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= .:asa 
Un neghiob care moso· 

rează e ca un animal pe care 
un duh rau il învârfeşte pe 
loc sterp atunci când de jur 
împrejur se inUnde izlazuJ 
verde. Goethe. 

eee.· -
iA Anul V. - N-rul 7 II Apare săpt~mânal su~ conducerea unui ~om~ Ărad 12 Februarie 1928. 
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li Două întruniri ... Goana după Pllfere. 
:a 
~. 

reşri. cu vocea 'nferbântată: "Noi, con- a fostului primmmistru 1 1. C. nirea de la Fogdraş, au aoăruf 
Una la Făgăraş, alta la Bucu-I In timp ce d. Maniu SPUt'\f<1 Incă de la moartea neaşfeplotă Ia'd însă că, odată ca lntru-

in Cea dintâi a naţional ţărănisti- I ducerea a('es!ui parlid, tiam lu- EI aflanu, pe bl1.zele opoziţ/omş- pe orizont dec/a, aţute D-iui Iorga 
te Io~ iar,cea de a doua a "part!c!u- pt~a până la uifanapicătllT.ă de fl/or na/ionaf.ţartJniştl fluturau făcute la adunarea partIdului 
le I~t naţl~nal democrat'", ca sa nu I ~ange, pentru ~lr~rnţa ..• d. wrga proKnnst1cur'ie, unele mai opti- nationalist al D sale, declaratii 
:)r' zIcem .lOrghlstU filn.1că numirea spunea asculiat\)tllor "Nu nf.-am mh.te d.ecâf altele, aie veniTIi la de' o importanţa ce trec de mar
in---s·upără pe d. l,)rga. ŞI'ntr'urH ŞI adunat aici să vă spui: Pi'ada putere,', gimleamen i,,!dnlordemagogico-
... ; In cealdltâ s'au tinut discursuri e aici aproape, să ne arun- Ne aducem aminte că fermfnul ma.r;;eara-mihalach'ste·- rostite 
a- şi s'au ofeTit banchete ... ca la cârn asupra el!" Coiocidenţi e fatal a fost y'i1/rU o lună, ·ODOI În /ala mulţimii doritoare de sen
o· toate intrunlrilt. Nimic de zjs. bine veIJÎtă şi nil necesikază prdul1gj {1ârui la 29 Ianuarie 1928, zalti de la ll1ftwlltite amintite. 
Iri Vrem totuşi să zicem ceva coment.Jrii. La "anasta aula În scflllnoul pu- Cu atât mai importante sunt a-
U· despre cele vorbIte la intruniri. Dar ~ă eOltinuăm: fer ii, opoziţia naflOfl 'li ţăranistă ceste declaraţii cu cât vin dela 
)r. Căci sţau vorbit multe. In Tim p ce d. brg 1 spunea: il luat oIi Tls;~'a contra Guvfrnu- llIZ om de o aU/Of/fafe mora/ă 

La Fdgăraş, de f'x<>mplu, in "Nu mai suntem dls:Juşi la mCi lui sau mat pe înteles a început ~ covlÎr>'ifoare care a fost ~letnicu! 
f,1ţ.l unei pieţe ingh,:ţate şi îm- un fel de fUZIUne, nici chiar cu geuna după putere. intim. f,? timpurile de bâjenie al 

s. piestr ţlte cu "cetateni" aduşi dm ace:e parilde alaturi de cari dll- ;', adunrmle de la laşi şi Fă- mare/u; Rege d,spărut Şt al [il
il! toate s,~(ele t[lZăpeZl~e s'au ro- cem O iuplti loială," În acelaş giiiOŞ căl'eterziile partidului au Irf!!iJ!ui slut al ţani ce se găsea 
şi s~jt discursuri in cari s 'a cerut timp şi poate ch ar la :1ceecş ora u·fi;'af pari:d!1luillberal pânCi şi in- la Iaşi şt im"orătoru[ CftdJn!t!i 

iet legal t;;te, curmarea unui regi rn d. Maniu, f~ci()ară neatinsă decât !liţ,fl1;rt::a Ri)mâniei Mari care in bIruinţa finald, ' 
despotic şi s'a mai cerut... pu- de soare, Întl'1dea pnet~neşte CS~f' ~ea mai de capetente oJerd a Nu suntem tăfcndcitori de dc-

oi ferea. Şl.s'a mai făcut ceva la m:ln<l, sociallşrHod De "'~? ~Ul ŞI A

au amel1:niuf ţara ;1I fellO clarafii şi nici in sferele de la 
l~. Făgăraş. A fost adllsă o mirea~.ă Penml ca împreună sii se a- .ure u,~ caz ca. nu VIU .L lor să rârmă ca să puhm şti ce se va 
pe împreună cu toţi Iăutaril, copii şi runce asupra prăzii." condilca .tiJ(l~ ŞI s~ fl:!nr,n:ze lu- fntâmpla. 
lat f~meile .cari faceau parte din Cltatatere noa~me, credem, că mi'a cu lurmntl mllit!l ŞI CllllOŞ-

. ~ i' • I / A '. S. tim fisa ca cuvinlele Dllotg. a ,11 convoiu. vor Izbuti să arate doua meu- Jnd'.or Of. memnţarea era cu 
a t'.J,llt~tJ Munt Ilt.ltea ~<>lor han-II' atoi mai vioh:,ntă Cll cât f'le- au j,.lst un mental duş de apă rece 

ta Asta probabil ptntru a da [iată '" (1 • • \. ,," 0,# , 1,;" 1. - peste m rllU in/lerbâfltaţi ai g-o-
ia,' de vesrlie şi ptntru a !IISenin3 S ţi. duya putere v Şl a acelora cur,: orobr Gl'ra cn din ta n. stra-

f 
,... cart v"d In. l!lota I:",,,ti~f,~;,,o.r.ea mlJ'atd a venirii la putere in tim- mforilor dupâ putere. 

nd uLnos '~i''': ~i idfCfI'1'a flH! pwa· '1' ... n ,'." .... " - , 1'( TfltJ D('!r/a 
:0· stă, Miii ale:; că'n acest cadru lmcteselor naţIOnale, .. ~ , e .. : ('e!.J!!ai ~c~ ."_ _ ... _ ....... ..... ...._..... "'._ _ 
C. d. ~t\;m!u a ţinut să ~trâng!i mâna . NLt fâ.;en~ parte, efe{;tI~'a din Conferinta Administrativa din 
~~: SOCLl!IŞ1J!or. Şi iti În ce S":OD? h mei unul ~mA <:IC~eSLe doua ... p:u- " 
Ita, scopul lăsturnăni guv~rnuhii. tlde: Ob!~ct!v l~sa, con~'\i~~:andu- II i~ln1.agi u~ 

A" t W f' r ~ b" . 1 ne m. p:ln,ul rand cetat,;n1 ai~ a- . Mt.surile luate pentru a veni În BJ'utorul populaţiei. 
ces a ws~ le Odfe, • U 11mU1 Cr;>steJ ţari, nu putem sa nu I n.l " 

SCOP, :umant de partidul nQţlo~ ărtăşi\H lO1alltatea unuia i să In z!lt>!c de 2, 3 şi 4 :~b;ual1e, şi trimit copiii la şcoală s'au luat mă· 
de n~l-ţara[J1st? In ~azul ~ a{.::e~ta sa ~u d~'s:1.Drobăm lfg:dltatea ~(:lUi-1 OI. Prdect .. 1. Oeorges~u· lO~ot't de suri ~a să se aplice legea oblig.1t!vi-
re~ nt se .. dea voe sa new lOdOlm de Ialt. l~c~ea) lE ,;Îitate dt'spre care ~d:i S~~v!cl1lor respe.ctive dUl acest tl1i1 şcolare, iar pentru cel săraci 
:lţu conştHTlţa rom~:leasca a acelMa d' Iora s· g. c ~t'd l'nfer s~/e Judtţ Şl de reprezentant.d dlftriteior care nu s'au dus la Foală pentru că 
,m" • ~ A f "ţ ~ t- ~ pun 1:3. a ( • e (; .. . , 
iaf cari .~,l,J, al~ns }a se l:lh ra t'a~ca nationale o cer, se perrnlte sa minIstere, ~ ynu~, ob~şT)uHa con~crlniă n'<,u haine şi n au cu ce rumpăra 
\te, cu so ... ~a~lştll ca',l, sunt a:at, de \,;u- acoperfM faţa idolului lega- adrnlnlsbăt.\Jă fa plasa Hălm~g1U. cărţi, D1. Preft'ct 1. Georgf'SCU a dat 
,ţă, n()~cuţl ](1 ţdurlle pe cari le Uf- litaţii TImp de trei z li; a stat de vorb1l. suma de Lei 30000. ca să se cumprre 
I 'al mărc3c.. . ... cu dt legaţii popu!(1 tie! şi autorltăţ'le că r ţi. In ce pr!e şte irnbrâcămln tca 
uţi! Ş" i I FW Dtaceea acurTI 1n tOIul wtru- din toate comuoele asupra nevoilor s'a cerut rev:zoratulul un tablou cu 
ulţ I S a ma SPUg ctva a a- nirilor m ţ' t s:- ne sp . . 
nu' găraş. D. V..jida· Voevod a ţinut ",.a! "nu

d 
~ fi ,unem dE' ordin g>neral pe care le ale f,e::are numărul celor lipsiţi ş! de îmbrăcâ-

d - f .. ţ' h ţ~« tmprtSIl e t,;a upa ,ecare spec- comu'lă A sati~fă 'ut un ott'năr insem mintea neces"r~ ca să se Vlldă cu cât 
f sa aca o compara le " 1)" a tacol . . ~ C _1 -

10' spre a exorima unirea ce txisră 'ş' " F' W .. f' flat din el~ şi in de a~ord cu Ş tit cdur- poate veni ludtţul 10 ajutor. 
~Lu intre naţionali şi ţărănişti: "d. Ma- w I ~-am spus. a~a ca sa:m laltc autorităţi a dat ordin de ex:cutare: 2. S'a T~zoll/at in multe comune 
noi niu este ca o fectoard afin.r.:ă banuIţI. de .., vreu? ~~il.d ascuns. 1. S'a constatat. cu dllrere, ,că dtşi 
u~t numai de soare, iar cămaşa lUI C

d 
eli mu~t fn"a,?1 .lm'..lţal:cta cu gân- plasa Hălmaglu are cele m,n multe 

: SI Mlhalache e ne.aătntă. Ei s,au u. i.:a sa .. Im Hl'lInUl i e o Slm- ~ ~cdi noul conslnlite de OI. Prefect 
eul ca doi fraţi gemeni". patfe fdţa de martIe savant N . al judetulul, populaţia nu şi' trimite 

v~ Drăgălaşii!.. Ce tablou frumosi Iorga~ ~dr, detsf,ldem pe. c",el care copii la şcoci.lă, . 
, '1 .. h' ţ' v d ' f ţ' . va gasI aces ucru o vma. Cauz.de sunt reaua VOi/.I.Iă şi stirăcla 
VOI a in..: lPUI I-va: al ra I gemem; , ' ".. . . 
Il31 o fecioară şi o camasa ... Să. t D,n no~ant~l ~ lntrumr".o~. ne· a~ Pentm acel cari din (ta vOlnţâ nu-

" tot priveşt~ 1... Cu toate 'astea nu ales, c,u ~il\'aţammte ŞI ImpreSl! .-.... ", ... '" ...... - .... ""~-
, vedem mei un argument că "fe. bogHe .. Sa. le n t'.ne"!. Spre a nu instreini:lţ:i şi perduţii reprezen

vel cioara ŞI căm<:lşa" ar fi ceie mai fi ,su:pr~nşi o~ata c~n? ţ.:lra va tariţi ai teomlor utopice. 
chemate să ne guverneze! Şt1 s~a-,şl aleaga sold~lţ 1. Cei cari mai au un simţ ro· 

• ~Tl CacI des1gl.u acel sold;;ţl nu mânesc să ştie că in această 
:~r~ * vor fi recrut2ţi din turma celor tară mai sunt şi alţi oameni cari 
lefS La ceea}illtă intrunire a par- cari aleargă din oraş în oraş au mai multe merite să o con-
·mu tidului DJui Iorga, savantul nostru spre a calomnia şi a înjura tot ducă decât re p re zen t anţ i i 
!tel profesor a vorbit ca'ntotdfauna. ce nu f.~ce parte din haita lor tipici ai pertractări10r şi ai ca
- ~ Cu acelas avânt. cu aceeaşi ve- de lupi bfumeraţi. lomniei. Cămaşa şi fecioara. ge
~re rvă. Şi a vorbit in aşa fel că I Şi spre a evita deziluziile, e meni1 nedespărţiţi se vor !nvre
Iă i ~scultătorilor nu le-~. venit să bine ca depe dcum să ne ori- dnicii totuş de un lucru. 
eri! Joace hora ci au PriVit cu 0- entăm. Şi cu un ceas mai de Inh'un muzt!u li-se va face Jar 
Iăra chWn van spre vremurile preves-\ vreme să ne intoarcem fdţa dela spre a fi adunaţi de cei Înşelaţi 
r~~ tite de apostolul unor vremi fru- cei cari n'au alt scop şi nu ur- de minciunile lor. Recunoşfinta 
r moase. . măresc altceva decât puterea, supremd. a ţării a toate iertă4 

?ep, . ŞI acum o paralelă. infrăţindu·se pentru aceasta cu toare. Ohir. -

1.: hestiur:;ea pădurilor şi păşunilor co
munale. 

3. S'a hotărât Înfilnţar..tî'l a două po
duri. peste r~ul Crişul Alb, intre Tisa 
şi Hălmagiu ŞI Între lOIH'stj şi Ţărmuri. 

4. S'a hotărât instituirea unei coml
slun! formată din p~etoril pIăş',lor 

Hăim;;gîu şi Ş~b'ş, dln şefii o~oale

lor SJVICC respective şi din agroflomi 
car! să găsească un teren de circa 
30-40 jugăre cadastrale pe cari să 

se fad!. o p~pinerie model, de .pomi 
truc tf~rl şi o şcoală de pomărit. tn· 
f:inţarea acestei pt:pinlere şi ,coH, in 
aCt ste regiuni este de o mare lmpor-· 
tanţă pentru că majorHatea popula
ţiunH din aceste PIăşi trăeşte din po
mărlt OI. Prefect Georgescu crede că 
va. fi ajutat de oamenii de bine să 
tnfllnţeze lângă această pepinieră şi 

două cuptoare sistematice de uscat 
fructe ca aSlfd s] nu mal fim tribu- . 

'. 

(Continuare in pag, 4.-a,) 
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CONVOCARE. 3. Descărcarea Consiliului de Ad-tie şi Censorilor de gestiunea sa. 
4. Distribuirea Beneficiilor. 

. . 5. Alegerea a 7 membrii în Consiliul de Ad-fie al căror man· 
Conf~rm art. 17 ~in. st~tute O-nii actionari ai BăncI Gen,:rale dat a expirat. 

a. Jud~etulUl Arad sunt mv~tatl. a lua parle l~ a~unar;a general~ o~: 6. Alegerea a 2 membrii în Consiliul de Ad·tie în locul O.lor 
d~nara ca~e va avea .Io~ In ZIUa de 4. M.arhe .928 In localul Bancll I Justin f"liron şi Palcu Lazar demisionati. 
dm Str. \1. Alexandn r~r. 1 OTa 11 dImmeata. 7. Alegerea a 5 censori. 

O R DIN E ADE ZI: D-nii Actionari care iau parte la Adunarea Generală sunt ru· 
i. Darea de seamă a Consiliului de Administratie pe exerci- gati a depune conf. art. 22 din statute actiunile ce posedă cu cel 

fiul 1927. putin 5 zile inainte de data tinerii adunării generale la caseria 
2. Aprobarea bilanlului şi Contului Profit şi Pierdere pe 1927. băncii noastre Consiliul de Administratie. 

ACTIVA 

Cassa in numerar 
Efecte scontate 
Conturi curente 
Imobile. . 
Mobitiar . 
Efecte spre Încasare 

DEBIT 

Dob. plătite as. Dep. 
şi conturi curente 

Salarii 
Chelt. Generale . 
Impozite . . 

>. 

Report am 1926 . 

. 

. 

Beneficiu net pe 1927 

Grigorie Romanescu 
dircclor executiv. 

spre 

· · 
· 

· · 
· 
· 

· 
" 

CONTUL BILANŢ PE ANUL 1927. 
~~ ~ i~- ~~~~~~~~ 1- il, 

! 5~941~: -': I Capital. . . . . . 
: 5b252:>!~: I Fond de rezervă 
i 6733307:.10 I Depuneri spre fructif. 
I 40700;~-; I Angajament pf. Ef. reesc. 
! 324000-: : Diverse conturi . . 

: , ! 155674]30 I Dividende neridicate . . . 
I II Dobânzi transitoare 
I! II 1, Remiten1i Ef. spre Încasare 
~ I ,',1' 1, Report din 1926 
~ Beneficiu net pe 1927 

~.ll-----! 1)/1289562470,1
1 
__ _ 

-1, il III • 

CONTUL FROFIT ŞI FIERDERI. 
--= 

1 

I I , 
! , 

! I fruct. 1 
I 

Report din 1926 t 

i 
I 

14300761-- ! Dobânzi şi comisioane · . 
i' 353000:-; : 1 Il "'-

1 

, 28'1474i-1 i · I ~ ; ~ 

· · I 3740111-' il j I · i 
57700 -1 I !; 

· . · 709365 4°!,i 76706Si40' : 

1 

t ' 

II 
,-1 

3205626~40! . 
I .1 i il , 

l' 

Arad Ia 31 Decemvrie 1927. 

CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE: 

. ~ 

PASIVA 
.. ~~.~. ~~T~·;~ 

·11 I 
II 

6000000 -
500000 -

2790875 -
2278700 -

109885 -
66060 -

227365 -
15567430 

I 
l' 

• '1 I II 

'.1 I I 
· ,1 57700-1 
· i 709365 140:' 76706540 

1 I 11-1 -'1-28-95624,70 
I --,---11 I 

CREDIT 
.= -, 

I , 
57700 I 

i 
I 3147926 · ! 
li 
It 
1[ 

1--

I-il II 
[40:1 3205626n 

II I 

1~1r-----,--1 
I I 3205626.40 . 111-----, 

Ştefan Neamţu 
şef contabil autor, 

Dr. Emil P. Grozda Dr. Alexandru Laza;' Christian Tomulescu Dr. Ioan Groza Dr. Novac Aurel, Pavel Dârlea, . Ples Gheorghe 
Subsemnatul comitet au examinat conturile prezente şi le-au aflat în deplină regulă şi in concordantă cu registrele institutului. 

Paul Rozvan Virgil Popovici Dr. Traian Şincai 
expert contabil. 

Pentru 20 Kor Cehe 100 Lei 
pufe(i avea 1/8 Los loterie Cehoslovacă dela 

Casa de bancă S. Ungar Brafislava, Venturgasse 20. 
prin .care şi Dvs. puteţi deveni MILIONAR 

cu un risc mic . Câştig mare 
PREMIUL 1. 2.000.00. ~ Kc. 10.000.000 Lei 

câştiguri: 1.000.000 - Kc. 700.000 - Kc. .300.000 - Kc. 200.000. 
în valoarea totală 60.000.000~e Kc. 300.000.000 Lei 

Preturile Losurilor: li cI. l/tl Kc. 20 1/4. Kc. 40 1/'2 Kc. 80 1(1 Kc.160 

iei 120 lei 200 lei 400 lei 1:>00 
Tragerea clasei II la 15 Februarie. 

Comandati imediat. Expedierea discretă. După tragere trimi/em iista . 
lozurilor eşite. 

La tra<;Jere a fost România reprezentată prif'ltr'un clfent al nostru 
care a câştiga! premiu 1, şi căruia i s'a plătit imediat contra-valoare. 

Se angajează reprezentanţi agili ci provision mure. Nr. 114. 
.................... ~ ........ ~,.U&Zk%&U_ .9NQa«~ 

BANCA UNIVERSALĂ. 

Leagă căsătorii şi asigură dote. 
Toate uşirinlf'le pe carÎ le-ati ne· 

gliiat vi·le poate pune În ordine 
printr'o asigurare de zestre. 

Cerem prospede. 
Direcliunea cercuel8 Arf:d, 

Nr. 48 Str. Bucur 18. 

Anulare. 

Declar anulat permis'.1! de p;)rt~armă 
cu No. 897 din 9 Noemvrle 1925, 
perdut fa mâna oricui se va găsI. 

6j;l-9/8. 

No. 112 
Stoia Lazar 

Dud. 

Rama nia: Prefectura Judetului Arad. 

No. 271(928 

Publicaţiune. 

Se adllce la cunoştint~ publică, ,ă 

În ziua de 10 Aprilie 1928 orele 10 
il. m. se va ţlnra in localul Serviciului 
Flnandar şi Economic dela Prdetura 
!udetulul Arad Iicltaţiune publică CU 

oferte Închise io conformitate cu art. 
12 şi următorii din lpg!'a asupra coo
tabdlt~tii pub\<ce pentru brnizarea i111-

prima'elo( necesare comunelor din ju
detul Arad pe anul 19.::8. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
, fo b;roul Servlcillu! Flnandar şi E~o

nomic fo zilele oflcioase intre orele 
11-13 din zI. 

Amdtorli vor deoune odată cu oferta, 
in să separat. rec1pisa pespre garar ta 
dr'pusă la Admll1!straţ 1 a Flnandară 

din Arad in "umuar SilU efect~ de Stat. 
Ca g.lrapţă se va depune suma de 

Lei bO 000. 

Arad, la 5 IanuarIe 1928. 

Pretect. 
1. GeOIf!eSCU 

Şeful serviciului. 
(lndescifrahil) 

Nr. 115 

Raniunea da cântări "ARMO~IA." 
O',rlgt>nt: Ioan Lloovan 

Vineri 11 Ferbuarie 1928, 
1. Ct"ăjasa felelor. 

Muzica de: NlelS W. Gatle. 
Poezia de: OlHhe. 

Solii: 
Crălasa (sopran) D· şoara.:v. Şepetan. 
M:lma (mezznsOl)ran) .o-nI! l. Boneu. 
Oluf (b:lritor) 0-1 Al Lipovan. 
Cor mixt cu acompalJiameni 8".! or
che;tră. 

2 a) P. Mas~agf1l. Aria Lolel dIn 
op MCaval:'ria rustkană'" 

b) T Be~di('eaml: Ardf'mite-ar C04 

dru d!"s. Cât1tate d~ D·şoara L. Bafzu; 
cu acomp. de piano sust n.at de 0-1 
M Stoint;s,::u. 

3. Crai nou 
operetă r.aţională 

Muz.ica de C. Porumbescu. 
Li brdul de: V. Alexandri 
Pasoanele: 

Anlca (sopr:Jn) O~S0i:lra D. M:'ItheÎ\J. 
Do h ţa (s'1pral) D-şoari:l V Şeprtlll. 
Leonaş (reonr) D·I A. Tilpoi1. 
BJlior (barlton) D-l V. Barbuh seu. 
I,pravnleul (bariton) [)pl V. Giodean, 
Moş Corbu (b<is,;,) D-I 1. Ş.hlOpU. 

Jandarm!. Fete. FIă:ăi. 
Director de scenă 0-1 jUdecător 

C Sotirescu. 

El- DEPOZITUL 
fn~~)b[l ~e s~~e ne tRrH~ută ~i mR~:ni ~e ~ătit 
• •• 1'» U C II E Il •.. 

C=Dla~·:;~n:ide s::;e de tcr~cotă ş~ ma;::~ de găt:-ra 

I~ A.R A O, Piaţa Avram Iancu 3. 
:t. c -m 

.. 

d~n ţară şi din străinătate, r,~paraţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformari, căptuşid de părete din plăci de 

fayance se pot face prin preţurile (jele mai reduse prin 

soţia lui 1\1 it...~ URI Ţ I U S rl~ E 1 N 

Rog onoraful public a-mi da fot concursul. -- 2 - II 

I I 
EI 



No. 7 TRlRUNA NOUA Pal!. 3 -
Ţinutul Hălmagiului. 

1. 

1-
Aspecte economice din Muntii Apuseni 

~r 

l' 

~J 
fi 

De Traian Mager. prof 

DIn Cap I t o ( u I Sar c i n e lor P u b I i c e. 
~mpozite directe şi Indirecte. Articolele regiei monopol!.lrllor. Scade numărul 

cArciumelor. 

Pe anul 1927 s'au repartIzat urmâtoarele sume În contribuţlunl: 

I'I" II ~e 
!I Dăr,)e pe anul 1921 I~ I!:! II vine 
" II Il " .- !.2 •. de 
II Impozite '1 Bugetul ! Prestatii li Total 'I'I"§ ~. 1'llil!Care 
rătr~_ statiI 'om~n~~=I~l~':~_:L_==' __ =~=il'~ ~ ~ iiJ'~~~rl! 

COMUNA 

;, LeI Lei L (" i il L e j il Z U - !I-Il:i~ 
1---------i'l I II· II ,-

fiălmagiu ....•. '1 663026 40H939 , 26rl25 II 1097(;90 ii t 12'1 9~6 
Halmăg,.J, S~Tbi, Tarnăv 4>,4735 :lJ474l !il~7:l ~ nn5:i 25'l :"07 
Luncşoara, Voşdoci •. 8J7H7 l 1r 2 I n-oo' o'24N" 1075 209 
Poeu:,riu, Toheşti .•. ~ 6StiG3 I 79176 I~O'5 10)164 ',OI 2,17 
Ţărmure, loneşti • • • i, 98711 \.!:1·H8 2')0.75 214'294 B3 2~.! 
Tisa •...... , .: 1'17 ~3{) IOHm 162!5 ;"06 81 674 :l07 
Ochiuri: Odu Ocişor '" H1{6~6 10.9487 21f1~O -/11l163 ~J37 234 
Băni;'şti, Cdsteşti I' 72111 IO~!.')t)' 19'i75 Igg~l): '167 26 
Brusturi . . .• • UH4~ 11"4113 II 2K~50 I 487212 11/1 I 4:15 
B,)d~şti. Mf'rmeşti . 70;'-51 12o.'l9R il, 2~'~U 21 4l 911 fiF.3 H1,1 
Le~lIa, Lestioara (,9145 1071(\1-1 il 2R!.'5· 204 '78 7!,n 271 
Vârfuri (Clucru) 2~ ,OH I I l'l.j..j. I O I 344()() .!528 Il to~H 4~R 
.\t;'gulicla,Vldra I 14!t5.t 14liXOI 41",9:'0 :-{('8114 ,2',D :15' 
L!lzuri, llroşi ..••. ' f<~93J liH1Ho. 50.1'5 2~7H4I'i 1210 25:, 
Avram Jancu (Arlua) . 1: 4b09'6 II 197107 i 474~O 7L.'i60l 1082 671 
Poiana, Brusturesc " 41 'Qo i' H74i1') II 221100 151~o." 55'l 'ln 
Pleşculia • . ii. 8J 5511 ]:>0'>71 I 194"5 2~~'51 "10 440 
Aduţa .;, 104021' HHtl.'i7 'I 180o.iJ 22957, 5Q! 4~7 
Dumbrava. Budeşti I h9Yl"1 i 119912[, 2:!lOII :>13730 640 I :-13: 
GuravaJi, Rost Ici . 'i 7l,Stii ii 147~J31'1 2547,'): 2.'i 8"9 I 5)4 3,' 
TăI~gitl. .11 ~fjl7t r: 147,{"i '; :~6i,(10 I ;!(i~81). 1.22 , ';4' 

Total. 
II 

".' l' I ' l ': ' . i 
• !13:~R()7!')5 i:~,Oo9.'i06 1; 6047()O [.: 7,054951 :: 19 ~50 li ~6i 

il ' , I I' 

Adecă un total de şeapte milioane cincizeci şi patru lI11i nouă sute şea
lezecl şi unu lei, care reporlatl la num~rul puplllatlel de nouăsprezece mii 
louăsute si cincizeci, ne dă suma de 307 Iei, impozit d~ fiecare cap de om. 

Din "lmp()zlh'!e către stat" d<:lll rubrica 1, se conferă: 
Adiţionale:e judeţului . . 681634 Lei 
Adlţionaltc'le comunelor _ . !}56(h3 " 
Ca merei de comerţ • 43331 " 
Camerei agricole . . . '" . 50565 " 
La vânzarea pădurilor se pl:'!teşte 18 şi 1/'2% din nrcţul de vanzare sub 

Itlul de "Impo>!t agricol", d'n care prlm~şte: statul ]0 %, judetul 5°/0 comu
la 3°/8 şi Calmra <: gricolă 1/2%, 

e Mal eXistă bugetele c;omposesorateior urbarlale, ale căror date insă nu 
le-am Pl1tut câşt ga. 

Cât priveşte încasările pe anul ]921 nu cunoaşt~m precfs toate sltua
tille bug,.tdor comunale şi ale prestatill(:r j :deţen-e. IA contnbutfund~ dIre, te 

5 jela rul,rlca l, fdţă de un d<,bit de 3.38u75~.I~j, s'au incas It În ('ursl./an'1IJli 
'927 şi vd"sIJt Administratiei !lIlonciare dm Arad stima de 2,363274 j'Î. 

- PlitE m conclude: că şi in allul de c!lza economică, 1927, s'au ll1casat pe-
,. :te 70% din prefenziufli 

e. 

n. 
ti. 

S'"u mal încasat şi vărsat în anul 1921 următoarele surn!>. fn: 
Impozite indirecte • • • • • . . • • . . • • . . . . 441303 Lei 
T"xe de timbre şi înregistrare •••......... 332~69 " 
Celelalte minIstere, ame[]zf sanitare; taxe de c01;trul, 

spital etc.. . . . . • . . . . . . . . . . ] 19963 " 
Texele de producţie şi cOilsumaţie asupra rachiului 

de prune, destilat aici •. , . , . 3('8974 " 

Total .. l~b8:l0Y Lei 
N'am Dutut afla sumele rezultate din taxa. de 20%, .ad valon'm\ asu

r- Ira ra:.:hiului de p'Ul1e, vândut ŞI expurtat din aceash r\.'giune, Cii' e bănuim 
fi conz iderablle j căci sta txportat n anul acest:! p~ste una ;:.ută mii kg tU1că. 

Asemenea n'am putut ana t!lxele de tr .. nscriHe a p.tsapoartelor de vit~, 
e compet camerei agrlcoie. 

n 

Vânzănle R. M. S" tutun, clzibriturL 

Oficiul postal din WdIU 1 g!t! a distr;bu;t, în cursul anului 1927, tutun, 
)iţe, I găd şi chibrituri În valoare de trei milioane dOllăs(jttş.~ase mii şease 
ute trei zeCI şi UflU Iei, dupo:l cum urmează, in: 
una I,muarie - 2~1980 Lei Luna Iulie • • . . 31IJ8J9 Le! 

" Pebruarle • 75{)75 /1 "August.. • • 2819"'4 ., 
ri " Martie . 2411:l0 " Sf'ptemvrle • 29050 I " 

Aprll • 214tlOO" "O.::tomv:le • • • ~ 1(1386 " 
'" " "Noemvrle • . 331559 " 

i. " Maiu ' .312968 Il "Decemvrie . . 316640 " 
ll. " Iunie . • .. 296969 " T ut,rl .. 32U6631 " 
J. . Se ftlmtcu:~ mai mult tutun calitatea II! ş! tigări ,,11aţiunale"'; Intelee-
1. lali! f"mează tg~rl ,.,R M. S Regrlle". Dintre ţjgârJ de foi se vind numai 

:::'g ijft'l1os" , 1U-12 mii bclCăţi anuaL 

Spectacole;e saptămânU. 
Cinema "ELlSl\BETA" dela 8 - 12 

- Ibruarie "A sosit cocosJilrcul" cu Harold I )yd. 

Dela 13 --16 Feb, • Un idol JwţiOlwl" 
emieră cu John Gilbert. 

Ref'. încep la orele 5,' 7 şi 9 Dumineca , 
3, 1/25, 6, 1/28, şi % 10. 

I Cinema .. APPOLLO" dela 8-11 Febr. i :URTEZANA". 

I Dela 12-15 Febr. "Dr LAROCHE". 

Cinema .. UR,\;\![A" dela 7-11 Fl!br. 
" AlI'lAZON, [~EGELE AP.r;LOR." 

Dela 12-14 Febr. "BĂRBAŢ[ CU TRF.· 
CUT." 

Inceputul rep, la orele 5, 7, 9 Dumi
oeea la 8, 5, 7, 1) 

flbonutii nostri (are Inca , ~ . 
n ilU achitat abonamentul 
sunt rugati a ne achita 
pană 1(1 l' Ianuarie 1928, 
uei 206.-

Casină ori tripou de (ătri? 
In comuna Chişineu-Criş există inol Că ce spirit dominează in acest 

că de pe vremea ungurilor un local local numit .,Cazină'4 se poate vedea 
aşa numit .. Cazină" care era atunci În zile de Duminecă sau de sărbăfoare. 
cel mai spurcat cuIb de şovenism un- când in fumul gros de tigare lumea 
guresc, unde se urzeau de către başi- stă inghesuită lângă mesele murdare 
buzuci stăpânirii de plasă toale blăstă- unde se joacă cele mai hazarde jocuri 
măliile ungureşti contra populatieţ Ro· de cărli, şi unde multe existente romii-
mâoeşli pe acel timp. neşli şi-au gusit ruina materială. 

Cu venirea dominaliei Româneş1i Şi dadi mai gândilT} că acestea 
acest cuib infec1 a iredentismului a cărli de joc sunt procurale şi adusă 

fost inchis, iar mai târziu a rămas să prin contrabanda din Ungaria, (ne in
fie redeschis numai cu aceia condi!ie trebăm cum se poate loJera 8cesf 
dacă se va nationaJiza şi I'omaniza local, care primejduieşfe atâlea exi
eliminându-se astfel pericolul ce repre· slenfe româneşfe, şi cu tot dreptul ne 
zintă denlru Sfalul Român. putem întreba că care cu contrabandtl 

Un început de romanizare s'a înce. de sărIi de joc a·'use din Ungaria ou 
pul fiind preluată conducerea de un se face şi altfel de contrabandă cu 
comitet român-maghiar urmând că ro- interesele St, tului, prin acest cuib 81 
manizarea să se continuie. intereselor străine? 

Acest început însă nu a adus rezul- Rugăm pe di Prefect al judetului să 
lajut dorit fiind câtiva români Însh ăinali ordoneze o cercetare în chestia Cazi
şi inconşlienji maghiarizati, cari de nei oin Chişinea să decidă, că oare 
dragul străinilor fi propus să se şteargă aici la frontiera de _ Vest a tării Româ· 
numirea de Cazină română, pentru că neşli un asemenea local mai are rost 
cuvântul de .. română" a fosi jenanf să rămână deschis? 
pentru câtiva ireden1işfi ungurL Grănicerul. 

• 444.-' rt. w--. 

De ce raD1ânelD în urnla? 
Este o fntrebare pe care credem că 

pe dr~pt cuvânt şi-o pune fIecare bun 
român. 

Şi cu m să ou- ti pul această intre
bare când vezi, că chiar şi vecinii 
noştdi - tlngurii - deşi hlptă pentru 
o cauză de-o nedrepta lestrigtHo:.re 
la cer, totuşi au reuşit să atragă asu
pra lor atenţi unea - de foarte multe 
ori pli[]ă de cea mai mare bnnăvoln
tă -. a celar cari cred ••. fără a cer
ceta, Ei s'au convi[]s de mtlU de su
perflclal!tatea oampni[or, pe care ca· 
ută s'o exploateze in ceI mal inalt 
grad, prin autoritatea cuvantlliui scris 
al celor ce continuă a induce in e
roare opinia pub,tcă fără nicl .. un 
scrupul. 

Acest lucru este ştiut aproape de 
loţi românii. Totuşi, pt;'ntru a spulbe
ra şi ultima fărămitură de desllJtere
silre criminală, vom aduce câreva din 
multele dovrzi, pentru a sustine 2- I 

ceastă afirmcţiune. , 
Să luăm de txemplu "revizuirea" 

tratului dela Tri anon ! 
Cu m au reuşit să se facă asculta ti. 

deşi I'!umai o ci pă, dilr tottlşi .ascul
taţl? Cum? După părena noastră. 

simplu de tot. Se va mila poate muţi 
cum se poate ejunge la aşa ceva a
tât de sImplu, Tuturor acestora În~ă 
le spun.,IU, că, to~maj pentru di în 
m(jjoritatt:'a cazurilor, pentru 3 afla o 
solut:e bună, tocmai de aceea ntgli
jcază a se foiosl de mijioai':e s1rnp'e 

I dar ehcace pentru În:ătmarea rău n!. 
Ce-au făcut ungurii? Ceeace tT( bu ă I 
Ei ştiau că va trtbui să fac! pro

pagHldă politică pentru a-şi ajunge 
scopur' I~ murdare. Dar ştiau lă a
ce;,stil nu se pOlite dt'-odata, Şi-alune! 

8U cău1at aşi prepară teren. Cum? 
Prin prop<'ganda culturală, Şi cu 
a..!eastă o,:azle, orl-decâteori li se da 
ocaZ:Ulle se sdt'au să fndu!oşt'Z~~ lu
rne~ cu prodw,:ţide lor "cu1turale", de
Sigur lumea nu cunoştea sub5tntul 
acesttl pmp:lgilndt', cue nu tdl. de
cf,t un mijloc pentru realizarea me
schinului lor s.;op Şi au reuşit:]

pocrizla lor a fost la o .ÎIlă It· me", 
atat de dlabolit:ă. 1n-:ât au fost crezlJţi, 

In aceişl tlmp sllsţlneall cu in
verşun;.re prop;lganda de defăimare 

contra Ţăr1 i nnastre, Il1cer.:ând a se 
urca pe Iuhla tlo1!stră. 

Care er a situaţia noastră în acp.st 
Interval de ti mp ? 

Stăpâneam cu o dreptatt> bazată pe 
cele mal InE:'luctablle doveZI, pămân
tul aCtsh:i Ţări ÎOlregite, robit at.âta 
vreme lor, E i1devărat că nu ştiam ce 
s:op urmăresc pnn prop;>g.~nda lor 
culturaiă. Nu mal avem insă nici-o 
SCUlă atunCI, când dt-şI odată ten"nul 
prr paratJ îl1ce plls~ră propagat] d t po~ 
litleă, noi atunci nu fă-:tom nimic 
pentru a doveoi mâ'şăvia lor. Nu 
pentru a-Ali pri m 1 ei pt'depse ci pen
tru a apăra drt'ptlll nostru. Căci dacă 
eşlnd la iveală drf'ptdtea noastră. se 
desvfleste şi ticăluşla lor, pt-:deapsa 
pe care O \lor pri:n i din piHlea opi. 
niel publlct', nu t'ste ddă de noi ei 
o vor suporta pentru că drephtea căl
cată un timp În picioare, se rabllnă. 
După toate act'Slea însa, tn bue să 

ne intrebăm: dacă eram noi mai buni 
cun{lscători al ungllf,lor, şi daeă i-am 
ŞI cunoscut, am ti fost şi mai atenti 
si pre văza tori, n'am fI evitat OAre pi
erdera h!!'pului pe care tH bue să-I 
folosim pentru a dovedi dreptatea 
noa stră ? 
Dacă am fi fost prevăzători n'ar fi 

insemnat asta că ~tim că trtbue să 
ne ronsolldam inănntru pentru a 
menti ne ceeace -am câş! ig:it cu atâtea 
jet tfl.! ? 

NLI am fi pututut noi folosi acest 
t1m~) la o şi mal t~mt!lnh::ă cOllsoJidarl.:? 

Credem I ă da. 
Va să zk:.\ noi nu num ~I că 11\1 

sun le m re,'unr s 'uţi ca un popor cu 
cultură. el in urma ponrgrinlor sun
le Ifl cotlsidai ti popor de oarbari? 

Int'ebăm atun~i: dacă Ungurii -
cu cari cel p"ţ,n I.a cot slăm, din 
punct do> vedrre cultural - au reuşit 
să IlIri:lgă asuora lor att'nţ'ullcil b ntfă
,ăroart' a t-trtlll:ătăţli, pentru Il putea 
IllPia mal binl! pel1ti u o cauză ne
dre aplă, noi, ca ri su !'!te m apărătorii 
unei cauze dr('pt(', n'am fi putut oare 
iitrage asuof.l noastră lUMea aminte 
a O :('Identului (oe cart' d!'s'g ,r că 
am fi mellţnlut-o ~j n'am fI cakat-o 
i r picioare ca urgllrU pentru cari s'~ 
dovedlt prematură)? 

Credem ca da. 
ş: dacă n'am făcut-o atunci. să nu 

mal pers'stăm În această n<'ch bWlnţă. 
De ce nu lle îrrtere·.ăm sA se tra

ducă cărţile noastre cele mal bune in 
hmb'le O,~cldemu!ui? De ce nu ne 
inleresăm să se joace acolo ~p\{'sele 
110,1 stre dt;' teatru? De ce. in IOl: d e- a 
Iă~a să ruleze f Ime cu mtscănle stu· 
dt'l1ţ<:,şti (rău Întt>rpretate) nu tmnttem 
sa joa:e pe ecran, aratea til.ientr şi 
frumuseţi aie aC'e~tuj mam prea putin 
conşlient de valoarea 5a ? De ce? 

Pentru că suntem incons< qllt>rt! Şi 
fiind ,~ă am văzut roadele im prudenţei 
şi a le inconsr q llenţei, dacă le-am şi 
comis părlă a\:urn, să le eVităm cel 
putin de-acum incolo: 

Liviu jUfc/zescu. 
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In zilele de 10 şi II FebruarIe se 
va tine in Peclca de către dl prefect 
al judr ţului 1. Georg.-scu ob'şnulta 

conferinţă administrativă din acea re· 
glune. 

* 

Caraghioslâcul dela Făgăra~ 
La Făgăraş s'au produs fapte cari 

vor rămânea ca oglinda celei mai de
şantate demagogii În viata noastră po

l!t!d. 
Tre bueşte reţinut acest fapt pentru 

Si'lmbătă 11 Februarie va avea loc 
balul dat de Rtf{. 1 Cavalarlei în sala 
Hotelului Central. 

• 

Aviz Muncitorilor. Dela data de 1 
F~ bruarle 1 ~28, începe a tunet ona 
Ambulatorul DOU infllnţdt. pentru mem
briI asiguraţi al Casei, în Colon:a Mc
sotzy din Arad.lllstalat în localul De
pos1tului pt, Fermentarea Tutunului. 
Orele de consultaţiunl: 7 1/2 - 9 
1/2 a. m. în fll~care zi de lucru. 

Cu aceasta ocas!e se 2duce la cu
noştinţa as;guraţilor Casei, cari locu
iesc in Colonta Moso'zy, în Gal sau 
Şpga, că dda data de 1 Ftbruarle 
inctpând, să ou se mai presinte Ia 

Casa Cercuală, pentru verificarea biletele 
de membru, eliberate de către a patroni, 
ci, prelt'ntându-se la medicii din ambu
latoare1e mai sus amintite, vor lăsa 
acolo adeverintele de membru, cari 

t 
că astfel de manifestări sunt încurajate 
şi găses>~ un larg spnjin În unele ziare 
cari au tot lnterl'sul să compromită 
viaţa noastră potltică, Partidul natio-

sta vese!ă manifestare spuneau: "oa 
am venit să vedem revoluţie, dar OI 

numai că a fost deplină legalitatt 
ordine şi libertate, dar ni s'a procura 
şi cel mai hazllu spectacol În tlml 
de Iarnă într'o plată publică ~. 

Până la terminarea cuvâ\'tărilor, lu 
mea a plecat după mireasă, care s 
ved~a neglijat! de d. Maoi'l car 
o'amintea DmlC de prezenţa ei în piati 

In ziua de 19 Februarie a. c. se va 
In::lugura frumoasa şcoală din Otlaca
Grănkeri. La inaugLJrare vor lua pilde 
multe autorităţi precum şi populaţ!a 

din comună şi jur. 
,Această şcoală este una din cele 

mai mari, frumoase şi moderne din 
judeţul Arad. Are 6 săli de fnvăţământ. 
sala de teatru, de g' mnastieă şi lo
cuinte pentru întrfg corpul proksoral 

'" La politIe Vămll-Curtici a fost nu
mit şef OI pol,tai N. Oemetriade fost 
- acum doi ani la pr:fectura po
liţiei Arad. 

Elevii clasei VlIl dela Lkeul "Mo~se 
Nicoară" dal1 o mare serbare cult!rrală 
urmatd de dans, in seara z lei de Sâm
bătă Il Februarie la "Casa N !tionaIă" 
dm Arad-Pârneava Calea Ooroban
ţUar. Pr Jgramul este frumos şi dis-
tractiv 

~t 

80eigtalea Hnnnimă In~usttlaIă Hrad-Brad 
(fosta Arad-Cenad). 

Domnii acţionari ai Societăţei sunt con· 
\'ocaţî în adunarea generală extraordinară 

şi ordinară În ziua de 18 Martie 1928 
ora 15 în localul Societă\ei Bul. Regele 
Ferdmand 4. A, ad, 

OrdineA de zi a adunărei generale cxtra
ordinarei va 1'1: 

1. Formalitiiţile de constituire conf. sta
lutolor. 

2. Rcctificarea bllanţului anului 192fl. 
3 Acoperirea def1c:t\11ui acelui an şi 

eventuale deciziuni în legătură Cli punctul 2. 

4. Lkhi:iarsa direcţiunc de exploatare 
dela BudaF'est~. 

5. Chestiuni în legătură cu distribuirea 
rentelor de Stat. 

6. Chestiuni În legătură cu transmiterea 
de avere Soc. Szeged-Cs.anad. 

7. Distribuirea acţiunilor Soc. Szeged
Csanâd. 

Ordmea de zi a adunărei generale or
dinea va fi; 

1. Prezentar"a raportului consiliului de 
de administraţie a bilanţ ului şi contului de 
profit şi perderi pe anul 1927 precum şi 

raportul cl'nsorilor. 
2, Aprobarea bilanţlliui şi contului de 

profit şi perd eri pc 1927, descărcarea corn. 
de administraţie de gestiunea sa 

3. Di3tnbuirea beniflciului anului 1927. 
4 Hotărâre aSlipra completării a trei 

Jocuri in Consiliul de admimsrta\ie dennite 
vacante prin exdrarea mandatelor Olor 
V. Bfeda, dr Eug. Belcs, şi dr. E. Nlkelszky, 
Conr. Art. 18 din statute, 

5. A'egerea cCflsorilor şi sup]ean\ilor pe 
anul 1928 conf. art. 3v din statile. 

6 Spomea capitalului Soc;etăţel la 24 
milioane LeL 

7. Modificarea art. 6, 8, 9, 11, 13, ,4, 
21, 28, 3/1, 33. din statute 

U 4 

, 
vor fj verificate din oficiu, spre a se 
scuti membri! bolnavi de drumUri 
mari Ţinem să atragem atenţia mem
brilor Casei că, această dispozitlune 
se rderă numai la aeei asiguraţi al 
C!lsei, cari locuesc sau lucrează in: 
Colonia Mosotzy, Arad-Oii sau în 
Şega OI. medjc va da consultaţII şi 

p~ntru copil şi sugaci, tot În ace-
);,ş timp. .. 

P. Conf. Indescifrabil Secr. Servo Med. 

Dire.'ţiunea Casei. 

... " 

Pentru a putea lua parte la adUMre. 
Onii. acţionari vor depune acţ:unile lor cu 
cel puţin 14 zile mai nainte de ziua fixată, 
la Cassa Societăţii, la Banca GIă Ullg 1ră 

de credjt (Magyar Altalanos H,telbank) dm 
Budapesta, !<aU la Cas<.a Agrkola de Păst arc 
(Arai-Csanadi Gazdasagi Takau:kpenzt,ir) 
din Arad, primind În schimb dovadă de 
depunerea ac\illnilor cu indkarea numărului 
lor şi legi timarea necesară. A,_ ţit>nile depuse 
rămân în depozit pâna după semnarea pro
cesului verbal al şedinţei Adunării generale. 

Acţionarul îşi exect.fa dreptul de a ci;~

cuta şi de a vota în adunarea generală 
pel sonal sau printr'un alt acţ'onar Ca man
datar al sau. 

Mandatul trebuie să semneze cu mâna 
proprie mandatul său împutemi,,;irca ce dă 
Mjnorii detinători de arţ,uni vor fi repre
zentaţi prin tutorii sau procuratorii aces
tora, iar femeile mări1ate prin SOlii lor 
chIar dacă nu sunt acţiunari, persoanele 
cari au un consiliul JUd:ciar sau curatorii 
plin reprezentanţii lor legali: comuneie, 
cooperaliunile sau instiluţhmile publice prin 
reprezentanţii lor delegaţi din caz în caz; 
firmele comerciale Societăţile pc acţiuni şi 

asociile diferite prill reprezentanţii lor În·' 
dreptăţi să semneze valabil pentm firmă, 

chiar daca aceştia nu sunt acţionari. 

M<lndalele sau Împuternidriie de vot 
trebuesc depuse Cons. de Administraţie, cu 
cel puţin 5 zil~ înnainte de data fixată 
pentru adunarea generală. 

In C8Z când la data de 18 Martie Adu· 
narea Generală extraordinară şi ordinară 

nu se va putea ţine din lipsa numarului 
legal de acţionari, se amână pentru ziua 
de 18 Apill:e, când se va fine cu ori 
câţi mem~rii s 'ar prezenta în acelasi local 
şi la aceaşi oră. 

.'\rad, la 2 Februarie 1928. 

Cans. de Admfni.ţfmtie. 
• n te , .# ... c-.,.... $ ..,... tzzt .... -ţ 

Muncitorii din Arad fără lucru. 
Pentru a rezolva cht stiunea muoci- o cantină masă comuoă - pentru 

torllor fără lucru din oraşul Arad. DI acei rari vor fi găSiţi in nfputir,tă de 
Prdect 1. G~orgt'scu a avut" - la a se luăni. 
Deva - O Întrevedere cu OI Subse- La prima revizie fă~ută de comisl-
cretar de Stat dt:la Interne G. Tătă- une şi de autor tătde poli4ieneşti s'a 
răscu. găsit că dlO 13=0 de muncitorj fără 

In urma convorbirilor avute s'a fn- lu~ru numai 400 erau cu desăvârşirr 
stituit o cllmlslUnej compusă din OI săraci. Pentru ajutorarea acestora DI 
Prefect 1 G<:,org. seu, OI Primar St. An- Prd, ct al judqului deţ ne la suma de 
ghel, OI lnsptctor al Muncii P. Po- leOOLO lei carI" s'a depus. de Fobn~a 
pescu şi doi delegaţi aleşi din sânul Nt'umant1) 50 COO ŞI F..a brtca T~xII1.ă 
muncitofimii. 50000 Fabnca .Astra pe b~za sCT1~ 

. 1 SOrll făcute către Prefectura judetulUI 
Corn smnea se va ocupa cu .paslIrea ţine la dispoz'ţie incă SOCOO 11'1. 

celor fără de lucru şi cu 8jutorarea I Pe lângă aceste ajutoare Marti S3U 
acelor cari sunt in adevăr saraci. MiercufI va sosi 10 localitate OI Suh-

Ajutoarele se vor da in bani iar la secretar de Stat G TătăIăscu cu aju~ 
nevoie se "8 tnfdt1 ta de câtre prlmlrie torul pe care l-a hf·t~lât guvuoul. 

Tipografia Ult!~t:Zr;1naJ Ardd. 

nal tărănesc şi aceste ziare au alar
mat ţara şi străinătatea că la F~găiaş 
va fi incep'ltul "revoluţiei". că vor veni 
"zeci mii de oameni". Mal mult În 
ediţille pentru Ardeal, ziarele de cari 
e vorba au dat pagini întngi de re
portagil în care arată că in preziua 
intrunirel se m!ş~a "intreg Ardealul şi 
se indreaptă spre Făgăraş: 

Au avut chiar lipsa de bun sImţ să 
spună că prin unde ţinuturi ar fi avut 
loc Ilegalităţi şi oprirea cEtătenllor de 
a merge la întrunire. Au scos editll 
"pedale cu titluri în cari arată că mii 
de care şi că IAretl se îndreaptă spre 
F;lgăraş. Toate acestea au fost de na
tura să alarmeze Bwjapesta şi Vli::n~ 

In faţa acestei mişcări, s'a deci 
atunci ca pl'ste noapte să se ti 
nă îlltruuirl in sate; dar fmntaş 
partidului au luat primul tren şi ni( 
n'au voit sa audă de a~eastă nou 
Iniţ:ativă, 

Ce s'a spus in această intrunire 
Actdeaşl amenintări, aceleaşi văi Are 
după putere, iar la orice sgâlţălal 
mai puternică a "mădgeanlor" şi "lOc 
ni ştilor" lumea dll1 piaţă isbucne 
IUlr'un hohot de râs. 

Au Încercat şi provocări. 

Int·~ltgerea cu autontăţi!e locale 
fost ca intrunirea. să se tină in trl 
săli ce k-au fost puse la disp'z't: 
şi cu toate acestt'a au ţinut Întrunirf 
suh cerul ltber. Nu le-a zis nlmel 
nimic. 

cari şi-au trimis oameni cari să "ra- Au atacat În această adunare il 
porteze dt spre revo Iuti e dela Făgăraşu. stiluţdle fundameni ale ale St,ltU lui, I 

Ce a fost la Făgăraş? Un trist spec- ad;js injurti a~tlvltăt{'i condu,~ătorllj 
tacol al neputinţei, a lipsei de bun simţ Băncel Naţionale, au arătat că aeesi 

I este război ul pe care îl portl t!sc în şi mai cu seamă a etalărei groso a-
potriva conducerei ti'irei, pentru 

nelor minciuni răspândite de oational- sfârşi În cea mai tristă exhlt),ţlC ( 
ţărănişti. Deputaţii şi fruntaşi naţional- circ. 
ţărănişti au plecat CU o zi inainte prin * 
sate şi au Încercat să determinr po- lafă ce este ncampania de răstu 
pulati:i să vină la intrunire. Până şi nare" a partidulUi naţionaHă'ănes 
caregialiescul persr'naj "procuror la In astftl de Împrejurări desfăşurat 

cu aCt ste Întruniri şi cu dicLrdţli ti 
um:mităţ\t'l'l Dem. Dobreseu a bătut cu te Împotriva tuturor instituţiilor fUI 

pe ia port le oamenilor să-I cheme În damentale ale statUlui, Î$i a~ig'Jfă 1 
miez de noapte la o consfătuire În zi ce trel.:e su~ct'sul Oe a ramâD( 
mlj!ocul sittulul şi au fust asmtltiţl pe;D~rtuu In actuala situiltie. 
câinii de c;ltre 10cuitorH paşoicl, cari Nu trebue trecută cu Vederea nel'l 

şlnarea cu care işi strigă minciuni 
credeau că s'au abătut pe la casele succesului în campania, uneI pret 
lor răufă·:ătoril. Mal mu!t, pe tot par- impotriva căreia ar trebui să rea~tjl 
cursul drumulul del-l Braşov până la neze opinia publică fiindcă o indu 
Făgăiaş când corespodelltil ziarelor în eroare prin edIta speciale min, 
străme căulau să vadă .sutele de noase, 

Acestea trec de limitele bUI1Ului sit 
care" şi ,.miile de ţărani", rcspecta- În domeniul pervertirei conştilnl 
b,liI doctori ardeleni spuneau că po- pL>bli~e. 
parul e adunat încă de noaptea în oraş Orice plan de "răsturn;J.l'e~ şi ori 

La Îr,trarea in Făgăraş linişte şi or- svârcolire a naţional- tărăniştilor nu d 
dlne; nimeni nu se găsea pe străzi; notă decât că acest partid îşi Il 

menţine existenţa prin aPtările fru 
atunci observatori străini au mers la tilşl!or lui şi a prf'!>ei din solda p. 
Silla de îctruoire pentru a vedea po- tldului naţlonal-ţaranesc. 
parul venit de noaptea; În s<llă de Dar asupra acestor lucruri vom l 

abia să facea f<Jcul la orele 10 di'11i- veni Detrl'când Cll vederea şi pe ti 

I 
dătorul Stere pe pământul Ardeatuul 

neaţa. 

Ab:a aproape de orele 12 au Înce- (" Vuiorul. J 
put să vină câţiva ţărani şi În dispe- ..... ........ - -" -

.' , . ă (Cont nuare din pPg l-a) ran'a lor parlamentaf1l naţlonal-ţH' --_~_~~~~_~~_~_,, __ ,, ________ ._ 
nişt! au lnceout Eă alerge cu auto,no- tari jugo-Slaviei şj să creeze venit 
bilele şi călări prIn satele învecinate miii rent<lbde populatiei româneşti. 
pe ntru a mal răscoli câţ!va oameni. Desface rea produselor dj n acea 

regiune s'ar face prin ° m;,;re COOl 
lnsuşl d-nul Maniu, de ruşine s'a oprit ratlvă de consum cu nllnun în CI 
la Şercaia unde a luat masa şi abia trele principale. 
după multe insistenţe s'a decis să între 5. Prin tfrrnlnarea şoselei Mq! 
in Făgăra~, pentru a fi fcţâ la acest intre Vârfuri şi Vaşcău - la care 
spectacol ruşlDC)ş. cr~ază 8 comune - şi prin pune 

* in fU rJ ctlol1are a carlerii de pi«tră ( 

Ceace însă a trecut de marg:nlle re
dlcolnlul, a fost f~plul că numaî gâ
slnd alt m;jloc de atractie, &'au dus şi 
au adus o nuntă tărăr:eas.:ă în plata 
primărie', unde lumea de servHoare, 
ţ'ganl şi copiii se adunau !, mireasă 
Şl mUZică ca la panoramele târgu
rilor provioci.le. 

Şi tn fata aceste! multimi, la ora 1 
ju m. a inceput ploaia de discursuri ale 
.., vl!rita bililor arde leu;" D. R loao iţes.:u, 
V. Madgearu, Dem. Dobrescu, etc. 
pentru a fi i!lchelate de "lntelJgentul 
expozeu" al d·lui Iuliu Maniu. 

Lumea râdea, modcă oratori! tipau 
ca şi clovnii cari InvItă publicul in 
panoramă 

Străilml cari au purtlcipat la acea-

RtdaClO r ~lr"nt: ST. DRAGA, 

la CIUci s'a găSit efe luc:ru popula 
şi s'a ameliorat situatia acest",i ff 

uni sărace In adevăr prin mterv~r 
O-lui Prtfed Oeorges;,;u s'~ obt\ 
dE'la guvern 4 trenuri navete dl,! C 

20 vagoane cu cari să Se care pia 
S'a cărat pentru orasul Arad : 

v .. goane Iar pemru drunlurl[e din 
det s'au cArat bOO vagoane. Valoa 
acestei pietre trece la câkva mj;io2 

6. S'au stablilt Folile ce urme 
a se face in această regiune prec 
şi blsrrlclle ce urmează a fj repar 

.La sfârşitul conferlntel locuitorii 
diferitele comune· au f.1cut o ro 
manifestatie de dragoste D-lul Prel 
şi au ţinut să-I mul!umeas..:A pe[ 
marile s;aderl df' impozite ce It 6 

facut - intre 6O-YO% - 81 Ierta 
amenzilor sllvlce dela 1923 pana 
1 Noemvrle J9~6, to sumă de cât 
mlln:tne. Rl'ţ -Cenz. Prd..:ctura Jul1qulul, AI"J 
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