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Arad 10 Noemvrie 1927. 

De ZIUfI ReGel!UI. care-I ocroteşte cu o drago- nu cunosc Încă bine realităţile ele· 
ste duioasă. mentare ale statuluI nostru întregit. 

şi să asigure ţării, prin pă

strarea' ordinei monarhice, 
viaţ i liniştită viaţă de muncă 
şi de prosperitate de care 
neamul românesc are atâta 
nevoe. 

El este nădejdea păstrării 
neatinse a infăptuirii mare
lui mort de acum nici trei 
luni, el va fl conducătorullu
minat al destinelor neamului .. , 

De aceea, poporul român, 
credincios inaltelor indatoriri 
naţionale pe care intotdeauna 
le-~ implinit cu inţelepciune, 
îngenunchind la mormintele 
voevodulul Mihai si Regelui 
Ferdinand roagă pe Atot Pu
ternicul să dea sănătate Re
gehii Mihai 1. care simboli
zează cele mai glorioase tra
diţii şi cele mai sf nte aspi
raţiuni ale poporului român. _ ... - .. ......-

Să ne cunoaştem vecinii! 

Pentru câţl dintre noi Basarabia 
de pildă, nu eite o provincie pe care 
stăpânirea seculară rusească a fnstăi
nat'o aşa de mult de neamul românesc 
Încât aproape nu-şi mai recunoaşte. 
fîlnta, :pe când adevărul este că O 

pătrundere mai adâncl a sufletului· 
moldovenesc de acolo desvelrşte co
mori de simtire cugetare şi aşeză

minte, cari sunt creaţiunea celui mat 
antentic suflt:!· românesc. 

Dar presupunând că propriile noastre 
nazuinte sunt destul de bine clasificate 
fn mintea conducătorilor noştrii in 
sarcina cărora cade şi luminarea ma ... 
selor largi ale populatiunli, Doi tre
buie să tindem spre:o cunoaştere 
exacta a tuturor neamurilor cari ne 
inconjoara pentru ca viata nC1as1ră de 
Stat să fie pusă la adăpost de sur~ 

Aniversarea zilei onoma
stice a iubitului copil-rege, 
trece de marginile obicinuite 
ale serbătorirei unei onorna ... 
stice regale pentrucă prin nu
mele care-I poartă şi prin vi
tregia imprejurărilor in care 
s'a suit pe tron, micul rege 
reprezintă şi un simbol şi o 
nădejde. Regele Mihai 1. poartă 
numele fuJgerului care acum 
328 ani a intruchipat - in faţa 
lumii incremenite - unirea 
tuturor românilor sub un sin ... 
gur sceptru domnesc; poartă 
numele aceluta care cu stra
fulgerări de spadă a luminat 
peste veacuri constiinta de 
români a unui popor intins 
pe toate plaiurile vechii DacII. 

In plină eră de reorganizare interni 
indemnul de mat sus poate fi consi
derat inoportun. Român'a ajunsa apro· 
ape la satisfacerea complectă a aspl
raţiunilor el nationale nu ar avea de
cât ca-şi adâncească şi să-şi Tntă· 

rească t~meliile sale capabile sA sus
tină complexul edlficiu de Stat menit 
să inlesneascA şI să promoveze noua 
viaţă ce pulseaza în graniţele el. 

şi Intereselor vltale ale 'natiunilor, Iar prlze. 
reprezentantilor diplomatici nu le re- Lf!cţiile de Istorie din şcolile noastre 
mâne decât aflarea celer mai potrivite ar trebui să fie tot atâtea ocazii pen
metode, prin cari aceste interese pot tru elevi de-a cobori in conştiinţa lor 
fi satisfăcute. toate pf!?blemele vitale a neamului 

Iar ace st nume sfânt de 
arhanghel este simbolui glo
rioaselor tradltH~ este simbo .. 
lui vltejiei româneşti inrăz~ 
boaiele dezrobirii şi intregirU 
neamului este numele crucii 
albastre cu care s'au distins 
vitejii intre viteji. 

Dar tocmai pentru a ne putea de· 
dlca in Hfllşte impltn!rli acestei datorII 
t lementare fată de noi inşi-ne, este 
necesar să ştim in fiecare moment ce 
se petrece la granlţde noastre, ce 
gânduri nutresc vecinii noştrli. 

Deaceia studiind toat~ manifestările nostru, pentruca fiecare cetăţean ro
de viaţă ale unul popor, toate nevoile m:!n să fie o conştiinţă luptătoare 
sa1{"~lementare precum şi cele mai pentru Interesele neamului său. 
aprc(,oiate por;ibiiităţl pentru satisfacerea Mal ales acum dupA răsboi ar tre
l-or, putem stabili uşor care va fi po· bul li· pe tinem ta curent cu tot ce 
litlca externă ce va urma acel stat se petrece io tările ca cari am fl>&t 
precum şi sistemul său de aliante ce To conflict peotru a put~a urmări ta
va cAuta să obţ1e pentru ajungerea deaproape în ce directie se indreaptA 
scopurilor sale atunci când in faţa năzuin1ele lor. 

Dar Regele Mihai I s'a suit 
pe tron prin hotărirea mare
lui sau bunic Ferdinand 1. cel 
Mare, ca să continue tradiţia 
glorioasă a dJnastiei naţionale 

sa se vor găsi greutAti de neinlăturat Desigur DU poate fi lipsit de Interes 
prin propriile sale mijloace. bunăoară să ştim că Ungaria invinsi 

Politica externă a Statelor a incetat 
in bună parte de-a fi opera diploma
tilor iscusiţi ce reprezintă acele State. 
Ea este astăzi rezultanta aspiraţiunilor 

Desigur cA deslderatele de mat aus şi redusă aproape la o notiune geo
pot părea multora cam pretenţloasf-, grafică duplice-ş! reface finanţele cu 
când ofgândi m că atâtia dintre not -lajutorul capitalului Internaţional ti-il 
şi vorbesc de cel cu raspundere - pune ordine cu treburile sale tnteroe~ 

Dela lllihai-Viteazul 
la Regele Ilihai 1 

(uu3ntarea rostită de D·I profesor ftll. COnSrftnrJnfSeU 
In ziua de 8 noembrie C., in sala Palatului Cultural -

I 
Doamnelor şi Domni/o'". 

Indemnului venit dela fOfluile supe
rioare ptntru multipla sărbătorire de 
astdzi is'a adaugat Imboldul lăuntric de 

timp individualde bandiert politice şi 
sa ne strângem cu toţii sub un singur 
steag: sub steaEul masivei solidaritaJi 
TO'l afli ~fi. 

ştie precis in ce chip a scapat şi prin 
ce mijloace a ajuns la curtea lui SiglS
mund B.HholY, domnul ţării Ardealului. 
Cunoaştem ~nsă ca totii legenda. Im
pUI!ătoarea infă(lşare a lui Mihai a 
Ingrozit lntr'atât pe călău, - aşa cum 
era să ingrozeascA mal târziu, la Că
lugărenl. pe Sinan - Incat acesta a 
a:sv.lrlit srcurea şi 1 fugit mspălman~ 
tat strlgând ci nu poate omori un 
astfel de om ..• 

Cu icrisori de la un văr al lui Si-
CI reactiona prin asi/ti de manfestaţiunl FI~ ca pioastle comemorări din acea-
publice Impotriva demonstraţtumlordin sid sarbatoarl sa română dOlf un tI- gtsmund, cu protecţia reprezentantului 
a/ard. m/d incepilt faţd de ulferioa,ele ofi,- rrglnei ~I!sabeta a ~ngllei şi, mai aJes, 
~cât~a timp sunfem capi, şili de o mă.rl ale demmtalii şi soI/darda/li nO(l- cu darUri ce preţUIau peste 400.000 

",) fiorlol luati cu camătA grea dela Turci, 
condamnabilă. şi ddundtoare nepăsare. .,.re. • 
Part ca ne temem sau ne este ruşine • Greci şi Evrei dIn Constantinopol, MI-

Fiu al lui Petraşcu Vodă cel Bun hal (bllnu tronul. Refuză armata tursd ne a/irmdm patr.otismul. Nu Inteleg 
care domni Intre 1554-) 557, Mihai cească de ajutor, motivind că este sd ne mani/cstdm în mod şovin. Dar 
aJ"unse in cea mal inaltă, după domn, indeltul iubit de popor - pentru a nici să facem atâtea concts,'uni incât 
dregătorie a ŢărU, aJ"unse ban al Cra- nu mal avea nevoie de ea - şi in ,Il acoperim demnitatea noţionaM cu 
iovel, fo timpul domniei urmaşUor tatl~ Septemvrle 1593 ajunse pe scaunul servilismuL 
lut slu. Urcându-se pe tron A~exandru domnesc al tatălui său Avea 30 de E Drta mult. ŞI e plea mult mai 

ales acum când externe ar liuni ,.olhet'- cel Rau, un usurpato~ venit din Mol- aDU 
",ul,u isbesc cu suliţa revizionisM ln dova, acesta tI urmăn pe banul MIhai 10 ceeace priveşte tntatlşarea noului 
hotareu Ţdrt/, şi când ac ţ/Uni de alta ca pe un. pretendent la tronul său şi domn, legenda amintiti are o puter
natura iscodesc inlăuntru tnVlăjbirea adversar pl'rsollal. nici temelie Ta frumuseţea deosebitA 
dintre noi. I Mihai părhl bdnatul .' porn} spre a trupului 5iu, ,1 in privlrea-. pAtruD-

A sosit momentul sd ne scuturdm Constantlnopol&. fu prins, adus ta zătoare care, ",incruntatI. te făcea sA 
nepdsareo

j 
sd Înldturdm pentru câfva Bucureşti ,i v!rlt tu tnchlsoare. Nu le intri tn plmSllt sau, s(rutltoare, te 

sfredelea până'o adâncul celor mal as
cunse taine". 

Fără indolală că aceastl apolonlcl 
infăţlşare, dublată de ascuţita Isteţime 
a mlntel, de rasbolnlcul du spirit veş
nic neastâmpărat şi răscoli tor de forţe, 
dar plin de permanentă bunătate tn
găduitoare l-au făcut să fie iubit şi 

aşcultat de multlmea ostaşilor - de 
multeori adu[]ătură platltă de străIni. -
dupăcum ascultat şi iubit a fost de 
cel ce !-au cunoscut ca ban al Cralovef. 
",protector al celor mici, ingădultor ca 
ceJ marl-, după cum simpatic şi ad
mirat de toll a foit la serbarile CurtU 
Impărăteşti d In Praga. Sincer totdea
una cu Impăratu 1, 1-1 fost dat să cadA 
pradă vlclenlel lui Basta. 

Nu ştia ce e frica. Unde era ia val
măşala mai mare, acolo se vâra ~ca 

văzâodu-1 al sAI si nu se indArlp
teze". 

Nici durerea. Mlirturist'şte cu simpl'" 
cltatea unul eroa de legendă! 

,.,Şt eu in această lupti, am pdmit de 
la un turc o suliţi ta piept, pe care 
m scos-o şi am rupt-o cu miinile 
mele". 

Ca ace.te tnsuşiri deosebite. Mlb., 
devine prInt DU numai drept, dar şi 

(Continllare. ia pag. 2-.). 
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acomodându-se noII situatii ce l-s'a 
creat, poate declara prin rostul contelul 
Bethlen că scopul final a politice! 
exlerve maghiare este ajuogerea unei 
complecte Independente Interne ale 
Ungariei nimeni să nu se poată ame
steca to afacerile el I afară de aceasta 
recunoaşter_e -dreptului a celor 3 jum. 
milioane de maghiari cari se găsesc 

sub stăpânire străină de-a dispune 
de soarta lor şi in fine revizuirea tra
tatelor de pace etc. Dacă la aceste 
adaogăm tratatul de amiciţie Jnchelat 
de ~curAnd cu Jt~ Ila, întelegerea cu 
Jugoslavb. ne putem face o Imagine 
de ce poate să ne aştepte dinspre 
granita de vest. 

Ca să nu vorbim de planurUe Im
perialiste ale Rusiei indiferent de forma 
sa de guveroămâot, cine ne asfgură 

el Bulgaria nu gândeşte şi astăzi la 
fel cum afirma Rizoff in 1917 (Bul-

• garii in graniţele lor Istorice, etno
grafice O' politice) că România nu este 
un Stat cu Interese tn Balcani şi că 
trebuie si se retragă Înlăuntrul grani
ţelor sale dincoace de Dunăre, clei 
aceasta ar fi una din permlsele sale 
principale a unei păci in Balcan. 

La fel se prezintă situaţiunea la 
graniţa de est şi sud. Daci pentru 
consolidarea Statului nostru trebuesc 
mobiJIzate toate energiile noastre, daci 
cea mat bună pazi contra celor ce 
râvnesc la hotarele noastre este pre
g~\tIrea noastră tecnlcă şi oteHrea 
noastrA sufleteasci, nu trebueşte pier
dută din vedere nici o mişcare de pe 
teritoriile veclnllor noştrll şi nu trebuie 
lăsată si treacă nici o ocazie care ar 
cootrlbui la uşurarea sarcinei noastre 
paraltzând la timp măsurile ce s'ar 
putea lua in contra noastrA. 

SI. Ieşana. 

Toată lumea trebue 
să meargă la OPERA. 
Vineri se dă "AI DA", 

iar Duminecă se 
dă: "FIDELIO" de 

Beethoven. 

Sanatoriul 
din Colibiţa 

Nu se termlnase În:ă războiul şi 

deja s'a dat alarma, că flagelul bolilor 
sociale - işl vor face aparlţfa cu iotreg 
cortejul de molime distrugătoare. 

Credeam că ne-am dat tributui cu 
hecatombele de vieţi secera te de tifo
sul exantematic iu Moldova, dar Iată 
o boală şi mal nemiloasă, tuberculoza, 
fşi seceră tn vale vlctimile. Nică!rl 'ca 
la 001 nu face atâtea ravagii acest 
cumplit flagel. care distruge din te
melie fa nllH intregi. 

Mat dureros este că tuberculoza 
hce ravagII in mijlocul tfneretulul 
şcolar, intelectualii şi conducătorII de 
mâine al tArII. 

Unul dkltre directorii şcolilor din 
Arad. care poartă grijă nu numai de 
sănătatea lor S :lfletească ci şi de cea 
trupească, cu ajutorul alor doi t-lnerl 
medici, a făcut o anchetă, mal bine 
zIs un control asupra ,bol lor lumeşti 

ce "s'ar fi Ivit printre elevi. DacA an
cheta cu privire la bolile oumite lu
meşti a avut un rezultat optimist s'a I 
făcut o constahre şi mal lugubră, că 
numlrul celor predispuşi la tubercu
loză este foarte mare. -

In mijlocul elevilor no,trl su. t a
tAţla cu catarurl cronlce ale bronchilor 
induraţia răsfurllor pulmonare plece
rlpră, debili, Iimpaticl şi anemlcl, tot 
abătut câud daţi fn tuberculoză. Pre
venirea bolii este cu mult mal uşoară 

decât vindecarea ei. 

In vechiul regat după cat ştiu sunt 
o multime de localităţi muntoase şi 

maritime cari vara sunt adevărate co
lonii şcolare. Sunt atttea mijloace 
pentru preinUlmpanea acestei boII. A
mIntesc intinderile mari de brad ce 
avem cu aerul sponat de aroma p.-r;e
făcătoare :a ;bradulul, că am g~lea 
crea in sAnul tărl! noastre o tIouă 
Elveţle. 

La noi ia Ardeal face acest mare 
serviciu naţional, Societatea D- nelor 
române din Cluj .Cenzaba·, care dis
pune de o statiune climateric! îo fru
moşII munti al Rodnei, localltatea Co
liblţa din judetul Năsăud. intre adml· 
rablla regiune cu brad, la o înălţime 

de 800 m. 

Scriitorul acestor rândurI a avut 0-

cazlunea să cunoascl1 această locali
tate, şI a cunoaşte efectele binefăcă

toare asupra tineretului şcolar şi uni
versitar. 

Mare mi-a fost durerea că Intre cei 
ce-şi căutau aicI sănAtatea am întâlnit 
şi pe doi din fraţII mei elevi dela lic. 
Moise Nfcoară, dar după o pelrecere 
de două luni la acest sanatorlu loeu 
de nerecunoscut, tata li s'a inviorat. 
şi luaseră câşt!garea in greutate mal 
multe kgr. 

Aici la Col!b~til işi găsesc adăpost 

dela 1 lunie-l Sept. elevi şi eleve, 
studenţi şi şttJdente suferInzi de cata 
rurl cronlce ale;.bronchllor, in duratla 
vârfurilor pulmonare, insomnle oer
voasă debilă etb. (cu tuberculozA de
schisă nu se primesc) cărora pe langă 
o supra alimentaţie şi o cură de soare 
cu puternice raze - ultraVIolete, le 
stă la dispozitie medicul, care îl In
dominea"'ă pe fiecare după gravitatea 
boalei. 

Ce bine ar fi daci s'ar putea tri
mite şi din Arad tineri predispuşi la 
această boală şi sunt atâţla pe cari fi 
pândeşte această molimă. Atragrm 
atenţlunea binevoitoare a Domnului 
prefect pe care I ştiu un Iubitor şi tn
ţelegător al nevoilor tineretului scolar 
din oraşul şi judetul Arad, ca să fa 
o sumă pentru ajutorarea acestei socle
Uit' să se trimită in fiecare an un 
număr de elevi dela şcolile noastre din 
Arad, cari ar fi predispuşi pentru a
ceastă bOllă ca să-i salvăm neamului 
,1 tăril şi. Il asigurăm că va face cea 
mal carltabili şi pa trlotică operă. 

Un profesor. 

DI. Prefect I. George .. 
~ 

scu a plecat la Bucureşti 
Luni seara, pentru a re
zolva mai multe ch.estiuni 
administrative. 

O-sa se va întoarce 
probabil mâine Vineri 11 
Noemvrie. 

Oanătoarea din pă durea 
Socodor. 

In ziua de 6 Noembrie 1927 a avut 
loc o vânătoare in pădurea Socodor 
din judetul nostru. 

La aceasta vânătoare a luat parte 
şi A. S Principele Nicolae insoţit de 
mal multe personalităţi politice şi ad
mi nlstrative din Capitală. 

Sosirea în gara Arad a fost Ouml
necă Olmineaţa uide oaipeţtt au fost 
aşteptaţi de 01 Prefect 1. Georgescu. 

Vânătoarea a fost organizată de Dt 
Eugen Ciorogarlu, Insp. vânătoarel din 
Arad. Au luat parte la vânătoare de 
A. S. R Nicolae şi oaspell1 dela Bu
cureşti, OI Ing. PIZO dir. reg. 1X 811. 
vlcă, (ng. Silviu Nicoara, Or. Grumaz, 
Or. Crlşan lasp. de vânătoare. Masa 
de prânz a fost in pădure Iar seara 
la Casinoul din Chişineu·Criş. Stau 
vânat 367 iepuri, 204 Cocoşl fasant, 
4 tapi, 2 vulpI, 1 pisică săibatlcă. 

A. S. PrinCipele Nicolae a vânat cel 
mal frumos ţap. 

Ple~area a fost Luni seara la 1000 

din 'fara Ch'şfneu. 

Rep. 

Cercul cultural Ruteni. Ia Chisiodia .. 
Dminecă, 6 Noembrie a. c. învăţătorii 

cercului cultural Buteni au avut Întrunire 
la Chişindia. După terminarea sf. liturghii. 
la care au luat parte DomnişoareIe şi D·nii 
invăţători, la orele l2, s'a deschis t;;edinta 
intimă în sala de învăţământ a şcoalei pri
mare de stat din Chiş'ndia. 

Prin câteva cuvinte, DI preşedinte al cer
cului cultural,' Crucin, a arătai ce' muncă 
trebue sĂ depună un învăţător pentru a pu
tea rezolvi problema spre a cărui scop tin
dem: consolidarea lăuntrică a ţări şi încheie 
cuvântul de deschidere, salutându·şi colegii 
în a căror mijloc e nou venit. 

01 inv. Medianu face lecţii, din istorie, 
la clasa IV -a, "Românii". 

După îotocmirea programului pe şedinta 
viitoare, ce se va tine la Bârsa în 6 Dec. 
a. C., conform ordinului, s'a cântat imnul 
regal. 

După masă la orele 3 s'a ţinut şedinţa 

publică. Dt V. Maghearu a ţinut o confe
rinţă vorbind despre tuberculoză. OI preşe

dinte al cercului cultural făcându-se inter
pretul publicului, mulţumeşte călduros Dlui 
Maghiaru. 

Ne mai fiind nimic la ordinea zilei şe-
dinţa se ridică. l. r. 

---~~,-~, ---~-----"'--- -~--~~ -- -----------~-- ---~-- -~~ ---- --

de fapt: era cel mai cavaler dintre I ş~ a marelui său rege. Expediţla s'a 
boerli a ctror războinică pornire nu se I produs, dar s'a inecat in valurile SI
impAca cu pasiva acceptare a jugului retulul, Şuslte! şi Trotuşulu!. Iar pe
turctSC. Sângele Basarabllor neatâr- deapsa a fost... lnfăptuirea ŢărII de 

! sud şi, după o crâncenă bătălie 
Giurgiu, asvârllţ! peste Dunăre. 

la , sbuclumatel sale domnii. ŞI experienta 
pe care Ion Vodă cel Cumplit a plătft-o 
cu viaţa sa, dovedt'şte că, pentru acele 
vremuri semifeudale, mai de pret era 
sprlj:nul celor puţini, decât simpatia 
inactivă a celor mulţi. 

natl c1ocotea in vinele luI. astăzi .. 
Revolta Isbucnil Puzderia cimătarl- Tot astfel şi la ]595. Năzuinţa de 

lor constantlnopolitani, aciulată in a face din Ţara Românească un pa
ţară, fu masacrată. Casele in care s'aa şalâc s'a 'nămollt odatA cu oastea ma
refugiat - asvârllte'n aer. relui vizir in mlastinele Neajlovulul, 

Turcii răspund. Armatele lor aduc Iar la Călugăreni (23 aug. 1595) Mi
un domn tlou .•• CetAţlle de pe Dunâre hal, susţftillt de un corp auxilfar trau
ard. Brăila e incendiată. Cazacll a1iatu- silvan şi de cazacl·mercenari, afirmă 
lui Aron apar in faţa Benderulul, care cu securea in mână dreptul ţării sale 
cedează. Ismatlul e cucerit in scurt! la Independentă .•• 
vreme. Tătarii cari sărlser! in ajutorul Dar minunea biruinţei nu dăinuI. 
Turcilor sunt puşi pe goană spre Ad- lipsit de oaste şi de ajutoare, Mi-
rlanopol. Şi Turcii după el... hal luă drumul cunoscut Inaiotaşilor 

Marele vizir, SIRan Pa~a, nu pi.!teu săi cu sute de ani inainte. un drum 
. suferi o astfel de ocara, şi in ciuda bătut şi de Ştefan .cel Mare după Va

celor 82 de ani pe care-! purta in lea albă, drumul muntilor. Iar Bucureştii 
spate, porneşte viforos spre Bucureşti şi Târgoviştea sunt ocupate de Turci. 
a.i pună capăt permanentei neslgurante blser!cele Incendlate de Unguri şi satele 
in care se sbAteau prln::ipatele dună- jefuite de TătarI. 
.reoe. In munţi, Mihai îotruneşte ajutoare: 

Peste 3uD şi mai bine de ani un vin cavaleri maghiari, pedestraşi saşi, 
'mare general german pornea cu oaste moldoveni de-al lui Răzvan şi cruciaţl 

multă să-şi refacă onoarea pătată pe toscanl de-ai marelui duce din Flo
cimpul de luptă de la Verdun, intr'o reala. Insuşl Slglsmund Bathory vine 
..,expediţle de pedepsire" (Strafexpe- cu armata lui. TurcII sunt scoşi din 
ditlon) impotriva micului regat român cele două oraşe muntene, implnşi spre 

Cu vânjoasă energie epicA poves
t şte Bălcescu acest epizod in celebra 
sa monografie ,,[storla Românilor sub 
Mihai Viteazul". 

• 
Sub amenintarea Turcilor, În Mal 

1595, M hal cere prin trimişii săI aju
tor lui Sigl smund Băthory. 

Ajutorul j-se făgăduieşte sub inde
plinirea unei cond!ţiunl: domnul să 
interzică tăranilor de a părăsi pămân
tul pe care munceau. Acesta este aşe
zăm ntul lui Mihai Viteazul, aşezământ 
care intunecă intrucAtva aureola glori. 
oa să a svânturatecuJui prinţ. Prin el 
ci'llllzatia românească la o pronunţată 
tofăţ!ş ne arlstocrattcă, în perfecti 
contrazlcere cu tradltfunlJe naţionale, 

dar in concordanţă cu predlspoziţiu

nlle dominante ale uIlul domn a cărui 
personalitate era obişnuită să dlspună 
fără rezerve de persoana şi averea 
tuturor supuşilor săI. 

Acest aşezământ l-a înstrăinat lui 
Mihai simpatiile păturllor largi ale 
poporuluf, dar f· a asigurat sprijinul 
devotat şi neclintit al boerllor cari nu 
l-au părAsit o cUpă in tot timpul 

• 

Căcf, să nu uităm, armata domnu
lui nu era o armată naţională - şi 

aj LI ta are Iepe care bo e ril co m pa trioţi 
le puneau la dispozitia domnilor, erau 
completate prin serviciile ce i-Ie pre
cupefeau cu negustorească isteţime. 

mercenarli slrălnl. 

. .. Şi f-a fost dat unul domn din 
întunecata epocă a fanariotllor -:- câte 
contraste mai prezintă şi istorlal
I-a fost dat unui Mavrocordat străin 

să deslege nodul cu care legase pe 
ţăran de prispa bordelulul său cel mal 
reprezentativ dintre domnitorII românII 
Dupăcum peste 300 şi mal bine de 

ani d it l-a fost celui mal mare, mai 
viteaz şi mal nobil dintre toti 10mnll 
Istoriei noastre să lege cu deplin şi 

netAgădult drept de proprietate pe 
ţăran de pământul pe care l-a muncit 
şi pentru apArarea căruia şi-a dat sân
ge]e şi viata. 

• 
(urmarea tII nr. vi/tor.) 
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I PUCHEK Cele mai IrumoasB SOSE şi CUPTOARE de teracota, reparatii de ori ce fel, mutarea dela un 
MagaZin de sobe loc la Ij/tul, se pol face CII preturile cele mai reduse de magazinul da soba 

şi cuptoare din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

Ca să vă faceţi ghete cu preţuri 
redusE'. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 Iei În sus, 
Ghete nol penlru barbati in
cepând de la 600 Iei in sus. 
Pillgelitul ghete lor bărbăteşti 

100 lei, damelor 80 lei şi pentru 
copd 40 lei Repararea tocurilor 
la ~h~j(' 20 let. Reparaţii mal mici 
\O IeI. Pentru fie care I'Jcrare 
gHar:tez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul olloratulul public. 

I Rog onoratul public a-mi da tol concursul soţia lui STE!N MOR. No.79. 

78 IHe Nadaski 
Piaţa Peştelul 19. 

In atentiunea Instiiu1iunilor, 
studentilor :;;i părinţilor: 

.,... Ca .". 
să vă procurati 

uniforme, chipimi bine 
lucrate cu a sort i m e Il luI 

c om p 1 e c t, cu cele mai avaIl· 
lagioase pretmi, din slofele 

cele mai bun e, clupli 
regulamenlul Insli

tutiunilor, 

se pof procura ]a cea mai 
veche firmă din Ă rad 

Sclteffer Heurik 
Bulev. Regina Marin 25. 

Functionari de Stat şi croitorii 
au reducere de 5°/n• în angro o 

reducere mai mare. 
No. 216. 

..... Â.Â..Â. ..... ~.Â.. 

Judecătoria rurală Şiria. 
N o. G. 20-11 /3.1927 

Publicaţiune de licitaţie 
In baza declsulul judecătoriei rurală 

Şirta No. de mal sus miş :ătoarele 

secvestrate În favoarea urmărltorului 

Ardelean Nicolae repr. prin Or. Otrie 
Rahon adv. În Şlria contra urmărlto· 
rului dom. in Caporal Alcxa pentru 
suma de lei dO 000 lei cap. şi pentru 
spesele stabilite până În prezent Se 

vor vinde la licitatie publică În Capa~ 

ral-AJexă la casa urmărltului in ziua 
de 19 Noemvrle 1927. ora 3 p. m. şi 

nume: 1 vacă roşie şi 1 blclcletă. 
Toate ace;;tea preţ uite în suma de l'!l 
7000. Lieitatiunea ae va tinea În baza 
§-Iul J07 şi 108 a legII exe :uţionale 
din anul 1881. 

Şirla, la 26 Octombrie 1927. 

No. 403 

Mania 
Delegat judecătoresc 

Judedtorla fllTală Şiria. 

No. G. 3659/2/1927. 

Publicaţiune de licitaţie 
SIJ bsematul delegat judecătoresc aduc 

la cunoştintă publică În sensul jegli 
art. lX din ! 881 § 102. respective 
XLI. din 1908. § 19 cumeă lucrările 
următoare ş, a. 2 mim, grâu, pooeavă, 
cartofi, 7 perini, clr/pă r:xecvat in Se
leuş în favorul urmăritorului Francisc.: 
Waritz repr. prin Dr. Rohan Dimitrie 
împotriva pentru Încasarea capitalului 
de 3310 lei şi acces. pretuite în 3150 
Lei se Vor vinde prin licitatie publică 
În ziua de 15 Noemvrie anul 1927 
oara 3 dm. În comuna Selntş la casa 
urmăritorulul. 

Inturcât mobilele seeh::strate ar fi 
fost €xi'cvate şi de alţii şi aceştia şi-ar 
fi câştigat dreptul de acoperire, lici
tati a prezentă este ordona! ă şi În fa
vorul acestora În seazul art. XLI. din 
1908. § 20. 

Şiria, la 27 Nocmvrie 1927. 
405 los1 csdky 

delegat judecătoresc. 

Primăria Comuoe! Cetatea 
Nr. 2323/1327. 

Publicaţiune. 
Pentru darea in Întreprindere a că

răuşlei comunalt" pe anul 1928 sub • 
semnata PrImărie va finea, în confor
mitate cu Art. 72-83 al legii conta
bllităţii publice, licitaţie minuendă cu 
oferte Închise şi sigilate la 12 De· 
cemvrle 1927 ora 10 a. m. in biroul 
PrimărieI. 

Se va da sepJrat cărăuşla din Sa
tui Galşa şi separat cea din Satul 
Musca. 

Condiţiuolle se pot vedea la No
tarul comunal. 

Cetatea, la I Novembre ] 927. 
Primdrla. 

No. 406 

No. 1770 /1921. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Graniceri publică 

licitaţie publică pe ziua de 1 Decem
vrie 1921 orele 11 a. m, pentru pre
vederea guarzlIor comunali cu haine 
de Iarnă şi încălţăminte precu m ur
mează: 5 pl1rechi pantaloni, !l bucăţi 
vnstoane, 5 chlpluri, 5 părechi cisme. 
la licitaţie se va putea concura numai 

PrImăria comunei: Marea 
No. 1012/1927 

Publicat1une. 
Primăria comul1el Macea aduce la 

cunoştinţa genera Iă, ca În ziua de 19 
Noemvrie 1927; la oarele 4 p. m. in 
biroul Primăriei tine llcitatfune publică 
pentru darea in arendă pe un an a
gricel, a unul teren arabU de 10 lug, 
cad. lot zootehnic. 

Ucitatlunea se va ţine pe lângă 
respectarea dlsp. art. 72-83 din Le
gea C. P. Iar conditlunile Se pot ve
dea zilnic În biroul notarial. 

Macea, la 1 Noemvrle 1927 
Primăria. 

No. 411 

PrimărJa comunei Rovlne. jud. Arad 
No. 577/1927. 

Publieatiune. 
Se publică spre cunoştlntă generala, 

că fn ziua 27. IanuarIe, 1921. ora 10. 
dimineaţa se va ~inea Iicitatiune pu
blică la această primărie pentru darea 
În intreprindaea a lucrărilor de reci· 
flcarea străzilor comunale Regele Fer
dlnand şi Mlhai Viteazul, lucrări cari 
vor fi executat(! pe baza devizelor No. 
2215/]927. întocmite de către servi
ciul de poduri şi şosele al judetului 
Arad in suma de Lei: 2.715.250. 

Ucltaţiunea se va ţine ln con for
m!t~te cu dispoziţlunile legei conta· 
blIităţil publice, cu oferte Închise şi 

sigi:-alt", pe c:ari cQncurentii le vor 
inaInta primAriei comunei noastre de 
unde se pot primi toate detallurtle şi 

lămuririle În cursul orelor de serviciu. 
Rovlnt, ~8 Octomvrle, 1927. 

Primăria. 
No. 414 

Comitetul ,colar Apateu 
Nr. 2j!1927 

PUblicaţiune. 

cu oferte Închise depunându-se ga-
Judec~toria rurală Şirla 1 raDte de 10%. licitaţia se va tine in 

No. G. 2470;4/1927 conformitate cu prevederile lea-il Con-

Publicaţiune de licitaţie tabilităţii p~ bllee. Condiţiunlle şi caetul 

Ca mitetul şcolar Apateu la 2:) No
embrle 192'1 ora 11 a. m. far la caz 
de nereuşită în 9 Dec. 1929, aceiaş 
oră în localul şcoalei ţlnellcitaţie 

publică pelltru facerea gardului şi 

cuptorului; Repararea bucătăriei de 
vară, fâatânei şi clos<ltului dela ş,coala 
primară Apateu. Oferte Închise şi si· 
gllate se vor adresa comitetului şcolar 
Apateu unde se vor vedea şi condi
tiile d.e licitatie. Licltaţiuoea se va 
tinea in conformitate cu legea conta
bilitătil .pubUce. 
Preşedinte: 

Afan Capitan 
No. 412 

Secretar: 
Vdrşandan 

In baza decisuJul judecătoriei rurală 
Şiria No. de mai sus mlş~ătoarele 

secvetrate În favoarea lui TrăIan Pe
truţlu repr. prIn Dr. Olmtrie Rohan 
adv. in Şiria pentru suma de Lei 2000 
cap şi pentru. spesele stabilite până 

jo prezent se vor vinde la licitaţie 

publică la casa urmărltullJi În Comlăuş 
in ziua de 18 Noembrie 1927 ora 3 
p. m. şi anumr: 1 trăsura, 1 cadă, 1 
ham. 2 lanturi, 1 frâu, 3 perini şi 1 
dună. Toate aCf'stea pretuite În suma 
de lei ;,750, Llcitat1unea se va tinea 
ÎD baza §-Jul 101 şi i08 a lfgli exe-

de sarcini se pot vedea zilnic în bi
roul prl mări ei. 

Graniceri, la 26 Octomvrie 3927. 
Primdria. 

No.413 

1106/1927. 

PubHcatiune. 
Primăria comunală' Zerlnd publcl 

I
liCltatiane pentru furnizarea 260 m. m. 

N 172/927 fân, 146 m. m. ovăz 50 m. m. porumb 
o. şi 120 m. m. paie de grău nece5are 

Publicat'une. vitelor de reproducţle pe anul 1928 
Se aduce la cunoştinţă gentra!ă că cu data de J 5 Dec. 1927 oarele 15. 

dreptul de vânal Pt" teritorul comunei Ofertele se vor adresa prImărieI. 
Hodoş- Bodrog se va da În arendă pe licitaţia se vaţinea in cont. c. art. 
10 anI. Licltaţiunea se va ţinea la 29 7l-80 din legea contab. . 

gaz 

pentru incAlzit vinde 
preţuri reduae I 

, FABRICA DE GAZ, Arad. 

Primăria Zerlnd 

1 J05/ 927 

Publlcaţfune. 

402. 

Primăria comunei Zerlnd publicA 
licltalie pentru furnizarea 148 steril 
lernpe de foc necesare primăriei pe 
anul 1~28 cu data de 15 Dec. 1927 

orele 15. 
Ofertele se vor adresa pr Imărle. 
Llcitatlunea se va ţinea în contor· 

mitate cu art. 72-80 din legea con
tabllităti!, 

La caz fără rezultat se publicA DoulI 
licitaţie pe 28 Dec. 1987, 

Conditiile se pot vedea la primArie 
sub oarele oflcloase. 

Zerind la 2 Noemvrle 1927. 

Nr.408 P,JmtJrla 

.Concurs. 
Se pubHcă concurs pentru owparea 

2 posturi de guarzi comunali vacant~ 
la această primărie cu data de 1 lan 
1928. 

Pot concura la a::este posturi băr
bati dela 25 ani panA la 50 anI pe 
lângă absolvirea cel puţin .f elase 
primare, cari au satlsfăctlt s~rviclul 

militar activ. 
Retribuţiunile sunt cele provăzute 

fn bugetul comunal şi scot minte. 
Cererile însoţIte de actul de naştere, 

certificat de studii, certificat denaţo
oailtate, certificat de buna purtare, 
dectaraţie de limbele ce posede şi de 
actul militar se vor inainta acestei 
prlmărll până la 16 Dec. 1927. 

Zerind la 2 Noemvrle 1927. 

Primd,ia 

No. 409 

Nr. G. 922/1927 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul executor, judiciar aduc 

la cunoştînta publică cumcă .diferite 
mobile care În urma decisului Nr.6171 
din anul 1922 al judecătoriei Lugoj s'au 
execval în moara .. Bw.uCWla" il\,.[8VO

ruJ execvatorului Honc Ioan prin Dr. 
Deufsch Mauritiu Împotriva execvatilor 
locuitori din comuna' Bocsîg pentru 
15900 Lei şi acceS'. cari s'au pretuit in 
15650 Lei se !vor vinde prin, Jicita(ie 
publică. 

'cuţton ali din anul 1881. 

decemb. J 927 oara' 10 a. m. la pri- In caz fară rezultat se va tlnea 
mărie. Condi t:uni1e de lIcitatie Se pot licitatie nouă la 28 Dec. 1927 tot la 
vedea În bIroul notarial din Pedea orele' 15 

Pentru efeptuirea aceslei licitati uni, 
se fixează lerminul pe 30 Noemv. 1927 
la orele 3 p~ m. în comuna Bocsâg, 
(moara Balucana)· la Jocuintă urmărit!
lor şi toti cari au voie de a cumpăra 

sunt invitati cu aceia, că lucrile - sus
anumite vor fi vândute celor 'Cari dau 
mai mult, pe lângă solvirea în bani 
gata şi in caz necesar şi sub pretul 
de strigare. 

'. Şir!a, la 27 .Octombrie 1927. 

:"No.404 

h 

Mania 
DeleKat JUdecitore8t 

, 
Hodoş~Bodrog, la 31 act. 1921 Zerlnd la 2 Noemvrle 1927, 

Prlmdrla. Prlmdria 
No. 410 No. 401 Nr. 417. 
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Primăria comunei Cetatea. 
Nr. 2332/1927. 

(?ublicatiune. 
Pentru liferarea şi transportarea pe

irlşulu! pe străzile şi drumurile comu· 
nale ce urmează a se efeptu! in anul 
1928 se va finea licitatie publică cu 
oferte Închise şi sigilate in condifiu
nile Art. 72 - 83 ai Legii contabilităti 

puclice. Ia 16 Decemvrie 1927 Ora 
11 a. m. În biroul Primăriei. 

Condiliunile şie caietul de sarcini 
se pot vedea la Notarul comuraI. 

Cetetea, la 1 Novembre 1927. 
Primăria 

Nr. 443 

PrImăria comunei Cetatea. 
Nr. 2331/1927. 

Publlcaţiune. 
Pentru lIferarea scândurilor. lem

nări ei şi ferăriei necesare la repararea 
podurilor şi tântâniJor comunale şi ur
bariale precum şi pentru darea in in· 
treprindere a executării acestor lu
crări ce unneaZ8 a se efeptui În anul 
1928 se va tinea licitatie cu oferte 
Închise şi sigilate, în condiliunile Art. 
72-83 al Legii contabiJităti publice, 
la 16 Decemvrie 1927 ora 11 o. m. 
În biroul Primăriei. 

ConditiuniJe şi caietulu de sarcini 
se pot vedea la Notarul comunaJ. 

Cetatea, la 1 Novembre 1927. 
Primăria 

Nr. 442: 

Primăria comunei Cetatea. 

Publicat1une. 
Pentru liferarea echipamentului şi 

armanentului necesar pe anul 1928 
pentru 6 guarzi comunali. se va tinea 
licitatie publică cu oferte înclise şi si
gilate în condiliunile art. 72-83 ai 
Legii contabilităti publice, la 16 De
cemvrie 1927 ora 11 a. m. în bireul 
Primăriei. 

Conditiunile şi caietul de sarcini se 
pot vedea la Nolarul comunal. 

Cetatea, la Novembre 1927. 
Primăria 

Nr. 441 

Primăria comunei Cetatea, 
Nr. 2334/1927. 

Publicatiune. 
Pentru darea in arândă pe interval 

de dolu ani a casei Nr. 2 şi a piv. 
nlfei dela casa Nr. 1 din Satul Musca, 
se va finea licitatie publică cu oferte 
închise şi sigilate În condi1iunile Ar!. 
72-83 ai Legii contabilităfii publice, 
la 16 Decemvrie 1927 ora 11 a. m· 
În biroul Primăriei. 

Condifiunile şi caietul de sarcini se 
pot vedea în biroul notarial. 

Cetatea, la 1 Noemvrie 1927. 
Primăria 

Nr. 440 

Primăria cnmunei Cetatea. 
Nr. 2109/1927. 

Publicaţiune. 
Pentru vânzare a patru tauri neapfÎ 

pentru reproducUe se va Unea licitatie 
publică cu oferte Închise şi sigilate În 
condifiunile Art. 72- 83 al Legii con
tibUiUi\i1 pudice la 16 Decemvrie 1927 
ora 18 în curtea Primăriei, iar dacă 
această licitatie ar rămânea fără re· 
zultat, licitatia se amână pe ziua de 
17 Decemvrie 1929 ora 10 a. m. şi 
se va line în târgui de vite al Comunei 
pancola. 

Cetatea, la 1 Novembre 1927. 
Primăria 

Nr. 439 

TRIBUNA NOUA 

Primăria comunei Celatea. 
Nr. 2353/ 1927. 

Publicatiune. 
Pentru darea în întreprinderea a 

lucrărilor impreunate cu cultivarea pe 
anul 1927 a pământurilor zootechnice 
şi grădinilor cnmunale se va tinea li· 
citatie pudică cu oferle Închise şi si· 
gilate În condiliunile A.ri. 72 - 83 ai 
Legii contabililătii publice, la 16 De
cemvrie ora 11 a. m. în biroul Primăriei. 

Conditiunilele şi caietul de sargini 
se pot vedea la Notarul comuna). 

Cetatea, la 1 Novembre 1927. 
Primăria 

Nr. 438 

Primăria comunei Rovine. jud. Arad 
Nr. 2109/1927. 

Publlcatiune. 
Se publică spre cunoştintă, ca In 

ziua 30 Decemvrie 1927. orele 17 1/2 

se va fine licitatiune publică la această 
primărie pentru confeclionarea unifor
me)or şi încăltămintel necesare gaur
zilor şi servitorilor comunali pe anul 
1928. conform tabloului afişat la această 
primărie. 

Licitatiunea se va finea in confor. 
mitate cu disozifiunile legei contabili. 
tătii publice cu oferte închise şi sigi· 
late pe cari concurentii le vor Îllannta 
primăriei Rovine, de unde se pot primi 
in cursul orelor de serviciu toate Hi. 
muririle necesare. 

Rovine, la 3. Noemvrie 1927. 
Primăria 

Nr. 429 

Soc. Uebarială Socodor. 
Nr. 22/1927. urb. 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţa publică că 

în zluua de 13 Dec. 1927. ora 9. J/3. 
a. m. În plata de vite a comunei Chl
şlneu-Crlş, se va vinde prin licitatie 
publică verbală, 4 tauri neaptl de 
prăsilă. 

Pretul de strigare 10 le l per chilo
gram vIu. 

Plus oferantul va depune Imediat 
suma ce reprezintă valoarea taurilor, 
prlvlndu-I şi toale spesele împreunate 
cu vânzarea. 

Vadla de 2000 Lei se va depune.de 
fiecare Ucitaot inainte de inceperea 
li CitaţI ei. 

Societa Îşi rezervă dreptul să nu 
dea taurii tn caz că pretul nu Iar 
convoi. 

Socodor, la Noembrle ]927. 
Preşedinte: Secretar: 

1. Otava m. p. 1. Petrescu m. p. 

No.4]5 

Primăria Şeblş. 

No. 1562/927. 

Pubicaţiune 
Comuna Şeblş tine licitaţie publică 

pentru arendarea pe un an a drep
tului de incasarea tuelor de plate 
săptămânale şi patru iagurl, pe z:ua 
de 15 Decemvrie ] 921 ora 10. a. m. 
la primăria comunală. 

Licltat1unea se va tinea în confor
mitate cu art. 72 şi următorii din le
gea contabllitătll publice. 

10 caz că această licitaţie va rămâ
nea fără rezultat a doua licltaţfe se 
va ţinea ia 29 Decemvrle J 9L.7 ora 
10 a. m. 

Şeblş, la 2 Neemvrle 1927, 

No. 116 Primdria 

Primăria comunei Cetatea. 
Nr. 2329/] 927. 

PubJicaţiune. 

Pentru darea în intreprindere a lu· 
crărllor de lemnar şi ferar înpreunate 
cu repararea rechlzitelor de pompler't 
pe anul 1928 se va tinea licitatie pu
blică cu oferte Închise şi sigilate, in 
conformitate cu Art. 72-83 al Legii 
contabilitătii publi ~el la 16 Oecemvrle 
1927 ora 10 a. m. in biroul primărieI. 

Condfţ!unile şi cactul de sarcini se 
pot vedea la notarul comunal. 

Cetatea, la 1 Noemvric 1921. 
Primaria 

Ni. 437. 

Primăria comunei Cetatea. 
Nr. 2328/1827. 

PUblicaţiune. 
Pentru liferarea registrelor şi lmpri

matelor necesare Primăriei şi Ofjcfu~ 

lui stării civile pe anul 1928 se va 
tinea licitaţie publică cu oferte inch 'SI' 

şi sigilate în conformitate cu Art. 72~83 
ai legii contabllităţl! bubllce, la 16 Df
cemvrie 1927 ora 10 a. m. În biroul 
primărieI. 

Condiţlunl1e şi caetul de sarcini se 
pot vedea la Notarul comunal. 

Cetatea, la 1 Noem vrie 1921. 
Primăria 

Nr. 436. 

Primăria comunei Cetatea. 
Nr. 2327/1927. 

P u b I i ca ţi un e. 
Pentru liferarea lemnărlei, scându

durllor şi ferăriel necesari reparării 10-
calurllor şi gardurilor comunale pre
cum şi pentru darea in Intreprindere 
a lucrărilor înpreunate cu reparaţuoile 
ce urmează a se efeptul în anul 1928 
în confcrmltate cu ATt. 82·83 al Ugil 
contacl1ităţli publice se va ţinea lici
taţie cu oferte închise şi sigilate la 
16 Decemvrit /927 ora 10 a. m. În 

biroul Primăriei 

Condiţiunlle şi caetul de sarcini se 
poate vedea la notarul comunal. 

Cetatea, la I Novembre 1927. 
Primăria. 

Nr. 435. 

Primăria comunei Cetatea. 
Nr. 2326/] 927. 

PUblicaţiune, 
Pentru liferarea lemnelor de foc ne

cesari primăriei şcoalelor din comună 
pe anul 1928 precum şi pentru tran
sportarea dela gară in comună şi tă· 

lerea lemnelor se va ţfnea licitaţie cu 
oferte inchlse şi sigilate la 16 Decem
vrie 1927 ora 10 a. m. fn biroul pri
mărieI. conform Art. 72-83 ai Legii 
conta b.litătlt publice. 

Condltiuoile şi caletu] de sarcini se 
pot vedea la notarul comunal. 
. Cetatea, la 1 Noemvrle 1927 

Primăria. 

Nr.434. 

Primăria comunei Cetatea. 
Nr. 2325/1921. 

Publicatiune. 
Pentru I!ferarea petrolului, lampelor, 

sticlelor de lam pe etl. necesari luml
nărel birourilor şi străzIlor comunale 
pe anul 1928 se va ţinea licitatie cu 
oferte fnchise şi sigllate la 16 Decem
vrie 1927 010 10 a. m. În biroul pri
mărieI. coform Art. 72· 83 ai legii con· 
tabllităti publice. 

Condiţiunlle şi caetul de sarcini se 
pot vedea la Dotarul comunal. 

Cetatea, la 1 Noemvrie 1927. 
Nr. 433' Primdria. 

... , .. - .. _-.... -
Nr. 47 -

Primăria comunei Cetatea. 
Nr. 2324/1927. 

PUblicaţfune. 

Pentru llfererea hârtlel şi rechizlte. 
lor de cancelarie necesare Primăriei 
pe anul 1928 se va ţinea Ikitaţ1e cu 
oferte inchise şi sigilate]a 16 Dectm
vrie 1927 ora 10 a. m. În biroul pri. 
măriei cănform Art 72· 83 aII, gll c"n· 
tab!lităţil publice. 

Condiţlunile şi caietul de sarcini se 
pot vedea în bir0ul notarial. 

Cetaţea, la J Noemvrle 1927. 
Primăria. 

Nr. 432 

Primălia comunei Rovine, jud. Arad. 
Nr. 2108/]927. 

Publicaţiune. 

Se publică spre cunoştlcţă, că 'în 
ziua de 30, O{cemvrle 1927 orele 17 '~ 

se va tint! Iic!taţiune publfcă la aceas· 
tă primărla pentru furnizarea mobl!le· 
rulul necesar primăriei comunale, din 
anul 1928 precum: perdele, pos/avurl 

~ 
pentru mese, prosoape, şterg2re, lampe 

1: 
şi diferite alte necesităţi mărunte gos· 
podărlel comunale şi ~arl se pot con- !! 
stata din tabloul afişat la primăria .1, 
noastră. 

li 
Llcitaţiunea se va ţine in conformi· il 

tate cu dispol ţiuniIe legei contabil:
tătli publice cu oferie închise şi sigi- 4i 
late pe cari concurentii te vor inainta p 
primăriei Rovine, de unde se pot pri- Il 
mI în cursul orelor de serviciu toate 

II 
Iăm urlrlle necesare. 

Rovlne la 3 Noemvrie '927. 
Primăria. 

Nr. 428. .. 
Serviciul economic 

Nr. 24345/1927. 

Publicaţiune. 

CI 

rtil 

N 

P 

N 

Se adu;;e la cunoştiţă generală, că 

peotru confecţIonarea imprlmatelor ne· 
cesare Primăriei pe anul 1928. în ziua ~I 
de 22 Decemvlie 1927 ora lu a. m. 'SE 
se Y.i tanea licitaţie pu bllcă cu oferte Sii 

încblse in biroul Serviciului economic P( 
(Primăria, etaj Caftl,era Nr. 104) În zU 
conformitate cu Art. 72 şi următorii 

din Legea asupra contabilităţi publ!ce. '1!U 

Caetul de sarcini se poate vedea. 
la Serviciul economIc in orele de ser-
viciu. 

Arad~ la 7 Noembrie 1927. 
Nr. 444. Serviciul economic. 

-ca 
R( 
cu 
rir 

Primăria comunei Rovine, jud. Arad N( 

No. 2015/1927. 

Publicaţiune. 

Se publică spre cunoştintă, că 1n 
ziua de 30. Decemvrie, 1927. orele 15. 
se va line Iicifatiune publică Ia această 
primărie pentru cumpărarea lemnulUI 
fierului, scândurilor, cimenfului şi Iu·de 
burilor de ciment necesare reparaliu· pe. 
nilor fantanilor, drumurilor, podurilor, 7p< 

\ 
şallturilor şi edificiilor comunale pe pre 
anul 1928. rec 

1 Licitatiunea se va Unea în confor· 
milate cu dispozitiunile legei conta· mă 
bilităfji publice - cu oferle Îechise şi 
sigilate - pe cari concurentii le vor 
înainta primăriei Rovine, de unde se 

Cor 
tab: 

1 
pot primi ;:- În cursul oare]or de ser-, inei 
viciu toate lămuririle uecesare. 

Rovine la 3. Noenwrie. 1927 1 

No. 425 Primăria. 

( 

ofic 
S 

~L _ • p 
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Prmăria comunei Rovine, jud. Arad Nrimăria comunei Rovine, jud. Arad. 

No. 2102/1927. No. 2099/1927. 

Publicatiune. Publicaţiune. 

e
ei 
~u 

~

oi· 
1-

se 

d. 

Se publică spre cunoştintă, că în de 
30. Decemvrie, 1927. orele 11. se va 
jine Iicitafiune publică la această pri

. mărie pentru cumpărarea alor 2. cai 
pentru cărăăuşia comunală, 4. vieri şi 

·3. tauri de prăsire pe anu11928. 
Licitafiunea se va finea in confor

mitate cu dispoziliunile legei contabili
fălei publice - cu oferte închise şi 

sigilate - pe cari concuren1ii le vor 
·Înainta primăriei Rovine, de unde se 
;1>0t primi - în cursul oarelor de ser· 
viciu - toate lămuririle necesare. 

Rovine la ~. Noemvrie, 1927. 

No. 422 Primăria. 

Se publică spra cunoştinlă generală, 
că în ziua 30 Decemvrie, 1927. orele 
9. se va 1ine licitatiune publică la acea
stă primărie pentru vinderea mobilie
rului ve chiu şi nefolosibil în birouri: 
scaune, mese, dulapuri, tablouri, cadre 
vechi împrimalelor şi tot felul de hârtii 
selecfionale de arhiva primăriei co
munale. 

Licifafiunea se va tine in conformi
tate cu dispozijiunile legei contabi1ilătii 
publice - cu oferte închise şi sigilate 
- pe cari concurentii le vor inainta 
primăiiei Rovine. de unde se pot primi 
- in cursul orelor de sreviciu - toate 
lămuririle necesare. 

în 'Primăria comunei Rovine, jud. 

17 'No. 2103/1927. 
I Rovine. Ia 3. Noemvrie, 1921. 

Arad Primăria. 

s
e- Publicaţfune 
in Se publică spre cunoştintă, că in 
TI -ziua de 30. Decemvrie. 1927. orele 12. 
le se "a line Jicitafie publică la această 
s- primărie pentru:cumpănuea urei cărule 
]- ,pe seama comuniei, repararea trăsuri
la -lor. cărulelor harnaşamentului, recvizi. 

zHelor de pompierii şi potcovirea ca. 
1- ilor comunali pe anul 1928. 
~- Licitatiunea se va finea în conformi-
i- tate cu dispozitiunîle legeicontabililă1ii 
.~ publice -cu oferte închise şi sigilate 
1- pe cari concurentii le vor înainta pri. 
:e mariei Rovine. de unde pot primi -în 

cursul orelor de serviciu toate Iămu. 
.tirile necesare. 

Rovine la 3. Noemvrle, 1927. 
No. 423 Primăria. 

Primăria comunei Rovine, jud. Arad. 

No. 2104/1927. 

Publfcatlune. 
Se publică spre cunoştintă, ca in 

a :ziua de 30. Decemvrie, 1927. orele 14. 
1. -se va fine licitatlune publică la acea

stă primărie pentru cumpărarea de 
pomi şi arbori pentru plantat pe stră

n -lUe!comunaleşi În parcuri pe anul 1922. 
. Licitatia se va tine în conformitate 

't:u dispozitiile legei contabilitătii publice 
- cu oferte închise şi sigilate - pe 
cari concurenUî le vor Înainta primăriei 
Rovine, de unde se pot primi - în 
curzul oarelor de rerviciu toate Iămu· 
rirle necesare. 

Rovine la 3. Noemvrie, 1927. 

No. 424 Primăria. 

Primăria comunei Ineu 
No. 1345/1927 

Publicaţiune. 
Se pualică Jicifajie publică pe ziua 

de 1 Decemvrie a. c. oarele 11 a. m. 
Pentru facerea hainelor de iarnă pentru 
7polilişti 2 imanuatori şi 1 servitor 
precum şi pentru 10 capale şi 10 pă
rechi cisme. 

Licitatia se va finea în localul pri
măriei cu oferte inchise şi sigilate in 
'conformitate cu dispozifiuniJe legii Con
fabilitălf publice. 

Pentru fie care În parte este a se 
inainta ofertă separat. 

Conditiunile se pot vedea în ourele 
'oficioase În biroul primăriei. 

Supra oferte nu se primesc. 

-(neu. Ia 28 Octomvrie 1927. 
Primar. Gheorghe Pantea m. p. 

! Notar subsf. Teodor Mesaroşiu m. p. 
No. 418 

No. 419 

Primăria comunei Rovine. lud. Arvd. 
No. 2100/1927. 

Publicatiune. 

Se publică spre cunoştintă generală, 
că în ziua 30. Decemvrie, 1937, orele 
8. se va tine Jicitafiune pudică la a. 
cea stă primărie pentru vinderea alor 2 
cai scoşi dela serviciu, alor 4. liieri ŞI 
3. tauri neapfj de păşire. 

Licitafiunea se va fine in conformi
tate cu dispoziUunile legei contabili. 
tătii publice - cu oferie închise şi si
gilate - pe cari concurentii le vor 
înainta primăriei Rovine. unde se pot 
primi - în cursul orelor de serviciu 
- toate lămuririle necesare. 

Rovin, 10 3. Noemvrle, 1927. 
Primăria, 

No. 420 

Primăria comunei Rovine, jud. Arad 
No. 2101/1927. 

Publicat june; 
Se publică spre cunoşl.infă generală, 

că în ziua 30 Decemvrie, 1927. orela 
10. se va tine licita1iune publică la a
ceaslă primărie pentru cumpărarea alor 
50. mim. porumb, 50. mim. pae de 
grâu şi 50. mim. tulei de porumb pentru 
alimentarea cailor şi animalilor de 
prăsire ale comunei pe anul 1928. 
Licilatiunea se va fine în conformitate 
cu dispoziliunile legei contabilitatii pu
blice - cu oferte închise şi sigilate 
- pe cari concurentii le vor Înainta 
primăriei Rovine, de unde se pot primi 
- in cursul celor de serviciu - toate 
lămuririle necesare. 

Rovine, la 3. Noemvrie, 1927. 

Primăria. 
No 221. 

Primăria comunei Cetatea 
No. 2330/1927. 

Publcaţlune. ' 
Pentru darea in întreprindere a lu

crărilor Înpreunate cu conpacfarea căr
lilor de legi, regulamente etc. ce UlA. 

mează a Se efeptui în anul 1927 Se 
va Unea licitatie publică cu oferle În

chise şi sigilate, in conditiunile Art. 
73 - 83 ai legi conlabilitătli publice, 
la 16 Decemurie 1927 ora 11 a. m. 
În biroul Primăriei. 

Condifiuni1e şi caietul de sarcini se 
se pot. vedea la N olaN comunal. _ . ~ " 

Cetatea, la 1 Noemvrie 1927 
Primăria. 

, No. 431 

\ 

Primăria comunei Rovine, jud. Arad 
2110/1927. 

Publlcatiune. 

Se publică spre cunoştintă generală. 
că În ziua 30. Decemvrie, 1927. orele 
18 se va tine licihltiune publică pentru 
reparafiunile mărunte, ce se vor ivi din 
caz în caz în cursul 1928. Ia edificiile. 
grajdurile, fântânile, oborul şi podurile 
comunale. 

Licitaliunea se va tine În conformi
a te cu dispozifiunile legei confabilitălii 
publice - cu oferte închise şi sigiJate 
- pe cari concurentii le vor inainta 
primăriei Rovlne, de unde se pot primi 
- În cursul orelor de serviciu - toate 
lămuririle necesare. 

Rovine la 3. Noemvrie, 1927. 

Primăria. 
No. 430 

Primăria comun ei Rovine. jud. Arad. 

No. 2106/1927. 

Publicaţiune. 

Se publici spre cUlloşfinfă, că in 
ziua de 30. Decemvrie, 1927. orele 
16 se va line licitajiune publică la a. 
ceasla primărie pentr compadarea re. 
gistrelor şi cărfilor de legeişl speciali
tate, asemenea pentru furnizarea hâr
tiei, imprimatelor şi recvizifelor de scris 
necesare primăriei noastre în anul 1928. 

Licilaliunea so va finea În confor
mitate cu dispoziUunile legei conta. 
bilităfji publice - cu oferte Închise 
şi sigHate - pe cari concurentii le 
vor Înainta primăriei Rovine, de unde 
se pot primi - in cursul oarelor o. 
ficioase toate lămuririle necesare. 

Rovine la l. Noemvrie,' 1927. 

No. 426 Primăria. 
•• _ 1: 

Primăria comunei Rovine, jud. Arad. 

No. 2107/1927. 

PUblicatiune. 

• 
Pomenirea lui Grigore Ghica 
Ministerul Instructiunii a ordonat 

tuturor şcolilor din tară, sol concureze 
cu ~pletatea cuvenită memoria dom· 
oului ,1 mucenic al neamului nostru 
Grlgorle Ghlca. Serbarea de pomenire 
a fost hotărtta pe una din dumlnlcele 
lunei O ~tomvrle din acest an. CAci in 
12 Octomvrie s· au implinit chiar 150 
de ani dela moartea vestltulul dom
nitor al Moldovll. ŞI domnul ministru 
al InstrucţiunII publice s'a gândit, cA. 
in aceste vremuri otrăvite cu tot felul 
de curente internationale, conumlste 
şi bolşevice, "şcoala nu trebue să 

treacă pe lângă faptele mari, fără să 
scoată din de toată tăria lor educa
tivă. Pregătitoare a vIItorului din În
văţămintele Şi pretuirea trecutului 
şcoala trebue să se Identifice l u tn
treaga fiinţA a neamului şi sA prăs
nUlască nu numai zilele de mari bu
curii naţionale, dar şi pe cele de du
rere şi de jertfă şi unele şi celelalte 
fiind deopotrivă creatoare de putere 
moraIa" • 

Şi pentru aceasta, din nesfârşltul şir 
al martlrilor neamului nostru, s'a ales 
cu aceasta ocazie Icoana incununatA. 
cu razele suferlntll ale fostului domtl 
din ţara Moldovil, care in seara zilei 
de 12 Oc.tomvrle 1777 a fost atras in 
cursă de trimisul PortII şi a căzut 
străpuns de hangerele Ienicerilor turci. 
A căzut victimă a datoriei impllnltă 
până la capăt. A căzut apărând Înte
gritatea ţărII ce 1 se încredinţase spre 
pază şi conducere. A căzut pentru 
Bucovina. 

La Uceul de fete Elena Gh. Birfa 
din Arad pomenIrea eroului mucenic 
s'a făcut cu toată solemnitatea, in du
mineca din 3,0 Octomvrle. Dimineata 
]a orele 91/ 2 toate elevele liceului şi 
lntreg corpul profesoral au luat parte 
la s "rviciul sf. Hturgll, oficlat de pro
fesorul de religie. in capela Interna
hu lui die ;ezan. Răspunliurlle au fost 
date frumos şi InăltAtor de corul ele
velor condus de profesoara de muzică 
E. Papp. După sf. liturgle s'a sluglt 
un duios parastas, in decursul căruia 
ş.:oala intreagA s'a rugat pentru feri
cita odihni a pomenltulul Domn. A 
urmat apoi frumoasa ,i Instructiva 
conferinţă a d-şoarej profesoare de 
istorie V. Popluca. 

Serbarea s'a terminat cu cAntarea 
rugăciunII: Tatăl nostru şi cu dulosul: 
In veci pomenirea luH 

Cronicar • 
Pomenirea lui 6r;oore fihicB 

La liceul "Moise Nlcoară" pome
nirea s'a făcut in sala festivă a lice
ului în ziua de 6 Noembrle a. c. 

Se publică spre cunoştintă, ca In 

ziua 30. Decemvrie, 1921. orele 161/ 2 

se va fine licitatiune publică la această 
primărie pentru furnizarea alor 250. m. 
lemne de foc pentru Încălzirea primă
riei, şcoalelor şi locuinfelor notariale 
pe anul 1928. 

Licifafjunea se va finea îe confor- Serviciul divin a fost oficlat de pă-
mitale cu dispozipuni1e legei conta- rintele Ştefea catihetul liceului, con
bilităfii publice - cu oferte închise şi ferinta Instructivă şi atrăgătoare despre 
sigiJate - pe cari concuren1ii le vor personalitatea vo~vodutui _ Gri g ore 
inainta prImăriei Rovine, de unde Se I Ghi~a şi a impreJurărl10r In care a 
pot primi - in cursul orelor de ser. mUrtt a fost tinutA de 0-1 Prof. Gărl-
viciu toate lămuririle necesare. nescu Iar corul IIceulut a :fost condus 

Rovine la 3. Noemvrie 1927 de mâna pricepută a D-Ial Aurel Po-
- ,. povlcl. 

Nr. 427 Primăria 

Nr. 2434'{ /1927. 

- Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştlntă generală, col 
pentru darea tn Intreprl adere a intre
tinerel şi controlărlt oroloagelor de 
turn pe anul 1928, În zina de 20 De
cembrie 1927 ora 10 a. m. se va ţinea 
licitaţie publică cu oferte închise [n 

bircul Serviciului economic (Primăria, 
etaj Camera Nr. 104) ia ~onformltate 
cu Art. 72 şi următori! din Legea asu
pra coatabllităfll publice. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
la Serviclul economic În orele de ser
vJclclu. 

Arad, la 7 Noemvrie 1927. 

Nr. 445. Serviciul economic. 

Cele mai fine 
comode 

eftine 
moderne 

Rep. 

durabile 
elegante indiJjliminfe se 
confectioneazA la co
mandă in atelierele IOAN 
QOICEA, Arad. str. Emi
neseu Nr.4. 

Mare magazin cu un 
bogat asortiment de pan
tofi şi ghete de ceamai 
superioară calitate pentru 

"-- D~,~m .. ne ,i Domni. 

~46 
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InîORmtlrlUnl. Buletin" săptămânal. , 
'li",-;. 

,In urma dizolvării consiliului I Anchete cu privite la vdmuirea (0- Situaţia politică 
judeţean, Ministerul de Interne a letelor poştale. Sunt îndeajuns cunos- Internă. 
hOfărât o nouă alegere în ziua cute plangerile făcute în contra oro- ________ ~ __ . Ex c ernă .. 
de 10 Decemvrie- 1927. Se vor ccdl"u!ui urmat Ja vămuirea coletelor Din cercetarea documentelor Presa engleză şi germană sa~ 
alt'ge 30 consilieri Şl ,10 sup- po~taJe "sosIte din ,străI~ătate. In spe-I găsite asupra D-Iui Manoilescu lutâ cu entuslasm htitărârea so .. 

. leanţi. , clal actlvltate~ oficiulUI vamal de .pe când se reÎntorcea dela Paris şi vletelor de a participa la lucrăril~ 
• lângă pc,ş!a ~In Arad II - conceslO- acasă la O-sa rezultă că fostul pentru dezarmare de la Geneva. 

s~ntă unei smgure ,persoane - lasă subsecretar de Stat s'a făcut vi- Le Temps crede Tnsă - şi cu drept Suntem informaji că În comuna Bârsa 
jud. Arad nu s'a oHciat serviciul reli
gios pentru pomenirea marelui voevod 
Mihai şi penlru onomastica M. Sale 
Regelui Mihai I. deşi COmuna are doi 
preoti din care unul a fost acasa şi 

deşi au primit ordin În acest senz. 
• 

Prefectura PoliJiei Arad, în urma ce· 
rerei Politiei Brad a arestat pe indivi
dul Mafusckh Iosif implicat cu mai multe 
furturi prin spargere În acel oraş. 

mult de dont şi chIar şi Camera de w " ă S 1 
C t I d I d t 1 dl A d' novat pentru urmatoarele scopurJ cuvânt - c OVlcte e nu sunt 

omer Ş enus ren ra s a v·t ~ mânate la Geneva de dorinţa 
t 1 "1 i f t urmarI e: ocupa cu rec amat lJ e ce -au os d W I . . It ă 

adusI:' la cunoştlnţă. In baza acestor 1. A conceput un plan de răs- ezarman or CI ma] mu ca s 
" jese dm izolare in care se află. reclamaţiunl Oir. generală a Poştelor turnare al ordinei dinastlce. 

a ordonat facerea unei anchete la faţa 2. A fjxat mijloace pentru lnfăp- Nu este exclus ca sovietele să 
locului Însărcinând un delegat al Di- tuirea acestui plan de ridicare a ia parte la conferinţl pentru de-
recţiunel cu executarea el. cetăţenilor con t r a autorităţii zarmare cu scopul ascuns de a 

. o zădărnici. Delegatul va incepe cercetările la regeşti. 
Acest scop se şi Intrevede din 

începutul săptămânel viitoare. 3. A început executarea lui, prin un artl col al Oflciosului sovietic 
• mijloace care duceau la război " Isvestia" in care se spune că 

P~~r-o-b--I-em~'-a-G-;-'U·-~t--~r-l·-l·~p~~a'-te-r'-'n'--l~t-~-tl'-l'-~~~~eş-te~~~'~~-ng-u~r:-~~d-;-e;-;~~~;-Ş~-jg-:~~-pr~jn CliV i
1
1 •• POe1nMtru ·lexec~tairtea Rusia nuvasemna pactul asupra 

a a a p anu Ul, . anOl escu, sa n 0- arbitraJ'ului obligatoriu" Ne intre-noua Constituţie, care spune textual p . t~ i t ă 
vărăşitla afiS cu o cea a n reag băm atunci la ce stuj'eşte parti-- In jurul intervievului d-Iul 

mintstru de justIţie. -

(Deşi redactia nu are aceleaşi păreri cu 
autoarea articolului, II publică pentru a do
vedi că respectă şi ideile altora asupra unei 
chestiuni Importante ca cea de faţă.) 

Declaratiile d-Iul Stellan Popescu. 
in privinţa unificArII legislative, publi
cate deunăzi in "Glasul Cucovinel" şi 

"Universul" prezintă din punctul nostru 
de vedere, o gravitate, care trebue să 
fi turburat adânc, mal ales pe femeile, 
dhJ teritoriile alipi te. ŞI IatA ce spune 
despre codul ctvil: .Aceasta materie 
cere timp îndelungat şi studiu amă

nunţit. Sunt atâtea chestiuni grele şI 

contraversate - amintesc de pildă ÎD 
treacăt chestiunea paternităţii - cari 
nu si pot rezolva atât de uşor. Şi in 
privinta codulUI civil, se studiazd ches
tiunea extinderii codulili Towân asupra 
tuturor teritoriilor. Avem doar uu 
consiliu legislativ, şi în consiliu o 

. comJsluDe specialA care lucrează la 
noul cod clvll. AdevArat să fie că 

docta adunare n'a putut găsi până 

azi o formulă acceptabil~ in chestiuDea 
căutării paternitAtII, autorizatA inel 
din 181 J~ de codul civil austriac şi 
recunoscută de asemeni de legIslaţia 

ungară Î 

In Ardeal, Bucovina ,1 Bănat, este 
deci in funcţiune d. atunci, ,1 in Ro
mAnia modernA afJăm 19~7, că a rl
mas o chestiune atât de grea ,i de 
contraversati, incât paralizează lucrl
riIe comlslunef şi DU De mal rlmâne 
decât extinderea. Aplicarea extlDderli va 
agita pentru multă vreme noile ţiDuturl, 
" astfel de Inovaţii nu se pot expe
rimenta des. Atunci evident, am putea 
~Dsidera noul cod ca inmormintat 
pe veci ,1 .t trebui să ne resemnăm 
la Itablllr~a .slDe dle" a vechiului şi 
Feacţlooarulul nostru cod civil. 

Dar asta este o ImposlblJltate mo
rală, meaitA să micşoreze incă odată 
prHtlglul legilor. Nu putem trata 
Dolle provincii ca pe nişte coloDII 
africane, fmpunAndu-Ie prefaceri fun
damentale fără adaptAr~ Uri conto
piri folositoare Două şi lor. ŞI daci 
măsura este Inadmisibilă iD gener(', 
dia pUDctul de vedere temenin ar fi 
cea mal bratali nesocotintA a unor 
drepturi cAştlgate ,1 exercitate de de
cenII cu o perfecti ordine ,i demni. 
tate. Legulrile austrlace,l1ogare şi ru
I~Ştl recuooşteau femeilor o mare 
parte din dreptarl1e civile, fnexlstentd 
ID codul romAn. ; 

Pentru Doi. tn vechiul Regat, men .. 
fluerea indelungati a codului actu«!, 
este tie pe acum o frustare şJ- "jlp. 

la articolul 6, că: Noul cod clvll va . d t ă· . d 
de aventurien, e s r lnt e neam, ciparea Rusiei la conferinţa de-fi legiferat pe bau deplinei egalităţi d f' ţ" • . ţOI . tă e nau ragla 1 al vIe 1 Cem cau zarrnării ? 

a ambe lor sexe - dar pentru femeile I d w t . 
un iman e scapare n preajma . _ Incordarea dintre clasele djD provinciile allpite extinderea pro- 1 ' d t â t j d 
mari or aventurt, e r n orl e sociale din Austria pare· a fi ectată ar fi o deposedare unică. "1 d t . ţ" i 

Femeile măritate nu cunosc acolo toate categorii e, e ~xpa fla 1 n ajuns la o destindl:'re prin apelul 
neputinţă de a muncI t,n f.me! ~~ ce social· democraţii ]'au adresat 

toate neajunsurile autorizaţie! marltale viţioşi şi de declasaţt al vlet.l~= Monseinorului Seipel. . 
mânuesc fondurile ce le aparţin iD N i d ţ I 
propriu, fără nici O stânjeneală. Lor ereuşita" n as~menea con I Il - In Germania, naţionalii do-

era fatal aSIgurata. resc să vadă tntronată· din nou DU 11 se inchid ghişeu riie băncilor 
unde îşi vor fi depus economfile, Iată ce scrie despre această monarhia şi fac dificultăţi guver, 
flindci la ridicare nu s'au prezeDtat chestiune .journal de Dt!bats" nului Marx. 
cu autorizatia sotului. Ele nu cunosc unul dintre cele mai serioase ziare - Tratatul de comerţ greco
ca noi toate umlHtltele incapacîtAlli politice din lume sub semnătura jugoslav a fost in fine semnat~ 
civile şi perspectiva· acestei tnjosirl, directorului său "D·l Augusle aducând speranţa soluţionării şi 
nu poate provoca decât o legitimă Gauvin.o tI In t r i g il e prinCIpelui altor probleme importante fntre 
Indignare iD rândurile lot. Ciudat dar Carol şi ale pretenilor săi pro- cele două State. 

( 

l 

r 
t 

al llhertătll le-ar oferi reintregirea voacă turburare in România toc- OJată cu aniversarea republicei 
neamului. odatl cu unificarea legls- mai când această ţară a. e nevoe turceşti, s'a constituit noul gu~ 
lativi. Dar nu putem crede, ca această de concentrarea tuturor forţelor vern otoman cu Ismet Paşa la 
propunere sa fie ultimul cuvânt fD pentru consolidarea statuluI. presidenţie. Sovîetele au trimis 
chestiune. 0-1 Ministru De spune, că Lnmea ar fi fost mai indulgentă cu acest prilej calde urări gu
legiuirea codului penal şi procedura dacă principele Carol ar fi fost vernului din Angora. te 
peDală, vor fi prezintate corpurilor exclus dela succesiunea tronului - Problema Tangerului s'a A 
legiuitoare io Noemvrle ,1 Ianuarie, prin măsuri arbitrare. Dar dânsul deschis din nou. Marea Britanie ~ 
ComlsluDile respective şi-au indeplinit a renunţat voluntar şi formal]a va avea dacă nu uu rol de ar- ti 
de=! misIunea. Urmarea logici ar fi1 drepturile sale. El avea de ales bitru in această chestiune va avea a, 
ca şi comlsluDea codului civil să pre- intre tron şi satisfacerea fanteziilor cel puţin rolul de mediator. "' d 
ziDte Doul text in cel mai scurt termen. lui scandaloase. Şi-a părăsit soţia Tratatul de alianţă intre Franţa 

s 
ţ 

1 

C 

tI 
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adunării deputatilor, fiindcă sunt vre-o stimată de toată lumea ca să şi jugoslavia a fost pregătit aj 
2 ani de când functioneazi consiliul petreacă in străinătate. Cu toate pentru semnare. Acest tratat este OI 
şi nici Codul lui Napoleon n'a cerut avertismentele ce i s'au dat el a fundamentul politicei franceze in v( 
atâta vreme de elaborare. Jn 4 ]uDI a perzistat In greşalele sale. De Balcani şi nu aduce nici un pre- d~ 
fost redactat proectul francez. de cel altfel fncă din timpul adolescentei judiciu Italiei şi Angliei, care au In 
patru magistral' aleşi de Bonaparte. a arătat că ti lipseşte cu desă- fost instiinţate de altfel de con

Oaci lucrările merg atât de incet vârşire simţul răspunderilor po- ditiunile şi scopurile tratatului. 
]a comislunea codului incât tDdrep- Jitiee şi morale. Franţa ar fi dorit un tratat analog !!!!! 

tătesc pesimismul guvernului, care intre Italia şi Jugoslavia dar Italia J 
pare acum II considere prelucrarea In plin răsbof, deşi ca ofiţer, l'a amânat şi a rechemat la Roma 
de a dreptul imposibIlă. trebue sA tie t R ă 
un motiv, un viciu de metodă fn con- a plecat n usia ca s se cu- pe ministrul sâu dela Belgrad .. 
ducerea lucrărilor. nune clandestin cu fiica unui Etern nemultumita Italie' 

Interesul tuturor. cere atunci si se maior. Este de mirare, că atunci In parlamentul din Belgrad •. 
caute Ură intârzlere UD mod mal când Ungaria desfăşoară o acti- faimosul Radiei a făcut un nou: 
practic de elaborare, care să ne dea vitate conrupătoare, când Sovie- scandal care va avea urmări 
noul cod făgăduit de Constituţie, che- tele fac manevre la graniţele Basa- ].t 
mat intr·adevăr să unlflce, Iar nu si pO 1 ice. 
dezbine să se batjocoreasci ca ex- rabiei se găsesc oameni politici 0·1 Bar tel vice-preşedintele· 
tlndere. chiar şefi de partide, care să-I In- consiliului de minIştri a Poloniet, slI' 

Craiova. X. 1927. curajeze la recbemarea fostelor a făcut declaratiuni prest i tn prl- cel 
Maria. Pop. drepturi la tron. vinţa tratatului de comerţ cu Ger- esC 

====A==dm=i=ni=str=a=ţi=a=F=in=a=n=c=iar=ă==A=ra=d=. === -Discutia la Mesaj s'a IncheIat mania. Semnarea tratatului de-o tlll~ 
No. 37622 din 5 Nov. 1927. prin vorbirea O-lui Chirculescu pinde de intentiuni1e pacifiste ale' sp 

Care a accentuat necesitatea păci i Germaniei faţă de Polonia. pel Se aduce 1& cunoştinţa generali a tuturor 
contribuabililor ca pentru a/beneficia de 
sculirea de impozitul global pe J 927 a ve. 
niturilor clădirilor construite dupi 23 Iulie 
1921 r ~ până în prezent şi care imobile 
pe anul 'curent se găseso în prealabil seu
ilie:de impozitul elementar pe c1idirl însă 
veniturile lor au fost cuprinse în venitul 
glObeJ a contribuabilului respesctiv, urmează 
~a cel mai târziu până la 15 Nov. a, c, 
jeei "Cari; je găsesc în asemenea condiţiuni 
s4 tntJbtfttl, câte o cerere în şcris fie la 
Administraţia financiară fie la percepţia res
pectivi, priJţ. QUe ~ ceari a le scădea CU 

diferenţa de impozit global pe anul 1927. 

.'\'''';''0;''' Tiparul Tipografiei 

nel 
şi armoniei şi prin cuvântarea - La Buda-Pesta s'a tnaugLl~ , , 
d·lui I. O. Duca ministru de In- rat statuia ceho-slovacului Kos
terne, care a pus faţă in fată suth care a fost capul revoluţiel' ren 
opera constructivă a guvernului din 1848 pentru independenta :u~ 
cu politica nedreaptă a minori· Ungariei. La aceastră tnaugurare· 
tarilor şi negativă a O-lui Mania. - sora noastră Italia a trimis o de- . ata 
La Alba-Iulia işi vor da mAna ]egaţlune foarte numeroasii iar II 
national-tărăniştl cu blocul mi- reprezentantul Italiei a vorblt]a dep 
noritarHor. . cot cu Apponyi. lor 

und 
7 

Sâmbătă la operă: "Eveghenie oneghin." -Dlecezane AI"ad 

ti a 
pla 
rat 
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