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;1 O manifestaţie culturală a Partidului N alional-Liberal. 
O· Partidul Naţional· Liberal, care 
lta in toate momentele importante, 
111 a fost iniţiatorul şi sprijinitorul 
1»- tuturor reformelor mari, pe care 

necesitătile vremei le cereau, in
le- ţelegând să continue şi acum 
OI acelaş rol, a pus in fruntea pro

gramului său, de imediată ecse
cutie, problema culturală a ţării, 

- care este de cea mai covârşitoare 
importanţă, pentru consolidarea 
roadelor atât ale marelui răsboi
naţional, cât şi ale mareÎ0r re-

. forme. 

Preocuparea de ,căpetenie a 
partidului Naţlonal- Liberal, este 
astăzi, luminarea şi educarea 

"maselor populare pe deoparte, 
'el şi promovarea şi înălţarea culturii 
~ri noastre naţIonale, la rangul de 
el! cultură europeanăj pe de altă 
:Jf parte. Până şi rnăreata manifesta
la tie culturală ce a avut loc la 
~ J5ucureşti, cu prilejul întrunirei 
!la d~~a 20 Martie a .. C., a atâtor 
ac roll de reprezentanţI ai tuturor 
e];îat.ntrrif?I ~invăţăm:t~t,. profeso~ 

UniVersItarI, secundarI ŞI apostolJ 
I( I ai culturii dela oraşe şi sate 
ro- trebue considerată ca o hotărâre 
~ Părbătească şi neclintită a parti
n~ dului liberal, de a lupta cu în
il tâetate pentru reZG lvarea cât mai 
uz deplină şi mai rodnică a proble
~f !lle~ ~u1tura~e,. de ~are. depinde 
~II; msaşl p,ropa.şIr!a vleţel politice, 
lu~ economIce ŞI soartea ţărei noastre. 

~e· Strălucita cuvântare a marelui 
Itil şi ilustruluI bărbat de stat D-I Ion 
in: 1. C. Brătianu şeful partidului 
lbl naţional-liberal ţinută cu prilejul 
fel acelei intruniri dela 20 Martie, 
olorin care pune problema clllturei 
ăc în corpul programului politic al 
.dl partidului-liberal, şi chemarea pe 
zi care D-sa o face lntregei suflări
M româneşti luminate şi conştiente 

ţiI! pentru a trezi atentiunea tuturor, 
ro asupra acestei probleme şi ai so
ea Hdariza la această mare operă, 
ţiE trebue socotită ca o trimbiţă 
ro puternică, pentru o luptă Două 
IClln viaţa politică a ţării. S'a 
reisunat in ziua de 20 Martie a. c,

' pu goarna mobilizărei armatei cul-
. tura le a p o por u 1 u i n o 8 t r u, 

ta, adune-se luptători sub steagul 
-partidului naţional-liberal1 pentru 

a dobândi şi de asta dată, ca şi 
LI in acţiunile din trecut, victoria 
• eeplină a acestei legitime aspira-

ţiuni a poporulUi nostru, setos de 
~ă' lumină şi vrednic de cea mai 
utinaltă cultură. Ca să se judece 
rilin adevărata lamină importanţa 

acestei grandioase Intruniri dela 
Bucureşti, amintim că pe lângă 

'160 profesori Universitari şi 600 
profesori secundari, 3CXXJ de tn

ar,ăţători, luminători ai satelor, au 
jl11uat parte, dovepindu-se prin 

aceasta răsunetul, pe care-l are -

in masele poporului Român, cru- I român, ca trezindu-i conştiinţa 
ciada culturală începută de par- asupra însemnătăţii operei ce se 
tidul liberal. îl~treprjnde, să dea tot sprijinul, 

Cuvântarea, program - pe ~1ent.ru a se putea duce la bun 
care O-nul Ion 1. C. Brătianu - sfârşit - lupta culturală, aşa cum 
a ţinut-o cu priiejul acestei mă~ a dus in trecut partidul liberal, 
reţe intruniri, trebue să fie ştiută luptele pentru desrobirea neamu
nu numai de corpul didacti;; lui şi consolidarea statului pe 
universitar, secundar. primar urban tărârn politic şi economic, o re
şi rural, dar de or şi ce bun producem mai jos: 

a I o i\! 1. C. B Rt: .. TIA NU, 
ŞEFUL MARELUI PARTID NATONAL.LlBERAl.$ .. , ..... 

D. ION 1. C. BRAT1ANU, I lUi, să deosebească chestiunea, 
primit cu ovaţiuni, urale şi ap- care trebuia În acele zile, să ai
lauze frenetice, cari au durat bă o mai ho/ărdtoare lnsemnă
câteva minute, a spus: taie şi, astfel, diversele faze ale 
Dacă nu mi-aşi ti scris cuvin- istoriti noastre moderne cOllsti

tele, ce am hottlrâf să vi le Ildre- tue adevărate trepte, PI~ care, 
sez, nu m'aşi multumi, in faţa dv. succesiv, s'a intemtiat şi S',l în
să vă spun: N'eam inţc>les! şi să nătlal aşezămânful nostru politic 
adaug: M'aţi imbărbătat! şi social. 

. Nu am fi credincioşi, continuă Fireşte. programul generaral 
d. Brătianu, tradiţiunilor cari au iniţial, precum şi cele care l-au 
alcătuit capitolul moral al parti- compretat in cursul anilor, au 
du/ui nostru, dacă de rândul a- avui in vedere toate or{!anele ne
cesta n'am şti să deosebim dato- cesare statului, ce trebuia recon
ria, căreia se cuvine să-i ddm struit. dar in aducerea lor la in
intâletatea. depllnire, rând pe rând s'a con-

Statul ca orice organism com- centrat energia, mai hotărât, asu
plex, trebuie să-şi asigure toate pra unuia din punctele lui car
funcţiunile vitale, decisă aibă şi dinale. 
să ingrijeascd toate organele ne- Restabilirea autonomiei şi a 
cesare acestor funcţiuni. independenţei politice, organiza-

In această preocupare con- reit constituţională democraticd 
stantd, desfăşurarea vieţii impune, şi ridicarea tdrdnimii.-tundament 
după împrejurări, grije mai vie al desvoltării noastre naţionale. 
şi mai stdpânitoare pentru anu- -organizarea economiei naţlo
mite organe, de a caror desvol- nale indispensabilă realitdţii 
tare, intr 'acel stadiu, depinde mai politice, reformele agrare şi elec
direct bunul mers al celorlalte. tora le succesiv realizate până la 

[naintaşii noştri au ştiat, in desavârşirea lor şi În toată vre
fiecare epocă a desvoltăril sta tu- mea ln/ărirea oştirii,- pavăză de 

sigurantă, iar in zile decisive rea
lizataarea marilor aspiraţiuni,
au constituit in cursul deceniilor~ 
problemele. a căror soluţiune a 
fost considerată, ca stăpânitoare 
a acţiunii politice din acele vre
muri. 

Partidul, care li s'a consacrat 
şi le-a realizat, socoteşte, ca 
aceaş convingere adâncă şi cu 
aceaşi neclintittJ hotărâre de a 
executa, că asttlzi opera culturald 
trebue stl fie pusă In capul pro
gramului său politic. (aplauze 
prelungite). 

Nu dt azi, ci de întotdeauna 
desvoltarea culturii a apărut par
tidului naţional-liberal, ca făcând 
parte dm nevoile vitale ale in
temeierii şi desvoltării statulai. 
Dela inceput, el a şthzt că, {ănI 
cultura, o democraţie puternică 
şi sănătoasă nu se poate inchega. 
Conştiinţa nationala insdş nu se 
clarifică şi nu rodeşte În plin~ 
dacă mintea nu se luminează şi 
sufletUl nu s~ înaltă. 

Partidul care a avut in sânul 
şi În fruntea sa pe Kogălnicianu, 
pe Ion Ghica, pe Conta şi pe 
Pont, pe Rosetti., pe Sturdza şi 
pe" Haret, cari, pe lângă alte Q

tâtea insfituţiuni şi legiuiri şco
lare, au creat şi organizat şcoa':" 
la primară şi Academia Română, 
- ttmeiul şi reprezentarea, su
premă a culturii naţionale -şi 
care chiar În ultimii ani a dat 
un aşa de mare avânt desvoltării 
şcoa/ei rurale ca inimosul concurs 
a învăţatorilor şi al. ţărănimii, nu 
poate fi învinuit că a nesocotit, 
in mijlocul luptelor pe toate tă
râmurile, nevoile culturale ale so
cietăţii româneşti. 

Dar, de sigur, in toiul luptelor 
pentru clădirea intregului aparat 
de stat, el nu şi-a putut îndrepta 
intru atât puterile in direcţia cul
turala, pe cât ni- se arată, că tre
buesc astazi să fie concentrate. 

Am simţit in totdeauna, că, 
fără cultură, munca unui popor 
nu poate fi indeajuns de rod
nică şi facaltăţile sale şi ale 
ţării nu· şi primesc reala lor va
loare. Dar, mai ales am lost 
convinsi, că această cul/urd este 
reclamata de nevoia superioard 
a educaţiunii, care prin ridicarea 
morală, să formeze sufletul po-' 
porului şi să-I adapteze la o 
viaţă de civilizatiune, desvoltând 
astfel solidaritatea înlăuntru si 
raportarile internaţionale de 0;
din moral şi intelectual superior. 

Astăzi, când, in :locul Regatu
lui de ieri, trebue sd purtdm 
grija României - Mari, datoria 
noasird sporeşte in raport cu 
noua insemnătate dobândită In 
lume, de neamul şi de staful nos
tru şi incd mai mult creşte In 
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raport cu ceace ţar'l noaslld plină şi definitivă a chfstiunU o escrocherie hazlie. 
trebue să înfăţişeze în viitor. minoritarilor. 

Voim o viata de civilizaţiune Atunci vor fi cu desăvârşire Preotul Popluca Gavril din Chf- dlspăruse şi musafirul ~studen\ 
cercetaş", ba ce-i mai mult, dis. 
păruseră cu el şi o mulţime de 
lucruri din casă, intre cari şi un 
. ciasornic şi :un inel. 

După prima desmeticire dânc 
alarmă.- după o scurtă. căutare 
cu ajutorul puterei -

obştească, puternică şi armoaicd, stabilite raporturile intre ele şi şineu in săptămâna Paştilora avut 
intemeiatd pe . cultura maselO/ neamul nostru, cdnd opera noas- un musafir ciudat, a cărui goştire 
popalare inviorată şi deslIoltată tră culturală va face să dispară a avut un sfârşit comico-tragic. 
de conştiinţele, conceptiunile şi prejudecata creatd de vrdjmaşi, Cucernicul părinte plănuise pe 
strdduintele elitei, inteligentei şi a vremurilor trecute, cart le-a la sf. Sărbători niţică voie 
a artelor, care prin.."ştltnţă # in- ingaduit să socoteascd, că se află bună şi petrecere, şi Îşi bătea ca
spiraţie, constitue pretutindeni înfaţaunuipopor, celeesfeinjerior pul, că oare cum va pune tJeaba 
progresul umanităţii, acel progres, prin facuJtăţi/e sale de civilaţie. În toporâşcă - aşa ca să fie o 
la care voim să participăm, cât Când dela o graniţă la cea- încheiere bună la succesul lui politiştilor a succes apune mâna pe 
mai intens, la care pretindem laltd se va fi făcuI, luminoasă şi dela alegenle slnod~le.. musafirullung la degete, care toc~ 
să contribuim în raport cu facul- nediscutabilii, superioritutea cul- . S~re aces~ sc.op il t!ebUIă îrtsă mai eră s-o şteargă cu prada fnca
lafile, de care ştim cii dispunem. turii nationale adevărata vieală ~ un ajutor vemt dm afara, deoarece sată dela ospitalierul său găzduitor. 

Minunatele însuşiri fireşti ale de încredere şi de frăţie va fi a- in localitate .nu prea se insufle- Prins şi dus la primărie - după 
poporului nostru arată ce vast sigurată intre neamurile chemate ţeşte lumea tntele.ctu~l~ de per- o scurtă îmbrâncire - la care ca 
câmp sfă deschis pentru o cultu- de soarta să trăiască şi să se soana reverenduiui taica. şi parte interesată a luat parte şi 
ra naţională, care trebue su cu- desvo/te impreunt1, contribuind lntâmplarea tnsă ti veni tn aju- cucernicia sa, - individul "cer
prindd tof, ce poate desvolta con- fiecare cu facuitătile si munca tor şi norocu cu trocu - In per- cetaş" a dat lucrurile căutate de 
ştiinţa binelui, cunoştiinta ade- lui la propdşirea 'obşte'ască. soana unui tânăr care se prezentă părintele - despre care spusese 
vdrului şi simţul frumosului şi .. la sfmţia sa in Joia~mare, dându-se că le-a luat numai caşl de "su· 
de ce folos poate deveni această P,ecum am zis, inscriind a- drept de "student cercetaş", adu- venire" pentru buna primire dela 
cullurd nu numai nouă, da şi ceastă datorie in fruntea pro- când vestea că pe drum este o gazda său bine primitor. 
civilizaţiunii europene. gramului de execuţie al par- I cohortă i:ltreagă de cercetaşi, care Lipsea tnsă un inelaşl care cu 

In această străduinţd, şcoala tidului nostru, suntem cre· vine pe jos chiar dela Bucureşti, toată perchiziţia pedectă corpo. 
de toate gradelt trebuie să fie a- dincioşi vechei şi rodnicei şi cu ei vine şi un cutare domn rală, nu se găsea, când deodată, 
jutată şi completatd printr'o at~ noastre tradiţiunJ. ministru, care l-a trimis inainte părintele păgubaş observase, că 
mosfelă culturală generală, care Trecutul nostru poate da tutu- să anunţe pe cucernicia sa, să musafirului său par'-că i-se ca. 
să pătrundă cât mai addnc in ror incredere, pentrucă niciodatd aranjeze totul, că primirea să fie schimbase pronunţarea cuvintelor, 
masele poporului şi să lncon- n'a lăsat neîtldeplinit ceeace a pe cât se poate de bună. şi băgând bine de seamă văzu, 
joare viaţa omului muncitor pe făgăduit. Dreptatea ne sileşte sii Părintele ospitalier din fire, l-a că "cercetaşul ll nostru are cevI 
toate tărâmurile şi în tot cursul ei. constatăm, că de rândul acesta găzduit bine. pe "studentul cer- sclipicios în gură. 

Invăţământul superior de tot suntem într'o situatiune cu mult cetaş" - şi a anunţat chiar şi tn Repezindu-se poliţiştii să-I cau· 
felul trebuie pus în măsură ca, mai prt'incioasă. decât aceea, în sf. Biserică în Vinerea mare, ve-\ te sub limbă, dădură de inelw 
prin corpul sdu profesoral, prin care s'a rt.alizat opera trecutului, stea îmbucurătoare, că vine co- căutat şi :('u o lovitură aplicati 
institutele şi laboraforiile, prin I fiindcă avem pentru indeplinirea horta cercetaşilor cu inalţii oaspeţi. , in falca delicventului, incercari 
bibliotecile, muzeele şi atelierele, celd de astăzi în societatea româ- Se făcuse toate pregătirile, ca să-I pună pe părLltele in posesil 
prin cercetările şi publicaţiunile neascd elementele şi factorii ne- să li-se facă oaspeţilor anunţaţi justă a inelului. 
sale, sd radieze tot mai intens şi cesari pentru a o realiza în vre- o primire bună - cu fripturi alese Dar proverbul bătrân, - vai -
mai luminos. El trebuie să gă- me ce generaţiile trecute, in ope- poliţistul propune şi cercetaş!! 
sească in toate treptele orkanis- rele, ce le-au intreprins, erau ne- - tnsă in ciuda aşteptări- dispune, sau: unde dai şi undt 
mului şcolar puterile de muncă voile să-şi creeze, mai lntâi, fac- lor - oaspeţii mult aşteptaţi nu craoă, - un sughiţ scurt şi o în· 
şi de lumină necesare, ca, prin torii cari lipseau. mai soseau, deşi sub conducerea ghiţitură fără veste a musafirulu 
solidal(zarea. tutm:or, op~ra de Mani~estarea dv. if1!pun.ătoarf ilustrului "student cercetaş" tri- - inelul se sc1.mătoreşte dispa
educaţzune Şlo de Instrucţzune să ne araia nu numai ca exrstă u"" mis de dl. Mtnistru zt-rte zi Ule - Tâmt-pe ga:Hejm-,;a1elhldtrm~ma 
fie cât mai rodnicd. La aceastd ceste forţe, dar cii ele au con- geau "delegaţii" bicicliste până departe, - spre infern,., 
operă trt.buie să se uneascd toţi ştiinţă de datoria, ce ne e comună, la hotarul comunei vecine, să Puterea tnsă -
fruntaşii vieţii intelectuale şi ar- că ne putem sprijini încrederea scruteze şi să cerceteze ca oare 
IisUce, toate instituţjunile, cari şi acţiunea noastră pe activita- mult dorita cohortă nu mai soseşte? 
prin natura lor, pol s'o ajute şi lea şi devotamentul lor. Cucernicu1 părinte începea a-şi 
s'o completeze. lnchin paharul meu în săndta- pierde răbdarea şi nerăbdător işi 

In aceapsfd operă de culturd tea membrilor învăţământului de întreabă iubitul musafir, că oare de 
ne invită, în Româna Mare, cu toate gradele, a fruntaşilor inte- ce nu mai sosesc oaspeţii doriţi? 
deosebită stăruinţd, şi nevoia frai- leciualităţii şi artei româneşti şi Intr'o bună dimineaţă mare-i 
nicei ei consofidări inferne, căci le urez muncd spornică pentru fu mirarea, că in loc de a vedeâ 
de dânsa depinde soluţiunea de- cultura naţională. sosită "cohorta" cu ministerul, 

, ~ Constatari şi actiuni. 
Oamenii de bine şi profunzil cuge~ 

tători ai zilelor de azi, cu dureri in 
suflete constată, că altruismul adecă 

facerea de bine pentru cel multi şi 

iubirea d'aproapelul, prin răsbolul cel 
mare a fost şi este inlocuit prin stări 

patologice, din ce urmează egoismul 
murdar, dând an să la invidie; ură, 

pismă, hulă şi râvnlrea la bunul altuia, 
contrăgându-le pe toate aceste in ma
xima nebună: "Ce e al meu, e al meu; 
dar şi ce este al tdli, t al meu". Câtă 
răutate, câtă uitare de sine şi câte 
păcate pe conştiinţe I 

In urma acestor boale sufleteşti, 

cărturarii oraşelor şi al satelor - ji
dndu-se de fruntaşi - nu caută is
vorul intelepciunII in scripturi şi in 
literele de aur, ce sunt uitate pe filele 
cărtllor vechi şi muceiăite, ci mal mult 
se caută inţelepclunea (I?) in fumul 
cafenelelor şi in diferitele taverne di
strugătoare de suflete, unde se pro
crelază sfaturi şi planuri nebune, in 
urma cărora se pun la cale: ofenze, 
vătămăr!, at~otate la onoarea altora, 
necinstirea blnefăcătorllor şi ldcomia 
blăstămată, care râvneşte de a pune 
mâna pe avelil~, ce nu le aparţin. 

Aceste sunt relele constatate de 
()ameoli de bine, cari au În~eput si 

strige: Destul I A sostt timpul trezirei 
şi a sOiit vremea, ca oamenii să-Şi 

revin! la văgaş. Să rţvină romanul la 
convingerea, ('ă el e inzestrat de D-zeu 
cu toate darurile sufleteşti; iar ţara 
lui, pământul, pe care trăeşte e in
zestrat cu toate bogăţiile, cari pot 
ferici atât pe bogat, cât şi pe sărac. 

Să revlnă românul la cunoaşterea de 
Dzeu, carele Inspiră lubirea-i din care 
emanează binele şi fericirea generală. 
Să revlnă românul la judecata clară: 
că nu bârfeille lacomilor, prin păşirea 
lor bruscli, dar oarbă, au să ferice4lscă 
mulţimea; ci fericirea şt binele il pot 
da numai valorile de caracter. "Oa
menit de caracter alcătuesc conştiinţa 
societăţii. căreia fi aporţio", zIce 
Emerson; Iar Beniamin Rudyard zice: 
"Nimenl nu este îndatorat să fie bo
gat, sau mare, ori chiar inteli~eot, dar 
fiecare este obligat să f;e cinstIt, cre
dincios şi exact ln împlinirea datoriei· 
Cât de frumos exclamă P. R. Petrescu 
enunctind adevărul: "Poate fi UD ,om 
să albe numai sărăcia pe pămAnt, dar 
să DU se uite, că el poate avea o stea 
polară pe cer", cela ce Însamllă, că 
inţelepclunea poate fi personiflcată şi 

in săracul pământean, care intelepciune 
poate fI bagatellzatl. de oameni, dar 
rAsplătlti fn ceruri. Domnul nostru 
li U S H ris t os, inţelept,. prigonit 

şi răstignit de oameni, Iar prin in
viere ridicat la ceruri, ne lasă ideile 
şi Învăţături le neperitoare, după cari 
se călăuzeşte întreagă omenirea. Un 
alt învăţat zice: "Desbracă-i de haine 
pe un om bogat, dar filră suflet şi 

ce vei vedea din el? Nu vei vedea 
altceva decât o ridiche cracanata cu 
un cap fantastic cioplit·. Bogatul ne· 
milostiv, din evanghelie, dlţ pe a că
rui masă nu s'a hrănit nimenea, voia 
să-şi Iărgeucă jignite le (fireşte pe 
conto mulţi mei), dar Ozeu i-a zis: 
Nebune, în noaptea aceasta îţi voiu 
lua sufletul tău. 

cată lnţelepciune arată Carlyle, când 
zice omului: "Stai ln noroiu rece, pe 
vreme friguroasă. dar sti ]ii cu ade
varatele tale lncdlldminte. cd va fi mal 
bine pentru tine", ceia ce fnsamuă: 

Nu Iăcomi la ceia ce nu este al tău, 

căci te faci de ruşine, asămănându-te 
cu cioara ·mbrăcată în hainele pă

unului. 
Destul din perfidie şi răutate, zicem 

noi dascălIl neamului românesc. A 
sosit vremea, că hrăpăreţlf să fie dati 
la o parte, pentrucă norodul a ince
put să inţeleagă, că dacă prin şcoală 
s'a pregătit naţiunea română pentru 
refacerea ţării, atunci învăţătorii şcoa~ 
lei de azi. investiti cu toiagul aposto
liei, vor şti vindeca ranele sufleteşti 

- lntăk!· 
gând poliţiştii n-au despenit, 
inconjurând delicventul cu inelu 
Inghiţit 11 ţin sub pază poliţie· 
nească aşteptând până ce inelu 
va ieşi la suprafaţă, ca apoi si 
poată fi restituit celui indrept. 

In Chişineu lumea aşteaptă CI 
nerăbdare rezultatul. CarlSIIOIIiIlt, 

prin acţiunea de consolidare a tutur~ 
cetăţenilor, care io timpul prezent SI 

manifestă prin intensa propagandă ti 
cultură în cadrele centrelor culturali 
şi prIn răspândlrea cărţilor de ceflt ~ 
cel deJa sate, 

Prin aceste şezători culturale, ind 
tătorul român, caută să infiltreze ti 
luflete gândirile adâncl ale poeţtlOl 

cari au e:rprlmat omenirei durerei 
jalea şi bucuria şi cari gândiri au ,. 
servească, celor de azi şi celor dt, 
viitor, un indemn Inspre este bhll 
frumos, adevăr şi dreptate. Caută Ît 

vătătorul român, prirl şezătorile culte 
rale, ca prIn intonarea cântecelor eroic 
şi al dolnelof, să creeze patriotlsi 
adevărat şi să modeleze sentlmentel 
tn nex cu o cugetare sl1nătoasă; la 
prin sfaturile, ce le dă acest illvătătc 

român. caută să armonizeze cODŞtilU 

tele tuturora intr'o direcţie, ce trebl 
să aibe ca scop: Idealul national-pa 
religios. ' 

Le strigăm lacomHor şi renegaţilOi 
In lături! Celor de bine - imbrăţc 

şiDdu-j - le zicem: La muncă cu il 
vitătorii, căci numai astfel puW 
mântui tara noastră de cădere 1 

Chlşineu-Crlş, Vinerea patlmilor, 91. 
Dimitrie Boariu 

li. revizor ro recervă 
\v'/ ,i actual director şco!1' 
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Sfintirea clopotelor din Zugău. 

tAţii pentru aducerea şi înapoierea 
pu bliculul. Intre alţi binevoitorI a! 
necăj!ţilor sâteni r!ill cele 2 cătune din 
munţii Seb~şuluj, afară de dona şi d-nul 

Romanesca, corul format din elevii şi 
eleveJe de licee aflaţi in vacanţA ş\ 

alţii a căror nume ne scapă, au mai 
iuat parte la acea măreaţă sărbătorir!! 
rellgloaslt d-na şi d. 1. Georgescu, 
fost prefect al judeţuluI. 

Toti cari au ~ost la sfinţirea 
clopotelor din Zugău, au rămas viu 
Impresionati d,e momentele de înălţare 
su11etească trăite in mijlocul Zugău"ni1or 
- puţini la număr, e drept, [jurnal 72 
suflete, dar mari şi inflăcărate. Când 
JiU :văzut Zugâuanii dragostea mani· 
festată de toţi cei cari au căutat să 
vină în număr atât de mare la 
sflnţ[rea clopotelor lor, plângeau emo
ţionaţi prlmindu-şl oaspeţii. EI atât de 
uitaţi până atuncI, au văzut că, răsare 

soarele şi pentru dânşll! 
Deasemenf, ca fost nespus de Im

presionant il serviciul divin, ofîciat cu 
mare evlavie de părintele Corne] Bo
dea; răspunsurile fiind date de corul 
ţărăQesct format din flăcăI .şl fde, al 
biserIcii din Oezn& şi de corul oca
zional intocmit de tinerele vlăstare dln 
şcolile .secundare, aflate acasă in va
canţă şi cari a1.1 tnduioşat pe toţi cel 
asistenţi. 

II< 

După sUa slujblt, preotul Bodea, .a 
tinut o caldă cuvântare, făcând o emo
ţlonantlt comparaţie intre frumuseţea 

şi bogăţia solului, pe acele locuri şi 

sărăcia populatleil care însă, iD~reză
·toare totdeauna. in -Dumnezeu şi in 
.sprijinul 111bitorilor de aproapele ne
,volaş, incepe de azi ~ncoto, sA culeagă 
·roadele credlotelşl cumlntentl lor. In 
continuare, părintele Bodt!<l,a adus 
mulţu.mlrldnei şi dlui Romanescu, 
;pentru largul concurs dat totdeauna 
. acewr nevoiaşi săteni şi anuo1ând 
lAudabila inltlatlvă luată de D. Petică, 
pretam! plăşli Sebeş, de a fnt Iota o 

. şcoală la Zugău, a atras atentia as's, 
tenţllor că, cu toată depărtarea d(oJa 
Arad la Zugău şi cu tot timpul ne
favorabil intemeietorul de sute de 
şcoIi dtil judeţul Arad. d. 1. Ge<Jrgescu, 

... , 

festiualul ~e ~ală 
al Societăţii "Mormintele erolior căzuţi 
in răsbolu" ne-a dat tristul prilej ~ă 
constatăm cât de putin ştie op'ma 
publică să-şi venerf'ze mortii jertfiţi 
pentru idealul tuturora. 

E dureros că publicul arădan, IU
tâmplnă cu atâta îadiferenţă stră 'U 
il1ţele comiletulul central de sub Illalta 
ocrotire a M. S. Reginei şi al cărui 
preşedinte este Of. Miron Cristea, 
patriarhul României. 

E ~ureros că acest public nu-şi 
tntelege datorioţele ce trebue să le' 
albe faţă de lucruri mal mbl:me şI; 

mal importante decât egoistele sale 
preo~upărl de o zI. Da('ă publicul 
arădan ar intelfge frumoasele cuvinte 
rostite de M. S. R~gîoa: "Nu vărsati 
lacrimi pe mormintele eloilor, ci mal 
c.urlind sUlviţi-1 În cântece aşa c~ faima 
numelui lor să rămâlUi un iCOU prin. 
legenda veacurilor'" n'am fi cjuns in· 
s:tuaţia de-a vedea in sală doar 50-60 
persoane. Altfel s'ar fi cuvenit sa pri· 
mim pe meriluoş!l dtbutantl trimişi 

de către comitetul central diu Bllcureşţi. 
Nu ne putem expH;a această ne

reuşiîă mal ales când Ştil1 că 1. P. 
Sa Episcopul şi d·1 prefect şi-au ofe
rit concursul drslnteresat interesându-se 
de~aproape de reuşită. 

Festivalul de gală tinut În 27 Apr. 
a. c,

' 
ar fi avut propo:ţ\i cad să mlll· 

ţ']mească şi pe cei mai pretenţioşI. 

Căel cornl de sub conducerea har
niculul d. S. Stokes:u a dovedit că po
sed~ o bună ş.:::oală şi bogate calitătI 
Asemenea soliştii dela Opera română 
d. Al. Ltlpescu şi D-şoara Elefterescu 
O-şoara Jenny lrlmellcu dela Teatrul 
Regina Maria, a declam~t frumos şI 

emotionant mal multe poezii. 
Deşi pjcgramul nu s'a executat în 

intregime, Rm avut prllel ~ă constatăm 
că cuvintele M. Sale R('g:nei dacă nu 
sunt înţelrse la Doi, sunt întelese la 
centru. Dar noi, cei ce ne mândrlm 
că formăm pavăza granitd de vest, 
când vom şti să întelegem lucrurile 
cari trebuesc b te Iese? . B. 

Scrisoare 
lnvătătorii din Cl:rcul cultural Şiria, 

şi-au ţltlut şcâil1la din luna aprilie în 
comuna Cd2tt', satul Mâsca, în Du
mineca Florlilor. 

Illtreg progran,uI zilei s'a desfăşu
rat după masă. 11 conferinţa Intimă 

am ascultat prelegerea de model din 
Rcomttrle, p!'(;di.lt~ de călrâ hv, Gh. 
Muntean ejevilor săi din crasaaIV. 
br-aoprecierea lecllunei s'a incins o 
discutie de5tul de mteresanlă Între in
văţătorli prt'ZentL 

La şedinta publl.:ă, în faţa unui nu~ 
măros publi.:: de ţărani, dl. Tr. Deba
Ieacu, iov. în Şlria, ~ voYo!t liber des
pr-e: ,;Lumin~rca şi f.:;ricirea omului". 
In cadrul aL~esterteme-de~tul de im~ 
port,mte a arătat poporului, că fericirea 
urmeiizA Gupă ~e omul ş~-a luminat 
mintea şi şi-a inpodoblt sufletul cu 
fapte bune şi mor~I~. 

Pot să zic că pentru mâs~au!, zitla 
aceasta a f0St o adevărată sărbătoare. 
Ar fi de dorit ca astfd de couferinte 
să ţină nu numai invătătorii, impova
f.3ţi p~.ste măsură, ci şi acel intelec
tuali, cărora le pla.:e a se intitula ca 
adevăr~t! conducători şi binevoitori al 
poporului, când e vorba de ce"a ale- . 
/lHe corr.uniilă s'au bisericească. 

Mai tiu se amintesc, că la şedh\ţa 
publică am ascultat cu plăcere rec1-
tarea mai ml,lltor poesii şi monolo .. ge 
comice, predate de eh:vii şcoale i , sub 
conducerea ambilo' învăţători. 

S'a mai su.1evat chestia că, aceste 
întruniri SUt1t ele folosltoare Pl1POft:!ui, 
ori devenim I • .\dinş!, prin hptul că de 
multe ori combătând vrel,lt:1 viţiu, tăj~m 
In carne vie? .Cel mal multi au fost 
de părerea că da, acestea conferinţe 

sunl f(llositoa~e poporului şi rid:că fi , 
vaza învăţătorilor. . - . 

Cor. 

Care sunt 
atribuţiile poliţiştilor. 
Un cunoscut carclumar din locali

tate după ce şi-a maltratat sotIa şi a 
dat·o afară din locuinta ei propr!~ şi 

după ce a luat obiectele mal de preţ 
ce ~e aflau ·prin casă (obiecte cari 
apartineau tn .mare parte soţiei) .aple
cat din localitate. Sofia numitului aven
turiE! intenţiona să-şi ocupe locuinţa 

dar lucru curios: 
La intrare sunt postaţi doi sergenti 

cari Interzic accesul oricuI îo loculntă, 
chiar şi stăpân el. S:gur că nu din or
dinul nevredllicului soţ ttau serg<"nţli 

de paz.ă! 

Şi dacă nu, a!ullci din a cui ordin '? 
OI subcomisar Manolescu ne-ar putea 
informa fiindcă ştim că se Interesează 
de-aproape de tot ce se petrece la 
locuinta in chestIe. Şi dl sub..:omlsar 
mai e şi prIeten cu numitul câr
clUm<1L 

Ori dacă dlui nu va putea să ne in
formeze rugăm pe dl prefect al poli
tiei d;n :o;;alitatt\ să ne spună de când 
intră fn atributiile politiei, paza unei 
locuinte a cărd cap nu· şi tr.ţelege 

rostul. 
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Alegerile sinodaJe. 
Arădanii, vestiţi, pe timpuri, de un ;;eno 

timcnt naţ:on.,j r0!11a!1Cs: conducea'.l desti
nele l1CJ.mulu; şi IlO aviind alt teren de ac
tivitulc naţiona.la, ,;e restrallge:lU la o muacă 
p~ teren biseric~"c·şc:ular, lIliae cei mai 
buni ai no~jrj, cu o pr:!xă de \ iea\ă bisc· 
ric~cl~('[!"Folar:t ne comlllceau. iar noi I:on
\'in~i de cumintenia lor ne încredeam in ei 
orbeştc. 

Imi vin in minte b{trb:lIÎ ca Onc'J, VcHeiu, 
Ciorogariu şi alţii, ~:ari prin iubirea lor de 
biserica şi ncam, ne ştiau mângâia, ne ştiau 
Însuficli pentru lot ce era românesc şi 
orto.1o:, 

:;;i azi ) ... ,. Ca la noi la nimeni 
De ciÎnd ountem în lar;.lul nostru, lilleri 

in liberă. ţarii, suntem mai încâtu!)ilţi. deci.! 
pc (impl'.Il ~:'ind Illolochul statul·i maghiar 
la tot mom'.n!lll era gat ~ă n;; Înghit:l Sun
tem azi n:ai incC,tuşaţi, căci mai d<: mult, 
cel pl1\in in hi>;ericii, ne puteam exprima 
dorinţa,notarul, fi bmi.1:i 1 (pretorul) şi tîşpa

nul (prefectul) nu . sa amestecau in trebu· 
rile noastre bi~crice'iIL Şi azi? ! .......... ' ..••. 

erau cu tOlii Ull:!. Daci u\'cai idei, o:ari 
roate nu piăceau celor mai bătn'tni, dacă 

a\'cai păreri a parte, conduciitorii nu te 
scoteau din societate, căutau bi\lrânii cu
minţi ~ă ne in~pire dra~ostc, iubire, priete· 
nie. Şi noi eram piini de respectul cuvenit, 
le dăd\;am . uscultare şi lucrurile mergeau 
bine 

Şi azi l' Nu !llă încerc să descriu starea 
nOP-f>II'ă ~ocialii. ci zic atitIa, la. nimeni, ca 
la n()Î. 

Din multele uiicazuri sociale. ce le avem in 
Arad, mă oprcsv numai la cel mai rcc,ent, 
lu ~kgcriie sjnoJaJu. Hezult.l\ul lor nu mii 
prh·eştc. deoarc'!ce l-am prcYâz\ll. Să punem 
însă degetul pe rană, sa con$tatiim ori~inea 
tW~şc1ii ca să Î;l\ceţe cei chemaţi În \'iitor. 

Fb;crica nl)a~trii este sino.lală bazată pe 
d, mocl'aţie, care nu poate suporta condu
cerea tiwnictl. O!todoxul e obisnuit să con· 
cilr~it la fiilllirea soartei lui, şi nu rahdă 
tir,mia. Bătranul şi eruditul episcop [ P. S. 
r~O;!1~li dela Oradea cunolli'!e firea fiilor săi 
cred mcio~i, şi ca să fIe intiilegere Între ei, 
i-a adunat la sine pe toţi credincioşii sii 
de .~~amă. Aiâ in "ral;,1 lor, dând voc tic· 
caruia să·qÎ spună părerea, s'au fixat 
cJ.ndidattlrilc celor mai mcdtoşi hiil haţi cari 
mI n·.lm:li când sant alcf(cd cercetează s-fta 
Biscri.:ă ... 

• 

Teatrul oră.şenesc: 
Joi şi Vineri: "Sărut dupa sărut" operetă. 
Sâmbătă la om a: nMadam X· dramă. 

" " " :j I h . Sărut dupii sărut·. 
Duminică la ora 21/ 2 .. Sybil- cu conc. 

Farkas LUi. 
II • 5 "Sărut dup!t sărut". 

.. " II 1:) "Cocoşul negru" de V . 
Eftimiu cu Mielu Conslantinescu. 

P.aJah~l Cultural: 
Conct'rf dat de Carei Co!ur (violonist) şi 

V. A. Popp violini5t:.Jl de O ani, cu acomp. 
la pi,lfl Rona;-". 

Cinematografe: 
Apol!0: 28 . 30 :\.pr. nB~!l1 şi rău" 

cu Pl)ra N('{!,ri • 
1-8 "!'>Iclropolis" in 2 piirţi. 

Utanift: 23 - .~O ,\pr. "Pc cine pri
gonesc banii 1:1 cu Gloria SII'!1l1S0/L 

1-~ 4 Zllai: "Doamna nu nea copii". 
5 ~ 8 Mai: IIlIrod~lul Parisiun ll

• 

Elisahetn: 29, 30 ;\pr. şi 1, 2 Mai: 
II VL:t;n;lml. :-11<;G:\U" cu RltdolpllO Va-

lenlino. 



Im~rumutul in străinătate. 
Veştile aduse de ziare, cu 

privire la Împrumutul, ce urmează să 
il contracteze ţara În străinătate au 
luat proporţiile şi forma poveştii cu 
Cocoşu Roşu, demonstrând neserio.zl· 
tatea, cu care traţează presa din Ro~ 

mânia o chestiune, care privind Inte
resele naţionale, ar reclama o ~tenţlune 
mai plină de demnitate. 

Cu toate că vrştlle 11 ltime aduse de 
aceeaş presă ar lăsa f.ă se înţeleaga, 

că aşa zisul "împrumut german" ar 
fi pe calea cele! mal apropiate rea· 
lIzări. ne retinem de a vesti acest 
lucru cu toată certitudinea, până nu 
ne va sosi confirmarea oficială nedis
cutablla. Ceiace, in să dorim a subli
nia aci e, că Guvemul dlui General 
Averescu primind dela GUVernul Ionel 
Brătiatlu o situaţie economică Internă 

c~lllsolidată, din toate punctele de ve
dere (bugetul statului echilibrat, în
che'ndu~se cu con!'iderabile excedente 
datorllle interne şi externe aproape În 
intregime consolidate; problema valu
tară ordonată, etc), are asigurate con
diţiile pi!ncipale pentru realizarea im
prumutului extern. Rămâne să se vadă 
care este prL:eperca şi trecerea Gu
vernului actual, pentru rezolvi rea prob
lemei. Este netăgăduit că realizarea 
unui împrumut mai insemnat În străi
nătate, ar avea urmări favorabile pen
tru viaţa noastră economică; llereali
zarea Îusă nu va avea urmări rele, 
decât că drumul refa::erli noastre com
plecte va fi mai lung şi mai greu. 
Calea de urmat a indica1-o însă Gu
vernul Brătianu, încât ce'a fost mal 
greu s'a filcut deja. 

Partidul Naţional-Liberal nu a fost 
nici odată împotriva întăririi capita
lului streln sub formă de împrumut 
nespoliator (care nu dtspoale pe da
toraş), <;i numaI contra intrării acelui 
capital cu tendinta de acaparare (cu
prindere) şi explQatare fără scrupule, 
ca şi în colonii (tragerea de foloase 
fără margini) 
", ......... ,._ ..... iI('ztw*. 111* • • ft ~ 

o invenţie extraordinara 
o re\listă germană aduce vestea unei 

Invenţluni de o Importanţă extraordi
nară. E vorba de o maşină de tradus, 
- a inventatorilor Rostock şi ClallS
sen, - care dacă va putea fj perfec-
1ionată, va aduce omenlmei fuI oase 
foarte mari, căci va uşura relaţiile in
ternaţionale. 

Prlndpiul acestei maşinI ar fi un 
mecanism, legând oarecari grupe de 
litere la alte grupe, in felul unui dl c· 
ţlonar. Un mecanism, foarte complicat, 
ar face să se observe legile gramati
cale, regulele decllnărll şi conjugării. 
Fiecare maşină va putea fi construită 
numai pentru traducerea din 2 lImb~ 
şi va fi cu atât mal simplă cu cât 
cele două limbi vor fi mai de aproape 
tnrudite şi cu afInităţi (lexicale, ,to
,pică, etc.) cât mal mari. 

Maşina are o c\avlatură speclali.i, 
pe care urmează că fje înscrisă limba 
de tradus. Pusă in funcţie va da apoi 
traducerea minune. 
Deocamdată maşina acea;ta fnge n 

nloasă se află în stadiul prlmt:lor ex
perimente. susceptibilă încă de co~ 
rectivple necesare tuturor Invenţlllor 
fn acest stadiu. Este neîndoelnîc, că 
dacă pelfectlonarea el va reuşi, - chiar 
şi dacă nu va fi accesibilă oricărui 
muritor, - va deveni o Inventie dintre 
cele mal folositoare. 

Am fost profund emoţlonatl la ce
tirea' acestei informaţii, şi am fi ne· 
sinceri dacă nu am mărturisI, că nu 
ne vine a crede irposlbilltatea desco
perirei unei aslfd de maşini, care 
Întrece orlce închIpuire. Dacă cu toaie 
acestea o transmitem cetilorilor nostri, 
facem acest lucru nu numai ca titlu 
de curiozitaie. ci şi fiind Cu conside
rare la seriozitatea revlstei germane 
"Fors.::hllDgen und Fortschr!tt~", care 
a lansat vestea, 

TRIBUNA NOUA 

Evaluat ea numărului animalelor domestice 
Din datele statistice ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor 

scoatem următoarele. cu privire la animalele domntice, evaluate la 
fIDea anului trecut, cari pot interesa pe cetitorii noştri. Altltilri vom 

aşeza şi datele anului 1925. 

lE~ I Vechiul I Basarabia I Bucovina ,. Tran~ll-l 
~~ 

Speciile TOTAL Regat vama 

Cai 
1921:q :;"002 2!'!~ 368/47 85lJ:13 42120t) 1 ts71.~tl5 
~23-927456 

--~~ 

~871 18148lJ4 388.755 418722 

Boi 
1926 2.474.769 53430Y 2t39j3 1505.313 4. C

, 98 3!j4 
---- ~--- .~-.~~ 

il 0.025 5u~4g:678 1925 2.504.378 003.419 1 671 256 

Bivoli 
lY26 53 b55 6 24 1J9 tivi 19j 280 
1915 3691Y 3 3 132941 16Y8'72 -

Oi 
l~.::o 16idO.90 1 2U95244 32U.323 3.4/S JSI 13 51)1.869 
--~~~ 

-~~-~~~ -------
-313.574~ 

--~----

192b 6.869075 2143.:nS 36~4 28~ 12.%0.2 ! 2 

Capre 
1926 214324 24692 !:S158 22~5M6 47b.',60 
1925 

-
25035Y 156hO 6973 22\.1.591 493583 -1926 117121ti Porci l.ob 1.152 :327456 1178Y8 3167.7U 

192;') -iA35 ~-iy --~-------

-).1 Ol.!"~ 6\"- -~~--~---414879 135 ~jO 3087.8n9 

Catâri 
1926 1 2.01 1 j ~1 6 700 21S0 
~~- - -- ---
lY25 12t7 272 23 7:n 2145 
19c:6 6.!:)5.t b:J4 7 J.U87 lO.50~ 

Măgari -- ---~-

1925 6.615 b77 17 2 tFIY 9.908 
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Lipsa de lucru. 
CrlH. economică, - urmare a răz

boiului, celui mal mare, ce a fJst vre'o 
dată pe pămâc t, - durează şi În al 
9-lea an după încheierea lul.- Eco
nomiştli practlceanl şi teoritlceani, cu 
bărbaţii de stat ai Europei dimpreună, 
- nu sunt în deajuns de îqelepţl pen

--

n 
le 
je 

Il 
il 
n 

tru a soluţiona (deslegCl) În timpul 
scurt problemele (treburile) economiceş 
aruncate la sllprafaţă, de nevoile vre
murilor grele de azÎ.- Nll numaI ţara 
noastră ci intreaga EUiOpa sufere, din 
pricina crizei economL.:e; ba am putea 
zice, că alte ţări sufăr cu mult mal 
mult de.:ât noi - RomanIa fiind un 

Il 

c 
Il 
a 
r 
s 

stat eminamente 2gricol, şi o ţară cu e 
cons!derablle bogăţii naturale, se va .. 
putea re.::ulegc cu mult mal uşor, de- 11 

cât alte state, cari au purieit războiu, 11 

Nu a,'em intentia (gâl1dui) de a in- (l 

şira aci toate nuantele (fetele) eri lei t 
el-'onomice, ci vom aminti numai pe I 
cele mai prlncipale, cu cari ne întâl- . t: 

Numărul cailor, este în continua cre
ştere după răz.boiu, - cu excepţia a 
1925 care a înregistrat o mică scădere 
faţă de a. 1924. Anul 1926 este în 
creştere nu numai faţă de a. 1925 ci 
şi faţă de a. 1924. 

Ia s;.:himb la specia bovină cOQ(,ta
tăm o uşoară dar constantă descreştere 
dela 1922 incoace, - căci pân~ când 
în a. 1922 aveam 5745'534 bovlnl", în 
a. 1926 nu mai avem de dU 4'798'384 
capete, adică cu 947 150 capete mai 
puţini, ceeace reprezintă o descreştere 
de 161

/ i % in 4 ani. 

spor procentual de 21/20/~. NJtăm acl, nim ŞI la noi, in ţară şI cari suntt 
in baza constatărilor făcute tocmai in desorgaoÎzarea (destrămarea) produc
judetul no~tru, că acest spor nil in- ţiei şi nestabilitatea valutei (nestator- -.e 
s("mueoză bunăstare şi progres, ci 10- nicia banullli). Aceste două rele pr[n- il 

vimra grea, ce-a primit ocupatlunea clpale au pricinuit şi ia noi în tară pa- a 
atât de înfloritoare a ingr ăşatului de gube materiale şi moral.e (cinste) enorme f 
porci, in a. 1926, în ui ma concurenţei (foarte mari), C 

s~răinătătli pe pieţele, ~~nde exportăm! .. Am cetit ziJ.n~c prin ~iarc, că i'n .An- . t 
ŞI noi (VIena, Praga, Mahrlsch-Ostrau, gua este o Criza muncltorească, ŞI că ( 
etc). lipsa de lucru a priclnuit gospodăriei l' 

Bivolii, - mai numeroşi in TraasH
vania, - arată în 1926 o creştere de 
ljR!.% faţă de anul 1925. 

Oile' sunt în spor, faţă de a. 1925 
cu 631'6n7 capete, adică cu aproape 
~%. 

Caprele, mai numeroase în Transi1~ 
vania, şI în crestere in toate provln
ctile eliberate, arată o descrt'ştere sÎm
ţltoare in vechiul Reg~t, încât şi to
talul prezintă un regres de 34/ 10 % faţă 
de a. lY25. 

La porclne afiăm o creşte'e nume
rică' de 79158 capet", echivalând un 

Totalul catârilor şi măgarilor, er.te naţionela pagube foarte grave.- Up- .( 
n!:Însemnat şi staţionar. sind, din preocupările noastre z.ilnlce, J 

Numărul .::e1 mai mare de animale problemele economice, - de a căror 1: 

domestb:, - cu excepţia blvolilor şi realitate nu ne-am lsbit mai simţitor ~ 
caprelor, - se găseşte în vechiul Re- ş\ la noi in ~ră, - nu ne-a durut ca- S 

gat, unde se înregistrează şi sporurile pul altuia, - DU ne-am dat seama, ce C 

cele mai Însemnate. însemnează, ca statul să plătiască aju- C 
In B~sarabia, - numărul tuturor spe-, toare băneşti muncitorilor fără lucru, .. 

cHIor de <tnimale este în scădere, - 1, -- aşa cum se întâmplă în Anglia de 
ca urmare dureroasă a ultimilor ani ani de zile, 
secetoşi. 

c 

In Bucovina, - eli excepţIa porciJor,'$Hm-'bl1Je, d"'"""e ....... ..w .. g.l+ (pa~ti11Ita 
cari sunt în regres numeric, ~ toate făcut războiul in Franţa; câte oraşe cu ,< 
spe :liIe arată plusuri, relativ Î[]sem- tot cuprinsul lor, Industrti etc, au fost 2 
nate, distruse, căi de comunicaţii şterse depe ( 

Transilvania are în 1926, ef~ctive suprafaţa pământului, pământul însuşi' 
mai scăzute la bol şi oi, - şi mai ur- brăzdat sălbatec de tranşee şi răscolit .( 
eate la celelalte feluri de animale de focul artileriei. - Cum Franta şi-a 
domest'ce. tinut de elementară şi prima datorie, .~ 

refacerea acelor regiuni şi redarea lor 
-._~,~·~_. ____ ~ __ ~,~· __ ~·~-~.~:~. __ ~.~A~~#~.# __ ~.~~~g~ __ ._~~,~~~,~~~~~~~~.~~~_~·~-~4 __ -W·~'~._~_~ ~ 

Piat,H noastră 5, i piat,. a dustrlile şi mai ales În constructii al 
căror progres este destul de vast. 

internatională a lemnului. In Franta sItuaţia e.te mal puţin fa-

destinaţiei productive, s'a inceput acolo t 
o muncă kbrllă (grăb!tă) care reclama 

t 
(cerea) foarte multe brate de muncă. 

, 
Dacă facem o comparatie între piaţa vorabilă şi mai nesigură din cana 

"oas1ră şi pieţelt externe, comerţul şi oscllaţiunUor monetare unde scăzând 
indJstr!a le'lloulul la noi au ajuns la I foarte mult pretul lemnului au dezo· 
un punct mort. rientat piaţa. 

Urcarea vertiginoasă a leului, lipsa De ~sem~nea p~ piaţa italiană unde 
de capitalur!, dobânzlle aproape ne- se resllnte lOcă CrIza de nu merar şI 
shimbate, greutăţile transporturilor au este o lipsă totală de construcţif, au 
paralizat compleet comerţul nostru loc transacţli slabe. 

Producţia care până anul trecut era 
destul de abundentă, anul acesta a 
fost mult redusă şi debuşeurile noa· 
stre Importante din Orient şi O.:ci· 
dentul - Belgia şi Olanda - au oprit 
importul lemnului din cauza oscila
ţiilor prea variate a monedei româ
neşti. 

Statele care pd inregistra în cursul 
acestor 11 luni ale anului curent o bună 
afacere În vâm:area lemnului sunt 
Suedia şi Finlanda atingâod cota de 
7::.% din producţia lemnului. 

Mare parte din productia acestor 
state s'a Exportat in Anglia stocurile 
acestei ţări fiind mult reduse faţă de 
anii preCedEl1ţi În timp ce consuma
ţia este destul de intensă in toate in-

Piaţa Ceh os Iov ac ă este mai 
animată ca anul trecut şi exportul 
acestei t~ri a inceput să fle majorat 
fă:ând cO.~llrenţă altor pIeţe străine. 

In Gz:rmania unde Este mare abun
denţă de numerar, imp::lrtul de lemne 
În iarna trecută a depăşit cu mult pe 
cel dIn anul precedent De asemf.'nea 
şi industria lemnului a luat O male 
desvollare fată de creditele avanta
joase ce le obţine. 

Totuşi în vederea acoperirc-i dato
riei txll:fue şi ultimul împrumut al 
statului au slăbit plaţa financiară cu 
aproape 200 miI. mărci, aşa că şi aci 
în uiti mul timp a inceput să se re
simtă putină criză de numerar şl o 
urcare a scontului. Pinu:;. 

Acest fapt a atras in Franţa mun:itorl i 
d n toate statele europene. - DeşÎ f 
Franţa a refăcut aproape compleet (în i 
intregime) ţinuturile devas!ate (pustiite) 
totuşi statul francez, silit de imprrju
rări şi pertru a preveni (preintimpina) '1 

complicatiile (fncurcăturile) constatate 
• în Anglla a aflat de bine a lua cele 

mal severe (aspre) măsuri pentru con- ( 
cedierea (scoatt>rea din tară) munc(- .\ 
torilor străi[)j,- Astfel tocmai in sezon 
de pr măvară, dă peste frontieră (gr ... -c 
nită) z'lnlc sllte şi mii de muncitori ~ 

s\reinl, - Indifer ent (fără deosebire) ~ 
că apartin (sunt din) unui stat amic i 

ori duşrni1nl 

(Citili continuarea în pag. V-a) 

hoată lumea trebue să ştie că 
in toată ziua se găseşte c a f e a ''1 

proaspăt prăjită in prăvălia la 
REGELE CAFELEI. Peaţa ; 
Avram Iancu colţ Str, Meţianu ! i 

I N;.6. (24) tI : 
........ ik.~~Jil~'f§t;'j*§!îMmr~,,·~~ .. ~liI"i~!iSii:§g~A,®.h&~liWl.f!.3..~~ . 

1· Nu fac l' reclamă prin strigă~e, ca să va convinge'p că pozele de orice mărime i 
. şi cele mai bune, sunt făcute de un specialist, 1 ~ 

1 

I vizitaţi atelierul F~to~~a~ic ŞTEFAN CL!~TICEAN i 
! :-: un de face 6 f o t o 9 r a f I miCI ŞI un tab I o u mant cu 150 Lei. :~: 21 ! 
~~r~~~~~~~"~~~V}$~~~~'. 
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tn altele state cum este d. e. italia 
~i Spania a fost totdeauna un surplus 
(mai mult decât tr~buie) de braţe de 
munca, Incât In tratatele şi politica 
lor comercial!!., au trebuit să se In grl
jească de poslbllităţl {inlesnlrl) de 
plasare (a~ezare) a muncitorilor lor 
in statele, cu cari aveau relaţii eco
nomice. Expansiunea{lntinderea) eco
nomică a Italiei in Bilcanl, văzută 
şi dln acest punct de vedere, este 
cu mult mal uşor de inţeles. Restul 
celorlalte ţări vor imita pe rând exem
plul englez şi francez, Incât valul va 

:1 ajunge incurând şI la not-Muncitoril 
rămaşi fără Jucru, vor căuta aIurea 

:1 sa-şi căştige pânea - şi cum la noi 
il este atâta posebilltate, in curând ne 
a vom trezi cu el refuglindli-se in Ro
- mânla, pentru că nici in America nu 
L mai au loc. Deaceea organele (oflcille) 
- de control vor trebui să fie foarte 1-

!i tente, luând măsuri, ca cel puţin crin 
e lipsei de lucru să nu mai facă noi 

. pagube ţării noastre, apucate pe drumul 
It bun al revenirei la normal. 
:- Venind vorba de refacerea noastră 

'_ ·.economici, ne fololim de ocasle pentru 
1- a atrage atenţiunea cetltorllor oo,trl 
• asupra seriozităţli vremurilor de azt.· 
e Pe cât de uşuratici am fost In vremea 

căderii valutei (anului) noastre (1919-
1- ' 1921), pe atât de inzecit de prudenti 
:ă (cuminţi) va trebui să fim In timpul 
::i recuiegerii de az!,- Ridicarea valorii 
._(preţ!; lui) banului însemnează 6porirea 

e, proporţională (in aceeaşi măsură) a 
)r dobînzelor după datorii, ceeace în-
)r semneazâ, că sarcinile datoraşilor se 
a- sporesc, tocmai cum ietlşUrau atunci, 
:e când ţreţul banului scădea.- Tot omul 
J- cl1minte şi cinstit îşi va' replătI., Im-

prumuturile, de cari se poate Npsl. u, ' 
le 1'âranul nostru deşi nu e familiarizat 

cu toerlile (invătAturile) econmlce, Insă 
.~ in p~t'manent (totdeauna) şi contact 
:u ·(atingere) cu viaţa practică (de toate 
st zilele) şi cedând (ascultând) initinctului 
Je (firea) lui conservativ (aşezat). de 
şi vre'o doi aoi aproape urmeazl această 
!it .cale de cumpătare. 

Această restrângere In afaceri nu va 
-8 

provoca numai o IIpiă de lucru, ci 
ie, din ea va rezlllta şi o cerere mal mică, 
or 
10 de bani. - Sporilldu- se oferta (im-

bierca) banilor, va produce in mod 
la natural o scl\dere a dobinzilor. - De 
~~i altă parte prin restrâugerea consumului 

intern (IDtrebulntarea In tară a măr-
~ŞÎ 

furHor) se va reduce importul de măr· .în 
:e) furi, şI creşte cantitatea (mulţimea) 

produselor noastre libere la export, 
u-
!a) prin ceeace se va influinţa tn spre 

valuta nostră. 
Lte ,Aceste prevederi vor avea urmările 
de bune numai dacă vom avea simţul 
n- de solidaritate naţlooall, pelltru că ele 
:(-vor reclama multe jertfe de neinlăturat. 
on Partidul Naţional Liberal, conştient 

'a- de răspunderea, pe care o are in faţa 
ori ţării, şi doritor de a infăptul tot ce e 
re) -bun pentru ţară şi neam, a prevazut 
llc de mult sosirea acestor vremuri. EI, 

prin glasul cel mal chemat al mOirelui 
vlsliernic al tlril, a dlui Vintlll Bră
tianu a prevestit aceste vremuri, şi 

de ani de zile, dând sfaturile potrIvite 
acestor timpuri, a indemnat lumea ]a 
cumpătare in toate şi la economII. -
Celce nu au dat importanţă cuvenită 
acelor sfaturl patriotice pretioase, vor 

, avea să suporte acum urmările amare 
1 ale uşurlnţei de a se fi lăsat suges-

I 
tionaţi (pătrunşi) de Informaţiile pre~ 
sei poreclite .. democrate". 

lE' 

TRIBUNA NOUA 

In atenţiunea D-Ior Ministri 
de Finanţe şi Interne. 

Aştepfăm. 

Cine nu cunoaşte starea de mizerie 
in care se e-ăseşte popu/atiunea comu
ntlor din Valea Deznei, din acest judet 
- LocuitoTlt din aceasta Il'giune mun
taasă, acoperitd cu intinse şi secalare 
pddllri, sunt lipSiţi de pământuri ara
bile şi ei au trăit şi trăesc, lucrând la 
tdere de păduri, la transport de lemne, 
şi acupându-se mult şi cu facerea man-
2a/ului - De şase ani de zile nici o 
pădure nu mat este 1n Mere fn coasta 
re2iwlei, şi sărmanii locuitori. fiind 
lipsiti de lucru, numai au nici o re
Sllrsă de vmit, ducând o viaţă sărd
cdciaasti, plină de necazuri şi dureri. 
S'au plâns ei la toate autoritătile, au 
Inaintat jalbe la minister, au rugat pe 
parlamf ntari, şi in special pe al 001-
diş, care le-a promis 

că le va 
pune pădllri in idere, de llnde vor câ
~tjgQ. cu belşug, 

- Nimeni nu-i aude. ni
meni nu le pricepe suftrinţele, nimeni 
nu se gândeşte la ei. 

In aceasta situaţie, când nu pot să-şi 
câştire cel pllţin codlul de mămăli2ă, 
ce le trebue zilnic pentru copilaşii lor .. 
organele financiare le Clre şi-i somează 
catre stat, jlldet şi comună şi mulţi 
sunt ameninţaţi a li-se vinde tot ce 
.rumd mai au priit case, pcnttu achi· 
tarea impozitelor. 

Dar ceeace este mal tfist şi fevoi
tator, este că unii dintre agentii finan
dăliHn casa ior;, In loc de a proCtde 
cu blândetea şi omenia pe CBre le re--. ." .... 

comandd legea şi bunul simt abli2d pe 
functionar, procedează cu ură şi pa
timă în Încasarea acestor im
pozite. 

Ast-jtl, notarul comunei Dana, a 
găsit fie cuviinţă ca, chiar In joia sfin
te/oI Paşti, 

a 
mers in comuna Laz, şi a somat pe 
unii lfJcuitorl; impunându-le sa achite 
fara Întârziere toate Impozitele neachi
tate nemai dându-le nici-o păs!lire, 

deşi 
bieţii săteni nu au bani ca Să-şi cllm
pere 5 kgr.~ de fdina sau o lumănare 
cu CaTt sa fi mers la sfânta înviere. 

Populatiunea din aceasta regiune 
easindu-se in aceasta stare de saracie, 
cue stăruitor Domnulai Ministru de 
Finanţe, ca să-o păsuiascd. de a plăti 
aceste impozite până la toamnd, când 
vânzândll-şl pome/urile, ce se VOI faCi, 
va fi În măsură de a-le achita şi deci 
lOagel rts~ctuos de a da ordin in con
secinta administraţiei fmaflciart. 

.......... • -n • . .." .$ ... 

Este şi reforDlă. 
Un' doi! Un' doI! Ţine piciorul! 
Cine n'a auzit această comandă. 
Câti n'au fledirit pe socoteala ma-

jurulul care o cântă scurt şi cadentat, 
neânţelegând refrenul "ţine piciorul". 
Alţii au devenit şi mal încurcat' când 
au auzit din cine în când .. Ia piciorul". 
Leatul care a făcut oştirea nu se miră 
vere. EI l-a inţeles tot rostul şi când 
conduce fetele la horă,]e spune dulce 
dar cu autoritatea celui care intelege, 
"luati piciorul", 

Şi cât eite de simplul Un' doi, este 
cadenta, iar refrenul iţl explică să te 
tii de ea. Să nu faci pasul nici mal 
mare Bici mai mic. 

Deci să nu mal râzi Dimeni de 
floricelelc Olui. Majur, căci ele dau 
de gândit multora când trebuesc În
ţelese. 

De îndată ce l'am înţeles pe OI. 
majur, observăm imediat că aceasta 
comandă este obsedantă in toată viţa 
indivizilor şi a societăţilor. 

Nimeni nu poate trăi fără ea, cu o 
singură deosebire in urmările el. 

OI. Majur ţing repetă până când o 
Înveţi, şi când n· o poti ţine D-ia 
spune sau câ eşti Iute sau că moale, 
după cum păşeşti prea grăbit şI întins, 
sau Urăşti piciorul. 

AI termen de doi ani s~o inveti şi 
singur t:! in acest timp o prind. 

Schimbi piCioarele doi ani pe Joc 
şi când pleci mergi cadenţat. 

In viaţă insă se schimbă lucrurile. 
Aci OI. majur ~ste coana Evoluţia, şi 
ea nu mai comandă nici "un' doi- şi 
niet nu·11 mal dă refrenul "ţine pielo
ru1". Ea te presupune că al trecut pe 
la DI. majur şi· ti trece pe sub nas 
fenomene sociale, evenimente politice, 
jocuri de bursă, valută, credinţe, pro
grese ştintlflce, technice, financiare, 
sisteme de organizarea Statului etc. 
toate după ultima modă civilizaţiei. 

Când trece aceastA mare doamnă 
pe lângă noi trebuie să luăm piciorul 
căci ea nu ne atteaptă şi numai repetă 
nimic. Când n'am luat piciorul ea nu 
ne mai spune iuţi sau moi, ci ne zice 

1 nebuni sau proşti, dupa tcum fugim 
t prea Înaintea ei sau prea in armă-i. 

Ea deci trimete sau la azil sau la 
ospltiu, dacă nu te poate lua cu ea, 
cind iţi face onoarea să-ti spună că 
eşti civilizat şi progresez\. 

Cu toată intelegerea celor de mai 
sus totuşi este greu să ne găSim şi 
noi locul. După cele ce se petrec în 
viaţa noastră publică, pare că ou sun
tem nici alături cu marea noastră 
cocoană despre care vorbeam, nici 
Îl1ainte-i nici in urmă-1. 

De un an de zile guvernul averescan 
drege şi strică, râde şi plânge. Ce·o 
fi nimenI nu ştie. 

. Şi slavă Domnului că doar la cârmă 
sunt oameni mai marI decât majurul 
nostru. Dar mai ştii poate că sunt 
mal mici decât cocoana evolutia. 

Şi unde mai punem că acum un an 
când II-s'a dat cârma carululul Statu
luf, fostul guvern a avut grija să~1 
aşeze lângă cocoană, să le dea un 
bagaj frumos cu o gospodărie chlver
nisită, cu bani în casă, cu legi chib
zuite, prietem cu toată lumea şi câte 
altele. 

I-o fi aşezat dar uite se vede c! nu 
ţin piciorul şi nu ştiu nlel să-I la. 

Când au venit la putere II-s'a dat 
in mână o constituţie, un ghid bIne 
intocmit, pe care urmându-l cu sfin
ţenie să poată ţine pas cucoana evo
luţia. Li-s'a pus alături legi explicative, 
economice, financiare, sociale, pe care 
apllcându-Ie să progreseze. 

Li'sa lâsat o Industrie iosănătoşltă, 
un comerţ infloritor, o finanţă respec
tată priit echilibrul ei, administraţia 
promptă, funcţionari mulţumiţi etc. 

Astăzi Industria este sugrumată, co
merţul in faliment, administratia des
compusă, funcţionari armonizaţi ca să
răcia, finanţele descbllibrate, dar totuşi 
fac mereu la legi mal înaintate decât 
ale tuturor, clei noi luăm de ]a toti ce 
este mal bun. /\şa spun cel mari. 

Ba ni-se spune, dovadă ci mergem 
bine, uitat-vă la leu ce coamă l-a 
crescut! A speriat toată lumea cu ea. 

S'a ingrozit şi industriaş şi agrt-
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cultor ,1 tot. Nici unul DU mal pro-' 
duce nimic cl-l fnghlte leul. 

Dar guvernul nu se Iasă, a luat-a 
de la cap. Face alte legi şi aita. 

Clnlltit spuobd nu mai poate .1-
meni pricepe nimic, căci toti cari ştin 
În cât timp se invaţă cadenta se miră 
de desarmonia paşilor ministrilor şi 
sobsecretarilor de Stat. Fiecare calcă 
într'un fel. 

Dar când toţi erau la răspintia ae 
priceperei lucrurilor, a intervenit tot 
un leat care spuoea ci a scapat de 
armată. Intrebat acum, el a răspus 
"DU ştiu ce aveam dar mi zăpăceam 
de cap, de, eu n'am prea umblat mult 
şi m'a reformat." 

Aţi înţeles Domnilor, 01. Majur mai 
are şI altă foaie in regulament. Te 
reformează. 

S'or fi zăpăcit oamenii şi de, cocoa
nele, cum este ,i evolutia noaştri, 
sunt mal capric:loase. 

Poate vrea să-i reformeze repede 
,i fără Încercări de stagIu. 

Va să zică tot ştia. oamenii pe ce 
drum merg şi atancl si mai avem 
puţină răbdare. 

... t :J' • ot-.,. 

o moţiune 
a asociaţiunilor de presă 

Asoclatlunlle de presă Întrunfte tn 
ziua de 22 Arprille au votat următoarea 

MOŢIUNE; 

SllbsemnaţU membrii ai Comitfitiflr 
organizaţillni1or de presd: SindJcatul 
ZiariştUol "in Bucureşti: Asociatia Ge
neraM a Presei şi Uniunea Ziariştiwr 
Profesionişti Q!tăzi 22 Aprilie ora J 
seara in sala SindIcatului Ziariştil.r 
din Bucureşti in mijlocul unui m«re 
numdr de confraţt, membri ai celor trei 
organiza/funi profesionale 

Luând in dezbatut. COZIiI domnlliui 
Enacovici directorul politic al ziarullli 
"Culfântulr.>., cart ajostcondamnat pen
tru ultraj de căira Consiliul de război 
al CorplI.lui 2 de armata de 6 luni în
chisoare şi 50 mii lei amendd pentruce 
In altkolul intitulat "Ridicolul Vagmls
trului" publicat in ,.Cuvântul" din 27 
Februarie 1927 a criticat actMtalu 
d-lui g-ral M. Ionescu substert!ar fit 
stat la C. F. R. 

Fdrd a ne preocllpa dacil critic. 
d-lul Enacovici este s'au nu intemeiata 
constatdm că: 

1. 1 raducerea ziaristului pe nlru delict 
de presă în Jata Consilului de război 
este ° procedare ilegală, care atfnze 
libertatea presei, garantată de art. 25 
şi 26 din Constituţie şi principiul pus 
in ari. 12, in virtutea căruia nimeni nu 
poate fi sus tras dela judeCătorii ce-l 
dă legea; 

2. Consideram cd tngăduÎlta unor 
asemenea procedee anihilează existenta 
presei ca organ de Judecată şi am· 
trol in viata publicd: 

3. Protestăm· impotriva ilegalltăJel 
făptuite şi intenţiunilor din care aceasta 
a pornit: 

4. Declaram deplind solidaritate cu 
ziaristul lovit în exerciţiul dleptllfi10r 
sale care sunt şi ale presei Insaşi: 

5. Rugăm toate ziarele din Copitald. 
şi provincie sa publice prezenta moţiune 
la primul lor număr după Paşte: 

6. Credem că este o datorie pentru 
toate ziarele (n intereslll unei demne 
manifestdri de solidaritate profesionalA 
şi ca O protestare energică contra a
buzului de putere intolerabil săvârşit 
fata de ltberiatta scrisului Sd etar' 
intrarea la legalitate: 

7. In veduea unei actiuni perma
nente pentru apărarea intereselor et
nerale ale presei, adunarla decide ton
stltulrea unui Comitt! de actiune com
pus din r('prezentanţil organiza/tilor 
de presd şi direcţiilor de ziare. 

Aceşti reprezentanţi se vor tntruni 
la data ce se va fixa ulterior şi ror 
aviza asupra masurilor ce vor gdsi 
cu cale. .. 

I 26 Ca să păstraţi blănurile ferite 
de moli În timpul verii, incre

dinţa1i1e renumitei firme 
ANTON IOANOVlel 

BLĂNAR 

8uJev~ Regina Maria 
Nr. 9 lângă 

cafeneaua "Dacia" 

/1 
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Infortna t'i uni 
. - , Buletin săpărnânal. 

la ziua de 8 Mai a. c. dl. 1. Gh. 
.uca, fost minttru, va tine o con· 
fe!inţi la Palatul Cultural despre 
RAZBOIUL INDEPENDENŢEI. 

Intelectualii af'ădani. aşteapti cu 
viu interes acealstă conferinţă, care 
va pune in lumină opera marelui 
Rege Caro1, 1. Brătianu şi a solda
tului român, fiindcA fără îndoială 
RĂZBOIUL INDEPENDENŢEI ace
stora li-se datore,te. 

• 
fiafii cle secto.re ,i pre-

,edinţii comiteteler c_mu
nale ale organiz.tlunilor li
lIerale din oomunele .oes
tui jdet, precum ori fi ce 
membru din oomitet, sunt 
inştintati oi ori tie oât. ori 
vin În" ~r., .ă tr •• ci n .. -
apărat pe la clubul liberal 
lIin Bulevardul Regin ••• -
ria. (Casele Lenghel) având 
ali-se face comunicări. Cla
hul este deschis În fiecare 
zi, dela era 10-1 ,i dela 
5 -8 seara. 

Locuitorii Comunei Buhani, se plâng ci 
aupa ce au achitat prestatia in bani pe anul 
1926, au fost fortaţi de a o face şi în na
tură şi cum aceasta nu este legală, au re
clamat in mai multe riLnduri, ceriind a li se 
plăti muncile şi transporturile făcute în na
tura. Dar nimeni nu·i aude făcându j să 

piardă zile intrei"Î pe drumuri pentru a cerşi 
dreptul lor. 

" 
Suntem informati că d. general 

Clhoschi va fi numit inspector ge
neral de armată, In locul rămas va
caat prin scoaterea la pensie a d-Iuf 
gefteral IOD Popovici. 

• 

Noua lege a timbrului, se va aplica 
"ela 1 Malu iar impozitul pe cifra 
de afaceri de la 15 Malu. 

Tipografia Diecezană Arad. 

j 

., .. 
Cu ocazia zilei de 10 Mal le vor 

face numeroase avaniărl În rindurile 
oflterll@r superiori şi inferiorl din toate 
armele. 

Situaţia politică. 
Externă. 

• 
Suntem informaţi din unele gazete, că ad-I Ziarele comentează stadiul la 

ministr~ţi •. j~deţul~i, ar cumpăra Castelu~ care au ajuns negocierile româno-
DomemulUI dm PaJll'ota, cu suma de le1 Ş' -. 
şase milioane şi ceva, pentru al transforma ~ermane. 1 coment~mle~ n~ sunt 
într'un spital. şi pentm plata acestei fabu- 10 favorul guvernulul. CacI ace
Joase :mme ar contribui şi unele comune ste negocieri au inversat situaţia 
rura:., de până acum. Până acum Ger-

• 
Consiliul de rdzboiu a condam

nat pe dl. Ti/us Enacovici direc
torul politic al ziarului "CUVân
tul" la 6 luni inchisoare şi 50 (JOO 
lei amendă pentru articolul apă
rut in Iulie 1926 "Wagmistrul 
dela comullicaţii". Această con
damnare trecând deasupra dlui 

I 
Enacovici, dovedeşte o incătuşare 
a cuvânflllllt, o piedică presei. 

Protestăm contra acestui pro
cedeu 

... 
Preşedinţii comitetelor comunale ale orga

nizatiilor comunale liberale, cât !fi şefii de 
sectoare sunt rugati a se prezenta în zilele 
de 2, 3, 4 şi 1) Mai la clubul liberal, ur· 
mând a li se face comunicări de natură 
Ufg-entă. 

... 
In vara anului acesta se vor organiza 

sub suspîciile Centralelor băncilor po
pulare, cooperativelor şi obştillor săteşti 
mai multe cursuri pentru conducătorii 
de institutii cooperative. 

Se intentionează ca aceste cursuri 
de vară s:i-,i aibe sediul in localităţi 
climaterice şi astfel organizate ca 
cooperatorii să urmeze in alte ţinuturi 
decit ale lor, ca pe de oparte să 
poată cunoaşte torganizaţiunile coope
rative şI l;>calităţlle din imprejurimile 
şcolilor de vară. 

Idela este bună şi va da rezultate 
fericite. 

* 
Suveranul va semna un nou decret 

de graţieri şi reduceri de pedepse mili
tare cu ocazia zilei de 10 Mal. 

* 
Subsecretariatul de stat al căilor 

ferate a luat dispoziţlunea ca funcţio
narii c. f. r. cari vor fi scoşi la pensie 
pe ziua de 1 Iunie 1927, şi cari locuesc 
in clădire administatlei cfr. şi au copil 
de şcoalA să fie toleraţi a ocupa acele 
locuinte până la 1 Se"temvrle 1927, când 
vor trebui să le părăsească negreşit. ., 

Ministerul instrucţiunii face cuno
scut că tranaferărlle la orele vacaate 
in invătământul secundar de toate 
gradele se vor face în termen de O 
lună dela data aparitiei În ,.Monltorul 
Oficial" a tabloarUor cu aceste ore. 

Cererile de transferare se vor îna
iota direct ministerului instructiunii. 

• 

mani.a ne debit a cu unele ches
tiuni de mult aranjabile, deacum 
ea îşi schimbă atitudinea impu-
nându-se drept creditoare a Ro
mâniei. Şi condiţiunile impuse cu 
ocazia negocierilor dovedesc a
ceastă. Ştim că Germania ne-a 
oferit un împrumut acum tot ea 
impune condiţiuni. Ar trebui să 
ne convingem că o apropiere de 
GerI1ania e inoportură. Mai trăim 
încă epilogul" marilor" acte petre· 
cute in vremile grelelor încercări 
pentru ca să mat di~cutăm asu
pra acestui lucru. 

- De un timp se inteţesc 
tendinţele de apropiere intre sta
tele balcanice. Şi aceasta o in
re~istrăm după unele pronosti
curi ale unor factori importanţi 
in politica sudică. Astfel între 
Grecia şi Turcia se încearcă o 
apropiere. cea din urmă opinând 
pentru înfiinţarea unui "Locarno 
balcanic" . In aceeaş directivă 
op:niase Si ministerul de externe 
al Bulgariei d. Buroff, care ln
tr'un interview acordat ziariştilor 
români aflaţi in excursie prin 
Bulgaria. spunea că se intenţio
nează o apropiere cu România, Ju
go-Slavia ,i alt~ ţări-pentJu -a-i 

luţlona astfel problema ce se 
impune categoric: "consolidarea 
păcei" . 

- Din China sosesc veşti cari 
ne indreptătesc să credem că s'a 
aflat adevăratul drum pe care se 
va ajunge la idealul Chinez. Ge
neralui Chang-Kai-Sec a trimis 
un mesagiu zjarului "Petit Pari
sien" arătând că nădăjdueşte in 
concursul marilor puteri în fa
varul naţionalismului Chinezesc 
descătuşat de opresiunile bolşe
vismului. S'a luat deci lupta con
tra bolşevismului dovedit pericu
los şi distrugă tor. 

- Alegerile din Austria au 
fost un prilej al evidenţierii for
ţelor burgheze. Social-democraţii 
au trebuit să se inchine. 

- Interviewat de către ziarul 
"Vreme" asupra situaţiei Mieei 
Intelegeri, d. Marinkovici, minis
terul de externe al Jugo-Slaviei, 
s'a exprimat in termeni elogioşi 
asupra eficacităţii acţiunilor în
treprinse de Mica Antanta intru 
solidificare păcei Europene. Un
gariei desigur nu-i vor conveni 
aceste adevăruri căci ele contri
buiesc la spulberarea unor iluzii 
cari de mult tncep să ia propor
ţii in sânul visătorilor. Cel puţin 
dacă aceste iluzii, ar avrea vreun 
temeiu serios. 

Internă. 

Se credea că sărbătorile cu ~ 
farmecul lor, vor potoli verva} 
partidelor politice. Dar grija zi· 
ielor viitoare a îndemnat pe mulţi 
din mai marii organizaţiilor po· • 
litice să renunţe la repausui ofe .. 
rit de sărbători. Şi s'au porni! J 
astfel să facă fntruniri şi constă. i 
tuuÎ cari nu totdeauna duc la 
bun sfârşit. Cei mai zeloşi sunt 
national-ţărăni,tii cari au inceput 
să deschidă ochii. Şi astfel se 
indeamnă la "strângerea rându· ( 
rilor" nu ştim dacă-şi vor găSI ~ 
flancul după care să se orienteze l 

la aliniere. Cuziştii, cât sunt el ( 
de creştini, au cam u t'llizat săr· l 

bătoriie in scopul unor clanfjcări , 
postume. D-l A. C. Cuza risci J 

sa rămână singlJr in partId. I 
Căci datorită conducerii sale, j 

s'au intronat in sânulligii, anarhia 
şi dictatura. 

Incepând cu P. lIiescu, d-l A 
C. Cuza se curăţă mereu de 
spini. Astfel a mai exclus pe d. 
dr.' Vasillu, d. 1. Zelea-Codreanu 
şi va mai exclude până va mai ' 
rămâne singur "cuzlst," iar cei I 

excluşi vor fi destul de mul~ 
pentru a forma liga in care sol
daţii să nu se mai che:ne ",cu
ziştî· .... Regretabil epiiog ... 

- Iniţiativa gUYernuiui de a-şi 
număra oile a dat mult de lucru 
celor strânşi cu uşa . 

Se apropie Dumineca Tomîi, 
dată Q& .... ..aa.- .eva că '::'IiaModinţa 
apostoluiui care până n'a VăZill 
n'a crezut. Şi tot aşa ar dori să 
vadă şi guv~rnul spre a şti ce 
să creadă. Dar sunt unii cari 
n' ar vrea să dee ocazie celor cu 
recensământul să pipăe, atât de 
aproape, urmele suliţei din coasta 
celor tnstrăinaţi. Si deaceea zia· 
rele minoritare, strigă in gura' 
mare, nelnţelegând de ce se cer~ 
originea etnică si nu limba ma
ternă. De ce? Fiindcă ... dar toc
mai pentru ceeace protestează 
ziarele minoritare. Semn că cu-o 
nosc motivul: le pare rău că unui 
Z1 mermann i se va zice evreu când 
el nu vorbeşte .. decât ungureşte. 

Dar aşa se numără bobocti, 
d-lor cari vă credeţi periclitaţi 
prin micşorarea simtltoare a nu
mărului vostru ma.re dar... fal~ 

- D. Goldîş a plecat la Roma. 
Reprezentantul ortodoxilor, a ple# 
cat in ajunul sărbătorilor la Roma ... 
Trebue să fie o cauză serioasă. 
Ne indoim dacă această cauză 
nu va fi tocmai onorabilă şi dacă 
nu va fi un eşec al politicei ex· 
terne a generalului. Dealtfel când 
Sf. Sinod işi va deschide şedinţele 
se va intetveni ca guvernul să 
renunţe la incheerea acestui act 
Va accepta guvernul? Cine va câş
tiga? Biserica - dar nu generalul. 

Ghirlanaa 

La Ambulatorul Casei Cercuale a 
Asiiurărllor Sociale din Arad creindu
se un al treilea post de medic pentru 
boale interne pe viitor orele de con
sulatiunl vor fi: 

Dela 8-10. DL Dr. Kepich 
Ajutaţi Invalizii din Răsboi! 

" 12-14 It • Copăceanu 
.. 15-17 " ,. Radu 

La aceste consultăţii se vor putea 
prezenta atat bărbat! cat şi femel. Cheta Invalizilor la 1 Mai'. .. 

Cenzurat Prefectura Judetului. 
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