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rJational-tărănistii 
introduc Biserica in luptele politice. 

Jn manifest care Încearcă să turbure DÎaffJ. spirituală a României. 
In dieceza Gherla a episcopului eplscopiei şi de către oamenii ţărăniste N. R), care trebue să care v'aţi botezat şi pab:uul 

itit Hossu, au loc de cm.:a două cei mai aproape ai episcopului. vie. Dar nici odată n'am crezut sfintei cuminicătud, din care 
iptămâni agitaţii neobişnuite atât Rnadele act stei acţiuni s'au vă- că tndrăzneala cârmuire1 va v'aţi împărtăşIt şi praporii din 
entru bisencă cât şi pentru Ii- zut: O agitaţie nemaipomenită merge până acolo ca să se atingă biSerică şi sfintele haine biseri
iştea publică. în toată eparhrile, sute şi sute şi de bisericile noastre de aCtle ceşti şi sfintele icoane şi sfeşni-
Agitatiile, după cum se va vc- de telegrame din toate părţile, bIserici In care ne- am botezat cui de pe altar şi biserica in

ea imedi;'l,t, au de bază scopuri trimlse la Bycureşti t in timp ce ne-am rugat lui Dumnezeu in treagă, pentru zidirea căreia mul
olitice şi Rlmt opera naţional- epi$copii Bisericei-unite prezin- vreme de g'ele năcazuri, ne-am tă trudă s'a pus şi avere bise· 
JăniştiloL Faptul apaie imediat tau ministefului cultelor şi pre- cununat şi pe cari le-am zidit ricei care a fust dăruită de 
I evidenţă când În:â nim in con- şedinttlui de Conslliu un me- din sudoarea fruntii noastre" oameni cu frica lui Dumnezeu. 
llcere pe părintele Manu, de- moriu cu cerenle şi revendică- .Acum însă ni se dă s'o ve- "Mai intâi vom ruga pe 
Jtat, păr. Bilţ, Tltus Mălaiu etc" rile 101 şi înainte chiar ca acest dem şi pe asta. Anume cârmui- cale pacinică guvernul ţării 
moscuţ1 vgitarori naţlOnaI-1ără- memoriu să fI f )st discut"t cu rea a pregătit un plan de lege să ne lase in pace sa traim 
iştio d-nil V. B.ătianu şi AI. Lape. in ascuns şi fără ca să lntrebe după obiceiurile şi legea 
Inainte de a fi cunoscut pro- datu. pe mai marii bisericii noastre, noastră, de nu vom fi ascl1l-

~tu] regimului cultelor, episcopii Chestiunea aceasta nu s'a prin care se pregăteşte dacă s'au taţi vom da dovadă că ştim 
rJiti, il\t,iJ!1iţl la BL:curt ş'1, au putut fdce desigur cu scopul vota In ca;;a ţării, ca să ni se sa ne aparăm credinţa in ca
at o ~:ircu!3ră prin r.are prc- de a forţa guvernul să schim- iee b;\ .. o:ridle ori ehÎar să se re n-eam botezat şi stnn 
mtau ltgea a~xr:sta ca 'o pri- be QISPOZ tiiJe el s'au făcut vândă,la licitaţie şi bisericile şi chiar să murIm pentru H ·js .. 
lejc1le pentru biserica unită şi cu scopul de a sgita poliU- avenle bisericl:'şti. 8:1 chiar se tos, care s'a restignit pentru 
:donau să se facă rugăciuni ceşte pentru a servi intere- opreşte ca oamenii să poată da Iloi. 
llblice, intruniri biseric,~şti cu sele partldul~i naţlonal.ţără- la biserică pomană pentru mân- IOLa adunarea ce se va ţinea 
roceS'IlLI dcmollstr.::tive, nist. De altfel prezenţa păr. tuil ea sufletului avere mai mare pentru apărarea credinţei să nu 
Ace JStil circulară a fos trimisă Manu, a parintelui 8'lţ etc. fără Învoirea ministerului, iar in lipsească ntrneniu

• 

erului l:nit, cu unprogf3m (1- sunt dovezi suficiente. ş.,l1ele unde sunt mai puţin decât "Amin". 
ănUi.iţir cuprinz?'1ncl djspoziţiuni * 200 familii să nu aibă preot, Manifestul' este semnat de 
merete HSUJra modului cum Aceşti agitatar; nafional-ţă- căci staful. nq-i v~ o<'t ~illtr)r. R~ com/tttul central. 
{eau să se f:tcă rugă~iunHe pu- răniş/i au lansat urmatorul ma- chiar şi lrg le bisericii noastn', ... 
lice şi proce3Îumie demonstra· nilest, pe care-l reproducem in ca să aibă putere. trebue să fje Avem nestrămufafa convin-
ve. i'1ttegtrne şi in care nu se sfiesc intănte de guvern·. ~ere că noile agităţii naţional-
Ia;- Iil. Oheda, INAiNTE de a să aduca insulte şi jignirt Bi- "Aşa vremuri am aJ'uns, Nici ţarăniste, intr'un dumenlu spl. 
de t aee;Jstă circula:â a vlădi- " ritual unde poliiic<i t\U AJ<E sencer ortodoxe. ~ I pe vremea turcilor, care a fost A 

lor, la 15 Februane, s'a ţInut Stilul manrfesfului este ab- I rea, nu s'a îndrăznit aşa Ct:va. ŞI NU TRtBUE S CAUTE 
~Jl~~'.!,rc, I~ c~re au P,~!,tkj~~t solui ace/aş cu al dlferitelo.' Ungurii cari au vrut odată să NIMIC se vor prabuşi in ri

ItI, p.. ee ţll, din C,e~tr~ ~,-Ia ~Pl:S: art~cole din "Dreptatea" I a d!- ne lee crucea de pe biserici 1n dicul, după ce, in ,a, vor fi 
)'~l~f ŞI S a c~onstltlilt un a~a rZJ~ lente lor declaraţii naţional-ţdră- 1912, dar tot poporul s'a adu- făcut şi aci ca şi in ce1elalte 
~I:1'_:,7r ~entr,,1 de .comblltelea J niste, a diferItelor moţiuni na- nat la Aiba-Iulia şi sta inpotri- direcţiuni un rau ime-ns ţarei 
IOl~I,,:~_:UI,_ pen1ru n'g~_mul gen~rra~ (iollal- !ărartişte. vit. Acum cu mult Vicleşug vreau şi populaţiunei acestei ţări 
~ C~h~ln~I:, având Cd ~rtŞ~dLlt~ Indrăzneala ~ autorilor acestui GRECII zişi ortodoxi ca pe ca- care are nevoe de Hnjşte şi 
p c .. n,,,,Jl,;ul Victor Bujor, Iar ca man'je~t d? paşeste toate /imi l . n . I 'ă ! w. de conlucO!are armonioasă. 
'1' - t ~'f 1 T ' M~ r . • " ~ i. \ A . - ea u net OUl {;' gl S poa a a J lln- NI' OI i . li!. 
_AI;", ar pe pr: ,~soru_ lt,US a al. tele ŞI Intrece cluor mconşlienţa ge să intre in bisericile noastre ou mJJ OC n aşa ZIS~ 
om~tetul aCUila a lansat. un a- obişnuitâ a cOflducatordor lla- Şl să stăpâneaseă averile biseri- "luptă de răsturnare" fste' 
~Ij In edre, exagerând ŞI dena- !ional (ărdrzişti ;1 ' st" insa, un m'jloc odios care, 

~ d d 'J d' t . Cl or noa re . . b' J fă ~t ran prcve' el! e In proec, Q:1menii aceştia politiciani ~ . w mal tne ca orice, ara ca 
'ovoacă pe toţi credjncio~ii la meschfni, nu se da~ în/tifuri sa "Va ch~măm de~1 la 1upta de disperaţi sunt ahtiaţil la 
'âcţiune de protestare, dându-Ie se folosească i de biserică în pentru apărarea.. l~gl1 noas!re i,n putere, de un înţeleg ca bi
dicaţiuni cum şi ce fel să pro- a dalfile ne e;'mise la cari se care credem, C~Cl de a~e~a ZI- serica trebue scutită de orice 
!adă, cu telegrcme la Ioalta dgd de 9 ~ i cem in toată zIUa In ruga~lUnlle agitatii politice. 
f'genţă la preşedintele de con- e I:t~ manife;t~1 cu sublinlerile no~stre.: Cred J~tr'un, Sfâ,nta ca- Opinia publică va condamna 
11U, la ministrul cultelor şi la din text. tol1că ŞI apostoltcă bIserică. cu asprime şi categoric co-
~putatii judtţelor; şi le dă ch~a~ .Iubiţi cetaţeni şi credincioşq" It Vă vpoftim ~eci pe mic şi borirea luptelor politice intr' 
tt xtul telegramelor cu adunari In zece ani multe necazuri mare sa vă aparat! botezul In un domeniu spiritual. 

~bli~e canvocate prin. agenţii au It trecut asupra noastră. Pe In urma acestor mesehinări Credincioşii uniti condamnă Incercarea 
lmişi 1~ sate, cu proceslUnl, ('u urma cârmuirilor de până acum, d' '1 ' "l d B; . 
oane ŞI pra::,url etc. ce ne- au condus ţara, am ~ juns O lOasă a natlOna -tărămşti ar ~. a amesteca lsarlca 

III la sărăcie. Suntem cuprff1şi de tn luptele polItIce 
Evident că o astfel de actiurie o multime de necjunsuri şi nevoi. Naţional- ţărăniştii au' pus de I Introducerea bisericei în lupttle 
mceJtată şi sistematJcă nu s'a Ne-a rămas numai cenuşă in curând, in executare, ultimul lor I politice. 
ltUt iniţja şi flce decât cu ştirea vatră şj ochii ca să plângem. punct din prortJgmul de răstur- Am arătat prin manifestul 
cu aprobarea episcopului, chiar ŞI le-am răbdat pe toate in nă- nare: răsoândit ta Gherla df" nr. Manu, 

~ către organele oficiale ale dejdea unei schimbări (oaţional- (CQntlnuah pe pag. ti) 
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Ţinutul HăJmagiului. 
Aspecte economica din Muntii Apuseni 

De Traian Mager. praf 
Formarea torel1ţilor, elldemicd. 

Az.I, torent I se urIlesc cu uşurinţă şi adeseori, totdeauna, după o ploaie 
repel1tină la munte. 

U 1 atare f~nomen Interesant am observdt în Iulie a anului 1927 pe valea 
Hălmăgelului. Urcam spre Ga.ina pe un soare arzator. Apa În pâ'âll limpf'de 
şi de puţină abia se prellngea leneşă printre bolnvanil şi vreascunle căzute În 
alvil.', mal ales resterl mărunte provenite din ddrişare. 

La un moment dat prindem a desluşi un bubuit surd tntărlndu-se din ce 
In ce, pe urmă se Iveşte un val negru mocirlos săIUnd pt'ste bolovani şi stro
plnd in toate părtile. Torent\ll mârtlo,; smuliese din trupul rănit al muntelui 
Incă o doză din humusul dătător de vIaţă organică şi mulţumIt de ispravă. 
işl căra sat sUcut b g Ita pradă. Fenomenul stranIU, apărea cu atât mai curios, 
că noi ne inâbuşeam aici de căldură sub cer senin, in plina bătaIe a soareluI. 

Ce se tntamplase, am aflat când am ;.juns la orlgmea văII. Căzuse o 
ploaie vlolentă impreunat! cu grindină pe Olina şi se porniseră torentl! depe 
porţiunea despădurltă de firma HO ligesz dm Hălmagiu. Ploaia fund de un ca
racter local foarte mă glnit şi de sCu:t! durată, tort:ntli neavând posibilitHea 
să ajungă UD maxim de desvoltare, s'au potol't repede in alvla mat larg! a 
văII Inferioare. ş\ peste câteva ore totul a reintrat tn comunul obicinuit. 

Evenimentul, banalizat dealtcum pnn deasa frecvenţă, n'a Imp"esh,aat pe 
nimenI. Cum era să-I ioţdeagă paria indobuodtă in lupta pentru potobrea 
foameI de diseară. Cel mult dacă mor.rul năcâjlt a injurat una zdravăn, nă ă
jlodu-se să- şi iochlz! zăgazul IazuluI, ca nu cumva p" hoiul să-I strice groz"va 
\n.talatte tehnică, inclocălată ,1 ferecatA toată in cuie de lemn. 

Sufere regimul optl?r. 
Un regim hldraullc favorabil presupune nu numai abundentă. ci mai vlr-

'tos asigurarea unui debit de apă constant al râurilor. , 
ŞI, acţiunea pAdUrilor asupra regimului ap~i este hotlrAtoare, căci pâ

darile provocând condensarea norilor. fac ca ploile să fie mai dese; pădurea 
dă naştere şi menţine debltul constant de apă al Izvoarelor, prin care lnflu
lnte, ea devne dictatorul şi rrgulatorul cursurtlor de apă. 

Ploile dese, topirea rnceatA a zăpezilor, faptul că sub bolta pădurii eva
pO'aţlunea este minimA, toate aceste imprthrărl contnbue in mod fericit, ca 
solul adânc mobl11zat al pădurii să formt'ze o Imensă maga zle şi o rezervă 
perpetuă de lichid, pe care il pune in mod constant şi permanent la dispo
ziţia Izvoarelor ,1 a nenumăratelor păralaşe, care la rândul lor alimentează 
păraele şi prin aceasta afluenţli râurllor mal mari. 

O sece'ă ind.lurgată, torenllt născuţi din topirea bruscl • zăpezII, ori 
din ploile repezi căzute pe terenurllf' df>scoptrlte, sunt duşmanII nemtloşl al 
izvoarelor şi mai ales al debitulul constant al acestora. S'a observat că depe 
terenurile defrlşate slabesc ori pier cu totul Izvoarele, care se Invlorează numai 
dupăce s'au ft generat pădurile. 

Ploata cAzută pe un teren deschIs, mal ales daci acesta este in panl!. 
alunecA imedIat la vale şi numai o neinsemnală cantitate se poate absorbi În 
'Solul compact, pe care lovlturHe plrurHor de ploaie il batătoresc tot mal mult 
In pădure chiar şi o ploaie îndesată nu loveşte cu greutilte solul, căc! pute. 
rea de lovire a stropllor se frânge de coron"mentul ar bon lor. prin care se 
strecoară ca cerout! din sită. Chiar de ar cAdra cu putere, lovitura acesteia 
ute prinsă şi neutral:zată de elastlcltatea păturel de frunze moarte. Solul de 
pădure, cum am mat amIntIt. fiind mobdlzat ŞI astfel permeabil pânl la mari 
adânclml, absoarbe in sine aproape toată cantitatea de apă pe care o admi
nistreaza Izvoarelor şi şuvlţelor de apă ce dau naştere păraelor. 

In urma defrişarli pAdurilor, rt'glmul apelor dld această regIune încl s'a 
schimbat conzidt'rabll în ultimii 50- 60 ani. Azi o mulţIme de părae şi iz
voare pe care bătrlnn le ŞtiU cu de bite de apa constante, au apă numai la 
topirea zăpl"zl! şt după ploaie. Seacă şi fânta.nlle vara, in -it problema, ch'ar 
a apel potab·le, urmează să fie rezolvită În multe locuri pr!n extracţie mAte
'stri1ă, din ad!ncurl mal mul. 

Dintre pAraele pnnc!pale. numite după comunele prin care trec, al Hăl
m~gelu!ul, al Brustufllor, al Lazurilor şi al Aciuel. sin tur cel din Lazurl (pe 
a carei vale numai acum s'a pornit exploatarea uneI păduri de brad in par
tea din jud. B hur). mal posedă un debIt constant de apă. OacA cantitatea 
de apă cazutA pe pământ in trt'cut poate fi eg~Iă cu cea din preunt, modul 
de distribuţIe al acesteia este influlolat azi hl defavoral necesităţilor de ordin 
practiC. ' 

Perturbdl'i În acliunea agent lor climaterlci. 

"S'au schimbat semnele", spun bătrAnll referitor la prevederile de ordin 
climateric, şi putem să le-o credem, căci in lipsa maslvelQr păduroase de odi
nioară cari prtn statorniclrea unor curenţi aerient au determinat un anumit 
sistem de alternare şi moderare a extre melor temprraturll, cii ma obicinuită 
dm trecut, poate ,Ii fi l~ft'r1t mojjficărl, la tot cazul ta spre rău. 

PădUrile mAresc umidltatea in atmosfera, micşorează viteza vânturllor, 
frAng violenta furtunilor ŞI a grindinei, dar mal ales contnbue 1, uDitormlzuea 
temperaturli. atenuând extremele. Cea mal bună dovad', situatia climaterlcă 
de stepă a BarAganului despâdurlt, uode sunt frecveote Cele mal izbitoare 
contraste de temperaturA din ţara noastrl. 

, Cât priveşte pumatea aerului, pădUrile consumând acldul catbonic. pro
dUiUI otrăv tor al respiraţ unit animale, reimprospAteazl aerul atmosferic vl
elat. Globul tuestru la inceput a fOit Încărcat de gaze asf xlante şi fiIntele 
anlmahce au putut .ă fa naştere numai dupăce codrII g'ganţ! au curătit mal inlâ,u 
atmosfera de acele gaze. In schimb nici pădunle nu pot trăI fără aceste gaze 
emanate de r~gnul animalle, astfel regnul animal şi cel velletal sunt sortIte 
de natură să tralască tn armonie. ŞI, cine strică această armonie, păcătueşte 
1" control l!CPZl~f lor fI:ltu~ll 

-lof mai mult spre rătăcire. 
~o. 2 

"Duşmanii culturii" 
Pri 

{ntr'una din Oumlnecl1e tr~cute, a r cultelor care a stârnlt atâtea valurilne 1 
avut loc in comuna noastrl o Impn- vârtejurl In parlament şi să sanct~artil 
nAtoare şezâtoare culturală, al cărei neze cât de aspru faţă de ei ! laran 
program, ales şi bine exe~utat. a fost Şarpelul, trebui să-I sdrobeşti cap~rea 
la inălţime scopului urmărit şi a râs- G/. D. Cazan lnv. n~! 
puns pe de·a 'ntregul noţiunIi de Al . dAc com. maş, jU. "-te 
,.of~n!:livă culturală." din ale carei de-
ziderate a fost şezătoarea. A fost cu 
att mal frumos şi mal Impunător cu 
cât colnc!zând "ofensiva cUlturală" 
cu centrul cultural a luat parte -lume 
şi de prin sltele vecil1e. 

Din loc au luat parte, atât Mrbaţi 

cât şt femei intr'uD număr foarte mul
tumltor ş\ corespunzlHor şi in feerlca 
destăşurare a programului, am petre
cut câteva momente de adevărată şi 

sinceră desfatare şi fnfrattre sfietească. 

Pe fetele tuturor citeai mulţumire 
şi la stirşlt, un spontan şI natural 
prins de recunoştinţă ne-a fost adus, 
din partea popul;;tiel de către sătea

nul Timpa, cantor din loc, tn cuvinte 
foarte mişcătoare, cuvinte ce au fost 
cu mult mai presus de s:tuatta de
plugar 1 

Cât ne prIveşte pe noi araojatorll, 
am fost pe deplin mulţumiţI rE'zultatul 
Întrecând cu mult aşteptările noastre 
şi avem decât si multumim celor ce 
au bine voit sA la partt. 

Am fost insi peste măsură de re
voltaţi ş\ lod ioaU, când am văzut de 
căte ură şi simtlminte antinaţionale dă 
dovadA se~ta baptistă din loc, care, 
deşi destul de numeroasă, n'a găSit 

cu cale să la parte, măcar prin unul 
sau doi indivizI. N'a fost nimeni ab
solut dintre bapt1şti şi asta cu atât 
mal regretabil cu cât au aflat de bIne 
să participe strcini: unguri, evrei etc. 
pe cari, întra măsură ma! mleă sau 
mal mare, nu se poate si nu-I jlg-
'neşti, fie cU de putin prin manifes
tarea lnsufleţituiui nostru naţionalism. 
Totuşi au vedlt şi credem ci nu re
greta. Am crezut ci neparticiparea a 
nlcluni baptlst. e o sImplă intimplare 
şi am lăsat ca vIItorul să venfice şi 

să ne tncredmţ!'ze pe deplio. ŞI la 
şfdtorlle următoare insă, baptlştit au 
fLst tot aşa de indărAtnlc!, ralltăcioşt 

şi plsmaşl şi deşi li s'a atras atenţia 
asupra gestului "'lor nes(lcoUt, n'au 
voit să vie in niciun caz. Poate dacl 
11 se fă~ea o propunere să meargl la 
spânzurătoare, mal degrab! se invoiau I 

Iată de ce sentimente nationale şi 

de cât pratriotlsm sunt pătrunşl "apos
tolii vremii celei nouău ,1 cât A de 
mult se poate conta pe aceşti fermentl 
de desagrfgare nat'onaIă, cari urlă pe 
la toate rAscl ucille că n'au destulă 11-
blrtate in exercitIul "divinului"'? Cor 
cult, dar cari tn sclmb, nu ştiu să-şi 

Indeplineascl nici cele mal elemen
tare datorll de cetătean, al acestei 
ţarl, IngldultQare până la prostle, care 
le tulerează toate mlşelll!e lor. 

Pe aceşti pauz;ţl ar trebui să-! 
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Frumoasa sărbare la Nădla~, ar~o. 1 

jata 1n favoarea monumenluluL 
eroilor. -

La frumoasa şi lAudabila lolţlalllo. 2 
a unor Inlmoşl românl intelectuali d ' 
Nădlac, Duminică in ziua de :l6 f. 
bruarle a. c. s'a ţinut o foarte frumoi P I 
sarbarf' natlonală, cu menirea de rll 

ne 
mări fondul monumentului eroilor. f_ t 

UlC II 
La aceasta manifestatie a vieţii flrl d 

mâneştl de lângl graD Ita~lar 
Vest a Ţării, unde educaţia natloolnelc 
s'a meDtlOllt intotdeauna cu cea IIOmu 
mare eficacitate .vind cea IJ Lic 
fecundA biruinţă, - unde &te 
fost focare de cultură naţională «onta 
n'au lăsat să adoarmă niciodată CQ Ien 
ştiinţa nationalA - conştioţa unor d 
tarif superiOare de prosperitate culio. 1 
rală a românilor.". unde santluela ~ 
Vest a vt'gheat n~contenlt asup:
noastră .... in această seară şi-au d Prlr 
inlalBire aici, io cadrul acestei ser~o. 2 
toţi Intelectualii din Nădlac şi tmp' 
jurlml, intr'o perfectă ulltate su6 
tească, in frunte cu directorul gl Prii 
al băncii Nădlăcane, OI. Suluţlu ne I 
ODa, 01 Petru Ţlucra 6impati((art~ 
şi neobositul luptător al cauz~Cii~' 
nationale, care a ră~puns iototdea_rna, 
chemărllor cu tendinţa natlonală fIlsme 
şi priceputu) conducător al t1nerehu.;ml 
NăCllăcan şi ODa, apoi e a~ 
pret ar Mercea şi ODa, tov. dir. I Llc 
Totorean cu Ona, OI. Gh. Curtlte ( 
ODa, Ora Suluţlu, 01. Chleln, DI. Nonta 
rlenut, Dt Valeottn, OI. Draga,: len 
Stoia, DI. Tornean. 01. Malls şi Il 
.. umeroşl a căror nume ne se.,O. 1 
Programul bln~ intocmit a fost in~ 
petat cu multă pricepere şi indeo$
corul mixt sub conducerea harntc~ 

conducător OI Nestor Miclea, a delo. 2 
tat publicul cu numeroase cântărit 

ţlOnale făcându-l să se reslmţeasd 
plăcuta atmosferă acelui ideal cart PrII 
este comun tuturora, auzind şi s~~ Î: 
tind frumoasele noastre cântec&! ,artil 
ţioIlale, plămAdlte din 4urerlle şl,mpJ 
curiile poporulUi nostru ..• care sem vii 
restalgU şi durerI. A avut mare ,u1 
ces, şi a stărui frenetice şi indeiUcÎ 
gate aplauze. După program, a uri dl: 
dans ş\ toţi cel cu inima roml~bhl 
au dat mâna cu mână, danslo1lef[ 
cea mai perfectA veselte până tu 1 

O. 1. OoictD· t 

------------------------------
Cinema "Elfsabeta" 

1-4 Martie. • Dupa dilJolr ). 2 

DEPOZITUL 
fHR~I~[l ~e so~e ~e t~racotă Si mHlini ~e ~ătit 

C;ele mai splendide sobe de teracotă şi maşini de g6tit 

din ţarA şi din st1."Alnătate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformări, căptuşirl de părete din plăci de 

• • • PUCHER • • • 
A RAD, Piaţa Avram Iancu 3. 

fayance se pot face prin preţurile cele mal reduse prin 

sotia lui MAURIŢIU STEIN' 

da tot concursul. Rog onoraful public • a .. ml 
.................... --.............................................. ~.ll 



7 7 

Nr. 10 

Primaria lermata- NeaarA. 
'. 22] I 1928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei lermata-Neagra 
e licitaţie publică În ziua de 23 
Irtie 1928 ora IOa. m. pentru cum 
rarea mataialulul necesar la rep .. -
ea fânt!oelor din comună pe 
~I 1928. 
LIcitatia se va ţinea fa cooforml
e cu disp .. art. 70- 81 a hgh 
ntab. Public. 
lermata-Neagr!, la 18 Febr. 1928. 

Primaria. 

PrimărIa· lermata Neagră. 
• ~22 1 1928 .. 

Pub licaţiune. 
:>rlmărJa comunei [errnata-Neagră 
e licitatie publică in ziua de 23 
,rtle 1928. ora 10 ;J. m. pentru luc
i de zidar, rotar, fierar, lemnar, cu
ar etc. Ia repărarea edificiilor. fân
elor, trăsurilor. potcovirea cailor 
nunaH pe anul 1928, 
LIcitaţIa se va ţinea tn cooform!
e cu dlsp. art. 70 - 81 a legI 
otab. Public. 
ermata-Neagră, la 18 Febr. 1928. 

Primaria. 
• 185. 

'rlmlria comunei lermata· Negar!. 
'. 224-1928. 

Publlcaţtune. II. . 
?rlmArla' comunei Iermata-Neagrâ 
e Iicltatle publică Ja zIua de 23 
Irth~ 1-928 ora, 19 ~, m. pt:otru COD

ţionarea hainelor: 3 rânduri de 
na, 3 rânduri de vara 3-3 părechi 
me ş' b:l::ancl, 3-3 chiplurl şi 
:me n·ecesare guarzilor comuDall 
anul 1928. 
l.icltaţla se v~ tinea tn conforml
e cu d!sp. art. 70-81 a legII 
Qtab. Pu bile. 
:ermata-Neagră, la 18 Febr. 1925. 

Primaria. 
: 186. 

Primlrla lermata-Neag,l. 
• 223 I 1928. 

PubHcaţiune. 

~r1,m~rI,e cor:nUI)~J le,rmata' Neagră 
e licitatie publică tn zjua de 23 
rtle 1928 ora It a. m. pentru 
npărarea alor 3 tauri .. Podolla~ 
vieri mangohţ! de prăsire pe 
II 1928. ,. . 

~icitaţla se va ţInea tn conformitate 
dlsp. art. 70-81 a legII Contab.· 
bile., 
ermata-Neagrl, la 18 Febr. 1928. 

Primăria. 
187. 

. Prlmăria Iermata-Neagră. 
· 2271 un8. 

Publfcaţlune II. 
)rlmlirla comunei lermata-Neagrl 
e lIcitaţIe publică in ,z'ua de 23 
rtle 19L8 ora 10 a'. m. pentru fur
lrt'a alor 63 m. lemne de foc pentr. 
tlilziJ:ea primAriei ,1 locuinţei ,nota
ie pe 8!nul 1928. 
~iclt~ila.6e,va tlnea .fn cooforml
~ cu dlsp. .art. 70-81 a legii 
o·ab. Publb, . 
ermata-Neagri, la ,18 Febr. 19L8, 

, , Primaria. 
.188. ' , 

TRIBUNA NOUA 

Primăria lermata-NeairA. 
No. 225 I 1928. 

Publicaţiune II. 
PrimAria comunei lermata-Neali{tA 

ţine Ilcltcitle publică în ziua de 23 
Martie 19i5 ora 9 a. m. pentru fur
nizarra registrelor, Imprlmiltelor, hâr
tiei şi rechizitelor de cancelarie nece
sare primăriei Ş oficiului stării civile, 
precum şi pentru lucrările Impreunite 
cu compactarea ('ărtilo~ de Ifge, re
gulamente, etc. 

Licitaţia se va ţinea tn conformi
tate cu disp. art. 70-81 a legII 
Cont. Publice. 

Irrmata Neagră, la 18 Febr, 1928. 
Primaria 

No. 190. 

Primăria lermata-Neagră. 

No. 228 I 1928. 

. Publlcaţlune II. 
Primăria comunei lermata· Neagră 

ţ1ne I!cltatie publică in ziua de 23 
Marti e 1928 ora 11 a. m. pentru 
cumpărarea lemnului, flerulul, scân
durilor, pIaselor de tinichea, var, ţi

ment etc. necesare reparaţiu[]l!or edi
ficiilor comllnale pe anul 1928, 

licitaţia se va ţinea ta conformi
tate cu dlsp. art. 70,- 81 a Irgll 
Contab. Publice, ': 

Iermata-NeagrA. la 18 Febr. 1928. 

Primaria. 
No. 191. 

Primăria comunei lermata-Neagră. 
No j 1928. 

Concurs. 
PrimAria comunei lermata-Neagrl 

publică din nou concurs pentru In
deplinirea postului de casar comunal. 

DorltorH a ocupa acest post să'şl 

Inainteze C'ererile primlriel comunale 
până ]a 20 Martie 1928. 

lermata· Neagră, ]a 18 Febr. 1928, 

p,lmăria. 
No. 194. 

No. 346 1 1928. 

Publicaţiune. 

Prlmlria comunei Şepreuş publici 
conCUrS pentru indeplinirea alor 2 
posturi de Impiegat! la aceasta Pri
mărie. 

La acest post pot reflecta candi
daţi care au absolvat cel putin curs 
secundar inferior (4 el. medii) şi În

trunesc condiţiile prevăzute tn art 5. 
din Reg. Stat. Funcţionarilor Pucllcl. 
La c'erere v'ar anţ'xa actul'de naştere 
actul de studii, certlfi:atul de m ~o~ 
nalltate, certlflcatul dela Primăria de 
domiciliu, că n'a suferit de vreo 
condamnaţle inflamantă şI nu este· 
pus sub urmărire, actul militar, şi 

cert.ficatul de examenul de capaci
tate. Cereril~ ni se vor tnalnta până 
la data 1 Aprilie 1928. 

Şepreuş, la 21 Februarie 1928 . 

Primdrla. 
No. 182. 

Primăria comunei Măderat. 
No. 228 -1928. 

. PubUcaţiune. 
Primăria comunei Măderat in ziua 

de .31 Martie a. c.la orele 9 ••• m. ro 
piatul săptămânal din Pâncqta vinde 
prin licitaţie pubJlC'A orali un vler neapt 
de prAsilA. 

Măderat, la 24 Februarie 1928. 
No. l,9J. Primdrla. 

PrimAria corn. lermata-N~eagrA, 

No. 247-1928. 

Publlcaţlune. 
PrimAria comonel lermata-Neagră 

jud. Arad, aduce la cunoştinţă gene
rală, că tn ziua de 20 Aprilie 1928 
ora 10 din zi, se va t ne in localul 
primărie! o nouA Iicitat'e publ!că cu 
termen de 30 zile pentru furnizarea 
alor 2000 m. c. piatra brută şi 15I.JO 
m. c. piatra spartă~ ce necesită con
struirea drumului vI cinat de comuni
caţie inlre It'rmata-nragră - Zerind, 

Licltaţ;a se va ţine tn conformitate 
cu art. 72-83 a leli{li cantab. publice 
şi cond Iti unile generale pentru Intre
prinderea de lucrări publice. 

Concurentii vor depune odată cu 
ofertl'le lor inchise şi sigilate şi o ga
ranţA de 10°/. asupra sumei oferită in 
numerar sau efecte garantate de stat,
care este a se consemna la adminis
traţia finan.:;ar! şi numai recipisă ce 
se va libera o vor depune odată cu 
oferta tn zlua licitatiei, 

Ofertele ln valută forte ş! supra 
oferte DU se admit. 

Devize ş\ caietul de sarclol se pot 
vedea la această primărIe rntre oorelc 
oftcioase. 

lermata-neagră, 21 Febr. ,1928. 

PrimdJia. 
No. 195. 

Pri măria Iermata- Neagră. 
No. 226 1 1928. 

Publfcaţlune II. 
Prlmlrla comunei :Iermata- Neagră 

ţine lIcltaţle publică tn ziua de 23 
Martie ]928 ora 9 a. m. pentru fur
nizarea pdrolului lampelor, materialului 
etc. Ia Ilumlnatul birourilor şi a slră

zllor comunale. 
licitaţia se va ţinea in conformi

tate cu dlsp. art. 70 -81 a legii 
Contab. PublIc. ' 

lerrnata-Nt:agră la 18 Febr. 1928. 
Primăria 

No. 189. 

Primăria corn. Peclca. 
No. 403-1928. 

PUblicaţlune. 
Primăria comunei Peclca aduce la 

cunoştinţă generali că Îl1 ziua de 26 
Martie 1928 oara 8 se va tlnea lIc1ta
tiune publici la' primArie pentru vin
derea a 1 (unul) vler neapt de prasilA. 

Llcltatiunea se va ţinea fn confor
mitate cu art. 72- 80. Din legea cont. 
publice cu oferte fnchise şi s:gilate. 

Pecka, la 21 Februarie 1928. 
Primdria. 

No. 197. 

Compos. Urbarlal Chlşindla. 

PubUcaţlune. 

Composesoratal Uf barlal din Chl
,Iodia publicA spre ştiinţa generală că 
tn ziua de 15 Februarie ora 2 p. m. 
1928 tine licitaţie publica pentru da
rea tIi arendă pe timp del an cu Ince
perea dela 1 Ianuarie 1928 şi până la 
31 Decemvr!e 1928 o carierA de piatră 
ce se află pe teritoriul Urbarial din 
Chlşlndia, şi UDa .. Llvada" de circa 
3 jug. cad. pământ arabII fi pomi 
fructifierl. 

Llcltaţiunea se va ţinea tn confor
mitate cu legea ContabillUltl publice. 

Chişindia, la 3 Febr. 1928. 

Adam Corn ea. Ioan Herra, 
198 secretar. pre,ed urb. 

P8g. J , sq. 

Primăria cam. Macea. 
N o. 325 19~8. 

PUblfcaţiunea II. 
Primăria comunei Mace~, in urma 

nerruşitel primei licitaţ i, aduce la 
cU10ştloţă generală, că la data de 23 
Martie 1928, orele 9 a. m. tn lo.'alul 
Primăriei ţine o nouă l' citaţie pc ntru 
exarandarea Cantarulul deci mal 8şe

Z=lt in plata comunei, pe ttrmen de 
1 an. 

Llcltatiunea se va ţine pe lângă 
ft'spectarea disp ar!. 7l- 83 din Le
gea asupra Contabilitătil Publice. 

Condiţ1unile şi caietul de sărc'nl se 
poat~ ved~l %,111c ÎI1 biroul notarial. 

Ma.::ea, Ia 20 Februarie 1928. 
No. 199. Prim ărta. 

Primăria corn. Tipar. 
No. 21b I 1928. 

Publicaţlune 

Pdmărla Tipar publică IIcitatlune 
pc ziua de 24 Iulie 1928 pentru ex
a.eodatea teritoriului dt> ~ânat al Crl

munel, circa 2200 jug. cad. pe t-rmeu 
de 6 ani consecutivi, Incepând dela 
15 August 19~8. 

LIcitaţia se va ţinea la Primăria in 
coofMmitate cu art. 71-8.J. din Le
gea Cor.tabilltăţil Publice prin strigări 
pretul de exd=tmaţiune fiind 30;:10 Lei. 
ConditiunI se pot vedea ]a notarul 
comune l • 

Tipar la 24 Februare 1928. 
PrlmiJria. , 

No. 198. 

No. 7375 
Arad, la 23 Febr. 1928. 

Publfcaţiune de licitaţie. 

Se publică ;licitaţie, pentru da
rea in arândă a dreptului de per
ceperea taxelor de vamă]a podul 
de peste Mureş din Radna-Lipova 
pe timp de un an cu tnceperea 
dela 1 Aprilie :1928. Licltaţiunea 
se va ţine la prefectura Judeţului 
Arad, In localul Serviciului finan
ciar şi economic, In, ziua' de 26 
Martie 1928 orele 11 a. m. in 
conformitate cu dispoziţiunile legii 
contabilitătii publice art. 72-85. 

Depunerea g'iranţ:ei de 40% a 
sumei din ofeItă se va adeveri 
prin recipisa Administraţiei fman
dare Arad, prtzentată separat de 
ofert. • 

Condiţiunite de licitaţie, modelul 
de ofertă, tabloul taxel~r,' caetol 
de sarcini şi formularul de con
tract se pot vedea in orele oficiale 
]a Prefectură Serviciul technic al 
judeţului Arad. ~ . ... 

Prefect, " Şeful serviciului, 
1. Qeorgescu. (ss) Stanca. . 
No. 218. 

Citiţi şi răspânditi 

ziarul 
"TRIBUNA NOUĂ" 

• ••••••• 



Pag. 4 TRIBUNA NUOA 

SOCIETATEA ANONIMA INDUSTRIALA ARAD*BRAD. 

ACTIVA BILANŢ INCHEIĂT la 31 Decembrie 1927. PASIVA 
- 5 - - rJ'] -1- '1 

1710')7001-
II 

1. Cassa - - - 6562071511 1. Capital - - ---
Il. Garantii in numerar 157080 -1 Il. Actionari - - - 39818010:'5 m. Hârtii de valoare - 1908761- II!. Dividende neplătite 8521448 20 

IV. Statul român - -- 42913298
1
80 IV. Diferenta valorii de 

V. Sz. Cs. V. A.ctiuni- 6904711 i 9.s! I materiale - - 4196353 37 
VI. Debitori diferiti - 14642466188: I V. Constructii Pecica-
VII. Materiale diferite - 11105950118' I Battonya - - 2769710 75 
VIII. lmobile şi invesli1iunl 21743751i 05, I VI. Creditori diferiti - 29915613 29 

IX. Perderea anului 1926 I 7204856~ 53 1 I VII. 
Fond depens. C.F.A.C. 2027738 -

X. Valorile fondului de 193166\ 77i VIII Profit din anul 1927 2496226 31 
pensii C.F.A..C -

39627 -1 IX. Depunători de cauliunt 39627 -
XI. Cautile depunătorilor I - - - I 107490487'1671 

1-- - ,- 1074904871'67 
1- -- - I 1- i--~- 1- 1-

DEBIT CONTUL PROFIT şi PIERDERE pe anul 1927. CREDIT 
II 

Pierderea exploată. ~-"I I 
rilor sUvice - - 320409194' 

.L _AH ___ _ ,La fi 

Ven 
Fab 
Exp 

Huri mixle- -

rica de ciment-

-- - --- --~- ~-

I , 
I 
I 

I 
580987147 

3262378 17 
Cheltueli generale - 2110266.82! 

~et- - 249622rl! 
loalarea carierei' 342206:36 I 517153/60 .. balastierei 
iturile imobilelor 

• 1 __ I_--I:_I--SS-269-J07lli r- 1-----1 \-1 i 

el'ife - - -
Ven 

dif 
Ven 

înc 
ilurile caselor de 
hiriat - - -

-
-

241500 84 

582676 63 

! 
,-

552690307 
i-
I 

Dr. Bogdan m. P. 
:vice preşedinte 

Arad, la 31 Decembrie 1927. 

Ing. C. Niculescu m. p. 
Complabl1i18tea 

Vas Oustav m. p. 
director general expert compl8bll 

Confrontând prezentul cont cu strazza şi cu registrele ram examinat şi l'am aflal în deplin~ ordine 
Arad la 15 Februarie 1928. 

Comisia cenzorilor de la Societatea Anonimă. Industrială. Ărad-Brad 

Ion Protopop eseu m. p. Andrei Daniel m. p. A. Heinrich m. p. Ludovic Porci8 m. p. 

No. 195: 1928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Mlş:a publl( ă 
licitaţie pe ziua de 4 Aprilie 192R 
pentru reparaţlunt mal mic! la 10' 
culnţa notarială 

Cundlţiunl1e se pot vedea la pri
mArfa comunei in tImpul orelor ofi
cloase. 

Mişca, la 23 Ftbruarle 1928. 

Primtlrla. 
No. 214. 

No. 192-1928. 

Publicaţiune .. 
Prlmlrla comunei Mişca publică 

concurs pentru ocuparea alor 10 pos
turi de vlgill de câmp. Reflectanţi se 
vor prezenta până la data de 4. Apr. 
1928. Ia primăria comuneI. 

Mişca. la 23 Februarie 1928. 
Primitria 

No. 215. 

PrImăria comunei Aradulnou. 
No. 403 1 1928. 

Concurs. 
Pentru ind~piinlrea postului de im

pleg.tt (fost sub notar) devenit vacant 
la primăria comuDei Aradulnou. 

Retributiunfle sunt cele aprobate 
In bugetul anului 1928. 

DoritorI! care voiesc a ocupa acest 
post şi indeplinesc condiţiunlle pre
vbute in art. 386 din legea pentru 
unificarea admioislr.Uvă să şi inilin-
1eze cererile complectate cu actele 
prevăzute tn art. 1 al regulamentului 
pentru aplicarea IrgB statutului func
tionarilor publici până la 20 Martie 
1928 acestei primArII. 

Aradulnou, la 23 Fe br. 1928. 

No. 216. 
Plimdria. 

expert comptob!1 No. 22 O 

No. 190 I 1928. 

Publica t1une. 
Primăria comunei Mş a publica 

concurs pentru ocup.uea postului de 
cantonîer de drum. 

Cererile se vor inainta acrslel pri
marii până la 4 Apr. 1928 

M'ş;a. Ia 2j Februiirie 1928. 
Pflmdria 

No. 207. 

N.J. 189 I 1928. 

Publicatiune. 

Primăria comunel Mişca publldl. 
li :itaţie pe z:ua de 4 Apr. 1928 
pentru arendarea pământurilor co
munale din .. satul vechi". ConditlunHe 
se pot vedea la primăria comunei in 
orele oftcloase. 

Mişca. Ia 23 Februarie 1928 
N(). 208. Primdria 

No. 188 I 1928. 

Publlcatiune 

Primăria comunei Mişca publlci 
lI:ltatle pe ziua de 4 Apr. 19:L8. 
pe:tr:; vânzarea alor 180U' kgr. grâu. 

Cond:ţiu1lile se pot vedea la pri
măria comunei in timpul orelor 
oflcloase. 

M Fa, la 23 Februarie 1928. 
No. t:09. Primdria. 

No. 191 1 1928. 

, Publicaţiune. 

Primăria comunei NJşca publică 
concurs pe ntru ocuparea postului de 
servitor al prlmăriel ,i ingrijltt rlll 
animalelor de reproducţie. 

Cerrr·tle se vor tnainta acestei pri
mari ploi to z!ua de 4 Apr. 1928. 

Mişca, la 23 Februarie 1928. 
No. 210. Primaria. 

No. 185 I 1928. 

Publlcaţ1une. 

Primăria comunei Mişca publică 
concurs pentru ocuparea posturilor 
alor 2 I{uarzi comunali. 

Cererile Se vor inainta acestei prl
mărII până la 4 Apr. 1928 

Mişca) la 23 Fcbru<Jrie 1928. 

No. 211. Primitt/a. 

No. 194 I i928. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Mişca publkA 

licltaţ e pe ziua de 4 Apr. 1928-
pentru furnIzarea Imprlmatelor şi 

hârtie! necesară primăriei comunale 
pe anul 1928. Cond1tiunile se pot 
vedea la primăria comunei in oarele 
oficloase. 

Mişca, la 23 Pebr~arie 1928. 

No. Z12. Primdria. 

; 
/ 

No. 193 I 1928. 

Publicaţlune. 
Primăria comunei M'şca publlcl 

licitatie pe ziua de 4 Apr. 1928. 
pentru furnizarea petrolului necesal 
prlmărlel comunale pe anul 1928. 

Condiţiunlle se pot vedea la pri
măria comunei in timpul orelor 
oflcioase. 

M şca, la 23 februarie 1928. 
Primărta. 

No. 213. 

No. Hs4 I 1928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Mişca publld1. 
con Gur, pentru ocuparea alor 2 vigi) 
de noapte. 

Cererile se vor inainta acestei pri-' 
marii până la data de 4 Apt. lY28. 

Mişca, la 23 Februarie 1928. 
No. 205. Primaria. 

----- - .. Y' __ lA' _____ _ 

No. 10 -
No. t 86 I lins. 

PubUcaţiune. 

Primăr:a comunei Mişca publ! 
U 

licitaţie pt nlru Intreprinderea rep fa 
rirll gardurllor dela primarie prea ţi 
ş\ pentru furnizarea materialului .• re 
cesar aCt'stor reparaţlun!. Licilâţia 

avea loc in ziua de 4 Aprllie 19; st 
Condiţiunlle se pot vedea in on in 
oficloase la primăria comunei. in 

No. 200 
Primd,i4 el 

It 

No. 182 I 1928. 
m 
el 
le . 

PubUcaţlune. m 
fă 

Primă la comunei Mişca publ el 
licitaţie pentru vânzarea gunoil m 
dela primărie} pe ziua de 4 Apr. J9 d 

Conditiunlle se pot vedea tn tim: dl 
orelor oficloase la ţrimărla comulII ti 

Mişca, la 23 Februarie 1928. - ca 

No. 201. 
Primdrit. aj 

No. 180:1 1928. 

al 

gr 
pl 
d~ 

PUbUcatiune. Cil 

Se publică licitatie pentru furul 10 
to rea lemnelor aecesare pe anul II 
C(l 

primăriei comunale din Mlş:a pe 1 at 
de 4 Apr. 1928. 

al Caetul de sarcini şi cond :ţluoile 
ar 

lIcitaţ:e se pot vedea la primăria 
ce 

munal! În timpul orelor oflcloase. PI 
Mişca, la 23 Flbruarie 19L8. va 

. P,imdn er 
No. 202. 

No. 181 I 1928. 

PubUcatiune .... 

Ju 
d~ 

tn 
gl 
~c 

fa 
Primăria comunei Mişca, pu~ tt 

licitatie pentru vinzarea unul' 
neapt pentru reproduc ţie. TotI)( el 
şi pentru cumpărarea alor 2 tauri ni 
rasa "PodaUa-". Ia 

Llcitaţiunea va avea loc in zlul fi 

4 Apr. 1928. la primăria comu. ac 
Condiţ1uDiie şi caetul Oe sarei. CI 

pot vedea in timpul orelor oflci, m 
la aeeasta primariei' fe 

Mişca, la 2j Februarie 1928. la 

Prlmăr. 
No. ~03. 

-
No. 181 I 1928. 

PubIlcaţlune. 
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n: 
tt 
p 

Primăria comunei Mlşca pul rl 
licitatie pe ziua de 4 Ape. ] 
pentru furnizarea branel animl e. 
de reproducţle pe anul 1928.- h 

Coodlt1umle de liCitaţie se p'l1 
dea la primăeia comunei in tE' 
oare lor oficioase. t. 

Mişca, la 2" Februarie 19~8. fi 

No. 204. 

No. 183 I 1928. 

PrlmiJI d 
·d 
]; 

PubUcaţfune. 
·t 

Prlmlrla comunei MIşca, pli 
.ti 

licitaţie pe ziua de 4 Apr. .f 
pentru darea in intreprindere i \t 
rauslel comunale pe 19.!8. COl ~ 

unile se pot vedea tn timpul ~ '.J 

oftcloase la primăria comunei. ~ 

Mişca, la ,,3 Februa.rle 19..:.8. 

Primlt 
No. 206. 
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No. 10 

o parodie 
Libertatea cetAteanului garantatA de 

Constituţie. 

Constituţia $larantează libprtatea ce· 
tăţeanulul in lara noastl ă. Magistratura 
in cap cu Domnul MinIstru al Jnstl
tiei are datoria de a veghea la păzi· 
rea acestei libertăţi sfinte. 

Magistratul îlltruchlp~ază insăşl Idea 
sfântă a lega\1taţd şi nu nl·l putem 
înch;pul de cat .perfeet, deslnteresat 
in cauzele pe care le jude::ă, cunos
cător al legHor, calm. superior prin 
studII speciale şi cu sârge rece. 

Aşa a fost inainte de război in Ro
mânIa mică, in Ardeal şi peste tot lo
cui. IatA insă că r:iupă război păzitorII 

l~g;lor au fost recrutaţi din multe ele
mente tinere, fără experienţa cerută, 

fără calmul necesar, temperamente Iuti, 
cu sange prea tinăr, vlolent, care de 
multe ori stăpâneşte raţinnea, Iar in 
câte-un loc am avut de aface Şi cu 
diplomaţi falşf. ŞI de unde inainte ce
tăţeauul mt>rgea In faţa magistratului, 
ea tn fata unul sapra om, astăzi am 
ajuns să- ne temem de acest slujitor 
al Jllititlel. 

Greşeli de redactarea unei hotărâri, 
greşel! de formă. se vor mal fi lotâm
plat şi inainte peste tot locul, căci in 
definitiv şi magistratul este un om fA
cut din carne, oase şi IUPUS greşeli

lor. dar ca un magistrat sA se coboare 
fD patimA şi in abuz, toclt dovedind 
compleclă necunoaştere a legilor, prin 
abuz. intitulându-se cu titluri oe care 
DU le are şi redactând un act care nu 
are la baza nici un temelu legal, aşa 

ceva nu s'a mai pomenit. DOI domni 
Procurori Generali de Curte de Apel, 
văzând falmo6ul mandwt de atestare 
emis in contra mea de Oi ajutor de 
Judecătorie RuralA din Jlmbolla, in ziua 
de 24 februarie, a spus: "Aceasta este 
fncă o palmă pe care o primeşte ma
gistratura noastrA dela neprrgAt ţi ş\ 

,acela care. facut acest abuz fi acelit 
fals DU mal poate rămâne tn magistra
turA-o 

Lucrurile nu s'au mlrginlt aci, ne
cuncaşterea legilor şi abuzul a cnlml
Dat prin menţlOerea mea ca arestat 
la Jlmbulia pt ste trei ore; prin decla
raţia Dlul Aj. Jud că dacă am fost (u 
adevArat bolnav, fapt ce 1- am dovedit 
cu certificat medical liberat de trei 
medici primari dm Arad, - de ce Pre
fectul Pollt'ei din Arad nu m'a trimis 
]a .SPITALUL ROBILO"! II 

ŞI ce este mai grav, după punerea 
mea in libertate la ora 4,30 imi spune 
,.Olt ai avut mure no, De" I/J 

Eri student, spărgător de gamurl, 
toamna dupA examenul de licenţA 

magistrat, ajutor de judl!cătorle ruralA 
Intr'un colt d~ ţarA, unde terorizeaza 
pe un biet Judecător şti al Judecăto
riei ,1 unde tace ce vrea şi cum vrea ... 

lată dar la Jlmbolla magistratul căl
dtor de legt, abUZIV, insuş!tor de tit
luri pe care nu le are, guant al leg lor, 

Exemplarul acesta al tImpurilor noa
stre irebue IA trezească grija legtu!
tor Jiul, pentru că, cu drept cuvânt, mă 
intreb, :oare acesta va It primul caz 

·de cAI.:area h:gHor, de Incollştlenţa, 

,de abuz, al Olul ajutor de Judecătorie 
Rurală~dlo jimbolia Theophile Micalaş? 

Este timpul ca lfgiultorul să se gin
deascA la inllrădirra puterilor ce sunt 
asthl lăsate tinerilor miglstrall, si le 
~ea putinţa ,1 timpul ca prin expert
·.enţA mal îndelungati să cunoas.;j le
gHe. st Il·se mal potoleascA sângele 
. ferbinte al tineretel şi sa mal ulte din 
~trecutul vljelioi de student. 
:: SAracul, Itrelnul, minorltaruJ din tara 
',Doastr! ingbite de multe ori asemenea 
dlcArl de Irgl ,1 abuzuri, sti inchIS 
pAnl ce se rls:orefte magllstrulşl pleaci 
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CASA DE PĂSTRARE A JUDEŢULUI· ARAD . .. 1 

., > 

Con V O care. 
Domni acţionari ai Cassei. de Păstrare a Judetului Arad, din Arad, sunt convocaţi ta a 

LVII-a adunare generală ordinară 
pentru ziua de 10. Martie 1928. orele 5 p. m. în sediul institutului nostru în Arad, Bulevardul 
Regina Maria No. 22-24. 

ORDINEA DE ZI: 

1. Darea de seamă anuaiă, prezentarea bilanţului şi a raportuluI Comitetului de Supraveghlere 
pe anul 1927. aprobarea bilarţufui, hotărirea asupra distribuirei beneficiului net şi descărcarea de 
gestiune pe exerciţiul anului 1927. 

2. ModIficarea paragrafelor 6 şi 29 din statute. 
3. Alegerea membnlor Consiliului de Administratie şi a Comitetului de Supranghiere pe 

un timp de trei ani. 
4. Alegerea a 8 membrii din comitet PE un timp de doi ani. 
5. Eventuale propuneri din. partea acţionarilor. 

DomnII acţIonari cari doresc a lua part~ la adunare, rşl vor depune acţiunile contra chltaotA la cisaierla 
principală a inStitutului Dostru panA la 8. Martie 1928 orele 12 a, m. i 

Arad, la 21 Februarie 1928. 
DIRECTIUNEA-. ' 

ACTIV 

Cassa in numerar şi valute 
stră~ne .. • • ." .. 

Disponibil Ja bănci, •• 
Cambii .•• ; _. _ • 
Imprumuturi ;n scrisuri fonciare 
Debilori în conturi curente • 
De bilori transitorii. • 
Hâ, tii de valoare.. • 
Sl'risuri fonciare. ••• 
Fond de garanţie pentru scri· 

suri fonciare _ • • • • • 
lmobile in Arad, Battonya şi 

Elek . • . .. • . . • • 
Efecte trimise apre incasare • 
Debitori de garanţii '" 

BILANT la 31 Decembrie 1927. 

12.661.231 -
16,58ti.2 t 2 -
91,012.431 -

232727 -
50,693. i60 -

4,172706 -
4,876993 -

14.000 -

200.000 -

3,000000 -
9429470 -

17,546.971 -

Capital 800:a1 • 

Fond de rezervă ordinar. • 
Fond de rezervă pentru dife· 

rente de cursuri • • 
Fond de rezervă pentru scăde

rea valorii imobilelor. _ • 
Fond de pensii al funcţionarilor 
Depuneri spre fructlf. in livrete, 

conturi curente şi de cekuri 
Creditori ••• • 
Creditori t.ransitorii •• 
Scrisuri fonciare de 4 1/ 2", in 
circula ţie • • • • • • • 

Scrisori fonciarn de 4'/2 % in 
circulaţie eşilc la BOlţi • • 

Dividende şi cupoape fonCÎarc 
neridicate ••••• 

Efecte primite spre încasare • 
Garanţii • •• • 
Posturi transitorii, dobânzi, co-

misioane şi chiei! •. • 

Beneficiu: 

8,001.377 -

791.897 -

500 ('100-
1,766.201 -

250.000 -

430.800 -

Reportat d'n anul trecut.. 400.000 -
Beneficiul net pe nnul 1927. 4,0 I H 6t>8 -

PASlV 

13,500.000 ~ 

11,059.4 75 -

145,238461 -
6,048248 -
2.309.064-

680.800 -

175.280 -
6,924.416 -

17,546.977 -

8,525.118 -

4,418.668 -

!li 

~---~----~~~------~--II----
210,4265071- _ I I 210,426.5071-

I I I I I I 
Arad, la 31 Decembrie 1927. 

OEZA JSSE-KUTZ. m. p. Pentru contabilitate: 
GRAU~Z. m. p. dire,tor exe,utiv. 

.. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 
IOSIF JELlI\)EK, m. p' Dr. EUGEN BELEŞ, m. p. IULIU FOOOR. m. p. MARTIN MAIROVITZ, Jll. p. 

pre,edillt-=. director general. 

NICOLAE TAKACSX. m. p. GU;)TAV WAOOWSKY, m. p. 

Verificat şi găsit conform eu registrele .. 

COMITETUL CENlORILOR: 
Dr. STEFAN ANGEL, m. p. Dr. ADALBERT BOGOANFFY. m. p. ANDREIU DEUTSCH, m. p. 

IGNAŢIE FUCHS, m. p. IOSif TENNER, m. p. 
pre,edtnte. No. 219: 

rnulţ~mlt că a scăpat numai cu atâta. 
Minorltarul tace in ţară, dar cum poate 
şi pe unde poate dă vorbă io străină

tate ş\ acolo aceste mIci intâmplări 

tau proporţii faotastice. 
DI Ajutor do! judecător:dela Jlmbo

n. pentru mine este condamnat ire
mediabil, prin verdictul dat de O-nI! 
Procurori Generali de Curte de Apel 
din T1mlşoara şi din O(ad'a Mare. 
chiat in ziua arestării mele, SUSPtD
darea, ancheta şi' sancţiunile ce vor 
urma .unt numai o formă care Iă tn
ftereze abnzul şi să dea garantia ne· 
ce sarA cetăt~ anului din România Mare. 

Arad, la 28 f('bruarle 1928. 
Dumitru Anastaslu. 

OIr. SiDdicatului ~ Vltu:ol Arad. 

Sfinţire de drapel 
în comuna Semlac~ 

dintele corului prin cuvinte bine alesI': 
dupAce face un mic Istoric al inflln
ţării corului din Semla~. compară pe 
membrii corului cu ostaşII lUI Hristos 

In ziua de 26 Februarie a. c. frun- şi ostaşul care cu drapelul in mâna 
taşa comuna Semlac (jud. Arad). a luptă pentru patri~ aşa şi membrii 
imbrăcat o haină de sărbătoare cu acestui cor să stea strânşi umţl in 
oeaz'unea sfmţirli drapeiului corului jurul drapelulul lor mun.:lnd pentru 
• B serlcll ort. rom. II urmată de o ser- ajungerea Idealului ce stă scris in 
bue pc poralA cu un p ogram cât le fruntea acestei asocIaţI unI. 
poate de vast, a\ cărui su.;:ces aUt La serbarea poporală de seara iotre 
moriell cât şi material se datorl'şte cei cari au luat parte la deosebite le 
muncii depusi de vrednicul invăţ. de rllurl din tuml'foas~le piese teatrale, 
stat Antonlu Coşa, care necruţâod remarcăm talentul tinărulul Gligor 
nici o oboseală şi-a dat silinţa să Hălmăjan, care prin mişcările ]ul co
deştepte in poporul d n Semlac atlH mice a ştiut să cauzen celor prezenţi 
lub rea de neam ,i patrie cât şi iu- o adevArată r.i de petrecere. Bucăt'le 
blrea sfmtel bIserici. corale de asemenea au fost foarte 

Al,tul de sfinţire s'a slvârşit la sI. bine reuşite. -
IIturgte după f\'glldunt"a atnyol1u1Ul, UrAm acestef asoclatiant prospera re 
când pirlntde Corneliu Vuia preşe· ;Ji .~~n,~~.~~~qlc~.,.,;,,,}!? ,spectator. 
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pr. BIlt. etc., cunosct;ţi agltatori 
naţionali ţărănişti, cum acest par
tid, ahtiat de putere, insultă şi 
jicneşte Biserica ortodoxă. intro
ducând vrăşmăşia politică lntr'un 
domeniu spiritual, unde ea n'are 
ce cdu/a. 

Stilul manifestului pe care l-am 
r'eprodus este aidoma cu toate 
declaraţiile şi cuvân1ănle naţiomd
ţărăniste dIn parlament, cu toate 
cuvântănle dela intrunirile popu
lare de comunişti. 

Inconştienţa aceasta este con
damnată cu asprime de opinia 
publică. 

. O condamnă cu asprime şi 
românii umţi cari îşi dau seama 
că o luptă intre f-aţt ede o crimă 
şi că politica natlOnal-ţărănistă 
care impinge la acest odlU) tre~ 
buie isgomtă din templu. 

Am primit azi din partea cre-

dincioşilor uniţi dIn Siseşti-jud. 
Sătmar. - comună 1n care sunt 
irgropate rămăştele lui Vasile 
Lucaci - o 1ntâmplare semnată 
de preoti şi de intreaga popula
ritate, dm care despnndem ur
mătorul pas('giu: 

"Noi din aceastA comună 
unde sunt aşezate rămăşiţele 
pământeşti ale fie ertatului 
dr. Vasile Lucaciu şi ale pre 
otului dr. Epamlnondalucaciu, 
cu suferlflţa şi cu lacrimi am 
aşteptat hberatea şi Unirea; 
acum osândim ingr'joraţi şi 
cu lacr'mi in oeha acţiunile, 
vorbe le. prote stele neeh 1 bzuite 
ale acelora care nici nl:iţionali 
şi nici ţărănişti nu sunt, dar 
cari prin al lor procedeu ne
chibzuit dau, insa duşmanilor 
neamului noStru arme de a 
ne ponegri şi neliniştesc su-
fletele noastre". • Viii." 

,...... .. " era. * ... d. 

INFORl\IATIUNI. 
DI. 1. Georges:u Prefectul Judetului, 

după cum am anunţat în numărul tre
cut că este câl~torit li Bucureşti s'a 
tnapolat in Arad, Duminecă 26 Febr. a. c. 

• 
Joi şI Vineri 8 şi 9 Febr. a. c. in 

regiunea R~dnel, comuna BArzava se 
va ţine obişnuita confermţă ad· tivă. 

• 
Ajutorarea sA.raciior cu porumb. Sun

tem inf0rmaţi ca mal SOSit 5 vagoane 
cu porumb care a şi ioc~put dlstri
buirea lui la cei infometati din plisa 
Seblş şI Hălmaglu. 

* 
Un primar nedemn de mai ata in ca

pul unei Comuni fruntaşe. Suntem In
formaţI. că prl narul Popă Petre din 
comuna B::lOţeşti (b1ptlSt) condamnat 
de Cons. de RăsbolU al Div. 1. IlIf. cu 
lantinta No. 034-1927, la 10 zIle tn
chisoare pentru ultraj, numitul ou mal 
este demn de a ocupa acest post de 
frunte, se cere destituirea la 1 făcân
du-se alegeri pentru un alt primar 
cu merite. 

• 
Conferintă. Dumfnt"că 4 Martie a. c. 

ora 17, dl. Dr. Pompiliu Clobanu tn 
sala Palatului Cultural işl va disvolta 
confai n ţ \ sa, tratând despre Produc
tia cursului şi preblema monetară a 
Statului român. 

• 
Voind a cumpăra cinemato

graful din Cermei, proprietatea 
lui Alexandru Csllag, rog credi
torii numitului ca in termin de 
8 z le a· şi valadita pretenziunea 
subsemnatului. 

FrancIsc Csipar 
Cermei. 

. ' 

intrunirea partidului Nat ·Lilteral fiR 
regiunea Hunedoara. DumlDecă 4 Mar
tie 192H in oraşul Deva va avel loc 
o mare intrunire a organIzaţiei libe
rale din ngluDea Hnedoarel. 

La aceastA intrunire afară de OI. 
. Mnistru Tătărescu şeful organizaţiei 

din acea regiune va mal lua parte şi 

toţi membf11 Guvernului in frunte cu 
Dt. PrIm Ministru Vinlilă Brătianu, 

prec1lm şi toţi parlamentari din Banat 
şi Ardeal. 

Din oraşul Arad şi Judet sunt pfste 
2.500 care vor particln.r la această 
Întrunire. 

• 
Personale. P. S. Sa Episcopul nostru 

Grigone a sosit la rtŞ\ dlnţa Sa din 
Arad, - venind dela Bucureşti -
Luni ~7 Februarie 1928. .. 

Apoi cum este cunoscut de toţi 
Primarul oraşuluI Arad cu dela sine 
putere şi fără de nici un motiva in
locuit un vechlu şi priceput functio
Dar DI. lonaş:u din servo Pdmărlei. 

Fă,ându"se o aIlchetă de către OI. 
lulian Pder lmptl Gh. administrator 
şi găsind că Primarul a ~ 1 .. lOllat a su
pus cazu) la cunoştinţa Ministerului 
de Interne care a şi ordonat reintre
garea O-lui 'Gnaşeu fn toate dreptu. 
riJe sale. 

• 
Culturale. 

Cinematograrul revizorafutul ,i-a In
eeput a&t.vltlllta Aparatul cintmato
greflc cedat de către casa Ş ·oalelor 
revÎzoratul local tD mod grallJ·t. prl· 
ma reprezentq e a fost dată in co
muna Gur .. hor,ţ. ~glumeratia fiind prea 
mare ŞI sala ne flilld SPilţ oa~a. s'au dat 
două reprezentat" una după alta. 

W"'} .. no, ............... yeo,: """0' __ .Y~ .,., t •• .......,,* ,...., •• ,..". ...... 

mn DttlUit~t~H P~rl~m~nt~rHor no~tri. 
In Itlele de 23-24 Februarie a. c.: Tot în zlaa de 24. luat cuvantul 

OI senator al Aradului Dr. Sever 11- şi a vorbt in ("amera deputatilor OI. 
pravale a compus şi propus o lege deputat Dr. Alexandru Lazar din Chl
pentru ca IndreptAtI' la pământ de şineu Crlş. pledAnd in o chestie juri· 
reforma agrară, organizati ia obstea dici ce Interesuză poporul, cerând 
.Splru Haret- si primeascl 600 h.:t uşurarea plăţilor şi taxelor 8UCCe'iO~ 

de pădure care va putea fi despădu- rale (de moşlfnirr) - moU"and cA 
rit fi apoi folosit caşl arAtor de cel in jurul acutora taxe să fac indeosebI 
fndrtpt.ltitl. tn jud. Arad - o mul'lme de mlnrll 

Aceasta lf ge la votat atU in ca- şi greutăţt contribuI blllior ,1 poporu· 
mtr! cât şi la senat aşa că poporul lu'. cerind Intervenţia energicA a Dlul 
ajuns a fi Inpărtăşlt de pAmânt la in- Ministru. 
tnvenţta senatorului du alt"s. Sa promfs unlrt"a ,ctstor .buzurl. 

, 

R~dactor glr<tnt: 8T. DRAGA. 

Tipografia Diecezană. Arad. 

"Să încurajăm activitatea ~: 
rodnică a unui om." 

Am citit cu satisfacţie unele lor ca români şi cetăţeni fjdel! Re-

f mi] fapte enumărate sub titlul de mai şi devotaţi ai Ţării noastre n· fiu 

sus, săvârş1 te de cătră OI J. Geor- tregite. Ma 

gescu, prdl!~t al jJdeţuJui Arad. Premitând acestea, cei cari prl. 
Privesc cu lndoită atentiune 1n- vim, interesaţi activitatea Dlui pre· 

făptuirea planului sistematic con- fect Georgescu interes"ţi din pune· 
ce put carele ddcă :;.'ar putea in- tul de vedere a ajutorăni poporuluI 
deplmJ ar prezinta in totalitatea nostru prea adeseori strâmtoral 
sa o admimstraţiune românească In sărăcia lui de veacuri stăm cu • 
de model, demnă de imitat şi In capete desvăhte inaintea Dsah 
celelalte judeţe a iubitei noastre şi mulfumim pentru toate câte 
Ţări. face, intreprinde p.entru amelio· 

Administraţiunea bună este baza rarea situaţiuni poporului nostn 
lmei vieţi indestuhte fericite, mai vrednic de o soartă mai bună din 
ales cu privire la multele şi inadins plasa Hălmagiu, Şeb'ş şi alte 10-
IOtrelăsatt-Ie şi nfgligatele nece- curi cunoscute aVizate cu drepl za 
sităţi ale vieţei noastre zilnice, zicând l~ un ajutor părintes~ Hl 
Îil cari ne zbatem, din cauza ne- românesc in intlmul inteles al a 
priceoeri, comodităţii ce au ne- cuvântului. to: 
intert'sării al celor cari işi asumă Nu cu defăimări, detractări să-- vii 
titluri. onoruri să af ş:'ază de con- stimulează o activitate· prodi. PlJ 
ducători dar nu şi Indatoriri, şi 08- gioasă, cum e şi a DJuj prefecţ lu 
teneli şi j atft!. ci cu con]ucrare efectivă. Un po- in: 

Adm'nlstraţla bună, este ga- por nu prin politicianism secI dC1 
ranta increderii 1n funcţionarii atiţător să va ferici, nu prin tul. pr 
nu totdeauna la culmea chemării burarea zilnică a lui, şi nel!O'ş, 4 
lor - onoare excepţiunilor - tirea prin neinspectarea lui, el şi 
este zaJa tare. carea leagă po- prin indemnuri practice, concretE na 
porul nostru harnic, de lIlstltU- b nevoitoare şi frăţeşti. 8( 
ţlunile statului, ea este adevărata Dt. Prefect, spun in public _ d .. t 
şcoală a unei vitţl solide, har- nu e omul rec1amei vane nu t r~ 
nice şi cinstite a poporului nostru omul subţire, format in cutare CI 

iubit... birou ministerial, de astăzi pe 
.. A~tontatea . şi l~drăgirea ori- mâine; este un funcţionar admi. m 

carei fu~(.t'unt depmzând d: per- nistratlv probat de a lungul ani. lu 
soan~ ~I Idealunle conducatoare lor, cunoaşte nevoile şi nâcazu. ~t 
al ce,uI cărui este concr~zută ca I rile poporului şi le ştie şi sana, !lt 
natu~al .că nu vorb~le ~~ f~ptele ameltoara. I~ 
vor Isbt pe calommatofll Şl căr- M d ă A X m' VI 
tltorii orbiti de patimi ~iosnice şi y un.c~ ep~s pa~d acu: pi 
scopuri mârşave. . martUTlSlrea lut a.de~ara!ă. este, te 

Când este de a se aprecia gar.arţa prefectuluJ lndragit d! 
activitatea unui functionar mai SlUjba lUI. ta 
ales suprem să nu ne folo;im de . Poporul zi ~e. zi, îşi şterg! tii 
monodul sinistru ci re)eităţi or şi t~na de pe OC~I Ş1. vede tot !Da pl 

al antipatiilor eventuale politice, ~lmpede adevaroţll ocrotlton I el 
cu cădere este de a ft drepţi Ş' mtereselor sale Vitale. Sl 
obiectivi in estimarea' faptelor, Nu sunt vrednic a aprecia ta Zl 

cari dovedesc dorul de bine, de de ajuns, toate faptele demne, pl 
muncă şi de iericire al acelora infăptuite sub ochii acelora, cari pl 
a cărora soartă este depusă 1n (el~ bune le trec cu vederea - gl 
mânile lui. explicându·le şi atnbuindu-le in· ,,1 

·Din tinereţe am tmbrăţăşat ca- datorÎnlor ofICiale, de către OI. ta 
riera ad.ministratlvă, cunosc nu prdect. Un lucru insă este in· s~ 
numai căile oab!e ale unei lu- discutabil, preft'ctul judetulUi al 
crări administrative, dar 1mi sunt Arad, dă exemplele plastice cum p, 
cunoscute şi )abyrinthele il1tor- trebue să f e administraţia roma· S~ 
tOlhiate, cu cari pas de pas are nescă şi cum trebue să se ser· al 
.Icaziu'ne admimstratorul conşt1en vească poporul mai ieri alaltâeri le 
ţ 1 05 să-se intâlnească şi it şire baljocorit şi mal tratat. ei 
să afle. Să fim tovarăşi muncitori Dlu\ a 

Labyrinthele sunt creiate de unu prefect. o 
uitat ae sinea lor şi jndatoririle Olteanul. şj 

, ... .... ,te.. ..,.", .,..,...,. ....., 'III ~ ....... 12$4 ............. n 

Moartea unui primar 
vrednic şi cinstit. 

c' mare: apoi pe Ungă cei 2 preoţ! dh : 
loc a mai cântat corul din comuni S, 
Varşal1d, sab conducerea invătătoru' li 
lut Ioan Ludosan. la numele adrn!Ols· ri 

Dumlned. In 26 februarie a. c. a tr. ţiei a fuşt parentat de OI nolar dl~ a 
fost pdrecut la cele eterne vrednirul. Pădurenl: Romu~ Mladlo, Iar la mor- n 
cin:ltltu! şi bunul român! OnlJli Mot, mânt, in numele consiliului comunal, d 
din comuna Pliul (jud. Arad). O moane I vorbit OI notar Mihai Gasser cart ( 
nemiloasă l'a răpus iu etate abia de intr'un glas dUIOS i-a spus ('el dlr 
61 ani, lăsând ia doliu, tamila, 10cul- urmă adio. In urmă a vorbit OI .. C 
torif comunei, cart dela 1919 l'au avut revizor Dimitrie Boarlu, care .pont g 
In ffuntea lor ca pe un adevArat pă· O sa = .Ca itrăpuns de un fulger artl 1] 

rinte, l'au avut de primar dar mai rămas, când am privit vpstea tristi 
presus de toate ti regretă autoritllţtle, drspre moartea lui ONUŢ' MOŢ şI P 
cari cunos.:userA in el pe UD funcţia- am venit şi eu să-I dau tnbutul din d 
nar vrednic şi cinStit. urmă Şi sunt trlm~s şi din partea or- Ş 

Precum de bUD şi cinstit a fost prl- ganizatiuntl partldUlui nattonal·libera~ f; 
marul Onut Mot, aşa a fost şi ziua in- ca se depun O lacrimi pe glia, ce ti 
mormântărll lui: un soare c.ld şi strA- acum aSlruei pe un om vr' dnlc, de 
luc'tor l'a petrecut pAnl la mormânt. : cinste ,1 de omenie, rugând pe toţi, V 
Toti ziceau: Se vede, el primarul I ca se ta exemplu dda acela ce I ~ 
nostru & fost om bun si de omeoie. fost: Oautl Mottl. Să-i fie memorii 11 

PrezeDtl la actaHa iomormintare au bmecllvAntati. 
Il ~t tlţt locultorii comunei. cu mic cu Cor~J)Odeftt._ 

CeDa. Pllf~(,;tu(a JUdetulUI, Arad, 
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