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Ţara va judeca pe toti cei ce de· 
zerlează dela datorie. Iar cei cari 
vor cauta să iasă din cadrul legilor. 
vor fi tralati aşa cum legile prevăd. 

In această direcjie, nu trebue SH 
exisle nici o îndoială. 

Din discursul dlui Duca 
Minis. Int. Ia cameră. 

'--\ 
c'. ""'rgan al Partidului Naţional-Liberal. 

• 

Anul V. - N·rul 13 II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet \1 Arad 25 Martie 1928. 

O~claratia ri~iculă 8 nHtional-Iărăni~tiIor 
confirma ~~~cul întrunirilor ~e Duminică, 
- Răspunsul d-Iui 1. G. Duca. 

D~nii St. C. Pop, la Camerd 
i 1. Răducanu, la Senat, au ci
rl o declaraţ;e. prin care, DUPA 
:E SUBLINIAZA SACRIFIC/!
rE FAcUTE PElv1RU A SE 
lDUCE CÂTEVA MII DE DA·, 
,f EN 1, se arată cd parlamentarii 
aţiona/-ţărănlşti nu mai parti
ipd la lucrdrile actualelor Cor~ 
luri Legiuitoare. 
S'au supdraf, aşa cum s'a su

'drat vdcarul din fabuld, pe sai. 
"Făcuserd bIeţii oameni sacr/
reii materiale mari ca aducerea 
sistenţei, spre a spera o rapidd 
'espdgubire din bugetul Statului! 

* 
0-1 l. G. Duca, ministrul de in-

trns, primit la tribună cu ovaţii, 
dat În numele guvernului urmă

Irul lapidar răspuns: 
Man ifesta1ia partidului 
lalional-Tărănesc, est e, 
liră Îndoială, din toate ma
,if-:!lta'iile ri~icol. din. u!
Imn zece an.. cea mal r.
iieoli. 

1-] C. 1. ARGETOJANU, mi
istru] agriculturii, Intrerupe: Se 
ftorc la toamnă iarăşi: ... 
0-1 1. C. Duca: ~ Se vor 1n

larce, poate, la diurnă. 
~In orice caz, ca un partid, 

ne revendică puterea, să- şi 1n
~ipuiască, cUln şi-au închipuit 
LJmnealor, că au să facă rJ a
linare la Bucureşti, câteva mii 
e oamenii t aduşi djn toate col
Irile ţării şi că aceasta va fi 
lficientă, pentru ca Inalta Re
~nlă să demltă guvernul şi să 
leme pe d-l Maniu la cArma 
tatului~ este, de o aşa - cum 
l zic? nici nu găsesc cuvântul -
Domenală naiVItate politică, incât 
J poate să inspire decât o a
~ncă compătimire. 
.Faptul că Naţional-Ţărăniştii 

au retras. n'are nici o impor
nţă. O-lor, s'au retras, cel puţin 
~ 10 ori în ultimii 10 ani. 
·Odată mai mult, odată mai 

Ilţin, ce importanţă poate să aibă? 
,. A! are o singură importanţă 

l dovedeşte ţării şi celor care 
1 o ştiau incă, că prin aseme
,. mIjloace nu se poate reven
ea, In România Mare, puterea. 
,Prin urmare, situaţia po-
tlcă nu este intru nimic In· 
.enţatA prin gestul D-Ior. 
.. lor rAm An in opOZiţie, noi 
kmAnem aci la Guvern. 

"Dacă vor rămâne in cadrul 
le.gilor, vor fi trataţi cum merită 
să fie trataţi oa menii cari Te m ân 
în cadrul legilor; dacă var in
cerca însă sa iasă din cadrul le
gilor, vor fi trataţi cum legile 
prevăd că trebuie să fie trataţi 
acei. cari cautl să iasă din ca· 
drul legilor. (Aplauze prelungite). 

"Iar noi cari suntem aci, nu 
ca un guvern provizoriu, ci ca 
un guvern hotărât să ducă până 
la capăt menirea ce i-a fost tn
credinţată de factorul constitu
ţional al ţării, guvernul Îşi va face 
până la sfârşit datoria, şi 'şi va 
indeplini În intregime programul. 
De aceea, concluzia mea este, să 
nu ne mai pierdem vremea cu 
gesturile dumnealor şi să pro
cedăm mai departe la lucrările 
ac~stei Camere. (Aplauze entu
si aste şi prelungite; strigăte de: 
Bravo! Trăiască guvernul !14). 

* 
Declaraţia d·lul 1. G. Duca, 

in numele guvernului, cons
titue o admirabilă lectlune po
litică, dar in acelaş timp şi o 
precizare categorică a situa
ţiei politice. 

Guvernul Îşi continuă opera 
de consolidare şi e hotărât 
să ducă până la capăt misi
unea ce J·a" fost incredintată 
de factorii constituţionalf ai 
ţării. 

Guvernul işi va face până 
la sfârşit datoria şi-şi tnde .. 
plini in intregime programul 

Marile manifestaţiunJ po
pulare au demonstrat că in· 
crederea populaţiunei il e a
cordată necondiţionat. 

Iar lnc;rederea factorilor 
constltu1Jonalf li este de ase
menea pe deplin acordată. 
Ţara va judeca pe toti cei 

cari dezertează dela datorie. 
Iar cel ca rl vor căuta să 

Iasă din cadrul legilor, vor 
fi trataţi aşa cum legile pre
văd. 

IN ACEASTA DIRECŢIE, 
NU TREBUIE sA EXISTE 
NICI O INDOIALA. ,. Viit" 

~ 
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Procesuloptanţil~r. 

o nouii fazii a litigiului 
In Olimpul păcii, procesul care r cidentul provenit între ontanţii 

continuă să menţină Incordată unguri şi statul român, apllcato
opinia mondială asupra preten- rul reformei agrare .. 
ţlilor optan ţilor unguri fată de Dela inceput competenta ace
aplicarea reformii agrare În Ar- stui tnbuna) mixt, româno-ungar 
deal, a luat o nouă fază. Desi- a fost declinată. Căci el nu ju
gur ~ă această nouă fază -faţă deca pe baza dreptului interna.,· 
de de celelalte anterioare - nu ţional, pJângerea ungurilor, iar 
mulţumeşte câtuş de puţm cauza nu după )eglle naţionale. Cu alte 
rom;inească. cuvinte acel tribunal mixt dela 

Vom arăta deci, făcând un Paris nu se obliga să ţină seama 
istoric al procesului ce se men- de legea românească cea care a , 
tine de cinci ani Incoace. prilejUIt reforma agrară. Tribu-

Se ştie că reforma agrară, pro- nalul mixt se mărgmea la jude
misă solemn de glonosul rege carea doleanţelor ungureşti din 
Ferdinand la începutul răzbOlu- punct de vedere pur juridic In
lui mondial, a fost votată la ) 917 chipuindu-şi "cd este vorba de 
şi pasă apoi in aplicare: la in- un bun expropri1t contra voinţei 
ceput in vechiul regat şi apoi şi proprietarului sdu", negl1iând im-
in p:ovinciile alipite. portanţa socială a reformei. 

E de prisos să mai amintim Eră firesc ca să contestăm 0-
eficacitatea şi utiiul acestei fe- portunitatea cestu; tribunal mixt. 
focIT.? 2grare din punctul de ve- Şi am ajuns asHel din nou tn 
dere SOCIal când e suficient să faţa Consiliului Ligei Naţiunilor. 
spunem că plin apucarea ei s'a Consiliul n 'a tăgăduit rolul mă
zăgăzuit pericolul bolşevic ce reţ al reformei sociale şi a inte
ameninţa întreagă Europa. Ies că România nu poate accep-

Pr~n aplicarea ei, s'au jnstărit ta soluţiunea pur juridiciară. 
cei cari au luptat pentru idealul Deaceea in sesiunea de toamnă 
naţional, Iar intr'o democratică din anul trecut, la 19 Septem
Iniţiati vă s'au instărit şi cei lip- vrie 1927, Consiliul a dat o re
siţl de vreo proprietate imobiJă fie zolutiune lit'giu ui expunând prin 
el streini, fie români. Aşa s'a fă- Sir Austen Cham berlain trei prin
cut ca In provinciile alipite să cipii călăuzitoare. 
fie Improprfetăriţi deopotrivă ro- Iată acele 3 principii aşa cum 
mânii ca şi ungurii, saşii, secuii au fost expuse: ' 
etc. Şi mfăcându-se deosebire de, 1. Dispozitiunile regulând 
naţionalitate, celor improprietăriţi pacea, in urma războiului din 
nu s'a făcut nici o deosebire I 1914-18, nu exclud aplicarea 
aici de naţionahtatea celor ex- pentru Unguri (coprjnşi şi 
propriaţL Astfel au ajuns să fie aceia cari au optat pentru 
expropriate imensele latifundii naţionalitatea ungară) a unul 
ardeleneşti cari erau proprietatea plan general de reformă a-
grofdor şi a baroni1or unguri. grară. 

Dar cum aCfşti Jat fundlerl 2. Nici-o inegalitate nu tre-
deodată cu dezrobirea Ardealu- bue sa existe între Unguri şi 
lui au optat pentru cetăţenia un- RomAni, atat in termenii legii 
gară, au crezut că din acest mo~ agn re, cât şi in modul in 
tiV ei se Învrednicesc de un tra- care ea a fost aplicată. 
tament privilegiat. Această cre- a. Cuvintele "sechestrare
diuţă a lor n'a putut fj satisfă- sau "lichldare" menţionate tn 
cută de legiunea după care s'a articolul 250 din tratatul dela 
făcut reforma agrară. Trianon, care nu are in ve-

De aici începe "oftatul" optan- dere de cât teritoriile cedate 
ţilor unguri,' de Ungaria. se aplicA numai 

Ca'ntotdeauna, ungurii decâte- la măsurile luate contra pro
ori au avut prilejul ne-au parit prletătU unul Ungur, În zi- ' 
Ligii Naţiunilor dela GenC!\18 şi sele teritorii şi 'Întru atât cit 
astfel iată-ne ajunşi la bara Ligii acest proprietar este supus 
spre a răspunde şi explica ma- ungur. 
rea şi enorm de folositoarea re- Rezu1tă din acestea că, Consi
formă agrară a cărei valoare ni- lIul a tins spre o soluţionare a 
meni n'a putut-o contesta. litigiului având tn vedere latura 

S'a instituit deci In acest scop sociali a reformei. Şi sub acea
un tribuna) mIxt, compus din ju.. sta forml, RomAnia a aderat firă 
decători români şi unguri ,1 cu 
sediul la Paris, spre a judeca ln~ (COfItlnaare pe pal· V-a). 
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Con c luz i u n e. Ţinutul Hălmagiului. Examinând " în rezumat desvoltarea populatiei şi mijloacele f 

de tralu. vom ~constata \le rând, că: 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 1. Numărul populaţiei e în scădere, Din 21207 suflete câte n 
arată numărătoarea dela 1910, au mai rămas 19634 sufiete la 19~ 

De Traian' Ma-ge-CpiO,(~ iar in 1927, adecă după şeapte ani, numărul lor scade la 19250&1 

C fi z a e con o mic ă i e ner a 1 ă. 

Cum se nărue credinţele in Munţii Apl:Ist:ni. 

2. Culcura cerea/elor prm expatlziunea in terenurile forestier'" 
ajcUlge Î1 conflict cu prevederile codului silvic, $i totU$t acoptl 
abia 20% din. trebl1inţ~le locale. ProJu.:ţta anuală de g:âlt şi PC 
rumb fiind de cea. 12402 măji metrice t iar consumul cea. 693(} 

Cum s'a spulberat mirajul unei bunestări economice. trebuesc deci importate anual cea. 56900 măji metrice, adecă cea. 5_ 
În uitimii 30 ani d{'osebim !rel perioade distincte în viata economică a vagoane de cereale.: 

acestuI ţinut: 1. Drla 1890-1914. contractarea de imprumuturi bancare pen- 3. Creşterea vitelor prin exploatarea exlenzivă numai a păşI 
tru Înjghebarea gospodAriilor. 2. D.:'la 19.4 1920, ach tarea datoriilo!', mirajul nilor~ şi a {â l1eţe lor, ,ameninţă cu iminenta primejdie a degradaT 
unei bunestări eCJnomice. 3. Dela 1920 şi până in prezent, o epocă de tranz,ţ1e, munţilor. Izgonirea treptată a pădurilor spre culmi prin desţelmin 
sfârşilld printr'o criză economl,ă generală. coastelor şi păşunatul abuziv, deschide calea torenţdor, potenţeal 

Cam dt'pe la 1890 se incepe activitatea băncilor În acest ţinut. Ţăranii eroz'unea, schimbă condiţiile climaterice şi prin aceasta pefÎcliteal 
contractează imprumuturi pentru a cumpăra resturile de moşH rămase proprie- '1 . A .... \ • • f t 1 d 
tarilor după segregart", îşi clădesc locuinte şi alte supraedlflcate mal spaţioase, agncu tura nu numaI [fi val e aprOpIate, el e ee u ezastruos 
cari nu se mai acopăr cu paie, ci cu nllg1c", îşi procură ammale de solu. La dl:spăduririi se intinde până departe în inima câmpiei. Cu toate c 
aCf'astă refacere a gospodAriIlor a cOlllnbuit mult şi capitalul trLrtis de către după războiu terenurile păşunate sunt mai întinse, numărul vite" 
emigraoţii din Ameri.:a. Lăcomia de pămant şi inventar agricol a îndemnat pt' scade. Dm 27481 capete de vite aflătoare in anul 1911. in am 
mulţi propridari sa ach\Zlţiont'Ze datorll pe care nu le mal Iluteau suporta, cu 1927 s'au numărat numai 16700 capete, (bovine: 5680, cai: 141 
toatecă dobinzile cu comlsioaoe cu tot nu se ridicau peste 10%' aşa că numai capre: 2342, porci: 3013, oi: 4248). 
moratoful acordat odată cu Isbucnirea răzbliului a salvat numeroase gospo-
dării de un f~llment sigur. 4. Pamăritul se negiigeazd, ne mai putându-se valoriza Irui 

Dela 1914. În cursul răsboi ului, producându se inflatia monetară şi deval~ telc, Iipsind debuşeurile de plasare de odinioară. Rămâne totuşh 
van·a coroanei. femeile rămase acasă, sprijnite cu ajutoare dela stat pentru piincipal izvor de câştig, capabil să expoJteze chiar in actual 
bărbatii duşi la războlu, dar mai ales din valorIzarea vitelor şi a fructelor pe stadiu într'un an de rod cea. 252 vagoane mere, 32 vagoane ni 
preţ\lri ur;ate conzlderabil, au plătit datoriile de băn:\. Sarcinile publIce, atât şi 166, vagoane prune. (Din prune se extrag 15-16 vagoane ţul[ 
În cursul războiuluf, cât şi ill primIi anl după Ullin', statul susţinânduase mal şi 4-'5 vagoane magiun). 
mult din imp.rumuturl, erau minime. Cu preţul a câtorva purcel, ori perechi 
de pul chiar se plăteau datorii, care intre imprejurădle de dinamte de răsboiu 5, Codrii, de fag şi stejar, odinioară pe o intindere de 358: 
nu s'ar fi putut depura în ani de zile. Banul curgea. Toate prOdusele oferite jugăre, abia de mat oferd spre exploatare, in prezent sau in II 
spre vânzare se valofllau repede şi cu preturi in continuă creştere. Au fost torul apropiat, 6314 jugdre pădure de fag. Nu mai contează I 
epoce CâIld ('ra de ajuns să cumperi azI o pereche de boi şi s'o vinzI peste nici celelalte daruri ale pădurii. Lipseşte ghmda, jiml pentru hrar 
o săpUmână, ca să câştigi câteva sute, ori chiar mii de coroane. Mălt'Strli porcilor. In anii revoluţiei s'a distrus vânatul nobil

l 
cerbii, căpria 

din Hălmagu, Îndeosebi tAbăcaril, îşi agonisiseră capitalurl Importante. Fă;u-
sem o socoteală pe vremuri, o pereche de opinel cari pe producent îl costau rele, aşa că azi pădurile au rămas orfane de fduna superioară. 
10-15 coroant>, se vIndeau 150-200 coroane. lnduslrUle forestiere lucrau cu 6. Carierele de piatră stau mai mult închise, lipsind imţiată 
eforturi tot mal inteţite, oferind prilej de muncă. Mai ales în p'imil ani după de reparare şi complectare a şoselelor şi peste fot Î/1.demnull 
Uatre, in tpoca cea mai prununţată a inflaţie! monetare, se crease şI aici o ln- constructIe. 
tensă activitate economicA şi un belşug aparent caşl in legenda plină de fan- 7. Industria casnict'J, pe sfârşUe -Fiind pădurile şi lipsind i 
taz!e a lui Faust. - J' 

A urmat tn luna Septemvrle a allului 1920 sch'mblll coroanelor in lei buşeurile de deSfacere, este in pieire. Altă industrie permanentă! 
care a pus capăt belşugului monetar. există, 

Ne şUindu-se 'proportla în care lie va face schimbul, pierzându-se in- 8. Comerţul bdştinaşilor, reducâfldu-se la importul in parit 
credrrea fi,ţă de moneta hârtie, oamtnil cuprinşi de panică, şi-au plasat mult cerealelorJ exportul de vite şi a produselor pomdritului, este depe 
putinul numărar În cumpărături de materiale, indeosebi vite. Tot Îa acel an dent de capacitatea de producţie şi conzum a populaţiei. .J. 
s'a produs intiiul atac de criză economică. Criza financIară, incetarea e~or- 9. In domeniul muncii salariateI ne mal putdndu-se găsi"': 
tulul, lipsa de nutrt'ţ; ofertă mare, cereri .putlOe, şi preţul vltt>\or a căzut ver- uG'J'amertle prin apropiere, iar em'grarea din tard fiind proh b;j~ 
tlginos. Din lipsa de nutret, se tăiau vite mai numai pentru folosul de piele, 6' ~I 
căci carnea ajunsese liA se vanz! În HălmaglU cu 1 leu kllogramu!. De aci s'a declarat şomaiul. Peste 3500 muncitori de ocazie, mai ales 1~' 
incolo crlzf'le economtce s'au tinut laoţ. Foarte interesar.t şi demn de ramar- perioadele destul de prelungite ale repauzului agricol de acas -ioj 

cat este faptul că incetarea exportului prdextat În felurite chipuri, colncîdea caută zadarnic ocaziune de lucru. ~ 
Cu anii şt perioadele lipsltt de nutreţ. Este adevărat că după războlu, ţăranII 10. Reforma agrardl care din punctul de vedere al localJ-'..;,t 
indemnati de păşuoatul abuziv pe terenurile p!durilor defrişite, ţineau un stoc eiJor ar fi avut de scop sd uşureze prin coloa/zare înviorarea. 
de vite pe care il puteau Indtstuli numai anU boga ti in nutreţ, care se reduce ,)1; ~ 1 
la produsul fânetelor naturale; Iar un an secetos dărâma tot ce s'a clAd1t io cei propriett'J1i pulverizatd in prea mare mdsuru, a su,erit ee II 
mod frandulos ia detrimentul domeniului forestier. Pădunle se răzbună şi ruşinos fiasco. Din Î1ltreg ţinutul, au mat rămas 45 colonişti, căra 
ele cum pct. li s'a distribuit la câmpie In total 473 jugăre pământ, dar până 

Criza econ:lmfcă se agravează generalizândll·se în toate dOllentlle, dupăce prezent n'au fost incă improprietăriţi. 
dela 19,6 se accentuează tot mal pronunt t hpsa de numărar şi se tnct-pe II< * * 
din nou alergarea după împrumuturi. In locul cămltarilor cunoscuţi de odl- Rămâne. dE"ci. ca ultim remediu pentru Ţinutul Hălmăgiului 
oloar!, Popa Ioao eela Hălmagiu, Popa luga dela Magullcea, Cula df'la LUD- • 
cşoara, Bulz dela Şte'a, şi in locul bănctlor care inainte de răz.bolu se Il). I"tensificaretJ pomăritului p,.i" industrialiIJlJretJ fi ~ 
mulţumeau cu 1O()/~ dobândă; se ridică alta ceată de cămătarl şi mai acerb' IIIerâalisarea fructelor, ca,.e presintă ~aste posibilităţi de " 
tn lăcomia lor, .. laturi de care se coboară Şi băncile. Nu vom aduce vină eoltare, fără să prejudiciese intru ni",ica confor",aţ;u"etlo. : 
particular' lor cari jA 'mănesc 100-200 0/8, dnd ŞÎ cinstitele Institute de cre- calitatea solului, tJ age"ţilor climate,.ici, fi estetica generalII. 
dlt operează cu 30-40%. ptus, de multeori, şi alte ploconeli plăt1te. Populaţ'i 1, ~ J lJ ' W 1 . fiti ţ 1 
este şi mai expusa azi irglodării io datorii, când oament! şi-au perdut notiunea 'v/. m un6ltiţ,rea paşune 01' fI ti IIe por. _ 
valorii banuiui. Datoriile se dublează an de an, Imoozltele cresc, şi asi .. l. c). E:t'ploatarea carierelo,. de Piatră, inexhaur;alJile. 
ne-am trezit în situaţia precară dela data Iz.bucniri! războiuluI. Banul s'a rein- d). Ca ajutor imediat pentr" comblJterea şomajulHi, lIe ~ga 
tors acolo, de unde a pornit, trecerea lui prtn mâinile nevoiaŞ'lor şi Începutul pornire(J construcţiei proectatei ciii ferale Vârfurile (Cit#efl ~ 
de bunăstare e:onomh::ă a fost un vIs trecător, un miraj efemer de bunastare _ Vaşcău,' complectarea fi reHOfJarea căilo,. de COHl"";Caf. *.. . peste tot. ). : 

Dar, acest ţinut Du-şi mai poate regăsi nici situatia avută odinIoară Pomăritul reclamă industriei conservarea fructelor tn stare crud 
din pricina configurat1uali nefavorabile de graoitA şi devastarea pădurilor, În zahăr, uscarea lor j f '.ibricarea de ma~mt:ladă, dulciuri, beuturi făc Se 

Luând io considerare cA s'tuatia precară a MuotUor Apuseni Se dato- ritoare, "destllarea de alcohol, ambalaje, etc, z! 
reşte to mare parte jertfei aduse pe altarul naţional - lIpslndua se de H n- Carierele of~ră piatră pentru şosele, de construcţie} iazonl Vi 
terlaod, - precum şi politicel flOanaclare de Stat, fie ea oricât de motIvata; 1 t 
-:- guvernanţilor le Incumbă datoria morală ŞI naţională, să cootribue prin var, c men . ,nc: 
Jertfe oeprecupepe la a.,anarea vltţll eCOnOlRlce de aici. Pomă,itul fi e~p oatarea ctJrierelor de piatră, SUNt ,i"lrh:ţ 

Va intârzia interventia salvatoare a statului, _ foamptea îşi va face ia ,.ele ra1ll"ri de prodllcţie din ca,.. In present poale sd ;tI "~rti 
curând apilnţia spectrului ei hidos şi lasdlclenţa alimentară deveniti ende- tere ~indud,.;tJ. locală. : şi 
mică, va despopula prin Ina ioitie plaiurile a.:estor munti. Calea ferată Arad Brad ·este la dispozitla acestei industriL blJ 

'rol 
======================================================================================~-C~ 

DEPOZITUL 
fH~~l~II ~~ S~~~ ~e t~rDtotă Si m~;ini ~~ ~ătlt 
• • • PUCHER • • • 

A RAD, Piaţa Avram Iancu 3. 

Cele IDal splendide 80be de teracotA 'Ii m.aşlni de gătit 
din ţarA " din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformări, cAptuşirl de părete din plăci de 

tayance se pot face prin preţurile cele mal reduse prin 

sotia lui M AUR 1 TIU S TEl N 

Rog onoratul public, a-mi da' fot concursul. 

Hu 
1 s 
p. 
~) , 

( 
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No. l51 I 1928. 

Publicaţiune. 

Prlmâr ia Agrlş publică !fel ta ţie pe 
ziua de 30 AprlHe 1928 ora 11 pentru 
exarendarea cariHei de peatră afjă

toare În pădurea f xplOpiată 

licitaţIa se va tine conform leiei 
cont~ bliltă tii publice, cu oferte iac hlse. 

Condiţiunîle se pot vedea în biroul 
notari al. 

Agriş. Ia 13 Martie 1928. 
Primaria 

R 
Ca membru al Consiliului comunal din oraşul Dv. sunteti datori a 

,. Nr. 258 

-;'~ 

N 

I '. 
,\ 

A " 

.~': 

~l' 
~ 

1 

() 

Vă. interesa la o bună. şi repeue comunicatie prin oraş, prin care, fără'n

doială Vă veti câş1iga multi prieteni. 

O mare parte din locuHori se plâng contra legăturilor fârzii din oraş, 

deoarece ei simt că prin aceasta se pierde nlllH timp care ar putea fi in

trebuintnt cu folos. Aceasirt întrebare a transportuluj din oraşul Dv. se re

duce la unica chestiune il unei responsabilităti considerabile. Astăzi este 

dejil recunoscut obşleşfE' că Omnibusnl moior-transport este de lipsu în 

oraşe grabnice, de cflrc atârnă o aplicatiune cu succes a principiului trans· 

portăl'ii eftine. In primul fund nu este de lipsă ca să multumim - împre

jurul acestei probleme economice - eftinului cost al achizitiei deoarece 

No. 5181 1928 Primăria Şef tin. 

Publicaţlune. 

, Se aduce la cunoştintă generalA că

in ziua de 31 Martie 1928 se va ţi

nea licitaţie cu oferte Închise pentru 
confl:cţiooarca alor 4 dnduri de haine 
de iarnă Ş! 4 rânduri de haine de 
vară precum şi 4 părechi cizme şi 4 
părechi bocanci pentru servitorii co
mllnal!. 

Condiţiunlle se pot vrdea in fiecare 
zi la Primăria comunal! Şeltln, 

Şeitin, la 9 Martie 19L8. 

N succesul afârnă de OmnibusuI-motor: in primul rând a neinsemnatei lipse Nă. 257 

de combustibil al acestuia şi coslului de transport zilnic. Afară de această 

Prirnălia 

A problemă a coslului de transport, doriti neîndoios un franspod sigur, un 

faclor însemna1, care să se ocupe cu transpodul conce1fileniJor Dv. 

ROMÂNIA 
InstHutul "MedicD·PedagDglc de Stat" dlD lneu, 

Jud('tul Arad. 

L Trebue să şli{i că motorul omnibus ,,1~1tei'lHlţioI1al" şi-a câştigaf re- No. 76 I 1928. 10 MlIfue 1928. 

nume - prin increderea şi neînsemna1ul cost de transport -~ în toale col-

turile Illm~i iar În ziua de azi nu esle Iară pe lume unde să nu 

fie in acliunc .~.- pe zi ce trece În Humăr nHli mare -~ motorul 

"Infernaro.nal". Ai'ară de marele "număr de diferile mărimi şi 

lipurÎ de moloare-omnibuse dinlre cari puieti alege, suntem instalaU 

penlru cJienfelti prompt la halta motorului-omniblls 

puka servi cu păl'tile e:sen\inle. 

pentru a Vă 

Dacă ne Ve li da posibilitatea ca să cercetBm împreună ClI Dv. un 

motor-omnibus "Internalional" ---- dela radiator până la axa posterioară, 

unitate cu unila1e, părticică ClI părlicidi, ~- Vă ve1i putea convinge că mo

toruh1l1mibus "Internaţional" se distinge prin conducerea foarie putin co

stisitoare şi prin transporiul sigur. 
). 254 

Eduard Karner A. G. - Timişoara. 
..... 4-~' .. """'v ...... · ............... ~ ........ __ ....................... -_ ..... ,..,.4-.......... · __ 1t#WOoJ· __ •• fY'e ...... - ..... _ ..... $4· ....................... _ .................. __ ...... _ ..... .,~".. ..... :w"r __ ...... __ .N' ... _ ...... _ .. _ ............ ~, .... .-__ .oN ..... _ 

'g:"lul România p,.eft,,,ttlra jud. Arad. 
Snv. Fin ,mei .\r ş1 E ,'0'0 mir', 

). 8293 i 1928. 17 Martie lY28 

Publicat1ul1C. . 
Se adllce la cuooşlinlă publică, că 
ziua de 7 Ar:lie 19~8 orele 1'1. a, m. 
va ţine 1n 10';(1lul Scrvciullli Fl

llciar şI Ecoiiomic drla Pref"dufd 
clcţulul Afild, lidt;~tiut1e publică cu 
~rte Îll,'hise in îonfori01tate cu art. 
şi urrnHorii din legea contabllităţil 

bilc!? pentrll vinderea aHtomoblulul 
'rotos" . 
Cddu( de S<=Jrdn! se poate vedEa 
I blroul St'ryjci~lui Flilanclar şI E,~o
!mi: 1n zilde oficioase illtrc or~le 
i_!3 din zi. 

Amaloni vor depune deodata cu 
11utarea ofertei şi o garanţă de 10% " 
l suma oferită. 

p. Prefect: 
~) DT. Lazar, 

Şeful servIciului: 
(ss) Strmca. 

Citiţi -şi r-ăspândiţi 

[
ziarul 

"TRtBUNA NOUĂ" 

..::.:.:.:.:.:.:.:.: :+:.:.:.:.:+:.:: •• • • • POl.ICLIN1CA • 

..,.. particulartrl .. 
~ Condusă de IP.edlcJ speciaHştf. ! 
! Bul. Rfogele Ferdlnand 65. (Soros Ben~ tel") ! 
• (p,stc d[um de gara eled.i<:ă Arad·Podgorla). • 
",.. ConsuJtaţhmi: 8~ 3 a. In. 5-8 p. m., pentru boli .. 
. ~ Interne, piept, femel, boli lumesti (venerice, săngf'), ! 
• copii, boli de dinţi. Ori ce fel de analize medlcale. • 
•• Tratamente moderne electrice. Examen radiografie •• 
~ (oglindă). ! • •• •• ::.:.:.:.:.:.:+:.: :+:+:+:+:.:.:.:: •• 

II1.vitare. 
Pub1icul rOluânesc este rugat să binevoiască a 

lua parte la conferintele ce se vor fine În fiecare 
\7ineri din postul n1are Ia orde 5 d. n1. în clădirea 
SelninaruJui teologic. 

. Comit, soc. ori. nal_ a fem, române. 
,.crETOW· 

Publicaţiune. 

Se aduce la cUJloştlntă, că pe data 
de 11 Apr i lie 1 Y28, ora 11 a. m, se 
va ţine licitaţie pub1'că cu oferte to
eh'se şi siRilat conform art. 72-83 
din Legea Cootabjlit~ţij Publfce, pen
tru aprovizionarea Institutului .. Me
dico-Pedag,-gic de Stat" dill Ineu, 
Jud. Arad, cu combusLbllul necesar 
pe anul 19.::8, În cantitate de cea. 15 
vagoaue de lemne de foc calitatea l-a. 
(;)OO-m, c.) 

Cor.dltlunlfe şi orice lămuriri privi
toare la acrasta licitatie. se pot cere 
ia fiecare zi in cancelaria admlnistra
tivă a InstltuluJul. 

DirecJlllnea Institutului. 
No. 256. 

Şcoala prima~ă de stat Mureşcl 

No. 24 I 1928, 

Publical iune 
Comlh:tul şcolar din comuna Mure

.şel pub!:că licitaţie pe ziua pe ziua 
de 26 Aprll!e 1928 ora 10 a. m. in 
lo;:alul prlmărid, pentru construirea 
UDul canal. Cond;ţlunile se pot vedea 
la direcţlunea şco:Jle!. Llcltaţ!unea se 
va ţinea prin oferte in"hise În con
formltde cu art. 72-83 din legea 
pentru Contl:!bilitdea publlcă . 

MtH<şel, b 24 Martie 1928. 
Cornitt lui şcolar. 

N·. ~59 

~ .... ~~ .... ~~ .... ~~ .. 
~~~.,("::' ~ lt!).~)....:::J:!l ~~}. rt:::1.!J. \.!).,..."}. 

Expozitie de picturii. 
Pictorul Marcel Olinescu, a 

deschis tn zilele acest(;'a o Inte
resantă expoziţie depictură, In 
sala cea mIcă a ~ Palatului Cul
tural. Sfătuim intergenţa româ
nească să viziteze această mani· . 
festare artistică romAneascA. 

Expoziţia va fi deschisă până 
tn 31 Martie . .. ~~ .... ~~ .... ~~ .... ~ 
'{:':J!J L:).-::~ ~~J:.J l..:).-:':~ .t:~J..!J L:).~~~trJ.!l 
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BANCA FEDERALĂ "ZORILE" ARAD, 

CONVOCARE, 
Băncile poporale federate sunt tnvitate a'şi trimite delegat spre 

a lua parte la 

a IV. Adunare Generală Ordinară 
care va avea loe in ziua de Joi 5 Aprilie 1928, orele 10 a. m. 
in localul federalei, respective, in sala de şedinte a comunei bise
riceşti ort. române din Arad, strada Ioan Metianu Nr. 16. 

ACTIV BiI~nt 10 Jl ~~cemurie 1~~1. • PASIV 

11 Ces~~ numerar Lei .1' 57.067;136 111' . f Subscris 117540
1

) 

21 Mobilier . : . • . ,I 42.276 - i CapItal \ VArsat 401.132:1 518.672]-
3i Efect~ de prImit. 'Ir4.449.048 - 2

1
1 Dep. spre fruct. . .: 582721-

41 Asoc18tl • . • .. 117.5401- 3:1 Ct. crd. Special . . i( 23.694[ 
~ Ind. lnsp. Centrala. I 24.460- 4' " " Simplu.. 113389 154;-
6( Dobânzi Datorate·1 35.127,- ~I Deponen1i de Reg .. II 24.460,·-
71 Div. capital Centrala I 1.5001 ~I Fond Local , . . . II 62,513:10 

; 

Ind. Imprimate .. I 12.063~5 7
1

1 Dob. Reportate . '11 315.560:" 
Capital Cenhala.. 25.0001 -, si, Fond Mobilier. . ,! 15.2691' 

11 I Dob. Re por!. Ef. de Plt. 1.5001- 91' Impozit de Plată. . II! 22.5681-
11 Diversi Debitori.. 24.000 - 10l Fond de Rez. . . . I 43.582! 

1li " Cooperatist .1
1

1 13.469: -
12! .. de Prev~d~re . I 29.394i ~. 
13;" .. PenslUnI. . '1 29.394!~ 
14) Primă de Muncă • • 50ul 

I 15! Ajutoare . . • . 2,500i-

I 
16 EL de Plată C. B. P.! 75,000:;-
17 Benef. net . • "1 163.581:21 

Conturi de ordine: l Conturi de ordine: 1 

Ef. în Garanţii Cent. 17.219.500;- II Ef. in Garantii .. 117.219.5001 
J-!I--

Total. .11
1

32.009.082!31 Total. . 1!s2.009.082
1

31 
L! II Il l --*"1: ----+1 -1 

DEBIT Profil si Per~eri fa Jl ~ecemurie l~ll. CREDIT· 

11 Cheltueli Oenerale. 
21 Salarii . . . . • . 

~ 
Diurne şi Transp. . 
Fond Mobilier. • . 
Impozite de PUii. . 
Dobânzi Fond. Ref .. 

7 " Fond. cooperatj' 
.. Fond. de Pens. 
.. Fond. de Prlv 

Benef. net. . • • . I 
.1 

I 

I 
I 

Total •. 11 

Il 

39.818150 
127.000 

41.529 -
4.227 -
3.790 -
4.143126 
1.224'81 
2.672181 
2.672 i81 

163.581,21 

390.6591~ 
I 

tii Dob~nzi şi Beneficii II 
21 Impnmale •... '/1 

3:j Registre Centrala . 1 

4' Dlv. Capital Centrala . \1 

l- I 

li 
il 

I 
I 
li 
il 
ii 
li 
II 

li 
il 
II 
II 
li 

Total .. Ii 

385.1971-
2.321:40 
1.641 1 

1.500r 

390.659140 
i 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 
Pre,edint,: Vice pT'lş,dinte. director: 

(S8) 1. Georgescu (ss) 1. M oldovan 
Pentru contabilitate: 

Dimitrie Giulan 
Şef-Contabil. 

(S$} Dimitrie Boariu (ss) Pavel Dârlea (ss) Alexandru Ţăranu 
(ss} Nicolae Miculai (,S) Teodor Leucuţa (ss) Mircea C. Nonu 

(ssJ .Nicolae Hună Bogdan 

COMISIA DE CENZORI. 
Subsemnatul Comitet de Supraveghere am examinat contul prezent şi 

ram aflat În consonantă cu registrele Federalei. 

(ss) DT. Tiberiu Moisă (ss) Ion Gebelean (5S) Teodor Luguzău 

Nr. 370 I 1928. Perrgul-mare contrlbue la sustine
rea medIcului cu suma de Lei 48.000 

Primlrla Perelul-Mare. adecA patruzeci şi opt de mii Lei, Şi 
locuinţă in naturA, iar comuna Perr. 

Publicaţiune de ConcurS. lui-mic cu suma de 48.000 adecă 
patruzeci şi opt de mit lei şi com-

Prlmlrla comunal! PeregL11- mare I bustlbl1ul Deces,ar. 
ImpreunA. cu Prlmlria comunal! Pe-
celuI-mic, publici CODcurs peotru 0- Cererile insoNe de actele recerute 
tuparea postului de medic comunal I la ocuparea acestui post. se vor fna~ 
cu sediul tn Peregul-mare. I iuta primăriei comunale Peregul- mare 

Condlţlunile de admitere sunt cetei 
prevh.ute de art. 5 din R, gulamentul 
lrgU Itatutului functionarilor publici. 

Retributluntle lunt celea prevlzute 
ta bugetul comunelor adeeA Comuna 

la 2~ AprIlie 1928 oarele Il a. m. Ia 
care dată se VI tlUea alegerea medi
cului, din partea cODs\l!uJui comunal. 

Pert'gI11~mare la 20 Martie 1928. 

Primdrla 

-
.. PLpGARUL" IN~O~lRE EGONOMI~GA DE P A~TR~ARE ŞI GREDIT DRAUţ-

ezil 
Domnii membrii insotirii economică de păstrare şi credit "Plugarul" ifia 

senzul Art. 19 din Slatule. sunl convocati la 1 
caii 

a XI Adunare generală ordinară mb 
care se 
înso\irii. 

va tine ii Draut În ziua de 17 Aprilie 1928 la ora 2 d. a. În localo I 
lat 

ORDINEA DE ZI: 
1. Deschiderea adunării. 

2. Numirea unul notar, 2 verificalori şi 2 scrulinălori. 

tre( 
I 

~un 

3. Raportul Directiunii şI a comisiei de control" stabilirea bilant ului l\ac~ 
1927 şi darea absolutorului. 'mt, 

4. Distribuirea profilului net. j 

5. Alegerea comisiei de control pe un en. eh, 
6. Inchiderea adunării. SPLJ 

pUI 
FASIVlaCe ACTIVA. CONTUL BILANŢ pe anul 1927. 

. ~, -
Cassa - ~-~ - ~- -' 57721 73 
Mărfuri ~- .- -- - 179654! 63 
Acjii In bănci -- , - 500 -
Mobiliar - - '-

_. 3262 10 

=~- 189t89 46 
- - -

~ 

1 

I Capiial - - -I 
Fond. de re1.ervt\ -
Diverşi creditor! --
Div!denjă neridiclllă-

Tanliemă neridicată -
Profit net - - --

-

--

-
-. 

-

~ !'I-N 

3))001 -

695891 40 
39415150 
1246°1 -
12921134 
193031":: 

1891891 46 
i-
I 

, 
dOI 

pOl 
tiR' 
aCt 
ga1 
Mi: 
es1 
tiCI 

Draut. la 31 Decemvrie 1927. Tr. 
-. Direcţiunea: - iru 

(s. s.) GHEORGHE POPA ' (s. s.) GHEORGHE BALlţe~ 
dir. executiv. stu 

(s. s.) ONUŢ SIRB. ~ pu 
(s. s.) SENTIE SIRB. (s. s.) MOISA PELE,sUI 

Consiliul de control: du 
- Verificat şi aflat în ordine. - 25! 

(s. s.) GHEORGHE BUTARlU. (s. s.) GHEORGHE ŞTEFAde 
(s. s) GHEORGHE ILUŢĂ. pr4 

(s. s.) GHEORGHE OLARIU. (s. s.) VANTE OLIOARrel 
fo~ 

======================================~ga 
Cronica Sportivă. jlgnes: mereu sportul românesc. Nac! 

căutăm nici nu intrebăm cari sunt lllipe 
tlvele acestor fapt!:', pentrucă te a c Dum!ncca, 18 Mlrtie a. c. au avut 

loc două mat churl de football pe 
ar("na Oloria C. F. R. Într!'! echipele 
Gloria CFR - SGA şi AMEFA - Olim· 
pla. După cum era ş.i aşteptilt, Gloria 
invlnge pe SOA, iar AMEFA pe Olim
p1a care de astă dată azi n'a ştiut să 

fie rival a periculoasA din trecut. 

Campionate, 

Gloria C.F.R. - SGA 
3: 1 (O: 1) arena Gloria. 

]n urma indlspoziţiel juclttorilor 
Glorlştl. SGA datorită unei pedepse 
adjustată contra G1orlei, dela 11 m. 
marcheavă primul şi ulttmul goal. 

In reprlz.la II. Gloria, fiind în su
perioritate, invlnge prin goaturlle date 
de Barbu Il (2) şi Bali. Arbitru Ora
vecz., care prin arbitrarea sa neprice
pută şi traditională fată de Gloria, a 
dat din nou loc la o nemulţumire ge
nerală. Sunt triste şi regretabile faptele 
antlsportivc, comise de unt! nechemaţi 
cari prin nepricepere şi rea voinţă, 

. , 
noaştem, ci ne miră faptul că 0lcl. 
Subcomislune de arb\tri nu le eter! 
noaşte. Sperăm trsă că, fapttle ~UI 
Dumlnecă, vor servi drept t"xemrma 
pentru viitor, şi se vor delega in flpro 
la matchurl arbitri, cari fşl cunOUrrl 
menirea şi oferă garantie moralădei 
bunul mers al matchuluf: me 

AMEFA - Olimpia~:4 
6 : 1 (3: 1) ,1 I 

Ollmp1a jacând fără nici o ambilRo 
suferă infrângerea cadastrofală. Arb:t ~ 
Manea. lpe 

INTERNAŢIONAL~u:' 
Beogradsky - Sabaria. 5.2 (t:luţi 

Elveţia - Franţa 4: 3 (3.0) I 
Olanda - Belgia 1:1 (t :0) ;0]1 
Gergania - Luxemburg 6.0 (4:rQl 
In z.hele de 24-25 Martie a. c. \Iooi~ 

avea loc pt> arena Gloria C. F. R, ,bJ 
pe Piaţa Cetătii Vechi. concursurua 
sportive anuale ale tineretului şco~ ~ 

Ovidiu Ionel Goice8~;g 

=====.====================================~a -,'a 

C()NVOCAIlE. )el 

In conformitate cu dispoziţdle Art. 15. dIn statute. convoc~eSl 
prin a·~easta pe toţi membri fondatort, aiutători şi activi ai R~f~ 
niunei de cântări H Armonia" la le 

adunarea generală Ibr 

care se va ţine in sala mică a Primăriei oraşului Arad, la 3/ MJem 
fIe a. c. 4 ore p. m. pe lângă llrmăto~rea 1 

. ORDINE DE ZI. 
lac 
it. 

1. Cuvânt de deschidere. . ,ro 
2. Designarea alor 2 membri verificatori. .J 

3 E~mlterea comis1umlor.ar 
4. Rdpoartele secretarului, casiem1ui arhivarului, contro!oru!!l 
5. Rapoartele com!siunilor. e 
6. Descărcarea comItetului pentru anul trecut de gestiune. ă 

, 7. Stab lirea bugetului pe anul 1928. nţ 
8 Intrrgieea comitetului. J 

Dr. Alexandru Stolnescu Vichentle GUleşJu!1 
prezldent. secretar. 
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(Urmare de pe plIg l-a). 

~zitare la aceste principii. Unga
ia nici n'a vrut s'audă 1 
Ţinea mortiş la o rezolvare pe 

:aiea judiciară, prin tribunalul 
nixt. . 

In aceste condiţiuni s'a inche
at sesiunea de toamnă a anului 
recut penultima fază a litigiuluL 

Iată Insă că după & (şease) 
uni, În sesiunea de primăvară a 
lcestui an. la 10 Martie 1928. se 
ntâmplă o minune f 
Acelaş raportor, Sir Austen 

:hambeJlain, uitând ceeace a 
.pus inainte ca şease Juni, pro
)une o altă soluţie care de data 
lceasta satIsface pe Unguri. Iată-o: 

"Consiliul să n u mea s c ă 
louă persoane, ap.arţinând 
)opoarelor rămase neutre in 
:impul războiului, pentru ca 
lceste persoane să fie adău .. 
~ate' Tribunalului Arbitral 
"ixt româno-ungar, aşa cum 
~ste constituit in virtutea ar
:icolului 239 din tratatul dela 
rrianon, adică inclusiv arbi
:rul român, ccre să fie rein
:egrat de guvernul său. Ace .. 
ltui tribunal de arbitraj com
)Us din cinci mebri să f.e 
iupu,e reclamaţtunile intro
iuse in virtutea articolului 
!55 din tratatul dela Trianon 
:le către supuşii unguri ex
)ropriaţi in urma aplicarii 
reformei agrare in teritorul 
rostei monarchH austro-un
~are, transferat României". 

ConsilIUl aprobă propunerea 
~ceasta după cum a aprobat-o 
>e cea din sesiunea trecută! 

Strălucitul nostru reprezentant 
1. N. Titulescu, ministru de ex
erne, printr'un magistral şi im
lUnă tor discurs a arătat că Ro
nânia nu poate accepta această 
)fopunere spunând intre altele 
umătoarele: Dacă cei doi ju
lecatori sunt legaţ' de nor .. 
nele fixate in Septemvrie 
19~7, accept soluţlunea dacă 
IU, .- o refuz pur şi simplu 
li nu se va găsi nimeni in 
~omânia care să o accepte. 
Şi tara românească întreagă, 

Iprobă afirmarea dsale categorică. 
Căci nimeni nu poate pricepe 

:um s'a ajuns la o astfel de so
utionare. Care e raţionamentul? 

In Septemvrie 1927 se dă o 
.oluţie spunându-se că dacd Un
~arla nu acceptd aceasta soluţie, 
.iga Naţiunilor nu se crede 
,bUgata. să iea vre-o aUă 
nAsuri. 
Şt Ungaria n'a acceptat-o r Iar 

~fga naţiunilor la totuş o al ta 
nasura. De ce? Fiindcă Ungaria 
,'a purtot aşa cum s'a purtat? 
)eoarece contele Appony a pro
estat şi a prezentat refugiul Un
:ariei de a accepta soluţlUnea 
lin Septemvrie 1927, tntr'un ton 
te cât de îndrăsneţ pe atât de 
Ibrasnic? Fnndcă U ng:uia s'a 
lovedit în Ianuarie 1928 cât e 
le păstrătoare a tratatelor de 
tace, căutând să întroducă prin 
tt. Gothard mitraliere pentru 10-
Jmarea ei c1andestină? 

Ap01 dacă acestea sunt premise 
ari indrituesc concluziunea dată 
Il 10 Martie 1928, atunci să ni 
e ierte îndrăsneala de·a afirma 
1 regretăm atitudinea noastră 
npăciu,toare de până acum. 

Ar fi trebuit să procedăm alt
.~I pecum am procedat. N'ar fi 
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trebuit să acordăm moratoriu pen
tru plătirea dateriilor in contul 
despăgubiriior de războiu 1 ten
truca aceasta să afirme apoi că 
nu le mai plăteşte!... 

N'ar fi trebuit să atragem in 
mod paşnic atenţiunea Consiliului 
Legii Natiunilor, faţă de toate 
falslficările întreprinse in Ullgaria. 

Ar ft trebuit să infiinţăm şi noi 
o .săpldmână a ... Genevei" spre 
a da glas protestărilor noastre 
legitime. 

Ar fi trebuit să falsificăm ban
cnote spre nu mai avea nevoe 
de imprumut! Ar fi trebuit să 
introducem armamente pentruca 
atunci când "o ptanţli" se uită cu 
jind la latlfunii1e lor, să le ară
tăm pumnii. 

Ar fi trebuit. .. dar, la ce bun 
toate aceste postume hotărâri. 
Să ne gândi m şi noi la vechea 
maximă şi să parafrazăm: "Acu
zaţiile. sunt ca procesiuni1e 
cu icoane: se intorc totdea
una la biserica djn care au 
plecat". 

ŞI'n aşteptarea coborârei de 
pe Olimpul tmpăciUltor, a dre
ptăţii sfmte şi neprecupet1te, să 
nu ne perdem cumpătul. E un 

atribut care nu ne-a trădat şI 
O1C1 nu ne-a părăsit vreodată: 

Cumpătul şi răbdarea ... 
Iar până când obrăsnicia şi 

neastâmpărul celor cari n'au cu
noscut niciodată limitele vor cul
mina să ne obişnuim de pe acum 
să ne debarasăm de patimile 
mărunte şi meschine ale politicei 
de partid. 

O singură slăbiciune pe care 
nu ne-am putut-o infrâna nici
odată şi de care totdeauna au 
căutat să profite streinii. 
Să adăugăm cumpătului şi ră

bdărei unirea, şi atunci nu vom 
mai fi atât de neplăcut surprinşi 
chiar dacă fazele ht'giului dintre 
noi şi unguri vor continua să se 
schimbe mereu ... din şease luni ... 

Victntia Bugar/a. 

TârguI de Mostre International din 
Budapesta. 

Camera de Comert şi de Industrie 
din Arad adu:e la cunoştlnţa generală, 
că legtlmaţllie de călătorie pentru Târ
gui de Mostre International din Buda
pesta dau drept la următoarele avan
tagll: J. Intrare liberă permanentă pe 
teritoriul Târgului în baza Ins1gniet de 

intrare Şi a legitimatie! de târg. Insig
na de târg s~ obtine gratuit dela cassa 
Târgului in baza mandatului anexat 
la legitimaţie. 2. VIză ulterioară cu 
oreţ de jIJmătate. Se poate călători 10 
Ungaria fără viză dela 23 Aprilie până 
la 1 Mat. V za se obţ ne ulterior pe 
teritoriul Târgulul cu prtţ de jumătate 
şi în contra taxe! speclale dt: 1 peogo. 
La intrare în tară va trebui să se a
rate numai paşaportul şi legitimatia 
de târg, nefdnd nevoie de nici un alt 
act sau fcrmal,tate. Anuntul pollţenesc 
în Budapesta il îngnjeşte găzduitorul 
făt ă a se mal prezent" şi vizitatorul. 
R~prezentantele ungare din străinătate 
nu acordă viză cu preţ de jumătate. 
3. Călătorie cu preţ de jumătate in 
U 19arla, Pe toate liniile căilor ferate 
Ul1gare se poate călători cu reducere 
de 50% dela 23 Aonlie ora 10 până 
la 7 Mal ora 9 la Budapesta, dela 28 
Aprilie ora 16 până la 12 Mai ora 24 
dela Budapest;l înapoi sau in orice 
altă direcţie. Biletele ungdre cu pret 
de jumătate le eliberează sau Biroul 
de călătorie străin sau conductorul in 
cupeu la frontiera ungar ă; În Buda
pesta: Biroul de călatorie sau cassa 
de bilete a gărel. La îoapolrea dela 
Budapesta căIăto. ia se poate intrerupe 
odată. Cel Ce posedă viză permanentă 
sau antIcipativă, poate intrerupe căIă~ 
torla odată şi la venirea cătrl Buda
pesta. 

Preţul unei legitimaţil este lei 120. 

-0-

FABRICA DE IMPLETITURI ŞI TRICOTAGE ARAD S. A. 
............. ....... ... 

Con V O car e. 
Domnii actionari ai F ABRICEI DE IMPLETITURI SI TRICOTAOE DIN ARAD, S. A. 

sunt convocati in 

adunarea generală ordinară 
pentru ziua de 25 Martie 1928, ora 15 la sediul societătii din Arad. Strada Peneş Curcanul No. 7. 

ORDINEA DE ZI: 
1. Darea de seamă a Consiliului de Administratie şi raportul Cenzorilor pe a.nul 1927. 
2. Aprobarea bilantului şi Contului Profit & Pierdere şi desdtrcarea Consiliului de Adminis· 

tratie şi Comitetului de Cenzori de gestiunea lor pe anul 1927. 
3. Distribuirea beneficiului. 
4. Alegerea a patru membrii în Comitetul de Cenzori pe anul 1928. 

Pentru a putea lua parte la Adunarea generală ordinară, domnii actionari sunt rugati să 
depună actiuuile la Banca Românească din Bucureşti, la sucursala sa din Arad, sau la. sediul fabricei, 
până în ziua de 24 Martie 1928. 

CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE. 

ACTIV. Bilantul încheiat la 31 Decembrie 1927. PASIV. 

Cassa - - --

Teren - - - -
Jmobile- - - -

- -
- -
- -

-
-
-

--

829.9761.-
108,430 -

8;933.303 -

Capilal - - - - - - -
Fond general de rezervă - - -
Fond de amoriizare -- - - -

Maşini şi instalaliuni mobUiare - - 14,176.443 - I 
Mărfuri fabricate şi materii prime - - 11,595.667-

Fond de amortizare suplimentar - -
Fond de pensiunl şi ajutor al functionarilor 
Rezerve penlru creante dubioase - -

15.000.000 -
1.633238 -

11.878.910 -
989.635 -

1.100.206 -
1.926,783 -Materiale diverse - - - - -

CombustibU- - - - - - -
Mobilier 
Efecte publice şi actiuni .- - - - -
Oebitori pentru mărfuri 64,226.118.

" aVans as. mater. div. 1,142.919.-

Cauliuni - - - - - .- -

4,284.940 -
354.500 -
899.335 -

1.000.000 -

65.369.037 -
5,000-

Credilori: 
Banca Românească conl crt. 20.525.000.
Banca Românească sconl - 633,589.
Soc. Nat. de Cred. Ind. 

cont crt. - - - 10.354.210.-
Soe. Nat. de Cred. Ind. scont 1.369.806.
Diverşi creditori - - 37.563_822.-

Oividende neridicate - - - - -

70,446.427 -

39.451 --~ 

I 
Report din 1926 - - - 35.949.
Profit in 1927 - - - 4.506.032.-

-~-I-' 
107.556.631

1

-::: I = 
4.541.981 -

107 556 6311-
'1-

V.OOLDIŞ, 

preşedinte 

eM. COMŞA, 

IULIU RĂcz, 
director general 

Dr. N. MĂRCUŞ, 
Administratori delegati 

Verificat şi găsit exact. 

CENSORI 

Pentru contabilitate 
EUGEN MOSCU 

Or. ALEX.. RAcz 

N. ŞERBANESCU 
director comercial 
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Informatiuni. • 
DI 1. Georgescu Prefectul 

judeţului, plecat in cursul a
cestei săpt mâni la Bucureşti 
in chestiuni ~ dministrative, 
se va înapoia în Arad Dumi· 
necă sau Luni 1. c. 

* 
- D·şoara Maria Ştănescu 

din Şoim aş şi DI. Gheorghe 
Munteanu Arad. Logodlti. 

Szncere felicitări! 

* 
Duminecă 25 Martie a. c. ora 

J 1 a. m. 1. P. C. S. Domnul 
Arhimandrit Policarp P. Morusca, 
va ţine in Palatul Cultural o 
confermtd cu subiectul "Biblia 
si intelectualii". 
. Toţi românii .tin Arad sunt 
rugaţi sd asculte această con
jermţd. 

Intrarea gratuită. 
Comitetul soc ort. naţ. a femeilor rom. 

'Celegram.ă. 
D~]oi 1. G. Duca, Ministru de Interne 

BUCURESTI 

C,misiunea interimară a ju
dtţului Arad, În numele popu
laţlUnei acestai iudeţ pe care-l 
reprezintă, îşi indreapta toatd 
sirnţirea, admiraţia şi tot devo
tamentul el profund şi recunos
cător, cel/re DI. TItulescu Mi
nistrul nostru de Externe pentru 
declarat/unile sale hotărâte, cu
rag/oase şi patriotice, fdcute În
namtea Societdţii Naţiumlor la 
Geneva cu prilejul procesului 
optanţilor unguri. Pledoria sa 
atât de magistrald, dreaptd, ll
minoasd, logică şi patrunsd de 
înaltă cdldurd patriotlcd expusă 
prin talentul său neîntrecut a 
fost un adevdrat cap de operă. 
Vor simţi aMI consilierii Ligei 
cât şi lncdpăţânafii reprezentanţi 
ai oplanţilor unguri, cti toţi ce
Mlenii români sunt gafa sa a
pere pânt1 la cel din urmă su
veranitatea şi demnitafea naţio
nală necunoscând nici-o târgu
ială. Solidarizăm şi aprobdm nu 
numai declaraţiunile dar şi ho
fdrârea luald de Dl. Mmistru 
Titulescu în chestiunea optanţi~ 
lor unguri şi prin care a atins 
apogeul unui mare patriot şi 

C A S SAC E N T R A L A DEP A 5 T RAR E DIN A R A O S. P. A .. 
BON 

Con V O car e. 
Domoi actionari ai Cassei. Centratrale de păstrare din Arad S. P. A. sunt convocaţi la 

, an 
IU:li 
luni 

a XXI-a adunare generală ordinară. ~da-=' 
lui:;! 
1Ie Vi 

sria 

pentru ziua de 25 Martie 1927 ora Il a. m. Ia sedIul Institutului din Arad. 

ORDINEA DE ZI: 
1. VerIficarea procesului verbal şi denumirea alor dou! actionari. . 
2 Raportul Direcţiuoei şi a Comitetu lui de cenzori pe anul ) 9â, aprobarra Bllantului, Contului de Profl 

şi Pierdere şi desdircarea Consiliului de Admlnistraţ e, Comitetului de Dlrecţiune şi Comltdulul de Cenzori de gel-
tlUnea lor, dstnbulrea. bendlcluluf. 

3. Eventuale propunerI. 
Acei actionari cari doresc a participa la adunare sunt rllgaţi a depune acţiunile sau credenţionalele pâniB 

in 2~ Martie la 12 ore a. m. Ia cassa institutuluI. 

Activ 
- ~--

Bani în numerar, devize şi 
valute strelne- - - --

Capitale depuse la alte Institute 
Portofoliu de cambie - -
Debl10rl În cont curent- -
Imprumuturi ipotecare - -
Hârtii de valoare - - "-
Imoblle proprii -- - -
Hărtiile de valoare a fondului 
de pt'Dsie- - -- -- -

Mobilierul complect - -
Garanţii -- - - - -
Valori de incasat - - -

-
- -

Bilanţ la 31 Decemvrie 1927. 
-- - ~ - - ~ -

, 

Capital în acţiuni - - ---

4808233 - Fond de rezervă - - -
2bH7331 - Fond de pensii - - -

14,Hs5177 - Fundaţlunra Ludovic Csank 
15,<l95.596 - şi Dr. 1. Singer -- - -

786.28, - Depuneri - - - - -
1,1223:,8 - Efecte depuse în gaj - -
4,OCOOOO- Creditorl - - - - -

Reescomp- - - - -

101210 - Impr. ipotecare permlse- -
- Dividende nerldicate - -

4941675 - Oare de intrrese neplătită -
61985] - Interese înaInte ridicate -

Garanţii - - - - -
Valori de fncsssare- -- -
ProM net- - -- - -

1- 43.0067861- = -

\ 1 

Arad, la 31 dec:emvrie 1927. 

DIRECŢIUNEA: 

.. 
! 

4941,675 -
019.851 

-_\ 

pasivE 
,,< 

6,000.000· 
800000-
141.41b 

7.500-
31,085131 -

116836-
1,824302· 
1,010046 -

Vo 
:Ui~l 
a 
ine 
lut 
lm, 
j l 

iit : 
3un 
opll 
e ( 

7H2 275-
21 219 -

2375'0 -
25M 809-

801.742 -
am 
sit 43,U86.786\~ 

I -un~ 
!re2 
o 

EUGEN GROB m.lsur 
contabil autoriza!. ,te p 

)ro~ 

ZOLTAN SZABO de kisjolsval m. p. Dr. ADALBERT BORSOS m. p.CAROL DEUTSCH m.p. REZSO LOCS m}6~: 
preş"'dmte. director executiv " 

HERMANN NEUMANN m. p. Baron AUREL POPP m. p. LUDOVIC SZANTAY m. p. NANDOR VERBOS m, ~atm 
1 ur 

Subsemnatul Comitet de supraveghlere am examinat Contul preunt şi l-am aflat in~ consonanţă cu reg:strele ieii 
institutuluI. Ibil 

Raportul Comitetului de supraveghiere olit 
Ifle 

Potrivit dlfp0z'ţiunilor dIn statute şi prescrlpţiunllor Codului de Comerţ, avem onoare să vA tncunoştiDIăr1 i 
că în decursul anului 1927 am făcut mai multe revlzuirl tn registrele cQntabilităN. aflând totul exact şi in bunA rtSOl 
gulA. Am veTlficat la finele anului expirat, intng Inventarul societă~ii şi am constatat deplină ordine şi in conform~jdj 
tate cu real1 tatea. . c~ 

Am fxamlnat În fine Bilartul GeDeral şi Contul de Profit şi Pierdere şi le-am g!slt in conformitate c w ' 

regl strele. In ceeac.e priveşte distribuirea profituluI net de Lei 801.742.- calculat pe o bază foarte solidă, ne auta 
tu ră m in totul la pr opunuea Consiliului de Administratie. toa 

lD fine J\Jg~m on. adtJr.are fă blllnoiaHă a aproba Bllanlul şi Contul de Profjt şi Pierdere a incheiat itnu 
31 Dec. 19~7. fSlftl evm vi se pJtz'ctă de către Consiliul de Administraţie şt a da dfscircare acestuia, cât şi C~arl 
mltetului de Dirtctiune şi Comilt tulul de supraVf ghiere de gestiunea de gestiunea pe anul 1927. n 

Arad, la Pebruarle 1927. rât1 

IV AN BOROS m, p. 

COMITETUL DE SUPRAVEGHERE: 
EMIL TABAKOVlTS m. p . 

preşt:dinte. 

BERTALAN DOM6T6R m. p. IOAN OORNER m. p. 

'eu 
lin 
e 
llăt 

Dr. N ICH I LAZAR lU, lOZ 
barbat de Stat, afirmând din nou -eSt 
geniul romtinesc nepieritor, ln- nejignirea suveranitălii ŢăriI noa- i şi nepăsare condamnabIlA nu se mai I pillor lor, in termen de 3 zile de! el 
treaga populaţiune a acestui ju- slre. Vă rugam respecfups sd poate suferi şi astfel se Impune apll- data când copiii au început să bI: ' 
deţ dela frontiera de Vest, prin binevoiti a transmite aeeastti mo- carea cu rIgoare a dlspoziţiunllor legli senteze. Daci absentarea nu va fi ~ C 

glasul nostru incredintează şi a- ţiune D-lui MmistruTltulecu. Din in ce priveşte obligativitatea învită- nuntat! În acest termen, absenţeJe ~ 11 
sigurd pe DI. Ministru Tlta/escu. tncredinţarea Comisivnei interi- mintului şcolar. Se impune următoarele: fi socotite nemotivate şi reprezellt3lri 
Ca ti va urma necondIţionat tn mare a judeţului Arad: InvitAtoarele şcolilor de copil mici tul legal al copilului va fî impus m~ 
acţiunea ce duce În apărarea Dr. j\urel Demian. ş\ invAţAtorli şcoalelor primare vor amenzI. 'iC4 
acestui mare ,ţnteres naţional şi face, de pe catalogul clasei. apelul Justificarea absentelor anunţate t' I 

,.,'. 4 '.-'" _. _" _ ............. '" .. _. _."" ""',_ __, _ nominal al elevilor, atât dimineata cât termenul de 3 zile prevăzut la al~rv 

OISPOZITIUNILE • 

,1 dupl amlazl. indatA dupA termina- I se poate face În cel mult 15 ziale 
rea rugăclunet. EI sunt datori si tn- dela data cind copi1al a inceput ari 
semneze ZUD'C absentele şi iotârzle- lipseascA dela şcoală. In caz.ul câre 

em.ise de d·l prefect 1. Georgescu, pentru rIIe mal mari de 15 minute ale ,co- reprezentantul legal al şcolarulul mIE 
ameliorarea frecvenţei 'Icolare, iu judeţul nostru. JarUor şi justificarea lor. Absen1ele şi va moltva absenţele in a:est termt)ec 

intârz.lerUe vor fi datate. absenţele, deşi anunţate, vor fi socd)( 
Din referentele primite dela revl· nu o cercetează deloc, - pentru dl~ Trei in t8.rzl eri se conzlderă o ju- t1te nemotivate şi Impuse la ameo«>a' 

zoratul fcolar cit ,i din doleantele ferite motive - lipsă de imbrAclrr fute mătate zi de absentă. ' Anunţarea absentărtl şi motivar~ni 
corpului didactic. ce s·a prezentat cu sau de cărti la unII, - acestea inte· Preotul: care predA rrllgla, maestrul ei le pot face in scris sau verball o 
ocazlunea conferinţelor administrative, melate fiind in prea putine caluri - ş\ maestrele cari predau lucrul şi in- se adresează iovAtltorului claseI. Mtul 
ţinute la reşedlnţele de' plă,I, .ta con- Iar in majoritatea cazurilor n eglijenţa deletnlclrile practice. sunt datori sA t1vele tnvocate de părinte a-prlcia dh 
statat cu surprindere, cA atAt tn co- şI nepăsarea pArintilor. predea invAtAtorllor, la sfârşitul fie· fnvăţător, clre are drept sA apro.st 
muaele din regiunile muntoase, elt şi Ori trebue si inteleagl toţi, cari cărei sAptamAnl, lipsa şcolarllor cari au Iau le refuze motivarea absenţilor !S( 

10 cele del. şeI copiii cercetează in ţlo, cA aa menIrea să lumineze la fUD- absentat sau lattrzlat dela lecţiile lor. caz de refuz, pArintele tutorele-, eltrl 
mod foarte neregulat ,coala, sau un da meDtul operei de consolidare a Ro· PărinţII ,I tutorii 8unt datori si a· le pot adresa revlzorulul şcolar. e' 
aumlr apreciabil din llfcare comuni mblel Mari, cA această Inconştlenti Bunţe pe tnvAţttor de absentarea co· (vQ ruma 'n Ho. 'Irit07.) tăl 

TIpografIa L>lecezanA
" 

Arad. < Redactor glrlnt: IT. DRAGA. Cenz. Prefectura JudeţulUI, Arad -
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