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Cuvânt către ţărani

T o a t e rândurile scrise aci sunt
idrtsate ţăn nimii no s*re
D.
ministru al agri ulturii Ion M i 
halache prin sirisorile sale că
tre ţărănime arată cu sinceritatea
de a ajuta, cum să facă ţărăni
mea ca treburile ei să
meargă
spre bine şi câmpurile să rodea
scă, belşugul să fie o adevărată
bogăţie şi ca apa vie sà curgă
boabă cu boabă frumoasele pro
duse ale holdelor. Cei cari ştiu
ceti vor fi simţit in acele cuvin
te ale ministrului de agricultură
o încuraj re şi un
imbold
la
muncă agricolă irtensivă. Alţii
poate se vor fi intnbat, că de
unde ştie demnul ministru cum
trebuie îngrijite holdele. A i oi
acelora le spumm, că ministrul
nostru de agricultură, a trăit şi
crescut între ţărani, este un s mplu dascăl rare şi atunci când
îşi făcea datoria în şcoală
nu
înceta să dea sfaturi oamenilor
din satul său. Deci, nu este nici
t> 'ndoia'ă că rândurile crise
către ţărănime sunt cuvinte de
înţelepciure din care mi Iţi pot
învaţă chiar şi aceia cari vor
crede că multe ştiu într'ale pă
mântului.
;

Dar ce spun cetind aceste
scrisori acei» cari zic ă sunt „libe
rali". Aceştia d*- sigur îşi
bat
joc de cei mulţi, pentrucă
aşa
le-ar plăcea domn 1er liberali să
nu se asculte de aceia cari
în
vaţă la bine. Dar
de
liberali
mai bine de n'ar asculta nimeni
pentrucă prostia şi invidia vor
beşte din ei. Plugarii noştri de
la sate vor şti că
liberalii
cu
ori ce preţ ar vrea să
ajungă
iară la cârmă şi <ă în acest scop
duc minciuni din sat în sat
şi
îmb«tă pe cei proşti şi nu se ru
şinează să mintă nici luna nici
soarele de pe cer, că doară as
ta e politica lor. Cuminţenia ţă
ranului nostru insă trebue să i
facă de râsul lumii şi să-i alun
g e ca pe nişte câini pentru
a
slobozi lumina să lumineze, în
C o n g r e s u l A . G . I . R . La 14 15
şi 16 Sept. a avut lrc la Arad con
greşul inginerilor români din toată
ţara sub preşedinţia profesorului losif
Davidescu. Au luat parte la congres
din partea guvernului dnii Pann Halipa
ministrul lucrărilor publice şi Şt. Pop
Cicio preşedintele Camerei de deputaţi.
Regretăm, lipsa de spaţiu nu ne per
mite a face o dare de seamă.

, Citiţi şi răspândiţi
„ Românul"

adevărata ei strălucire. Drepta
tea cauzei ţărănimii trebuie
să
învi< gă numai prin braţele
ţă
ranii-r şi minciuna treb ie să se
r i s ' p e s s ă iarăşi prin înţelepciu
nea
înnăscuta a ţărănimii.
Toate ce vrem să
facem în
spre binele naţiunei noastre şi
toate bunătăţile vieţii în această
ţară le vom putea ajunge numai
prin solidaritatea ţărănimei. Ea
trebue să fie trează şi să
as
culte de sfaturile sincere ale con
ducătorilor ei, mai
cu
seamă
când e vorba de
interesele agricole, de valorificarea prodt selor şi de cultivarea pământului.
Ziarul nostru fand a scris în
trecut despre cooperare, înţele
gea munca împreună, solidară
prin îoţe'epciune şi fapte.
Omul doar e judecat după
fap
tele sale şi frlul său de
a
se
cugeta ; şi deci, atunci, de ce să
păcătuim împotriva fiinţei
şi
existenţei noastre c ând treburile
noastre ne
cer înţelepciune şi
solidaritate? Să lăsăm să lumi
neze a<eastă înţelepciune firea
scă şi să vorbeasi ă faptele ade
vărate realizate cu dorinţa ajun
gerii binelui. Cuminţenia noa
s t ă să fie arma împotriva minciunei, piară prostia şi
să în
dreptăm şi pe cei cari ar păcă
tui în contra rânduielii
fireşti.

Plugari,
I n t o T à r à $ i f i ^ v a
î n
c o o p e r a t î v e
a g r i c o l e

Fiecaie om îşi are meseria lui; că
nu e cu putinţă să le facă unul pe
toate. Aşa e şi cu ţara: fiecare îşi a
re gospodăria ei şi felul ei de vieaţă.
Unele se ţin mai mult de agriculură,
altele se ocupă mai mult cu fabricile.
Şi aşa se ajută şi se împlineşte una
pe alta : ţara agricolă vinde pâine ţării
cu fabrici, iar ţara cu fabrici vinde
pluguri şi stămburi şi alte fabricate ţa
rilor agricole.
Noi suntem o ţară agricolă. Nădej
dea noastră este în grâu, în porumb,
în orz, ovăs, legume, fructe, vin şi
alîe roade ale pământului; apoi în vi
te, lapte, brânzeturi.
Trebuie să ne silim să producem şi
pentru hrana celor ce trăiesc în ţară
şi pentru vânzare la străini, ca să avem cu ce să plătim târguielile Ia fab
ricele lor.
Apoi ce facem, să facem lucru bun
ca să le placă şi să facem şi mult, ca
să nu ne coste scump; că dacă ducem
marfă proastă şi scumpă, n'o cumpără
nimeni.
Trebuie să ne ţinem la pas cu ţările
cari fac agricultură înaintată.
Ce avem de făcut?
Pe lângă munca înţeleaptă a fiecă
ruia, se cere să ţinem cotul strâns unul cu altul, întovărăşiţi în cooperative
In toată a> tivit*tea noastră lu
Agricole.
ând exemplu delà miniştrii noş
Pentru ce ?
tri, să lucrăm cu bună «hibzu1) Ca să avem agricultură bună, se
ială, cu atragere de inimă şi de
cere
(între altele) să avem unelte bune.
ar greşi cineva, să şi-o îndrepte
Meseriaşul bun se cunoaşte după
singur greşala şi între toate îm
scula
bună: face treabă, iute şi bine.
prejurările să nu uităm a fi so
Numai
cârpaciul umblă cu scule proas
lidari ».u gândul frăţietăţii şi cu
te.
Aşa
e şi cu meseria pământului. Nu
credinţa în tăria noastră încol
poate
ţine
piept plugul prost, plugului
ţită ch'ar din sol dantate.
bun, şi coasa proastă, coasei tăioase.
Numai aşa vom putea, realiza
Ne trebuie: pluguri bune, grape bu
planurile mari de cari am
fost
ne
şi tot astfel: tăvăluge,semănătoare,
încurajat la venirea guvernului
batoze,
trioare, tractoare şi câte altele.
ţărănimii şt numai astfel
vom
Am fost de curând în Dobrogea şi
putea înfrânge minciunile şi vom
m'am
mirat că ţăranii n'au întors mi
putea înlătura piedecile puse de
riştile.
M'am lămurit îndată: toţi erau
liberali.
ocupaţi cu treeratul, căci acolo se tre—o—
eră cu cai ca pe vremea lui Pasvante
lipsind batozele. Câtă pierdere de vre
me şi ce amestecătură de bucate!
S a l a r i z a r e a preoţilor-învăCum o să ţie oamenii aceştia luptă
ţători.
cu plugarii din America, unde s'au fă
eut maşini care deodată: seceră,treeră
Ziarul „Dreptatea" scrie că Ministerul
vântură şi lasă pe urmă paiele d'oparInstrucţiunii a făcut cunoscut inspecto
te, şi saci cu grau curat, legaţi şi cân
ratelor şcoLre că preoţii învăţători vor
tăriţi gata, d'altă parte?
primi
salariu
numai
delà catedră
ktă o mare nevoie a agriculturii
urmând ca delà a doua funcţiune să
noastre
de azi : uneltele şi maşinile
primească numai sporui île de scumpete.
agricole.
Măsura stabilită de consiliul de miniştri
2) O a doua mare nevoie este vân
de a li se aco/da acesto a 50 la sută
din salarul celei de a doua funcţiune, se zarea.
Marfa trebuie curăţită, înmagazinată
va apuca numai când disponibilităţile
păstrată
până când se poate vinde cu
bugetare vor permite.
preţul ei adevărat, aşa cum îl fac pie
—O—
ţele mari europene.
Dar unde s'o păstrezi? Iată nevoia

magaziilor mari, cari în alte ţări, de
pozitează, vântură, usucă şi curăţă ce
realele fără să puie omul mâna (numai
cu maşinile).
Şi ce te faci de bani, până când să
se ridice preţul ? Zice proverbul : .,mar
fă bună—bani gata".
Aşa e, dar trebuie organizare. In
alte părţi când ai pus grâul la maga
zie, primeşti o ţidulă (warantă) şi aceasta ţidulă merge la bancă drept
bani.
Ne silim să facem şi noi la fel, acuma, prin Banca Centrală Cooperaţi
vă, care a şi închiriat magaziile gării
în acest scop.
Voim să ne scăpăm comerţul de ce
reale, de samsarii cari vor să ia rodul
muncii plugarului pe deagata.
Banca Naţională a pus la dispoziţia
Băncii Centrale toţii banii de care va
avea nevoie Pentru a i da ca avansuri
(arvună), Ia plugarii ce doresc saşi
vândă roadele prin Băncile Populare.
Dar ca să se poată folosi, plugarii
trebuie să se organizeze în tovărăşie.
3) Ţările înaintate în agricultură se
silesc să nu trimită pe pieţele streine
roadele lor, aşa cum ies din pământ,
ci să le prelucreze, să le schimbe, sau
cum zic ele să le industrializeze ;
adică în loc de grâu—să vândă făină
ca să dea de lucru şi morilor şi să
oprească tărâţăle în ţară pentru vite;
apoi, în loc să trimeată vitele vii, să
vândă numai carnea lor, ca să eceno
misească transport şi hrană, piej, coar
ne, maţe; şi tot astfel: în loc de lapte
brânză, uni; şi aşa mai departe.
4) Plugarii trebuie să ţie rândurile
strânse şi pentru altceva: să se lumi
neze unul pe altul, să cheme între ei
oameni eari să i înveţe; să se ajute,
să se apere.
Iată deci patru mari nevoi pe cari
plugarii mici nu şi le pot împlini în
parte, fiecare, despărţiţi unul de altul.
Căci ce poate face el singur, pluga
rul cu 2—3 hectare?
Ce maşini agricole poate el folosi?
Ce inmagazinare şi ce vânzare poa
te face el fără samsari?
Ce „Industrializare" poate face el
cu laptele lui delà o vacă, cu vita lui
pe care o vinde?
Ce şcoală poate să şi facă el, de
unul singur? Ce credit lesnicios poate
găsi la banca negustorească?
Mulţi au socotit, că acest lucru a
fost cu putinţă numai pentru marele
agricultor. Şi de aceea au susţinut, că
numai pe marea proprietate se poate
face agricultură înţăleaptă şi rodnică şi
că împărţirea pământului aduce scoborârea producţiei.
Poate că aşa ar fi, dacă- micul agri
cultor nu se „organizează" şi nu se
lumiează:
Dar leacul s'a găsit: întovărăşirea
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făramlor in cooperative agricole, cari
aduc: şi bătu şitmelte şi Vânzare rân
duită şi industrializare.
Ss
In toate ţările unde micii plugari
s'au organizat în coperafive, prö^ifţia
micei proprietăţi a întrcut pe a nfarei
proprietăţi, ii e firec să fie asa. «Căci
Preţul, cerealelor pe piaţa din Arad în
cooperativele folosesc tot ceeace foto
seşte marea proprietate (capital, tităşi
Intimele «Iţe.
'P f
»',.
.**
ni, vânzare, industrializării iar pe dea
Ô r â u . ' . tei4-0-510— per 100 kgr.
supra: atâtea minţi (din ce-în»-W<Aâi
l C ^ . / ^ 300^§20.-"?
luminate) lucrează cu tragere de inimă,
Ovă*. . „ 330-340.— „
„
„
fiecare pentru el iar nu de mântuială
Porumb „ 440 450.— „
„
„
ea pentru alţii. Şi se foln*esc şi dé
lumina cărturarilor pricepuţi în ale a
Vite nu s-au adus în obor din cauza
griculturii.
boalei.
Trebuie neapărat să ajungem şi noi
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Conferinţe agricole

scriere sau prezentat cererile in număr
$i cantitate aţe ife mare irffclt fa&tfÉe
lé au declarat că* nupsunt %^star|^să
bVreze atâta gtinoi^atttficial k í v á n d
rezerve corespunzătoare ca să satisfacă
cerinţelor sosite. Pentru orientareiamin
tim că numai judeţul nostru a cerat
110 vagoane.
Totodafa se aduce la cunoştinţă pu
blicutui agricultor că Camera isi sus
ţine şi pe mai departe acţiunea sa in
privi- ţa distribuirei
îngrăşămintelor
chimic cu toate favorurile oferite prin
publicaţiunea No, 3186 din 15 August
1929 care se poate vedea la primăriile
comunale afişate.

1. Nu se vor cumpăra decât cai sau
iepe ín vârstă delà 4 până la 8 an
excepţie cumpărările pentru cai nece
sari «ofiţerilor.

1

w f e cumpără sub ntei un mo
tiV mânji şi nici armăsari.
*<• Acei'fcari ar avea armăsari care ar
indfepilnr condiţiunile şi ar putea fi Iuafîf au'ioţ timpul ai castra.
*f 3. Fiecare locuitor ce va vinde ca
lul arítfÉtti/'trebuie să predea la re
cepţia definitivă, când se face plata,
biletul de proprietate, actul eliberat
de Medicul Veterinar respectiv, că a
maleinizat calul şi nu a reacţionat.
4. Recepţia definitivă şi plata se va
face la depozitai de Remontă Somos
ches.
5. Comisiunfle stabilesc pe categorii
preţuri fixe la care nu incape tocmea
lă, comisiunea neurmărind câştiguri, ci
o justă evaluare comparativă a mate
rialului ce se cumpără.
6. Din preţul acordat nu se reţine
la plată decât taxele acordate căte Stat
restul se achită integral vânzătorului
7. Orice taxe comunale, judeţene, de
obor de imprimate etc. nu privesc co'
misiunea, ci pe acei ce vând caii.
8. La recepţia definitivă nu se pri
mesc de cât caii ce in aceia zi vor fi
prezentaţi sănătoşi, fără schiopături şi
în bună stare de întreţinere.
9. Së va atrage atenţiunea crescăto»
rilor că pentru acei ce vor dovedi cu
act că produşii prezenţi sunt crescuţi
de ei, nu cnmpăraţi, pe lângă preţiul
ce se acorda comisiunea,' la finele
anului vor mai primi de la Ministerul
de Domenii o primă de cel puţin ÎOOO
Lei

acolo.
Cu zilei'' de Í4 şi 15. St-ptembrie
Deocamdată la noi se cunoa^e a
1929
a ţinut Directorul Camerei Dl.
proape numai un soi de tovărăşii ag
Nrcolae Popescu o serie de conferinţe
ricole: Băncile Populare, cari dau baoi
şi anume: Sâmbită in 14 1. crt. in co
cu împrumut. Şi folosul lot (măcar că
muria Cherteş şi in comunele Prăjeşti
n'au prea avut bani) e simţit: au ap
şi Dezna, Duminecă la 15 I. crt. in co
provizionat populaţia cu hrană, cu îm
Conferinţe a g r i c o l e
munele Dieri, Buteni şi Gurahonţ un
prumuturi—cu mai multe înlesniri de
Cu data de 22 Septembrie 1929
de a Fost adunat un numâr foarte con
cât au găsit proprietarii mari pentru
siderabil din locuitorii agricultori de «Duminecă) va ţine Directorul Camerei
moşiile lor.
prin comcnele acelor notariate. Cu ö
DI. Ni ol re Popescu la ora 2 şi jumă
Şi curând, când Creditul Agricăl va
cajíhinea conferinţelor acestora li s-au täte conferinţă in comuna Curtici şi la
lua fiinţă, folosul lór va fi şi mai si dat agricultorilor explicaţiuni şi sfatu ora 4 şi jumătate in comuna Macea
mţit.
ri in diferite chestiuni ce stau in strâ
cu care ocaziune se vor aduce in disDar ele nu sunt deajuns.
nsă legătură şi cu situaţia de faţă a cuţiune mai multe chestiuni de impor
Trebuie să înfiinţam devărate Coo
agricnltorului nostru,
tanţă agricolă. Locuitorii şia utorităţile
perative Agricole („de producţie,).,
sunt rugate şi pe această çate a par
a) In satele de câmp ele vor aduce
Aviz
ticipa io număr cât de mare la aceste
uneltele şi maşinile trebuincioase, cu
conferinţe.
Acţiunea Ministerului de agricultură
sprijinul Statului, Camerelor agricole
şi Domenii referitor Ia distribuirea in
Comparaţie intre p r e ţ u r i l e ce
şi Băncilor populare; instrumentele mă
grăşămintelor chimice p jumătate preţ realelor l a b u r s ă p e r 9 S e p 
runte vor fi împărţite pe preţul de
temvrie 1929.
a fost revocată, din cauza că Ia con
cost (luate d'a dreptul delà fabrici) la
plugari, iar maşinile (tractoare, batoze
şi altele) vor fi gospodărite de coope
10. A nu veni la centrele de cum
rativă;
Solul c e r e a l e l o r
Soml c e r e a l e l o r
Pengő
Lei
părare
de cât acei ce ar primi toate
ţ>/ Vor arenda magazii pentru de
Grâu
bun
călit
HI.
80
k.
I
701
Grâu de Tisa călit HI. 80 k. 23.15
aceste condiţiuni fără discuţiuni şi o
pozitarea cerealelor şi vor construi în
681
biecţiuni
ulterioare.
gări şi porturi silozuri (adică magazii
Grâu de Bácska
641
21.80
'' Direcţiune» Camerei
mari, cu ochiuri pentru fiecare fel de
Orz bun călit HI. 64 kgr. 435 Orz
15.75 J 460 "
grâu şi cu încărcare şi curăţire mecani
Ovă8 bun călit. HI kgr. f 330 Ovăs
«OOOC3aoOK>OiOC3K>OIOOO»OIO
13.25
390
cäy, vor alege şi curaţi certalele ca să
1
i...
, ,
Am aflat de bine să tragem o ase
le ducă pe pieţele Europei, pe calităţi
Cu ziua de 6 Octombrie 1929 la
mănare intre preţurile cerealelor pe Chtşineu.
cum le duc şi americanii»
In satele de dealuri, vor orgariza piaţa Brăila şi Budapesta pentru a pu
Cu ziua de 7 Octombrie 1929 la
tea arăta agricultorilor că nu numai Ineu.
vânzarea fructelor şi a vinului.
Direcţiunea g e n e r a l ă a m o n o p o 
e) In satele de munte, se vor ocupa la noi sunt cerealele aşa scăzute la preţ
Cu ziua de 8 Octombrie 1929 la lurilor pentru a p ă r a r e a p r o d u 
de creşterea animalelor, lăptărie -i Ci şi in alte ţări. Cauza este: lipsa de Somosches, pregătirea tuturor scriptes e l o r naţionale.
bani, carnetele mari, situaţii neorgani
brânzeturi şi alte feluri de industriali
lor pentru recepţia cailor.
Direcţiunea generală a monopoluri
zată a agricultorilor şi în fine conçu
răr.i a produselor agricole.
Cu ziua de 9 Octombrie recepţia şi
lor statului prin o înştiinţare de cu
Danemarca şi Olanda sunt ţări de renta mare ce ne face America cu pleta Ia Depozitul Remontei Somos
rând dată atrage atenţiunea populaţiei
mici plugari şi vieaţa lor—tot aşa de grâul ei.
ches a cailor cumpăraţi Ia centrale: Pe
asupra
consecinţelor iti caz când cine
industrializată ca a ţărilor industriale C u m p ă r a r e d e cai pentru a r m a t ă . cica, Aradul Nou şi Sântana.
va
introduce
în ţară pe ascuns tutun,
cum sunt: Anglia, Germania, Franţa—
Cu ziua de 10 Octomvrie 1929 re
Conform itinerarului Ministerului de
ţigarete, foi de ţigări, cărţi de jóc,
se ţine din industrializarea agriculturii,
cepţia şi plata la depozitul Remontei
Război publicat mai jos aducem la cu
brichetă (scăpărătoare), chibrituri etc.
care măreşte preţul mărfurilor agricole
Somosches a celor cumpăraţi Ia cen
noştinţa publică şi pe aceasta cale că,
din
străinătate. Legea monopolurilor
şi dă de lucru si celui ee are pământ
tralele: Ch şineu, şi Ineu.
cu luna viitoare se vor începe şt în ju
statului
din 22 August ac. la art. 78
şi celui ce n'are de tăiesc şi unul şi
Cumpărarea delà locuitori din sat
deţul nostru cumpărările de cai pentru
prevede
pedepse băneşti in cazurile de
altul, tot aşa de bine.
dacă mai rămân bani.
armată, cari dapă cam se poate vedea
contrabandă cu aceste mărfuri. Se pe
Toată vieaţa lor economică se ţese
Pentru orientare aducem la cunostin
şt din itinerar se vor face pe centrele
pe urzeala Cooperaţiei Agricole.
ţa crescătorilor de cai următoarea ho depseşte cu 4 mii lei în caz de vân
plaselor unde vor fi adunate exempla
zarea tutunului strein şi de-la 1600
tărâre a Ministerului de Război,
Acolo tebuie să ajungem şi noi ca
rele mai bune de cai, de vândut.
până la 5 mii lei acei cari introduc ín
Danemarca şi Olanda. Şi drumul este:
Preţurile cailor cari Vor fi cumpăraţi
Pentrucă Comisia să poată afla, ma
ţara cărţi de joc. Pentru fiecare bri
Cooperaţia Agricolă;
se fixează:
terialul necesar pentru cumpărare agrichetă nemarcată amenda e de omie lei
d) Se vor ţine în legătură cu agro
1. Pentru cai Ofiţereşti şi de artile
cnltorii sunt rngaţi să prezinte în ziua
Agenţii cari descoperă contrabanda se
nomii de meseria, cu slujbaşii Ministe
rie grea 20.000—25.000 Lei
amintită mai jós în itinerar, Ia sediul
bucură de 25% din valoarea amenzii
rului de domenii, cu Camerele Agrico
2. Pentru cai Obuziere 22.000 Lei
plasei câiî mai buni ce au de vândut.
şi 25% din valoarea mărfurilor, * con-,
le, fermele, şcoalele de agricultură, etc.;
3. Pentru cai de artilerie de munte
Din aceasta Comisie face parte ca 15000 Lei.
fiscate, iar cei cari aduc aceste cazuri
e / M a i târziu vor face prin bună
membru şi Vice-prt şedinţele Camerei
la cunoştinţa autorităţilor vor căpăta
' Pentru cai infanterie 10.000 12.000
înţelegere şi o rânduială în culturi.
DI. Dr. Iulian Borneas deputat, care la
prime, plăţi în bani. Plata primelor se
Ministerul de Răsboi are mare ne
Statul este hotărât să ajute Coope
rândul sau pătruns fiind de idealul
face de către Şeful depozitului RMS.
cesitate pentru a cumpăra caii de lip
raţia Agricolă.
vechi
de
a
combate
cu
rigoare
ne
din judeţul unde s'a comis contravenţiuMinisterul de Domenii împarte să
să ofiţerilor. Pentru acest scop va
drepaăţile
ce
acum
se
făceau
pe
spatele
nea şi anume: imediat pentru primele
mânţă, îngrăşăminte şi unelte agricole
cumpăra cai de rasă in eta'e de 3 ani
agricultorilor
noştri
va
şti
să
apere
mici
şt în termen de cel mult 10 zile
de curăţat sămânţa, cu preţ redus, prin
pentru a putea fi folosiţi la 4 ani ani.
interesele
crescătorilor
de
cai.
pentru
cele importante.
Cooperativele Agricole; iar în anul vii
Ministerul de Război cumpără cai
Intineraril pentru aceasta cunpărări din categoriile de mai sus numai de
tor va face o pe scară mai întinsă.
Oricine prin urmare este în drept a
„Oficiul Naţional al Cooperaţiei" este următorul:
prima calitate aşa că acei cari nu au aduce la cunoştinţa Şefului depozitului
Cu ziua de 3. Octombrie 1929. la astfel de cai, se numai piardă timpul
stă gata cu statute şi îndemnuri, ori
RMS. orice speculaţiune ce s'ar face
cărui sat. care doreşte şi consilierii Pecica.
zadarnic cu prezentarea la centrale de în paguba ţării prin vânzarea neperagricoli au ordin să ajute imediat ce
Cu ziua de 4. Octombrie 1929, la examinare comunicate in interimar.
misă a produselor străine sau prin in
satul cere.
Aradul - Nnu.
troducerea lor în ţară pe ascuns şi
Condiţiunile de cumpărare aduse de
Plugari, întovărăşiţi vă în Coopera
Cu ziua de 5. Octomcrie 1929. la
toţi acei cari înştiinţează autoritatea
Minister sunt următoarele:
tive Agricole.
I.
Mi&alac&e Sântana.
vor primi un onorariu în bani.
Ministrul Agriculturii

\u,
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nude ului, care era acest partid şi aş
tăzi dispune singură de soarta sa.
P e vorbă ca
u n u l d i n t r e f o n d a t o r i i l ă p ţ ă r ţ e l . Datoria fiecărui cetăţean este să ia
parte activă! & cëndueifée
ïrebùHlor
S c o p u l p e c a r e iţ urmărefcte l ă p t ă r i a a g r i c u l t o r i l o r . '
statului A face politică, q căuta dfd
Ziarul nostru a fost cel dintâi care
zina noastră să treacă şi în alte
mijloacele de fejricire. a nafianei, nu
a răspuns invitaţiei de a vizita uzinele
judeţe. Noi nu avem decât o sin
este un privilegiu, este o datorie. Dar
gură dorinţă, aceea ca publicai
lăptariei agricultorilor din Str. Andrei
cel ce vrea fericirea neamului său tte
să fie mulţumtt. Sunem îndreptă
Mureşanu şi la timpul său am arătat
baie să fie bine pregătit, pentru a pu
ţiţi a crede că consumatorii îh aprimele impresii ce le am avut cu pri
tea desfăşura o activitate rodnică în
devăr sunt satisfăcuţi căci din
lejul vizitei noastre. Nu ne-am face pe
această direcţie.
scrisorile până acum primite nu
deplin datoria dacă n'am mâi stărui
Nu trebuie să se uite nici aceea că
cetim altceva decât mulţumiri.
asupra necesităţii acestei lăptarii şi
optimismul şi pânda după afaceri din
întrebând pe d' Chirilă asupra sco
n'am atrage atenţiunea publicului arădosul politicianismului trebuie, să piaţă
-dan şi a celui din judeţ asupra servi • pulüi de viitor, dsa ne-a lămurit prin după cum vor trebui să dispară de pe
cuvinte demne a fi aduse la cunoştinţa arenă aceia cari s'au dovedit
ciului pe care îl aduce.
deja
agricultorilor din judeţul nostru.
până acum profitori ai succeselor de
Obişnuiţi a cerceta din când în când
Lăptăria noastră a declarat dl.
mocratismului.
instituţiunile frumoase şi, a încuraja tot
Chirilă afară de aceea că vrea să
Pentru realizarea acestui scop tinere
ce porneşte cu bune intenţiuni am vi
servească publicul consumator mai
tul int lectual din ţară, ş'a organizat
zitat din nou uzinele lăptariei. Am vă
vrea să servească şi interesele asub st agurile partidului naţional-ţară
zut că progresul, este în plin şi con
grîcultorilor noştri din judeţ. Noi
nesc şi urmează să organizeze tinere
ducătorii fapt ariei, experţi distinşi şi
vrem ca ţărănimea deld sate să-şi
tul
de orice categorie în cete de
cunoscători ai dorinţelor şi necesităţi
valorifice produsele lactice şi să
„Voinici."
lor publicului consumator, lucrează cu
nu-l risipească de geaba şi pe
Organizarea cetelor de, „Voinici"
rmiltá atragere de inimă veghind ca
nimica. Să luăm numai exem
este
realizată în biuiă parte. Progra
lucrările să înainteze şi serviciul să
plu de la agricultorii din alte păr
mul
înălţător
al aeestor organizaţiuni
răspundă chemării lui cu o promptitu»
ţi din sireinătate, unde sunt so
cucereşte
din
ce în ce mai mulţi tine
-din e excelentă. Am întrebat pe dl. CMcietăţi şi întreprinderi chiar şi la
ri intelectuali ţărani şi meseriaşi. A fîlă, primpretor pensionat, unul dintre
sate pentru valorificarea laptelui.
cest program prevede educaţi un a ce
iniţiatorii lăptariei care se străduieşte
Pe acest drum am păşit şi noi
tăţăneasca, culturală, morală, şi spor
* duce la bun sfârşit lucrul început "şi
şi. am dori să găsim ascultare în
tivă a membrilor organizaţiuuei şi
ca lărgească câmpul de activitate a u
tre ţărănimea 'judeţului
nostru.
prin aceştia, a întregului popor Ro.
ztiiei şi la întrebarea noastră dsa ne-a
Vrem ca uzina noastră să fie un
mân. Pe ţărâra, economic programul
«răspuns cu afabilitatea- i cunoscută;
exemplu şi produsele i să fie exem
prevede o dârză luptă pentru apărarea
plare.
Uzina, de la data punerii ei in
şi propăşirea intereselor ţărănime».
funcţiune lucrează numai şi nw
fam mulţumit dlui Chirilă pentru lă
Şi pentrueă partidului naţionai ţă
mai în interesul
consumatorilor.
muriri şi după ce din nou ne arătă
rănesc
îi revine meritul de a fi scós
Nu ne putem plânge, publţcul a
modul de funcţionare a maşinelor am
naţiunea
de sup tutela duşmanilor săi
înţeles rostiţi acestei lăptarii şi
plecat mulţumiţi, că o întreprindere ro
favoriţii
tradiţiei
personificaţi în parti,
mânească născută prin împrejurări CCQ
am observat că apreciază strădu
mice aţâţ de vitrige, in timp atât de dul liberal, tineretul întreprinde lupta
inţele noastre comandând"şi cum
scurt, abea de câteva luni, arată un de emancipare a neamului sub pro
părând produsele lăptariei. Până
atât de frumos progres. Merită să fie gramul şi disciplina partidului naţional
acum ne-au sosit o mulţime de
sprijinită de tot judeţul şi se cuvine ţărănesc, cu atât mai mult cu cât
comenzi şi sperăm că de curând
principiile cuprjaşe in programul ace
laudă iniţiatorilor ei.
pa.
derivatele laptelui preparat in ustui rţartid , şunţ, principii de care es
te pătruns şi tineretul, generaţia zilei
de mâine, aceea de care este strâns
legat viitorul naţiunej, căci viitorul nanaţhmei eşte viitorul generaţiei tinere de
azi.
Dreptul de viaţă a omului, dreptul dau bine seama că dreptul, de a dis
Organizarea „Voinicilor" în judeţul
^de a se bucura ide toate bunătăţile, ce pune asupra sorţii lor, este numai al
Aradului
şj'a^ua.t-q asupra sa un co
lor,
iar
nu
al
câtorva
indivizi,
puşi
la
i le imbie natura, dreptul de a se
conducerea destinelor popoarelor, fără mitet de tineri intelectuali pîtruişi de
mişca liber pe pământ, de a gândi nenici un criteriu de soluţionare numai dragoste către naţiune, convinşi că,
stingerii, de aşi exprima răspicatgân
de tradiţie.
populaţia ţărănească a judeţului, fără
•dul său şi dorinţa sa a fost călcat în
Aceia?i conştiinţă se naşte şi prinde sa dea âcuftàre ademenirilor celor tari
totdeauna de cei puternici. Trezindu
rădăcini în poporul Român El vrea seamăn^ discordie, va căuta să înţă
se omul,la realitate din amorţeala ne ,iăşi eanóascitpzíüa de'mâfle, jhin fie
Ifeaga; pe «iii ei, urmărindu i şi acum
ştiinţei/ scuturat fiind de semeni, cari care individ care contribuie la* susţi
cârifl este Vorba de apărarea interese
îl iubeau, cari îl plângeau starea, a
nerea marei familii.a naţiunei Român lor ei.
ţproape animalică, în care se găsea, el
Era acesta dreptul fiecărui Român
Lucrările preliminare sunt în curs
a început sişi revindice drepturile de al fiecărui cetăţean, însă favoriţii trâ
şi în curând tinerii intelectuali din
care fusese privat, cari i s'au furat de dîtîeî n'au vrut să recunoască acest Arad şi judeţ, vor cutreera satele spre
stăpâni tori. Ele însă i s;au înapoiat nu
drept. Au trebuit zece ani ca naţiunea a explica rp>tul organizaţiei „Voinici
mai cu multă tărăgănare şi ciuntite, Română conştie de drepturile salej să lor", scopul ei şi spre a l e înjgheba în
pentrueă nevrând să cedeze decât ame insiste, pentru a i se preda frânele fiecare comună şi cătun.
ninţărilor sau chiar forţei. Şi totuşi e
conducerii destinelor sale.
galitatea a trebuit să se producă.
Principiile Partidului naţional ţără
Conştiinţa omenească se trezeşte mai
nesc încadrau dreptul întregei naţiuni
cu seamă în cursul şi în timpul de de a participa la conducerea statului
după războiul mondial. Naţiunile îşi întreaga naţiune s'a grupat în jurul

L a lăpiăria

agricultorilor

ChhrQii,

s

?

O
r
g
a
n
z
is
r
ie
av
o
i
n
i
c
i
l
o
r

Citiţi şi răspândiţi
Românul
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IţcQacttomate:
Primim leredaotfa
scrisoarea unui osiilor ia c a r » Îşi expriaia i s « s « a r e * ( d a r clnenu * ' * indignmţ?)
pentru oontyautuţ articolului de io**}
apărut in starul ţiberal din Arndt, in
caro autorul şe certa cn^idotti" şl t«nt^
piele" noaftr* vorbindu-1 de r i n p e d » U
laiin Mania, Vaida Voevod, St. Cidio F*p
•fe. Asignrţat pe Qu. cetitor c* miarşd
nostru a r i i raspons la timpul «An, dacf
arţţcolul din annuiHnl adar „Tribuna
noua" ar ii lost sériée şi ar îl conţinut
lucrări adevărate. Noi ne menţinea» pe
drumul obiectivitătii si na poienUxini w
« s i ce ss court*.
,
H

fţe bucurăm că cetitorii apelul articol
saut convins} că tot ce s'a écris este
neadevăr şi astfel ne-au scutit de orie*
alt calificat pentrueă ne-ar ii lost ţeastă
nu cumva s ä i e uluie templul, s a *
mal bine de ana nţce^|dsericn pe cel care*
indrasnţtş* c a j o r n i d e ^ Dar, ejl dreptate
ceUtorule, o S&-1 baţa erupea!

%

Coral Vidn la A r * d

Sâmbătă la

21 Sept. şosete la Arad coruj vocal
mixt dc 70 persoane al maestrului Vid»
din Banat, şi în aceiaşi zi seara Ia ţu-eţe
9 va da un concert în Pajatuf Cultural,
Programul cuprinde o serie de cântece
româneşti, dintre cele mai frumoase.
Preţurile: locul l 60 lei II 40 lei, şi
III 30 Lei, Pentru elevi 20 lei
C o n v o r b i r i l e coreali? Iilor
ÎH
t i m p u l s a x o n u l u i . Camere de Co

merţ şi de Industrie din Ara,d aduce
la cunoştinţă celor interesat, că s'a
luat măsuri pentru ca în timpnl sezo
nului tranzacţiilor de cereală conyor
birile cerealiştilor să aibe prioritató.
Dl.

Aron

Bartolpmeia

în drept şi adunnistratornlu
de copii din Arad a decedat
temvrie a. c. înmormântarea
îţi; ziua de 16 Septemvrie, a.

Student

Spitalului
la 14,Sep
a ivuţ loc
c.

Judecătoria rurală. Siria.
No O. 4544/1929,

Publicaţiune d e Licitaţie
Subsemnatul delegat jupecăţpresc aduc
lă cunoştinţă publică în sezonul legii
Art. L X. 1881. § 102. respective XLI.
din 1905. § 19. cumcă lucrurile urmă
toare Ş. a. I maşină de cusut zinger i
pian, 15 buc. piei execvate în Sfânta
Ana în favorul următorului Mozeş
Stefan repr. prin adv. Dr, Romul O.
Laza imp.otriya următorului locuitor în
comuna Sfânta Ana Pentru încasarea
capitalului de 5800 Lei *i acecs : cari
s'au preţuit în 19,500 Lei se vor vinde
prin licitate publică în ziua de 30 Sep •
temvrie anul 1920. ora 2 p. m. în co
muna Sfânta Ana la casa urmăritului,
întrucât măbilele cari ajund la licitaţie
ar fi fost execvate şi de alţii şi aceştia
şi ar fi câştigat dreptul de acoperire
licitaţia prezentă eşte ordonată şi în
favorul acestora în sezonul art. XLI.
din 1908 § ;0.
r

Siria la 12 Septemvrie 1929.
delegat judecătoresc.
Indescifrabil
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Um si Maff
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G. 6389/1929.

Nr. Q. 3153/1929.
Publicaţiune d e Licitaţie

Publicaţie d e licitaţie
In baza execuţiei de escontentare
In baza execuţiei de escontentare efectuită in ziua de 10 Octomvrie 1929 efeptuată în ziua de 12 Martie 1929.
ve baza decisului judecătoriei Aradul pe baza decisului Tribunalului Arad cu
Nou cu Nr. 3008/1009, 3000/1929 şi nr. 3095/1928 obiectele sechestrate in
3010/1929, obiectele sechestrate in pro procesul verbal de execuţie nr. G.
cesul verbal de execuţie Nr. G. 3153/ 6389/1929 şi anume 26 buc. acţii ale
1929 preţuite în suma de Lei 77345 Băncii Centrale din Cluj şi 10 buc.
cuprinse în favorul firmei Băncile Bă acţii ale Băncii Agrare Cluj, preţuite
in suma de Lei 23.000 cuprinse in fa
năţene Unite S. A. din Arad, repre
zentant prin Dr. Francise Neff, avocat vorul firmei „Aradana" Banca de cre
din Aradul Nou contra lui Lajos Iosif dit pentru Industrie şi comerţ s. a.
Arad repr. prin: prin Dr. Aurel RaiKradigany Stanimir şi soţia născ. Bür
ger Roza pentru suma de Lei 50.000 cu advocat in Arad contra lui pentru
capital, interese de 15 7 % delà 29 suma de Lei 500.000 capital, interese
Iunie 1929 după 20.000 Lei şi 15 de 12% delà 23. Martie 1927 precum
%%
August 1929 după 30.000 şi spesele stabilite până în prezent se
Lei capital, 7 % *
cambială pre vor vinde Ia licitaţie publică in Arad
cum şi spesele stabilite până în pre Bucev. Reg. Ferdinand nr. 40 in ziua
zent se vor vinde la licitaţie publică de 26 Septembrie 1Ç29 la ora 16 d.
in Aradul-Nou, Calea Banatului Nr. 8 m. conf. art. de Jege IX. § ului 107 şi
in ziua de 4 Octombrie 1929 la ora 3 108 din anul 1881 al legei exec.
d. m. conf. art. de lege 107 şi 108
Ared, la 9 Septembre 1929.
din anul 1881 al legei exec.
şef portărel
Indescifrabil
Aradul Nou, la 6 Septemvrie 1929.
Delegat Judecătoresc
G. 13466/1929.
Grefier
Publicaţie de Licitaţie.
Ioan Racoviţa
In baza execuţiei de escontentare
efeptuată
in ziua de 5 Iunie 1929, pe
Comitetul şcolar rural Bârzava
baza
decisului
Arad cu nr. 6241/1928
No. 19/1929.
obiectele sechestrate in procesul ver
Publicaţiune.
bal de execuţie Nr. G. 13466/1929 2
Se Publică licitaţie pe ziua de 15 pendule mari, 6 pendule mici preţuite
Octomvrie 1929 orele 15 pentru vân în suma de Lei 14.000 cuprinse în fa
zarea :
vorul Prima Ardeleana reprezentat prin
Cea 80.000 bucăţi cărămidă
Dr. Aurel Raicu advocat Arad contra
„ 80 m. piatră
pentru suma de Lei 1184 capital inte
„ 8 0 m. lemn de gorun cioplit rese de 12% delà 12. III. 1928 pre
in 4 feţe dimenziunî diferite lungime cum şi spesele stabilite până in pre
delà 1.80- 12 metri.
zent se vor vinde la licitaţie publică
5 bucăţi cuptoare de teracotă
in Arad str. Brătianu Nr. 2 in; ziua
3 „ uçi duble ornamentate.
de 27 Septembre 1929 la ora 16 d.
f In caz de nereprezertarea ofertelor m. conf. art.' de lege IX § lui 107 şi
licitaţia a doua se va ţinea Ia 26 Oct 108 din anul 1881 al legei exec.
omvrie 1929 orele 15 fără altă publi
Aceasta licitaţie se va ţine şi in fa
care.
vorul lui Ablonczy Iosif, F.L,Ellmann
Licitaţia se face în conformitate cu şi Roşcuan, Elena Sonn, Ludvic Gero,
Legea Contabilităţii publice.
Dr. Ioan Vajda văd. lui Des. Glück.
Condiţiunile se pot vedea la Comi
Arad, Ia 9 Septembre 1929.
şef portărel:
tetul Şcolar.
Indescifrabil
Comitetul Şcolar Bârzava
2
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Judecătoria rurală Chişineu Criş sect. c. f. tabilităţii Publice.
Caietul de sarcini se poate vedea in
2290/1929 cf.
biroul notarial in orele oficioase.
Extract din Publicaţiune de
Nadăş, la 13 Septemvrie 1929.
Licltaţiune.
Composesoratul Urbarial.
In cererea de executare făcută de
următoarei firma Prima Ardeleană Soc Nr. 895/1929.
An. de asigurare gen. contra urmări
Publicaţiune.
tului Bayer Gheorghe, Judecătoria a
Primăria comunei Nadăş publică li
ordonat licitaţiunea execuţională in ce citaţie pentru vinderea parchetului
priveşte imobilele situate in comuna 1929-30 pe ziua de 2 Noemvrie 1929
Chişineu Cris circumscripţia judecătoria j oarele 10 in localul primăriei cu oferrurală Chişineu-Cris cuprinse in cf, a I te scrise incluse şi sigilate.
comunei Chişineu-Criş Nr. prot. cf. ' Preţul de strigare va fi după eia/u
747 A 12 No. top. l4/a-2 Intravilan erea Regiunei Silvice.
proprietatea lui Bayer Gheorghe cu . Licitaţia se va ţinea in conformitate
preţul de strigare de 80000 lei, pentru I cu Art 72 şi următori din Legea Con
încasarea creanţei de 7130 .12747 Lei l tabilităţii Publice.
bani, capital şi accesorii.
Caietul de sarcini se poate vedea inj
Licitaţiunea se va ţine in ziua de biroul notarial in oarele oficioase.
25 luna Octomvrie anul 1929 orarele
Nadăş, la 13 Septemvrie 1929.
15 in localul oficial cf, us No. 10.
Primăria.
Imobilul ce va fi licitat nu va fi
văndut pe „un preţ mai mic de cât
doua treimi din preţul de strigare.
Cei cari doresc să liciteze sunt da
tori să dovedească cetăţenia română
B a e d e
î n n o t
şi să depoziteze la delegatul judecăto
resc 10% din preţul de strigare drept
garant' » numerar sau in efecte de
deschis pentru femei şi îi»
cauţie socotite după cursul fixat in §
bărbaţi
3j|
42 din legea LX. 1881 sau să predea
aceluiaşi delegat chitanţe constatând
î n f i e c a r e zi
*|
depunerea, judecătoreşte, prealabilă a
garanţie Ş> să semneze condiţiunile de
6—8 m. p.
31
licitaţie (§ 147, 150, 170, legea LX
iar 1881, § 21 legea XL. 1908).
Y
3*
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel
care a oferit pentru imobil un preţ
Băile
mai urcat de cât cel de strigare este &
dator să întregească imediat garanţia
fixată conform procentului preţului de
strigare la aceiaşi parte procentuală a
S I M A
Y
preţului ce a oferit, (§ 25 XLI 1908). I
Chişineu-Criş la 14 Iulie 1929 Dr.
Grenczer mp. jud. Tisu mp. aj. dir.
„ C ă l ă u z a studentului
pentru autenticitatea,
la Cluj"
Indescifrabil
întregită cu date pentru anul şco
grefier.
lar 1929/30, se află de vânzare
la principalele librării din Cluj,,
Composesoratul Urb. Nadăş
la Intendentul şi portarul Univer
Nr. 896/1929
sităţii cum şi la celelalte instituţii
Publicaţiune.
de învăţământ superior ava G Ä \ .
Composesoratul Urbarial Nadăş pub
lică licitaţie pentru vinderea parchetu
L ă p t ă r i a agricultorilor d i n A «
lui 1929-30 pe ziua de 2 Noemvrie r a d , str. A n d r e i M u r e ş i a n u N o .
1929 oarele 10 in localul primăriei cu 7—9, telefon No. 459, oferă Onor»
oferte închise şi sigilate.
public consumator laptele pasíexíPreţul de strigare va fi după eva
zat şi cel nesmântănit 'cum şi deli
luarea Regiunei Silvice.
cieasele derivate preparate de experţi
Licitaţia se va ţinea in conformitate în uzinele lăptăriei.
cu Art. 72 şi următori din Legea con
Direcţiunea
e

m

ASOCIAŢIA INDUSTRIAŞILOR DE MOBILE DIN ARAD
Str. G e n e r a l B e r t h e l o t N o . 6.
Vă r u g ă m , s ă b i n e v o i ţ i a v i z i t a e x p o z i ţ i a n o a s t r ă d e m o b i l e
faţă'n
f a ţ ă c u t e a t r u l ş i v ă v e ţ i c o n v i n g e , că m o b i l e l e n o a s t r e i n p r i v i n ţ a g u s t u l u i , c a l i t ă ţ i i şi a p r e ţ u l u i ţ i n c o n c u r e n ţ ă cu
o r i ş i c a r e p r o d u c ţ i e d i n ţ a r ă , s a u d i n s t r ă i n ă t a t e , i n t r u ' c â t mo
bilele noastre:
S u n t e f e c t u a t e d u p ă m o d e l e a r t i s t i c e p r o p r i i de p r i m u l r a n g , ,
s u n t c o n f o r t a b i l e şi p r a c t i c e ,
garantăm c a l i t a t e a
ireproşabilă,
p r e ţ u r i l e n o a s t r e f i i n d p r e ţ u r i de p r o d u c ă t o r , s u n t c e l e mai
moderate.
^
Ca a m i n t i r e a s e r b ă r i i a n i v e r s ă r i i , i n l u n a S e p t e m v r i e a c o r 
dăm o r e d u c e r e j u b i l a r ă d e 10% ş i d u p ă i m p r e j u r ă r i ,
inlesniri
de p l a t ă e x c e p ţ i o n a l e .
Cu t o a t ă

stima:

ASOCATIA I N D U S T R I A Ş I L O R
DE M O B I L E J D I N A R A D . .

Tipografia G. lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 12 (Palatul Fischer Eliz).
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