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Situiltiuneil politicii ... 
. , 

Radio 
tn serukiul eulturei şi 

politicei. Ziarele .1ndependente" ale că
Tor dependenţă şi culoare politică 
este îndeobşte cunoscută r au lan
sat ştirea despre o iminentă re
tragere a guvernului liberal. Sun
tem in măsură să desmintim 
categoric această ştire falşă şi 
tendenţioasă, menită să ţie opi
nia publică intr'o frământare fără 
rost şi pe nimic fntemeiată. 

Din contră veştile sosite dela 
Paris şi dela Berlin sunt de na
tură să intreacă şi pe cele mai 
optimiste aşteptări, cursul trata
tivelor de imprumut continuind 
cu cele mai bune şanse, delegaţii 
noştri primind deja dela dl Vin
mă Brătianl.l, preşedinteie con
siliului de miniştri, ultimele 
indicaţiuni În vederea încheerii 
acordului. 

Alarma zgomotoasă a ziarelor 
zise independente cu scopul de 
a crea o tensiune artificială in 
jurul tratativelor de împrum,'. .: 
fogt desminţită de tekgrar ~ ;;; 
d-lui Victor Antonescu t asupra 
cursului tratativelor dela Paris. 

Scopul străveziu al zjarelor 
senzaţionale de a crea o situaţie 
favorabilă acţiunei opoziţiei a 
eşuat in faţa succesuiui tratative
lor delegaţilor noştri in centrele 
financiare europene. 

Guvernul socoteşte a fi de a 
lui datorie să ducă la bun sfâr

'şit imprumutul pentru refacerea 

~ Scrisoare deschisă. 
Facem loc cu plăcere scrisorii 

, deschise ce o publicăm mai jos. 
Constatăm, că scrisoarea acea-

sta este numai un răspuns la o 
'provocare~ şi nu-i putem refuza 
, găzduirea in coloanele noastre. 
t Atârnă dela felul cum se va 
răspunde, rezervându-ne eventual 

· şi noi să intrăm 1n discuţie, de
oarece chestiunea pusă nu e nu-

· mai religioasă, ci şi de natură 
, politică şi de un interes obştesc. 

Cătră Ono Redacţii ale ziarelor 
.Românul- şi "Arad; Kazl6ny" 

Arad. 
Domnule Redactor, 

! Din prilejul discursului meu 
~ dela Senat, din 20 Martie, am 

fost apostrofat de două ziare 
locale: de "Aradi KozlOny· din 

- 22 Martie, că am atacat pe ca-
· lalid şi de • Românul- dela 1 

Aprilie că, În "mod necreştinesc· 
~ am făcut" procesul bisericii unite" 

şi "atăcând partidul naţional-tă-
r~nesc" . 

Acum, când cu stimă Vă pot 
trimite discursul pentru care m'aţi 
Os!ndit mal nainte de ce aţi fi 

ţării noastre, lmprumut pe care 
oricare alt partid pontic~ fără să 
mai vorbesc de cfl n~ţional-tără
ne se, nu ar avea competinţa să, 1 
facă. 

Toate piedicete pe c<lri opo
ziţia ar căuta să l~ pue guver
nului de a ridica dificultăţi pentru 
lncheerea lmprumutului se vor 
izbi de autoritatea ş~ cOR1petenţa 
unui gllvern de ord:ne ş; de pro
gres care în toate momentele 
grele a ştiut să conducă ţara cu 
o mână de fer. 

In ce priveşte rl"tr 2gerea gu
vernului, să fIe opOZiţia asigurată 
că O va face odată cu eX~Jrarea 
man.jatului primit dela factorul 
constituţional, dacă situaţ~unea 
ţărH it va permite aşa ceva. In 
ce priveşte basmul de adormit 
copii, numit şi campama de răs
turnare, ar fi timpul ca opoz:ţia 
să revie la realitate şl cooperInd 
cu guvernui libe;al să lupte ptn· 
tru consolidarea IJaţwnală Şi 
finam:i(tî ă a statului ROlHan. SI
tuaţia politică este şi va rămâne 
fava ra bilă gu vernu!ul li bera 1, el 
Îllnd sirgurul indicat şi chemat 
ca să înfăptuiască şi să dcsă
vârşească toate inbunătăţirile a
duse ventru construirea unei 
Românii puternice din toate punc
tele de vedere şi pentru asigura
rea normal ă a ordinei noastre de 
Stat. 

Aurelian. 

putut să-I aveţi publicat în "Mo
nitorul oficial" dela 29 Aprilie. 
Vă rog respectuos, să binevoiţi 
a-l ceH. 

Şi nădăjduesc, că Vă veţi con
vinge despre două lucruri: 

câ ideia fundamentală a di
scursului meu este restaurarea uni
tăţii religioase sufleteşti a Poporu
lui român şi creierea unui regi m 
unitar şi a unei inzestrări metanale 
egalitare a tuturor cultelor in Sta
tul Român: 

şi, al doilea, că eu fac deose
bire intre ceeace este "duhovni
cesc" şi ceea ce este "politic" 
tn catolioism, respectând eiemen
tu] spiritual şi combătând ele
mentul politic agresiv şi sub
versiv. 

Iar cât priveşte dovezile, ce 
am lnfăţişat In Senat, ele sunt 
scoase aproape toate din stati
stici de stat, ungur eşti şi româ
neşU, şi din ~ucrări de ale cato
Bcilor. 
Vă rămâne, prin urmare O-le 

Redactor~ ca o datorie mai mult 
către profesiunea şi cetitorii 0-
Voastre decât către persoana şi 
starea mea, să binevoiti a alege 
Intre două: 

Una dintre cele mai frumoase in
ventiuni aie creerului omenesc indiscu
tabil este aparaful de rad i O. 

In fala acestei minuni dispar fronti
erele diferilelor 1ări şi popoare şi ră
mlin învinse loate obstacolele ome
neşli şi ale nalurei, - topindu·se in
tregul univers in O înfrăjire obştea-
sed. - , 

Prin aceasta in'ienlie cultura a luai 
un avânt nebănuit _. şi astăzi visurile 
cele mai îndrăsnete ale fal:leziei au 
devenit realildte. - Pui în mişcare un 
mic şurub: iai parte la audiliUe muzi
cuIe ale operei din Milano Învârteşle 
ClI câ1îv8 milimetri acesl şurub: asculti 
muz:ca şi peroratiile sălbaiice ale bol· 
şevicilor dm f"Ioscova şi alunecând cu 
(h·gelul pe aceasta maşinărie ajungem 
Ia halucinatiile descreiem!Hor din Bu
dapesta cari visează îngenunchiarea 
şi robirea de nou a popoarelor elibe
rate de sub jugul unguresc. 

Astăzi radioul a devenit o chesliune 
cdfurală la loale popoarele, dar es1e 
şi o necesitate de viată oricărui po
p.)r care esle dornic de li se socoti 
Între popoarele civiiizalc. 

Dar şi din motive polilice nlci o 1ar'ă 
n:J se poale lipsi de această minune 
b ~coju;ui nQt;i! il. 

Vecinii noşlrii unguri şi.au aranjat 
o instalal[e de raoiofuziune dintre cele 
mai puternice ce există, - şi fac o 
propagandă nE-descrisă pentru idealu· 
rile lor nationale. Nu există zi În care 
aceşti neastâmpăraji şampioni ai revi
zuirei lratalelor de pace, - să nu în· 
ferbinleze crerii conalionalilor 101:, cu 
disCLrsurî palrioHce, prin care tin vie 
speranla şi nădt>jdea invierei nationale 
a Ungariei ciuntHe. 

Şi aceasta împrejurare merită o deo· 
sebită alenjie din partea Ţării Ro· 
mâneşti, care avem nenorocirea de a 
avea în cadrele Iării noaslre o multime 
de inşi, cari stau atât cu prh'irile câl 
şi cu urechile spre Budapesta. 

Nu sunt tocmari rari cazurile unde 
compatriotii noştrii intelectuali cu pa· 
har ele În mână, cu receptoarele apa
rateLor clandestine la urechi aplaudează 
înferbântalele discursuri dela Budape~ 
sia scultale prin radio cari urlau moarte 
opincei valahe. 
După părerea noastră Însă aceste 

măsuri nU sunt ducătoare la scop 
fiindcă aparafele clandestine se insta
lează cu sutele de mii, cu toale ri
goarele legii. 

Cu mult mai eficace şi cu rezultat 
instalarea aparatelor de radiofuziune 
plănuite la Bucureşti şi Cluj - cari 
să facă contra - propaganda cuve
nită şi care cu sigurantă va contraba
lansa propaganda duşmană venită dela 
Budapesta şi Mosco~a. 

Dr. Alexandru Lazăr 
deputat. 

Ori a căuta forma unei retrac
ţiuni a celor afirmate despre di
scursul meu, ori de a deschide 
discuţii obiective, in gazeta D
Voastre, asupra principiilor şi 
temeiUIilor din discursul meu. 

Arad, 18 Septemvrie 1923. 
Cu stimă: 

Dt. Gh. Ciuhanda 
consilIer referent eperhi" 

ca sen.tor. 

La sfi\rşHuJ Vacantei Guvernul 
va conHnua realizarea programu
lui său de consolidare financiară , 
de organizare şi unifJcme fi Sia. 
lului, - în vreme ce opozitia na· 
tionaHărănislă speră zadarnic că 
8e,.,aslă operă nu se va putea 
jn~6ptui. 

rWfW'2M1!'. A± ... ' ţJi'IPWB 

I !ih~lUpi. 
. Cade guvernul? 
Opoziţia noastră pentru care nu 

avem nie! un cuvânt de a IlU ne mândrf 
a fost săptămâtla aceasta, pradă uuei 
surescittr1 grozave. Dl Mania avea • 
ca ~ă zic aşa, o semnjfl~ativă gâdl-
leală ÎD podul palmel stâng; iar ochiul 
drept îi se bătea in mod îogrijitor. 
Sfatul fruntaşilor dela domiciliul dom
niei sale a hotărât cu unanImitate să 
recurgă la maeştrii astronomlel magice 
pentruca din jocul constelaţlunilor 

oculte "să le spue baba ce-o da ghioctl 
şi norocu", 

Nu sunt În măsură să ştiu rezulta
tul teoretlc al acestor incursiuni în 
tainele vUtoTUlui. fapt este că cel 100 
şi mai bine de fruntaş al partidului 
naţional· ţărănesc au stat o săptămână 
intretJga În frac şi clac echipati cu ne. 
lipsitul joben şi mănuşi glace, pen
truca orkând şi la orice oră din zi 
sau din noapte să fje gata să-şi pre~ 
ia fiecare departamentul său. 
După trecerea a 7 zile, istovit! şi 

nedorm ti j alnicil fruntaşi cu răbdarea 
lor proverbiată pusă la grea incercare 
au adormit însfâlşît cu jobenul ma
total tras pe o ureche şi cu fracul 
i[)grozltor de şifonat, alăturea de scoica 
telefonului salvator. 

Guvernul Însi in dada ghiocului 
lui Balthazar şi al d-lui Maniu tine 
cu tot dinaclDsuI să Infrunte voinţa 

zeilor destinului spulberând asemeDt 
unor baloane de săpun visurile de 
căpătuială a bieţiior "şefi" df'mni de 
mizericordia şi mila trecătorilor. 

Se poate d·le Maniu să. Isprăviţi 

mai de grabă campania de răsturnare 
căci df'şt suntem convinşi că: La 
gard e meurt et ne se reod pas; tlrez 
le rideau, la faree est jouee.? 

Aurelian, 

~uti~tHte ~i~iLă ciuilo-militară 
in Hra~. 

Comandamentul Diviziei i-a Cava· 
lerie, doreş1e a infiinta la Arad o So· 
cîelate hipică civilo-mi1Hară, care să. 

aibe ramificapuni in oraşele Oradea. 
Mare şi Timişoara unde să se inflin. 
teze deasemenea duburi hipice, in 
strânsă legăturii cu cel dela Arad. 

Societatea va fi deschisă tuturor ofi· 
terilor şi gentlemanUor, iar membru 
Societăfji, vor fi aleşi de comitetul de 
conducere din persoanele reprezenta
tive ale oraşului Arad. Oradea Mare 
şi Timişoara. 

Scopul Socieiiitii este: 
De a incuraja şi desvolta manifesta· 

1iunUe hipice călări, dresaj, sărituri,. 

alergări, conduceri. etc. 
De a pune ]8 dispozina amatorilor 

civili, eventual caii şi manejul necesar 
pentru călărie. 
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De a înfiin1a cu timpul un grajd unde 
proprietarii în schimbul unei taxe lu
nare, să. poală să-şi Întretină caii ţro
prietate. 

De a infiinja În Arad un hipodrom 
permanent. 

Comitetul va organiza in schimb În 
fiecare an, concursuri hipice şi mari 
alergări de cai, deasemenea vânători 

călări, la cari să ia parle ofilerii, ama
torii civili şi doamnele din intreaga tară. 

Se vor infiinta deasemenea alergări 
pentru silienii din Judetul Arad. 

Comitetul va redacta proJramele, 
regulamentele şi anexele lor, va hotărî 
zilele coocursurilor şi alerţjărilor din 
fiecare an şi va fixa premiile pentru 
fiecare probă. 

Dat fiind scopul ce se urmăreşte, 

Comandamentul roagă pe toti amatorii 
şi animatorii acestui sport fi lua parte 
în număr cât mai mare la infiintarea 
comitetului de organizare, care se va 
anunia la timp prin presă. 

Comando Diviziei I·a Cavalerie, 
General (ss) A. Iovanovici. 

PREFECTURA JUD. ARAD. 
Servo fmanciar şi Economic. 

No. 14527. 10 Sept. 1928. 

PUBllICfI"CIUn(. 
4 

Se aduce la cunoştinţă publică, 
că in ziua de 2 Oct. 1928 se va 
ţinea din nou in sala mică de 
şedinţă dela Prefectura judeţului. 
Arad, licitaţiune publică cu oferte 
inchise in conformitate cu art. 72 
şi următorii din Legea contabili
tătii publ1ce pentru Îl.1Tnizarea alor 
26 buc. uniforme de vară şi iarnă 
necesare cameriştilor şi şoferilor. 

Caietul de sardni se poate ve
dea In biroul Serviciului Fman
ciar şi Economic in zilele OflCi
oase intre oarele 11-13 din zi. 

Amatorii vor depune deodată 
cu lnaintarea ofertei şi o garanţă 
de 10G/o din suma oferită. 

p. Prefect, p. Şeful Serv., 
(ss) Dr. Lazar. (ss) Pfeilmayer. 

No. 700 ... 
PREFECTURA JUD. ARAD. 

Serviciul financiar şi Economic. 

No. 23905. Arad, la 10 Sept. 1928 

PUBLICAŢIUNE. 

Se aduce la 'cunoştinţă publică, 
că in ziua de 9 Octomvrie 1928 
orele 10 a. m. se va ţine in lo
calul Serviciului financiar şi Eco
nomic dela Prefectura Judeţului 
Arad, licitaţiune publică cu oferte 
tnchise tn conformitate cu art. 72 
şi următorii din Legea contablH
tăţli publice, pentru furnizarea 
alor 2 buc. uniforme de vară şi 
iarnă necesare cameristulut şi şo
ferului dela serviciul Tehnic al 
judl;'ţului. 

Caietul de sarcini se poate ve
dea la biroul Serviciului Financiar 
şi Economic in zilele of\cioase 
între orele 11-13 din zi. 

Amatorii vor depune odată cu 
inaintarea ofertei şi o garanţă de 
106

/ 0 din suma oferită. 

p. Prefect, p. Şeful Servo 
(ss) Dr. Lazar. (58) Plei/mayer. 

No. 699 --•.•.• -....... 

TRIBUNA NOUA Nr. 39 . 

B 1 SER 1 C A. 
S2!2S! 

PREFECTURA 
Judeţului Arad. 

... 

EvangheIizând ... Serviciul Technic al Judetului Arad. 

Acest verset sfârşeşte per[cnpa 
evanghelică de azi a evanghelistului 
Luca. Cu dumineca aceasta se încep 
sfmtele EvanghelH după Lucal care 
va domina până În Dumineca Iăsatului 
de carne a marelui post al Paştilor. 

Nainte de a aprofunda versetul de faţă 
nu ne va strica să ne reînprospetăm 

unele date dIn viaţa evangbelistulLlI. 

Evangelistul Luca este de origine 
dl!l Antiohia Siriei şi a fost încreştinat 
de Apostolul Pavel, pe care ca Învă
ţăcel îl însoţeşte in călătoriile sale. 
De profesiune Luca era medic şi În 
acelaş tImp se indeletnlcea şi cu arta 
picturii, două Izvoare din care i-se 
alimentează analiza reală a faptelor 
şi plasficitatea stilulul, două car acte
'ristice prin care se distinge de ceilalţi 
doi sinopticl: Matei şi Marcu. Evan
ghelia sa a scris-o intre anii 61-r3 
d. Cr. În Roma. In acest timp măestrul 
sâu era rn temniţă şi-şi aştepta osânda, 
el - discipolul - a găsIt cu cale, 
dupăce dela obârşie a urmărit toate 
cu deamănuntul, să-i scrie prea bunului 
Teofll, "faptele deplinadeverlteH ale 
Mântuitorulul toate cu bunărânduială. 
In chIpul acesta prlme~te puternicul 
Teofll un recept dn domeniul medi
cinei sufleteşti şi o Icoană pictată tn 
colorile cele mal vii: Isus. 

Perlcopa evangheliei de azi cuprinde, 
în cadrul enarărli, despre J,bogata 
pescuire", alegerea celor dintâiu 
apostoli: Simon Petru şi sotH lui, 
Iacob şi Ioan, feciorii ItIl Zevedei. 
Evanghelistul Luca şi aci ne face ana
liza faptului şi ne zugrăveşte tabloul: 

Pe când multlmea se grămădea la 
EI, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu 
şi El şedea lângă lacul Ghenezaret, 
Iată că vede două bărci oprite lângă 
ţărm, Iar pescarii din ele coborâseră 
şi-şi spălau mrejile. Urcându-se intr'una 
din bărci, care era a lu\ Simon, l-a 
rugat 5'0 mâe puţIn de la uscat. Şe
dod apoi în barcă învăţa din ea mul
ţimile. - Când a contenit ~de vorbit, 
l-a zis lui Si mOD : Mână la adânc şi 
Iasă jos mrejile; şi tăcând ei aŞi prin
seră mulţime mare de peşte incât 11 
se rupeau mrejile. Au făcut deci semn 
Şi tovarăşilor din cealaltă barcă să vie 
să le ajute. ŞI au u mptu.t amândouă 

băr.:lle de peşte de era gata să se 
cufunde. Simon Petru văzâ.nd aceasta 
a căzut la genunchII lui ]sus şi i-a 
zis: Du-te dela miile Doamne, căci 
sânt om păcătos." "Nu-ţi fie frică, de 
acum nainte vei fi pescar de oameni" -
ii zice Isus". şi el trăgând băfClle la' 
uscat au lasat totul şi au mers după Ei. 

Corăbiile pline de peşti rămân pă

răsite de cel ce profesau cu at!t zel 

pescultul, mrejile mototolite sub o 
bancă se amestecA printre solzii lune
coşi şi nimeni nu le mai scutură. 

Vână tor li de peşte s'au făcut vânătorl 
de oameni. Din marea cea sărată a 
vieţii grele de purtat, vor pescui suf
letele raiăcite şi aruncate in voia vân
turllor peste valurile spumoase. Până 
aci mrejile adâncite prindeau viaţa 

dintre unde ca aducându~o la liman 
să se prefacă in moarte; de azI nainte 
purtătorii de mreje scot din ablz 
moartea să o n Î[]vie spre nouă viaţă. 
Sufletele pescuite, ce moarte au fost, 
au inviat prin misiunea divlnă a apo
stolilor! 

No. 2829 I 928. 

Publicaţie de licitaţie. 

Se pubUcă licitaţie publică pe ziua 
de 25 Octomvrie a, c. Ia ora 11 a. m. 
la Prefectura Jl1deţului Arad, pentru 
aprovizionarea din carierele şi trans
portul cu cdluţa a pietrei sparte, ne
cesare pe şoselele judetene: 

1. Aprovizionarea petrei sparte. 

1. Musca-Măderat sect. klrn. 0.0-28 
in valoare de lei 26.000,~ 

2. Şlrla-PauHş sect. k!m. 0,0-5.0 In 
valoare de lei 68.000,-

3. Musca.Şl1lndia-Buten\ sect. klm, 
0.0-38 o in valoare de Ici 98.4000.-

4. Pâacota - Măderat - Agrlş - Drauţ 

0.0-2.7 şi 0,0·12.0 in valoare de lei 
72,000.-

5. Şeblş·Buteni sect. klm. 0.0-5.3 
ia valoare de lei 35.200.-

Iublte frate, nu te slrnţl aruncat pe
ste valurile vietii trecătoare gata in 
orice moment să-ţi pierzI ec:hiHbrul? 
Nu te-ai convins de atâtea şi atâtea 
ori, că {'şti singur şi pus la discreţia 

celor dIn iuru-ţi cari toţi cu atâta fal· 
zitate te incunjură? Izbânzlle tale tre-
cătoare pe cine mal îmbucură aiară Il. 1 ransPofful cu carul a pIetrei 
de tIne însuţi? Se aHază cineva du. sparte. 
rerllor tale allnându-Ie cu acea abne- 1. Musca-Măderat sect. klm. 0.0-2,8 ~ 
gare. de care tu al fi capace? ~ln a· in valoare de lei 15.400.- ~ 
tari frământări sufleteşti pe cine ai 2. Şlrla-Pau\iş sect. klm. O o 5.0 111 1 
alături de conştIInţa sJfletului tău? valoare de Iei 51,448.-

Răspunsurile acestor Întrebări ti-le 3. Musca-ŞilIndla-Buten! sect. klrn. 1 
dă sufletul tău: Singur şi p!\răslt, gol şi în valoare de Iei 84.900.-
desechllibrat. 4. Pâncota - Măderat - Agrlş - Draul r 

Voieşti să contlnu-i această viaţă sect. klm. 0.0-2.7 şi 0.0·12 o in valoare t 
inert! sufletească? Vrei să decazl într'un de lei 33,360.- S 
decepţlonlsm sterp? Ori crezi că prin 5. Şeb!ş-Buteni sect. klm, 0.o-~.3 t, 
satisfacerea atâtor plăceri simţuale uiţi In valoare de Iei 16000.-
că sufleteşte eşti singur şi părăsit şi I Conditlunlle de lIcltaţlune se pot ~ 
golul din tine este um plut de zgomotul I vedea la Serviciul de Poduri şi Şosete 
infect al lumII? Crezi că in chipul a- ! 'Arad intre orele oficloase. = 
cesta primeşti echilibrarea Internă? I citat!~nea se va tIne in conforml· 
- Aceste sunt allfll de spolelală care tate cu dlspozlţlunlle legei contabilitaţil 

dau luciul extern, rana din lăuntru nu publice art. 72-83 in localul Prefect urei 
o vindecă 1 Judeţului Arad. 

Completa vindecare o dă cura die- Arad, le. 17 Septemvrle 1928. 

tetică urmafă dupa receptul evanghe- Serviciul technic al judeţului Arad. ~ 
lic. Urmăreşte scriptul evanghellstulul ' 
Luca, care ca medic iti dă cel mai 
eficace leac iar ca pictor cel mai de-

-o+-

săvârşit tablou: Icoana Mântultorulul. I.?ublicatiune de licitatie. 
Alături de El nu mai eşti singur, cu 
EI nu eşti părăsit, EI tţi umple golul 
din suflet şI-ţi dă echIlibrul. 

Să apară deci şi naintea ochilor noştri 
sufleteşti Mântultorul intocmai celor 
pescari la lacul Ghenezaretului. Şi 
barca noastră se va umplea atunci de 
bunurile vietii ... Un lucru ind se cere şi 
dela noi: să părăsim toate năravurlle 

rele insuşHe din lume, sa ne curăţim 

sufletele, auzind alături de noi răsll
Dând glasul de indemn al Mântuito
rulul: Nu-ţi fie frica, îndrăzneşte, caci 
Eu am biruit lumea! 

C. 1 ",ic". 

In baza dec!zlunei a Judecătoriei e 
Ch!şlneu-Crlş No. 5013 I 1926. mişd' I 

toarele şi anume 1 Maşină de cusut rJ 
"Sin ger" 1. Ceas de perete rotund,!. I 
dulap, 1. Iapă neagră, 1. mânz negru 1 
pretuite in 42CO Lei cuprinsă in fa· 
vorul lui Or. Gallay Coloman advocat·~ 
din Chişln.eu-Criş pentru suma de 
1000 Lei capital şi ace. se vor vinde 
la licitaţie publică tn comuna Pădu· 
reni tn ziua de 25 Septemvrle 192 
orele 3 d. m. ( 

Ch işineu~Crl Ş la 29 Au gust ] 928. 1 
No. 614 I 1927 
No.710 Esmls jadecătores 

lndtscifrabil 

Publicaţiune de licitaţie J Publicaţie de licitatie. _._ ... ~ 
Ia baza declz\unei. a Judecătoriei 

rurală Chtşlneu-Crlş No. 460] I 298 
mlşditoarele şi anume 1. dună, 3 pe
rini, 1 dulap pentru haine, ] maşină 
de cusut sistem "Singer" pretuite In 
2300 Lei cuprinsă in favorul lui dr. 
Gallal Coloman ad vocat Chişineu-Cr!ş 
pentru suma de 1000 Lei capital şi 

ace. se vor vinde la licitaţIe publică 

ta comufla Pădurent în ziua ne 25 
Sept, 1928 orele 5 a. m. 

Chlş!neu-Crlş la 29 Augnst t92R 

Indescifrabil. 
No. 616 I 1927 Nr. 708. 

I?RlmftRlft 
Comunei S3mbăteni. 

COCURS. 

In baza declziunel a Judecătoriei ru
raUa. Chlşineu-Criş No. 377 I 921 mlş
cătoarele şi anume 9 perln! pe pat, 2 
paturi galbene, 1 masă roşie, 1 grl
mafon, 1 dulap cu 3 pulpturl, 2 sca
une, 1 Oglindă, 3 acoperitoare de pat, I 
1 Ceas de părete pretuite in 3050 lei 
cuprinse În tavorul lui dr. Gallay Co- d 
loman advo:at Cblş!neu-Criş pentru Pentru ocuparea postului , 
suma de 1000 lei capital şi BCC. se moaşă comunala cu retribuţiun c 
vor vinde la licitaţie publică in co- bugetară de 4800 Lei anual. , 
muna Pădureni în ziua de 25 Sept. Reflectanţii să tŞÎ inainteze ce t 
1928 orele 4 d. m. rerile la primăria comunei pân J 

Chi~lneu-Crlş la 29 August 1928, la data de 15 Octomvrie 192 
No. 394 11927. Sâmbăteni la 10 Sept. 192 

Esmls Judecătoresc. Primdria. 
No. 709 Indescifrabil. No. 1445-928. No. 69. 
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PR!MĂRIA 

Comunei Murăşel 
PUBLICAŢIUNE. 

Primăria comunei Murăşel pu
blică Hcltaţie pe ziua de 6 Oet. 
1928 la ora 10 in localul Primă
riei, pentru lucrările de constru
ire alor 2 poduri de beton armat, 
pentru trotoar, in lungime de 11 
şi 13 metri, cu glădele de fier~ 
intre comuna Murăşel şi AraduI
nou, precum şi pentru lucrul de 
pardosire. 

Condiţiunîle de licitaţie se pot 
vedea la Primărîa comunei Mu
răşel, tntre orele d~ sf~n'jciu. 

Licitaţiunea se va ţinea in con
formitate cu dişpoziţiunile conta
biIităţii publice Art 72-83. 

Murăşel la 14 Sept. 1928. . 
Nr. 70-1928 

No. 695 Primăria. 

PRIMĂRIA 
Comunei Macea 
Publicaţiune. 

In urma avizului dat de Co
misia Zootehnică de plasă, se a
duce la cunoştinţă generală, că in 
ziua de 3 J Octomvrie 1928, orele 
9 a. m., In curtea Primăriei, vin
dem prin licitaţie publică orală 
un taur neapt de reproducţie. 

Licitaţiunea se va ţine pe lângă 
respectarea disp. L. asupra Con
tabilităţii publice, iar condiţiunile 
se pot vedea zilnfc in biroul no-
tarial., \ 

Macea t la 15 Septemvrte 1928 
No. 1368-1928 

No. 696 Primdria. 

NOTARIATUL " 
comunei Mişca 
Publicaţiune. 

Primăria comunei Mişca anunţă, 
. ă tn ziue de 8 octomvrie 1928 

ara IOa. m. va vinde prin li
itaţie publică cu oferte inchise 
armăsari de 6 ani, 3 tauri po

olini, 7 vieri şi un ţap neapţl 
i e reproducţle pe lângă respec
. rea tuturor formelor prevzute de 
! t 72 şi următorii din legea co
, bilităţii publice în localul Pri
I ărlei Comunale. 
. Mişca 17 Septemvrie 1928 
,10. 10121-1928 Primdria. 

No. 698 

s PRIMĂRIA 
comunei lermata 

TRIBUNA NOUA 

Cronica Replicilor. 
In paginele .Românului" pe lângă Nu-ţi fa;:e Insomnie d-Ie doctor 

oblcinuitele mlorlături OPOZiOl1iste, Îm- Cosma din faptul că văduvelor lor nu 
bărbătate de blaf{cslovlta foarfecă de le-al dat domnia ta tot~ceace cereau 
redactie, simpaticul domn Dr. D. să II se dea: respectul celor căzuţi 
Cosma năduş~şte să-mi doved{:8sdl că pentru Ardeal. Societatea I. O. Y. îşi 
domnia lui, contrar "calomniilor mele", face datorfa şi in criza economică 
merită pe deplin să fie gâdilat de mondială in .:-are ne zbatem te asigur 
epitetul onoriffc: "preşedinte al dt'~p. că nlcl patronul d·tale nu ar putea 
jud~tean Arad al .Ulliunei foştHor vo- să facă mai mult. 
luntar! Românl-. Sunt dezolat d-Ie Refac!,'re-a ţării noastre cu un trecut 
Cosma că d!Q caUZ3 spatiului restrâns, atât de sîngeros şi Întunecat nu se va 
nu- ţi pot lâ muri În mod explicit sen- put~a !nfăptui cu conştfnţa românească 
lui exact al ctlvânfuluî "calomnie"'. care să1ăşlueşte În domnia ta şi nici 
Sper iusă că conform aşteptărilor mele cu apelurile nesocotite pe cari ]e afi
vei răsfoi diferite dicţionare şllexicoane şezi in dubla domniei tale calitate. 
puse la dispoziţla Ignoranţilor, pentru Te asigur în.ă că puternicul partid 
a te convinge că de calomnie IlU poate Naţional-llberal care şi-a luat răspun
să fie vorba atunci când aducând citatli derea intrării noastre in războiUl mon
din propriul d-tale apel, trag o con- dial alăturea de Aliati, pe când dom
cluziune justă. nia ta luptai În râ!ldurile armatei 

Nu mă indoesc deloc că vei fj fost austro-ungare, va şti mal mult de cât 
prlson!er în Rusia .- să-ţi fie de bine ori care alt partid de adunătură, să 
- cu ce drept vi însă domnia ta să Înfăptuiască cl)nsoIidarea naţIonală a 
dresezi un apel pollllc unei uniuni ţărII Româneşti. 
profesionale, dar nl()i de cum naţlonal- Păstrează articolele ziarelor 'tl inde-
ţărăniste? pedenle" d-Ie Cosma, pentru educaţia 
Să fim sinceri d-le dr. Cosma, crezi domniei tale şi Iasă opinia publică să 

domnia ta el elite cineva, uDul singur jt:dece crima pe care o săvârşeştl 
mâcar, care să nu condamoe apelul când ceri excladarea româniJor din 
d-tl!lle publicat în ziarul "Patria" dIn vechiul regat din uniunea pe care ai 
Cluj. Căci est.e de iertat oare ca un norocul s'o prezldezl. 
preşedinte al U F. V. R. să spune: Cât despre pretlnsul regionalism al 
,.Fraţllor. ne sunt duşmani acei cari partidului liberal, linişteşte-te dom
tind Ia desblnarea noastră precum au nule doctor Cosma şi nu uita ci! 
foat duşmani al Ardealului toţi acel capii autorităţilor din Arad fie regă
call au divizat vechiul partid national, I ten~ fie ardeleni, sunt functionari de 
slăbind astfel rezistenţa Ardealului carieră de cel puţin 25 de ani şi ln
faţă de politica ticăloasă a guvereelor contestabfi sunt cei mal Indicaţi 
liberale şi averellcane-? pentru funcţiunile de cari Je ocupă. 

Crezi oare fntr'adevăr că d-nli Goga Totuşi nu uita că Inafară doar de 
şi Goldfş sunt duşmanii Ardealului, partidul de adunătură (cred că şti de 
căci doar confllctul Goga-Clchl Pop car~ este vorba) nici un alt partid 
şi frlpturlştli d-luf Goldtş au divizat s~no& nu te va pune pe domnia ta 
vechiul partid oaţlonal? Eşti oare sf- sau pe altul prefect de judei, pentru 
gur d-]e preşedinte că toti ardelenii. marele merit . că părăsindu-tl clfen
mal precis toţi membrii despărţămân- tela grasă dm Siberia ai intrat vo
tului pe care al norocul să-I prezldezl luntar in armata Română. 
sant chip şi asemănarea ideilor dom- N'am avut fericirea d-Ie Calma să 
nlel tale şi că lunt cu toţii convinşi fi .luptat !a Măreştf &au Mărăşeştl, fi 
de .. politica tictiloasă a guvernelor aSigurat H1Să că chiar dacll. aş fi luat 
1iberale şi averescane"? parte cum pretlllzi domnia, ta nu-mi le

Eşti convins d-le Cosma că preşe- gam - aşa cum faci d-Ie Cosma
dlntla desp. Arad ţi s'a încredintat datoria mea de român, tlnlchla sunll.
pentru os abuzând de puterea dom- toare la coadă. 
nlel tale să dai directive poIltlce şi să Şi ca să Inchei d-Ie Cosma Dlmf
faci declaratii de dragoste unu! par- trle te rog - de dragul opiniei pub
Ud sau celuilaH in numele tuturor lfce - să-mi 'lămureşti in ce calHate 
membrilor uniunel? Eşti greş't d-Ie şi cu ce drept ceri excludarea din 
COlma şi Iată dece cer peatru dom- U. F. Y. R. a românilor din vechiul 
nia ta capitis diminutlo. lată pentru ce regt.t. cari - mal mult de cât întreg 
cer oplnlunef pubIlce să judece intru partIdul naţional cu Maniu şi cu dom
cât un preşedInte U. F. V. R. poate fi ~i~? ta la un loc - au Il berat Ardea-

agent de propagandă politică. Află t~ntă d~~ ~~m~fltta,ld~r~c~~: ~~~fl~; 
domnule Doctor Cosma că făuritorul unei uniuni profesionale? 10 aştep
Romaniei-Mari În care domnia ta te tarea răspunsului domniei tale, adresat 
IăUirştl astăzi, este partidul Naţional. nu ml~ personal el oplniuneJ publice, 
LIberal şi mai află iucă că consolidarea repet mtrebarea: 
DaflonaUI a unei ţări ale cărei regiuni au d Este U. F. V. R. o cuca politică -

~ ,Primăria comunei lermata pu- fost un milenIu subjugate ~i Înstrăinate Cacă DU mai poate continua d-] Dr. D. 

ă . ' osma să facă parte dintr'o uniune 
c ltdtaţie pe ziua de 20 Oct. nu se poate face in tImpul cât dom- românească? 

PUBLICATIU~E. 

28 pentru următoarele: nla ta &: C-nle, ai fuma o tigarll. de 
. 1705-1928. Furnizarea pe- foI. Stăpânit mei d-Ie Cosma, merită 
lului necesar în anuJ 1928 pre- increderea de care se bucură din 
OI şi una lampă de birou .. şi partea factorului constituţional ~I eu 
exele trebuincioase. ' sunt mandru de stăpânI! mei, şleahta 
,.106-1928. Reparaţluni mai insă unde domnia ta este argat do
I la edificile comunale Şi lu- mestfc DU va putea decât să semneze 
ri de faur. pact uri cu comunişti! Internationalei a 

! . 9078-1928. Furnizarea im- IJl-a şi să tie meetiogur! populate cu 
~ matelor şi reccvizitelor de bl- banII Moscovei sovietice. 

, Jertfa sutelor mi! de soldaţi regă-

e Licitaţiunea se va ţinea fn bi- 1 tenl căzuţi pentru libertatea domniei 
1 1 primăriei comunale pe lângă tale. nu ~e re;oltă pe~t~u invocarea 
1: pectarea legii cont. publ. In celUI mal gIOT1?S sacrifJclU pe care it 

de nesucces a primei licita- cunoaşte omelllrea, el se revoltă pen
i Se va repeta la 20 Nov. 1928 trucă un preşedinte al U. F. V. R. cere 

excludarea regăţeniIor şI proclamă fă-
a.6Y7 Primăria. tiş lupta dintre fraţii de acelaş sânge. 

Aurelian. .. _._._._._ .. 
, Peşte proaspăt I 
I şal~u, .cega, crap, 1· 
• ŞI somn • I se capătă In fiecare zi I 
• la firma 

IIOSlf lUTW8CI 
1· ARAD \. 

Calea Bănatului 4. I 
1
• Peşte sărat în engros şi l

in detail. No. 701 .._._._._._ .. 
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l?REit(IURfl 
Judetului tlrad. , 

Serviciul Techinic al JudeţuluI Arad. 
id. No, 2822 I 1928. ' 

l?ublieafil1ne de licitatie. 
Să aduce la cunoştinţă publică eli. 

în baza lutoriz;ţiel primit€', in ziua de 
5 Octomvrie a. c. la 12 ore se va 
ţine licitatie, cu termen scurt, în ]0-

cal~l Prefecturel judeţuluI, pentru da
rea în antrepriiă a Jucrărilor de re
pararea edifklului tr!bunalului din 
Arad, conform devlzul u! întocmIt de 
serviciul techulc jud. Arad No. 771-
]928. 

L Lucrări de tâmplărie, vopsltor!e 
şi zugrăveli tu valoare de Lei 22l,900. 

II, Lucrările de instalatlune şi apa
duct in valoare de Lei 14,000. 

III. Lucrări de taplţrrle În valoare 
de Lei 34,800. 

Licltaţiunea se va ţine in confor
mitate cu legea contabiIHăţ!l publice 
art. 72-85. 

Profectul IucrărtIor, condiţluniIe de
talIate şi modelul de oferte se pot 
vedea zilnic fntre orele 11-13 la ser· 
viciul technlc jud. Arad. 

Garanta provlzorlcă de 4°/. numă
rar sau efecte de stat se consemnează 
la Adm. Financiară din Joc' şf numar 
rrcep!sa se va inainta separat de oferta. 

Arad, la ] 5 Septemvrie 1928. 
Serviciul Technic al judtţului 

No. 691 Arad. --..... ---
PRlmflRlft 

Corn. Hradul-nou. 

PUBLICAŢIUNE. 
Se aduce ]a cunoştfnţă pobJJcă ci 

in ziua de 29 Sept. a. c. oarele 11 se 
VI ţinea la primăria comunei Aradul 
nou IIcltaţlune publică cu oferte în- • 
chlse În conformitate cu art. 72-83 
dfn L. C. P. pentru repararea edifi
ciilor comunale, zidirea unul gard, 
confecţionarea băncilor În sala de 
coniUiu şi construirea alor 2 şoproane 
pentru pompele de incendiu. 

ConcurenţII vor depune odată cu 
ofertele şi garantă de 10°/. din suma 
oferiti. 

Coodi(funl1e de Bcltaţle să pot ve
dea zilnic in bIrou] notarial comunal. 

Aradul nou, Ia 17 Septemvrie 1988. 
Primăria. 

Nr. 2009-1928. No. 692 
.;.' j..~ ... .- • 

, :.' \(~;'" -...... -.-
{~'~, I~' j, PRIMĂ ,,=, :< RIA 

Comunei Tipar. 

PUilllICfJŢIUnt. 
Primăria Ţipar publică lici

taţie in ziua de 28 Oct. 1928 
pentru vânzarea alor 2 tauri r.epţt 
pentru reproducţie . 

Licitaţia se va ţinea la Primă~ 
rie cu oferte închise şi sigilate 
in conformitate cu art. 82-83 
din legea Contabilităţii publice. 

Tipar )a 17 Septemvrie 1928. 
Primăria. 

No. 972-1928. No. 693 --.... -
Culesul viilor de deal 

s'a fjxat pe ziua de 8 
Octomvrie. 

PROiWONTORUL MINIŞ. 
No. 702 

/ 
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Infornlatiuni. 
tii 

o DI. 1. Georgescu Prefectul 
J udeţuhd nostru care se gă
seşte În străinătate, la Paris 
se va înapoia in ţară pe la 
sfârşitul lunei curente. 

* 
Recolte de mere de ttlust în 

Germania In baza in/ormaţiu
nilor primite din Germania~ Ca
mera de Comerţ şi de Industrie 
aduce la cunoştinţă celor intere
sati, că recolta de mere de must 
din anul .cureut este in Germa
nia abia mijlocie, a~a că are ne
voie de import de mare cantitate 
in acest articol. Camera stă cu 
plăcere la dispoziţie celorce voiesc 
să caute legă/uri în Germania 
pentru plasare de frucle. 

'" Exportul fructelor in Suedia. Camera 
de Comerţ şi de Industrie din Arad, 
a fost informată, că recolta fructdor 
in Suedia este dificitară, anul acesta, 
din cauza timpului neprielnic, In spe
cial recolta merelor ŞI perelor este mit 
sub cea mijlocie, astfel că această ţară 
este avizată la import. 

Exportatorii din jud~tul Aradului, 
cari au atemenea fructe dlE-ponibHe 
pentru export, sunt rug1'lte a comunica 
aceasta Camerei, cu indlcarea calităţii 
şi a preţurilor. cunoscând că marfa 
trebue oferită in tot caz.ul a b port 
Suedez, 

Actiunea Camf::rei pentru îmbunătă
tirea calitativă a recoltei nueitor. Cum
paratorii straIni obiectioruazd adeseori 
nucile importcte din România din cauza 
cti producătorii culeg nuclle de pe pom 
înainte de timp, Pellil u a ctltma aceasta 
stare dt lucrări, Camera de Comtrt şi 
de Industrie a'in Arad inielve1lit pe 
lângă Camel a de Al1ricullurd şi Pre
lectura judetului, cerând sd azeze pe 
toate miiloacele de cari dispun Grătând 
popula/iei dela fard consecintele ddu
nă/oare ale acestui procedeu, Tmem 
să mai amintim că la Bursa Agricoiă 
din Wien, nucile româ1le au jostcotatt 
cu 1-1.05 şiJingi traf/zit Wlen per Kgr. 

• 
Dela Socielatea "Cultul Eroilortl 8i

rourBe Socletăti "Cultul Eroilor" Arad 
Eia mutat din palatul Prlmăriel, la Co~ 
menduirea Pieţii Arad, strada Vlcenţiu 
Ba.beş, unde va funcţtona pe vIItor. 

PRIMĂRIA 

Coma Chişineu-Criş. 

NOTARIATUL 
Cerculut Moroda. 

PUBIlI (fi fllU n t. 
Primărllle comunelor Moroda şI ler

mata publică concurs pe ziua de 10. 
Nov. a. c. pentru oeuparea posturilor 
vacaute de cas1er comuoall. Concuren
ţii i-şi vor ina{nta cererlle provăzute 
cu documentele prescrise de lege, până 
la data sus specificată. Salarul este 
acel prevăzut in bugetul anulu! curent. 
Morodă la 15. Oct. 1928 

NotariatuJ. 
No. 8501928 No. 704 _ .......... ---

NOTARIATUL 
Comunei Moroda. 

PUBLICAŢIUNE. 
Primăria comunei Moroda publlcă 

licitatie pc ziua.:de 20. Oct. 1928 pentru 
urm,Hoarele: 

No: 705 J 1928. Pentru furnizarea 
petrolului necesar primărlel, precllm 
şi una lampă de birou şi fitllele ne
cesare. 

No: 106 I 1928. Pentru repara1iuolle 
mal miel cari se vor efeptul Ja edi
flcille proprietatea comunei, precum 
şi lucrări de ferărle, 

No: 107 I 1928. Pentru procurarea 
olor 4. buc:. scauue de birou. 

No: 708 \ 1928. Pentru procurarea 
impr!matelot şi recvizltelor de birou 
necesare in anul 1928. 

No: 709 I 1928, Pentru procurarea 
hranel animalelor de reproeuctie pe 
anul 1928. 

Liciaţlunea se va ţinea in biroul 
primărieI, pelângă respectarea legII 
contabHltăţH publice. In cazul că lici
taţiunea primă ar răI!îanea fAră rezultat 
se va repeta la 20 Nov. 1928. 

Moroda la 15. Oct. 1928. 

No. 705 Primăria comuf/aIă. 

-._~"4. __ -
PUBLICAŢIUNE 

Se aeuce la cunoştinto gennală că 
in ziua de 30 Septembrie 1928, orele 
11 inainte de amI azi, se va ţine lici
taţie publică la sediul &ectorulu\ din 
Gai, pentru areodarea. terenului agd
col de circa 30 jugăre cadastrale pro~ 
prletatea şcoalel Normale de stat pen~ 
tru băetl din Arad situată la sudul 
,1 dealungul şoselei Arad Pedca, co
prinsă între capătul moşiei Bugeac şi 

proprietatea fabricei de îngrăşat porcU. 
Termenul de arendare este de an 

socotit dela 1 OctombrIe' 1928~1 Oc-

PUBLICAŢIUNE tomcrie 1929. 
· o, Arendarea se va efectua sau in to-

Primăria comunei Chişineu Crlş ţine tai şi în .bani saa in parcele ~e câte 
Ucltaţle pubHcă în lina de 30 Oct. 5 sau 10 jugăre, În natură sau 1D bani. 
1928 orele 9 În piaţa comuneI pentru Arenda se va plăti în 2 rate la ter· 
vinderea unui cal murg. menele prevăzute in contractul de a-

LicitatIa se 1'8 ţinea in conformitate rendare ce se va inchia între proprl-
cu dtspoztţtuDlIe L. C. P. etar şi arendaş. 

Intrudt aceasta licitaţie va rămânea Orice alte ~nformatiuni de amănunte 
fIIră rezultat se va ţinea o nouă IIcl- se pot primI dela Cancelarla şl!o~lel 
tatle In ziua de 17 Noemvrie 1928 Normale de băeţl dIn Arad-Gal. 
orele 9, Iar după acela prIn ban! În- Preş. Comitetului şcolar 
volală. Maior P. Mitu/eseu. 

Chfşineu Crlştla 18 Septemvrie 1928. 
Primă/ia Nr. 707 

Secretar: 
Indescifrabil 

Nr. 1496-1928 Nr. 706. _ ........... --
Citiţi şi răspânditi PUBblCfltlUnf. 

ziarul Pivnita Statului din corn. Mi-

DIN INEU. lor şi comerclanţilor. I 
Taxa de manipulare este 1'50 

lei pro hect. lunar. . I Dela Banca Populară • Ţăranu«. 
Orice inf9rm(}ţluni se dă la Ad- D-l Oh. Constantinescu Inspector 

ministrJţia pivniţei. No. 703 General al Coperativelor şi băncilor 

_~".T 
populare din Bu-:ureştl Însoţit de d-I 
Anghel Constantinescu Inspector, au 

PREFECTURA sosit pe neaşteptate în localitate, fă-

A d 
când o Inspe;::tle amănunţită la banca. J udeţuJui ra. populară ti Ţi!ranu". 

Servklul Techn!c al jlldetului Arad. A răm3s foarte mulţumit de felul 
cum s'a găsit banca condusă \0 dra-

No. 2826 I 928. 

Publicaţie de licitaţie. 

Se publică pe ziua de 25 Octom
vrie a. c, la ora Il a. m. la Prefe ctura 
Judeţului Arad, pentru lucrările de 
transportul Cil caruta a pietrei sparte 
necesare pe şoselele judeţene: 

1. Aradul-nou-lipova sect. klm, 
0.0-24.0 în valoare de lei 120000.-

2. Şeblş-Dezna-Moneasa sed. klm. 
0.0-19.2 in valoare de Iei 20.850.-

3. Mişca-Vânător-BerechilJ sect. klm 
0.0-27.0 în valoare de Iei 137,900.-

4. Seleuş-Cermei. Talpoş sect. klm. 
0.0-425 În valoare de lei 131.550.-

5. gara Llvada şi gara Chişloeu Crlş 
scct. klm. 0,0-1.4 în valoare de le! 
2.180-

6. Curtlcl-Şimand sect. klm. 0.0-19.9 
în valoare de le! 31,300.-

7. Zimand-Sântana-Slntea-Chereluş 
sect. kI. 0.0-24.0 in valoare de lei 
58,100.-

8. Arad~Turnu sect. klm. 0.0-10.0 
în valoare de lei 23.800,- . 

9. Ch!şineu - Sintea-Şepreuş-Cermel 

sect. klm. 0.0- 28.3 în valoare de lei 
84,100.-

10. Soborşin-Zam sect. klm.0,0-18.0 
tn valoare de lei 16.800.-

11. Aradul-nou- Flb!ş sect. klm. 
0.0-10.7 in valoare de lei 26.100. 

12. o Aradul-nou-Zădărlac sect. klm. 
O.o~9.0 in valoare de lei 110000.-

13. Nădlac-Şeitln sect. klm. 0.0-8.0 
ÎD valoare de lei 50.8uO.-

14, Nădlac-Bătania sect. klm. 0.0-85 
in valoare de lei 26.300,-

15 Nădlac-Palota sect. klm. 0.0-7.2 
În valoare de lei 24.250.-

16, cătră Semlac sect. klm. 0.0-44 
în valoare de lel 12.2:')0.- • 

17, Oorobaotl- Dombeglhaza sect. 
klm. 0.0-5.3 in valoare de lei 6,050-

Conditlunlle de Ucitaţ!une se pot 
vedea la ServicIul Technic al Judeţului 
Arad între orele oficioase. 

Ucitaţtunea se va ţInea tn confor
mitate cu dispozlţiunile legei contabi
lItăţU publice art. 72·83 io localul 
Prefecturel jude tului Arad, 

Arad, la 17 Septemvrle 1928. 

Serviciul Techn!c al Jud. Arad. 

--.. ....... ---
Con pose soratul 

Urbarial fidea. 

Publicaţîune. 
ComposesorattlJ Urbarial din Adea 

publici licitatie pentru furnizarea alor 
1200 Kg. ovăz şi 2500 Kg. porumb 
nesfărmat necesar pentru hrana ani
malelor de reproducţle. 

LIcitaţia se va ţinea in conf. cu art. 
72-80 din L.· C. P. in localul Primă
rlei Adea pe ziua de 31 Oet. 1928 

• orele 3 p. m. 

Composesof.tul Urbarial Adea. 

goste de coperator, de un consiliu de 
admlnistratle in frunte cu OI. Pavel 
Dârlea profesor şi fost deputat. in lipsa 
O-sale din localitate aduce mulţumirI 
d-lui Gheorghe Pantea primarul corn. 

Afară de a\Ceasta se mai află de a~ 

proape .5-6 zlle d. Controlor Florea 
Iordache din Craiova care a făcut o 
verificare amănunţ!tă in scriptele băncii 
cu inceperea dela 15 Iunie 1925 până 
in prezent găSind totul in regul ă şi 

constatând că la aceasta instituţle se 
llumeşte În mod cinstit cu destulă râv
nă găstnd un progres simţitor, mat 
aduce mulţllmirl şi d. Iosa Hetbei 
cOlltabibl bănrel. 

PRIMARIA 

comunei Adea. 

PUBLICAŢIUNE. 
Primăria Comunei Adea publică 11- . 

citaţie pentru vânzarea alor 3 vieri 
neapţi de reproducţ!e. 

Llc!taţia se va ţinea in conf. cu art. 
72-80 din L. C. P. la Primăria Co· 
munei Adea in ziua de 31 Oct. 1928 
orele 3. p. m. 

In caz de oesucces vierii se vor i 

vinde in piaţa din Chişineu-Crlş pe 
zi"la de 6 Oct. 1928. 

Primălia. 

No. 767 1 19.28. 
No.711 

PRIMARIA. 
comunei Adea~ 

Publicaţiune. 
PrimărIa comunei Adea J>ubllcă 1 

citaţle pentru furnizarea alor 3 bu 
vestoane de Iarnă, 3 păr. pantalo' 
3 bue. căclule blâne, 4 păr. ciz 
necesare pollţlştllor şi servitorilor 
munall. 

LIcitatia se va tlnea 1n conf. cu 
72-80 dIn L. C. P. in ziua de 31 O 
1928 orele 3. p. m. 

Primăria, 

No. 768-1928. 
No.1 -........ ---

Conposesoratul 

Urbarial fidea. 

PubUcaţiune. 
Composesorltul Urbarlal din A 

publică licitaţia pentru vânzare a 
3 vIeri neapţl de reproducţ!e pe " 
de 31 Ocl 1928 orele 3 p. m. la 
măria comunei Adea. 

In caz, că acest licitaţia n'ar 
rezultat favorabil vIerii se vor v 
)a plata dIn Chlştneu-Cclş tn Zilla: 
6 Oct. 1928. 

Licitatia se va tine tn conf. cU 

72-80 din L. C. P. 
Adea, la 20 Sept. 1928 • 

Composesorat Urbarlal Ad 
No. nlş primeşte pentru conservare 

...-;' ";....T_R_I""""B_U_N_A,..--"",N_O_U_A_"_-:....;ş:.,..i manipulare vinurile podgoreni- • • • 
Tipografia Diecezană, Arad. Girant responsabil: ST. DRAGA. 

NOt 714. . ... 
enz. Prefectura Judeţului. 
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