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_ ExeDlp larulz Lei 3.- t 

ABONA "lENTUL: 

Un an 200 L 
6 luni 100 L 
:5 luni 50 L 

} Redactia şi ad
I!- ministratia Arod, 

Bulevard, Regina 
Haria 12, Etaj I. 

Sub nici un motiv nu se poate 
Îndreptăti o campanie peste ho· 
tare, inlreptală. impotriva tării şi 

fi conducătorilor ei. Ci)era aces
lor fi-ni este· demnă de dispreU. 

r.Jiolilti, fost priminislru al !IDilei. 

li 
L Organ al Partidului Naţional .. Liberal. 
10
_--- II Apare săptămânal sub conducerea unui co~itet II a 
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S'a "început ... "lupta! .• In acest scop să-şi insemneze 1 României şi cu aceastd perspec
cuvintele atât de înţelepţeşte şi tlvd nu se impacd. 

.. Emisarii opoziţiei au fost somaţI să explice 'rolul lor 
1" nefast. Strânşi cu uşa au recunoscut greşe)jJe. Poveţele dlui. 
- VinUlă Brătlanu, E(hivocul in care se complac naţional-ţă-

îngăduitor spuse: de d, Vmhlă De ce ~ă· i ojlltăm chiar noi 
Brătjanu: puneţi slrajd gurii voa- În planul lor? 
slre şi numai pregatlţi prin ac- Vor inţelege cel puţin de data 
tele d-voasfre nesieural1ţa zilei asta cel cari deatâtea ori n'au 
de mâille. Duşmanii din afară putut să inţeleagă nimic din 
vad in realizarea imprumutuiui ceeace pulsul marilor eVEnimente ai 

răniştii va treb, li să ia :,fârşit. 

ă> Opinia publică aştepta cu un muncă care a dovedit intotdea
-. deosebit interes desfaşurarea "lup- una că nu nesocoteşte marile 
., tei" trâmbiţate de partidul naţl- interese ale tăcii pe care numai 
Il: onal-ţărănesc. inspre bine au condus o. 

extern şi în stabilizare, intărirea dictA. Cine ştie 17 L. Gh(ş 

.,,,* • ..,..... ",t " 

e' Aştepta, nu fiindcă ar fl doritori EI nu pot inţelege cUVintele , Obrllsnieii souietice. a, de spectacol, ci fiindcă in fdţd atât de clar spuse de către d. 
echivocunlor ,-reiate de trâmbi- Vintilă Brătianu, minIstrul de fi- "minciuni caei frebuesc releuafe ... " 

,ţaşii partidului ce se complace nanţe şi preşedintele consiliului Intr'unul din numeflle sale mai la muncă silnică şi alte mii sunt 
e intr'o nelimitată rătăcire, au in- de miniştri, În şedinţa Camerei recente "Cuvântul" publică frag- omorîţi in modul cel mai mişelesc . 
.. ceput s'o neliniştească, scormo- 27 lan. " ... imprumutul este al mente dm aptlul societăţii "Uni- Zece la sutd din populuţia 
e nindu-i paşnicele înclinări co- ţdrii. Cine il va ajuta este bun unea Basarabenilor~( către pro· Basarabiei Irdeşte afard din Ba-

tl'dl·ene rom tin, cme ii va sta În cale va It' tit t ţW '1 a b' ,. e . e arta u u uror an or, s ra la . 
Şi iată că'ntr'o bună zi "lupta" face aci impotriva intereselar tdrii Ţinem cu dinadins să ne ocu- Să mai comentăm aceste afir-

ie a inceput. şi ţara îl va judeca", păm şi noi de acest·" apel H spre mări grosolane? 
,. De pe băncile Camerei depu- Dacă s'ar fi inţeles aceste cu- a arăta cititorilor noştri până Dar ce-ar mai trebui să spu-
Il' tatiloftprotagonişti discordiei, in- vint! nu s'ar fi găsit .. româm'" unde a ajuns obrăznicia vecinilor nem când ori~are om cu jude
a armaţi cu accesori1le cari li ca- care să spnnă strâmătătii: "in dela răsărit cari se pretează la cată limpede poate vedea smgur 

racterizează, au dat semnalul. Şi România totul' t!ste irzstabil şi cele mai grosolane mjnciuni ca cât de tendenţioase şi pllOe de 
,_ oare întrtgi s'au dedat la spu- stabilizarea nu se poate face". in acest mod să inducă in eroare pătimaşe ură sunt cuvintele lan-
_ moasele vorbării în cari se zbă- Şi tot aceşti româ'li fnvinovă- opinia publică spre a câştiga din sate de către colportorH minci-
~ teau nevoinici şi stângaci. ţese guvernul de prea puţină pro- partea ei aprobarea. unei şi (ii celei mai ordinare de-
ir Au injurat, au colomniat, au pag;mdă în streinătate rn chestia Reprojucern şi noi unele frag- magQgii, pe lntreagă suprafaţa 
;_ invinuit şi... "au cerut putefea" , optanţjlor nevăzându- se pe ei mMte din obraznicele minciuni globului pământt'sc? 
_ ... Ca şi când aceasta din urmă cum flutură in fciţa streinilor ale bolşevicilor. Să 'ndrăsnească oare, cinevA, 
i- .ar fi o răsplată cu care se fm- spectrul revoluţiei! In Ianuarie 1918 Basarabia dintre cei cari de 10 ani săIăş
ft părtăşesc toţi defaimatorii ţării Va putea oare guvernul să 0- a fost oCl1patd cu fo~ţa de cdtre luesc w pe pămâ~t ron:ânesc, să 
'. şi toţi afâţătorii opiniei paşnice pună in nefastei lor ponegriri o trupele române"... creada aceste mmcium? 
i de pe acestea plaiuri româneşti. propagandă favo'rabilă când ori- Ne-am putea opri aici. Căci e Dar acei cari streini de acest 
e' Dar aşa cum a ţost, "Iupta{( cine este inclinat a mal degrabă această afirmare _ pe cât de cu- pământ fiind, ne cunosc totuş 
e' s'a dat. răul decât binelt!? tezătoare pe-atât de mincinoasă - temperamentul şi conduita, ar 
t Efectul ei? Despre aceasta va trebui să o dovadă destul de evidentă că putea oare să creadă aCtste fan-
i Incă. o dovadă despre neserio- ~ răspundă In fdţa opiniei publice eei cari au făcut-o sunt nişte ră- tezii izvorite din .ca~etel~ ~ec! 
,- zitatea prevestitorilor ei. acei acei membri ai opoziţiei cart tăc:ţi cari spre aş servi interesele ale u~or ,tur,buratofl al. Itmşt~l ŞI . 

Şi ind o dovadă din cele mai s'au intrecut in declaraţii şi in- nu se sfiesc să spună lucruri ce flut~aton al drapelul?I, roşu t. . 
convingătoare, terview-url pe acolo pe unde au nu cnnţin decât minciună şi I Rascoale! condamnan'womorurl 

: Căci li s'a probat, acolo rn Casa umblat. prostie.· I in Basarabla româneasca? Cum 
. ţării unde cuvânbJI trebile să fie Opinia publică trebue să-şi Doar gândul că ştim dela cine nu le .crap.ă obrazul de .ruşme 

~~. i~aripat de suflul ~~ţ~?na~s~~~lui cunoască pe cei cari se numesc emană afirmarea ajunge ca să calommat<::II~r descreeraţt cari 
1- ŞI al responsabdltaţl1, rataclTea reprezentanţii ei. ne linişteas.că, MinCInoşii nu nu- . lndrăsnesC swa. se preteze la, as~-

in care zăbovesc indărătnic după Ş' d ă ţ' t d' mai că n'au niciodată crezare fel?e aflr~arJ cân,d ~tne Ş~1Il ce 
cum şi rolul infam pe care l-au 1 ac l va cunoaş e eSlgur 1 tâm 1 In 1" lor" 

că se va s\.:hlmba. dar mai sunt şi sfidat;' se n pa .ral~ . ,._ te. indeplinit emisarii .,partidului ce- C t b C tOţiI ~ 
d S t· d· · .. ·1 1 . Acelas lucru ar trebui să-i fa- unoaş em prea me, u , · . lui cu... lupta" În faţa strei1 ă· e va rezI In VIsari e n can . ' , ce se întâmplă de 10 ani tn-
l~ Cţ" au adus-o propovăduitorii raiu- cem Şl c;u propagandlşhi bolşe- . 'i B b' â 
t- a ri s'a arătat, pentru a nu ştiu lui românesc ~i 'convingându-se I viei, mal aleS când acestta au coaceă n,u

i 
n
R 

,asara la rom t~ 
1- câteaoară, calea greşită pe care de mijloacele' nefdste cu care se I neruşinarea să afirme lucruri car,i neasc 't c~ ~ USI~ P: I~are ac~ş 1 
1 ' b'l't t servesc pretendenţ'''1 la putere" pe lângă că sunt din domeniul pesc?1 or~ n .apa ,~ u~e sau, , ~ o parcurg ŞI neresponsa 1 I a ea" 1 g J t s'o fe Ice sca I ŞI lumea 

ii va alung' a ca pe nişte profeţi fantezud mai au şi darul să fie ~n a a w ,r ~ a 
le faptelor lor, Li sa spus că ceeace " , similare cu lucruri ce se petrec Intreaga ,ştIe ca tocmai in ţ~ra 
1- au făcut dnii Madgearu şi Po- mtncInoşl. d" J • 1 b 1 . Il celor can vorbesc despre ras. 
u~ povici in călătoria lor prin ţănle Căci nu va mal putea dura cu a evarat n "ralu o şeVlC . l I d' t' I .. ţ' I tâ 

w • • , • coa e e 10 r a te par 1, se n tn-
apusene a fost mai mult decât o mult amagirea cu care de atâta <;ăcl lată ce se mat poate plă cele mai grozave lucruri. 

a greşală, a fost o crimd. Căci au timp momesc gloatele ce ii ur- cett Jn acelaş apel: Ş' t " 't 
. i f W D' A. (?'I 1 a unei cme ar mal pu ea o ponegrit ţara, n ă(işându-o in meaza. . w ' A " upd· lsvoare roma~eştl, I crede pe cei cari au făcut sta-

.' culori negre spunând că se gă- y~ ~rebUi sa. se procedeze la in timpul ~cestor 10 am au avui tuă lui Iuda, vânzătorul pentru 
re seşte fa o răspântie, Ceeace tn- eh~mar~a măştIlor:" loc !50 (.~ de ~dscoale. Cele 30 de arginţi, a Aceluia care 

seamnă că nu se fnvredniceşte Cel can .au .. un tdea~ m luptă mai.lmport7nte ~ au., pet~ecut la propovăduia iubirea şi pacea intre 
lU de imprumutul pe care partidul v.or tre~u~ s~ purce.?~a. deschl,s, Hottn (Bender), Trghma ŞI Tatar- oameni? Cine ar mai putea cre
:1 naţional liberal se străducşte să-I fară. maş~l, ŞI nu balacmdu-se n Bunar. . .. de pe cei cari din lăcaşurile de 
11 infăptuiască in folosul aceleaşi ech,vo.cur2· , c.' ~ Pentru potolirea ~cestel ultIme unde altădată se răspândea cu-
d ţări pe care reprezentantii popu~ Că ':.1 sa ~e ştIe, opmla româ~ .rascoale, au fost d~struse 22 de vântul păcii şI al credinţei, au 

larită/ii au ponegrit-o. neasca va fi intotdeauna, cu can sa,te de, . focul .artlleri:i. Dupd făcut hambare şi grajduri? Cine 
Ei nu văd in rt!alizarea tmpru~ sp~n ~e faţă ~e ~or el, nu c~ ştiri ot~clGle româneştl~ au .Jost ar mai putea crede pe cei cart 

mutului o operă de Jntărire a cel car~ spre a- ŞI ajunge SCOPU! omortiţ' 18 000 oa~m" ~OI, 10· vorbesc de condamnaţii şi omo
ţării. In pati moasa lor acţiune tntrebumţ~~ză ei. până cele mal tuş credem cd n,umarul ,~ct["!e- raţii _ imaginari _ din Basa
văd doar o faptă mare care vine nefas!e ~JJI~ace. lor este m~lt mal mare almgand rabia neţinând In seamă numă-
să se prindă'n lantul atâtor mă- Cel VIZaţi vor trebui să lnţe- aproape Cifra de 30000. __ ' __________ _ 

-. rete infăptuiri ale partidului de leagă acest lucru. Mii de oameni se condamnă (Continuare pe pag. U-a) 

r(~j. 
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·Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apu.seni 

No. 6 
* 

3. In IlIeu: 

Din Bodt'şU, Ij familii: Sida Nblae, &00 Uicr Gavrila Aurd, Trif Ilie,. Oana le 
şi Butar Ioan. 

Situaţia precard a coloniştilor in. 1lf!1tUe; 

f In jud. Arad coloniştii n'au fost Ucwţi fnd pâllă la f!nea antrM 19: 
De- Traian Mager~ prQ. I stăpânH defmitivi ai pământuluI, pe care $1 detin numai În arendă fortatA. 

. Marii ... schimbfşW şi marii improprlrtăfltl, gratie influentei polittce ce 
Ref O r m a A g rar A, Colon i zăr i I e. deţin. şi-au ales PO'ţi.unile cele mal f~rtHe. Asemenea ţăranII ~ocalni 

Nu s'au găsit terenuri de culturi exproprfabile. Din int~eg ţinutul Hălmsgi1rluf au trecut! pe tablOUrile de l~Droprletăr1re, luâ.n~u-~ advocaţl plătiţI, cută ~ I 
mai rămas 45 colonişti, cari a,teapti să fje impropr,etariţi pe un total de 4V·3 jug. aşeze pe 10(.'unJe cele mal bune. Astfel C~oOlŞtlt au fost an de an strâmtatc 

Pop:Jlaţia a ;estui tinut n'a putut fi împărtăşită de beneficiile Reformei 
agrare, căci afară de paduri nu s'a putut expropria nimic, Iar pădurile r:;r:.pro
priate in intindere de 4145 jugăre au trecut in posesiunea statului, care până 
aci n'a avut păduri in aceasta regiune. Terenuri de pământ ară tor păşuAe şi 
fânaţe expropriablle in Înt~ndere ntÎ?Semnală mai existau la ~reluar.ea Imoe- . 
rIUlui numai În Oelu- 114 Jug. (243 Jug. padure) şi in HalmaglU 25 Jug., ('are 
In3ă au fost vândute repede part;cularllor tărani inainte de a se fi pornH ac- : 
tiunea de nproprlere In acest fel indreptăţlţl1 trecuti in tablourile d~ îm.pro- . 
prietărlre in anul 1922 de către comlsiunea de 0':01 din Halmagiu, au rămas 
nesatisfăcu ţi. 

Acţiunea de colonizare: 
Având in conzide'are inalte Interese de stat, guvernantII noştri aUl avut 

fericita ins~jr(!tie să proecteze colonizarea granitei de vest cu elemente aduse 
din regiunea Munţilor Apuseni. . . 

Astfel tn anul 1924 s'au trimis Instrucţiunile de colonizare fn senlul că
rora s'au Întocmit tablourile de colonişti, intre timp insă se pornise o febrilă 
acţiune de s.:himburi de . moşii şi improprletărl cu lo!?rl de sute de jugăre 
pe terenurile fertile diu Jud Arad, destinate populaţiei locale şi colOniştilor. 

Să cităm numai câteva, din zecile de cazuri, 
Schl11lburi: 
Dr Ioan Iacob, advocat;n Of"adea a primit 300 jugăre în Semlac, 360 la Tai· 

poş, 200 la Cinteiu, de tot 860 jugâre, în schimbul unor pământuri din jud. Bihor. 
Moştenitof"ii Biallu din Cluj au primit 244 jugăre În Utveniş în schimbul terenu-

rilor din jud. Târnava. " 
Episcopul Dr. Hosszu· din Gherla a primit 210 jug. în Nădab pentru pământ din 

jud. Someş. 
Contele Francisc BiJdi diN Cluj a primit 200 jug. lângă Arad (pusta Bujac) pen-

tru pământ din jud, Cluj. 
Improprielăriri: 

Episcopia militară orI. din S,bi" a primit 250 jug. 
Episcopia orI. rom. dill Arad 174 jug. iar Episcopia ort. rom. d~n ~luj :4 jug 

toate la Utveniş, apoi au mai fost improprietărite bisericile tuturor confeslUmlor din Arad 
(evreii au primit de două ori, şi ortodoxii ,i neologii.) 

la această goană nebună după pAmântul din mănoasa câmpie a judeţu
lui nostru, făcându-se uz de cele mai indrăsneţe Intervenţii, natural că trtbula 
să sufere idea colonizării. 

Compunându-se tablourile despre indreptăţlţl.1 la colonfzue, s'au inscrIs 
reflecta"ţl aproape din toate comunelet insă aCfştla au f(}st respinşi rand oe 
rând din diferite motive. lnta,lu au fost scoşi depe tabloul coloniştilor acela 
cari nu fuseflerâ trecuti pe ta bloul de improprietArire. Au fost şterşi apoi acela 
care la inscriere nu dedaraseră Inventar viu (animale de tracţiune). (De teamă 
că declarând oareşcare stare, nu vor primi pământ. cei mal mulţi au spua că 
nu posed nici o avere, cu toate că dispozitiile Ifgil erau tocmai contrare. Mulţi, 
fiind du ,1 la lucru şi nefiind aviz3ţi la timp, au fost respinşi fiindcă DU s'au 
prezentat la termen să-şi preia lolul in arendâ. Mal apoi samavolnicia agro· 
nomilor a făcut pe foarte mulţi să-şI peardă dreptul de C01oOlŞtl. 

Unul, Traian Igret. din Lazurl a fost colonizat la Zărand până in 1927, 
Iar acum a fost scos din pământ (improprletărirea DU s'a fă~ut incă nleăirl) 
pe motivul că ar ft abzla. EI a lucrat până aci pământul şi nici prin gând 
DU l-a trecut să·l părăsească. A fost samavolnic scos din şirul colon!ştilor ,1 
scos va rămânea. 

Din întreg ţinutul Hălmal!iului au mai rămas 45 colonişti ca 473 jU2· 
Tot ştergându-I depe hblou, azi mal avem 45 colonişti trimIşi in co

munele Zărand, lermata Neagră ,1 Ineu. jud Arad. Li S'l distribuit În arendă 
forţată de fiecare cap de familie câte 8 jug. arătar, 2 jug. păşune şi 1/2 jug. 
drept lot de casă, ocupind de:1 un total de 473 jug; până când numai fn 7 
POZltd, schimburile şi improprh·t~rlrile amintite mai sus dau un total de 201:.1. 
jug. Tn bue recunoscut, deci, că s'a făcut prea putin pentru colonlzărlle din 
tinutul Hălmaglului. 

Dăm cu numele coloniştii: 

1. In Zăran1: 
Din comuna Lazf4ri. 16 farHilii: Traian COiu, Cornel Bocu, Ioan Mager. Toma 

Sima, Vasile Leuca, Petru Budugan, Pavel Roţiu, Ioan Igreţ, Marcu Budugan, Ilie Tgret, 
Marcu Roţiu, Gheorghe Cornea, Tcodor Belejan, Ioan Tama, NulU, Gheorghe Roţ şi Marcu ; 
Coiu. 

Din Brust1lri. 7 familii; Petru Herman, Gligor Budugan, Ioan Budugan, Uie Tulea, 
Dionisie Herman, Aviron Budugan şi Sabin Florian. 

Din VJdra, 11 familii: Ioan M,huţa, Pavel Ghergariu, Nicolae Petrişor, Toma Iov., 
Traian Mihuţa, Mihaiu Mihuţia, Adam Bota, Precup Mager, Harie Petrişor, Tudora Petru, 
Teodor Iliea. 

2 In Jnmafa Neagri: 
Din Cristeşli, 5 jami/i.i: Marcu Cristea, toan Pag. Nicolae Cristea, Teodor Oneţ ,i 

Gheorghe Ioane,. 

cu loturlle din lo~ in loc, pânăce s'au tre1:1t mal p.retutindenl aruncaţ~ in vre 
baltă, ori părăginiş de altă natură, în cât bie-ţii eament adeseori nD-Ş~ p 
scoate nici sămânţa ingropată şi lu.:rată cu' alah trudi. 

Li se dă toamna câte .$-4 jugAre pentru grâu într'un loc, ca la nrlnlaVit 
să-I ducă la 0-7 kilometri dl'părtare În alt loc, CU porumblştlle, p~şuoea. : 
altli direcţie, iar loturlle de c<lsă in altă parte. --- tocmai ca să nu-şi po.a 
încropi gospodariile. Li se dă uneori Jocuri înRminţate, producându·ae Îocu 
cAturi ŞI certuri. 

In fdul acesta procedându-se şi mai departe, mare ni- e tememerea, ( 
şi acei colonişti cari vor rezista până la înfăptuirea impruprietărire!, dupăI 
vor fj aj l10s il1 pos!'slunea pământului, şi-I \1!Or vinde întâiulul venit părhir 
cu blestem graniţa, năruindu-se astfd pr04ctuJ de: inchrgare al brâuLul ( 
apărare natlOnală dela graniţa de vest. 

PlângeTta c%n'şti/or din Zaranri. 

In hotarul comunei Zărand au fost awşi w~onişti din comunele Lazu 
Vidra, Bru\turt dtn ţinutul Hannagiulul, precum şi din Dud, BO~Hni. Dl1lcel 
Moneasa, Valea Mare şi Rav:aa. comune apărtlnlUoare altor reaiuni muntoal 
ale ju deţulul nostru, - de tot 70 familiI. 

Vlata acestor colonIşti a ajuns un adeviirat calvar. 10 anul 1924: II s 
distribuit câte 8 j l1găre intr'an loc, iar 2- jugăre păşune la o tlepărtare de 
klm. peste Crlşul Alb, fdrd a avea pod In apropiere. 

la anul 1925 II s'a loat acele părnânturl şi li s'a distdbult altele intr' 
aranjare şi mai nefavorabilă: .Il }ug. Ia un loc, • jug. Ia o distanţă de un klr 
dela aceste, alte 4 jug. Ia o depărtare de 4 tim., toate intr'oo teren. băftos, i 
care vara cârăe broaştele :.- dllj)ă s-p.wsel-e bjetllor oamenl-, aş", că in ao 
1925 şi 1926 coloniştii DU şi-au putut scoate nici sămânţa ... 

Ia anul 1927, s'au făcut d,ln nou modificAriI, trlmiţhdu-l cu loturile d 
pâşune tocmai in cOl1Woa Ţ~par. Pentru cultură li s'a dat din 'Vară numai 
jllg urmând ca restul să 11 se dlstribu-e de cu toamnă. Câ.nd însă colonlş! 
se prezintă impreuna. cu agentul agricol să-ş.I la pământul îJl primire, - află că CI 
mal mare parte este tnserninţati. rămânâ"d lIber numai un teren bAlta 
Anume îndreptăţll localnici din Zăralld, Sintea MiCă, Cll~reluş ş.i Ţlpar Şi-i 
fost angaj itt advocat' cari au exoperat defalcarea hotarului, dlstnbulndu-l 
pâmintul cel bun localDicllor. lntindndu-se cu propnet,ăţ!le până sub siraşlnl 
caselor colon1ş.tilor. 

In felul acesta coloniştii sunt îndrumatl d~şi părăsească loturile d: 
lipsa de pământ acomodat pentru cultură, pe ca!:ft 1· au acaparat "schimblştll 
şi celelalte categorii de îndreptăţiţI. 

,.e" . t........ !.-. .. "'" 'r# , ." .. ..- ." 4".111 .$4 .......... 

(Urmare de pe pag. I-a) 

rul episcopilor, preoţilor şi lai-
cilor cari au fost împuşcaU fără 
nici o vină, decât aceea de a fi 
propovădUltorii păcii şi ai bine. 
lui? 

Doar cel cari mai cred in uto
piCele teorii bolşevice, mal pot 
să creadă afirmările distrugători
lor de biserici ! 

Dar credinţa lor nu ne sperie. 
Cu atât mal puţin cu cât ştim 

că pe 'ntinsurile globului nu s'au 
intunecat toate judecăţile spre a 
se apăpostl sub faldurile inroşi
tului drapel. 

Şi alăturea de cel cu judecata 
Hmpede vom sta intotdeauna sfl
dând neruşinatele porniri ale pro
povăduitorilor de vrajbă şi dis· 
cordle. 

Căci murdarel lor acţiuni nu-i 
se cuvine nimic mai mult decât 
sfidarea. 

Şi orice om cu bun simţ va 
trebui să facă acest lucru de câte
ori obrăznicia sovietică va mai 
flutura spectrul minciunei şi al 
fericirilor imaginare! v. b. 

l BIBLIOGRAFIE. 
A apărut: l.prAvlle lui PAcali, Pr 

mlată de Academia Română, 49 llu 
trătil a XI. ediţie revăzută de P. Dull 

Preţul 40 L' 

»Voluntara" Piesă 
act ed tia II-a de 

naţIonală intr'l 
Seraflm lonesl 

Preţul 12 V 

Cunoştinţe Folositoare Seria C. Nr. ~ 

Macedo RomânII sau Aromânli de T 
che Papahagl profesorPrelul !) L' 

Cunoştinţe Folositoare Seria A. tir, l 
Notiuni de Electricitate Inginer 1. C 
seUl' Preţul 5 L' 

Cu ou ,1 cu otet Ediţia sporltl 1 
numero1l.se articole de Doctor Ured 

Preţul 60 L 

Grula lui NOV8C Epopee alcătuită d 
cântecele de vitejie ale poporului r 
mAo,!)5 Ilustraţluni ed. VIII-a rev 
zută de p, Dulfu Pretul 60 l 

PAcalA argat. Comedie poporaoă I 

cântece in 4 acte. Editia II revâzu 
de 'P. Dulfu Preţul 30 LI 

DEPOZITUL 
fH~~I~(J ~e so~e ~e Uracotă Si mo~ini ~e Iătit 

• • • PUCHER • • • 

Cele JUal splendide 80be de teracotA şi maşini de gătit 
din ţarA şi din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări I 
dela un loc la altul, transformări, căptuşiri de părete din plăci de I 

fayance se pot face prin preturile cel~ mai reduse prin 

soţia lui M AUR 1 TIU S TEl N 
A RAD, Piaţa Avram Iancu 3. Rog onoraful public a-mi da' fot concursul. 
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CONVOCARE. 

'e { 
niCi 
~ se 
ta11 
'reo 
POl 

Domnii' actionari dela "Banca Economică" Societate pe ACfii în Sem lac sunt invitati la a 

XIV-a Adunare generală ordinară 
'ib[are se va tine în Sem lac Duminecă 4 Martie i 928, orB i după amiaza, in localul ins1itutului. 
,in 
IaU Obi e c l e 
:ur· 

1. Constatarea actiilol' şi a actionarilor prezenti, denumirea unui grefier şi alegerea a doi 
c$1embri 

Act 
Ind 
de' 

:uri 
ele 
ase, 

ACTIVA 

va verificatori. 
2. Raportul Directiunei şi al Comitetului de Supraveghere asupra hilanfului pe anul 1927. 
3. Aprobarea biIantului, distribuirea profitului realizat şi darea absoluforilui. 
4. Alegerea a 7 membrii în Direcţiune pe un period de trei ani. 
5. Alegerea unui membru în Comitetul de supraveghiel'e pe timp de 2 ani. 
6. Eventuale propuneri. 

DIRECTUNEA. 

CONTUL BILANT incheiat la 31 Decemvrie 1927 PASIVA 

~ s'~1 Cassa În numerar .1 
Imprum. pe camhii tr'o 

lrn " Hypotecare . 
in "in cont curenl 

i III 1.305.918,35. I Capltl:1l. . 
10.01O.3751

1

-i! Fondul de "Rezerv~ 
1.734.900 -1 ! " .. Garantle-
6.801.384~ 44 li .. ,. Pensiune 

1 

595.0001-
68.000-

2.073.500 -1 
663.000 -

40.000 -
mii DebUori (Filil:ile) . 

{mobile . . 
Hobiliar • 
Efecte. . 

de 
l 3 
ştII 
cea Spese de Emisiune . 
los. Depozi1 B. N. R. . --~au 

!-s f 
ni! ! 

di6 

I , 

440.573[50 li Depuneri spre frudif. 
221.1621-~ I! Reescompt B. N. R. . 
148.5471·-il: Reescompi •• 
172.120: -: Interese Tranzitoare . 
58.974\--:11 La Disp. Directiunel 
200001-1 11 Dare Restanto . . 

! ! Dividendă neridica1ă 
Profit Net. • 1 __ 

i tii' - -I------:--.;-------i-, -1 :-

15.848.692 -
600.000 -
687.100-
262.000 -

3.571 45 
75.741 -

9.736 -
650.613 84 

- I 20.913.954 1 29 
----I----------:--~I---------~i -l 

1 I ~0.913.954! 29: : 
li - CONTURI D E O ROI N E 

Efecte in Depozit dela filiale . 805.100.-- Efecte Reescomptate 
)re
lus-
tit DEBIT PERDERE &. PROFIT 

u-ii-u .. -- --"iiiiliiiliiaii--

Le I 

r'u 
~sc 

Le 

I 

I 

I 

. , 
Ta 
Le i 

, 

I 

,Si 
Ca 
Le 

dt 

Interese de Depuneri 

" " Reescompf 
Dări şi Competinle 
Solare . 
Spesze . · 
Chirio filialei. · 
Profit net . · - --

- -- -

.... ...... 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I I 

Ii~ 
... --- ,._ .... __ . __ ... ... - - .- .- --~,~ - " 

I i ~ , I 

2.385.668
1 
30' - Inlerese de Escont 

Hypotec. 170.743)-" -- fi " 
216.533

1

40 " dela Cont Curent 
431.800 - " Efecte. . 

" 127.098
1
41 Venit dela lmobile 

4.0001-' - Provlziuni . . 
650.613;84 ,- -

1 - -
3.986.456: 95 ' 

1 

,- -
:hl, Sem lac, la 31 Decembrie 1927. 
Lei 

- iiiiIii+ .... 

~ 

805.100.-

CREDIT - --- .. "--_.-

1.226.729 -
55.547 -

534.922 95 
23.065 -
1.200 -

2.144.993 -

I 
! , 3.986.456! 95 , 
I 1 

dll 
ro

~v! 

Le 

(ss) Romul Verişan 
Director Executiv. ' 

(ss) Heinrieh Sehon 
. C<lssier 

(ss) F. Sever Paseu 
Subdirecklr Contabil., 

1 CI 

mt 

D I R E C Ţ 1 li NEA: 

(ss) Istin Gheorghe 
preşedinte. 

.. 

Lei (S8) Teodor Vidu 
: (ss) Teodor Ouleş 
(ss) Heinrieh Bartolf 

_(ss) -Constantin Aldea 

(S5) VasHie Cl11uşer 
(ss) G. Hay Ioan 

(S8) Dumitru Aldea 
(ss) Constantin Roşu 

(ss) Gheorghe Morar 
(5S) Stefan Badean 

(S5) Ioan Soeodoran 

(S8) Dum. Mesaroşiu 
(ss) Julius Borsos 

--Subsemnatul 

~ 

. (ss) Iosif Bohaci 

Comitet de Supraveghiere am examinai conturile prezente şi le-am aflat în deplinii con· 
sonanţă cu registrele principale şi auxiliare precum şi cu invenlarele. 

C O MIT E T li L DE S U P R A V E O H 1 ERE: 
(S5) Ioan Tafu 

preşed i n te expert·contabil. 

(ss) Gligor Flonfa 
(ss) Verişan Stefan 
(5S) Petru Ionutiaş ,~ 

(ss) Dumitru Dr~gan 
(ss) Dumitru Popa Nieoarl1 

(s,.) Mihai Moft 

~ 
(ss) Mifru Popa . 

" Notli: DomaH IIcltonllri cari doresc II pllrllciplI la Aduntlfea Generlllii cli drept de voi ori prin plenlpotent!ati 
;' 'Insul pllragr~fulul 20 din statute de a·şi anunta pllrU<,ipareo cu ul pullrt H ore tn!tlnle de flnerell adun!re! generale. 

sunt rugaU în 
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Primăria comunei N ldăş, 
Nr. 21/19~8 • 

PubUcaţiune. 

Primăda Nadăş publici licitatie pe 
zIua de 10 Martie ]928, pentru exa
rendarea dreptniui de vânat - Ttritorul 
comunal- pe tImp de 10 a11. 

PreH de strigare Lei 2006 
LIcitatia se va Jine In conformitatea 

Jegli contabiHtâtll publice şi pentru pro
tectIa vânatulul. 
Nadă~ la 25 Ianuarie 1928. 

Primi1ria. 
Nr.93. 

PrimAria comunei NadAş. 
Nr. ~1/1928. 

PUblicatiune. 
Primăria Nadăş publică licitatie pe 

ziua de 19 Martie 1928. pentru exa
rendarea dreptului de vanat. - leri/o
rul Iltbarial pe tlmd de IOan!. 

Pretul de strIgare Lei 2000. 
Lfcitaţla se va ţine in confoflllitatea 

legii contabililltătli publi;e şi pentru 
protecţia vânatulu l • 

Nadăş la 25 Ianuarie J 928, 
Prlmdrla. 

Nr. 92._ 

Publ icaţlune. 

Se aduce ]a cunoştinţă oooratuloi 
public, că ptlIlându-se in circulatie un 
nou autobus, 10 c·rculaţia aulobtlselor 
noaste s·au propus următoarele schim
bări: Autobusul pus din hou fn clrcull
tIe va dectua transporto rl persoane 
intre Plata Avram Iancu-şi gara C:P.-R 
Unul din autobusele mici existente, va 
efectua transporturi intre Piata Avram 
Iancu şi Aradul- Nou, al doilea ind 
intre Plata Avram Iancu şi Gdldfştea. 
Haltele nu au suferit nici o schimbare 
Dumal chiar fosta haită din fala tutun· 
gerle Octo'gon şi a fost mutată fn faţa 
Sft. Treime, Iar in fata Cafenelel Dacia 
am inflnta. o nouă haită. Haltele ooa
strt" ia interiorul oraşului sunt deci 
urmAtoarele: 

Piaţa Avram taneu 
Sft. Treime 
Cafeneaua Dacia 
Hotel Central (Halta facultat!vA) 
Prlmilrla 
Str, Crlşan (zool) 
Str. M. Stanescu (Haltă facultativ!) 
Calea Radnel 
Viaduct 
Oara. 
Taxele de transport nu s'au schim

bat. Deci taxa zonei l-a este de Je14, 
taxa următoarele 2 zooe este 2-2 Jel, 
celor llrm~toare {insi J-J leu. Deci 
taxa de transport dela Piata .Avram 
Iancu la· gari este de lei 6 şi nu 10, 
cum cIrculă. svonul io public. 

TotodatA IncuDo.ştinţărn 00. public, 
ci ellberlm bilete şi pentru schimbAri 
dela un autobus la altul. 

Dlrecliunea Uzmtlol Comfl.nale. 
Nr 95. 

Chestia de zestre DU e piedicA, 
fUndcA 

Banca Universală 
oferă garanţie, asIgurare ş!linl,te pen· 
trudi plăteşte prompt şi punctual. 

Oi rcctl unea circa mscriptJel 
Arad, Str. Bucur ]8. Teldon 58l Cete 
prosped, se primesc volajori ,1 oa
meni pentru a face legături tn pro
vinele. 

Nr.48 
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Primăria comuue! SOi!odor. 
Nr. 163/1928. 

Publicaţl,une. 

RămAna.nd fără rezultat lIcitaţ:unea 

din 14 Dec 1927 referitoare la darea 
tn arendă pe anul agricol 1927/1928 
a lotului zootechnl.:. 

PublicAm din nou şi prin aCl'asta 
aducem la cunoştinţA că lIcitaţiuoea 

se va tlnea la Primăria din Socodor 
in ziua de 15 Februarie 1928, ora 10 
a. m. pentru darea în arendă pe un an 
a lotului zooh'hoie tn intindere de 25 
jug. cad. 

Licltaţiunea va fi verbalA iar patul 
de strigare este 200 Iei prr jeg. cad. 

Reflectanţil vor depune un vadlu de 
500 lei inainte de începerea licltaţ elia 
mâna casierulul comunal. 

Conditlun\1e precise se pot vedea tn 
biroul notarului. 

Llcltaţlunea se va tinea conform art. 
72-83 L. C. P. 

Socodor, la 27 Ianuarie 1928. 
Primar: Notar; 
Ardelean Petrescu 

Nr. 101 

Primăria comunei Socodor, jud. Arad. 
Nr. 165/1928. 

Publicaţiune. 

Se aduce la .cunoştlnţă publică in 
ziua de 1 Martie 1928, Ofa IOa, m 
tn cancelarla notarlall din Socodor, se 
va ţine IIcltaţiune publică cu oferte 
tnchlse şi slgHate pentru confecţiona
rea alor 16 rânduri de haine de iarnă 
şi varA (vestoane, pantaloni, chlplur!, 
bocanci, cisme, etc.) nt'cesare alor 3 
guarzl comunal!. 

Rdlectantil vor de pun~ unvadlu de 
1000 lei tnainte de inceperea licitati\:
nei la mâna caslerului comunal. 

Condlţlunile precise se pot vedea 
in biroul notarial. 

Licitatiunea se va ţinea cu paza dls
poziţlun!lor art. 72-83 din L. C p'. 

Socodor, la 27 Ianuarie 1928. 
Primar: Notar: 

Ardelean Petrescu 
Nr. 100. 

Publicaţiune. 

Composesoratul urbarial din comuna 
Agrlş dă in arendă pe un timp dela 
15 Februarie 1928 până la 31 Dec. 
1931 din carierA de peatră de var un 
terltor care este situat asupra terlto .. 
O-lui Ioan Trtpon. 

Licitaţia se va ţne in biroul nota
rial la 15 Februarie 1928 ora 10 cu 
oferte fnchist'. . 

Agrlş, la 26 Ianuarie 1928. 
Composesorul Ilrbarial. 

Nr.94 

Nr. 29.136/1927. 

Publlcaţlune. 

. Se aduce la cunoştinţă generală, cA 
pentru furnIzarea lemnuluI necesar p·tru 
dIferite reparatlunl fn cursul anului 1928 
tn ziua de 10 Aprilie 1928, ora 10 a. 
m. ee va ţinea ticitaţle:publlcă cu oferte 
inchlse tn bIroul selvÎciulul economic 
(Primăria, etaj Camera Nr. 104) ia con
formitate cu Art. 72 şi următorii din 
Legea contabilitatii publice. 

Caetul de sarcini se poate vedea la 
Serviciul economIc in oarele ~e ser
viciu. 

Arad, I~ 25 Ianuarie 1928. 
, Serviciul rconomic 

Nr.96. 

TRIBUNA NOUA Nr.6 

Nr. 164/1928. 

Concurs. 
Pentru indeplinirea ~elor 3 posturi de 

guarzl comunall, va:ante la primăria 

din Socodor, publicăm concurs cu ter
min de 10 z.ile dela apariţIa prezentului 
concurs În Monitorul judeţului Arad. 
Condiţ!uocle de prim'rt.> sunt urmă

toarele: 
L Să ştie să s~rie şi ceteasră. 

2. Să fIe cetăţean român. 
3 Să se bucure de bună purtare în 

societate. 
4. Să fi satisfăcut lt'gel de recrutare. 
Salarul bugetar şf·ful 1500 Iei lunar, 

iar guarzli 100 lei ~unar şi pentru toti 
haine şi incăltiiminte de vară şi iarnă. 

Reflectanţil îşi vor inainta rugările 

însoţite de actele cari să dovedească 

cele de mai sus, primăriei comunale 
din Socodor cel mal târziu 1 Martie 
1928 

SO:OdOf, la 27 Ianuarie 1928. 
Primar: Notar: 

Ardtleall 
Nr.99. 

Petrescu 

Primăria comllut>i R0vine, 
Nr. 571/1927. 

jud. Arad 

Publlcaţiune. 

Neavând rezultat licltaţlunea publi 
cată pe ziua de 27 ianuarie. 1928 se 
publL~ă spre cunoştinţă general~, că 

pentru darea În intreprindere li lucrA· 
rilor de recifkarea străz!lor comunale 
Regele Ferdlnand şi Mihai Viteazul se 
va ţine la această primărie o DOllă 
Iicitaţiune publică la ziua::::6 Martie, 
1928, ora 11 1/2,! 

LucrArile se vor executa pe baza 
devlzelor Nr. 2215/1928 intocmlte de 
către SHvÎclul de poduri şi şosele al 
judetului Ara·j în su ma de lei 2.715.250. 

licitaţlunea se va ţine in conformi
tate cu dispozitlunile art 72-83 din 
legea asupra contabilităţi publice, cu 
oferte irh h:se şi sigilatt', pe eari con
curenţii le VOi Înainta pri mărie! noastre 
de unde se pot prim! toate detailurlle şi 
lamuririle necesare in cursul ~arelor 

de serviciu. 
Rovine, la ziua 27 Ianuarie 1928. 

Primăria. 
Nr. 91. 

Camera de Comerţ şi Ind, Satu-Mare 
Nr. 310/1928. 

Publicaţie de concurs. 
Camera de comerţ şi de Industrie 

din Satu-Mare publică concurs p~ntru 
un post de secretar general eL III-a, 
care va fi retrtbuit cu- leafă de bază 
1900 Lei, 380 Lei chirie. 10,000 Lei 
sporuri şii 17.W lei spor de armonizare 
deci cu o retribuţie lunarA totală de 
14.000 LeI 

Doritori! de a ocupa acest post tre
bue să (,'unoasdl. Ia pt'rfccţi e limba ro
mână În scris şi In vobă, să şi inaln~ 
teze cererile tn conf. cu art. 22 din 
legE'a pentru reorganizarea Camerllor 
de comerţ şi de industrie, p~r.ă. Ia ora 
12 a zilei de 10 Februarie 1928. 

Cererlie sosite cu întârziere, nu vor 
fi luate tn conslderare. 

Celce va obtinea acest post, în conf. 
cu art. suscitat. este funcţionar publl;: 
şi. astfel Întrud.t legile Camerei nu 
conţine dspozltlunlunl contradictorII, 
drepturile şi lndatoriile 1ut sunt fixate 
prin legea statului funcţlonarl1or pu
blici. 

Satu-Mare, la 26 Ianuarie 1928. 
Preşedinte: p. Secretar: 

Dr. Popp Octavian Vuia Ioan 
Nr.98. 

.. 
Primăria comunei Ologovăţ. 

No, 95(928. 

PUblicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa publi..:l că 
in ziua de 4 Martie 1928 la Ofa 3 p. 
m, se vinde la primăria coml1nei 010-
guv~t prin IIdtaţie publica 1 bu::,. veri 
neapţi de repruductie. 

In ~az de nerellşUa a acestei lici
taţie se va ti ne dm nou o licitaţie în 
În zI ua de 9 Martie 1928 ora IOa. m. 
la piata oraşului Arad. . 

Ologlovăţ III 23 Ianuarie 1928. 
Primăria. 

Nr.97, 

Primăria Mun!cipiului Arad. 
ServicIul admlnlstrat!v. 

No. 29065-}928. 

Deciziune. 
Noi primarul municipiului Arad, 
Având in vedereI că in tlmp~11 din 

urmă se nesl);:otesc dreplurll~ de pro
prietate ale mun!cipiulul referitor la 
teritoriile, cari sunt bunuri publice şi 

în deosebi lrotoare!e straddor se folo
sesc de mu!ţi, fără să se tina. seamă 
de măsurile restrictive date pentru a
părHea interesului public. 

Având În vedere că ocuparea ne~ 

reglementară a trotoartlor impiedică 

cir.-:ulaţia atât a vehiculelor cât şi a 
perso3nelor , iar din punct de vedere 
estetic prt'Zintă un aspect nefavora
bil stradelor munlclplulill. 

ID baza dreptului nostru fixat În art. 
62 al leg!! pentru unifl :area admlnl-
strath ă • 

Ordondm: 
Ari. 1. Trotoartle, stradele munici

piului st> vor putea OCllpa numai iD 
baza uneI autorizaţii speciale eliberati 
de această primărIe. 

Art 2. Autnrlz&tia se va elibera 
numai pentru aşezarea tablelor de 
reclamă carI V{'If fi l..tctate io mod 
estl tic şi aşez:tte in jurul arborilor, 
ori a st~ lpilor de pe lângă trotOilre. 

Ari. 3 Drept cblr!e pentru lorul o
cupat se vor plăti zilnic taxele s,bilite 
de noi. 

Art. 4. Contravenlenţii vor fi amen· 
daţi până la 5000 Ici, iar În caz de 
recidivă şi cu inchisoare poliţenească 
până la 15 zile. 

Cootra prezentei se poate face, în~ 

tâmpinare la ministerul de interne, in 
termen d~ 10 zile. Ordonan-ţa prezentă 
se va afişa la uşa comunală,se va pu~ 
b:lca in Monltonl Municipiului, in ga
zetele Tribuna Nouă şi Aradl K~z ~ny 
şi va fi pubilcată şi de tobaşul comu
nei populatiuneL 

Arad, la 9 Ianuarie 1928. 
PrimilT: Secrttar comunal: 

(Indeseifrabll) SI. O/ariu 
Nr. 108 

• 

Concurs. 
Se publică concurs pentru ocuparel 

postului. de vânzător la prăvălia Co
pcratlvei Vărşand, S3larul in pocent! 
după Invofală asupra circulaţiei can 
anual d~ lei 15CO.OOO afară de acel'stl 
primeşte locuinţă şi grădină. 

Recurenţ:i sunt ruga ţi a se prezenb 
in ziua de 4 Martie a. c. la Coope
rativă cu certificatele ncce.are. 
, Postul se va ocupa la 1 Mai. 

No. 102 Consiliul 

JudecAtăria ruraiă Chlş!neu-Crlş. 

No 4806/927. 

PUblicaţlune de licitaţie .. 
Subsemnatul delagat judecătnrell 

aduc la cunojoHnta generală că • 
cauz~ lui Pop 'osiv repr. prin D: 
Alex. Lazăr advocat pentru 2140 II 
şi act's în urma decisului jud~căt0rh 
rurale Chişineu- Criş No. 3929-19~ 
mişcătoareîe cuprinse pe cale txeca 
ţ10nală de f:scontestare şi evaluate 1 
preţ de lei 3150 şi anume 1, UI 

porc de Ull ao, 2, 100 kgr. grâu, ~ 
una Iapă roşie de 20 anI. . 

Se vor vlndt! la. Hcltaţ le putlcă ,::an 
se va ţ!nea în ziua de 11 Februe.rl! 
J 928 oarele 17 in comuna Vărşand. 

Ch ;ş!oeu-Crlş la 19 Ianuarie 1926 

No. 109 
Delegat judecltores 

(indescifrabil) 

Prlmârla Bârzava. 

Nr. 27/928 

Concurs. 

Primăria comund Bârzava publfi'l 
concurs pentru ocuparea postului I 
impiegat comunal. 

La postul de impiegat vor puti 
concura absolvenţi a-i vreunei şco 

superIoare şi in lipsă de recurentl 111 

fi am'şi şi absolvenţi at 4 el. secUI 
dare. 

Retrlbutillnile sunt cele prevăzul 
fn bugdul co :nunel pe anul 1928. 

Cererile tnsoţite de actul de naştel 
certificat de studii, declaraţie de Jid 
bde ce cunoaşte şi cerWlcat mlHt 
se vor Înaimi pe adresa primAri 
comunale pană la data de 15 Febr. 192 

Nr. 107 Primaria 

-
Publicaţiune. . 

Se aduce la cunoştinţă general~, 
pentru art'ndarea pe timp de 3 ani 
d ferite lor pareele situate tn colol 
Mosotzy şi Outzjahr, În ziua dt 
Martie 1928 ora 10 a. m. se va ţin 
licitaţie pubilcă cu oferte tochise 
biroul Srrviciul economic (Primăr 

etaj Camera Nr. 104) in conform It 
cu Art 12 şi următorii din Lei 
asupra contitbilităţii publice. 

NI. 28691/921. Caietul se carcin! se poate ve~ 
Publicaţlune la Serviciul t'cooomic în orele de I 

Auulându· se llclt?t'll fix~tă pe viciu. 
ziua de 13 MartIe 1928. se aduce 1a. Arad, la Ea Ianuarie 1928. 
Clluoşt·nta ger erală, că pentru darea No 110 Serviciul economic 
în întrrprhJdere a lucrărilor de zidar :el 

şi acoperire.cu .ti.g Jă pe anul 1928,tn ••.• .A •• ~ 
ziua de 21 APfl"~ 1928. ora 10 a. m'l ,. V' ~ 
se va ţInea licitatie publică cu ofertr. 

tnchise' tn biroul Serviciului economic. Cit ·ti i ă A d "ţi 
(Primăria, [tai Comera Nr. '104) tn I Ş r span I 
confofmltate cu art. 72 şi următorii 

din L('gea asupra eontabilităţl publice. 
Caetul de sarcl ni se poate vedea la 

ServIciul economIc tn oarele de ser
viciu. 

Arad, la 28. Ianuarie 1828. 

No. 106 Serviciul economic 

ziarul 
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.. Loc deschis *) 
Chestiune de Onoare. 

el In numărul 5 din 29 Ianuarie a c 
() s'apubUcat tn ziarul "Românul" din 
tI 'localitate un proces verbal semnat de 

TRIBUNA NOUA Pag.5. 

câ tn cazul când se va face proba 
pro saa contra să descahfi :ăm pe cale 
publică pe acela dintre clienţII noştri 
care ne-a indus in eroare, OescaHtI
carea noastră unanimă va servi de 
Sitlsfacţle deplinA părţii vltămate. in
cheindunl-se misiunea noastră prin 

bilul conte Hunyadl din Săvârşin, pe 
carele il respectez nu numai eu, dar o J r e ~ i c ă fi O r a li l ă t o are. 
că-1 apreciază şi stI mează toti oamenII In zilele dechute ale timpului de azl 
- fără deosebire colorit politic - cari predicele preoţilor de pe amvom ar fi 
il cunosc sigur. pentru faptele lui. rhemate să pună stavilă Imoralel ce 

Cere ţilrănlstul îmbrăcat in panta- face ravagillnspământătoare chiar şi 
loni impărtlrea parcului ce formează o in clasele suprapuse. n D-nlt Dr. Ludovic Olosz şi Ştefan Po-

;11 povlci mandatarii O-lut Adrian Oehe
lean în Chişinen-Crlş. 

_ aceasta. podoabă a ţării noastre, cum numai şi 
la B,an am vazut. Sărac. flămând şi Simţul moralei este in decadere 

II! Fără a jIgni CU nimic pe martorii 
le. O-lui Oehelean cu care nu am avut 

. onoare de-a lua contact spre a tranşa 
acest d ferent, 1n baza documentelor 
...... 1 o'au P'U!) la dispoz.itie de către 
D-nul Or. Alexandru Lazar voi relata 

- intocmai cum s'a petrecut faptul: 
In ziua de I Ianuarie l!28 0-1 Adrian 

O. helean a cerut s~tl6factte O·lul Or. 
AI. Lazar pe motivul că la 31 De
cembrie ]927 ar fi ofensat oe O-nul 
'Oehtlean, tatăl dânsului, in urma unui 

:$ dlilog avut telefonle pentru chestiuni 
~ de ordin administrativ, constituindu-şl 

D. mortorl pe 0- nli Or. Grza Matgocsi 
II .şI Or. Ludovic Olosz. 
·lt Deşi cel ofensat nu era Domnul 
~~ notar Dehelean ci însuşi O nul Or. 
~I Alexandru L.azar conform declaraţiilor 

sale şi anchetei făcute de O-nul Dr. 
111 Bejan ,rlm pretorul plasei Chiş1neu, 

totuşi O-nul Dr. Alexandru Laz.ar a 
răspuns la provocare constltuindu-şl 

a~ martori pe O-nli 1. Georgescu şi 

rit Gheorghe Pleş. 
1. Intre timp survine o schimbare intre 
21 marlorii D-nulul Uehelean intrând in 
~SI locul Olul Geza Margocs O-nul Ştdan 

Popovicl. 
In ziua de 3 Ianuarie 1928 O-nil 

Of. LlJdovic Olosz' şi Ştefan Popovicl 
prin scrisoarea adresată O-nulul Dr. 
Alexand ru Lazar cere să-i precizeze 
care sunt martorii d â o sul a 1 
intrucât to urma contactulul luat cu 
O-nul 1. Georgescu le comunică la 

ll~ telefon cA fiind mult ocupat nu poate 
4 primi insărclnarea ,ce I s'a dat, drept 

care răspunde O-nul Or. Lazar: prin 
Ite scrisoarea din 5 crt. precizează că fo 
ce locul O-lui .1. Georgescu f'ste O-nul 
VI Or. Romanescu. 
:Ul Aşa dar martorii flInd complect cons-

tituiţl şi mfiind temei profan in ches
tul tluni de onoare cred că ar fi fost le-, 

gal şi logic ca martorI! O-lui Oeheleao 
tel adică provoca.toruluf, să ia contact ca 
lin martorII O-lui Or. Lazar hotărând ziua 
lill ora şi locul unde urma a se fntâlnl 
iri pentru a tranşa acest Incident, fără 

92 să se grăbească cu incheerea şi pu
. bUcarea procesului-verbal. 
la 1 Ft: bruarle ] 928. 

-- ar. Romanescu. 
* 

Suntem rUJlatl de O-nul Alexandru 
Lazar a publica următorul proces-

1" .verba1. 
ni 
OI 

PROCES·VERBAL 

1t Astăzi anul una P1!e nouil. sute dou-
Iii zeci şi opt luna Noembrie ziua 25. 
,e Subsemnaţil major Anghelescu MI
ar hali şi căpitanul Goma Dumitru din 
iti regimentul 4 granlcer Arad, in calitate 
e~ de delegaţi ai clientului nostru O-nul 

Adrian Oehelean student in medicină 
ed Cluj şi Dr. Victor Sabău Şi Ştefan 
III Neamtu tn calitate de delegaţi ai O-lui 

Gheorghe Pleş din Bârzava, tntrunin-
. ,du-ne pentru a discuta chestiunea de 

'le. onoare Ivită fotre clknţi no~trll am 
_.stabilit următoarele: 
- _ Chestiunea pusi de către delegaţi 

~ D·lul Dehelean relativ la Insulta adusă 
-. mamei sale de către O-nul Pleş prin 

expreslunea (care nu se poate repro-
i duce aici) este respinsi categoric de 

.delegaţII O-nului Pleş to urma mao
,datulUI dat de domnia sa. că această 
,acuzaţie este oefondată, fatl. de ace-

":I&tl constatare subsemnattl delegaţi 
.. .ai ambelor plrţlt am cazut de acord, 

~ 

O-oul Ştefan Neamtu neavând man
dat direct din partea O-lui Pleş pentru 
a afirma cele menţionate mal sus se 
abţine de-a semna acest proces-ver
bal deocamdată. 

intr-ad evăr tn pri I/Inţa aceasta ni se 
bolsevic cum strtgă in pustiu! arată uneori exemple dfsgustătoare-am 

Cum tărăn!stul "Conopanul" o'are putea zice chiar animalice. 
idee despre bugetul vreunei comune, Astfel s'a întâmplat cA intr'o comuD4 
crede, col poate im,bădta iCUd apă relc~ fruntaşă din judeţul Arad \.IQ illdivl~ 
dvârşlnenll, mântum u- e aarc nd care se cooslder~ tntelectual, a luat 
cu arenda târgulul pe carele subsem- 1 i l! ~t i ~. f ti· ă re 

Drept ceace am Încheat prezentul 
proces-verbal În patru ex\'mplare pe 
care după primire l-am semnat fU 
semnăturile noastre proprii. 

n CdSd or e pe SOtIa ra e UI s u ca 
natul posed. t ăl t • Rusia - după ce l-a de-

Fratii mei tărani sunt convinşi de r eş e In t_ • . ., 

Arad, la ~5 Nov. 1925. 

ss. Maior, Anghdescu. ss. dr. V. SaMu. 
ss. Căpitan Goma; 

Iletemeinicia afirmărilor şi promlslunl- I elarat de mort, cu procedura obişnuită 
lor celor dela Conop, până când eu că de 3 luni n'a dat veste despre 
am mândria sol reprezint cu demnitate sine. 
marele şi istoricul partid natfonal-lI- Cum ne inchipuim că nenorocitul. ar 

Subsemnatul declar că cele afirmate 
de O-nul Adrian Dehe'ean ma! sus 
prin probde aduse, s'a dovedit că 

nu corespund adevărului. Probele in 
această chestiune se găsesl; În dosa
rul respectiv care se află în posesia 
O-Iu! Maior Anghelescu din reg. 4 
grănlceri Arad. 

beral cu cinst!'a şi abil1tatea ce o de- da semn de vlată ~tuncl cân~ bine 
ţin toţi îoalntemergătorli noştrlf şefI. ştie că fratele său la porclt şi l-a luat 

Iată Onorate Cetitor cum un pre- nevasta in căsătorie? ŞI oare ce s'ar 
tlns cărturar ar~ncă no;ol asupra mo. fntâmpla când acesta s'ar Ieintoarce? 
deste! mele persoane, numlndu-mA ma- ~~rllicul, şi eruditul protopop al 
ghlaro". trădător şi bolşevic, cari atrl- ChlŞ neuiul Or. D.lmltrie Barbu a 11~ 
bute să potrivesc de minune "Cono- nut o pred.Ică edlflcătoare in - care 
panuluI., pe carele il rog 'să iasil. din aducind pilda din Sf. scriptură a lui 
tufă şi până când ii promit revenirea Irod care a ordonat taierea capului 
la adevArata lumină, dar inchei şi ră- lui Ioan fiindcă l'a mustrat' că tine ia 
mân tăran cu familie, casă. masă şi căsătorie pe m~lerea fratt lui sau. 

ss. Neamlu. 

* 
Suntem rugaţi a publica următoa

rele :1 moşle. Iar tu c. ... pribeag, duh dlzl/ră- Ar fj de dont ca preoţii noştri cât 
tit I ~ăcătură. Zian Popa. de des să blciuluscă relele lăt1te In 

Chlşlneu-Crlş. Ia 31 lan. 1928. Ş popor deoarece acesta ar fi singurul 
Domnule DIRECTOR 1 

[n ziarul "Românnl'" numărul apărut 
in ziua de 29, OI. Dr. Bustea Kuroel 

.) Pentru cele afirmate mal aua Redacţia leac de indreptare. 
nu-şi la răspunderea. Ej.nx. 

advocat din Chlşineu publică su sem- O fi 
nătura preşedintelui organizaţiei un- con Irmare. 
gureşti OI. Or. Olosz Lajos şi altul Situaţiile economice domlnează toate 
domn caş! mandatatl ai săi o epis- celelalte. Aceasta ute lucrn hotărât. 
toală intitulată "IUBITE PRIETINE". La moartea RegeluI cu toată durerea 
prin care constată că eli nu-! pot res- ce-I cuprlue pe totI, lttmea se intreba 
pectlve nu am posibitatea de a-I da ce va face "leul". Acelaş lucru ocupa 
satisfacţie - "pentru ofensa ce i-aşl mlnţ le oamenilor la moartea lui Ionel 
fi fost adus in decursul unei desba- Brătianu, cu toate că oricine işi dădea 
teri judecătoreşti·. (E un neadevăr or- seama de greaua lovitură ce o Îl1dura 
dinar d l-aşi fi ofenzat). peontru a doua oară tara. 

Este adevărată insă aceasta afirma- Este ştiut că noi nu putem st<lpâni 
tiune incât OI Or. Bustea Kornel nu~ cu siguranţa noastră economică. dar 
mal poate cere nici o satisfactie, nici nimenI nu se poate indoi că ac~astă 
dela min-e niel dela altul dat fiind stăpânire poate veni uşor şi în scurt 
faptul că in trecut pe aCl!st "domn" timp. 
numit dr. Bustea Koroel, OI. Or. Ioan Toată' )umea se intreabil... "Vom 
Codrean advo:atul român din Chişineu avea bani, vor scădea dobânzlle, se 
l-a insultat cu cuvintele: "Suflet negru vor urca in pret produsele noititre. in 
de ţigan" pentru ce marele cavaler al fine vom trăi mal uşor"? Pe poporul 
Codului de onoare dl Dr. Bustea nu care munceşte serios şi în adevăr con
şi-a cerat nici un fel de reparare a tribule la creşterea producţiunl lăril, 
"Onoarei" sale. Dacă "Onoarea" dlu! nu-I Interesează numele celui care 
advocat Bustea prin acest fapt s.:r16 guvernează. Mai cu seamă după ul-

. negru pe alb la judecătoria Chiştneu tlma guvernare a generalului AI/crescu 
nu ~ste indeajuns clarifIcată va fi servit - sustinută cu atâta pasiu ne de d 
dlul şi cu alte date care it vor pune Iorga şi Lupaş, ca şi cea dintâiu de 
în adevărată lumină situaţia exem- d. Tăslăuanu, toţi foşti fruntaşi pe 
piară in care se găseşte. lângă d. Maniu - poporul s'a deprins 
Vă rog Domnule Director dati loc cu Idela că numai partidul liberal este 

publlca.ţiel acestea Îo pretuitul ziar al acela care a solutIonat fn modul cel 
_ Dvoastră. pentru a se face lumină mai util chestiunile economice atât de 
asupra calomnlei inserate de dl. nu- compltcate ale tărU şi că numai el 
mit. Rugându-Vă să primiti espresia are cea mai probat! putintA de a le 
deosebitel mele conslderaţluni. face faţă. 

Cu sti mă : Cum nu crede d. Duca in revolutia 
DT. Alexandru Lazdr. d-lui Manlu astfel DU crede lumea in 

deputat, advocat. realizările economice ale d-Iul Mad-
... glaru. La urma urmei ambele s'ar 

I putea produce, dar lumea nu vrea să 
O neru$inare. creadă. A devenit prea populară cre-

In zluaral "Romlnul" sub Iscălltura: dlnţa ci sltuaţllle economice se fn
Conopanul un scrintit la minte face dreaptă numai prin guvernări de lungă 
pe iodrumătorul opiniei publice, im- durată. Este adevărat cA tot dlo prt
parte sfaturi şi dă lectii de Inlernatlo- cina situaţiilor economice guvernele 
nallsm şi bolşevism ţărănimii noastre, intâmpină zIlniC greutăti şi stau ca o 
nebăgând tn seamă bârna din ochiul barcă pe valuri agitate; dar nu-i mal 
său, pe care noi ţăranii mal iscusiti o outin adevărat că prin rasturnarea 
vedem şi descoperim lumII neorientate; bărcI! valurile mai riu se agltă, mal 
adeca .ce z ce . dl din tufă? Scurt şi râu se turburi, incAt cel care pluteşte 
cuprin~ător:- Partidul liberal e bolşevic de-asupra lor are o IliUuatie mal grea, 
şi International. decât a crezut. SI tuatille economice 

Nu j-aş răspunde tn cazd când s'ar mal de grabă sânt fnfuentate ta rău 
ocupa nnmal de lolalul cetătean ,i no'" de schimbările repez.I de ,uvero ,1 

frământiriie Interne, decât in bine. 
Valurile trebuesc liniştite, ori cine 

s'ar găsi in barcă, ele trebuesc lim
pezite pentru a pătrunde cu ochiul 
până in fund. până atunci cel depe 
mal să-şi stăpinească pornldIe, să 

aibă răbdare că li-e vine râodu1. 
Suntem deprinşi a Imita atâtea lu

cruri de aiurea. atitea obiceiuri de 
peste hotar, le aducem in tarcl, le pu
nem la locuri de cinste şi le fnpă
mântănlm, făril. să intrebăm măcar ce 
respect au ele acolo de unde le-au 
adus; dar multe lucruri bune, confir
mate de ochii şi urechile tuturor numai 
cu grea prind rădăcini la noi! 

A fost lume nerăbdătoare şi aiurea 
lume care răsturna guverne peste gu
verne, până haosul şi nesiguranta ii 
ameniţa pe tOţI. Cum nu vOim să ştim 
că in Franţa mat anII trecuţi s'au 
schimbat vrc-o şapte guverne in câ
teva luol şi popularitatea lui Polnle'fc. 
Herlot şi alţii nu le-a folosit la in~ 
dreptarea situaţiei economice a tărll. 

care disperati i-a rechematpe Polncare 
să-şi astâmpere nepoţII şi să lIniş

tealcă valurile. Acesta gUl/ern(ază du~ 
rabll şi situaţi unea s'a indreptat. 

Dar Germania, era sa ajungă intr'un 
moment să umple ţara de miniştrII, 
cât tt de mare. Nu era cetăţean, care 
să nu .. creadă că e născut pent·u a fi 
ministru, c'am acelaş lucru ca la tloi 
a~tăzl. ŞI cine nu cunoaşte situaţia de 
faBment a Germaniei din acea epocii. 
de nf'astâmpăr? Dar inainte ca valu-: 
riie să Înece această mare şi harnică 
naţiune, concentrarea forţelor intr'un 
guvern durabil, a astâmpărat :>asiunlle; 
banul străin a venit în tarA, muncitorII 
au gasit de lucru. Roadele se văd 
ţâşnind in 10ate colţurile Germaniei, 
unde fiecare zi de lucru este calculati 
in bilanţul economic al natiunii. 

A DU avea astâmpăr in materie po
Iltlcă înseamnă a ti stăpânit de patImi. 
SIăpânit de patimă ,1 fără echilibru 
ce poate crela aO guvern? Ceeace au 
cre lat aoU trecuti toate guvernele ina
intea celor actuale in Franţa şi Ger
mania: Desorleotare şi delicUe. 

Daci aceasta s'a confirmat in alti 
parte de ce n'am trage invllţăturl ,i 
110i, IIdnd agltaţlile ,i sprliln1nd UD 
guvern care a dat dovezi ci poate 
lucra spre binele tlrli. 
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InfORmflllunl 
Conferinte Administrative. In zIua 

de 2 şi 3 Februarie a. c. a avut loc 
a doua conferintă administrativă ţinută 
tn judeţul nostru, in plasa Hălmagiu, 
in prezenţa O-lui l. Georg~s;u Pre
fectul Judetului. 

La conferinţă au participat toate au
torltătile ad-tive din plasă, în cap cu 
pretorul plaseJ, notaril şi primarii din 
toate comunele respective. 

'" Comuni fări instalaţluni telegra
fice. In judeţul nostru sunt o multime 
de comuni şi chiar notatiate, care n'au 
Înca legăIuri telegrafice. Cu atâi mai 
mult acesie comuni se qăsesc la dis
tanţe enorme 20-28 Km. departe de 
posturile telefonice. 

Pentru bunul mers al ad Iii şi sigu
rantei statului se cere UI gmt Instala
rea te/eJoanelor in aceste c'omuni. 

Unele comuni ne având fondurile 
necesare, Iar altele fimd chiar săraci 
nu pot face latd cheJtuelllor ce vor 
surveni. 

Domnul 1. Georgescu P,efectul fu-
detu'ui ca să vie în aju lorul acestor co
muni, a cerut să se dea din pddurile sta
tului in mod gratuit cel puţin pari de 
te/egla! 

'" 
Comuni pe valea-Deznel cu po-

pul ati uni pur românească fără lu
cru. Populat/unea din acel1sta regiune 
ştim cd meseria şi ocupatmnea lor este: 

'" taiatui lemnului. Din cauza crizei Ji
nanciclfe ce bântue în aceste locuri s'a 
oprit ori ca exploatoare de păduri aşa 
cd aceşti oameni nu mai au nici o 
ocupaatie, alt ajuns muritori de foame. 

p,efectul jUdeţUlui D-[ l. Georgescu 
ca sa VIi!! în ajutorul acestor oameni 
lipsiti de mlJwace de trai, a intervmit 
ca din pddurea Moneasa proprietatea 
statului sa se pună in exp:oatare 200-
250 jugere, CII astfei prin aceasta ~a-Şl 

. poata câ$figa bucă/lca de pâîne, pând 
in primăvara când se va ivi lucru mai 
mult. 

'" 
Refacerea şi repararea podurilor 

de lemn din Judett In judeţul nostru 
sunt o mulţime de poduri de -lemn pe 
~oselele de toate categoriile (Daţ:onale, 
judetene şi comunale) aceste poduri 
prezintă cerint! urgente pentru repa
ra tii, alt fel sunt I'xpuse la surpări. 

lemnul necesar reparatluniJor cumpărat 
din comert se ridică la o Sume enorme 
,1 cum fondurile pentru aceste lucrări 

sunt reduse. Prefectul judeţului 0-1 I. 
Georgescu a Intervenit să se dea pen
tru aceste necesităţi lemn gra tult din 
pădurile statului, iar in cel mai greu 
caz să se dea cu preţ reduse. 

'" 

, 
Cununie. In ziua de 29 Ianuarie 

şi-a serbat cununla D-şoara Delia Pap 
fiica vrednicului preot Aurel Pap din 
Socodor cu O~I Petru legar din Nă
dab. 

Nunl au fost din partea mirelui dl. 
Ministru Lepădatu cu doamna, Iar din 
part.;-a miresei dl deputat Dr. Alexan
dru Lazar advocat din Chfşineu cu 
doamna. 

Intre cei prezenţi am remarcat pe 
dl primpretor Dr. Bf'jan Romulus cu 
dna Romulus Tăucean director cu d-oa, 
din' Chişineu, dl. Cozma primarul ora
şului Beiuş, Dimitrie Popa preot din 
Nădab cu doamna. 

Actul relIgios al cununiei a fost ce
lebrat de OI. Dr. Dimitrie Barbu pro
topopul Chişineulul. 

Felicitările noatref 

* 
Armăsari de prăsl1ă pentru plasa 

Şebiş. In· regIunea Şebiş ca un nu
măr de 1800 al epelor, ar necesita 6--8 
armăsar I de prăsilă. sunt numai 2, UDul 
al statului in altul proprietate par-
ticulară, 

Comunele aeestei plăşi fiind prea 
sărace nu-şi pot procura armăsari ne
cesari, Prefectul Judeţului OI. 1. Geor
gescu a intervenIt ca să se infiinteze 
pe seama statului, doauă statiunl de 
remontă, prevăzute cu 3-:4 armăsari 

,de rasa, pl'ntru fiecare statiune. 

* 
Dr. Ion Pescariu, fost asistent al 

. Clinicei Medicale din Cluj. reintors dela 
un iurtleu de studii din Paris şi Viena, 
şi-a deschiS un cabinet de consultatii 
pentru boli interne, in Bulevardul Ge
neral Vrăgălina No. 4. Aparat de raze 
RănfgeTz. Laborator medical 

Teatrale. 
Niartl7 Februare Trupa L'ţONARD 

va juca marele succes bucureştean: 

LA.MPAGlUL de SEA.RĂ comedie mu
zicală in 3 acte de N Kiritescu mu
zica de R. Sculy in rolurile principale 
cu Ooa Marileoa Bodescu, N. Leonard. 
Ziz\ Marian, M. MaxlmiJian, EI Alexan
drescu, N. Kanner, N. Oemetriad etc. 

Marti 14 Februarie COMPANIA 
..cM~ĂBUŞ sub diw:-ţla Olui C. 1anase 
va juca: OlN·TOAT Ă, INIMA revistă in 
2 acte şI 14 tablouri de A. Herz, cu per
sonalul artistic Natalla Pavele seu. Tuchi 
Eremia, Ecaterlna Vaslliu, Violeta Io
nescu. Uziea Petres:u, Tltu Protopo
prs;:u, P. Codruţ. Dan DemetHscu, 
Şerbănesu, Lorentz, OiovanJ, etc. Mare 

Mulţumire publică. belet din 60 balerine şi cu maeştrii 
Societatea ortodoxa 'naţlonală a fe- de balet Sojl-Roj! şi Wllly. 

Reprezentantii tiJrii. 
ftctiuitatea deputatului Gheorghe Pleş - De uorbă cu alesul 

Radnei - Populatia de pe Oalea mureşului, multumită 
lJaJei 

de situatia de azi a guuernului. - Institutiile culturale şi 
biseribeşfi - Improprietărirlle. 

Arad. - ProM de ocazia venirii la alegerile 'comunale efectuate in aceste 
Arad a dascălului de Bârzava azi, părţi. Aşa în com. Păullş şi Radna~ 

deputat În Parlament, d. Gh. Pleş ale- s'au ales vachile consilii comunale, cu 
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sul jud. nstru, şI caut să-I cer câte va 
informatii. Mli primeşte cU drag, şi cu 
plăcere' imi spune că C "stă la dis
poziţie oricui, când ii cere lucruri pe 
cari, caşi reprezentant al poporului 
trebue să le îndeplinească." ~ htă o 
calitate bună, care a ştiut să-I facă pe 
mod estul învăţător de ieri, din Bârzava, 
in conducătorul de azi al poporului 
din toată Valea Mureşulul, doborând 
pe un Goldiş şi pe alţii. iD cari Ro
mânII de aici îşi dădură in atlltea. 
rânduri incredere. dar, cari, departe de 
ei prea repede le-au uitat necazurile 
şi nevoile. - Deputatul de Arad d. 
G. Pleş, a dus întotdeauna o luptă 
aprigă şi mare pentru naţiunea roma· 
nească, jar de la unire s'a Înrolat sub 
drapelul partidului llberal, muncind cu 
râvnă şi iotroducând doctrina a ~estui 
partid in părţile acest .. a ale Ard'ealulul. 
S'a născut la anul t 881 în com. Bâr
zava (jud. Arad.) A absolvat şco medie 
din Upova. apoi"pre~~L. 
obtlOând diploma de învăţător (1899). 
După cart Intră in învăţământ ca În
văţător În corn. Şoimoş. timp de 3 ani, 
Iar apoi in comuna sa natală. Ca 
învăţător desvoJtă o Intensă propa
gandă culturală. înfiinţând case cultu
rale, caruli etc. fiind totdeauna şi 

membru al cuorporaţiilor bisericeşti. 

Preşedinte al învăţătorilor pl. Radna 
şi din tinerete, timp de 18 al1l nein
treruptl membru în consiliul comunal. 
In 1915 prlnzoner in Rusia, unde .im
preună cu A. Imbroane, formeaza pri
mele Batalioane de voluntoli. După 
1918, se reintOdrce acasă, relntrând În 
Învătământ. E decorat cu coaroana 
României Mllri şi alte decoraţii, iar la 
alegerile ultime ales drputat in Par
lament, de către cetatenII acestui judeţ. 

Pe la unire, fiind cel mai mare 
apărător al intereselor publice din pl. 

mare majoritate, Deasemenl în Baia, 
unde Dat.- tăr. n'au fost 1.0 stare ~a 
prezinte uief liste". 

"Poporul incepe să judece bine tu'"
crurile in adevărata lor situatie, cons
tatând părlnteasca grijă a guvernului, 
actual) prin reducerea Impozi telor atât 
de mari sub alte guverne; eflenlr,ca 
sării, reducerea cametil la bănci etc.. 
-- povezl cari "orbesc de la sine," 

~Oeşj, am fost iolicitat şi invitat in 
mult~ părţi, n'am putUl vizita toate 
localltătile din cauză:ă, lată trebue 
să mă prezint la adunărlle COipunlor 
LegiUItoare unde mal am să Intervia 
pentru a rezolva precum vei vedea., . 

"Cererile populaţIei de aici, in ma~ 
jorltate le mărginesc la: 1 j irn pro· 
prietărirea lor prin Izlazuri şi păduri 
comunale. 2.) regularea malului Mu· 
reşulul şi 3.) valonfjcarea anlmalelorl 

Pen1ru Institutiile Culturale. . 
Şcoala \ 

"Cunoscută tiind Importanta Ins. 
titutului de progrrs al poporului pri~ 
lumină, am inSistat in orice timp ş! 
imprrjurare la insufleţlrea populatie 
pri[l localurile şcolare". 

.,Mare atenţie am dat acestei pro
bleme şi În urma împrf jurărli el 
poporul era ob'şnult de la foştli de. 
putaţi să le VInă cu promisiuni, p! 
cari nici ei nu le ţineau. Am da 
acestui oblcelu, de a rupe aceastl 
speranţă deşartă a poporulut"şl de j 

Dădăjdul sa primească totu I de-a giita 
având deviza; muncă intensă ~i lai 
muncă - Partidul Liberal, îotelegâm 
marea operă astfel, prin munca neo' 
bosita a Prefectului jlldetului Ion c: 
Georgescu, a zidit şcoli Iloul În ur 
rnătoarele comune: Vărădia, Mono 
rlstea, Oumbrăviţa, Mocionl, Gîullţl 
Stejar, Vărădla, Cuias şi Toc." 

Biserica. 
.,Corinţele unot sărmani infectati d 

tăranismul fereoce şi anarhic in pre 
tentile lor de a lipsi biserica şi prt:oţ 
de pămant. le am sbicuit cu o con: 
petinţâ şi prin fapte sprijinind chia 
ediflcărl şi renovArl de locaşuri sfinti 
convingând poporul, că fără credlnţ 
de ar stăpânI toată lumea llÎrn!c n'~ 
fi Indemnat a ţine la aceste InstituI 
(Bîserlca şi Şcoala) cu atât mai mul 
cu cât din partea duşmanilur Neaml 
lui şi Patriei, acestea sunt luate ( 
ţintă, pentrucă dăr:lmând acest~ II 
stltaţli uşor vor putea săpa temei 
Statul 11 Român '" 

meilor române FIliala Arad aduce pe Orchestra sub conducerea Dlu 
ace astă cale multumirile lale cele mai ă 

t C DESeu. 
călduroase tuturor acelor carI, lnte- Mercuri 15 Februarie TURNEUL 
legând rostul Societăţii. l-au dat mâ- MAREI TRAGEDIANE Maricara Vol
nă de ajutor, pentnţ a-şI putea rea- culescu cu' asamblul Teatrului Naţio
Hu mal cu itllesniT~ Scopurile nobile lOBI din Bucureşti, va reprezenta: IN
spre cari râvneşte. VIEREA, dramă de Tolstoi. în roluri 

Băr- Radua, in mai multe rânduri e detl~ 
out şi persecutat, că face politică li
berală. 

lmproprietăririle definit ve la nI 
nu s'au realizat, urmând a se lntrodu 
În cursul anului c.·cu care o::azie • 
vor indrepta mal multe orori din trecI 
Cum a spus, şcolile şi b'sericile v 
fj împărtăşite de acest mare favor, 
anlJme În corn.: Conop,Bârzwa, Odv( 
Căpruţa, Săvârşin, Vărădia, CUIO 

Toc, Ilteu, Sehşte, Petrlş etc. 

Pentru viitor. 

In special mulfumeşte d-Jul Ioan cu Ona Marioara Volculvscu. Chr. Du~ 
Georgescu Prefectul judt'tulul Arad, ţulescu, Sonia Cluceru, Mihail Nlrhita, 
pentru subventia de Lei) 50000 acor- Tantzi Elvas, Titlna Oprlşor. Maria 
dată din fondurile judeţului, În vede- Luca Coca Tisescu etc. 
rea tnfiintlirel unei şcoale de Infirmi- Mi'ercuri 28 Martie TURNEUL CE
ere; deasemenea d-lul Dr. Ştefan An- LEBREI TRAGEDIANE Măriaara Ven
ghel, Primarul Municipiului Arad pen- tura cu PHEDRA" _ de RACINE 
tru subvenţia de Lei 50000. acordată • " 

l BUetele la Diecezana. spre acelaş scop, din bugetul exerc-

In mijlocul poporului. 
In sala difectiUfzii Băncii Generale a 

judeţului, alături de el, la intrebarea 
pusa de mine: .,ce a facut In timpul 
vacantei parlamentare, (mi ră~pUflde.-

" 
Am cercetat comunele de pe Valea 

Mureşulul - incepe D. Pleş - m'am 
interesat de starea spirituală a popu
latiei şi le-am dat clasificări asupra 
politicei economice in timpul sesluoH 
şedinţelor parlamentare. Informarile 

ţI ului trecut al oraşul~t. . 
Comitetul Soc. Olt. natlOnale a femello, 

mele au fost blne- venite, căci astfel 
am putut să contrabalansez propagan~ 

Redal tor girant: ~ T. DRAGA. del "anarhlce lll a na tionat-tă! ăniştilor 
române - Filiala Arad. .-, Cenzurat: Prefl'cfura Judetului. - 8(,E'asia am putut constata. Dovadă: 

Tiparul Tipografiei Dlecez.ane Arad 

"Ţi-am dat această notă să v~ 
şl dacă vreai să publici, pentru a I 
forma opinea publică, că contrar ce, 
raspândite de alte partide, toli rep 
zenfan/ii a:.:tuC!li ai guvernului muncI 
şi- şi fac constincios datoria. Vrell 
riie grele prin cari frecem - alt 
sunt motivele decât cele crezute -
ne permit tnsă să ne explicăm .la 
momentul. Iar, aceasta o ştiu, CI 
toţi cetăţeoiHăril, dela Tlsa până 
Nistru, acei cetăţeni cari la alrgel 
electorale şi-au spus cuvântul apă: 
dându-şl ilerederea în partidul naj 
nal-liberal, pe care l-a chemat in frl 
lea destinelor României.· 
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