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CirculClrCl d-Iui Oiritilă BrătiClnu 
către organizati unile Partidului national-l1iberal. 

D·I Vlntild Brdtianu, şeful partidu
lui naţional-MeI aL, a trimis orgamza
II/LoT dm intreaga tald urmatoarea 
circala, d. 

Domnule Preşedinte, 
Politica de destrămare de nrga

tIe '1' de demagogI", practtcată t mp 
de un an f' jumătate de reg'mut 
Daţfonal tărănesc fi care a intre
rupt consollddrea internA a Statu· 
lui. işi produce azi toate roadele 

Tara Intreagă este stăpAn:ti de' 
Ingr' jor.re Şi din adâncul tuturor 
claselor se rtdlcă, tot mai puternici 
nemti lţumlrea celor ce au fost În
,elatl in oidejdile ce puseseră in
tr'UD program de făgădueli Berea
lizab:le. 
Această ingl'ijorare şi această ne· 

multumire nasc, cum este firesc, 
rellctiunl dlferite,~ dInte care unele 
sunt tot atAt de primejdIOase cit 
,1 rezultatele care le-au provocat. 
. In donnta sinceră de a reacţiona 
Impotriva Unei guvernări primej 
dtoase, oameni atipAn ti de gr' ja 
,propă,irei obşteştt, cauti soluţiunl 
de indreptare, care lunt insă in 
contru:lcere cu Interesele Vitale şi 
permanente ale Statului şi neamului 
aostru. 
Convinşi ci valul de nemulţumIri 

,1 de 8ufe1'1nţe cari dt'soădăjduesc 
• tari intreagi se datorescln Pli
mul rAnd, organ 1 zărei democrat,ce 
a St&tulul nostru, autorii unora djn~ 
tre soluţiile de indreptare pun In 
discuţie chiar temeiul acestei orga
nizăr., ,1 nu ezita a cere tnlătura
rea aşezămlntelor, car. t. aSigură 

funrtionarea, ,i tn special supri
marea lufraglului universal, pentru 
care poporul romAn DU ar fi tocă 
prt'gittt. 

Aceasla reactiuDe este ultimul re· 
zultat, neprevbut, al neferlcltel polltlcl 
a partidului naţional-ţărănesc. 

F<l11 de acestI;! manlfestlrl, partidul 
oaţionalliberal, care a adus contrIbu
tia sa h ltlrâtoare la crearea Romaniei 
demo.:rattce, are daton. si Intervină 
p ntru a o apAra şi pentru. nu IAsa opi
n a publică sa fie rătăclta prin reactlUnl, 
făcute sub Impresluoea dezamag,rli (II 

a 111gr, jorărll, provocate de imprejur Arii 
cari. oricât de grele, DU pot fi decIt 
trecltoare. 

Citeva adevAruri istorice 
Pentru apărarea alcătuiri democra

tice a Statului Dostru, nu este nevoe 
decit de a reaminti câteva adevăruri 
istorice: 
După cum renaşterea României de 

eri DU s'a putut face decit io ritmul 
marilor prrfdCt rl POlltlce provocate de 
Revoluţia francezi, " cari au aşe~at, 
drept călăuzi in evoluţia modernă a 
popoarelor, ldea de nationalitate şi 

de democraţie - tot astfel organlurea 

României de azi nu s'a putut face de
cât cu realizarea tuturor nAzulnţelor 

născute dIn prefacuea războl~lul mon~ 
dlal şi - ca o consecinţa. a acestora 
- cu democratlz.area Integrală a vl~tel 

noastre publice. 
România Mare nu putea refuZIl, mal 

ales, provloctilor carI rUP.t>8U Janţiuile 
robIei istorice, aşez.ămintele dt>mocra
tlce şi votul obştesc c/ld le erau fă
găduite şi cari se reallzaa chiar de 
statele stApllnltoare de eri: ea na pu
tea rlmâne, in mijlocul popoarelor, o 
Insuli Izolati conservlnd. singuri, prl
vlll'gii politice ,1 aşezAmlnte aDacro
nlce. 

diDţelor d~ dezbinare şi impotrIva tu~ 
turor Încercll.rHor de destrămAre. 

Privite In lumina acestor considera
tluni. a~etămintele noastre democratice, 
apar atât ca o complectare fireascA a 
unei evolutii politice de 50 de ani cl
tre democratizarea vietii noastre pu
blice, Cât si ca o necesitate organicA 
a inftptuirii ,1 apărArii RAmâniai Mari 

Ast.;zi existenta acestor a,ezăminte 
conditionează existenta statului insu,1 ,i Suprimarea sau alterarea lor ar des
chide c11ea tuturor primejdiifor, tuturor 
aventltrilor. De aceea, un simţământ 

elementar de conservare ne obligă in 
acest moment, când tu jurul nostru 
ne pândl'sc dâtea amlOulnţărl, să nu 
lăsăm ca ţ,ra noastră să fie transf1Jr
m<,tâ in câmp de experienţe poHtI.::e, 
pdo scoaterea nGastri din evoluţia 

firească a vreme\ moderne. 

GreşeliJe demagogilor 

Desigur ci rh.bolul mondial şi fn
---', t:fPllfi'r.ea României !iltrejlte atI preci~ 

pitat democratizarea vleţel noastrE' po-
litice şi el lulraglu1 universal a intrat 
tn arena publică fărA o pregătIre de~ 
sAvârşltl., 

V. B~ĂTIANU 
pre,edintele PartidulUI National-T lberal. 

Marile reforme politice 

Aceste hotarâ oare consideratii au 
determinat partIdul national- libnat 
d·şl extîndă programul reformelor po~ 
Htlce conceput inainte de război, Ş' 

care cuprindea rtfof,na colegIului uniC 
şi să inscrie ta constituţia dela laşi 
princIpiul votului unIV(,fs~i: 

ROMÂNIA INTREGITĂ NU SE PU
TEA REAl1ZA F4RĂ ROMÂNIA DE
MOCRATICĂ ŞI FĂRĂ ROMÂNiA 
SUFRAG ULUI UNIVERSAL. 

Aceste două mari tllfc\ptulrl au f06t 

ACtast! nepn gUlre a fost agravatl 
de politica demagoglcl. a unor par
tide fări de rAspundere, care au pus 
Interese le de partid deasupra fntere· 
selor obşteşti ,1 care an vidat dela 
tncl'put manifestările sufraglulul uni
versal; erorile şi rAtăclrUe sufraglulul 
universal au fost in asemenea tmpre
jerărl inevitabIle. 

Dar act'ste erori şi aceste riUAclrI 
nu pot duct la condamnarea tn bloc, 
a sufrae1uluf universal şi cu atAt mal 
putin la suprimarea luI. 

DupA eum ui, când un guvern ar
delenesc - trecător ~ primejdue,te 
vremell1lc, consolidarea tlrll, nu pu
tem conchIde ci. nu trebuia intăptultl 
Rom!nla Mare, tot astfel, când privim 

,1 rămân strâns legate uoa de alta. erorile 8ufriglalol universal, nu putem 
Sufrag'ul unlvf'rsal, mal cu deose- conchide că nu trebuia realizati de

blre este menit tn .trUClura actualA mocratizarea 2ş-zămlntelor ţărII. 
a neamului nOitru, să fIe instrumentul Daci generatia de azi a ardelenilor 
de trezire al conştIInţei naţionale şi din partidul national-ţărAnesc nu a'. 
Instrumentul de realizare al solldatl-. . , adaptat Inel tuturor nevoilor ,i tuturor 
'ăţli naţIOnale, el permlţSod si as'gure Idealurilor Statului intregit - genera-
Statului nostru unitar adevăratul slu . tia de mâ.ine Se va pătrunde de aceste 
caracler. 

Blsma,k, care DU era, dl'slgur UD 

partizan al aşezămlnh'lor democratice, 
tDfăptulnd unitatea Germaniei la 1871, 
n'a gblt cu toate aCtstea alt mIjloc 
pentru a as;g"ra v'ltorul acestei uni
taţl şi nici alt zăgaz Impotriva năza· 
Intelor partlcularlst1ce ale diferitelor 
state, decât sufragiul universal. 

nevoi ,1 de toate aceste idealuri. 
DacA tinArul 8ufragiu universal nu 

s'a arătat plnă azi IncA destul de in
telegAtor al Intereselor obşte,ti - suf
ragiul universal de mA.ine armat de re
zultatele propriei sale experiente, va 
,ti sA-,i indeplineasoA pe deantregul 
misiunea pentru care a fost creat. 

Tot astfel, făuritorII şi organizatorII Dupl rezultatele alegerilor judeţene 
RomânieI de azt lU vAlUt tn sufraglul 
uniVersal arma cea mal puternici de Rtzultatele ultimei consultAri elec-
apArare a unitatII şi soltdarlUţil nra- torale sunt o verificare a acestei evo
mulul nOltru impotriva tutur~r ten- IUiil. De acea grija tuturor partidelor 

conştiente de datorta lor este să re
ducă cat mai lUult etecte~ dăunătoare 
ale vremurilor tulburi ale consolidărel. 

De fapt, tupta dati cu pril~juI ale
gerii conslHiJor judeteneJ a Iost lupta 
dintre acţiunea partidului naţlonal-ti

rAnuc cu tetl~p,a hotArUl de regi
onalism destructlv 1Şi- clruia a staa a~ 

aociat toate elementele lostrllnate, pre
cum şi vrăjmaşi Doştrl fireşti - ,1 a~. 
lluota de apărare a partidului natl
onal-liberal intreprinsă ,entru ideea 
de solidaritate ,1 uilitale Rationali tn 
slujba căreia IIU erau pAnă azi, fa 
proTlacllle unite decit argaoizatlunl 
abea IIl)hebate_ 

In aceste lupte nu numa' 10 vechIul 
rl:'gat, unde c:ond'tUle de desvoltare 
ale 6ufr.:glulut univefsal au tost mai 
prlelnice, dar ctl!ar ia Basarab ... Ar
deal şI Bucovina, manifestarile acestui 
sufraglu au dovedit cA .,o11!1a colec
tivă a maBseh:lr trellte incepe d .e 
solldariUle cu politica uwdtăţU na
ţionale. 

MIlSlele electorale ale acestor pro
vincii au arătat că nlragtul universal 
tinde 54 .asA d1u,.laza dlbultHor pn
mejcJ oase " a Influenti.'lor .exercitate 
de forjele demagogia ,1 de curentele 
de destrămare_ 

Acea&tA manikstare condamaA, in 
tfltrightie, "iUClte--atftDdlnHe dE! scepU
ci..tm şl toate campallHle 19treprlnse~ 
in u\t\muJ Ump, lmpotrha sufraglulul 
universal. 

Datoria organfza1iifor P. N. L 
Fatl de acest rn:ultat ,i ta coodt

t1unlle actuale de desvoltare ale staA 
tu lui DostrU, cu 00 rege miilor 'l cu 
imposlbllttatea de lDedalcare a hartel 
fllndamentale a a,nimlotelor cODstl
tuţ!anale, mal rau" decit oridlilld tre
bue sA stăm de atrail I&lgl 81uă
mitele .oastre demo~rattce. opera a 
fAuritorllor U1lIUtn oaţfonale ,1 de exls
ter,ţa carora este Jegatfl soarta lnd,i 
a Statului nostru. 

De aceea, uie necesar ca organt
'l3ţiunlle noastre 10 to-atl: manUestărHe' 
lor sa la apArarea acestor aşedmltil,. 
Uc&ud dlo aceastl apArare unul din 
punctele de dpetenle ale propagan
dei lor. 

10 aceastA perioadA se Impune mal 
mult de cAt ori când neyula ea prlntr'uD 
contact cit mat lotim şi mal perma .. 
negt cu acest vot obftesc si se ajute ,i si se FAbeascA opera de educa-----. 
,llIne a lul~ pentru ti el tate ,i rl-
mAne pârg 'da .te feslsteap ,i de nor-
malA desvoliare -. IlUTfl1lhli Dostnl 
a,e:aAmânt de stat democratic. 

Aceaatl actluDe va treltul &l stll.vl"'~ 
lea.cl ti si .atstruii Ioel dda prl
atele iacepahU'l. eurelikte cari, pro
vocate de Knşellle ,1 IftO'tA,Ue tre
cltoare, ar pl1tel) lasate tl~e si a~, 
mealB1e erlentlrUe Itoastre politice. 
tundalllentile. a acelor ',oeIeDUrl) cari 
"e·au 1101 la "'n:lkea aealBulu' ,1 la 
.arile fApt.iri isterice din altele noastre. 

Prr.~dlote -

, 
'inltll Btătlana !'" 
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TRlBUN A NOUA Nr. 6 •. 

BULETINUL AGRICOL 
al Camerei de Agricultură a judeţului Arad . 

tletiunile de primiiuarli ale , 
Camerei de Hgricultură a 

JUdetului flrad. 
Cu data de 28. [anumie 1930. s'a 

linut In bifoal Camerei şedinla Comi
tetului de DirecţJune cu care ocaliune 
au .fost prtzenţ~ armdtorii D· ni me.m
brii: DI. DI, Jastin Marşleu Puşedlnte, 
Dr Emil Micloli, Dt. lulian Borneas 
Vice- preşedinte. şi Luca Raieu ca mem
brU aleşi fi Ing. 'oan Pijo, Director 
Regio 1al al Silvicultare;, Dr. Alexan
dru Oh. Martlta, Prim medie veterinar 
judifeall şi Lazar H. Palar: Consi
lier Al:frleolca membri de drept şi 

in fine DirectoroJ Camerei Nicolae Pu
peseu, 

PreştdiRtele constata cd numarul 
memblilor prezenţi esti! de ajuns pen
tta aduce,ea hOldrarllor volide dec· 
lal(j şedmţa delchisa şi dupa acela se 
dd cet/re procesului verbal dm fedlnfa 
anterioara care ti fost verificat de ve",: 
ril/calorl 14r4 nici ° schimbare Iar du
pă ten1f1 rwfea jorfRaWatzlor acestora 
,-a ttccut la desbau,.ea obiecte!of puse 
la ard! 'Iti! de ti.. ' , 

0i.1 proc/ ,iul vubal al ,edinlei an
talal/re 1t'e,ff foarte evident ca Ca-

. mera n(}a,~tra pelânga toate ca pdlId 
Ucnn a (1tSJa,ortJt pe o scartl posl
hti mal l.llg4 aCllrttr.1J.! el aei tcole, zo
oi. h11lce., pomlcOIp. Ii a~/co'e, totllji a 
reu;~!t să crute din fondurile ee i-au 
stat la disp,,~lurre o suma de Lei 
b ,O< O O()o. Şajemillo(ffle Lei in nume. 
rar Germse la baltci, ojartl de averea 
el reprezlnUl tnWit f ile de până acum 
ca md1ile tie birou, muzeu, str...ţiuni 
t'omlco1e fI avicole ce are illJdnţatt ifl 
So,odur, Ha/magia, Murdşel, Radna 
ti Arad ,1 cerea/tii date pentru im
mll[:irt et:. Este de iIIleler ca avt2nd 
spnjirl'Jl material suficient la spate in 
viilor ne va fi miii ulor a rUlsta re
c:eriruelor mateflale ce ni se impun in 
desm'ăw anului, relativ la programul 
ce Iliten/iorrt1m a continua pe toate 
(,iJrIe de specialitate. 

Dupd aceasta ,-au tlesbdtat chesU
Utile diferite r'e itau in strânsd lrgd
itu.! cu arţlunile de 'primdvard li a
m, me; Proruralea de seminţe de pri
mavara. de maşini. de altimale de re
produc/It!, infiintarea alor 2 şcoli po
mologice la doi lrunta,i din Bonfeşti 
subvenţionate ,i Bupravegliiate de Ca
merd, Mal departe infiintarea stl./ţtU
nilor de rtproducatori pentru plasa 
Halmagia· CII animalele proprii ale 
Camerei. Su"venlt~Rarea cumpatdrllor 
de animale de reproduc/ie ce se jac 
de cdtre comune ,1 ComposeSofote 
Sprijtnir~a imp"rtalul de animale de 
reprodac#e de prima clasa pentru im
prospatarea ,ange/ui. SpfI}lnirea ag
rlcultorlltlr unttl in asoclatiani prin 
subvenţii la proctfrarea diferitelor u-. 
nelle necuare p1nt,u conducerea ra
I/onaM ti gospoddriel lor. Combaterea 
boaleloT contagioase, ca a'rztrax prin 
Jlaccinarea pre-,entl",a tl animalelor. 

La fel ,. tfltoldrdt Infiintarea alor 
3, st'ptnd;~ pentru fiII de Idrant din 
Iletst jude" cari cerceteazd "re-o fa
cultate. oart,iea,e ,1 anume: 1. stipen
diu de Lei 16 O{J(J. pentru un ascultd
for la facultatea MedictJ- Veterinara 
1. stipendla de Lei 16000. pentru a~ 
4SCultdto, la Academia de Agricultura 
şt u.n stJpmdirt de Lei 16.000. pent", 

• ••• A 

Preţul cerealelor pe piaţa din Arad 1n ultimele z: le. AVIZ~ 
GrAu. · . . . . . • LeI. !'50. per 100. kgr. 
Oz . · . . . · .. 320. .. ,. It 

Ovis. · · " 300 It .. " Porumb · " 
280. » " It 

Pretul vitelor de pe piaţă din Arad In ultimele zile. 

Dela 6 până la 18 Fc'bruarle 1930 
va fi deschiS in Palatul Cultural Mu
zt'ul ambulant de p.-,m\cultură al Pro
frsorulut Francisc Balasz IiIrUljat sub 
patronajul şi cu spnjlnul Camerei de 
Agrlcultură a judeţului Arad. 

Cunos !ind materialul bogat ce este 
adurlat putem recomanda tuturor po
micultor!lor să cerceteze acest muzeu 
unde vor vedea lucruri foarte de folos 
Ş frumoase. 

Păreche. de cal . 
tt 

cap. 
cap. 

Boi 
porci 
Vacă 

. • . Lei 20 - 30000. 
. ., 15 - 20000. 
." 3-3500. 

. .., 6- 9000. 

AVIZ. AVIZ. 1 
Camera a contractat o cantitate de Camera de Agricultură a Jud~tului 

Luând in considerare Importanţa Iă
ţirel cunoştinţelor in ceeace prlvl'şte 
pomăritul Camera de Agricultură a 
aflat de bine sol cumpere 300 buc. bIlete 
de intrare cu scopul de a fI puse gra
tuit la dlspoziţiunea pomtcultorllor de 
pda sate 

70 rom grâu de primăvară selecţIOnat FălclU caută un specialist cu pradlcă 
vanturat, curăţit şi trierat. in vlticu!tură, pomolog:e şi hortlcul-

PriI] urmare atragem atenţI unea ce- turl. Astftl rUjlăm pe toţi sgrlcultorll de 
pela Bite cari au Interes fi:ltă de poml
cultură ca in cazul când chiar şi in
tâ'Oolător vor veni la Arad sa. oboseascA 
până la biroul Cameret de Agriculturi 
a Judeţului Arad Str. Oh Popa No.4 
cam~ra Ne 3] ~taj I unde :vor prlllt 
biletele in mod gratuit. 

lor Interesaţi că tntrucât doresc a Cei cari doresc a ocupa postul sunt 
cumpăra din acest sol de g'âu sunt 
rugiiji a·şl inainta cererile cel mal rugaţi a-sE' ţldreu cu rugarea către 
târZIU pâoă cu data de 28 Ft:bruarie Camera de Agricultură a JiJd!ţ'Jlul 
193U, la biroul Camerei pentru a pu- Fălciu. 
tea lua din vreme sămânţa dela ma- Direct/urzea Camertl. 
gazia noastrA dlO Arad Piata MIhai 
V,teazul Nil. 9. 

Pnţul semânţel este fxat la suma 
de LI'I 530. Clac!sutetrelzecl Lei per 
100 kl(. 

Atentiune. Succesul recoltei mal a
les la grâu d.e primăvară atârnă, dela 
Insemânj tre. 

Cu cât se va semăna ma! de vreme 
cu atât va fi mal mare p081bilitatl'a 
pentru recoltă bună şi cu cât se va 
semăna mat târziu cu alM va fi mal 
mică. Dlrec!lunta Camerei, 

AVIZ. 
Pdml'irltle comunale ş\ ComposesQ

ratele Urbarlale sunt rugate să· ,r"''n1-
Inteze de t:lfg'~ntă c( rerile pf'otru pro

·curarea animalelor de reproducţle so
lidtând deodată şi ajlltorul ce cr~d 
că vor avea l p5ă la cumpărarl". 

Cererile vor fi lnalntate in baza uoei 
hotărâri a Cons1\iulul comunal sau 
permaml'nt despre care se va alătur<l 
ş.i un proces verbal dresat in acel aş 
,edlnţă Cereri cari ne vor sosi numai 
cu semnarea D-lut Not~r şi Primar 
fărl pro:es verbal de hoUrâre nu se 
vor lua il1 condderart". Este deci in 
iDteresul- fiecărei comuni a căuta ca 
cererea să ni se tnalnteze tndepUn\nd 
tuturor formaHtăţ'lor rece-rute. 

Direct/unea Camefei. 

AVIZ. 
CrescătorII de .ni male de repro· 

ducţle sunt rugaţi a· şi inal Dta de ur
gentl ofertele la adresa Camerei re
feritor la animalele ce au de vânzare 
dat fiindcă cu luna curentă se vor in
Cl'pe noile examinări pentru intreg ju
deţul in vederea expozitiei. ce se va 
aranja In curând. 

Direcţiunta Camtrei. 

l AVIZ. 
Se aduce la· cunoş.tintă tuturor pd

mărlHor comunale şI composesoratelor 
urbarla1e că pentru a putea reprimi 
dela Camera de Agrlcultori!. suma p1ă
tiU pentru transportul armăsarilor dela 
staţlune la comuni!. ,i retour este ne
cesar să prpz,inte deodată cu fo le de 
trlsură şi chltauţa dela cotor pentru 
Intreaga su mă. 

In caz contrar se va denrga. plata. 
Direct unea Camerei. ...... » .e $'.-

un ascultător al Facultdlli de Silvl
cultura. In total deci 3. stipendii în 
valoare dt Lel.48.000. anual. 

S-a hatdrdt ca sd se ia toale md.:. 
slirile necesare pentru plantarea şose
lelor judeţene. 

La fel au fost rtzolvaie diferite ce
rul re/atill la subvrntil ttc. 

Direcţiunea CamereI. 

A '(,V 1 Z. Direct/unea Camerei. 

Se aduce la cunoştinţa Prlmlriilor co
munale că Camera de Agriculturi a 

Către Tot' industrJaşii mici 
din Arad şt judet. 

judeţuluI Arad are de vânzare grape Vi se aduce la cunoştinţă că CamHa 
de ţellnă, pentru grăpatul pilşunelor de Agri-'ulturi a judeţului Arad intro-
şI Islazurllor tiooează să procute pentru acoperirea 

Preţul red'Js al unei grape este de lipSUrilor din judeţ, un Dumlr oareşl-
Lei 1500. Unamlecln:lsute Lei dat care de maşini de semănat porumb. 
flind.::1 d\f~renta este acoperită de Ca- lntrucât i-ar afla totre Industrhtşit 
meră din fondurIlor el. mici dela sate Şi Ofaş amatori specl-

Cumunele carl doresc si cumpere allşti pentru livrarea acesfor maşln •• 
sunt rugate a-se adresa din .grabă &unt,u.uga ....... e-· a~rlalot'~--~·~ 
cAtre C.,me!"11 p~ntru a putea f( tran- T pos\bîl cât de urgenţă către Camera 
sportat! grapa din vreme, dat fiindcă 1 de Agriculturi Arad Str. Oh. Popa Na. 
se apropie tlmplll pentru grăpat. 4 Palatul DomenlUor. 

Direct unea Camerei. Direcfiunea Camertl. 

maşini de semănat pentru regiunea deloasă~ 
Aducem la cunoştlnţa agrkultorllor I La caz cli doruc a cumpăra se-

de prin regiunile deloase că ne-a so- parat şi o imprăştletoare de trifoi 
sit vagonul cu 33. maşini de semlnat (maşina samănă şi trifoi dar in cazul 
slstem "Patria Mignon· cu 13. rân- când vrea să samene şi cereale ,i 
duri ce am comandat dela Fabrica trifoi de odată are lipsă separat de o 
Melichar &: Comp. dIn Cehoslovacia imprăştletoare de trifoi) solveşte pen .. 
care se pot folosi pentru toate sem!- tru aceasta incă 400. Patrusute Lei 
năturile. afară de preţul lusamiotlt. 

Din aceaste 33 maşini 23 buc. sunt 'Predarea maşlnel se face după sol .. 
deja vândute astfel că avem iocă nu· vlrea pretului. Deodată cu plata pre
mai 10 de vânzare. ţulul se va tnaiota Cameu! fi o ce-
. Agricultoril din comunele deloase rere. subscrlsă de toţI 5 ortacU care 

unde nu sunt deloc sau unde sunt va fi prevăzută cu vIza primăriei co
puţIne maşini de semănat, da:l vreau munale. 
să comande din maşlnele de sus cu Maşlnele vor putea fi preluate dela 
pret redus trebue să se ortl:ească magazia Camerei sau se pot trimite 
5 Inşi la olaltă in care c~z vor plăti ş\ cu calea ferată pe adresa celul In
numol suma de Lei 4:'00. Patru mit- dlcat in rugare. 
cincisute pentru o maşină. Directlunea camerei. 

ţ . 
! 
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o asămuire multgrăifoare 
Marea scădere a celor ce tin cu guvernul naţional 

Iărănisl şi dovada marei creşteri a încrederii 
, poporului în partidul naţional-liberal. 

ArătAm in altă parte care este ia
~ltământul ce trebuie să f:e tras din 
alegerile judeţene, ce au avut loc In 
tntreagă ţara in ziua de 5 Fc bruarle 
S'a făcut de astădată dovada pe faţă 

-şi tn aşa fel incAt nici o tăgtldulre nu 
mat este cu putinţă, că partidul na
tional ţărănist, care se găseşte la cArma 
tărU a pierdut, increderea poporului. 
Aceasta ° arată felul cum s'au tmpăr
ţlt voturile tn alfgerile din urmă. 

Pentru a se vedea care este situaţia 
de astăzi a guv~rnulut, nu trebue de· 
cAt să se facă ° asemănare intre DU

mArul voturilor primite de partidul 
oational ţărănist In alegerile generale 
dln Decemvrie 1928 şi acela al votu
cilor pe care l~a luat in alegerile iu-

• detene din Februarie anul acesta. Tot 
odaIA se va ţine seama de mare le câş
tig de voturi primit de partidul naţiO
nal liberal. A~este numere spun mal 

-

mult decât orice vorbe ,1 adevArul ce 
se desprinde din ele pu poate fi tras 
la iodolală de nlmenea. lat1 pentru ce 
dAm mal la vale câteva Dumere din 
care ~_e poate fi,ce mult g: litoarea a
&ămulre. 

Pe deasupra, mal este a se tine 
seama să aproape a patra parte din
tre alfgătort şi anume cam un milion 
de cetaţenl au f05t tmpledecaţl să vo
teze, nedandu~lI-se CărţIle d~ alegător, 
sau nefiind lAsatI de bătăusil guver
nului să-şi facă datoria cetătenească 

Fară doar şi poate,. ace-şti un milion 
de alegAtori nu erau dintre acela cart 
votau ca guvernul. căci atunci ti s'ar 
fi dat că t le de alegatori şi ar fi fost 
lăsa ti II vot. 

In judetele din Ardeal asămAnarea 
dintre cele două alegerI despre care 
vorb'm, poate fi făcută in baza nu
merelor Ct urmeaz,ă: 

-

Alegerile din Dec Aiegerîle din 
Voturi Voturi 1928 Febr, 1930. 
pietdute câştigate 

JUDEŢUL Voturi obţinute de: Voturi obţinute de: de de 

Guvern I p, N. L. I P. N. L. 
Guvern P. N. L. 

Guvern 

Arad · .. · · · · · · 64~62 2263 61485 15960 - 13h97 
Someş. · · · · · · · 3LIY~ 559 333.tti 4300 - 3741 
S~ tu 1· Mare. · · · · · 31300 555 32282 4276 - ~7LO 
Cardş · · · · · · · 4243l 12 .. 2 38872 7502 3btO 6L60 
Cluj. · · · · · · · 38 62 451 2ti3~1 2439 11841 1~88 
Ciuc · · · · · · · 2714 ~8 - - - -
Braşov · · · · · · · 21046 9~8 17067 4013 3379 3025 
Alba · · · · · · · · 3:n::>2 '/21 35677 4441 - 37LO 
BIhor · · · · · 04,51 1575 6U266 8487 - hg02 
salai- · · · · · · · 38545 393 564~2 't676 - 721.> 
Trei Scaune · · · 405l 2b9 4591 1140 - h7t 
Târnava MICă · · · · :t083~ 7ts3 23~57 45Y9 - 38 6 
Tarnava Mare • · · · 25d04 96~ :.:!43U4 386 900 2899 
Tlmiş Torontal • · · 82586 1459 6.1370 7062 19216 643 
Turda • · · · · - • · ~4446 657 Z7MO 4359 - :;702 
Sibiu · · · · · I · · 312~1 1402 17079 5414 14172 401:.! 
Mureş • · · · · · · · 27049 392 Z9t,98 6158 - 5160 
Făgăraş · · .- . - · · 1588:) 351 13342 ~732 2543 2381 
Ni.lsăud · · · · · · · 2320:l 467 22884 1386 - 9i9 
Ojarhei · · · · · · · 4704 18J 5441 - - -
HLllledoara • · · · · - 56517 1555 49473 1085y 7044 9304 
Maramureş. · · · 19411 330 182 16 2352 1190 2222 
Severin · · · · - · 440'19 1145 44665 0590 - 4446 

Total 17 J6Yb7 I 18790 1711~L~6 j1l5095 I 6j~50 I 94540 

Precum se vede din cele de mal sus, tidul naţional liberal a c:işfgat 17.821 
10 Ardeal şi Bănat, in alegerile din voturI. 
1928 guvernul a primit tn total 736 951 In Basarabia ta altgerlle din 1928 
"oturl, iar P: rt I d u 1 N 410nal- LIberal guvernul a avut 322.129 voturi, Iar par-
18.796 votUri. 111 alegerile din F..:brua- tldul national-liberal 14489 voturi. In 
-rle d.e acum, numărul voturllo~ primite l alegerile judeţene de a,um numărul 
-de guvern a scăzut la 71 J.830, Iar al voturilor primite de guvern a scazut la 
.acelora primite de partidul naţional- 306 !l16 l' 1 I 1 
llb 1 

' ar a ace ora pr mite de par-
. era a crescut la 115095. Guvernul tld I "t' Il b 1 u nil Iona - I era a crescut la 16 
a pierdut dar 63850 voturi, Iar par- 196 S" v d d' t ă 
Ud I 

. - e e In aces ea c guvernul 
u natIonal-liberal a câştigat 96 646 a pIerdut 37100 t" tld I -voturi. . vo tln, ar par u 

Pentru a le vedea mat blne cât este 
de mare pierderea de voturi suferită 
de guvern amintim ci aproape in toate 
judetele ardeleneşti iD alegerile de 
acum, Ifuvernul a mers mână În mânA 
cu locuitorii de limbi strAini, "aşa in
cât voturlJe sale sunt socotite şi ace
lea ale locuitorilor strAini, cari nici de. 
cum nu pot fi socotiti ca natlooal-tl
riniştl, dar sunt cu atât mai numeroşi. 

In celelalte provincii situatia guver
nului nu este mai bună. 

In Bucovina, de ptlda, tn alegerile 
din Decemvrle 1928, guvernul a pri
mit 108.364 voturi, tar partidul naţlo
Dal·1iberal 8780 voturi. la alegerile de 

. .acum numărul voturilor primite de gu
'tera a scăzut la 71$.022, far al acelora 
primite de partidul naţional-liberal a 
crescut la 26601. Guvernul a pierdut 

. dar tati de alegerile de acum UD ao 
,1 eAte va luni 30.342 voturi, iar par-

national-liberal a câştigat 48 500 voturi. 

l/l Vechiul Regat In alfgerile din 
]928 guvernul a primit 1 0·U,472 voturi, 
Iar partidul naţtonaHiheral 143,881 
voturi. Ia alt gwle judetene de acum 
numărul voturilor guvernului a scăzut 
la 86031)2, fir acel al voturilor primi
te de part dul naţional liberal a cres
cut la 381.106 Guvernul a pierdut 
deci 175422 voturi, tar putidul natio
nal-liberal a câşt'gat 2-48806 yotl:rl. 

Pe toată tara guvernul a pierdut 
306.714 voturi, Iar partidul naţional 
liberal a câştigat 413673 voturi. 

-.-.... _-.,.".""'.-.... _-..... ""-...-..... _ .... -. .-. ........... _-.............. 

Marele nostru pictor D. Cabadait/ 
aranjează cu inceperea dela 23 1. c. 
In palatul Cultural o expozitie de 
picturi. 

.... $ ......... -.- ...... 

ALEGERILE COMUNALE 
3 

-din judeţul Arad. 
Până a :UID cunoaştem următoarele rezultate, ale alegerilor comunale dlo 

acest judet: 

Locuri 

OOMUNE Votanti Mat. ţăr. 
... 'ii Liberali <CIS - ... 

Q) - .CI 
<'e ::; z: 

Plasa Halmagiu. I I H .\magio - - - - - - 293 189 76 7 3 
!lant-şti - - -- -- - 84 26 38 4 4 

VârfurHe - - - - - - - 23:' 193 98 6 " H~lmăgt>1 - - - - - - - 333 1t3 lLY 5 3 
iura Vâei- - - -- -- 102 43 56 3 5 

Vidra - - - - - - - - IbO ~2 66 5 3 
Măgullcfa- - - - - - - Il7 80 46 5 3 

Phisa Sebi, 
)ezna - - - - ...... - - - 276 99 161 3 $ 
V\oneasa - ~ - ...... - - - 19J 130 64 5 3 
';Iat'oa de eriş - - - - - 130 92 36 6 2 
"'r~jeştl ------- 120 41 70 3 5 
Buhdnă _ ........... --------- 131 84 45 5 3 
:i, b!ş (pretură) -------- 540 338 191 8 4 
\l,naş- - - ~ - - - - 527 3)4 106 7 3 
:,1- - - -_- - - -- 218 106 104 4 4 
v\uiteştt ------- 112 34 07 .. .. 
R,dtşti -~----- ~ 230 103 67 5 3 

, După cum. vedem din aceastA primă serie de rezultate, partidul naţ'onal-
hberal nu numaI că a lsbutlt !iă la pretutindeni clncimea, au oe alocun a 
depaş.lt voturilt' guverou ui, iar la trei comune a luat majoritatea. 
.. - '" PA ",. 4* 

După alegerile judetene lşi bat 
joc strainii da noi. 

'" 
_1 4--'; .-- .." .. 

Deputat - spion sovietic. 
o DouA afacere de spionaj a fost des-

Domrrule Redactor, copentă'Q Basarab!a. PAna aCI nimic 
In rtRomtinul- dm 9 Februarie am senzaţional. Dar in această RfaCtre e 

ciM Şi noi din corn. Petriş cd D-nul amestecat 81 UD sub-şef de birou dEla 
preşedinte al Cumerf/ D-I Ştefan Ciclo sefv~clul S!g!Jranţet din Bucureştl: Afa~· 
Pop aduce mari mulţtJmi,i ungUrilor cd cerea se complică prin declarat1unt!e 
i-ar daI tot sprljmul ŞI protJia da. or luate. 
ales consiliul jud,1eon. Nm la asta nil Tlbaeu - sub-şeful de bf;-ou "- il 

It putem sa. îl Zicem, dtrât sd il fie de declarat cA Inform!lţ!unUe mat iCnpor,. 
bine şi D lui CIcla şi dlora cu care hnte, le obţl nea dela dol de p 1 t;, ţi din 
s'au ales Dar acuma alta lNeau eu sd auturajul puturos al nimerolculul t,ă-
vă scriu d n comuna noaslrd: dător de ţară, Strre. 

Coml.lnu Ptfrş lOCUiM numai dălu- Nu e de2juns atâta. Abllul·cercetă~or 
mti/li are de nofareş pe un spurcat de al conspiraţie, Inspectorul de S gurantl 
j dan cu numele Rede Dtzideriu, Acest • Husarescu, obţine fără să ceara_ con
notaTl'şeste foarte cunoscut că era să-I ctdlu nelimitat. Caull? 
Scoată cu IL'relle dt Iler din 1auf că Cercetare riguroasA pe care o făcea 
acolo şi el şi muerea lui care numai nu a convenit trădătorului Stere r la a 
chip de mUtre n'are, şi este ca o dră- cărui dorintă a fost tlltoeult un fuoe
coiaca. batea pe birti Idranl. acum In- ţlonar cODştilnclos şi un bun cunoscător 
cepe duplJ. mu/ţdmirta lut CiCla Pop al stărII din Basarabia. 
să-şi bată joc şi de noi. Opinia publică cinstiM cere d .. '~ 

In ziua de 10, ductindu-ne 57 de rnburl în contra trădătorilor, oCe ~Q'
plugari care lam cerut ca să ne verifice zlţle socialA ar ~vea. 0·1 Man'u tre·
lista noastrd pentru alt'ger./e comunale bule să fle hotărât. Sau poatt', a vltat 
mi se'n paie că pentru acest luCIU il afrolltul IDd~rect, pe care i*a stlfc6t 
obi gă Şt ari. 393 dm legea adminis- când St~re a fost proclamat St'Dii*Of 
tratLvd, dar el nu o voit sti o facă ci de drept. Vorbele drstinsulul lJer'e:<!1 

ne'a spus că suntem nrşte prdpădlţl si I Presan trtbule şă şi-le reami:lte:-tlică 
sarăntoci Şi Sd ne mâncie ruşinea şi că t 0-1 ManlU. 
el lşi are primar şi consiliu şi nu pu- Dece a trebuit oare ca tot to R,)· 
ciem noi pune pe alta. N!-a mat zis mânla rilotâ!nlm ciudatul paradux: 
că suntem măgari Şi bol, şi este is pri- deputat - spion sovietic 1-
etenul lui B rto!on, Şl cil ellace parte Acum, guvernul, ca sa-şi apere pa-
di" .magh d ţart'" ŞI nu fi pasd de noi triotil şI deputatii ideali ...:.. cu dtlnisH 
şt el va !aclf în comund ce iri vrea. în alb - trebuie să vină lmt'diat cu 

. Noi oameni pojnicl ni-am dus acasă ,.Legea pentru apararea oooale,'", caci 
llindcd dacă ldelam ceva tol noi eram z,iarelevor scrie, vor dIseca aceastA 
de: bai. dacere scandaloasă, şi obratui guv~r-

Dar acum in public I-o sp.mem pri- nantllor cu spioni sovietice, va trebui . 
madatd D-Iui Plle/eel Marşieu al dat- să plesnească de ruşine, dacA n~ai au 
lea lut Domnul Birtolou şi lui Maghiar- câtuş de puţin bun simţ Ne aUliotim 
part, că noi nt-am săturat de omul ăsta acum şi vorbele lui N. Iorga: 
şi dală na vor căuta stI tacd şi ne .Miroase a mort în tara româul" ască«, 
va mat spurca pd noi stI nu se mirt Augustin Mic. t'a, 
Domnii pa care i-am pomenit mai sus 
ctI o să-I legăm dil un ,dpdst,u şi o 
să ti aduc/em noi la Arad oprindu-ne 
şi Î/l Copop să il dăm apa şt apoi stJ-1 
legdm dd gardul priefecturil dm Arad, 
iar DomTUi sa Iacă cu lei apoi ce or 
vrea. 

Hentle Constantin 
din Patnş. 
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TRIBUNA NouA va PUbllr(J 
În. numdrul viitor LISTA DEFl
N/T/\lA a candldaţ/lor pu,"'tlde
lor româneşft pentru alrgeflie mu
nicipale am 14 Martie; 
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TRIBUNA NOUA Nr. S 

UltiDla oră. ŞI nu e meritul exclusiv al nostru cat al politicel oalbe pe 
care o face partidul maghiar. 

Dar asupra acestei chestiuni vom reveni. 

frontul .... romanesc. 
Repreztntanţit partidului poporului In frunte cu dl. Gold!ş, 

deşi nu au dat candidaţi pe lIstă au făgăduit formal tot sPTlj nul 
lor şi al aderenţilor. E un frumos act de maturitate pohticA. 

E frontul partidelor noastre politice In lupta electorală ce vom 
avea-o de susţinut pentru alegerile municipale deja ) 4 Martie c. 

Cola borarea fJind făcută, tntrărn In armistiţiu politic. 
In fata adversarului comun care, din pre1 mu1tă Incredere 

Pentru intAia dată dela umre Incoace se produce un astfel de 
eveniment. Să-I salutăm cu toată solemnitatea cuvenită actelor ce 
eVidenţIază sfânta soltdantate românească. 

n sine sau din nesocotinţă, a transpus o luptă electorală muni
cipală pe teren naţIOnal, va sta de azi tnainţe panA in decistva 
zi de 14 Martie. compact. unitar şi gata de luptă blocul '0-
mtinesc. Q. c. 

Trebuie să menţIonăm că a('eastă colaborare a partidelor poli
tice româneşti a pornit dela un principiu de largă liberalitate gos
podăre~scă şi s-a impus In cele din urmă ca o necesitate de luptă 

· . • ".t ... et.......... ., .. •• Jd _.$" 

pur românească. . 
Plecând delil concepţia cA la gospod3r1a municipiului trebuie 

sA ia parte reprezentanţii tuturor nuanţdor politice - majorUare 
şi minoritare - partidul azi la guvern a trimis invitaţii de co
laborare şi a făcut oferte. 

Partidele romântşti şi tndeosebi partidul naţional· liberal cu 
care J!uvernul a avut de susţmut o crâncenă luptă la alegerile 
judt ţene, a răspuns cu multă curtoazie şi a acceptat principial 
colaborarea. 

Partidul maghiar nu numai că s-a lăsat greu, dar a pus ast
fel de condiţiuni tncât orice colaborare era dela Inceput exclusă. 

Totuşi naţional-ţărăniştii de acord cu liberalii au mers pană 
la maximum de conceslunÎ. Cum tnsă partidul maghiar îşi a 
Iese ca tactcă de luptă tergiversarea pentru a obtme cat mai 
mult, partidul naţional-liberal s-a văzut: nevoit să ia o atitudine 
rezolută $i să demaşte jocul santagist al partidului maghiar. 

Delegatia perman~ntă a paTtldului naţIonal liberal a tmpu. 
ternicit pe ştIul său dl Dr. M. Mărcuş să comunice reprezen
tanţ lor partidului nilţ10nal ţărănesc că acceptă o colaborare cu 
ei In orice condlţmnl - pentru stabilirea unui front românesc -
dar că respinge orIce colaborare In cazul când se v"r mai con
tinua tratative bazate pe noi conceslunf cu partidul maghiar. 

Indată după această declaraţie categ0rjcă ŞÎ demnă, Dl. pre
fect M:1Tşieu a rupt contactul cu reprezentaţli partidului maghiar
meritul acestei atitudini ti revine şi Dsale - şi acceptând cola
borarea n~ton" l·liberaIă, a oft'fit partidului nostru un număr de 
mandate t g:ti cu acela ntmut pentru partidul guvernamental. 

Dr. M~ Mărcuş 
PreşedinteJe Organizaţiei Na· 

ţional-liberale din Arad, 

ChestlUmle de amănunt rămân tnsă pe planul al doilea; 
princip1ul frontulut românesc a fost salvat. 

care a condus tratativele de co
laborare cu partidul national~ţă

rănesc, tn vederea alegerilor mu-
nicipale. 

"Ii$ .... e 9 ... 

Convocare. 
Băncile Bănătene Unite Societate Anonimă 

Băncile Băniţene Unite Socielate Anonimă va ţine in 
ziua de 2 Mar tle 1930 la orele 11 a m. in localurile 
~entralei (im Arad t Bulevardul Rrgina Maria 8. 

a YLlI-a Adunare Generală Ordinară 
1& car~ ne permitem a invita pe toţi ac\ionaril 

OBIECTE: Direc'iunea. 

~. oelegarea a doi acţionari în scopul verificării pro· 
ccl!ulul verbal 

Z Ueciderea asupra raportului dlrectiunei şi al comite
tului de 8upravegherll, stabilirea biJanţuluf din anul 1 g 29, 
repartizarea câ1ugului .i deciderea asupra absolvărilor.< 

... ..... , eaa asea , 'ţ -..." USI 

3. Complectarea comitetului de supraveghere. 
4, Autorizarea direcţi unii pentru executarea în sfera sa 

de .clhîtaie a sch mbătilor cerute eventual de judecătorie. 
Rugăm acţlonarH, ce doresc a participa la adunarea 

generali, a. depline actiunile lor până in zilla de 27 Februarie 
11130 la cassa noastrA în Arad, sau in Timişoara sau la cea 
a sucursalelor noastre din Atmaskamaras, Aradul-Nou, Beşe
nova-l'oouă, Be~enova·Vecht', Biltd, Blllgăru~. Buzia", Caranse
bes, Carei, Cărpiniş, Cenad, Cenei, Com10şd, Cornloşu!·Mare, 
Elek, Ef'gelsbrun. Glogovaţ, Gotttob, Grabaţ, Guttenbrunn, Jă
năşau, Jecia-Mare, Jimbolea. Lenal>htnm, Lipova, Lugoj, Nereu, 
Neudorf. Orţiljoara, Panalul-Nou, Pâncota, Peciul.Nou, peria· 
moş, Sfântll-Ana. Sânrnatt'n, Sandru, Satchincz, Sânnicola.ul
Mare, Sân petru Nou, ~chondorf, Semlact Şiria, Teremia-Ml(:ă, 
Timîşoarl>·Fabrică, 'Iimi~oara·Josefin, Tomnatic, Ulhelu, Varia, 
Vioga, Wiesenhaid, Zâdărlac. 

BAncile Bănăţene Unite Societate Ananimii. 

AcU ... e 

CasIa şi valute. · · · Depuneri la alte bind · · 
Cambii · · · Imprumuturi ipoteare · · Debitori . · . . · · · 
Fonduri pt garantarea serisor . · fonclace . · · · · Efecte şi cointllresărl · · · · · .!mobile: 

2 palaturi ale Centralelor, 3 pa· 
laturi din Berlin, 13 case ale 
9Ilcurs,alelor, 12 case de chirie 
şi alte realităţi · · · · Intreprinderi proprii · · · Poziţii transitoace . · · · Garanţii . · . " · · · c - --

A.lexandrll Bbtl m. p. 
ditKtor executiv 11.1 centralei Arad, 

Bilanţ la 31: Decemvrfe I929 
~ - . - _.-

I I 

Capital social 26,637.932i- . · · · · · ........!'.018..:...4B9j- 73.656.421 - Fond de rezervă · · · · 667,414024
1
::- Fond de dubioase - · · · · 6,578554,- Fonduri difente culturale 

266,878191 940,670''''r Fond de pensiune · · · · · · 1- Premiu de 1 ()O/o al r bllgaţ. cu prerruu 
., 260.000- Obligaţiuni în circulaţie · · · 31.941157 - Imprumuturi cedate · · · Depuneri spre !ructificare; 

pe libel . · · • · · . în cont--<;urenl · · · · Creditori · · · · · 23,417.82°1_ Cambii ree!comptate · · · · 34,054665- Cupoane> neplătite · · · 9,128,144 POZIţii tr41Dşitoare · ' . · · · 20,989.844 Gara.nţii . · · · · · ~ Soldul profitului · · · · · 
20,98!l844Î 1.l1a,128.976( -

1 1 

Arad-Timişolll"a, Ia 12 Februarie 1930_ 

Carol Novofny m, p. Oskar Ludwig m. p 
director uee. al centralei Timişoara. prime ontabil al centralei Timişoara. 

- ~ --" . -- - . _. ~ 
i 

49,691.0791-

I 130,000.000 -

7,000,000-
150000 -

~6,712 - 60,327.791 -
-

33_92°1-
2,133.8;'°1-
1,660.881 -

682,114.991 -
786,714.505 -104,599,5141::, 

N,901.333 -
78,827300 ~ 1,''','''-16,424.137 -

20,989JM4 
26,515472-

20,fl89.84(-11.11:3.128.976<-
111 1-

Ioan OBntner ID. p. 
primcontabil al centralei Arad, 

cont, auto 

D i r e c tiu nea: 
Dr Esebker m. p. preşedinte (Timişoara) ScbiU m. p. preşedi nte (Arad) Wei!l'enburger ID, p. director general 

Aaelm. nn m. p. vpreşedinte (Arad) Dr. Jleitter ID_ p. vicepreşedinte (Timişoara) 
Dr. Andres ID. p, ~nge'e ID. p. Dr. "ntiu_ m. p. Ba umvinkter m. P. Bendler ro p. 
D1' BuschmaDn m. p. Blutlllge- ID. p. Daq\'yi m. p. Oantner IJI. p. Dr K.ăuter ID. p 
LidoU m. p. Mandl m. p. M lIes m. p Natliand ID. p. RtHhy m. p. Scheref m. p. Of. Spabn m. p. 

Comparind bil&D,ul de faţli cu regis reie principale şi sec u ndare l'am ghit tn Qrdine. 
AradeTim.işcara. la 13 Februarie e 1930. 

C O mite t u J deS u p r a ve g b ere; 

BI a skovks ID. p. 
Dr. K epU m. p 
Wink!er m. p. 

, 
Dr .. El1ge"s ftI.. p. preşedinte (Timişoara) Reinhart m. p. preşedinte (Arad) Dufs('hek m. p. n,. fffeb. m. p • 

Cat costă D cutie de chibrita 
Precum se ,Uel prin gospodAri .. 

guvernului d-Iul Manlu. am ajuns cI
a cutiuţă de chl brlturl costA 2 lei ,1 
60 bani ŞI aceasta pAnă io luoil". Iar' 
dela Iunie inainte, cutiuta de ch brfturi 
se 'Ia vinde cu 3 (clt~,te trei) LEI~ 

I Acum, pentru 40-42 de betlşoare
de chlbrite se plătesc 2 let ,i 50 de
bani. 

Ca să cumpere un tăran o cutloti, 
de chibrituri trebue sA vândA UD kg.., 
şi jumătate de porumb. 

Se pare cam de necrezut. Dar aş.o 
este. Pentru o cutIuţă de chIbrituri 
a ministrului de fmanţe tn aDul 1930, 
un ţăran care mw.nceşte din :.lorl ,i 
până tn noapte va trebui Iă vândA J. 
kg. şi jumătate de porumb. 

Intr'adevăr la sate un kg, de porumb, 
se Vinde cu 1 leu şi 70-1 lea ,i 80. 
Aşa dar, ea UD gospodar ruraJ !I

şi poatA aprInde lampa ,i IA hei fo
cul, trebue să rupa de la gura. I kg •. 
şi jumatate de porumb. Pentru zeca 
pachete de chlbnturl va să zică tre-· 
bue să dea o ferdtlă de porumb. 

Ce ZIceţi de uth:! de gospodărie 1-
Aşa a fericit guvernul de .stbl pe 

bi rţll ţlrani de la sate. 

J udecătorJa mixtă, 8alonta. 
No. G. 2823/1939 

Publicaţiune de Iicitatiune. 
Subsemnatul delegat Judecăto

resc prin această publică, că In 
baza deciziunei No. 4038/1928 
a Judecătoriei mixte Salonta, in. 
favorul rect Stan Gheorghe repe .. 
prin: IOSif Teoran advocat Sa
fonta, contra. dom. In Tămasda 
colonia Rtgina Maria ppntru tn
cassarea cJeallţei de 8000 Lei şt 
ace. se fixează termen de licita
ţie pe 3 MJftie, 1930 p. m. la 
ora 16/ la faţa locului In Tamas
da col. R, g oa Maria, unde se 
vor vinde prin licltaţiune publici 
juridică 2 caii, 4 perini, 1 masA,. 
1 pat, 1 cântar decim. 5 kgr. 
săpun, 1 cântar de prAvă1ie. t 
cott ţ, 10 lemne de lucru etc. tit 
valoarea de 15 570 Lei, in caz 
de nevoie şi sub preţul de es
timare. 

Intrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost execvate şi de 
alt şi aceştia şi-ar fi eâ?tigat 
dreptul de acoperire licltaţ,unea 
prezentă este ordonat! şi in fa
vorul acestuia in sensul art. LX. 
1881 § ui 192 

Salonta, la 11 Febr. 1930. 
Indesclfra bit 

RECLAMA 
este 

sufletul comerţului .. 

KosZlka m p K· âm .. , m. p. Mnb,lo ID. p. 5zănt6 m. p. 01'. Vă 'adi m p. Weil ID. p. 

----~--------------~~~~~~--------~----------~----------------------------------------------------------------G.li:lfil rc;SpuUZdbU: Z. HANUOCA l'Vaud 1 LpUgl dlU:l UU!IWc,z,clue, Ar ct\! 
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