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Partidul national'Iărănesc re· 
c'irge şi la această imorală tac
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ministratia Arad. " 1 
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Conducă10rn partidului national
tărănesc vor trage consecintele 
atiludinei lor nechibwite. 
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După deschiderea I?arlamentului. In amintirea ~e~alogiei lolstoiene. 
In ziua de 15 Oct. urmând 

toate formalitătile cerute de da
tină şi obiceiu, s'a deschis sesiu· 
nea ordinară a parlamentului ro· 
mân. Ca şi altă dată Ia astfel de 
ocaziuni, şi mai ales de 10 ani 
incoaci, opozitia s'a mărginit la 
frământări anonime şi profeste 
ridicole. Departe de elanul crea· 
fiunii salvatoare şi străină de 
sbuciumul de conştiintă, strigă
tele ei auzite doar de membrii 
de o sută, a zăcut şi de asta 
dată să arunce cu piatra În is· 
vorul bun al muncii de regene
rare. In aceste vremi de conso
lidare n'a aflat altceva mai bun 
de făcut, decâ1 să continue cu 
deslăntuirea patimilor şi să lase 
să se scurgă din nou balele im
presiilor boalei incurabile." Re
trase după perdelele dubului po' 
Iitic n'a simtit fiorul muncii po
sitive nici nu s'a infazat la preo
cupări de ordin inalt in cari sunt 
fixate tendintele de simtire a ma
selor. Desordonată in conceptii 
de guvernare, schUodită in tinte 
şi afributiuni s'a luat rolul co
munist în sperante de destrugere 
pe care vrea să-) joace cu sgu· 
duiri vulcanice. De când aceas!ă 
opozitie tipă după frânele con
ducerii, şi de când conducătorii 
ei dau intervievuri in cari se a· 
mestecA praful călător al unor 
pasiuni nimicitoare. Nimic din 
cuvenitele energii nationale nu 
s'a pretins din sufletul plin de 
venin al acestei adunări de in
.drugători de fraze demagogice. 
! In bărcile ei cu Iuntraşi ne· 
destoinici, nu s'a urcat nimeni 

~~ntru n~am li ~enlru l~~e. 
Pragmente din discursul părintelui 
. senator Dr. Gh. Cfohandll, finut 

la Senat. 

Cum se apdrau Ungurii catolici de 
Papa? 

apa Romei vrea puterea politică şi 

la noi. 

(urmare din Nr. 4:1) 

D. Al. Lapedatu, ministrul culttlor 
. artelor: S'a desmioţit aceasta ŞI mă 
rprfnde c1 o mal afIrmati şi fncă 

~
t de categoric. Eu cred, d-Ior, că 
discutia acestui proIect trebuIe să 

,'trAm toată obiectivitatea şi senlnă
~lea. Aflrmatlunea părintelui Cluhandu 
~te Inexact!, intrucât Monsegnforul 
IXllci nu s'a dus acolo pentru • Im
~lIe un anumit punct de vedere con-
111ulu1 legislativ. 

1 
Voci : A fOit acolo? 

D. AI. Lapedatu, ministrul culttlor 
, rJltel01: D •. A ficat o vIzitA partl
: IarA unuia din membrII consiliuluI. 

rltate.) 

fără mărturisiri de credinte co· 
muniste, ceeace denotă spiritul Lumea literală serbează 100 ani dela Ind doar de avantajul de a creia 
moscovif al gândurilor ce- o mis- naşterea marelui scriitor rus TolstoI. pleiada de ltbertiotşU cari aLI dărâmat 

tue. Astfel s'a prezentat părinfii Cât ne priveşte pe noI inv. pe lângă 
Patriei din tabăra deşantată a 0- faptul de a participa şi noi alăturea 
pozitiei şi nici se creiază nădeJdi de cei ce Închină recunoştInţă şi res
de îndreptare în preocupările lor ped marelui romancier, dispărut de 
viitoare. acasă spre a muri aşa cum fa dictat 

nu Dumii cultura strânsă sub UD re
gIm despot (lar au svflrlit in uitare şi 
drCigostea de oameni al marelui Tol-
stoi. 

A perit, căci starea primitivă la care 
a VO!t să (,ooducă generatia s'a impe
decat de men,ul evolutiv al concepţlf

lor moderne ce transmit alte credinţe 

Pe dealul mitropoliei însă cei· credinţa lui mistică, ue mai adaugem 
ce au îmbrăcat cămaşa răspun' incă o vlbraţ;une. În concertul serbărll, 
derii fată cu interesele superi- prin atingerea coardef pedagogie! Tol
oare ale Tării, şi-au aruncat vân- stolene, din care a răsărit regimul con
joasele credinte şi aspirafiuni în ducător de azi ~u to-~te peripetIile şI 
val vârtejul luptelor de ridicare' frământările lui. 

alte ;lspiratiuoi. C. N. 

" TE A. TRUL DE VEST" 
a acestui pământ sfânt. Sfânt Tolstoi Încărzit de flacăra isbucnltll 
pentru ceice doresc să·l semene din involburarea lui Rousseau şi de- 10 cadrele Asoclatlunei culturale 
cu forme de gândire natională şi pusă in cartea ~Emll" a preconizat »Vestu1 Românesc" din Oradea-Mare 
mărlkinit de ceata cu versefuri sistemul natnral pedagolc al acestuia a }uat fiinta "Teatrul de Vest" care 
diabolice în gură şi cu prăvăliri in şcoala dIn Iasamaia-Poliana, sistem dfja s-a şI organizat şi care a şi de-
de hărtueli in suflet. Noroc pe care s'a dărâmat sub ochii marelui butat in O:aşul nostru în ziua de 171. c. 
biata Ţară, că nimic din tot no- vizionar. Condus de scrisul genial al Prima reprezentaţle pe care a dat-o 
ianul de indemnuri rebele nu se acestuia ce n'au ştiut sa-şi adune pro- ro oraşul nostru a fost piesa Fântâna 
justifică in masa pODorului, iar prii ~ăI copif. a cugetat să esperlmen- Claodult'l, I s'a dat un aspect de săr
fugarii clipelor mari atârnă şi în teze Ideile francezulu! Rousseau in o bătoare; ia dEschiderea festivă, partl
viitor harzele de păretii muce- ţară pusă sub cnutul regimuluI de cipand totul ce este cu sufJ~t şi inimi 
găiti ai clubului in care nu se 1 oprlmare, cr('z~nd că va putea să dă- t Românesl:. 
afirmă nimic, nici nu se creiază râme z.idul incătuşării şi să reverse I lnt!ioţarea" T~atrulul de Vest" a 
fulgere de destrămare a rândiIeJii peste poporol rus binefacerile IibertăţH. preocupat anI dearându-I atât Mini
bine ticluită şi indrumată de Nu s'a gând:t că din plămădelile şcoalei sferul cultelor cât şi frumoasele 0-

istoria muncii partidului liberal. sale va răsări un fenomen contrar raşe)or de la granita de Vest, deci 

Pentru Domnul Ministru 
al Muncii. 

Mal mulţi aSigurat! al Casei cercu
ale dlO Arad ne ro~gă să dăm publf
CI1ătli În coloanele z.iarului nostru, că; 
inalntând Ministerului M un c II mal 
multe reclamaţluni contra primului 
medic, D1 Dr. Dimitrie Cosma, nu ştIu 
dacă sunt rezolvate SdU nu. Roagă pe 
DI Ministru să le :;atlsfa~ă cât mai 
curând plângerlle. 

Rog pe parintele C\handu, pentru 
respectu! serlozitilţil desbaterllor ace
stui Matur Corp, s~ nu mal stăruiască 

asupra afirmaţi unilor sale . 
Parintele Gh. Ciuhandu: Ceeace am 

spus este un cuvânt pe care-I am dela 
unul din membrii guvernului 

D. Al. Lapedatu, minrste/UI cultelor 
şi arlelon ŞI mal rău că stârultl. Nu 
mal continuati vA rog În mod ul acesta. 

D. Dim. Th. Ardtfanu, vIce-preşe

dinte: Vă rog să vă mlrgla'ţl la dis
cutlunea legIi eate ne preocupă. Nu 
vă expuneU la discutarea unei leii 
care nu este iocă adusA inaintea Se
natului, aducă chestiunea concordatu
luI. Când cODcordatul va fi adus in 
dlscutiane, atunci veti discuta projectul. 
Deocamdată sl ne mărginIm numai 
la legea care este in discuUunea 
DoastrA. 

Nu trebue să uitaţi că mai sant 
inscriş! 20 de oratorI. 

1. P. S. S. MltropoMul Moldovei şi 
Suetrei, Pimen. Vă rog si mi iuscritl 
şi pe mine la cuvânt. 

Voci: Avem rAbdlre. Chestiunea este 
prra Importiatl. 

gândurilor sale. aşa după cum dîo realh;ându-se acest plan din initiativa 
sbuclumul lui Rouseau s'a aprins re- AsociatieI Culturale" Vestul Romanelc· 
volutla franceză cu teroarea şi mortII este datorinCa noastră a tuturor Ro
ei. Adoptând În întregime natura in mânlJor de la granIta de vest să sprl
creşterea generatfel, şcoala lui Tol- jlr:im a~easta acţiune aşa de Iăuda
stoi a fost ecoul deplinei libertătl, fArA bUă şi aşa oe importantă pentru viaţa 
ordine şi disciplină, Iccentuâod că Cultura!ă şI arUsUcA naţionaJ~ de la 
educatia este constrângere, şt nimeni granita de vest. 
DU are dreptul a forta şi educa pe In ziua de 21 şi 2.,.2 Octomv,ie a. c. 
cineva după principiile loi.lmpreşmuit va debuta dIn DOO I.n oraşul nostru 

. cu piesele "Soran ŞI St,engaruJ" în 
de astfel de preocupăTI. şcoala lăsat! care zile credem că nu va lipsi nict 
ln vântul Iibertătil rău întel~s,~ dzut un român din Arad şi jur care să na la 
sub dărămăturile siste mulul, benefl cI- parte. 

Parintele Gh. Ciuhandu: D-Ie pr~

şedinte, d-lor senatori, am pus" ches
tiunea de suveranitate a PontiflceJut 
Romei, pentrucă a~eastă chestiune se 
strătale şi are contactul sau cu legea 
cultelor asupra căreia vorbeam. Cu o 
singură deosebire: poate ca am vorbit 
mai pf! larg intr'o chestIune ca aceasta 
pe care ajungem să o intelegem nu
mai noi, acela cari studiem timp in
delungat chestiuni atât de il'lgrate 
pentru marele public. 

Iată, d-Ior senatori, urmărirlle vă

dite ale actului nostru de Star. prin 
care s'a precipitat faţl cu legea cu~ 
telor admlsfunea Nunţlaturfi dela Bu
cureşti. 

Statul romAn. d-lor senatorI, admi
ţând Ia Bucurrşti o Nuntlatura. a pro
cedat in cea mai bună credintA ,t cu 
urbanitate. La aceasta fnsl ni .'a rAs
puns cu subversluol. 

Spunind acest cuvânt. trebue d-ml 
iau mărturie din DOU pe advocatul 
WyDen al Curlel Romane. DAnsul 
spune in pomenita sa lucrare (par. 
146) el pacea Interni a und tin ,1 
progresul spiritual Bunt to mal mare 

mhură asigurate atunci când pe teren 
religios domneşte pacea decând atunci 
când spIritele sunt (Jţâfote prin luptele 
religionare şi cund catolicii sunt siliţi 

să la o atitudine de luptd fală CR pro.
pria lor Siap(Ît!ire politicd. 

D-lo, senatori, amenInţarea aceasta 
proaspă,a este numai ttorttizarta atl
tudioUo. bir.~ cunoscute in istorie, ClI 

privire la luptele, până şi politIce ale 
catolicilor din lumea intreagA. Prin 
prizma acestd istorii a luptelor cato
lice, trebile sA prfvlm 001 anumIte 
mlşc,ărJ şi năzulnţi de organlzatte po .. 
lttlcl ş.1 la caiolicli noştri din Ro
mânia. 

Prin p'risma .. ceasta vom intelege 
I)U DUllletJ amenintărlle din aceastA 
parte, nu tocmai de mult ca Liga Na
tiunilor din partea unul episcop greco
catotic, ci şi ameoln1area dIn zUe]., 
trecule prHt act pubUc şi prin pro
vocarea directa a uniţilor din partea 
ephu::opatahll areco-catollc cu flata..: 
rarea praporHor lor bisericeşti pe strl
ztle OujQlul. ca o demon&tra~e împo
triva celor ] 2 miHoane romAni orto
doe~~ cari nu l'or sA renunţe la aceşti 
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• • Intâiul congres mlSlonar. 
Aradui nostru are deoseb~ta clmte 1 Ziua de 25 (Joi) este sortită ince-

• de a primi intre zidurile \u~ vechi şi I'utulul părţii teoretice prin desch!de
dărăpănate pe misionarilcelor 18eparhii rea solemnă În sala mare a Acade
ale ŢărU noastre. Sfântul Slood a fă- miei teologice (orele Il a. m.) conti
cut o alegere bună Încrcdintând zdo- nuând (d. m. ora 4) prin tratarea te
sului Eplscop al Aradul\ll organizarea melor: .. Opera misionara unitară a 
celui dinlâiu congres: al prt:!otHor mi- Bisericii ori. române- şi "Programa 
slonari. Azi, când in faţa lodiferentis- de munca a misionarului eparhial-. 
mului religios nu mal ;:;jang vech le Temele şI discuţiile C4i se vor încinge 
arme de propovăduire evanghelid, sunt de o Importanţă ce trece mult 
ceata preotilor misionari este vizată peste barierele limitate de specialitate, 
direct la o efectivă acUvitak de orientare incilt vor inter~sa şi pe publicul par-
nouă pentru clerul intreg. PAnă aici t!cipant dintre credineioşll mire ni. 
pa'e a nu sa fi făcut ntei un pas spre S~rbătoarea Sfitului Dumitru (20 oct) 
o organIzare a tuturor preoţilor mi· COl1gresfştil o pdre;; î;ltre zidurile 
sionad, ce era de.dortt dela Înceoutul sftei Măflăstiri Hodoş Bodrog partlcl
sistem!zării acestor posturi pe eparhll. plod la servL::Iil~ divine săvârşlte după 
Lipsa acestei inchegări a făcut să se ritualul mănăstireic tioând acolo d. m. 
acţioneze În fiecare eparhle după alt a doua ş'!dlnţă cu tema: "Misionariş
şI alt metod. Ori preotul mlslonar. mul societăţilor religioase pelltru Une-
fUnd avanlgarda naiutată mal adân.: rime" . 
pe ter!torul ID~mlc, otrăvit de duhul Partea te oretică se sfârşeşte în şe
rău al veaculUI, .tn:bUle 6,ă dea postu- i dinţa de Slimbătă (27 oct.) Ofa 9 a. m. 
rUor din urmă-1 relatările cele mal ţinută tot În sala Academiei teologice 
detaliate !l fidele despre pozit\~le !~a- şi dlscutând tema: ,.Misionarismul 
mlce. Se lmpuoea o mu~c! umt~ra ~I printre sectari" că discuţii azi de un 
blnedeterm, oată pentru tl ş\ apoi lod,· interes obştesc pentru un bun român 
catoare pentru toţi preotii dln partea aşa ca credincioşii mlreni vor fi bine
celor cari şi-au luat gieua sarcină de veniţi şI la această şedintă. 
misionari eparhiali. Cum se putea face 
aceasta fără a convenl cu toţii io 
vre-o adunare p~oteslonall? După u
nele incercAri neizbutite din trecut 
dată find acit entuzlllsta păşlre a celui 

ce-I concheamă, zilele de 25 - 28 Oc
tomvrie ale a. c. De dau pe cel din
tAlu congres al preotilor .mis(onari. 

Pentru noi arădanti, congresul acesta 
este implinirea unei mândrI! justtficate. 
Misiunea împllnltl de marH corifei al 
ortodoxismulul mlsionar: Dimitrie 7 i
chindeal, Moise Nicoară, Alexandru 
Gavra şi lungul şir de redeşteptătorl 

ai conştHnţii ortodoxe mh;\onare, a 
pornit dintrt zidurile oraşului nostru. 
Acestor zidurile revlne din nou cinstea 
Iă întruneasd!. pentru Întâia data la un 
loc pe aceia, cari bătătoresc căile în
cepute de mlsionarli originar! al A~ 

raduhli odldeoioară .... 
Su') atari impresii de evo:::are a 

gloriel trecute să urmărim dezbaterile 
urmaşilor intrunitt În congres ca şI 
Intr'o Alma Mater. 

Programul congresului lJTlbrăţişeaz!\ 
zilele dintre 25-28 l. c. şi cuprinde 
doul părţi: una teoretică, de dezb:jteri 
şi alta practica, de manifestare. 

Participarea publicului mare se Im
pune Îudeosebi la desfăsurarea părtii 
• doua a programului, a:celel pra,'tice. 

La Vecernia de S{Jmbată (27 OCt. 

ora 3) după cuvântarea introductivă 
a P. C. S. arhim. Poli carp, incep 
misiunile practice. Credlncloşii vor 
avea ocazia să asculte cuvântăd de in
demn pentrn mărturisire şi Impărtăşir p 

după care vor urma mărturisiri pllnite 
prin preotii mls!onarl. 

Duminecd (28 oct) la liturgla arhle
rească se vor împărtăşi cu Sfintele 
Taine pelerlnli din satde Învecinate 
şi cel car! au partidpat activ la misluwe 
dIn ajun. După masă la ora 4 vom 
avea rara ocaz!une de a participa la 
concertul religios dat de corui .. Armonia" 
În biserica Catedrală ascultând CO(l

ferlnta: .. Bserica Misioflara" 
Programul congresului se sfârşeşte 

cu reprelltarea p;esei "Apostoli Satelor" 
ce se va preda la Ateneul Poporal 
.. Casa Natională" din A.ad-P!rneava 
(str. DorobanţHor 37) 

Avem deplina conviogere că publtcul 
arădan de data aceasta va urmari cu 
Interes viu desUşurarea unui program 
atât de instructiv dând dovadă, că dacă 
Aradul de odinioară şi-ar fi pierdut 
luptătorii, i-au mai rămas inchindtorli. 

C. Turicu 
---~--~---~ZF?ZiZii 

irat\ smulşi dela sânu\ nost~u prIn 
uneltiri străine. 

Aşa punem noi problema pe forldul 
t~ etnic şi polttic naţional, sintelizat 
plin interesele superware de existtntă 
ale neamuL6I.i românesc, mai ales din 
Ardeal, unde, d-Ior sen~tor!,. poporul 
Tomân ortodox a devtnit numai o mi
noritate din pricina echll. brului religIos 
turburat aeum 200 de ani de cdtre 
Habsbugi şi maghiari. 

De aceea şi f.ndcă papaUatea vrea 
să-şi afirme tot mat stăruitor fată dt' 
noi imperialismul s!u religios ~! po
litic, iar unlţii români de pildă ia epls
~opia. lor de Lugoj. au inceput dej a 
să arboreze drapeluf p-apal alături de 
cel românesc, deci admit şi in vede
rea publică concurenţa $uveranltăţll 

papal~, oi se impune toată trezvla po· 
lttlcă şt toate precautiile. 

P. S. S. Episcopul greco-catollc ro
mtin al Lugojului. Al, NicJle,;cu: Aţi 
putea preciza câod e.plscoplaLugoju. 
lui a arborat acest drapel papal? Şi 

<lacA prin arbararea steagului' papal 
s'a vAtlmat legltl.1rl1e patriotice cu 
tara romAneasci? 

Parintele G. Ciuhandu: Am respect 
faţa de preashnţia VoastrA şi am res
pect şi faţă de adevăr. Vă mărlurlsesC', 

că eu DU am zis la episcopIa Lugo
iulu!. ci in eplscop!a LlJgojului. iar 
acest steag arborat J~am văzut însu-mI 
pe biserica din Comloşul-Băoătean, 
intr'o zj de 10 Mal. 

P S. S. Episcopul greco-catolie ro
mân ai Lugoju 'ul Al. Ni..:olescu: Este 
un caz izolat. 

Parinttle a Ciuhaflda: Eu mă inte
meiez numai pe faptele pe cari le-am 
văzut sau pe car! pot să le verUlC cu 
dovezL • 

p, S. S, Episcopul greco-catolic ro
mân dl Lugojnlui, Al. Neoleseu: Mal 
intreb ln:ă ceva: Ponttficele roman, 
nu ca Stat polltlc, cI ca putere mo
nlă, care îşI are legăturile sale Inter
naţiooale. lş! are reprezentantii săI 

dlplomatlcl in toate ţările lumii, Îşi 

are şi un steag al sAu. Este o crimA 
impotriva suYeraniUţll naţlooale ~a sA 
se arboreze acest steag? Cum d-v. 
la anume sărbători arboratl steagurile 
tuturor steagul francez, italian. spaniol, 
etc ... 

Parti~uJ nationa!-tărănesc care se 
pretinde totu8 a reprezenta ft r dea luI. 

Necrolog. 
In ziua de 15 Oct. s'a făcut înmor-

Unul din foştii membri al partidului mlntarea mult regretatului n o t a r 
naţional, fost secretar general al re- P o p a Aur e 1 din comuna Chlşlneu 
s.orlulu\ .agriculturil pe vrem!!a Cons.!- Crlş, tn prezenta unei imense multimi, 
ltulu~ dlf.lg,ent, pr~zldat de d-l,luhu I popor şI intelectuali din localitate 
Mamu aZI m partIdul poporulul, d-l. .' , 
Vasille E.Osvada, dă publicităţii după din Judeţ şi din JUdetul Bihor. 
o anchetă amănunţltă, cu cifre, (lin Defunctul a fost un harnic notar 
care reese că majoritatea fruntaşilor stImat de toată lumea, care moare 
Ardeleni cari acum 10 ani faceau în vârsta de 42 ani. răpus de un 
parte din parttdu~ naţIonal-Ardelenesc morb de ficat câştlgat îa decursul 
condus de d-I IUliu Manlu, Iau pără-
sit azi trecând În alte partide, iar 
alţd părăsind viaţa politică, 
Dăm şi noi mat jos a:este cifre 

generale din ancheta d-\ui Osvadă, 
a fruntaşilor Ardeleni acum 10 anI. 

servicIului. 
La mormânt s'au tinut mai multe 

discursuri, între cari: D1. Dr. Alexandru 
Lazar deputat din localitate, l'a paren-

n 
) 

n 
b 

Pe timpul consiliului dirig.:nt de 
sub şefla d-lui Iuliu Maniu erau 
10 şefi de resort, 14 Secretari g- netaU 
23 Prefecti, in total 47 cari reprezentau 
efectiv provinCiile alipite pe vremea 
acestui consiliu. Primii deputaţ aleşi 
fără contra candidaţi ca melnbrl al 
Marelui Sfat Nat:onal erau 212 După 
unirea dela Aiba-ll.liia şi în timpul 
conslluloi dirigent au fost în fruntea, 
reprezentând provinciHor ftlipHe 259 
fruntaşi. 

tat în numele organizaţiei partidului 
naţional - liberal, Dr. Romul Bejan 
prim-pretorul plăşH Chişlneu-Criş în 
numele superiorităţii, iar 10ao Petrescu 
în numele colegilor şi-a luat rămas 

buo dela adormitul in Domnul. 

n 
il 

Din aceşti 259 fruntaşi, azi după 
tu ani, abia 67 - patru ş~fi de resort 
dIn cei la, trei secretari genera!i din 
cei 14, opt prefecţi din cel 23 şi 52 
membri din 212 din Marele Sfat 
Naţional mal fac parte dIn partidul 
n ~t :onal-ţărănesc. 

1ată nprezentantit autorizaţi ai Ar
dealliui care se ma, găsesc "zi in 
fruntea p arttdtllui naţional-ţărănesc şi 
d-l lu liu M aniu totuşi mai caută să 
arate opiniei publice că d-sa repre
zintă Ardralul. - ......... _-

Viza Livretelor pe 
anul 1928. 

Cercul de Recrutare Arad a
duce la cunoştinţa tuturor gra
delor inferioare din rezervă şi 
mUlţii, că dela 2 Noembrie 1928 
până la 16 Decembrie 1928 se 
face viza livretelor la Prefectura 
Poliţiei Arad intre orele 8-12 
şi 14-18. 

Instrucţiunile de detaliu se văd 
tn publicaţiunlle afişate in oraş Şl 
la dIferite autorităţi. 

Acei cari nu se vor prezenta 
la viză, vor fi daţi nesupuşi ş.i 
li se vor aplica sanctiunile pre
văzute de art. 224 bis din Codul 
J ustlţiei Militare. 
Comandantul Cerc. Recr. Arad 

Colonel: H. Laugier. 
Şeful bir_ mtJbilizărei. 
Mator~ 1. Marinescu. 

Pdrlntelt D. Tarcu: Nu sunt state 
biserices '1, nu fa.:etl coofuzle! 

P. S, S Ep'scopul greco-catolic ro
mân al Lugojului Al, Nicolescu: ... in
tocmai aşa, dacă la sărbăd reHgloase 
se arboreazâ steagn1 papal, aceasta 
inseamnă ştirbirca suveranitătH natlo~ 

oaie? Nu. CI 5eafirmă un singur fapt: 
că acest pontlflce roman tŞj are stea
gul său recunoscut de către toale 
Statele lumii. Pentru Dumnezeu 1 Nu 
tns~amnă impietare asupra legUor ţărll 
şi asupra patriotismului, cum vrea s'o 
afIrme părlnt~le Ctuhandu. 

Pdrintele D. Turca. Este dovadă că 
sunteţi o fotă politică, lumească,:şl nu 
o forţă Tf Ilgloasă_ 

Pdrintele G. Ciuhandu: D-Ior se
natori eu ia aceeace ne comunică P. 
S. S. Episcopul Lugojulul, văd o con
firmare a faptulUi pe care l-am afirmat. 
Ş! da:ă am făcut această destăinutre 
am făcut-o numat cu glndul ca să se 
ştie tn acest for legiultor, care repre
zinti suveranitatea naţIonală şi ca si 
se facă demersuri din partea celoT 
chemaţi spre a se regulamenta aceasti 
ch~stlune. Când Statul romln va zIce: 

Răposatul pe lângă că a fost UD 

funcţionar cinstit şi de model, a fost 
şi un aderent fidel al partidului na
tlonaHiberal, care a fost perzecutat 
de re gimul trecut al averescanilor 
pentru sentimentele sale politice şi 

per mutat din Chişineu-Criş, unde cu 
revenirea guvernului liberal la putere 

P 
P 
h 
c 

v 

a fost repus dându+se complecta sa- p 
tlsfacţie pentru persecut1unlle suferite. 81 

Să-I fie ţărâna uşoară şi memoria 
blnecuvântată. ....... 

a 
o Conferinţele cercului medical cultural 

din Brad. ri 
21 

Cercul medical cultural din Arad, re În sezonul de toamnă, şi larnl din 
anul acesta, aranjază la sate îo fiecare le 
Dumlnecă şi sărbători conferinte me- CI 
dica1e urmate de proiecţiunL 

Scopul acestor conferinţe este: de 
a arăta poporului dela sate ce sunt 
bolile social~~ tuberculoza, slfillsul, 
boalele co pillor, beţia şi bolile mollp- p; 
sitoare, cum se răspândesc aceste p 
boale, ce jertfe fac ele in fiecare an. şi 
Rugăm şi pe aceasta cale pe ono· 

. raţii conducători al satelor, notarl, 
preoţi, ÎIlvătăt0ri ca să binevoiască a 
st~ru\ pe lâng1 săteni, ca să participe. 
cât mal mulţi şi mal ales să fie pre
zente şi femeile, cari până in prezent rE 
au tost cam slab reprezentate la con- ni 
ferintele ţinute. I(] 

Conferintele se vor ţinea de medic! di 
români, io comunele şi zilele dUP3 cum şi 
urmează: 21 O.;:tomvrle Târnova-Chler 
Mocrea, 26 Oct. Talpoş-Berf'chiu. 28 ni 
O:t. Comlăuş-Cherechiu, 4 Noemvrie 
Cermf'lu-Şomoşchf'ş, 11 Noemvrie Bu
teni~Chlsjnd ia, ] 8 Neomvrle Şeblş
Dezna eventual Moneasa, 25 Noemvrle tr 
_~~~~ Agriş. e 10 

admit arborarea steagului papal, vom p! 
şti că aceasta se face fără prejudiciul C( 
suveranltăţl! noastre naţionale, iar până 
atunci să nu se întrebuinţeze (Aplause), 

De aceea, este tocmlt momentul ce 
mai oportun pentru Iămurirf'a condu re 
cerii StatuluI. ca ierQf hla catolică dd ci 
nof, sd facă irI- prag de votarea lrgi şi 
cultelor, o mărturisire aci in. Senat fâ 
DJcd această ierarhie este de acord, e( 

sau nu, cu tmperialismul politic al Ro' p( 
mei popale, şi dacă da, cum îl pot con In 
cordei acest imperialism cu loialitate 
datorită Statul Român? 

In aşteptarea acestei declaraţii ţi 
să vA fac o mărturls!re şi in numel tr 
clerului ortodox din România: Dogm lil 
Catolicismului, care ou e de origiOI m 
divină mai pură decât Ortodoxia. n in 
poate fi ridicatA cu nici un prt\ S{ 

din nici UD motiV' deasupra Ortodoxl, H 
noutre şi io capul Suveranită~1l lIa· 
tlooale a Statului român fondat, lArg 
şi apărat de poporul româo ortodox 

(Va urma). 

••• 
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PRIMĂRIA 

N o. 1388-1928 .. 

PUBLICAŢIUNE. 

Se publică spre cunoştinţă ge
nerală, că 1n ziua 29 Decemvrie 
1928 se vor ţIne la această pri
mărie următoarele licitatiuni pu
bice: 

1. 

La orele 8 pentru vinderea 
mObilierului vechiu şi nefolosibil 
in birouri: scaune, mese, dula· 
puri t tablouri, cadre vechi7 im
primate şi tot felul de hârtii se
lecţionate din arhiva primăriei 
comunale. 

Il. 

La orele 8 şi jumătate pentru 
vinderea alor 2 cai scoşi dela 
serviciu. 6 vieri şi 3 tauri neapţi 
pentru prăsire în comuna noa
stră. 

IH. 
La orele 9 pentru cumpărarea 

a]or 100 mim porumb, 100 mim 
ovăs, 20 mim orz, 50 mim tă
râţe 100 mim pae de grău şi 
2000 snopi tulei de porumb, fu
rage necesare ]a alimentarea cai
lor şi anima]elor de prăsire ale 
comunei in anul 1929. 

IV. 

La orele 9 şi jumătate cum
părarea a10r 6 vieri şi 3 tauri de 
prăsire şi 2 cai necesari cărău
şiei comunale In anul 1929. 

V. 

La orele 10. pentru cumpăra
rea unei căruţe pe seama comu
nei, repararea trăsurilor, căruţe
lor, harnaşamentelor I recvlzltelor 
de pompierit şi potcovlrea cailor 
şi armăsarilor comuna1i - in a
nul 1929. 

VI. 

La orele 10. şi jumătate pen
tru cumpărarea pomilor, arbori
lor şi copacilor necesari pentru 
plantat pe străzile şi in parcurile 
comunei in cursul anului 1929. 

VII. 

La orele 11. pentru cumpăra
rea lemnului, fierului, scândurilor, 
cimentului l tuburilor de ciment 
şi varului necesare reparaţiunilor 
fântânilor, podurilor, şanţurilor, 
edificiilor, căruţe lor, trăsuriJor şi 
pompelor de incendii comunale 
în anul 1929. 

VIII. 

La orele 11. şi jumătate pen
tru compactarea registrelor şi căr~ 
ţilor de legi şi specialitate, ase
menia pentru furnizarea hârtiei, 
imprimatelor şi recvizitelor de 
scris necesare primăriei in anul 
1929., 

IX, 

La orele 12. pentru furnizarea 
alor 250. m. lemne .de foc pe 
seama primăriei şcoaIeIor şi 10-
. cuinţelor notariale şi sodi de 0-

. crotire pe anul 1929. 
! 

TRIBUNA NOUA 

X. 

La orele 12. şi jumătate pen
tru furnizarea mobillerului nece
sar primăriei comunale in anul 

J 1929 şi anume: mese, s.caune, 
postavuri Pf~ mest\ pro~oape, 
şterguri l lampe j becuri şi difi3rite 
alte mărunţ'şuri necesare gospo
dăriei cDmunale şi cari se pot 
ved~a in tabloul afisdt la acea~ . 
stă primărie. 

XI. 
. La orele 14. pentru confeeţi 0-

narea uniformelor, lncălţăminteior 
şi echipamt~ntului necesar in anul 
1929. guarzilor şi servitorilor co& 
mllnali. 

XII. 

La orele 14. şi jumătate pentm 
reparaţi unile mărunte, ce se vor 
ivi din caz în caz in cursul a
nului ] 929. Ia edlficiile, grajdu
riie-, fântânile, oboml şi podurile 
comunale. 

XIIl. 

La orele 15. pentru cum păra
rea alor 3. fântâni cu pompă pe 
seama primăriei şi locuinţelor no
tariale. 

XIV. 
La orele 15. şi jumătate pen

tru arindarea dreptului de a in
casa vamă in târgurile şi bâ!ciu
riie comunale, drept ce se arin
dează pe 3 ani consecutivi ince
pând cu 31. Ianuarie, 1930. 

XV. 

La orele 16. pentru arindarea 
dreptului de a incasa vamă pen
tru trecerea cu 'podul plutitor co
munal, drept ce se arlndează pe 
3 ani consecutivi incepând, cu 
31 Ianuarie, 1930. 

XVI. 

La orele 16. şi jumătate pentru 
inchirierea clădIrei comunale Nr. 
5] 9/ a. pe 3 ani consecutivi in
cepând cu 1 Octomvriet 1929. 

XVII.' 
La orele 17 pentru vinderea 

casei Nr. 665. proprietatea co
munei tmpreună cu dependintele 
şi grădina apartinătoare. ' 

XVIII. 

La ore]e 17 jumătate re para rea 
edificiilor comunale conform de
vIzelor pregătite de experţi. 

XIX. 

La orele 18 pentru cumpăra
rea unei pompe de stropit stră
zile comunale. Se vor inainta 
oferte pentru pompă trasă de 
cai şi autopompă de mărime 
mijlocie. 

XX. 

In ziua 30 Decemvrie 1928 
orele 8· pentru arindarea pe 1 an 
a 253. jugh. cad. p~mânt arabil 
aflător in pusta Sionda, comuna 
Bătania, Ungaria, pentru anul 
economic 1929 I 1930. 

XXI. 
La orele 9 din aceiaşi zi pentru 

vinderea fânului şi otăvej neco
sită de pe 230. iug. cad. pământ 
din pusta Sfonda, comuna Bă
tania, Ungaria, recoltabil in vara 
anului 1929. 

XXII. 
La orele 9 din ziua amintită 

pentru arenda rea pentru păsunat 
a 320 iug. cad. pământ fânaţ 
pentru păşunatul vitelor până la 
1 Februarie 1930. şi începând 
imediat după cositul fflnulul res
pecti\'e al otăvei din V2:ra anului 
1929 

xxm . 
La orele 10 din amintita zi 

pentru vindereaaior600. m. m.grâu 
aflător in comuna Bătania. Un
garia ca ~uinja pustei Sionda. 
Grâul va fj . recolta ar-uiui eco
nomic 1928 I 1929 şi se livrează 
la 15 August anul 1929. 

XXIV. 

La oartle 11 din ziua arătată 
m9.i sus pentru vinderea pClelor 
de grâu, pleavă, târnomată şi 
tulei recoltabili în anul economic 
1928 I 1629 in pusta Sionda co
muna Bătania, Ungaria, livrabili 
imediat după recoltă in numita 
pustă. ' 

Caetul de sarcini se poate ve
dea la această primărie, de unde 
se pot primi tOiite informaţiunHe 
necesare şi toate detaHurile, ce 
stau În legătură cu aceste H
citaţi uni. 

Licit~tjunile se vor ţine in 
conformitate cu dispoziţiunile le
gei contabilităţii publice, cu o
ferte inchise şi sigilate, pe cari 
concurenţii le vor inainta acestei 
primării in termen. 

La oferte se va anexa - dar 
in plic spparat - şi recepisa 
cauţlunei de 4 % a sumei oferite, 
care apoi se va cnmplecta la 
6%

• se menţionează insă că nu 
se prjmesc decât recepise de 
depuneri la Casa de -depuneri 
sau Administraţiuni financiare de
spre cauţiunea amintită si nici 
decu m numerar sau efecte, even
tual alte valori. 

Rovine la 16 Septemvrie. 1928. 
Primăria comunei. 

Publicaţiune. 

In urma ordinului Ministerului 
de Interne cu Nr. 12580. P. avem 
onoare a Vă comunica, prin dc
cjziunea ministerială 12529 P. 
din 2 Oct. 1928, s'a fixat ţine
rea unui examen de admitere 
pentru funcţiunea de pretor. cu 
incepere dela 1 N oembrie 1928. 

CondiţiunHe pentru Inscriere ]a 
"'examen sunt cele prevăzute în 
deciziunea ministerială 6641 P. 
din 2 Iunie 1928, publicat in Mo
nitorul Oficial 130 din 16 Iunie 
1928, partea I pagina 5244 şi 5245. 
Vă rugăm să luaţi \ măsuri ca 

această di8poziţiune să fie adusă 
la cunoştinţa publică, pe cale de 
publicitate prin ziarele locale. 

. Totodată binevoiti a pune tn 
vedere celor cari indeplinesc pro
vizoriu funcţiunea de pretor prin 
delegaţ!eJ să facă cerere de in
scriere la examen dacă intrunesc 
condlţiunile cerute, deoarece după 
ţinerea acestui examen nu se vor 
mai admite, sub nici un motiv 
asemenea delegaţiuni. 

Pentru Conformitate: 
V. Bucur 

"v • •• 
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PRIMĂRIA 

COMUNEI ŞIRIA. 

PUBLICA ŢIUNE. 
COfT1l\!1a Şiria vinde prin lici

taţie orală in zilla de 24 Noem
vrie 1928 ora 10 a. m. doui t3uri 
ŞI trei vien selectionaţi. 

UCitalfa se va ţine În târgui 
Ş,riei. 

Şirfa, la 15 Odomvrie 1928. 

Primdria. 
No. 2582-928 Nr. 782 

••• 
PRIMĂRIA. 

COMUNEI ŞILINDIA. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Şilindia des

chide licitaţie publică pe ziua de 
10 Noemvrie 1928 orele 10 pentru 
confec.ţionarea hainelor de iarnă 
alor 2 guarzi comunali şi anume 
2 bluze, 2 pantalonj, 2 căciuli 
şi 2 mantale. 

Licitaţia se va ţinea in confor
mitate cu art. 70-82 din legea 
contabihtăţ1i publice. 

Ş:lindia, 12 Octomvrie 1928 

Primăria. 

No. 1260-1928 Nr. 1781. 

'--~~-

No. 1708-1928. 

Publicaţiune& 
Primăria Sâmbăteni ţine lici

taţie publică in ZlU1i de 8 No
emvrie 1928 oara 9 pentru vân
zarea alor 3 buc. veri comunali 
selecţi onaţi. 

Licitaţia se va ţinea la primă
rie in conformitate cu art. 72- 82 
din Legea contab. publ. 

Sâmbăteni, ]a 15 Oct. 1928. 

Primdria. 
No. 1708-1928. No. 780 

--+ ..... -
Publicaţiune. 

Se publică spre cunoştinţă ge
nerală. că in ziua de 8 Noem
vrie 1928 se va ţinea licitaţie, cu 
oferte inchisă. pentru vânzarea 
lemnelor de foc nefasionate şi 
aflătoare in pădurea comunei 
Sâmbăten', din hotarul comunei 
Cladova, şi pentru vânzarea lem
nelor ce sunt netăiate din par
chetul amlor 1926 şi 1927. 

Licitaţiunea se va incepe la 
ora 9 in localul primăriei din 
comuna Sâmbăteni. 

Condiţiunile de vânzare se pot 
vedea sub durata oarelor oficioase 
In biroul notaria1. 

Şâmbăteni, la 15. Oct. 1928. 

Primdria. 
No. 1707-928 N. 779 

-~+---
O a 

Du sosit n;~::n~ 
in mare asortiment la 

STIIASSER 
prăvălie de modă 735 

vls-a-vis cu biserica Luterani. 
0============0 

• 
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PRIMĂRIA 
MunicipiulUi Arad. 
PUBLICAŢIUNE. 

Se aduce la cunoştinţă gene
rală, că pentru furnizarea impri
matelor necesare MunicJpiului pe 
anul 1929, ·fn ziua de 29 De
cemvrie 1928, ora 10 a. m. se 
va ţinea l1ci.ta,tie p~bli(;~ cu oferte 
1nchise şi sIgIlate 10 blUr~ul Ser~ 
viciului economic (Primăria etaj 
Ca"mera Nr. 104) in conformitate 
cu Art 72 şi următorii din Legea 
asupra contabilităţH publice. 
. Caetul de sarcini se poate ve
dea la Serviciul economic 1n orele 
de serviciu. 

Arad, la 16 Octomvrie 1928. 
Serviciul economic. 

Nr. 23.719-1928. Nr. 766. 

••• 
PRlmf1RIft 

municipiului ftrad. 
PUBLICAŢIUNE 

Se aduce la cunoştinţă gene
ralA că pentru inchirierea pe ter
me~ de 3 ani a teritoriului de 
2886 stângeni pătraţi, situat lângă 
cimitirul vechiu şi folosit in pre
zent de către dl Aufricht Maxi
mllian ca depozit de lemne in 
ziua de 3 Decembrie 1928,· ora 
10 a. m. se va ţinea licitaţie pu
blică cu oferte inchise şi sIgilate 
1n biroul Serviciului economic 
(Primăria etaj Camera Nr. 1,04) 
in conformitate cu Art. 72 ŞI ur
mătorii din Legea asupra conta
bHităţlt publice. 

Caietul de sarcini se poate 
vedea la Servlciul economic tn 
oarele de serviciu. 

Arad ]a 16 Octomvrie 1928. , . 
Serviciul economIc. 

Nr. 18.318-1928. Nr. 765. 

••• 
PRIMĂRIA 

municipiului ftrad 
Publibatiune 

Se'~ aduce la cunoştinţă gene
rală, că pentru inchirierea pe ter
men de 3 ani a locuinţei de 1 ca
meră şi bucătărie situată in edi
ficiul teatral, in ziua de 26 No
emvrie 1928, ora 10 a. m. se 
va ţinea licitaţie publică cu oferte 
inchise şi sigilate în ?iro~l Ser~ 
viciul economic (pnmăna etaj 
Camera Nr. 104) In conformitate 
cu art. 72 şi următorii din Le
gea asupra contabilitătli publice. 

Caietul de sarcini se poate ve
dea la Serviciul economic ~ in 
orele de serviciu. 

Arad, la 16 Octomvrle 19?8. 
Nr. 24.212 I 1928. 
Nr. 764 Serviciul economic. 

•• 
Ciorapi pentru şcoală . 

Svetere, Poulovere1 ve s te 
tricotate pentru bărbaţi, 
femei şi copii. Mare asor
hment ln cămăşi bărbăteşti, 
cravate, fuloare şi paraplee 
de mătasă şi lână, pălării 

pentru bărbaţi, . etc. 
se capătă la firma 

~-- SZUCS --

TRIBUNA NOUA 

~u~liCHtlun! ~e litit~tie 
Primăria comunei Nădtlb, pu

blică licitaţiune publică pe ziua 
de 3 Decemvrie ]928 oaia 10 
a. m. pentru arendarea dreptulu! 
de vânat· pe teritorul co m uneI 
Nădabcca 4000 Jug. cad. petimp 
de 10 ani 1ncepând dela 3 Decem· 
vrie 1928 şi până ia 2 Decem~ 
vrie 1928. 

Preţul de strigare 4000 LeI. 
Licitaţiunea se va ţinea în cont 

cu art. 72-80 din Legea con
tabilităţii publice. f 

Condiţi um le de, lidtaţiune se 
pot vedea in biroul primăriei din 
Nădab, tn cursul orelor ofic1oase. 
Nădab, la 11 Oct 1928. 

No. 582 I 1928. 
No. 763. Primdria. 

~"" 
ROMÂNIA 

Prim. Municipiulni Arad. 
Servi'ciul economic 

PubHcaţine. 

Se aduce la cunoştinţă generală, 
proximul târg regnicolar in oraşul 
Arad se va Incepe cu ziua de 2 
Noembrie şi va dura 5 zile, adecă 
până la 6 Noembrie 1928. 

In ziua de 2 Noembrie se va 
ţinea târguJ de vite cu copite cr~
pate şi cai, in ziua de 3 Noemble 
se va ţinea târg de mărfuri şi de 
cai iar in ziua de 4, 5, şi 6 No
embrie se va ţinea exculsiv târg 
de mărfuri. 
Preşedintele Comisiunei: 

Interimare: 
Secretar General: 

p.(ss) Varjassy. p.(ss) V. adr/ea. 
Nr. 24 Q54 I 1928. 
Nr. 772. 

Primăria comunei macea. 
Publicaţiune. 

Primăria comunei Macea (jud. 
Arad), aduce la cunştinţă generală 
că la data de 2 Octomvne 1928, 
s'au găsit 2 iepe in pripas şi 
anume: 

1. Una iapă murgă, de cea 14 
ani piciorul drept poste riat pin
tenog, cu stea prelungită in frun
te şi 

2. Una iapă murgă 1nchis, de 
cea 14 ani, ambele picioare poste
rioare plntenoage. 

Invităm proprietarii necunoscuţi 
pentru aş dovedi dreptul de pro
prietate în termen de 8 zile, s'au .. 
cel mult până, in ziua de 30 Oc
tomvrie 1928 incI uzi v, căci la din 
contră, bazaţi pe dispoziţiile § 
107 din Legea art. XH-1928, 
combinat cu § 107 dln RegL de 
Aplicare al acelei Legi cu No. 
48.000-1924, caH vor fi vânduţi 
prin licitaţie publică orală la data 
de 23 Noemvrie 1928, oarele 9 a. 
m. in localul Primănei şi oe lângă 
respectarea dispoziţiunjlor art. 72 
-83 din Legea asupra Contabili
tăţii Publ tce. 

In vederea licitatiei, caietul de 
sarcini şi conditiunile se pot ve
dea zilnic În biroul Notarial, lntre 
oarele oficioase. 

Macea, la 10 Octomvrie 1928. 
Primar: Notar: 

ah.Ardelean G. Fărcaşiu 
No. 1523 I 1928. No. 773. 

••• 

A Canada-Argentinia .. 
Uruguay şi Statele-Uni 
cu vapoarele cele mai 

bune şi luxoase. 

Jnformatiunele gratuite 
Nordd~utscher Lloyd 

F. Missler 
~rad, Bul. Regele Ferdinand 63 .. 6 

visavis de gara Electric~. 

S-a deschis 
Prăvălie nouă 

de PEŞTE 
unde se poate căpăta zilnic 

toate feluri le de peşte 

proaspăt şi sărat în angro 
şi detail la 

~ M. ft~ramouici oi>-

Str. Matei Corvin No. 1. 
Lângă Farmacia WEISZ. 

Rog observaţi bine Firma mea! 

,,-... '-... ---_.-----.. -._-------~ 
't=t(~tnftll =t 
t res~·aurantul me u, tj 
t mutat in Str. Spiru Gh. 21 t' 

unde am aranjat un local modern I 
t cu sala de ti 

t ~~st~urHnt ~i ~e~Hre. t, 
It Se servesc vinurile cele mai ti. 
1. bune, bere la pahar şi stjCI~, C 
1 Mâncări alese, calde şi reCL I 
II IOSIF HEGIIEDUS. ti 
1 No. 726, .0IIII 
lar... __ --=---~~ lA .. .. 

Prim. Municipiului Arad. 

I?ublieatiune. 
Se aduce la cunoştinţă gene

rală că pentru lucrările de com
pactor pe anul 1929, 1n ziua de 
8 Decembrie 1928, ora 10 a. m . 
se va ţinta licitaţie publică .cu 
oferte închise şi sigilate in blU
roul Serviciului economic !Prirnă 
ria, etaj Camera Nr. 1~4) in 50":~ 
formitate cu· Art. 72 ŞI urmatom 
din Legea asupra coutabilităţii 
publice. 

Caietul de sarcini se poate ve
dea la Serviciul economic In orele 
de serviciu. 

Arad la 16 Octombrie 1929. , 
Nr. ~3. 720 1 1928._ 
Nr. 767. Serviciul economic. ---.. , .... --

Nr.43 

Serviciul Teehnic al Judetului Arad .~ 

No. 3149. 13 Oct. 1928. 

I?ublieatiune de llicitatie II. 
Să aduce la cunoştinţă publică, 

că in baza 2.utorizaţiel in ziua de 
29 Octomvrie a. c. la 12 ore se 
va ţine a doua licitaţie publică 
cu termen SCUft, în localul Pre· 
fecturei judeţului Arad, pentru da· 
rea în antrepriză a lucrărilor de 
repararea edificiului tribunalului 

I 
I 

din Arad. I 
1) Lucrări de tâmplărie, vop- .., 

sitorie şi zugrăveli 
11) Lucrări de tapiţerie. 
1Il) Lucrări de instalaţiune şi JiI 

apaduct. 
Licitaţiunea se va ţine in. ~~n.~ 

formitate cu legea contabllttaţll. 
publice art. 72-85 . 

Oferte le se vor face separat 
pentru fiecare lucrare. 

Proiectul, condiţiunile şi mo" 
delul de oferte se pot vedea zil
nic intre orele 11-13 la servi
ciul technic jud. Arad. 

Garanţia provizorică de 4°/1 
numărar sau efecte de stat se con
semnează la Administraţia ·Finan
ciară din loc şi numai recepisa 
se va prezenta separat de licitatie. 

Arad la 11 Octomvrie 1928. I 

Serviciul Technic alJudeţulul Arad 
No. 770. 

Sarvicuil Technic al Judeţului Arad. 

PUblieatiune II. 
Se aduce la cunoştinţa publică 

că in ziua de 25 Octomvrie a. c. 
orele 12 se va ţine in localul 
P ref e c tur e i judetului Arad 
o nouă l ici t a 1 i u n e publicA, 
cu oferte lnchise, in conformitate 
cu legea contabilWlţii publice art. 
72-83, pentru darea in antre
priză a lucrărilor de refacerea 
trotoarului de lemn la ambele 
părţi a podului metalic No. 1 
depe şos. jud. Sebiş, Buteni intre 
klm. O. 0-0.200 la marginea corn. • 
Sebiş peste valea Monesei. . 

Valoarea lucrărei este de Le1 
18,500. -

Proiectul şi condiţiunile de li
citaţie se pot vedea in biroul ser· 
viciului technic al jud. in zilele 
de lucru intre orele 11-13 din zi. 

Garanţia provizorică va fi de 
4%

, 

La licitaţiese va prezenta numai 
recepisa Adm. Fin. din loc. Ga
ranţia poate ft numai efecte de 
stat sau numerar. 

Serviciul Technic al Jud. 
Arad. 

No. 3151. No. 76~ .. _._._._._ .. 
, Peşte proaspăt I 
I şalău, .cega, crap, I 
• ŞI somn • 
I se capătă 1n fiecare zi I 
• la firma • 

II081f llllWHtl 
• ARAD ·1 I Cal~a Bănatului 4 • 

1· Peşte sărat in engros şi I 
I in detaiL No. 701 .. ._._._._ .. 
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Se vinde sau se Închiriază una 
\J 

TIPOGRAFIE MODERNA 
în centrul oraşului. 

lnformaţiuni se capătă la ziarul nostru 

\;m'w~at'tdilE.~&;mcmt~~~:lIrwZamT.:'1' 

C~i cari cH1ătoresc in 
Al\IERICA 

sA meargA nUlDai cu 

unica societate Germană 
Hanburg. Siidamerika-

nische Dampfschif
fahrts Gesellschaft, la 
care vapoarele numai 
În porturile AMERICEI 
de miazăzi ancoreazi 
pentru debarcare, În 

Argentinia, Brazilia şi Uruguai; 
iar in Canada şi in 

- State~e.Unite cu -

,,8 a f ti c H m eri c a linte". 
Agentura IULIU KLEIN 

Arad. BRI. Rex-. FeTdlnaod 6l1. 

In aOfOplere cu gara Arad
Podgoria. lângă farmacia 
~ K Â R P Â T I 732 

-.-
Aviz! 

Aduc la cunoştin\a On, public că 
. mi·am deschis 

prăvălie de flori 
tu Str Alexaudri (fostA Salaez) "r. 4. 

unde în totdeauna se capătă cele mai 
frumoase şi mai ieftine buchete, 

cununi, flori in borcan şi fire. 

Rog. Onor. sprijin: 

Iosif Szab6 
Nr.71>. yrUiur etm. $i f. grad.. şe~ 11.ra~ il pmie 

•• r_ ro .'P" 

Articole pentru dame şi bărbaţi cse pot 
comanda mai bine şi mai ieftine la pră\'ălia 

de modă a lui' 

Goldstein Ludovic 
din str. Brătianu Nr. 2 (fosti. Weitzer) 

:No. 7i4 

, .-' "-" --------""""'--~---------. 
Nr. 776. S'A DESC}-IIS! 
în palatul dela .,Crucea Albă" l\/Iag-azinul 

de sticlarie a lui FlSCI~IER. 

S'A DESCI~IS! 

Avis. 
Aducem la cunoştinţa publicului că. 

atelierul meu de croitorie din Bulev. 
Reg, Maria (p. Fischer) s'a mutat 

în Str. Românului vis·a·\is cu 
Banca Roman, sub numirea 

Croitoria Reclam 

•-,,-_-.~~~~_-_~_.-__ -_~~ .. ~~~~_-.c-_.~c~~~~~~~~~~. ~nkcti~u ~ «k ~i m~~a~ 
preţuri, costume, pardisie, paltoane ....... • ... • 'II "e 44 

Cele mai bune şi mai ieftine 

." .... , .. 

REGATUL ROMÂNIEI 

şi uniforme şcolare. Rugăm spri· 
..... jinul românesc NICOLAE IOSlF 

Croitoria Reclam. A r ti. d, Xo. 750 

paraplee 
se capătă la ma~azia specială de para?lee 
"Transilvania" Bul Reg. Maria 12 
Paraplee spre reparaTe primim fo.artc ieftin. 

Nr 7S6. 

Prim. comunei Păuliş. 
Concurs. 

PREFECTURA JUD. ARAD. 
Serviciul Fmanciar şi Economc 
No. 34736 No. 768. 
Arad, la 12 Oct. 1928. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă publică, 

că în ziua de 21 Noemvrie 1928 
orele 12 a. m. se va ţine in lo
calul Serviciu lui Financiar şi Eco-

p nomic dela Prefectura Judeţului 
rirnăria comunei Pău1iş pubH· Arad, licltaţiune publică cu ofer-

că concurs pentru îndeplinirea te închise in conformitate cu art. 
postului de veghil de câmp, pen-
tru pusta Păuhşul nou, pe ziua 72 şi următorii din legea Conta-
de 24 Noemvrie 1928 orele Il, biiităţ!i publice, pentru furnizarea 

instrumentelor lor medicale nela primăria comunei Păuliş. 
Cerrrile înscris se vor inainta cesare spitalului Ineu. 

Caietul de sarcini se poate ve
la primăria comunei Păuliş până dea in biroul Serviciului Financiar 
In ziua de 24 Noembrie 1928, şi Economic în zHele oficioase 
provăzute cu următoarele acte: între oarele 11-13 din zi 

1. Extras de naştere. 
2. Act de cetăţenie. Amatorii vor depune odată cu 
3. Certificat de moraHtate dela inaintarea ofertei şi o garanţă de 

primăria de domiciliu, că nu au 10% din suma oferita. .. . 
suferit vre-o condamnare tnfaman- Prefect. Şeful s~rvlclulUl. 

IN 

Iraualia mea I 
se capătă permanent MEZELURl 
gustoase de prima calitate. CARNE 
proaspătă de VI TEL, V IT Ă 

Şl de POR C. 
Rog onorate! sor1jln: 

IOAN NETEU 
rnăcelar şi cârnatar 

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

De vânzare. Mare fabrică de mobHe 
complect araoj atA cu maşinării Ş\ ma
terial brut precum şi diferite mobile 
extra fme, şi anume: dormitoare, SU

tragerii şi birouri, circa 35-40 camere. 
Vânzarea se face numai ia bloc. 
Amatorii se vor adresa la Banca 

Generală a Jud. Arad. No. 718 tă şi nu este pus sub urmărire. I ss) Putiei ss) Stanca. 
4. Certificat de nevinovăţie d~- : ~~,~~~ ... ~"~~~~~,_.~~.~-~w~-~ __ ~~~~~.~n~~,,~~~~·~.~_n _.~.~~ 

]a Judecătoria de ocol şi grefa 
Tribunalului Arad. 

5. Certificatul de avere ce posedă. 
6. Certificat medical oficios că 

este apt pentru ocuparea postului 
de vighil. 

7. Dovezi pentru satisfacerea 
serviciului mHitar. 

8. Certificat de studii. 
9. Declaraţie de 1imbele ce 

cunoaşte. 

fiu ~os;t Ghete şi Pantofi pentru bărbaţi ca lei 
,. I ,520. Pentru Dame pantofi moderni cu 
I l lei 460. Pentru copH ca I20. Ofician

ţllor le facem reducere cu 10% din preţurile de ga
lautar. 

742 
Marcu Bota 

magazi1l de ghete şi modă 
Arad BuL Reg. Ferdinand No. 27 

Condi~u~le de salariure şi ~~~4~.~~_~~~,~_~~~_~_~~~.~p~,~~_.~--~-~~.~ .. ~----~.~~--~--
regulamentul asupra datorinţelor 
şi drepturilor vighilului se pot 
vedea în biroul notarial din Pă
uliş, sub orele oficioase. 

Păuliş, la 10 Octombrie 1928. 

Nr. 1147 I 928. 
Nr. 775. 

Primdria. 

~e c~n~t~ bacili pentru distrugerea şobola
U U~U U oilor şi a şoarecilor, 100 lei porţia 

Iutreprfnderea Matteine, 
Arad, Str. Bucur 15-17. 

FlSCHER OSZKĂR. 

,a. 'ea ,2. • "OS P ._ IA ., '" -a -• • ,a .,. . an t .- • • . .. ,. .. 
Vindere senzational de ieftină în paltoane şi bunzi pentru dame 

Haine Crep-de--chin dela • • • • • • Lei 1500 

Palton la modă vărgat. • . • • • • ,. 1200 
No. 777 IULIU PLESZ, Arad, 

Palton Kasha • • • • • • • • • • ,,1600 prăvălie de paltoane şi blănuri pentru dame, visâ~vis 
Palton pentru fetiF cu blană la modă. • 1700 i cu întrarea dindără.t el Teatrului. 
.Rog atenţie Il adresl.. Vă fag să Vă convingeti în interesul propriu despre capabilitatea mea 

Palton pentru Dame cu blană la modă. .. 

• II 

1900 
f3()O Haine de stoti. • 

Blaaă Szilektra • • . • • • • • 6500 
• • • • • • • • • • 8QOO Bla:ni la modă • 

de concurentă. Bog ate1lţie la dresl. 
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1 n for IU aţi uni. I De !~ci~~~~~ta,~~,~~~~,e~~I~~'l~!;,t~D~~; I T::!r~I~'I. c. Comp. dramatici 

In bUa'etul J'udet. ului pe anul I Orariul de la Prefectura JU- 1I:l28 . şi-a format comitetul de. directie corn· ~. Fotloo. Formidabllal succes .. Sa-
6' . pus din: tirul" comedie "shoklvg- in 3 acte. 

1929 sau prevdzut suma 2 mili- d~ţu)ui. Suntem rugaţI să facem 1. Preşedinte, D.l Gheorghe Gruin curs Plesa fiind .. shoking~ dlr. crede de 
oane lei pentru construirea unui dm nou atent publicul, că orele IIÎ, 2. Vice-preşcd, D.I Gheorghe Cereanţ cuviilllă să anunţe că elevii şi elevele 
sanaforiu unde vor fi tratati fu- stabilite pentru serviciu şi pri- curs n!, 3. Secretar D·I Ioan Faur curs 11 , nu pot asista la acest spectacol. 
bereuloşi. miri in audientă de către D-l 4. Casier 0-1 Nicoară Sasu curs lI" 5. No. MartI 20 Octomb. c. Turneul Ar-

Acest sanatoriu va I'i Iăcut Prefect sunt u;măloarele· tar I. D-I Sabin Sas curs n.. 6. Notar II tlştilor. Teatrul National Bucureşti 
1', • 0-1 Vichentie Cuzma curs 1, 7. Controlor 1. "Omul de Zăpadă" comedie sentl-

in regiunea Sebeşului la un loc Blmlnuta: Grele de servo 1-13 (1) D-l Aurd Călinescu curs III. 8. Controlor mentală tn trei acte. 
potrivit. După masă:.. ,. It 17 -lB (a-6 30) II. Ioan Moţiu curs III" 9. Controlor 1lI. Inceputul reprezentatlIIor )a ora 9 

* Audienţe la d-I Prefect. Pe D·) Constantin Ofiterescu curs r" 1 0, Eco· seara. Bl1et~ le se pot proc~ra din 
. d' J d fAt l 11 13 nom D-I Nicolae Ciurescu curs II" 11. Bi- vreme la "Ltbrărla Dlecezană • 

Comunei 11 te u cărI-a 1 s'a dat cel In U e, In re ore e • bliotecar L D-I Nicolae Binchlciu CUt~ III, • ...... _-
ajutorul de 50000 În acest an de către (1) dimmeata. Pe cei din oraş 12. Bibliotecar 11. D·I Octavian Tămaşiu 
Prefec. jud. pentru noua biserică. pe intre orele 17- 18 (5 - 6) d. masă. curs li. 13. Bibliotecar m. D·] Ioan Mla-
anul 1929 i se va da suma de 40000 Miercurea şi Sâmbdta in cursul din curs 1 

pentru Casa Natlonală, Deasemenea soptămânei, nu se dă Joc la nici --_.e"_---
in această comună se va Infiinta şi o 
bancă populară. O primire, deci sd se ştie cd pa-

.. bUcul sd nu peanJd timpul chel· conOOCflRf. 
Cele 4 pichete de graniceri cart au luindu-şi banul la Arad. ColegII şi colellele absolvente a pre

parandlei ort. rom. din Arad in anul 
1903, suot regaţl a participa la con
venirea a lor 25 an! dela absolvire ce 
se va tine Dumlnecă 28 act. a. c. 

jost construite de catre Prefectura jll- * 
delului, În 8 Noemvrie a. c. vor fi Incetat din viaţA. Aflăm că În ziua 
lnaugurate şi date in primirea grdni- de tII. c. după Îndelungate suferinţe, 
cui/ori Ştefan Popovici fost sub·ad-tor finan· 

clar, abia in etate de 41 aai şi-a dat 
nobilul suflet in mâinile Creatorului. 

Intrunirea se va ţine fn Arad cu ur
mătorul program; • 

- MembrII corpului didactic apar
tinători cercului cultural Mândruloc, 
sunt rugati a participa la şedinta ce 
se va tIne în Sâmbătenl in ziua de 26 
Oct. a. c. P. Lupaş, preşedinte. 

• 
Un ziar din loc apucat de griji It Vo

inta Poporului" din trecut, pltblică un 
articol (ntjlulat. "Sistaţi-o 1" 

Rdspansul pe care merită sd i-l 
ddm este: Confratele pe care ia apucat 
grija noastră, Să-şi vadă de redactarea 
lui Însuşi şi să ia mai bine seama 
controlându-şi mai atent coloanele. 

Credem că n~ci acest lăsp'lns nu 
Iar merita, insd dăm aceasta ca să 

se stie ... ?! 
'" 

Marele fabricant Fard va Înfllnţă o 
societate to America pentru construcţia 
aeroplanelor menite s~ facă legătura 

de transport şi poştă intre America şi 
Germania. 

Societatea Anonimă este previlzutl 
cu un capital de 14 milioane dolari. 

• 
Intre Turcia şi Albania s'a rupt le

găturile dlp!omatice, consulal turc pă. 
răslnd Albania. 

Ruperea relaţiilor diplomatke se da
toresc nerecunoaşterea Turciei ca rege 
pe Zogu. 

Băile "Neptun" din oraşul nostru 
vor fi edlffcate, prevăzute ca instala
tlunl moderne pentru 3000 persoane. 

'" In] 9 1. c. au fost convoca ţila pre-
fectura judetulUi toţi pretorif. Intre al
tele s'au discutat chestiunea construc
ţluollor şcolare, neÎndreptătirUe înprop
rfetirlţllor şi altele în ceeace priveşte 

buna administratie a preturilor. 
• 

NI se anunţă că primăria oraşului 
Arad, a dat spre tenculre şi vopsire atât 
localul Intern şi exterior al primăriei 
cât şi lucrările de acest soia dela 
Teatru de vară, unul perclanat ca nu
mele Braloer. Intrebăm con curând şi 
maestrU romani de ce şefla primăriei 
ş'a intina mâoa de ajutor onuffpuchl
nos IăsAndu-selfără muncă toc mat acela 
care striga mal puternic: ,. trAlască 
Usta in frunte cu Dr. Robu..... Dece? 
OpInia publică cere lămuriri pe cari 
trebue să le primească.. 

• 
Aflăm ci dl. Eugen Jac lnvalid de 

tlsbot, a fost avansat la gradul de 
şef de serviciu el.] şi iosăcrnat ca 
conducerea dtrectoratulut ad-ttv al 
Uzlnelor comunale Arid. 

• 
Prima fabrică de Olllvericale din 

Arad Plata Avram Iancu No. 7, aduce 
la cunoştinţA Onor, Public, că a sfstat 
lucrurile din uzina sa ,1 Inceteazl orice 
activitate. 
S·- =,ye t ,s-

Să-I fie tărâna uşoară şi memorta 
blnecuvântată. .. 

Furt prin spargere. In noaptea de 
14-15 1. C., mdlvizi necuooscuţi s'au 
Introdus plin spargerea uflui f:e.m în 
locuinta femeei lui 7 eodor Carol din 
comuna Zerind de unde a fMrat mai 
multe obiecte casnice ln vaJoa"e de Jei 
10 000. 

Cazul st cerceteaz('J.. jandarmaria 
fiind pe urma efiminaillol. 

• 
Hot lurprins. In noapt~a de 14 15, 

1. c., a fost surprins de patrula din 
P~uliş, Şlclovan Gheorghe din aceea 
comună cu o casetă de bani furată 
de la cancelarla firmei .. Somos" din 
Baraţca, Hoţul arestat a fost inaintat 
parchetului. 

*' 
ArBA de foc. Fetiţa E[js~beta MilişC3, 

de 3 ani, din comuna Nădlac, in lipsa 
părinţilor de acasă jucându-se cu fo
cul i s'a aprins hainele cauzându-i 
răni grave din cauza căror a si in-
cetat din vlată. ' 

'" 
Strangulat. In ziua de 15 Oei. s'a 

gdsit spânzurat de un pom in ,grddina 
Sa locmtOful Ştejan Şandru dm co
muna Râdeşti, cauza sinuciderii a jost 
boaJa de care suJeria şi care era in
curabila. 

* 
Poşta Redacţiei. 

D-I Or!g. Cazan inv. Cued. Trimiteti 
articolul, se va publica. Mal trimiteti 
şi altele d~că aveti, --......... --

D 1 R E c 

1. As;:ultarfa sftei Hturgl! În bls" 
catt'drală. 

,. 2. Parastas pentru profesorII ŞI co-
legI! răposaţI. 

3. Blneventarea şi salutarea profe
&orilor şi a colegilor În sala festivă a 
seminarlului. 

4. "AmintIri despre colegi din tim
pul procopsirii noastre" de N. Criste •• 

5, Cetirea catalogului şcolar depe 
a. şco 1902-3. 
După convenire masă comună. 

N. Cristea. --....... 
. Serviciul Technic al Jud. Arad 

T 

la No. 3302 I 928. 

Publicatie de licitatie, 
Să publică Jidtaţiunea publică 

pe ziua de 3 Noemvrie 1928 ora 
12 a. m. la Prefectura Judeţului 
Arad, cu termen scurt, pentru 
repararea urgente podului de lemn 
N o. 29 de pe şos. jud. Sefeuş
Cermei - Talpo$ klm. 42.100 
peste Crişul Negru fn comuna 
Talpoş, cu deschidere de 100 m. 
Suma devizului este de lei, 130000. 

CondiţiuniIe şi proiectul se pot 
vedea la Serviciul Technic Jud. 
Arad, intre orele oficioase. 

Ltcitaţiunea se va ţine in con
formitate cu dispoziţlunile legei 
contabUităţii publice art. 72·83 
in localul Prefecturei Judetului 
Arad. 

Arad, la 18 Oct. 1928. 
Serviciul Technic al jud. Arad. 

I li N E A 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI 'ARAD 

Se află în situatia plăcută. ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie inaUă. cu al cerui ajutor putem, ca în 
timpul de pa.ce, lumina iefUn. Încălzi, pregăti mândirl 
a. călca rufe şi a. ne scălda. IstalafiuniJe necesare şi 
montărUe le executăm pe rate şi pe preturi de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Sir. Muciu Scevola 9, 11 şi 13. - Telefon 27J 25 şi 16. 

BIR O UL UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 stă Ia dispozitia Ono public 

în ce priveşte comenzile elc. 

Tipografia Diecezană. Arad. 

, Pu~licatie de licitatie voluntari. 
Aducem la cunoştinţă publică, 

că la 5 Noemvrie 1928 vom 
vinde la licitaţie publică urmă
toarele imobile: 

1. La orele 11 şi 1/2 în Ou
rahonţ, in ftliala băncii, edificiul 
filialei, care formează proprieta
tea Băncii Asociate S. A. cu 
preţul de strigare de 700.000. 
Lei. 

2. La orele 14 d. m. Ia orele' 
2 in Buteni, in localul filialei 
băncii edlficiul filialei care for
mează proprietatea Băncii Aso
ciate S. A. cu preţul de strigare 
de 500,000. Lei. 

Vadiul este 10% a preţului. 
de strigare, care sumă amatorii 
trebue să o depună in numerar 
la mâinile notarului public t care 
va proceda. 

Contractul apt pentru intabu
larea dreptului de proprietate il 
va primi cumpărătorul după 
aprobarea Comisiei de Llcihdare. 
dar maximum in termen de 3() 
zile. 

Toate taxele cad in sarcina 
cumpărătorului. 

Comisia de Iichit.!are a bdncii 
asociate din Arad. -........... --

Publicaţune. 
Aducem la cunoştinţă publică,. 

că la 4 Noemvrie a. c. vom 
imobilele următoare: vinde 

1. A. m. Ia orele 1) şi 1/2 in 
Cermeiu, in localul filialei băncii 
edificiul filialei, care formează 
proprietatea Băncii Asociate S. A. 
cu preţul de strigare 380,000. lei 
iar după aceasta imediat edificiul 
magaziei de cereale, care for
mează tot proprietatea Băncii 
Asociate A. S. cu preţul de stri
gare de 200,000. Lei. 

2. După masă la orele 2 In 
Ineu, in localul Primăriei, edifi
ciul filialei care formează pro
prietatea Băncii Asociate A. S. cu 
preţul de strigare de 1.200,()()() 
Lei, iar după aceasta imediat e
dificiul magaziei de cereale, care 
formează proprietatea Băncii Aso
ciate cu preţul de strigare de 
500,000 Lei, şi apoi imobi1ul; 
depe depozitul de lemne cu pre
ţul de strigare de 480,000 Lei. 

Vadiul este 10°/. a preţului de' 
strigare, care sumă amatorii tre
bue să-o depună in numerar la 
mâinile notarului pub1ic, care va 
procetta. 

Contractul apt pentru intabu
larea Ddreptu1ui de proprietate Il 
va primi cumpărătorul după a
probarea Comisiei de LIchidare, 
dar in termen de maximum 30 
zile. 

Toate taxele, precum şi spe
sele de contract cad in sarcina, 
cumpărătoruluI. 

Comisia de lichidare Q bdncii 
asociate din Arad. 

Cenz. Prefectura Judetului. 
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