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I 
ţărănesc încearcă să inaugurcze un 
alt sistem anarhic, acel al ră,pând!rll 

de ştiri tendenţioase dela cetăţean la 
cetăţean, dela grup la grup, ce se 

Continuăm seria distribuirei 
:? ugetului judeţean Arad după 
t1um urmează: 

m ului - aruncat lor, acestor practică mal cu seamă în satele şi 
martiri ai Unităţii noastre Natio- oraşele din Ardeal. 

Un milion lei pentru instalaţii 
p e cuptoare necesare uscatului 
. uctelor in regiunea Crişului-

nale, invederează. adânc, cu a Astfel, agenţii acestui partid in
subtilă intuiţie de valorificare, dtamtlă pe cetăţeni la nesupunere fată 
aleasa personalitate a domnului de legile tării, fiindcă guvernul pleacA 
Ioan Georgescu, Prtfectul JLlde- şI va veni partidul naţional-ţărănesc 

[
ălmagi. ţului Arad. care va aduce numai binefaceri. 

' Ţinem să relevăm această im
ortantă operă in care se res-

Fără nici un inutil lux de sear- Se cere oamenilor să ou mai dea 

-tânge distrugerea moralităţii cre
n de infiltraţia atât de intensă 

alcoolismului şi din tot com
lexul de dezagregări materiale 
crustate de flOlele veninului, 
ărei fizice şi morale a unei ţă
nimi neluminate. 

băde comentarii pa \iti ce, lăsăm ascuHare organelor a d mi n i 5 t r ati ve 
celor chemaţi să dea adevăratul fiindcă nu mai au de aşteptat decât 
verdict, toată expansiunea de puţin şi partidul naţional-ţărănesc il 
laude celui care condus doar de va deslega de toate obligaţiile faţă 

etica, propăşirei Statului JOmân de &tat. 
işi duce in aceste vijelioase ţinu- Iar acolo unde comuniştii îşi des
turi, opera de adevărată şi innăI- făşoară activitatea lor, partidul naţlo
ţătoare consolidare naţională. nal-ţărănesc ii ajută pentru a indemna 

[fi 
a. entru profilaxla tuberculozei. 

.... . .". ...., 41V44 

D~la agitatie şi defăimare 
in fouărăşia comuniştilor la creil-

pe muncitori să nu-şi facă datoria. 
lată dece poate fi capabil un parttd 

pollllc. 
Orlcâte svârcollrl ar mai incerca 

partidul national-ţărăn esc şi orice in-

S'a prevăzut deasemenea un 
t milion pentru construirea u
i sanatoriu 1n care cei bol
vi de tuberculoză să-şi poată 
ina suferinţele intr'un cât maJ 
mod spirit de civilizaţie şi ur-

rea a1mosferei de neincredeTt~. tenţli criminale ar mal continua să ÎD-
faţlşeze, nu face alt;:eva decât să se 

- Ce II adus şi ce aduce par1idul nil- scoată singur din rândul organizaţiilor 
tiona]-lnrilnesc In viaţa noastră politică -

I anism sanitar. După zece ani dela unire, partidul 
[ntr'un timp, când aşa de rar I 1 ă ' i d ore oliticianfsmul nostru îşi îndreaptă oaţ ona -ţ rănesc n a ncetat nicio ată 

să·şl justifice existenţa sa politică de-
ivirea spre cei năpăstuiţi de cât doar pentru practicarea unor &15-

inele create prin prostituţia 80- teme şi introducerea in viaţa noastră 
ală a intern periilor vieţii post- polltică a unor metode cari n'aveau 
llice, un gând aruncat celor să contribtle cu nimic la consolidarea 

j
"ZUţi in mlzeria fizică a desti- noului stat româa. 
lui, valorează enorm în acea- rrodus al unor vremuri anormale 
ă pâclă de multicolore preocu- continuă să p.oarte şi az.! pecetea a-

. f"ri egoiste. cestul păcat iniţial. 
lur 'Pe lângă atitudinile negative pe care 
C. Organizaţia judeţului. le-a adoptat in toate marele probleme 

f Pentru repararea dru'murilor de stat, partidul naţional-ţărănesc n'a 
~ş munale s'a acordat lei 600.000 ezitat să·şl însuşească mijloace de 

munelor sărace, iar pentru 1n- luptă politică caracteristice organiza
) frirea digulu! Crişului intre Gu- liunllor anarhisto-comuniste. 
as honţ şi Sebeş - excludând EI a proclamat ca doctrină condu-

punerea pământului sătenilor că~oa~e !Upt~ d,e clasă şi a deslănţuit 
Fundaţiilor Crişu!ui _ O jumă- agitaţii In dlfentele straturi populare 
răs te miI ion lei exploatând fără scrupule nevoi Ine-
'c ' . , I rente vremurUor de după r.!izbolu. In 

ntru intreţinerea spiritului acelaş timp nu s'a sfiit ~ă se intovă-
.sp raşească cu toţi duşmanii de aici şi 
po cultural şi artistic. din afară, patronâod conspiraţiile co· 

lb!j Pentru stimularea coruri lor şi muniste ce ţinea la distrugerea orga
~ă. farelor ţărăneşti s'a prevăzut nhaţlel de st{lt şi defăimând losUtu

fond de 300.000 lei, iar una tille tărel peste granită alături de toţi 
tă mie lei s'a distribuit pentru cei ce nu văd cu ochi buni prospe-
. mpărarea de călţi elevilor să- rare a României. . ', 
ci din diferite comune. Tot ŞI când toate aceste sisteme 5 au 
asemenea, Societăţjj Corale t dovedit ca neserioase .filnd înlăturate 
rmania" acest lăudabil instru- de bunul stmţ al opl,OIel publice au 
nt de s~rioasă propagandă ro- anunţat apoi in tllată lumea acea fai
nească - j s'a dat o moasă "campanie de răsturnare" pre
,~ubvenţie de 50.000 lei, iar un zin.taod aduoărlle unor agenti electo
!ton s'a acordat pentru infiin- rall şi unor unelte ale Moscovei, ca 
rea unei şcoli de meserii in manlfestârt revoluţfonare. căutând. şi 

tic! lunea pOdgoriilor. de data aceasta să arunce discredltul 
!lea asupra unul popor ce·şi vedea liniştit 
]92' Orfanilor de războiu. de muncă În ordine şi pace. 
I b', Az.i când rezultatele "campaniei de 
lltat Li s'a oferit 50.000 lei. răsturnare H s'au dovedit tot aşa de rl-

Şi totuşi gândul acesta - sim- dicole ca şi toate actiunile sale poli· 
1 al recunoştinţei eroilor nea- tlce de pâoă acum, partidul naţional-

'fim' 

politice serioase. 
Poate deci aştepta În voe' o schim

bare de guvern şi poate spera incă 

destul timp crearea unei atmosfere 
dt!favorabile guvernului, aşteptările il 
vor fi z.adarnlce. 

........ . ., .... 
Naţional .. Ţărăniştii In aşteptarea de 

a li se da puterea . 
A fost de ajuns ca "anumita presă" 

să Încerce a lansa subiecte pentru re
portagii nde senzaţie· cu o pretInsă 

"criză de guvern" ce există numai in· 
fantezia agentllor electorali natlQnaJ
ţărănişti. pentru ca şefii tuturor gru
părilor politice să inceapă revendlca
rea guvernului, fIecare pentru grupa
rea luI. E in adevăr un spectacol in
teresant rarula nu~1 lipseşte desigur 
şi partea lui de rldico1. 

Unul Invoacă in spiritul cererei lui 
o "pretlnsă popularilate" altul evi
denţiază trecutul glorios de lupte 1'0· 
IItice şi În sfârşit toti exprimă cre
dinţa că vor fi chemaţi in curând la 
putere. Ceiace Însă provoacă in ade
văr compătimire, e faptul că agenţii 

electorali din provincie, hămesitl după 
putere, de dimineaţa până seara stau 
pe două rânduri la u~a şefului res~ 

pectlv de partid, introduşi apoi in or
dine câte unul înăuntru spre a li se 
da asigurări formale. 

In acest timp, guvernul işl vede de 
treburi şi e pe calea Înf~ptulrilor mari 
ce vor aduce consolidarea Statului 
şI... desigur şi revolta celor dornici de 
schimbări dese de guvern. 

Deceptia "electorilor" va fi cu atât 
mal mare. cu cât vor fi siliţi să aş

tepte mult şi bine o schimbare de 
guvern. 

~ .... ~ 
L!1~)" ..r::rJ:J 

Opinia publică, alături de par. 
tldul national·liberal veşfejeşte ca
tegoric pe toti po]iticianii meschini 
cari abat pe preoti din drumul 
lor şi cari in patima lor crimi
nală încearcă - <'in fericire fără 
nici un succes - introducerea 
Bisericei în luplele polilice. 

Arad 8 Iulie 1928. 

~-I ~.I~r~a nu f~cun~H~te :~r~J
tul ~-Iui Maniu ~e a lUD ~utereD. 
Partidul naklărănesc rămâne numai cu lui· 

răs:a comuniştilor. 
Relaţiile intre N. Iorga şi partidul 

nalionalfărănesc,care deveniseră foarte 
reci În ultImul timp sunt astăzi 

rupte. 
In conslătulrea pe care d. N. Iorga 

a avut o la Brăila, a făcut unele dec
laraţlun1 menite să clarifice atitudinea. 
faţă de d. Manlu, arătând opiniei pub· 
llce cari sunt vederile d·sale asupra 
"bloculu!o" poz.lţlonîst, pe care naţio
nal-ţărăniştII caută iocă să-I speculeze 
io propriul lor folos. 

D. N. Iorga a spus: 
Eu conduc un partid pe care il nu

mfSC partidul national, fiindCă atunci 
cand partidUl naţional, s'a inteles cu 
partidul tarănesc şi au făcut un par
tid nou, eu nu am jost intrebat nici 
când trebuie, nici cum trebuie. 

D. Maniu recunoaşte că a făcut un 
parUd nou: partidul naţional-ţăranesc 

Noi suntem partidul naţional aşa cum 
ieşisem dm fuziunea partidullii din care 
Ideea parle şi d. Argetoianu Cii par
tidul naţional din Ardeal. 

Se poate Intârnpla ca oastea să fie 
aiurea, dar steagul şi cel mai credin
cioşi acestui steag sunt cei dela mine 
şi va veni vremea când cu toţi Îş} 

vor fnrdepta ochH dUre Bi"guNfl 
steag ca,.e n" s'a clintit nici odat6 
pent,." interese electorale dela da
toria sa faft'J de 'ţart'J. 

Va simti aceasta şi Ardealul şi aş
tept ceasul câod Ardealul o va simţi". 

Iar mai departe: 
"Noi am lnţeJes sa ne dăruim intregi 

ţdrll, şi fără nici o sfială - la vâr
sta mea nu recunosc pe nimeni care 
ar putea să dea din Vis/tria muncii 
lui mai mult de cât mă simt eu Îlt 

staTe să dau eu azi. 
"Inaintea dll. ca şi inaintea Regtrt

ţei, vă spun limpede: dreptul pe care 
îl am Il poate că/ca oricine nimeni nu-l 
va putea smUlge însă din convingerea 
mea. Spuneţi acestei ţării care este bu
nă dar in~elatd: Descfltde ochii şi vezi 
binele. Dacă pe drumul pe care merge 
la binele ţărU e un om, mulţumeşte lui 
Dumnezeu că ţi l-a dat şi urmeazd-l". 

Cum vedem d. N. Iorga DU recu
noaşte partidulUi naţional-ţărănesc 
dreptul de-a veni la putere, ci reven
dică O-sa acest drept. Mal mult, d-sa 
arată că steagul sub care luptă "DU 
s'a clintit nici odată pentru Interese 
electorale dela datorla fată de ţară" 
- iar această constatare nu face de
sigur cinste naţiol1al-tărăniştllor. Rup
tura d-Iul N. Iorga de partidul natI
onal- ţărănesc îl la acestuia dreptul de-a 
mai vorbi in numele unu! "bloc" al 
opoz.iţlei împotriva guvernului. Astăzi 
d. Manlu poate vorbi cel mult despre 
blocul naţlonal-ţârănJşt cu comuniştii. 
impotriva guvernului, aordlnei şi·a ţărI!. 

Este o tovărăşie ce nouă nu ne 
displace, găsind-o potrivită pentru 
oamenii cari. ca şi comuniştii, deni
grează tara În străinătate. 

h 



wnXlfSlit?1tN3ttWWel=re ;;;;W;ih mffWib"":'*iltttt 7 ZiWrFlitntnuao: cu te une sz-x S' ~"nr1fr mrnr _.= _ ..... --<,11 __ •• 

Pagina 2. 

Naţional-Ţănănişti 
Calomnitori ţării 

• 

vis Il! lor este ca şi al vrăbiel: mitalul 
Sunt zece eni de când naţ;onal~ 

ţărăniştii "fuzionaţi" sau nefuzio
naţi anunţă 'căderi de guverne 
şi ... venirea lor la cârma statului. 

Realitatea intotdeauna crudă 
pentru această grupare de agitaţii 
şi demagogie fără scrupule nu a 
reuşit să- j pună pe drumul cel 
bun. Fără S1 ţină seamă de ridi
cuiul in care se cufundă tot mai 
adânc, naţional ţărăniştii conti
nuă să vorbească de demisia gu
vernului şi de chestiunea forrnă
rei viitorului guvern. 

oi< 

Ştim, partidul naţionat·ţără
nfstdoreşte flerblnte ca lmpru-

. mutul extern să nu se fi făcUt. 
Luni de Zile. mis\onarii lui au 
cutreerat streinătatea şi au ca
lomniat ţara şi instituţlunile ei 
fundamentale, prezintând Ro
mânia ca fiind pradă haosU
lui. 

N'a fost insultă, n'a fost 
infamie pe care să nu le fi 
utilizat. 

Z11ele acestea au publicat 
In limba franceză o broşură 
care cuprinde elucubraţlunlle 
secretarului general al par
tidului. Anunţă de asemenea 
că vor publica broşura şi in 
limba engleză. 

/* 
Aratat-am loPtul tmbucurător, Că 

naţiona[i-ţardniştii riau reuşit sd facd 
lot rdul pe care l-ar fi voit ţarii şi nici 
nu vor putea. 

România este cunoscutd şi apnc;atd 
la jUjta valoare, nu prin prizma vdnd
torilor de putere nationali-ţdranişti. 

Nu Sl poate, însa, sa nu atragem 
din nou atenţiunea opiniei paciice în 
ce priveşte acţiunea ticăloasa a nalo
nal-lriran/şti/or. 

AceST pretins partid de guvern, de 
care este azi mai departe 
ca oricAnd, a luptat disperat Îm-: 
potriva r~allzdrei imprumutului extern 
şi stabilizarei. Nu Jiindcd imprumutul 
şi stabtlizar"o nu sunt cerute de inte
resele mari ale Romântei, el pentru 
credinta ca eşuarea lor ar scurta exis
tenta guvtrnu/ul actual. 

Uşurmţa criminală cu care au lovit 
şi primejduit intuesele ţdrU. cari pentru 
nationall-ţaran'ştl n'au, cum se vede, 
nici o valoare, exclude partidul acesta 
<dela condllcerea unui stat. 

* 
Imprumutul extern ,_ sta

bilizare. vor fi realizate, 
eloi 1. reclami imperios 
intere.ele mari ale Româ
niei. 

Cr~za de guvern nu .xistă 
deoât in cad .. etel. _Anltori
lor pripi1i de putere. Guver
lIul aotual impune prezenta 
.a la ciirma Statului prin 
mi.iun.a pe care ,i-o inde
pline,te ou toati opozitia 
du,m6noa.1 ,i ticlloasi pe 
care un partid pretin. ro
mAnesc o poartă. 

Jlaţion_l .. ţlrlni,tii sunt 'Ii 
yor rimine o grupare de 
demagogi firi scrupule, de 
abliaJ' dup i bugetul statu· 
lui. 

Citiţi şi răspânditi 
ziarul 

"TRIBUNA NOUA" 

TRIBUNA NOUA 

txcursillnile "ftsociatiei de "furism 
)a Drum" din flrad în muntii flpuseni. 

Liil "târguI de fete" depe mun1ele Găina in 21 şi 22 Iulie. 
ba Ghetarul dela 5cărişoara in 23, 24 şI 25 Iulie. 
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In anul acesta Târgui de fete se va Sâmbătă in 21 Iulie. 
linea în 22 Iulie, astfel excursille noa· Urcdm muntele Oiilna, unde dormim 
stre in Muntii Apuseni vor JI in leea- peste noapte în baracele Asociatiei de 
tura cu aceastd data. La aceste excursii Turism. 
se poate pomi din patru staţiflni de Dllmfnecă in 22 Iulie. 
cale Jerata. Din Hă/magifl, ori Baia de ASlstdm la desfăşurarea "iârgului", 
Crlş, pornesc aceia cart vin dela Arad,' vlzitdm iroita lui A vram Iancu. iar 
din Vaşcdu ceice vin dinsprt Oradea, dupa < amiazi cobordm in comuna Avram 
şi din Câmpeni., celce SOSfSC dinspre Iancu unde vizităm muzeul şi casa lui 
Cluj, 1urda. Avram Iancu, Alei durmim peste noapte 

Dela Câmpeni pând in Comuna A· 
vram lJncu (Vidra), Se poatt calători 

şi cu trăsura de aci pânt1 în piscul 
Gainii, pe o di>tanţă de 11 klm; .e 
poate urca numai pedestru, ort calare, 
Din Vaşcău pâna În adina sunt 35 
klm" care asemenea se pot face numai 
pedestru, ori călare. Din Hdlmagiu şi 

Baia de Cr{ş, se pot utiliza caile ferate 
forestiere, rămânând a se Jace pe jos, 
ori cdlare numai 4-5 klm. 

Participanţii din toate direeliile se 
vor Cntâlni Sâmbătă seara în 21 Iulie 
pt m/lntele Oăina, ori a dOlla zi di
mineaţa, de unde vor porni tmpreuna 
spre Ghetarul dela Scărişoata. 

Programul va ft urrndtorul: 

Regatul României 
Prefectura Judetului Arad. 

Serviciul Financiar şi Economic. 

Luni in 23 Iulie. 
Cdlătorim pând in Oârda de sus 

unde ramârlem peste noapte. 
Marti in 24 Iulie. 
Ulcăm la Ohetat şi cobodim dt seafă 

tot in Gârda de Sus, unde durmim 
peste noapte. 

Mereurl in 25 Iulie. 
Reîntoarcerea, conform programului 

CI se va stabllt atunci 
'" * '" Acei cari se folosesc de linia ferată 

Arad-Brad, vor lua treflul ce pleacă 
Sâmbăta dimineata din Arad, la ora 6 
şi soseşte în Hd/maglu II! ora 11 18, iar 
in Baia de Criş la ora 1;?O8. Dupd 
amiazl, atât din Halmagiu, cât şi din 
Baia de Criş, la ora 2, va porni câte 
Un tren indflstrial spre munte. 

J,t 

Regatul României 
Prefectura Judetului Arad. 

Serviciul Financiar şi Economic. 

No. 14693 2 Iulie 1928. No. 14649 2 Iulie' 1928. 

Publicaţiune 
, Se aduce la cunoştită publicii, 

Publlcaţiune. 

Se aduce la cunoştintă publică cii în ziua de 24 Iulie a. c. orele 
că in ziua de 24 Iulie a. c. orele I 12 a. m. se va· tine în localul 
12 m. c. se va tine în localul I Serviciului Financiar şi Econo
Serviciului Financiar şi Economic mic dela Prefectura Juc;letului Arad 
dela Prefectura Judetului Arad. pentru a doua oară licita1iune 
pentru a 2 oară licitatiune publică publică cu oferte închise în con
cu oferte închise în conformitate formitate cu art. 72 şi următorii 
cu art. 72 şi următorii din legea din legea contabilitătii publice 
contabilitătii publice pentru fur- pentru furnizarea alor 5 vagoane 
nizarea a 18 vagoane lemne de lemne de foc necesare Serviciu· 
foc necesare Spitalului lneu, pe lui Technic al judetulUi pe sez<r 
sezonul iernei 1928 I 9. nul iernei 1928 I 9. 

Caietul de sarcini se poate ve· Caietul de sarcini se poate ve-
dea în biroul Serviciului Financi- dea în biroul Serviciului Financiar 
ar şi Economic în zilele ofidoa- şi Economic în zilele oficioase 
se intre orele 11-13 din zi. intre orele 11-13 din zi. 

Amatorii vor depune deodată Amatorii vor depune deodată 
I cu Înaintarea ofertei şi o garantă cu Înaintarea ofertei şi o garantă 

de 10°/0 din suma oferită. de 100hdin suma oferită. 
p. Prefect, p. Prefect, 

(ss) Dr. Lazar. (ss) Dr. Lazar. 

Nr. 515. 
Şeful serviciului, Şeful serviciului, 

(ss) Stanca. Nr. 516. (ss) Stanca. 

--
Nr, 28 

Notariatul cercual Petriş. 

No. 409 I 1928. 

Concurs. 

Se pualică concurs pentru în 
depliniree unui post de politi 
cercual~ la notariatul Petriş, In 1 
cui teluia demisionat. 

Retribuţiun\le sunt cele prevă 
zute in bugetul comunei, şi Îm 
brăcăminte. 

Cererile însoţite cu actele ce 
rute se vor inainta primăriei c 
munei Petriş până la 15 Augu 
1928. 

Postul este ocupat provizor' 
de Ioan V ugu din Petriş. 

Petriş, ia 2 Iulie 1928, 
No. 528 Primări . 

Nr. 805-1928. 

Publicaţlune. 

Primăria comunei Cermei 
nuntă că, în ziua de 16 Aug· 
a. c. ora 10 a. m. se vinde p 
licitatie publică 3 vieri neapti,1 
lângă respectarea dispozitiunil 
Legii Contabilitătii Publice. 

Cermei, la 2 Iulie 1928. 
Primă' 

Nr. 530. 

Nr. 806-1928. 

Publlcaţiune. 

Primăria comunei Cermei 
nuntă că în ziua 16 August a.· 
ora 10 1/ 2 a. m. se va vinde p 
licitatie publică 2 armăsari se 
din folosintă, pe lângă respec 
rea dispozitiunilor Legii Cont 
litătii Publice. 

Cermei, la 2 Iulie 1928. 
Primări 

Nr. 530. 

Regatul României 
Prefectura Judetului Arad. 

Serviciul Financiar şi Econo ' 

Nr. 10153 2 Iulie 
, 

Publlcaţtune. 

Se aduce la cunoştintă publ' 
că tn ziua de 24 Iulie a. c. or 
12 a. m. Se va tine în loc 
Serviciului Financiar şi Eco 
mic dela. Prefectura Judet 
Arad, pentru a 2 oară licitati 
publică cu oferte Închise în c 
formitate cu art. 72 şi urmă! 
din legea contabilitătii pubU 
pentru furnizarea alor 25 vago 
lemne de foc necesare servi 
lui dependinte de Prefectura 
detului Arad pe sezonul ie 
1928 I 9. 

Caietul de sarcini se p 
vedea în biroul Serviciului fi 
ciar şi Economic în zilele o 
oase între orele 11-13 din 

Amatorii vor depune deo 
cu inaintarea ofertei şi gar 
de 10% din suma oferită. 

p. Prefect: 
(S8) Dr. Lazar. 

Nr. 518. 

Şeful Serviciul 
(ss) Stanca" 
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Nr. 28 TRIBUNA NOUA Pag, 3, ... 
Nr. 720 I 928. Prim. Corn. Păuliş 

Publicaţfune. 

Serviciul Tehnic al. Jud. Arad. 
ad. No. 1732/928. 

3 Iulie 1928, 

AVIZ. 

blică dir1 nou Iicitat[e pe ziua de 
16 August 1928 ora 5 p. m. 
pentru furnizarea petrolului lam
pelor necesare iluminatului birou
rilor şi străzilor comunale. 

Regatul României ::Prelecturajud. Arad 
Serviciul Financiar şI Economic 

Nr. 15042/1928. 4 Iulie 1928. Primăria comunei Păuliş, publică li· 
cilalie pe. ziua de 4 Iulie 1928 orele 
16 I pentru esarendar'ea pământurilor 

~, comunale, pe trei ani economici. 

J

l Candiliunile de licitatie se pot ve· 
dea zilnic la primăria eomunală. 

liCItaţia se va ţine in confor
Publicaţiunea de Jicitaţie Nr. mitate cu art. 72-83 din L. C. 

1763 apărută ta ziarul Nr. 5 referi- Publice. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Se publică spre cunoştintă ge
nerală că se va ţinea liCitatie 
publică cu oferte tnchise şi si
gilate la Prefectura Judeţlllui Arad 
(sala mică de şedinte) in ziua 
de 17 August 1928, ora 10 a. m. 
pentru furnizarea rechizltelor de 
bIrou necesare acestei prefecturi. 

. Lici!aliun~ea se va tinea in conformi
ă late cu arI. 72 - 83, din legea conta
n bililătei publice în localul primăriei co

munale, verbal 

tor la repararea clădirei pretectu-I Luntreni, la 1 Iulie 1928. 
rei Jud. Arad publicat pentru No. 524 Primdria. 
ziua de 28 Iulie se va ţine la 
data de 30 Iulie deoarece pre
fectura a schimbat termenul. :e La caz de nesucces licilatiunea a 

doua se va finea În ziua de 20 Au. 
I 9Usl 1928, orele 16. 

Păuliş, la 27 Iunie 1928. 
Primăria 

Nr. 720 I 928. Prim. Corn. Păuliş. 

Publicaţi Itne 
Primăria cnmunei Păuliş, publică li· 

citatie, pe ziua de 4 Iulie 1928, orele 
11.30 pentru executarea lucrărilor de 
renovare la grajdul laurilor şi cotetul 
vierilor comunali, 

Condijiunile de licitatie se pol vedea 
zilnic la primăria comunaJă. La caz de 
nesucces licitatia se va 1inea în 20 Au. 

, . licitatiunea se va tinea in conformi· 
I~: gust 1928, ora 11.30· 

tate cu ari. 72 - 83 din legea conlabi. 
:1 ·litătli pnblice, in localul primăriei. 
I PăuJiş, la 27 Iunie 1928. 

Primăria. 

ri ~ Nr. 355 I 928 Prim. l!om. Păuliş 

Publicaţiune. 

, Primăria comunei Păuliş, publică li. 
,dta1iune pe ziua de 4 Iulie 1928 orele 
11, pentru confectionarea haineldr de 
,,,ară necesare guarzilor comunali, după 
·<:wn urmează. 

4. bue. chipiuri de vară. 4 bue. ves· 

Şeful serviciului: 
ing. Bartoş Eugen 

AVIZ. 
Publicaţi unile de licitaţie apă

rute in No. 5 al ziarului pentru 
repararea pretUrilor din jud. Arad, 
cu No. 1722 pentru Aradul nnu, 
No. 1723 pretura Pecica, No. 1724 
pretura Nădlac, No. 1725 p\'etura 
Chişineu. No. 1736 pretura Ş!ria, 
No. 1726 pretura Radna, No. 
1727 pretura Spineni, No. 1723 
locuinţa medicului Spineni, No. 
1729 pretura 1 neu, N o. 1730 pre
tura Şebiş, No. 1731 pretura 
Hălmagiu şi No. 1732 locuinţa 
medicului Hălmagi, si publicate cu 
terminul de 28 Iulie se vor tine 
in ziua de 30 Iulie intrcât Prefec
tura a schimbat termenul 

Şeful serviciului: 
ing, Bartoş Eugen 

Nr. 745-928. 

PUblicaţiune. 

a. ,·Ioane de vară, 4 buc. pantaloni de J Rămânând fără rezultat licita
prt var~ •. 4~erechi b~eanc!. . I tia ţinută la 20 lu~ie. 1928. se 
c~ Llclla118 se va ţinea In conformJfate J publică, din nou liCitaţie pe ziua 
~c·cu a,rt. ~2-83 din I:g:a. ~onlabiliIă1i de 16 August 1928, la orele 4 
lapubhce In localul prImarlel. p. m. pentru cumpărarea lemne-

In caz de nesucces. licitatia se va lor de construcţie, scândurilor, 
inea la 20 August 1928, orele 11. ferului, plăcilor de tinichea, a va-

Iri Păuliş, la 21 Iunie 1928. rului, timentului etc. necesare la 
Primăria. repararea edificiilor comunale pe 

========== 1928. 
Nr. 496 1928 Prim. Corn. Păuliş. 

Publtcaţiune 

. Primăria comunei Păulis, publică li-_ 
I <:itatie pe ziua de 4 Iulie 1928, orele 
,9 10 pentru furnizarea alor 5 buc. re· 

olvere cu toc de piele necesare pen· 
vighilii de câmp. 

Licitatia se va tnea in conformitate 
bl' <!u art. 72 -83 din legea conlabilită1ii 

I publice ce ofertă Închisă si sigilată, 
Of "n laii 'x·· oc u pTlmaTlel. 
C ~ In căz de nesucces, licHatia a doua 
~~~se va tinea la 20 August 1928, orele 10. iij Păuliş, la 27 Iunie 1928 . •. 

Pnmana. 
c~ 

ăt 
lbli'No. 774 I 928, 

10 Publicaţiune 

vie Rămânând fără rezultat licitaţia 
~a inută )a 21 Iunie 1928 I a orele 
le l a. m. se publică din nou lici-
~ltaţie pe ziua de .16 August a.·c. 

p'Vll'b orele 9 a. m. pentru furnizarea 
'1~1~egistrelor şi imprimatelor nece
.0 ~n;are primăriei, precum şi of. st. 
llfl

d 
ivile precum şi pentru lucrările 

o ..:?1preunate cu co;npactarea căr· 
lf8jPli)r de lege Regulamente etc. pe 

-1928 
J Licitatia se ve ţine in confor
Im1tate cu art. 72-83, din Legea 

=iul~ont. Publ. 
real Vânători, la 1 Iulie 1928. 

Primdria. 

Licitaţlunea se va ţine In con
formitate cu art. 72-83 din L. 
C. P. 

Vânători, la 1 Iulie 1928. 
No. 523 Primdria. 

Nu. 747 I 1928. 

Publicaţlune 

Rămânând fără rezultat licitatia 
ţinută la 15 Maiu 1928 se pu
blică din nou licitaţie pe ziua de 
16 August 1928 ora 10, a. m. 
pentru confecţionarea hainelor de 
iarnă necesare guarzilor comu· 
nali pe anul 1928 conform spe
ciflcării de mai jos. 

3. buc. vestoane de iarnă 
3. buc. pantaloni de iarnă 
3. bue. mantale 
3. buc. capele 
3. păr. cizme. 
Licitaţia se va ţine In confor

mitate, cu art 72 şi următorii 
din L. C. P. 

Vânător;, la 1 Iulie 1928. 
No. 522 Primdria 

No. 257 I 1928. 

Publicaţlune. 

Rămânând fără rezultat Jicitaţia 
tinuti la 20 Iunie 1928, se pu-

1'(r. 1118/1928. 

In vităm papetăriile librăriile ~ari 
, Publicaţiune doresc a participa la aceasta H-

Pentru darea in intre'p~!ndere a re- citaţie să-şi inainteze ofertele În
parărilor necesare. edIficIIlor ce for-I chise cel mai târziu până la data 
mează proprietatea comunei Socodor, ., 9 
se va ţinea IIcttaţiune publică, cu oferte de ~al sus orel~ ~', m .. in con .. 
fochise şi sigilate, la primăria Comu- formltat~ CU dlSPOZlţl~~llwe .. art. 
nală la data de 25 August 1928, ora 72-86 dm legea contabilitatII pu-
9 a, m. cu respectarea f Ispoz liunilor blice. 
cuprinse ia . art. 1~-83 dIn L. C. P. Cantitatea şi calitatea rechizi. 

Reflectantli vor inainta ofertele lor . 
cel mal târziu in ziua I1cltaţiuBel, de- telor. ~e bIrou ~e pot vedea I.a 
punând şi o garanţie de 10% asupra serv]clul Fmanclar al prefecturel, 
sumei totale a devlzulul care se ridică in fiecare zi de lucu intre orele 
la suma de 160.000 Iei, (unasută şase- 10-13 a. m. 
Z;!c! mii). Ab t . d 1 t't t . 

C d ti '\ d t II t t d a efi e acan I a ea ŞI ca-on I Uni e e a a e se po ve ea J' d I I 1 1 ·t ţ' 
in orice zi intre orele of.ciale, în bl- Itatea mo ,e e or ~u~e a 1~1 ,a le 
roul notarului comuneI. nu se admit sub mc] o condlţlW1e 

Slcodor, la 27 Iunie 1928. şi vor desulta respingerea intre-
Primar, Notar, gel furnizări. 

Ardelean. No. 527 Petrescu. Asemenea nu se admit oferiri 

No. 1172 I 1928. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă publicA, că 

in ziua de 25 Auguşt 1928, ora 9 a. m. 
în localul primăriei din Socodor. se va 
ţinea licltaţiune publică cu of .. rte În
chise şi sigilate pentru pro('urarea alor 
~ metri lemne de foc clasa 1 nece
sare Primăriei şi şcolilor din Socodor, 
pentru anul 1928, Licitaltunea S~ va 
ţinea 10 conformitate cu art 7.l-83 L. 
C. P. Doritori! de a lIfera lemnele işl 
vor foainta, până la data hcitatiei, ofer
tele lor lnsoţlţe de o garant le in ban! 
sau efecte garantate de stat in valoare 
de cel putin 5000 lei, (ciod mll), pri
măriei dlO Socodor. Conditlunile de
tailate le pot vedea În orice zi în bi
roul notarului, în orele oficiale. 

Socodor, la 27 Iunie 1928. 

Primar, No. 526 
Ardelean. 

No. 526 

No. 256 I 928. 

Publicaţiune 

Notar, 
Petrescu. 

Rămânând fără rezultat Hcitaţia 
ţinută la 21 Iunie 1928, se pub
lică din nou licitaţIe pe ziua de 
16 August 1928 la orele 4 p. m. 
pentru furnizarea registrelor şi 
Imprimatelor necesClre primăriei 
precum şi of. stării civile precum 
şi pentru lucrările impreunate, cu 
compactarea cărţilor de lege şi 
Regulamente etc. pe 1928. 

Licitaţiunea se ţine in confor
mitate cu art. 72-83 din L C. P. 

Lu ntreni, la I Iulie 1628. 
No. 525, Primdria. 

No. 746 I 928. 

Pubticaţlune 

Rămânând fără rezultat licitaţia 
ţinută ]a 20 Iunie 1928, se pu
bHcă din nou licitaţie pe ziua de 
16 August 1928 ora 5 p. m. pen
tru furnizarea petrolului :Jampelor 
necesare iluminatului birourilor şi 
străzilor comunale. 

Licita~iunea se va ţine in con
formitate cu art. 72-83 din L. 
C. Publice. 

Vânători, la 1 Iulie 1928. 
No. 521 Primdria. 

intârziate asupra oferte sau date 
prin telegramă. 

Concurenţii yor depune vadiu 
de 10% din suma oferită la Ad
ministraţia Financiară Arad ad
nexând reci pisa la ofertă. 

Prefect: Şeful serviciului: 
Dr. Lazar Stanca 
No. 529 

Regatul României 
Prefectura Judetului Arad. 

Serviciul Financiar şi Economic. 

Nr. 10246 2 Iulie 1928. 

PubHcaţiune. 

Se aduce la cunoştint~ publică 
că în ziua de 25 Iulie a. c.: orele 
12 a. m. se va tine in localul 
Serviciului Financiar şi Economic 
dela Prefectura Judetului Arad 
pentru a doua - oară licitatiune 
publică cu oferte închise in con
formitate cu art. 72 şi următorii 
din legea conlabilitătii publice 
pentru Închirierea cantinei din 
Cazarma Regele f erdinand 1. 
proprietatea judetului, pe durata 
de 3 ani începând dela 1 Oct. 
1928. 

Caietul de sarcini se poate ve
dea în biroul Serviciului Finan
ciar şi Economic în zilele ofici· 
oase intre orele 11-13 din zi. 

Amatorii vor depunel deodată 
cu inaintarea ofertei şi o garantă 
de 10% din suma oferită. 

p. Prefect, 
(ss) Dr. Lazal. 

Şeful serviciului, 
(ss) Stanca. 

Nr. 537. 

Cinema: Malul Mure,urui şi ApoUo 
Dela 9-11 Iulie 

Rin-Tin-Tin-Nel rhbunttorul lupilor 
Dela 12-1' Iulie 

Prinţul Saliman 
Dela 15-\1 Iulie 

Draga Ma,ina 

Cinema: URA~A 
Dela 8-10 Iulte 

Pique Dame 
Dela 11-14 IuHe 

Pauzi 
Dela 15-17 Iulie 

Q noapte nebunatect 

.. 
1, 
\ 
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InforUlatiuni. 
tii 

Suntem informa1i că 
Consiliul Comunal Arad 
.'a dizolvat. 

* 

TRIBUNA NOUA 

Din roadele guvernării 
de astăzi. 

Greşelile partidului Naţional-Ţărănist. 
Aflăm cu multă plăcere vestea că- Guvernul înlesneşte creditul ,i scade I cele trebuitcare pentru o viaţA rodnică 

sătorlei simpatlcu lui Maior Titu 10-1 doMnzile. şi liniştită. 
neseu cu D-ra Zoe Busuioc fiica Ardealol suferea mult in ultimul timp Cu toate că indeplinirea unei ase-
Inginerului Şef al Primăriei R. Vâlcea. din cauza lipsei de bani în bănci şi meaea opere ar fi fost firesc ea gu-

Nunta a avut loc in ziua de 28 Iunie a cametei ce se făcea cu puţinii bani verllul sA fie ajutat de toţi fii ţărel 
1928 in oraşul R. Vâlcea. ce se puteau găal cu imprumut. şi de toate partide-le politice, totuşi 

Transmitem tinerei perechi cele mai Din această cauză întreprinderile partidul naţional-liberal a avut de lup-
calde urări de noroc ş\ fericire. Industriale dIn Ardeal treceau prin tat, in primul râad cu uneltirile şi 

'" mari greutăţi cari se restrângeau 2SU- campaniile part:dului naţional.ţărănlst 
DI Prefect GeorgescD a donat cu pra întregei populaţlunl muncitoare. care a incercat pe toate căile să îm-

ocazia expoziţiei de lucru manual al Pentru a îndrepta această situaţie pledlce stablllzarea şi imprumutul. 
şcolilor prl:nare din Arad şi judeţ lei grea şi a uşura nevoile ce bântui au Dar astazi ca intotdeauna Interesele 
20000 a căror distribuire s'a făcut ur- viaţa economică a Ardealului, guver- adevărate ale ţării vor birul prin mun
mAtoarelor şcoli ce au obţinut premii: nul a luat măsuri ca Banca Naliona- ca şi priceperea partiduluI naţlonal 

Şcoale1e primare Socodor 2000 lei, Iă să dea credite noai în sumă de patrII li beral care îşi va desăvârşi opera de 
Zimandul Nou 1000 lei, Crădina de miliarde lei, cea mai mare parte din consolidare financiară prin înfi'lptuirea 
Copil Pecica 1000 lei, Grădina de această sumă urmând să se dea Bdn- stabiJizărei monetare şi a tmprumutu
CopII Arad~Grădişte .1000 lei, Grădina eiloT şi intreprinderilor din Ardeal care fIIi. 
de Copii Arad-centru 1000 lei, Şcoala se găsesc în lipSă mai grea. Prin acest program, guvurnul par-
Primară N\). 22 Arad 4000 lei, No. In acelaş timp, tot prin Banca tidului naţional-liberal a făgăduit ţărII 
13 lei 2000 ·şl No, 2 lei 30CO, NaţIonală guvernul a luat măsuri pen- uşu/area dărilor acolo unde ele erau 

Iar pentru o mai intensă stimulare tru stârplrea carnete!, hotarând ca nedrepte !lau prea impovărătoare. 
s'au' acordat şi următoarele diplome: procentul cel mai mart ce este ingă- Guvernul Ee ţine de cuvânt. Prin 
Şcoala Cermei diplomă cI. lll-a dlJÎ/ să se ia. este de 18% in loc de noul recensământ ce l'a orândult, dă-

" Nădlac " " l-a 30 şi 40 la suiă cât se lua până rile sunt aşfzate cu mal multă drep· 
" Rovine " "ll~a acum. ta te, gre şeHle din trecut indreptate, 

Grădina de Coplt D-na Bălaşa ci. I-a Alte Înbunătăţiri. In afară de aceste ar acolo urde dările erau prea apă-

" " ,,: Gai " li-a slmţitoare uşurArl aduse populaţh,nel 5ătoare ele au fost scăzute. 
Ş::oala prim, No. 9 Arad "Ul-a prin scăderlle de dări, guvernul a Jn unele judeţe unde în trecut dă-

" It ,,16. "lI·a acordat sume insemnate pentru refa- I!le au fost puse fără nici o socoteală 
" " ,,17. "l-a cerea drn m urii or in tara moţilor şi a şi fără a ţine seamă de rodnicia ade-

'" scăzut tarifele pe căile ferate pentru virată a pământului, dările au fost 
Camera de comerţ şi de Industrie călători şi rr, ărfuri. scăzute la mai mult de jllmătate. 

din Arad aduce la cunoştinţa celor Prin noua lege a cooperaţlel vo- Acestea sunt fopte nu vorbt. Când 
interesaţi, că la 1 Ianuarie 1929 se va tată in ultima seslur:e parlamentară, guvernele dIn trecut din cauza rlslpe
deschide fn portul Dunărei din 8ratis- mişcarea cooperat/std va fi sporită şi ce o făcea cu banul cetăteanului, e
lava un depozit liber de vamă in care fntarită dându-i mijloaceie trebuitoare rau nevoite să sporească mereu darile, 
importatorii pot depozita spre păstrare pentru a-şi putea îndeplini menirea şi guvernul de astăzi priDt'ro politică chlb
timp mal IndeluDiat mărfurtle. lor de- a fi de ajutor puttrnic pentru popula- zultă şi prlntI'o fntn bulntare cinstită 
pozitate in Republica Cehoslovacă. tia de la sate. Nu fxl~tă alt mijloc. a banului public nu numai că nu a 

* ]n acelaş timp, legea pentru sfan- sperlt, dar a scăzut cât aputut dările. 
O aniversare ... Ziarul maghiar" Pe- dardizarea cerealelor va face ca agrI- Dac ă guvernarea trecută nu ar fi fă-

sti Hirlap'~ arată că "Lordul Rother- cultorii să capete preţuri mai bune cut politica de risipă şi de dezordine 
mere cu ocazia aniversării a 1 an dela pentru produsele vândute fn străină- flnarciară pe care a făcut-o, deSigur, 
inceperea acţiunii de revizuire a scris tate, putând În acelaş timp să găseas- că ac€ste scăderi de Impozite ar fi 
un "puternic" articol In care se ocupă cd credit lesnicios şi ejtin până la putut să fie şi mal slmţttoare. 
de situatia UOiarlei şi de ultimele vânzarea cerealelor. Guvernul desfiintează şi uşurează 

. evenimente. Prin aplicarea standardizlrel, co- taxele către comune şi judf te. 
In el Rothermere scrie intre altele: merţul de cereale va fi inlesnit, Iar Dar edată cu scăderea dări10r că-

"Acţiunea de revizuire merge pe dru- câştlgul care până acum Intra in pun- tre stat, guvernul a ingrijit şi de taxele 
mul cel bun ,1 a luat un curs destul ga samsarilor va rămâne in punga pe cari locuitorii le plăteau la co-
de puternic spre realizare. producătorilor. mtne şi judete care in unele părţI 

Constat cu bucurie ecoul acţlunei Stabilizarea şi Imprumutul erau de două ori mal mari de cât dă-
mele şi îmi place că deja ,1 foştii Partidul naţlonal-Jiberal prin politica rlJe către sta-t. 
duşmani al Ungariei au început să de chibzuită Intre bulnţare a banului Attfel, priD hotarirea constllulul de 
vază nedreptatea comisă", obştesc pe care a făcat-o şi prin miniştri, toate taxele, puse împotriva 

Lordul Rothermere poate să fie mul- eumpănirea cheltuelUe şi veniturile lEgei de comunele şi judeţt1e mai cu 
tumit, dacă se mulţumeşte cu putin. statului a ferit ţara de mari primejdii. seamă din Ardeal au fost desflfntate 
Comunicatul Mieei Antante ca şi aU- După roadele de până acum, dato- pe zIua de 1 Ianuarie. 
tudlnea AngHel şi Frantei nu credem rlte acestt>i politici, partldul naţional- Odată cu aceste taxe s'au desfiintat 
totuşi că sunt de natură a ,provoca ilbenl crede eli a venit vremea când şi taxele pfnhu construcţlunl şcolare 

mult entuziasm la Budapesta. Ungurii trebue să se desăvârşească opera apllcate pe pămînt, vie etc., in mod 
sunt ceva mai pretenţioşi... de întărire financiară a tărli prin !leg,,1 şi sub denumirea de taxe bene-

• stabilizarea monetarA şi' împrumutul ex- voie, deşi se incasau forţat. 
Delegatiunea zlarlştiJor cehoslovaci tern. S'au desfilrţat taxele pentru lnvă-

cari au luat parte la conferinţa n Mi- Urmările stabl lidn i vor fi binefă- ţământul supraprimar. 
cei Aotaote a Presei" au trimis deJa căloare pentru viaţa economică şi a) In aceIaşi tImp s'au luat măsuri 
Curti ci colegilor Jor români următoa- financiară a tărll. pentru aplicarea strlc1ă a legilor de 
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vrut şi cum au crezut de cuviită. 

Prin armare, in ceace priveşte uşu

rarea, dari/ar gu.vernul a făcut dovadcf 
ca fapte, că nu a facut ţării făgădueli 
deşa/te şi cd ştie să-şi tină cuvântul 
dat. ~ 

Guvernul inlesneşte comerţul de 
vite. 

In aceiaşi tlmp, guvernul a luat a 
serie de măsuri pentru lnleinirea co
mertului de vite. 

Datorită infi\nţărel târgurllor de 
vite reducerei Taxelor de export 
eftinirea transporturilor pe căile ferate 
şi altele, toată lumea ştie că preţurile 

vitelor in Areeal au creSGut mult În 
ultima vreme şi vor spori mereu., 

. pe măsură ce guvernul iş\ va putea 
pune in aplicare toate măsurile bune
pentru incuraj are a creşterei vitelor. 

Astfel tariful pe căile ferate pentru 
vlttle de export s'a scăzut cu sută la . 
sută. In °acelaş timp s'au tnfiintat tre
nuri colective de ~a Braşov. spre 
Episcopia 8ihorulul şi Curtici pentru 
vitele ce urmează a fi exportate., 

De asemtnl, s'au luat măsuri pentru 
construirea unor mari abatorll la gra
nIţa dinspre Polonia şi Cehoslovacia 
care vor face cu putinţă exportul 
vitelor tăiate. 

(Va urma) 

Griji interesante. 
Ca în toli anii presa cu gdjd de ... 

interesele ţării, a inceput campania in 
chestia fmanţării recoltei. Ca in toţi 
anii, acea~td campanie este dusa cu 
violenţa şi rea credmtă. 

Guvunul care a hotărât şi a ince
put .oJensiva producliei", tngrijindu-se 
in mod special de organizarea agt/
culturei. este invinuit că "sărăceşte" 
pe plugarii Acel cafL au creiat coope
ralivele şi camerile de agricultură sunt 
fnvlnuitf ca nu fac nimiC pentlu eul· 
tlvatori/ Respingem dela inceput ase
menea acuzatii venind dela oamenii 
cari au căutat sa transforme camerilt 
de agricultura in cluburi politice şi 
cari, in afard de introducerea dema
gogiei la sate, n'au facut nimic pen/rlt 
ţărani. Aceşti "agrarieni" se pricep tot 
atât de mult tn agr;gultură ca d. Vir
gilicd Madgearu in finanţe. 

Pentru oamenii de buna credinţă 
însd, vom aminti că euvernul, fără să 
aibd nevoe de grija anumite; prese, şi 
a naţional-ţdlClniştilor, s'a ocupat si in 
acest an de finanţarea recoltei, care se 
va face în condiţiuni mulţumitoare. 
Banca Nafionala a dese/lis şi va mai 
deschide încă credite, atât prin bancile 
particulare cât şi prin Casa Centrala 
a băncilor populare, astfel Că plugarii 
nu vor ft Jipslf~ de spnjinul necesar. 
Dacă recolta din anul acesta va fi 

abundentă, astfel cum anunţă pând 
acum, dacă grâMl va ji frumos şi bun, 
neghina naţional- tăldnistd sa fie sigula ' 
ca el nu va rămâne mult timp in ham-· 
bare. Atât finanţarea cât şi transpor
tul st va face in cele mai bune con· 
diţiunl, cu sau fara articolele~ presei 
de scandal ~i ale oflCÎoaselor national 
Idfaniste. 

I ~. ,., .. ~ 
Pr eţul de vânzare 

al spirtului 
Pretul de vânzare, fără taxele de rea telegramă: Prin stablllzarea monedei creditul drumuri pentru ca numărul zilelor 

consumaţie s)a fIxat astfel: 
Părăsind minunata d-voastră tară tărll va fi sporit î nlăunuu şi în afară, obllgatorll de prestaţie în natură, să Spirt d!n cereale Iei 3.60 de grad 

trimitem o ultimd salutate colegilor ro- ceea ce Vd aduce o inbelşugare de nu mal fie sporit după voie de cOrhl- decal; Spirt din vin lei 12.l5 de gţad 
mâni rugându-i să primea sed expre- numerar care va ajuta munca nat!o- siunUe de drumuri sau agenţi respectivI. decal; Ţuică peste 30 gr. Iei 12 de 
sia recuno~tinţei noastre sincere". Dală şi punerea În va.loare a bcgătii- b) Transformarea muncII În natură grad decal; Rachiurl devin lei 12 de 

(ss) Svilwesky lor tărli, reducându-se atunci şi mal în cannatl) să se facă aşa cum spu- gr~e~~~alpreţurl sunt fixate pe timp 
• mult dobânz'le. ne legea şi nu cu munci nedrepte, de 3 luni dela 1 Iulie până Ia 1 Oc-

Calfă croitor de târg tânăr, Astfel parti dul national-Iiberd care ţiuându-se seama de instrucţiunile şi tom brie 1928. 
caută lucru cu- scopul, de a în- prin politica lui înţeleaptă şi prevăză~ calculele stabilite de Ministerul Lu- Calculul supra taxei de 20 la Sili 

văţa româneşte. Cti Intretinere şi toare a scăpat finantele statului de crărllor Publice. ad-valorem se va face asupra totalu' 
putin salaT. Gavril Grencer, Satu- faliment şi a păstrat neatinse bogăţll1e • Aceste deifiintări şi sdderl de ta- lui ce rezultă din preturile stabilit 
M St C V dă 11 prin declzla de faţă, taxele de CoD' are. r. uza o . ţărII, va înfăptui acum stabilizarea xe ÎI!seamnă o mare uşurare pentru sumaţle şi taxa de producţie peo-

No. 519. monedei şi va încheia imprumutul de loaui1orll ţării, mal cu seamă in Ar- tru băuturlte supuse şi la ace as! 
care are nevoie statul, pentru a desă- deal unde comunele şi judeţele au taxă. 

~~ vârşi opera de înzestrare-a tărif cu' pus tBxe fără nici o lege, cum au ~~ 
~T~i-p-o-gr-a~fÎ-=a::::::D:=::-:':':ie::'::c:'=:=:ez~a~D-=ă-, -.:A-r-ad":"'.----:.-~-..;- GIrant responsabil: ŞT, DRAGA Cenz. Prefectura judeţului. -
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