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La sfârşilul VacantE!i Guvernul 

va continua realizarea programu
lui său de consoJidare financiară, 
de organizare şi unificare a Sta- I 

tului, - în vreme ce opozitia na-
1ional·1ărănistă speră zadarnic că 
această operă nu se l'a putea 
înfăptui. 

II Apare siiptămânal sub conducerea unui com-it-e-t--r",---A-r-a-d-t-6-S-ep-t-e-m-v-ri-e-t-9-2S-.--

Ghimpi. 

Momente Istorice. 
spintecat trupurile pe culmile 
Carpaţilor, porniţi In cămaşă~ nu
mai dela vetrele lor şi aducând 
In vârful baionetelor libertatea Trăim momente istorice din abon
fraţilor din Ardeal. (ată dar pentru denfă. Trecem cu condamnabilă llŞU. 

h . blid d rintă şi nebăgare de seamă peste aperi-
ce oc it muri unzi or so aţi in 1jvul păcii eterne preconizate in sem-
regat, se indreptau cu idolatrie narea pactului KelJogg, proclamarea .1.1-

hăriiJe, şi prigonirile dacă Ardea spre glia Ardealului, petrecând baniei ca regal, momente istorice pe 
luI şi Banatul formau un zid u- cu privirea camarazH plecaţi mai cari deşi le privim cu neincredere poate. 
nitar, un zid de apărare contra departe in josul Carpaţilor pe slrănepolii noştrii hotărât lucru vor tre
atacurilor meschine ale liberali- canti o lacrimă de neţărmurită bui să le ştie pe dinafară la orele lor 

flgent de propagandă politică 
Sau preşedinte al desp. judetean flrad 
al "Uniunii foştilor uoluntari Romani"? 
In legătură cu acţiunea d-Iui 

profesor S. Mândrescu de a pune 
baze temeinice corporaţiunei "U. 
F. V. R. 1& in calitate de condu
cător al ei, s'au ridicat o sume
denie de proteste, menite să im
piedice orice sforţare de inălţare t 
din partea zeloşilor preşedinţi de 
despărţimente judetene, alimen
taţi dm abondenţă cu cel mai 
feroce regionalism Este pe cât 
de trist pe atât de adevărat că 
viermele zavistei regionaliste, in 
loc să fie stârpit cu desăvârşire 
din inimile noastre româneşti, e
ste din contră aţâţat de nesoco
tite elemente revoluţionare, toc
mai acum când lupta pentru con
solidarea noastră naţională are 
nevoe, mai mult ca ori când, de 
jertfa şi sacrificiul fiecăruia din 
noi. 

In ciuda tuturor consideraţiu
nHor de conştiinţă românească, 
d~l Dr. D. Cosma preşedintele 
desp. jud. Arad al U. F. V. R. 
dresează un apel incendiar cu 

· caracter esenţialmente politice 
uniunei domniei sale, indemnând 
in mod făţiş inlăturarea şi exlu-

· derea celor din Vechiul Regat 
din corporaţiunea U. F. V. R. 
Dăm mai jos citate din apelul 

d~lui Cosma, rugând opinia pub~ 
· lică să judece mentalitarea celei 

mai uluitoare. crime impotriva 
consolidării noastre naţionale: 

"Avem o uniune a noastă, ere
i ată de noi fără ajutorul altor 

perl\oane din Vechiul 'Regat, este 
: uniunea noastră a Ardelenilor, 
Bănăţenilor, Bucovinenilor. Să 

· \inem cu toţii cu sfinţenie la a-
· ceastă Uniune. să nu dăm as

cultare glasurilor seducătoare cari 
tintesc la divizarea noastră, ]a 
nimicirea noastră ca Uniune, aşa 
cum au fdcut- o cu cu Ardealul 

;, poltticeşte, ajungându-şi astfel 
scopul urmărit. politicianii Jibe
raU şi averescanil&. 

iar mai departe: 
"Noi să rămânem cu toţii in 

această Uniune, să nu ne divizăm 
de dragul politicianilor din Ve
~hiul Regat, cari vânează după 
Interesele particulare pe socoteala 
Doastră" . 
Şi insfârşit: 
"Fraţilod Ne sunt duşmani cari 

tind la desbinarea noastră, pre
cum au fost duşmani ai Ardealu
lui şi Banatului toti aceia cari 
au divizat vechiul partid nati
onal, slăbind astfel rezistenţa 
Ardealului faţă de politjca tică
loasă a guvernelor liberale şi a-

.. 'erescane. Nu se poate face tâl~ 

.... de istorie ooiversală. Ţara noastră nu 
lor şi averescanilor. Ţara româ- fericire le aluneca pe obraji, a- trebue să fie geloasă însă pe faimoa-
nească n'ar fi ajuns In halul In .mestecându-se cu sânge jnche~at. sele momente istorice din străinătate, 
care se sbate dacă Ardealul rd- Iată răsplata aruncată asemeni căci doar national·tărănişlii noştri nu 
mânea unitar. Să ne fie de invă- u1t1mului bulgăr de pământ asu~ sunt avari când este vorba să fie mo-

ţ ~t ~ .. ă d bilul unor momente istorice atunci când 
a ura aceasta trist esbinare, pra cadavrelor sfârticate ale sol- socot că datoria meseriei de bufon 
rămânem cu toţii uniţi in Uol- daţilor regăţeni, din partea unui national cere aşa ceva. Şi in adevăr 
unea pe care o avem şi aştep- preşedinte al "Uniunii foştilor cuprinşi pe neaşteptate de strechea 
tăm liniştiţi, că va sosi ceasul Voluntari Români". momentelor Istorice, partidul de melo
dreptăţii şi pentru noi, odată cu E o ruşine ca autorul apelului dramă ~n.şcene~ză adul al t!eil:a al 
venirea la putere a partidului de sus să mai poarte nume de ~a~p8mel de rasturnare. nu msa. mai 

. . .. lnalnte de a pune coroana pe bdv9 
d-Iui Maniu, care a suferit şi su- român ŞI cu atât mat mult sa regelui neîncoronat. 
feră ca şi noi, ba mai mult: nu- ocupe o demnitate de preşedinte i Astfel toamna aceasta va avea pen
mai acel partid ne va pricepe In U. F. V. R. . tru noi o dublă şi fericită Însemnătate. 
suferinţele noastre ale ardelenilor, Ne întrebăm deci dacii "Uni- In. primul. rând vo~ a~is.ia la o gran
numai ardelenU le pricep şi nu- undea foştilor voluntari români" dloasă ŞI. ceremor:loasa ~nsoronare: I~ 

• • • Il .• . care pubhcul emotIOnat pana la lacraml 
mal el le pot Şl vinde~a este o chcă pohtlcă şi dacă d-I va ovationa îndelung coroana dinastiei 

Iată dar pentruce cel 800.(X)() Dr. D. Cosma mai poate con- de ia Mancha, precum şi suporlul care 
de soldaţi români din vechiul re-I tirJua să fie membru Intr'o un. iune îi va servi drept piedestral. Cel mai 
gat şi-au sângerat rănile şi şi-au românească? Aurelian. ;motionat. va fi. de,sigur Vo~vod Vaid~ 

m repara~a slUjbeI domneşh de expen· 
........ ..... * .111$ u • • n • . ..... mentaL agreat şi harnic paharnic. Asu-

dat in vârful mustiitHor răsucite În fur
Partidul naţional-ţărănesc ştie prea bine că iluziile sale culită va da ordin să se tragă clopo. 

CU privire la o apropiată a sa venire la gllYern sunt deşarte. tele în cinstea osului de domn descen
. Un guvern serios şi capabil ca cel aelual, nu işi pără- dent direct din stăpânitorii de zece mii 

seşte postul de datorie şi de răspundere, nu Iasă netermJ- de ani ai cerescului imperiu. Nu mai 
Dat un program de realizări aşa de important şi de util pulin topit de eTotie va fi Virgilică fără 

să mai amintesc de Pantelimon Halippa 
pentru interesele generale ale consolidărei Statului, numai care cu totul transportat de fericire va 
pentru a satisface ambiţiile şi dorinţele unei opoziţii dor- Încinge pe loc căzăceasc8. Singur Mi
nice de putere.' , halache va sta deoparte şi va 8udui 

Nu ştim precis care va fi tactica de luplă politică a 0- neamoşagul domnului până la al 3·leoll 
poziţiei naţional-ţărăniste. Este totuşi de crezut că in cele grad inclusiv. In al doilea rând corlina 

ne V8 surprinde cu actul al treilea al 
din urmă conducătorii naţional-ţărănişti se vor convinge că acestei bătăi de joc la adresa liber-
nu pe calea violenţelor şi a agitaţiilor anarhice se pot a- tă1ii ce aşteptăm. - Măştile se pare 
propia de mult dorita guvernare şi că nu pe această cale sunt cam deranjate onorati actori, 
vor căuta Să-şi creieze titluri la viitoarea, succeşiune la totuşi autorul va fi chemat la rampă, 
guvern. ,,/:"~~: spectatori ar fi de neiertat să uitati 

.~. <.' binoclul ! 1 Aurelian. 
.. .. ~ c*......... .. t _ un .... • U1 , • U 4 n..... .. ... 

il", ţ". 

-~ "CHm~~niH ~e răsturn~rR" H:I~\uj Mantu. -- "fljutorul ~~~u" Si fon~urile snuietice. -
ţ ~ r·, ~~ j ~ , 

La Cluj continuă desbaterile pro- national-~"dmjş{lIor dela Timişoara, niste au fost prinşi din nou când pu
cesulul comuniştilor. Se ştie că s'au cirula d. S!Wr Bocu, l-a tacut elogiul Deau la cale comploturi Impotriva 111-
ioscrls ca apărători in acest proces in "Adevărul- decretânda-l ca un guraotel stilului 
o serie de fruntaşi al partidului na- apostol al vremurilor noastre, este Nu trebueşte trecat cu vederea faptul 
tional-ţărănesc. Din citirea actului de acuzat de atacuri impotriva Familtei ci toţi aceştia au venit la Alba-Iulla 
acuzare se poate vedea cum partidul Regale, intretine legături strânse ca ia fruntea a numeroase delegatU. unde 
d~lul Manlu a inchelat un acord politic centrele comuniste din străinătate şi cu credeau ca fi Iredentiştii dela Buda
cu reprezentaţli Internaţionalei lJl ce "Ajutorul Roşu- şi primeşte bani dela pesta intr'o revoluţie a d-]ul Maniu. 
intretineau legături cu sovietele de aceste centre pentru propagandă in Parte dintre el au vorbit la aduoă-
unde primeau subvenţii pentru a pro- România. riIe partidului national-ţărănesc iar la 
voca mişcări anarhice aici la noi. Zadar Arpad, FreuDd Francisc, Welsz Bucureşti la 15 Martie d. Manlu a de-

Dar pentruca aceste afirmaţii să fie lalan şi Schvartz Frederlca inverşunatl float de strlzHe Capitalei alături de el. 
documentate să luăm câteva cazuri, propagandlşti pentru reuşIta in alege- Banti lovietelelor au sprijinit astfel 
putându-se astfel constata că banii rIIe comunale şi judeţene a listelor co- şi .campanla de răsturnare- Iar frau.
trimişi de sovlete au fOlt atilizaţi şi comuolsto-naţional~tărăniste au fost taşii naţional-ţirlnlştl apără azi pe 
t~ "campao.la de răsturnare" a par~ luprlnşi tocmai hs momenta când ş.a~ oamenii .AjutoruluJ Roşu" indiferent 
tldului oaţlOnal-ţtrănesc. Astf~l. df· plrografiau manifeste care le terminau dacă primesc SIU au onorarii din a
Rozvaoy dlD Oradea, fost candldat lD 
mal multe rânduri pe listele partidului cu aceste cuvinte: ",SI trilasca Româ- celeşt foodorl ale comuuişUJor din 
naţional-ţărănesc, care a participat la nia Sov~etlcl! Să trăiască revoJuţla afarL 
congresul comunist dela Moscova şi mondlal'-. Iată dar cum le demucl pe zi ce 
a cerut adeziunea comuniştilor români Tordai Victor şi Gizmadla Francisc, trece ,. substraturile unei .capanU de 
la interuaţlonala moscov:ta. este a- evadaU din lachlsoare, tatorşl apoi in rbturnare· cum şi fondurile care aa 
cuzat de Intensă propagandă comuni-
stă şi de legături cu .Ajutorul Roşu.... fari sub nume faJşe, cu ajutoare băne- pUi in mi ,care această capaale. 

MUller Coloman un alt tovarăş al şti sovietice pentru organizatiile comu- ... ..,. 

q , 'f 



TRIBUNA NOUA 

Noua campanie de "răsturnare- a naţional-ţărdniştilor este, de fapt, lnvârtirea flaşnete} pe 
aceleasi teme din ultimii 9 ani. 

. Pentru aceste consideraţiuni, politica aceasta distructivd in tovărăşia comuniştilor şi a 
.tigrilor" budapestani nu va da, nici pe viitor rezultate, cum n'a dat nici până acum. 

Populaţia săluralel de această poldicd sălbatică, a respins-o pretutindeni, cdci au văzut că 
datorită ei consolidarea ţărei şi unificarea ei sufleleascd sunt fntârziate. 

Noua daM frâmbiţată: 15 Octomvrie, va trece cum au trecut sutele de date "precise" fixate 
de zece ani incoace. 

Campania de "răsturnare" pe tema secetei şi pe chestiunea terenurilor petrolifere se va 
prăbuşi În ridicu/. . 

Guvernul a luat măsuri pentru aprovizionarea regiunilor in lipsă de porumb şi pentru în
frânarea specalei, iar in ce priveşte ch ~sliunea terenurilor petrolifere justiţia va pedepsi pe vinovaţi, 
jăcând lamind deplină. Guvernul a dat dovadă deplină că nu acoperă pe nimeni. 

Toţi vinovaţii la puşcărie. 
fald pentru ce, conştient de rolul pe care-l au de indeplinit, concretizat prin consolidarea 

financiară şi economicd a României, guvernul ignoreazd şi noua campanie de " răsturnare " cum a 
ignorat şi pe celelalte, preocupdndu-se exlusiv de ţinta pe care şi-a propus s'o realizeze şi ° va realiza. 

In jaţa politicei constructive, a politicel de reaUtă/i, politiclanismul sălbatic balcanic al 
naţianali-ţdrdniştilor se va îngropa În ridlculul definitiv, din cafe nu va mai reapare niciodată. 

Ţara ,,'are "evo~ de ură şi violellte, ci de înfrăţirea tuturor claselor ei sociale spre a 
grdbi no,malilJarea completă a vieţei. , 

Această pretenţiulle firească a oPiniei publice trebueşfl; satisfăcută.şi propagatorii urei 
şi violeuţei facuţi 86 inţeleag6 că procedeele de plină acum 'u, (Jor ",ai putea fi, cu Hici un 
preţ tolerate. 

REGATUL ROMÂNIEI 
, Prefectura Judeţulut Arad 

Serviciul Financiar şi Economic. 

PUftll(CtlŢlunE. 
Se aduce la cunoştinţă generală 

că in ziua de 3 Octomvrie a. c. 
orele 13 a, m. se va tine in lo
calul Serviciului Financiar şi E
conomic dela Prefectura Judeţu
lui Arad, licitaţiune publică cu 
oferte închise in conformitate cu 
art. 72 şi următorii din legea 
contabtlităţU publice pentru tăie
rea despicatul şi aşezarea In piv
niţă alor 30 vagoane lemne de 
foc. 

Caietul de sarcini se poate 
vedea tn biroul Serviciului Fi
nanciar şi Economic In znele 0-
flcioase Intre oreI e 11-13 din zi. 

Amatorii vor depune deodată 
cu Înaintarea ofertei şi o garantă 
de 10°/, din suma oferită. 
p. Prefect: Şeful serviciului 
Dr. Lazar. Indescifrabil 

- ........ 4 __ -

Servici ul Technlc al Judeţului 
Arad 

ad. No. 2694-1928. 

PUBLICAŢIUN.E. 
Se publică licitaţlune publică 

pe ziua de 30 Septemvrie 1928 
la ora 12 pentru lucrările de fur
nizarea 3 vagoane var la casarma 
de cavalerie din Arad Reg. Fer
dinand 1. cu suma de Lei 42.000 
şi Alternativa 43.500. 

Condlţiunile de Iicitaţiune se 
pot vedea la Serviciul de Poduri 
şi Şosele din Arad intre oarele 
oficiqase. • 

Ucitatiunea se va tinea in con-, , 
formitate cu dispoziţ;unile legei 
contabtlităţii publ ice. 

Arad, la 7 Sept. 1928, 
Sen'iciu! Technic al judeţalui 

Arad 

D 1 R E TIU N E Ă. 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află. in situatia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie inaltă, cu al cărui ajutor putem, ca in 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări 
a călca rufe şi fi ne scălda. Istalatiunile necesare şi 
montările le executăm pe rate şi pe pre1uri de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN:·ARAD 
Str. Muciu Scevola 9, u şi 13. - Telefon 27,25 şi 16. 

BIRO UL' UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 stă la dispozi1ia Ono 

în ce priveşte comenzile etc. 

Din Cermeiu 

Iniţiative de notat 
Noui clidire pentru Postul de Jandarmi. 

Cermeiu este slugura comună tn ju
deţul nostru care astăzi are clădirea 
proprie, pe terminate, unde va fi In
stalat postul de jandarmi. Frumoasa 
Iniţiativă a fost luat! de autorlt!tlle 
comunale tn cap cu notarul acestei 
comune care merit! toată lauda pen
tru interesele ce poartă fată de co
mună. Sprijin material şi moral a fost 
dat şi de dl l. Georgescu Pref. jude
tului care na lăsat nici odată să se 
treacă cu vederea peste faptele bune, 
Noua clădire este' compusă din 10 
camere împărţite, pentru locuinţa şe

fului de post, dormitorul i mdarmilor 
biroul, etc. 

Alte clădirii. Tot în această comună 

în cursul acestui an s'a făcut din nou 
o casă parohială, o :şeoală transformată 
cu două locuinţe p~ntru învătători şI 

2 săli de învătământ. 

flet de multumire. 
In urma gravului accident de 

automobil tntâmplat ia ziua de 
12 Iulie la Timişoara, bariera 
Buziaşului, in care se aflau afară 
de alţii şi dl George Nastasescu 
ziarist, care a fost foarte grav 
răni( şi Victor Deceanu magister 
postal in Buzlaş, mnd internaţi in 
sanatoriul "Bega" Timişoara. 

Mulţumită ir.grijirilor la timp 
date şi tratamentului făcut de 
către dl Dr. Aurel Când rea, dlr. 
SanatoiUlui ajutat de intreg per
sonalul, a putut salva pe Dl Nas
tases::u dela o moarte sigură. 

Pentru toate acestea ţln a-le 
aduce mii de mulţumiri la toţi cei 
ce au contribuit la vindecarea 
mea. 

George Nastasescu, 
Pentru cele de mai sus ziarul na-şi ia 

răspundere 1. --... -.-
No. 687 Comuna Cermei cu o popuiaţiu1e Recolta micilor În Franţa .. - In baza 

de 4000 locuitoll şi care numără până InfJrmat1tlrltlor primIte dm Franţa, Ca
la 800 copii înscrişI anual la ş':oală, mera de Com<'lţ şi de Industrie din 

• .! Acad adl1ce la cuno"tlo+a celor inte-
astăzI are 6 localuri pentru mvătăm;int, '" \, , Se aduce la cunoştinţa onor. T ~ ,T<'saţ", că re,olt~ de nucI dm anul 

pub!ic~ că in noaptea de 13 Sept. f\nem sa aducem lauda celor dtn tUll- CtJient din fianţa se ridică de abia 
d i i 11 A v 1 tea comunei şi ar fi bIne ca unele co- la 1 4 - 13 din cea mijlo:lre, aşa 

a. c. e ad?r~ e sear~ p.ana ~ mUIlÎ chiar mai bogate ca Cermeiul îr:cât niel necesităţile Interne nu sunt 
orele 6 .lmJneaţa serV!fea apel l' ar putea s'o imiteze, mai ales cu c\ă- satisfăcute, prin urmare Franta este 
va 81sta dm cauza unor modlfl- dl 1 r t t 1 d ' . d ! avizată la imnort Spre orientare, co-
Cart re se fac in reţeaua con- ,f propr 1 pen ru pos u e pn arm, rr:unîcam preţt.:rile de nuel din August 
ductelor principale Cor, 1!l28 nuci de ~Grenobles" 37 dolari, 

. ,. Marbots" 34 dol3.ri şi * Coroes" 32 __ ' .ii.. dolari per 100 kgr. 

Nr. 38. 

Din Socodor. 
Mulţumită publică. 
Dumlnecă în 2· Septemvrie "Socie

tatea Sf. Gheorghe" din Socodor, a 
ararojat sub conducerea dib3clolui di
riginte de cor Ioan Caba invăţător de 
stat, un concert religios. Cu acest prI. 
lej, tlnerimea di 1 Socodor ca întot
deauna, - teologi, IIcelşti, norma1iştl, 

comercianţi, elevi şi eleve, au dat do
vadă de drsgostea netărmurită ce o 
nutresc faţă de sf. biserică. Acestora 
pe aceasta cale se esprlmă multumit!. 
Multumltă se esprimă şi Onor. public, 
care a bioevoit, ca prin participare 
să incurajeze Societatea in acţiunea 

ce a pornit-o, pentru a sădi in suflete 
ce este ban şi frumos. 

Multumltă se esprimă pe aceasta 
cale şi tuturor, car! au contribuit cu 
jertfe materiale şi prin suprasolvlri 
au făcut, ca rezultatul material al a
cestui concert, să fIe satisfAcător, re
zultând un venit curat de 3210 Lei. 

Au supra sol vlt următorii DODmnl: 
Ioan Dlhel 60 Lei, Beke Fr. 60, 1. Pa
gubi 20, 1. Majer 20, Szasz S. 20, D. 
Cslcsmlnnyi 20, Faur G. 60, Brad D. 
100, Negrău D, 100, Leucuţa 100, Nagy 
60, Pagubă Ioan 60, Balogh M. 20, ,1 
l. Petrescu 60. 

Socodor, la JO Sepl. 1928. 
Corespodent. 

••• 
Multumită publică. 

[n comuna Igneştl care este o co
mun! foarte săracă, sItuati intre, dea~ 
lurl şI p!durl~ s'a infIIntat o casă cul
tural! unde să poată şi locuitorii a
cestei comuni săraci a se aduna in zI· 
lele de răpaus pentru a afla unele lu
cruri bune ş\ folositoare. 19aeştl ca co· 
mună săracă nu a putut fi Inzestrată 

cu easă culturală şi tot ce ii lipsea 
ca bun pAstor al acestei comuni preot 
din loc recurgâod la ajutorul D-lul 
prefect 1. Georgescu, au 'avut bună

tatea faţă de comuna noastră şi ne-. 
donat o bibliotecă de 500 de exem· 
plare de diferite cărţi, aşa căci ca· 
muna Igneştl poate fi azi in rândul 
altor comuni. . 

In numele tuturor locultorli vin a mul
ţumi DomnuluI Prefect pentru spriji
na] ce dă fati de comuna noastră. 

" ah. Popovicl 
;~f' "~/;':".., f,'-.' -\ preot. 
13 -:;", ............... _--

I ;, \, "... '. ,1 

• ~ ':' ~ "'1" ,1 

Din Şeitin. 
'~\ "7 

SportiY~. Echipa sportivA, a societăttl 
.Stud. Rom." din Şeitln, a avut joe de 
foot~b311 cu echlpl sportivă a soc. 
" Tinerimea Rom." din Nădlac, in ziua 
de 15 August a. c. 

La ora 6 p. m. pe câmp, lângă a
rena sportivă din Şeitln, publicul a a
sistat in numlr mare, urmărind cu in
teres jocul care a decurs normal subt 
arbitrajul D-Iul Ioan Cmot. S'a ter
mlna,t cu rezultatul de 3: O 10 favo
rul Şeitlnului. 

Golurile au fost date de bunii 
jucători ai echipe! Ş~itln: DI. Miln! 
Torneau, din paşalty, 01. Petru Păcu
rarfu şi 01. DimItrie S;rintean 

Sunt vrednici de remarcat din echi
pa Şelth:mlul D-nii: M Gheran, Mor
năUă, P. Matiu, Gh. Popa şi 1. Crâz
nic, iar din echipa Nădlacului Donil: 
D. Giurg1ut, C. Totorean, Păteanu şi 

Negrău, ca buni jucătorI. 

După terminarea jocului, scara, tor 
sporlmanli echipei Nădlac au luat pute 
la concertul ce s'a aranjat de către 

membrii 50-:. "Studentilor RomânI" din 
Şeitlo, În semn de prietenie, e. r, 

~ .. ~ ... 



No.38 TRIBUNA NOUA 

Primăria corn. Macea. B 1 SER leA. 
PUBLICAŢIUNE II 

In urma nereuşltei 1, licitaţii, 
aducem la cunoştinţă generală, 
că la data de 12 Octomvrie 1928, 
oarele 9 a. m., in localul Pri
măriei, ţinem Iicitatiune publică 
pe lângă respectarea disp. art. 
72-83 din Legea asupra C-on
tabilităţii Publice, pentru procu
rarea aloT 2 butoaie şi alte re
chizite necesare serviciului de 
pompierit. 

Evanghelizând ... 

Concurenţii vor depune deo
dată cu oferta şi un vadiu de 
10% din suma oferită, iar caietul 
de sarcini şi condlţiunile se pot 
vedea zilnic In biroul notarial. 

Macea, la 11 Septemvrie 1928. 
Primdria. 

No. 1161 I 1928. No. 681. -......... ---
Primăria corn. macea. 

Publicatiune. , 
Primăria comunei Macea aduce 

]a cunoştinţă generală, că la data 
de 22 Octomvrie 1928, oarele 9 
a. m., In localul Primăriei, tine 
lidtaţiune publică rn conf. cu 
disp. art. 72-83 din Legea asu
pra C. P., pentru darea tn an
trepriză mici lucrări de repara
ţie şi construirea gardului ce îm
prejmueşte edificiul Primăriei. 

Caietul de sarcini şi condiţiu
nile se pot vedea zilnic In biroul 
notarului comunal. 

Concurenţii vor depune deo -
dată cu oferta, la casseria comu
nală şi un vadiu de 10% din 
suma oferită. 

Macea, la 11 Septemvrie 1928. 
Primăria. 

No. 1395 I 1928. No. 679. -..... ---. 

Această frază evanghelică, ce cu
prinde o sinceră destă!nulre a Mân
tultorulul făcută in cercul intim Sflor 
Apostoli, mi indrltueşte a face fră

tească mărturlslre celor cari cu dra
goste urmăresc aceste fragmente dIn 
Sfânta Evanghelie. 

Incepând cu modestele şi nepretenti
oasele medftaţll, iâleuind Scriptura ... 
am reuşIt intr'un cerc restrâns al ce
titorllor gazetei noastre să st:irnesc un 
interes blnecuvântat pentru acele pe
rl cope evanghellce, ce s'au tâlcuit, 
răzbind astfel cu un PIS nainte: spre 
evanghelizare 

10 ce a constat puterea tainică a 
Evangheliei, când a biruit lumea antică? 
- In faptul ca. s'a impus In vlala 
omeneasca determlnându-i scopul aces
teia, ori iotr'un cuvânt: evanghelizând-o. 

Unul dintre mijloacele psihice ce 
contrlbue la propaganda sectară a tu
turor timpurilor este chiar faptul, că 

cel convertit are aparenta plfnirii vieţii 
sale 10 lume conform prescrlptelor evan
gelice ale Mântuitoralul, aşa după cum 
le apercepe cu mintea sa. 

De ce nu s'ar putea servi şi biserica 
ortodox.! de o cât mai extlasă evan
ghellzare, atunci când bunăvoinţa re
dacţlUor deschid in gazetele lor largi 
coloane pentru chestiuni bisericeşti? 

După această comunicare, tot cu 
acea modestie şi fără pretenţII vom 
urma drumul oostru - acum in a 
doua etapă - rldicându-ne dela tilcul 
meditativ la aplicare voluntară: evan
ghellzându-ne viata de toate zilele prin 
principiile eteroe cristiaoe. 

Mărturisirea destăinuftă Apostoll1or, 
că Fiul lui Dumn ezeu ou a fost rl-
mis in lume, ca s'o osândească, ci ca 

PUBJjICfttIUne:. s'o mântuiasCd, este deplina 'chezăşie , 
. a dragostli divIne, care n'a incetat nici 

In ziua de 25 Octo~V!I~ ~ 928 nu s'a ştirbit cu toate vlolările primite 
ora. 10, in loc~lul pnm5lnel. B~- I din partea omului păcătos. Această 
tem se va da tn arenda pnn 11- dragoste a lui Dumnezeu este in ace
citaţiune publică orală dreptul d~ ! laş timp şi vecinica garantă, că oea
vânat de pe terltorul comuneI r mul omeneiC, ori cât ar fi decăzut ia 
Butenl pe tImp. de 7 ani cu ~n- carsul vremurilor, se va mânful. 
cepere dela ]. August 1928 ... 1. Să I II d I t t td d 1 r 1935 par" ec pen ru o eauna ez-
U ~citaţiu~ea se va face tn con- nădejdea din Inimile slabe şi ne cre

formitate cu legea asupra Con- dlncloase. Să se ridice in fiecare su
tabiJităţil publice şt pe lângă res _ flet cu o vădită mândrie increderea 
pectarea legii pentru protecţia c~ legdtura, clmentată prl? Iubire, 
vânatulul şi reglementarea vână- dintre Dumnezeu şi om nil sa sfdTd-
t . mat fn butul atâtor păcate ,1 vltl! oarel. 

Condiţiunile de licitaţie se pot lum~ştl. Odnda părut! a chinului 
vedea la rimărja comunei Bu- vietII, ce se reţra~tează asupra atUor 

t . b P 1 f·c'o S slabi şi necredinCIoşi să I1U dezaspe~ em su ore e o 1 1 a e. 
Primar Notar reze sporind in frică şi spulberând 
L şir ' No. 677. Ba,th~ speranţe I Illdlferentlzmul religios şi 

U ea nt'credlnta molipsitoare a traiului ztl-
_ .. • nle nu dovedesc decât păc.ltoşenla şi 

Primaria corn· Cermeiu. 
PUBI1I(fI~IUnf. 

Primăria comunală ţine licitaţie 
publică mlnuendă in ziua de 20 
Oct. 1928. ora 10 a. m. tn 10· 
calul primăriei pentru intreprin
derea edificării cazarmei de jan
darmi. 

Preţul de strigare 70.000 Lei. 
Licitaţia se ţine in conformitate 
cu legea Cotab.-Publ. Condiţiu
nile se pot vedea zilnic in biroul 
notaria1. 

Cermeiu, la 12 Sept 1928. 
Primărra. 

No. 968-1928. No. 673. 

nlmlcmlcla omenească Să se scoale 
deci sufletele credlncfoase şi sa risi
pească ori ce obstacol ce ar impIedica 
dragostea dIntre Dumnezeu· creatorul 
şi omul ca stăpân al Jumll create. 
Astfel ne invrednlclm a-I chema pe 
Dumoezeu] cel ceresc: Tatd. 

Constanta preztnţd a raportului in
tim de dugoste creatoare dintre Dum
nezeu-Tatăl şi Lume o dă În intregul 
el complex Fiul, Crlstos Mintuitorul. 
Lumea ca şi putere Intelectuală şI vo
luţlonară se Individualizează tn om. 
Faptele acestuia dau na,tere progre
suIai general. Ele pornesc dio resur
sele Intelectuale trecute tn aplicAri 
voluţionart", cari ca nişte fibre pUne 
de energie mişei nainte Jumea ce De 

.~'a trimis Dumnezeu pe Piui sAu in 
lume. ca s'o osândească, ci ca să se 
mantui ască p rin El tu mea -. Ioan Ill, 17. 

cade sub sImturi nbcând viala în fe
luritele ei aspecte. 

Calea, Adevărul şi Viata se Identi
fică desăvârşit in M:intultorul, venit rn 
lume s'o mântulască pe ea. 

Fericirea vietII noastre este condi
ţionată de prl'zenţa Aceluia, care ne 
arătă adevărata Cale prin Adevărul 

revelat. Aceste principii fundameotale 
de viată constltue misionarizmul evan
ghelic, ~e care l-a lăsat ca patrimoniu 
Mântuitorul Apostolilor Lui şi printr'ân
şI! tuturor, celor carI au primit darul 
plloirll acestei misiuni: preoţii lui Cri
stos, contlnuitorl misiunII primite. 

Fără continuitatea muncII nu pro· 
gresăm, iar Ura. mândrie filască a ll
mentată de dragoste părintească nu 
se dă impulzul ideal al muncii pro
gresive. Fiul conştient de patrimoniul 
fructuos, va aduce prin munca sa În
dolte roade. Omul având tn suflet 
prezenţil dragostil divine, data. lui ca 
patrimoniu de Mintuitorul, are alături 
izvorul oesecat pentru aHmefarea for
ţelor obo ilie. Creştinul, in inima că

ruia se întipăreşte pentru vecIe Crucea 
Mântuitorulul, a cârul urechi ascultă 

glasul Domnului păstrat in Evanghelie, 
,1 a câştlgat cea mai pretioasă co
moară, din care luând ou se sfârşeşte, 
nici nu seacă. Ce gândeşte, este um
brit de Cruce; ce plănueşte, este dus 
la IzMenă de izbăvitorul. cea ce face, 
este facut cu voia TatăluI. 

lnstlşfnd această temelie, să urmăm 
calea VietII noastre după perceptele 
evaoghellce alimentind cât mai mult 
sufletul de care am uitat atât de mult. 
Evanghelizarea vieţii este o emancipare 
a sufletului. Emanciparea este o mân
tuire de o stare inferioară. In cadrele 
eului său flecare credincios se poate 
aşadar impărtăşl de mântuire cu aju
torul sfintei Evaoghelll şi fiecare se 
poate convinge dia propria experienţa 
despre adeveritatea cuvlotelor ce ne-au 
determinat la evanll:htlizare. că Dum
nezeu o'a trimis pe Fiul său in lume, 
ca s'o osândească, ci ca sa se mân
tu/ased prin EI lumea. Iar sf. Evan
ghelie de azi ne pune in vedere ade
vărul vecinic: Cd ce va folosi omului 
de-ar dobândi lumea toatd şi îşi va 
perdt sufletuJ; sau ce va da omul În 
schimb pentru sufletul S(}U. 

S~ luăm deci Crucea Lui şI să-I ar
mAmk'-" ' .. 

C. Turicu. 

Primăria Conop. 

PUBLICAŢ1UNE. 
Primăria comunei Conop pu

blică licltaţiune publică pentru 
vinderţa unui taur neapt de re
producţie pe ziua de 20 Oct. 
1928 in piaţa din Lipova. 

Ucitaţiunea se va ţinea tn conf. 
cu legea cont. publice. 

La caz că licitaţia va rămânea 
fără rezultat a II. licitaţie se va 
ţinea tot fn piaţa din Lipova ]a 
data de 27 Oct. 1928. 

Conop ]a 12 Sept. 1922. 

No. 317 I 928. 
No. 684 

Primdria. 

_ .. ~ 
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N otariatul Odvoş 

PUBLICAŢIUNE. 
Primăria Odvoş publică licita

tie pentru repararea localului o
cupat de primărie pe ziua 22 
Octomvrie 1928 oara 9. a. m. 

Licitaţia se va ţjnea cu oferte 
in chise In conformitate cu art. 
72 şi următorii din L.' C. P. 
caietul de sarcini se poate vedea 
zilnic În biroul notarial. . 

In caz de nereuşită a doaua 
licitaţie se va ţinea la 27 Oc
tomvrie 1928. 

Odvoş, la 12 Sept. 1928. 

No. 772 I 928. 
No. 685. 

Primdria. 

--. ...... --
l?rirnăria comunei loeu 

jud. tlrad. 

PUBI1ICfI"\IUne:. 
Primăria comunei Ineu ţine li

citaţie publicA pe ziua de 22 
Octomvrie 1928. la oarele 10 
pentru confecţionarea alor 12 
mantale de iarnă~ 2 vestoane de 
Iarnă, 2 pantaloni de iarnă, şi 
2 capele, pentru guarzi comunali 
precum şi 2 părt!chi de cisme. 

Licitaţia se va ţinea în con-· 
formJtate cu art. 72-83 din Le
gea contabilitătii publice cu o
ferte închisă şi stgilate. 

(neu la 6 Septemvrie 1928. 

No. 1445 I 928. 
No. 683 

Primdrla. 

...-. ..... _-
Comitetul Şcolar Bocsig 

I?UBJjI(ft~lunE. 
Publicăm licitaţie publică con

form art. 72-83 din L. C. P. 
pe ziua de 10 Oet. 1928. ora 
10 pentru facerea closetelor 
pentru şcoala şi locuinţa direc
torului şcolar. 

Licitaţia se va ţinea ]a şcoală 
unde zilnic interesaţii pot primi 
informaţiuni detaliate. 

Preşedinte 
Tr. Papp. 

No. 95-1928 
No. 686. .... 

Secretar 
R. Fardai 

PUBld(f1~lunE. 
In ziua de 25 Octomvrie 1928. 

ora 12, se va da in arendă prin 
licitaţiune publică oralăt 1n loca
lul primăriei Butenl, dreptul de 
vânat de pe teritorul comunei 
Butenl pe timp de 7 ani cu In
cepere dela 1. August 1928-3 I. 
Iulie 1935. 

Licitaţiunea se va face in con
formitate cu legea asupra Con
tabilităţii publice şi pe lângă res
pectarea legii pentru protecţia 
vânatului şi reglementarea vlnâ
toarei. 

CondiţiunHe de licitaţie se pot 
vedea la primăria comunei Su
tent sub orele oficJoase. 

Preşedinte, Secretar, 
Luguzan Tdma~ _ ... 
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Primăria comunei Şiria 
Publicaţiune de licitaţie 

Se aduce la cunoştinţă publică 
că in, ziua de 24 Octomvrie 1928 
ora 10 a. m. se va ţine 1icitaţie 
publică In localul Primăriei Şiria 
pentru confecţionarea alor 11 u
niforme de iarnă, 11 mantale şi 
11 părechi de cizme pentru gu
arzii comunali. 

TRIBUNA NOUA 

Scrisori 
Lucrul despre care am vorbit În prima 

scrisoare e o chestiune mare, vastă 

şi complicată. Deslegarea problemei 
va invrednici, pe cel ce o face, de 
mare cinste. 

Am vorbit \:u un om, despre care 
imi spuneau multi, că e un om de 
inimă. Spusele altora m'au făcut să 
doresc să·} ascult şi l.am ascultat. 

din Vaţa. 
folos din O astfel de industrializare a 
frudelor. 

Licitaţia se va ţine in confor-
mitate cu art. 72-83 din Legea Acest o~ e inginerul Cristea. N~-
Contabi1ităţii Publice. c~lescu, dl:ector general al Soczeta· 

Imbracamintea - spunea domnul 
director general - la munte e cea 
mai frumoasă. mai bună şi mai împo. 
dobită. Costumul de Muscel b. o. e o 
dovadă despre aceasta. Cum însă şi 

imbrăcămintea ca şi alimentalia sunt 
conditionate de o stare materială bună, 
aici lipsind conditiunea, lipsesc şi ace· 
stea. Aici îmbrăcămintea e rea, s'ar 

Ş " 1 7 S t . 1928 lu Industrwle Arad-Brad. ma, a ep emvne . I ~ ~. 
·am spus ca aş vre a sa scnu una 

putea zice primitivă, fără împodobirile 
frumoase şi mai ales e putină. Feme
ile nu ştiu să gătească decât Îmbră

căminte inferioară din toale punctele 
de vedere. 

Nr. 595-928.·· No. 674 1 şi aUa despre cele ce doreşte să fadi. 
Popa Gheorghe. Mâţu Gh . . Dânsul a început să vorbească făcând 

notar. primar. o comparatie între regiunile muntoas~ 
din vechiul Regat şi inlre cele de aici. 

Reasumâod toate, aici e o mizerie 
şi ar putea să fie bogătil!. 

PRIMĂRIA 
COMUNEI ~ĂDAB. 

PUBLICAŢIA II. 
Se publică pentru a II oară, 

fiind l-a fără rezultat, că primă
ria Nădab, va ţinea licitaţie pu
blică in ziua de 30 Sept. 1928 
ora 9 a. m. pentru arendarea 
dreptului de vânat pe teritorul 
comunei Nădab alor cca 4000 
Jug. cad. pe ti mp de 10 ani tn
cepând dela 30 Sept. 1928 până 
la 30 Sept. 1938. Preţul de stri-

• gare este 4000 lei. , 
Condiţiunile de licitatie se pot 

vedea la primăria comunei in o
rele oficioase. 

Nădab, la 31 August 1928. 
No. 582-1928. 
NO.675 Primăria. 

..-.. ......... 
PrimAria comunei Cintef. 

PUBLICA ŢIUNE. 
Primăria comunei Cintei pu

bJică hC'itaţiune cu termen scurt 
cu ofertă sigilată pe ziua de 15 
act. 1928 ora 9 a. m. tn localul 
primăriei asupra următoarelor: 

1. Sub Nr. 675-928 pentru 
vânzarea gunoiului comunal. 

2. Sub Nr. 676-1928 pentru 
repararea ferestrelor şi punerea 
roletelor la edificiile comunale. 

3. Sub No. 677-1928 pentru 
furnizarea alor 10 mm. ovăs şi 
16 mm. porumb. 

4. Sub No. 678-1928 pentru 
furnizarea petrolului şi acceso
riilor de lampă necesare pe a
nul 1928. 

5. Sub N o, 679-1928 pentru 
furnizarea imprimatelor şi rechi
ziţii10r de scris necesare pe anul 
1928. 

6. Sub Nr. 680-928 Exaren
darea alor 17 jughere pământ a
rablil. 

Licitaţia se ţine pe lângă res
pectarea Art 72-83 din legea 
contabilltăţii publice. _ 

Condiţlunile şi caietul de sar
cini se pot vede,a zilnic In bjroul 
notarial din CinteL 

In caz de nereuşită a licitaţlei 
fixarea a doua licitatiei pe ziua 
de 3 Nov. 1928 ora 9 a. m. cu 
aceleaşi condiţiuni. 

Cintei, la 11 Sept. 1928. 
Notar şi secr. corn. Primar 
Marlin Hettman. Teodor Şuteu 

No. 676 _ ....... --

Populatia dela munte ar trebui să 
fie mai bogată, mai plină de vie aţă, 
decât cea dela câmpie. Muntii dau 
atât ea bogăţii cu pădurile, cu pomii şi 
cu industria acestora, încât nu se poate 
amăsura cu ei câmpia. Valea Praho
vei b. o. este una din c(>le mai bo· 
gale regiuni, iar aici la munte e mize· 
ria cea mai mare. E aşa de mare aici 
mizeria. că ziarele nu o pot infă1işa 
lumii în colorile ei adevărate. 

Dar e şi firesc să fie aşa. Vechiul 
regim, adică maghiarii îşi aveau pe 
conlii lor, pe cari se sprijineau şi de 
{;ari se ingrijiau. Atară de conji şi 

baroni mai erau nobilii bogati plantali 
în diferite regiuni, unde se imbogă· 

tiau ei, dar populatia românească ce-i 
imprejmuia, sărăcia zi de zi şi an de 
an. Veacuri dearândul nimeni nu a 
purtat acestei popula1ii altă grijă, decât 
să o sărăcească. 

Aici pădurile, frumoasele păduri de 
odinioară nu mai sunt. Ele nu au fost 
exploatate în intelesul industrial al ('u
vântului, ci au fost sleite, au fost de. 
vastate. 

Populatia a trebuit să privească de· 
vastarea şi, ca să·şi poală tânji vieata, 
a trebuit să pună Însâş puterea bra· 
1elor sale în slujba devflslării. Băşti. 

naşii au rămas iobagi şi după desfiin
larea iobăgiei. 

Consiliul de adminislrajie al Socie· 
tătii Arad-Brad a studiat şi studiază 
chestiunea aceasta şi a acceptat sti 
Încerce imbunătălirea stării. Nu e 
vorba de câştig - spunea dl director 
general, - ci societatea prevede o 
pagubă sigură indeosebi în cei (lin. 
titi ant 

Cele dintâi Încercări se fac pentru 
industrializarea fructelor. Din mere 
căzute, neco apte chiar, se poate face 
marmeladă. Merele se curătesc, 1i se 
dă o anumită cantitate apă şi se fierb 
cu 20%-30% zahăr. Din suc de mere 
cu 100% zahăr se face j!h~ de lin 
gust excelent. Din smeură cu 150o/~ 

zahăr se face sirop. Tot sirop se va 
Încerca să se facă din mere. Pen. 
iru uscatul poamelor se construeşte 
un cuptor. 

Toate sunt în stadiul celor dintâiu 
Încercări. Sunt şi piedici, dar sunt şi 
rezultale bune. Piedicile le fac cei cari 
ar dori să fierbă rachiu din frude şi 

pe mai departe. Nici vorbă, vor mai 
fierbe, dar nu vor mai putea să cum· 
pere pe nimica. Toti de aici recomandă, 
iar cei din Bucureşti cer, (a şi socie. 
tatea să fiarbă rachiu. 

Piedica cea mai mare, cât priveşte 
fructele; este lipsa de fructe nobile. 
Populatia s'a multă mit cu astfel de 
frude padurete. iar altfel nici nu i· se 
cercau. Pentru rachiu sunt foarte bune, 

In lipsa industriei au sărăcit. Comer-
cum sunt. Acum, dacă li se va plăti 

luI e cel mai primitiv. Ăici s'a păstrat 
mai bine, dacă i se vor cere şi dacii 

până şi azi schimbul în natură. La 
vor fi îndemnali şi învătaji să cullive 

târguI de fete din muntele. Găina se 
pomi nobili, va creşte numărul pomi

vând frude pe ciubere sau pe cereale; 
lor buni. Sunt alâtea dealuri despădu. 

ciubere, oale asemenea. Chiar şi cei 
rile, cari aşteaptă să fie plantale cu 

cari îşi duc ciuberele sau frudele la 
pomi buni. 

câmpie. le vând acolo pe grâu, pe Lipsa pomilor nobili e aşa de mare, 
porumb. că pentru uscarea prunelor nu se va 

In alte părti ale tării şi ale lumii găsi mărimea trebuincioasă decât în 
chiar, populatia dela munte e mai bo· măsură foarte redusă. De aceea au 
gată, se hrăneşte mai bine, e mai să· contemplat să construiască un ciur 
nătoasă decât cea dela câmpie, iar pentru selectionare. Cele mărunte vor 
aici e tocmai contrarul. Ceeace nu se fi fierle pentru marmetadă, cele mari 
găseşte poate nici într'o altă regiune vor fi uscate. 
muntoasă din Europa, se găseşte in In meri nobiU e aceeaş sărăQe. 
regiunea muntoasă a Ardealului: tipul Domnul director general a vorbit 
de subalimentaţie. Populatia săracă despre standardizarea fructelor. 
se nutreşte foarle prost. In anul ace· Se va căuta în mod sistematic o 
sta, 'când în toată tara 8 fost o re- uniformitate in fructe nobile. Se vor 
coM bogată de grâu şi când grâul aduce pomi aUoili sau mlădite pentru 
e aşa de ieftin, aici se duce femeia aUoire. îndeosebi din prun ele numite 
la moară cu un săculet in sP!lle şi cu bistri1e şi din merele numite Ionatan. 
furca de tors subsuoară. Să tot aibă Vor năzui ca pomii cu frude bune 
15 kgr. în desagi, dar grâul se prea numai pentru rachiu. să fie schimbati 
perde în orz. Se pare că ei pun după cu pomi ce vor da frude nobile 
greutate jnmătate grâu, j~mălate orz. şi uniforme. Standardizarea, sau uni· 

Fructele ar fi multe, dar sunt inferi- formitatea dă fructelor un pret mai bun. 
oare in calitate. De altfel aici fructele Aici, până acum. vin femei şi copii 

w 1 • să vândă pere, sau mere pentru vizi· 
se Consuma re ativ In măsură mică, tatorii băilor. Intr'o corfă de vreo 3 
dar tocmai fiindcă nu sunt de bună caii. kgr. pere suntvreo 10 bucăti frumoase, 
tate. Mai multe se dau la porci şi se iar restul alt soiu mai rău. Acestea nu 
vând cittorva cârciumari cu sau fără mai pot avea un pret bun şice pret ar 
brevet, cari apoi scot rachiu. Ei cum. avea, de·ar fi toate de 1 n soiu şi încă 
~ ~ f ti" • de un soiu nobil? para ruc e e aproape pe nimiCa Şi I d W b ~ ,. . 1 . . n a evar oga la cea mal mare, a 

sunt, can au ajuns acum milionari din care ne putem gândi aici acum ime. 
fiertul rachiului. Populatia însă nu are r diat, sunt, sau ar fi fructele, dar in 
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felul ('um se găsesc la cei mai mulli, 
e o jale. 

f 

c 

Scopul societătii este să Iălească 
cullivarea pomilor, să standardizeze 
frudele, ca să dea populatiei posibi. 
litatea de CI se folosi de bogătia ce 
O are. Va aduce, cum spusesem, 
pomi sau mlădite nobile, va cultiva 
insaş infiintând pomişfe model, va 
cere concursul învătătorilor, al preo· 
ţilor şi al altor intelectuali să contri
bue cu indemnul şi cu exemplul lor 
la cultivarea pomilor. Se vor căuta 
locuri pentru plasarea poamelor pe un 
pret bun, ca văzânda.şi populatia truda 
răsplătită, să se dedice tot mai mult 
cullivării de frude nobile. 

Îl 

OândiU·vă, cât lucru şi câtă bogă. 
lie ar da acestei populatii numai cuI. 
tivarea fructelor. Şi afară de lucru şi 

p 
o 
il 
n 
Il 
a 
si 
SI 

CI 

j( 

P 
el 

de hogăjie i-ar mai da ceva: cultivân· p 
du-ti pomii, faci şi inimii tale o cultmă. pi 

Aici e mare trebuinlă şi de acea stai (1 
Nu supăr pe nimeni alirmând că şi ri, 
cultura inimii şi a sufletului s'a preadl 
lăsat deoparte. Prea mult rachiu s'a 
fiert aici de cătră cei cari ar fi avui 
altă chemare. 

(Va urma). 

Preot F. Codreanu. _ ...... 
PUBLICA ŢIUNE. 

al 

CI 

şi 

Cf 

III 
n~ 

Membrii comunei promontoriale a 
Cuvin se invită la 

Adunarea generaM ordinard ct1 

de toamnă, ce se va ţinea tu 22 a~ 
Septemvre a. c. Ia ore 4 d. m. mi 
la casa comunală din Cuvin.a~ 

Ordinea de zi: ,j( 

1.) Cenzurarea şi aprobarea .~~ 
socoţilor din anul trecut. oi 

2.) Preliminarul bugetar şi pla
nul de lucrare pentru anul 1929. n 

3.) Fixarea timpului stors ului 
general. 

4) Intregirea comitetului pro
montoria1. '\ . 

5.) Remuneraţia ciosului 
Minişan. 

6.) Eventuale propunerI. 
Cuvin, la 1. Septem vrie 1928. 
Notar: Preşedinte: 

E Cesztesy Dr. S. Ispravnic. 

~ s..~. '... ~
,.:..; .. - Nr. 682. 

... . .. 
';,,~erfmliria corn. macea: 

conCURS. 
Primăria comunei Macea (jud. " 

Arad), în urma demisiei titularilorj • 

publică concurs pentru îndeplini- : 
rea postului l. de impegat (sec- I 

retar) şi postul III. (agent). '1 

Salarul este cel prevăzut in' 
buget, iar pe anul curent pentru 
primul post 4280. Lej lunar, Iar 
pentru următorul 2800. Lei. 

Postulantii 'Şi vor inainta ce
rerile adjustate cu actele recerute . 
de disp. art. 1 din Legea asupra 21 

Statutului funeţ. publici, cel mal i 

târziu până la data de 20 Dcto
mvrie 1928, Primărjei comunale, ~ 
iar postul se va ocupa pe data il 

de 1 Noemvrie 1928. : 
Se vor preferi români de oTigl' I 

nă, iar pentru primul post trebuie· 
să fie căsătorit, serios şi pe deplin. 
vărsat in toate agendele notariale. 

Macea, la 11 Septemvrie 1928, ! 

No. 1394 i 1928. 
Primdria" 

No. 680. -.. ~ ........ -
Citiţi şi răspânditi 

ziarul 
"TRIBUNA NOUA" 
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Nebunia politicei. 
Necesitatea atât de imperioasă ca 

fiecare cetăfeah beneficiind de eman
ciparea ideilor politice, economice şi 
culturale, să·şi dea seama de ceeace 

. reprezintă el însu·şi, de programul di
I ferilelor partide cari îl conduc, şi să 

Încline spre una din ele, a dat loc la 
politica Înteleasă în sensul exclusivist, 
o adevărată patimă care stânjenind 
individul dela Îndatoririle şi obligatiu. 
nile lui zilnice, inspiră fiecăruia orgo
Hul neintemeiat că el este singur cel 
adevărat chemat de a conduce. [n 
slujba ideii unui partid, cetăleauul notsru 
se pierde in entusiasmări şi discutiuni 
cu totul de prisos, c.reind marea ma
joritate a celor cari trăesc ca să facă 
politică. O altă categorie de indivizi 
cari spre deosebire de ceilalti fac 
politică ca să trăiască, adică cei 
pentru cari politica este o meserie 
(fără să excludă prin aceasta o inte
riorilate), îşi recrutează fiecare rodul 
demagogiei sale. 

Incurajarea polilicei, de care aveam 
atâta nevoe poate chiar acum un de· 
ceniu. a devenit astăzi o adevărată 
plagă, O meserie care practică În~col1 
de stradă ademenşte indivizii din cer· 
curi cât mai largi. către un câşlig uşor 
şi eflin. 

Este actuală criza economică prin 
care' trecem. Cauza ei nu trebue cău· 
Iată în politica economică a guver
nului, ci intendinla politică discordantă 
a fiecărui fador economic În sine. 

Un exemplu clasic este dezastrul pe 
care îl suferă unele localităti din pri. 
cina recoltei precare, sale intregi fiind 
amenintate încă de pe acum de foa
metea care le bate la uşă. Aceasta se 
atribue secetei şi chiar politicei indi· 
viduale. căci tăranii in loc să-şi are 
ogorul la timp, preferă să plece la 
intruniri de alde Alba-Iulia, tocmai În 
ioiul lucrului de câmp, zăbovind cu 

ra căscată în fata exchibiUiJor câte 
nlli descreerat urcat la tribună. Este 
actuală deviza acută a abudenfei de 
lemenfe intelectuale. Cauza nu este 
uvernul cum este in mod superficial 

mult mai comod să se creadă, ci men· 
alitatea greşită a acelora cari COn
fundă intelectualitatea cu politica, mai 
recis cu meseria polmcei, gratuite şi 
enlabile. 

Complexul cauzelor penlru cari tara 
uferă este excesul de preocupare 
olitică care pătrunde în foate stratu
'le societătii noastre îndepărtând ce· 
'jenii dela indeletnicirile lor şi privind 
fa de bratele ei de muncă. Satele 
oastre ard, recolta noastră arde, cu· 
osc sate iil cari ura poJitică a ajuns 
ână acolo ca să·şi aprindă reciproc 
sele, recolla şi avutia. 
Când va Înceta oare politica să fie o 

facere rentabilă pentru cei versati în 
vârteli, când va înceta oare politica 
esocotită a meetingurilor şi campa
"lor să alâte spiritele devotate muncii? 
ora cea din urmă pentruca samsarii 

. ·şi dea seama de rolul nefast pe 
re îl joacă, alminteri cetătenii că. 
ra le.au mai rămas simlul de ade

"rat şi neprecupetil patriotism vor şti 
. le impue să tacă. 

Aurelian. 

••• 
teatrale. 

~ TURNEUL CAMPANIEI "CĂRĂBUŞ" 
1 20 persoane. Dlrecţlunea: C. Tănase. 
i arele succes Bucureştean, va juca în 
: şi 9 O~tomvrle CIOC, CIOC, CIOC! 

1vistă in 2 acte şi 16 tablouri de N , . 
I 'riţ~scu. 

P~rsoal1ele: Natallţa Pavelescu, Vio
. :a Ionescu, Uztca Petrescu, C. Iă
• se, Giugaru Sandy-Huş!, P. Codruţ, 
; an Demetrescu, M. Şerbănescu, 1, 

lrtnt, 1. Giov3nl, Marilena Beldescu. 
, lntare fas~uoasă. Mare Balet 60 ba

:ae. 16 original gtrls din Londra, 
are număr de atractie. :Martha Kru
er (:, Karnecki dela Coloseum din 
~ndra, 

O;chestră proprie sub conducerea 

oi AI. B~rcănescu. 

In Curând: INTRE CIOGAt4 şi NICO· 
.LA. 
Bilete la L ibr. n Olecezană". 
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Din Ineu~ fimd Vacanta politică se apropie de sfârşit. D-I preşedinte al 
consiliului şi ministru de finante Vintilă Brăteanu părăseşte 
Venetia pentru a se intoarce in iară. D-sa îşi va relua ne- Serbarea pompierilor. 
~bfăsit a activit~t,! lat căonducerea afacerilor publice, de în In seara zllef de 8 Septemvrle a. c. 

a ce va SOSI ~n ar.. . . a avat Joc in ula Hotelului .,Central" 
In ceeac .. e priveşte gr~pările. de OpOZitie,. se anuntă de o frumoasă serbare urmată de dans 

asemenea remto~rcer,;a dm stre.mătate a d-~UI g,:neral Ave- dată de garda pompierilor din locall
reseu,. şeful p~rh~uIUl p~porulul, p!ecum ŞI ~osIr~a Iii; Bu- tate al cărui preşedinte este d. Pavel 
cureşh a d-IUl IUlIU Mamu. preşedmtele partIdulUI natIOnal I Nagy notar 1 m i 
tărănesc. D~l Nicolae Iorga. şeful partLdului nationalist. sta S'a jucat u PI~~el::DeCIDel Cinei, Ar
tntors de cafă-va v~e,?,-: dela Oslo. -. unde. a luat p~rte ~a vlDte Pepelea şi un tablou "Ciobanul 
repr~sentant al Romamel la congre~ullnternatlOnal d.e lstorl';t şi Ciobdnlta" toate au fost cât se poate 
- ŞI a declarat că aşteapfă eu mcredere evolutia evem· de bine executate putând ai aduce 

mentelor. toată lauda d. profesor Dimitrie Belea 
_ _ _ • .. • .... !M. _. _ 4 ,... • .. ...... .". 4 care a depus cât mal multă muncă. 

Glorie sau datorie? 
MlnorltarJ sub conducerea d. Fizi aju

tor de comandant al pompierilor au . 
executat: "OI Prof. Vltz", Dna Buczko 

Eclesiastul a spus de mult un cuvânt 
de desnădejde, dar şi de mare adevăr: 

servă munca făcută cu mirajul Unu in Petitie şi Fidantarea O-rei E. Csejtet 
ideal? . fleştecare in câte un act. 

"Deşertăciune. toale sunt deşertăciuni a •. 

E un cuvânt amar. E un cuvânt care 
exprimă o credinlii corespunzătoare 

realitălei. 

Mussolini, căruia nu i se poate nega 
priceperea adâncă a firei omeneşti a 
mărturisit unui prieten - si non e 
verre e ben trovato! - că dacă 
misiunea lui va fi dusă la bun capăt, 
va avea statui pe piete. Şi atunci doi 
îndrăgostiti Îşi vor da întâlnire: .,Ştii 
vino diseară la opt lângă statuia lui 
mussolini !". La atât se reduce gloria. 
E atâta de pulin. Un discurs la Înmor
mântare. O statuie, care de obicei n'are 
nici meritul de a fi artistică; şi apoi 
uitarea. Copiii vor învăta din cărti su· 
mare, numele şi via1a omuluI mare, şi 
ii vor blestema amintirea, atunci când 
profesorii lor îi va nota rău, din pri
cină că nu i~a ştiut anul naşterei. 

Dar chiar dacă gloria postumă ar 
fi reală, - chiar dacă ar fi durabilă, 

şi dacă posteritatea ar continua să pă. 
streze cultul omului mare, totuşi din 
punct de vedere personal la ce·ar servi 
o răsplată in care eroul este trecut În 
rândul materialită1ei brute? 

Şi atunci o reflexie pesimistă, poate 
răseri: La ce nevoe de jertfe personale, 
la ce bun strădania eroică: şi la ce 

Aceste gânduri, Însă, sunt pe cât de 
inutile, pe atât de pernicioase în rea· 
litate. Omul trebue să fie crescut de 
mic în religia muncei şi-a Îndeplinirei 
datoriei, dar În acelaşi timp să i se 
scoată din complexul sufletului zădăr
nicia gloriei şi iubirei de răsplată. Să 
i se nască În suflet porunca: Fă ceea· 
ce trebue, fără gândul răsaplatei de 
azi, sau de mâine, fără nădejdea Iau. 
dei, fără frica pedepsei. Morala aceasta 
care poartă amintirea marelui singuratic 
din Konigsberg care-o formulat·o pen. 
tru prima oară, marele Krant, este mo
rala cu adevărat înăltătoare. 

Dacă generatiile tinere ar fi crescute 
în principiile ei, afunci nu ar mai avea 
nevoe de stimulenfe, iar lăcomia de a 
fi lăudat în viată şi după moarte ar 
dispare, făcând loc unei vieti ce'şi gă. 

seşte suprema satisfactie În chiar în
deplinirea datoriei. 

Mussolinf nu ar mai exclama: La 
ce'mi va servi o stalue ?". EI va fi mul
tumit, cum trebue să şi fie in realitate 
cu spectacolul concret al operei făp
tuite de el. 

Oloria e-o deşertăciune. Dar mul· 

tumirea. ~m" i .. datoriei, este un 
mare ~ .. ' . .. ,~(t. 

; "". • ••.. ' Petronius. 
.' ~ o"" '. 

... _ ... _ .... ".·oN** __ w" ...... /W· __ , ___ .................... " _'" __ ... ' ._.a. 4--" ,..,..... ..... 
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In ceea-ce priveşte grupdrile de opoziţie, şi Îrl spscial partidul 
naţional-Idrdnesc, este greu de prevăzut atitudinea pe care o va 
adopta la acest inceput de reluare a viefei publice. 

Dacd ar fi sd credem cd evenimentele politice din vremea din 
urmd au slujii drept lect/une conducătorilof acestui partid, atu~ci, 
in mod logic, se poate spune cd, d"l Maniu nu poate fi conVinS, 
- aşa sum susţine presa nalional-Idrdnistd şi o ,el!~td zilnic, -
cum cd planurile financiare ale guvernului n'au mCI o şansd de 
succes si cd guvernul se va retrage din aceastd pricind. 

Stadiul In care se află chestiunea imprumuta/ai şi a stabili
zărei nu ingddue asemenea eventuatitdti, ori-cât le-ar dori opoziţia 
naţional- ţăfllnistă,. care sconteaza un insucces al politlcei financiare 
a guvernului. 

Dimpotrivă, este cert cd guvernul va vedea încoronându-se 
opera pe care a pregdtit-o cu atâta tenacitate timp de şase ani 
de zile ~i consolidarea financiara definitivă a StatUlui va fi in cu
rând fapt indeplinit. 

• , u- ,. • v-- -, .... . ..,. --
In cea ce priveşte programul activităţei guvernuluf, e1 este cunoscut. 

In primul rând vine chestiunea imprumutului şi a stabUizării, de care 
este conditionată nu numa~ consolidarea financiari a ţării, dar care cu 
drept cuvânt este considerată ca punct de plecare al unei noul ere de 
prosperitate şl desvoltare a economiei naţionale . 

Opin1a publiCă, - judecând după activ tatea trecută pe cei cari 
au t'ăspnnderea Încheerei celor două însemnate operaţiuni, - are toată 
încrederea că ele vor fi duse Ia bun sfârşit de oameni incetcaţl cari 
depun la slujba intereselor generale o muncă stăruitoare şi încercată. 

Există credinţa gene ralâ că svonurjle pesimiste puse in circulaţie 
de presa de opoziţie, cu privire la dificultăţile de tot felul pe cari le-ar 
intâmoina realizarea împrumutului, nu suut de loc întemeiate şi că în
treag~ campanie alarmlstă şi ;,defaitistă" dusă de oficiosul naţionaHă
rănesc caşi de "anumita presă ~ - nu este decât o armă răsuflată de 
luptă politiCă. 

La urmă Dşoara Valerla Ohemca 
Dalila din Arad a executat mal multe 
dansuri de cabare cu o vioiciune rară. 

Venitul ÎfIcasat a fost peste 20.000 
lei singura serbare care a putut rea
liza un benefIciu atat de insemnat. 
In schimb şi pompierii şi-au făcut 

datoria fiindcă la UDa din lampele 
după scenă luând foc hirtia ce era 
invârtltă jur imprejur au sărit cu toţll 
pe scena asta nu a durat de cât câteva 
secunde. 

Printre numărul mare care se aflau 
tn sală am remarcat ia goana con de
lutul familiile: D-na şi dl Pretor Au
rei Danea, dna şi dl George Belea dlr. 
glmnaziulu!, dna ş' dl. Pavel Darlea 
profesor fost deputat, doa şi dl Du
mitru Belea, dna şi dl Constantin Teo
doru administrator Institutul Pedago
gic şi dna Teodoru Bucureşti, dna şi 
dl Teodor Bârdan notar public, doa 
şi dl Emil Raţlu maglster poştal, dna 
şi dl Dr. avocat Voştinaru, dOI şi dl 
Ştefan Dragoş controlor fiscal, doa şi 
dl dr. Hegeduş, d-na şi dl Traian 
Echeşanu dlr. cărtil funduale, dna şi 
dl lnglner Dioseghly, dns şi dJ Pavel 
Nagy etc. etc. 

Cavaleri: Teodor Bătrâna, George 
Nastasescu, Teodor Mesaroş, Dr. avocat 
lancu Henţlu, Dr. avocat Sabia Geor
gla, Ghltă Albu învătător, Josa Herbel, 
1. Butlu P. T. T. N. Voştlnar şi incă 

alţi ale cărora Dume ne scapi, serba
rea a luat sfârşit la orele 8 dimineata 
când fleştecare sau reintors la casele 
lor foarte mulţumitl. 

O faptă lăudabilă. . 
Domnlll Prefect /. Georgescu văzând 

crIza ia care ne găsim şi tlnând seama 
de dolementele locuitorilor din judeţ 
a dat un ordin că acel ce ş/au tlU

rai grânde le pot ridJca de pe câmp, 
lăsând ca dările către stat, comună 

care le au de p[~tlt să le achite mal 
târziu când vor căpăta un preţ mai 
mare la grâu, dacă Dsa nu ar fi luat 
aceasta măsură t~raDlI erau Devoitl 
ca să·şi vândă grânele pe un pret de 
nimic numaI ca să scape de percep

. tie cum s'a intâmplat mai in aoJi trecuţi. 
Locuitorii din plasa Ineu şi comună 

sunt foarte mulţllmiţi şi ""in pe aceasta 
cale a-i aduce mii de multumiri acelui 
ce s'a gândit la situaţia lor, rugându~i 
multă sunatale . .... 

Nebunia vitaei la automobile. - Z linie 
trec zed de maşini care merg cu o 
viteză nebună prin centrul comunei 
fiInd la mfi!oc viaîa cetătcUllor, autori
tăţlie în drept sunt datoare a-~i face 
d ataria i!'l con;:; e.:::i niă dr.:sâ nd u-Ie cu
veo!tt;j pro~es verbal de dare în jude
cată. Credem că se vor lua ;năsuri. 

Sp !tI1!(J r . 

• •• 

• 



Pag.6. Nr. 38. I . TRIBUNA NOAUA 

Discuţiile dela Geneva. 
GeneV8r 13 (Rador). - Comunicatul 

oficial al Societătil Natiunilor. 
Comislunlle adunării Ugel Naţiuni

lor şi-a c~tI!luat lucrările in timpul 
I zilei de eri şi de azI, astfel: 

Comisia l-a şi-a continuat studiul 
asupra codlflcatlei dreptului interna
ţional, dAndu-lil avizul asupra chestiu
nilor cari i-au părut susceptibile pen
tru a fi cuprinse într'un regulament 

, Internaţional: aceea a situatleljurldlce 
• şi a competlnţel tribunalului Interna

'llonal. 
Comisia II-a a continuat examenul 

operei economice inUptultă de ligA in 
cursul anului trecut. 

Comisia III-a ,I-a terminat lucră

rUe asupra siguranţei şi a desarmărel. 
Comisia lV-a, sl-a terminat discu

tia asupra bugetului general al Soc le-

tăţ1l Naţiunilor şi a decis să invite 
diferite comlslunl ale adunării să nn 
piardă din vedere necesitatea 1Imltărll 
rezonabile a cheltuielilor LIgI!. 

Comisia V-a s'a ocupat de prob
lema controlului pubHc al spectaco
lelor cinematografice, a afi,elor cât şi 

de protecţia copilului. S'a ocupat de 
asemenea de tratamentul copiilor şi 

al femeilor, şi a fost de av;z că tre· 
bue continuată ancheta incepută pen
tru aceasta chestiune, de comitetul 
special al f'xperţllor. 

Comisia VI-a şi-a contInut lucrările 
asupra operil intreprlns.ă de comitetul 
de cooperaţie Intelectuală in anul tre
cut. In timpul acestei dlscuţlunl, di
verşi oratori au făcat cunoscut mAsu
rile adoptate in diferite state in ve
derea uşurărli şi a desU,urărU coo
peraţiel Intelectuale. 

In chestiunea dezarrnării. 
Geneva. 13 (Rador. - Comisiunea 

pregatitoare adezarmă.rii s'a Întrunit, eri 
spre a examina siatiul actual al lucră
rilor. 

Contele Âpponny, relevând că nu 
s' a realiza. nici un progres în lucra. 
rile de până acum, a sustinut că pe
simismul exprimat de unii oralori la 
adunarea Ligii Natiunilor este justificat. 

Contele Bemstorff, şeful delegatiei 
germane, a subliniat că discursul ca 
discursul tinut de cancelarul Reichului 
nu Înseamnă parerea unui singur par
tid. Teza exprimată de cancelarul 
Mueller apar1ine ulUmelor trei guverne 

ale Reichului şi este aprobată în uma
nitate de poporul german. Contele 
Bemsforff a repetat apoi pasagiul din 
discursul cancelarului prin care se cere 
terminarea imedială a lucrarilor tehnice 
şi convocarea conferintei internajionale 
a dezarrnării. 

O·nii Beneş şi Politis au arătat că 
progresul dezarmarii depinde de sigu
ranta pacifica în Europa. 

Lordul Cushendum deasemenea s'a 
opus unei convocari pripite a confe
rintei dezarmării, aralând ca in prela
bil trebue să rezolve o seamă de che
stiuni dificile. 

o DOUH consfotuire in c~gstia Ren~niei. 
Geneva. 13 (Rador. - DnH Briand, 

Cushenduriî, Hymans, Scialoja şi Ada. 
fci au avut, azi dimineata. o nouă con· 
sfătuire, in chestiunea ocupatiei Rena
niei. 

Se aşteaptă ca d. Mueller. cancela. 
ruI Reichului sa facă noui propuneri. 
In acest caz, d. Briand, care pleacă 

Vineri dimineata la Paris, le·ar supune 
consiliului de miniştri spre examinare, 

La 16 Septembrie. 

Geneva. 13 (Rador). - Marile Pu· 

1embrie, când vor continua discutiunile 
începute. 

Germanii sperl. 

Geneva, 13 (Rador). - Cercurile 
politice locale considera Întrunirea de 
azi a reprezentantilor marilor puteri, 
ca o importantă e1apa pe calea des
voltării tratativelor relative la evacua-
rea Renaniei. Oelegalia germană, la 
eşirea dela întrunire, a declarat că ba
rametrul tratativelor este 18 "frumos". 

Ieri, care se interesează de evacuarea Intrevederea Petrescu Comnen-
Renaniei. s'au într'un it, ezi dimineală. Mueller. 
la ora 10, spre 8 avea o nouă intre· 
vedere. Geneva, 14 (Rador). - D. ministru 

Asupra celor discutate, nu s'a dat I Pptrescu Comnen a avut joi după a
nici un comunicat. Se ştie doar. că miază a lungă conferintă ce d. Her. 
ele se vor inlruni din nou, la 16 Sep. mann MueHer. cancelarul Reichului. . 

44 tun 4' $4 u.' ... - ...... -.. . " .. .. 
Alt punct de realizare al guvernului este a1cătuirea bugetului 

viitor. In adevăr, unul din motivele pentru cari s'a Înscris tn Con· 
stituţiunea cea nouă data de 15 Octomvrie pentr.u deschiderea se
siunei ordinare a Corpurilor leguiroare, - tn loc de 15 Noemvrie 
cum era tn trecut, - este şi faptul că bugetul general al Statului 
nu se mai pune 1n aplicare la 1 Aprilie ca in trecut, ci ei coincide 
cu anul calendaristic, şi se pune in apUcare cu incepere de la 1 
Ianuarie viitor. 

Guvernele libera1e, şi In special d-l ministru de finanţe şi pre
şedinte al consiliului, au adoptat sistemul excelent ca proectul de 
buget să fie alcătuit din vreme şi să fje prezentat parla.mentului in 
aşa fel lncât să poată fi 10 amănunt examinat şi desbătut nu nu
mai de comisiunea bUietară ci şi In şedinţa plenară a Camerei. 

De aceea una din primele griji ale guvernului va fi akătuirea 
bugetului pe 1929, care bineinţeles, va fi elaborat pe baza princi
piilor cari au dat până acuma o serie constantă de rezultate bune 
şi anume: prudenţă in evaluările v6\niturilor Statului şi numai pe 
baza rezultatelor bugetului in curs, - şi cumpătare tn cheltueli. 

In afară de aceasta, programul legis,ativ al guvernului cuprinde 
o intreagă serie de proecte de legi importante, pe cari nu le mai 
enumărăm aci, şi la a căror alcătuire s'a lucrat şi 1n timpul va
canţei şi se lucrează şi acuma la aproape toate departamentele. Se 
continuă astfel opera de unificare consolidare şi organizare a Ro
mâniei-Mari. 

InfoRmtrCIUnl. A -
U , 6 
S 

Cununie. - Cu plăcere anun- I In hotarul comunei Draut s'a Jncen- _ 
ţăm cununi a Dlui Ioan Putici diat pădurea proprietatea comunei pe R 
funcţionar la banca naţională din arzând o suprafaţă de 6 jugăre, pa- III 

Bucureşti, cu Dşoara Aurora Dâr- gubele sunt destul de considerabile" B 
lea din Galşa. Dorim tinerei pă· se crede că focul a fost pus, cazul se M 
reche cele mai sincere felicitări cercetează de autoritătI. 

şi urări de bine. • 
* Estinderea fabricirii cArnatnor -

In seara zUei de 7-8 Sept. c. Ioana 
Floarea din comuna Mădrljeşti a murIt 
subită. pe cadavru se obseh'ă lezlunl 
corporale ceeace denotA că la mijloc 
este o crimă, cazul se cercetează. 

• 

şi prelucrarea cărnii: Cunoscutul mă
celar şi cârnăţar din Arad strada Can
tacuzino 28, Eisde Iosif in casa pro- i 
prie şi-a mărit atelierele pentru fabri
carea mizelurllor şi prelucrarea cărnit 
cu cele mai moderne maşini in acea
stă branşă. Jncă in Arad aşa modernă 
uzină cu frigolifere unde răceşte căr-

Oficiosul naţlona1 - ţărănesc nurlle n'a existat până in prezent, in 
spune că aplicarea reformei agrare cea mal călduroasă vară cărnurile şi 

cârn ătărllle se pot tinea in atarea fi 
a fost "o crimă contra naţiuneiu cea mai proaspăU. Maşinărlile sunt 
şi problema pământului "n'a fost montate cu motor separat de electrică, e 
complect rezolvată". Iar frlgoliferele cu un motor de 10 cal S, 

Noroc că cei dela Budapesta putere sunt provazute. Azi s'a făcut tI 
nu citesc "Dreptatea", căci altfel predarea uzinei inaintea autorităţilor tI 
ar găsi in articolele sale nume- şi a reprezentanţilor presei, cari au ră· C 

mas frapatl la cele văzute şi s'au de-
roase "argumente" contra refor- clarat foarte satisfăcuţi la acest pro- ti 
mei noastre agrare, care stă tn gres. Elsele nu peste mult işi va mlr~ n 
gât magnaţilor unguri ca şi dom-I şi prăvălia, căci la ipceputullunel vll- n 
nilor naţional-ţărănişti toare se va muta in 'fosta prăvllte a 

• .•• lui Aogele din Pla!a Avram Iancu. F 

Oficiosul partidului condus de ti 
d. Maniu scrie: Infrumuse1area comunellneu. In urma O 

.. Nu mai ştii ce a rămas in- ordinului dat de Prefectura Judetului, ti 

., in special grija pe care o poarU C 
treg şi sănătos in România? Şi 
totuşi d. Brătianu tncă are am- d. prefect Georgescu cu privire la în- n 
biţi a să guverneze"! frumuleţarea comunelor s'a trrcut in ti 

beget pe anul viitor suma de 10.000 lei S 
Dacă totul e putred in această pentru plantare de pomi pe aleele il 

ţară, crede oare d. Maniu că va principale. a 
face mjnunea pe care numai Isus In comună exlstând apă de băut 
Christos ar fi făcut-o, de-a in- foarte rea, locuitorII fiiod nevoiţi să se 
sănătoşi un popor de 18 milioane alimenteze cu apă din Crlş ne având Z 
de oameni? decât o slegură faetână in centrul a 

De fapt ţara e mai sănătoasă, pieţei, nefiind suficientă, s'a hotărît ca jl 
de cât o arată "Dreptatea". in anul viitor să se mal facă încă doul fi 

* fânt!nl arteziene la extermităţl1e co- d 
Locuitoralul Zuba Gheorghe din co· munei, care să alfmenteze locuitorII cu C 

muna Curti ci j-s'a lncendlat casa, ar- o apă bună de băut nu ca cea dela 
zânda-I complect acoperişul, pagubele Crlş care e plină cu microbi şi .,ătl- S 
se urcă la 80.000 lei. mătoare sănătăţii. fe 

------------------------------------------------------------------- e 
1nsutulu1 de 8tiintl admiRistratj,a. }: 
In ziua de 15 Octomvrie 1925 

- O adresl a ministerului de indul- se deschide in Bucureşti, la In· II 
trie către Camerele de comerţ - stitutul de Ştiinţe Administrative Ş 

Ministerul de industrie şi co- al României, strada Bursei 2, sub .. 
mert a adresat următoarea circu- preşedinţia A. S. R. Principele 
Iară Camerelor de comerţ: Regent Nicolae. şcoala superioară 

"Fiind informati d. mai tn toată de documentare şi ştiinţe admi· 
ţara, şi mai cu deosebire în 10- nistratlve, in baza legei promul· d 
calităţile unde anul acesta a bân- gate In .. Monitoru{ Oficial" No. 
tuit seceta, deţinătorii de porumb 71 din 1928. s 
fac o speculă nepermisă cu acest Şcoala va avea o secţie de p 
produs alimentar de primă nece- pregătire şi una de specializare. g 
sitate, avem onoare a vă ruga să In secţia de pregătire se pot 
binevoi ţi a pune in vederea tu- inscri: r, 
turor membrilor ce compun Con- Absolvenţii a 4 clase gimna- Ş 
sHiul de administraţie al acelei ziale. Q 

Camere de Comerţ şi de Indus- Funcţionarii publici şi ai sta- D 

trie cari după d.ispoziţiunile art. bilimentelor de utilitate publicăr P 
26 din lege pentru înfrângerea şi pe baza titlului de funcţionar. ( 

Măsuri impotriva 
speculel cu Porumbul 

reprimirea speculei ilicite sunt in· In seţia de specializare: 
dreptăţiţt a constata delictele şi Bacalaureaţii şi abso]venţii sec-
contravenţiunile la această lege, tiei de pregătire. 
să dreseze acte de dare In jude- In mod excepţional, până la 
cată contra tuturor acelora pe 1930 se admit şi absolvenţţli de c 

cari li vor dovedi că vând cu liceu, ai şcoalelor superioare de 1, 

preţ de speculă acest produs ali- comerţi, meserii şi agricultură. I, 
mentar, cum şi contra acelora 
cari acaparează şi deţin acest Ins~rierile 1ncep la 20 Septe~' ~ 
produs. spre a provoca urcarea brie ş~ durează până la 15 O· I 
nejustificată a preţului. t tombne. .. ·1 

De asemenea se vor da jude- Taxa de inscnere ŞI freqenţ I 
căţii şi acei cari vor Incerca să este de 20 lei anual. ! 
provoace sau vor fi provocat o Corpul profesoral este compUI 
urcare nejustificată a preţului po- din profesori şi conferenţiari unI, 

Viii. - rumbului· . versitari. ___ t 
Girant responsabil: ST. DRAGA. Cenz. Prefectura Judeţului. ( Tipografia Diecezană, Arad. 
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