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Fraţi ţărani, daţi-vă copii la
meserii
Suntem în timpul când şcolile priimnare delà sate şi oraşe şi-au închis
pcjiOT\i\e, \ n v r e m e a aceasta,

odraslele

. vcvoastre strâng la pieptul lor cu bu§ cuir/e, atestatul d e terminarea învăfăf Jmâa(ul primar. în ochii lor sunt la[crcrjmi d e muljumire, iar în ochii voşlrii
\\crimi d e îngrijorare. înaintea tineréssi o d t a s l e s e deschide în mod fa
t a l calea grea şi spinoasă a vieţii
s«au un nou şireag d e ani d e învălătuură L a răspântia aceaste gândurile
vvoastre se opresc şi nu ştiji încotro
s«ă o luaţi.
0 tradiţie s'a moştenit d e amar
dde vreme în Ardeal, ea copii d e Jăreani înstăriţi să ajungă şi ei în viată
„yiomni." Părdalnica asia d e d o m n i e
înindemna p e cel mai sărăcuţ gospoddar să îndese merinde în traisla c o
ppilului şi să-I pornească pe drumul
gçteu şi înstrăinat al oraşului. Aici,
în'ncazarmat în in'emate şi iinluit pe
biancă la învăţătură, copilul lui N e niea Dionise d e pe Murăş, trebuie
, îratr'o bună zi, după ani şi ani de înIwăiătură. să iese m e d i c sau fiscal.
I CDchii părinţilor se umpleau d e bucuI riie. L e reuşise, ca copilul lor să ajungă
„„domn." Şi tradiţia aceasta s'a urmat
ct& uu f(t roşu dealungul deceniilor,
îrJormându-se în felul acesta mica bur^àezie românească în A r d e a l , sau mai
itae „ititeligenlia" românească în satéét şi oraşele ardelene.
Dar, vremurile s'au schimbat V i âi\a d e v i n e din zi în zi mai grea şi
)edfele pe care părinţii trebuie se le
fece cu copii la învăţătură, sunt tot
/&gd « v a n , lot mai apăsătoare. Delà
I rëràzboiu încoa o furie năvalnică s'a
n năpustit asupra satelor noastre. D a c ă
îr înainte de războiu era vorba de o
trilradijie, astăzi năvala către domnie
I B5 luat caracterul unejhepidemii,
adică
e£epi
a a unei boli. Dela..;"^ÖÍBnu! cel mai
g gospodar până lá-jiÉE&mai umiiă v ă
d duvă d e războirii 3o{i fug s a ş i d e a
c copilul la şcofi "înalte Ia oraş să-I fac că domn. V i n a este şi a directorilor
d| de şcoli primare, vina este şi a păririntilor, vina este şi a directorilor d e
ş< Şcoli secundare, care îi primesc D e
o ce? V o m răspunde- Toii trei aceşti
l fi factori nu-şi dau seama, dacă copilul
Í CI care a terminat cursul primar, merită,
t e este inzestrat cu

aptitudinele

şi

cu-

[. n jioşfinfele necesare, d e a urma şcoli
1

s e c u n d a r e . D e aceia vedem,

că

a-

0/,

proape 80 ° din numărul elevilor in
traţi în şcoli secundare, nu sunt ca
pabili, fie din c a u z e materiale, fie
din cauza lipsei d e talent la învăţă"
tură, rămân abia cu 2-4 clase d e li
ceu şi apoi colindă străzile oraşelor
după slujbe. S'a văzut cu ocazia in
troducerii examenului d e bacalaureat,
cât d e putini răzbesc spre adevăratul
drum al „ d o m n i e i "
Atunci ne întrebăm, ce rost mai
are ţăranul să şi dea copilul la şcoli
înalte. înţelegem că drumul acesta
este deschis fiecăruia, dar, dacă c o 
pilul n'are cine ştie ce talent la în
văţătură, de ce să-şi piardă timpul
d e g e a b a la oraş. Ca să ajungă un
biet funcţionar cu 3-4000 Iei pe lună,
din care la oraş trăieşte ca vai d e
capul lui. Şi apoi acum sunt atâţia
oameni cu carte fără posturi, încât
unii sunt bucuroşi să şi poală căpăta
un bruş d e pâine. Nici fiscali, nici
doclorii n'o mai duc aşa bine ca
altădată.

Şi apoi d e c e a|î face v o i fraţilor
ţărani din copii voştrii tot „ d o m n i " şi
nu r-ati da să mai înveţe şi c e l e meşte
şuguri. A p o i şi românul să ajungă
faur, măsar, croitori, ciobotar, şi fel
d e fel d e meserii cari sunt atâtea Ia
oraş. V ă este ruşine c ă nu se v a
uita la el fata notăraşului. H e i bădie,
v a veni un Ump când fata notăraşu
lui v ' a lua d e bărbat şi un muncitor
că doară şi el e un o m . Uite în tara
englezului a venit la putere un gu
vern din care 6 miniştrii au fost mun
citorii în viaja lor, ca mineri, tipo
grafi, lemnari etc Numai la noi se
{in oamenii după domnie si stau cu
burta goală şi vexlele în bancă.
A c u m au terminat copii voştrii
şcoala primară. Ii veţi lua - de mână
şi veţi porni cu ei pe drumul oraşului.
Opriţi vă la poartă şi înainte de a vă
notatî de soarta lor, gândiţi vă la sfa
tul m e u : «fraţilor ţărani, daţi-vă copii
la meserii.» Meseria este brăţară de
aur şt omul trăeşte cu ea în orice
parte a pământului şi este cu mult
mai liber decât cu «domnia», care
câte odată este aşa de grea şi umili
toare. . .

Cum stăm cu semănăturile în ţară
Situaţia p â n ă Ia 15 Iunie cor.
T R A N S I L V A N I A . — Condiţiile meteoro
logice au fost cât se poate de prielnice câm
pului. Grindina a făcut pagube neînsemnate
culturilor din judeţul Bihor şi Maramureş şi
din comunele: GhioltTaga şi Cernul (Someş';
în judeţul Năsăud s'au semnalat ploi toren
ţiale cari au cauzat uşoare pierderi agnculturei. Starea tutulor culturilor este foarie bu
nă, mai ales în judeţul Braşov, d u c , Alba,
Turda, Cluj, Caiaş şi Arad. In regiunea
Orşova a judeţului Careş s'a ivit musca columbacă fără a cauza până în prezent pa
gube la vile, timpul menj nându-se răcoros.
Din cele expuse mai sus reese că si
tuaţia agricolă a Jării se prezintă la 15 Iunie
mai favorabil ca la sfârşitul lunei precedente.
Păioasele de primăvară promit în generai o
recoltă satisfăcătoare, iar starea actuală a
poporului nu dă loc la nici o îngrijoarare.
Fânetele s'au putut desvolta normal în
urma ultimilor ploi, astfel că şi situaţia vite
lor es'e pretutindeni bună.
B A S A R A B I A . — In prima săptămână a
lunii Iunie precipitaţiile atmosferice au lipsit
cu toiul, fapt care a oorit întrucâtva desvoltarea normală a culturilor. Intre 8—13 Iunie
s'au înregistrat însă ploi generale abundente,
mai ales în sudul provinciei, care au făcut
mult bine vegetaţiei; totuşi culturile d n ju
deţele Soroco şi Bălti mai au încă nevoe de
ploae. In comunele Bulboaca şi Anenii
(Tighina) grindina căzută la 7 Iunie nu a
cauzat decât pagube neînsemnate.
S'a început pretutindeni prăşilul porum

bului, floarei soarelui, etc., precum şi stro
pitul viilor. Numai în judeţul Hotin semănă
turile de toamnă se prezintă favorabil, în
celelalte judeţe ele au fost întoarse în cea
mai mare parte şi înlocuite cu plante de
sezon; în schimb toate semănă'urile de pri
măvară promit a da o recoltă satisfăcătoare.
Situaţia viilor este în generai slabă,
gerurile puternice din cursul iernei cauzândule pagube destul de importante.
BUCOVINA. - Timpul a fost foarte
favorabil desvoltării culturilor în prima jumă
tate a lunei Iunie. Ploile abudente urmate
de călduri suficiente au făcut ca starea tu
turor semănătorilor să fie excelentă, deşi
muncile de primăvară au fost mult întârziate
în anul curent. In prezent se prăşesc po
rumbul, cartofii, etc., şi se cosesc fânetele
cultivate. Situaţia animalelor este în general
bună, numai în comuna Slobozia-Comăreşfi
(Storojinet) băntue brânca la porci.
M O L D O V A . — In regiunea carpatină
umiditatea solului este îndestulătoare, însă
în şesul Şiretului şi al Prutului câmpul are
pe alocurea nevoe de ploae. Semănăturile
de primăvară făcute pe întinderi mai mari
ca de obicei, de oarece ele au înlocuit în
bună parte cullurile de toamnă distruse de
ger se prezintă satisfăcător. Grâul a dat în
spic, iar orzul şi ovăzul dau în noduri. In
unele comune din judeţul Iaşi ^râul a înce
put să fie atecat de rugină. Situaţia porum
bului, până în prezent poate fi considerată
drept bună. In judeţele Tecuci, Tutova şi
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Iaşi viile se resimt de pe urma îngheţurilor
din iarna trecută, au suferit pagube mai
importante viile rămase neîngropate.
MUNTENIA §1 OLTENIA. Ploi par
tiale s'au înregistrat în toate judeţele din
Muntenia şi Oltenia, totuşi în Brăila, Ialo
miţa, Buzău şi Olt se mai simte nevoe de
precipitaţii atmosferice.
Muncile câmpului se execută pretutin
deni cu multă activitate, continuându-se cu
prăşitul porumbului şi al sfeclei, cu săpatul,
legatul şi stropitul viilor, etc. Semănăturile
de toamnă rămase neîntoarse se prezintă
slab, situaţia celor de primăvară este însă
în general mulţumitoare. In Oltenia omizile

au atacat bună parte din livezile de Domi,
astfel că recolta de fructe va fi redusă în
acest timp. în regiunea Viş na (RomanatO
pâlcuri de greeri negrii de câmp pricinuesc
pe alocurea pagube lanurilor de grâu.
DOBROGiiA. — In prima decadă a lunei curente apa căzută în judeţele dobrogene
nu a fost pretutindeni suficientă pentru agri
cultură, între 9—13 Iunie a ploat însă cu
prisosinţă şi cu bun efect asupra vegetaţiei.
Grâul de toamnă, mai ales în judeţul Caliacra nu se prezintă în chip satisfăcător.
Dar în schimb culturile de primăvară
promit o recoltă destul de bună.

BULETINUL

AGRICOL

Camerei de Agricultură a Judeţului Arad.
Preţurile cerealelor pe piaţa din Arad
la 21 Iunie 1929
Grâu
Lei 6 4 0 - 6 5 0 . - per 100 kgr.
Porumb
...
„ 680-700— „ „
Ovăs
„ 670—680.- . „
Orz
„ 690—700.- „ „
Vite nu s-au adus in obor din cauza boalei.
Preturile nutreţului pe pista din Arad la 12.
Iunie 1929.
Fân
Trifoi—
Lucerna
Paie

180—
200—
220—
60—

per 100 kgr.
„

Timpul şi s t a r e a s e m ă n ă t u r i l o r
Timpul ploios nepotrivit (semănăturilor)
grânelor, care in mare parte sunt culcate
de viscole şi atacate de rugină. Ploile dese
sosite cu viscole au mai cauzat mari pagube
in unele părţi ale judeţului, nu numai la
grâne dar şi la vii. In unele locuri torentii
au spălat şi rupt poduri, drumuri, scofând şi
butucii din vii, cari apoi s-au revă sat, dim
preună cu noroiul peste semănăturile din
aproprierea imediată. In aceasta privinţă a
suferit comuna Miniş şi Măderat. Peste ho
tarul comunei Măderat a căzut şi pu{ nă
grindină.

S t a r e a s a n i t a r ă a vitelor.
Febra aftoasă ce s-a ivit prin unele
părji ale judeţului in urma intervent'ilor
Medico-Veterinare din plasele respective s-a
moderat foarte mult fată de săp'ămânele
trecute astfel că este speranţă ca peste scurt
timp să dispară cu totul dintre vite.

Ajutoare date comunelor.
Camera a dat in săptămâna trecută,
următoarele ajutoare şi împrumuturi, parle
pentru combaterea npisotiilor şi parte pen'ru
cumpărarea animalelor de reproducţie.
Comunei Avram Iancu Lei 24.907 pentru
procurarna sero-vaccinului.
Comunei Chisindia Lei 7090 pentru pro
curarea unui laur.
Comunei Curtici Lei 8000 pentru procu
rarea vierilor.

P a g u b e l e cauzate de insecte
Rhips cerealicum.
In anul acesta s-a ivit in multe părţi
ale judeţului mai ales la grâu o insectă de
de fot mică de 2 milimetri lungime, subţire
de culoare negrie care a făcut pagube delà
5%—lO'/o din recoltă.
Insecta aceasta suge spicul incă înainte
de a fi ieşit din ultimele frunze. Spicului
odată ieşit nu-i mai poate strica.
Da aicea derivă faptul că la cereale
după inspicuire se obsearvă adeseori că
spicurile in unele cazuri sunt supte pe
jumătate, astfel că pe parteaa atacată ră
mâne numai paiul spicului fără boabe.
Leac pentru acest oaspe neplăcut in
decursul vegetatiunei plantei atacate nu este.
Avem insă putinţa ca să-1 nimicim după
seceriş. Anume: insecta se trage pentru
iernare la partea din jos al paiului, care
rămâne după seceră ca mirişte pe pământ.
Ardm imediat, sau in cazuri grave dăm

foc la mirişti, nimicind astfel o mare parte
din insecte.
Peste to' in contia inamicilor păioaselor
ne apărăm mai bine când inconjorăm să
sămănăm păioase după pă'oase mai ales
observând că sămănătura este atacafă de
vre o insectă stricătoare, tăciune etc
sau
plină de burueni.
Un asttel de pământ să fie intors ime
diat după seceriş ia o adâncime de tot mică
cu plugul cu 2 fere cu discul, urmând după
aceia grăpatu , iar la toamnă să fie făcută
arătură adâncă pentru a ti snmănat intr-un
astfel de pământ numai plante prăsitoare;
porumb, stecJe cartofi, etc.
N. P.
O bună îngrijire a animalelor :
Economie de jumătate furaj.
1

O bună

prelucrarea a pământului şi îngri
jirea semănaturilor:
Economie de jumătate gunoi.
N. P.

Cel mai eftin mijloc pentru stârpirea
buruenilor es!e trătura. In'oarceti deci ime
diat după seceriş pământul la afunzime de
tot mică (nu afund, ci numai pe deasupra
pământului) grăpaj I I ca să încolţească şi
răsară semântele de burueni, iar pajiştea
verde formată din acestea semănturi nese
mănate o arat — înainte de a fi format
iarăşi
semânjeie
— la
o adâncime
mijlocie pentru semănăturile de toamnă şi
la adâncime mare toamna pentru insemântări'e de primăvară.
N. P.
1

Aviz.
Copie după adresa No. 57569. a Ministe
rului de Agricultură şi Domenii.
Domnului Preşedinte al Uniunei Came
relor de Agricultură, Bucureşti.
Din diferite părţi ale tării comunicândunise că agricultorii ţărani presaţi de nevoi îşi
angajează recolte viitoare la speculanţi pe
preţuri derizorii şi cerânduni-se instrucţiuni
pentru combatarea acestui rău, am onoare
a Vă ruga să binevoiţi a dispune să se facă
de urgentă de către Camerele de Agricultură
cât mai intinse publicatiuni, incunoştintându-i
pe sătenii plugari că Guvernul este pe cale
să infiinfeze un Credit agricol care să satis
facă nevoile de cred t ale sătenilor şi săi
indemne a nu-şi vinde productele pe preturi
derizorii. Ministru (ss) I. Mihalache.

J

Apel
către foştii întemniţaţi şi interna!
politici în decursul războiului dit
judeţul şi oraşul A r a d .

In b a z a autorizaiiunei primite diif
partea comitetului Uniunii foştilor îrt
temnitati şi internaţi politici din oraşii
şi judeţul A r a d , tóti colegii sunt ruf
gaţi s ă b i n e v o i a s c ă a ne încunoştinic
în scris p e a d r e s a d e m a i jos, datele
p e r s o n a l e descriind totodată într'ui
scurt memoriu, motivele şi împrejurai
rile pentru cari a u fost închişi saif
internali în d e c u r s u l r ă z b o i u l u i .
j]
Pentru u ş u r a r e a p r o d u c e r e i şi scug
tirea d e m u l l ă corespondentă, găsesi
d e b i n e c a în fiecare c o m u n ă s ă si
strîngă toate memoriile d e către dornt
nii preoţi s a u învăţători, p e care î
r u g ă m s ă le d e a m â n ă d e ajutor ({ă
rani foşti închişi şi internaţi) şi se m
le trimeată p e a d r e s a subsemnatului
A v â n d în v e d e r e a m a r e a impor
tantă a organizării foştilor întemniţat
şi internaţi politici, rog p e toii domni
preoţi, notari c o m u n a l i şi învăţător
c a s ă c o m u n i c e acest a p e l la cunos
tinta, celor, cari a u fost întemniţat
s a u internaţi, d â n d u l e m â n ă d e aju
tor la f a c e r e a momoriilor.
A c e s t e memorii şi înştiinţări, ru
g ă m s ă ni se trimită cât m a i degrabă
pentru a putea c o n v o c a adunare!
g e n e r a l ă a secţiuni A r a d , spre a m
putea o r g a n i z a .

Constantin

Popa

Consilierul cultural al Mjnicipiuk
Arad Jost intemnilat şi in'ernat polili

Regina a plecat la Bled
Regina Maria şi principesa Ileana aJ
plecat ieri seară la Bled (Jugoslavia) undi
urmează să rămână 3 4 săptămâni.
Suverana este însoţită de d-nii colonel
Svidenek, adjutant regaî şi Paul Dobrescu,
inspector general al siguranţei.
Pe peronul gă ii se aflau d-nii Iuliu
Maniu, preşedintele consiliului, Vaida Voe
vod, Mihai Popovici, Gh. Mironescu, Aurel
Vlad, N. Costăchescu Grigore Iunian, general
Cihoski, Ed. Mirto şi Aurel Dobrescu.
Casa regală a fost reprezentată prin d-ni
C. Hiotu, ministrul palatului, generalii Conde
eseu şi Atanasescu, coloneii Iacobovici ş
Drosu, comandorii Păiş şi Fundăteanu, adi
jutanti regali, dr. Manulea, d-nele de onoari
Mavrodi, Procopiu. Poenaru, Lahovary, Ca
tagri, d-ra Păun.
I
Mai erau de fată d-nii Cio'ac Antid
ministrul Jugoslaviei, general Nicoleanu, Stai
Emánuel şi dr, Eugen Bianu, delà siguranli
generală.
Deasemeni eu venit să conducă p|
regină, principele regent Nicolae, principesi
mamă Elena şi principesa Irina.

Directorul Camerei

Ciumă la Constantinopol.

Ţărani!
Contra boalei de unghii şi gură
la vite şi oi cel mai sigur leac este

„UNGULIN'ul
Se găseşte la

Farmacia Danciu
Arad, Piaf a M I H A I

VITEAZUL

Ministerul sănătăţii a însti ntat direct
unea serviciului sanitar al Capitalei că ort
şui Constantinopol e contaminat de cium
delà 23 Iunie şi că intrarea în tară a căli
torilor şi provenienţelor din oraşul contam
nat se va face numai prin Sulina şi Constant
Vasele indemne, cele suspecte şi cel
infectate, echipajul şi provenienţele din Corn
tanta vor fi supuse la Sulina şi la Constant
măsurilor sanitare conform conventiunii in
ternaţionale din Paris.
j
Călătorii din Constantinopol vor fi supujl
la domiciliul lor, unei supravegheri sanitar|
de 6 zile delà data sosirii lor în tară.
!
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Patronii tripoului nu
se astâmpără

Avertisment.
Fată de scandalul iscat, cu ocaia închiderii de către autorităţi a aşa
isului „Club al ziariştilor din Arad",
ât şi a atitudinei făţiş duşmănoase,
ie care presa minoritară şi patronii
cestui club, au luat-o contra presei
omâne şi a elementului românesc
in Arad, este o datorie de conştiinţă
demnitate românească, ca toţi acei
nkleduali români,
cari s'au înscris
fi acest club la deschidere sa, s a

retragă i m e d i a t .
Coloanele ziarului nostru le stă
dispoziţie, pentru scrisorile concise
desolidarizare.

CINEMA

URANIA

Delà 29

MUJICUL
Cu Harry Halm, Heinrich Heorg.
Rep. incepe la orele 5, 7 şt 9

t

Ia 23 Iunie 1929

d-lui Iuliu Inii

Delà obrăsnicie la ameninţări
Am pomenit în numărul trecut al „Ro
mânului" despre închiderea tavernei, în care
lujitorii presei maghiare din localitate îşi
Scuseră cuib. A m arătat, că în confra acesii măsuri profilactice, luată de către autoriSple noastre, câteva infecte specimene se
fevoltau. In România tuturor libertăt lor, pe
jrumurile căreia nu se ridică nici ghilotine
rid spânzurători, minoritarii maghiari — înileg clica agitatorilor a căror origină este
leparte de a fi arpadiană —, au devenit nu
lumai obrasnici dar ameninţători. Şleahta
»lor mai laşe fiinţe şi mai respingătoare,
lata să se umilească la orice moment, să-{i
mâna şi să-fi cerşească bunăvoinţa,
lenlru ca odată ce le ai privit in fată să te
uâniească cu balele injuriei şi calomniei.
Viermii aceştia, ce sunt atât de departe
le sufletul ţăranului maghiar, trăiesc după
sploatarea unor vise imaginare şi sunt gata
lentru un blid de linte, să scuipe pe propiul lor suflet.
Conflictul ivit cu ocazia închiderii tripouli din Arad, denotă cu prisosinţă caracterul
Dsnic al aces'or slugi.
Autorităţile au închis taverna pentru fapimoral, că acolo se prindeau naivii pentru
fi desooiati de bani. Cine credeţi că s'a
adicat contra acestei desinfectări sociale?
!iariştii unguri, cari, sub masca ipocriziei,
Iau lecţii de mora'itale opiniei publice zi
zi. E drept, că între lefurile, tantiemele
i gheşefturile acestor „moralişti", şi morala
Kopriu zisă, este o prăpastie de neînchipuit.
)ar când e vorba d : gologani . . . o mai
tacu'ui şi ei de morală.
Pe noi însă nu ne priveş'e mociria în
are aceşti neisprăvit* se bălăcesc. Sunt liieri să se solidarizeze şi cu hotü de cai, nu
Bimai cu un trip u Noi însă pricepem ceiaîi doare. Sucursala iredentismului budalestan s'a dus dracu'ui, şi cu ea şi miiicanele
liât de necesare susţinerii presei ungureşti.
pentru această pierdere, cinstitele fete
ingureşti aleargă nebune pe drumurile Buureştiului, speiând că „morţii învie". Ba
uga Eugen Reicher delà „Erdeiyi Hírlap",
meninţă pe valahi, că ei vor redeschide
ubul şi nici un valah nu va pune piciorul
acest club. Foarte frumos I Valahii n'au
căuta acolo. Ba din contră, îi vom soma
«loji cari din naivitate s'au înscis la acest
ipou, să se renagă. fnfrăt rea româno—mahiară nu se face prin intermediul celor mai
osnice făpturi omeneşti — scribii ziarelor
ne înjură în ţara în care mănâncă pâine.

Duminică

La parastasul pentru împlinirea a şapte
adela moartea lui Take Ionescu, dl Iuliu
Maniu, preşedintele consiliului, a rostit un
strălucit discurs. După ce a evocat în chip
deosebit de împersionant figura marelui dis
părut ; după ce 1-a încadrat pe Take Ionescu
între Ion I. C. Brătianu şi Nicolae Filipescu
„nemuritorii făptuitori ai desăvârşirii noastre
nationale"; după ce a arătat "rolul aproape
decisiv în mersul lumei civilizate", rol pe
care România l'a împlinit când a intrat în
război; după ce a amintit „eroismul fără
seamăn al armatei noastre şi „jertfa întreg
neamului românesc", — după toate acestea,
— d. preşedinte al consiliului a făcut o serie
de extrem de importante declaraţiuni cu pri
vire la politica externă a României.

ceda din al nostru nici o brazdă, niciodată,
fată de nimeni şi cu nici un prêt.
Hotărîrea noastră, bretele noastre, jude
cata noastră, por fi întărite prin conştiinţa
drepturilor noastre istorice mai tari şi mai
vechi decât ale oricui altuia, prin legături'e
ce de veacuri încheagă, într'o singură fiinţă,
neamul românesc şi această t ă , prin ne
strămutatele legăminte, cari au consfinţit
aşezarea ţării noastre întemeiate pe libera
sa voinţă şi prin jertfele fără seamăn aduse
de neamul nostru pentru patrimoniul national
şi pentru civilizaţia întregii omeniri.
Deciziunea noastră este
neclătinată,
drep'ul nostru este sfânt şi neamul românesc
va rămâne păstrătorul nebiruit al hotarelor
puse de gândirea şi acţiunea lui Take Io
Dl Maniu a afirmat hotărîrea fermă a nescu şi a marilor săi contimporani.
întregului popor de a apăra cu suprema
Cuvântarea d-lui Maniu a provocat
îndârjire hotarele de azi 8 l é patriei, care — după cum era şi firesc — o vie impresie
constituie „un drept pe care firea lucrurilor în toate cercurile noastre politice, această
şi întreaga gândire a vremurilor de azi ni 1 cuvântare fiind pusă, — cU just cuvânt —
recunoaşte şi nimeni nu ni 1 poate tăgădui". în legătură cu actuala situaţie internaţională
Politica de apărare a României a fost şi cons'ituind cel mai drastic, cel mai cate
s'iălucit formulată de dl Maniu în această goric, cel mai puternic răspuns — ce se
putea da atitudinii provocatoare a Budapes
frază sintetică :
Nu vom tnde spre al altuia, da nu vom tei oficiale.
ar

Şedinţa delegaţiei economice a guvernului
Echiparea armatei. — îndiguiri la Nistru — Oferta Stewart pentru
construirea şoseior.
Delegaţiunea economică a guvernului
s'a întrunit la miniserul de indus rie 'şi co
merţ.
Au luat parte d-nii minişrii : general
Cihoski, Minai Popovici, Pan Halipa, Virgil
Madgearu precun şi secretarii fgenerali ai
minis'erelor de război, industrie şi comerţ
şi comun caţii.
Nevoile de echipament
Delegaţia a examinat
echipament ale armatei. A
cipiu, C I toate necesităţile
satistăcute.
îndiguirea

ale armatei.
toate nevoile de
aprobat, în prin
urgente SE FIE

Nistrului la

Tighina.

D. Pan Halippa, ministrul lucrărilor pu
blice, a adus ia cunoştinţa delegaţiei nece
sitatea
îndiguirii unei
părţi a
malului
Nistrului, în fata oraşului Tighina, unde
apele ameninţă să inunde teritoriul româ
nesc.

Presa franceză despre
chestiunea optantilor
Ocupăndu-se de negocierile romăno-ungare delà Viena în chestiunea optantilor, „ L e
Temps" scrie în articolul de fond :
Se sperase că negocierile directe între
cele două /dri interesate vor duce o la înţe
legere fermă. S'a spus tot ce era de spus
asupra principiilor ce determină poziţia luată
de cele două guverne. După cum am arătat
în mai multe ranguri, este evident că Ro
mânia nu poate admite o soluţie care ar
aduce vreo atingere principiului suveranităţii
nationale, fiindcă în realitate e vorba de
aplicarea fată de toti proprietarii a unei legi
valabile pentru întreg teritoriul român. De
asemenea este cert că Ungaria doreşte să
vadă asigurată funcţionarea normală a tri
bunalelor mixte de arbitraj. Se cunosc di
ficultăţile de care s'a ciocnit consiliul Socie

înainta vreme, epele Nistrului băteau
mai mult rusesc şi din această c a u 7 ă oraşul
Tiraspol era ameninţat de inundaţi.
Pentru preîntâmpinarea acestora, guver
nul sovietic a construit acolo un d'g de 30
de kilometri. Delà construirea acestui dig,
a rămas în voia apei malul românesc, ex
pus din moment în moment inundaţiei.
Chestiunea va fi pusă în studiu mai de
aproape, rămânând să se avizeze şi asupra
fondurilor necesare.
Oferta

Stewart.

Delegaţia economică a continuat apoi
examinarea ofertei pentru construcţia de
şosele a societăţii engleze Stewart. S'a dat
delegaţie d-lui ministru de f i n a l e să pună
la punct partea financiară a contractului,
iar d. ministru de lucrări publice partea technică.

tăţii Naţiunilor când a fost sesizai de această
chestiune. Consiliul
na putut
recomanda
celor două părţi decât negocierile
directe.
Negocierile directe n'au reuşit, e adevă
rat, dar perspectivele acordului
subsista,
deoarece delegaţia română consideră că o
continuare a tratativelor poate duce la o
soluţie practică, în timp ce delegaţia ungară,
dimpotrivă, preconizează apelul comun al
celor două părţi la Consiliul Societăţii Na
ţiunilor. Se poate spera că o înţelegere se
va face repede între cele două părţi asupra
unei alte metode de rezolvare a litigiului,
căci e de mare însemnătate
pentru
ame
liorarea generală a relaţiilor româno-ungare.
ça chestiunea optantilor să fie definitiv lichi
dată.
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A început înfăptuirea economiilor
bugetare
S'a dispus concedierea

diurniştilor

Pentru aducerea Ia îndeplinire a planu
lui de economii ce a făcut obiectul cercetă
rilor Comisiei bugetare, ministerul de finanţe
a dispus ca toate serviciile sale să ia ime
diat următoarele măsuri:
Diurniştii s e c o n c e d i a z ă
Toti diurniştii ministerului vor fi conce
diaţi de îndată Se vor menţine numai aceia
cari, prin specializare, sunt absolut necesari
pentru lucrările ce le îndeplinesc şi pot aduce reale foloase serviciilor unde funcţio
nează. Nevoia aceasta va fi menţionată şi
exprimată la fiecare caz al diurnistului rămas
în serviciu. Totdeodată, se va întocmi un
tablou al diurniştilor concediaţi şi quantumul
economiei până la sfârşitul anului ce se
realizează prin concedierea lor.
Se vor revizui lucrările serviciului pre
cum şi dacă personalul este bine întrebuin
ţat, iar dacă, eventual, prin concediere di
urniştilor, lucrările ar fi stânjenite, ei vor fi
înlocuiţi cu funcţionari delà alte direcţii, sau
chiar şi delà alte ministere.
D i u r n e l e fixe şi j e t o a n e l e d e p r e 
zenţă înceteazăDiurnele fixe şi jetoanele de prezentă
încetează de a mai fi plătite odată cu apli
carea acestor măsuri de economie.
Pentru comisiunile ţinute în orele de
serviciu şi în localul autorităţii, jetoanele de

şi reducerea

prezentă de asemenea nu vor mai fi plătite,
iar orele suplimentare, care au fost acordate
chiar pentru lucrări curente şi care în genere
devenise un abuz, încetează definitiv de a
mai fi plătite.
Lucrările curente, cari nu se vor termina
în orele de serviciu, fie dintr'o rea întrebuin
ţare a personalului, sau prin păsuirea unora
dintre ei, se vor face în orele de după ma
să, personalul fiind obligat să vină pentru a
termina lucrările şi şeful conducător al ser
viciului rămănând direct răspunzător de neexecutarea lor la timp.
Din automobilele aparţinând acestui de
partament, nu vor fi oprite decât automobi
lele ministrului şi secretarilor generali. Cele
lalte automobile vor fi depuse în garaj şi
şofeuri concediaji. Se va întocmi un tablou
de aceste automobile şi numărul ce-1 poartă
fiecare, de cheltuiala anua'ă ce prezintă
întreţinerea şi reparata lor, precum şi de
şofeurii concediaţi şi leafa lunară ce o pri
meau.
Dispozijiunile de mai sus, aprobate de
preşedintele consiliului de miniştri, urmează
să tie trimise şi celorlalte departamente spre
a fi aduse la îndeplinire.

A P O L L O
Delà 28

Mina (Infernul dinCayen)
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In corn. Stefăneşti, judejul Muscel a
avut loc o mare adunaie a podgorenilor şi
prunarilor din judeţele Argeş şi Muscel,
pentru a protesia împotriva proiectului de
lege prin care se micşorează iaxale pe spir
tul industrial şi prin care se crează o grea
situaţie celor 770 mii podgoreni si prunan
apărând intersele celor 229 fabricanţi de
spirt.
Podgorenii şi piunarii au cerut scoaterea
din consumaţie a spirtului de cereale şi
libertatea complectă a comerciului de vin,
fără îngrădirile actuale.
Golurile bugetare nu trebuesc acoperite
cu preţul alcoolizării populaţiei.
In sensul celor vorbite s'a votat o mo
ţiune care va fi înaintată Înaltei Regente.

B ă i l e Ş l MAY
Bae de înot şi de soan
deschis pentru f e m e i Marţi toat!
ziua şi Vineri d. a. pentru b ă r b a ţ
liber în fiecare zi înainte de amiazi
cu excepţia zicelor de duminică şi Marţ

Ş T R A N D U L de sc hi
L u n e a şi Joia între orele 5—8 m. p
Direcţia băilor

- PROMOŢIA 1913-14 A ŞCOAL
SUPERIOARE DE COMERŢ DÍJV
ARAD)
va intruni anul acesta pentru aniversareai
15 ani de la terminarea studiilor. Prima ;
29 Iunie va fi o mică agapă colegială
în 30 Iunie serbarea la Scoală de Corne
Colegii cari doresc a lua perle pertru i
formaţiuni se pot adresa D-lui Cornel Laz
Bancd Romanească
!

irt*>wi«Ilt»dBlfc/idIhw(flfiWIBh,ifn)i.,dljh,.

Lucrările comisiunii mixte
româno-ruse

L u p t a c o n t r a spirtului

i
Pe ţărmul de vest al Nouei Zeelan|
au fost în noaptea de Sâmbătă spre DUD
nică în dtcurs de opt ore, 21 cutremure
pământ.
Oraşele Vesterstadt, Pasaca, Velingto
Murchison au avut foarte mult de sufe
Oraşul Vesterstadt, a fost complect dislr
Şeful oficiului telegrafic delà Casa|
anunţă că muntele Stewens. înalt de 130Qi
metri şi situat Ia 30 de kilometri de Casai
a dispărut cu totul pe suprafaţa pământul!

Automobilele

Schimb de refugiaţi între
România si Rusia
Com şiunile mixte locale româno-ruse
pentru prevenirea şi aplanarea incidentelor
de graniţă se vor întruni în cursul lunii aces
teia P - teritoriul Rusiei sovietice.
Cea dintâi s'a întrunit eri comisia delà
Soroca. Şedinţa s'a finut în oraşul ucrainian
Moghilew în localul G. P. U-lui
Delegaţia română a trecut Nistrul prin
dreptul punctului Otaci.
La ordinea zilni au fost examinarea
mai multor incidente ivite în ultimele trei
luni la granija Nistrului şi schimbul reciproc
de refugiají trecuţi clandestin din Basarabia
în Ucraina şi viceversa.
Discuţiile au durat mai multe ore luând
sfârşit în aceeaşi zi.
Au fost soluţionate aproape toate ches
tiunile care au figura? pe ordinea de zi.
S'a făcut cu acest prilej şi un important
schimb de refugiaţi. Ruşii au predat delega
ţiei româneşti un număr de 50 de persoane
trecute clandestin Nistrul, iar noi am predat
delegaţiei sovietice 40 de inşi refugaţi, fără
acte în regulă, din Ucraina în Basarabia.

automobilelor

Cutremure d e pământ în Noua|
Zeelanda

Cu ESZTERHÁZY ÁGNES

fr

Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9

înhumarea cenuşei sculpto
rului I. Panian.
Duminecă a avut Ioc în Arad înhumare
cenusei cadavrului — incenuíat la Paris —
sculptorului Ioan Panian, unul dintre cel
mai talentaţi elevi delà Belle Arte din Paris,
mort în împreju'ări tragice în capitala Franţei.
A luat parte un public numeros. In asistenta
am remarcat şi prezenta dlui V . Goldiş f.
ministru.
S'au rostit numeroasa vorbiri. Intii a
vorbit preotul reformat Csécsy, apoi au ur
mat dnii Const. Popa, din partea primăriei,
dr. Emil Botiş, din pariea studenţilor români
din Franţa, Al. Pataky, în numele artiştilor
unguri, din Aiad Teodor Ţucra, în numele
artiştilor români. In cimitir a vorbit Ivan
Cizmaş din partea prietenilor defunctului.
Tot la acest loc {inem să amintim, că
cerceiările în chestia mortei tragice a artis
tului Panian continuă. Rezultatut acestora
va fi comunicat de autorităţile franceze dlui
Gheorghe Panian nerrângăiatu! tata al defruntului artist.

INFORMATIUNI

Primăria comunei Pecica.
Nr. 1796-1929.
P U B L I C A Ţ I E DE L I C I T A Ţ I E Se pnblică licitaţiune publică pe zi
de 16 Septamvrie 1929. ora 10 a. m.
Primăria comunei Pecica, pentru cont-truii
stradei „Mihai Viteazul" cu suma de 1
980.000.
Proiec'u! şi condjiunile de licitajie í
pot vedea la Primăria comunei Pecica şi|
Serviciul Technic al Judeţului Arad in|l
orele oficioase.
Licitaţiunea se va ţinea in conformité:
cu d şpozitiunile legei contabilităţii publif
art. 72—83 in localul Primăriei comunei Pj
cica, cu oferte inchise şi cu depunerea gi
ranjiei de 4%Pecica, la 20 Iunie 1929.
Primăria comunei Pocica,,
No. 581—1929~

~

}

FTJBLICAŢITJNE.

Se aduce la cunoşliinja publică, că I
z'ua de 19 Iulie 1929. se va Jinea uraf
toarele Iicita{iuni publice în biroul primătţ
Simandul de jos.
'
IÍ
La orele nouă pentru furnizarea celoi
vagoane lemne de foc necesare primăriif
şcoalei de Sta'.
¥
II.
[
La orele 10 pontru furnizarea materiaf
lui necesar la îngrădirea cimitirului de aţi
male şi a primăriei comunale precumI
penlru construcţia gaidurilor. Intru cât ti
din aceste licitaţiune, s ;u nici una n'j |
avea rezult t, licitatiunile se vor [mea !
data de 9 August 1929.
)
Toi la orele indicate de mai sus.
Simandul de jos, la 18 Iunie 1929.
PRIMĂRIA;
(

- S Â M B Ă T Ă 29 IUNIE ORA 9 A. M.
va avea loc Serbarea de fine de an şi
deschiderea expoziţiei de lucru manual şi
desen, a Şcoalei de Stat pentru Ucenice din
Arad în localul şcoalei dîn Str. 29 Decem
vrie No. 6.
— ATENŢIUNE! Cu data de l. Iulie
a. c. se începe cursa de Autobus pe linia prin
cipală Şilindia-Spineni-Măderat- Şiria-Arad,
care are şi o linie de ramificaţie Taut-DudAgrij-Măderat-Pâncota. Călătorii din Tau{ şi
Dud au legătură spre Arad la Spineni, atât
dimineaţa cât şi seara la reîntoarcere. Cu
stimă: Gheorghe Mişca şi Pentru Drecin
proprietari.
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CINEMATOGRAFUL ELISABETA
Delà 27

NAFTALIN
Cu V I V I A N GIBSON
S
Reprezentaţiile încep la orele 5, 7 şi 9
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