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Excmpl!lrl1lr Lei 3.-

ABONA "1ENTUL: 

Un ao 200 L 
6 luni 100 L 
l luni 50 L 

Redactia şi dd· 
mlnistratia Ărad, 
Bulevard. Regina 
Maria 12. Etaj 1. 

Anul V. - N-rul 4 

InClrmiirile 
UngurII nu perd nici o ocat.iune de 

a-şi ponegri vecinii. Cel mal nein
semnat eveniment este imediat pre
făcut şi mărit in oficinele pestane şi 

apoi il fac lansarea În lume. Cine ur
măreşte presa străină va simţi faptul 
acesta zilnic. Acuma 1\ s'a tntamplat 
chiar !-or un lucru foarte neplăcut, dar 
pentru noi de o importantă C'oJc,sa!ă. 

ŞI-au dat arama pe fată. La granita 
dintre Austria şi Ungaria s'a d~scoperit 
o contrabandă de mitraliere. 

Transportul făcut din Italia era a
dresat Poloniei, şi trebuia să treaeă 

prin Ungaria. Polonia intre bată a răs
puns, că o'au olel o cunoştinţa de 
acest transport şi ci nu le aparţine. 

Deci? Motivllitl cunoaştem, Ungaria 
cu illarmările ei secrete şi să nu El e 
înşelăm - formidabile -, au un singur 
scop: mentiflerea nesigurolltei la htJ· 
larele noastre. Lor le convine' pescu
itul in apă turbure. Pesta a devenit 
butoiul cu pulbere al EuropeI. Ochll 
tutur(1ra trebue să fie otntitl tn spre 
ei pentru a preÎntâmplna orice surprize. 
O~ sigur că această afacere nu poate 

trece fără urmări Mica antantă nu 
va face un demers colectiv la Buda 
Pesta, ci va seziza Llga Naţiunilor 

urmand ca ea să intervină la Pesta 
şi să ia măsurile dictate de împreju
rări. Mai ales când judecăm, că Un
gud prin diverse mUogeli politice au 
scăpat de controlul comls!unelor mi
litare btrăine. Că presa mi,::~i antante 
se intrece În articole eueTg-i.::e d~ pro
test contra Ungariei, e clar. dar toată 
presa mondIală atrage atenţia gllver
nelor respective asupra pericolului 
acestor Înarmărl secrete. Presa fran
ceză, În specIal, este unanimă Împo
triva Ungariei şi ct"re interventia Ligel 
Natiunilor pentru a pune capăt trafI
cului secre't de arme ale UngHie\. 

Ele recunosc dreptul protest al pre· 
set mieei antante şi scoate în evidenţă 
vina Unga rl el care' a refu z.at ancheta 
reprezl'ntll1ţi1or presei· shăine. Chiar 
an d~putat socialist din camera fran
ceză, Lafo~t, întreabă guvernul asupra 
măsurilor ce are de gând să ia {n-

• preună cu societatea natiunilor pentru 
a impedica tnarmărlle se'.:rete ale un
gar!ei. 

După cum vedem. manevra ungară 
nu e greu de recunoscul. Ei vor să 

aprindă focul în Europa. 
Lucrul acesta provoacă Îngrijorarea 

şi indignarea lumel politice occiden- I 

tale. 
Lordul Rothermere, oare n'are nimic 

de spus despre aCl'astă chestiune? Ce 
părere are el despre scop"urlle acestor 
fnarmărl secrete? 
Dacă in chestiunea contrabandei, 

,vlgilen,a noastră a fost inş(!lată, În
tâmplarea totuşi a cODwcrat pentru 
des.::operirea ei. 
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J~pare s~pUimânat sub conducerea unui comitet It 
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Ung (lfiei. 
Să avem veşnic un ochiu deschis 

spre Buda-Pesta. 
. Modul cum se scuză U 'gurii, este 

din cele mal nostlme. E de o naivi-
tate care se mărgineşte cu prostia. 
După comentărlle presei maghiare, 
Mlclf Illtălegere nu este indreptAtltă 

pentru un dt:'mers şi nIci L'got Naţi

unilor nu poate cere Ungariei mal 
mult de cât a făcut, căci purtarea el 
a fost corectă: transportul a test des
coperit, reţinut ş' În pr t lent se fac 
cerce tărl. Dacă destina ţia nu va fi 

E 

afiatit marfa va fi nimiciM/J CUi ţi 
bine. Ilimicdd. In modul acesta nein
teHgent, UnKaria vrea să scape efcin 
de tot. cu toată perderea a 1200 de 
ruitrallere, construcţie absolut modernă 
din cel mal durabil olel şi 600 de car
tuşe pe minut nu file o perdere uşor 
de suportat. 

Chestiunea ne intereseaz.ă şi o vom 
urmări de aproape. 

Cercurile maghiare cred că Austri
acI! au pricinuit Ungurilor această ne
plăcere internatională din cauAă că 

zilele trecute ministrul de externe 
ungllr a anuntat că el nu vor renunţa 
nicl o dală la anexarea Burgenlan
del de câtre Austriac'. 
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o importantă conferintă 
administratiuă În judetul nostru 

Saoatoriu popular in pădurile de brazi şi producţiunea 

modernă a fructelor in valea Deznei pentru delăturarea Jlp
surilor de ordin social 

Administraţia caută din nou legătură cu populaţia jude
tului. Se va rf'gtila Criş~d şi se va distribui un nou ajutor 
de 20 milioane lei intre sinistrati I de grindină. 

pâni1 aci dăinuia curioasa. stare in 
ju j~ t, că dtspoziţiunile Jeg~l a~rare 

referitoare la păduri n'au fost aplicate 
În mod drept. 

S'a adi:verit şi aceea, că laturile 
fxproprlate deja în unele comune n'au 
fost dlstnbuiteintre locuitori. S'a ho
tărât că o comislune să S~ deplas~ze 
in valea Dr:wei până la începutul 
lunei Martie şi sA fa:ă distribuirea lo
turilor şi Împroprletărjr~a celor in
dreptăt t'. 

S'a dlscutat şi Ilpsa de lucru care 
ia pro porţii îngrozitoare In V d lea De z
rd in urma exproprierei pădurilor şi 

in urma incetăni a mbţ: ei şi VOi ei ge· 
nerale de exploltarea a'acestor păduri. 

Pentru curmarea acestei stări O·! 
Prefect al judetului va propune două 

solutii Guvernu lui. 
intâl, ca statul să exploateze in re

gie portiunca de păduri, fosta pro-

Viată adminUrativâ in jujt ţul Arad 
a ajuns În {ne la staţiunea s'a sănă
toasa, atătând primele semne tnbu
curătoare prin ţinerea de serioase con
f~f1l1t~ administrative. Prima conferinţă 
admlnistrllivă de a"eastă nat\lră s'a 
desf~şurat În 12 şi 13 lan, ÎI1 comuna 
Seb Ş n:şedinta plasei Stblş Cu care 
ocaziulie. după ce ~'dU desbătul ches
tiunile ofic!ale, D-l [. Georgescu Pre
fectul j!ldtţCJ lui a as .Ult.it dole an tele 
populaţiuilei din cO'nună ş~ impreju
ri me. La aceasta solemnitate ofIcială 

au participat: Domnii: Ioah Gec.rgescu 
Preft!ctul Jud eţlJI ul Arad. Victor N ~st·, 
A. Pătruţ. Zdclu iHr. SHv~c Arad, St. 
Popescu sub-ad- tor financiar, D. St!)!
cescu Cons. Agricol, Ing. Bartoş şeful 

serviciului tech:11c, h'g Karossl dtla 
servdul rfgiollal al apelor; Or. Pe
trllă Putic pretorul plasei Sebiş. Flo
rian Rexln potropcp Butenj, David 
Bal!nd sub· revizor ş:olar. Petru B .. ~s
turca agronom rE'gional, Ing. SlIvic O, prletate a Contelui Wenkheim l ca prin 
M::guş, Dr. Eugen Polac medic vete- ,felul aceasta .Să se dea ocazie de 
r'fnar şi Mihail Lăzărescu Perceptor, I muacă populaţIei sărăcttă cu totul. 
cum ş,t toti !lotaril şi prlmartl dm plasă. La fel tn comunele lovite de ira.-

In prima zi s'au dubălut chestiunile din! se va distribui tn zilele apropiate 
ad mini straHve curt'nt~, iar in a doua intre locuitorii ii gricllltori o caotitate 
zi s'au ascultat aparte de către 0-1 de 50 vagoane porumb pentru ame
Prefect 1. Georgescu toat~ plângenJe Horarea sltuaţhmei lor. Aceste 50 va
populatluneL goane porumb le va primi judeţut ca 

Din reciamaţiullile şi jalbele aces
tora s'a format şi evidenţiat cu incetul 
suferintele sociale, nevoile şi oeajun
surlle populaţiunel din valea Dl znel. 

Prefectul 'ju1Eţulul in primul rând a 
luat măsuri cu priVire la administrarea 
averilor comunale şi urbariale căci 

imprumut dela Centrala Cooperatlve
lor având a se restitui tn luoa Sep
temvrie. Afară "<ie aCt asta populaţIa 
slnistrată va mat primi ,i imprumuturi 
in bani. Până acum sta distribuit de 
către Banca Naţ!ollală Intre locultorU 
sinistrati din judet, Lei 12.000000.
acum iarlşi se va distribui de către 

pământul din care scoa-
tem rente. Patria o face 
şi limba . .· •.• ,:ld şi tra-
di1ii1e. 

Spiru Haret. 

Arad 22 Ianuarie 1928. 

autori tăti ca imprumut suma de Lei 
20 milioane. 

OI Prefe ~t cu ocazluoea Inspecţie! 

s'acoovlns că sute şi sute de băieţi 
n'au putut urma şcoala din cauza su
ferintei acestei populatiunl. căci pă
rinţii suferinz.i n 'au avut POSI bilitatea 
de a provedea copli lor cu cărţi ŞI im
brăcăminte. Judeţul va lua in buget 
suma de 100000 Lei peotru prevede
rea copiilor de şcoală cu rechlzitel.e 
şcolare. 

Totodată s'a hotărât să se la 10 
buget suma de jumătate milion Lei 
pentru regularea Crişului, pentru care 
scop judetul a şi dispus Serviciul a
pelor să intomnească plaourUe, căci 

apa Crişulu! cu curs neregulat a cau
zat până acum foarte multe pagube 
în pământurlle locuitorilor din comu
nele Gurahont şi Sebş. 

După un alt plan se va construi În 
comuna Gurahonţ un pod de beton 
de fier peste Crş şi părăul Drzna şi 

unul pe drumul ce duce la Moneasa. 

Am amintit C'I Statul cu toată pro
babllitatea va lua in regie exploata
rea pădurilor până a:1 neexploatate 
pertru a da oCClzie de muncă ca ast
fel să ajutoare pe cei lipsiti din Va
lea Dez.nei. 

Pe de aliă parte OI Prefect al Ju
detului se mai ocupă şi cu UI} alt plan 
de mare Importantă socială pentru a 
creia o nouă ocazIe de muncă, posl
bihtate d~ trai locuitorilor dh'l Vale-a 
Deznc!, ajunşi la sapă de lemn şi la 
chinuri îllgrozitoar€>. 

Anume, hindcă nu e sperantă, ca po
pulaţiunea din Vdlea Deznei să-şi 

poată asigura in vl1tor existentă prin 
exploatare de păduri, autorităţile au 
h.;tlărât înftinţ3rea de g~ădinl de pomi 
rod,tori şi o apL:uitură, pe.o întindere 
de ce 50 lughere pământ ale Statului 
în pusta aşa zisă .Ce·rneşti", infUnFind 
şi cuptoare pentru uscat fructele peutru 
tXport. ASlfel se va da multă po.ibl-
Utate de muncă locuitorilor, . 

In vara anului trecut a bintuit 1n 
comumle Selejeni şI Neagra febră 
tifold'ă din cauza că po;miaţiunea n'a 
avut apă de fântănă. S'a hOtărât ln
f! inţarea de fântâne arteziene pe dea
t,trl pentm populatiuDca din aceste 

1 duua. comuni, infînţând 1n acelaş timp 
intr'o regiune frumoase de brazi un 
sanator pentru populaţi unea ~olnavă de 
tu bercu loză. 

Prim-medicul judeţean se şi ocupă 

cl1.acest plan şi fncă in anul acesta 
se vă inflinţa sanatorul popular. 

Populatiunea comunelor situate laugA 
Crlş suferă incontinuu de malarie i 
pentru extiparea acestor b911 se vor 
canaliza mlastlnele şi băltile de Ibri 
Crlş şi tot atunci se va distribui gra
tuit chlnin intre locuitof!. 

In fine s'a mal constatat, tn cari 
comune trebuesc c1i1dite în anul a
cest. şcoli. 
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Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 
De Traian Magef. prof 

căzute În ruină, al~ unul ferestrău şi ale şteal7ll'urilor pentru sfarmatul 
minereu lui. 

Azi din toate aceste nu mal există nimic. 
Cât privest .. viata comercială, pe acea vreme exista În Hdmagiu un de

poz,t emtrai d~ sare al erariului din care se aproviziona nu numai acest tinut 
ci şi părtile de răs~rit ale jud Arad şi ale B'horulul, d!slr~bulndu·se de aici 
anual câle 12 - 14 mii măj\ de sare. 

Până la des~hiderea l:niti ferate atât sarea, cât şi importul şi exportul 
Car i ere led e p J a t r a, m i ner eu r i 1 e. tuturor mărfurilor, se făcea cu cărutele şi sute de familii trăiau din cărauşie. 

o • • •• _ /. O veche familie de comercianţi români a fost aici familia Moldovan, care 
Carierele sunt neglIjate, miner~ufl nu se m8f extrdg de prin an,i 18:60 . s'a susţinut în cursul mai multor generaţI! Cd mari comercianţi pâna În preunt . 

. . La Leasl, Vârfuri «(luciu), Tălagiu, În imedl~tă apropiere. d; traectul 'Industria capitahstd in reunI. 
linIei ferate. se află d ... povte de andfZlt d~ calitat~ supc'rioară ŞI In mAsură p 
illtxhauriabllă. Andeliltul de aici preZintă o duritate de 2LOO kg. pro centi- In acest ţinut Industria cap!tal'sU ('ste reprezentată exlusiv prin uzillejo-
metr;J pătrat şi este cel mai potrivit material pentru construirea şoselelor şi rest/ere valante, de caracter temporar, organizate numai Pf ntru exploatarea 
paV.1.illl străzilor, In hotarul comunei Sârb\., se găseşte gramt lemnului de foc, care dupăce s'au năpustit cu toată vehemenţa tehnicel mo-

S gat1a subsolului n'a fost crrcetată In deajuns şi de prezent nu se rral derne asupra munţilor, desgolindu-I repede, acum Îşi Slrâng boscârţlle, In-
lucrează nici in minele de mallgan, exploatate până pe la anii 1860. dreptându-şl sborul păsărilor de pradă asupra altor regiuni, condamnate de

Cariera statului dirz Varfuri. 
Cariera aceasta s'a deschis la anul 1895 pe o suprafată"de 1-0 jug. cat. Ş' 

a hst provăzută drla În~eput cu o inshl1ţiune de spart patra cO!lstătoare 
din trei Concasor\ cu vapori si"tem G~nz, având o capacitate de produ.:-ţle 
de 30 val(oane de plafrd spartd la zi. Tot atcl se mai proju:e şi piatrd Cl!
bicd 10 dlmt>nsiunl1c! 18/18 ŞI 18/21 em., iar cu finea anului 1927 s'a luat în 
producţie şi piatra Cyklop cu dllnemiunile dela 10-21 cm. p:\tratl. 

Cariera ocupă 150 muncitori, cari lucrează in acord. pIăt!ndu-se cu 
metrul cubic piatra brută; de piatra Clinică şi Cyklop se plăteşte cu bucata, -
iar munca la spartul cu concasorij se plăttşte cu ziua. . 

Instalaţia a fo;mat proprietatea societatii de căI ferate particulare Arad
Cenadane şi li trecut In poseSiunea sratulul român, p~ndlnte de Min. Lucră· 
rilor puh!. In această Intreprindere sunt cointeresaţ! statul. jlldetul şi oraşul 
Arad în părti egale fiecare cu câte o treime şi este pusă sub conducerea 
Serviciului de poduri şi şose1e din Arad. 

După preluarea carierei de către stat, ne mai ordonanţându s-! regulat 
nici sumele vărsate de judtţ şi oraş, n'au putut fi plătiti la timp muncitorii, 
astfel lucrările au fost reduse trt'ptat. mal apoi slstate cu desăvârşire ani dea
rândul, - in vreme ce j !.tdeţul şi oraşul ÎşI procura pe preţuri îndoite material 
de piatră de calitate Inferioară dela f rme particulare din alte regiuni. 

Porn;ndu-se acţiunea pentru refacerea şosdelor, pe la jumătatea lui 
Noemvrie 1921, s'a reluat actiVItatea Îa carieră; punându-se În funct,e şi doi 
Concasori. 

Carierele partcuJare. 

M~I există şi intreprinderi partlLulare, ale tlrant10r 10~all1ici. care 
Iiferead indeosebi piatră pentru fazonat şi de construcţii. S,e ex~cută dm pia
tră Irorţe şi cruci pentru mOfmmte. Mestria aceasta a fost introdusă de că1re 
nişte italieni, pnpăşiţ, pe :tiei inainte cu vreo 30 ani când s'a construit tune
lul. V ,lUI dintre aceştia, Vldoni, s'a căsătorit cu O ţărancă romană, şI-a inte· 
meiat gllspodărie aici şi dela dAnsul au invătat şi ai noştri pletrărilul. 

MineTeurUe. 

Pană pe la anli 186Q s'a scos mangan din două mine: de sub mun
tele Rotundu din hotarul Sâlb'lor, c1borându-1 pe Vdlea de acelaş nume, - şi 
de sub Pietrele Aradului dela Lazuri, cobOlându-1 pe drumul Dolei, mal apoi 
pe Valea Lazurilor. Minereul de mangan a fOit transportat, - după cât 
,tiu, - la topltoarele din Zliltna. 

S'au descoperit şi mine de aur in jurul cărora s'a făcut multă vâlvă 
fntro vreme, dar DU s'au pus in exploatarp>. Dr'altcum pe Valea Lazuribr şi a 
Magulicel, pe o tntll1dere de cAţiva klm. se observă şi azi gropi in formă de 
pâlnie, ce seamănă a fi mine romane tn ruină. 

Oxidul de fier, ce pluhşte pe suprafata apelor scurse de prin smâr
curl, fndlcă prezenţa minereullii de fier, in directia aceasta tnsă nu s'au făcut 
cercetărI. 

Industria şi comerţul 

Industrializarea acestei regIuni a fOllt oeg'ijdă intentionat. In prezent se 
nimIceşte fi industrIa C8snj(>ă a lemnUlUI. Opincile de cauciuc au distrus 
tăbăcăntul. Se impune industrializarea ,1 comerCializarea frudelor şi a 

produsdor c:ar,ereior de piatră. 

După Inaugurarea politlcel de maghlarizare forţată, ne face impresia ci 
fosta stăpanire negl"ja intt>nţlonat desvoltarea Industriei in aceasti regiune, 
urmărind prin să'ăcire infr.'lngerea Românilor din jud. Zărand. focar pnmej
dios de revoluţii naţ'onale, care pentru această Vină a şi fost desflntat la 
anul 1876, dela care dati se şi tn.:epe apoi decăderea brumel de industrII ce 
existase până atunci. . 

Viată com. şi Ind. ina/nte de incorpo,area la jud. Arad. 
Incă prefectul ungur al jud. Zărand. Kozma Pavel, in opui său citat, ne 

amlntf'şte pe la 1846 despre topitoafele d.e fier dela Blrtln şi Vala (azi in jud. 
Hunedoa'a) precum şi des ore dOIJd uzme de fieI, Instalate in Hălmagiu. 

Vorbtşte de5pre o fabricd de pieldrit a cărei constituire prin subscrlere 
de acţiunI era in curs favorab'l de il1jloihebare prin anII premergătorl revolu
tiei dfia 1848, ale c~rf'1 evenimt'nte. pilre-ni-St> l-au şi zădărnicit infilnţuea. 

Ştim că pe la 1865 funcţiona o fabricf1 de parchet in Z,mbru (lângA 
Brusturese), una de placi de Rlobrle (n Ha/magel, ferestrău in Vâduri (C'uclu); 
ar pe valea Lazurllor, la Leuea se mal văd şi astazi fundamentele de piatră, 

t 
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llradării de aci inainte 

Deja 1908 şi până la finea anuluI 1927, au op~rat ai..:! următoarele in
treprinderi:. FIrmele HOJlgesl, Mahler şi Ktein B. Vdmos îo Hălmăgel; BlOca 
Croată, mat pe urmă Aradana şi fratii 'Spitz În B~u51uri; Feller ş\ StrelIInger, 
mai pe urmă Bmca Timişana in ACl\la, şi altple mai mărunte, 

Dacă se luau in conziderare referintele locale - statul trebuia să impună 
capitalismului crearea unei industrii permanente, fie şi mai modestă, dar adec
vată nevo lor ţinutului, care să asigure POpullţiel încontinuu o.:aziune de lucru. 

Este responzabilă Casa Pădurilor pentru exploatarea barbuă a codrllor, 
nf'respe~tându-sj> răgazul de regenerare stabilit În pr,ncipiul revolutiunel, ---!' 
-sunt responzabill şi a'Lvernantjl pentrucă au admis acea campanie de exploa- • 
tare numai a materialului brut 

Industria casnică a lemnului se nimiceşte. 

Afluă de cătunul Tărnavita, unde toţi locuitorii se ocupă' cu oldrifuJ, in 
comunele mal mari ca Luncşoara, Brusturl, Oioşi şi (Aclua) Avram Iancu, -
având şi păduri mal Intinse, - p'Jpulatia se ocupă cu prtgăt:rea de topo
râşti (coade) de coase, de slpe, rude de trdsuri, maturi de mestpacănf pe care 
le valorează pe pltţele şi satele dela :âmple, întocmai ca moţll alpinl cluberele. 
Se mal transportează la câmpie tot pe căruţe şi cărbuni de lemn. 

B:1tl1ărltul şi doglrltul au dispărut dintre îndeletnicirile industriei <:-asnlce 
de vreo 30 aDi, odata cu dispariţia pădurilor de stejar. Acum se n'miceşte şI 
ceastălaItă ramură, pe isprăVIte fiind Ş! pădurile de fag. 

Alături de industria casnică a lemnului, pentru care Se găseşte tot mal 
putin material, ar trebui introdusă industria pietrărltului, cel puţin' in locali
tătlle, unde se ofuă materialul brut la îndemâoă şi în apropierea căII ferate. 

Opincile de gllmd, au distrus taMcdritlll. . 

Incălţămintea, indeosebi a bărbaţilor, este opinca tradiţională, făcând să ' 
inflorească b-easla puternică a tăbăcarllor. Feme'le, ropit, şi mal put<n bAr
batii, m'!i ales îa zilele de sărbătoare, purtau în:ă din ve~hime cizme "erl
şeneşti ", projus al unei iod ustn i caSnice di n ti nutul Vaşcăulul. 

Mal nou au inceput să poarte feciorii şi bocanci. Dela ]923 incoacea 
s'au introdus opincile d~ cauciuc, fabricate din pneumatlcele uzate de automobil. 

Un comerciant din Arad a introdus În această regiune mal intAlu opin
clle de gU'Dă, care pentru a putea obţine uşurarea sarcinilor de import, a 
căutat şi găsit protecţIa. socletătil filantropice, »Cercul Oospodlneloc", din 
Bucureşti. Numita slciefate a primit scutire de taxe vamale pentru importul 
cauciuculul 1Jzat, care favor a fost apoi cedat comerclantulul tn schimbul unei 
subvenţii anualt'. 

Opinc!le de gumă au avantaj'll că sunt mult mal durabile şi mai Ieftine 
chiar. - sunt Insă mai grele şi - zice-se - neh iglenlce. Ţăranii le-au ac· 
ceptat şi tăbă:arit au falimentat rând pe rând, ingropându-se prin aceasta 6 
veche şi rentabilă Industrie locală. . 

Tăbăcarfi nu vor putea să susţină concurenta cu acest articol exotic, 
mal ales atunci, când se băoueşte că printre pneumatlcele uzate, scutite de 
vamă, se mai introduc in mod clandestin, frustându-se statul, şi piese noul, 
mărind considerabil posibilltăt,le de profIt ale Importatorulul. 

Mori, dube, piue. 
Exl~tă num1l mori de apă pe păraele de munte, de sistem ve~hil:l, u

tisfăcând numai trebuinţele locale. Pe lângă unele mori sunt Jnstalate şi dubt 
in care se prepară postavul din tortul de lână, ţesut tn casă, precum ,1 piue 
pentru storsul oleiulul dlO seminţe de c:ocurbătă. 

Comertul bd~tinaşilor. 

Comertul intern se desUşoară in Hălmzaglu, unde se tine târg foarte cer· 
cetat iu fiecare săptămâni. Sâmbăta, iar de patru ori pe ani bâlcIuri vestite, 
mal ales pentru vite. Mal nou şi-a câŞtgclt drept de piată şi Vârfurile. 

Lipslţli de pretenţii şi tndestullndu-se cu puţin, ·stând in această prlvlntă 
mai presus de orice concQrenţă, s'a format dintre ţăranii de aici o pătură de 
r.teujefl", mici comercianţi de vite, cereale, dar mal ales de fructe pe care le 
adună pentru f ert lu'cd, prf'găt'rea magÎunului, ori valorizarea a 'Istora tn 
stare crudă. Indeosebi nllclle formeaza un Important articol de export In stră
inătatate. 

Nu numai in favorul teujerflor cât mal vârtos tn al producentllor, această 
Îndeletni!tre trebue incurajată, căci până la realizarea unei industrii moderne, 
acestJra le revine sarcina Industrializă~1i şi comercializării fructelor. 

w:*. 

DEPOZITUL 
fHa~I~[I ~e S~~~ ~~ UrDt~tă ~ m~sini ~e I~tlt 

l:ele Ulai liplendlde sobe de teracotA şi maşini de gătit 

din ţarA şi din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformări, căptuşiri de părete din plăci de 

• • • PUCHE·R • • • 

fayance se pot face prin preţurile cele mai reduse prin 

soţia lui .MAURIŢIU s'rEIN 

A RAD, Piaţa Avram Iancu 3. Rog onoraful public· a-mi da fof concursul. 
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Nr. 4 TRIBUNA NOUA 
p 

Cassa de Păstrare Civilă din Arad, Societate Anonimă. 

BILANT , 
Activ 3 I DeceDlvrie :1927 Pasiv 

Cassa şi valute . 
Depuneri la alte hAn ci 

1: 
19,278463 -.-11 
234029:\0 -=-Il 42,681.413 

Capital so.:lal 
Fond de rezervă. '113,794828 -

Fond de duh. 5000000 I 
32,250000 -

Camhlf 
Imprumuturi Ipotecare 
Debitori • 
Imprumuturi io c.-crt. 
Fondul pt. garantarea 

400,i6:, 07 J =1: 
1,751 99.! '-:"11 Dotaţlunl din ! 
4,/96019 -1 

26,463.210 1_'1 433,776358 

acest an L. 2000000 i' 7000000 
Fond de penslune • I 2 06l 238 ·22.856066 

scrisor. fonciare . 
Efecte 
Colnterl"s. Ia intr. ind. 
lmobile 
In terese I estante • 
lnvent. Centr. şl25 suc. 

Ferdlnand WeJssenburger m. p 
director general. 

D 

260.000 
3,017 274 

14,-/16776 
708509 
355.780 

] 

li 490 b76111 

Premiul de 10% al 
obl\gat· cu premiu . I! 

Imprumuturi cedate. F 

I 

Oblig. In circulatie. I 
Depuneri spre Iru cUI. : 

in llbele 370.18840 I 
in cont curent. 30,517 297 

Cambîl reese. Ia B. Nat \.
Cupoane neplătite • 
Chiria aotlclp. a casei 
Dobânzi ŞI comis. ant. 
Soldul profitului: 

33920 
100.199 

2,272.300 

401305698 
4,800000 

741602 
93590 

I 18,831673 

Report din a. 19~6 
Vellit din alu1 19â t 2 ~!~ ~~1 ~ 12,285.013 

I II 495 576 1l J" I 
11 . 

Arad, la 12 Ianuarie 1928. 

R E C T U NEA: 

Hans Oantner m. p. 
primcolltabll cont. alJt. 

Schlll, m. p. preşedinte, Adelmann, m. p. vlcepreşf'dinte. Or Ho1l6-Holzlnger, m. P. Dr. Isqekutz, m. p 
Mandl, m. p. Nattland, m. p. Angele, ro p. Dt. Buschmann, m. p. Buttinger, m. p. DaranyJ, m p. Oantner, m. p 

Rethy. m. p. Seidner, m. p. Scherer, m. p. Wmkler, m. p. 

Comparând bilanţul de faţă cu registrele principale şi secundare l'am găsit in ordine. 

Arad, la 17 Ianuarie 1928 

Comitetul 
luUu ReJnbart, m. p. preşedinte, 

de supraveghere: 
Emil Kosztka, m. p. Adam Minnich, m. p. 

contabil autoriza t. 
lu1lu Szant6, m. p. Iosif WeU, m. p. 

, "'" 
No' 25-1928 Prim. Bârzava. 

Publicaţiune. 

Primaria comunei Bârzava publlcă 
lIclatatunea mlnuendă pe ziua de 21 
Ft br, 11f28 oara 11 pentru furnizarea 
alor 8H mII lemne de foc cal. l. de fag 
şi carpin, bine uscate, pentru incăJzitul 
primărieI şi locuintei notarulul. 

Licitaţia se va ţinea cu oferte in
chise fI sfgilate in conf. art. 72 - 83 
din Leagea Contabilltăţll publice. 

Primaria. 
No. 40. 

No. 32- 928. Prim. com. Bocsig. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Bocsig tine Hei· : 

.... , ·c'" .$' .......... . .. , "u n..,... .... n........ ." 
Nr. 79-928. 

PubUcaţlune. 

Prlmărla comunei Peclca aduce la 
cunoştinţa generală, că in 27 Febr. 
1928 oara IOa. m. se va da fn arendă 
dreptul de păşunat a doi mei de sub 
pădure cu preţul de strigare 3000 Lei 
ş! a doI mei de sub sat cu pretul de 
strigare 20U. Lei pe annl 1928. 

licitatia va fi verbală. 

LicitaţIa se va tinea in coformltate 
cu art. 72 - 83 din legea contabllitătll 

publice. 

Peclc3, la 11 Ianuarie 1928. 
Prlmlrla. 

No.36. 

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

Nr. 2350/1927. 
Judecătoria rurală Aradul-nou. 

Publlcaţlune de licitatie, 
Subspmnatul delE'gat JudecAtoresc 

In baza §. 1O~ legii LX. dlO l8til 
aduc la cunoştinţa că In cauza urma
torului Cassa de Păstrare Civil! Arad, 
repr. prin Of. Francisc Ndf, advocat 
in Aradul-nou pentru iacasarea crean
tel de 24600 Lei rapitat şi ace. se va 
vl"d~ prin licitaţie publică judlcladl 
4 Ft' bruarle 19~8 ura 16 la fata locului 
in Sdgul mobddor de casă si unelte 
de agnculturA preţ llte in 10750 Lei 
şi sechestrate În baza decisuiui Nr 
2350/l927 2 a Judecătoriei rurale. 

Aradul-nol1, la J 7 lanuarle 1928. 

I Bugariu m. p. 
No. 55 greflerl delegat judedtoresc 

., 
tatle publică in ziua de 25 Februarie !!!:'1-"'!!!-~!!II-IIII!!I~_11 
1928 la oara 11 a. m. pentru confec· 
tionarea alor :5 buc. pantaloni de iarnă, 
3 but::. vesloane; 3 buc. pantaloni şi 
:) buc. vestoane de vară precum şi 
3 părechi cişme, 3 părechi ghete şi 3 
capete pentru uarzii comunali conform 
prescripliilor În vigoare. 

Licitajia se va tinea prin oferte în. 

INTRĂ IN 

BANCA UNIVERSALA 
Contra pret de Intrare leI t 170. primeşti Lei 100000 

" " " " " 
2340 

" fi 200000 
3~10 

, chise, notându-se [pe plic .. Oferta la 
No. 32-928" şi se va finea in con. 
form:fate cu art. 72 -83 din legea 
asupra Cont. pubI. 

'.' .. 
" " " " " 
" It fi " " 

4680 

" " It " " 5850 

Mai frumos ,1 mal Ieftin cadou 

" " 300000 

" " 
400000 

.. ". 500000 

ca acesta nu este. :-: 
Bocsig. la 16 Ianuarie 1928. 

Horoat Luca m. p, Bodai m. p. 

Cere prospect I Dlrecţlunea circumscriptiei: 
. 48 A.KAD t 8t ... Bucur s'8. 

preş. corn. fnt. notar. 
No. 54. 

Pag. ~ 

No. 15-928. PrimAria corn. Bocsfg. 

Publlcatiune. 

Se pubHcă spre cunoşlinjă. ci in 
ziua de 25 FebruarIe 1928 oarele 11 
a. m. se va tinea licitatie publică la 
aceasta prlmiirie cu ofert Închis ş.1 

sigilat pentru repararea trasurel comu' 
nale şi furnizarea de oleu pentru uns, 
necesar pe anul 1928 in conformitate 
cu dispoziUunile Legii Con'ebiJitătf pu
blice Art. 72- 83. 

Informatiunile se pol primi în oarele 
oficioase in biroul notarial. 

Bocsig, la 5 Ianuflrie 1928. 
Horvat Luca m. p. Badai m. p. 

preş. comşint. notar. 
No.50. 

No. 34 922. Prim. corn. Bocsig. 

Publlcaţlune. 

Pentru furnizarea pefroului necesar 
circa 400 klgr. precum şi lampele ne· 
cesare la lluminatul Primăriei. Se pu
blică licitatie cu oferte Închise şi sigt. 
late, pe ziua de 2S FebruarIe 1928 la 
oarele 11 a. m. in conformitate cu 
dispozitiuniJe Legi Contabili tăU publice. 

Conditiunile se pol vedea zilnic in 
biroul oficial În oarele oficia ase

Bocsig, Ia 16 Ianuarie 1928. 

Horvat Luca m. p. Bodai m. p. 
preş. corn. int. notar. 

No. S1. 

No. 33 -928. Prim. corn. BocsJg. 

Publ1caţlun •. 

Se aduce la cunoştlntă generală, ci 
in zfua de 2S Februarie 1928 oarele 
11 8, m. se 1'8 tInea Ucltfltie publ.lci 
reparatiunlJe mărunte ce se vor Ivi din 
caz in caz În cursul anului 1928 la 
edificiiJe comunale. C8 grajd, coclne. 
fântână, oborul comunei şi gardul la 
Primăria comunală . 

Licitaliunea se va tlnea in con· 
formitate cu dispoziUunile Contabilnatl 
publice, Iar Informatiile se pot primI 
zilnic în oaTele oflcloasc În biroul 
notarial. 

Bocsig, la 16 lanuarJe 1.928-

Horval Luca m. p. Bodai m. p. 
preş. corn. lnl, notar. 

No. 52. 

---
No. 31 928. Prim. corn. Bocsig. 

PubllcaţluD 8: 

Prlmări9 comunal5 din Bocsfg Jud. 
Arad tine licitatie publică pentru fur. 
nlzarea alor 90 metri de pădure (150) 
lemne de foc necesare Primăriei şi 

nolarului şi 70 metri lemne de foc 
pentru Şcoala Primari de Stat din 
Bocsig, bine uscate cal. 1. carpen şi 

fag. transportate [a gara Bocsig. 

Vadiul de 10°/. după pretul oferit 
se va depune in numerar sau hârtie 
de valoorl! la caserle. comunei. 

La licitatie se poate concura numai 
cu oferte Închise şi sigilate. condfllu. 
nile de licilatie se pot vedea zilnic in 
biroul noJarial din Bocsig, in oarele 
oficioase. 

LicUaUunca se va line in confonnl •. 
tate cu an. 73-83 din legea pentru 
contabiJitatea publlci. 

Bocsig. la 16 Ianuarie 1928. 

Horvat Luca m. p. Bodai m. p. 
preş. corn. Int. : nolar • 

No. S3. 

J It; 

• 



Ca să vă faceţi ght:te cu pr~ţ~ 
reduse. Ghete noi pentru dame 
rncepând de la bUO lei În sus, 
Ghete noi pentru barba ţi în
crpând de la 600 lei în sus. 
Plnllelltul ghettlor bărbăteşti 
100 lei, damdor 80 lei şi pentru 
copil 40 lei Repararea tocurilor 
la Ilhete 20 leI. Reparaţii mai mici 
10 leI. Pentru fie care lLlcrare 
g~rallte~ pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul public. 

78 Jlfe Nada ski 
Piaţa Peştelui 19. 

Convocare. 
Prima Societate Hn. pentru Industria Oliglnenului 

,1 altor gaze dlD Brad 
o va iinea în ziua de 28 Ianuarie 1928 
orele 6 după m8să în sala de şedinlă 
a Băncei de Credit din Transilvania 
soc· an. Arâd. Str. Gen. Berthelot 1 

adunarea QBnerală ordinară 8 VI-a 
la care sunt invitati prin această d·nii 
actionari. 
. Bilantul 1::ontrolat de c8tră comitetul 

de cenzori va fi afişat în biroul între
prinderei dela ziua de 18. lunei curente. 

-- Ordinea de zi: 
1. Raportul consiliului de administra. 

tie şi 8 comitetului de cenzori, pre
~entare8 socotelilor, bilanţulul şi con
tului de profit şi pierdere pe anul de 
1927, stabilirea bilantului, onorarea 
comitetului de cenzori, deciderea refe
ritor 1" întrebuintarea profilului realizat 
în anul 1927, acordarea descărcărei. 

2. Alegerea consiliului de admini
stratie şi a comitetului de cenzori. 

3. Modiiicarea statutelor, art. 1. 
Arad, la 10 Ianuarie 1928. 

49 Consiliul de administratie. 

No. 64-1928. 
PrimAria comuneI Talpoş. 

Publicaţlune. 

Primăria comunei Talpoş pcblică 

licitatIe publică cu oferte înrhlse p~ 
~ilua de 1 F~br. 1928 oara 10 pentru 
dare În intreprindere zid!rea uoulloeal 
in ob)r~l comunei pentru transcrierea 
-biletelor de vite. 

Ltcitaţiunea se va ţInea in biroul 
prim~rl~i in ziua de mal sus in conf. 
cu art. 72-83 din L. C. P. 

Condlţlunlle de llcitcţle se pot ve
dea in oarele de serviciu tn biroul 
notarial. 
OfaanţU deodată cu depunerea ofer

tei vor depune şi un vadlu de 10% 
din suma oferită. 

Talpoş la 10 Ianuarie 928. 
Lazar Ludovic Mărchiş 

primar notar 
Nr. 41. 

Nr. 65-1028. 
PrimAria comunei Talpoş. 

PUbUcaţfune. 

Primăria comunei Talpoş tine 1Ic1~ 
taţle publică cu oferte închise la data 
de. 1 r. br. 19.::8 in biroul notarial al 
comunei Taolo~ confecţIOnArea urmă
toarelor haine necesare poliţiştilor co· 
muoali pe anul 1928 2 rânduri de hai
ne de Iarna, 2 rânduri· de haine de 
var~. 2 capele, 2 parechi dsme şi ~ 
parechi bocanci. 
_ Licltaţtunu se va ţinea pe lângă 

. re~pt:clarea art. 72-85 L. C. P. Con
dlţlun!le se pot vedea in blroul no
tarial. 
Talpoş la 10 Ianuarie 1928. 

Laza, Ludovic Matchiş 
prImar notar 

No. 43. 

TRIBUNA. NOUA Nr . .4 
• 

No, 60/1928 
Primăria comunei Talpoş 

Publicnţiune. 

Pentru dare în arendă vama piaţu· 
lui a comuneI Ta!poş pe anu! 1928 
primăria comllnel T .dpoş publică ll
citatle cu oferte Înch se şi s gllate pe 
ziua de 1 Febr. 1928 oara 10 in b:
roul notarial conl. art 72-85 alltgei cont 
publice. 
Odată cu ofertele se va depune şi 

vadlu 10% din preţul oferit. 
Ofertele se vor depune la primărie 

unde se poate vedea condlţiunlJe de 
licitaţie 

Talpoş la 10 Ianuarie 928 

Lazar LUdovic 
pnmar 

Malchiş 

notar 
No. 47. 

No. 61-1928 
Primaria comunei Talpoş 

Publicaţiune. 

Pentru dare in intre prind(f~a a 
cărăllşiel comunale pe anul 19:J.8 prl
mărta comunei Talpaş publică lidta
ţtune publică care se va ţinea in ziua 
de 1 Februarie 1928 oaTele 10 a. m 
Ifl biroul primăriei conf. art. 72-83 
ale legII contdbilltăţli publice. 

Condlt iunlle se pot vedea in cursul 
oarelor de servici u in bIroul notarial. 

Talpoş la 10 Ianuarie 1928 

Marchiş Lazar Ludovic 
notar 

NO.46 
primar 

No. 62-1928. 

Primăria comunei Talpoş. 

Concurs. 
Primăria comunei Talpoş publldi 

concurs pf'ntru indeplinirea postulUI 
de secretar pe lângă retribuţlUnile 
prevhute in buget. 

Cererile adiustatate cont. art. 7 dIn 
Rfg statutului funcţionarilor publici 
ni se vor Înainta până la 25 Ianullfle 
1928. 

Talpoş la 10 Ianuarie 1928. 

Lazar LudOVIC 
primar 

No.45. 

No. :';8-9~9_ 

Marchiş 

notar 

Primăria corn. Vărşand. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei VArşand, ţine 11-· 
citaţie publică orală pe ziua de 20 
Februarie ora 9 a. m. îu curtea pri
măriei pentru vinderea celor doi armă
sari si un taur, selecţionaţl. 

LIcitatia se va ţine in conformitate 
cu dispozItIIle L. C. P. 

Vărşand la 11 IaD. 1928. 

No. 37 Primăria. 

Ne 63-1928. 
Primăria comunei Talpoş 

Concurs. 

Primăria comunei Talpoş publică 

CODcura pentru Îndeplinirea postului 
de casar comunal pe lângă retribuţiu
nil~ prevăl.Ute ÎI1 buget. 

Ct rerlle adjustate conf. art 7 din 
R g. statutuluI funcţionarilor publici 
ni se vor fnalnta până la 25 IanuarIe 
1928. 

Talpoş la 10 Ianuarie 1928. 
Marchiş 

notar 
No. 42. 

L 'lZar Ludovic 
primar 

w. $ ...... ,... ...... 1. Sti • be p ue ... V t .. n 

Peşte proaspăt şi s~~at s~ capătă zilni~ 
la DUŞAN BERAR, Piaţa Catedralei. 
Nr. 592 - Cer sprijinul Onoratuluf public Românesc -

•• ..vn " .- ,,. .. n se MeJ" ...... at ... 

Nr, 66 1~:.!8. 

Primăria comunei Talpoş 

Publicaţtune. 

Primăria comunei Talpoş publică 
IIcitaţune publică cu oferte inchise 
pe ziua de 1 Ftb 1928 oara 10 pentru 
di!f(, în întreprinderea repararea unul 
gard la locuinta notarială. 

licitaţiunea se va ţinea În b roul 
primăTlel !n ziua de mal sus în Cont. 
cu art. 72-83 din L C. P. 

Condiţ1unl!e de licita ţie se pot ve
dea În oare le de serv!llu in biroul 
notarial. 

Oferanţij deodată cu depunerea o
fertei vor depune un vadiu de 10% 
din suma oferită. 

Talpoş la 10 Ianuarie 1928 
Lazar Ludovic Marchiş 

primar 
Na.44. 

Nr. 18 - 928. 

notar 

PrimărIa comunei Sfântul Paul. 

Publicaţtune. 

Pentru vânzarca fânului comunal se 
va tlnea licitaţie orală in ziua de 18 
Februarie 1928 ora 10 a. m. în biroul 
Primăriei Sântul Paul, in conformitate 
c.u dspoziţ unile legII conhblljtăţii 

publice. 
Condţlunile de lIcitare se pot, e

dea in cursul orelor oficloase in bi
roul notai laI Curticl. 

Sfântul Paul, la 10 Ianuarie 1928. 
Primăria comunalâ 

No.32. 

Nr. 101-9.:.8. 
Primări comunei Curtlci. 

Pu bllcaţfune. 
Lidtllţlunea fIxatA pentru ziua de 7 

Ianuarie 1928 rămănând fără rezultat 
pentru vânzare a celor 4 tauri neapţl 
pentru rep~oductlt>, se publică licitaţie 
nouă, care se va ţinea in ziua de 30 
Ianuarie 1928 ora 10 8. m. conform 
dispoz:t1uniJor contabilităţli publice. 

Condiţiuni! ~ de licitaţie se pot ve
dea zilnic in cursul orelor oflcloase 
in biroul primăriei Curti ci 

Curticl, la 9 Ianuarie 1928. 
Primăria comunală. 

No. 33. 

Nr. 16-928. 
Primăria Bârzava. 

Publlcaţtune. 

Prlmilrla Bârzava pUblică licitaţie 

publică pe ziua de 17 F~bruarie 1928 
ora Il pentru confecţionarea hainelor 
de vară şi de Iarnă pe anul 1928 8 

poliţ stuiui şi anume: 1. mantauă de 
Iarnă; 1. veston de vară; l. veston de 
Iarnă; 1. pereche de pantaloni de vară; 
1. pereche de pantaloni de iarnă; 1 
chipiu; 1. căciulă de Iarnă; 4. perechi 
de bocanci. 

licitaţia se va tinea în conformitate 
cu art 72 - 83 din legea pentru con
tabil tatea publică. 

Ofertele se vor fnalnta tn plic in· 
chis ş\ sigilat. 

Coodiţlunlle şi caetul de sarcini se 
pot vedea in biroul primăriei tn oarele 
oficloase. 

Barzava la 12. Ianuarie 1928. 
Primăria. 

No.34. 

Nr. 6-928 Prim. Bârzava. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Bârzava aduce la 
cunoştinţă publică, că. tn ziua de 17 
Ftbr. 1\:J28 ora 11 se va ţiunea licl
tatle publică pentru compactarea re
gistrelor şi cărţilor de_lege şi spe
ctal1tate, asemenea pentru turni~area 
hhtiel de scris şi a rechjzlteJor de 
birou necesare pe anul 1928. 

licitaţia se va ţinea in conformitate 
cu art. '/2-H3 elin legea pentru coo
hbl1tatea publică. 

Cond llunde şi caetul de sarcini se 
pot vedea in biroul primăriei În oarele 
oficioase. 

Barzava la 12 Ianuarie 1928. ,. 
Primăria. 

No.35. 

Ju dt'cătorla rurală Şlrla. 
No. O. 42.,)0/2/1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul delrgat judecătores= 

aduc la cunoştlntă publicA in senzul 
egli art. LX. din 1881. § 102. respec- -
tive XLl. din 1908. § 10 cumcă lu
crurile următoare ş. a. paturi, dulap, 
masă (gran!tura nouă) ex~cvate in 
Pâncota in favorul urmărltorului Ca· -
lumb!a Fabncă de oglinzi repr. prin 
adv. Dr. Rohan Dimitrie in potriva 
\.rrnăritulut pentru incasarea capitalului 
de 4010 Lei şt acces pretuite in 9500 -~ 
Lei. se vor vinde prin licitaţie publLă ~ 
in ziua de 3 Februarie anul 1928. oara . 
3 p. m. În comuna PâncQfa la casa' 
urmăritulul. 

Intrucât mobilele sechestrate ar fi 
fost execvate şi de alţii şi aceştia 
şI*ar fi câşt'gat dreptul de acoperire· 
licitatia prezentă este ordonată şi 10 
favorul acestora in senzul art. XLI ~ 
dio 1908 §. 20. 

Şiria, la 11 Ianuarie 1928. 
J. Cidky , 

delegat judecitorţsc. J 
No.39. 

~ =================, 
Judecătoria rurală Şirfa.· I 

N. O. 4231/2/1927. : 

Publlcaţiune de licitaţie. r 
Subsemnatul delegat judecătoresc' 

aduc la cum ştlnţă publkA În senzul' 
Irgil art. LX. din 1881 § 102. respectivei 
XLl. din 1908. şi § 19 cumc! lucru-! 
rile urmatoare Ş. a. dulap de pra.nză-~ 
tor şI dulap de cărţi execvate in PâD.' 
cota in favorul urmăritoruiui COlumbia' 
Fabrica de oglinzi repr. prin adv. Dr.! 
Rohan Dimitrie impotriva urmăritulu,1 

I 

lOCUItor in co llunaPâncota pentru l 

încasarea capitalului de 4000 Lei ş\1 
acces pretuite tn 13000 Lei se vorl 

vinde prin licitaţie publica in ziua de 
3 Februarie anul 1928 oara 3 p, m. 
in comuna Pâneota la casa urmAri· 
tulul. 

lntrucAt mob·'ele sechestrate ar fi 
fost execvate şi de altii şi aceştia şi ar 
fi ~aşt gat dreptul de acoperlrire lici· 
taţia prezentă este ordonată şi in fa· 
vorul acestora in senzul art. Xd. dIn 
1908. § 20. 

ŞlfIa, la 11 Ianuarie 1928. 

No. 38. 

J. Cidky 
delt'iat judecAtoresc, 
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"Nădejdea" Românilor din Iugoslavia 
Cele 10 porunci ale Românilor din S. H. S. 

."NileJejdea", organul (le luplă puh. să se spună despre via/a româ
Iicistică cinstită şi curată, al Românilor nească şi despre purtătorii ei, 
din Jugoslavia, a intrat in al doilea an al ca puterea voastră să fie ne-
exislentii sale. Este un fapt care ne mărginită. . 
bucuri\, până Ja lacrimi. Partidul Ro- 6. Daţi- vă copii voştri la şcoa Iă 
mân din regalul vecin şi·a pulut ri· ca să fie luminati, trimiteţi'i .la 
dica un altar, de unde.şi poate trâm- biserică, pentru a le păstra bu
bila nreplurile sale de existentă; a nătatea sufletului,' Iăsati-le moş
reuşiI sa treacă pesle palimilie mă- tenire tot ce voi aţi primit moş' 
runte omeneşti, şi să se ridice -. in terire dela părinţi. 

plină splendoare - pe creasta celei I 7.lngrijiti de sănătatea noastră; 
mai Înalte conceptii, cerând a se ft· munciti să adăogafi averile voas
dăpa sufJeteşte numai şi numai la is' tre, ca Neamul Românesc să ră. 
varul moşilor ŞJ strămoşilor lui! Acest mână tot frumos, tot puternic şi 
partid ne poate fi drept Înieleaptă l>i1. tot nebiruit. 
dă; conceptia lui curat natională şi na· 8. Nu părăsiţi moştenirea pă
tionalistă, Înlătură de dincolo de-a rin/ilor voştri nu părăsiţi vetrele 
frontieră nevrută, afirmajia bolnăvi- voastre şi acolo unde Dumnezeu 
doasă a credin1ei În regionalism. Cele v' a pus creşteţi şi vă înmulJifi, 
10 porunci -- trâmbitdle de pe acest ca să împliniţi voia Domnului. 
altar - în »Nădejdea" anul II Nr. 1, 9. Ridicaţi case culturale, mo-

'1TIe întăreşte credinta noastră, căci ele numente, biserici, organizaţi co-
glăsuesc: ruri, fanfare, biblioteci, coope-

1 Să nu crezi în streini, de- perafive - pentruca să aduceţi 
cât în Neamul tău Românesc, laudă neamului vostru, deci nouă 
în sângele tau Românesc, în şi Dumnezeului vostru, al cărui 
Conducătorii făi Români, ca bi- suflet il moşteniţi. 
ne să vezi şi să-ţi poţi câştiga 10. Să nu lipsească nimenea 
drepturile tale. dintre voi din Partidul Natiei 

2. Să nu-ţi fie ruşine a spune şi fiecare să citească foaia lui, 
oriunde, oricând, în fata . orică- pentruca tnândria voastră să nu 
ruia, că eşti Romim, ca să nu cunoască margini." 
ruşinezi pe Domnul Dzeul tău, Repetăm deci: conceptia acestui par
care te-a creat după asemăna- tid ne poate fi drept injeleaptă pildă. 
rea Lui. Lăsăm În sarcina fiecărui cetilor al nos-

3 Să fii apărător al Bisericii tru tălmăcirea Întelesului celor zece 
. drept-măritoare ortodoxe Ro- porunci de mai sus, ale românului din 
mâne, cu incredere în Mântui- Jugoslavia. căci numai atund când li
torul nostru Isus Hristos. bertatea de natie iti este îngrădită, poti 

4. Iubeşte limba maicii tale, judeca limpede şi nepărtim:tor. Zicem 
mai presus de toate, ca vita ro- aceasta de oarece prea marea noastră 
mânească în veci să nu piară. libertate, pare că ne·ar fi fi rătăcit 

5. Unde se'ntâlnesc doi Ro- drumurile adevărate româneşti. 
. mâni, cel puţin două vorbe bune Rep. 

Din raiul bolşevic. 
~. Au inceput să se ivească roa-
I deie binecuvântate ale domniei 
.,tovarăşilor". Dihonia a intrat 
chiar In rândul celor de sus. Stalin 

leptul proverb: Nimeni nu e pro
fet in tara sa. 

.-.,. . .... fi.-

Incă O executie 10 Sing-Sing. 
pare a fi un dictator cu care nu ZHele trecute a fost executată 
p(iţi glumi. Şi-a luat-o in cap ŞI In celebra inchisoare americană, 

'basta. Să dai ordine de depor- D-na Snyder, care cu ajutorul 
tare a unor tovarăşi ca Trotski,. amantuiui a omorât pe soţul ei. 

:Rakovski, Radek şi alţii şi să ai De altfel, o crimă ordinară, care 
pretenţia ca ele să fie intocmai fu tratată fără nici o consideraţie. 
exec1.ttate, apoi asta nu e o glumă, A fost senzational faptul că a 
e serios de tot. OIJoz,ţia boişe- fost executată o femee. Până in 
vică pare a fi câştigat teren, iar ultimul moment blestema jude
atacurile lor pare a fi lovit acolo cătorii, iară partenerul ej, citla 
~unde trebue, căci altfel nu se biblia până fu aşezat pe scaunul 
~poate explica stăşn!cia ordinelor electric. 
de deportare. Şi tocmai in Slbe-

-ria, ca pe vremea răposllţilor tari Au asistat numai 20 de zia
I-a,totputernici. Ce mi-e dIctatura, rişti şi 4 mejici, cari să con
i-roşie, aibă sau altă culoare, tot stiite moartea. Cererea de graţie, 
l;lictatura rămâne. Să scapi cu inaintată guvernatorului a fost 
fl'viata de o dictatură ţ'lristă şi să respinsă. Acesta, om care işi ia 
l :lebarci in cea roşie. Ironia soar- rolul in serios, nu s'a lăsat 1n
~tei. Până acum n'avem informaţii fluentat de faptul că trimite morţii 
~r~xactet deci Intr'adevăr s'au şi o femee, după cum nu s'a lăsat 
re~xecutat ordinele, dar cele ce pe mişcat nici de protestele lntregei 
.. ,loi ne interesează e numai So- lumi, când a fost vorba de exe-
" t· . t ă cutarea lui Sacco şi Vanzetti, 
I U la, cea In eresant . ţ'i h t· 't ,. . 1 • cunoscu I anaT 'Ş I I a lem. n ca-

Să schimbi reşedintele pline de zul D-nei Snyder, care a mărtu-
1I:onfort şi onoruri din Moscova, risit crima, cel puţin nu era vorba 
lf!U colibele dărăpănate de prin de vre-o eroare judiciară, pe când 
hatele necultivate şi primitive din in cazul anarhiştllor vina nu era 
a-;iberia, U raii sau B.:tical. nu oferă complet! clanfl :ată. Dar presti
f[lle loc persoective liniştitoare. giul Justiţiei Inainte de toate, şI 

;au să schimbi Paris, Londra, pe acesta ştiu Americanii să-i 
:a tovarăşul R ,kQwsky cu un că- su~ ţie. . 
un din veşnicul tnghtţ Incă odată 

,C'li~se adevereşte ve,hiul şi Inte-

Inconstient~ă? , ,. 
Nu ştim cum să numim eşirea 

atât de condamnabdă a confra
telui nostru Românul. Deşi n'am 
vrea să ne ocupăm atât de mult 
de el, totuş fn coloana "Sfichiu
irilor" cea mai potrivită discuţiilor 
similare, am relevat câteodată 
atât gogomănlile cât şi exagerările 
pe cari le susţinea. 

De data asta tnsă nu putem 
să mai vorbIm in aceaş coloană 
rezervată mai mult atacurihr in
ofensive. De data asta vorbeşte 
tn noi revolta şi dispretul fară 
de prostia şi inconştienţa ce 
săIăşlueşte in coloanele ziarului 
ce s'a dovedit un nevrednic con_O 
tinuator al "Românului" de altă 
dată unde se purta o luptă loială 
şi românească. Am relevat până 
acum gogomăniile dar acum de
nunţăm o inconştienţă pe cât de 
gravă pe atât de condamnabilă. 

Iată de ce e vorba: 
In ultimul număr al numitului 

confiate, un oarecare "Conopan· 
contează cu satisfacţie cele pe
trecute fnr'o duminecă recentă 
la Lipova unde, se zice că, d. 
primpretor Ionescu a adunat "prin
tr' un sever ucaz ... " - lu mea la 
biserică spre a asista la oflcierea 
unui serviciu divin pentru come
morarea lui Ion 1. C. Brăteanu. 

S'au săvârşit asemenea servi
cii dIvine in toate bisencile ro
mâno- ortodoxe din ţară, cu oca
zia împlinirei a şase săptămâni 
dela trecerea marelui bărbat de 
stat la cele veşnice. Nu s'a gă
sit un singur Zlar care să comen
teze dfLtVorabil acest prisos cu
venit memoriei celui dintâiu sfet~ 
nic al ţării. , 

S'a găsit tnschimb "RomAnul" 
care să socoată aceste prisosuri 
dreot "Ufl atentat ll şi "slujbe re
bgioase pentru suflet păcătos" .. ./ 
Nu Jnseamnă t)are aceste definiţii 
mai mult decât o inconştienţă? Noi 
credem că da ! Cu atât mai vârtos 
cu cât acelaş frate in acelaş ar
ticol ne mai spune că '" Ţăranii 
furioşi s'au urcat la clopote şi 
nu au ingădUlt să se mai tragd". 

N ouă nu ne vine a crede că 
ţăranii să fi ajuns rntr'o aşa ră
tăcire. Dacă s'a Intâmplat totuş 
apoi cazul tn alte proporţii şi 
merită o altă comentare decât 
să fie interpretat cu satisfdcţie de 
cei cari nu-şi dau seama d~ ges
tu1 nf.'fast al acelor ţărani. Erâ 
de d'ltoria celor cari au semnalat 
tntâmpldrea să infiereze actiunea 
necug~ tată a unor inconştienţi. 
Căci ceeace au făcut acei ţărani 
a fost prohnarea memo riei ace
luia despre care un confrate tot 
opoziţionist scrie: ,,1. 1. C. Bră
tianu e un patrimoniu istoric al 
întregei ţări". 

Deaceea credem onorat con
frate, că acestui titan al vieti po
li tlce i s'a cuvenit un serviciu re
ligios şi în Lipava. Chiar dacă 
acolo săIăşlueşte cea mai mare 
afecţiune severbocuistă. Uu ase
menea prilej numai partidul In 
a cărui slujbă eşti, ştie să-I pro~ 
faneze utihzAndu-l In favorul pro
pagandei pe care de atâţia ani 
o face prin cele mai condamna
bIle mijloace. 

Dar asta n'o puteţi Inţelege 
voi cari n'ati Inteles niciodată 
pulsul marilor evenimente cari 

ne- au încercat neamul de un timp 
inl~oace. 

Exemplul de la Lipova ar trebui 
într'adevăr să·) adânciţl şi să-I 
judecaţi şi in loc de a vedea In 
el o perspectivă de revoluţie când 
"sd vedem sfinţi şi preasfinţi cu 
bdrbde jlocăttă" să vegpţi efec
tu� propagandei noastre invrăjbi
toare şi meschime. ",Asupra unui 
mormânt trebue să te rogi; asu
pra unui leagăn trebue să veghezi" 
a spus Victor HllgO~ marele poet 
francez. Voi de ce nu puteţi in
ţelege acest adevăr? De ce nu 
v'aţi putea ruga şi voi in faţa unui 
mormânt simbolic veghiând in ace
laş timp asupra leae,ănului in care 
mai zace ţăranul nostru atât de 
tânăr politlceşte? 

Voi a~i otrăvit sufletele ţărani
lor cari au indrăsnit să profaneze 
memoria bărbatutui care a făcut 
mai mult in viaţă decât să. per
tracteze" in fiece moment. Ia Joc 
de a propovădui In propaganda 
voastră - un crez, o idologle, un 
program util şi... superior aceluia 
al guvernului, aţi propovăduit ura 
şi vrajba intre fr aţi. Şj iată acu m a 
rodul muncii voastre! 

Voi rânj ţi cu satisfacţie? 
Noi deplângem rătăcirea voa

stră şi a celor cari vă urrn ează! 
Voi comentaţi cu o diabolică 

bucurie? 
Noi Infierăm cu toată revolta 

care ne stăpâneşte In fata unei 
asemenea lntâmplări !. .. 

Noi v'am invlta totuş să con
teniţi rânjetul şi satisfacţia. Şi 
v'am mai sfătui s~ vă puneţi ace
eaşi fntrebare pe care şi-a pus·o 
C. Negri: "Ce ne lipseşte ca stJ 
ej ungem un neam fare?U Şi să 
vă tnsuşiţi semmflcativul răspuns 
pe care tot el il dă: " Unirea nu
mai, unirear'~ Ori, nu sunh·ţi de 
aceeaş părere? Posibil!.. Pentru 
voi Intărirea neamului se va face 
nu printr'o unire sufletească ci 
prin venirea voastrd la putereI 

Dar asta numai voi o cr~deţi! 
Ghirl. 

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

Alegerea 
consiliului comunal din Mişca 

In zIua de 10 Ianuarie 19L5 a avut 
loc alegerea COOLillulul comunal. In 
frU"laşa comună Mişca, in urma di
solvărel conziHulul vechlu, 

Această alegere este remarcat! prin 
fa ptul căcootralistel pucă de organi
zaţia partidulUi national-liberal a lup
tat cu toate mIjloacele permise şi ne
permise şi aminlstraţla comunală In
trunchi pată prin notariul comunal Pinter 
despre care se zIce cl a mers pa.nă 

acolo de a ameninţat chIar pe capul 
listei liberali! pe primarul ales: vredni
cul Teodor Toma. 

Cu toate acestea şi cu toate agita
tfile şi opintirile neputinCioase făcute 
pentru reuşita listei ţărăniste de către 
preotul de acolo Pluter Teodor, tata 
notarulul, şi de către adI/a catul din 
Chlşineu BUltya Kornet· deplăsat la fata 
locului. Ilsta partidului national-liberal 
a repurtat o invlngera glorioasă asupra 
ţărănlştHor, cari cu tot sprijlnul admi
nistraţiei locale a invins rAzimaţl nu
mai pe puterile. propr I'şi pe credinţa 
ce o au in steagul partldului uaţional
liberal. 

corespondent 

il 
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InfORmfl(IUnl Oi suri maghiare , 
- [Jletinse constatări ale unui crainic rothermerian. -' , 

Traditionalul BAL al " Reuniunei Femeilor Ziarele maghlare "Magyarsagu şi 
Române din Arad va avea loc la 29 Ianuarie "Marosvidek" - ambele din 12 10-

nuarie a. c. - dau publicilătii un re· 
în sala "CRUCEA ALBA". Doamnele şi domni- portaj de-o semnificatie serios bolnă-
şoarele sunt r~gate a se pre~enta cu. pre!erjofă î~ I vicioasă! 1~Iă despre ce e~te v~rba: 
costum n ati o n a l. Balunle ReunIunel In tol 1 Se, s~une 10 ace~le r~porta~e. c~, ~n 

• .' ...." • v • ..... era mIc rothermenan fund tnmlS mtr o 
anu au avut desavarşlta reuşIta, acest de acuma .. inspecţie" in România şi Cehoslo. 

neapărat iar va aduna la un loc întreaga elită ro- vada ar fi constatat că proprietarii 
nlânească. . purespeti de pământuri - in tinuturile 

ardelene, ca şi în cele cehoslovace, 
- deslipite de Ungaria - se grăbesc să-şi 

flbonali noştri care tncă vândă la repezeală pămânlurile, fiind 

1U1 t 4 ....... ... - u· 4 

OI. Pref~d 1. O~orgescu este 
plecat la Bucureşti tncă de Sâm
bătă, 14 ianuarie a. c. pentru aran
jarea mai multor chestiuni active 
urgente, tot cu această ocaziune 
se va interesa şi de muncitorii 
din Arad care sunt lipsiti de lucru 

n'au achitat abonamentul siguri că rezultatul în procesul optan. 
filor arfi favorabil Ungariei. Acest avans 

sunt rugati a ne achi4-a unguresc, tocmai în plină vâlvij. a re-

pană la 1 Ianuarie 1928, centei contrabande cu arma, este de-o 
naivitate cUfal... rolhermeriană. 

bei 206.- Cine va fi dl inspector ziarist Dudley 
Domnia-sa se va înapoia in 

Arad Duminecă sau Luni. 
• 

La adunarea generală ordinară 
ţinută tn ziua de ) 6 Ianuarie 1928, 
a Sindicatului viticol al judeţuL 
Arad, s'a ales noul comitet com
pus din: Dr. Sever Ispravnic Pre
şedinte, Dr. Virgil Bogdan, Gen
eral Szab6 Zoltan, Ioan Georgescu, 
Dr. Lazar Michi, Alexandru Qui
rini, Dr. Alex Stoenescu, Carol 
Feszler, VL:tor Nasta, Arcadle 
SZI kaly Ghioroc, Carol Matei Mă
derat, Director Dumitru Anastasiu 

• 
In ziua de 1.8 lan. a. c. la Institutul 

obstetic din localitate S'8 tinut primul 
curs, de deschidere, pentru surori de 
carifate, 

La deschidere au fost de fată dl. dr. 
Albu dire~lorul 'institutului. dl. dr. Spiru, 
dr. Knal şi dr. Cucu. 
Până în prezent s'au înscris la aceste 

* 
Câţi comunisti sunt In diferite 

ţări, ne spune o interesantă sta
tistică publicată in "La Natlon·, 
de unde se poate vedea o dImi
nuare a comunismului In diverse 
locuri. Astfel in Statele Unite din 
25 de milioane de lucrători dintre 
cari cinci milioane inscriş in fe
deraţia muncii, sunt numai zece 
mi de comunişti. In . Anglia din 
15 milioane de muncitori, dintre 
cari cinci milioane sunt inscrişi 
in Trades- union, sunt 7500 de 
comunişti. In Germania din 20 
milioane de lucrători sunt 4 mi
lioane In scrişi 1n Smdicate iar co~ 
munişti sunt 128000. larin Franţa 
din 11 mllioc.ne lucrători sunt 
66,000 comunisti. 

Dar in Rusia, cati comunişti 
convinşi sunt? 

cursuri IIrmătoar€>le Doamne şi D-şore. * 
Doamna Botiş, dona Baroneasa Ar- Admlnlştratla financiară Arad Invită 

lenzia Popp, dona Colonel Lagier. d.na toate Inltituţlunlle bancare şi societă
clir. Aurora Borel, dona Matilda Stroes-
cu, Venluria Colonel Riscula, Elena ţlle anon ime de orice fel ca, conform 
Boşniac, dona Colonel Păinescu, Maria legii vechi a timt rului, să plătească 
Rodu Pascu, Constanta Apostrolescu taxa de timbru O, 50% după salarul 
profesoară, Irina Popescu dir. şc, Ioana ndicat in Junele lanuar, Februar, Mar-
Memet, Vioara Ursu, Lucia Babescu, 9' 
d.na Nasta preşed. Ocr. soei/de, Au- tie şi Aprilie 1 21 de angajaţii soc le-
relia Călniccanu, Florica Popescu. Aure- tăţ lor menţionate, şi după tantieme le 
lia Păcătianu, VentUl'ia dr, Moldovan, provenite' din a nu 1 1926, şi ridicate în 
Augusta Coralor Rohinescu, Victoria anul 1927. de membrii d irect~unei şi 
Popa, d-şoara Popa şi d-şoara -aeor- şi cenzorii. 
gina Roşca, d-şoara Roşea, d-şoara Acesk taxe lrebuind a se achita 
Aurora Lepa, şi a Itele. 

S'a mai Înscris 260 eleve dela şco până la 14 laouafle 1928, conform 
superioară din Ara'J. in lotal numărul articolului 89 punct VIII, din legea 
celor înscrişi până În prezent se saltă veche, deci sunt rugate societăţile a
la 300.: nonime pe acţtuni a achita aceste taxe 

Pe aceasta ca le societatea Naliona- la Casetia Ad-tlei financiare imediat 
Iă a Crucii Roşi din Arad face apel la Cei ce nu se vor conforma acestor 
toale Doamnei e şi D-şoarelor cu sen-
timente nobile să se înscrie la cursu- d!spoziţiun; vor cădea in contra-
riie de surori de caritate. venţi une. 

Programul de predare este Împărţit Se mentionează că dela 1 Malu 1927, 
în două: practic şi teoretic. iotrând ia vigoare noua lege a timbrului 

* cel vizaţi se vor conforma dlspoziţiu-

In Nă -l b J d A' d d . â oilor Irgel Două a tlmbrultl cu privire comuna '..Ia, J . ,a ~ 1/ 11-

Z ~ efa te "ft,' ă 1 "la mOdali tătile taxel timbrului aSll-"r o r .. n una cas cu came-
re, podru m, grajd, curte cu grădină pra chitanţelor. 
800 caadraţ ', t' ă ă' t t' Totodată societAtile baneare după - op Jug re p man 11 ' '" 
hotarul comunei pret fix 3.50uOO lei. depozite le şi depuueril~ ce le au, pan.ă 
Doritori se vor adresa proprietarului la data de 30 lanuar 2928 sunt obll:-

t N lId b gate să achite impozitul proporţional o comuna "a sub Nr. 12. 
N -- de 0,05% respective 0,02%' r. __ • 

Marţi 24 Ianuarie va avea loc 
reprezentaţia piesei originale "O, 
mul cu mârţoaga" de Oprian. Va
lorosul artist va juca rolul princi
pal In piesa sa, care a făcut o 
serie necontestate la Teatrul Na
ţional din Bucureşti. Publicul ară
dan va primi cum se cuvine pe 
acest talentat scriitor care e şi 
fala artiştilor de la .Naţional." -

Aceste impozIte se vor achita după 
acele depozite cari au depăşit maxiw 

mul anterior taxat şi numai după di~ 
ferenţa depăşită. 

In caz de intârdere la plata act'stut 
Impozit se va aplica o amendă fgală 
cu de 3 ori Impozi tul cuvenit. 

p. AdminIstrator financiar, 
(todes;ifrabll) 

Şef de secţie, (Iodescifrabll) 

-:::-

Hathcote, care ar fi publicat naivitătile 
de mai sus în »Forlnightly Cevicov", 
nu putem şti; deoarece ziarele mo
ghiare nu-l intitulează decât simplu "zia
ri~tul englez Dudley Hathcote". 

Am uitat să mal spunem că inspec
torul crainic mai face si alte consta
tări. mult mai avansate! Când V6 fi 
avut d-sa timpul să rezolve o atât de 
complicată chestiune, mărturisim că 

Iarăşi nu ştim nimic! - Dar. să-i dăm 
ascultare... proorocul spune: "Şi in 
ceasul când Marile puteri ar apro
ba ţinerea unui plebicist, pentru ţi-

__ 4 
,-~ .. 

o frumoasă reunire 
socială la Radna. 

- Dela corespondentul nostfll. -

Corpul didactic dela şcoala primară 
de stat din Radna dându-şl seama de 
importilnţa şe zătorilor culturale a or
ganizat pe ziua de Duminecă. 1 Ia
nuarie o şezătoare culturalti de toată 
frumuşeţa, reuşind să reunească pentru 
o se3ră neuitatA întreaga societate ro
mânească din locblltate. Spatioasa sală 
de spe.:tacole a hotelului "Vuturul 
nt'gru" a fost arhiplină. Lumea de In
telectuali şi ţărani a răspuns cu multă 
insufletire apelului corpului didactic, 

Un program bogat, care a ţinut în 
continuă animatie auditorul, De-a pro· 
bat o exemplarâ asidultate culturală a 
şcoalel noastre primare de stat. Punc
tele corale au fost la nivelul crlcâror 
prestatII sImilare din oraşt'. R~marcăm 
precisiunea p I e 8 e lor "Românaşul", 
"Trăiască R€:gele", "Ese luna", cari 
puteau brava exigentele unul concurs 
de corurI. Meritul il ft'vine dlui coo· 
ducător de cor, 8ubrevizor şcolar Gh. 
Oochloa. 

Elevii primari Virgil Mladln, Traian 
Senchea, Mircea Antonescu, Gheorghe 
lipovan au recitat poesioare potrivit 
alese, Iar eleva de el II. prImară L g l a 
Montani, a declamat cu o neobişnuită 
lnterprttaţle balada "Oruia" de St. O. 
Iosif, răplnd întredga sală. 

Punctele proenimt'nte ale progra
mului au fost realizate prin cOl1cur· 
sul tinerlmel din localitate, MenţIonăm 
pe d Oh. Ciudan in monologul "lu8u
riţilă" pentru naturaleta şi aavoarea 
interpretării unui tip de flăcău tomna· 
tic veşDi.: io căutarea insurătoarel. 

Foarte bine a fost dşoara Maria Vig; 
tn poesla Floarea Florilor, O mentiune 
lauda bilă se cuvine dlu! Gh. Surd, 
pentru dlficllul dsale monolog "Cio
banii la Bucureşti". 

Piesa de teatru "Un mic viteaz" In
struată dl lnsp. C. StrcD, jucati de 
membrii, al tinerlmei române, precum 
şi dantui national "Bătuta", admirabil 
ex.ecutatl de zece flăcA!, conduşi de 

Tiparul Tipografiei Dlecer.ane Arad 

nufurile ardelene şi cele din Ceho
slovacia. am avea ocazia să asistăm 
la un adevărat triumf al cauzei 
maghiare!', 
După cum vedem, dl "inspector

Dudley Huthcote este şi-un temut pro. 
oroc, fapl care desigur că va inspira 
pe Unguri, să se gândească la un nOl 
condei de aur ... pentru proorocul cau, 
zei ungare. Noi mai realişti. c{,nto~ 

deauna - le.am da un sfat, in acea. 
sto chestie: decât un nOu condei - fie 
el chiar de aur - proorocul să {it 

răsplătit prin introducerea lui... in CG 

interesări bănoase; nu importă ded 
beneficiile ii vor fi achitate in monedi 
falsificată! Metoda falsificării este d081 
sligmatul national al Ungariei de eri 
de aZI şi de toote zilele. Ne vine sl 
credem că, chiar oondeiul de aur dt 
lordului Rolhermere - este fabrica 
dintr-un aur nu tocmai veritabil ... ! sif 
dacă este, apoi şi acela a fost înlra 
dus prin contrabandă. în Ungario! 

Domol, proorocule, cu alură, 
rile ... Visu'li n'o să prea fie d 
lungă durata. Te va trezi din, 
vocea puternică şi. răspicată t 
dlui Titulescu, la Gen e va 
~ Asta (i-o garantăm. - Noi 
nu punem in circulaţie moneA 
falşel - an. -. ...,.. 
fnlmosul tânăr Ioan Dabu1 a fost d 
asemenea călduros aplaudate d 
asistent!. 
După festivalul acesta bogat a ur 

mat joc. 
Venitul acestei frumoase seri a foi 

destinat pentru c..jutorarea elevilor si 
raci. Ins uşi rezultatul, material rn st 

mă de 10.000 lei ven't curat este C~ 

mal insemnat din câte s'au 'obţll1~ 
până alei. 

Pentru buna organiure şI p~ntrl 

bună dirl~llire a şezatoarei adu\':emi 
meritată recunoştinţă corpului didae 
tic, dorlndu-i multe succese de aCei 

fel in câmpul atât de util al mun~ 

extraşeolare. 
Corespodent. 

o iniţiativă laudabilă. 
La con,~reslll notarilor din tntna~ 

ţara, ţinut ÎIl ziua de 9 IaTllJatie i 
Arad, intre ahete. s' a luat /liudabl 
hotărâre de se stabili fUZIUnea Înj 
Asociaţia notari/or din A rdeal şi ASi 
ciaNa notarilor din vechiul regat, ti, 
sarabia şi Bllco",inu. . 

ruz[urua aceasta, oricât de târ~ 
Săvârşită este Îmbueuratoa1e. Se ptt 
cedează astfel la fOlls!Ulţirea Şi Uni) 

carea tuturor rapo/turi/or de ard: 
administrativ din Îlltrea,gd ţara, 

In modul acesta vor freblli sti dt 
par.l şi urdtele graniti cari mai p. 
nează m sufletele nelfltelegălorilor i 
'ale cdar cu judecata preastrâmtă. : 

Trebue cu tot d1l1/ldmsul actal c6 
s'a SGVllfşlt cu 10 ani ÎI/tinte. lA 
ac(st lucru vom jzbuti Să-l facem pF 
cedând aşa cum a pro edat ASOCIOI 

notarilor. fnlr1tulând irz Întregime tm 
aspertldţ,le Şi obstacoltle cari mat pl 
sistă intre frati de aceeaşi stinge 
credinţă. 

E de datoria noastră a tutu.rOI , 
ne punjlcăm vocabulurul elimmând t 
vinttle cari indică un "re găţean, ard 
lean, basarabean etc. 'f 

Când ne vom considera Cil totii I 
mânl, vom reu.şi sd conlucrclm la " 
Jizarea tuturor idealurllof car' trd 
Să fie comune aceluiaş pOfJor pJ 
mult despăf (It de vitreg ia vremuri/ 

Ghir. 
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