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Un an 200 L 
6 luni 100 L 
3 luni 50 L 
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Organ al Partidului National-Liberal. 

Apare săptămânal sub directia unui comitet. 
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Ideile trăiesc 
pnn oamenI; 

.. 
oamenn mor 
pentru idei. 

Arad. 12. Martie 1927. 
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Tribuna-Nouă reapare • • • 
spune nestinjenit păreile asupra 
oricarei chestiuni la ordinea 
zilei, iscălind şi - fireşte
păstrând urbanitatea cuvenită 
în expresii şi respedul de 
adevăr. O rubrică specială va 
fi rezervată colaboratorilor oca~ 
zionali. ziarul nostru înle1egând 
să se facă ecoul tuturor ne~ 
dreptătilor la care eventual ar 
fi supuşi cititorii lui. 

cuviinle. Calificativele: bandit. 
hot, şnapan şi altele de acel aş 

. calibru nu le vom utiliza de
cât în relatarea reportaciilQr ce 
ni le vor furniza judecătoriile. 
politia şj Siguranta statului. o îndoită necesitate natio

nală şi politică determină rea
paritia acestui ziar care vreme 
de trei ani a apărat zi de zi 
interesele obsteştî ale Tării şi 
ale populatiei locale in acest 
indepărtat punct de granită. 

După o recreatoare odihnă 
pornim la luptă cu forle noi 
puse în sJujba aceloraşi vechi 
idealuri·: idea natională. inte
grală. demnă,neagresivă dar 
6totslăpînitoare şi ideea libera
lă, - singura în deplină concor
danta astăzi cu inlE."resele su
preme ale celer dintâi. 

. Deschizând 'lupta~ nu ne fa
cem iluzii că vom fi inleteşi de 
toli cei cărora ne adresam jo 
toată sineleritaieâ manifestărilor 
noastre'. .. Ar fi să cerem 
prea Q'lUlt de la unii oameni 
cari fIU sunt obişnuitî să dea 
decât numai ceeace nu le folo· 
seşte direct. 

Vom fi fericiti dacă vom 
isbuti ~ă ne facem ascultati în 
primul rând de populatia rurală, 
vrednica lărănime românească, 
singura care întruneşte neviciate 
toate virtu1ile natiei noastre: 
minte chibzuită. nepornită nici 
spre ură nici spre discredit. 
blândete, ospitalitate şi incre
dere desavirşită in destinele şi 
trăinicia neamului. 

Si vom spune acestui Iăran 
mândru şi cuminte şi chibzuit. 
şi vom spune ceeace el ştie 
demult, dar ceeace multi dintre 
copiii şi fratii lui surtucari
cei cari formeasă "inteligenta" 
oraşelor - par a fi uitat: îi 
vom spune anume că România 
de astăzi făurită prin sacrificiile 
comune ale atâtor generttpi, nu 
poate fi lăsată pradă jocului 
unui regionalism sterp şi rău 
inteles. Sunt prea frumoase cli
peJe pe care le trăim, pentru a 
nu îngădui să fie mânjite cu 
pretentiile scornite de judecata 
bolnavă a unora ~ri trăiesc 
prin sacrificiile şi se impăune· 
ază cu gloria altora. 

Aşa că. deşi ziarul ar trebui 
să oglindească tot complexul 
vietii noastre soci.o:tle şi - de 
ci, - ar fi necesar să se facă 
şi ecoul sgomotelor surde ce 
se întelesc prin colturi de cafe
nele, vom face totuşi ca. ace
astă chestiune a deosebirilor 
regionale să fie discreditată prin 
chiar ridicolul ei şi (11 celor 

-

cari o colportează. Noi preferăm 
să socotim deadreptul deşăn
lată o astfel de politică fratri
cidA. 

In ceeace priveşte forma în 
care ne vom imbrăca ideile şi 
vom suştine eventualele pole
mici. să fim iertati dacă vom 
îndrăzni să avem despre res
tul civiJizator al presei, o altă 
părere decât a multora dintre 
confratii noştri. Armele atacu
rilor noastre le vom scoate din 
arsenalul adevărului, iar în 
luptă vom folosi tactica bunei 

Adversarilor loaiali le vom 
răspunde cinstit cum se cu
vine iar celor de rea credinlă 
le acomptăm de pe acum o 
completă nesocotire şi - să 
ne seuze cetitorii - dacă, de
venind îndrăzneti, îi vom onora 
cu vre-un derivat adjectival al 
cuvintului ,.prostie." 

Cu această mărturisire de 
credintă trimitem un sincer sa
lut prietenesc tuturor acelora 
care ne vor inlelege. indiferent 
dacă ne vor urma sau nu. 

Tribuna·flouă. 

Cu atât mai vârtos trebuie 
să respectăm sfânta noastră in
frătire cu cât fală de minorita
rii în mijlocul cărora trăim aici, 
aproape de hotarele tArii, atitu
dinea noastră va fi marcată 
prin o lealitate mai presus de 
orice bă~uiaIă. Respedând drep
turile minoritarilor intelegem să 
le şi apărăm în cadrul ideii de 
stat national român. Orice aba
tere de la această linie de 
conduită pe care ne"o impunem. 
nu va fi decât refJexul propriei IOLatitudini. " .. <', ''tI:._ ... __ .. ____ Ml ___________________ _ 
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nile bisericeşti - ind(·erent de . Confratilor 
cult şi nationalitate - vom 
avea in vedere principiile în
scrise in pactul fundamentul al 
Tării. pe care-l vom respectA 
în întregime. Şi nu vom uită. 
nici inleleptele cuvinte care ne 
spun că biserica nu poate greşi 
ci - cel mult - sJujitorii ei ... 

nostri . .. care le împărtăşim publicului, pe care 
le sustinem şi pentru care luptăm 
sunt şi ale noastre nu numai ale 
partidului sau organizaliunii politice 
din Care facem parte. Dacă nu ar fi 
fost şi ale noastre, nu am fi avut ce 
câutâ. acolo unde suntem. Noi avem 
o convingere a noaslră isvorîtă din 
propria-he constiinlă. La baza aCt'slei 
convingeri stă un intreg complex de 
principii călăuzitoare. 

In cadrele acestor principii 
generale vom da o deosebită 
atentiune chestiunilor speciale 
şi de ordin practic, anume: 

Vom continua opera cultu
rală începută sub trecuta gu
vernare şi, pe cât ne va fi cu 
putintă. vom căuta dacă nu să 
o desăvârsim măcar să o con
servăm, chiar în situatia ac
tuală a partidului nostru; ace. 
las interes îl vom purta ches
tiunilor economice - de ordin 
general şi special. privitoare la 
oraşul şi judetul nostru - pe 
cari le vom trata şi discufa cu 
toată împartialitatea, în coloa. 
nele nostre ; apreciind că o 
gazetă. ori cât ar fi de politică. 
nu trebuie să se marginească 
la înregistrarea opiniilor dife
ritelor organizatiuni politice, sau 
a faptelor diverse sensationale 
- ziarul nostru îşi propune să 
dea o deosebită atentiune tu
turor împrejurărilor care se re
feră la sănătatea morală şi 
socială 8 locuitorilor şi va con. 
sacra articole speciale pentru 
apărarea şi conservarea să
nătăliilor fizice. 

Adresându-se păfurii largi 
a poporului. Tribuna-Nouă va 
fi şi o tribună IibE."ră. în care 
oameni din afară de cadrele 
partidului nostru, îOi vor putea 

le adresăm aceste. câteva rînduri 
isvorite dinlr' o camaraderie plină de 
loaialitate. 

In primul rind salutăm dăinui· 
rea. aparitia sau reaparitia in Arad 
a oricărui organ românesc de pub
licitate - indiferent de culoare po
litică. Inainte da a fi impărliti in ta
bere politice - suntem Români. Şi 
ca Români ne bucură că oraşul 
acesta cu o tradilie culturală şi 
publicistică atât de măreală, a isbutit 
in sfârşit să opună publicatiunilor 
miniritare, un început de presă ro~ 
mânească pe care dorim să o vedem 
deplin constienlă de marile ei inda· 
loriri. Fală cu ziarele cotidiane şi per
fect organizate ale minoritarilor. ga
zetele noastre apar răzlet şi au o 
vială destul de efemeră. Ac<;:asta face 
ca majoritatea intelectualilor români 
să se informeze în primul rînd din 
gazetele străine. E regretabil- dar este 
urmerea fatală a unei lipse şi mai re
gretabile: nu avem incă ziarul care ne 
trebuie. Ei bine. noi îndrăznim să-I 
vedem mijind tocmai prin sfortările 
putin coordonate, ftzi - mai colec
tive, mâine - ale noastre şi ale 

. celorlalte trei organe româneşti. 
lată dece nu poate decât sa ne 

bucure această propăşire - deocam
dată cantitativă - a presei româ
neşti. 

Pentru a păşi spre cea calitatilJă 
e nevoie ca noi toti cei cari susti
nem prin scrisul nostru aceste ga
zete, să ne apropriem sufleşte. Inte
leg prin aceasta că trebuie să ne 
cunoaştem şi să ne stimăm reci
proc. 

Noi nu suntem mercenari ai scri
sului. Scrisul nostru nu-l vindem 
la mezat cui dă mai mult. Dimpo
trivă. II dăm publicitătii cu destule 
sacrificii: şi de timp şi de bani şi de 
sănătate. Suntem ostaşi în slujba 
cr€'dintelor noastre. Şi ostaşi nu se 
înjură - se luptă. 

Invingători sau învinşi. ei se sti
mează, se respectă. Cei căzu li sunt 
inmormântăli cu toate onorurile, chiar 
de către inamici. 

Căci - să nu uităm: luptătorii din 
primele rinduri trebuie să fie oa
meni onorabili. Invârtitii şi Iaşii stau 
îndărătul frontului. Cei socotiti de 
legile lării nedemni n-au ce căuta 
în luptă. Ar murdări sacrificiul ce· 
lorlaJti. 

Aşa dar. să ne respectăm. dom
nilor confrati I 

Să ne respectăm şi să nu uităm 
că toale tranşeele noastre politice 
sunt pe frontul unic al românis
muluil 

, Corespondenti! nostri 
din Iudei sunt lugali să De Irimilă cores. 
penlă cel mai târziu piină Marti la prâAL 
Articolul să nu lie mai mare de două pagint 
de caei (Sferturi de coală minislerialăJ 

Dece nu ne·am cunoaşte? Trăim serise citet pe o singură parti. 
toli laolaltă. Ele ,ur cuprinde $liri de interes Dbştesc, 

Dece nu ne-am stima? Ideile pe t P!JK;,~t. ii riaurol controlate. 
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Sfichiuri ... 
Oameni nă2băio~i au existat şi există 

berechet. slavii Domnului. Dar sunt şi ei. ca 
orice altă marfă, de diFerite caIiIă!i. Pentruca 
ceHtorii noşlri să nu piardă ocazia de-ai cu
noaşte mai de aproape pe cei mai deseamnă 
ne luăm sarcina de a le Înfige acestora văr 
rul penitei în .•. turul pan!alonilor ii a·i con
serva in albumul deschis al acestei rubrici, 
piină ce Vre-un muzeolog oarecare se va mi-
oslivi să le facă portretul. Noi ne măr

ginim numai la rapit':. 
lală de-o pildă fripturismul şi neo-friptu

rlsmul. - DI Goldiş. ca să fie sigur de mi
nister, şia inscris candidatura de ministeriabil 
pe listele a trei partide diferite. Şi, fireşte, a 
Întral in guvernul Diui general Averescu. DI 
Vidor Moldovan a părăsit şi Dsa pe Dl 
Meniu şi s-a alăturat lJlui Goldiş. CăIăva 
vreme au dus-o bine Împreună. Dar mirosul 
de friplură de pe grătarul Dlui Goldiş a gâ· 
dilat mările Dlui Moldovanu. In schimbul 
unui subsecretariat de stat. ale cărui avan
agii j-au aprins fantasia. DI Moldovanu fi 

la uf o jalbă. a strâns pe ea semnăturile a 
24 parlamentari din cei 32 ai grupului Gol
diş şi 8-a dus glonl la şerul guvernului, ce
rînd Inscrierea 88 şi a celor 24 în partidul 
averescan 

Dl Goldiş Irăgătorul de sfori a rămas 
tras pe sfoară. 

Dar zidicolul nu se opreşte aici.:OI Gol
diş sună adunarea, îşi reface rîndurile şi 
minune I gruparea Dsale poate compta pe 24 
senalori şi deputati. toli gala să facă zid in 
iurul .e.efului

u
• iar Dl Vidor Moldovanu ră

mine de dala aceasle cu restul de 8. deşi pe 
jalba înnainlală generalului erau semna!! 
m. p. 241 In fata acestei strălucite dovezi de 
Iransformism. noi felicităm penlru virtuoasele 

. inovatii în materie politică atât pe domnii 
Goldiş şi Moldovanu. cât - mei ales - pe 

ceii16 formi dabili oameni de careler cari 
in mai putin de o ~ăplămină au răcul marII 
pe F arfuridi. Acesta chipurile. vorbea numai 
fără să iscă!ească, proede pro şi contra re-
vizuiriÎ~. ~ Paplstaş_ 1 

Ilegeri de preoti. Zîlelele trecute au 
fost al('şi parohi: pentru parohia 
Pedca, Păr. Dimitrie Morariu din Gă
voşdia. pentru Nădab, Păr. Dimitrie 
Popa din Cuvin şi pentru' Pii dl 
Alexandru Muntean, arhivar la Con
siliul eparhial din Arad. 

TRIaUNA NOUĂ 

PoUtică noastră fată de minoriiăti 

Se ştie că actualul guvern 
a încheiat cu partidele mino
ritare un pact, pe baztt căruia 
au luptat în deplin acord în I 
a1egereIe electorale din 1926. 
Cine nu ştie că din cauza aces
tui pact. sau adus jigniri pro
funde demnitălei noastre de ro
mâniI Aici în special. in Arad., 
a trebuit ca bietii români, să li 

fie fortati a vota pe cel mai so
vinist ungur pe Barabâs Bela, 
care în orgoliul lui de ungur 
în chiar preajma alegerilor, 
când avea nevoe de români, a 

. spus că Între lăranul român şi 
scroafă nu este nici o deose
bire. 

neintelegerea dintre majoritatea 
românească şi aceste minori
tăti. 

Indiferent de origină, mino
ritarii sunt mai presus de toate, 
cetăteni ai statului român. In 
aceasta calitate ei sunt che
mati să participe la viata poli
tică pe picior de egalitate cu 
toti ceilalti cetateni ai tării, în 
cadrul şi sânul partidelor po
litice româneşti. 

Partidul JiberaI în demo
cratia lui şincp.ră, adeseori a 
făcut şi face apel la masele 
largi minoritare, să-şi inteleagă 
propriul lor înleres. să pără· 
sească politică de izolare. ne 
ascultând de ordinele venite 
dela 2Tofii unguri. cari susli
nând partidul maghiar. înleleg 
să trăiască numai pentru ei, 
nu şi pentru masele poporu-

Partidul liberal. a] cărui tre- lui lor. 
cut reprezintă o neintreruptă Masele poporului minori
luptă pentru democratie. inle- tar de aici sunt convinse r.ă 
lege să practice fată de mino- padurile încheiate cu reprezen
rităti o politică de tolerantă, tanlii minoritari nu sunt de nici 
însă in cadrele fireşti . al dis- I un folos pentru ele. Cu toate 
ciplinei de stat national, şi oJe I presiunile exercitate atât de 
fralate1or. în adevttratu! lor I B:.:'Ja Barabas asupra unguri~ 
spirit. Jor cat şi de Blascovici 
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că pământurile grofi1or exprop
riati - suslinători ai diferitelor 
pacturi politice - in Joc Sd 
fie impărlite sau, până la im· 
proprietărirea individuală, dale 
in arendă obştii/or de munci
tori rurali. ele au fost arendnte 
provizoriu tot foştilor lor stă
pâni. ca o concesiune imediiittt 
din partea guvernului fată 
de conducăt0rii politicei mina· 
ritare. 

In urma acestui fapt, ma
sele minoritare au început să 
inte1eagă ce: se ascunde sub 
masca şovinismului grofesc şi 
nu au Întârziat să prefere de
mocratia natională dar deschisă 
fi partidului nostru. 

Urrnă,riJe i le vedem de pe 
acum şi le vom desprinde de 
mai ales din cursul evenimen
tp.Ior ce se vor desfăsurâ. 

Până atunci - încă pulină 
răbdare I ---------- -
Un Camin Cultural in Arad. 

Din initialîva DIui Dr. 'Sever Bar
bura Prim Preşedinte al Trîi.>, Arad. 
Augustin Gitla procuror şi altii. s-a 
infiintat in Arad. sub au,piciile de:s
p8rtămânfuiui Aslra un C!l11in C1Il
tural. 

Acasta va fi inslala: in Pak.tu! 
Cultural şi inaugurare va avea :cc 
in cel mult 2 săptăITlanî. 

Merită toată lauda cei L.~ r 

teles necesitatea exislentf'i 
menel'l. Jocal dE' intâlnire şi 
tie pentru românii din Arad. 

, -... o.a 1n"'pt4j!e~ H 

.................. _~'~~ 

Respedând drepLlTHe mina- asupra svabHor, şi cu toale 
rHătilor. credem că eJe vor putea fulgerele cu care se reped in 
fi cu atât mei bine aparate, cu ei orgctncle Jt! presă respec
cât acesteminorităli,îşi vor achiia tive. un mr-ne număr dp, înte
ob1igatii1e de loialitate fdă de, Iec!uali, săteni, comercianti. 
statul românesc. Lîga N uliun!- .,' muncitori 'şi industriHşf ~ 
lor însăşi, la care elementele înscris în piirtidul national-li
agităfoare apelează atât de: beral şi caut6 zilnic să mă-
des. creind o admosferă de r.:ască rîndurile acestui vechi [!a ______ .' .. ~i~~·":~~;iI 

regretabiJă ostilitate. a recunos· partid de guvernămînt, Doctor ' ~ 
cut printr' o motiune in 1922, Ei nu mai vor să asculte I'~ 
că minoritătile au fi~tă de sta~ II cuvântul de ordine al condu- D. M e In t~ te· ... 

Un număr de sateni din comuna tele respective nu namai d7"ep~ cătoriior maghiari deoarece au . 
Radna, s-au plâns autoritătilor ad- iuri, dar şi obligatii. văzut <.;ă aceştia luptă nu pen- Specialist in boli de .... tele 
tive superioare, conlra primarului Orice constituire de partid tru binele obştesc ci pentru sus- genito-urinare şi Sât:g~. 1 
acelei comune, pentru mai multe national minoritar. fie el mă- tinerea inlerese10r marilor grofi, A RAD, ~ 
abuzuri ce le-ar fi sâvârşit şi până ghiar fie svăbesc. este o gre- cu cari adeseori se identifică. l!i 
ari nu s-a luat nici o măsura contra- şală politică, de natură să pre- Pentru doveciirea acestei afir' str. Moi s e N i c o ară 1 f} i 
~to~r~.~~~~~~~~~~~~~l~u~n~g~e~a~s~c:ă~~în~~m~o~d~r~e~g~r:e:ta~b~i~l~rn::a~li~u~n~i~e:s:te~d~e:s~t~u~~I~S:ă~S~P~u~n~e~m~~r:I:5:0:1:::::i:"::::::::;~~~ 

Problema sanitară. 
Problema sanitară este una din 

problemele principale. cari au pre
ocupat în trecut partidul liberal şi 
care problemă il preocupă azi. 
- mai mult, ca niciodată. De 
prezent problema sanitară. starea 
sănătălii poporului nostru. este cea 
mai importantă din motivul, că ace
asta este baza vitalitălii, trăinidei 
poporului nostru. Sănătatea publică 
este singurul factor. cu ajutorul că
ruia se poate realiza fericirea po
porului şi Întări puterea statului. 
Tara cea mai frumoaso, moi produc
tivă şi mai infloritoare, va slăbi şi 
va dR îndărăt spre nimicire, dacă 
populatia ei nu se va inmulti si va 
fi expusa peri rei din lipsa de sănă
tate publica. Trebue deci să recunoa
ştem şi să admitem, că sănătatea 
publică trebue să formeze cel mai 
suprem gâno al unui bărbat de stat. 

Partidul JiberRl a prevăzut însă 
de mult importanla sănăIălii publice 
precum şi rolul acesteia. ce-l are în 
sustinerea puterii Statului: a reorga
nl-;:rd rervidul senitPir, votRno o serie 
de ÎC''71 chiar in ;·mli !n:c' i' _ tOb r,' 1:1 i 

~cu.· p~;, dl ti ~~)t~ttl şi L-l1,bunui,;qi I 
SDllb Irjkd pub KU. . 

IVI Ai Ales Sf' ir,').p· j ne plobkplli I 
san>rL;.d, ,zi. când v, ,k~1 ;1.1 de ZI! 
cum ~e m;jeloă. ·{ml§.ta!eR pep(j·.uiUl I 
nostru iiI" o ~"':' _ de bol., rU.T)nnw . 
tlulJ numele rit: ~!c~i '~("i81e. (em 51:.:.1 j 

acele boli cari bân!ue poporul fasta t'ste una din cele mai pericu_ 
nostru? loase şi distrungăfoare. căci odată in' 

Sunt tuberculoza (boala de piepl), lrimd in familie. infecleaza toti membrii 
boalele venerice. sifilisul. cancerul. ace!!lteia, dacă ei nu cunosc, şi 
malaria şi alcoolismuJ. Iată câteva nu dispun de cunoştintele necesare 
boli amintite în general. pentru a pU' În cei a ce priveşte măsurile de apă
lea răspunde la cauza distrugerii, rare În contr" aceslei boli. 
nimicirii poporub.!i nostru. Aceste SifilisuJ este periculos mai 81es 
boli şi-8u aflat terenul potrivit in din motivul, că după nu anumit 
rândurile poporului nostru. care pe timp şi nelralal (nevindecal) produce 
deoparte este Încă istovit de miserÎile degenerarea organismului. înebunirea 
răsboiuIui. iar de altă parle lrebue persoanelor atinse de aceasta boală. 
să recunoaştem că duce o viată cu II:l.Iă deci motivul. penlru care băr
totul neigienică. Ca să ne putem face hatii de slat trebue să se amestice 
o icoană despre nimicirea ce o pro- în cauza sănăIătii publice şi '3ă vină 
duc aceste boli. este nf"voie să cu legi aspre, pentru a putea infrâna 
amintese. că d. e. anual mor de Iălirea acestor boli sociale. A lupta 
tuberculoză tn RomÎnÎa aproape însă contra acestor boli numai prin 
80.000 oameni. Am putea spune. că legi, este prea putin şi nu vom 
o armată întreagă se prăpădeşte ajunge la rezultal, pentrucă oricât de 
anual numai de h.::berculoză; sifilisuJ severe. de aspre vor fi aceaste legi, 
încă omoară anual 20-25,000 de nu vor duce la rezultat. dacă mas
persoane. Cancerul de asemenea a sele poporului nu vor pricepe impor
incepui în ulHmiri ani să ia proportii tanta sănătălii publice. nu vor fi in
mai mari. Despre rav8giile produse slruite, luminate În chestiunile sani· 
de alcoolism suntem cu totii zi de tare, cu un cuvânl, dacă nu vor avea 
zi martori. educatie, creşterea sanitară. Tocmai 

Este desfu1 deci să Bnimlim nu- din acelit motiv ne-am hotărât a lua 
mai Rcesti numerei ca să ne putem în programul nostru şi educatia sa
ÎClce n iCIJ.:,nă a('c~I,~e bo~:1c sC'ciale. nitară a poporului nostru. 
cmi dis:îlj:!" în dco>,r·hi ;:>o;)(\ruJ nostru Cu tolii trebue să fim convinşi 

Gn, i:jl~'1 f.ce~lor boli zace însă despre însemnătatea sănătătii publice, 
in hj:lul. (il ;HJel,~ din ele se moş- astfel incât dispoziliunile legilQr Rduse 
tfnes~. se t"irI-'· l d:'\d rărinli ~a . şi celor ce vor mai veni să nu se 
c )pii, [1imj(nd fi~;!;cl [1': numai per- impună cu forta. ci având noi cu 
sAire;e in,ectd!e ci ŞI pe urrnaşii totii educatia sanitară neces8Iă, ele 
dCI,;:;;/lil8. ,6.Ş8 e sif,:::;ul. F "!ala ace- să fie respectate fi executate de 1 

călră noi în mod natural. Aş"! dar,_ 
cu totii trebue să ştiim că tubercu4 

loza (boala de piept) se râspândeşte 
prm scuipat, deoarece scuipatul bol· 
navului df" tuberculoză. contine ba~ 
cilul de tubt'rculoză (cauza tubercu
lozei), deci ştiind noi aceasta vom 
răule să ne tinem de acesl adevăr. 
respectând regulele igienee. fără ca 
legea să ni la impună. 

Vom veni înaintea cetHorilor 
nostrU cu o serie de articole. des
criind bolile sociale susamintile. vom 
arăta felul şi căile Jar de infectare 
şi răspândire şi în sfârsit vom da 
modul şi măsurile de apărare contra 
lor. Totodată vom arăta şi unele 
obiciuni rele, dar foarle răspăndite 
in popor. cari obiceiuri joacă un 
rol insemnat în răspândirea boa!elor 
sociale la sate. 

E drept că va fi grea lupta ace- . 
asta ce vom duce pentru starpirea 
boalelor sociale. dar trebue să o În
cepem în interesul existentei nORstfe. 

România a pierdut foarle mult În 
râsboiul pentru unire, a adus jertfe 
grozave dar cu toate acestea cred şi 
am speranlă in poporul nostru, că 
toate pierderile acestea le va putea 
repara uti0r, dacă toti fadorii şi în
deoşebi statul şi societatea de azi 
va recunoaşte importanta să nătălii 
publice în consolidarea statul nostru. 

Dr. M. 
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Biserica.. Preocupările national economice ale partidului liberal. 
In loc de program. 

Dragos[ea de neam şi de tară de 
Gazeta noastră fiind hotărîtă să cugetare şi de lucrare din trecut 7 care f,;U fost pălrunşi Intemeiătorii 

slujtlscă in prima linie trebuintele Onre acum, când atolm\lostivuJ Dzeu partidului liberal la infiintarea lui, 
păturei largi a poporului nostru, s~ va ne'a Învrednicit ca toti românii să au Iă8at·o ca scumpă moştenire ur
interesa de toate părliie vietii lui. Intre ne vedem intr'o sIngură taTă mare maşilor lor. Aceştia au făcut apoi 
acesteR desigur că una dintre cele şi frumoasă, să apucăm altă cale din ea cult. brmând până in zilele 
mai insemnale este laturea sufletească, decât cea de până acum? Oare să noastre o pu/ere de atragere in par
religioasă, morală. Prin urmare incit orbecăim in dreapta şi în stânga pe I tid" irezistibilă, adu/uror idealiştilor şi 
dela început dorim să arătăm care căi necunoscute, pe cari ne indea- hunilor patrioti. Gratie acestei im
este tinuta noastră fată de viata re- mnă să mergem unii străini, furi- I prejurări. partidul liberal a fost per
bgioasă a poporului nostru, fată de şali intre noi, ba chiar şi căliva frati manent inzestrat cu talentf:' strălu
legea, credinta şi Biserica r.oaslră răIăciti de ai nostri? Dimpotrivă noi cite. Din aceste inepusabile resursf:' 
strămoşască. • credem că în privinta aceasta calt"R intelectuale şi morale s'au ridicat 

Fără indoială că rolul Pf\ care noastră viitoare să fie tol cea veche. alâtia iluştri bărbati de stat. a căror 
trebue să·l aibe legea şi Biserica Credem că numai atunci vom putea aclivitatea a imbogăLit cu pagini 
noaslră astăzi precum şi în viilor înainta pe toate IărâmuriJe vietii marele istoria modernă a României, 
este hotărât de viata sufletească noastre nationale, dacă viata nea- Încât se poate zice, că isloria aces
aproape de două mii de ani a nea· mului nostru va rămâne şi mai de- tui partid politic, se confundă cu 
mului nostru românesc pe aceste p<irte tot în alvi8 de până acum. cea a tării. 
plaiuri, Ceace a fost pentru noi în Călăuza noastră viitoare va fi cea Bărbatii cu inimă mare şi cu 
trecut credinta şi Biserica ododoxă, veche: duhuL românismuLui creştin I largi orientări, cari au stat la con
aceea trebue să rămană şi in viilor. ortodox. Numai urmând acestei stele ducerea partidul liueml, tiU avut şi 
Şi când ne gândim la trecu!ul nostru conducătoare, vom putea face din I intelegere şi pricepere pentru 8 cup
de două mii de ani, trebue să ne România a tară model, care să rinde in preocupările partidului, şi a 
aducem aminte intotdeauna de lu- lumineze şi să strălucească ca un soluliona armonie. toale problemele 
crul următor. Toate poporele creştine soare între celelalte popoare prin eul· obşreşti: culturale. sociale. politice, 
cu cari am t1juns în atingere vre- lura, prin moralitate şi prin inflorirea! şi economice. dând fării un avânt 
odată şi cu cari sunlem astăzi ,vecini, tuluror virtuti/or creştine şi patriotice .. aprecial de intreagă Europa. 
sârb ii. bulgarii, ungurii, polonii, ruşii, Având în vedere ace~te adevă- Partidul liberal s'a ingrijit să dea 
germanii, ele. au trăit timp îndelun- ruri, la care trebue să tină cu tărie tuturor ramuriior de productie şi 
iat. veacuri multe. ~a păgâm şi nU- oricare român bun, este lucrul cel muncă natională. foate conditiile de 
mei mai târziu au primit credinta mai natural dacă ne propunem şi desvoltare şi progres, Dându-şi sea· 
creştină. Noi lnsă nu numai că sun- noi să dăm cel mai larg concurs ma la timp de valoarea imensă a 
tem cei mai vechi creştini dil1tre toate biselÎcîi noastrp. :strâmoşeşti întru bogăliilor naturale ale lării, cari ten
POP''''H",l~ inVPCÎiL,te, ci ne-am ş, creşterea poporului nostru la lumina tează finanta inte-wation8lă dorilo
llf'tsCC;! dcodaL'î ~Î ca românj şi ca evar.ghcliei creştine. Ne vom înle- Are de a acapara totul. - el ti luat 
rrl'~L.1L Zi'lmi'din'H neamului nostru reSti deci de toate manifestările vietii măsuri de precauliune._J>entru a feri 
pril~ tlmesteC:tl.Ie" sângelui ·~Dadlor - bisericeştCdin~ lttra- întreagă, dar von1~· tara de Q subjugare oconomică,
cu acel al cojVi1!~tilor romani aduşi spune cuvântul nostru mai ales căreia de regulă li urmează şi cea 
pe fJlcllurile acc_c,tCfi de marele îm- despre lucrurile bune dela noi. din politică. Prin acea lozincă optimis
părut roman, T·. :»n. s'a întâmplat epdrohia Aradului, unde preoliunea tă: "prin noi, insi·ne" persifiata de 
odată cu pnmirea creştinismului. Şi sub conducerea Prea Sf. Sale Pă- inconştienti, de inslrăinali şi de slrăi· 
nmm'll ~T1n puterea creştismului s'au rintelui Episcop Dr. Grigorie Ci, nii din tară. a arătat drumul, ce tre· 
incll'?gat jnolatia ~şis' au con topit Comşa lucreazo cu mult zel pentru buie urmat pe terenul economic. 
Intr'o u~litate sufll;' tele cu însuşirideo- Întărirea credintei străbune şi a Bise· Azi sunt pe cale de a se convinge 

lţ' llIebi~e el~ co'~ojşlilor romani şi. ~le ricii ortodoxe nationale. şi adversarii partidului liberal de va-
i _~r'r-'~~:,;<11. Pf;ll p~ut~rea creşbms- În ce priveş.te pe fratii nostri Ioa rea exlr~ordinară f\ acelei indru-
f .ulUi S o. p1n~d, poporul ro- uniti sau greco catolici. a căror bi- mâri sănătoase. 

J.ne:;C cu sutletitl? au national, care 'lerică chiar şi după legile fării ere Procesul clarificării raporturilor şi 

" 

'1 

a lăm ~j s act' ~[js ~; i eschimbat până înfăietale fată de celelalte biserici situatiei partidelor politice din tară 
l;\ 1).I'1a de astă ~j, Astfel cu drept minorilare, vom cultiva sincer bună- nu s'a terminat, insă progresează 
cuv~nJ p,r~Cfl" lZ;Cf:: 'că credinta şi intelegerea cu dânşii. Nu })rea are simtitor. La tot cazul azi este mai uioa
B\~e,ca elU ~ttl! id :eagămul poporu- rost ca bisericile noastre nationale ră o orientare, decât in primii ani 
lu:' istO<'A'''şi ne;8U fOat mama cea să se războihScă întreolaltă atunci de după unire. Negustorimea şi ina 

b\.l~it)cepând CLi naşterea noastră când avem de luplat împ('llriva alâ- dustriaşii trebu~ să cunoasă azi. că 
!;. acum 1~; veacUrl, tor duşmani comuni. partidul liberal este unicul partid 

De 8~unci, in tot declllsui istoriei Aceste este punctul de plecare care a realizat ceVR pe teren eco-
nOf!strt'. viatA rOdsirii sufletească el al gazetei noastre privitor la viata nomic. şi care a dovedit a fi cel 
fosl îniutdeauna strâns legată de le- religioasă a poporului nostru. Vom mai puternic protector al comertului 
gea şi Bi<o"ricd ortodoxă română. fi multumiti dacă vom pulea fi cât şi industriei indigene. Atâtea orga-
Cre'1Hlld creş\ina a însuflettt pururea de putin folosilori Bisericii noastre nizatii profesionale, instituliuni de 
pe ~trăbun:i noslri în toate lucrările. strămoseşti întru realizarea teiului credit, legi de ocrotire şi protejare l:t 

În !oale toande:>tările vietii lor. Blse- ei sublim. (P.) iodustrie sunt realizări concrete şi 
IJca o::Qdo",ă, mmână a avut de ....... --. ...... _--,--_ .. _-. incontestabile, pe acest teren. Ma-
multe or e singurul şi întotdeauna ro- riie instituliuni financiare infiintate. 

_ luI covâr~llor in viata noastră din Rugani pe membrii parlidului nostru din organizate şi conduse d~ membrii 
Covăsinli. să ne lină În curenl cu lDale şi trecllt.Am puteaaducenenumărate do· pa.rtidului, adică cum se obicinueşte 

vezi spre a lămuri şi maibioe acestluc- canele la care sunl SUPuşi de călre autori- 8 se zice, băncile liberalf:', - nu fac 
ru, altcum recunoscut de toată lumea. făli şi reprezeRtan\ii ticli.elor organizaJjuni altceva decât, că realizeze un prog
Aceasb:l vom face-o altădată, acum politice din localitate. Aceasta penlro I răs- ram de activitatea economică româ-

!'\. d punde cu date precise acelora cari in loc 
I "', fljunge sil spunem că in cauza I ... fI' I d nească. 

~e8lei l~gături stulnse între viata de argumtnle e mIniU li osesc DOfOlU ru· Vedem cum se pot produce va-

" nOL\slră nationa!ă şi hlre viata bise- mului. lori cu munca românească, chemată 
ricef.lsce. în mintea }{omânulul vorba - .------------- fi scutura cu vremea jugul tributar 

... creşlrn·' me -intelesul de "român" li e52 "'....... +FiD

I 
al importului de fabricate din străi, 

ŞÎ Românul numeşte credinta sa re- Peşte de",._'Qunăre~__ nătale. Toale aaestea se fac cu ade-
ligioasii cu nllomea de .,lege româ· viu şi profiSP,::\' ~l.udi şi C -', I vărat "prin noi 1r.~i-'1e 1" _ '1' nu " 
,nească." Duhul C'.~e~!:.,isrnlllui român se caI?ăt;\ in fj p r"',l" Jul şi VL ~ 1 r)O~~ic eXls~a in !'l.~a ac~asta u~ sin- , 
,ortodox trece r,~" -fir roşu prin nen ltt f:rm;-; ~ rO'm~n, care In suJ~wl StiU~ 
intreg f,elt,f{t: :1~"!IIJ_, 1 Io~::~' ~ !-11,"' - - I nu b:1ecuvinleze aceRsla. acliV1fate II 

Dacă e:>l':_ l'~tU I ,. i" ,,~"ntrL' I ',", ... ~-... ";, I de ernF>~cip~r~, tlalinral - eeono-
trecut, alun-:l ,,"" ':L', ' • h'rect : , I . ~ D., mIcii 'i 1\ 'mamei. I 
OHre aCJlm să '1\,.,,, ' J J~ i JljlrQ'aiil·.I'IW"lS· :.:,"orlf~-~" ,., ',: .l-'arlt(,h~ li;' .,1.J e'lie partidul fap. 

telor. Cine e in stare să le intel ea
gă, şi să le apreci~ze, cine va ~ti 

să desfăşoare o muncă armonizată 

cu interesele tării, cine voieşte să se 
incălziască de razele binefăcătoare 
ale institutiilor economice ale parti
dului liberal, işi va~ alege singur dru
mul ce are de urmat. Partidul libe
ral nu momeşte pţ nimenea risi
pind promISiuni nerealizabite. ca 
partidele demagogice; drumul ce'l 
urmează este un drum drept, fără 
cotituri şi fără ascunzişuri. EI are 
incredere nestrămulabilă in vlaga 
acestui neam şi' n puterea de vială 
a lării, şi doreşte să infiItreze şi în
tărească in sufletul fiecărui român 
şi cetătean al aces!ei tări. increde
derea in puterea creatoare a geniu~ 

lui românesc, care a intruchipat 
aceasta admirabilă şi bivecuvântată 
tară. La bazele României mari sunt 
zidite vieti, energii şi mult suflet ro
mânesc. Dacă CU truda şi suferin
tele noastre proprii, am fost in stare 
să ridir:ăm, această minunată dă. 
dire. vom fi capabili de sforlările 
necesare pentru a o păstrF.l şi griji. 
in ciuda atâtor cărlitori şi bârfitori, 
esterni şi interni. 

1s1 

tru 

* 

Aceste sunt credintele partidului 
liberal. cari îl conduc in activitatea, 
ce o desfăşoară. Scopul acestui ziar 
este de a informa obiectiv ,şi cinstit 
cetitoriI, pentru a-i emancipa de su
gestiile interesate ale unor oameni, 
cari obsedati de impresi:le jugului 
unguresc, nu s'au desmelicit, pentru 
a judeca şi făptui româneşte. Atitu
dinea incoştientă a acelora, cari stă
ruie intr'o directie negativă, Înlâr
zier contopirea şi unificarea sufle
tească de-săvărşită. 

Partidul liberal nu are teamă de 
o opinie publică serioasă şi consti
enta, pentru că patriotismul inalt de 
care e insufleli1, şi capabililatea de 
a·şi realiza programul, il ridică peste 
aricI': rivalitate de partid. Activând 
noi opinia publică, din aceste linu
turi cari in era maghiară au dat 
dovadă de înaltă conştiinlă nalio
nală românească, nu urmărim alt 
scop decât să o facem să actio
neze acum româneşte I 

Iată care e scopul nostru 1 

Şcolare. 

Examenele de definitivat ale în
vătătorilor din Judetele Arad, Timi,
T orontal şi Caraş·Severin, se vor tine 
in Arad, În localul seva alei normale 
de fete (B-duJ Gene-raI Dr~-galina. 
-TomlSiunea- -exammafoare, alcă. 
Untă de Miniq!er, e compusă din dd: 
Stefan Ciuceanu, preşedinte (istoria), 
AI. Constantinescu (Ib. română), A. 
Crişan (matemafeci), T. Mariş (PC
dagogie), şi încă un membru care 
va fi numit ulterior, pentru geogra
fie. 

Examenul va începe Luni 14 
Martie orele 8 dimineala. 

• 
~,.f<;·ţi Q MI:'l:"c au sosit in locali

fiî~ E::-':~;":~~':ir:u şi Bâ.rsan, in
specfoare gClll'rde per.ţru Învătp.~~:~,-,>" 

tul s::;::'un:c..~ ~; normfll al fele l 
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calitate, vitele sunt in general slabe, 
nu ca de obiceiu. 

Greutatea transporturilor continuă I 
să procupe agricult~1ra. Din cauza 
neputintei de a aduce cantităti sufi
ciente de cereale în porturile noas
tre, se pierd cele mai bune mo
mente şi peste o lună, vom veni in 
concurentă grea. pe toate pietele 
Europei, cu cereai ele din Argentina, 
cari deja au inceput a fi trimise. De 
altfel situatia transporturilor nu pro
mite nici o ameliorare. 

Astfel în prima decadă a Junei 
Februarie s'au Încărcat 38.693 va
goane, iar În cea de a doua decadă 
a aceleiaşi luni 36.576 vagoane. 

Precum se vede ultimele încăr
cări sunt în descreştere. 

Piala lemnului este şi ea în 
compledă stagnare În ce priveste 
exportul. Campania de primăvară, 
care în toti anii pe vremeas aceasta 
era deja înaintată, acum este redusă 
numai la piata internă. 

Situatia celorialte industrii este 
stalionară, 

Emigrarea. după statisticile ofi
ciale este În descrestere. Cererile au 
fost, În semestrul Iulie Decembrie 
1926 În număr de 4407 fată de 
18.768 În semestrul precedent. 

nevoe pentru a se desvolta. 8slfel 
lnca! să poata aduce o mai mare 
contributie economiei netiooale. Pre· 
şedintele acestei insemnate institu· 
tiuni este domnul Doclor C. Ange
lescu, fost Ministru al Instructiunii 
publice. 

TârguI dela 4 Martie ·1927. 
S-au vând a! şi currpărat: 

106 cai, 99 vite cornute mari, ŞI 
236 porci. 

Preturile au fost: 
Cai de muncă: 3000-12000 

" .. trăsură: 12000-18.000 
Vitei: 1750-2500 
Vaci: 4000-16000 
Boi: 8000-12000 
Porci slabi: 1200-2600 
Porci graşi: 30-35 kg. 

Pasări de curie: 

Găini: 80 -100 buc. 

.. de secară: 10 
Carne de vită: 35-37 kg. 

.. mânzal. junc. 21-23 kg. 

.. vitel: 42-44 I 
.. .. oaie: 20-22 

. ,. .. porc: 40-43 

Clădirea noului local şcolar se 
va începede de primavară. Materia
luI: pialra cărămida, nisipul şi lem
nul cioplit stantat gata la dispozitia 
Anterprenorului. Raportor. 

Siănina crudă: 46 kg. \ 
Oslinză: 50 kg. __ .. ___ W!i!II

w 
_______ ... __ 

Untura topită: 52 kg. I 
Ministerul de Justitie . ~ 

Târgui din Bă.rzava·1 Comisiunea de tla!uraiizări. 
28. II. 1927. 1 C f 

. . Afon orm art. 23 din legea pnVl-
_ I~ flAec~re . LUni, avem larg de 1. toare la dobândirea şi pie-rderea na-

5aplamana. bme ccrcelClt de comu· I t· "1-1" A bl' W -nele din jur. \ Iona I a!u, romane, Sf' pu Ica urma-
Trecând pir el le cupIlnde jalea. de ~ toarei:!. cerere df' naturalizare, spre 

cele 8'.;17..ile şi vă~ute. Jşi aduc.e ~ărma- I ştiinla acelora ceri ar voi să facă 
~~l prt;ts!tor de v.lte .marfa la Pltlt~ până i vreo întâmpinare, potrivit dispoziti
I se gauresc opmc1]e de d um, Iar la unilor art. 23 din zisa leae' 
sfârşit când îi dă drumul, pe banul ::> • 

primit - făcându'şi socoate _. dând 
vamă şi pe pasapoarte, abia· i mai 
rămâne de opinci. Dar să trec la di
lerite mărfuri: 

Domnule Preşedinte, 

Rate: 100-150 bue. 1. Porumb nu s'a văzut. Cumpă-
Gâşte: 250-300 buc. fă!orii oferă 130 L. per măsură (30 

Subsemnala Orban AQ'neta. do
miciliată in Arad str, Sarmisegetuza 
No. 13, cu onoare vă rog să bine-

Curei: 200-300 bue. ritri.) , 
Pretul alimentelor: 2 P h d . ărec ea e oi ori caprt' ajunge I 

Ouă: 2'00·-250 buc. Ll;ti 4-500. , I 
O nouă mare institutie Financiară B d 30 3 k I rânză e vaci: - 5 g . 3. Porcii, foarte cercetat: 

de credit, se infiintează În Capitala Brânzâ de oi: 70 -80 kg. 
tarei. anume. "Banca solului şi Zmântănă.: 40 lit. a) parechea purcei (7 sept.) L. 3-400 

. voiti a-mi acorda cetătenia română 
prin naturalizare,. având în vedere 
că că toate interesele le am în Ro
mânia, unde locuesc din anul 1908 
şi unde imi este asigurată existenta 
pentru care motive voiesc a mă sta~ 
bili definitiv in această tară. Din ac
tele de sub 1-7 se constată că in
trun~sc condiliunlle prevăzute în 
art. 7 din lege. Primiti vă rog O-le 
Preşedinte expresia supusei mele 
stime. 

Subsolului", cu un capital social de Lapte: 7-9 lit. ~ b)"" 3 luni " 4-600 i 
P t 

.\. . I C).." 1 an " 2000 i 
400 milioane lei. re un e maxima ~: d) Bucata jumătate greş dela ghindă 

Banca are de scop incurajarea Făină neagră: 7 lei kg. ajunge 28 Lei per kg. 
industriilor. agricole, miniere, petro- Făină semi albă: 11 lei 4. Vitele cornute un le certează 
lHere şi a organizatiilor de motocul- .. albă: 12 lei nimeni. 

de patisarie: 14 lei a) Piirechea boi grei SOI'U 
tură. Ea va pune la dispozitia intre- d 10 1 e secară: ei aleR cu Lei 25.000; mijlocie Lei 
prinderilor româneşti, capitalul şi "de porumb: 6 lei 18.000, iar mai uşurei Lei 12000. 4 

• to.a.t.e.m~ij.Jo.a.c.e.le~te.h.n.i.ce~d.e~c.a.te~a.r.e~~.P.â.i.n.e.n.e.a~g~ra.-.:.7.·5.0~k~g •. ~~~~~~~N~u~lr~e~tu;l~:p~:~~ tot-fiin~de proastă I 
Orban Agneta • 

Fabrica de Impletituri şi Tricotage din Arad S. A. 

Capital -15,000.000 Lei. 

BILANŢUL 
ACTIV încheiat la 31 Decemvrie 1926. 

~. - - . 

Cassa . · · · . · 486.676 - Capita 1 . • • , 
Fond General de rezervă . 

PASIV 

Ministerul· de Justitie 

Comisiunea de Naluralizări. 
Conform arI. 23 din legea privi

toare la dobândirea şi perderea na
tionalită1ei române, se publică urmă~ 
toarea cerere de naturalizare, spre 
ştiinla acelora care aryPi să fa~ 
vreo in!ănpinare, pofrivit dispozi~ 
nilor ar!. 23 cU,n zisa. lege: 

Domnule Ministru • 

~.' 

Teren · · · 108.430 
lmobile · · . · 8.933.303 
Maşini şi instala1uni mobiliare · 10.916.320 
Mărfuri fabricate · · W.022.275 
Materii prime · 2.106.828 

Materiale diverse 3.250.617 
Combustibil · · · 278.789 

Unelte · · · 47.341 

Mobilier 887.085 

60 
45 
72 
-
-
-
,~ .,. 

-
90 
36 

Fond 
Fond 
Fond 

de amortizare. . : 

. 115.000000 
1188.506 65 
8.724.214 29 

989.635 de amortizare suplimentar . 
de pensiuni şi ajutor al fune. 

tionar ilor. . . I 
de binefaceri. . . . '1 

774.948 61 
60.964 65 

1.541.104 
Fond 
Rezerv e. pentru creante dubioase . I 
Credit 

Banc 
on: I 
a Românească 27.592.000'-

Soc. 
di! 

Naliona)ă de Cre
Ind. d. crt. 
Natională de Cre-

10.214.321'-

Subsemnatul Mauriliu La.dislau 
Breitbarth, căsătorit;\ de Drofe~iune-
comerciant din Arad'; str. Dinilrie 
Raieu No. 11 născu! şi' -~res(/t in 
Arad din părinli comercianti ŞP{O
prietari acolo. Sunt legat de lan 
românească atât prin legături de fa
milie care este 8şezală in Arad cât · · · · · 

Efecte publice şi ac1iuni 
Oebitori pentru mărfuri 51 370.130.81 
Oebitori avans as ma-

teriale div. · 80.768.42 

Cautiuni · · 

CONTURI DE ORDINE: 

Garantii statutare · · · 
Efecte în depozit · 
Diversi efecte depuse În gaj · · 

'-
p. Preeedmte. 

V. V. Stefan .. 1" .... _ . oC~ ......... _,~,. 

Director Gen. 

c 

1.000.0CO - Soc. 
dit 1 nd. cL Scont 1.458.059'15 ! 

Oiver 

51.450.899 23 Divide 
Reporl 

şi creditori -17.425.529'57 '1' 56.689.909 72 
nde neridicate . . . 62.983 

din 1925. 13.980·IS I 
5.000 - Profit - şi perdere În 1926 4.447.320'24 I 4.461.300 39 

I -
; 89.493.566 26 89.493.566 26 -

340.000 -
17.643.049 52 
17.750'000 --
35.733.049 52 -

CONTURI DE ORDINE: 

Dep. d 
Div. CI 

e Garanti statutare 
ienti efecte în depozit 
depuse în gaj Efecte 

Administratori delegati: ~ 

Dr. M. Mărcuş. Or Alex. R~ , 

lUULRACZ. Director ~;~~. N. ~'W~U. 
,,~-

Verifical oi găsit "X .0:1 

340.000 
17.643046 52 
17.750.000 

F
35.733.049I ~2 

I 1-
Pentru contabilitate: 

,,'4; 

C ..... 'Mri; 1\.1. C .. : ":, \1. Cfn~tanfin, Gh. Dumilresci 

şi prin interesele materiale fiind sin
gurul chemat să conduc comerlul 
bătrân ei mele mamă. Pentru aseasta. 
dorind a deveni ca cetă1ean român, 
calitate pe care am perduto din ne
cunoaşterea legilor, rt"spedos vă rog 
să bine voiti. ca pe baza actelor 
enumărate pe ('onlra pagină a~mi 

acorda naturalizarea română. 

Cu deosebită stimă 

Mauritiu Ladislau Breilhbarl. 

---, ........ ------...... -Cel mai frumos cadou de Paşti 
este o poză în mărime natu
rală pe care a scot după orice 

altă poză cu 
Lei 180b u cat a. 

/ 

B ~ A'U N 
Cale'a Banatului Nr. 3 

. 3,/ A rad. .................... 
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Primim şi reproducem intocmai 
următoarea: 

\ Epistoală deschisă 
cătră Domnul Minis .. 
tru de interne Octa

vian Goga. 
Domnule Goga! 

Dacă ne aducem aminle bine. 
paremi-se in anul 19C5 O-Ia venise
şi pe plaiurile noa.slre şi candidând 
ca deputat pentru Parlamentul dlO 
Budapesta ne-ai vorbit cu mult drag 
despre fffl~îi noslri din tara româ
nească despre care ne spuneai că. 
inlre bitii. au oameni mari cu multă 
iubire de tară şi de neam,-o anu
mdă familie Brătianu. Spuneai că 
unul din ei, Brătienu. bătrânul, cu 
miTllea sa cea mare a infiintat Re
gBlul RomAniei de atunci. şi că acest 
Brătianu. precum şi fiul acestuia cu 
numele Ionel Brătianu au mul!ă iu
bire pentru noi C<omânii subjugali 
sub călcâiul unguresc. 

It 

Noi n-am uit~t aceslea frumoase 
cuvinte ale O.lale. deşi de alunci 
până la 1919 a dus "multă jale Mu
răşul." iar O-ta de alunci ai ajuns să 
fii - nu deputat in Camera tării 
ungureşti, - ci Ministrul al Româ-! ~ 

; " , ' 
niei man. 

, ~ 
. l i . 
i ! 

In decursul acestui amar de vre
me noi. oamf'ni nu cu mul!ă carle, 
am mai auzit că lone! Brâliaou, nU 

i nu ştim. O::lre 101 acela despre care 
~:. ne-ai vorbit O-Ia ar fi acesta? - în 
:r (lnul 1916 a băgat mica tară româ-
1. nească in războiul mondial, cică. să 
: i ne desrobească pe noi Românii a
I : flati sub alte slăpâniri. 
, l Noi, plugari români din comuna 
'~ T alpoş, plasa Chişineu-Criş, - unde 
r~ O-ta in anul 1905 cl'lşi candidat de 

deputat in Parlamentul unguresc. 
ne.ai povetit ceJeade mai sus zise, 
- in o zi de repf1US povestind 
despre celea spuse cu atâta dragoste 
de neftm, de D-ta, intr'un moment 
de insuflf'tire natională am zis noi, 
că Dumnezeu să-I trăiască pe acest 
Brătibnu Ionel. 

Nu ştim Însă ce schimbare s'a fi 
f,- ,i făcuI de atunci in lumea ace
eil , şi că oaIe ce a păcătuit acest 
IUdeI Brălianu, că noi pentru că 
; .-m dr,rit acelui om, in moment de 
i:'iuf!c;irt'. trai indelungat, am fost 

'1 .' '.~' ~i; goană de nolmul comunei, 
1U-'lî-sC'" proce::;e verbale. in 
. imra am fost !Mâti de câteva 

: ~.P .'. 11 Oşineu-Criş, in 
K:n. de comuna 

~ am fos' ':ali in jude
.ucă am CiVU; cutezanta să 

_ Dumnezeu şQ:1 trăiască pe 
rătianu. 

,triurie ne este de~pre aceasta 
cH~jl Pre!urei plasf'Î Chişineu-Criş 

... ! Of -1·Y26. 
;;';i acum, DQmnule Goga, ne f'T

fr:ţi daca Vă rugăm să .bine-voiti a 
ne desiuşi ceva, că cel pulin să 
şkn pentru ce avem să ispăşim 
contraventl1 mare c(' am comis 
[!lunet ciind (am dorit nu moarte, 
c,:: \"ială. lui )one) Br:tlidnu. 

l-':: Te rugăm să ne spui D-ta că 
/acest Ionel Brălianu este acelaşi 
Brătianu despre care O-la in anul 
1905 ne p6vestiai cu atât . drag, sau 
nu cum va oare este vre' un frate de 
al lui Lenin, Cicerin, sau vre'un 
altul rău \loilor tării noaslre romB." 
neşti? 

Ne vei ierfa, Domnult> Goga, 
dar noi suntem nedumereti şi cum 
am mai şpus, plugari nu cu multă 
carle, însă toluşi am voi să ştim că 
prin fapla noaslră de sus descrisă 
oare ce păcat am săvârşit? 

Mal mulli plugari români din comuna 
J alpos. judetUl Arad. 

-) Originalul cu semnăturile autorilor il 
Jinem la dispozitia acelora care s'ar indoi 
de aulenticitatea lui. 

Adunarea Generala a sociefătii 
Fabrica de Impletituri şi Tricotaje 
din Arad, este convocata pentru ziua 
de 12 Martie la sediul său din strada 
Penes-Curce.nul Nr. 7. Arad, 

> • 

Situ~tia Pădurilor tt08stre. 
Tara noaslră este inzestrată cu 

unele din cele mai frumoase bogălii 
naturale, cu pădurile ei. cari cup
rind un teren ideal de 24% din in~ 
treaga suprafată. 

MeniinereR acestei suprafete este 
de mare importantă pentru econo-, 
mia tării, a cărei exploatare neralio
nală deşi de prezent nu se va 
simti, insă pentru viitor va fi un ade
vărat dezastru pe care suntem da
tori să-I evităm. 

Prin reforma agrară o mare parle 
din pădurile Statului şi particulare 
au trecut in proprietatea comunelor, 
fiind expropriate cu scopul de a 
aproviziona in mod rational popu
latia comunelor cu lemnele de foc 
şi constructie, necesare. Acelaş scop 
l-au indeplinit până in prezent şi 
pădurile proprietatea foştilor urbaria
Iişti. 

Iată par/ea pădurilor cari ne in
teresează mai mult. care este mai 
mult expusă. in al cărui ajutor sun
tem datori să sărim, pentru a arăta 
consecintele ce vor urma şi nenoro
cirile inevitabile cari. - repetăm -
deşi pentru moment sunt neobser
vate. insă cu atât mai dureroase 
pentru viitor. Avem doar atâ!ea 
exemple ca urmarea acestor exploa
tări nerationale făcute mai ales in 
timpul răsboiuluî, extrăgându·se in 
mod forlat tot ce a fost bun, având 
azi majoritatea pădurilor urbariale 
intr'o strare de deplâns, fără nici o 
valoare neputând conta nici mucar 
pe o regenerare naturală, şi este 
dureros când ne cugetăm că această 
risipă se continuă in unele părli 
chiar şi astăzi, de către unii din lo
cuitori in detrimentul altora. 

Dacă ne găndim că inundările 
cum au fost iarna anului trecut, pre
cum şi alte anomalii atât de frec
vente in ultimul timp, este lucru do
vedit că majoritatea obvine din 
cauza . exploatărilor neraiionale a 
pădurilor, atunci suntem datori a ne 
gândi serios la aceasta problemă, 
indemnând populatia la replantare 
după exploatare şi la ocrotirea lor, 
ferindu-Ie in tânerete de păşunatul 
vitelor. altfel in locul pădurei verzi 
îşi fac aparitia coastele tri&te de lut 
şi de stâncă, pe cari in urmă nu-şi 
pot găsi hrana nici caprele măcar. 

Nu suntem contra exploatărilor 
de păduri, a căror tăiere se impune, 
pentru mentinerea unei economii na
tionale şi continue, suntem numai 
con Ira acelora cari după o astfel de 
exploatare îşi lasă pădurea părăSită. 
fie expusă păşunatului şi in urmă 
perirei sigure, fie dacă scapă de 
aceasta prin neglijentă o Iasă ex
pusă năvălirei speciilor lemnoase 
fără nici o valoare, atât in lemn de 
constructie căt şi cel de foc. 

lală răul pe care trebue să-l înte~ 
legem luând măsuri din vrem~, şi 
cu O dragoste sînceră fată de avu· 
tul nostru atât de prelios. Căutând 
in aceleaş timp de a ne exprima bu
buria de frumoasele initiative por
nite in ultimii 3 ani, in această, di
rectie de către 8utoritătile compe
tente din judetul Aradului, sperăm 
că in scurtă vreme, lucrările de re· 
generarea pădurilor vor satisface to
ate cerintele impuse de o gospodă
rie forestieră nalională pentru binele 
material şi moral al acestei Tări. 

Syloanus. 

Tribuna-Nouă. 

inştiinlează pe onoratii săi ceti

tori că va apare alternativ în 4. 6 
sau 8 pagini, după imporlanta ştiri

lor Ce le va avea de comunicat şi 

a evenimentelor Ce se vor produce. 

De Luni va apare În localitate un
nou ziar românesc: "Sportul", organ 
al vielii sportive, sub conducerea 
Dlui 1. Marlin, Dorin noului confrale 
viată lungă sprea a putea .servi slo
vei româneşti şi in această ramură, 

Situatia politică externă. 

Suntem fericiti că putem începe I 
această rubrică cu o veste inbucu. 
rătoare, şi-anume: Italia a ratificat 
tratatul privitor la Basarabia. 

Acest tratat a fost Încheiat la 
28 Octombrie 1920 la Paris şi 
recunoaşte deplina suveranitate a 
Romîniei asupra Basfuabiei. Pentru 
R în Ira În vigoare era nevoie ca par
lamentele puterilor care l-au semnal 
să-I recunoască şi să-i garAnteze te' 
meinicia. Dar până acum numai 
Anglia şi Franta au făcut aceasta. 
Italia şi Japonia, celelalte două mari 
puteri spmnatare, au întârziat recu
noaşterea lui din cauza uneltirilor 
sovietelor ruseşti. Da data aceasta 
şi Italia a păşit bărbăteşte, cu toate 
că are încă legături diplomatice cu 
Rusia sovietică. Aşa dar în patru 
state, trei l-au ratificat. adică majo
ritatea; tratatul capiUă depline pu
teri iar noi. stâpÎni şi până acum in 
Basarabia, suntem de-acum stăpîni 
recunoscuti şi de celelalte state. 

Feiicităm din toată inima Italia 
că s-a hotărît, deşi cam târziu, să 
recunoască dreptatea unei tări surori 
şi felicităm şi guvernul OIui general 
Averescu pentru inconlenlabilul suc
ces diplomatic care chezăşuieste in
tegritatea teritoriului nostru. 

- Prin strălucitul său reprezen
tant, dl N. Titulescu, Romînia a. de
ferit consiliului Ligei Natiunilor ches
tiunea op!antilor unguri. Domnii aceş
tia s-au plâns străinătătH ca li s-au 
expropriat pămînluriie pe care le 

stâpÎneau În Ardeal. Ori, această 
expropriere este absolut legală Întru
cât este prevăzută de Constitutia 
lării din 1923 pentru tot cuprinsul 
Romîniei-Mari. Dacă n-ar fi fost ex' 
propriati. domnii grofi şi baroni ar 
fi rămas nişte privilegiati - şi Cons
titutia Statului nostru un admite nici 
un privilegiu. Pămînturile au fost 
expropriate pentru a fi împărlite ce
lor care nu aveau deloc. Este un ad 
de dreptate socială şi nalională pe 
care domnii optanli au tot înteresul 
să-I impiedice. Noi nu avem dece 
să fim neliniştili. Cei cari au fost 
împroprietărili în dauna optanlilor vor 
şti să-şi apere petecul de pămînt tot 
aşa de voiniceşte precum ştiu să-l 

muncească. Asta dacă va fi nevoie. 
Deocamdata Consiliul Ligei Naliuni
lor, a incredintat Dlui Chamberlain, 
ministrul de externe al Angliei, stu
dierea chestiunii. DI ChamberJain va 
raporta vederile sale În sesiunea din 
Iunie a Ligei Natiunilor. 

- Raporturile dintre Anglia şi 
Rusia sunt din ce in ce mai şubrede. 
Motivul? Rusia încearcă pe toate 
căile să provoace turburări în insu
lele Britanice sau in colonii. Şarpele. 
când i se face de ducă, iese la 
drum. 

- In urma ratificării tratatului 
privitor la Basarabia de către Italia, 
nici raporturile ei cu Rusia nu \ or 
fi mai bune. Se prevede o turbă~ 
ciune generală a vecinilor de peste 
Nistru. 

.... --.. ------------------.... ----------.. ----.. 
DIn Judet 

Intr' una din noptile săptămânei 
trecute, casa locuitorului Bisorca 
Teodor, din comuna Covăsinli, pre
şedintele organizati unei liberale din 
acea comună, a fost bombardată cu 
pietre, sfărâmând bucăti de liglă din 
acoperişul casei, cauzând pe lângă 
spaima familiei şi pagube materiale 
apreciabile. 

Tot în această comună, in cursul 
săplămâniior trecute, pe poarta şco a
lei unde locueşte invăIătorul Gh. 
Popa un aderent al pf\rtidului liberal, 
s-a găsit lipit un afiş care cuprindea 
amenintări că-i va sparge locuinta şi 
va fi omorât dftcă nu va părăsi co
muna. Acest fapt s'a denuntat par
chetului local. care a şi ordonat an
chetă. 

Scopul săvârşirei acestor faple 
care nule fac cinste, este de a inti
mida pe aderentii partidului liberal 
din această comună, cari au infăp
tuit o puternică şi frumoasă organi
Zttpe liberală ale cărei rânduri se 
sporesc zilnic. Faptele acestea pro~ 
vocaloare fiind de natură gravă, me
nite a turbura ordinea şi Iinştea din 
comună, ne vom ocupa de aproape 
de ele şi aceasta cu atât mai mult 
cu cât autorii morali şi materiali se 
cunosc. Rugăm ca. PRTchetul local, 
cât şi autoritătile civile şi polilieneşti 
să ia toate măsurile în descoperirea 
şi reprimarea unor asemenea fapte, 
garantându - se ordinea din acea co
muna. 

Noi atmgem atentiunea autorilor 
morali că vor fi răspunzători de 
astfel de fapte şi sfătuim pe cei doi 
săteni a.l căror nume îl trecem deo
camdată sub tăcere - să fie cu mai 
multe minte. 

. 
Comunicat 

Fiind inFormati că unele per
soane se prezintă la alegători 
cerând să se înscrie in organi
zaliunea partidului din Judetul 
Arad, fără ca aceste persoan 
să aibă vre o autorizatiune şi 
pentru Q nu se mai produce 
asemenea lucruri, Direcliunea 
clubului judetean aduce la cu
nostinta celor interesati urmă
toarele: 

singuri în drept de a pri
mi cereri de inscriere in orga
nizatia liberală sunt: 

1) Secretariatul Clubului Ju
detean, Arad. 

2) Sefii de sectoare, - fieeare 
in sectorul lui. ~ 

3) Preşedintii comitetelor or
ganizatiilor. 

Ori ce altă persoană nu are 
nici o cădere o primi sau a 
face inscrieri în partid. fără 
autorizatiunea scrisă a centrului 
judetean. 

Nimăni nu se poate consi
dera ca face parte din organi
zaliunea liberală. şi ca atare 
nu se poate considera ca ad@
reni al ei, dacă nu şi a 
inscrierea sa in partid. 
Cererile de inscriere din 
1923 până la 1926, nu se lin 
în seamă. Aceste cereri trebue 
reinoite. 

Aducem aceasta la cunoş
tinla celor interesati. 

O;recliunea Clubulu i Parliduluf 
lalional-Ubera~ Irad. 

................ --
-------------------------• 
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PARLAMENTUL 
In cursul sltptămînii trecute acti

vitatea parlamentului a fost destul 
de liniştită. Guvernul a trecut numai 
câteva proiecte de legi de impor

tantă secundară sau particulară. 

Adevărata activitate parlamentară s-a 
mutat din incintă pe culuoarele şi 

la bufetul Camerei. unde majoritătile 
pun la cale trimilereR la urmă a 
grupului Qoldiş din guvern. 

Camera a răsuflat uşurată că nu 
i-a mai auzit glasul marelui om de 
slat şi eminent financiar Virgilică 

Madgearu. In schimb Senatul a fost 
obligat să-I asculte în rolul de mo
ralizator pe celebrul J. G. Stoian -

zis băncută. falHul moral din timpul 
războiului. civil. de acum câtiva 
ani, cănd cu dezastrul de la banca 

N tiunii. 

]n ultimele momenle ne-au sosit 
veşti despre şedinta istorică in care 
primul miTJÎstru şi ministrul de ex
leme au adus la cunoştinta parla
mentului faptul ratificării de eătrp

guvernul Italian a tratatului privilor 
Ia recunoaşterea Basarabiei. Ca
mera şi Senatul au ovationat în 
unanimitate atât pe şeful guvernului 
nostru penlru sfortările sale încoro
nate cu succes cât şi Italia. pentru 
gestul ei de sinceră prietenie. 

............................................... -
DI general Văitoianu. pre .. 

şedintele organizatiei noastre. 
va sosi 7.ilele acestea în Arad, 
de unde va pleca în judet 
pentru a lua contact cu şefii 
diferitelor sectoare şi cu gru
pările respective. 

OI 1. Georgescu. fost Prefect. EI 

vizitat zilelea acestea pe şefi de 
sedore din Siria, Ghioroc şi Bârzava, 
cu care s' a intretinut - Bsupra cesliu
nilor de ordin politic - dupa carţ, 
inpreuna cu şefi de sectoare au luat 
c0ntrad cu comiletele de organizare 
ale partidului liberal din comunele 
sedoarelor mentionate - dând in
drumări - şi primind rapoarte de 1 
situatia organizarei politice, cât se 
de nevoile şi nemultumirele obşteşti. 

Amicul politic DI Dr. Mihai Marcus, 
senator şi director al Bănceii Româ
neşti din Arad. s 'a inapoiat din străi

netale unde fusese dus pentru 30 
zile, reJuându şi ocupatiunile sale 
zilnice. 

In organizati unea 'liberală din 
comuna Curtici s'a inscris şi DI Ilie 
Ursu, fost primar al comunei, impre
ună cu un număr insemnat de SA
teni. 

Aderenti partidului Liberal din 
unele comune ale acestui Judet. se 
plâng că notarii şi chiar, unii. dintre 
pretori inteleg să şi depăşea!lcă atri
b uliunile functiunii lor şi fac politică. 

Functionarul trebue să-şi vadă 
numai de serviciul său stând totdea
una in cadrul strict al legilor. Cu 
aceasta atragem alenliunea atât au
toritătilor superioare de a indica 
subalternilor lor să stea departe de I 

ori ce act de natură politică. câl şi 
functionarilor inşişi, pe care ii sfă
tuim ca, pentru demnitatea slujbei ce 
o ocupă, să nu să transforme in 
agenti p&lifici. 

Altfel vor avea de suferit conse
cinte neplacute. 

Din lipsa de sprijin "Cooperativa 
forestiera Gorunul" din Bârzava în 
Adunarea generală ordinară din 20 
februarie, a decis lichidarea. 

Incepând cu numărul viitor 
vom publica o serie de articole 
În care ne vom ocupa cu si
tuatia de azi a partidelor poli
tice. începând cu partidul na
tional şi sfârşind cu parti,dul 
national-liberal asupra căruia 
vom stărui mai cu deosebire. 

Consiliul de ad-tie, al băncii po-. 
pulare Spiru Haret. din oraşul Arad. 
infiintală acum pairu ani de zile sub 
auspiciile Dlui 1. Georgescu fosl Pre
fect, a reales ca preşedinte pe dl. 
l. Georgescu iar ca vicepreşedinte 
pe dl. Iosif Moldovan, 

Conferinta română-jugoslavă defa Jim/
,Iara anuntată pe 25 Februarie fi. c. 
pentru regularea afacerilor bisericeşti 
şi şcolare din România şi Jugosl,avia 
iarăşi s'a amânal. Oare până când 
vor mai suferi fratii noştri din fugo. 
slavia? La noi şcoalele târbeşti 
funclionea2:ă in mod normal şi preotii 
sârbi sunt subventionati din partea 
statului întocmai ca şi cei români, 
iar fratii noştri din Iugoslavia au o 
situatie cu mult mai tristă chiar de 
cât pe vremea Ungariei. 

Cum se lucrează la primăria oraşului 
Irad. De voie de nevoie fiecăre cetă
te8n caută ca la finea anului să fie 
la rând cu achitarea impozitului, şi 
când a plătit şi cea de pe urmă rată 
zice un har Dlui I La primăria 
Aradului ce să vezi? I Dupăce la 
finea anului 1926 te-au scos teafăr 
din piua impozitului, dupăce tj.s·a 
spus. că numai ai nici o restantă. 
mai nou te pomeneşti, cu agentul 
de urmărire şi-ti pune sub sechestru 
averea şi tot ce ai, pentru res
tante din 1923, ba poate şi din 1922. 
De unde scot restantele după 4 an
şi de ce nu le-au incasat la vre
mea lor, la aceasta numai intelepi 
ciunea de sub turn ne-ar putea răs
punde? l 

Talentatul artist G. Starill, coaso

datul Companiei dramatice Buland
ra din Bucureşti, în fruntea unui an
samblu ales, va reprezenta Joi 17 

Martie la Teatrul Orăsenesc din 
Arad, piesa Şarlatanul un 

mare succes al aclualei stagiunL 
Biletele s-au pus în vânzare ]a Lib
răria Diecezană. 

Tiposrafia S. Reismann, Arad, Strada Cloşca 15. Telefon 202. 

----_ ....... -~---"---.. _---

Situatia politică internă 

Nu se poate tăgădL,d că succesul 
pe Care guvernul hl obtinut prin 
recunoaşterea de către Italia 8 tra
tatului Basarabiei, i-a întărit situatia 
dinnăunlrul 1ării. 

De unde până mai acum căteva 
zile şicanările goldişi-ste amenintau 
să producă o criză de guvern, acum, 
deodată. amenintările au incetat şi 
DI Goldiş s-a hotărât să-şi desfacă 
partidul şi să se retragă nu numai 
din guvern ci şi din viata politică. 
Hotârîrea e gravă (pentru Dsa 1) dar 
dat fiind trecutul politic al Dlui Gol
diş să ne ierte dacă nu·] putem 
crede pe cuvint. Aşteptăm cu nerăb
dare urmările. Surprizele nu sunt 
excluse. Suntem deprinşi cu ele. 

ParfJdul natîonaI-tărănesc trece şi 
el prin mari frămîntări. Dupăce a 
fost pără~it de takişti, de DI Iorga 
şi de gruparea Olui Argetoianu, in 
ultimul timp a mai primit o lovitură: 
doctorul Lupu a ieşit din partid şi 
incearcă să reconstituie partidul cu
rat tărănesc, 

DDdorul Lupu. acelaş care mai 
acum câliva ani spunea în plină 

Cameră c9. pentru prietenul său. tră
dătorul Stere, este in starea să 
meargă "cu capul in jos Oi cu pi
cioarele În sus". - în intrunirea pe 
care zilele trecut~ a avut·o la Chi-

şinău (Basarabia). după ce le-a tras 
o urecheală bună alât lui Stere cât 
şi celorlalti foşli tovarăii de luptă, 
fi afirmat sus şi tare că in partidul 
nalional-1ărănesc e încui bată prostia. 
Pe de altă parle, foslii săi tovarăşi 
sustin că doctorul Lupu a căutat să 
trădeze partidul şi că e un demagog. 
Noi -- ce să mai spunem 7 îi cre
dem ~i pe unu] şi pe altii şi zicem 
bogdoproste că astfel de oameni n-au 
ajuns la cârma tării. Ar fi fost vai 
şi amar I 

Si in timp ce DI Maniu, fecioară 
rătăcită in politica romîne8scă, îşi 
frămîntă ereerul punând la cale noui 
pertracfări şi fuziuni "care se nasc 
spre a muri şi mor spre a se naşte" 
iar celelalte fractiuni politice Îşi fac 
concurentă de titulatură socotindu-se 
care mai de care .. adevărati fără
nişli" sau "adevărati nationali" (in
mai ca negustorul care. ca să-i dea la 
cap vecinului, îşi botezase cră'ima 
"Ia adevărata sarma nationaIă") -
partidul liberal, după o rodnică gU

vernare de patru ani, se reorganize
zează liniştit, fără zgomot şi fără 
reclamă demagogică, primind zilnic 
zeci şi sute de noui adesiuni şi in
scrieri. în tot cuprinsul lării. Dovadă 

că azi nu mai au trecere VOI beII", ci 
faptele. -

-
Ulti:rna oră. 

Cu prilejul ratificării de către Italia a tratatu
lui privitor la Basarabia au avut loc în înfeaga. 
tară şi cu deosebire în Bucureşti şi Chişip~p~,,-
mărete manifestatiuni nationale. In Buc,ureşf; o-,,"! -

denlimea a manifestat viguros pentru';;:~,fru: 
Italia şi pentru generalul Averescu. '!l.'ll 1 v

'flSJ'u" 

Presa din Italia, Franta, Anglia, El';~'i!~;u~~:~(~' 
Belgia salută cu Însul/elire evenimentul. Lad 

l'j 

ris studenlii ramini au manifestat pentru Fra~t:~L 
cel dintâi dintre statele semnatare care a ratifi
cal tratalul. 

Camera şi senatul nostru au tinut şedinte solemne 
pentru sărbătorirea mAretului eveniment. La senat, dl Ion ( 
1. C. Brătlanu a luat CuvAntu~ In num le partidului liberal'~,~ 

'
r 

i 

Rep. 
;r . , 

Cenzuret: Prefectura Judetuluj. 

• • c::: w 
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