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La marginea mormântului. ~ lacrima ~e un morm'~nt ~roHS~U 
Pe Ion Georgescu l-am cuno-I calitate personală a defunctului, 

scut ca prefect, '-am apreciat ca ascunde In ea o slăbiciune a or
factor politic şi l-am iubit ca om. ganizmului politic al cărui expo-

Nu ştiu de se vor mai găsi nent era. Vina poate să fIe şi a 
prefecţi in ţară cari să desvolte lui şi a noastră; calităţile însă 
o activitate mai varjată, mai au fost numai ale lui. 
intensă şi mai fecundă - pentru Dar pe lângă că i·am apreciat 
prosperarea judeţului lor, decât aceste insusin alese, pe ]on Ge
aceea desfăşurată de Ion Geor- orgescu l·am şi iubit. L·am iubit 
gescu pentru Arad. 

Şi sunt convins că nu se va 
mai găSI mult timp prefect in 
Arad, . care să cunoască mecani
smul complicat al unei bune ad
ministraţii fn măsura In care I·a 
cunoscut Georgescu. 

Nu era colţ de judeţ sau co· 
mun 1 oricât de indepărtată a 
cărei situaţie topografică, econo
mică, culturală sau politică să 
nu ţi- o depene cu ochii lnchişi 
in Orice clipă, ca şi când ar fi 
cetit o imaginară şi complicată 
hartă de stat major. 

Visitele in judeţ, tn interes de 
serviciu, erau pentru el ceeace 
sunt plimbările pe stă zile oraşu- ca om. Nici nu se putea altfel. 
lui pentru mulţi dintre noi: sim- Numai cine nu l-a cunoscut de
ple recreaţiuni. loc sau l-a cunoscut numai in 

In cursul acestor visite, opreA sala de aşteptare a prefecturH, 
oameni simpli pe drumuri de numai pe acela l-au putut lăsa 
tară, şi le spunea pe nume, şi-i indiferent atitudinea şi vibrările 
intreba de nevoi. Nu fac o afir- sufleteşti ale defunctuluL In in
maţie hazardată sustinând că timitate, surâsul lui binevoitor şi 
Prefectul Georgescu, cunoşteA mai prietenesc rupea de la Inceput 
bine judeţul cu toate colţurile ghiaţa. Sinceritatea cu care iţi 
lui decât orasul Arad. vorbea, te câştigă. Istorisirea co-

Ca factor politic, exponent al lorată a unui fapt, o revoltă ne
partidului şi guvernului liberal reţinută, un gest scurt, cuprin
Ion Georgescu a fost o autori- zător, te entusiasmau. 
tate şi o forţă. Intrai la el bănuitor, grav, ho-

Cine ştie ce fnsemnează orga- tărât să pui lucrurile la punet; 
nizaţie hberală aici, la graniţa la plecare după o oră· două sau 
de Vest a ţării, işi poate da chiar trei de "discuţie", ii strân
seama de prestigiul autorităţii geai mâna cu incredere, prjete
politice a lui Ioan Georgescu. neşte, şi-I părăseai in prag cu 

In jurul lui, mai strânşi sau mai regretul că n'ai mai rămas mă
risipiţi, - partizanii: un mozaic de car un sfert de oră. Dar trebuia 
oamenii de concepţii, de interese; să pled că alţi zece il aşteptau·. 
in faţa lui - adversarii: oameni De dimjneaţ~ dela 7 şi până 
cari tmping adversitatea politică noaptea, târziu, adesea după mie
până la haina duşmănie personală zul nopţii, omul acesta nu mai 
pe care n·a mulcomît-o nici ză- era al său sau al familiei. 
branicul catafalcului. Mai niciodată nu erau singuri 

Intre fracţiunile dintre parti- la masă. Totdeauna câte un prie
zani - el! Intre partizani şi ad- . ten cu care incepe sau sfârşeşte o 
versari - eU Intre directivele gu- discuţie incepută aiurea. Masa -
vernului şi interesele locale - el! pentru el mai mult decât cazonă, 
Intre concepţia politică a parti- din cauza regi mului, - era un 
dului şi interesele Imediate ale supliciu. Nu fuma, nu bea alt
partizanilor - el. ceva decât apă; nu dormea nici 

Prea mult pentru un singur om, 5 ore din 24. 
pentru un singur creer, pentru o Era in ei o anormală putere 
singură biată inimă. de muncă şi de sacrificiu. 

Căci, orice s'ar spune, el sin- Aceasta l-a istovit şi l-a vârât 
gur eră totul. Şi oricine ar mai in groapă. 
ft amintit ar rămâne un simplu Ioan Georgescu a onorat de-
nume: efectiv, el era şeful. mnltatea de prefect, a fost un 

EI era forţa car.e unia; el - factor politic cu autoritate mo· 
autoritatea care impunea. rală - şi a murit sărac! 

Acestea sunt constatări nu a- Atât ar trebui să se scrie pe 
serţiuni. Imprejurările ulterioare lespedea mormântului. alături de 
ne vor confirma. Cu atât mai anul morţi!. 
mult cu cât această mare şi rară Şi ar fi destul! ol. CQnsf. 

11 lăsasem deplin sănătos, tn 
ochi cu acea forţă de reînviere 
a neamului său, care a cheltuit-o 
cu prisosinţă pentru mântuirea 
lui Mercuri seara 1n paşi caden
ţati ne plimbam prin aerul sănă
tos al dealului şi liniştea ce ţi·o 
intinde depărtarea de sgomotul 
oraşului. Nu a fugit de 1espedea 
rece a răspunderii nici de fumul 
de tămâe a jertfei pe care l-a mo· 
ştentt dela cei duşi in vecinicie. 

In 4 ani de stăpânire a ace
stui Judeţ, 1. Georgescu 1n prj· 
begiile sale de porniri generoase 
nu s'a uIujt sub greutatea agiga
ţlHor. Din avânturi puse in per
spective istorice totdeauna se In
cărca cu nuoi psihologii ticlui te 
in mişcări indrăsneţe şi In con
spiraţii de afirmare naţională. 

Pentru el descurcarea comple
xului de pretensiuni populare, 
era o pioasă reculegere Ş1 o in
registrare In Hmpezirea drumului 
atâtor probleme cari l-au men
ţir.'Jt in contact cu întreg roma
nismul din aceste părţi de ţară. 
Vecinic in căutare după noui for
mule de a se consacra neamului, 
In concepţia lui se Imbina spjri
tul apostolic cu etigenţele avan
sate ale vremii şi cu infiorările 
democratice. Când in anul 1923 
s'a pogorît la noi din Basarabia, 
în scurt timp s'a scos la iveală 
aspiraţiile atavice Incadrate in 
stăruinţele populaţiunii. Tempe
rament in frământare, acţiunile 
de desrobire culturală şi- econo
mică il aruncaseră dela Inceput 
in hora vijelioasă a luptelor unde 
se împleteau demnitatea şi pre
stigiul neamului său. 

Cu pretul jertfirii de sine ca 
un erou din legendele noastre 
străbune, a relnviat indatoriri şi 
a trezit impulsfuni. Adaptat grab
nic la condiţiile Ardealului des
cobit, sarcina de a crea totul de 
ce eram orfani. Ia impins in a
vânturi indreptate cătră ţinte con
structive cari ascundeau dăinui
rea rasei latine pe aceste melea
guri. Şi dupăcum dincolo caşi 
dincoacea Carpaţilor pornirile au 
isbucnit in valun de redeşteptare 
culturală, fiul plaiurilor cu isto
rie de sacrificiu a fost menit să 
şi Întocmească dar să-şi cons
truiască cea mai luminoasă operă 
de afirmare românească. Ajun
gând in această perioadă, pentru 
bunul ei cerut de vreme a răs
colit patjmi pe cari le-a orânduit 
in linii de luptă inălţătoare. 

A fost omul cerut de impre
jurări cărora le·a dat totul. 

Senin în paginele de gândire, 
când se agitau sentimente şi tn:
demnurl, rămânea In toate pal
pltările vulgului creaţiunea de 
insănătoşire şi efortul atitudinii 

demne. Nimic din clocotul pro
testării sgomotoase, nimic din 
valurile lnspumate ale instincte
lor deslănţuite pe panta doboririi. 

Era ideea unei dorinţe împreş
nuită de entusiasm larg şi ge
neros. O rază de scânteerl 1n 
domeniul binelui obştesc Il aprin
dea in frământări şi 11 pornea)a 
intenţia realităţii. Capitolul de re
surecţtuni mărunte, li sfida câtva 
credinţa entusiasmului, dar al
truismul rigid Il 1nfăţişa din nou în 
fruntea cetei pornită să cucerea
scă parapetul fericirii generale. 

Ca luptător l·am cunoscut, care 
ni-a inmultit zestrea culturală. 
Acelaş fiu al luptei sta infăţişat 
tn toate orerogativele zilelor. Dela 
apostolat n'a degenerat in lân
cezeli multumitoare~ nici nta ab· 
sentat dela tresăriri când In su
gestiuni se părindau umbrele 
morti lor căzuţi pentru ideal. Gân
dui in biruinţa ideii naţionale era 
aşa de înfipt in sufletul său in
cât, când era l[1şfăcat de capri
ciul lui, orice loc, devenea pentru 
el un amvon după care se ros
tia evanghelia trăinicie româneşti. 
Sămănător de incurajări, apucat 
pe făgaşul nestavilat al jertfei, 
a scris catechismul evolutiei şi 
al datoriilor. 

Pretutindeni unde. se agitau 
probleme cu misiuni de a crea 
legitimări de asistenţă, sbuciumu! 
său a desvălit cu prisosul since
rităţii elanul creaţiunH pe care l-a 
letins folosului colectiv. 

A fost rebul descinderilor de 
Inaintare şi pedagogul zilelor de 
prefacere. 

A fJst, dar nu mai este I Prin 
coridoarele muncii nu-l vom In
tilni. jocul capricios al sorţii J-a 
aruncat numai in amintiri dragi 
pe cart le rostim cu ochi InIă
crimaţi. De acum inainte ti vom 
privi ca un fugar ostenit de luptă, 
care totuşi ne va jmboldi să ne 
inchi năm troiţei mântuitoare. Şi 
orice neastâmpăr al nostru abă
tut In funcţii de bine obştesc va 
fi un prilej de odihnă Hnă ,i u
şoară pentru trupul lui 1. Geor
gescu. Din lumea unde s'a dus 
sufletul său ne va Indemna să prin
dem de zidurile ideaJului românesc 
speranţele afirmării naţionale plin 
munca tuturor fiilor neamului. 

Din parte-mi, cele mai ada,nci 
regrete precum şi un jurământ. 
Pe tărâna mormântului proaspăt 
o lacrimă duioasă şi făgăduinţa 
de a înfige fn inimă recunoştinţa 
vecinică pentru tot ce ai săvârşit. 

Mergi In pace! 
Te vor pomeni copiii satelor şi 

te vor binecuvânta in murmur 
jalnic cei ce vor călca pragul bi
sericilor ridicate din insufleţirea 
şi credinţa Ta. N. C. 
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Marea nenorocire ~e lânlH ~18tina. 
Cum s'a pro~u& nenorocirn. - Vinovatii - 34 mo"!. 50 raniti. 

- Dela trimişii noştri speciali. -

uiţi. Colonelul medic veterinar Grlgore 
Hortopan, dela ministerul de razboi, 
depozitul remontei şi un străin, Alex. 
Herschler, din New-York. Colonelul 
are contuzie foorte, cu pareză, la un 
picior, iar străinul e rănit, nu greu, 
la cap. 

In accelerat. 
La accelel'atul de Sibiu, tot n'au 

putut fi descleştatl nenorociţii. Cel 

Cea mai mare fabrică 
din lume 

In Anglia fabricaţia ţesăturllor bum
baculul va deveni cea mal mare fa
brică din lume. 

Această fabrică construită pe o su
prafaţă de 141.645 metri patratI. va fi 
prevăzută cu 286.400 tusuri de tors, 
lOOOOO fusurl pentru dublarea firuilli, 
3000 lucrători şi 14.500 cai putere e
lectricitate 

In fiecare săptămâni 11OCO je baloturi 
circa 200.000 Kgr. va fi transformate 
În fire de tesAtură apoi dublată pentru 
a fi intrebulnţată la producerea ţesă 
turii. 

* 

o groaznlci! întâmplare, in care au 
pierit 34 persoane, iar altele 50 au 
devenit lnvallde, s'a întâmplat astă
noapte la ora 3.22, in stat a Recea, 
lângă Slatina. Două trenuri, dintre cele 
mai folosite de călători şi dintre cele 
mai rapide - un slmplon şi un acce
lerat - s'au ciocnit. E vorba de slm
plonul nr. 3, pornit din Bucureşti spre 
Timlioara şi de acceleratul nr. 24. 
pornit din Sibiu spre Bucureşti. 

latl tmprejurArlle, in cari s'a petre
cut nenorocirea: 

cari mal au glas, iocA gem, se roaga, O nouă fabrică de zahăr tn 
Implori ... Alte multe sforţări şi In sf!r- România 
şit, Începe .despachetarea·. 

La o staţie "de cruce". Ranitii sunt ridicaţi anul câte unul. Citim io ziarul "Danublul- c! la 

Trenurile menţionate trebuiau "să 
facă cruce·, in staţia Recea, fiecare 
urmând să oprească alei tâte un mi
nut. DacA ne situAm spre Slatina, ac
celeratul trebuia să intre pe linia din 
dreapta, iar Simplooul pe linia din 
stânga. 

Trupurile sunt numărate : 27 morţi şi londra s'a construit o societate CI] un 
35 de răniţi, care nu se mal pot mişca " capital 1 niţlal de 250000 lire sterline, 
Mai sunt şi alţi mulţi răniţi, dar mai pentru infilnţarea In Transilvania a 
uşor. Cel dlnta.! sunt trimişi la Slatina. unei noi fabrl:l de zahăr. 

Acarul Voi nea Marin a dat tnsă dru
mul, ambelor trenuri, pe aceea,l linie 
- linia 1. şt astfel, s'a produs cioc
nirea. Dar nu-i numai vina acarului. 
Ci şi a impiegatului de servlc!u Vasile 
Ioan, care avea datoria să controleze 
acele macazurilor inaintea sosirei fie
cărui tren, ceeace n'a făcut insă io
nalntea sosirei Simplonulul ,1 accele· 
ratulal. 

Din problemele misionarismului 
A romanesc. 

De proporţlHe accidentului e vino
vat lnsă şi mecanicul acceleratulul 
Amza Ioan, fiindcă o'a micşorat de 
departe viteza trenului aşa cum e re
gulamentul pentru intrările in staţii 
şi cum a făcut mecanicul trena lui 
Simploo. DovadA el acesta din urml 
a avut mult mal paţln de suferit. 

Pe de altA parte mecanicul Amza 
Ioan n'a oprit trenul când a constatat 
ci fusese tndrumat pe o linie falsi. 

1 se impută aceasta, de oarece nu 
f1!cea pentru prima oarl drumul in a
ceastă parte şi ştia că garnitura urma 
să fie indrumatl pe altA linie. 

Ciocnirea. 

Congresul preotilor-mlslonari, ce de
curge in oraşul nostru, a pornit an viu 
interes in toate cercurile privitor la 
problemele şi fiinţa mlslonarlsmuluL 
Pe unH laici il auzeam intrebAndn
se, au-doarl şi aceştia sunt .mlsionari" 
de felul celor catolici. cari străbat prin 
tinuturile departe de culturi printre 
triburile semi-sllbatlce ale N~grllor, 

Malaezllor .•. 

Durere, el biserica noastrl ortodod 
ou poate Inregistra rezultate in aceastA 
lature a mlslonarlsmului IlJlgeneris. 
Poate bisericll Rusiei de eri l-a reuşit 
si tnfllnleze o eparhle Intre Japonezi. 
Instalatul epIscop Nlcolai avu tnsA 
trista soartl aexpulzAril. iar despre 
bisericile ortodoxe lnt8mefate atunci, 
azi DU ştim mai găsim oare urme. Ca
zuri analoge aflăm şi in Istoria mlsl-

Maşinile s'au Isblt puternic şi prl- onansmulul catolic. Un lucru e cert 
mele vagoane de I!ogl ele s'au sfă- I ,1 nu se poate tăgădui: Roma, biserica 

rtm, at. I J f tit It I I I anglican!. şi cea americană au obţinut n spec a, au os n m c e pr me e 
vagoane ale acceleratulul. sub ale cl- f rezultate admirabile pe frontul mlsio-
ror ruine au fost ingropati nefericitii nar pAnA tn cel mal depărtat Orient. 
dlători. • Nu-i mai putin adev~rat faptul el 

In vagonul de cI. m-a dela ac cele- in vreme ce s'aa clştlgat suflete pen
rat, in care intrase cel de bagaje. tru Crlstos dintre trlburUe păgâne ,1 
Spectacolul nu poate fi descris. Tru- inculte ale Afrlcei ,1 Australlel tn Ea-
puri pisate peste trupuri, capete orl- ' 
bll congestionate, braţe tntepeolte ,1 ropa culti ,i creştini! s'au pierdut su-
sâoge, - sânge pretutindeni. fletele celor mai civilizati cAzând tn 

la vagonul de dormit al Simplonu- ateism şi Indiferentism. 
lui, care intrase mal mult de jumătate Ceata mlslonarilor trimişi şi oţeliţi 

trol: intimă şi sinceră, dă noui nădejdi 
tn Inima vânturată de cteceptll a bietului 
păstor dela sate. Contactul plrlntesc 
cu enorlaşll trezeşte in aceştia dra-' 
gostea veche pentru sfânta biserică. 
-. Să fi intrat tn dispute cu sectarli 

din comună? 
N'ar fi adus rezultate mal eficace 

decât cele de a salva pe cel ce ou au 
trecut iacă. Fanatismul sectarulul este 
mai aspru decât granltal. Ruperea u
nuia de pe acel trunchlu (jlgot se face 
mal lesne prin miiloacele materiale ale 
Interesului decit prin armele convin
gerII duhovniceşti. 

Dacă preotul a pierdut pe tovarăşul 
său din trecut, dascalul confesJonal, 
aceastl pterdere trebuia oarecum In
locuită. Acest mlslooar mlrean din tre
cut, ltgat de biserică Cll trup cu su
flet, a adus servicii ne preţ uite. Azi in 
deosebi se observA golul ce l·a lasat 
in urma .lui. 

Cazurile sporadice unde mal găsim 
pe invăţătorul bătrân trecut la stat, 
dar râmas de cantor, sA nu ne tnclote 
mult. Citi-va ani şi a apus cu desă
vArşlre acest specimen de "director
cantor". Şcoalele normale s'au depărtat 
cu deslvârşlre de practica bisericească. 
Tinerii invAţătorl ieşiţi din aceste şco ale 
lunt cu desăvâr,ire strilni de ori ce 
preocupare bisericeascl. 

tn cel de poştl, tipetele înAbuşlte rh-
blau dintre tăndărl pisate. Un loeot. printre sălbatici era reclamat! acum Oare crearea din nou a mislonaru-
colonel, un locotenent şi câţiva soldati pentru salvarea eredlnţll din sufletele lui mire an nu ar cădea tot tn sferA de 
se urcl pe vagon. celor civilizati rAmaş! acasl.... preocupare a mlsionarului eparhlal? 

Un glas subţire, sfâşietor, se aude Dio această necesitate de ordin de Eparhla OrlzU-Mar! ne dă tn aceastA 
act. Al unei femel. salvare s'a nlscut şi ceata preoţilor privinţă fapte demne de martirul e~ 

MunCI se'oteteşte. Vin Doul aju- , t 
toare dela Slatina. E adusi o maşto! milionari dela noi din ŢarA, nu pentra VUldlcl. In luna Septemvrle s au o-
de tAiat flerărille. strAlnltate, ci pentru nevoile din Iă· ceput cursurile tn şcoala cantorala 

untru. Stările tulburi de dupl rlzbolu condusi de mhlonarul eparhlal. 'Cel 
Ajutoarele. ,'au speculat şi dp cei ce neguţătoresc 50 de tineri cari s'au înscris la aceastA 

In sfârşit, după sfortlrl disperate, cu credinţa. O seamA de seete s'au şcoalA, tn cursul celor doi ani clt tine 
începe scoaterea mortilor ,1 rănltilor. pornit tar! a le putea pune stavill. studiul sunt Interni, primind o educaţIe 

Dela vagonul de dormit a fost BCOS 
un blrbat. E sUlIcit groasnlc: Inglne. Oare preoţII de mir plasati in pa· misionartl, chiar dela directorul şcoalel 
rul Glullo Rocea. Se munceşte pe tl- rohll pot purta răspunderea pentru tm- -miilonarul-eparhtai care locueşte in 
cute. lnlmUe sunt Jmpletrite de groaz..\. putlnarea turmll? Se puteau ei pUDe acelaş edificiu. Pe lângă această edu· 

Sub acoperişul aceluIaşi vagon s'a In faţa Javlnel ce se rostogolea mA- caţle Interni deodată cu materiile şcoa-
descle~tat un trupşor de femee. E strl- nati de tempestate? lei cantorale, toţi candidaţii urmeazA 
vit oribil. Piciorul stâng II spânzură 
frft.nt in trei locuri. Capul el tt mut\- Sigur că nu. Sunt crize, cari provo- şi cursurile camerei agricole făcute de 
Jat groasn\c: d-na Charlote Rocca, cate din imprejurărl afară de sfera profrsorl de specialitate din agricul. 
nlsc. Bâicolanu. Mai dă semne de noasttă de competinţl, na ne pot face tură, aşa ci după doi ani obtin doul 
viaţa.. Un domn cApitan doctor It In- responsabili. Preoţimea ardeleanl a diplome: de cantori şi agenţi agricoli. 
jecteazl cafelnl, mijloc desnădăjduit, contribuit prin activitatea SI mislonari Acest cantor-agent agricol va iolo
dar Inutil. Se mai aude un "mor" 
sfâşietor şi intr'un minut s'a stins. E la mari realldrl şi totuş sectarismul eul in vlitoru} apropiat pe mlsionarul 
infăşurată într'o pătură şi coboriti. parci aici s'a lăţit mal Ilmţltor. mlrean dispărut deodatl cu cantoru]· 

Mai departe o copilă. Nu mişcă. Are Ca şi un sfătuitor bun pentru preot 1 das:::11 confesional. 
craniul turtit la ceafl. E Nadla Rocca.. şi redeşteptitor de rellglozitate pentru Mat trebui~va atuocl să se deplaseze 
TatAl, mama şi fiica ... Câteşltrele tru· credincioşi, apare mlsionarul epathlal mlslonarul eparhlal pentru fiecare pa. 
purUe incremenlte in sdrobir! .pătmln- ta cele mal indepărtate parohii. Cons- rohie, lucrind aparte? Nu va avea el tltoare. 

In sftrşlt, indl UD trup tapăn, cu f.ătulrea fflteascl ea preotul local IIp- o organizaţie reală şi unitară prin aceftl 
capul turtit complet. SUDt şi doi rl· sltl de oficialitatea organulul de con- mistonarl m\rent? 
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tI 

In jurul unui apel. 
Nu-i mult, decând Asoc. gen. I tn

văţltorllor din România, a lansat un 
foarte frumos ş\ colegial apel, prin 
care chema sab steagul asoc. pe in
vătAtorll din intreaga ţară, începând cu 
proaspeţII ieşiţi de pe băncile şco alei 
normale şi termtnând cu bătrânll pen
sionari pe umerlt cărora apasă anII şi 
gloria. 

E o Ideie pentru inflriparea căreia 
au luptat mulţi dintre înaintaşi ,1 care 
odată realizată, n'ar intârzia sA-şi aduci 
roadele sale fecunde. De când existAm 
ca popor organizat polltlceşte, dar mal 
cu seamA in timpurlle de ad, se dA 
tristul spectacol al invăţătorllor dlvl
zaU in partide politice şl urându-se 
de. moarte, fapt ce numai spre folosul 
tagmei noastre 11 cauzei ce servim, 
nu poate să fie. 

Solidaritatea 'profesională este feri
citul preludiu al unitAtii de acţiune. 

Iar aceasta Inceputul şi desvoltarea 
progresului, dupA care insetAm de
atAta timpUl Se ştie că numai solda
tul unel armate, cu bună şt chibzuită 

disciplină centrală, poate duce cu is
cusinţă şllsbândă greutăţile rAzboiului. 

Prima şi de absolută vitalitate, con
dfţlune, pe care trebuie s'o indepll· 
nească corpul didactic, este omogenel
tatea. Dupa. cum vedeţi, tocmai ceeace 
ne lipseşte cu desăvârşire. Efectele ac· 
ţlun!lor noastre Izolate ne sunt cuno
scute tuturora. One ar putea si enu
mere câteva adunări Tnvăţ!toreştl, dupA 
urma clrora lnvăţământul s'a ales cu 
ceva pozitIv. Da, ştia că-mI veţi aminti 
despre atâtea intruniri de invătătorl. 
dar cu ostentativ şi vertiginos carac
ter public, făţiş dăunltoare invAtlmAn
tulul, tntâmplate la Intervale de-o exac· 
tltate matematici şi calendarlstlcă. Vi 
volu răspunde insA şi cred că Ură po
sibilitate de replici, că acestea au fost 
intruniri, nu de invătătorl, ci de club
manl şi cA ele n'au avut un mal feri
cit rezu1tat decât coostitulrl de bluro
uri cu preşedinte, vice-preş. cenzori 
etc. etc., de vagI propuneri, zămislite 

in târUţa clne·ştle-cărul maniac, cons
tructor de palate in Spania precum şi 
tot atitea altele formalltătl sterile ,i 
fărA de a doua zi 1 Sau poate de Cer
curile culturale? Acestea nlei aUt sau 
cu prea mici şi fericite deosebiri, clci 
prea puţini dintre noi pun in ele şI 

ceva din sufletul lor. Sunt considerate 
ca nlşt1: sarcini, abia suportabile, de 
ce) mai mare numlr dintre not. 
Dacă n'ar fi aşa, n'am vedea pe 

mulţi sustrAglndu·se ca de spânzură
toare-frlcl ş1 forurile superioare n'ar 
fi Invadate de cereri de concedII, toc
mai in ajunul cercurilor culturale. O 
actiune, ca sA fie sănătoasă, trebuie 
sA fie naturală, si rbpundA unei ne
cesităţi organice, să aibl la bazA un 
substrat sufletelcl In cazul nostru, a~ 
ceastă condltiune este indepllnită În 
toate plenltudlnea el, clei nu cred sA 
fie vreunul dintre noi care si simtă 
dbcAleşte (dacă-i permisă expresia) 
şi si nu dorească armata dlscăleascl 
consolidatA sub unul şi acelaş &teag, 
in urmlrirea acelulaş Ideal nobil şi 
generos. 

ar. Cazan. 

Problema aceasta cred că este una 
din cele mai arzAtoare, şi rezolvată va 
aduce cele mai sliure rez.ultate rela
tind izbâuzl nout pe frontul mislona! 
românelc. 

Exemplul Orizll· Mari DU s'ar patea 
oare generaliza? 

Intrebare la care congresul e chemat 
sa. răspund!. C. TuriCR. 
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Inmormântarea prefectului GEORGESCU. 
,Indată ce s'a lăţit vestea morţii Arad, D-l Genera1 Văitoianu a 

prefectului 1. Georgescu, s'a tri- sosit in localitate Vineri la ora 2 
mis de cătră organisaţia liberală d. a.t însoţit de d-l Multezeanu 
telegrame Min. de Interne şi tu- adv. şi mare propietar. Tot a
turor, prefecturilor de judeţe din tunci a sosit şi trimisul grvernu
lntreaga ţară J anunţând tristul şi 1 lui d-l Modolea Dir. Gen. M. I. 
durerosul sfârşit al aceluia care I Indată după sosire a luat dispo
până In ultimul moment a stat zitli de convocare a org. liberale 
la postul de veghe al datorlnţe- pentru a se decide asupra ultl
lor. 0-1 Ministru de Interne Gh. melor măsuri de ingropare, pre
Duca anunţat de moartea pe cum şi fIxarea programului cu
neaşteptate, răspunde cu urmă- vântărilor. La ora 6, toţi parti
toarea telegramă, adresată D-nei zanii hberali dm Arad şi judet 
Elena Georgescu. (adnex sub 1. sunt strânşi la clubul din B-dul 
Lângă aceste se mai adaogă apoi Maria unde d-l preşedinte cu 
următoarele depeşe sosite pe a- lacrămi in ochi pa rentează pe 
dresa organizaţiei liberale: ad- 1. Geor~escu, care a fost tipul 
nexe sub II, III, IV, V, VI). corectitudinii şi al jeltfJrei. Celor 

Strada Meţianu, până în piaţa Catedralei 
unde este ridicat un nou catafalc. Din ca
rul mOrtuar se ia cosciugul de cei amin
tiţi şi, În sunetul clopotelor se aşează pen
tru a i se da ultimul verset de cântare şi 
rugăciune. Serveşte P. S. Sa Dr. Comşa 
episcop cu un fast deosebit, Încunjurat de 
o mulţime de preoţi, iar răspunsurile sunt 
duios date de vestitul COl' "Armonia" de 
sub conducerea prof A. Lipovan, La fine 
P. S. Sa rosteşte Înduişător discurs care 
stoarce lacrimL Plânge oratorul, plânge mul
ţimea. Pătrunzător şi plin de maxime, eate 
sămănat metodic cu o conştientă tratare a 
problemei vieţii care În evoluţia ei se rafină 
pe credinţă. Modelat cu convingeri, tresă

ririle să vârâ în suflet şi produc emoţii. 

A representat un crez ~i a pUduit un 
regret. 

In numele Guvenului vorbeşte dl dir. gen, 
Modolea 1 

Sosirea cadavru/ai In Arad. presenţi 1i se umezesc ochii şi 
rostesc creştinescul salut: "Dum
nezeu să-I ierte· I 

Dsa schiţeaz.ă biografia lui Georgescu. 
Născut din familie de jos, prin vrednicie 
urcă treptele consideraţieî până la rolul de 
jnsp gen. adm. şi prefect al mai multor 
judete. 

lea ora 3 după masă, soseşte 
In automobil trupul neinsufleţit 
al pref. 1. Georgescu. Din ace
laş automobil coboară apoi O-na 
Georgescu şi loctiitorul de sub
prefect, primpretorul A. Puticiu. 
La poarta dela prefectura jude
ţului este întâmpinat de funcţio
narii prefecturei, funcţionarii po
litiei in frunte cu 0-1 Prefect 
Filotti, ai primăriei conduşi de 
membrii comisiei interjmare, pre
cum şi un imens public adunat 
să mai privească incă odată pe 
acel care a fost nu numai şef 
adm., ci tată bun şi ingăduitor. 
Luat din automobil este dus pe 
catafalcul ridicat In sala mare a 
prefecturel pregătit de antrepre
norul Llmbeck. In jurul lui se 
grămădeşte lumea, iar lumlnările 
aprinse vesteşte jale şi durere. 
La căpătâlu veghează O-na Geor
gescu care nu se poate despărţt 
de iubitu- t soţ, trecut aşa de 
neaşteptat In lumea mortii. 

Ziarul "Tribuna Nouă" apare 
In editie specială., Incadrată in 
negru, iar şirurile scrise cuprind 
expresiunile durerii. La ora 6 
d. a. O rganizaţia liberală tine 
şedinţa sub preşidenţia d-Iui se
nator Demian, luând cuvenitele 
măsuri de inmormintare, precum 
şi edarea anunţului funebral In 
numele et. Anunţul e de cuprin
sul următor. (adnex. sub Vii). 
După formele cerute de Impre
jurări, Intreaga asistenţă să pre
zintă D-nei văduve pentru a~t 
exprima condolenţele, precum şi 
faptul de a-I vărsa In suflet mâo
găieri In clipele de jale de care 
este cuprinsă. 

Serviciul divin. 

Intre orele 6 şi 1 P. S. Sa 
Episcopul CiorogariuJ ajutat de 
1. Prea Cuvioşia Sa Leu şi un 
dlacoD, fac cuvenitele servkll 
divine şi cer dela Dumnezeu ier
tarea păcatelor, blnecuvântând pe 
cei rămaşi să-i pomenească fap
tele-Î românaşU. Imensul public 
adunat oftează şi varsă şiroae 
de lacrimi, când sărutAnd crucea 
aşezată pe corpul rece, ii intind 
In ist mod recunoştinţă şi iubire. 
Astfel de servicii se fac tn fje
care zi de trei ori, de către slu
jitorii altarelor, cărora mortul, 
li-a dat mult ajutor In răspân
direa credinţei creştine. 

,Sosirea Generalului IIditoianu. 

Incunoştinţat de tristul eveni· 
ment, pret. organizatiei din jud. 

Să trece apoi la discutia pro
gramului cuvântărilor care s'a fi
xat aşa dupăcum acela 5' a publicat 
In Nu. nostru de sâmbătă. După 
terminarea punctelor, intreaga asi
stenţă sub conducerea dlui pre
şedinte esprirnă regretele Dnei 
văduve şi asistă la serVIciul di
vin oflciat de P. O. Dr. protopop 
Gh. Ciuhandu senator. 

In ziua inmormântdrii. 
Duminecă, dimineaţa in ziua 

ultimă a rămânerii lui in această 
lume, cete de ţărani veniti din 
toate colţurile judeţului să pă
rândă pe dinaintea catafalcuJui şi 
privesc lung şi uimitor la cel ne
Insufleţit. Cu o seum pă amintire 
se inscriu tn cartea pomenirii 
spre a fi dovedit că iau parte la 
durerea ce s'a deslănţuit asupra 
judeţului şi rn deosebi asupra 
populaţi un iL Abătută şJ resem
nată, din mljirea pleapelor să 
varsă apa ochilor. 

Ceasul plecării. 

N Ascut în an u] 18 79' şcoala po mară o 
face in comuna Chioşdeanca locul naşterii 
Studiile secundare şi universitare În Bucu
reşti. Pentau a se putea intre ţine, intră func
ţionar la Ministerul Instrucţiunii, In aceasti 
calitate ia doctoratul În litere şi filosofle mai 
apoi licenţa in drept. Adm. de plasă, dir. 
de prefectură, prerect în jud. Cahul, Ismail 
şi Arad apoi numit insp. gen. adm. In toată 
cariera lui se remarcă prin muncă cinste şi 
legalilate, calităţi apreciate de superiori, cari 
iau Încredinţat posturi cu răspundere Moare 
in vremea cea mai acomodată muncii, in
şiruind astfel incă o durere lângă cele a
puse prin moatLea altor bărba~ Însemnaţi 

ai neamului. Depune din partea min. o la· 
crimă pe monn.ântul vrednÎcului român ,i 
credinciosului om politi~. 

lnsp şco Cristea în numele înv. din jud 
Arad rosteşte frumoase cuvinte pentru cel 
dispiirut constituit din aluatul vecinicului 
neastâmpăr, 1. Georgescu prin dragolrtea faţă 
de cultura românească impânze~te judeţul 
Arad cu o mulţime de şcoli. readucând in 
istmod 1& euno~tinţa treaza poporul român, 
rămas in vremurile de bejenie lipllit de bu
n.ătatea cărţii româneşti, 

Dr. 1 Robu În numele primăriei, prileju.. 
eşte multimei adunate aprecieri asupn. mUD' 
cii depuse de raposatul în i n1lorîrea !fi pro
gresul oraşuJui Arad. Condus de intentii ro
mâneşti Ş1 ioconjurat de aJtruismul oameni
lor de bioe, si dovedeşte şi aici un înţele-

La orele Il, organizati·a partidului libe- gător aJ stirilor pe cari le cerne prin pisma 
raI in frunte cu DI preşedinte asistă la ser- intereselor naţionale. 
viciul funebru. servit de Dnii preoţi: Dr. Dr. T. Bo~ În numele &ocietăţii cultura)·e 
Ciuhandu, T. Văţian, A. Popoio-ciu, L Ar- "ARra- reliefeau meritele lui 1. Georgescu 
deJean, C. Turic, A. Turie, Popescu. Ră&- ,i arată interesul şi devotamentul cu care a 
punsurile suot date de corul teologilor sub urmărit progresul ci pentru prollperarea eul-
conducerea vrednicului l. Lipovan, iar cân- turii româneşti. 
tările sunt trăganate dujos fi în.i.lţitoc de 1).1 Col George8CU la numele mnatel îi 
T. Table. In timpul serviciului &Oseşte de- aduce elogii. prin imtinct bine resim1it, 
legaţia TImi'}oreani compusă din Dnri: Dt. apropie tendinţele defunctului de a .u tara 
Georgeviciu primar, T. OpTea direClor de apărată de vrednici :IJÎ hotă.rati soldaţi. Era 
banci, Dr. Obadeanu ~ Dr. Cozma iunior o mândrie pentru el de a şti progresul ar· 
deputat. La finea serviciului, dl deputat matei, fără care, tara ar fi câ.mpul de de
Dr. Ursu in numele Cons. Jud. rost~te sordine şi învolburiri. 
discursul funebru care produce lacrimi fi P. Cuparescu ţiran în numele ţirănimii 
durere. E un discurs plin de amănunte din spune duioasc cuvinte şi arată dragostea ce 
viaţa defunctului ,i se ticlueşte cu exemple a manjfestat·o faţi de populaţia ecooomica 
din munca mortului care a Îngrijit, ca câ • judeţului. 

pu:IJÎ în fruntea Jud. să fi·e cinstea intru- Ţinute disctniunile, trupul le pune dia 
pată şi silinţa limpede în sensiunea sbu- DOU ia cuu1 mOltuar care ia calea veciJli· 
ciumului. ciei. In dreptul aubului liberal elin B-dul 

Dr. Lazar subprefect in Dumele funcţio- MariI, VÎltl»preş. organizatiei vorbqte in nu-
narilor adm. parentează pe 1. Georgescu ~ I mele celor atnl,p din im'Jfleţire către ideile 
desghioagă din suflet acurateţa in munca precooiz.ate de acest partid. Aminteşte sbu
desfişurati de cel pe care îl perdem. ciumul riposatulw ia iujghebuea." tresă-

Din vorbirile rostite si. desprinde ca.rac- rirea acestei orga.n.izaţiî care printr'ânsul 
teru1 nobil ti omenia Întrupati cu care a lI'a manifestat cu pulsaţia evidentă in jud. 
ştiut ti vrut să ducă înainte spre progres Ărad. 
esul Jud. Anul. Parcurgând strUiIe B-dul R. Ferdinand ~ 

După aceste discursuri. cosciugul, este Calea Aurd 'iJaicu pâni. Ia cimitir, UJu:le 
luat de Dnii Clip. Simicean, PaJllCU dir. de 1).1 Gen. VăitolaDu ca dela an siDccr fi de
bancă, Cip. Anghelescu,. Cip. Qcrogariu ~ votat pretin ifi :ia rimas bun. Ami1l~e de 
pus in carul funebru. Muzica reg. 92 lnIt lupte indâtjite duse impreuDi pentru UD i-
întoneaz.i rugăciunea.. Convoiul se pune apoi deal c:are se rezumă in curiDtele; pmDu 
în Dtiş.care in ordinea urmă.toare: Pa.lrM ~ DMJll. Aici .. -»ce D-aa-me. 

Praporii purtaţi de tărani, Decoraţiile du!e ritul lui L Ge.orga.cu c:are • iolodes ~ 
de doi pr~ori, Pretorii, Notarii., Coroaode em: cum .. poAte ~ ~ ti a-
duse el. tiraDi. Org. Cir. ctiD Judeţ, Carele llli1rtina. 
cu coroue., Corui, Preotii, Carui mortuar, Dupi ac:::etIie manifmiri cosciugul se pune 
F&milia, Organizatia din ~T Corpul cii- ia tir- proupit upati aR astupA un 
da.ctic, Magistratura, Muzica., Comp de 0D0ar'e om ee fl. rimâne in suBetul tuturor pitu
ti publicul numAi-os care .' a urcat la pes1C mor din ac:at judeţ. 
3000 mii. Pe cosciugul lui 1. Georgac::u .'A depca 

la IDG"I si stribat stri:zl1e Bulev. Gen. e.oroanc dda un:n.itorii : 
Dragalina, Str. Bucur, Piata Anua. ta:.ca, ~ .. b:dmJo, LiDy " Maior Si-

vOiu, Pretura pluei Chişineu-Criş, Funcţi~ 

nRrii judeţului Arad (centru), Familia Dr. 
Robu, Familia Dr. Petica, Hedvig şi Petri 
Rioşeanu, Garnizoana Arad, Olga şi Gene
ral An, Văitoianu, Şcoala normală de inv. t 

Liceul .. Moisa Nicoară". Av. Mărculescu 
Atanasie, Maro8~Y Rudolf, Organizaţia Par
tidului Liberal, Ofiţerii şi relUlgajaţi. Com
pania de Jandarmi Arad, Divizia 1 Cavalerie, 
Pa rlamentatii partidului liberal, Pretorii ju. 
deţului Arad, Primăria oraşului Arad, Clubul 
ziariştilor, Familia notar public Petrovlcl. 
Familia Maihulin, Federala "Zorile" şi banca 
pop. "Spiru Hare'''. Revizoratul ,colar, S,,
c:ietatea Indu.trială .Arad-Brad", Faml1ia 
Dr Coţoiu, Direcţiunea băncii Generale & 

jud. Arad, Regimentul 4 Grăniceri, Familia 
Dr. Gh. Sârbu, Familia Pleşu, Familia COD.. 
Mahezianu, Familia depulatul Episcopescu, 

j Camera de Comerţ, Consilieratul Agricol, 
I Partidul ţărănesc 'lIefia Dr. Lupu, Nicolae 

I 
Rioşeanu, Camera agricolă a jud. Arad, 
Regiunea IX Regională Silvică, Dr. Bejan şi 
Ioan Budai, Familia Petru Popescu Inspec-
toru] Muncii, Serviciul de SiguranţA Arad, 
Dumitru şi Neagu (fraţi) Aneta, Lenusa, Gica, 
Neaga Constantinescu nepoţi, Delegatia per
manentă a jud. Arad, Familia DL Ispravnic, 
Familia 1. Vulpe, Funcţionarii PIăşeÎ Chi
şineu, Ioan Hârgot Prim-Preşedinte Tribu· 
naJui Arad, Familia Orezeanu, Comitetul 
~colar judeţean. Fabrica de zahăr Arad, 
Fabrica Astra, N. N Şapira, NotalÎi COlO. 

ai jud. Arad. Primiria Radna, Org. liber~ 
Ra<in.a, Comuna Păuli". ./ \ 

• 
Discursul 

d-Iui rector Dr. T. Botlş. 
DelipArtămâotul Arad al Asocla,lu ~ 

oii "A5tra" işl depune omagille sale 
prin cuvintele directorului ei, d. Dt. 
Teodor Botiş, rectorol Academiet teo
logice din loc: 

jalnici ascultdtori I 
Despărţământul judetean Arad al 

A sociaţiunil pentru literatura romini 
şi cultura poporului romin ("Astra'"}de
pune lacr1ml de sinceră du;ere, adânc 
regret şi de ploa6ă recunoştinţă pe 
slcriul ce ascunde oslmiotele pamin
teşti ale neultatulul Ş! lub~tulol nostrll 
pnfect al judetului, Joaa Georgescu. 

Valoarea vl~tti omeneşti, ce trece 
ca un Vii, prttul ei dincoace ,i din
colo de mormâot in care toti De 81-
Iăşlulm, o dă conţinutul el. 

De va clădi cineva acest cooţinut. 
aceasti casă a vieţii 'ile vremelnice. 
din aur, argint, pietre &eumpe. iemne~ 
fan ori trestie, lucrul fiecăruia - zice 
Sf-ta Scriptură - se va face cunoS
cut. II va da pe faţă ziua DomnuluI. 

Adormltul In Domnul şl-. clădU 
casa vietii Sale pământeşti dia mate
rial IOlId Ş\-I tmpodoblt-o ca fapte, 
cari - după cuvintele Scripturilor -
vor rAmanea ,1 plală va lua. 

Venind ln acest ţinut dela frontiera 
iubitei noastre patrii Intregile ,i luind 
io miinile sale dibace ft mancitoare 
Irraua conducere a iud~lului Arad. 
prefectul Georgescu ,i-a intelet că cbe
marea unut bune administraţie e a 
inaUa ,i buni starea sufletească I 
elementului social, care susţine ,i apltl 
aceasta ţarl. 

Mulţimea fCoa'elor primare zidite 
ş\ lozutrate sub energica f1 ÎDteleapta 
lai conducere şi ioflinţiUu de b;blio
teci aproape tn toate comunele dlD 
judet. lunt totatâtea dovezi şi mlrtar11 
grlitoare " pentrl geoeraţtlle ce vUit 
arma, ci vrednicul prefect Ioa o Geor
gescu, luptă buqă a luptat ti credinta 
a păzit. Da I Prin operele sale cultu
rale a păzit credinta oee:lint1tl a tu
turor oamenilor de bfne şI devotaţi pa
trioli, ci pute mlcUe şt trecAtoarele 
frlmloUrl ztlaice, lunt fi.. ridicA 
probleme, cari Da au îngrădiTi ln pro
grame]e ,i statutele dt partid, ci luat 
elemente din programul de via ţi al 
anai Mam. ce vrea $1 trltase! ,1 '1· ... 
hnpU DUlCI metr i rea pe acest pa mhl 

Ca dui(),ie ,i gratitudine llJi..adoc 
aminte de căldl1u ,i GrigOltU, cu 
are a 1mbdţiş.lt adormi1ul ~D Dom
noi ,1 programal cultoral al societAţii 
DoUtfe culturale .AstraM

• 

PrI mlrea fr tteud şi m1u%i .. tl- pe
Blod 11 o parte orice c08liidtnţ(i ee 
ar putea tulbara o mantkstare a I4U-
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darltătll noastre culturale şi româneştl
a primei adunări generale a Asociaţl
unII în oraşul Arad şi gestul generos 
cu care a contribuit aa cu an la cre
area condiţiilor de exIstenţă a Des
părţământului nostru, sunt totatâtea 
pagini luminoase din viata regretatului 
nostru prrfect Ioan Georgescu şi cri
terii pentru nobleta şi bunatalea Inlmei 
Sale. 

Nici odată DU voi ufta cuvintele 
sale sincere şi probate prin fapte, ce 
mi-le-a, zis când l-am solicitat sprijinul: 
"Dta, părinte Botlş, meriti Ş1 vei 
avea concursul meu totdeauna, ori 
cărui partid politic vei aparţine". 

Destălnuesc această mentalitate şi 
judecată in chesttl obşteşti, şi partlcu
Iare, a prefectului 10ao Georgescu. ca 
on indemn pentrn noi, cel rămaşi In 
urma lui, că afacerile noastre publice 
şi romaneşti numai prin o colaborare 
sinceră şi deslnteresatl se pot duce 
la un bun şi mântuitor sfârşit. 

In mormintele, ce se deschId şi in
ghit pe cel mal buni şi merltuo,i din
tre noi, patriotica indatorire ni-se im
pune de a recunoaşte el există o sin
teză mai inaltă a obllgatiunHor, ce 
trebuIe si ne unească in marea operA 
de consolidare şi aşezare pe temelii 
etice IndisolubUe a tlnerului nostru Stat, 
crelat prin suferinţele, jertfele şi munca 
deslnteresată a generaţiilor noastre 
istorice. 

Fără vreme şi fără veste a\ luat ca
lea veşniciei Iubite şi apreciate prefect 
al judeţului nostru, glortos In tradiţii 
culturale, lupte ŞI blrulnţi pentru con
servarea şi afirmarea fiinţei noastre 
etnice. 

Rugăciunile şi recunoştinţt noastră 
pioasă Te insotesc pe acest drum, 
care incheie pelerinajul nostru pe acest 
pAmanl 

Tatăl nostru cel Ceresc, la Care e 
multă milă. dreptate şi iertare, să aşeze 
sufletul Tău bun şi blând in locaşurile 
celor drepti şi aleşi ai săI, iar obositului 
Tău corp să-i dăruiască pace şi odiholi. 
Noi vom binecuvânta memoria Ta in 
veci. 

• 

Momentan, nu am la îndemână o 
statiStica completă asupra judelului 
intreg; pentru a Ilustra cât de puţin 
insa opera culturală a mult regreta tu
luldejunct, voiu cita ţinutul Halmagiu
lui, partea muntoasa şi cea mai saracă 
a judeluiili nostru. 

In anul 1914, adecă la lsbucnirea 
rasboiului mondial, juncţionau în cele 
35 comune din vlasa Ha/magiului abia 
12 şCOli cu 14 învaţători; iar in anul 
şcolar 1926 I 27, fll ace/eaş comune 
junctlonau 33 şcoli cu 43 invăţatori 
şi acest progres extraordinal se dato
leşte in mare parte prefectului Geor
gescu. 

S' au cU1dtt aiel ediff(~ti şcolare de 
toată fntmselea ln următoarele 15 
comune: Brustari, Cristeşti, luoneşti, 
Leasa, Luntşoara, Voşdocl, 1isa, Oei
şor, Bodeşti, Ciuciu. HăimagJu, Ma
gullcea, Poenariu, Sdrbi şi Guravdii. 
Mai sunt en proiect de execuţie Incă 
trei şcoli, ln comunele Avram Janru, 
Lazuri şi TârnoviJa. 

Şi când ne I!ândim ce oaste şcoli 
s'au zidit din jonduri colee/att ban de 
ban, numai atunci ne putem da seama 
de efortuL de energie cheltuit in aceasta 
acţiune. N'am avut bani, dar s'au gd
sit, lnfaptuindu-se totodată şi o drep
tate sodald. Comunele boeate dela 
cdmpie javorÎzate sub trecufele regi
muri, au fost puse şi ele de astddată 
la contribuţiuni filantropice. ŞI, aceste 
au zidit şcolile dela Hă/magiu. 

I J Salutul Hălmagiului 

f' ::n~~,!:o:'U!:~al~~ e!~O;!:;t.1 

Campania de construcţii şcolare In 
judeţul nostru a fost aflU de strdns 
legată de numele prefectului Georgescu, 
Cneât in conştiinţă generaM numele sau 
c"cula ca unicul autor şi cttitor al a
şezdmintelol şcolare. Aşa in conspectele 
statistice trimise de tnvăţăfor~ nu ara
reori la rubrica, .clne a înfiinţat şcoala", 
$e respllnde "Di. prefect Georgescu"'. 

"D-l Prefect Georgescu·, părintele 
şcolilor şI .inălIMorul de şcoll," s'a dus 
dintre noi. 

cel mai adecvat, caracterlzând activi
tatea celui Caft a fost timp mal lnde
lungat prefectul judetului Arad dela 
unile incoacea, - 1. C. Georgescu. 

Şi, singur acest netd[!dduit merit al 
disparutulai, este suficent ca numele 
lut sd jie Inscris cu litere de aur în 
Istoria culturală a iudeţului nostru, 
iar memoria lui să. se perpetueze In 
amintirea posterJtdtii. 

Vor zice unii: ofenzlva culturala prin 
şroal4 s'a Impas de spiritul vremii 
ca o primordiald problemă de Stat; 
iar prtfectul Georgescu a fost numai 
UR simplu executor al ordinelor mai 
înalte. Acestora le spunem: căutali In 
jur prin judetele tnvtcinate, cercetaţi 

numai ţinuturile tnvecinate. Bata de 
Criş şi Brad din jud. Bihor, asemăna

toare Intru toate cu ţlnuturlle:muntoase 
din partea de rasdrit a judeţului 

Arad, şi veţi vedea isbitorul contrast in 
Javorul nosiru. 

Da, ordtnele şi planul de batae au 
fost date pe Iara întreaga; lnsă. tn 
persoana ului ce a ftlst f. C. GeoT
gescu. prefectul jud. ATad, ojenslva 
cllltmald şi-a gă.sit cel mal activ cola-

A căzut ca un adevarai ecou in 
focul luptei: iubit şi adorat; temut şi 
duşmănit, - cea mai frumoasă moarle 
de bărbat, în senzul clasic al cuvântlilui. 

In urma lui vor rămânea ca tot a
Mfea cetăţi de lumină lnfipie in bezna 
intunerecului, şcolile tnălţate de dânsul, 
mândrla lut. 

Şi mai durabil ca bronzul cel tare, 
şt mai trainic ca vartoasa stâncă 

de granit, lumina aprinsă. de dtinsulln 
doşnicele cătune de munte fi va inveş
nici pomenirea pe aceste plaiuri I 

Tr. Mager 
prol· 

TelegraUle. 
25 X 1928 Bucureşti. 

AflU cu adâncd mâhnire moartea 
neaşteptată a sotului Dv. şi vă. rog să 
primiţi expresiunea mea, sinceriJe mele 
condalente, munca pricepută pe cart a 
des]ăşurat-o in judejul Arad ca prefect 
şi ca membru al pOl Udulul nostru mi-am 
dat prilejul să-i opiniez frumoasele sale 
trzsuşirl cari vor Jace să-i pastrez in
totdeauna vie recunoştinţă. 

• 
G. 1. Duca 

roin. de Interne. 
borator din ţara fntreagd. 

Dela urcarea sa la conducetea ju- 25 X 1928 M. Radna. 
detului, pântI la ultimuL moment COnd DeplAngem moartea bunului român ,1 om de inimA 1. Georgescu. 
fiorul morţii l-a starl1mat energia. FamHia MONTAN/. 
de fier, prefectul J. C. Georgescu Inalta I • 
.şcoală dupd şcoală., OTt cumpăra şi I 26 X .1928 SJânta-A~a. 
adapta edificii pentru scopul şcolar I In numele parftdulul natiC!nalll~eral 

. ' din comuna Sftlnta-Ana pnmilt SlRce-
nu numol fimdcă 1 se poruncea de sus, riie codo/enle pentru pierderea iubitu-
ci fiind pasionatul unet idei şi, jiindctI lui nostru prefect. 
o.Jllnsese robul acestei idei. SzeiJer. preş. 

Schiller, seer. Şi, aşa ca fod al nobilei sale penslunl 
DU rasarit an de an zeci şi sute de 
şcoli noua, lmpandnd toale comunele 
din judet. pântI şi cele mal umlle şi 
ascunse cdlune de munte. 

• 
26 X 1928 Pec1ca. 

SI deplângem rtloartea şefului tu· 
bitor de cinste şţ dreptate. 

PrlmArla Pertgul mic. 

26 X 1928 Macea. I 
Adânc Impreslonaţi de trecerea la 1 

cele eterne şi pIerderea scumpulul 
nostru secretar general şi prefect al 
judeţului domnul Ioan 1. Georgescu, 
vA rugăm sA bine voIţi a prtm! din 
partea organizaţiei din aceasta comună 
expreslunea condoleanţe lor noastre cele 
mal profunde 

BU/Ulca preş. 
• 

Fabrica de Impletituri şi t,ieotage 
d:n Arad S. A. 

Cel mai profund regret anunţă in
cetarea din vlaţl a valorosului ei co
laborator Ioan Georgescu membru in 
Consiliul de Administraţie. 

t 
Societatea Anonimă Industrial! 

Arad-Brad (Siab) 
are durerea a face cunoscut 
moartea subită a bunului 

Român şi omului bun 

1. Georgescu 
fost prefect al judetului 
Arad şi membru în Con
siliul de administratie al 

Societătii. 

Vecinica lui pomenire. 

~ernicentenarul ~esro~irei Do~rOlei 
Cei cincizeci de ani cari au viaţa economică a tărei ,ŞI-a 

trecut de la reintrarea Dobrogei centrului european. 
in cuprinsul României libere, au Din ceea-ce era Constanţa acum 
fost sărbătoriti cu fastul şi cu 50 de ani, un stat turcesc, "cu- un 
solemn1tatea ce se cuvine eveni- cheiu de lemn nu mai lung de 
mentelor naţionale, 1n care se 200 m." avem azi portul cu trei 
citesc bărbătia unui popor, şi diguri, care a costat peste 69 
opera lui paşnică de propăşire milioane de lei aur; am clădit 
naţională. sHozurile imense, bazinul expor-

Din programul alcătuit reese tului de petrol reţele de linii ferate, 
că serbările de la Constanţa au legând apoi portul Constanta cu 
1mbrăcat o formă culturală, şI de restul ţărei prin marele pod _ 
organizare de stat care au sim- unul din cele mai mari ale Eu
bolizat cu adevărat caracterul ropei - operă isvorâtă din con
stăpâni rei româneşti, asupra 00- cepţla inginerească românească, 
brogei. şi dusă la ·bun sfârşit prin su-

Cu prilejul acestei serbări a pravegherea inginerilor români... 
apărut şi-o monografie cuprin-
zătoare a istoricului Dobrogei, In marea tntrecere pe tărâmul 
In care se va putea cetl redat civilizaţiei ne prezentăm astfel cu 
cu precisi uni de istoric şi de o operă paşnică, cu progresele 
demograf, viaţa şi progresele re- evidente şt repezi ale unui pă
aHzate sub stăpânirea noastră, pe mânt care acum o jumătate de 
pământul românesc dintre Dunăre veac, era o regretabilă excepţie 
şi mare. de la cultura şi organizarea eu-

Alături cu aceste manifesta- ropeană. 
tiunl cad deşi ocazionale, au Serbările de la Constanţa - a
avut caracter permanent şi cari colo Hnde exilatul poet de la 
vor rămâne deacum incolo ca curtea lui August, 1şi cânta du- dl' 
mărturii ale vrednicei operei noa- rerUe isoHhei lui in locuri sălba
stre, au fost şi serbări cu car ac- tice şi unde a murit cu dorul· si 
ter vremelnic: o expoziţie regi- Romei - vor invedera energia şi 
onală, un cortegiu etnografic, etc. I noastră civilizatoare, putinţa noas- fii 
, S'a dat astfel fastul cuvenit I tră de a stăpâni cu blândeţe rase R 
. unei zile care va trebui să con- străine de noi, şi pricepere cu tc, 
centreze atenţia şi energiile ro- care ştim să facem din cultură şp~ 
mftneşti asupra unei opere de idealul stăpânirei noastre. 

! care suntem 1n drept a ne mân- c~ 

I dri, căci icoana Dobrogei de 
atunci când am primit-o de sub 
Turcit faţă de cea de azi, ne 
arată ce fericită a fost domina
ţi unea românească pentru pro
gresul acestei provincii. 

Din o ţară aproape pustie, cu-o 
'cultură românească ce se reducea 
la ceeace mocanii puteau ceU 
în singurătatea păşunelor, departe 
de casă şi de sate... purtând tn 
desagii lor pe lângă merinde 
trupeşti şi cele sufleteşti: cărţi, 
- cărţi aduse de acasă din Ar
deal"... (Ap. Culea) din o ţarA 
fără şcoli fi 'mâneşi din Turtucaia, 
Silistra şi Tulcea; - din o ţară 
care la 1878 avea vre~o 296 sate. 

Dobrogea e alta, sub noi. Am 
primit-o, . ca un biet pământ pă
răsit, şi azi arătăm lumei o ţară, 
cu şcoli, cu biserici, cu organt
zatU economice, o bucată de 
pământ In care Constanta e legată 
prin linie de drum de fier, şi 
printr'un pod el insuşi o mare 
lucrare de artă,' şi cu modul 
acesta primul port maritim al 
ţărei e legat pe uscat cu toată 

Cl 
gl 

Necrolog. Mlha! Popovlciu subdl· ril 
rector de bancă tn numele lui şi a 
subscrlşllor cu inima frântl de du- pl 
rere anunţăm tuturor rudenlilor, prie
tenilor şi cunoscuţHor trecerea la cele ţii 
eterne a scumpe! noastre Fotle, soră, ni 
cumnatA, mătuşi şi noră Maria Popa· iţl 
vicill născ. lahn tntâmplată după lungi in 
şI grele suferinţe in 18 Octomvrle 
1928. la oara 1 dimineaţa in etate te 
de 51 ani. 

OsA 111ntele scump ei noastre d efan· 
cte se vor aşeza din morga cimitirului 
.Eternltatea" &pre odihna vecinIcă. 
dupA ritul ort. rom. Vineri In 19 De-
tom vrie 1928 la orele 3 d. m. do 

Arad la 14 Octomvrle 1928. 
se 
sp: 

Dormi tn pace suflet bun şi blând. Înl 
lahu loslv şI soţia laha Ludvlg şi so- d:iJ 
ţia lahn Ernest frati şi cumnate ACi De 
Pavel şI soţia cumnat şi soră popa
viciu Sinez\e şi soţia Popovlclu Ignal 
şi soţia cumnat! şi cumuate Popovl-
clu EmU Popovfclu Vioara PapovidU I gh 
Mihai lunlor Popovlclu Viorel Acs Pa-! ~ 
veI lunlor lahu Heaoa lahn Ştefaela feS 

lahn M1i.dyl nepoţt şi nepoate Vas~ (:el 

lIan Popovlclu fi soţia socru ,1 Soa" pe 
eri. 

. mi 
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M. S. Regele Mihaiu 1. 
Joi, 25 Oct. a. c. M. S. Regele 

.Mihaiu 1. a implinit 7 ani. 
Din acest orlleL in toate bi

sericele din Tară s'au inălţat ru
~ăciuni pentru sănătatea Regelui 
Copil care sub privegherea Prin
,tesei-Mame se desvoJtă în aspi
raţiile neamului. Părăsit de un 
tată vitreg, creşterea Lui este des
tinată să-şi imbine tendinţele cu 
ale Ţării, îrnpreşmuită atât de 
bine in graniţele etnice de Acela, 
pe care ţărâna îl astru că în Mă
năstirea Argeş. Născut în credinţe 
aducătoare de aşezare vecinică, 
Regele Mihaiu 1. incarnează dra-

gostea de pământ şi sentimentul 
de apărare al lui. Răspândind in
credere şi curaj, legitimează a
dăpostirea neamului in hotare bi
ne fixate şi vânjos apărate. Pur
tând un nume simbolle care a 
trezit străduinţ! de unitatae et
nică, valul de iubire ce i-se dă, 
tmpărtăşeşte speranţele noastre de 
obligaţiuni sfinte faţă de Tronul 
Său, pe care-I va ocupa atunci 
când umerii Săi desvoltaţi, iar 
conştiinţa luminată vor purcede 
cu sigLlranţă la implinirea Soro
cului ţîşnit din năzuinţi şi cre
dmţi. Aşa cum lmpleteşte nădei-

dile neamului. Regele Mihaiu 1. I noi prin naştere şi sentimt nt, se 
simte depe acum pulsul vremii I inspiră din idei1e şi instinctele 
şi InfiItratia moştenirii. Inlănţuire I noastre, cu cari face frăţietate de 
firească a marilor tntemeetori de conştiinţă. 
Regate, la poarta conducerii bate Iată, pentru ce Regele Mihaiu 1. 
trecutul cu frământările-i multi~ a intrat tn dorinţele pe cari le 
ple şi cu noianul de taine viitoare. legăm de viitorea·1 Domnie In ju
Şi oricum I~se va desvăli con- rul căreia formăm garda conspi
cepţia de domnie, aceea nu poate ratiel de iubire şi apărare. Până 
cuprinde alte aspecte de prive- ce ne ştie aşa, crească liber tn 
ghere decât cele Impuse de do- aspiraţii româneşti, şi Intărească
rinţa morţilor mari de sub les- se In pulsul şi cerinţele poporu-
pedea din Argeş. lui Român. 

Sufletul lor,. Inrudit cu crea- Capitolul de vrednicie II va 
tlunile marcate pe vecie Intre gra- scrie când va purta pe cap, CQ

niţele Ţării va fj pentru EI. Tro- roana de oţel aşezaH In cetatea 
ita de Inchinare şi Indemn de a atât a sbuciumului cât şi a mân
introduce ]a suprafaţă forţelec rea- driei noastre. 
toare a-le neamului.. Apropiat de C. N. 
.--.-------------------------------------------.----------

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
COMISIUNEA DE NATURALIZĂRl 

Conform art. 23 din legea prh·îtoare la 
dobândirea şi pierderea nationalităţii române. 
se publică următoarea cerere de naturalizare, 
spre ştiinţa acelora cari ar voi să facă vre·o 
întâmpinare, potrivit dispoziţiunilor art. 23 
din zisa lege: 

Oos. No. 828 -1928. 

DO",flult PreşediNte, 

Subsemnatul Iosif Herczeg, supus ma~ 
ghiar, domiciliat în Arad, de ocupaUune 
inspector la fabrica de zahăr din Arad s. a. 
respectuos vă rog să binevoiti a.mi acorda 
cetăţenia română cu dispen8ă de stagiu ,i 
pentru BOţie pe baza a.rt. 8 pct 8. din le
gea. priVitoare la dobândirea şi pierderea 
Qaţionalită$ll române, mnd util naţiunii ro
mâne, 

I Anexez actele necesare. rugându-vă si 
• dispuneţi fac.erea formati~ăţi1or impuse de 

lege, 

No. 808 

Cu deosebită stimă 
Iosif Hm:ug 

Ard, str. Cloşca No. 14. 

Del. Administratia Financiari. Se va 
:tplica sechestru acelor bănci, Intre
prinderi, socletăti, cari până ]a 5 No
embrle nu pot justifica că functlonartl 
lor au pUitlt impozitele până la fiDele 
anuluI. 

Deasemenea se va face proprke pe 
chlrllle ce chiriaşii au de plltit pro
prietarilor In urmă ca plata impozIte
lor pe anul in curi. 

Administratia . 

Inforlllatiuni. Sfichiuiri.-. 
Luni, 29 Oct. M. Sa Regina Omu! pe care l-am dU8 eri la groapă a 

Maria Implinind 53 ani, poporul ridicat în câţiva ani de activitate sub gu
românesc de pretutindeni se aso- vernarea româneescă, mai multe şcoli şi bi
ciază sentimentelor de devota- seriei decât s·au ridicat în sute de ani de 

ment şi iubire esprimate de multe I stăpânire m~~hiaI~.. ." A • 

. I ~ A' I Sub admlllistraţta lUI au devenit stapanl 
on ~n num~ e y sau cele.la, care al pământului pe care.l munciau, mii de 
a ŞtIut să-şI cJadească CUIbul dra-· I de ţărani nevoioşi, inbunătăţindu-şi traiul 
gostej In inima lui. Conştient de I mii de familii rurale. 
urările aduse de astă dată de-' Cu toate acestea nici apostolii purificatori 
pune la picioarele inţeleptei Re- ai vrem.uri~or ce·or să v.in~, ?iCi. imagina-

. . fă ă') . ă' rele leglUol ale slhasfruluJ jeSUlt dm strada 
glne prmosu] ŞI ne ţ ntu strig t. Româoului, o-au trimis un reprezentant, un 
Trăiască M. Sa Reg. Maria Tră- cuvânt, o floare ... 
iască casa Domnitoare. o, Recunoştinţă, câte tribune publice sunt 

• stropşite cu numele tău! 

Anunţăm cetitorii ziarului,. Tri
buna Nouă" că vorbirile rostite 
cu ocasia tnmormântării vrednicu
lui prefect 1. Georgescu vor apă-
rea in No. viitor. Redacţia 

• 
Constanţa ă sArbătorlt Dumlnecă 

50 ani dela anexarea DobrogeI. Au 
luat parte la festivitAţl: Regele. Re
genta, guvernul şi toate personalităţile 
culturale şi politice ale ţărII. Toate 
- afără de naţlona!-tărănlsti cari in 
aceeaş zi şi in aceleaşi ore discutau, 
tot in Constanta. dar la clubul parti
dului: cum s'ar putea răsturna mal 
repede guvernul. .. 

Trebuie să menţIonăm că populaţia 
românească a Dobrogei e formată in 
mare majoritate din vechlt colonişti 
- păstori ardeleni - şi descen
dent'! lor. 

Un tânăr naţional-ţărănist a scris pentru 
"Românul K un panegiric, foarto moderat ca 
ton şi expresie, defunctului prefect Prezen
tându-l redacţiei ziarului al cărui colaborator 
permanent este, a fost reruzat net: 

- Nu laudel Nici macar măarlea nu-i 
fJO"t pameni·Q în ziar. 

• ,Şi s·au ţinut de cuvânt! 

~ .... ~ 
1.!J.~"')...r.::r J!J 

Duminecă 28 Octombrie a. C., 
a avut loc căsătoria O-lui A. 
Dămăcuş cu D· fa Doriţa Rusu. 

Cununia religioasă s'a făcut in 
corn. Blajeni jud. Hunedoara. 

Pe această cale le urăm să
nătate şi mulţi ani fericiti Inainte. 

~as~unsul unui articol ~in "mminealo" 
PrlRllm aprt pUbliGsr. .rmălaarel8 

Domnule Director, 
Nu oblcfnuesc a citi ziarul Dimi

neaţa, organul celor ce calomniază tot 
ce este bun şi nobil fn această tară, 
dar nu mă pot opri a da o lămurire 
puţinllor cetăţeni cărora le-a cbut sub 
ochi numărul acestui ziar din 25 Oc
tombrie, care cuprinde o corespon
denţă din Arad semnată de UD domn 
1. Mehedinţlanu. 

Asupra persoanei de care se ocupi 
această corespondentă mă mărglnesc 
a afirma: 

1 Că DI. Kaufmann Directorul Uzl
ne lor Comunale, azi suspendat din 
şerviciu, nu a călcat nici odată pragul 
vr'unel ,coaie de ingineri. 

Z Că, cu ocazia numirei sale, illgl
nerU diplomati din Arad, au făcut in 
contra acestei numiri o protestare 
scrisă şi semnată, ce a fost prezentată 
de subsemnatul celor in drept a o 
judeca, dar care a rămas fărl efect. 

3 Că DI. Kaofmann a incheiat in anul 
1924 o conventie cu Societatea de 
Electricitate, prin care Uzinele Comu
nale se angajau a consumat energia 
electrici exclusiv dela această Societate 
pe timp de cinci ani şi ca un pret 
care nu reprezenta nici mlcar costul 
combustibllulul Intrebuintat. 

4. Că imediat după incheierea a
cestei convenţiuol a solicitat şi obţinut 
de~a Consiliul Comunal autorizatia de 
I cumpara pe datorie un motor Diesel, 
motlvând această cumpărare cu nevoia 
asigurărei unei rezerve pentru cazul 
cind din cal1ze de fortl majorl, So
cirtatea nu s'ar tlnea de angajament. 

5. Că deşi Societatea de Electricitate 
şi-a indeplinit conştiincios obligaţIU
nile rezultate din conventhme, 0-1 
Kaufmaon imedIat ce a Instalat mo
torul Diesel. Ita pus to s!'rvicin nein
trerupt căldnd obligatiunea luată fatl 
de Societate ŞI angajamentul fată de 
ConsUlul Comunal. 

6. Că in fine excedentele de care 
vorbeşte corespondentul Dimineţii exis
tă numai in Imaginaţia OM Kaufmann 
căruia primarul Or. Stefan Angel i-a 
avansat mai multe milioane socotindu·t 
procente de 4°/. când Primăria platea 
pentru aceşti bani procente de 
18-20°/,. 

7. Ci to fine eomlslunea technlcl a 
municipiului tn ancheta ce a făcut de 
curind a constatat că motorul Dlesel, 
sta uzat timp de % aDl In măsuri ne-

admisibili şi ci are nevoie de repa~ 
raţiuni radicale astfel incat calculele 
de amortizare făcute de 0-1 Kaufmann 
pentru O durată de 15-20 ani ŞI pe 
baza cărora a dedus excedentele a
nuntate. sunt false. 

ln ce priveşte pe autorul corespon
denţei, aduc la cunoştinţa cititorilor 
ei o alti societate liberală "Calea 
Ferati Ele-:trlcă Arad Podgoria- i-a 
acordat de cur!nd un bilet gratuit de 
circulaţie pe liniile sale, fn scop de 
a Intreprinde anchete economice. O-sa 
ar fi putut utiliza ~acest bilet pentru 
a constata că Societatea liberali de 
electricitate face chiar tn acest moment 
UD sacrificiu de 2 milioane lei cons
truind o linie de transport pentru 
a prevedea cu lumini electrică po
pulaţia Podgorie! Aradului sau poate 
crede 0-1 corespondent că şi răspân
dlrea lumlnei la sate este o crimă li
berali care trebuie criticatA In Dimi
neata? 

[n fine il auunţ şi pe 0-) Mehedlu
tean că Societatea liberală Arad-Pod
goria, nu ti va retrage biletul de cir
culaţie ce l-a acordat lnlesniudu-I ast
fel apostolatul de fals informator al 
opiulcl publice, fi că Societatea liberală 
de electricitate nu va uza de mijlocul 
pe care l-a lcoatat D·sa, pentru a'l 
face să trimită o nouă corespondenti 
cue să dt'smiată cele ce a afirmat. 

Rugll.ndu-vA a da publicitatei cele 
de mai sus, vi rog Domnule Director 
să primitI asiguratea considerat/unei 
mele distlDse . 

Ineinu St. Maittscu 
Dir<tdtw G~al .u Societtiţâ A~oni,," 

tJ~ EkclriclJale Arad, 

Redeschiderea procesului 
Nelly GrozAvescu 

Familia tenorului Traian GrozlvescQ 
a insărclnat pe advocatul Ioan Giurgiu 
să facă demersul necesar pentru re
deschiderea procesului crimei infăp
tultă de Nelly Grozlvescu asupra so
ţului ei. Unul din martori principal! Ja 
redeschiderea acestui proces va fi Or. 
1. Willer care are cunoştinţă dfplioi ,1 elte gata să depună sub jurământ 

I el ştie că Orozăvescu a' premeditat 
I Ja uciden~a sotului el, şi nici decum 

D'a fost explozia unul moment de furie. 
Ireproşab I li.. 

Un alt martor va fl ,1 Llnteosteln. 
lnpre5arul vtctlmel, care a auzit chil! 
din gura uctgaşel, cu o săptămlnl 
inainte} cA-] va împuşca pe SOtul el 
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PRIMĂRIA 

Comunei Pecica 
Judetul Arad. 

No. 2502 I 1928. 

Publicaţiune. 
Se publică spre cunoştinţă ge

nerală, că in ziua de 29 Decem
vrie 1928 se vor ţine la aceasta 
primărie următoarele licitaţiuni 
publice: 

1. 
La orele 8 pentru vinderea 

mobilierului vechiu şi nefolosibiJ 
In birouri! rame de fereşti, cu 
tocuri, lăzi, diferite obiecte, cadre 
vechi, imprimate şi tot felul de 
hârtii selecţionate din arhiva pri
măriei comunale. 

II. 
La oarele 8 şi jumătate pentru 

vinderea alor un taur şi 3 vieri 
neapţi pentru prăsilă In comuna 
noastdi. 

Ill. 
La oarele 9 pentru cumpărarea 

alor 266m
/ ... porumb, 72m

/ ... ovăs, 
176"'/ ... paie, 108m

/ ... fân, 17520 
snopi de tulei de porumb, 2920 
coş eri pleavă de grâu, furage ne
cessre la aJimentarea caiJor şi ani
malelor de prăsill ale comunei 
In anul.1929. 

IV. 
La orele 9 şi jumătate pentru 

cumpărarea alor 4 tauri si 7 vieri 
de prăsitl şi un cal necesar că
răuşlei comunale 1n anul 1929. 

v. 
La orele 10 pentru cumpărarea 

unei căruţe pe seama comunei, 
repararea trăsurilor, cărutelor, har
naşamentului, recvizitelor de pom
pierit şi potcovirea cailor comunali 
In anul 1929. 

VI. 
La orele 10 şi jumătate pentru 

cumpărarea arborilor necesari pen
tru plantat pe străzile comunei 
in cursul anului 1929. 

VII. 
La orele 11 pentru cumpărarea 

lemnului, fierului, scândurilor, ci
mentului tuburilor de ciment şi 
varul, necesare reparaţiuniJor fân
tânilor, podurilor, şanţurilor, edi
ficiilor, căruţelor, trăsuriJor şi pom
pelor de incendii comunale în 
auut 1929. 

VIII. 
La orele 11 şi jumAtate pentru 

compactarea rei!istrelor şi căr
ţiJor de legi şi speciaJitate, ase
menia pentru furnizarea hârtlei, 
imprtmatelor şi recvizitelor de 
scris necesare primăriei tn anul 
1929. 

IX. 
La orele 12 pentru furnizarea 

alor 224 m. lemne de foc pe 
seama primăriei şi locuinţele no
tariale :şI sora de ocrotire pe 
anul 1929. 

X. 
La orele J 2 şi jumătate pentru 

furnizarea mobilierului hecesar 
primăriei comunale In anul ) 929 
şi anume: un dulaf, postavuri 
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pe mese, repararea scaunvlor, 
becuri, şi diferite alte mărunţişuri 

. necesare gospodăriei comunale 
şi cari se pot vedea în tabloul 
afişat la aceasta primărie. 

XI. 
La orele 14 pentru confecţio

narea uniformelor, încălţămintelor 
şi echipamentului necesar in anul 
1929 guarzilor şi servitorilor co
munali. 

XII. 
La orele 14 şi jumătate pentru 

reparaţiunile mărunte, ce se vor 
Ivi din caz in caz In cursul anu
lui 1929 la edificiile, grajdurile, 
f~ntamle, oborul şi pOdunle co
munale. 

XIII. 

La orele 15 pentru curăţirea 
fântanel arteziane In mod siste
matic conf. devizuluL 

XIV. 
La orele 15 şi jumătate pentru 

arendarea dreptului de a incasa 
vamă In târguri le şi bâlciurile 
comunale. 

XV. 
La orele 16 pentru arendarea 

ierbei din cimitirul comunal, pă
şunatul pe dolmă de sub pădure 
şi pe dolma de sub sat, şi vin
derea jiteiului din valea .Forgace". 

XVI. 
La orele 16 şi jumătate repa

rarea dwmurilor comunale con
form devizelor pregătite de ex
perţi. 

Ltcitaţiunlle se vor ţine In con
formitate cu dispozitiunile legH 
contabilitătii pubUce, cu ofene 
închise şi sigilate. pe cari con
curentU le vor inainta acestei 
primirii tn termen. 

La oferte se va anexa - dar 
in plic separat - şi recepisa 
cauţiunet de 4% a sumei oferite. 
care apoi se va complecta la 
6°/., se menţionează tnsă că nu 
se primesc decât recepise de 
depuneri la Casa de depuneri sau 
Administratiuni financiare despre 
cauţiunea amintiti şi nici decum 
numerar sau efecte, eventual alte 
valori. 

Pecica, la 290ctomvrfe 1928. 

Prlmdria comunei. -....... ' ... --
Serv. Ecoanmic al lIunicipiului Arad, 

PUBlllctn;lunf 
Se aduce la cunoştinţă gene

rală, că pentru inchirierea pe ter
men de 5 ani a teritoriului din 
faţa gării electrice, ocupat in pre
zent de către Societatea anonimă 
pentru distribuinta petrolului, In 
ziua de 15 Decembrie 1928, ora 
10 a. m. se va tlnea licitaţie pu
blică cu oierte lncbise şi sigilate 
în biuroul Serviciului economic 
(Primăria etaj Camera Nr. 104) 1n 
conformitate cu Art. 72 şi ur
mătorii din Legea asupra con
tabUităţJl publice. 

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

Arad, la 24 Octombrie 1928. 
Serviciul economic. 

Nr. 23.932 I 1928 Nr. 811 -...... . 

Primăria Municipiălui Arad. 

['UBhICfn;lune: 

PRIMARIA 

Municipiului Arad . 

PUBllIC(l\lune: 
,f 

t; 
Se aduce la cunoştinţă gene

rală, că pentru închirierea pe ter
men de 3 ani a teritoriului în 
estenziunea de 1290 stângeni 
pătraţi situat In Piaţa Ştefan cel 
Mare şi folosit in prezent de către 
Dl Czukor Ladlslau ca depozit 
de ltmne, in ziua de 22 Decem
brie 1928, ora 10 a, m. se va 
ţjnea licitaţie publică cu oferte 
inchlse şi sigilate In biurout Ser
viciului economic (Primărie etaj 
Camera Nr. 104) in conformitate 
cu Art. 72 şi următorii din Legea 
asupra contabilitătii publice. 

.. 
Se aduce la cunoştinţă gene- ~ .. lu' 

rală, că pentru furnizarea pe anuDa. I 

1929 a făinei, pâinei şi derivate-oci 
lor, precum şi a laptelui şi deri- arâ 
vatelor şi a camel, grăsime de' in 
porc şi derivatele lor necesare' 1 
pentru alimentarea Căminului ln- it 
firmilor, Biuroul de triaj. Spitalul 01 
Sanator de tUberculoşi şi Cămi- ~ 

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

Arad, la 24 Octombrre 1928. 

nul de uceujd a Municipiului 
Arad, in ziua de 28 Decemvrie 
1928, ora ]0 a. m. se va ţinea 
licitaţie publică CLI oferte închise 
şi sigilate În bîroul Serviciului 
economic (Primăria, etaj Camera 
Nr. 104) În conformitate cu Art.. 
72 şi următorii din Legea asupra 
contabllităţii publice. 

r. 

Serviciul economic. 
Nr. 6647 I 1928 812 Caiete de sarcini se pot vedea I 

la Serv,ic:uI economic tn orele ~aţi 
de serVICIU. . i i • •• 

PRIMĂRIA Arad, la 24 Octomvrie 1928. ;~~ 
Comunei Păuliş. Serviciul economic. âTJ 

PUBLICAŢIUNE. Nr. 24.123-1928. N.810 

Rămânând fără rezultat licita- 1 ••• 
ţiunea din 13 Octombrie J 928. 
referitoare ]a furnizarea alor 20 
metri steri lemne de foc calitatea 
1. de fag carpin bine uscate pen
tru incălzitul primăriei, se publică 
o nouă Bchaţiune pe ziua de 24 
Noembrie 1928 ora 10. 

Licitaţiunea se va ţinea prin o
ferte lnchise şi sigilate în con-

noutati de IOftMnft 81 IORnR. 
Mare asortlment 

In stofe, catifea, 8anel 
şi altele se capătă la 

1. Eisele 
formitate cu art. 72-83 din leg~a Btr. Jleţlanu 2. 
contabilitătii publice. CaUtale buni - Preturi ietine 

p. ăuliş, la 29 OctombrIe 1928'1 
Primllria. Nr. 805. 

Nr~ 811 1 928. Nr. 803 _________ .. 

Gbete BA. T A. Chete 
cele mat ieftine şi mai bune 

Şoşoni cu cap de catifea Lei 390 

tn ARAD. vis-A-vis de Teatrul orăşenesc. 
No. 81:5. 

• • P 1.- an e Il oul şi folosite se găsesc In 
permanenţă la mag R.Z i nul lui 

l'IELIS, Arad, Piaţa Avram Iancu 21. 
Tot acolo se primesc spre reparat şi acordat piane. 

• No. 806. • 

Pentru menajul D-voastră procurati-va produsele 
Fahricilor de Conserve, 
Ciocolată şi Bonboane 

"M. ~ te f B nes c U - fi riu i ta ~. H. " 
pe cari le Kăslţl -

la sucursala din Arad, vis-A-vis de Teatru. 

( 

o 
o 
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PRIMĂRIA 
Comunei Şiria. 

PUBLICA ŢIUNE. 
Se aduce la cunoştinţă că in 

lua de 7 Noemvrie 1928 ora 10 
. m. se ţine licitaţie orală 1n 
,calul Primăriei pentru darea în 
rândă alor 10 jughere pământ 
in lotul zootechnic. 
Licitaţia se va ţine in confor

litate cu art 72-83 din legea 
:ontabilitâţii Publice. 
Şiria, la 17 Ociomvrie 1928. 

Primdria. 
Ir. 583 I 928 Nr. 791. 

•• 
PRIMĂRIA 

Comunei loeu 
PUBLICAŢIUNE 

Primăria Comunei Ineu ţine lici
lţie publică in ziua de 8 Decem
irie 1928 ora 10 in localul pri
lăriei pentru exarendarea vameJ 
'rgurilor de mărfuri. 
Condiţlunile de licitaţie se pot 

edea in biroul notarial In decur
oi oarelor oflcioase. 
Licitaţia se 'Va ţinea In con

)rmitate cu dispoziţiunile Legii 
:ontablităţii publice conform art. 
2-83. 
Ineu. Ia 23 Octomvrie 1928. 

10. 802 Primdria. 
10. 1725 t 1928 

••• 
PRIMĂRIA 

Comunei loeu 
PUBLICAŢIUNE 

.. ." 

Primăria Comunei Ineu ţine Hei
iţie publică în ziua de 8 Oecem
rie 1928 ora 10 tn localul pri .. 
lăriei pentru exarendarea vamei 
lrgurilor de vite. 
Condiţlunile de licitaţie se pot 

edea In biroul notarial indecursul 
,arelor oficioase. 
Licitaţia se va ţinea tn con

)rmitate cu dispoziţiunile Legi 
ontabHităţt publice conform art. 
'2-83. 

Ineu, la 23 Octomvrie 1928. 
la. 80 1 Primdria. 
~o. 1726 I 1928 

••• 
~ 

LA Canada - Argentinia 
Uruguay şi Statele-Unite 
cu vapoarele cele mal 

bune şi luxoase. 

Informatiunele gratuite 
Norddeutscher Lloyd 

F. Missler 
Arad, Bul Regele Ferdinand 63 ... 65 

visavis de gara Electrici. 
No.1ll 

-.- ..,,,.......... ..... " 
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Cei curi călătoresc in 
AMERICA 

sA meargA numai cu 

unica societate Germană 
Hanburg • Siidamerika-

nische Dampfschif
fahrts Gesellsohaft, la 
care vapoarele numai 
in porturile AMERICEI 
de miazăzi ancorează 
pentru debarcare, În 

Argentinia. Brazilia şi Uruguai; 
iar In Canada şi In 

- Statele-Unite cu -

,,8 a It i c H m eri C H linie". 
Agentura IULIU KLEIN 

Arad, Bal. Re&,. Ferdluaud 6:11. 

In apropiere cu gara Arad
Podgoria. lângă farmacia 

00 K A R PAT 1. 732 

Cele mai bune = 
= şi mai ieftine 

paraplee 
se capătă la 

MAGAZIA SPECIALĂ 
de PAR A P L E E 

"T RANSII4 VANIA" 
Bul. Regina Maria No. 12. 

Para~lee 
spre reparare 
primim foarte 
I E F TIN. 

Nr. 756. 

AvizI 
Aduc la cunoştinfa Ono public că 

mi-am deschis 

prăvălie de flori 
tn Str. Alexandrl (fosti Salacz) fir. 4. 

unde in totdeauna se capătă cele mai 
frumoase şi mai jeftine buchete. 

cununi, flori în borcan şi fire. 
Rog. Onor. sprijin: 

Iosif Szab6 
Nr. 77$. grldillr COlD. şi f. grld. şe! la iri; ia pSDSil 

IN 

uiuilia mea 
se capătă permanent MEZELURI 
gustoase de prjma calitate, CARNE 
proaspătă de VI TEL, V I T Ă 

şi de POR C. 
Rog ODoratul sprijIn: 

IOAN NETEU 
rnăcelar ,1 cAmătar 

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

.-.-.---.~ .. ~..-. 0=========0 
·=~(ft~nnll=· Ru sosit ~~::n~ 
t resfaurantul meu, t: in mare asortlment la It mutat in Str. Spiru Gh. 21 • STR A S SER 
I unde am aranjat un local modern ' prăvălie de modă 735 

It cu sala de .'1 vis-A-vis cu biserica luteranA. 

~ Se Hs~~!~~~H~~n~!iI~!~~e~ai ·li _: :: ... :. ::. __ =.: .. ::: .... :. _c. 
it bune, bere la pahar şi sticlă. 1 Oroloage şi bijuterii 
I Mâncări alese, calde şi reci. it IOSIF HEGIIEDVS.. . cu cele mal Ieftine preţuri 

No. 726. se capa.ta. la firma · ... ... ...... --. .._._._._._ .. 
I Peşte proaspăt I 
• • 1 şalău, .cega, crap, I 
• ŞI somn • 

I se capa.ta. tn fiecare zi I 
la firma 

·i ID~lf lUIWnc Î' 
• ARAD • I Calea B&natului 4. 1 
1
· Peşte sărat in engros şi 1· 

In detail No. 701 .. . ...... _. .. 
AvJs. 

Aducem la cunoştinta publicului că 

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

in Str. Românului vis-a-vis Cu 

Banca RomÂn. sub numirea 

Croitori. Reclam 
Confecţionez cu cele mai moderate 
preţuri, costume, pardisie, paltoane 
şi uniforme şcolare. Rugăm spri-
jinul românesc NICOLAE IOSiF 
Croitoria Reclam A rad. No. 75(} 

..: ,0"""".,5" •• ,(, A 

Csâky 
Arad vlsavls eu biserica luthel'an' 

Mai ieftin poti cum păr a In 

prăvălia de haine a lui 

Szant6 şi Koml6s 
ARAD, palatul Teatrului. 

Costum pt. bărbati din lână • . Lei 1450 

" It bieţi. " .. .'" 11 5 O 
Haine "copii " " • '. II 650 
Paltoane de toamnA şi iarnă Douhle., 1750 
Palton negru de iarni cu guler de 

catifea. • . . • • . • . • " 
Palton negru de iarnă cu guler de 

bla.nă. • . . • . • • • • • ti 

Palton scurt • • • • • • • • " 
.. n cu guler propriu. • " 

Bundă pc. bărbaţi ciptuşită cu păr 
de cămilă • . . .. • " 

fregoli· Raglan pt. bă.rbaţi • • • II 

Palton pt. bieţi • • • • • • • •• 

" 
" copii • • _ • • • • 11 

2050 

2850 
1750 
1250 

3800 
1650 
HOu 
850 

Mare asorfimenl de paltoane cu piele 
şi blană, mantale cu blană. bun zI. co
stume la modă şi haine uniform pt. 
bieti de şcoală. Clasă separată de 8 

lua măsură. 

1 Nr.716. 

:1 
1 

j' 

S'a Începu t ,1' 

':. 
'i 
,f 

I 

uânlureu cu Ireturi în ~etail ~i enlros t 
l FISCHEK prlvllie de sticllrii ARAD, palatul "Crucea Alb!". 

• 'OI .. ",",.pe '"' x:--'=c-- pcm .... m=~'5- ~ ~-n$ <7 n ,'~ 

4 U 
n ._ ..... - .......... .,., ~ a', 

nu 80s
'll Ghete şi Pantofi pentru bărbaţi cu Iei 

52:0. Pentru Dame pantofi moderni cu 
lei 460. Pentru copii cu I2:0. Oficlan

ţHor le facem reducere cu 10°/. din preţurile de ga-
lantar. Marcu Dota 

742 
magazin de ghete şi modi 

Arad Bul. Reg. Ferdinaod No. ZI. 

~e c~n~ti bSlCiii pentru distrugerea şobola
U UpU U oilor şi a şoarecilor, 100 lei porţia 

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

FISCHER OSZKÂR. 

" ..... ,., $ ta ..... ...ana ..... " ..... " .0t' .... ~ ,.,. $ 

Vindere senzational de ieftină în paltoane şi bunzi pentru dame 

!!aine Crep.de-chin dela •••••• Lei 1500 No. 777 IULIU PLESZ, Arad, Palton pentru Dame cu blană la. modă. .. 1900 
~alton la modă vărgat. • • • • • • ,. 1200 Haine de stofă. • • • • • • • • '" 600 
?41ton Kasha •• _ • • • • • •• ,,1600 prăvi!ilie de paltoane şi blănuri pentru dame, visă· vis Blană Szilektra • • • • • ••• _ II! 6500 
?iIlton pentrU fetiţe cu blană la modă. • 1700 CU intrarea dindărăt a Teatrului. ~ Bla.nă la modă. • • • • • • • . • .. 8000 

JDg atenţie la adresă. ~ Vă rag să Vă convinge li in interesul propri~ despre capabilitatea mea de concurentă. Rog atentie la adrest 

/'1 
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"VICTORIA" 
INSTI"I'UT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACTII, ARAD. 

CONVOCARE 
DomnII actionari ai Institutului de Credit ,1 EcoDomlt • VICTORIA" S. p. A. Arad, sunt coavo :aU pe ziua 

de 10 Noemvfie 1928, orde 10 a· m. la 

a XL-a adunare generală ordinară 
care va avea loc ill localul Institutului din Arad, (Bulev. Regele Perdlnand l. Nr. 3,) pe Hlngă următoarea 

ORDINE DE ZI: 
1. Constituirea Adunării Generale. 
2. Darea de seamă a Dlrecţlunei. 
3. Raportul Comitetului de Supra veghiere. 
4. Stabilirea conturilor Bilanţ şi Profit & Pierdere pentru gestiunea IDulul 1927. 
5. Raportul Dlrectiunel asopra rezuHatulut morBtorlulul cerut fo cursul anului 1928 dela deponentl. 
6. Propunere pentru majorarea capitalului loclal dela suma de Lei 30,000.000. cu focă Lei 30,UOOOoo. sub 

formă de acţiuni de prioritate potrivit condit1unilor prospectulul de emisiune. . 
7. Modjfjcarea Statutelor Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, Il, ]2, 13, t4, 15, 16, n, 18, 19,20, 21, 22, 23, 

2,(, 25. 26, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33t 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46,47, 48. 49, 50, 5], 52, 53, 
34, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7i, 72, 73, 74, 75, 76, 11, 78, 79, iO, lSJ, 82, ts3, 84, 
85, 86, 87, 88 

8. Dimlsia Direcţiunei şi a Comitetului de Supraveghere. 
9, Alegerea noului Consiliu de AdmInistraţie şi • noului Comitet de Supraveghere. 
NOTĂ Potrivit art. 22 din Statute, la Adunările Generale au drept a participa cu vot conzultatlv şi deci

sIv numai acei actionari, cari sunt trecuţi ca proprietari în registrul de aeţli cel puţin cu şase luni inainte de Adu
nare şi cari cel puţio cu 24 ore inainte de Adunare îşi Insinuă la Direcţlune dreptul lor de participare la Adunarea 
Generală şi eventual dovezile de plenipotentă. 

Arad, la 23 Octomvrle J 928. 
DIRECŢlUNEA. 

Activ CONTUL BILĂ NT LA 31 DECEMVRIE 1927. Pasiv 

Cassa în numerar • 
Disponibil la bănci 

... I 6.164.617 1511 I 
10 183.613 341 16,348,23°149 

Capital societar ". . • .:. I '1 30,000.000-
Fond depenziune • • . • • 11,552.128 

Escont • • • • • • • • • • 261. 799, 405 - Depuneri spre fructif pe livrete 290 303.077 26 
Hipotecă • • • • • • • • • 40,044 - Depuneri În cont-c.··ent • •• 15,369.411 - '305,672.488 26 
Credit de cont-curent. . 176.992.766 2;~ Depozite de cass; ,.... 8,158.066 ti l 
Diverşi debitori şi posiţii transit. 12,572.79581 Devize • •• • •••• 17.814,686 -
Efecte proprii • • • •• • 7,385.41 5 24 Creditori in valută străină •• 39,125,000 -
Efectele fondului de penziune • 1.331.444- Reesconl • • • • • • • • • 80,082.900-
Mărfuri (cereale) •• _ • 438618 60 Creditori: Diverse conturi credi-
Imobile proprii la Centrală şi filială 13,789.066 - toare şi posiţii transitoare. • 6,575.177 50 

215920 -
5,001.420 -

Mobiliar • • • • • • 11-
~';""";-lI----'1----11-4g-0-.6-9-7.-78-6 i3"7 

Dividend neridicat • ••• 

CONTURI DE ORDINE 

Dobinzi tr1!.nsitoare anticipate 
~--il------I--: 

1490.697.780137 

Efecte în gaj • •• ••• 24,138.135 SO Depunători de efecte în gaj. • 24,138 13580 
CONTURI DE ORDINE: J 

Efecte în depozit liber.. • 8,301,500 - Depuni.torideefec:te în depozit libeI 8.301.500 -
Debitor} de ga.ran~ii •• _._ • ...;......,i1--___ I,--!1--12_.0_5 __ 1-,9 __ 0..,.81--...... -S-cr-is-ori de garanle •• ---lI-----1 12,051.9081.::.. 

___ II-___ 1_1535.llW,330 1. ,535 lS9 330/7 

Arad, la 31 Decemvrie 1927. 

No. 81~. D 1 R E C Ţ 1 U NEA: 
Roman R. Cioroga.ri\l, m. p. Dr. Aurel Demian, m. p. 

preşedinte. v. preşedinte. 

Dr. Sever Ispravnic, m. p. Axente Secula, m. p. Dr. Cornel Ardelean, m. p. Procopiu Givulescu, m. p. 

Antoniu Mocs,onyi, m. p. Dr. Ştefan C. Pop, m, p. Traian Vaţian, m. p. 

COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE: 

Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat contul prezent şi l·am aflat În consonanţă cu registrele institutului. 

Aureliu Şt. Şuluţiu, m. p. 'Dr. Eugen Beleş, m. p. Demetriu Muscan, m. p Dr. Aurel Raicu, m. p. Dt. Ioan Robu, m. p. 
preşedinte. 

No. G. 6447-1928 

Publicaţie de licitaţie. 

In baza execuţiei de esconten
tare efeptuită în ziua de 19 Martie 
1928 pe baza decisului 1 udecăto
riei mixtA din Arad cu Nr. 2948 
-928 obiectele sechestrate in 
procesul-verbal de execuţie Nr. 
G. 6447-1928, 1, costum de 
haine bărbăteşti preţuite in suma 
de Lei 3600 cuprinse ln favorul 
lflg. V. Veres din Arad contra 
pentru suma de Lei 550 capital, 
interese de 12% dela 1 Martie 
1927 precum şi spesele stabilite 
până In prezent se vor vinde la 
licitaţie publică in Arad Piaţa 
Peştelui Nr. 17 in ziua de 5 No
emvrie 1928 la ora 4 1/ 2 d. m. 
conf. art. de lege IX §-ului 107 
şi 108 din anul 1881 al legei 
exec. 

Arad, la 10 Octombre J 928. 

Şef-portăreI, 
1. LdziJrescu. 

No. 1203 I ) 928. 

G!ogovăt la 16 Oct. 1928. 

Publica ţiune. 
Se aduce la cunoştinţă publică., 

c1 pentru procurarea imprjmate
lor, registrelor, articolelor de can
celarie necesare comunei In anul 
1929, se va ţlne licitaţie publi că 
in localul primăriei in ziua de 24 
Noemvrie 1928. ora 11 a. m. in 
conformitate.cu art. 72-82 ale 
legii contabilitătii publice. 

Notar: Pres. Corn. Int. 
Mihail Hoflmann Pavel Haidt 

793. ••• 

M n D Il f se capăt~ ~ai 
UU avanJaglos 

în magazia de mobile a lui 

'Viegenfeld 
ARAD, Str. Moise Nicoară 
No.790 (f. Petofi) 9-11. 

PRIMARIA 
Comunei Agriş 
PUBLICAŢIUNE 

Primăria corn. Agriş aduce la 
cunoştinţă generală că tn ziua de 
10 Noemvrie a. c. ora 16 va tjnea 
lidtaţie publică in localul primă
riei pentru darea întreprinderei 
a lucrărilor de edificare a unui 
pod de lemn in interiorul corn. 

Licitaţia se va ţinea tn conformi· 
tate cu art. 72-83 din Legea 
Contab. Publiue. 

Agriş la 100ctomvrie 1928 
No. 800 Primdria. 

••• 
Articole pentru dame şi bărbaţi s. pot 

comanda mai bine ~i mai ieftine la prăvăJia 
de modă a lui 

Goldstein Ludovic 
din str. BrătJanu Nr. 2 (fostă Weltzer) 

No. 174. 

Tipografia Diecezană f Arad. Girant resonzabil ŞT. DRAGA 

Nr. 44-45 -
Cele mal bune 

Cisme şi Bocanci 
pentru vânători şi pescari 
bacalaoriaţi şi schimbaşi 

pregăteşte singur 

TODOR DUŞAN 
Str. Matei Corvin No, 2. 

ARAD. 
Nn. 797, 

No. 1205 I 1928. 

Glogovăţ, la 16 Oct. 1928. 

PUbliealiune. 
Se aduce la cunştinţă publică~ 

că pentru procurarea furajelor 
necesare in anul 1929. pe seama 
animalelor de prăsilă ale comuneI 
se va ţinea licitaţie publică ini 
localul primăriei in ziua de 241 
Noemvrie 1928. ora 9 a. m. il1 
conformitate cu art. 72-82 ale 
Legii ContabilitAtii publice. 

Notar: Pres. Corn. Int. 
Mihail Hoffmann 4 Haicţt Pavel 

794. 

• •• 
No. J204 I 1928. 

Glogovăf, 1a 16 Oct. 1928. 

Publicaţiune. 

... Se aduce la cunoştinţă publică, 
ca pentru procurarea materialuluT 
de luminat necesar comunei ro, 
anul 1929. se va ţinea licitaţie 
publică in ziua de 24 Noemvrie 
1928. ora 19 a. m. in localul pri
rnărjej In conformitate cu art. 
72-82 ale legii contabiJităţi pu· 
blice. 

Notar, Pres. Corn. Int. 
Mihail Hoffmann Haidl Pavel 

795. 

• •• 
0============01 

DEPOZITUL 
Fabricei de Conserve aJimentare, 

Ciocolata şi Bomboane 

"M. ~te!ănescD-6rtuit8 ~. n:' 
din Bucureşti 

s'a deschis seara la 25 Oct. a. c. I 

Vis-ă-vis de Teatrul OrăşănBsc 
No. 792. 

0,=========0 
CONVOCARE. 

Onoraţii .1ctlooari al BAncii Asoclatf 
I 

sub Uchidare elin Arad sunt rugaţi si 
binevoiască a participa la adunarei 
Generala extra ordinară ce se va ţin el. 

tn ziua de 18 Noembrie 1928 • 
La ordinea zilei 

J. Alegerea unul grefier şi cenzorf 
2. Darea de seamă a comisiei de 

lichidare 
3. Complectarea co mislel de lichi

dare 
4 Diverse chestiuni de ordin ad~ 

mlnlstratlv • 
şi a,lte eventuale propuneri. --•...• --
Cenz. Prefectura JudeţuluJ. 

-, 
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