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CAMPANII şi pretinde că luptă pentru res
tabilirea unui ideal regim consU
tuţional. 

cu... REZISTENŢA! "Constituţionalismu]" naţional
ţărănist işi găseşte, de sIgur. cea 
mai strălucită sintetizare In "re
zistenţa cetăţenească" şi cea mai 
elocventă expresiune In JegiunHe 
"chemaristeH deja Cluj ... 

D. Iuliu Maniu s'a reintors din 
Ardeal... d. Mihalache a sosit dela 
Topoloveni ... 

Biuroul partidului naţional~ţără~ 
nist va ţine o importantA şedinţă 
tn care se vor lua importante 
hotărâri... 

De câte luni de zile aceste ştiri 
stereotipe apar, aproape săptă
mânal, tn ziarele cari urmăresc 
cu pasiune acţiunile parti dulul 
naţlonal- ţărănist? 

D. Maniu soseşte, d. Maniu 
pleacă, d. Maniu are intrevederi 
Importante, d. Maniu prezidează, 
d. Maniu ia deciziuni- insemnate 
etc. 

Capacitatea de circulaţie a dIul 
Maniu e mult superioară acţiuni
lor şi acti vHăţei propriu zise a 
partidului naţional-ţărănist. 

Şi, totuşi, din tot sbuciumul 
voiajor al dlui Maniu, din toate 
tntrevederile importante pe cari 
le are ŞI din toate comitetele pe 
cari le prezidează, rezultă o sin
ceră hotărâre, tot atât de invaria
bilă şi stereotipă ca şi ştirile asu
pra plecărilor şi sosirilor dlui 
Manfu din Bucureşti: o campanie 
de răsturnare care Incepe de mai 
multe ori şi nu se isprăveşte;nici
odată ... 

De asHidată, circulatia con
ducătorilor naţional- ţărănişti a 
fost reluată şi drept consecinţă 
firească s'a vestit reluarea unei 

,. campanii care va fi dusă - după 
cum a anunţat comunicatul ofi
cial - fări nici o Intrerupere. a. 

Campaniile naţlonal- ţărăniste 
sufereau pană acum - in afară 
de meteahna insuccesului ,- de 

1. boala suspendărilor. Campaniile 
r eşuate erau suspendate, pentru a 

nu mai fi reluată. De astă dată, 
comunicatul naţional- ţărănist a 
avut grija să anunţe că această 
campanie va fi dusă fără sus
pendărL. 

AceastA campanie se prezintă 
şi cu un alt caracterÎn plus faţă 
de cele precedente: "rezistenţa 

~ cetăţenească" va fJ pusă In prac
tleă potrivit... hotărârilor dela 
Alba~lulia. Inceputul s'a făcut la 

l Năsăud unde "rezistenţa· cetă-
ţenească a luat o:vJguroasă ofen
sivă contra locuinţei unui candi

v dat de altă culoare decât cea 
II natJonal-tărănistă... -

După cum vedem "rezistenţa" 
II civici a naţlonal-tărăniştilor are 

un caracter cu totul special, căci 
de unde până acum se ştia că 

i rezistenţa era o forţă ce se opu-
f. nea unui atac, "rezlstenţa It naţio

nal-ţărănisti devine ea o forţA de 
atac şi de ofensivă Impotriva gea-

murilor unei inofensive locuinţi 
a unui adversar politic ... 

In orice caz "rezistenţa" cetă
ţenească pusă în practică, tn
seamnA Introducerea violenţei ca 
armă de luptă poJitică in viata 
publică a ţării. 

E Interesant, de sigur. de ob
servat că această inovaţie este 
introdu&ă de un partid politic 
pentru care democraţia şi liber
tatea sunt cuvintele pe care le 
vântură şi le speculează mai 
mult. 

Şi, astfel, începe noua campa
nie care, după pretenţiuniJe na
ţional- ţărăniste, ar tre bul să fie 
de răsturnare a guvernului, dar 
care pentru opinia pubJică se
rioasă şi conştientă, nu este de 
cât un acces mai mult al unei 
dorinţt de putere care ia câteo
dată proporţiile unui adevărat 
canibaHsm politic. 

Inovaţia Introducerei brutali
tăţilor in luptele dintre partide, 
se datoreşte partidului care se 
ridică Impotriva balcanismului 

Această opinie publică ştie cum 
incep şi cum se isprăvesc cam
paniile naţional- ţărăniste. 

Viit. 

Opinia publică romdnească nu poate să lntelea!;d cum este 
cu putinţă ca un partid românesc să se solidarizeze cu duşmanii 
din afară ai României, cu cei cari sunt fericiţi sit zdruncine cre
ditul tarei, cu cei cari pledează pentru revizuirea tratatelor şi des-
fiinţarea unitâţei noastre nationale. . . " 

Presa rothermeristd este in slujba Ungariei şovme ŞI Ireden
tiste. Ca atare ia loveşte cât poate mai tare În interesele, creditlfl 
şi prestigiul României, căutând să inducă in eroare o parte dm 
opinia publicd engleztl. 

Cât de bine i-a venit acestei prese filo-maghlare să speculeze 
echivocul În care s7a pus partidul naţional- ţărănesc in chestia im-
prumuta/uit se vede din scrierile ziarelor rothermerlste. , 

Dacă se mai poate admite pântl la un punct ca polemicele 
şi adversităţi/e politice interne s4 se manife~te in ţară C~iar c.u 
prilejul unor probleme de interes general ca Imprumutul ŞI stabi
lizarea, atunci insd când duşmanii prind armele politice şi le in
dreaptă contra tărei, este de o elementară datorie pentru un partid 
politic ce se pretinde de guvernământ să risipească orice echivoc. 

In zadar am aşteptat sti vedem in oficiosul naţional-ţdrănesc o 
declaraţie precisă eaTe să risipeascd echivocul. Până acum ea nu 
s'a produs 

Spionii un~uri În Banat. 
Cine sunt "turf,tii" arestaţi la Or,ova. 

Nu demult, am .rătat, că prin ora· I şi minoritar., l-au dat o masA tlllpA
şele tArii şi mai cu deosebire prin a- rAtencă, la cel mai bun restaurant 
cele de pe frontieră, o seamil de In- din Timişoara. 
dlvlzl, fără rost, veniti peste frontleră Când discursurile erau in tol, di
sub formă "cA sunt turişU-, săvârşes; rectorul prefecture! de politie, d-I Şte
fel de fel de excrocherll şi fac chiar fan Mlhădescu, a venit la restaurant 
spionaj tn vAzul autorităţilor noastre, mArturisind ci cel sArbAtorit nu-I decât 
duse fi ele în eroare, de aceşti 10- un simplu panga, functionar al unei 
dlvlzl, cari spun mereu cA sunt. tu- bănci din Zagreb ... -
rişti·, şi cA fac ocolul pământului.... La sfârşitul banchetului, escrocat a 

Am avut bAnuiala chiar, că unii din fost Invitat să se legitimeze ,i dupA 
el .nu fac acest sport-cum ti nu- o orA a şi fost trlmla ramburs, si rl
mesc el - plAcere, el sunt trimişi spundi de toate escrocheriile săvAr
inadins sA ne sploneze, şi si culeagă şlte fn jugoslavla 
Informati uni potrivnice Intereselor Sta· Acum ni se semnaleaz.A ci la Or
tului nostru. Cum fnsl DU aveam şova directorul poliţiei ar ft arestat 
dovezile suficiente n'am Insistat asu· pe 3 indlvl.lI uogurl, care nu sunt 
pra acestei chestiuni dellcate. decAt nIşte periculoşi spioni. 

IndivizII care .'au dat drept .turl- DupA cArţlle de Jeg!tlmaţ'e IndivizII 
şU- au cutreerat oraşele, comunele şi se numesc HudlnU Ellas, Karl Fablak 
chiar cltunele din intreaga tară ,1 pe ,1 Iulius Weber. 
unde au trecut, cu blclcletele sau pe " 
jos au tot strans bani cu ta]era~· ca La perchuiţla ce II sa flcut. au 
să:" poată continua dru~ul pinA la găsit numeroase fotografii şi citeva 
capătul pAmintului... nume a diferitelor regimente, precum 
Diunăzi un aşa zis ziarist, din ju- şi douA fotografii a unor ofiţeri supe-

goslavla, trecând prin ora,u] Dostru, ri~~ _~in garnizoana Arad. Vilt~ 
,1 spunând ci face ocolul pământului;, ~ ,_ •• 
pentru studII speciale, zlarl,tII romaDi ',' ,:,=,;,_ .\ 
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La sfârşilul Vacantei Guvernul 
va continua reoli7.area programu. 
lui său de consolidare financiară, 
de organizare şi unificflre a SIa. 
tului,·· in vreme ce opozitia no· 
tionaHărănistă speră zadarnic că 
această operă nu se va putea 
înfăptui. 

Arad 30 Sepfemvrie 1928, 

JuocUeue" ... 
Comemorarea lui Raţlu,- dă prilej 

d-Iul N. Iorga a face următoarele con-o 
stătAri: 

"RomânII de acolo fuseseră pAnă 
atunci conduşi de biserică .• Preoti cu 
crucea to frunte" ... Şaguna dăduse o 
deosebită, prinCiară strălucire acestei 
hegemonil a cArjel. Dar, urmaşii lui 
fIInd numai ce-au fost şi vremea fiind 
tot mal laicA, s'a cAutat aiurea dlrma
dul. Lăsând la o parte pe profesori, 
alegerea a căzat asupra unul avocat. 
Şi de atunci cu avocaţi ,1 avocăteşte 
s'a condus politica traţllor noştri de 
acolo. 

• Dar Raliu era mal mult decât UD 
avocat. Era uo om dintr'o bucată, dArz, 
franc, de o sinceritate şi de un curaj 
care fac plăcute relaţiile cu un om politic 
şi dau o linie sigurA vieţii politice insă,l. 

"Aci stă Ingenuitatea lui"', 
D. Iuliu Manlu e destul de familia

rlut cu irooll1e d-lai N. Iorga, pentru 
ca s'o poată gusta şi pe aceasta, după 
cum merită. Dar aci e mal mult decât 
o Ironie; e un tragic adevăr. Politica 
partidUlui naţional este condusă ava
cAţeşte"'. Bine inteles, nu voim sa adu
cem vreo jignire acelor avocatf, nume
roşi de altfel cari chiar procesele lor, 
nu le conduc ln felul in care d. Iorga 
arati că d. Maniu conduce partidul 
national-ţărănesc. Adevlrul este iosă 

că tn discutiile şI hotArârlle comlte
telor partidului d-Jui Manlu, ca şi in 
polemicile de presA, găsim argu men
tele unor avocaţi de provincie şi atmos
fera imbâcsltA a culuarelor unora dlD 
judecătonUe de pace rurale. 

Lipsă de sinceritate, exagerări inu· 
tlle, amânArl veşnice, lipsă de orice 
loglcă,-iatA caracteristicile acelor 
"avocati" gata să apere orice cauzl 
şi s'o trAdez.e cu aceiaşi uşurinţă. Nu 
putem deci să ne mirăm cA un partid 
condus to acest mod, ramâne la peri
feria vletei noastre politice. 

Iar când ne gândlm bine d. N. lor,a 
a fost totuşi prea blând in termenul 
intrebuinţat. ln adevăr putini avocati 
găsim cari chiar tn micile litigii dela 
judecătorlUe de pace să aibă atitudinea 
ce o are d. Maniu in politica de Stat. 
Abia cu mijloacele vecbllor "apAri
torl" rămişlte ale "i!lbarflor· de altă 
datA, s'ar putea compara mijloacele 
Intrebuloţate de .democraţii" cari vo
esc sA schimbe "sistemul'" de guver
Dare al tlrll J 

DacA o tari poate fi condusă .. a
vodteştetl ca ,1 UD partid de vefolcl 
opoziţie, - rămâne de vAzut. Noi 
credem tnll cl este mal bine a DU 

face aceastA experientA, ci a line sllb 
observaţie şi mal departe echivoca 
atitudiDe naţlonal-tArănisti, atat de 
pUnl de Uarlante surprIze. 

Vlit. 

..,. .. -
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IN 

Jrouolia meD 
se capătă permanent MEZELURI 
gustoase de prima calitate, CARNE 
proaspătă' de VITE L, VI T Ă 

şi de POR C. 
Rog onoratul sprIjin: 

IOAN NETEU 
măcelar şi cârnăţar 

tr. Brătianu (f. Weitzer) 5 
Nr. 725. 

Asoc. Promontorlală Măderat. 

No. 4-1928 ad. gen. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa pro

prietarilor de vii din Măder~t că, 
în anul curent culesul viilor se 
începe la 11 Octombrie pentru 
proprietarii mici, iar la 15 Oc
tombrl e pentru proprietarii mari. 

Măderat, la 24 Septembrie 1928. 
No. 721 Prezidiu/o -....... -.... --

Prim. com. Pecica. 
No. 2147-1928. 

PUBLICA ŢIUNE. 
Primăria comunei Pecica a

duce la cunoştinţ~ generală, că 
În 3 Nomvrie 1928 ora 10 a. m. 
se va ţinea licitaţie publică pen
tru confecţionarea hainelor de 
iarnă a guarzUor şi servitorilor 
comunali 12 perechit şi furniza
rea a lor 12 perechi cisme cu 
oferte inchise. 

Licitaţia se va ţinea in cofor
mitate cu art. 10-83 din legea 
contab. publ. 

Pecica, la 25 Sept. 1928. 
No. 727. Primdrla. 

••• 

Cei cari c~Iătoresc in 
Al\IERICA 

sA meargA numai ~u 

unica societate Germană 
Hanburg • Siidamerika-

niaohe Dampfsohif. 
fahrts Ge •• lIsohaft, la 
care vapoarel. numai 
În porturile AMERICEI 
de miazăzi ancoreazi 
pentru debaroare, În 

Argentinia, Brazilia şi Uruguai; 
iar In Canada şi tn 

- Statele-Unite ca -

,,8 al ti c fi m eri c a linie", 
Agentura IULIU KLEIN 

Arad, Bul, ReK". Ferdl_ud 6:11, 

In apropiere cu gara Arad
Podgoria, lângă farmacla 
g KARPĂTI. g 

TRIBUNA NOUA 

Scrisori din Vaţa. 
~Urmare şi sfârşit.) 

In legătură strânsă cu culHvarea po. 
milor nohili în acesle părji trebuie să 
fie în primul rând: stupăritul. fecun. 
ditatea pomilor de aici se întemeiază 

mai mult pe fluturi şi pe vânt şi e 
ştiut că fecunditatea o asigură cu a· 
devărat numai albinele. Acestea însă 

sunt foarte pujine şi sunt degenerale. 
Nici nu se pol numi albini, ci - vorba 
domnului director general - vespi. 

De aceea, Societatea Arad-Brad 
contemplează să aducă stupi, să dea 
conşnife sistematice, să infiinteze stu. 
părH de model. Intelectualii şi fiIii a· 
picultori vor fi îngrijitorii acestor stu
pării. 

Societatea s'a gândit la stupi şi pe 
motivul, că albinele sunt foarte răs· 

plătiloare. Cel ce cumpără un stup cu 
coşnită cu tot, il primeşte c'a să·I 

plătească mai târziu, când apoi din 
însuş venitul stupului poate să.şi achite 
datoria. Peste tot apicultura e una din 
cele mai rentabile ocupaţiuni. In afară 

de rentabilitatea bănească mai este şi 
educativă, asemenea pomi culturii. In 
fiecare om sunt sădite senlill'lente no· 
bile, dar acestea sunt adormite, sau 
paralizate prin creşterea rea ce 1i.o 
fac oamenii şi Înseşi viata ta. Pomi
cultura şi apicultura sunt mijloace e

unei grl)1 va putea să ajungă la venite 
frumoase. Aiciin8ă sunt foarte pulini 
duzi. Aproape nu există. Se vor aduce 
şi s'au şi adus câteva sute dela Aiud, 
s'au aşezat in pepinieră. Din pepinieră 
se vor da popula1iei să·i planteze, ca 
să aibă hrană gândacilor de mătase, 
Mă tasa se va lucra aici, se vor a

duce războaie, sau se vor construi 
aici, se vor aduce proCesoare pentru 
a lă1i aki cât se pOclte mai mult in
dustria casnică. Urmarea firească V6 

fi: o îmbrăcăminte mai bună, mai 
frumoasă, mai împodobită cu motive 
nationale. 

Privitor la sericicultură s'a obiectio
nat din partea câtorva, că. locul nu e 
potrivit. Aici suntem la o înălţime con
siderahilă, Între munU. Clima va o· 
mori gândacii de mătasă. Aici e prea 
multă umezeală, iar gandacilor le lre· 
huesc numai frunze de duzi fără u
mezeală de ploaie sau de rouă. Dom
nul director general sus line că se 
poate face. Dacă aici suntem la o 
înăllime de vreo 200 şi câţiva metri, 
avem alte locuri, de exemplu la Bicaz, 
unde sericultura se face pe o scară 

întinsă, lot Între munti şi încă la o 
înălţime de 400-500 metri. 

• 
ducalive; ele deşteaptă in line senli. Am mai vorbil cu un bun econom 
mentele şi le pune in lucrare. Câtă pe aici despre planurile acestea. Spu
hărnicie, câtă disciplină poate să în· nea că n'a studiat chestiunea În amă· 
vete stuparul şi pentru sine şi pentru nunle, dar un lucru s'ar putea face 
allii, tocmai din hărnicia şi din disci- foarte lesne şi încă un lucru despre 
plina albinelor. care n'am auzit vorbind pe dl director 

De a1iă parte slupărilul ar da po· general C. Niculescu. 
pulatiei un mijloc de traiu, sau de îm· E vorba de idustria laptelui. Iarba 
bunăHitirea traiului. Mierea e O hrană e toarle bună pe aici şi este multă. 
nutritoare şi sănătoasă şi ar avea mare VacIle încă ar fi de bun soiu şi ar 
trebuinlă de ea populatia aceslor părti. da bun lapte, dar nu sunt îngrijite cum 
Ar fi şi un mijloc de îmbogălire chiar, ar trebui şi - vorba lui - sunt de
clici prisosul de miere se va vinde pe generate • .r;u oarecare chelluială. care 
bani frumoşi, s'ar răsplăti însă - s'ar putea aduce 

Şi aci sunt Însă de cei cari încearcă tauri de soiu bun şi printr'o prăsire 
să pună bete in roată. Se face o con· sistematică s'ar ajunge în răstimp de 
trapropagandă. Că pe aici nu trăiesc câtiva ani la vaci bune, care să dea 
albinele, că nu aduc nici cât le Irebue lapte şi mai bun şi mai mult. Până 
lor, şi allele. Şi cei cari fac această atunci să se facă un inceput de indu~ 
propagandă proastă sfupărifului sunt strie a laptelui. Populatia să tie in. 
tocmai pu1inii stup ari din împrejurime. demnatii să·şi Îngrijească mai bine 
Ei adecă se tem, că desvoUarea api' vitele, ca să·i poată da hrana laplelui 
culturii ar fi în paguba lor, că n'ar în măsură mai mare, iar prisosul să 
vea aşa bun pre1 mierea tor în urma fie adus la JăptăriiJe c(> s'ar infiinta. 
concurentei prea mari. De aceea, îmi Aici să fie mai bine plătit şi ce nu se 
spunea domnul director general, ar fi poate vinde ca lapte, să fie lucrat in 
bine ca în biserici să se predice mai unt, caşcaval, brânză.~ E ndevărată 
mult despre iubirea aproapelui in. batjocură ce se face aici· cu laptele. 
forma, că făcând bine altuia şi tie iti Femeile îl aduc in mici cantilăti la 
faci, sau că făcând rău altuia şi tie Vata din Târnava şi celelalte sate, ca 
îţi faci rău. Perzându·ti vecinul vei. aici să·I vândă la restaurante, sau vi. 
peri şi tu. A mBi adăugat, că iubirea zilatorilor dela băi pe pretul de 5-6 
Bproapelul, ajutorarea lui în vreme de lei litru. Nici drumul; nici vremea nu 
lipsă, ridicarea lui din mizerie e nu sunt plătite, iar laptele e daI pe ni. 
numai o virtute creştinească, ci e tot· mica. Şi când te gândeşli că acel 
odată şi o regulă economică. lapie e luat dela gura copiilor şi nu. 

Fiindcă am ajuns la aceste gânduri mai de dragul celor cinci lei, te cu. 
în legătură cu stuparitul am putea să I prinde o jale. 
luăm un exemplu tocmai din vieata Am pus şi aceasta aici, deşi nu-mi 
apiculturii. Stupul slab, cu miere ne- vine să cred, că ar fi trecut·o cu ve. 
indestulitoare trebuie să·l hrăneşti cu derea .. neBstâmpăf8tul" dela Societa
miere luată dela alti stupi. iar· sode· tea Arad·Brad. Nu putea să o treacă 
tateB omenească, fie in torma unei cu vederea cel ce are atâtea planuri 
comune, fie in forma unui stat, va frumoase. atâta experienjă. atâta ve. 
trebui sfii poarte de grija cetătenilordere largă şi mBi ales atâta inimă bună. 
cari sunt in mizerie in paguba celor Calităti1e acestea nu sunt puse pe 
instări1i. hârtie de geaba. Cine încearcă inăI~ 

Domnul director general mai are tarea populatiei acesteia din mizeria 
şi alte planuri, că de aceea l~au nu· materială şi culturală, le merită. 

,mit Niculescul neBstâmpăratul. • 
Voiu Înşira unele din ele şi mai Deasupra tuturor planurilor compli. 

ales, că .,fea să facă prin populatia cate. el are un plan: ~ajutorarea po~ 
de aici sericicultură. Care femeie pulatiei, să dea Românilor de aici 

'sau copil nu ar putea să ingrijeascl lucru şi posibilitatea unui traiu mai 
câteva sute de gfutdacl de mătasă cu omenesc: In toate părjile. la toate lu
cea mai mare plăcere? Şi În urma crurile se intrebuinteaza RomânL Inee. 

Nr.40. 

pând cu ciuberele pentru marmeladă 
toate lucrurile sunt comandate dela 
Români şi înc~ după o repartizare si
stematică în aşa fel, ca să aibă lucru 
cât mai multi din cât mai multe sate. 

Acest direc10r general line şezători • 
cu muncitorii fabricei de ciment din 
Gurahon(. In Dumineci şi sărbători. 

după sfânta Sllljbă din biserică îi duce 
din sale la un loc ales. Vin feciori. 
fete şi vin şi bătrâni. Aici li se cite· 
şte, ii înva\ă cântări, dansuri; au gra
moton cu plăci alese de cântări şi 

dansuri Se spune că sunt ascultate 
cu o deosebită plăcere citirile din 
"Vietile Sfin1ilor" de M. Sadoveanu şi 
Pălrăşcanu. Beuturi spirluoase nu se 
duc, ci În locul lor se dă. limonadă. 
sirop. Beuturile acestea răcoritoare 

tin locul celor alcoolice şi incă foarte 
bine. La inceput era teama, că patima 
bejiei işi va cere partea sa, dar s'a 
dovedit contrarul. In chipul acesta pe· 
trec până seara în veselie 'Şi in ascnt
tBrea cântărilor şi citirilor. în privirea 
dansurilor. Şi conterinţe li se citesc. 
Studentii dela politehnică veniti la fa· 
brica de ciment să facă praxă, se in. 
treC' în conferintele pentru muncitori. 
Un student în filozofie a venit să facă 
studiu asupra psihologiei muncitorilor. 

In adevăr, aici s'ar putea face vaste 
studii, in deosebi asupra educatiei, 
asupra disciplinării muncitorilor în spe· 
cial şi în general asupra pedagog iei 
masselor. Preotii ar putea să facă 
studii paslorale, care tot pedagogice 
ar fi, dar privite din alt unghiu. 

EI 
ve 
E: 
la 
zi 
la 

OI 

ro 
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Dl director general spunea. că nu 
caută să câştige sută la sută nici în 
educatia muncitorilor. E încântat când 
vede că unul se lasă de patima betiei, . Il 

Unul câte unul să câşlige din ei 

te 
c: 

spunea - că pe toti ştie că nu·i cu 
putintă. 

Cu toate acestea, eu încheiu dorin' 
du.i domnului director general şi ru· 
gând pe Dumnezeu să·i dea vieală şi 
putere să·şi vadă împlini~e planurile 
- sută la sulă. 

Preot F. Codreanu. 

Noul tren rapid 
Bucureştl-Cluj-Satul-Mare. 

Astăzi va avea loc cursa de probă 
a nouluI tren rapid Buc ureştl- Clul~Satul 
Mare, in vederea stabilireI definitive 
a tlmpllor de mers. 

In tren va lua parte numaI comisl
unea de studii, compus! dIn delegaţi 
ai serviciilor de mişcare, tracţiune şt 

intretinere. 
Acest tren va scurta drumul intre 

Bucureşti şi Satul Mare - rn total 
790 kilometri - cu circa 10 ore, 
străbătându-l in 15 ore şi 49 minute. 

Distanţa Bucureştl-Clui. care actual
mente le face in 16 ore, va fi străbă
tută numai in 9 ore. 

Prin infiintarea acestui tren, care va 
fi pus la dispoziţia publicului cam pe 
la jumătatea lunei Octombrie şi care 
va avea o garnItură de lux, compusă 
din vagoane noui, de construcţie mo
derDă, sosite alaltăerl din italia, vom 
cSştlga, in special, apreciablle imbu· 
nă tăţlrl tn legăturile cu Occidentul. 

Actualmente distanţa Bucnreşti-Bu

dapesta se face o noapte o zi, in total 
peste 24 ore. . 

Noul tren va face ca un călător 
plecat de dimineaţă, la orele 6 
dIn gara de Nord si soseascl la 
Budapeata tn acelaş zt. Inainte de miezul 
noptel. 

In acelaş. timp, dela Budapesta, se 
vor tace. legături rapide in dlrecţiunea 
Viena, Ostende şi Paris, legături 
lnexlatente azi 11 trenul accelerat No. 41. . ...... --
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Canada-Argentinia 
Uruguay şi Statele~Unit 
cu vapoarele cele mai 

bune şi luxoase. 

'lnformatiunele gratuite 
Norddeutscher Lloyd 

F. Missler 
. Bul. Regale Ferdinand 63 

visavis de gara Electrică. 

CONVOCARE. 
Onor. acţionaria "Societăţii Anonime de 

Electricitate din Ineu, Jud. Arad" sunt con
\'ocaU prin prezenta, la Adunare} Generală 

Extraordinară a Societăţii, care sa 'la tinea 
la Ineu, in sala de şedinţă a Primăriei, În 
ziua de 17 Oetomnie 1928, Miercuri d. m. 
la ora 3 

Ordinea de zi a Adunării Generale Extra
ordinare va fi următoarea: 

1. In urma decisiunei Tribunalului Co
mercial din Arad, complectarea formalităti

lor legale şi aprobarea constituirei făcute in 
primele două adunari generale din 6 No
emuie 1927 şi 1 Iunie 1928, 

2, Raportul technic şi financiar a Comi
tetului de Directiune, de~pre activitatea So
cietăţii pe primele 9 luni de exploatare. 

3. In urma aprobarii a Ministerului de 
lndustrie şi de Comerţ, sporirea capitalului 
social dela Lei l,2UO 000. - la Lei 2.000,· 
000. - Emiterea noului prospect de emisi· 
une, modalitătile acoperirei nouilor emisiuni, 
pe lângă observarea dispoziţiuni1or Codului 
Comercial. 

4. Eventuale propuneri. 
Conform aH. 16. a statutelor, Adunarea 

Generală va fi \'alabil constituită, dacă nu
marul .actionarilor prezenţi, cel puţin 7, re· 
prezintă cel puţIn 1/~ din capitalul social. 
Dacă la prima Adunare 1/~ din capital nu I 
~te reprezentată, Adunarea Generală va fi 
amânată de drept cu 1) zile ~i atunci va fi 
considerată legal constituită oricare ar fi ca
pitalul reprezentat de acţionarii prezenti. 

Conform art. 17. a statutelor, actionarii, 
cari doresc a face propuneri in Adunarea 
Generală în afară de propunerile fixate in 
ordinea de ti, vor inainta cu cel putin 8 
zile înaielea Adunării, propunerile lor Înscris 
către Consiliul de Admiaistratie. 

Dat la lneu, in ziua de 15 Sept. 1928. 

No. 718. Con.<ililll d~ Administratie. - ............ --
Loc deschis. 

Incunoştinţare. 
Fiu1ui meu Teodor Flocos (do

da) să nu· i crediteze nimeni ni
mic că ieu nu plătesc. 

Nădlac, la 26 Sept. 1928. _ 
No. 722. Petru Flocos. 
Pentru cele de mai sus ZIarul nu-ş.I la ris

punderea. -............ --.. _._._._._ .. 
I Peşte proaspăt I I şalău, .cega, crap, i 
• ŞI somn I I se capăta. In fiecare zi 
• la firma 

118511 lUIWnci 
I Calea ~~~.~Iul •. I 
I Peşte sărat tn eDgrO! şi I 

la detall. No. 701 

•• • • • • • 

TRIBUNA NOUA 

BISERICA 

Evanghelizând ... 
Dumlneca XIX. după Rusalil. 

.Precum voiti să vă facă vouă oamenii 
faceţi şi voi lor asemenea.· Luca VI. 31. 

Nu vă bate la ochi o generală ne- I nav curăţă ca şi un deslnfectator pu
mulţumire pe care o iottmpinăm la I rolul raoelor scoblte de mlcrobii egols
tot momentul? O serie de jalbe se mului. EI/aoghellstul ca plutlcltatea 
ridică din toate părţile. Părinţii tm- pictorului ne zugrăve9te pe Mâotui
bătrâniţl de muncă şi griji se plâng torul din a cărui gură lase todruma
de [ndlfelenţa şi lipsa de ajutor din rea pozItivă de completă vindecare: 
partea celor mai obligaţi la aceasta: Iubiti pe duşmanII voştri, faceţi bine 
fiii lor. Fratit trăiesc in ceartă, se ju- ŞI ditl cu imprumut nimic nădăjduind 
decă pela tribunale mal răo ca ,1 - şi plata voastră va fi multă ,1 veţI 
străinii. Neamurile poartă procese tn- fi fiiHe lui Prea Jnalt clci el ~8te bun 
delungate şi pline de ură pentru câte- către cel nemulţămitori şi răi. Fiţi 

un petec de pământ. De stai de vorbi deci milostivi, precum şi Tatăl vostru 
cu unul dintre cei interesaţi ia pâra milostiv este. 
ce decurge, DU auzi a'ceva de cât Cu aceasta incheere ne dă IcoaDa 
grele cuvinte contra celor ce după sufletului depUn sănătos, ce se apropie 
sânge atât de aproape-I stau. In toate de Tatăl făcând fapte asemenea LuI. 
părţile neintelegere, ură, pizmă, ceartă, Pâuă la aceaită perfecţie sufletească 
blăstem şi sudalme. Nu se incinge un este ocale lungă de făcut. 
schimb de idei acasă, pe stradă, ln Hai stăm incă in stadiul primar al 
tren, În târg sat ori oraş fără să boalei egolsmusmaluJ. Vom căuta in 
nu să dee expresia cea mai puternică rindul dlntatu măsurile profilactlce de 
de nemulţumire de faptele celor cu localizare a boalei, sIăb!ndu-o apoi 
cari suntem sortltl să convleţuim. Este prin stârpirea microbilor şi numai 
această stare normală, sănătoasă 11 dQpă o indelungată cară putem apera 

DesIgur că nu; ii lipseşte ceva.5ta- la starea perfectă a sănătăţii suflete,ti 
rea aceasta este o aberatie, o boald. asemănătoare la fapte cu cele ale Ta
Ca atare vii avd şi ea microbul ei, de tălui. 
care este provocată şi care lăţindu-se ~ână atunci si pă,im cu Îndrizoeali 
fără a i-se pune stavilă, intoxlchează sat!sfAcând prima poruncă mântultoare: 
mollpslndu-se toţi cel ce ajung prin Precum voiţi sd vd facd voud oa
vre-un mijloc in atingere cu purtăta- menii. Jaceţi-le şi voi lor asemenea. 
rul el. Dacă am ciuta diagnoza boalei Cântăriod faptele noastre contlnu 
atât de lăţite, ce produce această abe- St b acest raport a tinerii in evidenţă 
raţte socială, am găşi~o adânc tăpată a voJnţii ce/OI de aproape, iată cA am 
in ~eu"-nul fie:ăruia dintre cei cari sunt Întrodus in "eu"-! nostru leacul or
atât de plini de jalbe şi in acelaş timp donat cu atâta competinţă de evan· 
şi io sufletfll acelor de a căror fapte gheItstul Luca. Continuând in aceastA 
se plâng ace~t!a. Avem de a face cu cară dletetică sufletească ne vom rl
a boală sufletească, ce face si di ipară dica incetul la acea perfecţiune pe 
tot in faţă dorirllor ce pornesc din care 01-0 zugrăveşte Mântultorul in
.eu" şi cari cer sA fie iatisfăcute cepând cu cuvintele: 
pentru indestullrea poftelor celor mai lub;tl pe vf!şmaşLi voştri •.• 
de jos ale aceluiaş "eu". Boala C. Turicu. 
aceasta este cunoscută prin cuvântul 
t2oism. Este foarte răspândltă mai ales 
În straturile sociale ce stau pe o 
treaptă Inferioară culturală. Se pUlle 
in calea progreselor inalte splruuale 
şi ca atare este un periculOS flagel 
in drumul evoluţiei perfecţiuni ome
neşti. 

Mal potrivit rem ediu contra acesteI 
boale nugăsim loc, decât În Evan
ghella lui Luca despre care spuneam 
cu a slptăma,nă inainte că a fost un 
iscusit medic. Pericopele evanghelice 
după Luca sunt tot atâte ,eapte me
dic: le psihice. cari urmate intr'o coo
tllluă aplicare - dietă, pot spulbera, 
smulgând din rădăcini, chiar şi mo
Iipsltoarea boalA a egoismului. Pert
copa actuală eate un recept anti
egofstlc. Să o urmărim deci cu aten
tiune: 

Precum voiti iA vă facă vod 01-

menU, faceţi-le ,1 voi lor asemenea .... 
Daci Iubiţi pe cei ce vi iubesc pe 
voi, ce multumită puteţi avea? Doar 
şi păcătoşII au iubire pentru cel ee 
le poartă Iubire. ŞI dacă faceţi bine 
la cel ce vi fac vouă bine, ce mul
ţumitl aveţi? Doar şi picătoşU acela" 
lucru fac. ŞI dacă imprumutati pe 
acela dela cart nădăjduiţi si luati, ce 
mulţămită puteţi avea'1 Doar şi pă

cătoşii dau cu imprumut păcltoşllor, 
ca si primească toapol intocmai. 

Plnl aci ţine partea cea diatlla i m~ 
dicamentului: UD aliaght de iotfebiri 
eu rlspanaarl, caripltlullie de gindire, 
fi trecute pr1a resursele .eu·-lui ba)" 

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

1,·=~(R~nHlI=~ 
t reslauranlul meu, .; 
1. mutat tu Str. Spiru Gh. 31 ~ 
: unde alB aranja1 un local modem I 

• cu sala de • 

!. Rg~laurHnt ai ~~~ar8. ti 
It Se servesc vinurile cele mai 4t 
• bune, bere la pahar şi sticlă .• : 

. 1 Mâncări alese, calde şi reci. 1 

• IOSIF HEGHEDUS •• 
\ No. 726. l .... -._ .. ~ ......... ~ 
No. 963-1928. 

CONCURS 
Primbia Ţlpar publică concurs 

pentru indeplinirea alor 2 pos
turi de guarzi comunali. Cere
rile adjustate cu toate actele pre
l"ăzute de Statutul funcţionarilor 
pubJici se vor tnainta acestei 
Primării până la data de 1 Nov. 
1928. 

Retribuţiunea este prevăzutl 
fn bugetul comunei. 

Tipar, la 23 Sept. 1928 .. 
No. 720 Primdrla. --....... . 
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S-a deschis 
Prăvălie nouă 

de PEŞTE 
unde se poate căpăta zilnic 

toate felurile de peşte 
proaspăt şi sărat in angro 

şi detail la 

: M. H~r~mouici 
Str. Matei Corvln No. 1. 
Lângă F armacia WElSZ. 

Rog observati Bine Firma mea 1 

Primăria Municipiului 
A rad. 

Nr. 21.801-1928. 

PubIicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă gene

rală. că pentru procurarea aloT 
300 vagoane lemne de foc (100 
vagoane fag despicat şi 100 va
goane amestecate, despicate),
necesare Uzinelor Comunale, -
in ziua de 20 Octombrie 1928, 
ora 10 Q. m. se va ţinea licita
ţie publică cu oferte tnchise şi 
sigilate în biuroul Servic1ului eco
nomic (Primăria t etaj Camera 
Nr. 104) in conformitate cu Art. 
72 şi următorii din Legea asupra 
contabilităţii. publice. 

Caietul de sarcini se poate ve
dea la Uzinele Comunale in orele 
de serviciu. 

Arad. la 20 Septembrie 1928. 
No. 7 J 7 Serviciul economic. ...... --
Prim. Şimadul de Sus. 
Nr. 712-1928. 

l?UBuICft fiJUnE. 
Primăria comunei Şimandul de 

sus publică licitaţiune mmuendă 
pe ziua de 26 Octomvrie 1928, 
ora 8 a. m. pentru furnizarea alor 
4 vagoane lemne de foc, cali
tatea 1., pentru incălzitul primă
riei şi locuinţei notariale. 

In caz de nereuşită fixăm a 
doua licitaţiune pe ziua de 16 
Noemvrie 1928, ora 8 a. m. 

Ucitaţia se va ţinea cu oferte 
iDchise şi srgHate in conformitate 
cu Art. 72-83 din legea conta
biiităţii publice . 
Şimandul de sus. la 20 Sep

temvrie 1928. 

No. 719 Primdria • .... 
Ciorapi pentru şcoala 

Svetere. PoulovereJ ve s te 
t r I cot a te pentru bărbaţi, 
femei şi copii. Mare asor~ 
timent tn cămăşi bărbăteşti, 
cravate, fuI oare ~i parapJee 
de mătasă şi lână, pălării 

pentru bărbaţi. etc. 
se capătă la firma f---_ SZUCS ---
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D===============O 
flu~o~it ~:::n~ 
1n mare asortiment la 

STlt.ASSER 
prăvălie de modă 

vis-a-vis cu biserica luterană. 

0===============0 

Ofensiva Grâului. 
Influ - In ziua de 16 SeptemvrIe ta 

avut loc in localul şcoalei primare de 
Mieii o conferinţă pentru prelucrarea 
cât mai bună 8 pământului şi în vede
rea sporirei productiunf agricole. In 
scopul mai sus artitat s'a pornit o pro
pagandă serioasă cu ajufoare efective 
care va fi .ofensiva grâului". 

De la orele 2 p m. suie de săteni 
aşteptau cu nerăb'llare sosirea confe
renliarului afară de autorită1ile locale, 
preoti şi înYăIători care au participat 
activ cu loIi şi agronomtll regional D. 
Miscu,a. La orele 480 p. m. soseşte 

automobilul cu dnU D. Stoicescu con
silier agricol al Judetului; V. lese8m 
inginer agronom şi Nicolae Popescu 
DirectoruJ CameriJor agricole - venind 
deja Răpsig unde au tinut iarăşi o 
conferinla.. Dnu) Sfoicescu deschide 
conferinta şi În cuvinte. in intelesul 
lăranilor le :explică pe larg Întreaga 
activitate pe cllre trebue să o depună 
tiecare agricultor la munca câmp ului: 
in primul rând este aratul care trebue 
făcut cât se poate de adânc şi sisfe
matic ca să poată avea o recoUă bună 
şi abundentă, insemântarea cum trebue 
făcută. pentrucă ea nu se poate des
voUa decât numai atunci când e făcută 
in conditiuni bune. deasemenea trebue 
făcută salamizarea grâului ca să fie 
curat. căci astfel se poate obtine pro. 
duse satisfăcătoare. Inchee îndemnând 
pe agricultori ca să munceasdi cât 
mai mult fiindcă numai alun ci vom 
putea avea o recoltti abundentă care 
ya satisface cerintele interne ale tări. 
şi ne ,a perrr ite să exporfăm şi celor
lalte tărI. 

După aceea i,i continuă drumul mai 
departe spre Arad. 

Aceste conferinte se vor line în tot 
jud elul in comunele mai insemnate, cu 
diferiti conferentiari din partea Minis. 
terului Agriculturi cari vor aduce mare 
folos. 

Asistent. --..•.• --
PRIMĂRIA 

Comunei Curtci 
PUBLICAŢINE. 

Primăria comunalA Curti ci pu
bBcă licitaţiune mlnuendă cu o
ferte inchise şi sigiJate pe ziua 
de 10 Octomvrfe ) 928 ora IOa. 
m. pentru confecţionarea haine
lor de iarnă 'Ii tncălţămintelor 
poliţiei comunale şf anume: 4 buc. 
chipiur;, 4 pantaloni, 4 mantauă 
şi 4 buc. sisme şi pentru confec
ţionarea a lor 12 mantale de iar
nă gaarzilor de noapte. 

CondlţiuniJe de licitatie se pot 
vedea la Primăria corn. Curtici 
intre oarele oficioase, 

Licitaţia se va tlnea In confor
mitatea cu legea contab. publice. 

Curti ci, la 6 Septemvrie 1928. 
No. 731 Primdria. 
No. 2727-928 . 

TRIBUNA NOUA Nr. 40 -• 

Iar sÎsteDlul intintidării? 2. Registre şi imprimate 
3. Facerea gardului dela pri

mărie şi cimitir Neobositul consilier comunal 
dl Iosif Vulpe care in timpul re
lativ scurt dela dizolvarea vechiu
lui consiliu incoace prin activi
tatea domniei sale fecundă şi des
interesată a stârnit admiraţia şi 
recunoştinţa noastră, a dat in vi~ 
]eag Incă una din abuzurile să
vârşite de unul din funcţionarii 
primăriei, sub aripa ocrotiţoare a 
fostului primar. 

In raportul domniei sale citit 
tn. şedinţa consiliului interimar 
dl consilier Iosif Vulpe aduce 
acuzaţiuni grave dlui V. Cucu 
medicul şef al oraşului, care abu
zând tie funcţiunea pe care o 
ocupă ar fi comis nereguli grave. 

Capetele de acuzare sunt ur
mătoarele: 

J •. N'ar fi căutat pe bolnavii 
dimlnului infirmilor ne implinln
du-şi astfel datoria sa de medic 
curant cu toate că incasa o leafă 
specială pentru aceasta. 

2. A refuzat net să panseze 
rana deschisă a bătrânului Savu 
Sida pe motive fanteziste. 

3. A refuzat se cerceteze pe un 
bătrAn infirm, care a fost ingro
zitor maltratat de fostul admi
nistrator. 

4. S'a făcut vinovat de com
plicitate tn chestiunea neregule
lor săvArşite de d-l Eugen Cova
cevici. actualmente suspendat, 
care in calitate de funcţionar al 
primăriei şi fiind tnsărcinat cu 
controlul asupra administratorului 
şi asupra acrotiţiior din Căminul 
infirmilor, s'a imprumutat cu bani 
dela cei puşi sub controlul său 
fără să restitue nici un ban. ',,1 

Procesul-verbal dresat cu 0-
cazia repetatelor plângeri ale 
Ocrotiţilor deJa casa infirmilor in 
chestiunea fmprumutului dat d-lui 
Covacevicl, Imprumut care re
prezintă o sumă insemnată, cu 

PREFECTURA 
Judeţului Arad 

Servo Tehnic al Judeţului. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se publică licitaţiune pe ziua 

de 20 Octomvrie 1928 la ora 11 
a. m. la Prefectura judeţului Arad. 
pentru darea in intreprindere re
construirea sect. klm. 7-9 a şos. 
jud. Mişca - Vânător - Berechiu 
şi anume: 

1. Pentru terasament, refacerea 
şi ci1indrarea şoselei incJusivă 
transportarea de material de piatra 
pe şosea cu suma totală prelimf
nat~ în deviz este de Lei 480 000. 

2. Pentru aprovizionarea piatră 
brută şi spartă in calitatea de an
dezit, furnizată şi descărcate la 
gara Livasă Mică cu suma pre
liminate in deviz de Lei 498.000. 

Condiţiunile de licitaţie şi pro
Iectul se pot vedea la Serviciul 
Technic al Judeţului Arad in orele 
oficioase. 

Licifaţlunea se va ţine tn con
formitate cu dispoziţiunile legei 
contabilităţii publice art. 72-83 
în localul Prefecturej Judeţului 
Arad. 

Arad, la 27 Septemvrle 1928. 

toate că a fost prezentat d-Iui 
doctor Cucu. domnia sa în loc 
să ia măsuri le necesare a rupt 
procesul·verbal. 

5. A dat afară pe o femee 
călcată de o bicicletă şi rănită 
de pavajul străzii cpre venise la 
dânsul ca să-i solicite vizita me
dicală, sub cuvâ,nt că nu el ci 
Spitalul e in drept să-i constate 
leziunile. 

6. Fabrica certificate in biroul 
primăriei, pentru bani. 

Comisia Interimară luând act 
de gravele acuzaţi uni aduse a 
dispus cererea delegării unui 
inspector general sanitar dela 
Ministerul Sănătăţii pentru face
rea anchetei. 

0-1 consilier Iosif Vulpe a cerut 
imediata suspendare a d-Iui Cucu 
în Interesul ancheteI. 

In declaraţiile date de d-l Cucu 
medicul şef al oraşului ziarele 
minoritare domnia lui recurge la 
demodatul sistem al intimidării. 
D-J Cucu amenintă că va inter
veni la Inaltul Regent 1. P. S. S. 
Patriarhul Miron Cristea cu care 
este .bun cunoscut", In cazul 
când nu ii se va da "paceu

• 

Suntem Informaţl că d-I con
silier 1. Vulpe care posedă şi 
alte cu mult mai grave şi com
promitătoare probe contra d-lui 
Cucu, va face Intr'unul din vii
toarele şedinţe ale Comisiei in
terimare o nouă interpelare. 

Sperăm că cei cărora le re
vine greaua sarcină de a duce 
până la sfârşit opera de purificare 
a elementelor abuzive acumulate 
In functiuni Inalte de către fostul 
primar, nu se vor lăsa intimidaţi 
de ameninţări copilăreşti ci vor 
şti să stârpească răul din rădă
cină, indeplinindu- şi astfel în In
tregime chemarea. 

Z. H. 

Public·tiune• 
Se aduce ia cunştinţă amatori

lor, că In ziua de 30 Octomvrie 
1928 orele IOa. m. se va tinea 
in localul primăriei din Hă{magiu 
licitaţie publică tn conformitate 
cu art. 72 şi următorii din legea 
contabilităţii publice pentru fur
niturHe, transporturile ]ucrările şi 
arendăriJe de mai jos: 

1. 288ms lemne de foc pentru 
primărie şi şolile primare 

D I R E c 

4. Confecţionarea vesmintelor 
şi ghetele guarzilor comunall 

5. Darea in chirie a cărăuşitu
lui comunal 

6. Darea in arendă pe anul 
1929 a vămii târgului comunei 
Hălmagiu. 

Hălmagiu la 25 Septemrvie 1928 
No. 729 Primdria. 
No. 828 I 928. 

••• 
PRIMĂRIA 

Com unei Sepreuş 

PUBLICAŢIUNE. 
Se aduce la cunoştlvţă generală 

că in ziua de 15 Oct. 1928 se 
ţine licitatie publică la Prmăria 
Sepreuşi pentru repararea locuin· 
ţel notariale. 

licitaţia se sa ţinea In confor
mitate cu Legea contabilităţii pu
blice Condiţiunile de licitaţie se 
pot vedea In biroul notarial sub 
orele oficioase. 

Sepreuşl, 7 Septemvrie 1928. 
No. 128 Primdria 
No. 1599-1928 

• •• 
PRIMĂRIA 

Comunei Curtci 
PUBLICAŢIUNE. 

Pentru construirea din nou a 
celor 2 fântani din hotarul şi alte 
2 fântAni din interiorul comunei~ 
precum şi pentru furnizarea ma
terialului necesar la construirea 
acestora, se pubHcă Iicitaţiune' 
minuendă cu oferte fnchise, care 
se va ţinea la Primăria comunei, 
Curtlci in ziua de 30 Octom vrie 
1928 ora 10 a. m. 

T 

Fântâni1e din hotar se vor con- . 
strui din inele de ciment iar cele 
din interiorul comunei din ţevi. 
de fier. 

Condiţluni1e de Jicitaţie se pot 
vedea ]a biroul Primăriei, In cur
sul oarelor oficloase, iar licita
ţiunea se va ţinea in conformi
tate cu dispoziţiunile legii conta
bHităţii publice. 

Curtici, )a 26 Septemvrie 1928. 
Primdria. 

Nr. 2491-1928. No. 730. 

1 U N E Ă 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află în situatia plăcută. ca S8 servească Ono public 
cu gaz de calorie înaltă, cu aI cărui ajutor putem. ca În 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări 
a călca rufe şi a ne scălda. IstaIatiunile necesare şi 
monlările le executăm pe raie şi pe prejuri de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Str. Muciu Scevola 9, Il şi 13. - Telefon 27, 25 şi 16. 

BIR OUL UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 sUi la dispozitia Ono public 

in ce priveşte comenzile etc. 
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