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Rezultatul alegerilor pentru Consiliu] 
judeteiIn din tlrad. 

ftradul tn fruntea judeteror din flrdeBl - SiriHllcHul succes national-liber'id tn ~ară. 

Intelesul unor a l~ggri I T ...:~ B L {) U L 
vrAnd!or obţirn~te d~ hsLi 1 bţ~aW, p::~ se.::ţilll1i, la 

al' gerie d,:: Came'ă (Il U\·c. ~9~8), Ş( d~ Jud.:;:! 

Câteva cifre sunt elocvente: 
La VdL~J, în alegerile gene

rale guvernul obţmuse 31.000 de 
voturÎ br liberalii 8000; astăzi 

guvern':l scade la 25000, iar U
beraUi SDo:~e3C la 16000. 

Rezullatele alegerUor judeţene sunt i 
cunoscute. 28 ftbr. 1929. şi 5 tt'btilar.~le 1930. 
După un an de guvernare şi la cea 

dÎntâi p"ezentare în faţa unui corp elec
toral ca acel al co~sllillor j'.ldelene, par
tidul naţior:al-fărăn:st, cu foat! mo;o
ritătile slabe pe cari le-a obţinut, in
ffgisfnază o infrâflgere pe care o do
vedesc ptuderl/e de votuti ce le-a su~ 
fertt - !.norme în Vechrul Regat, destul 
de însemnak şt cu o indic,: (rune deo
sebită iil nouiJe provincii. 
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1 - L;] Prahovc1t in alegerile gene.;; 

In Sehimb, p'1rtldul naţional-liberal 

precum şi celelalte PQrtid~ de opoziţie, 

au inregistrat, în toale jude,:de ţard, 

un mare câştig de voturi. 
Aceasta este realitatea cifrelor pe 

care nicio exageraţ.une şi nici o inter
pretare de rea credinţă nu o pol (Litera 
m elOcventa şi ifl ellldenţa ei. 

ImpJfriva politicii neno,~oclfe şi a ac
ţÎllnilor primejdioase ale gUlIer nu/tl! de 
asto.zl, tarG - plin votd obştesc al 
cOlegli/or judeţene - a reai (/Onat cu 
o energie şi cu o conştiinţă care dove 
desc Că in adâncul masselof populare 
p10cesul de limpezire Ş! d~ Înţel( gae 
a ntvOIlor şi a ploblemelor ce Se pun 
In viaţa statului român intregii, este 
îndrumat pe calea Ct a sanătoasă. 
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449 , rale liberalii obţ[nuseră 6445 vo-
2~4 turi, peqtrn ca la actualele alEgeri 
506 să u!'~e vertigln')s până ia 17.202. M:) 
76.t 
611 
549 
4U 

1842 
102 
J91 
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764 
4C6 
441 
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3;)2 
141 
126 
730 
377 
3bO 
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La iaşi~ n(.ţ~onal ţărănîştii scad 
deja 29,000 la 14700, - iar libe
ralii urcă dela 7.422 la 11.000. 

Mai C1.racterrstică este situaţia 
dela Te!eorman; 10 alegerele ge
nerale, g:lvernul obţinuse 45.000 
d~ voturi, ca să cobl)jre in ac
tli",le1e ,,!l2g".'.ft h 25 200;-.-= iar 

I
I. llberalH să se ridice dela 4821 

la 19600. 
Pretutindeni, liberalii obţin ului-

• toare sooruri de voturi, ceeace,· 
lnseamnă că, punând iupta pe 
pe teren politic, au vrut să do
vedească precis că acceptă lupta 
şi In cond,ţ:ile votului uni versal, ' 
- şi că, în cel mult un an de 
zile, pot revendica guvernul in nu
mele "voinţH populare". Este cea dintâ/ manlf. staţlUne de 

trezire a votuiui obştesc dQpa ratactlea 
lui prin pollt ca de dt magogie şi de. 
tnşeMciune dusă, zece ani, de part,dtJl 
naţional ţaranist. 

Total: ;,;04~,- llb7l..- 15\:160 -

Un fapt ce merită o deosebită 
atenţie este penetraţia liberală in 
Ardeel. Tradiţia era ca numai la
guvern, - şi atunci Cst imense 
greutăţi, partldul liberal obţinea 

unele voturi mai insemnate; in 

Dar această manifestaţiune are şi 
un alt caracter. 

Bucovina reacţionează Impotriva gu-: 
vernulal aliat ca minorită(!le cu legă.

tUTi In afară de hot:lrele ţarii 

In aceste. condlţ'uni, rezultllfele ale
geTilor judeţene dm nouile prov'nciÎ, 
capata cara terul unUl puternic inceput 
de reaetlutle a instmctului de solidari
tate şi de conservare naţionuLd. 

Pierderile suferite in aceste alegeri 
de partidul naţional in Ardeal, dove
desc că. nici prestigiul lui ani. belic şi 
nici II gălunle fireşti pe ca,i acest par
tid le va avea in massa poporului de 
peste munţi, nu mai pot conta în jata 
politic ei de destrămare a României Mari Acesta Este adevă.ratul în/tles al re, 
pe care partidul nalon.al-ţărănlst de zultatdui alegerilor judeţene, 
astt'rzl o practICă de ct1nd se găseşte In număratoarea slabdor majorităţi 
la guvern. obţinute în condiţiunile şi prin mijfoa-

In fuţa unti asemenea politici, idolii cele cunoscute, guvemul crede ca ar 
Tlechi se prăbuşesc, Itgaturile din trecut găsi motivlll să incerce o noua amd
se rup şi conştiinţa popu/ard, cu ins- gire a opiniei publice. 
tine/ul ei fIresc de conservare reacţia· 1 In conştiinţa ţărU însd, lnştlatd in 
neaza Impotriva primejdiei şi se apro- . speranţele cu care a fost ameţ.ld, trezită 
pie de politica de umune naţională ŞI tn lofa reabti11ilor el le trdeşte, dar 
de aparare a Romt1niei întregi te. încătuşatd în putinţa ei de libera şi 

Aeteaş reacţiune sdnatoasd o dove- complecta manifestare - rezultatul alt
dese Şi rlZu/tatele alegerilor din cele- geri/or judetene tdmâne pentlu guver
lalte provincii desrobite, în care con- nul actual o lnJrt1ngere. 
ştiinţa aparării intereselor naţionale. se Este infrAngerea politicii care n'a 
manifesta dm ce tn ce mai puternic, inteles România mare şi care a 
ca toate imprejurănle mprieinir.e şi cu mers impotriva intereselor ei vitale. 
toate acţiunile anarh ce ce se desldnfue. 

Basarabia reacţionează împotriva gll
lIeTnului intovdraşd Cil cOf11unismul: 

. ... .' . ......... . ........ . .......... . •.......• ••.... 

te s~un H~u~rsarii. 
Reproducem cât e v a spicuiri 

dintr'un articol al D-Iui Pamfil 
Seicaru. 

Dt Şeicaru nu numai că nu ne 
este prieten dar a fost susţină

tor devotat al naţional-ţărănişti

lor şi az.i este deputat guverna
mental. 

Iată ce spune: 

In Vechiul Regat, liberalii au 
izbutit să obţină clncimea, câş

tlglnd locuri in consiliile judeţene, 
in aproximativ 30 de judeţe nu
mărul voturilor liberale aju[1gând 
să depăşească 35 la sută din nu
mărul voturilor exprimate. 

In general, liberalii au obţinut 
aproximativ ~O la sută din vo
turile expîimate pe ţară - fdrd 
municipii - pe când in alegerile 
generale din Decembrie 1928 nu 
obtinuseră decât 6 la sută. 

opoziţie nu 2jllngeau decât Ja 300 
- cel mult 900 de voturi. Astăzi. , 
găsim pe liberali cu 15_000 voturi 
la Arad, - cu 10.859 de voturi 
la Hunedoara (feuda electorală a' 
d-lui AUi el Vlad), - cu 5414 vo
turi la Sibiu, - cu 4359 voturi 
la Tu_"da, - 6158 voturi la Mureş, 
4.013 la Braşov, 

Nu poate fi vorba de o esca
motare; avem expresia numerică, 
-lideIA, - a unui serios Inceput 
de penetraţie a liberalHor in Ar
deal. Evident că suntem cu mult 
departe de o popularitate vala-, 
bilă care să tnlesneascA. alegeri 
libere; dar o necontestatA .afir
maţie a organizaţlilor 1 i b era re 
eXistă, şi nimeni nu ar avea drep
tul să o c0nte ste. C .. C.,eDt.~·). -........... --
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BULETINUL AGRICOL 
al Camerei de J\gricultură a judeţului Arad. 

-------~.~,.~~--------

Preţul cerealelor pe piaţa din Arad in ulthnele zHe. 

Grâu. • . Lei. 540-~50_ per 100" kgr. 
O'z . • . . " 290-300, It It 'II 

Ovăs. . . " 300-310 It II ". 

Porumb . It 270-280." It " 

Preţul vitelor de pe piaţă din Arad in ultimele zile. 

Părechea de cai . 
,. " 
.. .. 

Vacă ..•. , . 
.. ' 

. Lei 26 -·30000. 

. " 15 - 20000. 
• ." 3-3500. 
• ... 5-9000. 

8. Băbuta Tral!n 
9. Lu:a Alexandru 

10. SOicll Ioan 
11. Hord Trlfu 
12 Hnd Miron 
13 S'!an Simlon 
]4. Pascu Mlhul\o 
15. Toma Cri~an 
16 Nemes lvan 
17. Ctin Haîduc 
18. Gheorghe H mc 

" 
• 
" .. 
.. 
II 

It 

., 
It 

" 
It 

Iacobeoi 1. mă şină şi - imprăştletoare de trifoI. 
H:Jnţişor 1- .. 
Ghont 1. II 1- • " " 

It L " 1. 
" It " .. 1. 

" Chisfnd!a 1. It 

Paullan L " Bârzava 1 . 
" Bârsi 1. 
" G hOiiţ 1. • l. 

" .. 
CII 1. " 

unui I A V 1 Z. 
Cresr'ătorii de aulmate de repro-

ducţie SU:lt rugaţi a şi înainta de uri. 

A "t\.! 1 z. I ~u(rărHe cuuenite In gospodăria 
Camera a controc/at o cantÎlafe de • 

70. mm. grtiu de primavara selecţionat. agricultor pe luna februarIe. 
W1nturat, curaţit li trieraf. 

Prin urmart atragem atentiunea ce
lor interesati ca intructit doresc a cum
p4ra din aust soi de grâu sunt rugaţI 
tf~,i inainta cererile cel mai târziu pana 
cu data de 28 Februarie 1930 la biroul 
Camerei perdru a putea lua dm vreme 
semtinta dela magazia noastra din 
Anfd Piaţa Mhai Viteazul No. 9. 

Pretul lamântti este flxut Ia suma 
dt ui 530. Cincisllletreizeci Lei per 
100. legr. 

Atentiune. Succesul recoltei mal ales 
la erOul de primavanl atdmd dtla în
semd;:tare: 

Cu ctii se va ,(mdna mai de vreme 
ca atât 'li It mai mare posibilitatea 
p>~nrru retoJtd bund şi cu cât se va 
semana mai tdrziu cu aMI va li mai 
.ied. 

&.. V 1 'Jlfj 
Dela {} parti la 18 f~bruarle 1930 

va fi desc:t'i in Palatul Cultural mu
J'.eut ambulant al Profesorului Francisc 
Balazii Manjat sub patronajul şi cu 
bpdjunl Camerei de Agricultură a jude~ 
flll~i Arad, 

O.'l:Qsd ru1 materIalul bogat ce este 
arli10at putem recomanda tuturor pomi
alltcrllcr să cercetEze acest muzeu 
unGe vor vedea lucruri foarte de folos 
ti fntmoase. 

Luând în considerare importanţa Iă
'htl L:urvlşt'nţelor tn ceea ce priveşte 

pomăritd, Camera de Agricultură a 
dflat de bine a cumpăra 300, buc. bl
tete de intrare cu scopul de a fi puse 
(rataU la dlspor.lţluoea pomicuHorilor 
de pela sate. 

Astfel rugăm pe toţ\ agricultorll de 
pela sate cari au Interes faţă de pomi
culturi ca tn cazul când chiar fI to
tlmplltor va veni la Arad să obosească 
ploi la biroul Camerei de Agricultură 
a judetului Arad Str. Oh. Popa No.4 
camera No. 31 etaj 1. unde vor primi 
biletele. 

A VI Z. 
Pdmlrme comunale şi Compose

loratele Urbartale sunt rugate şI-şi 

Inainteze de urgenţă cerenle pentru 
procurarea anImalelor de reproducţie, 
solicitind deodata ',1 ajutorUl ce cred 
el vor avea lipsA la cumpărare. 

Cererlle vor fi tnalntate tn baza anei 
"oUrArl a Consiliului comunal sau 
permanent despre care se va alătura 

ti un proces verbal dresat tn acelaşi 

,edintă. - Cereri cari ne vor sosi nu
fIIai cu aemnarea O-lui Notar ŞI pri
mar fărl procei verbal de hotărâre 

n. se vor lua in considerare. Este de. i 
t. Interesul flecAru~ comuni a ciuta 
c:a cererea si ni se Inalnt~ze IndepU· 
Dind tuturor formalităţllor recerute. 

Dlrecţiunea Camerei. 

La câmp: Se termină cu repararea maşinelor şi uneltelor agri
cole. ContlOuarea la timp potTlVlt a ogorâtu!ui ŞI căratul gunoiului. 
- Inceputul insemânţărilor de primăvară. In primul loc grâul de 
primăvară şi Îndată ce se mai SVâlllă pământul cătfe sfârş\I1l1 lunei 
urmează orz,ll şi ovăsuL VânzHea seminţelor susamtntlte cari sunt 
bune pentru semânţă şi in sLh'mb cumpărarea 11psurilor la timp de 
la Camera de Agricu tură. - Curăţirea păşuilelor şi fânaţelor de tu
f.şe şi facerea răzoarelor pentru scurgerea apelor depe sămănături. 

La animale: Pe timp mai cald, s;,;oaterea animalelor dm grajd 
la Soare şi aer. - Alimentarea mai b~nă a animalelor de tras pentru 
a ajllnge 1n putere până ce se vor iocepe lucrănle la câmp. - Să 
ne lngnj"m de ioc spaţios in grojd pentrucă soseşte fătatul iepelor. 
Iepele trecl.liesc sco<::.se la mişcare in fiecare zi. Se aşează cloştde 
pe ouă de găini şi raţe. Desmfectuea gmjdurilor prin văruit. Aeri-
sarea stupilor de albine. . 

La pomicultură: Curăţirea pomilor de muş{hl şi omije. - Tun
derea pomilor, tăiatul crăngilor uscate. Pomii uscaţi scoş şi pre
gătit gropile pentru plantaţiuni noui. 

Maşini de sămănat pentru regiunea deloasă. 
Aducem la .,cunoştlnţa agricultpqlor 

de prin regiunde deloase că ne-a sa· 
sit vagonul cu 33 "1l3ş,nl de semănat 

sistem "PatrIa Mignon 14 cu 1:.1 rânc1uri 
ce am comandat dela Fabrica Meli~har 
U mrath et Comp. din C~ hoslovacla 
care se pot folos\ pentru toate semă
năturHe. 

Om acestea 33. maşln\ 19 buc. 

sunt deja vândute astfel că avem inci 
Dumai 14 de "ânztre. 

AgricultorH din comunt'le deloase 
unde nu sunt deloc sau unde sunt 
puţine maşini de semănat, dacă vreau 
să comande din maşinele de sus cu 
preţ redus tebue să se ortăceascA câte 
5 inşi la olaltă il] c;;re caz vor plăti 
numai suma de Lei 4500. Patrumilclnci
sute Lei pentru o maşină. 

La caz că doresc a cump3ra sepa- I va fl provăzutl cu viza PrimărieI co
rat şi o fmpr~ştletoare de trIfoi (ma- . munale relatlv ]a cuprinsul cererei. 
şina leamăn ~ şi trifoi dar in cazul I 1 • 
când vrea să samene şi cereale Şi MlIş nele vor putea fI preJu;!te d~la 
trifOI de odată are lipsă separat dt! o n.lagazla ~ameref saa se pot trimite 
tmpr~ştietoare de trifOI) solveşte pentru ŞI cu ~.;' lea ferată pe adresa celui 
aceasta io,:! 400. Patrusute Lei afară lndicat l~! rugare. 
de preţul Busamlntlt. '<.' V :c~, '.'" Totodala rugăm pe cel mal jos fn-

Predarea maşinel se va face după dicaţi să grăb,~as(;ă şi sA vină la Ca
solvlrea pretului. Deodată cu plata me'riI pentru ridIcarea maşloelor plă
pretului se va inainta Camerei şi o tind deudată bineinţeles şi banii ce 
cerere subscriSă de toţi fi ortacii care mai au de ach,bt iD acest cont. 

1. Teodor Ancateu şi cans. CU 1. maşInă şi 1. lmprăştletoare de trifoi. 
2. Pavel Hălmăgean " Crocoa 1. fi -

3 M ha! PUllil'i .. Ş, blş 1. It 

4. Lazar Aocateu .. ' ClI 1. • .. t. " • • 
5. Ioan lsDas It Ch!er 1. 11 

6 Ambrol\le Boar .. Chler 1. • 
7, Curut Ctln ., Berlfldla 1. It 

" 

g~nţă ofertele la adresa Camerei nfe
ntor la animalele ce ati de vânzare, 
dat fîmdcă cu luna curentă se vor ln
cepe noulle esamlnărl. pentru tatrl'g 
judetul ia vederea expOZiţiei ce se va 
aranja in curând. 

Direcţiunea CamereL 
--. ......... -

Publicatiune. 
Se aduce la cunoştinţa tuturor ce

lor irJtereuţt că Camera de Agricul
tură dă în arendă via d1n Ş:>biş de 18 
jug. cad. cu calDA cu tot pe durata 
de un an adecă pâuă la toamna anu
lui crt. 

Intrucât se vor afla amtorl se va 
da şi in parcele mai mici. 

Cei ce doresc a-se Interesa de ce
lea pucllcate sunt rugaţi a-se adreia 
la biroul Camerei de Agricultură c. 
ofertă tn scris. 

Direcţlunea Carnelel. 

-,....,>-<... --------- ,
Expozitia de pomi culturi 

sub 
Protectoratul Camerei de Agriculturi I 

Judeţului Arad. 
In Palatul Culfural din 6 pdnd In 

18 Ftbruarie 1930. 
i)eschtsă ziua intreagă dela ortleB 

dimine'lţa până la 9 ore seara. 
PT€luJ de intrare pentlu adulţl 20 

Lei de persoana. pentru studenţi 10 Lei 
de persoana, Cei ce doresc catalog pen
tru acesta vor mai plăti 10 Lei. 

Ceice doresc a avea fructe pumoast 
şi plttioase şi sd a"bă as,/el un câş
tig frumos din pomlculturQţ trebue sa 
invete marripularea pom lor. 

Expozlţ a aceasta ne descrperd secrt'
tele acestor cunoştl1lje. Exp.: Fr. BiJlaz, 
şi P. Rudas. -.......... ...-.-
Către toti IndustruaşU mici 

din Arad. 
Vi se aduce la cunoştinţă că Camera 

de Af!ricultura a Judeţului Arad In
tentioneaza sa procure ptmtru acope
,ilea /'psflfilor din judEţ, un numdr 
oareşcare de ma~ini de semănat po. 
rumb. 

lntrucât s-ar afla dintre industriaşil 
mIci dela sate şi oraş amatori specia
ltşti pentru lIvrarea acestor ma~/nl, 
sunt rugaţi a se adresa Cii oferta lor 
posibil {'ât de urgentd Către Camera 
de Agricultură, Arad Str. ah. Popa 
No. 4. Palatul Domeniilor. 

Oirecţ\unea Cameret. 
.....-. ..... , .• ~-

Aviz. 
Se aduce la cunoştinţa tuturor prl

măriilor .:omuoale şi composesoratelor 
urbariale că pentru a putea reprimi 
dela Camera de Agricultură suma 
plătită pentru transoportul armăs~rllor 
dela statiune la comună şi tetour este 
necesur să prezinte deodată cu folie 
de trăsură şi chltanla dela cotor pentru 
intreaga sumă, 

In caz contrar se va deDl'ga plata. 
Direcţlunea camereL 



• 

Reformele d-Iui maniu. Expoziţia pictorului 
Marcel Olinescu 

curând tn comuna ln care s'a născut 
acest martir. Ia s ;ulptură Osa expune 
macheta pentru ,Mooumentullul Horia, 
Cloşca, şi Crlşan,· ŞI un foartt> reuşit 
"Mefisto" Deasemenea bine bustunle 
celor trei profesori dela com~rt. 

~ 

Jaful In averea ° publică 
In sala de expozitii a Palatului 

Cultural a fost deschisă foarte fru-

Persoane, unele naive, altele Intere
ilate. au crel at o l~gendă in jurul d lui 
Maniu, făcând din dânsul un bărbat 
de stat, patriot Ş1 reformator de talia 
hll PîU sau Bismarck. Cetăţeanul, vic
tImă a dreptului de vot universal, s'a 

I lăsat inselat de recl tma chemăflstă 
Dar astăzi s'a vădit că d-I Mc\niu DU 

eate altceva decât modestul advo cat 
CODsistorial din Blaj, care operează 

(:11 mijloace perimate, ~oplate din ar
senalul politicianismului lezult de pro 
Ylncie. 

Zece aol de zile d-l M~nlu a de
testat sistemul nostru de' biruri, a fă
găduit o ridicolă reformă flnanclară. 

a preconizat icădf1rea lmpoz'telor şi 

controlul sever al cheltuelelllor. Inscă
unat la putere. guvernul national-Vt
rlniit a introdus cea mal sălbatică 

fiscalitate şi a urcat birurile la un 
procent atât de (tare pe "enitele şi 

averea cetăţeanului, cum nu eXIstă tn 
aici o ţară din Europa. CootnbiJabllll, 
se.:ătulţl şI executati ca pe vremea 
Turcilor sau il ocupaţiunH germane, 
D'au avut nici mAcar mângă', rea pla
tonlel si vadă tntrebulnţâ 1du-se bine, 
banul câşt!gat cu atâta trudă. 

Clcl bici un guvern n'a făcut chel
tueU atât de provocătoare cum le· a 
fAcut guvernul M~nlu. Iată unele cIfre 
date de un vechi prieten al d-Iul 
Manlu, din tam ele căpătulelilor par
tizanilor naţional 1ărăniştl: 218 con· 
~ilie,i teehrzici au costat 218346000 
Lei; 5745 de diurnişti tntr'o vreme 
când se scot. Ilfgal. la pensie, func
tionarii de carierA - au costat. 
87416000 Lei; 785 de comisiuni di
Jerite, consilii de admnlstraţle, emisari 

~ şi tot felul de ataşaţi de prelă şi mi· 
lionari, trimişi cu misiuni vagI in 
strllnAtate, au i[Jghitlt cu patriotică 

resemnare ŞI cu o foame plu~q lam 
dl'mocrat!că s uma f r u m o as ă de 
-475.316000 Lei, serbdforile nalionale 
cu reviste străine cari au făcut reclamă 
d.lor Sever B)cu şi Iuliu Manlu. au 
uşurat bugetul ţ1irll cu Lei 315820000 
iar bandele de voinici au costat "umili 
In anul trecut 86412000 Lei scoşi din 
buzunarele cetatenilor. ale căror c~pe
te au menirea să le 8p~ru~ chiar ace,ti 
mercenari ai demagogieI. 

V ~tl zice, du poate d-I Maniu n'a 
,tiut totul, cum au operat şi vanda
Uzat in bCldfotetul statului domoii MIhai 
Popovic!, V. Ma<:li"aru, Bocu şi a1111. 
Şi aceastA nestiută ar fi o dlscahfi
care pentru şeful unui guvern. D<tr d-i 

• $ '*"' vw 

OI Marcel Oltneicu a obtinut " ta 
toamna aceasta ca şi in anii trecuti 
premiul Salonului de desemn ş\ gra
vură, al MInisterului de Arta. Dsa a 
ICOS şI un foarte frumos album de 
gravur! În lemn" Boto;.anil cari le duc·, 
in care ne dă cfiteva vederi dintr'o 
Moldovi ce It! să dlipară. 

Maolu a ştiut toate; căci teoria foamei moasa expoziţie a pktorului Marcel 
d~mocfitice a praetlcat-o tot atât de Olloescu, profesor de desemn la Şcoala 
tlegant şI larJl şI d-si la bugdulpre- superioară de comelţ din localitate. 
şedinţ,ei consiltului de miniştrii, pentru O-sa expune picturi tn ulei, grav ori 
care răspunde p~rsnnal. Unde bugetul tn lemn, acuarele şi câteva sculpturi. 
anterior plăgII de lăcuste nat onaHă- Oi Olinescu Iubeşte culoarea moartă 
răniste, avea la preşedinţie suma de ceeace dă un abmirabll efect de lu-
12.791 O\)O Lei, in anul 1930 d-l M.mju mină in Toamnd (3) plină de atmosfera 
şi- a pus suma de 139000.000 Lei. Res- melancolică acestui anotImp. Remar
peetabH demo:ratism 1 lată unele pos- căm deasemenea Casele din ŞeKo (12) 

Alături de Dsa a mai expus şi Ora turi şi din ac~st buget - după datele sau Peisaj de vară (39). după maniera 
M. Lasker şi sculptorul Traian Oroza. 

ofic1ale -: fond la dl~pozlţla d·lui p~e· 1 pl1malclstă. Foarte bine Apusul de Cea din t fi o le r \ e de lucrări 
şld nie 2000.000 LeI,' publicat/um.... soare pe M,ueş (.0,) La Soare (9) şi . 
3000000 Lei; tablouri,jotograflletco ... I laterlorul ţărănesc dela (6). care vă.desc un deosebit talent ca 
3000000 Lei; ajutor pentru cocpe~ I In grav urile pe l!!mn OI Ollnescu ne studiul. ~a~ de bătrâa. sau diferitele 
raţii şi illdiviz1, cu scoP soc\al uma· I dă o serie de adm'rabile schiţe dupA I compoziţii lD IInoleum. 
nitar, lniâmpIăloare... 2000000 Lei; 1

1 

cunoscutul volum al Dlui M. Sadoveanu. 0-1 Traian Omza ne-a prezentat un 
misiuni, de!egaţluoi etc ... 5330420 Lei; "Spre Emaus". O~ gust ş1 delicat co- Eminescu splritualiut şi tânăr alături 
pubUcaţiuni in ziare.... 6000.000 Lei; I lorit sunt şi putinele acuarele ce com- de o alt! bucată a sa Maternitate: Du 
cheltueli de cancelarie pentru ataşuţli plecteazâ această expoz ţie. vădeşte un hlent careose iroseş!e din 
de presd (cei mai mulţI fr:pturlştt ca.- 01 M. Ollnescu este şi un neîntrecut cauza vitregiel ,1 \ndiferenţd acelora 
pătu;ţi) .. 2876400 Lei; mtpţlnerf'a sculptor. care ar p;tea d-l sprijine să·,i poată 
legăturilor c~ Astfcindtatea. 2500000 I Dsa a esecutat in toamna aceasta complecta educaţia artistică .... 
Lei; ch~ltueh IU l(găt;ră cu .mlşcarea bustul lui Crlşan care s'a Inaugurat de -- Ed.l. Gdvdnescu 
cu[fwală, umanitard, znternatwnald -
intr'o vreme când UGiversităţ!le n'au ... - • * -. 

t;5'" _ p .. - .. • • w* .ve ....... -

cărţi şi localuri, ş:oaleie primare se 
inchid din lipsă de combustibil, iar ţă-
rAnim"a moare de boii sociale - ... . 
5000 000 Lti; fond de dispozitie .. .. 
26009., 00 Lei (deci de două ori mal 
mult de.:a.t a fost inainte intreg buge. 
tul preşedinţlet 1); majoraţlune speCială 
pt>otru strămătate, in t â m p I it O ar e.o 
13.452600 Lei; informaţiunl politice şi 
economice .... 2.000000 Lel. 

Suma cheltuitA în vânt cu diurn lştl! 
CODslllerli tehnici. comisiile ,1 cellalţl 

fripturişti a fost tn 1929 de I miliard 
183 milioane ,i 3iO 000 Lei; fragmen-
tul arătat din cheltuielile preşedinţiei 
conslllului de miniştri pe 1930, siojlur 
acest fragment, citat de noi duoă ci
fre oficiale, este de 73 milioane 168.420 

I Lei; Deci nimeni n'ar putra afirmi ca 
d-nul Maniu cu ai săt n'a incorporat 
in sIne o adevărată foame milt'nuă 

care a Inceput a face ravagii inspăt- I 

mântătoare in banul cootnbuabllului, ' 
strâns cU puterea de perceptor şi jan
darm. 
După ce a c1izut masca - iată a· 

dev!rda înfăţişare a democraţiei de
milgog1ce a d-Iui Manlu, care sfida 
patnamamă, ce l-a sdrobit, cu strigătul 

I nesincer şi prezumţio! de oCCldenta
Uzare. Când un m!nlstru-preş~di!1te 

face - pe spinarea ţârU - astfel de 
păgubitoare reforme, locul lui nu este 
in fruntea ţării. 

(.Glasul B isarabiei.-) 

..... .... F. t 

CONVOCARE. 
Instituliunile cooperatiste societare la federala "ZORILE" din 

Ârad sunt invitate a-şi trimite delegatii Ia 

ADUNAREA GENERALĂ. EXTRA.ORDINARA 
pentru schimbarea statutelor şi 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a VI-a 
cari ,se vor tinea Joi în ziua de 13 Martie 1930 ora 1u h'''pective 
11 a. rn. in localul obicinuit din edificiul bisericii ort. rom. ,;lin ArbJ. 

str. 1. Metianu 16. 
BILANŢ LA 31 DECEMVRIE 192~. -li I 

Cassa. . • . • . • •. 185.577 - Capital... •••• LCJ6208:1:,0,-1 
Efe~te publice & Acţiuni. • 60000.- Fond de rezervă. • • • • l:W 3~ ,j--1 
Societari. • • • • • 262 J39 - " " prevedere. • •• 8('. 15 ;:.-~.t 
Imprumuturi •.••• 19593500.- "local .••••.• 20628"-1 
Efecte de primit seminte. • 617500.- • de mobilier. . • 49,~)3f:·-1 
Imprumut Ajutor Sinistraţi. • 2u 000. -1 .. cultural cooperatist ti 1. ~ '~5 -
Registre & imprimate com. SCC 14366.97 i "de pensii & asig. fun~ţ 36 1 .}';.- i 

" • " Federala. 7505220' ,. de ajutoare... 1 go'" .- ! 
Mobilier & Edecuri ••••• 72.237 - "de impozite .• " • ~~. ':'I';'~-! 
Capital B. C. C. •••• 25 000 - "de dobânzi datorate. . 2U 4;--1 -1 

Bibliotecă • • •• •• 1 321.-.- ]O It " datorate impr. • 6 °1 ,,"~_·t 
Debitori Loteria Lig Cult.. • 1 160.- Depuneri spre fructiflcare 4 6:~ ~'. -
Chirii reportate • • • • •• 1 2S00- Cont diverşi creditori.. . lhi 146.-" 
Do"ânzi datorate. • •• • 20474._ R Co C. Ct. Crt. simplU. 18414.688.-
Dobânzi datorate împrumut Sem. 6 428. - " "" It Efecte de plată 1.200.000.-
Dobânzi efecte de plată R.;partate 5.'1 634 - .. It.. .. depon. reg. & 

21.011.839017' 
CO~TURI DE ORDINE 

Efecte de primit in garan. 5.606 500.
Re.C.Ct. Ef. de primit". 15 594000 -
]O " "" " • plată ,,' • 1 176.500. I 
" .. ".. ,. În garanţie •. 1.000000.-, 

23.371.000.- I 

imprim.. • _. 13.795.-
Dep. SOCo Ajut. Sinistr • • • 20000.
Impozite de plată • •• • 4.6 t 0.
Dobânzi reportate • • • • 706532.-

.. Imprumut Semin. Repor .•. 957.-
Profit & Pierdere • • •• 3 I 5 70~ t 7 

21.011.839 0 l7 
COi>lTURI DE ORDINE 

! 

Răvaş din Buteni. I oblAdulre lutz!ană e plin de hopurf, 
dar cerem, O·le Prefect, pletruirea şo-

I 
Nimldc DaUt e m~' al nost I'i mai pile· selelor judeţene c~rl străbat satul 

t .. Itor ec provlOc a. cu v ata el par- t " 

Total general 44 ~88 839 17i 
, I 

Oepon ef de prim în Gat, 21.200500.
.. efecte în garan. • • 1.000000._ 

Efecte de Plată Garan. • • 1 t 76.501\.
I 

23 ~77 0"0, 

Total general 

~. ° nos ru. 
tlcul:uă, formată din barfeh ,1 intrigi! Sau cere.n O-le primar al Butenl-
Niclerl nu eşti mai perlclltat să in- lor, să faci - in contul comunei _ 
tri'a noroi ploă la genunchi, decât o călătorie de plăcere la Ineu sau la 
tn provincie şI'n suburbiile OraşUlui, Pâ.,cota. ş! apoi să pietrut"ştl drumul 
condus de Inălţimea Sa Domnul Luţal. Bradulul şi al Aradului, şi drumul că~ 

Dar să venim la prOVincie, să luam tre Ş':!bl$, bineinţeles, numai până la 
au exemplu tipic = Buteni!. marginea satuluI, căci incolo e treaba 
Comună fruntaşă cu .pro;;pe 4000 O-lui Prefect. ŞI mai departe, tot la 

loc. români, nemti, ungurI, Ct hl, evrt'l Buteni rderil1du-mă, ar fj de dolit să 
ba chIar şi tigani, pe cari D-I notar fIe luminat in timpul nopţii. nu cu 
tu bătaie de iocil botead cum Vre2 t electricItate, că~i noi, umili p;ovinclali 
iri avizul preotilor. 

De bit PROFlT & PIERDERE. Cre d i 

Cheltueli generale •. 50 13770 Dob. & Senef. 2.381.451:50 
(. hirii • . . • • • • 
Salarii. • . . • 
Diurne & Transpoarte • 
lmpozite. . . . • • 
Dobânzi fonduri • . • 
Amortisment mobllier • 

•. 15.000.- "Comis. 45033 - 2.426.484 .. 50 
267000- Reg &(mprim. Com. 2. ns 41 

• • • 849!6- ". "federala.13 14925 
• • • 59 147 - Divid. Capital B.C.C. 

Dob. Ct. CIt. Simplu 
B CoC. . • . . 15 426.

Dob Dep. spre fruct. 48 433.-

.6l.574.29! 
7.224.-

Servo de revizuire (auto contr.1 6660.-
Profit net. • • • • •• 3'5 708 

15.877 66 

1.750.-

'. 

.. Dacă cel de sus, se mllostlveşte să nu ştim ce-I bazaconla ala. ci cu lăm pl 
lue picurt de ploaie asupra satului care ard cu benzină. Dar lumlnHea Bu
nostru, e mal recomandabîl să stai teollor o certm - din spirit de econo
acad. chiar trei zlle dupăce a trecut mie - numai în noptlet in cari blânda 

2.444112161 2444.112 t6 • 

lonă nu răsare. 
ploaia, clci drumurile se desfundă, şi Aceştea s chestiuni edil!tare. Drspre 
vai de temerarul, care 'ocearcă Să chestlumle culturale şi economice, voi 
treaei drumul. Nu cerem pavarea u- Vorbi altădată. 
tultll. clcl şi Aradul, de sub inalta Aug. M. Radomir. 

___ -----.,------o--~----~-~~--~----_·~--

Director Contabil t. 
8. 8. IOSIf MoldovafJ Consiliul de Administraţie 8. 8. Florea Atrghel i 
s 8. Dimitrie Boariu preşed. s!;. Petru RUSSN v.·preşed. s s. Nicolae Micolai. 
'.8. Teodor Leucula, 8.8, Ata1'lasiu Baiew., 8 s. A/exandru Ţăra1l, 8.8, Cosma Dimitrievic l 

Comisia de censori t. 

B.8. Dt". Tib"iu Gruiesc. preşed. 8J'. Teod",. fAza. 8.S. Ioa8 lal-dea •• 

r 
~ 

o-------~·~·_· ------------------------------------------ ;1 
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Cifrele vorbpsc 
~~une-i m~m~ ~li~fltt s~ nU-li li~a eL. 
In timpul din urmă oficiosul natio- nei Bârsa la pluta restt/illi de Jei 

Cu • 
Clne e ţara? ..• 

naJ-ţdrdn.'st "Românul" dm A'ad tn- 200 000. Ziarel~ guvernamentate susţin că rezultatul alegerilor judetfne 
sistd Cu o speLifled Î!ldarjm, caracte- Şi fiindcă este vorba de afiJcere li- nil aovtdeşte nirmc În favo;irt:a partidului liberal. 
fistică demogogului asupra line! afir- berald, să pofteasc! Daţional·ţ.'irăni- Să fdt:em, deci, o compal'atle lăsârhi să vorbească cifrele: 
mat/ve "afaL'tre libe'ald". ştii să o Întroducă; inaintea parche- La alegen e g(~nerate d,n a~lUl 1927, când la gllvern se afla 

Se pretinde anume, că în a. 1928 , tuluL Se va vedea atunci cine s'a În· partidul liberal, a.:esta a obţ;nut un total de 1.707 5:::8 de voturi, 
s'ar fi cumpărat pentru şcoald In eo- truptat, noi, sau ei? şi cine va ieşicu pe când p:uridlll naţional ţăf(lnt:s~ care Se afla in opozţ!e n'a ohţl
muna Bârsa o moguzt';: fU 500000 leI, c(plril spartt... nut dO;"czt 607916. votun, bklcul mi'ncritar având $1 el 182860 
deşi cceasta IllI valura decât vre-o De altfel este o a doua naturd a votUri La alegtnle generale j!..1d:ţen~ din FLbruane1930, guvernul 
20000. na!ionalţarămştilor, ca Să bârf.ască, 11i:'ţlonal-ţără.nesc a obţlnut , - ch!ar după cifrele Dimineţei, ziar 

Este adevărat; dar aceastd cumpa- faTă mci un s~ruplll, mai ales atuJlcl, amic al guvernului, un număr de 1 milion 986810 voturi, lm
,dtiin1 şi deci ddunarea jUdetului prin când ei sunt cu musca pe cociuld. Este pitură cu votur~l,~ minoritare, laf partidul liberal in opoz ţ!e a obţi
facerea ei, este a-se atribui nu J bfra- şi aceasta o conduită a iezudlnsmului, nut, - dună <.;ocoteala ac('iu:aş ziar prkten al guvernului-un nu
luor ci cliwttlei a v ere se a ne drn a. pe car,! se ridică intreagă şandramaua măr de 637 34.5 voturr, - deCI cu vre- o 30000 de voturi mai 
1926,927, care a in'fat cumpararea naţional-tofdnis/ă. mult de cat au avut în opoziţie naţional-ţărăniştd in alege-
facund cl10luarea magaZiei la 500000 D l . 1 ~. riie din 19,Z7c 
lei Şi apoi netional taran/şti/ar. cari au d .t' po~e m~Ut. J:r~~rl;gIIO' eo;p_o- Şi. totuşi atunci national· ţărăniştii au 
per/ectuat o. ACfştia abia ajunşi anu- (ITI O'. na,lOna ar IlIŞl • In C~PU jU- dânşii, şi au ce~ut putere~~ toc(n<:i! pe baza 

susţinut că ţua e rtt 
rfzult.ltului alegerilor 
obţmut acuma parti-me în cepul jlJd~tUiui, la infervenţiJ de/ulUl Arad nu se termind ac!. El este in Ci:irî au avut voturi mai p>-tţine de cât a 

prin uşa din dos, la 28 iVo~mlJrie 1928 :" ~lllt p~ea mare, ca Să-.i putem plasa I dul li berE1J ! 
platind dn bugehljudfţlllui suma de l.7trunsmgllrnumtirdeZlaf. Vom com- Cu cine este, deci tara?, •.• 
339550 lei au perfectuat cumpăra- pltlJ însă în numdrul vi tor cu alte ' 
tura pusd la cale fiR satl 'Itii DIUl 001- fapte, ce denotă, că aceşti gospodari 
dlŞ, cu toalecă 1lU există nici un /dlu şi-DU tnjipt mâinile pâna in COate în 

de drept, vol'd, defmitiV şi lIchid şi CU fondurile jude/ului. 

toalcea fumf'onarul relerl nt a atrDS Şi când te gândeşti, că aceste spi
atenf.'unta ordonanţatorullii asupra ile- cuiti le am obţinut ni/mai observând 
ea/au ţii ce comIte. dlla dlsta fă. uşor ne dăm seama ce 

o dovedf şte aceosta dosarele cât şi 
Ilwe/ionorii. Şi aşa s'a lumincf ches, 
tiunea ŞI În ziua de 21 lan 1930 Îna
int, a judecă/oriei de ocol mixte din 
Arad, unde Dl Dr. Emil Mi:Joşi. ca 
advocat al reclar/,·antului KOdor (pro
pr.etarul) a cerul cO/ldamnatea comu-

." ...... 
"lJjjelia" unei national-, 

trtbue sd fie oare in cartoande admi
nistraţ/ei judeţului, cari nu vor putea 
fi cunoscute de publiC decât dupăce 
caravana democratică î~i va fi ridicat 
şandramaua, spre a se retoarre acolo, 
de unde a venit şi unde de altfel ii std 
bine .... În •••••• -veşnica opozitie. 

'":as." .... ., .... , wM 

şi 

Dr. Aurel Lazăr I 

I~ advoca1i În Arad I 
şi-au mutat birourile 

I În Str. Greceanu No. 2 I 
~===- .;'- .:y~ 
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"A RAD A N AU 

bărbati şi copii. cu reducere de 

5% 8 preturilor din galanlare 

pentru d-nii: funclionarl, cfrişU 

şi invăfălori. 

se aflil. la 

MARCU BOTA. 
PRĂ V'&Llili nB GnIlJTE. P.&LĂHH ŞI O'~-:, 

- ){onÂ -',. . 
ARAD. BUL. REG.l<'l'~RDINAND 27 
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tăriiniste din l30esig BANCĂ DE CREDIT PEnRU I~DUSTRIE ŞI COMERŢ S. A. 

10 numărul din 19 lan. c. "Românul" 
Supl]ne ater,tit'1 revlzoru!ul ~colar .vl
t~jla ur.u! fnvăttltor llberal," 
Este vorba rlrspre învătătorul Romtrl 
Furdul din Bocs'g despre care "Ro-
mânui" afirma că ar fi .atacat şi mal-

CON V O CAR E. 
Direcţiunea institutului "ARĂl):\~A", Bancă de credit pentru industrie şi comert S. A., în virtutea art. 4 din stafllte. egn. 

voacă prin aceasta pe Domnii acţionari la a 

X-a adunare generală ordinară, 
l tratat" pe s 'tia adualului directC'r 

şcolar dm Bocslg, T. Hălmă~can, pe 

care se va ţine În Arad la 2 Martie 1930, Duminecă la orele 11 a. m. în localurile institutului "ARĂDANA-, BoJcv. Regele Fer
dinand 1. Nr. 40, cu următoarea 

O R DIN E D EZI: 
.' 

( când aceasta "a dISpus şi suprav?
gheat curătirr a leCUi ul de Îl: vă ta m ţII: t" . 1. Raportul Consiliului de Administratie şi al Comitetului de Cenzori, stabilirea bilanţului şi dt:scărcarea Consiliului de Ad··. 

OI Romul Furdul ne trImite o lurgă 
scrisoare pe care suntem dispuşI 5-0 

1 punem la dlspoz'ţia confraţ'lor del'i 
,i f .Rumanul", pentru a vedea Iucrur le 
~i I ,i din partea ceala lta. 
atu ASlfel .RomAnul" ar putl'a vedt'3 I 

1 că crl care a atacat a fost ... doamna. I cu. A ceeaş doamnă care nu are absolui :f ulci O altă atrl buţlune in Ş .:oa;a din 
bUl Bocslg decât pe aceea ci! (',t~ scţia 

directorului şcoalel. InarmatA cu ac,~~ I cea 
ste minunate c a II t ă ti pt:d"g,'g'c(>,' 

no~ doamna sotie a directoruluI şco"i~i 
1 face Inspecţiunl tn clase in timplll o

rna relor de învăţ-1mânt, face ctJrăţl~nja 
pOl respectivi, după ore şi, in tim pu I (~-i 
dăI mai rămâne I ber, face o aprjgă poll
lnR ticA naţ'onal-tărănistA. 

Declarăm că, dacă ce) care a pro
ca VOca t luciden tul a fost OI Fur dui, re
bai probăm gestul, oricât! dreptate ar fi 

avut. Sunt~m de păreTf!8 că o femeIe, ' 

mi: 

an. 
chiar Inarmat! - in afară de lopată -

"a cu dreptul de vot acordat de legile in 
, vlgoi!fe, DU poate, nu trebue, loviti! de 

re, un bărbat. 
Mt Răspunderea o va Btab!ll~ de altfel 
DJ judecătoria din loeu. care va şti să 
sd aplice sancţiuni după vină. 
ca Ceeace am vrea să ştim, deocam. 

dG dată este: ce caută doa soţle a dlul 
şi Director tu orele de lectie, ,t tn ce 
D· calitate dispune şi supraveght>ază Dna 
CI curăţirea localului de invătământ? 

010 clarificarea acestui a mestec de 
atnbuţlunl s-ar putea d(!duce provo-
carea şi dl revizor ar putea . stabilt 

ministraţie şi Cenzori pentru gestiunea anubi 19 ZO. 
2. Deciderea asupra disbbllirej bcndiciului net. 
3 Alegerea membrilor în \.;omitetul de cenzori pe un period de un an. 
4. Eventuale alte propuneri prezentate Coo!:!lliuJui de administraţie în sensul Art. 13 din Statute cu 48 ore Înaint~ de Adunare .. I 

Arad, din şedinţa Consiliului de Administraţie ţinută la 23 Ianuarie 1 \:)30. 
Direcţillne institutului 
"A R Ă O A N A" 

bancă de credit pentru industrie şi comerţ 11. a. i 

N!3. Acei domni acţionfl ri, cari yoesc d.-şi exercite dreptul de votare, trebue să-şi anunţe Direcţiunei partkipnrea cu 24 ore inainte de II: • 

se ţinea adunarea generală (act. 12 din statute). 

ACTIV. CONTUL BILANŢ Încheiat la 31 Oecemvrie 1929. PASIV. 

Cassa in numerar •••• 
Disponibil la bănci • • • • 
Efecte de primit • • • • • 
Conturi curente debitoare. • 
Capital de cointeresare. . • 
Efecte publice şi actiuni proprii 
lmohile • • • • • • • • 
Mobiliar • • • • • • _ • 

I I I 
606883:-1· I 

1_~09JJ=., 1807876,-
49363725 -1 

30519761- 524l5701
1

-

----- 50000:-
446202 1

-. 

26830°1 _. 
1i~ 

Capital socielar • • • • .1 I r 75000001-
Fund de rezervă general • • 1500342:'-! 

Fond de rezerva pt. creante du· 1430'000)1-
bioiise • • • • • • • • ' 

Fond de penziune ., _, 163167i- 3693309i-
Depuneri spre fructificare • • 1-- 193879921-
Conturi curente creditoare • • 5475171-
Ref>scont . •. •• 198300001-
Dividende nereclamafe • • • 91689i-
Depozite pt. vase imprumutafe . 674501

1

'-

Dobânzi fransitoare anticipate 
pe 1930. • . • • • • • 790300\-

Beneficiu net • • • • • • 3079623 -
..... ---H ..... ---

1

:--U-5-4-98-8-0-80-';'--= --I~---lil5498808~[-

III---j I '-1f-----I- 1 '1- . 

Arad, la 31 Decemvrie 1929. 

Ştefan Mateescu 

Dr. Mihai Mnrcu" 
preşedinte. 

D I R E C TIU NEA: 

Dr. Ioan RobII 
Cornel Lazar 

Vasile V. Ştefan 

Teodor Stall 
Ioan t;hera 

C O MIT ETil L O E C E N ZOR 1: 

Pentru conlsb!Hlate,. 
Gheorghe lrimie 
contobil 8uloriz8t. 

Ioan Tatu, 
director executiv. 

MihaU Constan tia 

m mai cu uşurinţă a cal e vina. Brutus Piicuraru, 

lâ----~--------------~~~~~----
Augustin But81'lu. Oligorle Petrescu, ing. ĂUl'el Flor~!lcu, 

tii G,ri1nl H:spun.zabtl: Z. HANUOCA 

pi 

.. 
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