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tineret

D e o vreme încoace există un fel
•dfe război între generaţia bătrânilor ţşi
aceea a tinerilor. Războiul între cele două
generaţii a isbucnit, pare-se, în moimtenlul când războiul între naţiulni a luat
sfârşit. Se dispută meritele şi răspunde
rile nouiei situaţii creată d e război şi
de moravurile înrădăcinate în societate
în decada de dUpă marele război.
Fapt
este
că
moralitatea
so
cietăţii,
nu
numai
că
lasă
de
dorit, dar este complect zdruncinată. Au
itepărut din sufletele oamenilor toate sen
timentele nobile. A z i nu se inai cunoaşte
acel cavalerism legendar care lua sub
Scutul său văduve şi orfani, azi nimenea
nu Se înduioşează de lacrimile celor lip
siţi. Bogătaşul trece pe lângă cerşetor cu
viteză de zeci de kilometrii pe oră. îl socoate stâlp dé telegraf, în marginea dru
mului, de care — vai D o a m n e — «far fi
putut lovi cu maşinal sa. ţCasâ ta poate
arde până la vatră căci vecinul doarme
liniştit. Poţi fi jefuit d e hoţi în dragă
voie, căci cel ce-ţi zicea „prietene", î e
spintecă alăturea de ei. A z i toată lumea
vrea să trăiască comod, în lux, sft' alerge
în limuzine strălucitoare, fără pic de su
doare. Mamela sse'ntrec la flirt cu fetiele,
bündele cu nepoatele lor. P e bunici îi
vezi trăgându-şi pălăria p e ureche şi ur
mărind, cu ochi înholbaţi, ca de bros
coi, pulpe dfe fetişcane. Nici monoclul care
întinereşte nu lipseşte dfin orbita zbârcită
dfe ani.
După războiul mondial înalţii dem
nitari nu ştiau face deosebire între avutul
particular şi acel al statului. Miniştrii şi
înalţii funcţionari jefuiau tezaurul statioUu,şi pe biepï cetăţeni. Bancherii sunt fără saţ.
Fabricanţii falsifică produsele lor, otră
veai; « « n s u m a t o r i i , nestingheriţi.
Şi -câte mai sunt păcatele care apasă
conştiinţa societăţii d e azi. Dar, printr'un
neînţeles gest, toate de-a-binelea sunt aruptcate în sarcina tineretului. Tineretul,
acel tineret căruia nu X ls a tílat încă p o j pâbilitate să-şi arate capacităţile, să do
vedească dacă ştie să creeze, sau äädarnjik
, cette njxmai şi ţdripeşte ceea ofe au creat
alţii este calul d e bătaie al tuturora. Când
t un escroc cincantenar este descoperit, iei
'este trecut numai decât în rândul tine
retului. U n d e este oare hotarul între ti
nereţe şi bătrâneţe? Căci, tineretul cândi
e chemat Ia imuncă d e unii, prin aceasta,
! çsue considerat matur pentru mţuncă crea
toare şi natural, înţeles dfe oei ce apelează
la forţele siale proaspete, iar când acelaş
tineret, simţind enregiile clocotind în sânle său, se oferă singur, este respins
unii sub titlul că tinerii trebuie să mai
I (experimenteze.
Da, pentru relele c a r « bântuie azi
nu generaţia tineră trebuie acuzată, ci —
dacă este vorba de generaţie — generaţia
acelora cari au lăsat lucrurile să dege
nereze până aci. Tineretul a cerut, c e r e
şi azi, teren die activitate, căcS el singur
este îngrijorat dte actuala) situaţie în care
sie găseşte societatea.
r

v

f

TVnereVül — diacă acuzele sie pot an
ticipa — poate ß acuzat ide relele viito
rului, nu; dfe cele actuale. EI are sarcina
acelui viitor şPsarcina aceasta este mult
mal grea decât aceea; a prezentului^ car©
înţcetul-tacetul
fac* trecat.
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Noua victorie a Partidului
Naţional- Ţăran esc în
Judeţul Arad*
Alegerea

Consiliului

Judeţean. — Noul

In ziua de 28 Februarie ă avut loc
în judeţul A r a d alegerea noului Consiliu
Judeţean. Este cunoscut că Guvernul disolvând de curând vechiul consiliu; libe
ral, a insitituit o Comisie interimară care
să gireze provizoriu afacerile judeţului
până la alegerea noului consiliu!
• !
In această luptă electorală de judeţ
au luat parte numai două partide, ' (acel
nSaţional-ţărănesc şi cel liberal. In urma
pactului cu partidul maghiar şi şvăbesc,
minorităţile au intrat în alegeri alături
de lista guvernamentală.
Alegerile în judeţ au decurs în fcea
mai mare ordine şi deşi timpul a fost
nefavorabil, alegătorii grăbeau .în grupuri
a-şi exercita dreptul dé vot.
Din rezultatul numeric, pe care îl
dăm mlai la vale în întregime, rezulţi*!
că şi de această dată lista guvemafrncntalil
a învins cu majoritate formidabilă de (vo
turi.
!
In urma acestui rezultat noul Consi
liu Judeţean va fi compus din următorii
con(sileri :
Dr. Ştefan Ciceo P o p
Dr. Iulian Borneaisi
Dr. Sever Popovici
Takáiosy N i c o l a e
Hunyar Algernon
Dr. Grozda Aurel
Chera I o a n
Weistaaier Carol
Darányi I o a n
Ianota Iosîf
1

Măsurile guvernului
pentru cei înfometaţi
Guvernul îngrijorat de soarta ţăranimei sărace şi fără înunc#| s'a îngrijit din
timp ca regiunile unde se resimte 'cele
mai mari nevoi să fie aprovizionate cu
cereale. Cu executarea hotărârei luate de
guvern a fost însărcinat dl ministru ial
muncii I . Răducanu care în consiliul jde
miniştrii de Marţi la 26 cor. a raportat
conisiliului că până acum din cele 7000
vagoane de cereale s'au distribuit peste
3500 vagoane. D l Ministru al Muncii dealt
fel a propus şi alte noui (mijloace de fi
nanţare a a p r o v i z i o n ă m pentru a satis
face şi ultimele necesităţi cu caracter Jür
g e n ! Propunerile făcute au fost apro
bate d e Consiliu. Cât priveşte şomajul î n
reguinile de munte, s'a, pus în studiere fa
cerea şoselelor pentru a da dte l u c r u l o 
cuitorilor din ţara moţilor. Cu pregăti
rea programului de lucru a fost 'însăr
cinat dl P . Halippa ministrul lucrărilor
publice.

Consiliu.

Giurgiu Ioan
Dr. Bustea Cornel
Gavalic Alexandru
s
Dr. Müller Vendelin
1
Novac Ştefan
Dr. L a z a R o m u l
Bugiu Pavel
Chirilă Iustin
Dr. Lelik Ştefan
Draia Ioan
Dr. Băneşiu Ivan
Palfi Valentin
Dr. Furdui Iosîf
Morar Iosif
Berar Iosif
Băltoi Gheorghe
Ziegler Francise
Iacob Ştefan
Pârvu Iosif
Brădean Nicolae.
Supleanţi :
VIad Alexandru
Stana T e o d o r
Sas Ioan
Adam Nicolae
Bikadi Iosif
Bangert Mihai
Birtolon Aurel
Şiclovan Dimitrie
Neamţu Ilie
Popovici Moise.
N o . votanţilor 74316, voturi nule 321,
voturi anulate 2875, lista guvernamentală
59748 faţă tie listă liberală cu toate ca
ä fost sprijinite de averescani, Lupişti etc.
ä obţinut numai 11572.

k

Clădiri pentru funcţionari.
Situaţia grea a funcţionarilor fiind
o problemă de căpetenie pentru guvernul
njostru, el caută să găsească toate m i j 
loacele posibile pentru a uşura condiţiile
lor de trai. Astfel făcând'u-se dc unele
Case din străinătate oferte jjenlru con
strucţii de bloc-hausuri, guvernul a stu
diat chestiunea în recentul Consiliu de
miniştrii şi cu cercetarea acestor oferte
au fost însărcinaţi dnii miniştrii Vajda,
Madgearu şi Răducanu, cari urmează să
refereze consiliului asupra ofertelor.
întrucât propunerile străinătăţii ar fi
avantagioase, se speră că la primăvara
se vor începe lucrările în centrele inai
mari, unde funcţionarii sunt niai nume
roşi şi Condiţiile de locuinţe mai grele.
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Obligaţiunile Preşedinţilor Consiliilor
de Recrutare.
Deoarece s'a observat că majoritatea
Consiliilor ide Recrutare nu se conformă
presicripţiunilor, prevăzute ide art. 151—
157 R . L . R. inlesnind astfel posibilitatea
substituirilor de persoane şi dând ocaziui\e tinerilor să reclame că nu au fost în
trebaţi sau U,u li s'a arătat cari sunt drep
turile faţă de situfaţia l o r familiară Jşj
materială, să dă ca normă pentru Pre
şedinţii Consiliilor, următoarele Instruc
ţiuni cari v o r trebui executate întocmai
1. RevedereUj citirea, şi verificarea ta
belelor de recensământ ale recrutărei, spre
a se ivedea dacă înscrierile sunt bine fă
cute, controlând totdeodată aceste tabele
eu cele. din anii trecuţi, în scopul de a se
vedea dacă sunt înscrişi toţi amânaţii (art.
62. L . R . ) care au împlinit (u!n an de ajmânare.
Se va citi în auzul tuturor, numele
linierilor. încrişi pe tabelele de recensă
mânt respectivej asupra cărora tinerii, pă
rinţii Sau alţi împutenucjţii vor face în
tâmpinările lor,, când le va veni rândul
să fie recrutaţi.
Acest apel nominali se va face afară
în auzul tuturor, dfe câte ori se începe
recrutarea.
P e măsură ce tinerii sunt chemaţi,
Consiliul va asculta pe cei interesaţi, pe
primari şi jandarmii, va hotărî asupra în
tâmplărilor, lor complectând rubricele res'
pective Idlin tabelele de recensământ.
Preşedintele are obligaţiunea să cer
ceteze în şedinţă;, ascultând declaraţiile pi*i<
maruluji sau comisarului şi pe dfelegatnl
comunei, precuim şi tinerii din comună,
spre a se stabili precis dacă cel absen|
există, sau dacă este necunoscut.
,
Din cauză că cea mai m a r e parte
din Preşedinţii ConspiJUor anterioare n a u
verificai starea civilă! şi familiară a tine
rilor, sau strecurat chiar substituiri de
persoane şi unii üneri n'au; ştiut că au
drepturi de amânare dispensă sau redu
cere de termen, x-eclaitnând ulterior acestb
drepturi Ministerului din care cauză hpurourile Ministerului, au fost aglomerate
cu lucrări cari ar fi putut fi rezolvate
direct de către Consilii.
S'au mai observat cazuri, c â n d . s'a
aprobat recrutarea în condiiţiupile art. 52
sau 53. la tineri cari la rubrica „ştiinţă de
carte', se mai găseau înscrişi cu patru
clase primare sau patru clase d e liceu,
fără a se face de către Consiliul rectifi
carea pe baza actelor prezentate, pentru
a se vedea care a fost şcoala superioară
sau liceul absolvit,; pe baza căruia s'a aprobat tânărului aplicarea art. 52 şi 53,
nefăcându-se asemenea menţiune nici în
Decizia Consiliuluj.
i
După ce Consiliul va stabili identi
tatea fiecărui tânăr, ei vor. fi desbrăcaţi
vizitaţi Jdte medicul recrutor, măsuraţi şi
în urmă, V o r fi clasaţi de către miembrii
militari după aptitudinei pe arme.
,
S'tcjva avea în vedere a sie selecţiona
cu mai mjultă grije, tinerii clasaţi pentru
Infanterie, Grăniceri şi Vânători de mun
te, unde trebuiesc recrutaţi tineri vioi §|i
puternici, cu cel mai inare perimetru to
racic.
Pentru trupele călări se va avea grije
ca, faţă de numărul necesar, a se rec
ruta pentru aceste arme, să se dea 70 la
sută dintre tinerii cari au îngrijit cai şi
ştiu să călărească.
In toate cazurile vizita medicală, tre
buie să precedeze discuţia cazurilor d «
amânare, ca având! frate sub drapel, sau
dispensă, trebuind ca asupra tinerilorj să (se
pronunţe mai întăi medicul.
Se vor avea, în vedere prescripţiunilie
art. 196—205 R . L . R. după terminarea
tragerii sorţului^ Consiliul dă îndată, tu
turor tinerilor câte o adeverinţă că au Sa
tisfăcut legea recru(tării,1dtupă modelul care
se alătuEă, sa,u certificatele d!e scutire sau
1

amânare, cu "fotografie (Art. 296. R. L . R . )
Pentru tinerii aflaţii sub arme, se va
comunica decizia de indatăj d'e către cer
cul tí!e Recrutare, regimentului respectiv,
pentru a fi lăslaţi imediat la vatră, chiar
din momentul când s'a pronunţat Con
siliul d e Recrutare, urmând ca în cazul
când Consiliul de Revizie anulează decizia,
tinerii să fie chemaţi la serviaiu, neconsiderânduli-se, ca timp servit cât au stat
la vatră.
[
După terminarea recrutării unei co
mune, Preşedintele Consiliului de Recru
tare cercetează unde se găsesc cei ab
senţi. Se reaminteşte executarea ari. 162.
R. L . R . , deoarece s'a constatat că în anii
precedenţi unele Consilii de Recrutare nu
au ţinut seamă de acest articol, pentru
tinerii cari au întârziat delà ora sau zma
recrutării comunei lor, din cauze inde
pendente de voinţa lor.
Interesul armatei este ca să recruteze
pej toţi tinerii în prezenţă, iar nu să le
aplice sancţiuni delà primul contact cu
armata, inai alea pentru tinerii cari vin
de bună v o i e la recrutare.
Cu aceasta ocaziune tinerii vor fi ob
ligaţi să aducă actele legale pentru stabi
lirea identităţii, cu (semnalmente sau f o 
tografii, pentru a se înlătura substituiri
de persoane.
( V a urma.)

Din

Siria

Adunarea Băncel Populare
„Binefacerea"
Ineu 26 Februarie. — Alaltăeri
a
avut l o c în localul primăriei din Siria
adunarea generală a băncei pentru da
rea de seamă a gestiunei din anul trecut.
L a această adunare au luat parte şi
d-riii: Pavel Dârlea profesor la Institutul
Medico-Pedagogic din Ineu, George Nastasescu ziarist-corespondent, A m a r Mircea
controlor al Băncilor Populare şi losa
Herbei contabil da bancă.
D. Ştefan Grecu, preşedintele băncii
deschide adunarea şi mulţumeşte acelor
ce s'au obosit a veni/ în mijlocul lor.
D. Pavel Dârlea, delegat din partea
Centralei din A r a d le zice „Bine-aţi Venit"
şi vă mulţumesc că vă viîz îri număr atât
de mare. După aceea în cuvinte destul de
bine documentate arată rolul principal
al acestor bănci populare, care dau un
mare ajutor la cazuri de nevoie, şir totde
odată declară afdunarea deschisă.
Se face darea de scamă a anului tre
cut şi se aprobă totul în întregime. Unul
dintre membri ia cuvântul şi roagă pe
domnul preşedinte de a interveni ca să
nu mai plătească dobândă de 17 proc.
dte până acum şi să se mai scadă ceva
din ea. Adunarea cere ca să se "facă un
împrumut de 2.000.000 de lei î n decur
sul anului acesta obligându-se fiestecare
societar de a avansa suma d e lei 150—200.
In cursul anului acesta nu se va da
sumă mai miari decât 30.000 lei, bineînţeles
ţinându-se seama şi de acţiunile oe le
are şi 'capitalul de depus.
Expirând termenul
la parte
din
membrii din consiliu de administraţie se
aleg alţii n o i : Njcolae Nicoloc, Binchici
Pavel şi Neamţ "Mihai. Cenzorii: A g r m a
Teodor, Gh. L a z ă r şi Arseniu Boaru, iar
ca supleanţi: I . Brădescu, Grada T e o d o r
şi Ponta Patru. Terminându-se progra
mul de lucru şi nfe injai fiindí nïmjic la or
dine de zi, adunarea se declară închisă.
Adunarea a decurs în cea mai perfectă
linişte şi ordine.
N.

Citiţi şi răspândiţi
ziarul „Românul"
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O întâmpine* ~7*
Răspuns unui articol din Tribuna Nouă
Ini numărul din 5 Februarie a. c. al
ziarului „Tribuna Noauă" a m cetit (ufn
articol referitor la persoana Dlui Valeriu
Bic^ n o t a r în comuna Vărşandul-Vechi,
care subştitueşte, în comuna noastră Sin
tea-Mică.
Mi s'a părut foarte ridicolă plânge
rea locuitorilor, în frunte cu Usca Pavel
şi Demian Ştefan consăteni de a-i (mei.
(părora le-a reuşii ca şi p e Dl (redactor
al acelui ziar s ă i îndUplice la publicarea
unei jalbe neîntemeiate şi absolut fără
nici un rost.
Numiţii imei consăteni suferă de o
boală incurabilă care este de a căuta
întotdeauna sfadă şi ceartă, agitând l o 
cuitorii la denunţări şi reclamări fărjt te
mei seducând autorităţile, încât şi auto
rităţile când aud (d'e numele lor, sunt în
curat că li se înaintează vre'o jalbă fiSră
nici o importanţă.
Amintesc
faptul că
numiţii Usca
Pavel
şi
Demian
Ştefan
cu
toate
că sunt membrii partidului
national
liberal, totuşi au cutezat de a depune lista
lor de candidatură Judecătoriei de Ocol
Chişineu-iCriş cu semnul distinctiv „ O " ,
ducând şi prin aceasta cale autorităţile
în eroare.
: .
Parcă dânşiij nu ar. avea acasă lucru
în jurul gospodăriei lor, aşa sunt de a
pururi pe drumuri, frecând ujşile a£>ftorităţilor, plictisându-le cu nimicuri şi ce
rând sfaturi, cum ar putea deveni primari
în comuna Sintea-Mică.
Intre denunţătorii cari figurează în
articolul apăr.ut în „Tribuna Noauă" sin
gur ei doi sunt membrii partidului nafeion'al-liberal, ceialalţi — precum
dove
desc procesele verbale pe cari l e deţin'
— au fost Înseraţi fără voia l o r şi'
că nu au fost şi iniei nu fac parte Jdin
partidului naţional-Iiberal.
Subsemnatul sunt la fel locuitonul c o 
munei Sintea-Mică, însă n'am: cunoştinţă
de împrejurarea că Dl notar Valeriu Bica
s'ar fi exprimat în felul acela că listele
d e candidare se pot depune cu 12 ore
înaintea zilei alegerii, fără, şţjtu <că a| spus
iLianididaţilor să întocmească lista că acea este a se depunje Judecătoriei d e ocol
Chişincu-Criş până la ora 18 în timpid
fixat de L e g e , 'înainte de alegere.
A spus să vie în Vărşandul-Vechi, pen
tru complectarea semnaturilor, dar nu
în ziua de 18. I . 1929, fără, ftn 'ziua li
beră pentru depunerea candidaturilor. A legătorii au venit în ziua de 18. I . 1929
şi pe D l hotar nu l'au găsit acasă, este*
vina numai a lor, căci D l notar nu este
obligat ca în toate zilele ale anului să sfceie
la dispoziţia noastră.
Nu'l cunosc de aşa fricos pe D l notar
ca să fi fugit înaintea l o r de acasă. \
Că Dl notar nu cercetează comuna
regulat, iară nu i se poate imputa, <căci
nici pentru primaria comunei VărşandulVechi nu are personal suficient, iar, în
Sintea-Mică absolut pe nime, încât nu
mai c u personalul din Vărşandul-Vechi
execută lucrările comunei noastre.
Iar când Dsa nu are timpul să vie
în comună, îşi trimite funcţionarul săp
tămânal de 2—3 ori.
Era timp când afară de comuna Văr
şandul-Vechi şi comuna noastră tot cu
acelaş personal gira şi notariatul Zărand,
întâi îmi vine să cred că „nenorocirea"
[aminitită în ziar ise referă la Domnul
niotar, că se mai ocupă cu "aşa oajmleni
Icum sunt Usca Pavel şi consoţul De
mian Ştefan.
Desmint pe răspunderea miea artico
lul c a r e l ponegreşte pe Domnul notar Va
leriu Bica şi cer publicarea acestora, penIru ca cetitorii să fie clarificaşi că faţă
de persoana: Dlui nolar Valeriu Bica nu
încape nici o îndoială.
Luca George,
'Sintjea-Mteă.
* Pentru cele publicate la această ru
brică Redacţia nu răspunde.
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Faptele săptămânal
C ă l ă t o r i a D - l u i m i n i s t r u d e facerea şi a dat-^o p e mâna justiţiei.
e x t e r n e l a V a r ş o v i a . — După ce
D. judecător! Papadopol dela cabine
s'a semnat pactul L i t v i n o w între Rusia
tul dé instrucţie de pe lângă tribunalul I l 
sovietică şi statele înconjurătoare, între
fov, a |K>st însărcinat cu instruirea a>care isuntemi şi noi, pa(cl c e a fost sem ccstor-i fraude. După îndelungi şi grele in
nat de d. Davila ministru nostru în capi
vestigaţii, d s a a început să prindă firul
tala Poloniei, din partea ţării noastre,
acestei întunecoase afaceri şi să ridlice
s'a hotărît ea d. Mironescu ministru de
muşamaua d é pe cei ce se adăpostesc în
externe, să facă o vizită statului vecin şi
umbra m i l i o a n e l o r furate.
aliat.
Chestia cercetărilor devine din zi în
In cursul săptămânii, d. ministru; Mi zi mai senzafională, şi nu va fi départe
ronescu a sosit la Varşovia, unde a fost
timpul când v o m vedea la lumina zilei
primit foarte cordial de reprezentanţii gu cine sunt domnii cari s'au înfruptat din
vernului polon. Ministrul nostru "a avtuit
averea statului.
;
' ;
diferite întrevederi cu diferiţi oameni de
Câteva naufragii de vapoare. —
stat poloni şi în special cu tá . Zaleski,
Din cauza viscolului m a r e Oare s'a abă
ministru de externe al statului vecin.
tut în iarna aceasta asupra întregului con
D. Mironesicu a primit la legaţia noatră din Varşovia pe reprezentanţii presei
polone, cărora le-a făcut un amănunţit
expozeu asupra raporturilor dintre cele
două ţări vecine. I n fine, d-sa a mai co
municat reprezentanţilor presei, hotărîrea
Aflăm cu plecere dél a corespondentul
de a sprijini toate sforţările,de apropiere
nostru special că cu ocazia congresului
între presa polonă şi cea română. In ageneral agronomic ţinut la Bucureşti cu
cest scop, chiar în anul aceasta, un zia
data de 21. I I . cor., iDl Virgil ,Econ|omu
rist român va veni să stea Ö luni d e izile
inspector agronom şi directorul fermei
în Polonia.
de stat „Ceala" a desvoltat printrPun ne
In ce priveşte atitudinea ţării noastre
întrecut expozeu noui directive în orga
în politica externă, d. ministru Mironescu
nizarea exploatărilor agricole ale
sta
a declarat, că România este pentru stricta
tului.
respectare a tratatelor, prima condiţie a
Ştim că Dsa conduce ferima Ceala
păcii.
de 1 an de zile, decând ca urmare frau
In sichimbul vizitei făcute de ministru
delor e n o r m e constatate în registrele de
nostru Ide externe la Varşovia, preşedin casă ale fermei, fostul inspector şi-a 'mietele republicei polone tí. mareşal Pilsudski
ritat pedeapsa disponibilităţii d e azi, şi
a promis că va petrece şi în anul 'acesta
în locul său Judeţul Arad a avtii't ocazi|?
vacanţa dé vară în România. Deasejmenea să vadă pentru prima oară dela rifcnea şi d. Zaleski ministru de externe p o 
boi încoace, lucrând cu inimă desintélon a promis că ne va face o vizită.
resată un român conştiincios, competent
Din toate aceste semne de curtoa
şi neobosit în această grădină frumoasa
zia, se oglindeşte tot mai mult strânsele
şi bogată ca un colţ d é raiu.
raporturi de prietenie între cele două ţări
Cu aceiaş inimă românească şi cu ade
vecine şi aliate.
; ,
vărată milă d é banul public şi de fructul
C h e s t i a b a s a r a b e a n ă . Răuvoito ţsiatului Dl V . Eeonomu ş"i-a desvoltat
rii guvernului şi ai linîştei interne, atât
cuvântul său în congres atrăgând asu
de necesare pentru consolidarea ţării noa
pra sa simpatiile corpului agronomic pen
stre, au început să ţese o pânză pericutru idei mari, idei ce urmărese evoluţia
loajsă de intrigi pe chestia situaţiei din
economică a statului R o m â n prin surse
Basarabia. Alarmişu dé ocazie, patriotjfi
pur agricole.
[
liberali şi averescani, au început că în
Concluziile trase din expunerea Dsale
Basarabia s'ar petrece lucruri grave pen
sunt în special rezumate în a se Înlă
tru liniştea şi siguranţa provinciei dé
tură intervenţionismul comercial ăl sta
peste Prut. In scopul dé a face greutăţi
tului.
.
!
i ţ ; i i ! !j ; ; i
guvernului, politicianii opozjţiei nu &'aiu
Dânsul
spune
că
rolul
fermelor m o 
dat în lături dé a jdUce p r i n organele l o r
del
de
astăzi
ale
statului
trebue
să fie în
de presă, tot felul de învinuiri guvernu
deplinit în viitor de fermele lmodéi par
lui, cum că iar tolera dezordini în (Basa
ticulare, la care lucru statul trebue să nu
rabia. Toate aceste învinuiri au fost fără
cruţe
nici un mijloc, punând la dispo
nici un fond de atdevăr. Zilele trecute, d.
ziţia iniţiativelor particulare orice mate
Conjstantin Stere deputat de Soroca şi
rie ca s'o îndrumeze şi s'o stimuleze în
fruntaş al "partidului naţional-ţărăneslc, a
scopul prosperităţii.
ii
dat un foarte documentat interview în
ziarul „Adevărul" asupra situaţiei din Ba
Credem că populaţia Judeţului Arad',
sarabia. Declaraţiile d-sale au căzut ca
vorbind de însăşi populaţia muncitoare
o piatră de moară, peste capetele bârfi- care a
lucrat că zileri vara trecută în;
torilor, cari, din înguste interese p o l i 
această fermă, a avut fericita ocaziune
tice, vor să prezinte situaţia din Basara
să vadă un model dé gospodărie în acea
bia în culori cât se poate d é negre şi ne
stă fermă p e care Dsa a preluat-o părtgiadevărate. Senzaţionalele declaraţii ale dn|ţă, neglijată cu drumuri inpracticabile
lui Stere au avut daruig de a ljumina în
şi fără fântâni din care coloniştii să-şfi
treaga opinie publică, nu numai asupra
poată alimenta în m o d higiena familijile
adevărului în care se află provincia de
cu apă potabilă.
peste Prut, dai* a demascat şi josnica in
Cine a vizitat ferma Ceala anul atenţie a partidelor politice bârfitoarc şi
/cesta
şi cine a cunoscut-o dél a război
lipsite de cel mai elementair. patriotism^
înicoace, s'a isbit astăzi de uriaşe transfor
cândl este vorba să-şi facă interesele po
mări şi mărinimoase măsuri şi a putut
litice.
, ,
, ;
constata, că acolo conduce o mână har
Chestia fur nică şi dfosinteresată şi o inimă iubitoare
Afacerea siringilor.
niturilor sanitare, comandate dé statul nos
de desvoltare economică şi agricolă şi cruiru în Germania sub ministeriatul tí-lui
ţătoare pentru bunul public şi al staikil.oK.
Lupaş, pe vremea guvernării averescane,
Este adevărat că graţie unui simţ re
a fost adusă p e tapet, imediat c e a venit
marcabil Ds!a a ştiut să se scuture uşor
la putere guvernul d-lui Ikilitbl
Maniu,
şi cât mai repede de cangrena ce se pă
Frauda de peste 80 milioane ce s'a comis
rea că primesc rădăcini în Ceala, întro
de .către corbii din ministerul sănătăţjfi
nând disciplina erarhică, ordinea şi cincu ocazia comenzii de furnituri sanitare,
nu putea rămâne îngropată. Cu toate di
versiunile puse la cale atât de averescani
cât şi de liberali, cajri, sUb trecuta l o r
guvernare au tăinuit această afacere, gu
vernul taictual a scos din umbră toată a:

1

tinent european, pe Marea Neagră sfau
tmíhímplat miai multe naufragii jde va
poare, cari au costat viaţa Sa sute de oa
meni. In ultümul timp, vaporul „ E x t o v i a "
al unei societăţi americane a avut de sur
ferit stricăciuni mari din cauza gheţu
rilor pe Marea Neagră, chiar în faţa por
tul ui Constanţa.
P e tot întinsul mărei pluteşte o ceaţă
aproape de nepătruns, împiedicând cir
culaţia vapoarelor. In portul BUrgas a
avut d e suferit stricăciuni însemnate va
porul grecesjo „ K i o s " . L a Odesa situaţia
în port este tot aşa ide rea. Vapoarele ßtau
blocate în port. Vasul „Hatasu" s'a avariat
de sloiuri de ghiaţă între porturile Burgas
şi Constanţa.
i
P e tot întinsul Dunării sunt temeri
că fluviul se v a revărsa odată cju desgheţul.
,
! •
;

Noui directive în exploatarea agri

1

;

1
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Faceţi abonamente
la ziarul „Românul"

stea şi delăturândf pe unii funcţionari nă
răviţi răvi şi cu caractere slabe, cu care
dânsul a îpţeles dela început că nu, va pu
tea colabora în scopul r e f o r m e l o r sale
realizate azi în ferma aceasta graţie exce
sului de zel şi sacrificiului săp de teh
nice competinţe agricole.
Azi ferma Ceala are fântâni zicţite şi
higienic prevăzute cu tot comfortid, lu
minarea primitivă cu pétróleu s'a înlo
cuit cu luminare electrică, locuinţele c o
loniştilor s'au reparat cu deosebit interes
şi adevărat simţ Uman şi ca coroană ca
pitală a acestei munci d e 1 an dé zile, Dsa
a realizat venituri ne mai încasate de
stat până acum dela această fermă spre
blamul celor ce conducând o déla răz
boiu, au găsit de bine ca aceleaşi venituri
să astupe luxul şi prada nemiloasă a con
ducătorilor ei străini de sentimente dé
patrie şi românism! şi străini; p*ână şi ö e
sentimentele Umjane inerente or cărei fiinţe
raţionabile.
!
Cu ocazia congresului dela Bucureşti
Dl V . EconomU a dovedit încă odată prin
viu graiu ceea ce a dovedit dfe o mie de
ori timp tíé (tm an prin fapte vizibile şi
acţiuni demne ca conducător al acestei
instituţii, ce merită toată consideraţia în
viaţa gospodărească a unui stat agricol
ca Statul Român.
;
P . C.
L

r

Un primar zelos.
Cât de mult se interesa fostul pri
mar din Seimlac, Dimitrie Jonuţaş, dé tre
burile comunei sale o dovedeşte isprava
dsale săvârşită în una din zilele trecute.
Dimitrie Jonuţaşţ a fost exponent liberal
în comuna Senilac şi, prin tniojdul cunosteut, foştii stăpâni l'au pus î n frunteai
domUhei în calitate de primar. Schlmh
bându-se guvernul, şi înţelegând
^idestj
guvern să îndrepte toate ilegalităţile să
vârşite de liberali, a dispus djsolvarea
unor consilii comunale constituite fără
să se ţină socoteală dé dispoziţiile legii.
r

Soarla şi faptele consiliului liberal
din Semlac a vru t ca şi el să fie disolvat.
Cu consiliul împreună, bineînţeles, a tre
buit să plece şi fostul primar Dimitrie
JonuţaşDsa însă, neputându-se despărţi de
primărie, a (dtoua j după idisolvare s'a pre
zentat la oficiu. A doua zi, dar noaptea.
Treburile şi avutul obştesc îl interesau
prea mult. D e aceea, pentru ca să nu ră
mână nimic bun pe mâna noului consiliu,
a spart Terestrele, uşile, a trântit dé pă
mânt lampa.
După aceasta ispravă a declarat că
tot el este primarul comunei, paznicul
bunurilor obşteşti şi că disolvarea, consi
liului său a fost ilegală.
Această faptă a sa dovedeşte mai
bine decât orice act scris, dacă d. primar.
Dimitrie Jonuţaş a fost sau nu demn.
r
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SPORT.

Sfinţirea steagului

Gloria C F. R.

Organiz. P. N T . Andrei
Şaguna.
Duminică 10 Februarie a avut loc
Sfinţirea Steagului Partidului NaţionalŢărănesc, diu Com. Andrei Şaguna.
Pe un ger neînchipuit de aspru, ;me!mbrii comitetului local au aşteptat în gara
Gh. P o p de Păşeşti pe Dnii Dr. Victor
Bărbuş, jurisconsultul Biroului organiza
ţiei judeţene, care a coborât din tren la
ôrelè l0 însoţit ide Dl P . Costachescu sec
retarul organizaţiei jud. Arad.
Domniile l o r au fost conduşi dela
gară în colonia Andrei Şaguna subt su
flarea vitregă, a crivăţului de câmp de
schis ce îngheţa răsuflarea omenească.
L a sosire în faţa casei Parohiale an
fost întâmpinaţi de întreg poporul in aclamări entuziaste şi djupă puţină desmOrţire în jurul sobei s'a procedat Ia ceremo
nia Sfinţirii, ce a avut Ioc în capela inodestă din casa parohială. Preotul Gh. Popa
în cUvinle simţitoare a rugat pe Dl Dr.
Bărbuş, să primească cinstea locuitori
lor colonişti de a l e fi naşul steagului,
ceeaee Dsa primind cu toată plăcerea InUitţumeşte poporului de frujmoasa lui ini
ţiativă.
După terminarea serviciului religjps
al sfinţirii, a vorbit D l P r . local adresându-se Dluji Dr. Bărbuş şi rugândlu-1 ia
da tot sprijinul în viitor acestei colonii
pentru prosperitatea ei economică şi cuP
rurală. A răspuns apoi D l Dr. Bărbuş în
cuvinte călduroase şi accente sincere pro
miţând poporului tot ce-i va sta în pu
tinţă şi muiţulinind preotului pentru fru
moasele cuvinte ce adresează reprezfentanjţilor organizaţiei locale.
t

Odală cu începerea sezonului sporturilor
de vară; Asociaţia Sportiva Româna „GLORIA
C. F. R." cea mai veche asociaţie de acest
gen din Arad, şi-a convocat membrii în
adunare generală ordinară, pe ziua de 3.
Mariié, ora 10 a. m., în sala mare a Primăriei.
Convocatorul la adunarea generală este
şi un documentat ş inimos apel la tot ce
Aradul are Românesc. Documentai, pentrucă
mişcarea sportivă în înfăţişarea sa actuală,
în adevăr, trece dincolo de barierele între
cari, până aci, se făcea, pur şi simplu sport.
Astăzi mişcarea spor ivă urmăreşte un ţel,
care este : vigoare şi un altul, mai complex,
care ar putea fi tradus, condensa*, în cuvân
tul : naţiune. Vigoare şi sănătate, în lrupurile
tinereşti, era scopul sportului până ieri ; azi
prin sport nu se manifestă individul, ci, prin
individ, naţiunea pe care o reprezintă. O
glorie repurtată de individ îi revine neamului,
naţiunei sale, şi o înfrângere o suferă, în sensul
cel mai omenesc al cuvântului, întreaga
naţiunei.
Inimosul apel al conducerei asociaţiei
„Gloria", va trebui să găsească ecou în inimile
Românilor arădani cari se simt, caturi de
puţin uniţi de înfrângerile şi gloriile, pe orice
teren, ale naţiunei lor.
Din parţe-ne urăm, asociaţiei Române
„Gloria" ca şi în noul sezon care se deschi
de, să aibă succese şi să prospereze.

UN RĂSPUNS.
Vă/ 'ntrebaţi: în al meu suflet,
Cum se poate să existe,
De — ale inele versuri toate,
Vi se par atât de triste?
1

Sărbătorirea s'a terminat prin vor
birea Dlui P . Costachescu secretarul org.
judeţene care a arătat poporului însem
nătatea simbolului Naţional tricolor cel
ce a strecurat de a lungul veacurilor vir
tutea capitală a Romanis'mjului, vitejia veş
nic trează în sufletul iui ce i-a adus în
totdeauna izbândă şi-1 va duce în viitor
la glorie desăvârşi ia.
Corul conduis de Dl Huţan Gheorghe
şi acompaniat de cunoscutul cântăreţ al
coloniei 1)1 Chereşlcdean I o n a intonat
Imnul regal într'o sublimă atmosferă de
altar şi rugăciune şi .a terminat prin mulţi
ani trăiască la adresa oaspeţilor.
După o mică gujstare şi convenire in
timă cu poporul oaspeţii noştrii mulţu
mind şi salutând, sau îndreptat spre gară
conduşi de întreg comitetul în frunte cu
vrednicul şi activul lor preşedinte Dl Cristea Mihaiu.
După puţină aşteptare oaspeţii salută
comitetul, urcând scara vagonului, ce se
mişcă din l o c î n u r a l e l e şi mulţumirile re
prezentanţilor acestei colonii vrednică de
toată atenţia autorităţilor noastre Româ
neşti.
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R A I S O N A cu Dolores de: Rio
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Da, sunt triste — a me"le versuri
Şi eu plâng în nijuite rânduri, ,
Dar ele sunt verzii muguri,
A
l o r m e l e v - uscate gânduriCăci prun prisma onestiei,
Eu v?<(d lu|mea >— aşa "bizară,
Încât ar fi ebfiar prea fină
Pentru ea ori ce ocară.
Şi atâta d e nedreaptă,
Încât pu aflu cuvânt
Care poate să exprime
T o a t e relele ce sânt.
Iar eu gândurile mele,
;
N u pot să le spun la nimé,'
Ci, păstrându-le în créer,
Ele se? prefac în rime.
;
i
1 ; '
— Eu atuţnei îmi încord L i r a
Şi pierdut încep să cânt
Şi de — aceia (— a m e l e versuri,
Toate, atât d e triste sânt.
C.B.
I
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Duminecă, 3 Martie 1929-
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Direcţiunea Scoalei de Stat pentru
Ucenicii Industriali din Arad.

U R A N I A

Dela 2

Princossită (Dama cu biciu)
Cu Irene Rieh

*

Rep. ineepe la orele 5, 7 ş> 9

Citiţi şi răspândiţi
ziarul „Românul"

CONVOCARE.
Se convocă pe ziua tíle 3 Martie a. c.
ora 10 a. m. în sala (mare a Căminului
Industriaşilor, în AdUţnară generală ordi
nară toţi patronii industriaşi ţiitori de
ucenici înscrişi la şcoală. P r o g r a m : %
Raportul Comitetului şcolar. 2. Socotelile
ani or. bugeitari 1925—1928. 3. Propuneri
şi interpelări.
Preşedinte:
I. O L A R I U .

i

~ IN LUNA IUNIE a. c. se va desvălui
bustul poetului si scriitorului român Coşbuc.
Comisia încredinţată cu lucrările de pregătire
a proectat ca acest act atât de rar şi solemn
să decurgă in cadrei cât se poate de sărbă
toresc. La solemnităţile desvăluirii ua H invi
tată şi M. S. Regina Maria.
VALORIFICAREA
TERENURI
L O R I N U N D A B I L E . E ştiut că î n V e 
chiul Regat sunt terenuri de-o întindere
foarte mare cari isunt inundabile, jrnai
ales pe întreg pancursUl Dunării, P r a f u 
lui şi Oltului şi alte râuri. L a ministe
rul de agricultură acum să slfodioasă ches
tiunea cum ar fi posibilă indiguvees. *eestor râurii pentru a scăpa a c o l o terenuW
pe vecie inundate câştigând astfel sta
tul câteva mii de hectare de pământ ara
bil productiv.
•

i
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Primaria Coimlunei Cetatea.
422-1929.
PTTBLICATITTNE.
Pentru vânzarea gunoiului comimial
dlin Satal Galşa şi Musca se va ţine lici
taţie cu oferte închise şi sigilate în 27
Martie 1929 ora! 10 a m. în biroul P r i 
măriei, conformi Art. 72—83 al L e g i i con
tabilităţii publice.
Condiiţiunile de licitaţi© se p o t vedea
la N o t a r u l comunal.
Cetatea, la 20 Februarie 1929.
PrttBăria.
G. 27880—1928.

S

Nr. 67—1929.
C M

- ALEGERILE
JUDEŢENE FIIND TER
MINATE Dnii parlamentari
guvernamentali
ai judeţului nostru pleacă la Bucureşti Du
minecă după masă, cu trenul accelerat.

raş

Cu H a r o l d
L l o y d
Reprezentaţiile încep la orele 5 7 şi 9
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Rep.

INFORMAŢI UM

Nr,

Dela 2

Eroul

Simţindu-se lipsa de muncă, faptul
a fost socotit de liberali pe ispinarea gu
vernului, că adecă guvernul nostrIU ar
fi vinovat pentru sărăcia de care su
feră ţara. Şi pentru a ne ponegri nu *e
silesc a răspândi că e revoluţie în ţară.
Ei, bine! De când adecă datează ila noi
sărăcia, de când e partidul naţional-ţăriinesc la putere sau de când teu fost libe
ralii? Cine a lucrat mai mult pentru ţară,
ei sau guvernul nostru, care fiind Ja câr
mă abea de patru luni a-şi (realizat împru
mutul pe care liberalii nu l-au {căpătat nici
după multe încercări şi intervenţii, a 'asi
gurat graniţa la Nistru, încheând pac
tul de neagresiune cu Rusia, a luat legă
turile amicale cu Polonia şi celelalte state
vecine şi a mărit creditul ţării ^pe pieţele
străine ale întregului continent şi în Seta
tele Unite.
„ A r vrea" partidul liberal să fie p
niţică revoluţie în ţară pentru că iei sipertt
a ajunge astfel la guvern d e tunete atât de
ruşinos au p l e c a t Dar aceasta nu se va
întâmpla, e garanţie ţărănimea
noapitră
paşnică, credincioasă şi disciplinată care
de dragul liberalilor nu-şi va aprinde cafea
în cap.

-

CIN KM 4 T O G R A h UL E L I S ^ B F T A

3

Ce ar vrea liberalii.

Secrétaire
TR. ORADEAN,

PUBLICATIUNE DE LICITAŢIE

In baza execuţiei de escontentarc eîeptuită în ziua Ide 5 Decemvrie 1928 p e baza
decisului Judecătoriei Mjxte A r a d cu N o .
G. 27880—1928 1 maşină de sferderit,. 2
şifoanlere, 1 bufet^ 1 divan şi alte obiecte
preţuite în su]ma de lei 15.600 cuprinse
în favorul Soţia Iui Tasca Emeric, repre
zentat prin Dr. Cornel Luţai advocat din
Arad pentru suma de lei 4999 capital, in
terese de 10 proc. dela 2 Octomvrie 1928
precum' şi spesele stabilite până tu <rirezent se v o r vinde la licitaţie publică îa
Arad Str. Eminescu N o . 13 în ziua de 18
Martie 1929 la, ora 4 d. ta. şi la locuinţă
în Str. Cantacuzino N o . 40 la ora 5 Ú.
m. conf. art. tte l e g e I X . §-ul,ui 107 şi 108
din anul 1881 al legei exec. •
;
Arad, la 18 Februarie 1929.
i
Şflf-pOKflfUtf.
lipogtana Hradî riuiflp nyomdaüzeme.

