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II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet . ' 
, 

Mulle răni ce ai pri
mit te fac erou în 
fafa lumii, invalid în 
ochii tăi. 

Carmen Sylva. 

Arad 25 Decemvrie 1927. 

nasterea mântuitorului. , 
cere motive, suporturi, consecinte. Iisus este Necuprinsul, supus de 
Acestea nu pot fi date. de con- bunăvoe limitelor; iisus esle Pro
sideraliunile obstracte al filosofiei. videnţa îmbrăcată in carnea şi 
Când O-zeu este considerat cât sângele nostru; Iisus este cari
de cât ceva mai Dutin decât "obiec- latea infinită care caulă spre noi 
tul personal" ~I afectiunii şi ve- I cu priviri binevoitoare şi cu o 

Câteua cugetări la ziua Intrupării lui D-zeu. 
In planurile cele nepătrunse ale 

Proniei divine, Betleemul fu ales 
oraşul unde, într'un staul de vite, 
trebuia să se nască, după trup, 
Fiql lui O-zeu, soarele dreptătii 
şi MântuitoruI lumii, Iisus Christos. 
Prunc fără păcat, Fiu al Celui 
Prea înalt, fu sortit să stea, din 
prima zi a venirii Lui pe lume, 
laolaltă cu dobitoacele cele ne
cuvântăfoarE', El Cuvântul, al cărui 
glas răsună in întreaga lume, care 
ne chiamă astăzi şi va chema 
omenirea în veci, către adevăr 
şi mântuire. Ingeri îl vestiră, lu
mea se trezi şi veni să i se'nchine 
dela păstorul umil până la regii 
mândri şi bogati I Daruri i-se aduc 
închinare i-se oferă, slavă i-se 
cântă! 

Dar mânia şi turbarea ome
nească - năucită penlr'un mo· 
ment - îşi cere partea ei şi 14.000 
de prunci ii căzură jertfă, insă pe 
blândullisus nu-I pulu atinge, căci 
DOmnul îl pazi. 

Ani de zile trecură, şi după ce 
făcu cunoscut omenirii tot de ce 
avea nevoe ca să şi redobândească 
locul pierdut, D-zeu îngădui o
m ului de sub lege să ofere Fiului 
său ultimul pahar al amărăciunii, 
pentruca opera răutătii să fie 
complecfă ca aşa să sporească 
darul şi omul să se mântue prin 
jertfirea de pe cruce a Celui ne
vinovat laolaltă cu tâlharii. Astfel 
primi omenirea la ea pe Mântui
torul ei: îi pregăti loc de naştere 
o esle şi-L crucifică cu tâlharii!.. 

Biruinta mortii fu înşiş moartea 
ei prop:'ie, ia1f Cel venit din ce
ruri se ridică la ceruri, arăfându-ne 
calea meniri noastre. 
Sământa cuvântului mântuitor 

crescu, OumneZ2irea Semănăto
rului se recunoscu, şi ială-ne ser
bându-I a una mie noua suta două
zeci şi şeaptea zi a Sf. Sale Na~
teri. 

Astăzi, după ce omenirea măr
turiseşte de atâtea veacuri pe Isus 
ca Fiu al lui D-zeu, ni se impun 
şi nouă, ca adevărafi următori ai 
credintei celei drepte, câteva in
trebări, cu ocazia zilei Naşterii 
Mântuitorului. Fiecare creştin tre
bue să se'ntrebe În această zi: 
Dacă eu cred în Divinitatea lui 
Christos, ce contine această cre
dinţă? Dacă sunt pătruns de 
acest mare ădevăr, nu trebue 
oare să radieze, prin fiece cu
gelare a mea, o astfel de cre
dinţă? Dacă Iisus Christos, care 
se născU, trăi, muri şi învie pen
tru mine, este într adevă L -zeu, 
pot eu oare să-mi mărginesc da-

toria mea fată de El la o simplă neram, atunci sentimentul de blândă dragoste," /isus este înte-
mărlurisire în Divinitatea Lui? l 

Pietate nu este sati ... făcut: el flă- epciunea eternă, care vorbeşte 
Fără Îndoială, doctrina Oivini- A l' b d d mânzeşte, lâncezeşte, moare. In lm ă umană in a âncurile 

tătii lui Christos este tot atât de Singură învătătura că Iisus cel cugetului infinit,' /isus este D-zeu 
imperioasă şi productivă în sfera născut in Betleem este O-zeu în- care se face pe sine posesiunea 
credintei ca şi în aceia a moralei. El D trupa! apără dOgma fundamentală noastră; este -zeu "venit 
Sf. apostol Pavel face din dogma a creştinătătii despre un O-zeu foarle aproape de noi: în gura 
Oivinitătii Mântuitorului premisa . . . • I creator, purtător de grije al vietii ŞI Inima noaslră'. Noi i privim, 
celor mai mari concluziuni, garan- "1 1 d şi judecător suprem al faptelor nazuim spre e, i atingem şi e
tia celor mai neÎndoelnice aştep-
tări: "Când celce pe însăşi Fiul omeneşti, pe care nici-o altă în- venim părtaşi ai naturii dumne-
său nu l-a crutat, ci l-a dat vătătură nu-icapabilă s'o păstreze zeeşti, prin actuala împărtăşire cu 

şi popularizeze. trupul şi sângele lui. 
morţii pentru noi toţi, cum nu 
ne va dărui oare toaie împreună Intruparea este puntea de peste 
cu el?" (Rom. VIII, 32). ' abisul ce se deschide in mintea 

Contemplarea unui adevăr, cum I noastră Între cer si pământ: ea 
este acesta al O-zeirei Mântuiio- aduce pe Atoiputernicul, Atotştiu-

rului, este - în el însăşi - ca şi 
privirea cu ochii deschişi a splen
dor ii soarelui arzător dela amiaza 
zilei de vdră. Mult mai bine pu
tem admira soarele natural al ce
rului, dacă privim frumusefea pe 
care el o aruncă peste fata lumii 
în valurile de lumină care isvo
răsc din el. In mod asemănător, 
putem pătrunde însemnătatea Oi
vinitătii "Soarelui Oreptătii" prin 
observarea adevărurilor care de
pind direct de această doctrină 
măreată, --- adevăruri pe care ea 
imprimă o însemnătate atât de pro
fundă şi nespus de mângăetoare L 

Aşezată în centrul credintei 
creştine, doctrina despre Divini
tatea Mântuitorului priveşte atât 
trecutul cât şi viitorul. Ea apără 
în cugetul creştinului ideea unui 
O-zeu personal şi ideea demni· 
tătii omnului; ea lămureşte inte
lesul, afirmă forta adevărurilor ce 
depind de ea; în sfârşit, ea fe
cundează morala şi viata spiri
tuală creştină prin aceea că pro
cură un motiv pentru virtutile cre
ştine, fără de care aceste virtuti ar 
cădea la nivelul păgânismului. 

Pentru o credintă vie Într' o 
fiintă supremă, spiritul omenesc 

torul, nemărginitul O-zeu jos în 
cugetul şi inima creaturilor sale 
rationale. -

"Cuventul" devenit trup (Ioan 
1, 1) este O-zeu care s'a apro· 
piat de capacităUle noastre măr
ginite, iar această apropiere, a
ceastă coborâre s'a manifestat în
tr'un sens atât, de clar şi de pu
ternic cum nu se mai găseşte În 
afara creşHnismului. Cât de pro
fundă, cât de fertilă este· ideea 
despre O-zeu, despre natura şi 
atributele sale în scrierile sf. evan
gelist Ioan şi Pavel! Cum se im
primă puternicul sens aI velii ma
jestoase şi' prezenta lui O-zeu 
asupra obiceiurilor, literaturilor, 
codurilor de lege, instituiiunilor şi 
caracterelor nationalie! Cum în
doaie vointele. cum înmoaie ini· 
mele, schimbă curentul şi- direc
fiunea vietilor şi cum transformă 
sufletele oamenilor! Şi pentru ce? 
Pentrucă în loc de a ne prezenta 
vre-o abstractiune fugiti vă, inacce
sibilă intelectului şi desamăgitoare 
pentru inimă, Intruparea ne oratl 
pe unul În carne şi oase, pe Iisus 
Christos Oomnut 

Iisus este atotputernicu( inăr~ 
ginindu-şi puterile nemărginite; 

Iată, deci, rezultatul Intrupării 
divine: ea aduce pe O-zeu intru cele 
din lăuntru ale omului, fără însă 
a pune în mintea omului nici cea 
mai mică îndoială asupra spiri· 
tualitătii substantei divine. Nicăeri 
idea de O-zeu nu este mai înaltă 
decât acolo, unde credinta în Di
vinitatea lui Iisus este clară şi 
puternică. .~rt 

Iar dacă ne ştim fericiti in .. 
Christos, noi creştinii suntem 
uniti cu O-zeu; noi posedăm pe 
O-zeu; trăim conştincios; ne miş· 
căm şi suntem în O-zeu. Mintea 
şi inima noastră de o potrivă 
inteleg pe O·zeu cât se poate de 
bine şi constant, pentrucă el a 
pus stăpânire pe întreaga noastră 
natură intelectuală, morală şi cor
porală, pe care a încălzit-o, lu
minat-o şi sfintU-o prin viata ome
nească a lui Iisus. Nu putem să 
ne gândim şi nici să ne bucurăm 
de unirea noastră cu Iisus, fării 
ca să nu fim puşi fată 'n fată cu 
Fiinta şi atributele acelui cu care 
am devenit una în Iisus. 

Asigurarea practică a creşti~ 
nului, contra tuturor greutătilor 
cărora poate fi expusă credinta lui, 
stă în acea constantă contemplare 
a lui Iisus şi comunicare cu EI. 
care este fiinta vieti creştine: "Că 
D~zeu, care a zis să lumineze 
dintru întunerec lumina, acela a 
şlrăludt în inimile noastre. spre 
luminarea conştinţei slavei lui 
D-zeu in faţa lui Iisus Christos 
(Il Cor. IV, 6)". 
Să ne silim noi cei de astăzi 

a pregăti locul Naşterii Mâniuito
rului in sufletele noastre şi să 
crucifică,m toate Tăutătile cărnii 
trupului nostru, spre a-l pune şi 
pe acesta înainiea D-Iui curat~ 
amintindu-ne in fiece zi, că O-zeu 
a investit natura noastră umană 
cu o onoare aşa de inaltă şi distin~ 
cUi,când El insă,şi 8 imbrăcat-op 
şi 8 Inăltat-o la cer in forma el 
de perfectiune glorioasă, pentruca 
să fie păriaşe a tronului său în 
veci. 
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In mijlocul atacurilor duşma
nilor credintei noastre ,ortodoxe 
ducându-ne la altar in sf. zi a 
Naşterii O-Jui să ne aducem a· 
minte de cuvintele apostol ului 
Ioan şi să repetăm cu el: "Iubitilor, 

acum fi; ai lui D-zeu suntemt şi 
încă nu s'a arătat ce vom fi; ci 
ştim că atunci, când se va arătat 
asemenea lui vom fi; că'[ vom 
vedea pe el precum este (l Ioan 
III, 2)". 

Prof Vintilă Popescu 

••• w* .. • "u-"b ....... -- ........ 

Ţinutul HăJmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 
De fraian Mtger. praf. 

Pomărltul 

Schimbul fructelor hdmple " griu ,i cucuruz, 
aropere def.dhd de cleale. 

Până in preunt pometunle nu ocupă tert'Duri deoseb'te de celelalalte 
culturi, pomii cultivandu se prin grădlnele şi 1 VI zile cu IlHbă şi impreună Cu 
cerealele prm arăt uri, iar prunII fi clreşi! .:hiar ŞI prin păşuni. 

Nu s'a făcut mal nou numărăto!'lrt'a pomilor. o st~tlsticA mal Vt che din 
J895, arată: 1~886 meri, 4314 peri, ~897 clrtş', 1047 VIŞ 1 11i, 41892 prun! şi 
4t45 nUC!. Dt>oare,'e propagaoda pentru fr'tens,f,carea pamărttulul se in ~{'pt> 
numaI dela ]891. câfJd un esmlS dtn mio,steriul 2gnrulturii st"b It-şI': pt-ntru 
fiecare rfg une soiurile de pom' nobiH ce au să SI' r t,,'dt'că, mal tlpoi când 
In anul 1894 se vOleazA anl'olul Xli de leg!', care obligă f ecare COiTIună să şi 
inf foţ ze pepinieră ,omunală, în urma pTin drs h'ltr .. a \ AI' tuat- la ;,nul 
]890, illtr'un rastlmo de :.3 ani, până la lsbucn'rt'a razhoiului, pO'T'ăntul a 
progrfs~t conZHler, bll, aşa ca astăzI numărul pomilor, Sle cel putin de t·el 
orI mal mare decat acela arătat la 1896, 

Ţ'nutul Hălmăgiu!ul este pat'ia frrlcită a pomilor f'uctif~ri, condit il!:' 
de sol. şi climă fimd ettât de fdvorabtle [ndU pomul cr, şte' dl' Sint' ŞI fn 
stare salbaticA prin paduri, prin gitrdurlle de splrl, pe coa!-hlt" rap lor, 
pretutind oi incf:>pând de Î'>s din vă. Ş' pâl1ă la inălţlm d~ tlOO 1( O metri. 
Ceeaee denotă Însă mal b ne În'iuşlrea d~ ngiune proprie pomănt ,Iu', tste 
estI" faptul că omldele, pădurhl! de sange, nu ~tacă pomii, cari afdă de Ilu
Iloitul şi scormonltul pămantului d,n jW1J1 lor, nu rl'claT1ă md o alta ingr j rt'. 
Importflndu se aHol de prin pep1nit're e statului del" camp,e. am obSerl/al pe 
alocurea inainte cu ani aparitIa păduch~lul de sang; spre (lUrocal acestuI 
ţinut. multum,tA probab.J cII mei de aIci mal ricorodse, acest fldilel s'a 10-
cabzat de sine. 

Spre deosebire de câmpie, unde pomii cresc repede şi pier tot atât de 
rrpede, nt'ajur gând o dr svoltare romplt'tă. iar fructt le lor se iov'ermăllcşt'ilză, 
cazând inainte de coacere; aid tulploele pomIlor Se desvoltă in.'et. formând 
coroan~ urlaş~, sunt trainIce şi pă~lrează fru-:lele pană la d, plInă maturitate-. 
Indeosebi vanetăIHe locale de m .. rl ŞI nu.:iI tin cat do, A gl neratll de oameni, 

Cât priveşte fructele, ele au O aromA şi gust neintrpcut. cu Care frurtele 
dela câmpie niCI 11U se p,t compara. ASemt'>Jea se conservă bIne ~I i.p stare 
cruda. 1'1 podgorlllt' AradUluI, SI> produc rrultc: cireşe, frumos desvolt .te. va
riate ca furmă şi cOloare, insă numai aCf:>la cunoaşte Silvoarea CII ·ş~i. care a 
gustat vrf:>odi:ltă .. moacrd~" dela Luncşoara, B uS1Url, O.nşi, ori chi~r c 1 reşele 
'semisă batlce d~ a'ci, mărunt ... pletroase şi fou[t~ coo:t'ntrate ca glSt Tot aşt 
fi merele. ne mal v"rb'nd de nUCI, cunoscl!te io comerţ'll dn s l ră". ti\t~ ch ar. 
Nude dela Brad, Halmaj/.lu şi Vaşcău, dt-şI nu mari, dar fO<lrte b'Jgate in 
continut de olelu, se exportă mai ales il] Gern anla şi in Ammca. 

ASt'ment"a este de calitate super10ară ţulca de prune ce se dt'st It'ază in 
canftăţl ro"r!. O spec1aLtate a ţ'nulului este tuica de Clrf:>şe, p~ alo.:un·a 5:' 
mal flt'l be şi tuică de "coarnc:" (d.n fruct, le albuc:;tulul Cornus mas, ce 
creşte io stare salbatIcA; azi prin df'steliDlrea coastelor, lo pieire). 

Sulurile de fructe. 
Se cultlvă merit pruni, nuci. c'nşf, m ti putin pE'ri. viş'ni gutui ş; pier

secI. Pentru valorlzare contează: mereit: io 5tdre rruJă; prunt:,e. ca ţui.:ă, 
magjun ŞI mal putin crudr, ŞI nucI le. 

Soiurile de mE're Indigene sunt: pf'reştl, albe, acrr, mustoast', marim·stl· 
dungoast', sălcli, verzi, cuplon şti. mistrttt', bulzt:neşt. $. a. D.l\tre aCt'f<te, re
marcându-se prin calitat' dlstjnse se mai mentm in cultură numai per .. ştilt- (cor
moşe), mustoase, foartt' tralDlce, ţin io sL,re crudA pană vara ŞI bulzeneşt.1e, 
mărunte, dar de on K ust escl lent. 

S'au introjus pe cal .. de prooagandă şi aci mat z~t pt>rfe t soiurt)e: şi_ 
culanE', ranete. parmt'ne. TO,Ok Ba 'ni. b~tult", milşans.:hl. Şlculanele au fd .. t 
aduse sub ocupat,a rurceasca. de către turci, stdU răspândit iosA d,n comuna 
Ş'cula de unde ş'-au primit numt>le. 

Cele mal bune prune sunt "bistr fele", care se pot 1 sca, se pot de~till 
in ţuică, St' pot prepara caşi mag l\f1, orI consuma in -tare .:rudă. B stritd" 
nu priesc t.lsă fn toate rt-gi'jnd.:, mal sunt apoi "rune carandtne, g(~şţe. 
potnvlte Dumai pentru ţuică, graş'tele şi penlru mag:un. 

CireŞt'Ie .,moaeTe", m;jri, cu moş h ul vârtos, foarfe concedriite caş 
gust. dtşi stând deasupra oricarei con.;urt>nţe; DU contează la v~lor zare. oe· 
fllod organ!Zdt transpnrtul rapid precum şi mt todeJe de ambal j P0trtv l (. 

Nuclle, suportând transportul oricât de iodt'părtat, Ctf ele se f"ce co
mertul cel mal îOtlDS, şi se şi tXpu teaz! ta slrAlnătdte. 

Producfi(J, 
Pomăritul nu este la fel răspândit ia iotrl'g tinutul. ci variază după nu

antele de compoz'te alt' solului, s tuat il ind In Ari , terenurIlor f"la d· SOdre. 
altitudInea acestor.t, conditiIle de umiditate şi traditia de fndt'ld iche a po 
pulat ei. Astf .. l conditIIle de propăŞire ale pom4ntului variază l h cir ŞI in 
cuprlDsul act' leiaş comune. 

Dacă mărul şi prunul mal ales prunul cararnhn, domineaza tntrf'g t nutul, 
nucul se menţIne t XcJUZIV in terenuri putin p •• tJO-lS(>. pe Itoga cursul părae
Jor, se inaJt~ bucuros ŞI pe coastele d aJurllor, dacă solul e"le pt>tn pietros ,1 are soart-Ie ia filtă. Se obst"rv4 tmt<tlat dt..pi aspt"clUl pomul,t cart' estI." 
ten'nul prleloic nu'·ulul. 10 ter('DurlJe potnv,tf', se desvo ta rept de, chHr fn 
primII anI aruncă Ulstalll dr aproape un ml'tru lung,me, panA cind unde nu' 
prleşte, abia vcgeh~ilzaJ ,1 in 15-20 aDI plete, după ce şi-a 'I'gro,at nu-

mal putin tulpina fără să şi fi putit desvolta CXOatlil, A.SI s'a intimplat in 
pometurlle foslulul das;ăI, Pdrll Milger din Bod .. ştlj în vreme ce merit săditi 
d~odată cu nucil. au iljuns o desvolldfe completă, nuci! se găsesc aZI după:!O 
ani, împd .. ţi ş' pe sfârşit~. Interesant, că fa acea COl1UAtli. 111 crâ"giJl numit 
"Lupeş!1", la câtev,", sute de metri dlsta/lp şi mal sus cu vreo 40 -50 metri 
i1umai, f ind altă vână de pământ, mai pidros, nucul sb Irdă Îl drag~ voe. 

In comUllt le de jos. dE-III gurile vadqr. unde tereiludle SUilt mal accesi
hile şi pe"tru cultura cerealtlor, pomăr tul este mat putIn d se/oltat, ;'Işa În 
Lt'ilS~ Lt'şt10llra aproape nu ex slă porni. ",unt ouţine pometurj irca şi il comu
lh"le O hur', Ţărmur .... lont şţi, POl nanu Ţ, hestJ. T,sa, ("fară de crargul Para
glne), Vâ funlc, A.:wţa, [)unl"rava, Budt şt'. 

Pomăriwl estI" mal dewnltat În c'l'l1unele H11măg"l (îndest bl in cătuoul 
Sârbi), Lun:şoara, B u·nuri, L'izurl şi Groşi, u,IIie pr!eSC de minune toate 
sOlUrile de pomi. inc!uz'v nu.:ji şi motru 

Este grell de socotit prod u t'a totală a fiU :t.~ lor, dci nu se ţne seamă 
de ca'ltltatea ce şe pradlce şi de ct-e~ce Se rO'lSU nă pe loc. O el/aluare ap
roxim<ltlvă se poate î'nreo r jl1de numai urmarind cant't taţde ce se ofer spre 
vânzare, cari SUd mult reduse faţă \je cele <tIe producţiei. 

P .. haza cunoşl1't~lor mele, conz'lltând localn'cli şi pe negustori, am 
SClCOt,t, că in ţ'nutul HalmaglUlll1. Într'un an de roadă se produc ap~uxi 1UtIV: 
25,,30 măJ' metrlce d, me' P, 166cO m metr. p'Urle şi JUO măJI metrice de 
nud, reparlizillldu-se pe comune in următurul chIp: 

I PIOlll~ctldo'l!IUaladt: f uCle 

CO MUNA f" măj ... p 'rk .. 

fII. r II I'TI'O II nllC I 

Hillm ... g Il · · · · 2UO 150 15 
H,IT1ăgel. Sih bl. Târnăviţa , · 1200 1000 150 
LUllcş ldra, VoşdoCI · · · 4000 200u 12cO 
Poen . ..,iu, Ţ ,h ... ş(j · , · · 4 1 0 20U 15 
Ţ!l rmure, loneştl · · · · · 80.0 450 20 
T Si! . · · , · 1210 600 tO 
O hillrl: O.!lu, Oclşor · · 700 35 J b 
Hant'şti, CdsteştI · · · · 800 tO) 30 
BruSluTi · · · · · 25 i tu 15 O 9UO 
B'dtŞIl, Mermeştl · · · · 90'1 tOO ]0 
L ... ac;a, Lt'şlloara · · · · 80 bO -
V:.rfurik {C "du) • · · · · · 7uO 10"0 30 
Magulrc P 3 V'drd • · · · 18'JO 1000 45 
Lazuri. O-aşI · · · · :!OOO 150U 3lJO 
Avram I"ncu (Aciua) · · · · 10(0 ] 100 50 
Pojan •. Brusturesc · · · · 1300 900 tO 
PI, Ş I tIa . · · · · · 140J 1400 lGO 
A::luţ.t . · · · · 0110 .:;00 .:10 
DUOIb'ava, Bud, şti · . · · 1100 ~.!('O 70 
Ou'al/AII, I<.stU~1 • · · · · · l~~g I 400 15 
Tălag u . · 600 90 

Tutal , · 2),.::.;0 II la,bOU 32.::.0 

Adf:>că. in vagoane de câte zece tone: 252 vagoane mere, 166 vagoane 
prune ŞI 3l vogoane nuci. 

Ne fIInd in1roduse cuptoare sistematice p~ntrtl us~area fără fum, merele 
şi perele St' ISUCa in "coş re" cu fum, conZc'rvâf1du-se ca .,n'la ne", pentru 
.:onsumul propr,u. Astf I pr~par'te, dacă se ŞI I'fr::ră in cantilă(i neinjemnate 
spre vânz1re, nu pot sus1 nea concureuţa ~u produstle introduse io comert 
ale B,sol el. 

Până când merele se valorlzează num 11 i'1 stare proaspătă, aproape 
rnt'ea~ă produ. ţa d~ prune se transf Hmă In fU'cA şi magiun, extrilgan 1u-se 
dlOt,'u recoltă, ca cea amintită. aproxjmd1v 15-16 vago,tOe de tuî..:ă (una 
suta cinCizeCI până la una suta şaIzeci mii de Ilt(l) şi 4-5 vagoane m"guo. 

Pomaritul acopere deficitul de cereale. 
Cel mal uzit-tt procedeu J)l'ntru procurarea cen'alelo r, este schimbul 

pnamelor p.e PUc ate. Precum Î si in':l!TCă moţul .. 1 !JID Club rde, aşa mcţul dela 
Hă'm~g U îşI Îoc!!r ă raruta ru poame şi O pornt'şt .. "i11 jls", dUDă bu ate. 
(MotUl alpin z'ce "la t1ră") Cutr'erA satde dt'la câmpH~ ŞI s.:himbâ poamele 
P" cert'ole, cam i,) parti t'Ji[ak, mal rar Vinde Ş. pe b"OI, de cari cumpără 
iar ă şi cerea le, U I drtl m t'ne 2 -3 săptAmaoi, Ş pentru 6 -7 măji fructe, se aduce 
acasă cam tot atâtea bUI!<>te. 

In frlul acesta, cuJt Ira pomilor e.te aici cu mult mal rent"bilă, decât 
agricultura. CacI ac ... e,:,ş supraf fă cultlv,dă cu pomi, aduce cel pU\ln de trei 
ori atâta venit cat Itr aduce o cullurtl de cerrale. 

Dllşmanii pomelU'Uor in d(svo'tart. 
DuşmanI! pom ilo' tineri sunt v tele cornute. caprele şi ieouril, cari rod 

scoarţa Ş mlăd t Ir merdor. pertllr şi a pruntlor. Pcr 0..1 1 crlllcA a pomu ul este 
"până s,;, pa dt la Vlt ". Foarte "otră"'toart-" es,e rnzătura d.: iepure, cue iarna 
roade Seo, ti cruda a tInarulUi pom de jur Î'npr, jur, mmlcilldu·) fară remed'U. 

Am văzut ro U lele comune un p'o:edf'u orgioal de combatere a acpstllf 
Inconvenient Se ŞtiI: ea d .. -alw'g II văIlor. pe lâ Ji[~ cursul ape,"" S' imblJlzeşte 
arinul, care Crt<Şk fJarte rfpt'dt'. AjllOs la o desl/ollare când trun. hlul annelul 
poatt' fi de folos. SI' t~t', butucul de anne descllmDunându se repede, io jurul 
lui dau pu· t din rădăc'm cart fo'mează un tufiş de ... 

in m'j1o ul ace,tui tufiş, 'n humusul fo'mat din trunrh'ul arinelul muml, 
se să ItŞt.. prunlJl. car .. hranit de butucul în de"ompunere, păz t şi umbrlt 
de v ăstarti nou' ai arlOt'lu'. s .. de~vo .IrA f'l~r!e prlt-Inlc. Când prunul a scăpat 
de Vlt~, se curAta arlnll din jurul lu'. lţsându-se pomul lib:>r. 

Procedura aceast .. irgf:>nioasă, ar trt·bu. aplicată pe o scară cât mal intinsi, 
fxthzându-se şi asupra nuculUI. a cărui zonă prielnică o forlnează tocmăI 
krrnudle p'etroase ale văIlor. 

• . '" ., . ..,.. .. .. .. .... t lIP ......... )1. n ..... 

F~::O::=O==O::=O::::O::::O::::O==.o=,::o::::;c::::o:::::o=::o::=o:::::o:::::O::::O:::::O:,:::O=f~ 

y V. Nicolescu şi Ath. Mărculescu ti 
H AVOCAŢI B 
ii Strada Eminescu Nr. e li 

fi Consultatii orele: 9 -12 a. m. 3-6 p. m. HY 

OI' Telefon 5 ea. !l24 
I I o:::o::::.o::::::o::::xx::::o::::o::::o:::::o:::::o:::oo::.o::::o:::::o:::::o:::::-.o:::::o::::o::::o:::::o:::o 
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Nh.54 Ţ,.IBUNA NOUA 

Hristos se naste, NOAPTEA DE ANUL NOU 
v·· · (REVELIONUL) marltl-ls. · · se va serba de toti românii la un loc in sala de dans şi în sala 

• restaurantului HOTELULUI CENTRAL care au fost angajate EX-
Avem dIn nou Crăciunul... CLUSIV pentru Hcest scop. Comitetul de organizare Însărcinat de 

Prăznlllfn din nOll naşterea Oom- Căminul Cu'fural al "Astrei" cu organizarea acestei petreceri a 
nulUl bus Cnstos. Gandunlt crtş- luat de pe acum toate măsurile pentru ca publicul să se simtă "ca 
timlor de pretutlOdtni azi iarăş acasă". - Două muzici Între care şi un Jazz-Band de prima clasă 
IndreEptă sre staufu! dtla mar- vor cânta pentru dans şi petrecere până dimineaţa. 
ginea orăşelului V,fleem. Comitetul se îngr ijeşie ca festauraniul să pună la dispozitia 

Ieslea din acel st~ul aburată amatorilor mâncările ceie mai bune cu pre1uri convenabile. Mesele 
de fanul răSCOlit să potolească din restaurant pot fi lelinufe de pe ucum în schimbul unsi mici 
foamea blânddor bOVine de odi- taxe şi rămân tot timpul la dispozitia celui ce le-a rEtinut. 
nloară, aZI se Ide,ltifică cu inima Diferite surprize plăcute sunt rezervate oaspetilor. Asupra pro-
cn ştlnului t'l care se renaşte gramului nu putem face nici o indiscreliune. 
pentru a 1927, oară Acela. care Informa(iuni se pot lua dela cancelaria Căminului Cultural al 
avt'a să p\ ·rotească stea după ft!- "Astrei" în ori ce zi dela 5 Ia 7 după amiază. 
riclfe a întregului neeHll omenesc. Comiietul de Organizare 

hseti)sarea după izbăvire prin- _ v_ . ., w. .... _ _. ... 

tr'o putere magl\:ă d:vină a fost 
şi este genera ă şi propJ ie f:rii 
omeneştI. Zddarnic ar vrea· atell 
să aplice grandIOasa epopee a 
Mântuini pnn Fiul lui O-zeu ca 
pe o simplă legendă tXlsttnţă ŞI 
la alte religII nainte de creştim:--m; 
de- a geaba se fărămltează cre
djnţa in steTirele diSCUţi ale is
toricilor şi teulug lor asupla exac
tităţ i datei tlaşt~rii lui 15US~ că 
oare (,·de de fapt pe ziua de 25 
Oec; deşarte râmtm şi discuţiile 
filologilor asupra origlOii ŞI in
semnarii Cuvântului • Crăciun". 

Aceste toare numai accesoric 
ating prdznicLlI nostru de azi. 
E-iel1ţa lUI este de-o origine mult 

,mai lăuntrică de cât să poată fi 
supusă dellberănlor raţlumi CO
mune omeneşti. 

Intruparea Cnvântului Vecinic 
care dintru început era la D-zeu 
şi D zeu era - constltue nucl~ul 
central a celei mai Inalte filuzofli 
mattf zice. Logosul, propriu spe
culoţ ei intt::lel.:1Ulul rutinat al ct:lei 
mal inalte aTlslOcraţii a gândlri 
clasice, se (;oboară' pentru a f. 
al tuturor, al obştei întregi oame
nt'ştl. Din sfera cea mal Înaltă a 
raţlunii pure coboară treptele 
pentru a se opri in cel mai naiv 
mediu al omului simplu: staulul 
din peşteră, ieslea dobltoacelor.. ... 

:J" ., • 

Societatea Dr. Petru Pipoş pentru 
Studiul copilului român. 

1. Pentru masurarea tarel, dacă nu 
avem măsu ătOare specIală, ca la mi 
I tie, (Taliometru) şi n'cimetrul intre
buintat de croitori, impărtlm o faşie 

de hârtie ÎI1 C'll. făşia de hjrtle tlă fie 
lungă de 1 m A:east 1 O prindem cu un 
cuiuţ de pfret~, dar aşa Încât, capătul 
din jn'3 a ftlşiei de hârtie sau a m(-t'ull!i 
să fie la o lrălti rne de ~O ~m .• d la 
padimtnt Astfd avem un. aparat CII 

C'lj ltorul căruia putem măsura până 11 
190 C\lI. înă!t1me p~ oricine. Ină ţiml'd , 
O precizăm cu un Ilneal pus deasupra 
capului copi!ul'li vertical spre :ndru. 

2 Talia ş"zând se măsoară tot cu 
metrul, a I'ă'Ul cap,it din jos îl aş~

zăm la înălţimea sând,ril de şezuL 

pe care in acest scop aş' zăm cop,lul 
3. P"otru măsurarea dis!anţ~l bra

ţelur intrebuioţărn o Uşe de hartle 
lungă de 2 m. şi impărt tă in crn. pe 
care o aş~7ăm pe pt'rele Orizontal l,f 
ină t!m~a umerilor copilulu . Când mă
surăm, cODllul stă cu spatele la p"'-
rete şi picioarde la OLiltă cu călcâile 

ca de altcum şi la măsurart>a talit'i. 
4. Li!. măsurarea, cântă"irea, greutăţIi 

scădem din greutatea tot.llă 5u/ol dacă 

am cântărIt copilul .:u haine cu tJt 

de Teodor Mari$, pref. 

sp!re - prin capătul (evel de gumă 

aer d n sttclă, până ÎŞI umple plumâ
ndt>, in Jocul devenit astfd gol în 
sticlă se ur.:ă apa din Cratita, Iar im· 
părţ rt a de pe faşia de M; tie ne arata 
câtl 1., de aer a inspirat copl!ul, ftlnd,:ă 
chIar atâţia litri de apă f,'au urcat in 
stlciă, Aşa câpătam capacitatea pul· 
monată. 

7. C rcull:ferlnţa capului se măsoară 
tot cu mdrlil cu care am lu.:rat până 
a:um, peste pa!t .. a o,-c'pllaIă şi În- , 
cheind de lsupra spnincent'lor. I 

8. Grosimea brdtului se face rnisu
rJnd b:ctpsul. 

Fiind Siudierea copilulUi, de călrli 

o so~ittate anume const,tUltă In ve
derea acestui s;op lucru nou la noi. 
ni s'au rlulcat, unele nedumeriri cu 
privire. Ia eXlctitlltea datelor ce le 
vom primi dtla s'uguratlcll txamin
tOrl, precum şi la imJ.los bllitat~a dt! a 
face acest studiu in lipsa aparatelor 
necesare. 

Ambde nedumeriri sunt Îndrept~Ute 
numai În parte, penlru..:! dacă nu 
f,ecare membru al corpului didactic 
este const,u de această nouâ mlş·.::are 

în domeniul pedag g el, vor fi ('u si
guranţ 1 mulţ', cari vor vrea să inveţe, 
să adune experiente noi, să se t'xer· 
citeze în <tn .1I!zarea sufJelU~ul copIlu
lui român. 

In acest moment md gândesc la 
fOŞtii mei llevi şi el VI'. ezi invaţafofl 
şi invaţ"toar.! şi impreund' munCitor; 
cu mme În domeniul tdUcaţiei şi in-

4 J r" t; -

strucţie fiilor poporului romf:n ş; le zic: 
.. Lt murtcă azi a SOSit timpul ca sit 
p,dem va(uiIla n2ullalele muncii (net
pate in Ş ou/ele noas!, e de oplicaţie şi 

co,:t'nUrlle in şcoal.ll! j/(Şft:C(Jrula din
tIe D-stră. 

ŞI dacă numai noi am fi - ceeace 
nll- mi pface sd cred - dar şi atunci 
societat~a no ,sila are dintru inceput 
desiui aposi li co'i sa lucreze la rea
lizaTi a scopului ş; /a raspândirea id"i
lur ti intre O/ti fa _ turi competenţi Q 

soc tiăI i româruştt. 
10 ce pnveşte aparatele. da, sunt 

ne :esare, d ir ele Se comandă, - şi 

in cazul, când socidalea noast~ă ar 
dispune dtja de bani -- numai pe 
Cum se ives: nevoile. Pâuă atunci. 
multe foloase se prA trage de pe urma 
observ llţ!llor luate Lumal cu hârtie ,i 
CrfO!l. 

Adtvărul pi'dagog'c să c: fi! in di
recţia cercetărdor societăţii noastre. 
Faptul di pedag g a s'a format pânl 
acum cu desco lsldtrart'a copilului, este 
cauza că, pc lângă toate jerlft>le mo
rale ŞI materiale ad. se pe aItilful edu
catiei pâna acum, sumem Încă atât de 
dep ute de pufe' (lunea dontă. 

Arad, la 2~ Nov. -. ..... 4 , . , .J" 

Colind bit frânesc. 
(Din I nufal HalmagiUlui, in dialect). 

BlI.It-o ş,-o mal bur'u 
Dum'lIzeu p'ae.\t pamântu 
Tăi să v(.z.ră şi să creadă 

Şle fac tariI tU metarii, 
Lu Iră se dusenHe 
P,m oraş palZ VIJleiem 
La caSti bOI!atl' lui: 
- B nd zâua, om bogati 
- Mulla 12 vOl/ă şierştloril 

- N'ul un prânz ca să nie dai? 
- P,â IIZI1 ieste, nu-i !!'t l'oi, 
Că-i de Oamem mari ca noI! 
Luară se duscrdse 
La casa săracu 'ui: 
- Bună ZâUiJ, om saracI 
- Muiţam v uă, oameni bunii 
- N'ui un pt{lfIZ (a să ne dai? 

- Prâ"zu leste i cum puţin, 
Ş·om munca cât om avea, 
Că Domnu mar mult ni-o dcl. 
Luard se duseră\e 
Pan oraş pan V,jlelern: 
f)umnez u gm g/aiu g.'dia: 
- Viră-Cf, Pt!lre, mai u/tă, 

Uitd-ce, P~tre, napoi, 
Gle vini, Petre, şle-i vEgieor 
- Vă i casa saracului 
In mi,jocu Raiului. 

... '. ~4 -u 44$U 

Fiul cel săltat in bratde Maicii
Fecioare în faţa pă5tvnlor, celor 
dintâi inchlnători; Ingerasul zim· 
bitor care se destata In zborul 
zglobiu şi cântecul dulce al ce
telor îngereşti; Imparatul nou
născut la pIcIoarele cărui se pro
ştern darurile celor trei Mflgi -
era in acelaş timp cea mal so
lidă legătură între D· zeu şi om. 

* • * 

5. Peri 'Tletru I toract::, ade că Tocun
juru1 pieptlJlui se rnă~oară Cu metrul 
intrebuinpt de croitori, aşa că îl tre
cem pe dedtsubrul hlintlor groase. 
pe sub omoplat - (iopă1Ită) -- şH 
lncheem inainte, la sfârş tul st, rnului 
(osul pieptulu'). Asupra capaCltăt I 
pulmonare fdcem deducţii din drose· ! 
b'rea dintre îr1cunjurul pieptului in 
stare normală şi cea cu ocazia inspi
ratei adâl1c1 Dealtfel se măsoară cu 
splrometrd, uo aparat special. 

Spirometru ne putem forma şi noi 
in modul urmlltor: Luăl1 o cratilă de 
20 25 litri, apoi o sticlă de crasta
VI ţi de 6 1. StLla aceasta o impArt m 
turnând în ea câte 1/2 1. de apă, în 
jumătăţi de 'itrl, pe care le notăm pe 
O Uşie de hârtie, lipită de mal nainte 
dealungul suclei. Punem aC'um pe fun
dul cratite! pIIne cu apă 2-3 bură i 
de plat,ă ori fier, pe ace~tea aşezăm 

sticla cu gura În jos. Luăm apoi o 
teavă de gumă, provâzută la un capăt cu 
o ţeavă de sticlă, care să fie atât de 
liJngă lncât introdusă in st' cla de era-
6tavetf, care se află deja aşt'zatâ cu 
gura in jos peste cratita, s'ajungă panA 
la fund. Pe partta cealaltă a levd de 
gumă punem copilul si tragă 81'rul 
din stIclA. pAnl canri apa ajunge 18 
unul din semnele de pe fdş1a de hâr
tie lipită pe sticla de crilstaVt ţl de 
ex. să ajung-li apa pană la o. 

,"aCă dO:: bere de o calitate superioară' , 
Câte căreri drepte şi strâmbe 

bătătorim scoţind gemete şi sus
pine pentru a obţine favorul unţ-j 
trainice legături cu o persoană 
dela care depmde soarta noastră. 
temporală. poz tia socială ce o 
indeplinim aci pe pământ. 

Crăciunul cu repaosul lui să ne 
dea posibilitatea unei recu]fgeri 
sufleteşti pentru a ci menta It gă
tura cu Acela care ne poate d.es
ctude larg pOTţ1le fericirii vecince. 
dincolo de această viaţă • plină 
de scărbă şi pAcat". 

Să ne tresalte sufletul induple
cat fOE'dcnând cu cei ce cântă 
tn sf. biserică: .Cristos se naşte, 
.mărîţi-L" ! ... 

C. 1urJcu. 

Acum punem cop lui să asplre. tot 
aerul din plumâol• apoI să tragi - in-

•• 
•• 

• 

cereţi pretutindeni 

Bere Timişoreană 
Specialităţile noastre de iarnă sunt: 

Record-Specială 
bere deschisă, tare, de un grad 'nall. 

• • 

•• 
•• 

• 
• • Englisch -Porter • • 

bere neagră nutritoare cu dublu malţ 

La Crlciun sl nu lipseasdl de pe masa nimlnuia 1 
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Sărbători fericite Vă doreste • 

~ ze:nOOlt J. OOşrlnfiR B~C~t "ORIE~T" HRftO, Piata tHte~ralei 

~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~=~~O~~~~~~~D~~~.U· ~~'~~D~~~~~~~=~~O~~~~~: Ş:oalaPrlm~rădestatNadaşju4 ~ad 
Ca să vii facf'ti ghete cu preturI -,' o, I No. 50/1 i97 
reduse. Ghete noi pentru dame (~assa cl(~ Pastrare a Judetului Arad. 
incepind de la &J() lei in sus, Publicaţiune. 

Fondatii: la 1870. 
Ghete nof pentru barbat' in- , Se va tine licitaţie publicA pe ziui6 
cl'pând de la 600 Iei În sus.. i Adresa telegraf!că: Bancomit Telefon: 24. 125. 225 de I Ftbruarle Ht2S orele 10 a. m. 
PlOgelltul ghdd.r bărbăteşti I in localul pmnălef din Comuna Nddăş 
100 I~I. damtlof 80 Iei şi pentru II ~ Il I I I · f ~ ~ .., 1 I Arad, pentru procurarea a 50m' lemne 

~::~e:eO ~jlel~~~:::~i ~~jU~II~~ I ~nl!1 SOCI~ '~I nu n relnru~·. !' de foc, oe:esare şcoalel primare de 
10 lel Pentru tit care lucrare Up U U Y U IJ r; U stat, dia această Comun!, pe anul 

guantez pentru 60 z.ile. Rog 1, 25.000.000 - I~ei. , 1928. 
sprijmul onoratului public. N"d~ş la 10 Oecemvrie 1927. 

78 Ilie Nadaski ~ Se ocupă cu toate afacerile bancare de toata ra~ura. ~ Comltelul şcolar·rulal- Nadt1ş. 
Piaţa PeşteluI 19. No. 59H. 

o Institut cu drept de afaceri de devize şi cu rnmanDa~e de cereri v~~e. 

,~ 

A ten ţi U 11. e. 
Cele mai fine 

comode 
eftine 

moderne 
durabile 

şi eJeganteindHj~minte se 
confectioneazli la co
mandli in atelierele IOAN 
GOICEA. Arad. str. Emi· 
neseu Nr.4. 

, Mare magazin cu un i bogat asortiment de pan· 
'toEi şi ghete de cea mai I superioară calitate pentru 

'- D~~n:ne şi Domni. , 
~46o 

Primăria comunt'f Comlăuş. 
?\i () 1::'51/1 Y27. 

PUbJicaţtune. 

S,; aduce la cunoştinţa generală. 

d 1.1 ziua de 20 Decembrie 1927 orele 
3 .r!. m se va da i!l arânda cârC'fuma 
cdmunală prIn licitaţia pLJbiică. 

Tot in acela zi la orele 4 p. m. se 
\.1 rsarerda dreptul vamal al comu
nei. Licltatiunile ~e vor ţine în con 
fnrmltate cu djspozit'unile art. 72- 83 
d~'! Lfgta Contabilltătii publlce. Ia 
P~:!Ii;lria comunei Comlăuş. Esarenda· 
TI 3 ~,e va face pe anul 1928. 

Primăria. 

1\J 6C>2. 

tiin o -.111 o II _ o .am CI • 

""'. tJ ~.4 ... *.."...., •• A, •• "'" q 

!--I _.---5} In atelierul fotografic ~ ___ : _----!I 
fi[IU Unty ARAD, B~lev~rdul Regina Maria 8. 

nu VHH:\·VlS cu Prefectura. 

De sArbătorile Crăciunului se pregătesc cele 
mai frdmoase FOTOGRAF,', lucrate cu mara 

atenţie, artistiC, după gust şi comandă. 

Atelierul este încălzit în pel'manentă. No. 587 

In m~r~H ~răU3lie IUliU H[~[~~~ ~in HrH~, Hul. R~~in8 Maria 
se găsesc cele mai frumoase CADOURI de eRĂ CIUN 

pC?ntru copii, genti pentru dame, gramafoane, cărucioare 
de copii şi mare depozit cu articole de sport. 586 

*'-'4"M*Ids .,. t 4ll .. $ ..... •• 

I Ca~ouri 
Nr. 590 

~e- CRĂCIUN pradice şi folos~toare în :1 

prl1vălia de TEXTIL şi MOnĂ a lui _ I!,I 

1. EISELE, Str. Meiianu 
- -

4$' ........ • d ",;. ... -- ......... ..... ""w • __ .. .,.,.. 
mA .... toU .. . 
Peşte proaspăt şi ,sărat să e3pătă_zilfJic 
la DUŞAN BERAR, Piaţa Catedralei. 

Prfmtlria comunală Taut 
No 750/J927 

Publlcaţiune. 

In ziua de 14 Ianuarie 192H oara 
10 a. m. Primăria comunei din Tau, 
tine licitatie publiCă pentru procurarea 
malerlalulul de cancelarie şi ilumi.al 
necesar la notariatul Tauţ in anul 
1928. 

InformafîuDlle se dau 10 biroul no
tarial. 

T<lut, la 12 Oecemvrie 1927 
Primdria. 

No. 600 

Corn. şcolar No. 2 din Olari. 

Pu blicat'une. 
SI" aduce la cunoştlnţă că in slua 

de 19 Fe br. 1928. Ia ora 3 d. m. se 
va t~nea o Hcitaţlune publică. cu oferte 
Închist:', conform Art. 72-80 din V·gea 
contablJităţii, pentru repararea Jatri
nelor şi gardurilor şcolare. 

Oevjzul şi condiţlunile se pot vedea 
la dirEcţia şcoalel. 

Olari. Ia 15 Dec. 1927. 
Comitetul ş~oale;. 

..Â.Â..Â.~~~.Â. 

Citiţi şi răspânditi 

ziarul 
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7u" 1" rama ehn fIer sau lemn. AfllnJamente pt. spilale ŞI mlernate bitle executate, cu preturi conve-
nabiJe, mese penfru operatiuni medicale şi dulapuri pl. medicale, la cerintă. trimite Hslii ClI deselllnuri şi preturi ~ I Nr. 593 FRA ŢII FLEISCHFR fabrică de mobile de fier şi alamă ARAD, Str. Rusu Şlrianu No. 14 (fost Aulich L~jos.) , 
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INSTITU~' l"E CREDlrr ŞI ECONOMII 
(. 

ARAD ." .. , 
'!" \ 

')(:1 

Sucursale: Chişineu-Cri~rr Şiria, Ineu, Radna, Rovine, Bufeni şi Aradul-nou. 
Agenţii: Săvârşin şi ("\ăniceri . 

. , . 
• Xl 

Capital şi Fon~1uri proprii lei 50.000.000 
Resurse . . . . . . " 500.000.000· 

Să ocupă cu toate afac] ~rile bancare. 
Are legătură cu toate b~ncile din fară şi corespondenti în toate 
centrele mari ·ale lumii. 

Bancă autorizată pentru operatiuni de devize . 

• Intreprindere. proprie: "N O R A" Fabrică de mături şi perii în Arad. 
.1 N,619 r.+ 
+ + 

P.IJI-~ 
.rr"'~ 

~ 
_IIA"IDtI 

A V 1 Z. n 
U Huizlim On. public romanesc. ca cu ziua de 1 Decemurie am deschis 
. . magazinlll nostru de mobile de lux In localul propriu din l?alatul 

II 
Domeniilor, Str. Horia şi Gh. l?opa colt. unde se pot procura ieftin 

. şi In conditiuni foarte auantajoase tot felul de aranjamente Ş. H. dor· 

n Primim comand~~:::r:~S:::~ad:~:~' ~n~~::i d:t~esenatorul nostru. .. 
U NO.611 

!'ia ~ ~ 
Locuinta Artistică 

societate in comandltă a tâmplarHor români din Arad. v. Sf~t şi Comp' 
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Cumpăraţi numai renumitele produse -
i,' :r 

·J~.rs~uri, ~este, pllll~.~-~re, -~~~'·~: . .rtri, ciorapi 
....,..,.. b 1 .411,. """........ AF4U ..... """'.4 •• ,..., .......... 444 "-_1.~L~ ~ .. u.e"" +"'- Oi ..... .."."... .,... 

şi toate articolele din această branş;;" 
Nr 594 

cocs 
care se vinde la Uzina de oaz A.rad, cu pretul de Lei 330. 

1IiIiBl. '.!Il jg~ .... 
II 
I I Avem în depoz:t şi un asorfin1Eilt special de sobe pentrll cocs 

pe cari le punenl la dispozitia publicului cu preturi foarte convenabile acor
dfind şi Înlesnire de plată J.! j a te lunare. 

Prin aceste sobe puteti eL'rJll'Jmisl 4·]O;c faţă de sobele încălzite cu lemne. III 
Sobele se pot VedE'9 in prslY~il ,n r'zh'H l ~H' ConlunRle din Str Emfnf.>scu No 4-
__ • ·~ __ ~-""-r_ ...... ''''- ~- .'_L~-'._·T~:-:lIIIIo- t 

------------------------------------,----------~>~,~'~~~ .... --------------------------------------------.... 

Banca Marmorosch, Blank & co, Soc. An. 
Suc urs a I a A rad. 

Adresa telegrafic!: BLANK BANCA Arad. Sediul Cenfral Bucureşti 
Telefon: 201. 241. 555. 

Capital şi rezerve: Lei 400.000.000. 
Sucursale In Bucure "ti : Calea Victoriei, Calea Grivijei 

Agen1ii" .. Piata Sft, Anton, Calea Moşilor, Calea 
Văcăreşti, Calea Rahovei. 

Sucursale In province: Anld, Brăila, Braşov, Cernăuli Cluj, Cons· 
tanta, Galati, Galali-Port, Oradea, Rădiluli, 

. Satu Mare. Suceava (Bucovina), Trg. Mureş. 
Sucursale In strlHn~fate: ConstantnopoJ, Paris. 
AfUialiunf şi corespondenti in foate oraşele mari din tară şi sfrăină!afe. 

Primeşle depuneri în cont curen şi spre fruct ficare (carnet cassa 
de economie) fără abzicere, cu conrJitiunile cele mai convenabile. 

Cumpără şi vi de devize la cursul cel mai bun al zilei. 
Se ocupă cu afacerUe bancare În loată ramurile. Nr. 596 

Publlcaţiune 

Se aduce la cunostintA publică că 
fo ziua dt: 15 Ianuarie 1927 se va da 
to' arendă prin licitaţie cu oftrte fo
chise şi sig; !ate dreptul de iocassa 
vamă (taă de locat e) după lo(~ul de 
targ a comunei Se'tln pe durata dela 
10 Ianuarie pa nă la 31 Dece mvrie 1928 
Cond,tiuOIle de licitatie se pot vfdea 
la Pri nATia comunei St:ltin. 
Odată cu ofertele se Vi deJune şi 

vadiu de 10% din suma oferită. 

Seftio la 14 Decemvrie 1927. 
Primt'lria. 

No. 6:.17 

Prăvălia Strada Eminescu No. 10 
Atelierul Str. Romul Veliciu 9. 

No. 2,28/927 

PubUcaţfune. 
Se aduce la cunoşt'ota generali cA 

in ziua de 15 Ianuarie pana Ja 31 De
Ct mvrle lY2M prin Iic faţ e cu oferte 
in h'se şi SIgilate Se dA itt art nda. 

O.:Jată ClI ofertde se Va depune ,J 
va JIU de 10% dm prt ţd oferit 

Ofertf'le se vor deoune la Pr mărie 
unde se poate vedea şi Cond tIL.n,le 
de licitatIe. .' 

Şeltin la 14 Decemvrle 1921. 
N o. 0,00 Plin.dria. 
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CONGRESUL Coferenţ!ar dr. Alex mdrrs,:u Dersca 
Oxigenoterapia subcutanată şi IDtrave
noasel. 

"Asociaţiei generale a medicilor din România" 
ţinut la Arad, În 18 şi 19 Dec. 

Or. K ud0s G. (Arad): Puericultur.1 
Docent Câmpeanu liviu (Braşov): 

Eti~logia şi profdaxl3 guşei f'ndemice. 

In zilele de 18 şi ]9 Dec., s'a ţlnnt' 
in localitate primul congres ştilnt,flc 

,al .Asociatiei generale a medicilor 
din România". 

La 9 jum.. ora fixată pentru des
chiderea congresului, sala palatului 
cultural era ocupată de numeroşi con
grtsiŞll şi de publicul dornic de a 
cunoaşte evoluţia diferitelor problem~ 
medicale. Autflr1tăţile locale erau re
pr ezentate prin d- nii: 1. Georgescu, 
,prefectul judeţului, P. S. '5. t>piscnpul 
dr. G Igare Cornşa; Zamfir FllOtl, pre
fectul poliţiei şi C. Teodorescu, con
silier comunal 

Ziua intâia. 
Deschiderea congresului. 

Congresul a fost dejlhls de d. prof. 
dr. N. Gheorghiu, preşedintele "Aso
ciatiei generale a medicilor". Face o 
sumară comparaţie iotre ştiinţa me
dicală de la noi şi din celelalte ţări. 

Medicina cum se face in Rumânla 
poate sta pe picior de egalitate cu 
cea care se face in orice ţară din 
Europa, sa u peste ocean. 

D, dr. VişolQnu, secretar general in 
mln:sterul sănatăţil publice, vorbeşte 

in numele ministrului, care n'a putut 
lua parte la congres. 

P. S. S. Episcopul Grigorz al Ara-
.du/ai sa lută congresul În numele cre
dincioşilor din eparhia Aradului. 

Cunoscutul slfJlograf face o expu- Doceat T<ţu (B'Jcureşt l ): Tratamen-
u.:.re a problemei slfdisului. tul preventiv al stricturilor esof. post-

-:' .. sa crede. că cele mal bune tra-\ caustice. 
tas \'1te ar fi acelea cari se aplică in . Or. Măruilă S.: Tratamentill debi-
mo.. ,ergi,:, cu mică distanţă de timp IItăţli prin şcoale in aer IIber-
dela Injectie la alta. Dr Cândea A. (Timişoari'l): Cance-

; .... 4I~ :l ,aport a fost al d-/ul plOf rul rectal 
dr. Iii, Gllne. desp'e "Paral zia in- Dr. Nemolan (Timişoara): Mortall-
lantllă". . tatea copiilor sub un an in Banat. 
.. Raportorui ; ... ..:e Istoricul acestei bo- Dr. Corcan (Tim ş}ara): Olltele scar-
ale, dela 1811. ~~Idemla a bântuit în lalinoase 
toate ţările europene, rn America au Dr. Cândea A.: Choleciatectomia 
f,)St 31000 de cazuri La no t, această ideală. 

epidemie a făcut peste 1QD0J victime. Dr. Prt'da (Tlmişoar,,): Trata nentul . ,,\ 
"' .,....., cărbul1elul prin doze m ,SIVe de st'r. 

După masă, hora I )rezpntdt Dr. Gabor (Tmlşoara): Sarcinile ex-
raportul d-Ior Iancu ,,~, ,.$. Dariu trault'nne rn B .nat in urma avo·tun-
(Cluj). dt-spre o eplL ',t paralizie lor provo.:att'. 
Infantită pe care au ob.J , .-0 la azl- Or. Popovici V. (Tlm'şoara): Rolul 
lui de copii din Cluj. i,' a' cţiuoi01lor dentare in ;)[ovo,'an~a 

A urmat raportul d-lUi '. V. Trifu, b"idor de ochi. 
despre" Tratamentul actua! .. ! blt'no- Dr. ~ussu T. (Timişoara): TrGt. ar
ragi('l" şi apoi confain!a publtcă a ttltdor supurat:ve dUPă procedeul VI
d-lui prof dr. D. Ionescu: "Cum tre· lIems. 
bue dusă lupta contra tuber. alour· . • 
Conferinţa a fost insotită cu numero
ase proeqiuni lumlnoast'. 

In sanatoriile de tllbt'rcul'Jşi dela 
I al, nu sunt decât 3200 oaturi. Sunt 
aproximativ 50.000 de morti de tubcr-
cu/oză pe an. 

Banchetlll oferit de prefectura 
j IIdetului. 

La ora 13 jum .. congresul a fo~t 

i iuch s, OtlS)E't i fă â"d de:laratil d~ 

multumire atât colegdor arădani - in 
speCial d-Iui dr. Şlefan Albll, prE'şf:+ 

dintele asoci"tlt'i local,. - I:ât şi ... u-
torităţllor care au onor~t cu prtzt'nta 
lor acest Important congl S După m ,s~ 
congresiştii au ViZltnt f"brr':lle: .. A~tr .. ·, 
• Trlcot .. je·, Text'It''' ŞI m'>ara Neuman. 
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Opera constructivă 
In judetUl nostru. 

Intreruptd pentru scurtd vreme 
campania de constructII 1n ju
deţul no~tru, ea a fost reluaM 
cu indoitd energie. AşI'], se va 
purcede În curând la inaltarea de 
noui Idca$uri de lumlflare Q po
porului. - precum şi la re/ace
rea şostlelor, 

Continuarea operei de con
strucţii şcolare. 

In cursul sâptdmânei trecute 
d. prefect al judt fUIUI a ţinut o 
consfdtuire cu pnmpr~toni de 
p[ase şi revJzorÎi Ş 'olari d n ju
deţ În vederea înfocmlrei pro
gramului de muncd penttu con
tmuarea con,truc/nlor şcolare. 

Pe baza ac/:'stUl progr 7m, in 
primavQ'd se va incepe cldd rea 
a!()r 52 localuri noui de şr.oald. 
Pânâ atunci, în cursul Iernii, se 
vor atpge ten-nurlle de Zidit, se 
vor talU lemntle nee esare dm pd 
dunle s'atu!w şi se vor transporta 
la locul de intrebumţare_ 

P~ntru drumurile din judeţ. 
In urma intt'rven/lei d lUI pre

fect 1. Gl'orgl'srn, s'au aprobat 
judeţulUI AroJ 15 'lavele pentru 
transportarea pietreI pe drumu
,,/p dm j:1dpf. 

F ecare navetd constd din 15 
vagoane, de lot se vor transporta 
2000 vogoane plOfră spartd dirz 
caru·rtle dela Vârfur; (ClUdu) 
şi Ştb Ş D. 1. Georgescu, prefectul judeţului 

saluti in numele populatiei frunta.şu

lui judet de frontiera. 
O prefect a arătat tnsemnătatea ce 

Seara la 8 jum., Asociaţia medici
lor orădeni a organizat un festival 
artIstic in cinstea congreslştilor, In 
palatul cultural; Iar la 9 jum., s'a dat 
un banchet la restaurantul .Crucea 
aibă", - banchetul a fost oft'fit de 
p. efectura judeţului. 

Patimile politice ne fac de ruşine. 
o are acest intAiu congrf's ştiinţifiC al 
medicilor din tara intreagă, care ne 
fac deosebita cinste de a-I flnea în 
oraşul nostru. 

Aduce omagII doetulul corp pentru 
mUDca ce o depune in Interesul să

A doua zi:·· 
Luni ]9 Dec. la ora 9 dlm. au fă-

nătătli satelor, căci progresul uDui po- cut comunicări : 
-por .. ste condiţionat de sanătatea fizică Prof. dr. D. Ionescu: Noul cercetări 
a acestuia. 

Nu se va uita nicIodată gE'stul de 
înalt patriotIsm al mediclJor din Româ
Illa mică, când rn anul 1911, aceştia au 
refuzat să participe la congresul In· 
ternaţional, aranjat in capitala opre
sorilor noştri depe vremuri, la Buda
pesta. Medicii români au inteles atunci 
că nu pot să stee la masă cu repre
zentantii căI ă Il o r fratilor lor dm 
Ardeal. 

D. SPIRU, directorul regionaleI X·a 

asupra nervilor Inimii (nervii cardlaci 
tOn-Clei). 

Or. Poenaru·Căpfescu: Transfuzla 
sanguină directa in terap .. utica actu.sIă 

Docrnt dr. Pop AI. (Orddea): ChJ
ledstitele din punct de vedere chirur
gical. 

Or. Costa R. (Oradea): Ca1.1cerul 
ovarial Kru ker. ber g. 

Docent dr. Pop şi dr. GaJdău (Ora· 
dea): Arsurile stom~..:ale cu sodă 

caustlcă.--
sanitară, salută pe membni congresu- D- Mir (0- d .' P' -, ." 
] I Ad ă b ă ă d- I 1. ~te. Ia ea) • .; flUelp,.e u, spun.sn c se ucur c se IU . . 

1 · f tiA d I ŞI mi] loacele de ..:ombatere a~ boiI/Of congresu UI a os a t'S ra u. . " 
lJ C Ţ, A '11 SOCIale. Raultate obt1nutein Jud. B hor; 

. . eO.l.oreSca, consl er c,_ ' '! ., r-'d N (O d ) N i 
l1al, ad\lce salutul lui in Durr:ele p;;'pu- u,t.;J ea '. ra ea :, out n-

I t i l ! A d d dl t 1 
cercăr! b.raptutlce in Pal klosonlsmul 

a le or"şu u ra;. re,- or ş~o ar 1-' , l' 

Ascaniu Crişan, in numde aSoclat'el po[s)ter.CMr,f.::';;' L O" A ). C 
• ., d -. d' C ~ r. ,CJr..,eanu . l .a·~ea. ons-profe:,orl or secun an, . Ing ,i'. I ':. .. .. 

A P d 
,- t ' . talMI ş, prll1c1plI noul 10 co:nbaterea 

rad· o gona, m nume e af>o.;laţrM, fii" .... - 1 S 1 lSU Ul In armala. 
Inglnenl>Jr şi d. dr. Ştefan W'Tbu, lD D l'h I t f N ~ (Sâ N I I_ 

l . t' I d' / 1" r. s o II... Il ICO au nume e asocia le me Ici or o.:all. ~ '1 I I .. t ~j.~_u~vlat a nuc eală a sta-nga a 
Se constltue bIro~1 celuh"k;'-"futroftle. 

Preşedinte, d. prof. dr. N. l.;,~.~"TO'hill; !_~I. O~orgescu Marius (Bucureşti): 
vfce-preşt>d.1ot l d-nli: dr.- -SPlfU, I1r, t P(lJfdaxla şi tratamentul lof~ct"lor 
Candea (Timişoara) docent dr. AI. Pop I Pllerf!prale fo Inst. clioico obstetrică 
(Oradea) i secretari d-nli: dr Alfao· . dIn o\.F'''reştl. 
dari. de. Musse (Bucurt-şl 1 ); dr. M"g';!r Dr. Albu S (Arad): Cercetări 15to-
.şI d-ra dr. Paraschlvescu ,Ar~(I), It)!; e dm dom~nlul gineco)>Jgtel in 

Prt'şedlnţt de onoare aa fost altşl 1 ,1eo:;l!bi cu priVire la cancerul uterin. 
d-nii N Săveanu, preşedintele Ca~erel; Rezultatele terapeutice ale Institutul. 
Inculet, ministerul. sănă'ăhl; 1. Leor- de obstetrică ŞI ginecologie din Ardd. 
gescu" prefectul .lud. ~rad: P .S. s. lOr. R:ldu (Arad): ComplIcaţi le ner
Episcopul dr. Grrg1lrie ,-,CZllsa ~ .i\ra- I voase in vaccinaţia antlv4rlollcă,. 
.cluJul ,1 dr. Aurel Dem:an. I nr, Copelceanu (Arad): Cr1u nitrl-

RaportorH . ___ . toldă~Şi aCid(za. 
Primul raport a fost al d-llii plof Dr. Cucu V. (Arad): O statistici 

.dr. S. Nitolr.u. desprp: ,,1 rafamentul pnVJtoare la mişcarea populaţiei in 
-tlbortJv al slj,lisaJtd". ora,:.l) Arad pe )0 ani. 

Ce atitudine a avut primăria o"aşu ui cu ocazia 
congrtSlIlut mt dicl1or. 

In orbirea patimei po/dice ed;· 
Iii noştri a avut o alttud ne ex
trem de provocatoare Ş ruşmoasd 
în acela$ timp, cu ocazia pnmlJ
lui congres ştllnţl/lc al medicilor 
din ţard.. 

O {. ricitd ideie a avut in;t'a
toni acestui congres, când au 
ale;; oraşul no ... tru de gramtd, ca 
{oc de 1ntâ/mre. pentru fot ce 
ştiinţa medicală românească art 
mai sele:·!. 

numele I tregei populatii a jude
ţului, şi deCI. reorezen/antll ora
Ş!lUl uu galijt de cuv,nţo sd lip
seascd. Aceş!t seclan, care vâd 
În part'dul liberal, par! dul CII!:'; 
mal negre react un;, merf! pâr·d 
acolo cu neghlob'Q irz cât l'psfsc 
de la o aşa Imoorlantd m'lfll/es
tare intelectuala, punându·"e in 
mod inconştient, in/"'o lummd ne
('Ivorab ld ch'ar fald de ctJnce
fatenii noştri m nori tari. 

Lipsa unu· re Jrezenfanf aufe'l
tiC al ora$lJlui, a fo .. 1 vru come'l
ta!d de medicii ba ~urestent, cari 
nu si dedeau spama pâ 10 m ore
zent, cât de pdtlmaşe SUflt lup
tele politice in Ardeal 

Acea~/ă ofloare, care a b'lcurat 
toate sufletele româneşti ard lan/', 
ŞI care nu a Idsat Impasib la nici 
pe conceftJţen,; minorI/il ri , a tre
bu·t sd /!e Igrzorată de parlnţ'l 
ofl1şuluÎ, ca~e nu au avut n c' 
atâta simt. de Q saluta congre
Sili În numele populaţiei oraşe- Deşi era o datorie imoerio?sd. 
neşti. Cuvintele spuse de CO'1SI- ca primăria oraşulUI Arad sa d~a 
lIerului Teod()rescu la d-'s<h dp.- un banchet în crnslea COn!!ff'S Ş 
rea C8ngresulut, erau dl'parte de tlior, totUŞI, "d'Jmnll" dela Pnmă
a reprt'zenh elOf!lul cetaţenllor rie nu au găSIt bani pl'ntru aşa 
aradeni. Am putea spunp, co ceva. I, schImb, pentru VOII linIe 
acest.! cuvinte vizau mal mult oeT· lui P,'Sfa A 7ghd ~e galiesc bani 
soane Dsale. Deşi avem arâtla betechet Dar (e să-i fa :i. mai 
oj:Jtori de p"man, nu s'a deran- aproape e pielea de cât câmaşa. 
jaf unul, ca SO-Ş' spuna cuvâ'l- In seari] primei Zile ('e con
tul de recunoştmtâ, fort! de re- l!res, Prefecturd judeţ ilui a da! 
prezentarzţii ştlJnţd mt'dicale ro- arz Impozant banchet congres ş
mâneştl. t lor, spolând in felul cceali!a ru-

Nu, domnii aceştia, în care şrnea şi de pe obrazul oraşului, La 
,.ţipd" patrÎolizmul românesc şi acest bancht t au luat parte mulf' 
care dm nenoroC-re reprezm!o po- mllloritari. Ş' in urma d scursu
pulafra acestui oras. au Ignorat rilor Dior doctof! Vass ŞI praf. 
cea mai elementară bundcuVlTlld : dr. Ionescu, a urmat o s e'ld de 
aceea, de a ura b'Jn verzit unor lltrdţire, care a umezd Ot hli tu
oasprţi, ce faceau cinste oraşu- turor. 
lui cu prezenţa lor. Daf şi de la aceasta frumoasd 

Dar cauza aceste; neghiubli serbdtonre. repreze"tanţd oraşu-
pare cd o lnfrezdrtm. lui au /losil. B,Jnchetul era dat 

Plelt/ctul judeţului nostru, DJ de prf'jecturd, şi sectqrii po/lticei 
Ioan Oe Jrgescu, era de fatd, de vrojbtl şi urd. nu au gdslt de 
pentru a saluta pe congrestştl i'n CUVIInţă sa stea la masd cu re· 
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prezentantul judetului. cart a 
cdutal, sd ne scap? de ruşine (n 
lata mtelectuablaţlÎ româneşti 
Purtarea aceasta a f'dllllor nostri, 
izvo!ild dmtr'o pafimd po/,'ticd 
bolndvicioasd~ este palmd ce se 

dd ceu1fenilor noşlri, pentru care 
ei. ar trebui sd reactIoneze, cerând 
izgonirea de la f ânele oraşului, 
a unor oomenll,psiţi de bun simţ, 
faţd de tol ce e manifestare in
teJecfuald romdneascd. 

IniORmflllunl 
Redacţia n Tri bun a N OUă~I 

transmite pe această cale futuror 
colaboratorilor, cetilorilor şi prie
fenilor săi S Ă R B Ă TOR 1 
FERICITEI 

• 
Domnul Prefect J. G~orgescu fiind 

bolnav este retinut de medic in 10-
cuioţă două zile. 

• 
Suma de 800 Iei trimisă Z!arulul 

nostru de către Dt Tăucean Romuhs 
din Chlşneu-Crş. suma ce s'a dăruit 
de către Dom 1lli Or. Gh Cosma B<:,uş, 

300 IeI, Dr. A. Ardelean. Sn. Nlc. Mare 
3vO Jel şi Tăucean Romuluş Chişneu· 

Cnş 200 lei, pentru răscumpărare de 
coroana, de.;edatului Gheorghe Pacu
rari, fost casIer la Conststorul Decfzlan, 
aceula sumă Z arul nostru a dat-o ca 
ajutor de Sf Sarbători văduvei cu 
patru copII Alatra Tanasie dm Arad, 
văduvă care este eomplectamente sA-
racă. 

• 
D. Pa7t/il Şeicaru, cunoscutul ga

getar, bl.lcureştean anunţă că s'a re
tras din reda.:(la ziarului ",Cuyântul" 
şi că va seoat~ dela 10 lanuarie 1928 
sub d recţia proprle un IlOU ziar inti
tulat: "Cul€ntu'". 

, 
Cunonle. D,. Gh. Sârbu, valorosul 

memb'u al baroului advocat/al şi soc., 
din Arad ~/- a serbat Ja 22 1. C. tII Arad 
câsă'Ofla ciVila cu d-şoara Athmt 
Paguba dm Arad. 

Cununla religioasa IIa avea loc la 
28 Du. în G lişal Mare (jud_ Bihl'r). 

NU'lii sunt domnU 1. C Georgescu. 
PteftC'UI jud ArDd cu doamna ŞI DI. 
Sever Bllrbura, pll şedint~'e ir.bunalului 
A' ad, cu doamna. 

Felicitarile noastre!7"' 

• 
Examenal pentru postul de Şd de 

b.rou ci. II-a dela Inspectoratul ,\'iuDcl, 
conf. ord. Ministrului se amână pe 
ziua de 10 Ianuarie 1928 ora 9 dim. 

• 
Interes public. Ţinerea registrelor 

jurnal. Legea tI mbrului intrată in vi· 
g:)are la 1 Mal a. c. a impus tuturor 
comercianţilor şi Illdustrhşllor ţInerea 

ŞI timbrarea registrului j roal. Cum 
data tlmbrârf acestor rt'gstre s'a pre
lingit până la 31 Dectmbrie a. c. s'a 
Ivit intrtbarea, ori de Într'un Tfgistru 
Inct'put şi tfmbrat dupâ data de I Mal 
trt'bu Iese introduse totuşi datele cu 
incepere dela 1 Mai. 

Pentru lAm urlrea acestei chestiuni 
Camera de Comerţ a cerut relaţiuni 

• şt 1-6'a lăspuns~ că ţinerea registrelor 
Poşta redacţiei. comerciale este (. bligatorie numai din 

Dlui 1. DauJ, dir. şcolar În Şimand. Din I ziua tlmbrârl10r registrelor ,* nu dela 
re~peclul faţă de sfinte'e şărbători, ne vom I data de J Mai a. c. 
oe,upa de ră~~U1 sul d laIc dat d-lui Szasz In consecinţă fjecare comerciant şi 
Karoly, numai In unul dIn numerele noastre 
viitoare. Indt-strlaş poate tImbra şI inct'pe ţt-

• nerea registrului până la 31 Decem

BIBLIOGRAFIE. 
Viata de Boem de Hen:y Murger 

preţul Id 90. 

Calendarul Gospod rilor, pe 1928 cu 
suplIment gra fUlt: O reprod ucere tn 
fotogravurA de: 1. Slmlonescu, profesor 
universitar prtţul lei 30. 

Ciuleandra Roman de liviu Rebreanu 
prtţl.ll lei 96. 

brie a. c.. introducând i!l el numai 
datele cu Îo.:epere dela ziua tlmbrârii. 

• 
D-Ild Primministru Vintild Brat anu 

Bucureşti 

Uluiţi de cruzimea dest nului deplân· 
gem dlspanţia celui mai mare român~ 
glorIa htoTlcă a epocej. 

Orgamzalla Partidului Naţio· 
nal Liberal Radna jud. Arad. 

e •• t n...... ·.,."i ..,., ....... tI ~ ţ u"'-' ..-rn.iI ,tA. ...... .. 

programul cel mai nimerit. Dacl am 
!zbutit se datoreşte concursuluI fostu
lui preşedinte al consiliului şi in.:re
derll pe care pt>rmanent am avut-o 
În puterile fănl, către care se intoarce 
prima mea recunoştlllţl. ~ 

Cred - şi DU e numai plrert8 mea 
- că opera consolidării este una din 
faptele care se datoreşte in primul 
rând organIsmului tării însăşi. - -

Iată de ce cred că d. Mih6i'70po. 
vIei a greşit, când a inf<:ţ Şit -in culori 
aşa de Întunecate ilspech le noul ale 
ţării. Avem o tarâ de mare vIitor şi 

credinta aceasta trebue să f,e p' rma
nent,1 nostru isvoi de incrtdere îo 
puterlJe noastre şt de rezistfDţă taţa 

de incercâr"': din af.r! 
In ce~T1veşte bugetul prepriu 

zis al aPli 1928, se poate 'puoe că 
este un t- de aşltptare - pe linga 
că este (. ~I de corectare. De aş

teptare, JIlJ\,. că ab-a acum se pune 
cht'stlune- \'eorg;nrzărH noulol st~t 
român. Până acum, am trait pe sche
letul bugetului Româ,'e -M • .:i. 

Nu pUleam sA f-ic bug tu! ministe
rului mtU corespunzător ooullor nevo', 
până când nu ştiam ce destinatie St> 

va da comunei ş1 jude-ţulul De indiltă 

ce vom avea legea de imbinare a aC\ 
ministratll comunelor şi judetelor cu 
administratia statului, abia atunCI 
puttm infăptui şi bugetul b zuit pe 
noulle condiţl\ de viaţă derivând din 

evenimentul războlulut A :easta va fi 
opera bU/letului din 1928. 

Deocamdată. constatA n că cred tul 
ţării şi creditul pa.rt1cular a SPOrtt 

ceea ce va perm'te să Intrăm Ş' În 
epoca de Înzestrare a ţArii, prin cola
borarea eu capitah I streln. Această 

colaborare in să este f, funcţ'e de pro 
bie ma stabllizăril monetare. 

Sunt acuzat de optimIsm. Din ex
perierta de'a laşi, dtclar că mal mult 
am avut de suferit de pe urma Pt'SI
miştilor şi defdiştilor, de cât de pe 
urma optimiştilor. 

PtSlmlştli ne propuneau tn 1922 Şi 
1923 stabilizarea monetară ia condi
tiuni de faliment. NI-se cerea devalo
rIzarea monetei. Altii propuneau n
valorizarea absolută. In in .. ătmăşala 
de atunci. calta de m'jloc era cea mai 
bună. Ce greu era de rezistat atunCI 
tuturor asalturl.or, care se dădeau "rin 
presa, prIn memorii, prin toate demer· 
surile, pelâ· gă guvern şi pari mrnt 

Polonia a făcut imprumut in stră1nă-
tate; ea a avut conCUTSU I tuturor băn-
cilor de emls'une. dar pentrucă nu 

mS cursu I OI ui ~ ri fi-fi i nistru Vi ntila 8roti an u ~:E:i:~::~~~:~:~~~::':~!J:;:~~C;: 
la discuţia bugetului, In şedmţa Camerei dela 20 Dec. mă duc ca un falit la Uja stretnă 

tătll, ca să I cer concu, sul, ci ca un 
O. prim ministru V. Brătianu (prl- ŞI când aCf'ste puncte cardinale au organism viu, capabil si se tntrf'm..-zt' 

mit cu indelungi aplauze) declară, că fost atinse, să-mi dat' voe si !:pul cA şi care a făcut dovada că poate să 
declaratlunlle fă, ute de anlevorbitori ne putem făU cu ac~aată politIcă fi se intremeze. Atunci ajutorul streinA
ti t tutesc de o nouă expunere. Cc.n- CU noi se poate Wt şi ţ.1ra. Ei iolă- tat I a venit in alte cond t I Ş1 vom 
ItatA el politica financiară inceputA tură tcate incercArile de defăimare putea aspira )a sprijinul tuturor hăn 
la 1922 este aproape la sfâlŞitul evo- care nu mat poate avea nici un rea- cdor de emisiune ale st,elnAtatit 
lut el el. ASlhi vorbesc f .. plele. Care zâm serios. Nu ca paraliticll, cari cerşt'sc ajuto-
lunt punctele cardinale ale acet.lei Toate tarile trec prin grl'utăţI, dar rul altora, ci ca o tară, care după 7 
Politici? fo nici u 1a nu s~au ridIcat .glasuri. ani a Isbutit să se ridIce sll'gurl, Să 

IotăI, am oprit inflaţlunea, (ee.:e care să scadl şi să tmdA • compro- se consOlidue fnăuntr u şI sa-şi pla-
dU se poate tăgadul. mIte s'oftărlle 'oamenilor de guvernă· 

A . b 1 O teascA datOriile - aşa am '''teles sa )"1 am echlh rat bugetu upA mAnt pentru Îndreptarea Jor. 
experitnţa CI lor 1 bugete,lucruJ Iarăşi I N'am tacut teorii mari - ex cathed- ne prrzenlăm streinătAţU. Arătaţi-mI 
na Se pO>lte tagAdui. ra - ci am făcut, cum am spus şI allă tară care fărl sA fI flcut aceste 

Al trellea, am ajuns plAtitori la zi .. Jte d!\ţi, o politicl de bun simt. tforturl şI fAri să fI ?juns la ace .. te 
II datoriilor Doutre. $1 acenta prlD Şi am mat flcut ceva. N'am voit rt zultate, a putut să ş' stabtlizne mo· 
proprHle noastre mijloace. sA mi fau angajamente to srrălnătate Deda. 
După ecblllbrarea bngt'tulul şi după fl'l sA tu sIgur de succes. (indelungi Ch' stlune. stablllzănl nu trt>bJe 

punerea la punct a dalortllor flotante. aplauze). priVIti iaraş' ca O manl ce: eascl. al 
am putut ajullge fi la stabilitatea mo Ea uşor de contradat a"l jamente cărei rezultat va fi sporirea pletul ui 
DetirA. N1Ct aerst fapt nu poate f. tl- dar DU voiam d tmpovlrez creditul la ct(f'ale. etl!. . 
,Adull Şi am .juns aA avem fi ba- lAni cu condiţiuni grele. StabilIzarea eate numai o formA; 
lanta de conturi activi, ceeace dease· 10 zdnaDcinul ti D aDe ta r. de :eea ce trebue &i u~lrim In Itgă-
m!"n! nu SI' po::tt!" tAgadui dupA rhboll1, pra Ilrf'U d~ rp:o"z::It t rA ("u st~h \!ZJlrP3 .. ,tI" p~rr(".l JI 
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doua - urmarea stabiliziirli: opera de 
înzrstrar~ a tărIl De pe urma acestei' 
tnzestrârl aVl'm de aşteptat benefiCIIle
adevărate. 

S'dU pornit tot f"lul de dt-fălmărf 
in ce pr veşte politica Do;;,stră t ta t' .. 

~trt'jnl şi faţa dt' capitalul st~JD SI-n
km cel dinlâl care ne dăm st'ama de 
răul adus tarJl prin ctle Întămplate
la Oradea. 

Prea adesea se cn·dt:., cA credItul, 
este al unui om, nu a UlIUl partid. 
CredItul este al tarii. ŞI dacă se fdce 

un imprumut St'TlOS, el este al tuturor" 
partIdelor (ApI). 

Consolidarea financiară este urma:
rea SItuaţiei econom! -e ŞI dt'pmdl! de 
normdlTzarea tl·turor cond ţlunllor d:!" 
fXlst.-nta ale std{ului. Tr bue sa ur
măr m no~mal zared servl.:illor de .. tat 
Şi punerea la punct a org~nl23tiei sta-
ului ~u organizJt,a comunelor ŞI ju

d, ţelar. 

Mal tr ebue precIzat un Il! ru: ~cl! 
ş;oala, cuhura, biserica .. paqm pO·I

tl~el de stat, Iar nu pollIIcel cutârei 
sau cuUrei m1Doritătf. Putem cu ho
tărîre Sa prJvlm al este cnestiunl ŞI sa, 
k r. zolvăm in 1otert-sul omt>tlor parţi. 

Tratatde. 
In ce prl· eşte trdtafele, .. 'au adus, 

/lei Intrpretan, pt' CiHe nic!od,tă L'ga, 
N~t un'lor nu Ir-a vizat. 

NOI suntem ap~ralOTi1 lr.'lt,ttlor -
ŞI ),. vom apăra .. târ in launtru CH şt 
in ilfa,a NI se 'o'orb'a. dt' drt"prurt> 
âşltg ,te s. b rtg mul u' gures.:. Noi 

nu r~,:uno,.,ştern ureplur;le v~nlte de· 
la ngj' apustoliei al altui stdt. $UI1-
tem un Sldt mud!:'rn, cu mian/zaţla 
noastră prop,re si toate inttrtSl Je şi 

toate problt'mde urm~ază să fie S"lu-' 
t!Onate prin prisma iOltresulu' gene
r<ll al noulUI nostru stat. AVt m Intt:~ 
rt'l>ul să awm ,elâţ<'UI mulţurTIl", c"at- . 
şi 10'al1 f"ţă de Mei. 

Irt, rt's< 1 .. lOT nu pot contra Zi"!,> in
tt'selt' staluui nOSlru şi nu e p "ble
mă Cart' să o', se pOdtă rezolv. fa .0-

rC:ibll in cadlul In (t resului genentl al 
a.:tstui stat. (Api) 

er iza de numerar. 
Vorbind dt r Zi:I de num, T:tr şi de 

,'r d't c.-.re se simte in dt'osebi În Ar
d~al, arată ca banCile ardt-Iene au îu 
depoz t l-3 milrarde. b, ni ţa, ăOE'şti 
Pt' care au facut ,reşa a să-; lmobl
lize-ze În fn 1Jtpr nd,r! mal mult SaU 
ma' put'n S'gUft', ceea:e a îm:lIeJecat 
rt'stltultJle ('tUre d' ponent,. Ban~a Na· 
tlon"Iă Însă va căutd sA ft mtoit ze
acr~t lucru, ;.jolând băncllt' lU cr .. l.llle
ca să po"ta rt'SIIIUJ tăranll·,r brlDli Ce
le apart,n. 

Credit pentru .grlcultor" 

Mat e nevoe de credit p,..ntru ag~t
culwri, J)t' tt fmeU lurg sau PE' tt'rmt& 
scu! tj uebue sti s~ Oea at, nt t' kgl· 
'erăr lor munc!tl r. şti şi Camut"lor de
ml1ncă cht'mak sâ iOdJumeze O· g,1II i
ZilTt'a munct1 Ş' sa r' zC'lve cu drt J.ltak 
!ntt'feseie mu Ilcllor ş .. , 

Sunt probll'mf', a . aror solut·onare
trebue Să intruneas..:i concursul turu
ror roman,lor. ilCt'stea sunt Chl":.t1u01Ie
de aparare inAuntru ŞI <le apânre in' 
"fară. 

D. T.tulescu. 
J., dire:tia rep'fZt'ntăroi tntt'rl'selor 

tarii in hrren ăt-tfe. Suntem datori st 
Llbl' ntt'm meTltr·I,· şI munca dtfăşu ată
p~lItru ral'Zi româneas j in strălIatat~ 
de d. N TII tlh 8:U. (Api nZt). 
Să clu'i\m să cons ,1 alm "fatul. 

Motru ca Româu.a int, t g ta :0.1 aj,,, gă, 
sa s bu.:ure in fata tuturor n tu 'lor 
d· acelaş cTf'd't, de '-are s'a bucurat 
ŞI in lrtocut R Inanid M':A. ftfuJdJngt 
aplauze PE' bAndle m. jor,tllt ). 

At ,area drscurau)lI' 
D. Puşedinte clt..-şfe o prr'pun..-re

depUSă 'i I S r's pe blUrold aduuârU .. 
pentru a',şar .. a d sC'ursulul d·la, prim
mnistru • mlQlstru de fJ{lan1~ VII1tlJl
B· ăUanu. 

Adunarea admtte propunerea cu vii 
aol.fUz" 

, . 

I 
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