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După promulgarea 
Ia înfăptuirea României mari şi 
hbere, cred c<ă noi cei dlntâi a
vem datoria să dăm pilda pen
tru lupta de apărare a legalitătei 
şi a operei ce cu atâtea jertfe 
s'a clădit, apărare la care che
măm toată suflarea trează a ţării. 

LEGII DIC~f ATORIALE 
o datorie patriotică 

Corpurile legiuitoa,e ale par- tului modern, naţional şi de· 
< lamentarilor cu demlsîile 1n alb, mocrat. 
au votat noul regim al p~esei in- Numai la un atare adăpost şi 
tttulat ,.Pentru apărarea Iinîştei prin încătllşarea hbertăţl!or pub
şi a creditului ţării". lice se poate nădăjdui stăpânirea 

Din declaraţiile chiar ale mem-' revoltei unanlme ce în acest mo
hrilor guvernului, făcute cu pri- ment ridică in picioare ţara în
lejul discuţiei acestei legi anti- treagă. 

Ca reprezentant al unui partid 
naţional şi democrat, Încrezător 
tn instituţiile fundamentale ale 

borarea lui hotărâtoare in con- ţării, vom sili guvernul să ducă 
ducerea ţării, nu se pot face fără inaintea justiţiei cutezătoare in
a inăbuşl revolta unanimă a ţăni cercare ce face, fiind convins că 
'şi a armatel, ea nu va putea sancţiona un re-

lată dd.:e, ţin să declar că so- gim in contrazicere cu aşezămân
cotese că indeplinesc o datorie tul nostru Constituţional şi cu in
sfântă de român şi de eonducă- teresele permanente ale ţării. 
tor al Partidului N<lţ!onal Liberal, Cer in acelaş timp ca intreaga 
o datorie de apărare a pactului suflare conştientă a ţării să fle 
fundamental pe care am jurat, alături de 110i, şi refuzând să ră- . 
refuzând cel dintâi să nlă supun cunoască legea, să facă apel la .~ 
unei atare Indrăsneţe lncercări justiţie impotriva acestei primej-
anticonshtuţionale. dioase tentative dictatoriale. 

Sunt convins că ne facem o De aceia. convins că pornim 

constituţionale, s'a văzut că ea Rezultatelor alegerilor de ieri. 
este destinată, nu să apere Sta- care au pus în evidenţă starea de 
tul, ci să încătuş€ze libera dis- spirit ce domneşte in ţară, tie· 
cuţie asigurată prin Constituţie buia să li se răspunde prin mă
şi să 'pue, astfel, la adăpost ac- surile dictatoriale de az', căci 
ţiunea de destrămare a României fără de ele un guvern, respins 
Mari şi libere, 'ncereată de vrăj- de intreaga ţară, ar fi cu adevâ
maşii din afară şi dinăuntru ai rat pierdut. 
tăriJ. Numai la intuneric se va pu-

Când actualii guvernanţi au do- tea jefui banul public în folosul 
bândit puterea prin amăgirea personal şi de partid, şi se va 
tânărlllui vot obştesc azi trezit putea cere contribuobilulul ne
şi au căutat să· şi consolideze justlficate sacrificii pentru o po~ 
situaţia printr'o lovitură de Stat; litică nesăbuită de cheltueli. 
când principalii colaboratort ai La lumina zilei nu pot resista 
guvernului sunt trădători de ţară. măsurile prin care pe nedrept se 
dezertori de ieri in rânduriie plătesc pensii şi recompensă tu
bolşevicHor, comunişti sau direc- turor celor ce au refuzat să re
tori regionali aşteptând la uşile cunoască statul român in dauna 
parchetelor sentinţele justiţiei. - obligatiilor faţă de adevăraţii şi 

datorie patrioti..:ă, dând noi cei la o luptă de adevărată apă '"are 
dintâi pilda de nerecunoaştere a natlonală, iau asupa mea ris-
unui regim dăunător pentru ţară punderea intreagl să ii·de j:n la o:' 
şi ocrotitor in aceste timpuri pri~ reslstenţa contra ap'1c?;ei u:mi ,/ 
meidioase' a tuturor incercărilor regim ilegal, C,;re ';acă a: l:la 
vrăjmaşe din afară şi dinăuntru. fiinţă ar duce la d:;t:llgere n;a~ "';>'1~.: 
'Ca conducător al unui partid terjală şi morală a 1< md.r;:e1 i-;ţ..' 

politic de guvernământ care de I tregite. 
mai mult de 70 de ani lucrează I VintiJd i. B"ofianu t 

DEGLARATIUNEA foştilor miniştri şi 

tarilor National-Liberali ~ 
a parIamB!1'~ 

se cuvine intr'adevăr ca ei să fie vechii lui slujitori. Ca foşti sjectnici ai Coroanei 
apăraţi printr'un regim excepţio- Când se vând şi se robesc ca reprezentanti ai naţiune, şi 
nal, pentru a-şi putea exercita streinilor munca şi iniţiativa na- ca membri ai partidului Naţio
in linişte şi la intunerec acţiunea tională. organizate cu multă trudă I nal-Liberal a cărut activitate pa
lor dăunătoare ţării. ~ şi jertfe în cei 70 de ani 1n urmă, Irioticd şi de ordine fsie atât 

Precum tn organismul uman pentru o astfel de operă, trebue de strâns legată de întreaga 0-
vietăţilor parasita re le trebue o su<grumată cu forţa indignarea tu- perd de inchekare, de întregire 
stare anormală pentru a trăi, tot , turor celor cari au grila apărăret şi de consolidare a statului ro
astfel unui atare guvern ti trebue I intereselor obşteşti. mân pe temeliile unei largi de
pentru a-şi acoperi politica o I Preamărirea de acum două mocrafii nationale, socotim de a 
anumită presă şi un anumit regim, zile de către reprezentanţii gu~ noastră datorie, ca in urma ape
ln afară de viaţa normală a sta- vernului a trădătorului Şl. cola- lului {ăcut de şeful nostru d. 

"Să cucerim ee-i1uem de cucerit" 
- Refacerea oraşelor noastre -

In pragul alesrerllor munIcipale sem
nalasem, în ." Tribuna·, sub titlul de 
mai sus - ca o justificare şi un in
demn - o seamă de consideraţii su
mare despre luptele noastre nationale, 
legate de oraşul Aradului, în cursul 
veacului XIX. 

In faţa frumosului act de concen
trare a fortelor electorale româneşti pe 
d'asupra orlcar diferenţe de politică 

de partid, lnvocasem atunci o obliga
toale tladiţie, de lupte şi de viaţă, 

amândouă romlneşti, a acestui oraş şi 

tinut, şi am subliniat totatuoci şi in
teresul de ixislenţd şi de delvoltare a 
RomAnUor fn acest oraş clltroplt de 
mlnoritarit de azi, ca Ieri stăpâni al 
situatlel. 

Astăzi, - dupA alegeri, cari oi-au 
adus şi ele preţloale invătAmlnte,-

aşa cred, putem merge mal depat'te pe 
firul ideilor şi al motivelor cari mi-au 
pus În condelu titlul "să cucerlm ce
avem de cucerit". 

Şi fiindcă pe noi ne preocupă nu
mai problema, uu şi hârjonrlile ce ne 
vin din dreapta şi d1n stânga, trecem 
nainte, fără să ne oprim, din ajins, 
otel la declaraţiile goale şi nedemne 
ale unul ministru care a bagiltellzat 
infrăţlrea Românilor arădaoi: dar, tot 
a.tfel, vom trece cu suverană superi
oritate morală şi peste cârtelile mino
ritare. cari în solidaritatea refăcută a 
Arădanllor vor să vadA numai o pro
vocaţillne la adresa lor şi nu o Legi
timă apărare a noasfuJ. 

Restaurarea elementului româDe5c, 
atât io Arad cât şi În alte oraŞe dÎn 
România, e o problemă naţfonall şi 

de Interes vital pentru neam şi pentru 
ţară. intre aceste oraşe, Aradul Iese la 
IvealA nu numai prin ceeace a foitt şi 

a Însemnat in trecut pentru Români, 
ci şi prtn aceea ce este şi trebue să 
fie fn viitor la fromiera apuseană a 
statului român. 

Din aceste puncte de vedere, Aradul 
e unul dintre punctele, În cari in cel 
mal scort timp trebue să acţioneze trez
via şi principiul solidarităt'l naţionale. 

* 
Să privim chestiunea românească a 

oraşului Arad. dintr'o perspectivA is
torlcă-s ta tlstl ca. 

Dia partea IstQrlcă. e laudabilA Ini
tiativa acelor câtlva arădani, cari arau
jea:ă o strle de conferinţe, pentru a 
face ca "Aradul de altădată- să re
tovie în mIntea generatiei de astăzI, 

cu prestatiile trecutului cari pot fi o 
bunA chezăşie pentru viitor, tntre aceste 
conferenţe. una, - care putea fi as
cultată de mal mult' "arAdant" decât 

Vintild Brătianu, să dec/arlJm 
în faţa ţării cele ce urmca.~d.' 

Nu vom respect~, na ne vom 
supune şi vom cere şi noi tutu
ror cetăţeni10r conş ient de (h,"p
turile lur, să nu se Slllltlnă legei 
Impotriva aşa zisu: Ll\ ::ilarm i!Jm, 
această lege fiind ţ:1urită ca d/
carea prevederilor .orniSf "le 
Constitutiei şi fdc/Jl'd n:lll.li in 
scopul de a incătuşa libntjţH{~ 

tCol1tinuare pe pat:. '\-<.: 1, 

ceice au aLozlt-o - a d·jui prCTl'SO 
Isa!a TolaD, - nl·a treclIt ,'e dmatn
tea ochHor remarcabila foqă ou merlca. 
a lndustrlaşllor= roman! arădanl. mat 
ales În veacul XVIIl Şi deatunci in
coacl, până aproape de zllele noastre. 

După aceasta constatare a unei fo· 
losltoafe opere de informatie istorică, 

noi să intrăm În imperiul statisticelor 
pentru a constata. dm acest pUDct de 
vedere, rostul numeric al elementului 
românesc din oraşul Arad. 

Cea dlotâl statistică, ce ne vorbeşte 
şi despre Românii arădaol este aceea 
a comunităţii bisericeşti rom.-catollce 
din loc. Ea a fost intocmitA la anul 
1777, pe urma ordioulul episcopului 
r.-clt. dela Timişoara. După aceasta 
statistici, totalul populaţIei oraşulUi 

Arad este redus la trei confeslun!, cari 
existau in acel an, aici, având urmă· 
toarele cifre de credincioşi: 

(ContlDuarea pe pag. 3-a) 
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PreturUe cerealelor de piaţă din Arad in ultimele zile. . 
Grâu. • • • • . Ul 460-480-per. 100 kgr. 

Orz. . . . . . . . " 280-290.~" " " 
Ovăs. 

Pormb 

. . .. 
. " 

290-300.- " 
240-260.- " 

" • 

" 
,., 

Preţul animalelor in ultimele zile pe piaţa din Arad. 

Părechea de cai. . . 

.. " bol •• 

" " porci. 
Una vacă. 

Către 

ToţI D-nU Notari şi Preşedinţi 
ai Composesoratelor Urba

riale din judeţ. 

. Lei 15000-25.000-

. " 

. " 
. " 

15.000 - 25.000 -

2.000'- 4.500-
6.000- 9.000-

Un r Vi se aduce la cunoştinţă mai 
~:c~~i jos adrdesa Ministerului de Agrl-

Din costul reproducătoriior (in
clusiv transportul lor) Minjsterul 
supoartă 25% iar restul de 75% 
se achită de către Camerile de 
Agricultură din imprumuturi făcute 
asupra fondului rambursabil de 
100. milioane, In condlţiunile pe 
cari le cunoaşteţi adică fără pro
cente. 

Dlui cultură şi O o m ni i Direcţiunea 

--; Generală Zootechnică relativ la 
1Ul~ cumpărarea taurilor de import, 
Sub fj rugânctu-Vă ca intrucât aveţi in-

Ministerul mai supoartă in în
tregime cheltuelile Comisiunei de 
cumpărare. 

A.l ter:ţiunea să cumpăraţi diu aces-
Aştep tea animale de reproducţie, tauri 

~fm:~~~ Simenthaler şi vieri Iorkschire să 
'femurl, binfvoiţi a-ne aVlza de urigenţă 

rla; mC,pen.tru a putea interveni. 
re VTl , d W d M" ti' 

De oarece Comisiunea plecat 
chiar astăzi in Elveţia şi Austria 
să cumpere tauri şi junmci din 
rasele Stmmental, Schwyz şi Pin
zgau, Vă rog să ne comunicaţi 
de urgenţă astfel ca răspunsul 

O-voastră să-I avem până la 10 
Aprilie a. c. În care răspuns ne 
Indicaţi numărul taurilor şi juni
celor din rasa Simmenthal, rasă 
fixată pentru regiunea O-voastră. 

>t cur: CopIe upa a resa InIS eru UI 

!emat de Agricultură şi Domenii Direc
;7,,~" ţi unea Zootechnlcă şi Sanitară
fucel Veterinară.' 
'fim 
'om, 
'otr 
uaf 
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No. 69212 din 27 Martie 1930. 

Domnule Preşedinte, 
Pentru îmbunătăţirea raselor de 

vite şi porci din Intreaga tară, 
Ministerul a afectat un fond care 
să servească ]a cumpărare de 
reproducători de rasă pură, care 
să fie distribuiţi Camerelor de 
Agricultură. 

Modalitatea de plată a acestor 
reproducători am hătărât să fie 
astfel: 

De asemenea Vă rog să ne 
arătaţi şi numărul vierilor ŞI 
scroafelor de rasa York de care 
aveţi nevoe şi cari se vor da În 
aceleaşi condIţiuni ca şi bovinele. 

Imediat după efectuarea trans
portului Vă vom comunica suma 
ce revine asupra Dvs. pentru re
producătorii primiţi. 

p. Ministru, Director: 
(ss) Ionescu Brdiia. (ss) indescifrabil 

----~;-:' .... _----
A V 1 z. 

Se aduce la cunoştinţă celor interesati că cu data de azi 
au sosit la Camera de agricultură 10 maşin de semănat porum
bul cu 2. rânduri. 

Conform hotărârei Comitetului de Direcţiune aceste se vor 
distribui exclusiv comunelor deloase unde nu sunt introduse ma
şinele de semănat porumb în rânduri ~i numai la asociaţii de câte 
cinci agricultori, pe baza unei cereri semnate de toţi amatorii şi 
vizată de primăria comunală. 

Aceasta maşină se va preda cu 500
/ 0 reducere adecă cu Lei 

900 Nouă sute per bucată. 
Cei ce doresc a cumpăra sunt rugaţi a inainta rugarea in

deplinind formalităţile de sus. 
Agricultori sunt rugaţi a profita de ocazlunea ce li se oferă 

imediat, având tn vedere numărul redus de care dispunem din 
aceste maşini. 

Directiunea Camerei. 

Maşini agricole. în' decursul primăverII vom face incer

căr!le la faţa locului pe baza caror 

Condoşi de Interesal ca să tntrodu- experiente apoi vom putea şti care vor 
cem pelâogă semântă bună şi .maşinl fi mal preferabile atât ca pret cât şi 
şi alte unelte de prima neceliiitate În I ca material. 
gOIiiPodărille noastre dela ţară, am Im
portat del41 Fabrica din Cehoslovacla 
Mel/char Umrath et. Comp Brandels, 

-... .... _---
80 maşini de semănat de diferite dl- Gunoi artificial. \r 
mensiunl şi sistemur! între cari am a~ I 
vut şi maşini pelâvgă condiţiuni foar- In cadrele largi ale Camerei noastre, 
te avantagloase, cart fără exceptie au I relativ, toate năzulnţele de a majora 

fOit de prima booltate şi cari le-am productia îa agricultură ne-am fndrep
plasat amatorilor din judl:l În speti,l tat atentiunea şi către aceasta latură 
fortând aprovizionarea păturel popu- de mare importanţa, pentru a cărei 
laţlullei agricole depe lucurile deluroa- Interes am depus un deosebit zel fă-
se pe Valea MUfeşulul, Valea Crlşu- andă cat de intinsă prin 
luI şi Valea Deznel. când propag 

. I satele dela ţară parte prin conferinte, Cu aceste ocaziunl am căutat să . . . 
prooagăm şl oblcloulm ţăranul nostru I încercări şi parte prin bro,url. bUletlD 
Şl la conlucrare de intovărăşle, tntru-/ şi altele. căutând a documenta popu
cât am pus condIţiuni de î()l~snjre cu lat:el favorul ce prin folosinţa gtlOO

ne% la acelea comeni cari se fac pen- lu1ul artIfiCial ar putea realIza in pro
tru asociaţii de cel puţjn 5 periOaDe ductla lor fIe aceasta de orişice specie. 
- toti de m~s~rle agricolă. - Acest I Am dIstribuit III total 35, vai{0ane 
act de COustl tu Ire şi totodat~ d.e co~ I Supelfosfat de 160/. şi 18% in valoare 
mandă a fast vizat de autontăţlie co- L I 1 A{lQOOO _ 1 vagoa 

f totală de e ,"t\!. . . munllle. - Nouă ne ormează ca acte L i 
jostiflcattve pentru toate garnlturile ce C.IClum Clanamldt in valoare de e 
au eşit p~ntru acest scop din maga- n.l50.- şi 2. vagoane Ouuno Phos

zle. - Particulari lor cari sunt În sta- phat Pul în valoare de Lei 56.600.
re să şi comande maşini şi uneltele Afară de aceste cantitaţt am mal dis
pe buzunarul propriu şi singuri am dat trlbutt Diamoophos, Nltrophoska etc. 
maşinele cu o reducere de 20

% 
acolo ingrăşămlDte combInate in. callthătl

und,e În comuna respectivă nu sunt mal reduse pe regiunile unde contl
alte maşini, Iar pe alte locurl.unde mal 

nuăm anumite încer.:ări şi anume În sunt din aceste un( Ite în folosinţă co-
menzile private au b~nefjclat numai de plasa Halmagiu unde au fost făcute 
redu~trea ce am obţinut ca angrosişti peste 450. încercăfl, cari dupa infoc
dela fabrică matlu.nlle ce deţinem au reuşit toarte 

La fel am forţat să plasăm din a- bine. 
ceste maşini şi la comune le mal să

race şi colonii unde populaţia este de .--. .... 
d 

tot lipsită de mljloacele materiale tot Sem&nte de_ ierburi. 
cu 50% rtducere din cost. u_ 

Prin aceasta aCfluue am ajuns ca la vederea ajutorărll agricultorilor şi 
maşinele să fie prodate amatorilor mal comuodor, Camera a infllnlat 1. Ferma 
sus notaţi cu o reduct're de 80% StatUlUi Semlac un câmp pentru în~ 
50 D/o sau 35% fată de preturile ce 
sunt pe piaţă. multITea semânţelor de ierburi. Comll-: 

Fată de anul trecut am realizat şi nelor can au dont să-şi reinoolas..::l 
pe acest turn un spor Important, Im. I păşunele le-a acordat toate ajutoarele 
portând cu 60 maşini mal mult. pOSibile băneşti etc. pentru a putea 

Pentru carăţirea seminte lor am Im- procura semAnţe bune . ŞI de prtmul 
portat trleure dimensiunile potrivite, rang pe lângă cost relativ foarte redus. 

dela Fabrica "Heid'" din Austria. - LJe altcum in priVinţa acestei ches
După aceia am Importat un număr de tiun! va urma in cur~nd să fie gene-

16 grJpl de tt-llnă cari le-am adus de- rallZl.tă o propagandă peste întreg ju

la Fabrica "Gross" din Leipz'g, pen- deţul data fiind Legea de exploatarea 

tru a-le putea da comuntlor din judeţ Islazurilor şi păşunelor comunei. 
in vederea reparărl! păşunelor şi izia- In vederea cunoştmţeior mal de a-

",urilor. cari fntradevăr sunt foarte ne- proape a datelor relat~v la insuşirile 

glljate. seminţelor de iilrburi diferite, am io-

Tot in cadrele Intentlunllor susindi- fllnţat şi in anul trecut in mai multe 
ca te, am intrat in legătură directă cu locuri - pe regIunI - c'mpurl de-

cele mal de seamă fabrici din străină- monstrative (grădini de ierburi) cu 
tate pentru plugurJ, dată fiind dorinta mal multe sOlurl. 

Camerei ca in decursul timpului cât Avem in total 26. câmpuri "Lehr-
cât mal apropiat să Importim pentru garten tur Grasser. 

agrlcultorll noştri şi pluguri bune şi Acţiunea noastrl vtitoare va fi con
pe lângă preţuri convenabile, In ace- tlnuată în anal ce urmează şi in ace
asta privinţA am dispus să ni se trl- asta directiune. 
mită dela toate fabrIcile câte un exem

plar din dimensiunile aceleaşi, cu care ...... 
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(Continuare din pag. 1-a) COltlnescu IOD, doctor, 5enator; De. 
publice pentruca un guvern abu- ruasl Georfle, fost ministru; DlmltrJu 
ziv şi tiranic să se poatd menţi- D. Const., fost mlnlstra; Dlssescu G. 
ne la putere şi pentru ca acţiu- Const.. fost ministru, senator; Djuvara 
nile de anarhizare a (tirii să se MIrcea. drputat; Duca G. IOD, fost 
poată desldnţui sub toleranţa şi ministru, deputat; Dumltrescu-Brălla 
CU vddita complicitate a regimu- VasHe, foat mlniatru, Franasovlcl Rl
lui actual. chard fost labse.:ret. de stat. deputat 

Situatia nenorocită ii corpului didactic din flrad 
In ajunul sărb~Uorilor. 

Vom duce in faţa opiniei pu- GUisl Alex" ieDator; Igaat Coust., de
bUce şi în faţa justiţiei orice in- putat; Inculeţ IOD, fost ministru sena
cercare de a se aplica o lege tor; Lapedatu Alex" fost ministru, le· 

nator; LăzăJ'escu D. Eduard. senator; 
,care calcă pactul nostru funda- Leontle, CODst, senator; MihăllA Alex, 
mental şi constttue o prime;di- senator; Moldovan Leonte, deputat; 
oasd tentativa dictatorială. Moşolu Traian. grneral fOit ministru, 

Alimăneştlanu Alex., a~nator; Ange- senator; Ntamţu C., 5enator; Neamţu 
leseu C.. profesor dr. fost ministru deputat; Ntcolaescu 1. COtlst., fOlt 
senator; ADtonescu Victor. fost minls- preşedinte al Senatului; Nlculescu M. 
tru, senator; Argetoiaou C.. fost mt· 1., senator; Ntstor 1. ion, fost ministru 
nistru atoator: BăIăcescu 1., profesor senator; Orleanu G. Mihail, fost mi
dr. senator; Banu Const., fost ministru nistru senator; Ormola Mlchail, fost 
deputat; Blreă Vasile, senator; Botez ministru; RAducanu Şerban, lieDltor 
IOD, proteior u iJlversltar, senator; Bo· Roşculeţ Radu, deputat; Sassu P. Va
tez Nlc .• senator; Brătianu C. C' t fost IIlle. fost ministru, senator: Săveanu 
subsecretar de stat; Brătlanu 1. Ghe- N. Nicolae, fost ministru, fost preşe
orghe profl!sor uDlversitar. deputat; dinte al Camerei, 5enator; S,Iăves:;u 
Cândea Romulus. senator; Chirculescu Victor, deputat; Stănescu Justla, de
D. Nicolae, fost ministru; Clpăianu '1 putat Stefan C. Ioan, senator; Tătă
G,. fost subsecretar de stat; Coostan- reiCU George, fost sub.ecretar de 8tat 
Unescu Tancred, fost ministru, senator senator; Tomaziu G., senator. 

Urmările legii alarmismului. 
{)rganJzaţia naţional·llberalădin oraşul şi judeţul Arad se 
solidarizează cu şeful partidului şi cu organIzaţia centrală. 

In şadinta deJegatiei permanente intreprinsă de Centru cu privire la 
a organizatiei Doastre, ţinută la 5 lelea alarrnismulul. 
.Aprilie c. sub presidentl. Dlui Dr. In aceeaş şedinţă s-a hotirAt tri
l. Ursu şi a comitetului orişenesc mlterea urmitoarei telegrame şe .. 
tinută tu aceeaş zi sub preşedinţia fului partidului naţional-liberal şi 
Dlul Dr. l. Robu, s·a discutat şi s-a : s-a votat publicarea adresei motf-

. .aprobatîn unanimitate solidarizarea I une de mai jos. 
'or,anlzatiei aridane la actiunea 

Domnului Vintilă 1 C. Brăfianu 
Şeful partidului liberal. 

Binevoi!' a cunoaşte cd organizatia partidului naţ~onal-Ube:~l 
<lin Judeţul Arad, în şedinţa delegaţiei permanente dm 5 AprILIe 
<C., s-a solidarizat intru toate la hotdrârea organizaţiei centrale in 
-ce priveşte nerespectarea lekii alarmismului. 

Preşedinte 
Dr. Ioan Ursu. 

Membrii delegaţiei permanente, fruntaşi şi soldaţi ai organi
~zaţiei partidulUI naţIOnal-liberal din oraşul şi judeţul Arad, luând 
cunoştinţă de promulgarea legii "pentru apărarea hniştei şi a cre

,ditului Ţării" şi de atitudinea demnă şi hotărâtă pe care şeful 
partidului nostru 0-1 Vintilă Brătianu, precum şi fostii ministri şi 
.actualii parlamentari naţionali-liberali, - au luat-o impotriva a
cestei lE gi nefaste pentru libertăţile cetăţeneşti garantate de con
stitutia Ţării, -

'declardm că nu vom respecta şi nu ne vom supune legii îm
,potriva aşazisului alarmism, ticluitd la repezeală şi votaM de par
lamentari cu demisiile În alb; lege care călcând prevederile Con
'stitutlei e fduritd cu unicul scop de a acoperJi greşelile de guver
,nare ale unui partid dovedit incapabil de a ţine În mâini Irânele 
Ţdrii. . 

Inţelegând să nu ne supunem unei legi a cărei respectare ne-ar 
face complicii tendintelor abusive şi anarhice ale actualului regim, -
ne declarăm solidari cu şeful partidului nostru, 0-1 Vintllă 1. C. 
Brătlanu şi cu toţi oamenii de bine din aceasta ţară, cari refuză 
să recunoască o astfel de lege. 

Comitetul executiv al organizaţiei 
arddane. 

Suntem informaţt cd situatia intre
gului corp didactIc din oraşul şi judeţul 
AlQd, este una dintre celt mai nenoro
cite. tocmai acum, în ojunul vacantei 
Paştelor şi în preajma sărbătorilor. 

In primul rând nici unui membra al 
corpului didactic nu I s-a achitat sala
rului pe Aprilie şi, dUPd datele obţinute 
de da Administra/Ia financiard din 
Arad, nu sunt speranţe să se t1chite 
aust sa/arili decât in cea de a treia de
cadă a lunii. adică dupd Paşti. Intr 
adevăr, in acreditlvul sosit de La Mi
nisterul de finante pentru a doua· de
cada (10-J 2 Aprilie) nu este trecuta ab
solut nici o categorie de dascdii. 
Aşadar nil numai cd salariile nil se 

platesc in prima zi a lunii, clim s-a 
fagăduit, nu numai cd nu se platesc 
pând la 20 ale lilnii, cum se oblşnulse 
- dar acum se lasd mii de oameni 
fard ban in buzunar, tocmai de sfintele 
sdrbători. Frumoase s(1rbdtori le este 
dat "apostolilor" .. sd petreacd. 

Mai mult. Deşi vacanţa pentlU Paşti 
se dd la 12 Aprilie, - până, azi, 10 
Aprilie. nÎci un dascdl n·a putut obtine 
carnetul de leductre pe caile ferate. 
Vechile carnete au fost anulate CII 

n c e per e de la 1 Aprilie, - iar 

Uoci~in .Ju~liC 
Alegători, sd cunoaştetl oamenii pe 

care laţi votat. In atenţia Dlul Mlnsl
tru Mlhalache. Subsemnatul Pietrol 
Petru din com· Sân nicolaul mic tată 

dela 3 copii, acum muritor de foame 
fiindcl1 din slujba oraşului Arad am 
fost dat afal ă de dl Lu/ai, tn război 
am fost voluntar în armata română 

I şi bazat pe acest drept am îndrăsnit 

şi eu să cer pdmânt ca să pot sd ird· 
esc şi eu cu biata familia mea. M'am 
vlindut doud perini de acasd şi am 
plecat la Bucureşti la ministerul de 
domeniu, unde este foarte adivdrat m'or 
primIt tare bine şi in zece Zile a şi 
primit ordin ConsiUeratul agricol din 
Atad ca sd fiu improprletărit cu 4 jueh, 
de pdmânt. 

Dar Sd vedeţL oameni buni, nenoro
eul meu, când eram chiar la Ql!rono
mul în cdnlelafle vine Adam deputat 
al nostru (mal bine ar fi a draculul) 
şi md intreaba: ce-l Ira te, ce cauţi pe 
aici, tU om bun dt credlntă îi spun I 

bucuria mea că am primit pdm{mt. 
Atunci dl Adam îmi zice: mdi Petroi 
treci de seald pe la mine. Mă duc a
c.să şi îi spun şi nevestei mele bucuria 
mare cd acum avem pamânt Iar seara 
o iau cu mine, şi ne ducem la Dl Adam. 

noile carnete incd nu s-au eliberat. 
Ne intrebam cum se vor putea eilbeta 
aceste carnete pând la 12 Aprilie. şi cu 
ce lşi vor plltea plati plOfesoril. in
vdtătorli şi familiile lor llixul biletelor 
intregl pe cdile ferate, dacd vor avea 
îndrdsneala să se gândeoscd a-şI pe
trece sdrbatoril, Paştl/or in mijlocul 
pdrintiLOr sau rudelor apTopiate, aşa 
CUm se obişnuieşte? II 

ŞI dacd sunt Obligaţi să rămând pe 
loc, cu CI-şi VOI putea permite luxul 
unul ou lOŞU, sau unei bllcdţi de 
cozonac ca tot tot cresltnlll?! 

Federatia Corpului didactic a trimis, 
după câte suntem informa ţi, teleg
rame de protest atât federaţiei cen
trale, cât şi Dlai St. Ciceo Pop, pre
şedintele adunării deputatilor - şi ard
dan - şi Dllli St. Vidrlghin, directorul 
general al C. F. R I pentru prelungirea 
valabilităţii vee/ll/or carnete. Dar plind 
astăzi nu s-a luat nici o măsură: nici 
in cetaCe priveşte salariile nici pentru. 
prelungirea valabilitafU carnetelor de 
reducere. 

.. Sărbători fericite~, domnilor mem
bri ai fnvdtământulul aradan J Scrbd
torl jerlcite şi - răbdare!! 

Ne pnmeşte foarte bucuros şi (mi 
spune: O sd capeţi tu ptfmânt, mdi Pe
troi, dar ai sd pldteşti mic 8 sau 10,000' 
de Lei caci dacd nu imi pldteşti n'o 
sd mai primeşti nici o brazda. 

Eu care imi vândusem perinile sei plec 
la Bucureşti n'am arut bani sa îi uau 
la Dl dep.ltat şi acum vine rezolvarea 
chestiunei mele, ducdndu-ma mai târziu 
la consiliera/ui agricol md imfN:StZ 

unde oi fi împroprletd.rit mi s'a Tdspuns 
scurt şi cuplinzător "Nu mai este pă
mint disponibil". 

Va sd zicd n'am uns roata la Dl 
deputat şi nu mai este nici pomânt 
dISponibil ~ntru mine. 

Cererea mea am dat-o la Min. de. Uf!rl
cultură sub No. 9514 tn 10 OeI. /929. 

Din acestea puteti aomenilor sa irillo
taţi ca pe cine am votat noi şi acu~ 

Cum îşi bat joc de, noi. 
Pentru toate ce am scris pot să de

pui ori când jUldmânt şi eu şi nevasta 
mea în fata bird/mei. 

Sân nicolaul mic 4 Aprilie 1.93V, 

Petrol Petru. 
.......... ..,.. . 

Reclama e sufletul 
comerţului 

(Contlauare din pa,. I-a) 

r.-catoltcll. • . . . 2434 suflete 
ortodocşH • . • • • 5595 • 
israeliţii. • • • • . 124 .. l

la mijloc, pentrucă în cifra de 5595 oraşului Arad: 
suflete ortodoxe s'ar cuprinde ,i co- RomânII ortodocşi 54% 

\ 100/. 
rellglonarll Doltrl sârbl? Să fiei In aCf'st Sirbii •• ". . 16°/. f 

, caz, din cifra de 5595 suflete ortodoxf', R.-catollcli .•.... 30"0 
'Vom scădea - in lipsă de altă lodl- lsraelittt.. . . . . .• 0% 

I 
vedere, că noi. urgisitll de atunci, to
treceam cu numărul pe înşişi aparţină
torlt relîglei catolice, dominantă in stat 

• în alt lOenz decât .. dominanta" orto
doxă de azi. in total 81!)3 suflete. 

La acel an, deci in Arad nu erau 
nici unieţl, nIci reformati, nici luteranl. 
»lci unitarl, etc., cari. cu toţII, şi·au 
iăcut apariţia io viaţa oraşului Arad, 
-ti 'a bia mal târr.iu. 

Dupl naţionalităţi, DU se obişnuia 
pe aceea vreme a-I ţinea în evidenţă 
pe cetăţeni. Totuşi. in aceeaşi statistică 
rom.-catollcă - a căreia bunacredlnţă 

11 buna Informare DU avem de ce I-o 
contesta - găsim O Indicatle preţi
oasă. După dinsa. cele 5595 suflete 
ortodoxe sunt ard/au ca RomânI. Cine 

. vrea să se convingă, sA deschidA la 
pag, 54 a volumului II. din Istoria ora
şului Arad, lucrată (ungureşte) de La
katos Otto. 

Va zice cineva doar, ci e o greşală 

.. 

catle statistică din aceeaşi vreme - Prin urmrre, RomAnii ortodoc!fl, ei 
cele 1325 suflete de sârb!, cari exll- singuri. aveau, in Arad, acum 150 ant, 
tau la 1839 in întreg judeţul Aradului. o situaţie numericd ma~ putem/cd decât 
In acest caz, am avea următoarea ai· ce au avut romana-catolicii - de două 
tuaţte: neamuri: germani ,1 maghiari - de 
RomAni ortodocşi -4270 \ ~-95 atullCl. Mal mult chiar: singuri Româ-
Sârbl ,,1325 I .!) nU ortodocşi au avat, In cuprlnlul po-
rom.-catolicl • • • • • • 2~34 pulatlel Aradului o situatie numerică 
israeliţi • . • • . . - . 124 (de 54%), pe care "n'a. avut-o nlei-

Noi primim, ca RomAni, şi Icest ra- odată fomano-catol/câ, cari, la 1900, 
port numeric, care dovedeştt. tn afară ajung apogeul numeric de 52'4% din 
de orice indolală cA. acum 150 de ani, A d 
Biserica ortodoxă, şi ÎIl special ele. tota~al populaţiei oraşalul ra. 
mentul romAnesc ortodox, a dat ma- Cifrele acestt, despre superioritatea 
joritatea populatiei oraşului Arad. • numerică a Românilor carI. blserlceşte, 

Aşezat acest raport numeric in pro- trăiau in jugul Ierarhiei sarb~ştl, Iar 
cente el ne dă următoarea situaţie mult politlceşte sub călcâhtl cu plnteni, spun 
gră!t~are drspre populaţia de atunci a foarte mult, mai ales dacă avem În 

Politica blserlcl\ catolice şi ceea a 
statului uogar ao îotors, cu totului pe 
dos, starea de lucruri de odinioară. 
Aşa că noi. cei de azI, ne aflăm chiar 
păgobaşi. 

ŞI nu e nici un drept, mai siânt, 
decât acela al celuIce Se apări şI 01-
zueştt, prin mijloace legale, să- şi re
facă o situaţie perdută. 

latl rostul proASoetei noastre soll
darltăţn politice, care DU mat poate să 
se desfacă, plnă la biruinţa deplină 
a cauzei româneşti in Arad. 

Sio înţeleagă şi miniştrii uetnţele
gător!, şi concetăţenlt noştri, cari dau 
pe jigniţI!. Dr. Gh. Ciuhandu. 

fost senator de Arad. _ ..... 4. __ -

~. 
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La Spitalul Mare judetan din Arad 
avem o biserică românească d~.tul de 
incApătoare, cu turn, cupola şi 3 e1o· 
pete. 

Aceasta biserică, cu Întrare din stra
da Elena Gh. Blrta, il trecut în pose
siunea Romanilor ortodoxi din Arad 
în anul 1925, de când ie săvârşesc 

aici servicii rehgioase în toat~ dumi
necile şi sărbătorile. La sfintele slujbe 
ce se săvArşesc aici, participă Iărmanii 
bolnavi dia Spital, personalul admi
nistrativ şi de servicii, precum fi alt 
publtc din oraşul Arad, pentru că du
rer~, în gloriosul nostru Arad, ca .,)0.000 
suflete, nu avem nici la zece ani după 
tnfăptuirea României MarI, decât o 
slogură biserică, cea ep!scopească, 

Aceasta dela Spitalul Mare este a 
doua. Nil avem iosă la aceasta bise
·rică: nici IcoDostas, nici obiecte sfinte, 

- nn este pictată şi ou are nici alte 0-
.bieete necenre. 

ŞI ca să putem in ~estra această bl~ 
serieă eu cele necesare, facem un apel 
Călduros şi o rugăminte ferbinte: că

tre Inlitituţjlle fmandare din Arad ca 
să dea din venitele lor o mică sfărl

mătură şi pentru m!ngăerea sufletească 
a sărmanilor bolnavi. 

Facem apel la reuniunile femeilor 
românt, la Inimile nobile ale damelor 
române, din Arad, judeţ fi patrie să 
tat1ndă obolul lor pentru inzestrarea 
casei lui Dumnezeu. 
Rugăm pe domnU români să dea o 

mică ofrandă şi pentru biserica celor 
ce sufăr. Facem apel călduros la cel 
ce ,I-au redobândlt sănătatt'a in Spi
talul din Arad şi la aparţlDătorli a
cestora. 

Rugăm cu frăţeaacă dragoste pe pre
otii noştri, sA anunţe in sI. biserici pe 
enorlaşU lor despre rugămintea noas
trl. 

Vor fi primite cu dragoste cre ,tl
nească: sume de bani pentrll facerea 
plctarei" iconostasulal, o st. Evan
ghelie, potIr, ornate, si. cruce, măsărlţă, 
covor, Icoane sfinte, praporl etc. 

Rugăm pe Iubiţii donatorl CI su
mele şi danlile ce vor oferi acestei sf. 
billerlcl să binevoiască a le trimite la 
adresa preotului dela această biserică, 
părintelui Simion Stana consilier ca
ssar la Ep!iicopta din Arad, care va 
da socoati publici despre banII ,1 0-

frandele primile. 
Numele marlnimoşilor donatori vor 

fi eternizate pe o placă ce se va a
teza În st. biserică. 

TRiBUNA NOUĂ 

Informaţii. 
"Reconstituirea capitalului unei so

cietăţi redus prin p~rderile sufaite, 
constituind un nou aport al asoda
ţlHor este supusă conform art 15 § 
7 legea timbrului la Impozitul pro
porţionale de 1.32% sau 2.640 o după 

Datura lIocietătel." Aceasta in urma 
deciziei Comisiune' Ceotrale a Tim
brului din 12 Februarie 1930. 

* 
,.Societatea NationaZ·Cultura/ă "Cri

şana" a studetilor universitari din Cluj, 
a proectat un mare jestival artistic 
IIrmat de dans, pe ziua de 21 
Aprilie (a doua zi de Paşti) la "Cru
cea Albd" dm Arad şi în 23 ApTllie 
(Sj. Gheorghe) la "Casina Română" 
Chişineu Cris. 

Scopul pnncipal al societăţii este de 
a disemina cultura In massele poporu
lui de pe valea Crişurilar, injiintând 
cât mai multe blbliottci din venitul 
realizat in asemenea ocazii. 

Facem deci apel cdlduros către toti 
bunii români adresându-Ie la rugă

mintea să palficipe Înt,'un numar 
cât mai mare la festivalul nostru, 
uşurându- ne astfel înfăptuirea desi
deratelor noastre. La acest turntu 
luând parte un grup impozant de stu
denţi vom oferi Ono oaspeti o petre
cere cu adevdraf shldenţeascd." 

Comitetul. 
• 

Dela 8 până la 23 Iunie 1 930 
va avea loc la Padova al XII·lea 
Târg de Mostre Internaţional, 

iară partiCipanţilor la acel Târg, 
li se acordă viza paşapoartelor 
gratuită, arătând legitimaţiile e
liberate de către .. L'Ente Auto
nomo delia Fiera" (Padova- Corso 
del Popolo.) 

* 
CON V O CAR E. 

In conformitate cu dispoziţiu-
,nlle Art. 15, din statute, convo
căm prin aceasta pe toţi membrU 
fondatori, ajută ton şi activi ai Re
uniunel de cântări .Armonia" din 
Arad, la 

ADUNAREA GENERALĂ 
care se va ţine in sala mică a 
Primăriei oraşului Arad, la 11 
Maiu a. c .. ora 11 a. m. pe lângă 
următoarea 

PUBLICAŢIUNE. 

Jof, 24 Aprilie 1930, ora Il a. m. 
la Direcţiunea Casei Muncii C. F. 
R. dm Str. Barbu Catargiu Nl). 

18, Bucureşti şi la Inspecţia de 
Intretinere din Timişoara: IH. 
Piaţa Asanesti No. 14 etgj Il. 
uşa No. 1 se va tine simultaneu 
licitaţie publică cu termen scurt 
pentru lucrările de diferite repa· 
raţii necesare la Sanatoriul casei 
Muncii C. F. R. din Buziaş. 

Licitatia se va ţine în confor
mitate cu art. 88-100 din Legea 
Contabilităţii Publice şi cu ~e
gulamentul de funcţionare al Ofi
ciului Central de licitaţii publicat 
în Monitorul Oficial No. 1 din 
Ianuarie 1930. 

Persoanele capabile de a lici
ta conf. cu "Condiţiunile Gene
rale de Lucrări Publice" şi dori
toare să Iiciteze, vor prezenta o .. 
ferta personal in ziua licitaţiei sau 
le vor trimite recomandat prin 
poştă urmând să sosească cu cel 
puţin 24 ore înaintea licitaţiei la 
adresa de mai sus,. 

Ofertele, însoţite de seria de 
preţuri pentru materiale aprovizlo
nate vor fi inchise în plicuri si
gilate şi purtând adresa ofertan
tului. 

In plic separat deasemenea sl-
2i1at şi cu adresa ofertantului, se 
va pune chitanţa de depunerea 
garanţiei de licitaţie de 5)10 din 
valoarea ofertei. 

Ambele plicuri vor fi depuse 
odată. 

Garanţia se poate depune şi 

în numerar. 
Valoarea lucrărei este de circa 

134.000 Lei. 
Termenul de executare va fi 

20 zile dela data comunicării 

aprobării. 

Pe fiecare plic se va scrie: 
.Ofertă pentru lucrare de repa
raţii la Sanatoriul CFR din Buziaş" 

Dosarul lucrării cu măsurătoa-
rea, devizul, planurile, caetele de 

Nr. 12 

pentru saptămâna 31inlRlor Palimi li pulra 
sărbătorill Invierii Domnului olstru Ilus Hris
tos, la biserica ortodoxă '8mană din ftrad. 

in anul 1930. 
Sâmb~tă 12 Aprilie 

8 dfm. SpovedanÎl, Sf. Liturghie .. 
Cuminetari. 

2 d. m. Proceiluoe pentru aducerea 
StâJparllor. Vecernie. 

Duminecă 13 Aprilie 
fi jum. Ulrenle. 9 jum. Liturghfe~ 

predică pr, C Turlcu. 
3 d. m, Vecernie. 

Luni 14 Aprtlie 
7 dim, Utrenle. 
10 dlm. Ceasurile. 
1 11 .. seara Denle. Pred Ică pr. Dr. Gh. 

Popovlciu. 

Marti 15 Aprilie 
7 dim. Utrenle. 
10 dim. Ceasurile. 
7 1/.. seara Denle. Predică pr. F~ 

Codreanu. 

Miercuri 16 Aprilie 
10 dim. Ceasurile. 
71/ .. seara Denie. Predică pr. F .. 

Codreanu. 

Joi 17 Aprilie 
8 dim. Spoliedanil, Sf. Liturghie .. 

Cumlntcări. 

7 1/ 4 Denle. Cu 12 Evan~helil ale: 
Sf. PatimI. 

Vineri 18 Aprilie 
JO dim. Ceasurile impărăteştl. 
3 d. m. Vecernie. Predică Arhlm~ 

Dr. lustin l. Suciu. 
8 leara Prohodul Domnului, :Ctl 

procesiune. 

SAmblUi 19 Aprilie 
8 dim. Spovedanii ş\ Cumimcărf .. 
101/ a dlm. Sf. liturghie. 

Duminecl 20 Aprilie 
4 dim. Slujba Sf. Invlerl. Cu pra-

ceslune. 
9 dim. Sf. LIturghie. Predică P. S:' 

Episcop. 
3 d. m. Vecernie. 

Luni 21 Aprilie 

61/ 2 dim. Utreole. 
9 1/2 dim. Sf. Liturghl~. Predici:' 

Prot. Dr. T. Botiş. 
J d. m. Vecernie. 

Oficiul Parohial. 

O r din e d e z j : sarcini şi Condlţiunile Generale, I 
1. Cuv~nt de desch~dere. .. J se pot consulta şi o~jce informa- C .. 
2. Deslgnarea alor 2 membrn ţiuni se pot lua in fiecare zi de Uaţl 

vei ificaton. lucru Intre orele 11-13 la Oi-
. I 3. Esmiterea comisiuni1or.. recţiunea Casei Munciii C. F. R. 

Societate Anonimi IndustrialA Arad·Brad. 4. Rapoartele secretarului, ca- S d St dO. I C t ţ'i . 

şi răspândiţi 

ziarul 

S. 1. A. B. sierului, arhivarului şi control 0- erv. e. u 11 Ş on.s ruc I ŞI 
rului. la Inspecţia L. 4. TimIşoara. "TRIBUNA NOUĂ" 

Se reaminteşte Domnilor ac
ţionari ai Societăţii, că la Adu
narea Generală dela 12 Aprilie 
pot participa toţi acei, cari au 
depus acţiunile la Hitelbank (Bu
dapesta) Casa de Păstrare Agri
colă Arad Cenădană (Arad-Csa
nadi Gazdagsagi T. P. (Arad) 
sau la sediul Societătii. Sânt nu-, 
mai rugaţi ca in conformitate 
cu Statutele să treacă pe la se
diul Societăţii cel mult trei zile 
inainte de data Adunării spre 
a-şi ridica legitimaţiile. 

5. Rapoartele comisiunilor. Direcţiunea Casei Muncii CFR. 
6. Descărcarea comitetului de 

gestiunea anului trecut. 
7. Aleg~ea un~ nou comi~t ~~~~~.~n~._,~~.,.~n~~/_.~n~~~~-_.~~.~-~~ .• t~'_'~_$_n~_n~~.~ -- ~'" 8. Stabilirea bugetului gestiu-

nei 1930. 
Eventuale propuneri şi inter

pelări. 

Arad, la Martie 1930. 

DT. Alexandra Stoinesca, 
preşedinte. 

Vichentie Galeş/a, 
secretar. 

NOU! N()U! 
A apărut la tip. Diecezană o carte de mult dorită: 

"In slujba misionarismului ortodox" 
de Grigorie Gh. Comşa, Episcopul Aradului. 

Care ar fi de dorit să nu lipsească din nici o casă 
creştinească. 

310 pagini. ... ".as • • 
Preţul 100 Lei. 

'\ ..." $ sa'A .-. 
Girant responzab Z. HANOOCA TIparul Tlpogratlel Ulecezane, Arau. 

tu" 
i-~ .~ 
ţj :r 
1 I 

il 
Î 
ţ 

• 

I 
I 
! 

! 
I 1 . 

, , 
1 


	Tribuna Noua_bw_142
	Tribuna Noua_bw_143
	Tribuna Noua_bw_144
	Tribuna Noua_bw_145

