleaţa lor de până acum. 

SDectacole. 

Teatrul orăşenesc: 
Vineri, Sâmbătă, Dumineeă 'Ii Luni: 

.Soţioata", operetă, cu concursul lui Eratta G. 

Palatul Cultural: 
R6na Dezideriu, Insika Mici şi Darvaa 1. 

vor aranja o Selati artistkă Sâmbătă li 
Martie. 

Leo Sirota. virtuosul pianist, va da wt 
concert, în 22 Martie. 

Minerva, va aranja o ,ezătoace literari 
în 25- Marrie. 

Cinematografe: 
Apollo: 

In zilele de 16, 17, 18 şi t9, "Parada 
morţii", în 'rolul pricipal Iohn Gltbert. 

loceputulreprezentaţillor: .1/2) 6, 71/ 1 şi 9. 

Uranla: 
In zilele de 17, 18. 19 ,,1 20 .,ŞaH 

zile intre apaşi", cu HARRY PIEL. 
.Incepulul la: 48" 6, 11/8 fi Q. 

EIÎsabeta: 

. totu~i alegătorII pot vota ŞI pe alt i De Sâmbătă începând: "Pat şi Patachon''.. 
şi \lotul lor tr!'bute Introdus tn proce- lflceputul la: 6, 7 1/ .. şi 9. 
sul verbal. După toc helerea \-otărll şi 

după facerea ŞI subscrierea procesului I ConCl"rt. 
verbal. acesta se pune intr'un plic. 

L . d ă ma ă in sala festivă a lice~ Care se preda unuia din barbalil de um up s , , 
incredere aleşI de adunarea eparh!ală lui Moise Nicoară, va .av~a loc u.n concert 

fi • dat "omisarulul eparh'al dat ne cunoscutul cantaret c...hJrvai. Dat spre a p, e ... . ' _ l' A 

1· t oul şi la locul d'estinat pen~ fiind remarcabliul talent al taoaru U1 can-
a erme • _ .. v br ul din 

t t taltzarea voturUor dinlr'un cerc. tareţ, mdemnam (lU .InSlstenta, pu IC 
rLl o .. 1 rt 

electora1. localitate. să particIpe a conce • • 
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TR1BUNA NOUĂ ... 

ECONOMICE-FINANCIARE. 
Suprafeţele de pământ I 

tnsămânţate in Toamna trecută, 1926t in intreaga Ţară. Este foarte adevărat, că nu specula 

Specula cu devize!e. 

După o statistică intocmitA ş1 pu- to1nlă de ,178434 jllghere, adică: ' este cauza primordială a variatiunilor 
b1icată prin unele revIste. supraftţt'le Grâu 160327 jughere; Secară pe carI! le IIIrfg;strează o monedă 
.totille l!1sămâ"tate cu Grâu, Secarâ, 8699 jllghere; Orz 9,270 jughere depreciată, dar tot atât de IIdevărat 
:.orz şi Ropifă in tot cuprinsul ţărl;'i s~nt ŞI' Rap'lţa" 138 )'ughere. ad,I.' ('a~ cu tăI t ~ 
tie: 28)06,3 hectare, 8i1!di Grau: ' ... es e c specu a poa e agrava 10 oare-
.2,57~364 h"-taf!'". S"carfl 239.~07 hec- O diferenţă In mmus de 11 °/0' care măsură a::este variaţiuni aşa de 
tart>, Orz 103.034 hectare şi Rap'ţă Să spe~ăm că timpul va fi mai nenorocite p~ntru econonola naţioo~lă, 
15.168 hectare. hvorabil pentru insemânţările de In acrastă privinţă Il"gea pentru 
. Ace5te intinderi 5e rep1!tlzează pe primava/ă. şi pământul rămas 1 d . 
provin,~l\ în felul următor: ' • 1 J dreg cmentarea comerţului de eV1Z" 
, Verhiul lrJ!at: Grâu l,3[{ 390 ha; neiucrat din lipsa p oi or e prezintă lacune, care au fost cu prl-
Secară !'>4 75~ ha; OiZ 57,78t- ha; To:wmă se va insămânţa in a- sosinţă folosite de anumitI! b~ncl pen-
Rapiţă 12210 ha, ceasta primavară. tru a trage enorme lolo<1se pe urma 

B.'isnrab'a.' Gral1 440,11 t h1; Secară ' De altcum, dl~.l America de Sl'd vine 1 
9 • p~gubc or pi"iclnuite industriei şi ,co-

89.83U ha; On 1.796 h'; Rapiţă t 19 ha. vet'tea că acolo (tocmai acum. se 3dună 
B ' G 20091 I S ă merţulu l . Numita lege permite anllme 'rCOl'ma: iau 1a; ecar re coli a), s'a conSla1at o recoltă extr1.- . 

21.741 hl; OI'Z - ; R·:p'ţă 112 ha, ordinară de bună, cum in t:1tim:i 20 băncilor să facă Intre r:Je (vorbim de 
1ransllvc;ttra: Or[llI 784772 ha; dean! nu a mal inst. Având in vedere, cele autorizate) operaţllJnl de dc:vize 

Secară 7~'.1 B ha: Orz 44 {\;:,!;S ha; că O,'lul Arg~ntlnian este preponde- care n'au nevoie de nici o autoriza-
Repită 1.642 ha. rent ne piaţa universală, e de preVăzut tlune prealabilă şi nu H1l1t supuse 

T I . 19>5 t tă nici unui coptrol. efectiv din partea oa mna anu Ul -, Sp callS a o f08rk m uit, influ -nţand în acest 
d 'f ţă' " a Atntr'l'd HeI' Al s" Oficiului de· Control al Devizelor, 

Nr. ~ . 

Preţul al!mentelor: 
Ouă: 1 '50-1 80 buc. 
Brânză de vaci: 30-35 kgr. 
Brânză de oi: 70-80 kgr. 
'Smâ!itână: 35-40 1It. 
Lapte: 7-10 1It. 

Preţurile maximale: 
F .1Ină neagră: 7 lei kg. 

It semi aIbă: 11 lei 

" aIbă: 12 lei 
It de patiserie: 14 Iei 
" de si'cară .. 10 lei 
" de porumb: 6 lei 

Pâine ne:<gră: 750 kg. 

" semi albă: 11 '50 

" " p'lt:serie: 14 
" de secar~: 10 

Carne de vită: 35-37 kg. 
.. "mânznt, junc., 21 
" "viţel: 42··44 
" "Oi:lle:LO·~22 
" "porc: 40 - 43 

SIăniuă crlld~: 41> kg. 
Osân1.ă: 50 kg. 
Umura topită: 52 kg. 

23 kg. 

Fată de situaţia corespunzăf'.Jare din că prtţul Odului in g!:'i1eral va s,:ădea I 
: e,eo la m llUS ,.. r: ... - St'ns şi Grâul re..:oltei, viitoare din 

mântate de aproximatiV 15 la sută. Ellropa, dacă aceasta va da H'zultak Întrucât aceste operaţ1Uni, cont. legei, ______________ ........ , 

In jlld .. ţul nostru lnsemânţăr:lle normale. adică cel pclţin, ca cea din sunt În principiu il.dmise. Aceasta spre. 
de Toamnă s'au fkut pe intindere anul precedent. deosebire de It'gea itaiiană care cere mai are 

m !! 1 g! 9 viticult!1ra nl).~stră tr~ce prin 
kreJe inccrcări.' Scumpete.l mer~u crcscâ'ldă 
.. braţelor de lucru, a mcterlalelor ~i stlb· 

Itan\e!or nc.::eSlre viilor nu .. putut fi llJunsă 
In acciaş măsură de pretul vinului, pentru 
, reprezinta podgoreanHlui Întoaret:r.:a chcl
tuelilor nnuak, 

Consumul berei şi al spirtului industrial 
transforrl'at in tot (du1 de licheururi, fal 
,ificările de \'În prin ţot felul de procedee· 
aimin,t1e au dat în anii din urmă lovituri· 
mort..tle Ylticultorilor români. 

PC!'lte toate aceste nenoroci! i viile din re
fiunea noastră all fost copltşite de bo;d.e 
1i de viermişori necunoscuţi pâr.ii în prezent 

După Mildiu (Pcronosporă!, a \"cmt Oi
'lliumlll (făinarea strugurilor), care Începând 
de la Pâncota·!\Iăderat a n'micit ani ae· 
arândul podgonile până la MmÎş-Pauliş 

In anul trecut şieaU fă~ut apa' iţia . cei 
mai periCUloşi viermişori "Cochyli~ul şi 

Eudemisul". 

, Aceşti vier:mişori trăe!:tC iarna ascunşi in 
1!()goşi .solide, ascunşi în crăpluurile ara· 
cilor (padlor de vie), în garduri, în scor
buri şi sub coaja butucului viei. Primă\'ara 
la cădură şi umezeală ies !iin gogl)l!şe şi 

lICl transformă in fluturi (lemei .şi bărbaţi) 

cari se împerechiază şi dcPtl.n ouăle pe flo· 
rile şi boabele de struguri. 

Aici În 8 - 10 zile din oauă ies nişte 

'vlermişori mici cari trăesc 12 - 1 fi zile, în 
care timp, distrug lot rodul viei 

~ După' ce . s'au hrănit destul ei se- tran
.rormă iară!) in gogoaşe;. aceasta este prima 
general1e de la 10-15 Mai u până la 1··5 
Iunie. 

Din secş!i gogoşi (cowni) arar in Iulie 
a doua generaţie, mai puternică, mai peri· 
culoasă, care ·termină viaţa la fel distrugând 
~trugllni pârgui ţi şi ascunzându·se în go
,o~i solizi pentru iarnă, 

Podgorenii Încercati din toate ţările şi, 
dela noi, duc lurtă 'mare în contra acestor 
Ins-ecte \'ătămătoare, precum duc luptă aprigă 
in contra peronosporei şi Oidiumlliui 

, Până mai anii trecuţi viile se apărau in 
contra Perono~porei cu stropiri cu soluţie 

de piatră vânătă eu 1 - 2 '12 le sută. 

In contra oidiulTIului ClI praf de pucioasă 
,i cu soluţie de pucioasă {Polisu fură). 

Iar ,incontra vierm'şorilor Cochylis şi 

'Eudemis cu soluţie de Arsenic şi l'ticolină. 

Experienţele şi ştiinţa a pus la îndemână 
podgorenilor o sOb'ţie mixtă - Cupn -
.sulfi - Formele U, U. cu care se tra-' 
tează, se luptă deodată şi în contra Pero

.oosporei şi a Oidiumului şi a viermişorilor. 

Sindicatul viticol Arad a luat iniţiativa 

Ăeestei, campanii de nimicire atât În contra 
Oldiumului cât şi a v!ermişori1or şi in Jun .. 
aceasta ~i cea viitoare va începe Un ciclu 
de· conferinţe În !,!odQ'orie !>entru a exolica 

viticultorilor primejdia ce '1"' amen;nţă şi mă· 
surite ce trebuesc luate, 

Programul conferinţelor se va anunţa. 

prin bătae de tobă în toată poJgoria; est;)' 
de dont ca vit'cultorii să. ia parte in numiir 
cât mni mare Şi să urmeze sfaturile desin
teresate şi bune, 

r,e\'i~ta " Viticultura· I expHcă lunar pe 
larg to:.te ('hestiunile ţiticole!ii podgorenii 
o pot avea pentru 100 lei anual. 

Pentru toate matcrialeic şi sub~tantclc 

necesare "iilor Mil,is(l'rtl! Agrkuiturei ş; 

Industriei a dat scutire de ",mă. 
. Arad 15 !\lartie 11)27. 

Dumitru Anastasiu 
Direl torul Sindkatuiui 

... itllol Arad. 

Semne bune. 
Diverse ,tiri -

Consolidare:! valutei noastre făcută 
de guvernul ~ratlaJ1u. numai cu m!j
loacd!:' no;istrt' proorii a ridicat toane 
mult prestigiul ţării. România a dat 
dovadă lume! cii e stăpână pe SItuatie 
De unde până aci streinătatea era cu 
neincredere, prevestind căderea neÎn
cunjurabilă a valutei noastre, acum au 
dat asalt de cumpărare de Lei. 

Presa bucurtşteană aduce vestea că 
uerma'1ia face marî cumpărături d~ 
porumb (10000 vagoaa~), afară de 
aceea citim zilnic ştiri, că firme din 
străinătate caută lejlături comerciale 
cu Romitnia. Indeosebi sunt dese ase
menea Interesăd, dtn partea ltal1el, 
care caută cereale, carne, lemne de 
constructie, apoi Germania la fel. 
Consulatelc noastre comerciale din 
străinătate ne tra.nsmit aproape zilnic 
cHeri de produse româneşti, Pe piata 
Aradului s'au pre:/:entat negustori de" in 
din Polonia, făcând chiar şi cumpă
rături tocmai zilele trecute. In Austria 
Incă s'a exportat in timpul din urmă 
cantităţi însemnate de vin. In Ctho
slovacia se exportează cantităţi însem
nate de făină aproape În fiecare săp
tămână. 

Toate aceste fapte şi simptome, 
contribue :ca valoarea Lf'ului nostru 
să se ridice, valuta no.astră devine pe 
zi ce merge tot mai bună, ceeace va 
avea drept urmare o Idtinire a traiu
luI. Aceasta ieftinire intârzie pentrucă 
lumea comercială la noi persistă în 
greşeala aştt'ptărit, să scadă cursul 
Leului, precum s'a tntâmplat până aci 
in fiecare an la inceputul primăveriI. 
Se va desmetlcf insă in curând, şi 
tncur ând vom vedea tntrecâodu-se 
negustorii tn reducerea preţurilor ar
ttcolilor lor. 

Cursul LeuluI nu va mai scădea, 
ba dacă anul acesta vom avea o re
coltă bună se va urca foarte simţitor .• 

băncilor să poată jllstlfica ori şI când 
legitimltat~a operaţiunilor efectuate. Oi,-t:cţiutîl: Rt'g~Ot1HIă C F R. 

Numai specula il1tre băIlc! poate să (Vu p/t:/ uC '1. CCtlZeli.l Ag.'kclrl), 
ne Iămureas.:ă d~ ce în cursul unei In ultimii ani s'a dat o lupti 
singure ore, de zece on se,găseşte făţşe intre oraşul nastru şi intrţ 
marfă suflclentă pe p:iltă, dr. alte zece TiHtiş0Bra pentru Direcţiunea Re
ori marfa a dispărut complect urcând giana!ă C. F. R. Şi unul şi altul 
sau scoborând cursul cu zeci de d;ntre aceste oraşe, au acela, 
puncte, şi făcând în jurul cornt:rţulul drept de a avea tm atare servi
de dev!ze acea atmosferă de nes\gu-· t riu. Doar la intrunirea condiţiilor 
rantă care caracterizează toate jocurile. de a putea căşt'ga sediul unei 
de noroc. Direcţiuni, Af3dul şe bucură de 

In aceasta speculă sunt atrasi - :want;ljlll de a avea un mare pa
cu ştiinţă sau fără - anumiţi al{enţi lat zidit anume pent·u~ aceasta 
de schimb care primesc apoi menirta dest;naţH,':, (;um al Jvl1ea aseme-: 
de a comunica ttlefonic ttJturor centre- nea pal3t~ C. F. R nu mai est~ 
lor mai Importante dispariţia complectă in toată ţara. Dându-şi seamă 
sau belşugul de deviz!", Intimidând Timişoara de aceasta jr,feriori,;" 
sau determlnfind instituţii şi comer- tate a lucrat mai mult pe alte 
clantl sA incheie sau să se abt:e dela căit pentru a dştiga lupta, in 
operaţiuni, pe cllre după un alt sfat care foarte mult a ajutat-o tm.,. 
de oră sunt siliţi să le regrete. I prejurarea. de a fi un oraş mai 

Astfel, graţie acestui fel de a lucra mare decât Aradu1. 
se deplase<îd zllnic averi Insemnat!'", 
plin nimic justificate, nici pentru a fi 
pierdute, nici câşt, gate. 

. Se vorb~şte despre o modificare a le
gii pentru controlul comerţului de devl
Zt', qe un control mai eficace din partea. 
Oficiului de Control al Devlzelor, care, 
la dreptul vorbind, a devenit in ora
şele de provincie un simplu birou de 
statistică. Ar fi de dorit ca cu această 
ocazie să, se ia măsuri efective pentru 
ca economia noastră, destul de Încer
cată de. altfel. să n,u fie lăsată pradă 
tuturor speculantilor ,i Indezirabililor. 

St, J. 

TârguI dela ti Martie 1927. 
S'au vindut ,1 cumpărat~. 

b1 cal, H? vite cornute mari, t 66 
porci şi 11 miei. 

Preţurile au fost: 
Cal de muncă: 3.500-12,000.' 

" '" trăsur'ă: 1~000-17.000 
VacI: 5,COO-15000 ... 
Bol: 7,000-12,000 
Viţei: 1.800-2800 
Po~ci slabi: I.lOO-2.800 

It graşi: 30-36 kg. 

Pasări de curte: 
G~lni : 85-120 buc. 
Raţe: 100-140 buc.· 
Gaşte: ~50-350 buc. 
Curei: 200-300 buc. 

Sub guvernarea partidului Il,.. 
beral, sta hotărât că fiecare din 
cele două oruşe să-şi păstrele 
Dirt:cţiunile. pe cari le aveau: 
Astfel s'a făcut pace, şi Aradul 
nu, a pierQut nimic. ~ub guver
narea actuală, care a mod1ficat 
intre2gă administraţia C. F. R., 
sta redus numărul Direcţiunilor 
regionale cfr. din ţară. La hotă~ 
rârea asupra stabilirei sediilor de 
Direcţ"uni regionale, Tioişoara 
a tnvins faţă de Craiova şi Arad; 
Încât aceste două oraşe au' rl· 
mas fără acel 'serviciu, atât de 
important pentru viaţa comerciali. 

; 
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Nr, 2 TRIBUNA NnUA 

PESTALOZZI. meiu de resistenta şi durabilitate. 
Prtn aceste ... flrmaţ1unl prinde in mre
jei,' Idealului educativ pe cei mal mari 
gândltorl in opera pedagogie!. H r
bJrt şi Froebt'l. AmândOI rn cerceta
rea şcoalel pestalol.zie"e se Insp:ră 

din ttoria lansată şi practica clădil A 
pe baze principIal .. , sunt impuşi să 

vadă şi să documenteze mal tâ,z'u 
adevărul tresărit din s~ârollrile unul 
(,m ce a făcut totul pl'ntru alţit nim c 
pentru sint. Cel dintaiu punând pSi
hologia ca centru al erJucilţiunel, lilr 
al dblJea prin dragr1stea şi iubirt'a pre
-:onlzJtA de mae'ilrul dela BJrgdorf 
prin sludlarea incJină:lor şi predls
pOlOiţljlor omului inCfpând cu efa mal 
frag~dă etale. Firul tors d~ Pe<;talozzi 
trt'ce astfel, prin retorţol cugt'lăril Ş 

act unii celor l cug"Iă!orl. Ia iuălti-

eum n~ t;trăbate d!agostea multimii 
însdd'ă dupa ad~văr \)1 lumInă, căreia. 
P,-stah,zzi i-a in,'hlnat toată vlt~i.1ta, 

In acest an, Illmea pede g('g;~ă ser
b~a!\ cu rt'spt'ctul adrnjr;.tid cente
narul mort'l marelui trvăţător Pesta
lozil. Oelt g;;ţiJit' ţărilor il'v tate să par
ticIpe la aniversarea st,ng"rii cdui 
mal mare om ce s'a dat om",nir!i, au 
UD Prllt j înă.ţător de a vede locuriIP 
unde sufletul marelui Pesta!oni 6'a 
lăsat fobit de CrtdHîţa ridilării cui 
turale a poporului şi de iubire pen
tru copiii Ct lor ce au căzut in frămân
tăflle sociale ale vremii. 

Suntem la o cotitură .... tmprfjură
rllor sodale, asămănă'o:1re timpului 
în care s'a SgUdUlt VOlot .. de lndn'p
tătur a sfamuiui lai;: elveţian. 

Astăd ca şi atun ~j, se desfăşură 
pro\:esul de 1mboldlre in plămădirea 
unul r,ou suflu de vÎt:aţă. Rcz( ma," pe 
aCt stea. ?t st.Jlozz,1 a putut reuşi să 
tntrcducâ ,in p"dagog'a vrrmi1 cople
ş'tJl de raţionalism tx'gerat şi uma
Oltarism rec.e, cel mal desăvârşit prf'~ 

cept care a rămas ca o piatn\ unghiu
lină -la temeiul edu;:aţiunei: Bintuitia". 
Pe acest principiu imprrjmult de dra
-gostc: şi crt'djnţa. ridi.:ă el, părintelE 
orfanilor din Neuhof, cea nlai g:ori
oâsă man!ft-stilrt" ob51ească care l-a 
adus numirea de al Il-lea Mtsia. Cu 
spir:tul armon:c in care cugdarea, 
iimtrea şi al ţlunea erau în cea mii; 
lndisolLbllă legătură, pătruns in suflet 
de i~b're f~ţă de popo'ul inghenun
chlat de mizerii şi in.;ultur~, munca 
lui Prstalozzl, in toate melfagurile 
onde a fost ptasată, a fust un sacr!
'fjciu de apostol, demn de Imboldul 
provenit dela mat'strul său Bodmer ŞI 
~Olt'giul U11anlst din ZUf!,k Pr n ea 
s'a introdus tn lum~a contlmporană 

alte asp:raţiuni, Iar prIn duhul iIlspl
ratorulul creştin, s'au cre!;l.t noui ten~ 
d;llt~ ia eerCd.uea. cunoaşterea şi ci· 
dkarea sufiemlul omt-nese dtrA idia
Ju1 adevArului mora!., Asvârhtl cu in· 

ter bl1e! deg'adărl morale şi !ntt'lec
tuale, a tresă rit la scormOO1rt'a părţi

lor alese ca la ivirea unei invlerf. 

D la tnv~tătura marelui G 111\'an nici 
{ld .tâ ş.i nici unde nu s'a desfăşurat 

mal multă volntă ŞI dragostt' in des
robi(;>B s'Jflett'lor, ca in atitudinea a
'testul I t"t'ţla'l.Iăliat afară de biserică, 
din rlldnul sf oţl1or. Ca şi R 'Ilsseau, 
genIul' ătăc\tor, dela care s'a Inspirat 
in tendlnt"le sale de a fdce bine o· 
menirei sugPlmate de brutalitatea şi 

• ego'sllul clasei de sus, P<stalozzl a 
luptat cu jg'loraoţ~ bseflcu, şcoalel 

şi ati mentelor df~h zale prin n<lş

tere in mt>C101sm conducător. Ueci nu 
Dumai SItuaţIa v(('mll i-a irgreunat 
d~svAlirea D-zet'ştilor hine I'Ilt! __ muncil 
ci ,1 memorizarea ('al,ch smului, bu
ch sirea sloveler p'ecum şi condulh 
păstorilor. Cât prlvt'şte st<ltul. aCt-sta 

iglora cu desăvârşI re lumlndrea po
porului, din moI Ve lesne de lIţelt", 

...când dljma bântuia ca o hrmă so-
cială dt'slmată de a ronturjl pântece 
de triin!orl esplor~tor1 al IncultUrii. 
EI a f0st a treia putt"re CI" punea idla
lislului in cal\' găt, j lo:! oprdiştel de
zastruoase. Să mal reehemăm din a
dancul amint Tllor. şi ntlnţ.lfK/'re;t 

mulţi 'nlt fată cu sb\lclumul alt' uSlU" 
lu) muncttor? Această clasă D ~a fost 
mişcală de nici o pornire de a pnVI 
viitorul invălult in hilna curată II des
tobirel. Injuga!! la carul intereselor 
altora, pt;ister'ţa ei o dctorl intâmplă~ 
rh fi nici decât aCtlor forte creatoare 

L~ ________ _ 

cari să se manifeste prin prodllcţll 

ţ'şnlte din Impulsuri naturale. Li mi
tana indIvidualitatii la inerţie a con
",duat·o Pastalozzi ca o măsur! su-

I grumă!Oar8 a hb/'rtaţil individului, 
deel ca un impedimt nt in 6UIŞ căITă 

piramida pos bllltăţll realisArii ideillu
lui moral pe care RJusseau li asvârlea 
IndărAt la natură, Iar el, Învăţătorul 

Ulb'\ilor dm StaDz in educatia tutu
ror f.Î11ţ"lor demne de evnluţte şi orO
gres. )0 acetit puncl şi astfd lnţdes 

principiul binelui dJrit omenireI. tw 
da lUI PestaloLZi capătă prin însăşi 

enul.lţdrea ei timbrul iubirii dt:sAvârşlte 
el a~t:lora, ce au fost crdati nu numai 
pt>otru sdaVlt! şi suflerinţele pl,. ci mal 
vâflos pentru ii raspuilde prin faph:le 
acdei, mari şi tainL;e leR'i, apropierea 
ca\ mal grabnic de creatorul UOlver
sulul. Prin ce m jJ"ace 1', se intre ... ba 
el. Prin cunoaşterea legilor naturei o~ 
melleşlj, Ele sunt fin'le conducătoare 
În realizarea scopului Idealului edu
cativ. A.:este legi n"tLlra e, le leagă el 
de edUCaţie şi condens·ază stru..:tora 
raportului analog ce trebuie liă eSlste 
intre ciI:" pentruca zidu.1 cultural ce 
se inaltA ~A aibe Ct 1 mal puternic te'-

toata munca sa de apostol. • 
La mormâ"tul ce aeOD"re osâmin

tele IIIlUla dmtre CI'I mai mari oameni ce 
, a avut pămantul, ne inchinăm cu ad-
miraţiune şi evlavioasa f{'CUn( ş(iIJ:t~, 1\ ,i "-

_________ N_C (k.vJi/c(f,,-..rk ) 

. ' UN· • 

Doctor . 
D. MEMETE 

Specialist în bo'i de nfele 
genito-urinare şi sânge. 

ARAD 
Str. Moise Nicoară Nr. 10 

me-a hlteresului ptdd~ogic de a-laZI, _.... ___ •• _. __ _ 

care din preocupări multiple. t;cot la _ U/lde te i'ltâlnesc amIce? 
Iveală prin ob,ervatuni tot ce a pre- - La Kllrany, I 
cooisat odinioară inventatorul lor, prin - Ce e acolu? 
cred,uţă şi luhlre. JIIu'nirea vremii de - Pă' tu nu ştii că Koranyl din 
azi: "Sdcolul cooltlur". palatUl Bohuş. are cel mal eftin 

d d III d MagaZin Şl B Jftt unde "se eapată 
Iată ed, cum ab a upl o sutA e ·t b â t . i . aoe·. Ive, r nze U· " vlnur alese. 

aoi del~ moartea celui mal mare ~I· bomboane, etc, aduse dIn ve.hiul 
n<fl::ător al lumii, Simţim cum ne Re2:at? Aco'o se intâlnt<8c ŞI alţi 
pătrunde Imholdul apropierei câtă cel ,1 Oomni.E loc:) de intâlnire al in
CE': sunt creaţi du pA espresia lUI O Jrk. teligenţd. La 'tevt::dert! ! 
să du..:ă lumt'a cu S ,te de ani Înalute ....... " ..... .".. .... 

• 
"A. Il A DAN A " 

SOCYETATF. COJIERCIAL.{ ŞI 'NnTTlitrR'.I~Ă PE "CTTTlN'f AR"n. 

ACTIVE. CONTUL BILANŢ Încheiat la 31 Decemvrie 1926. PASIVE. 

Cassa în numerar • • 
Efecte de primit • . • 
Imprumut de Cto. Crt. 

'1 !~' .1.1167° .. 2181. 
• 1 ~ 9255()56 5 

I j Ii· I Capital social • I , 7500000\-

Cointeresări . • • .• ••.• 
.\ 540514157>. 
• ',. 2000000 j 

Fond de rezervă I 686547:71 1 

Fond de pensiune ,~')8413:,!g!1 104496111 

Depuneri spre frudificare • III \ ~~ 470488952 
Efecte publice şi actiuni. . 
Imobile . • • • . • • • • 
Conturi Curente Debitoare. 

• 98)200 - Reescont la Ba~ca Nrllională .260000°1-. 1 

Nob Her şi casse de fer. . ,. 
Spirt şi spirtuoase şi alte mărfuri 

'1 6200'JOI • 
.. : 180607I\1_5· 

011 164602582 

Oiro la Banca Ntltionaia.. jI4~5UOUOI-~ 1450000! 
Seonl la'" Banca Românească • 134600r OI - I 
Bănci • • . • • • . • . • • 126022001-1 6062200j-

Soc. Natională de Cred. Ind. I I~ 18650.00 
Conturi curente crediloare • • 14411659 
Dividende neridicate .••. I 59.)27 70 
Depozite pentru vase şi saci. J 125983

1
40 

·1 Interese cuveni!e anu'ui 1927 • 2049201 

Pro rit transpuS din 1925 • •. 47887 5_ 1-
_1, ____ c_ Profit curat •.•.•••. ' 307153796 3119425._49 

'13288112581 -- - II I _ I Ip_8811_3
1
81 

CON TUR I O E O ROI N E. 

Tit'uri in 'depozit •• ••• 
Cautillili stat'llare • • • • • • 
Odrantil de efecte • • • • • 
Livrele in depozit • • • • • • 
Tillllri libere in depozit • • • 
Mărfllri in depozit • .•• 
Detinători de eîecie propri ' 

• -Il 

4275001 
322")OOi 

40030001-
22001°1 
423500;-

1:)225241-
1625200~ - 8344224 - -

I 11 8J442241-

7 

Depozit de titlllri • • _ .• 427500 
Depozjte de cautiuni stalutare . 322500 -
Depozite de efecte •••. 4005000 I 
Depozite de lh rele • . •• 22CO00

1 
Depozite de titlllri libere. •. 4235\..0-
Depozite de mărfurii .•• '11322524i~ 
Dt:>pozitari de titluri proprii. 16ZJ200! I 8344224 

- II I I 8344224 

DEBIT. CONTUL PROFIT şi PERDERE incheiat la 31 Decemvrie 1926. CREDIT. 

Spese generale. • 
Sala re, bani de locuintA 
Interese la dep'meri. • 
Interese reescont • • • 
Dare călră Stat • 

.. 11 

Impozit de 10"/0)a interese dep . 
Proft transpus din 1925 
Profit curat. • • • • • 

II 
Arad, la 31 Decemwie 1926. 

II 293211197 
I 77090J! 

60420986 
12604181-1 186468785 

21882.> 24: I 
.)~768 60

1 
27439484 

4788r53~ , I 
3071551,961 311942549 

I II ojâd~OIJ.~ 

Profit Iran!';pl!S din 1925. _ • 
Interese, provizii şi alte venite 

D I R E C TIU NEA: 

.11 4788715-.. I 62749326.: 

Pentru contabilUale. 

Ioan Tatu m. P,. 
Director elfecutive 

expert contabil. 

z 

Or. Mihai M~rcuş m. p., 
preşedinte. 

Teodor St8.R m. p" 
..-

Vasile V. Stefan m. p., 

Mihai C~stantin m. p., 

:t;>r. IusUn Marşieu m. p., 

Cornel Luat m. p., 

Dr. Teodor Pap m. p., 

Ioan Chera JTI. p .• 



TRIBNA NOUĂ 

• 

./ 

Inforntatiuni 
.. . . .. , 

M M. L L. Regele şi Re- Păfru, Ardelean A'exe, Cfupu
gina vor- pleca in Italia, la lIga Ion şi Ban Constantin, iar 
Termini, lflsoţ ţi de A.S R. Cd supledoti sunt: Pac N!colae, 
Principesa He~"a. (Jupu!·gă Gheorghe şi M,hu Ion. 

lt A::east~ lIstă este allătultă din 
La tcll'W'oma care s'a t'xne- I gospodarii cei mai ~u~j. şj. va 

diat de către Dl general Vdlfo- avea o ,frumoasă maJontate .. __ , 
*' . ianu, sejul orga71zal iunei Ilbe'ale 

tim Arad, V-lui 1. /. C. Brd
tlOnu, cu prilejul i'nfrunirii In sa
loanele Clubului, a delegat'unei 
permanente a sefilor de sectoare 
şi preşedinţi de com,tpfe comu
nale, din cursul sd,.,tdmtin'!i trE-
cute. Df. /. 1. C, B'dt,ra'111 a rd-
spun.~ următoarele D-lat Gene-
ral Vaifoiana.-

Vă mulţumesc I'pnfru f1t1l"Ct'i 

şi simfimiltte. SUltt sIgur eli 
sub conducerea Dv. o1-ganir:a-
ţillllea 1Iafi01tal-liberală, la..gra
n;fa de apus, va realiza na
d~jdile Itoas/re. 

1. 1. C. Bratianu. 
Duminecd În 13 Martie a c. D-[ 

Vl'ltild llratianu a lintit. la Cmiova. 
sub auspiciile soc .• J'netmii Ştl/nţd"', 
o confmnfa vorbifld despre ~Cetolea
nul României Mart". Conferinţa a fost 
Ulmtirita ClI lln m'lit intereS de un pu
blic ales ŞÎ Iou/te Ilumuos. 

- SenatorulUI Bela RUcbas 
is'a ridicat imunitatea pariamen
tară pentru indrazm·ţtle baTjocuri 
scnse in .. Bras!)61 Lapok" la a
dresa Ţării şi a Arm.a.tei. 

.~ In ziua de 22 Martie a. c" 
In comuna Curtlcl, se vor face 
alegeri pentru consilIUl comunal, 
în locul celui dlSolvat. Sunt de
puse două liste, una glJverna
mentală iar cealaltă liberală. 

Candidaţii organiz:--ţionei line
raIe SU!1t: A/exe Bo/boaai, Don 
Ion al Pomenei, funoro Teodor 
Mare~ Ilie. Bn/bnord lo~if. Dn~ , 

Tipografia Diecezană Arad. 

MInisterul de jllstitle a hofarât ca 
deacum Înainte cărţIle de all'gălor s~ 
a'bă fO!f'gaf·a respectivă. k'eastafo
tograf e va trebui pazentată la prl
mane unde ,ud~cătorul va semna şi 
51gda fotoirafla. 

Compmor~ri. 

DunlJnt'ca s'a s(ulioforU la fundatia 
Carol, impli irea a 60 dt' am ai rt'

v slei .. ConvoI biri lttt rare" VI INOb 
Nff!rUZZI, S nF!llrul cere mai t ofşte 
dt·'l1e toli internee/oni /tvlslei, dm ca
uza unei indlsro .11' n'a partiCipat pre

.2Idâlld astfei D, Melsner. . -
In toate centrele din vechiul rf'gat 

s'a comemorat cu mult fast implinirea 
a 5() ilnl d.,la ră~bolul - independtntei 
(18i7 - ]b78) 1. Bucureşti, sub anjpi· 
cillt: Univuslt.3ţd hbert.>. OI 1 O OUl'a 
fust mInistru, a ţinut o jr'ttrt'san'ă 
eodtrin1ă dt'snre: ... Consecinţelf' răz
bOllllui dela 18~7 ŞI dt'svoltart'a in
tf'n,ă a statulUI rohlan, în Utma ace
~tul răzholu". In cursul coderinţel. 
[)J Duca a sch'ţa t un admirabil por
tret al vredniclliui luptător naţional I. 
C Brălianu. 

Şcolare. 

La examenul de definitivat al Învt,lăto
rului, examen început în Arad Luni 14 c" 
din 36 candidaţi de ambele sexe au reuşit 
la proba scrisâ 32'. Examinarea On.Jă a 
început. Rezultatul general il vom pub:ca 
În numărul vdar 

-• 

Situatia politică internă. 
, 

- Buletin săptămânal 

DupA ratificarea de către Italia cu care un ziar a publicat oişte 
I a tratatului pnvltor la Basarabia, documtnte cu adevărat senzaţj. 

se părea că o destindere s'a onale 
produs In politica internă. rn fa- Fiind o chestiune destul de 
vorul guvernului O-lui GenerH) gravă a cărei rensposabllitate, 
Averescu. Intr'adevăr, o urmare cade-In caz că s'ar conflrma
Imejia:ă a acestui succes in afară, $1 asupra altor factori decât cel 
a fost succesul (7) - ne lntre- politici, ne rnărgr-'ntm dwcam
bAm şi noi - pe care l-a re- dată numai la această relatare, 
purtat conceptia umtătd de ac- - Partidul N8ţional-Ţărănesc se 
ţiune a guvernului, Drin inscrierea odihneste, - fără să şi fi revenit 
In partidul poporului, 8 grurului tncă - după sbuciumul fTagmen:.. 
gQIOIst. Vre-o doua zile toata lu- r3rl1 lu1. lJfaltfel nici aceasta n# 
mea .a fost mulţumită; a treia zi va fi ultima lui fragmet:Jtare. Sunt 
fosă, reisbucnt'şte conflidul !';urd incă destule grupult'ţe eterogene 
dintre D-nU P. P. Negulescu~ şi in" pluralitatea acestui partid, 
1. Popovici, intr'o formă mult grupultte care de-abia aşteaptă 
mai gravă. Urmează, heşte In- să resDire un aer mai curat de
tervenţ'i, intrevederi. d:s~utij În cât acela pe care Jl exală feclo
dlferitele consilii ale partidului, relnlca pu,toare polltică a D tut 
dar situiltia tot nu s'a 11mpezit. Maniu. .. 
Ministrul Inst. e supărat, preşed. - Singur d-I doctor Lupu, şdul 
Camerei, preşed. eons. de mi- ~adevăraTului partid ţărănesc". Îşi 
niştri e supărat. Dm pricina ace- ia rolul In sertos: cutreeră ta~1 
srei supărări cole'ctive, tn loc să In lung şi In larg. pentru a-şi 
se g'werneze, se .pertractează" aduna aderenţi. Om oăcate ace~ 
dlfenteJe modalităţi de tmoăcare ştia nu se imbulzesc. Nu ştiu 
şi de· readucerea. armoniei in oamenii dacă tn"bllie să I creau A 
sânul guvernului. Num~i că-pâl1ă sau nu pe d-l doctor, care ... nu 
să se pună 1,1 acord diferittle in- se ştie ce va mai susţine m~jne, 
strumente re bele - iată In că o Un singur caş!lg pentru cei cart 
coardă plesnită! E vorba despre urmă.esc dela distanţă frământă .. 
fumltura de arme şi munitiuni I rile doctorului Lupu: D-sa VOf-

din Italia, furnitură tn l(>g"'tură 1 b,:,ste f·-umos. Sobolu. 

\J 

Or~l. - E &CI • 

_ .. ~ ... _-~- ._-----.-"-'----.-,....-----~-_ .. ~ 

Comunicat oficial 
Aduce la cunoştinţăcJerului şi poporului că pentru ale-o 

gerile deputaţilor in adunarea eparhlaIă,-Stlperioritlltea bi
seriCÎască nu are candidaţi oficiali. 

Alegătorii vott!aza liber pentru persoana pe care o 
cred vredn1('ă, 

Un singur lucru cerem: să se aleagă bărbaţi distinşi şi· 
devotaţi b seric:i, fără considerare la partide politice. 

De altcum această cerinţa s'a accentuat d~srUI de res
picat şi in Circulara Nr 438.927 publicată in ,.Blserica şi 
Şcoala" organul ofiCIa) al Eparhiei Aradului Nr. 10 dm 6 
Martie a. c. prin care s'au dispus alegerile. 

'. 

Arad, la. 15 Martie 1927. Consiliul Eparhial. 

Cenzurat Prefectura- ludetului. 

." 

t 
.~ 
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