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Prima condifiune a ori
cărei conlucrări este since
rilalea' şi dorinta vie a unei 
activităfi rodnice pentru fo
losul obştesc. . 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 
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Năzuinţi timide ... 
Dumlnecă 4 Decembrie c., orele 11 

Propunerea de c01aborare pe dlmi' a avut 10i: in localul căminului 
care guvernul o făcuse partiduluI "Astrei" din Palatul Cultural o adun
naţional ţărănist a fost respinsă. I Dare a reprezentantilor diferitelor 50-

Motivul respingerii a fost ace- sietăţt culturale şi a mai multor itlte
laşi demagogic ŞI răsuflat refren: lectuall din lo.:.litate p~otruca 111 
"vrem nOUl alEgeri in care po- comun să întocmească p'ogretmul unei 
porul să-şi spună voiJţa sa". acţiuni pentru intenslfi:area propa-

necola~onre8 

Am fi vrut să citim, intre mo- gandel la sate 
tivele respingerii, păreri <1eoseblte Au luat parte la con~fătuire repre
asupra mijloacelor de refacere şi zentantl al blsrrlcef, ai învătărnân1ului 
apărare a ţării, asupra relaţiunilor de toate gradele, magistraţi, medici, 
CU popoarele vecine şi asupra il1gineri, advocati, presa, camera de 
directivelor unei politici lnţeJepte comert. camera agricolă, armata etc. 
interne şi externe. Nimic din toate S'a căzut de acord asupra ne.::esi-
acestea. tătli colaborării tuturor asociaţlunilor 

Demagogicul strigăt II voinţa po- existente pentru atingerea scopului 
porului" care a transformat ab- propus. Se va face apt'! la cOD..:ursul 
solutismul ţarist in tirania sovie- tuturor personahtatiler de vază din 
tică, care era să dea de râpă difentele domenii ale vieţii publice, 
Atalia, dacă nu apărea fascismul, culturale şi intelectuale, hldiferent de 
.care a adus costisitoarele greve credintele rel:gioase sau politi:l". 
din Anglia şi cele 8-10 guverne, 
in timp de doi ani,· din Franţa, ei 
bine, acest strigăt a fost unicul 
motiv al necoiaborării. 

- Să nu uităm că Anglia a fost 
scăpată de prăbuşire de conser
vatorii lui Baldwin şi Franţa de 
reacţionarul Poillcare, ace] om 
hulit de masele in conştiente la 
alegerile libere din 1922 
. Istoria se va repeta Şl la noi. 
Politicianjj, care şi-au făcut edu
caţia sufletească pe trambulintle 
adunărilor z2:omotoase cu public 
iresponsabil şi de adunătură, n'au 
inteles nimic din invătăturile el. 

Şi, avem impresia că şi D-I 
Iorga le uită când e vorba de 
politica intereselor de partid. 

In vederea Împrimărli unitătil de 
actiunt>, se va incredlnţa conducerea 
efectivă unei personalltăti a cărei 
autorit~te În materie va fi unanIm ac
ce~tată. 

In ceeace ne priveşte socotim că 
este cu mult prea frurno~ scopul ce 
şi l-au propus Îniţlatorli pentru a r_u·J 
lăsa răsUflatt in afirmarea unor pre
tenţii de titulatura, care n'au nimrc cu 
actlvarea faptică şi rodnică. 

Miercuri seara comitetul de actiune 
s'a adunat pentru stabilirea progra
mului de muncă .. 

Vom tine in curent pe cetitori cu 
tot ce se va fa~e bun in această 

directie. t. anu 

Poiiticianii demagogiei vor pu- Adtmarea Astrel' la SI·bl·U 
terea prin aclamarea maselor in-
conştiente ca apoi pe baza vo
turilor să inceapă domnia bunului 
plac. 

Grecia tot pe baza acestor vo
turi, ale maselor populare, purtate 
de demagogi, ca valurile mării 
de vânturi, a schimbat de 5-6 
ori forma de guvernăm~t. Când 
republică, când monarhie când 
iaJăşi republică şi iarăsi monar
hie ca apoi să fje repubBcă mi
litară, şi in fine republică civilă 
cu zdruncinări regal/ste in ea. 

N'aş dori tării mele experienţa 
poporului grec care a fost lăsat 
In pace să- şi facă de cap pentru 
că e ţară săracă, dar nici expe
rienţele Italiei, nici ale Franţei 
nici ale Angliei, necum ale Ru
siei şi ale Ungariei de sub gu
vernul lui Bela Khun. 

Pentru noi, românii, o Intele
gere care să fi trecut peste pof
tele personale ale politicianilor 
mărunţi ar fi fost necesară şi 
blne venită. 
. Cine a oferit pacea şi inţele
gerea bine a făcut, cine a refuzat, 
va răspunde fn faţa istoriei. 

1. D. 

La Sibiu fi avut loc în ziua de 4 
Decembrie a adunarea generală a 
"Astrei" (asociatiunea pentru cultura şi 
literatura poporului român). 

Adunarea din anul acesta a Astrei a 
avut - spre deosebire de adunările 
precedente un caracter cu mult mai 
restrâns, ca amploare. Însă foarie 
semnificafiy. In afară de cuvân!area 
omagială pe care fi roslit·o părintale 
Dr. Ion Lupaş pentru comemorarea 
marelui Rege dispărut, - este de 
semnalat, expunerea preşedintelui As
trei, d-I V. Ooldiş. Ridicându·se mult 
deasupra palimi, cărora le-a căzui 
şi D-sa robu mai anii trecuti. d·1 Vasile 
Ooldiş a făcut un aspru rechizitoriu 
tendintelor exagerate şi interesate ale 
individualismului contimporan ÎmbibaJ de 
arivism; O-sa Într'o splendidă perovrajie, 
şi.a exprimat nădejdea neclintită in re· 
actiunea salutară a organelor sănătoase 
ale neamului împotriva oricăror Încăl
cări bolnăvicioase de destrămare. şi a 
sfârşit printr'un cald apel la unirea 
tuturor fortelor vii pentru apărarea pa
trimoniului national. rezultat al comu
nelor noastre sacrificii miJenare. 

Cuvântarea de Duminecă 8 preşe
dintelui Astrel. a făcut senzatie. Şi cu 
drept cuvânt, noi o socotim de o im
portantă deosebită şi pentru frumusetea 
cuprinsu)ui ei, am dori.o dU mai răs
pindltă. 

A. C, 

• • H"* 

Conflictul studenţilor ,dela Oradea Mare. 
,J 

Sun! cunoscute, din ziwele mi- denie şi autorităţile simţind pre
nOi'ilare, incidentele intâmplate găim:a atacului au adus trupe 
Între studenţii adunaţi În congres, suficiente pentru a·l impiedeca 
la Oradea Mare, ŞI câţi-va. fa- la timp. 
natlcÎ, evrei de acolo. Evreii însd. ştiind că au la spate 

/Voi regrefâm asemenea in ci- peste J O 000 de comunIşti cre
denf~ şi suntem convinşi că a~-, dincim;i n'au pregetat şi au dat 
ton/atlle au luat foate mdsunJe semnalul atacului. 
pentru a ~e ~vita. .. . . Mulţumită măsuri/ar riguroase 

Dar on. c~ţ de Y'!!.llente ar fi ale autorităţilor conj/tctul s'a 
fost ~l1t~flfoţll{', inCIdentele a~ pulut opri la fimo şi n1a dege
trebUit sa aiba loc pentrucă t!~re" nera! in n",tJcel" cum le place 
lewau ~rut. minoritarilor evrei sd-I frâmbi-

Ei au vrut şi- au provocat in- teze, prin presa lor, pând la 
fâl pe studenţi. San Francisco. 

In acest scop şi pentru a da Noi regretăm cele intâmplate. 
conflictului o amploare şi o gra- mai ales cd e vorba de vieti 0-
vJtate senzaţinatd, evreil au mo- meneşti, dar spunem pe jaţicon
bilizaf, organizat şi marmat pe cetăţenilor noştri şovin; cd cine 
toţi comumştii din Oradea care I seamdna vdnt, cU/fge jurtună . 
trec de zece mii. 1. D. 

Despre aceasta surit probe evi- , .. '4 r,. ".,..... .......... .,.....1 twJCfty ... ... 4S .......,., •• 

Feţe radioase •.•• 
Vesfto atât de neaţfetatd o morfli In*irfl merite~ deoseblfe fi calitdtlle fX

preşedintelui Consiliului de miniştri Ion cepţionale; iar cele slrăine fac opologia 
J. C Enitianu o uluit pe otlcale bun acestui Mlbal de slat extraordinar. 
patriol. La auzlred ei nimăruia "a-i Fruntaşii politici ai tarii au oprit orice 
venea a credt, ca poate li adtvarată- campanie politiCă contra guvernului 
Cu totii ştiam, cd prim ministruL tste Vdduvit de valorosul său preşdmlt. vd
stin~fos. Ziarele bucureştene aduseseră dit imore;;ioflafi de gravitatea pie~derli 
doar ştIrea unei boli uşoare. Când nf- suferite. Ei s'au grdbit a da expreSie 
am dat seama de tristul adevar sufle- . durerii ŞI îngrijorarU lor patriotice. în 
lui nostru a fosi cuprins de· o pro- faţa aceslei lovituri indurată de scumpa 
fundă intris/an. noastrd fară- Acum cu toţU sunt zd-

Ştiind pusd cârma în mânUe IJi 10" pdciti in fata golului imens, ce pro-
1. C. Brdtianu. ne desintertsam, aşa duce in viala politică dlsparititl acestui 
zlcând, de ch~stMe conducerii statu/Ili. tilan. 
A ti citit d. ei ce fel de mişcări a pro- Cei mai renumiţi bărbati de slat din 
dus În s{mul populaliel slovace dm întreagă EUlOpa au adus omagiUl lor 
fosta Ul1garie d~ Nord propaganda memoriei ilustrului lor coleg român, Ion 
Rothermere. Câte Îlltruniri, protestari, 1. C. Brdtianu. 
contra propaganeie s'au organizat acolo. Când impdrtăşirea durerti pricinuite 
Şi Ce 1I0iemici s'au iscat intre ministlul de moartea lui Jon 1. C. Brdtianu la 
de exteme cehosJovac Beneş, şi fai- proporlii atât de mari. când din acest 
mosul lord. prtlej bărbaţii de stat străini dou ex-

Din toate acestea la noi nici urmă, presie unei simpatii atât de mângait-
Ajard de câteva articole de ziaT, la 1101 toare fald de fara noastra, când toţi 
nil s'a făcut altceva nimic pentru com- patriotii, şi prietenii externi ai popa
baterea acelei nenorocite acllani. şi nu rulul nostru nu pot ascunde sillfemin
putem zice, că publicul nostru e nepd- tele lor de ingrijorare cu p,ivire la 
sător, ori f~ră i/llelel!e~e pentr~ as~jt!~ viitorul acestfi td,i. cart a trecut toc
de. chestiufll. ~u. ExpllCorta ~tltudmel I mai acum plin emoţiile uno/' Qgita/ii 
lUI se ed!Je~te l~ faptu/~ ca ,ttam Irâ- interne prea 'departe duse de advu
nele euve~~ulu~ puse. lR mOni!t cele sarii politici ai defunctUlui, când fara 
mal destOInlce, /fl mOmle marelul român mtreogă trăeşte nişte Clipe trqgice, ce 
şi barbat de slat Ion 1. C. Brdtianu.. afli vdzllt In ATad? 
De acela nu allam nectsar a ne sesiZa 
de actosta chestiune. 

Va să zică St cunoştea autoritatea 
imensd alui Ion 1. C. BrăteaTUl şi la 
addpostul ei cu tolti ne simteam In sl
gurantă. Dispariţia lui (lr trebui sd 
ingrijoreze pe tot romiinul, indijuent 
de crezul sdu politic. 

Z iarel~ romdrzeşti fără deosebiTe rt~ 
cunost pierderea incalcu/ablla, ce Il 

suferit· o tara prin lIuKutea mllnlu; 
dispărut; ule minOritaTe .e Intrec in. a 

Am văzut, domnilor, lele radioase", 
PigmeU din partidele adversare cred 
că .?l.urind mar de Ion 1, C. Brdtian. 
a dispărut piedeca ce stătea in, calea 
pricopselii lor, şi sunf bucuroşi I 

Cdtă inconştienltJ. ce suflete seci şi 
Înstr.elnaleJ 

Doamne, În' CIi 9 ani de libertate 
.fd nu fi il,.,41al incd ce insemneaza 
demnliale şlbun4tuviinld? I • 

ma. 

Ilt 
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in ziua inmormântării marelui bărbat de Stat. SesIunea il patra a comlslunel pen~ 

Inlrisfafă adunare I 
Plânge şi suspină tara dela NIstru 

pau 'Ia T,sa - Patria şi neamul ro
mâl1t"sc şi-a pierdut cea mal repre
zentativă figură dm epoca el eroică. 

Fruntaşul şi animatorul generatiei de 
jertfa şi de aV:lnt, marele patrfot şi 
bărbat de srat al Românii moderne, 
venerabilul Dostru preşedinte al con
sllutul de miniştrii, 1. 1. C. Brdtianu. 
tiu mal este intre ct'1 vII. 
După biruinţi strălucite pe câmpul 

luptelor de intregire a neamului, se
nlnul l'porei de pace şi consolidare 
ne este tulburat - prin mari şi trepara
bile pierderi. 

Trec in impărătla u nbrelor cei mai 
bOlli dintre DOI. - La câteva luni după 
trecerea la cele eterne I manlul nos
tru Rt'ge desrobitor, nApraznica şi De
aşteptata moarte tale făra crutare fi
rai vit'tel şi-a celui mal credincios, 
mal constant şi mai inţelept sfătuitor 
al Coroanei şi stâlp al Tarif În cele 
mal grt>Je, dar şi mai glorioase mo
mente, din viata neamului nostru. 

Cu ziua de azi personalitatea şi ac
tfvltatt'a lui Ioan Brătianu nu mal a
parţin nici unul partid. lele apartin 
istoriei; Istoria vietii lui e ogl inda 
vieţii intregului neam româneic. 

Nascut din o familie Istorică, este 
contimporanul unei generatii Istorice, 
e continuatorul rolului marelui său pă
rinte, el Însuş făuritor de mari eve
Ilimente IstoTlce. 

Azi putem privi şi examIna - sine 
ira et studio,..... aceste evenimente şi per
soane cu rol conducAtor tn indruma
rea lor, tn perspectiva critlcel !storlce. 
- Imensele servicii ce le-a adus ţărII 
Ioan Brătianu, actele vietii lui publice, 
'Ivorâte din cel mai luminat patrlo
tfsm şi iubirl' de neam, vor suporta 
totdeauna judecata crlticel obiective 
,1 generatiIle ce ne vor urma şi cari 
se vor bucura în măsură şi mal mare 
de blnefa~erl1e muncei sale, vor bine
cuvânta in veci memoria lui. 

Nu e suficient Îasă să fii descen
dental unei familii Istorice şi ajuf's pe 
arena şi 'o invălmaşeala vleţel publice, 
să poţi indruma şj crela fapte Istorice, 
să fii câlăuzitorul şi depozltarul Jdea
IUTHor şi nădejdilor unui neam. 
Dacă Ioan Brătianu nu avea cali

tăţi şi dlspozi1il sufleteşti care-l inaltă 
mult peste semenii săI, dacă nu era 
an suflet mare, dacă nu iobla, răbda 
,1 jerUea, daci o'avea devotamen
tul şi patriotismul de a se IdentIfica 
cel dintâl cu aspiratfllnile unui neam, 
dacă nu observa pulsul lui de via ti. ou 
putea stăpân! situatlfle şi evenimen
tele, nu putea face istorie. 

Inn I. C. Brătlanu s'a nascut 10 20 Aug. 
1864, ca fiu al marelui bărbat de stat, 
Ioan Brltianu. E deci moşteDitorul fi
resc şi format prin edu :aţie şi mediul 
social înconjurător al UDor insuşlrl ,1 
traditii, care '1 predestlnau a fi frun
taş intre fruntaşi, şi io conştiinţa da
torii sale a lua asupra sa suclni 10-
preunate cu mari greutăti şi răspunderi, 
de a avea un rol privilegiat, rolul 
inplfnirll lmperativuiui national. 

Dar să vedem graţie căror traditii, 
prt'gătirl ,i calităţi Provealllţa divină 
l-a hărhlt lui Ion Brătianu sa inscrie 
cele mal glorioase capitole din istoria 
politică a ţlrli şi a neamului roma
nesc. 

Şi· a fAcut studiile secundare 1n li
ceul S1. S)Va din Bucure,tl, maolfes
tAnd fată de aceastA şcoală sentimente 
de recunoştinţă in tot cursul vieţii sale. 
După bac .. laureat pleci la Paris, unde 
studiA şcoala pol'technlcă şi cea de 
poduri şi şosele, obtinând dIPloma de 
Illglner. 

In Metropola Prantel Unirul Ionel 
Brăttanu ca vlistar al unei familii dis
tinse se tnv.rte îo cele mai inalte soele
tăttl fi stabileşte relatii de prietenle 
cu multi tlnări francezI. cari mal târ
ziu ocupă functii strălucite in viaţa 
publici a Frantei. Şcoala francezi l-a 
desvoltat IIptltudlnele ,1 calitAtile na
tarale ,1 l·a lArgit orizontul vlelel 
sufleteşti. - In aceasti Ş :oafl ti·a 

• caşttgat spiritul pozitiv ,1 cnt'c, me
todul ştllntlflc, dlsclpllDa Inte'ectualA, 

eloclnta clară şi cuceritoare, 'nsuşlrl 
cari se vădesc din toate acţiunile luI. 

inarmat CII asemenia pregătire iatr! 
in viaţa publici a tării,;oa membru al 
corpului lchnlc, şi avu, intre altele, 
partea sa de colaborare pretioasă la 
ridicarea marelUI pod peste Ounărf'. 

In aoul 1895 Intră 'n viaţa politică, 
ca deputat În cameră. Primu' său de
but in acest corp leg slatlv. f gura S'l 

frumoasă şi inpunătoare. eleganta ma
nltrelor sale şi prestigiul numelui ce '1 
purta, it asigurari in curând un rol de 
frunte şi cumpănitor in viat~ publkl 
a tăril. 

Urcă toate treptele ierarhice ale pu
terii de slat, It>g slative şi t'xecutive. E 
ministru al lucrăr,lor publtce. al do
meniilor, al afacerilor interne şi eX
terne, al apărării ţării şi În mal multe 
rânduri, ani indelungaţi, preşt>dlnţe al 
conslliului de miniştri. 

Apreciat şi spr jmlt de elementele 
tânere şI Intelectuale ale partidului 
liberal, dOlpă retr~llerea lui Dimitrie 
Sturza, la anul 19011, fa rn mân\le sale 
viguroase conducerea puternicului par· 
tld intemeiat de marele ~ău păriate. 

Misiunea fstorL 1, ce avea să o in
depllnească marele defun ~t in istoria 
contimporană a tării. incepe la anul 
1907. când răscoal .. ţărAneasca creil 
regatullli român o situatie internă şi 
exterllă extrt'm de grea. Llmpezlrea şi 
implicarea acestei situaţ:t era o pTobă 
de maturitate pentru tanăra t-3ră G 1· 

veroul conservator e nevoit să dlmi
sioneu, şi incet&od ca prin farmec 
divergintele de partid, se făcu apel Ia. 
patriotismul partidului libt'ral şI [on 
Brătlanu in calftate de ministru de 10-
terne t~l asumă răspunderea situaţiei 
grele. 
După restabUlrea or~lnel Ion Brl

tlaou in ioţel~pdunea sa prevăzătoare 
şi având suflet pentru nevoile obsteş1i, 
ştiu si tragă toate conseclnţde de 
ordin politic, social şi Iconomic din is
bucnlrea nemu1tămlrilor păturei t~ă
neştl. 

In vestitul său manifest cătrll tară 
din anul 1913, când desUşurarea eve· 
oimentelor din războiul balcanic si
liră armatele române a trece din nou 
Ounârt'8, proclamd nece~ifatea fxpro
pierii marei proprietăţi Iurale~i neu· 
sliatea de il ridica prin colegiul u'1ic 
popliialia ru,.ald < la rangul de factor 
pol tIC egal indreptd/Ii. 

Marele bărbat de stat a inteles de 
cu vreme că la baza polltieel noastre 
interne trebue să stea libertatea eco
nomi ~ă a tIranului. luoământenlrea 
tărăn;mel deveni icopul de căpetenie 
al politice! noastre Interne. Ea este baza 
noii organizaţii ecunomlce şi a refacerii 
democratke, io mod evolutiv, a tuturor 
aşezămlntelor noastre democratice. 

Proclamată fiind prin norocosul simţ 
politic al marelui bărbat de stat. re
forma agrară şi deplina emancipare 
politică a celei mal numeroase clase 
prOductive şi muncitoare, şi fiind fn
scrise aceste reforme În programul 
partidulUi prezidat de Ionel Brătlanu, 
la timpul posibil şi oportun. vointa 
şi eDt'ntla lui de fIer le-a si infăptuit. 

Simtim În noi o satIsfactie şt mân
drie naţIonală, că aceste mari reforme, 
aceste conditii de existenţă a statului 
romin intreg t, - cari in alte i"rl s'au 
eluptat prin zgudulri Interne şi vărsări 
de sânge, - in tara noastri s'au facut 
prin o revolutie p~ş"lcă. cu concursul 
cinstit ,1 leal al ambilor factori con
stltntlonall. 

Daci na s'ar lega de numele lui 
Ion BrAtianu şi alte realizAri, cati 
stau la bau vietii poHlce, economice 
şi democratice a României intregite, 
introducerea reformei agrare şi a vo
tului obştesc fi aştază in panteoDul 
neamuluI, tn societatea marilor patri
oti şi reformatori, Alex. Cuza Vodd ~i 
Mihail Cogdlnlceana. 

Dar marele " Incomparabltul rol 
Istoric l-a avut Ion Brătfanu In con
flagraţla mondialA, ill mart'le şi glo
riosul rAzboi pentru intregirea nea
mului. 

10 vara anului 1914, când Isbucnf 
marele cataclism, mica RomAnie ajunge 
lnU'o Iltuatle extrem de grea. Anga .. 

. tru prepararea desarmăril a fost in 
jată prlo. conventii secrete, şI impuse mod solemn deschisA zilele a.:esfea 
de imprejurărl, faţă de puterile cen- la Geneva Cuvantarea de deschidere 
tra'e şi având revlndecări naţlooale a finut.o Landon. ambasadorul Olandei 
fatl de ambele pArti be.llgerante, ro~ 1· la Paris. Senzatia zilei a fost desigur 
b'tă economlceşle de Imperial.!SmUI aparitia delegatiei rust'ştl ln frunte cu 
german, avea să aleagă intre dat~rtlle Lltvinov şi Lun3cear6ki. 
lzvorâte din porunca sângelui ŞI Intre L 1 i i l d . I f 
cele din litera pergamantelor. -De cari upu n pe e e oale. mpres a 
Cancelarul germa.n, Bethman Hoiwcg, I?easta De-a făcut-o discursul Jui 
le declarase de zdrente. Lltvlllov. Dela inarmarea gr~zavă cu 

Greutatea sltua1;el apăs<I în primul toa.te IIpit.ratele moderne de distrugere 
loc umerlf lui Ion Brătianu, primul şi IOmulţlrea cadrelo/ armatei; RusIa 
consilier al tronului; spre el erau tin. trece brusc la deSi marea tot~Iă ,1 
tite privirile, nu numai ale fărll ci co~plectă a tuturor Statelor şt IQ cel 
şi ale E,lrllpei intrt'gl. mal scurt timp. 

Felul cum a dlnjat Ioan Brăllanu .. A propus 14 puncte unde cere dei-
actiunea diplomatică in timpul, plin de lllntarea armatei. armamentului, va
ispite şi sb':JcÎum, al anilor de neutra- poarelor de răsboi, fortăreţelor ect. 
Jitate, il ştIm aprecia azi În deplină Utopie sau viclenie? 
obiectivitate şi dreptate. Cu ce ne garantează insuş! Rusii, 

.Fmis roronatopus" - zice latinul şi ci vor urma intocmai punctele pro
sfârş tul grelelor lupte şi suferinţi e puse de eL 
infăptuirea umtătli nationale, realizarea In cazul că nu se poate ajunge la 
in intreg-ime a idealului national, ali- o desarmare bruscă. atunci una gra
plrea Basarabiei, Bucovinei şi a Ar· duală şi complectă in timp de 4 ani. 
dealului la patria mamă. Acestea sunt in esenţa dorintele RlI-

Bunul O-zeu ne-a dat cela ce am ş·lor. Foarte frumos a fost răspunslll 
dorit, pentru credinta noastră şi tăria O-lui Boocourt, adresat special sovle
caracterului conducătorilor noştri, in telor. 
frunte cu marele R~g~ Ferdinand I şi Preşedinte al conferinţei a fost 
sfetnicul său Juminat şi credincios, Ion ales 0-1 Beneş. 
Bră tlanu. 

Ion Brătlanu a lucrat şf muncit ca Oest>aterlle fIind foarte Interesante. 
multă prudentă şi rară abilitate. vom fa~e o dare de seamă fn lluml-

Nrrvil lui' sănătoşi, structura lui rul viitor. 
H. sufletească intrt>agă şi fără pri hană, a 

s'Jpnrtat toate lOViturile epocii de umi-
lire, jertfe şi suferinti. 

In sufletul sdu mare s'a concentrat 
pe acele vremuri toarti energia, toatti 
inftlepciunea şi toată virtutea inelenlti 
firii noast't româneşti 

Cu câtă nerăbjare pândfam 001 Ar
delenii în acele vremuri fiecare gest 
şi cuvânt al său. 

Era şi firesc ca realizarea visurile 
noastre să o aşteptăm dela acel mare 
bărbat de stat şi conducător al fra
tilor noştri Itberi de peste Carpati, 
care reprez"nta o trad tie bl rui
toare în razboaie, un naţionalism, 
avântat şi curat, dela acela. care tn timp 
de pace a cercetat vetrele noastre să-

noile comisii ~e retensămânl 
La 10 Oecembre 1927 îocep lucrările 

celor 38 Comislunl fiscale de recen
sământ, atât fn oraşul cât şi tn jude
ţul Arad, pentru a stabili numai Impo
zitul agricol şi pe clădiri. 

In oraşul Arad sunt 7 comlsiunU, 
care vor lucra dela 10 Dec. 1927 -16 - -
Febr. 1928, umblând din casă io casA. 

In jUdeţ sunt 31 Comlsn cu urml
torul itinerar: 

race, a prins freamătul de jale al co- Comisia 8. 
dnlor noştri, s'a Înduioşat de dOIDile 
noastre, dela acelea care s'a Identifi· 
cat cU sufletul nostru ţărănesc, ducâod 
cu sine pe pământul liber, simbolul 
credintei ŞI-al umilintei noastre: bise
rita lUi Horia din A/bac. 

Mi-adu..: bine aminte cât de alar
matA era presa, numită "patriotică" 
d In tara noastră de atun .:i. de vizita 
lui 1. Brătianu În ţara Motilor, pe te
renul luptelor d'n 48, a!ât de neplă~ 
cote istoricilor din straca stângă. 

Vrea inginerul Brătlanu, Se intrpbRu 
ef, să măsoare hotarele Oaco-Româ
nlel? Ce dor? Ce Interese l-au adui 
pe locuri neumblate şi părăsite de 
lume. 

Micălaca 10 Dec. 1927-13 lan. 1928 
Glogoviit 14 lan. - 15 Febr. 1928 

Cm~tisia 9. 

Mureşel 10 Dec. 19Z7 -- 28 Dec. 1927 
Livada 29." .. - 4 lan. 1928 
A. Şaguna 5 lan. 1928 
Mândiuloc 8 - Z 7 lan 1928 
Sâmbateni 28 lan. - 15 Fcbr. 1928 

Comisia /0. 

Sânlr.ani 10 - 17 De::. 1927 
Zlmandcuz 18 - 22 Dec. 1927 
Zimandul·nou 23Dec. 1927 - 2 [an. 1928 
Panalul·nou 3 - 13 lan. 1928 
Cetatea 14 lan. __ o 13 Febr. 1928 

Nimic nu caracterizeazA excepţlo- Comisia 11. 
nala lui Inteligenţă. dlscretiune şi abl- Ghioroc (O - 23 Dec. 1927 
lifate dlplumatlcă, decât cela ce ctfiam Cuvin 28 Dec. - 15 lan. 1928 
pe acele vremuri de aşteptare nerăb- Podgoria 16 lan. -:> Febr. 1928 
dAtoare, tn ZIarele puterilor centrale. Mlniş 6 Febr. - 15 Febr. 1928 

Din cabinetul O-lui BrăhanD, se 
zicea, ieşi tot atât de informat ca şi 
când al intrat. 

Prin IscusInta dlplomatlcl a lui 
Brătlanu aliaţii aslgllră şi in caz de 
nt'utralltate asplraţlunlle naţiollale ale 
Românii. 

.Primu] ministru, I. 1. C. Brătianu, 
avusese dibăcia - zice Istoricul Iorga 
- de a căpăta şi 'n caz dacă am păs
tn neutralitatea asigurarea din partea 
a laţ lor, că se va tinea seamă la o 
iotâmplătoare impArţlre a Monarhiei 
austroungare de drepturile Doastre na
ţionale. care se rostlseri limpede Jn
trl'gl tu cel dlntâiu act diplomatic, 
carp a ţinut vre-odată samă de dân-
sele •..• • 

Etltarea RomAnH de a Intra In hora 

Comisia 1:: 
• 

Zăbrani 10-13 Dec. 1927 
Guttenbrun 14 Dec. 1927 - 9 lan. 11':128 
Şoimos 14 Dec. 1927 - 19 lan. 1928 
Cladova 20 - 25 Dec 1927 
Paullş 26 lan. 1927 - 15 Febr. 192& 

Comisia 13 
Radna 10 Dec. 1927 - 2 lan. 1928 
Milova 3 lan. 1 {l28 
Odvoş 13 lan. - 17 lan 1928 
Bârzava 18 lan. ~ 27 lan. 1928 
Căpruţa 28 It - 1 Febr. • 
Groşi 2 Febr. - 4 Febr. 1928 
Slatina de Mureş 5 Febr. - 4 Febr. 19Z8 
Dumbrăviţa 7 Febr. - 6 Febr. 1928 
Batuta, 11 Febr. - Il Febr. 1928 
Mocioni 13 " - 15" " 

mortII alAturi de puterile centrale, a- Comisia 15 
duse la disperare pe diplomatII puterl- Şiria 10 Dec. 1927 - 12 Febr. 1928 
lor centrale. 

Se tnc .. rcari mlşclri de stradă pen- Cmtlisia /6 
tru a grlbl intrarea Romanii '11 acţlulle Pâncota 10 'Dec. 1927 - 28 lan. HI28 
" Intrigi pentru a schImba guvunul Macierat 29 lan. 1928 - 13 Febr. 1928 
Brltlatlu, care atătea necliDtlt la po~ 
tul său de onoare. k (va urma) 

(Vom continua pubUearea 
îu numărul vUtor) 
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Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 
De Traian, Magar. prof. 

Serbarea zilei de 1 Decembrie. 
A 9-a aniversare a unirii Ardealului de sentiment, 0-1 Prof. Silviu Orago

s'a sărMtorit anul acesta cu tot fastuL mir ne-a fnfAţlşat copilaria tristi a 
cuvenit unei asemenea zile mari a nea- lui Ion Buteanu, peregrinările tlneretel 
mului nostru. lui şi in sfârşit rolul pe care I-ajucat 

, Cre Ş t ere a V i tel o r. La ora 10 dim. la catedrală s'a oli- acest luptător in preajma anilor 1847 
Prin o culturi extenzlvă nu"!ai, sporirea animalelor, ameninţă ex!stenţa pădurilor. I elat un 1 e deum de către P. S. S. -1849, când era prefect al Zarandulul. 

ConturbAndu-se condiţIIle de v~IOriZare, In prezent scade numarul vlte,lo~. episcopul Grieorie 01 Aradului, inClln-', Alătur! de Avram Iancu şi C. Ra-

39 
~e un teritoriu de 11222 Jugăre păşune, plus fânaltele66d~ ]302 Jugăre, jurat de un numeros cler. Erau de covlţA Vlţlanu, Ion Buteanu a condus 

16 lugăre grădini, precum şi două treimi din anHor, 12 Jug. adecă pe ~ată reprezentantii autoritatilor civile d' t bX d I Mlh X ! ti I t 
un total de 254~9 jugăre. - se hrănesc destul de insufl;:ient, ca şi stăpânul l' ID a lira sa e a li ceş, up a 
lor - omu!, 16700 capete de vite, bov~ne, cal, capre, porci, ~i oi. Tabloul de şi militare şi elevii şcolilor din Arad. contra Ungarilor. 
de mai jos arată repartizarea lor pe comune. La teritoriu am pus suprafata P. S, S. Gr/golie a tinut o entu- Cade in mânlJe lor prin trAdarea 
totală a arătoare/or. căci nu se poate socoti precis cât se îosemioţează şi cât sfastă cuvântare desprt Insemnă/alta anul reneaat, Ion Dragoş şi la 23 Mal 
rămâne pentru fân În fiecare comună. • zi/ai de 1 Decembrie. A schiţat sufe- 1849 e spânzurat pe malul Crlşulul 

-:!:.i: ~ rlntele Românilor ardtlenl în trecut, ce impreunl cu alţi luptătorI. Trupal lui 
~ ~ Ani m ale de casă in ] 927 

C O M UNA ~ ~ ~ aşteptau ca o mare minune această zi a fost adus mal târzia la Gura Hon-
,~;:~ bovi-a8 ~ c~i - iTc~pre-r,;orci1~T~tal- tzbdvitoare. A ard/ai folul cel mare ţulul şi de aci a fost fnturoat in ] 924 

- ! II li il II pe cart Biserica l-a jucat în istoria şi fngropat alAturi de Avram Iancu, la 
1628 197, 51i 21 1 13si 51J1, 439 noastră şi cum ea s'a confundat Ţebea. HlIlmqgiu. . . . 

HIUmllgel, Sârb!, Târnăvif8 
Luncşoara. Voşdoci 
Poenariu. TOhe,ti 
Tătmure, IOllcştl 

:~o~ ~~~\ ;~I 2~~j I~~I ~;4!i 19:~ totdeauna cu aspitaţlullile neamuilli. 0-1 conferentiar termini indemnAnd 
13tJ3 1771 29'1 2211 3511 311ji 3O~ In această zi mare, P. S. S. spune tlnerimea să se duci la mormintele 

Tisa • . . . 
l07~ lţ,6 4?< 17

1

,1 "~II 63:1' 136i cd Î"f simte sll~/etul In+idcărat de en- acestor martiri ai neamului ca acolo 
:~~~ g~l i~i ~!~ î~i"1 ~~:I:· ~~i tusi;sm, precu~ entus~~şti predlcau şi să vadă cu câtă jertfă s'a făcut Ro-Ochiuri: Odu, Ocişor • 

Băneşti, Cristeşti 
Brosturi 

I ll~ 22'"", 42:1 "),1 7"',. 111 1' 510 i i â' A M d x I 913 2)9!, 41,1 93il 7~1 61~ fIR-5 ce d nt 1 propovdduitori ai creştinls- mclnla are e ast<:lZ. 
BodeştI, Mermeştl 
Lf!a~8, Leştioara 
VârfuJ fle . . 
MăliHicea, Vidra 
wzuri, Groşi 

957 244' '-FII 37: 119 I '~I' 003 malui. Doud cuvinte trebuese str/eate Urmeaza 0-1 Caba care citeşte un 
10-' 30~i 671.1 121 1 1411 1'7~il 81!) 2346 410' 134/1 10711

1 

15611 12U 927 as'ăzi: România 1'1m'e! Elesmtetl- fragmeot din .Legenda Coroanei": Im-
18,0 237i 281 12' 511· 2'~ 717 zează 101 sacrifiC/III nostru din trecut nul geniulUi latlo. 
U3' W\: 37i 125:1 15~1 19~1 6~9 şi toatd uriaşa nădejde de propaşire in Corul de sub conducerea O-lui Ll-

Avram Iancu (Aciua) 
Poiana, Brusturesc • 2 9:; ~~11 2Ş~i IJ~j 4~ ~~I lj~~ viitor sub glorioasa domnie a rEgellii povan a executat căteva blldţl foarte 

.1145 311 i 7il 17~1 34!1\ 20~J 1102 Mi/zai J. reu-Ite. PJeş~ula • 
Aduţa . 
Dumbrava, Budeşti 
Ouravăli, Rostoci 
Talaglu 

670 2611 6~'1 1I41[ 128 10~11 67 ., 
~~7(J 3!l~1 6~, ~~I. 33j"j 631 1 1730 Cuv(Î/ltarea P. S. S. episcopului Gri- In marşal .,Sambre et Meuse" sta 
:~~h ~;~ 1 ~~I 25fi!: ~~~ !~~: :~~~ gorie a produs o excelenta impresie îochelat serbarea pentru comemorarea 

I 3100~1 50sdl 1417:1 23-1.:111 BOl31 124~i 16700 «supră ascultătorilor, care au plecat lui I Decembrie. Totai • 
mişcaţi şi cu sufletul Înălţat, Ed. 1. tUlvlJnesclI 

Multumită propagandei zlo1eholel, pornit! de vreo 40 an!, importându-se 
tauri de prAstlă, soiurlle vechi dt' .. r.iscă", au fo~t ÎnlOCUite şi azi ap-oape A fost de fapt singura cuvântare in ....... ---."".--....... - .... "".--.. __ .""._-....... "' ... .,_ ..... 
toate ·corn..tele mari, boii şi vacile sunt de rasa Plnz~au, de coloare roşie, legătura cu 1 Decemllrie. 
cheşA, uşoare pentru păşunatul pe dealuri şi care s'au adaptat perfect condiţiilor .... * (xDozit\a de lablourl 8 Dlcforalol Mioiaan. 
de aicI. Se fac incercărl şi cu S\ementhal. La ora Il in sala Palatului Cultu-

Caii, numai rar se prăsesc aici, sunt de rasa mocăneasdi şi Nouius rai, marele prieten al Românilor, 0-1 
mic, nepretenţioşi, şi răbdurii din cale afarA, - se cumpără din Ardeal in- Prut Upson Clark şI-a desvoltat În ta
deosebi de pe la H 3tt'g, ta unui numeros auditor, conferinţa sa 

Ode sunt t'gă! şi ţurcaoe, hr porcii, mangaliţă, In comunele muntoase, în româneşte, despre: ~ Viaţa politică 

0-1 Mlolşan s'a dezvoltat inaintea 
ochilor nostri. Pas cu pas l-au urmă
rit străduinţele şi eroica-I lupti de a 
Ieşi biruitor din labirintul ademenl
toarelor curente cari se Iichimă dintr'o 
zi fntr'alta, pentru a ajunge la cinstltul 
liman II onestulul muncitor. Azi il avem 
definitiv format: st!pân pe cela ce vede 
şi conştient de exterlorlzărf. La un 
moment de indoialA, emotivitate.· I 
femen!nă nt se pArea lipsitA de vl&,u
rozltate; ne~a convins insi de un J1-
rlsm sănătos şi puternic. Era aceasta 
o tendlntă conştient urmărltA, firi pe
ricolul .. manierei"'. Pinzele sale ex
puse sunt certitudini ale posibilităţilor 
de realizărI. 

porcii se sporesc in stare semisă/bated, vara iarna in pădure, mal ales CInd in Statele Unite. 
pAdurile de fag au jlr, şi nu arareori se Întâmplă că se corcesc cu mistret!!. 
OIle păşunând prin locurile mal joase. foarte adesea se prăpădesc total de 
gălbează, spre deosebire de acelea, cari afl{indu-se totdeautla În munte, sunt 
mal ferite de acest flagel. Asemenea pordi sunt adesea lovit! de moliml. 
Astfel cultura ollor şi a porcilor nu prezintă o dIagramă stabilă, se ridici 
vert glnos şi cade brusc, constituind pentru bogăţia animalieă a ţinutului 
atocul fjotant de vieţuitoare 

Contra ingălbwrei oilor se poate lupta cu succes prin dlstol aşa Ş 
în anul trecut acolo unde Camera agricoli a ajuns sa distnbue la timp acest 
medicament, s'au salvat valori de mal multe mtlioane IeI. Prin vacc/oare se 
pot combate, deşi nu cu acelaş succes, fi mollmele porcilor. 

Numărul galiţelor nu se poate cOHstata precis, dlcl de teama Impozi
telor, ţăranii nu dau numărul exact, ci cel mal mic posibil: un cocoş şi douA 
gă'nl. de gospodărie. A.:eastă socoteală corăspunde aproape exact cifrei de 
16480 găini, pe care am găsit o în relatările oficiului zootehnic. Se mai 
semoalează tot acolo 5310 gâşte, 4419 raţe şi 737 cu'ce, - de tot 21006 
gahţe in anul 1927. Socotesc numărul aproximativ al galfţelor intre 40-45 
mif, adedl intre 10 şi 15 bucăti de fiecare famllie. 

De altcum lipsa de grăunţe espllcă de deplin numărul redus al gaU· 
lelor. Cele ma! multe familii ţIn numai câteva găini pentru ouA. pe care sa-şi 
cumpere petrol şi sue, iar Mrbatul. tatun. De cu primăvară, p1nă târziu 
toamna, gallţele adulte îşI caulă smgure hrana, tocmai aCf'sstă lmoreju r are 
favorizează cultura gâşte/or, care mal nou a inceput să la un avânt imbucurător. 

Stupăritul, cu toatA bogăţia de fiori, ou este propriu acestui ţinut. Vt'getatta 
fflnd cu aproape o lună de durată mai scurtă caşi la câmpie, de multeori 
albinele nu-şi pot aduna hrana necesară pentru repausul de Iarnă Sunt aproape 
In fiecare comună prlsăcl primitive. dar toamna când se recoltează mierea. se 
ucid şi albinele. Trebue totuşi imbrăţişată şi aceastâ indeletnicire 'llobJlă, care 
oferă multă mulţumire sufleteas,'ă indeosebi pentru Intelectualii satelor. 

JeDurl de casă abia de se gAselc Ici colea, cu toate că se illmulţesc ş/ 
!e desvoaltă repede din primăvară şi până tn toamnă tn care timp li se 
ofera hrană de frunză in măsură Inexhaurlabil!. Precum introducerea culturii 
cartofulul a facut pOS1b la. fmpopulart>a în măsură de azi a muntilor, aşa şi 
prăsirea fepurllor de casă şi introducerea in consu l1atie a droei acestora, ar 
putea să revolutioueze cond:t· ile aII menUlril Insuficiente a popu la ţiel de aid. 

Cât pnvt>şte păşunf'a, suprafaţa de J 1 ]22 jug-Are n'ar forma o intindere 
prea mare pentru cele 16700 capete de vite. dar se mal păşunează şi padu
rile. Nu există teren defrişat proaspăt. fie el chiar de natură absolut forestieră, 
să ou fie reclamat pentru păşunat, care dacA nu II se dă in mod legal. este 
totuşi exploatat clandestin. ]all pentru ce nu ne bucurA sporirea numărului 
vitelor, cu toate ci formeazâ un prinCipal Izvor de ('âşttg aicI. 

FAră introducerea nutreţelor artificiale şi fără ingrijirea păşune!or, inde
mnati numai de păşunatul trecator depe urma defrlşării p~duri1or, cultura 
vitelor a ajuns sA fie prea fortati şi il1 starea actuală, constituind vecinle o 
prlmt jdle pentru problema reimpădurfrlf munţilor. 

Mai mult decât in oricare ramură a agriculturii, păşunatul se exploatează 
nnmaf In mod extenzlv, adecă folos puţin după un teren mare, fn loc de cul
tură iotenzivl. când depe un teren minim, si se obţină foloase cât mal 
Însemnate. 

Despre exploatarea intenzlvA a pă6unilor şi a finatelor, poate fi vorba 
numai .tuod, când se vor deschide noul izvoare de ca,tig, ajung8nd populaţia 
la oarecare prosperitate materială. 

Duşmanii Ealilelor. 
. Inmullirea gafiţelor o tmpledecA I1U numai lipsa de ar!unfe, ci şi ataca· 

rIIe extraordinar de indrAsoete ale paserllor răpitoare, ale vulpilor şi dihorllor 

. .. 

o sa arată că in ce priveşte paza 
internă, Statele Unite nu dispun de o 
armată permanentă. Jandarmi DU existi. 
Numai oraşele au un corp poUţeDesc 
care aSigură şi circulaţia pe drumurile 
de ţară. 

Magistraţii se aleg prin sufra glul 
unjversal~ dar nu sunt suficIent plAtitI 
şi după spusa lordului Bryce .. Corpul 
judecătoresc este punctul ce I mai slab 
În statul Dostru" (America). 

In ce priveşte viaţa politică, sunt 
doul vechi partlde:democratii, pornind 
dela Seferson, care cereau un guvern 
central slab; şI !edera/tştii cu Harr,lItoD 
care au devenit republtcanii de astAtI. 
Ei pretindeau un guvern ceatral solid. 

Constitutia DU s'a schmbat de 150 
de ani, insă amerlcan!l cu admlrabllul 
lor simţ pactle, au adoptat Ideile cu
prinse in ea, la nevoile vremii de azI. 

Totuşi sunt şi abuzuri şi cnorupţll 
mari in Satele Unite şi unii îşi vând 
votul pe 2-4 do/arI. 

In America fiecare stat se bucură 
de o libertate deplină, şi americanI! 
sunt foarte tolera!iţl cu mlnorltarli lor. 
In schi m a ~eştla îşi sacrlflcă şi viata, 
când tara Cfre şprljinul lor. 

Conferinţa a fost foarte aplaudată. 

* • • 
La oarele 5 a avut loc serbarea in-

chinat! lui I Decemvrie. Muzica mf
litară a deschis serbarea dUPă care a 
urmat conferinţa O·lul Prof. S!lvlu 
Dragomlr despre "Ion Butlanu, prt
fect al Zarandului" , 

Intr'o expunere atrelgMoare şi plinA 

...... ."". 

D-I M/alşan expune in sala micA a 
Palatului Cultural 51 tablouri, variate 
ca subiect şi gen. Ne surprInde plA
cut nota naţională a expOZitiei; un 
mare numAr a pânze lor sale infăţlşeaz! 
locuri dragi flec!rul român. Atmosfera 
simplA, duioasA a satelor noastre o 
lilhlm In .Cărpineşti", • TârguI din 
Campen'" , In Casa tărAneascA", .. Casa 
din Câmpenf ll acel lirism de puternicA 
poezie ce se desprinde din joasele 
c!suţe ţlrăneştf. Frumosul nostru Bal
clc, cu palatul regal, scăldat ia vllu, 
rile vecinic neadormlte ale Mării Negre 
contrasteazA atit de sugestiv cu .. [D~ 
sul.a Caprl. li 

Nu mai InslstAm asupra portretelor 
• Turc", "Tiganc .. - - d-I Minlşan a 
dat demult dovada artei sale ro acest 
gen atât de dificil. 

R. O. 

$' ......... ,,, • "u· , ., . 
Cioara neagră, uliu] şi tarea sunt pacostea puilor; mal mult ca 50% din pro· 
ducţla de pul cade pradă acestor pasări răpitoare, care ziua În nAmiaza mar~ 
şi dina!n tea ochllor tl fură rând pe r.hd. U1lal atacA şi găinile şi ratele adulte. 
Vulpile şi dihorll se furişeazl îndeosebi noaptea prin coteţe, culegind prAzI 
bogate. 

Inainte de 1848, pe vremea iobagie', deoarece puerile amenlnţau cu 
completă distrugere puţmele sămlnlltllrl, fiecare iobag era obligat si prezinte 
tn fiecare an cAte 25 capete de cioarA, ţarcă şi vrabIe. AsUzi rnmultlDdu-se 
s!mănăturlle, pagubele se mal simtesc numai [o culturele de clnepA, .stfel 
tn perlod critică a acesteia, cât timp dureazA germfnarea, ca te 6-1 zile din 
zorii zilei ŞI plloă seara, lângă fiecare s4mAnăturA de cânepil. stau femeIle ori 
bieţII, aruncInd CU' glll şi strigind dupl paserl. sperftndu~le. 

IL! 
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9;:bUcatlune. 

A t e 11 tIU Il e. ' Se aduce la CUl1ostiotă publică, că iu 
.. ziua de 10 Decemvr: e 1928 orele J.O 

Cele mai fine se va ţinea licitatiune publică cu 0-
comode 

eftine ferte În..:hlse Ia Prefectura judetului, 
moderne sala mică de şedinţă pentru furolza-

durabile Jea a72 bucăţi sobţ de fier (tuci) oe-
şi eleganteincăIHiminte se cesarll localurllor de şcoli din judeţ 
con f e c ţi o nea z ă la co· 1 30 b b el 
mandă in atelierele IOAN şi anume., uc. so e cu cap a -
GOI CEA, Arad, sir. Emi. tate de Încălzire a unui volum de 
neseu Nr. 4. 120 mS

• 

Mare magazin cu un 
bogat asortiment de pan· 
toti şi ghete de cea mai 
superioară calitate pentru 

~
oamne S~i Domni. I 
Nr. 446 

-Ma .a.'Mt_ 
........................ ~ 

Un 
arrnăS'lr de vânzare 
rHsa Ghidron 40 tO 
roib cu No. 36 / 24 

s\ânga şi No. 5 dreapta, 
inâlţhnea 175 c. m. 

fxaminat apt de prăsilă, 
de vânzare in comuna 

Nâdlac, judeţul ArC!d 
No. 525" Traian Mircovici .......................... 

~rin~~ti OC8li~ 
şi Vă aprovizionaţi cu 

CO C S de SILEZ('~ 
••• ... si ANI N A, , 
de cea mai înaltă calorie, 
dela fABRICA de GAZ 
a ORAŞULUI A R A D, 

pe pretul redus CR [ei 33U. --100 Kor. 
Grăbiţi inainte de a se 
epuiza stocurile existente. 

Ca să vă facf'ţi gh~te cu pretun 
reduit'. Ghete noi pentru dame 
fncepând de lil 500 lei în sus~ 
Ghete noi penrru barbaţi î!l· 
CI' pând de la 600 lei în sus. 
PlU~e lltul ghttt lor bărb~teşti 
100 Ici, damtlor 80 lei şi pentru 
corlli 40 lei Repararea tocurilor 
Ici ~hete 20 le). ReparaţII mai mici 
10 lei. Pentru fle care lucrare 
g:tralitez pentm 60 zile. Rog 
sprijmul onoratului public. 

78' Ilie Nadaskl 
Piaţa Peştelui 19. 

No. 
Primăria brind 

1288/927 

Publicaţiune 

Se publică Ilcltaţlc pel1tru vânzarea 
a 4 (patru) tauri s, ]ecţtonaţl pe ~:ua 
de 12 lan. 1928 oara 11 prin licItaţie 

orală, iar la cal. de nu va avea re~ 

zultat se va Unea noua licitatie la 
ziua 17 Ianuarie 19L8 pe piata de 
vite in comuna ChjşiDeu~Criş. 

Zerind, la 1 Decemvrie 1927. 
Prlmdrla; 

No. 549 

2.) 3 buc. sobe cu capacitate de 
120 ma. 

3.) 10 buc. sobe cu capacitate de 
100 mS. 

4,) I buc. sobe cu capacitate de 
800 mS• 

Pentru fiecare sobă se va furolz şi 
coah le şi burlanele necesarli din ti-
nichea de 1. 50 m grosime şi dimen
ziunea de 0.5% 60 m. 

Tot materialul se va preda în gara 
Arad ab vagon in termen de 3 zile 
de la facerea comendel. 

-Deodată cu oferta se va depune şi 

recrpisa admIn !straţ,ei Financiare, prin 
care se constată consemnarea garan
ţiel de 5% dela preţul oferit şi anume 
in numerar sau ia efecte garantate 
de Stat. 

Devlzlol şi caetul de sarcini se p)ate 
vedea in zilrle de birou între ort'.le 
Il-13 1/2 la Serviciu] de Poduri şi 

Şosele şi la Prefectura judetului ca
mera No. 8. 

Lfcitatunea se va ţinea in senzul 
art. 72 şi urm. din legea contabiiităţi 
publice. 

(ss) Georgescli 
Prtfecst: 

No. 541 

No. 1935; 1927. 

(S5) Petruţiu 
Secretar: 

Publicatiune. 
Se aduce la cunoştlnţă publică. că 

În ziua de 14 Ianuarie 1928. la ora 
10 a m. se va ţine o nouă licitati Urie 
publica fn localul Prefecturf jUdeţului, 

pentru darea în intreprindere a lucră
rilor de rdlf cara unei şco ale nouă 

în colonia Şofronea. 
In baza devize lor întocmite do sef

viciu tt haie judeţean al jl!d~t!Jllli 
Arad, spelele de ed,ficare sunt 1. 165-
000. Let, cari se vor acoperi din fon
dul comitetului şcolar judeţean. 

Liclta11unea se v' ţine in conformitate 
cu Lf'gea contabllităţii publice (Art 
72 - 8;J.) şi condiţiun\Ie generale pentru 
intreprinderi de lucrări publice şi cu 
ofate Închise şi sigilate pe cari con
curenţii le vor inainta ComitetuluI 
şcolar judeţean În ziua Il cităţ!1 ora 10. 

Amatorii odată cu oferta, însă se· 
parat (nu în plic) vor prezinta re:e
pisa de garantă provizorie depusA la 
Admjnjstra~ia Financiară din Arad. Ca 
garantA provizorie se va depune 4% 
a sumei, insă numai ln numArar sau 
efecte de stat. 

Amatorii vor dovedi cu acte justi
ficative, că îndeplinesc condlţiunlle 
legale pentru de a putea lua tn în
trepriudere ]ncrări pu bllce. 

Devizele, condiţlunile şi planurile 
relative la acestea lucrări se pot ve
dea la biroul comitetului şcolar ju
deţean, la Prefectura judtfului camera 
Nr. 43. 

J. Georgescu (ss) 
Preşedinte Prefect. 

No. 542 

V. SDdtariu. 
Seretar. 

Primăria comunei Nadăş. 
No. 60/l927 

PubIicaţlune. 

Comuna Nadăş tne lfc!tatle publică 
orală la 22 Decemvrle 1921 oarele 1 t 
a. m. in localul primăriei pentru exa· 
redarea Jotului zootechnlc, constata tor 
din 6 lughere cad., pe anul economic 
1927 -28, adecă până la 31 Octom
vrie 1928, 

Pretul de strigare e 200 Lei per 
tugher. 

Licitatia se va tinea iet conformi
tate cu Art. 72- 80 din Legea Con
taci1itătii Publice. ~ 

Nadăş la 30 Noemvrie 1927 
No. 550 Primăria. 

Primăria c:omunei Minlşel. 

N o. 22- 1/927 

Publicatlune. 
Comuna Minişel ţine licitaţie pu

blică orală la 23 Decemvrie 1927 
oarele Il a. ID. tn local ul pri mări el, 
pentru exarendarea lotului zootechnic, 
conslatator din 2 iughere cad. pe 
anul economic 1927-28, adecă pănă 
la 31 Octomvrle ] 928. 

Preţul de strigare e 200 Lei per. 
lugler. , 

Llc'taţia se vaţinea în conforlIlitale 
cu Art. 7.l-80 din Legea Contaail,tăţii 
Publtce. 

Mioişe! la 30 Noemvrje 1927. 

No. 551 Prlmdria. 

Primăria comunei = V ârfurlle 

No. 11 91/1927 

Publicaţlune. 

Comuna Varfurile ţine Heitaţiune 
publică in de 7 Ianuarie 1928. oarele 
3 p. m. pentru furnizarea ha! tiei 
imprimate, reCvizlte de birou, compa
ctorit şi a unei noţiuni de scris cu 
scrisoarea vizibilă pe anul 1928. 

lIcllaţiunea se va ţinea in con for· 
mitate cu Art. 72 şi următorii din 
Lt'gea contabilita ti publice, cu oferte 
inch se şi Sigilate 

Vârfurile la 28 Noemvrie 1927. 
No. 544 Primat/a. 

Notarlatrl cercaal: VArfurile 

No. 1193/1927. 

Publicaţfune. 

Pentru Ijferarea lemnelor de foc 

necesare primăriei in cantitate de 
88 mB şi Ş ;oale!or din Notariatul V âr· 
turile pe anul 1928. precum şi pentru 
transportarea şi tâerea lemnelor se 
va tIRea llcitatie cu oferte tnchlse il1 
7 J anuarie 1928 oara 3 p. m. in bi
rou I notati al, conform Art 72 --83 al 
Lf gli contabilitătll publice. 

. Condlţlnnile şi cactul de sarcini se 
pot vedea În biroul Notariatului cer~ 

cua] Varfllrlle. 

Vârfurile la 28 Noemvrle 1927 
No. 543 Primăria. 

. ... ",. •• ~ ... 
Citiţi şi răspândiţi 

ziarul 
"TRIBUNA NOUĂ" 
.Â~~Â-."'~~ 
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Primăria comunei Vârfarile 

No. 1196/1927 

Publicaţlune. 

Se aduce Ia cunoştinţa getlerală cii 
1n ziua de 7 Ianuarie 1928 oarele 3 
p. m. se va ţinea licitaţie publlcă 

pentru darea in susţinere a taurului 
comunal, conform dlspozlţlunllor legi-i 
contabi1ităţli publice. 

Condiţlunile de licitaţie se pot ve
dea tn cursul oarelor de servicfu în 
biroul notarial. . 

Vârfurlle 1a28 Noemvrle 1927. 

Ptlmăria 
Nr. 545 

Primiria comunei: Vârfurile 
No. 1195/19.a. 

Publicaţiune. 

Primăria comurei Vârfurile ţIne lici
taţie publică in ziua de 7 Ianuarie 
1928 oarele 3 p. m. pentru esarendar 
rea căTăuşiel comunale pe anul 1928 
Licitat' unea ze va ţinea în conformi~ 

tate cu Art 70-83 din legea conta
bllitătii publtce. 

J 

Cod 1 ţiuniJe se pot vedea in biroul 
notarial sub durata oardor de servlcia. 

Vârfurile la 28 Noemvrle 1928. 

Primdrla_ 
Nr. 546 

Primăria comunei: VArfurlle 
No. 1194/1927. 

PUblicaţiune 

• 

Se aduce la cunoştinţa public!, că 

primuria comunei Vâdurlle în confor-

'\ 

1 
1 
I 

mitate cu art. 72 şi următorii din le- : 
gt'a contabilitătli publice, ţine in ziua -I

J de 7 Ianuarie 19.:.8 orele 3 p. m. u-~-~ -
citatie publică, pentru confecţ!onaf1ea 

hainelor de vară şi iarnă a lor 2 gu-
arzi comuna li pe anul 1928. 

Ori ce Informatlu"! se primesc la 
aceastA primărie in cursul oarelor de' 
de serviciu. 

Vârfurlle la 28 Noemvrle 1927. 

Primăria 
Nr. 547 

Nr. 6/987. 

Publlcatfune. 
Composeloratul urbarial dIn comuna 

Agrlş aduce la cunoştinţă generală că 
carieră de piatră de var se va da În 
arendă prin lIcitaţte publică la prtmă~ 
rie in ziua de 12 Ianuarie J 928 oara 
10. 

Licitaţia se va face prin oferte ÎO

chise şi sigilate cu legea contab. Pu
blice. 

Conditiuoile de IfcUaţie se pot ve
dea in biroul notarial. 

Agrlş, la 29 Noemvrle 1927 
Comp. Urbarial 

Nr. 54~ 

Primăria Şe b~ş. 
No. 1738/921. 

PubJicaţfune. 

Comuna Şebiş va: tlnea Ucltaţiune 
pentru predarea pe I1n an a clrăuşiei 
comunale, In ziua de 30 DecemvrJe 
]927 oara 11. a. m. 

Intreprinzătorli vor depune o cauti
une de 10%. 

Condiţuni1e se, pot vedea la. pri
mAria Şeb1ş. 

Şeb!" la 26 Nov. 1927. 
Pilmărla 

Nr. 052 
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