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De ce această atitudine? 
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cinilor noştr~, ~e origi,~1\:~~~~;~~ 
mea, zace mzumta d~~a ~ fi • 
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tate a românească ~~înPu~;.:i': 
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Arad 27 August 1927. 

dM"'NP"" ti .. '"'1* 

fii utoare pentru sinistratii , 
de grindină din jud. tlrad. 

primul loc menaj2~e. Legăturile 
ce le· au avut mmoritam local, 
cu partidul naţional-liberal, au 

Ziarele minoritare locale, ni-au neştimai siab~, decât c~le mi- fost totdl:auna plăcute; toate a Se ştie prăpădul cauzat de grindina 
adus vestea, că Dumineca vii- norJtare. ranjamentele legate au fost cu căzută în ziua dt 2 lalie anul curent. 

, toare va SOS1 la Arad ex:tediţîa In plus, tocmai Drin coloanele sfinţenie respectate. Tocmai ra· Multe comune dlTl părţile sarace şi 
federalizatoare a dlor Kun ŞI noastre am arătat de atâtt'a ori porlunle ace~tea de perfectă af- bâfltuÎle de PIatra ale judetului a tre
Fried. Cu această ocazie orga- şi în mod foarte loiel (;l.lm sunt monie au fost dovada unei re- buit sa fie ajutate caCi locuitorii nu 
nizaţiile comerciale mmoritare din privite in cercurile oficiale ro- clproce inţclep;;luni, care lw-a mat aveau hrantl zdmcd 1/eces~ra 

. Arad vor hotărî dt fimtiv asupra mâneşti acţiunile de separatism fost invidlată de alte oraşe. Ori DI Plef ct J Georgtscu. vpJtat ele 
: jntr~ril .lor in f~der~tja tuturor or- I mln'mtar. DI gentral Văitoianu din partea noastră nu s'a comIS Di. Subprefect Dr. AU~lIslln Lazăr a 
gamzaţlllor mmuntare negusto- a făcut nişte dedarbţii atât de imenţionat nimic pentru slăbirea luat tO:lte masunJe necesare ca să vină 
reşti din regIUnea de dincoaCe limpezi şi concludente; nu au ori chiar răsturnarea acelor ra- f in (Jju~~rI1! sltl!stratiIO~.. . 
de CarpaţI, - proiectată de sus fost ele Inţelese? Sau au fost, porturi cetăţen~şti. Nu Îllţtlegem AstJe. s a t~tmlS trei vo'!oane ŞI ;u.

pomeniţii domni.. şi nu se ţine cont de acde sfa- de ,ce mmont<lrii le negl1gâ, de r71at.lle de grall. ca 111l aJutur proVl-

Această acţiune işi are impor- turi, ci se ia o atitudine făţişă dragul unei at.ţ1um efemere: fără zO~~l:a(J;art!:~~orJOlQ_Mare); Ctocna 
tanţa ei; să ne oprim puţin, să contra lor? Voim să o ştim! valoare, care nu credem, ca are (Muvila, Fm'ş, [OSi]ŞI şi Pescari); Vâr
vedem cum se p.-ezintă ea din Cred minoritarii nostri, că dacă alt sc~p, decât seoat.erea la su- furBe (Avram [on,;u, Lazuri, Maguli
punct de vedere al minoritarilor, pe teren polttic, - unde t xistă praţaţa a d-lor Kun ŞI Fned~ d~la cea); Gura Hon1if (Bonţ .. ştl, Boltele 
şi in special din punct de vedere Interese, cari pot justlflca o ac- cari mCI.,. o~aşul nO,~r~ ~I mCI Honţişor); Plescuţa (Ac/Uţa, Durnhra
local. tiune de dlferenţiare pe naţiona- mHlontart, ce locues .... Intr ins.,ul, VlJ, Gura Vaii, Talogi, Rostoci). Ace-

Platforma, care o folosesc ini- I1tăţi, nu a fost bine primit se- nu pot aştepta niCI un bmt', eac) ste notari .. ,[e .~unt airz plasa Halmagiu 
tiatorii acestei noi federaţii, e că paratismul lor, va fi el favOfabil indreptarea lucrurilor ŞI ajllngere~ ŞI Seblş 
doresc să adune într'un mănun- apreciat pe teren economic. unde scopunlor noastre este poslblla In o/ară de at.:eosta pentru popula
chiu toate corporaţIile, asocia- o djf~renţiare pe naţ!Onalităti este numai prmtr'o colaborare locală lil saraca şi sinistraUi din plasa Se-
ţiile şi alte socIetăţi profesionale de-a dreptul o provocare? Prin sin,.;eră şi armo~lcă. b/$ s'a şi distribUit un vagon de jdind, 
pentru apărarea şi reprezentarea urmare la ce e bună federallza- Specia! ne surprinde tşirea Pentru ca distlioutlQ sa se fuca în 
intereselor negustoreşti, - infiin- ţ{'a d-Ior Kun şi Fried? d-IUI dir. Farag6, p!"eşedmtele modul cel mai drtpt s'au infiintat co-
tânct apoi un birou ctntralla Bu- S'a mai spus, că acţiunea ar Corooraţiei cornerciale iocale, din misiunI de distrib"ire Coriipuse din. 
cureşti, pentru a avea contactul avea drept scop fi lal închegarea atITl'.dim â sa pflJdentă de p.ână pntorul p/ăşii. primarul şi noturul co" 
nemijlocit cu autorităţile centra- unui partid economic minoritar (I!) aci, al1gajându- se intr'o ilcţlUne munti ŞI membrii delegaţiunit perma
le, - şi lucrând mână in mână (?) care ar avea chemarea să fn- rău văzută de cercurjle româneşti. nente a comunei. Toi pentru sinistratii 
CU celelalte orgamzaţii româneşti drepte greşeli!e comis~ de parti- , Ori crede D· Sa, că sltuaţia de de efindiod s'a intervenit la Ministerul 
din capitală. Federala aceasta se dul of;cial maghiar, cu ocazIa Schlepoentraegtr a d lor Kun şi dt; ll/ferne şi de Domenii ca să trimită 
zice, că voieşte să apere mai cu legării sau nelegărH ultimelor Fried vClloreaz-ă mai mult, decât grau srlecţional PC1ltru insămanţare cu 
efect şi mai intensiv interesele ne- pacturl electorale. El bine, pur· consideraţia, de care se bucură pretul cel mai redus posibil şi cu in
gustoreşti. Ne indoim de sincerita- cezând din punctul de vedere au- intre români; sau că luând parte lesflire de platd saf/. sa se restitue in 
tea acestor intenţii. Pe teren eco- torizat, exprimat de dl general activă iotr'o miscare provocătoare natl/ra din recolta anului 1928. 
nomic sunt numai interese ~lrofe- Văitoianu, pe lângă forma ne- foloseşte instituţiunei ce conduce? S'a mai cerut apoi pentru rtfacerea 
sionale de reprezentat şi apărat, I serioasă, in care este exortmată, Fixând acestea fapte, facem gos:JodăriiLor distruse bani lJantru im
cari sub nici un motiv nu pot fi sub- J această intenţie minoritară. este constatarea, că nu noi ci mino- prumilfari ieftirre - cu procente foarte 
divizate pe naţionalităti mai ales in fond total greşită, şi fără va- ntarii au fost ceice au provocat, mici. 
când e vorba să fje susţ,nute tocmai loare practică. şi 'n scurt timp se va vedea cât Din ceit de mai sus .o:e vede cată gri
faţă de autorităţi. Dacă minori- Peste toate acestea, sunt şi oreţlleşte protecţIa b!cefală Kun- je desmteresa!d are DI prefect 1. Ge-
tarii noştri ar dori in mod s1n- interese loc;.lle. cari trebuesc in Fried, oreferită de ei t orgt'sca de populr;tia judt'IIlI".li Arad. 
cer să-şi ajungă numai scopul .. -.- ..... -. -... - ..... -... _-~- .~ .... -----------
mărturisit, - il puteau ajunge cu mă a opiniei publice decât ... frontul ferice. Evident, multi pică şi pe frontul 
mult mai uşor intrând ca mem- frontul c~ltur~1 ~~ W~St. cultural de west. cultural de west. Profesori de toate 
bri 1n vre-o organizaţie comer- In fata acestei un anime îmbrătişeri gradele, magistrati de toate cajegoriile, 
cială existentă, cum e d. e. Sfa- Odinioară o nobilă d-nă, privind ma- de sufocantă simpatie, noi ceşlia cari medici şi al1i - mai pu1ini - pro-
tul Negustoresc, care are un 8- sascrele pe cari le făptuiau revolutio- trăim de mai mulli ani la granila apu- fesionişti liberi. Cfili nu vin cu geaman
parat, cu ramlficatli pe întreagă narii primei republiCi, a exclamat: ,,0, seană fără să ştim că facem parte tanele pline de dirti şi unelte, cu suf
ţara, _ şi organe centrale ire- libertate, câte crime se făptuiesc în dintr'un "front cuHural", rămânem cam telul plin de juvenil entusiasm şi cu 
proşabtle. numele tău", nedumeri li şi in joc să ne simtim fla- mintea aiurită de promisiuni. fiecărui 

Organizatiile negustoresti mi- Mufatis mutandis şi epigonizâd am tati de acest surplus de atentie colec- an şi fiecărei categorii i se articu-
noritare, ce înţeleg d- nii Kun şi putea afirma În voie: ,,0, front cllHu- tivă, ne apucăm, dimpotrivă, sil·i slabi- lează sacerdotal, de către oameni -
Fried să federalizeze, au in plus rai de west, câte aberaţii şi făgăduieli Iim palogeneza. I inadins creiaU pentru aceasta în postu
şi partea slabă, de a fi rămase deşarte se fac in numele tău", fără să ne batem prea mult capul riie centrale, '- cuvinte magice ca 
In fhnţă de pe vremea erei un· De vre-o câteva săptămâni nenumă- - nu pentrucă am avea geniaie intuiUi misionar. apostolat - o, aposlolat, 
gare, cari orice s'ar zice, şi fără rată multime de competen1e - reale de trimişi speciali ai presei bucureş- câte mizerii se mai fac şi în numele 
să avem aparenţa de a insinua, - sau Închipuite - se închină şi bat mă- lene, ci pentru simplu motiv că suntem tău! _ .. şi-n fiecare an se iau ochii 
şi- au păstrat ceva din spin tu 1 tănii către oropsita făşie de pământ de mai multi ani martori cotidiani ai unor oameni - deslul de inteligenţi 
vechiu exclusiva şi ostil nouă românesc dela granita apuseană. frământărilor de t.Jt felul dip acest colt ca să vadă realilatea hidă dacă n-ar 
românlJor. S'ar părea că nici un reportaj de de tară - şi fără să ştirbim cu nimic avea şi entusiasmul tineresc, .- cu 

Prin urmare acestea fe derali- gazelă nU e complet dacă nu atacă idilica simplitate a lucrurilor, măriuri. prestidigitatoricele sclipiri ale unui Iri· 
zate vor produce efect diametral problema frontului cultural de west. sim că nu vedem decât două cauze potetic spor material pentru "zona 
OpUS intenţiilor mărturisite de S'ar părea că nici o institujie cultu. care să fi determinat vijeliosul baraj, eteroglotă"'. 
iniţiatorii federalizării. Era cu mult rală nu-şi îndeplineşte menirea dacă din ultimul timp, al frontului cultu~ Tot permanent periodice sunt anualele 
mai cuminte din partea dlor Kun nu afirmă intentia de a activa pe fron- rai de west. una permanent.perio- anchete estive ale presei bucureştene. 
şi Fried dacă le lăsau în pace tul cultural de wesf. S'ar păre.a că dică, alta, occidentală. După ce În fot cursul anului nu se 
acele organizaţii, pentru a-şi pă- inima tării nu mai pulsează în Capi- Prima o cunoaştem de mai multă ocupă decât cu evenimentele politice 
stra un caracter local, - şi să laIă ci pe frontul cultural de west, vreme. Mai precis: de la unire încoace. şi - faptele - diverse, vara când 
nu atragă atenţi unea publică a- că cea mai mare parte a oamenilor In fiecare an când se repartizează redactiile epuizează preocupările sen· 
Supra lor, căci excită spiritele, politici au devenit pioi hagii ai fron- posturile in diferitele resorturi, cei mai zationale, marile cotidiane centrale îşi 
provocând O explicabilă temere tului cultural de west că, Însfâr- buni din fiecare specialitate sun! În- aduc aminte şi de manifestările eul· 
in cercurile negustoreşti româ- şit, nu există preocupare mai de sea- drumati spre diferitele fronturi peri- turale. (Va urma). 

---------------------------------------
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, .. e _Anâncă 
! 1-' eftin şi bine i 
I Funcţionarii public1 au 20 % reducere. I - .... - .. 

Ca să vă faceti ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 lei în sus, 
Ghete noi pentru barbati în
cepând de la 600 lei in sus. 
Pingelitul ghetelor bărbăteşti 
100 lei, femeilor 80 lei şi pentru 
copii 40 lei. Repararea tocurilor 
la ghete 20 leI. Reparaţii mal mici 
10 lei. Pentru fie care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratului public. 

78 Ilie Nadaski 
'piaţa Peştelui 19. 

823/1927. 
Primăria comunei Turnu 

PublicCltiune. 

I 

Se publică llcltaţie publică pe ziua 
de 31 August a. c. pentru furnizarea 
alor 10.000 kg ţ!ment necesar pentru 
trotoarele din lnternul comunei şi 

pentru intreprinderea lucrArilor precum 
şi furnizarea alor 2 vagoane de lemne 
pentru încălzitul birourilor primăriei. 

Coneiţiile de licitatie să pot vedea 
_------,--,-"Liln!c la primărie. 

Ofertele închise şi sigilate se vor 
inainta Primăriei până in ziua Iiclta
tlunei. 

LIcitatia se va tinea în conformi
tate cu art 72 - 83 din lega conta
blliltăţii publice. 

Turnu la 12 August 1921. 
No. 176 . Primaria. 

Primăria comunei Wiesenhaid 

No. 711;1927 

Concurs 
Pentru complectatea postului de im

piegat comunal la primăria comunei 
Wiesenhaid judefuI Arad, publicăm 

cOncurs 
Retributiunile sunt cele prevăzute în 

Bugetul comunal. 
Weisenhaid la 15 August 1927. 

Notar: 
Suciu 

No. 178 

Nr. 1684 827. 

Public(Jtiune. , 
Pentru confectionarea alor 11 ves

toane, 11 pantaloni şi 11 perechi de 
ghiete pentru politistii şi servitorul co
munei se va fine a licilatiune cu oferte 
Închise şi sigilate în conformitate cu 
L. C. P. în ziua de 30 Sept. .1927. 
oare le 10 în biroul primăriei. 

Amatorii vor depune deodată cu 
ofertele şi o garan1ie de 5 % din suma 
oferită. 

Caetul de sarcini, se poate vedea 
zilnic in cursul orelor oficioase in bi. 
roul notarului comunal. 

A.radulnou la 18 August 1927. 
Primaria. 

No. 179 

PUCHER 
MagazlD de sobe 

şi cuptoare 

TRIBUNA NOUA Nr. 38. 

_w 
Cuie mai frumolu SOBE şi CUPTOARE de teracotă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela Un 

loc la l:l~lul se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul de sobe 
din Pia1a AVRAM IANCU No. 3. 

-

Rog onoratul public am da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. 

Depozitul de S O B E de teracotă din Bulev. Regele Ferdinand (casa 
Dengl Nr. 63 - 65) primt şte orice fel de comenzi dUDă plac, face sobe 
ooi, sobe pentru gătit. reparaţIi ŞI orice lucrări în tera coti cu preturile cele 
mai reduse. 

Cer concursul Onoratulul public. 
76 

Dela Primăria Turnu 

No. 823/1927. 

I?ublicatiune. 
Se publică liIiiafie publică pe ziua 

de 31 Augusf a. c. penlru furnizarea 
alor 10.000 kg. timen' necesat pentru 
trotoarele din internul comunei şi pen· 
tru intreprinderea lucrărilor precum şi 

furnizarea alor 2 vagoane de lemne 
pentru Încălzitul birourilor primăriei. 

Condiliile de licitatie se pot vedea 
zilnic la primărie. 

Ofertele Închise şi sigilate se vor 
Înainta Primăriei până în ziua licitafjunii. 

Licitatia se va (inea in conformitate 
cu arI. 72- 83 din legea contabilităjii 

publice. 
Turnu Ia 12 August 1927. 

Primăria 

No. 176 

Comitetul Şcolar din Pănafulnou. 

No. 22/1927. 

I?ublicatiune. 
t 

Se aduce la cunoştiintă. că în ziua 
de ;ZS. Septemvrie 1927. ora 12 se >ia 
fine licitatie publică cu termin scurt pe 
lângă oferle Închisă în localul şca

lei prim. de sfat Pănatulnou, pentru 
podirea unei săli de Învăjământ, văp

sirea uşilor ferestrelor etc. 
Caetul de sarcini se poate vedea în 

biroul direcforial. 
Comitetul şcolar. 

No. 182 

Nr. 801/1921. 

Pub1icatiune. , 
Primăria comunei Sintea -Mare pu

blică licitaliune pe ziua de 50ctomvrle 
1927 ora 10 a. m. la Primăria Comu
nală pentru furnizarea a lor 96 m. lemne 
de foc pentru Primărie şi penfru notar. 

La licitatie se poate concura numai 
cu oferte Închise. 

Licitatia se va (inea in conformita.te 
cu legea contabilitătii publice. 

Sintea Mare la 19 August 1927. 
Primăria. 

Nr. 183 

CinRfJJB "M fi l UlM U R f ~ U lUI" 
-J' ...... -"'H ~. 

38 1927 VIIlj25-27 

SCHIMBUL de BĂRBAŢI 
In rolul principal: 

Oarkonyi mihâly - Beiltrice Joi 
şi Rilgmond Griffith. 

28-30 

Caualerul roşu 

Szerb Antoni 

Nr. 12 762/1\.127. 

Public(Jtiune• 
Se aduce la cunoştinţă generală, că imo· 

bilele locuibile proprietatea Primăriei deve
nite libere în baza Art. 30 a Legii pentru 
prelungirea contractelor de închiriere. potrivit 
dispoziţiunii Delegaţiunei permanente date în 
şedinţa din 11 August 1927, se vor Închi
ria continuativ pe cale de licitatiune publică 
pe timp de 1 (un) an şi anume dela 1 
Noemvrie 1927 până la 31 Octombrie 1928. 

Data licitaţiunei publice se fixează pe ziua 
de 10 Octomvrie 1927 ora 10 dimi
neaţa, şi va avea loc în faţa Comisiunei 
de licitaţiuni in Camera Nr. 104 a Primă
riei pe lângă ob~ervarea dispoziţiunilor Art. 
72 ~ 83 a Legii contabilităţii. 

Condiţiunile de inchiriere sunt puse la 
vedere publică În Camera Nr. 104 a Primă· 
riei, În fiecare zi de lucru sub orele ofi· 
cioase. _. 

Imobilele cari formează obiectullicitaţiunei 
publice sunt următoarele: 

1) Locuinţa de 3 Camere şi dependinte 
din Palatul teatral ţinută de prezent în chirie 
de către d1 Dr. Sugas Eugen, (Nr. 11095 
1927). -

2) Locuinţa de 5 camere şi dependinţe 

din Palatul teatral ţinută de prezent în chirie 
de către dl Schwartz Adolf. (Nr. 11254/1927). 

3) Locuinţa de 5 camere şi dependinţe 
din Palatul teatral ţinută de prezent în chirie de 
dl Eisner Alexandru (Nr. 11819/1927), 

4) LQcuinţa de 5 camere şi dependinţe din 
Palatul teatral ţinută de prezent în chirie de 
cătredl Schwartz Herman, Nr. 11255/1927). 

5) Locuinta de 2 camere şi dependinţe din 
Palatul teatral ţinută de prezent în chirie de 
către dlDombradi Eugen (Nr. 10339/1927). 

6) Locuinţa de 1 cameră şi dependinţe din 
Palatul teatral ţinută de prezent În chirie de 
către D·na Rozala Emilia (Nr. 11121). 

II 
la data de 11 Octombrie 1927. 
Locuinţele proprietatea Municipiului din 

Piata Ştefatl cel Mare Nr. 3 ţinute de prezent 
în chirie de către D·na Văd Feher Mihaiu, 
dl Sontag Antoniu, D·na Văd Kobol Stefan, 
DI Bertus Ladislau, dl Văcian Ilie, dl Limg 
Iosif, D·na Schmid Adam şi dl Dvoracsek 
Engelbert. . 

III 
La data de 12 Octombrie 1927 
Locuinţele proprietatea Muncipiului din 

Calea Victoriei Nr. 1 ţmută în chirie de 
prezent de d1 Tenczlinger Iosif, din Str. 
Văcăreşti Nr. 15 ţinută în chirie de către 
dl Doresovici Ioan, locuinţa din Calea Aurel 
Vlaicu Nr. 30 ţmută de prezent ;n chirie 
de către dl Sarbu Gavrilâ şi locuinţa tot din 
acela!? numer ţinută in chirie de către dl 
Andreica Dimitrie, precum şi locuinţa din 
PIaţa Cetatea-veche ţinută în chirie de dl 
Fillp Augustin. 

IV. 

la data de 13 Octombrie 1927. 
Locuinţele proprietatea Muncipiuluidin 

colonia muncltorcască Gai (41) patruzeci 
şi una) la numer ţinute În chirie de către 

D-nii: Fegyvernekl Fran·'isc, Hegediis Ioan, 
D·na Kottler Alexandu, Văd Veres Alexan· 
dru, Morocz Iosif, K,idar Francisc, Oltean 
Petru, Varga Ioan, Szabo Ştefan, Venczel 
Mihaiu, Redai Anloniu, Văd Şipoş Antoniu 
Biro Pavel, Toth Ştefan, Armalzky Costa, 
Racz Ştefan, Văd. Tirsin Jiva, Chişeran Geof'o 
ge, Fenyvesi Ilie, Zelenak George. Varga 
Ştefan, Czabai Ioan. Vajda Francisc, Bak 
Carol, Văd. Czabai Mihaiu, Szabadai Adam, 
Mehes Mihaiu, Meszaroş Nâdor, Szabo Iosif, 
Neţin George, Kurunczi Iosif, Ruszka Nagy 
Anton\u, Mcszaroş Mihail şi Surina Ioan. 
(Restul de 7 ;:ase sunt închiriate angajaţilor 
comunali). 

August 1927. 

Direc1iunea Şcoalei de Notari din Arad 
Nr. 205/1927. 

COIDunicat. 
Se aduce la cunoştinţa celor inte· 

resati, că inscrierile la Şcoala. de No
tari din Arad, se vor Începe la 1 
Septemvrie şi vor dura până la 15 
Septemvrie a. c. după care dată se va 
tine examenul de admitere În confor
mitate cu Regulamentul pentru func· 
tionarea şcoalelor de notari. 

Cei cari doresc să să înscrie la 
a.ceastă şcoală trebuie să înainteze o 
cerere călră Direcţiunea. Şcolii până 
la. data. fixată mai sus· 

La cerere se vor anexa următoarele 
acte: 

1. Certificat de nationalitate doveditor, 
că are calitatea de cetătean român. 

2. Extrasul de naştere. 
3. Certificatul Primăriai domiciliului 

candidatului doveditor, că are folosinta 
dr.epturilor civile şi politice, că are 
bună purtare şi se bucură de o bună 
repulatie in societate, 

4. Cerfifica.tul de absolvire a Liceului 
de Slat sau certificatul unei şcoale 
echivalente recunoscute ca alare de 
Ministerul Instructiunii publice. 

In baza deciziunei Ministerului de 
Interne Nr. 12728/1926 se admit la 
şcoală elevi dela vârste de 18 ani. 

Conditiuni mai detailate se pot vedea 
în Monitorul Oficios Nr. 40/1926. 

In conformitate cu regulamentul pen· 
tru functionarea şcoalelor de notari, 
elevi particulari nu se pot admite. 

Petentii vor primi rezultatul cererilor 
până la data de 15 Septemvrie 1927. 

Arad, la 15 August i927. 
Dr. Lazar (ss) 

subprefect, 
Directorul şcoalei Vasilie Iancu (ss) 

No. 180' Secretar, 

ROMÂNIA 
Comitetul şcolar judetean Ara.d. 

No. 1420/1927. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştintă generală, ca 

în ziua de 15 Septemvrie 1927, ora 
10 a. m. se va tine Jicita1ie publică 
cu termen scurt, în localul Prefecturei 
judetului, pentru furnizarea mobiliel'u]ui 
necesar şcoalelor noui din judutul Arad, 
şi anume: 

600 bucăţi bănci şcolare . 
20 ., table negre. 
21 " catedre. 
16 
22 

It 

.. 
dulafuri pentru bibliotecă. 
dulafuri pentru archivă. 

42 .. scaune. 
Tot În aceasta Iicitatiune se va da 

întreprindere edificarea la.trine]or la 
Şco alele din comunele Obârşia, Sârbi, 
Lungşoara, Văsdoci, Bodeşti Musteşti. 

şi Susani. 
Devizele, planurile şi condi1iunile re· 

levate la acestea consfruiri se pol 
vedea. in biroul comitetului şcolar ju
detean. la Prefectura judetului camera 
No. 43_ 

Licitatiunea se va tine în conformi· 
tate cu Legea conta.bilităţii publice 
(Art. 72-82) şi condifiunile generale 
pentru intreprinderi de lucări publice 
şi cu oferle Închise şi sigilate pe cari 
concurentii le vor Înainta Comitetului 
şcolar judetea.n in ziua licitilcii ora 10. 

Amatorii vor depune deodatil cu 
ofertele şi o garantă provizorică de 
4 % la valoarea lucrărilor in numărar 
sa.u efecte de stat. Garanta se va. ma
jora. ]0 10% de concurentul care va 
dobândi lucrările. 

Secretar. 

( 

c 

9 

r, 

c 
c 
d 
p. 

ro 
iii 

n< 
Şi 

În 

fa 
vi( 
ac 
fo' 
ce 
op 
mi 

pe 
na 
tull 

pn 
Ro 

1 

un! 
de. 
va 
căt 

un~ 

imi 
cor 
Lig .. ca I 

hinl 

gur 

A 
me. 
lui 
mai 
Ocu 
lor. 
pac, 
Eur. 
supt 
lstoJ 

ŞI 

· corn 
· graf 

spe< 

T, 
, ceva 

• Gri d 
lilic· 
faele 

· imbr 
de \1 

ludin 

Ba 
spre 

CUltUl 

pecl( 
cuta 

· min, 
ventil 
reclo 
IresăJ 

lural 
patru 
Salu-. 
rim _ 

de rei 
diferi1 
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Arad, la 18 
Primar: 

Indescifrabil 
Nr. UH 

Secretar comunal: 
Indescifrabil 

Preşedinte. Prefect. 
1. Georgescu (ss) 
No. 170 

V. Spătarlu (ss) din ni 
cultur, 
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Sit fim cu ochii Iii Paris! 
Reproducem din "Naţiunea" acest articol. dat fiind actualitatea 

ŞI importanţa evenimentelor pe cari le comentează: 
S'a deschis astăzi la Paris un con

gres international ce ne interesează 

de aproape. E conferinta interparla
mentară lInlll din prilejurile exploa. 
tate de duşmanii noştri şi cu os~bire 

de Ungaria, pentru CI ne ataca, fi ne 
colomnia, şi a ne Cf're moclificarea 
granilelor. 

La conferinta aceasln România este 
reprezentată alUel decât in anul trecut, 
când parlamenlul a\'erescan a crezul 
că a găsit un pretext penlru amatorii 
de vilegialură, şi a Irimis:să fină piept 
propagalldişlilor unguri pe unii cari nici 
măcar În romfttleşte nu-şi ştiu mişca 

lirnba'n gură. 

Suntem reprezentati aşa CUlTI marile 
noastre interese atacate o cer. 
Şi sunt informaliuni di vom fi alac""fi 
in interese cu adevăral mari. 

Delegalii unguri, pe cari ii conduce 
faimosul propRgandist Albert Berze
viczky, un fel de Apponyi - vrea să 

uducă şi' n ferul ace sia . chestiunea re· 
formei noaslre agrare şi a conWclulul 

ar fi ajuns la convingerea, studiind ar· 
hivele secrete, că poporul ungur nu 
are nici cea mai mică răspundere În 

provocarea răsLoiului mondial şi că de 
aceia e În interesul justiliei internatio. 
nale ca pacea impl să Sd fie revizuitu. 

In ~fâl'şit declarajia ungară s'a ho
tărât să dovedească că situaţia ('re iată 
de Iralalul dela Trianon in centrul Eu
ropei nu poate ii [1iI>ntinută. Eli va sus. 
tine că alăt timp cât revizuirea n11 va 
fi efeefuaiă, nu \'a fi pace În Europa. 

Teza este vechp. Astăzi Însă ea f~:5le 
lemeiul unei ofensiv8 precis organizate, 
şi este adusă pentru prima oală, ca 
atare. Într'ull for infernaponal. Ceeace 
schimbă loial af.peclul ei de-acum falti 
de cel din trecul. Şi asia negreşit esle 
mull. 

Să fim deci cu ochii şi urel'hile la 
confC>finla inlefj1arlamentară. 

Minorităţile in partidul 
Liberal. 

ce-I a.vem in fala Ligii Nal;unilor cu Se ananlă din Blicureş/i resultatul 
oplantii unguri, şi după l:lceleaşi infor- tratativelor glUpului reformist maghiar 
maliuni se [)1'f'giHesc Sfl pună'n discujie cu guvernul, urmând ca aceştia să se 
peniru Întâia oară --- înlr'un for inler· tnscrie în partidul Jibual. 
national --- chestiunea revituirii Irata. Contele Beih/en şeful partidului ma
tului de pace pe care au llgitat·o În ghiar, a fost sesizat să urmeze gestul 
prealabil prin intermediul imbecilului I reformlştflor, caci numai prin guvernul 
Rolhermere. actual minorităţile maghiare vor reuşi 

In ce priveşte litigiul cu lalifundiarii să-şi asigure un efort cultural şi eco
unguri cari au fosl expropria(i În Ar· nom{c. Con/de Beth(en a cerut un 
deal pentrucă s'au făcut celăleni unguri termen de 3 săptamâm până Să-şi spue 
va fi adus În discutia conferintei de ultimuL cuvânt. 

* 

o jertfă a lncăpătinării minoritare. 
De câteva zile cotidianele minorl- majorarea valorII Imobilelor pentru a 

tare din Arad aduc diferite ştiri sen- produce in mod artiflcfal profitul de 
zatlouale despre impasul financiar In impărţlt fntre acţionari. 
care a ajuns o banca minoritară depe In actiunea de salvare focă nu au 
piaţă. Este bine ca să se ştie, di prin- chemat bancile româneşti, decât când 
clpaIa cauzA a acestei situaţii d. plo- bate inctfcările făcute intre cele ml
rabile, esfe Jlpsa de prevedere a con· norltare 1] U <l U dat rezultatul dorit. 
ducătorllor banci, şi neincrederea rau- Este lucru curios, că tocmai băac!le 
tădoasi in valuta noastră. şi în ca- româneşti să salveze. o bancă, care a 
pacltatea forurilor chemate de a o re- păcătuit atât de grav, şi care le-a 
insănătoşa, şi de a consolida viata făcut o concurenţă neloială plătilld 
economică Interna. In aşteptarea unfl dobânzi exagerate după depuneri, a
prăhuşlrf tomle a Leului, conducătorii trăgându le - durere, -- chiar şi dela 
băncii cu pricitla, au invertlt in imo- românI. 
bile o bună parte a capitalelor pro-. Pentru a servi deponen(lIor româol 
curate prl~l achiz;ţionare .de! depozite ~ drept lectie, ar trebui lăsaţi acel de
spre fructlflcare, după can banca plă- ponenţl să sufere şi t!i cu banca lor 
tIa câte 20-24% dobanzl, ba Se zice favorită. Dacă nu vor primi acum 
că chiar şi mai mult Urmările ace- această lectie, o vor primi in viitorul 
stul calcul greşit se arată acum cu apropiat, ('are pare că mai rezervă şi 
cruzime, deşi conducătorII băncii au alte surprlze poatt şi mai dureroase,
făcut tot posibilUl pentru ascunderea pe seama deponenţilor, cari aleargă 
adevarului. dllpă dobânzi l11ulfe, fără să tie in 
După unele ştiri apărute in presa seamă bonitatea băncii, unde-şi depun 

minoritara, el s'au pretat chiar şI 13 paralele pelllru frucMlcare. 

..... . .* AW ..,..... .... ,., 
",...... 4 ,. "",ti?r' • 

Constatări triste. 
Traim poate cea mai ~b\l ill!11atii ('ril a 

om·~n:!"c;, :111 ~b"cium S\I:·d ciu-e d·,('"tc~ie ,ub 
mJ,;,~a c,.n\·( ll\innală padfj~trt, impusă Cli 

jumătal.c VQC'~ prin proectul dl:zarm[lriior 
lcr·eslrc şi navale 

Om atitea fo~nre olrăl'itoart' ell1 il I'i't tm
de cor umpătoare de suflcte şi turburătoare de 
judc.:iiţl. curi nu unicul s~op de a I'răvilii 

tol ceeace grClltatea 1<:);;;or naturale şi ome· 
mşti a I ntnit I'c la.::. 

tenţă, rolul majoritiit lor iJl !!ode centre ar
delene :;oi .'\'adul din nef,:ricÎre e~tc pe 
primul plan. 

lşi am;nteşte fiecare de ~tări!e d, lucruri 
din fosta L:ngarie und ... era aproape prohi
bită \'0'b1 rOlllâneJ.scă, de a"iz:uile de re 
păreţii loca!urilor cari interziceau folosirea 
oricărei limbi care nu era a statuluI. şi de 
privirile acelor apărători ai naţionalităţii 

cari erau gata să te maitrateZI! dacă te a.d· 
Iesiti in lim:Ja romanea~ca. 

către faimosul Lukacs 0,or9y, aulorul 
unei inlregi serii de atacuri Îndreptale 
impotriva României dela tribuna con
congreselpr inlernalionale. EI va cere 
Ligii Naliunilor să-şi dea senlinla În
că'n sesiunea din Septemvrie -- şi 

bine 'nteles să ş:-o dea favorabil Un
gtlriei. 

Acum mai mult ca oridnd e nc\'o,; de 
tărie sufletească peutru a putea gU\'\:rna pc 
deplin, prcGumpănind acţiunile vc,'jnilor no· 
ştri din H.:bărit şi Aptl3. 

D-I Franasovici despre re vi- t, IUsiiritul cart: ne In1eI1intii ClI rn'olu\ii 

In oriclre ţară din jurul nostru este oa
recum o lege care te ~il,;ş'C ca pe (';tl se 
poate să s~ \'orbc:lscă in limba stat~llui, o 
egel care trăe~lc in sângele majoritătilor ~i care 
nu se va putea nicidecum socoli inoportună.. zuirea legilor de cetăţenie. mUfl'::ll\l,cşti cu gre\"~ a\âţo.tc prin vorbe 

ulllflate şi promisiuni pc cat de fmmoase 
Intr'o fnteresant! declaratlune d-I pc atât de absurde -- şi ;\p:l~lIl care im

Frilnasovlc! a declarat că lucrează la pră~Fe pretutindeni calomnii ncrtlşjnat~, tin:! 

revIzuirea legii de cetătenie, lucrare 
incepută de incă sub guvernul ave-

Asia nu e încă totul, --- ne inCor. rescan de mInisterul de interne in cola-
mează agentia tele:grufkă a ministerll' borare cu d-l Cudalbu. Proectul, spune 

i lui de externe cehoslovac. Lukacs va d-l Franasovicl, preslntă o nebănuită 
mai line o conferinta, in care se V8 

ocupa cu necesitatea reviz.uirii tratate· 
lor. El vrea să .arate că tratatele de 

[ pace, cari au creat oduaJa situatie a 
I Europei, sunt bazate pe dale şi pre· 

supuneri cu totul falşe şi mincinoase. 
. lstoricii americani, englezi şi francezi 

Şi astfel încep. reportagiil2 grase, 
comp{lde cu "va urma" şi cu folo. 
grafii luale la fala Jocului de trimişi 

speciali sau colaboratori ocazionali. 

Tut periodic dar la distante de timp 
ceva mai mari şi neegaJe şi anume 
ori decâle ori se schimbă regimul po· 
liHc - avem declaratiile program ale 
faclorilor cullurali guvernamentali. Toti 
imbrătlşează, fireşte, şi frontul cultural 
de west pentru care afirmă o soli ci
ludine specială. 

Ba, dela minişlri, problema ti trecut 
spre li fi solulională chiar de fadorii 
cullurali mai măruntei ca. de pildă ins
peclorii propagandei culturale din tre· 
cula guvernare (ceva il la Radu Cos
min, efe.) şi directorii teatrelOf sub
~entionate elin actuala guvernare (Di· 
reclorul Nationalulul din Craiova a şi 
Ireserit de dragoste pentru fronlul eul. 
lural de wesl. dragoste care-l va fine 
patru luni - Timişoara, Arad, Oradea, 
Salu-mare - din zece. Cei cari urmă
rim de mai mlllli ani - reprezentatie 
de reprezentatie - diferitele lurnee ale 
~iferitelor trupe, oficiale sau nu, ştim 
~in nefericire ce va să zidi propaganda 
~ulturală prin teatru. Dar să nu. anIi· 

I importantă, căci listele cetatenilor su. 
fere o mulţime de scapAri şi lipsuri. 

[n urma noilor numerotări s'a cons
tatat ca nu mai in judeţele Maramureş 
şi Sătmar sunt peste şlptezeci de mi! 
de cetătenl, cari nu f gurează ,pe listă 
şi deci sunt lips't l de drepturI. 

cipăm asupra calităţii viiloarelor spec
tacole. Ne doare In să de pe acum 
-- moralmente faplul că vom Ii obli
gati să-} secondem pe lin Victor ·Ef. 
Umiu oarecare, În aclivitatea lui de pro
moior al culturii romîneJti la granita 
apuseană, pe frontul cultural de 
vest. (Cei ctlri ii cunoaşlell1 activitatea 
din timpul războiului trebuie să Înghiţim 
şi ace stă antinomie: Vidor Eftimiu şi 
frontul.)_ 

Cu acesle galoane am schilat, grosso 
m,"do, cauzele permanent -- periodice 
ale aclualei ofe.lsive cullurale spre 
fronlul westic. 

Şi.am spus că mai este o cauză. 

Pur ai:cidenlaIă. E agilatia pe care 
isbucnirea pulin justificată prin logica 
normală a lordului Rothermeerea pro
vocat·o prin scrisoarea cu privire la 
revizuirea tratatului de la Trianon. 

Cum, granita de vest el l'ădi expusă 

tendintelor de şovlnă recuperilre a ve
cinilor unguri? s'ar pulea?! Ei, dar 
Irebuie să ne Înfărim. . I 

Şi iată cum după zece ani de con· 
tinuă dezagregare progresivă, o simplă 
manifestare epistolară produsă de fan
lazia uilui lord insular poate smulge 

la discredita['~a no~u.;tr, III faţa străinătăţii 

şi la Înv. ăjbirca ul10r ţări cari tr:iind in 
b,mă inte!cgl~re. a.u for,uat o garanţie a p~cii 

EUl o:'ei ccntral·· 

Comi'anilld cel.: două prim· jJii ale tăr i 
Romaneş!i C u:jor de vi'izut că teamă nu 
poate să ne in;pire Il ei lina nici alta, căci 
cin~tittll ţăran romiln c tot al;ll de imun 
"o!~cvismu!ui cât şi calomniilor p.)rnil~ din 
inimi jO"!lice şi suflct~ abjecte. 

TOIl ş tăria ~unclească se j'npulle pentru 
mentinerea elasticităţii pt.terei noastre in stat, 
~i pentru dominarea de sus a aşa numite
lor minolitil\i cari tind ~ă joa.::e cu 1nsis-

vesiofile simj)atii de oportunism po
litic, factorilor cuJfurali ai jării şi, mi· 
rare, chiar gazetelor de mare tiraj ale 
Capitalei totdeauna bine informate. 

Acestea sunt cauzele. Cauzele ac
'Ilalei dragoste acute pentru frontul 
cultural de vest. 

.. . .. 
S'a vorbi! de echipe speciale de 

propagandă, de oameni noi (subliniat) 
menili ca prin puteri fficătoare de mi· 
nuni să. schimbe fala fronlului de vesl 
(sperăm c5t mai spre est posibil) s'a 
vorhil de programe de lucru, ele. 

Ne vom strădui să ne exprimăm căI 
mai lămurit şi punclul noslru de ve· 
dere În!r 'o serie de articoJe viitoare 
şi privind cu deosebire Aradul. 

Anlkipăm însă cu tărie: nu esle 
suficienlă cultura teatrală, artistică, mu
zicală ele. şi mai ales e cu lo!ul in
suficientă această cultură în anemica
lele şi de 101 critica bilele ei manifeslări 
de pânii acum. Ne trebuie pe frontul 
de vest cuHura celătenească, cultura 
politică, cultură sociaJă. şi mai ales 
cultivarea psihIcă a indivÎ7.ilor: carac
tere 

Ep. Corsoan. 

,\atural că un şo"inism, dus până la cea 
mai desgustătoare extremitate este o dm'adl 
de incultura şi micimo:: sufletească, lotu~ u 
totală lipsă de egOism naţional, enre 11 0-
nează În oraşul Arad, este \\fl fapt care nu 
poate decât sii ne Întristeze. 

Pe stradă nu se uude decât un!,:lIreşte, 
în restaurante chelnerul te Întâmpină un
gureşte, la caf~nea ceri româneşte iţi ripoSlă 

ungl.freştc, la cinema unE(urcşte, la bârbier 
lIngure~le' peste lot num;li şi numai un· 
gureşte_ 

După 9 ani de stăpânire lomânească un
gurii tot n'au vrut să Înţeleagă că, CI.ujul 

-nu e Kolozsvar şi că Oradea nu e Nagy 
Varad, zl:trele ungureşti continuă să uite 
numele romanesc .ale oraşelor din Româroia 
bă!:lndu-şi joc astfel de bunăvoinţa noastra. 

De \'oe de ne\'oe, chiar regaţcnii, cari 
neam de neamul lor n'au pomenit vorba 

'hunilor lui Atilla, au inceput s'o Înveţe ~i s'o 
profeseze E~te re\'Oltillor şi este o ruşine. 

Să fie oare o consecinţă firească a prea ma
rei bunătăţI şi Îngăduin\e, faţă de o mino-
rltatc : 

A. Ol-ariu. 

,. .t$UÂi 

Dela Revizorat 

Pentru anul şcolar 1927-1928 îns
crierile în s::oalele primare se face 
intre I -- 10 Septembrie. 
, In zlua de ]4 Septembrie se va 
fa:e sfinţirea loealurilor de şcoală Iar 
la 15 Sept~mbrie Vor incepe prele
gerile. 

* 
Detaşerile Îovătătorilor înceteazâ pe 

ziua de 3] August. Fiecare iovăţător 
va merge la ctrtedra sa. 

* 
Şcoalele din plasele Hâlmaj, Şeblş 

şI Radna vor primi registrele şcolare 
pe anul acesta de la revizoratul şcolar 
în mod gratuit. Celelalte şcoale şi le 
vor procura de la Ubr~ria Dlecezană. 
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'Indrumarea 
Unul din punctele cele mai impor

tarte ale guvernului actual este îndru. 
marea agriculturei în aşa mod in ciit 
să se obtină printr'o cultură raUooală 
şi o selectionare ingrijită a semintei, 
un serios spor de productie, dela an 
la an. 

Realizarea acestui mare deziderat 
nu putea fi lua', in considerare decât 
după ce uriaşa operă de expropriere 
şi îm;>roprietărire, pe cari inlelepdu
nea conducerii partidului national.libe. 
rai le·a asigurat terei, era terminată. 

Indrumarea agrÎCuliurei noastre pe 
drumul pe care ni·I indică ştiinla şi 

uJtimile ei consatări se află legală de 
nenumărate greutAti şi mt se poale 
face în scurt timp. 

Traditionalismul sătenilor şi posiiJi. 
Iităfie lor financiare actuale nu sunl 
cauze uşor de invins. 

. D. O. Cipăianu, subsecrelarul de 
slal al ministerului agriculturei, a că

rui compelintă indiscutabilă este recu' 
noscută şi de adversarii lui politici, s'a 
preocupat in deaproape în trecuta gu· 
vernare şi de găsirea celor mai bune 
soluUuni cari să asigure o fericită în· 
drumare agricolă. D·sa a inteles că 

exproprierea şi improprietărirea trebu. 
esc valorificate prin sporirea accent 
tuată a productiunei şi Îmbunotătirea 

ei calitativă. 
Pentru interesarea masselor mari de 

săteni agricultori au fost creiafe Ca
merile agricole. 

Situalia găsită de guvernul de azi 
şi pe tărâmul agricol e din cele mai 
grele. In toamna trecută s'a insămân. 
tât cu grâu o suprafată cu 200 mii 
hectare mai putin decât în anul pre. 
cedent, ceeace a făcut ca şi produc. 
tia actuală să se micşoreze cu circa 
30 mii vagoane. 

La aceasta s'a adăugat şi seceta 
care a bântuil unele regiuni, din care 
cauză un mare număr de săteni sunt 
lipsiti de porumbul de hrană. Dato· 
rltă sfortărilor făcute de comisiunea 
desemnată de guvern s'a inceput ex· 
pedierea vagoanelor cu porumb nece
sare popula(iunei din regiunile iri su· 
ferintă. Toate nevoile vor fi acoperite 
În decursul lunei Septembrie. . . 
După cum am arătat mai sus, indru. 

marea agriculturei pe drumul bun, for. 
mează punctul central al programului, 
pe care ministerul agriculfurei voeşte 
s8.1 realizeze. 

In vederea primelor măsuri ce tre. 
buiesc luate, d. O. Cipăianu după ce 
a stabilit cu d. ministru C. Argetoianu 
directivele de urmat, a convocat Uni. 
unea Camerelor agricole şi pe toli re
prezentantii inslitutiunilor cari trebue să 
ajute la reuşită. 

D. ministru O. Cipăianu deschizând 
conferinta, a arătat că ministrul agri. 
culturei voieşte să asigure prin toate 
mijloacele imbunătăjirei culturei grâului 

-'$i'> sporirea producUunei lui, grâul fiind 
printre cereale cum e aurul printre me· 

:talet ~ '.1 1 :.' ; ~ 

'.; Această 1mbunătiltire trebue să de. 
tină.·! o"realitate " mai . tiles În micile 
exploatări. 

In această diecfjune este nevOie să 
.'Se >'indrepte w... a declarat 'd.sa - toate 
's{tlrtătile noastr~. Să se deschidă o
chii sătean ului asupra folosului pe care 
dă lucrarea mai Îngrijită, din punct de 

:vedere tehnic, a pământului, cât şi a· 
supra obligatinei imperioase de a avea 
'osăm6ntă selec;ionată, pentruca mun·. 
ca lui să fie valorificată. ;.. 

D. O. Cipăianu·. 8 cerut apoi armo·· 
nica conluCt8.re JI fOtDrol:. ... institujlunilor: 

TRIBUNA NOUA Nr. 38. 

agriculturii. 
şi personalului de specialitate fără de 
care reuşita ar fi indoelnică. In spe· 
cial d·sa a subliniat rolul binefăcător 

pe care trebue să·I aibă Camerile a
gricole, dacă vor intelege inalta lor 
menire, ajutate fiind de o b şti i l.e şi 
cooperativele agricole, 

De munca tuturor, de munca lor fără 
preget, tara are nevoe. Ea singură 
poate asigura buna stare economică. 

Cine lipseşte dela datorie face un 
act de dezertiune, tot atât de odios 
CIlşi în război. 

. D-sa, lncheind cOllferinţ<.1, a hoM
r8.t următoarele: 

Camerele agricole sunt obligate sd 
dea o deosebită atentiune cumparări.:Î 
de seminţe de grâu, dându-se întâietate 
semmţei selecţionate şi numai în al 
doilea rând seminţei treerafe. 

Camerele agricole vor urmări cu 
toată atenţiune modul de distributie 
al acestor seminţe în vedereă cerce
tdrU rezultatelor obţinute. 

Pintfu a spori mijloacele de cum
parare d-sa a hotdrâl ca suma de 18 
milioame lei afectată de ministerul tie 
finante Camerilor agricole să fie in· 
trebuinţaiă exclusiv pentru sămân/d de 
grâu tr/oarata serviciIlor şi instdu/iilor 
exterioare, pentru a se putea controla 
executarea, 

Fermele Statului vor pll1lf la dispo
ziţia CameriJor agriculol contra cost, 
tot grâul selecţionat. 

Intreaga tant tate de sămânţă va fi 
distribUită cultiva/ali/ar, luând dela ei 
aceiaş cantitate de grâu pe care o vor 
vinde spre a se acoperi spesele de 
cumpdrare. Diferenta de pret va fi a
chitatil de CarnerUe agricole din bu
getul lor. 

Aceste hotărâri vor fi aduse imediat 
Ia cunoştl/nţa serviciilor şi instituţitlor 
exterioare, pentru a se putea controla 
executarea. 

O G. Cipăianu ,i-a exprimat convin
gerea că agricultorii vor aprecia sfor
ţările făcute de stat pentru propăşirea 
agriculturei şi că nu vor intirzia să 
asocieze ,1 iniţiativa particulară pentru
ca măsurile luata sA dea rezultate pe 
cari toţi le dorim, in interesul . supe
rior al ţArei. 

Prietenii păgubitoare. 
Când condamnaţI! Sacco şi Vanzettl 

- de care s'a vorbit atâta rn toată 
presa mondială - erau pe pragul de 
a fi executaţi, prietenii lor intru co
munism au inceput atacuri cu bombe 
asupra foştilor judecători, asupra fa
brlcilor etc. şi au trimis mii de tele
grame de protestare. 

Când am citit aceste lucruri ne· am 
dat seama de cât poate să strice o 
prietenie rău indrumat!. 

Orgolioasa America (Statele Unite) 
a'a simţit jignit! de amestecul străini
lor in treburile el interne şi dramul 
de milă pe care l'ar fi putut avea pen
tru cel doi condamnati a fost aruncat 
afari din Inimă şi a hotărât energc: 
executarea. 

PrietenII celor ce au fost Sacco şi 
Vanzettl, probabil că au uitat că pro
testele lor au fost adresate contra ce
lei mai mari şi mal orgolioase puteri 
din lume. 

Nu cu strigăte şi cu bombe se in
frânge mândrll Americană! 

In ce De prlveştt, aprobăm gestul 
energic al Americii de a tăia pofta 
comuniştilor de a se amesteca in tre
burile tuturor ţănlor şi se cuv'ne laudă 
partidului liberal care a procedat tot 
aşa energic când comuniştii noştrli se 
dădeau la dezordine păgubitoare sta-
tului. . 

Nu le ajunge comuDlştlior frumosul 
Part.? \ , '" . 

fleordul romtJno-jLlgoslau. 
Acordul semnal de călre d Voja Ma· 

rinkovici ministrul de externe ca de-

Consiliul de miniştri 
de eri. 

legat al guvernului jugoslav şi d. Teo. Membrii guvernului s'au Înlrunit înt 
dor Emandi, minislru plenipotenjiar şi Consiliu, sub preşedinli1 d·lui 1. G. 

O 1 li 
delegat al guvernului român, asupra uc:a. ~ 

D. dr. Angelescu şi secretarul ge. 1 _ 

şcoalelor minoritare româneşti şi sâr· 
neral al ministerului sănăttitei - În; Îl 

beşti din Banatul jugoslav şi cel ro' lipsa d.lui I. Inculej care se află la J'I 
mânesc cuprinde următoarele di~pozi· M l' C 'j' l' I l' . . anga la, au expus ons! III III S 8< lui C 
pum: 'd .. d 1'" f "1-Acordul e incheiat pe bază de per. e~1 emlel ~ e ~ara IZI: I~ antl a, precum n 
feclă reciprocitate şi a Întrat În vigoare , ŞI toate maSUrile can s ali luai pentru b 
dela dala semnării lui. combaterea ei. tE 

Şcolile minoritare româneşti din Ba. D. cir· AngelesclI, ministrul inslruc. 1i 
natul jugoslav vor fi publice. Ilunei, va vedea (le comun acord cu. ,''', 

Cursurile vor fi predate în limba consiliul superÎor sanilar, dtlcă nu este 
sârbă, pentru istorie, geografie şi Iite. locul ca deschiderea cursurilor şcoale .. 
ralură, şi in limba română pentw Ioa· lor de toate calegoriile şi Unerea eXil. 
te celelalte materii În frunte cu religia, menelor de corigenle să fie amânate. 
InvăIălorii vor fi români de supuşenie • 
jugoslavă, iar şcolile vor fi create În D·nU C. Argetoianu şi G. Cipăianu 

toale comunele în care vor fi 20 COt au pus în cunoştintă Consiliul cu mo .. 
pii în vârstă de şcoaiă. Elevii dau exa- dul în care decurge aprovizionarea' 
mene în fata invutălorilor lor care eli- populatiei din regiunile în suferinlă Cu , 

ber~ază certificate echivalente Cli cele porumb de hrană. Din expunerea de : 
eliberale de stat. Şcolile sunt puse sub mai sus reese că s'au luat cele mai 
supravegherea unui comitet şcolar a· potrivite măsuri pentru urgenlarea. 
les de preotii şi învătătorii români din transporturilor. B 
Banalul jugoslav. . 

Un inspector şcolar va fi recoman· 
dai pentru numire de către comitel. 

Comitetul are dreptul să fie repre· 
zenfat prin doi delegati in comitetul 
regional jugoslav pentru verificarea şi 

aprobarea bugetelor şcolare şi prin
tr'un delegat în comisia de disciplină 
a învăfătorilor. 

Acordul fiind pe bază de reciproci· 
tate, o situatie identică e stipulală şi 

pentru şcolile minoritare jugoslave din 
Banatul românesc. 

Pentru încheerea acestui acord care 
contriblle la şi mai puternica Înlărire 

a relatiunilor româno.jugoslave, deci şi 
la întărirea Mieei Antante, d.nii Ma· 
rinkovki şi Emandi au primit felicitări 

din partea miniştrilor plenipe!enliari ai 
Cehoslovaciei. Poloniei şi Frantei. -. ., 
Prea mult ... 

t • .,., 

h· ft" ,,9 lşe . 
In' Timişoara, proprietarul cafendei 

"Coroana- a jost pedepsit de jude
cătorie cu 5000 Lei, fiindcă a socotit 
o colea turcească cu 15 lei când ea 
nu face mai mult de Il lei. 

Oare în Arad, nu s'ar putea lua 
măsuri similare? Căci - după câte 
ştim şi pe la noi se iocasează mal mult 
de It Lei - spre a nu vorbi decât 
de cafea turcească. Intre băm forunle 
competente, de ce in afară de cafe
neaua nCornul Vânătorulul" care are 
cele mai acceptabile preturi, celelalte 
localuri intrec ca mult preturile obiş
nuite. Cum ar fi de exemplu, localul 
mustăclosulul gheşeftar:' "Omul SăI
batlc" unde nu se poate consuma de
cât cantitativ spre a plăti pe urmă ... 
bani grei. Şi aceste afirmAri le putem 
aproba cu amănunte ... 

Exemplul dela TImişoara, s'ar pu 
tea imita şi la noi .. ... J;1 

• 
S' a stabilit ca fondul minorilor, pe 

cari piină acum tribunalele de tutek 
din Bucovina l~ incredintau băncilor 

cari le speculau. - pentru buna asi .. 
gurare a acestor averi, s'a dispus ca, 

ol 
el 
tu 

ele să fie depuse numai ta Casa de: := 
Depuneri. 

D. Al. Lapedatu, ministrul arlelor. 
a propus şi Consliul a admis ca lea· 
trul National din Craiova care a fos!. 
distrus de incendiu, să fie reconstruit 

Tot d. AL Lapedatu, care are inle·; 
lic rimatul ministerului de finante, a cerul 

ministrilor să accelereze lucrările pen. vr! 
Iru pregHtirea bugetelor respective la re 

vreme. ne 
• Înt 

D. 1. O. Duca a adus la. cunoşlinjc . 
Oonsiliului raporlul ministrului României cu 
la Belgrad, Emandi in chestia 6corduJ~' pu 
obtinut pentru şcolile româneşti din 
Banat. 

• 
D. dr. Angelescu a expus sladiullu·_ 

crătorilor pentru refacerea complecli: 
a vechiului local al .Universitătef di! 
Capitală şi a arătaI planurile de an·. 
samblu, cari urmăresc construirea unu;' prj 
adevărate celăji intelectuale. mt 

In legătură cu aceasta d-sa a pn nel 
conizal găsirea unui ali local penlr, grI 
Senat, ca aceste lucă.ri să fie duse Il nUl 
bun sfârşit. 

• 
S'au examinat şi măsurile ce se v~ . 

lua la toale departamedele privio( i 

controlul tu!uluror gesliunilor. 
• 

La 1 Septemvrie se va line la CurM, 
de Argeş parastasul de 40 zile penlll 
odihna sunetului defunclului Rege Fel' 
dinand. 

Viitorul consiliu se va tine în tren!. 
care va duce pe membrii guvernuL-' 
la Curtea de Argeş. 

înc 

Se va face noua numerotare SPECTACOLE 
a populaţtunU din România. 

Pri 
~nE 
ten 
pro 
Cu 

Numtlotarea lăcutti sub regimul A
verescu presFntând o multime de lipsuri 
şi peste tot ° d: plorab,Iă lipsă de pre
cizune. d-I . Duca ministml de interne 
a dispus o noua nume'oture. D-l Duca 
a de( la/af ca va introduce pro.:edeele 
occ!denlale pentru ° cât mai mare 
precizlune, pentru ca această statistică 
atât de ne..:esQră sd prod~ că resa/atul 
dorit. 

Menţio11ăm faptul că necesitatea nu~ 
merotărU va trebui să ocupe un loc 
capiial lntrucât nici Aradul şl nici ce
lelalte oraşe nu-şi cunosc numdrul 
exact al locuitofllor. 

. "Malul Mureşului'(: 25, 26, 27 Aug~; por 
SCHIMBUL DE BARB-\ŢI' 1 

28, 29, 30 CAVALERUL ROşr măI 

Elisabeta: 26 Aug. Lăutarul din Floren~: se 
27, 28, 29 Aug PAT şi PATACHm dis] 

* 
BEN-HUR la Amd Renumitul şi neÎntrt' 
cutul rllm al ca~ei. Fanamet care a prod~' 
senzaţie în rândurile ama,10rilor de artă mi' 
şi În care se desfăşoară robllstul talent 
lui R \MON NOVARRO va fi jucat : 
curând de către cinematograful ELlSABET.' 
Cine vrea să-şi faca o idee dt:spre apogcl 
şi perefcţiunea artei muie . să nu SC~I 

oC'Izia de Il vedea filmul BEi'I'-HUR ca 
cuprinde o montare genială şi un j 
superb. 

tabi 
( 
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Nr. 11.570/1927. 

PllbJicCltiune. , 
In conformitate cu ord. Min. de Int. 

No. 46889. K. din 27 X· 1926 se aduce 
la cunoş1intă publică, că in ziua de 31. 

I Sept. 1927 oarele 10. a. m. se va line 
în localul Prefecturei judetului camera 
No. 12" licitajiune publică cu oferte 'in. 
chise şu strictă aplicare a dispozifiu
nilor AM. 48, i 9,-28 din legea conta
bilitătii Statulu, pentru vânzarea efec
telor reformate de Îmbrăcăminte, încăl-
1ăminte, cazament şi diferite ar1icole 
·ttechi scoase din uz şi anume: 

1) 5. buc. Mantale. 
2) 3. .. Bluze de pânze. 
3) 107. " Vestoane postav. 
4) 71. " Pantaloni. 
5) 75. " Mănuşide]ână(perechi) 

6) 27. " Chipiuri postav, 
7) 4. .. Căciul de miel. 
8) 105. " Moliliere (perechi) 
9) 142. " Perechi Bocanci. 

10) 29. " Snururi pentru signale 
11) 137. .. Paturi de fier. 
Caetul de sarcini se poate vedea la 

Biroul Serviciului Financiar in zilele 
·oficioase între orele 11·13 din zi, iar 
efectele reformate în magazia Prefec· 
turei de Politie Arad. 

Arad, la 27 Iulie 1927. 
Sub-Prefect: Şeful Serviciului: 
Dr. Lazar Ermin Stanca. 

No. 188/1927. 
Primăria comunei Şilindia. 

PllbJicatiune. 
Primăria comunei Şilindia deschide 

licitatie publică pe ziua de 2 Octom· 
vrie 1927 orele 10 p enlru confectiona· 
rea hainelor de iarnă a gurzilor comu· 
nali (bluză, pantaloni, chipiu) cu oferte 
Închise. 

Licitajia se va Unea În conformihtfe 
cu arf. 70 ~83 din legea contabilitălii 

publice. 
Şilindla, 20 August 1927. 

Primăria comunei: 
Nr. 186. 

fluiz 
Rugăm onor. public ca faclurile asu

pra curentului electric să le achite nu
mai Încasatorilor noştrii sau persoa
nelor prevăzute cu legitimalii cu foto
grafie. Noi ne asumăm răspunderea 
numai pentru p]ătile efectuate acestor 
Încasalori. 

Societatea Anonimă 
de electricitate Arad. 

Nr. 187. 

No. 515/1927. 
Primăria Comunei Macea. 

Publicatiune. 
Se aduce la cunoştintă generală că 

Primăria comunei Macea, jud. Arad, 
~ne licltatie publică in ziua de 26 Sep
temvrie 1927, ]a orele 10 a. m. pentru 
procurarea unei pompe de stins foc, 
cu foaie accesorile, :pentru serviciul de 
pompieriI. 

Licitaliunea se va tine in biroul Pri
măriei Comunale cu oferte scrise, Închi
se şi sigilate şi deci cu respectarea 
disp. art. 72-83 din Legea asupra Con
lahilitătii Publice. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
zilnic în biroul noiarului comunal Intre 
oarele oficioase a., m. 

Concurentii vor depune deodata cu 
oferta şi 10o/~ din suma oferită. 

Macea, la 20 August 1927. 
Primar: Notar: 

George Ardelean. George Fărcaşiu. 
Nr.185. 

TRIBUNA NOUA 

Asociaţia Invăţatoriior sectia judeţu lui 
Arad cu sediul in Arad publică 

Concurs 
pentru ocuparea postului de director 
administrativ la "Casa Invătălorilor" 
din Arad, devenind vacant prin clemi
sionarea benevolă a D·lui Petru Ciucur. 

i. La acest post pot competa numai 
învăIători calificati cari pot dovedi că 
au servit cu neinlrerupere cel putin 15 
ani În calilate de învăjălori titulari de. 
finitivi şi că sunt cel pulin 5 ani membrii 
ai Asociatiei Invătăforilor din judetul 
Arad. Alesul director este Îndatorat 
a face educatia elevilor din internat 
pentru care servici primeşte salariul 
dela Stat. 

2. Reflectanlii la acest post trebue 
să dovedească că sunt căsătoriti, alesul 
este Îndatorat ca împreună cu solia sa 
să conducă Întreagă gospodărie inter· 
nalului, să controleze şi să susUnă 

ordinea şi curătenia În bucătărie, sufra
gerie, dormitoare, camerile de siudii 
şi infirmerie, să sBvârşească cumpă
rarea, să supravegheze ingrijirea şi 

mai ales Întrebuinlarea cu crutare a 
alimentelor. 

3. Alesul trebue să aibă cunoştinte 
de contabilitate, deoarece este indatorat 
a face şi conduce singur Întreaga ad
ministratie şi contabiliiate a internatului. 

4. Să mai declare în cerere că cu. 
noSc dispozitiile slalutare şi de concurs 
şi că se supun lor. 

II Retrlbuţlile JmpreuAate eu acest post sunt. 
1. Salar dela Stat in conformitate" 

cu anii de serviciu şi gradatiile ce le 
are, plătit din partea Ministerului Instru c. 
fiunii Publice din Bucureşti la fel cu 
ceilalti invăfători de Stat. 

2. Directorul ales va primi dela 
Asociatie respective "Casa Invătători
lor" locuinfă În internat conslătătoare 
din :; camere şi intretinere complectă 
cu întreaga-i familie. Pe lângâ locuintă 
directorul mai primeşte :incălzit, lumi
nat şi spălat. 

3. Preferiti vor fi învătătorii meri· 
tuoşi si distinşi cari vor dovedi că au 
desvoItal o acfivHate frumoasă în cad. 
rele Asociatiei - atâl azi cât şi in 
trecut - deoarece dire dorul este şi 

Îndrumătorul vietii Culturale a socie
tătii de lectură "Nicolae Iorga" a ele
vilor din internat. 

Terminul de COncurS espiră la '7 
SeptemHie 1927 ora 18 iar petitiile 
se adresează preşedintelui Asociatiei 
Invătătorilor din judetul Arad şi se 
trimit la Casa Invătătorilor din Arad, 
Bulevardul Carol 1. 66. 

Arad din şedinta Comitetului admi
nistrativ dela Cămin linulă la 23 
August 1927. 

preşe,rtinle: secretar: 

N. Cristea. 1. Lucuţa. 
No. 191 

Primăria Comunei Wiesenhaid jud. Arad 
587/1927 

Pubicatiune • 
Primăria comunei Wiesenhaid pu

blică licitatie pe ziua de 1 Oclomvrie 
1927 Ora 10 a. m. referitor la renovarea 
edificiului primăriei, locuintei notarului 
şi edificiului parohial. 

Caetul de sarcini (Condiliunile la 
licitatie) se pot vedea zilnic În Biroul 
notarial in cursul orelor de serviciu. 

Licitatia se va tine cu oferte închise 
în comf. cu art. 72-83 din Legea Cmpt. 
Publice. 

Wiesenhaid la 20 August 1927. 
Primar. Notar. 

1 Kettenstock Suciu 
No. 189 

• 

Primăria comunei Wiesenhaid jud. Arad 
No. 711;1927 

Concurs 
Pentru ocuparea postului de impie. 

gat comunal de pe lângă aceashl pri· 
mărie păblicăm concurs, re:ributiunile 
sunt cele prevăzute in Bugetul comunal. 

Cererile insoUle de actele necesare 
se vor Înainta până la dala de n Sep
temvrie cel mai târziu. 

Wiesenhaid, la 20 August 1927. 
Primar. Notar. 

Kettellslock Suciu 
No. 188 

Nr. 438/1927 
Primăria Comunei Macea. 

PublicCltiune II. 
Licila1iunea proedată pe ziua de 16 

August 1927, orele 3 p. m. pentru fur
nizarea alor iO vagoane lemne de foc 
calil. I-a necesare Primăriei Notarului 
şi Şcoalelor de Stat din comuna Macea, 
rămânând fără rezultat, se publică o 
nouă licitatie pe ziua de 9 Septemvrie 
1927, orele 10 a. m. 

Licitatiunea se va line în biroul Pri· 
măriei comunale, cu oferte scrise În
chise şi sigilate şi respectându.se disp. 
arI. 72 -83 din Legea asupra Conta
bilită1ii Publice. 

Caetul de sarcini se poale vedea 
zilnic in biroul notarului comunal Între 
oarele oficioase a. m. 

Amatorii vor depune deodată cu 
oferta, la Casseria comunală şi garan' 
jie de 10% din suma oferită. 

Macea, la 20 August 1927. 
Nr. 184. Primăria comunală:-

Nr. 2134 -1927 
Primăria comunei Curlici. 

Publicaţiune. 
In comuna Curlici se află un porc 

de pripas, gras, alb, de circa 11/2 an. 
Proprietarul se somează a se prezinta 

. până la 26 Sf'ptemvrie 1926 cu acte 
în regulă pentru preluarea acestui porc, 
la Primăria Curtici.ln caz contrar acest 
porc se va vinde prin licitatie publică 
in, aceia zi la ora 10 a. m. 

Curlici, la 24 August 1927. 
Primăria. 

Primăria corn. Nadăş. Nr. 80/1927 

Publicaţiune. .. 

Primăria Nadăş publică din noU lici
tatie pentru exarendarea dreptului de 
vânat pe ziua de 8 Octomvrie 1927 
pe limp de 10 ani. 

Pretul ee strigare Lei 2000. 
Licitatia se va finea in conformitalea 

legii conlabililătii publice, şi pentru pro
tectia vânatului. 
Nadăş la 22 August 1927. 

Primăria. 

No, 421-1927. Prlml.!r"a corn. Adea, 

Publica!iune 
Primaria Comunei Ad~a publică 

llcita~!a publică eu oferte Închi"-ă pen
tru iniocuirea alor 7 buc. faestre VE'chi 
in localul Primariei, la data de ] Oct. 
]9.c7. 

Ci'liet de sarcini să poate vl'd~a zil
nic Î'I biroul Primarit'i. Licitaţa Ş<' va 
ţine În cont cu art. 71.- 80 din L. C. P. 

Ad;;>a, la 18 Augu~t 1927. 
Plimaria. 

No. 423-1927. Prl maria com. Adea. 

PUblicatiune 
Primaria Comunei Adea publică 

conl!urs pemm ocuparra postului de 
casier comunal. Cererile prevăzute cu 
toate actele să vor inainta Primariei 
până Ioa data de 14 Oct. a. c. 

Retribuţlunile cele prăvăzută în bu
getul comuneI. 

Adea, la ]8 August 1921. 
PrlmDria . 

- ------~-~-------------------_._--
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Loc deschis* 
Bucovăţ la 17 August 1927. 

Onor. Red. 

.. TRiBUNA NOUA" îN ARAD. 

Cu data de 22 Iulie a, c. am adresat 
Directorului gazetei • Voinţa Poporului" din 
Arad spre a publica următoarea scrisoare: 

·Dle Director! In ziarul Dvoastră Nr. 
27-28 din 17 Iulie a. c a apărut un ar· 
ticol adresat cătră P. S. S DI. Episcop al 
AradUlui, articol semnat de Ion Morariu, 
prin care suhsemnatul sunt calomniat În 
modul cel mai josnic. 

Pentru restabilirea adevărului în fata opinei 
publice ţin să declar că toate acuzaţi unile 
din susnumitul articol sunt simple calomnii 
la adresa mea, făcute cu scop de rasbunare 
de unii duşmani personali ai mei. 
Ţm să declar că am dat mandat avoca

tului meu pentru a intenta proces de ca· 
lomnie contra lui Ion Morariu şi proces de 
presă contra ziarului Dvoastră" 

Cum Însa aceasta gazetă n-a publicat 
nici până azi această declaraţiune, Vă rog 
să binevoiţi a publica Dvoastră in ziarul 
"Tribuna Nouă". 

Cu deosebită stimă: 

Indescifrrabil 
preot ort. rom. În com Bucovăţ 

• 
CELUI CU MUSCA PE CACiULĂ 

Domnul Mitru Boariu f10tant revizor azi 
la remorca partidului după ce ferventa·i 
activitate profesionis:ă de agent elocloral a 
dat acel fiasco funebru, j·i place sa fugă 
din calea adevarului şi în loc să dea un 
răspuns demn de postul ce·l ocupă sau să 
justifice procedeul şi ţinuta avută sub du
rata aleg~rilor, crede ca j·i mai nimerit să 
arunce inzulte şi calomnii de mahala. 

Foarte regretabil acest lucru de la acela 
care pretinde că ţine in .mână destinele 
unui partid În localitatea noastră şi mult 
mai regr~tabil pentru că aceste lucruri sunt 
făcute de Îndrumătorul şi luminătorul po· 
porului. 

Domnule Boariu! cine a fost acela care 
m-a ameninţat cu acele faimoase documente 
şi declaraţi uni inexistente, şi care a fost 
ţelul avertismentului dat atunci când m-aţi 

pus în vedere consecinţele opiniunei ce 
profesez ? 

Cam deodată mă mulţumesc cu atât. 
Ultimul cuvânt 11 va avea justiţia. 

S. Mihuţ. 

-) Redacţia nu-şi ia rAspunderea 

Deja "Căminul Studenţesc" al 
tnuă(ătoriJor din judetul Brad. 

Conditiile de primire fn internat pe 1927/28 

Inscrierile se fac deja şi durează 

până în 15 Septemvrie 8. c. Cererile 
timbrate vor fi provăzute: 

1. Ultimul certificat şcolar. 
2. Extras de botez. 
3. Cerii ficat medical. 
4. Buletin de revaccinare. 
Taxele sunt: de inscriere 250'- Lei 

pentru soc. de ledură 50'- costul ta
câmului 100'- şi taxa de intretinere 
100'- Lei lunar solvit pe trei luni îna
inte; iar alimente sunt: 120 kg. făină de 
pâine; 30 kg. făină nuia; 100 ~g_ car
tofi, 12 unsoare, 10 fasole, 5 zahăr, 

6 ceapă şi 100 buc. ouă. Invătătorii 

solvesc aceiaş taxă de inscriere şi 

700 lei lunar. 
Prospecle se primesc gratuit dela 

Administratia iniernalului în Arad, Bdul 
Carol 1. 60. 190. 

N,). 422-1921. Primaria r.om. ArJea. 

Publicatiune. 
Prjmarla Comunei Adea publică 

IIclta tia cu oferte Închisă pentru fur
nizarea alor 10 m S lemne de goron 
pentru trotoar. 

LIcitaţIa să va ţine în conf. cu art. 
72-80 din L. C. P. in ziua de 1 Oct~ 
1297' 

Adea, la 18 August 1927. 

Primaria. 

.. 

... 
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InîORmfrCIUnl. Buletin săptămânal. 

Onoratele Primării care au 
dat pentru înserat, publica
ţiunf, sunt rugate a ne achita 
cât mai urgent costul lor. 

• 
Abonaţii noştri sunt 

rugaţi a ne achita cât 
mai urg~nt costul abo
namentului pe % an, a
dică până la 12 IX a. C.J 

130 Lei. 
• 

D-l General Văito/anu a trecut 
spre Viena Marti noaptt>a. Se va fnapoia 
Luni 29 August când va rămâne o zi in 
Arad. 

• 
In, ziua de 14 Septemvrie 

a. c. dl Ministru al Instruc
ţiunii Publice, OI Dr. C. An
gelescu insoţit de aJţi O-ni 
ministri va inaugura şcoalele 
din comunele Otlaca, Şebiş 

şi Crocna. 
• 

Primim din partea credincioşi
lor din Dumbrăviţa următoarele: 

0-1 Ioan Georgescu prefectul 
judeţult1i Arad a binevoit a dis
tribLIÎ din fonciul judeţului pentru 
rezidirea sf. BIserici din Dumbră
viţa, distrusă prin incediu, frumoa
sa sumă de 100,000 Lei. Venim 
şi pe aceaSta cale ai aduce oma
giile noastre de recunoştinţă şi 
mulţumită. 

* 
D1. Primar Anghel a fost chemat 

telegrafic Ia Bucureşti. Se zice că pen
tru aprobarea bugetului. 

Noi lămurim Însă că pentru a da 
seama inaintea ministerului la acuză
rile pe cari i-Iea făcut D. Inspector 
General Ad-tiv M. Miloteanu. 

Mare plăcere ne-ar face să-I auzim 
cârălnd româneşte pe şlmândanul 

nostru primar apărând cinstita, ges
tiune a primariei Arad. 

• 
In legătura cu articolul nostru din 

numărul trecut despre Inchiderea tre
cătoarei din strada Emtnescu în strada 
Românului, anuntam că suntem în po
sesia unor informaţiuni detai/ate, puse 
la dispoziţia noastră de catre d. Ha
mori. Astfel în No. viitor vom fi în ma
sura să arătăm vinovăţia d-luf Goldiş, 
dupa cum şi rolul d-lui Hamori ln acea
stă chestiune; DEaltfel aCest domn din 
urmă e dispus sd curme pretenia avută 
cu d. Goldiş pentru ca altfel să ... 
(In No. viitor mai amănunţit) 

'" Absolventii din 1907 ai Institutului 
Pedagogic din Arad, sunt rllgati să par
ticipe la întrunirea de 20 ani pe ziua 
de Ouminecă 11 Septemvrle, ora 8 
dimineata in Sala festivă a InstitutuluI. 
. Pentru informatii a se adresa pro

fesorului Traian Mager, Arad strada 
Unirii 2, ori la şcoală. 

'" 
Noul inlesniri pentru Moţ'. Mini

sterul de industrie şi comert a redus 
la jumătate pretul publicat pentru ex
ploatarile din Muntii Apuseni 

In c ursul săptămânei acesteia după 
Cum anunfă o telegramă dela Bucu. 
reşti, ministerul va face o anchetă 

pentru a vedea cari sunt nevoile po. 
pulaţiei din această regiune, ca să.i 
aducă şi alte înlesniri. 

Tipografia Oiecezană Arad. 

, 
D. N. Teodorescu, directorul gene

ral al CFR, a dispus plata sumei de 
233 milioane, acordată drept spor la 
salariile funclionarilor şi personalului 
inferior al CFR. 

Situaţia politică 

• 
Ministrul inslructiunii, d dr. C. An

gelescu. va COnvoca in cursul săptă
mânii pe toti prefectii de judet, spre a 
le da relatii in legătură cu campa
nia constructiilor şcolare. 

• 
Terminându·se alegerea posturilor în 
invătământul primar, zilele ac~stea mi
nisterul instructiunii va publica postu
rile rămase vacante, pentru suplini re. 

• 
La Brafislava a avut loc o mare ma

nifestatie la care au participat toate 
partidele politice, guvernamentale şi de 
opozilie. pentru a protesta conlra ac
tiunii lordului Rothermere, tinzând la 
revizuirea tratatului dela Trianon. Mo· 
tiunea adoptată subliniază primejdia 
propagandei maghiare, ale cărei con· 
secinte ar fi de natură să distrugă 

pacea şi opera de consolidare in Europa 
centrală. 

• 
Dl Franklin Boiulon; a adresat o 

scrisoare dlui Maurice Sarraut, pre
şedintele partidului radical-socialist, ce
rându-i realizarea unui armistitiu politic 
pe o perioadă de cinci ani, absolut 
indispensabil pentru a reface compleei 
finantele Frantei. OI Franklin Boiulon 
declară Între altele că stabilizarea 
monedei este cu neputintă fără o sta
bilizare politică, o majoritate omogenă 
şi un guvern de lungă durată. 

• 
Buletin Consular. Camera de Comerţ 

şi de Industrie aduce la cunoştinţă' 
celor Interesati "ă în editia Consula
tului General Regal al RomânIei din 
Berlin apare regulat lunar buletinul 
consular .Rumălllsche W Irtschaftsna
chrichten" publicat in limba germană, 

Consulatul dorind a introduce o 
rubrică "Cereri şi Oferte" în acest 
ţllJletin, unde să fie anuntate firmele 
româneşti care voesc să exporte sau 
importe diferite mărfuri în şi din Ger
mania, precum şI acelea care caută 

legături comerciale cu această tară, 

pune in vedere :omercianţllor şi In
dustriaşllor să-şi Înainteze cererile lor 
direct Consulatului, Berlin NW. 7, 00-
rotheenstrasse 20, 

• 
Camua de Comerţ şi de Industrie 

din Arad, aduce la cunoştintă celor 
lDteresaţi, că potrivit dispozitiuDiior 
Ministerului de Finanţe, colete le cu 

Internă .. 

Sărăcia evenimentelor din lăuntrul 

tării e soră, nedespărtită, cu căldura. 
Şi fiindcă abundă această sărăcie, nici 
ziarele nu pot să o evite. Deaceea, 
citindu-le, nu găseşti decât polemici, 
mai mult sau mal puţin răutăcioase, 

înjurături, bârfeIi. 
Dintre aCtstea dIn urmăe "Indrep-

tarea" care pare a fi lipsită de me
morie când încearcă să impună, prin 
verdicte şi bârfeli, celor cari azi de
abia au răgazul să îndrepte toate 
neghiobille săvârşite de cel pe care 
îi place să-i apere. 

- Astfel, d. 1. G. Du.:a, după ce a 
văzut irealul rezultat al recensămân

tulul d-Iui Goga, proectează un altul 
nou. Necesitatea lui e oportună. Şi 
deaceea nimeni n'u va contesta iniţia
tiva d-Iui miD istru de internle', chiar 
dacă ar fi convinşi că cu cel prece
dent s'a cheltuit enorm. Căci aceea 
cheltuială lumea o inţelege clar, d. 
Goga tiind cel care a făCUI-O. 

- Şi tot din lipsa unor eVE'nlmente 
deosebite, oficiosul naţional-ţărănişti

lor, dă ospitalitate tuturor înjurături

lor şi protestelor. Astfel Într'un articol 
de "pur calcul electoral" se soco.tte 
- prin comparaţie - populdTitatea 
(O I popularitate) partidului care s'a 
dovedit capabil de un lucru, de inju
rături. 

Şi tot in acest scop - probabil -
se va intrunl acest partid, la Alba
Iulia. Ne intrebăm însă de ce tocmai 
În cetatea in care s'a săvârşit măretul 
act al incoronăril şi-au găsit să se 
Întrunească aceşti reprezentanţi tipici 
ai negaţiei politice? 

- Şi cu toate injurăturile pătimaşe 
ale unor beneficiari În retragere, se 
Răsesc oameni l:3rl ştiu să judece 
mal clar adevărata situatie politică. 

Şi deaceea, minoritarii ale căror iluzii 
s'au dovedit că sunt dăunătoare, in
cearcă o apropiere de partidul naţional 
liberal. 

Ar fi timpul că 'n faţa realităţilor 

să se trezească şi acei cari de m lllt 
stau în prada viselor. 

- Tinert:tul a hotărât debarasarea 
pa timilor poJiti:e: ŞI bine a făcut. 

ŞI-a indreptat gândul către d. Iorga. 
Bine face. Dar, oare, d. Iorga va face 
bine să se debaraseze de atitudlnea-l 
capricioasă după cum şi de mofturile 
politice cari În ultimul timp l-au făcut 
să tragă consecinţele? 

Externă 

Situaţia din afară pare mai nelipsitE. 
de evenlmellte. In ultimele z!le, s'a 
ajuns la apogeul înfrigurărilor celor' 
cari de Săptămâni se frământă za
darnic, Executarea anarhiştilor Sacco 
şi Vanzettl s'a produs cu toate ame
ninţările şi protestele miilor de mun
citori. Desfâşurar(a furiei lor va inre
gistra e Ifeni mente car! VOr lăsa urme 
adân;;J in Istoricul desvoltării proJe-"· 
tarismului. 

Ş; prevede m că 'Il bu letinul viitor, 
vom avea de înrt'glstrat tvenimente 
pe cari numai o vigilentă pază ame
ricană le-ar putea Întunecă. 

- In Franta, s'a infiripat o Initia
tlvă demnă de reţinut. Se opiniază 

pentru un armistiţiu politic, adecă o 
liniştiTe a tuturor frământărilor efe
mere, pentruca astfel să se poată face 
refacerea fin an ci ară Dacă acest gest 
l'ar înţelege benefjclatorli popularităţii 
rumâneşti.,. 

- Grecia emană ştiri interesante. 
Astfel se zice că'n ultimul timp ,,'a 
reluat ldeia restaurării monarhieI. Şi 
această Idee se mal zice că ar fi sus
ţinutl şi de Anglia. Până atunci, re
latăm că guvernul a arestat pe cei 
car! voiau să elibereze pe Pangalos 
al cărui proces se va judeca in curând. 

- In acest an la Geneva. se ţine 
UD congres al minorităţilor europene. 
Printre a1tli vor participa şi ro :nânit 
din jugoslavla. Şi nu vor cere acolo 
dţcât să li-se acorde şi lor acele<lş 
drepturi pe care le au şi minorltătlle 
din România. Oare ungurii .se vor în· 
tâlnl cu el, acolo la congres. Vorbim 
despre "Ungurii noştri" cari s'au dus· 
să protesteze in numele nu ştiu căror 

drepturL Ar ave~ prilejul să vadă că 
sunt :tnvidlaţi de alte minorităţi din 
alte ţărI.. 

- In legătură cu aceasta amintim 
cu o vie satisfactie acordul care, prin 
norocoasa intervenţie a O-lui Duca, 
s'a făcut Între noi şi sârb •. Se prevede 
în acel acord ca românii din jugo- ; 
slavi a să se invrednicească de acel aş 
drepturi de cari se invrednlcesc şj 

sârbii dela noi. 

Iată cum, pe cale paşnică şi tnţe- . 
leaptă, două naţiuni se pot inţelrge, 

mai ales când pretenţiunlle nu sunt· 
din domeniul... iluziilor. 

Ohirlanda .. 

greuta~a de până la 5 kg~sosltedln ~~~~~~.~.~~,.~.~.~~,.~,~~~.~ •• ~ __ ~~~.~-~~.~-.~~~~.~n~~~.~~~-~~_~~-~_~.~ 
străinătate pe cale aeriană, cale ferată 

camioane, etc. nu se vor elihera pe 
viitor desioatorilor până ce aceştia nu 
vor achita oficiului poştal din locali
tate taxele poştale teritoriale prevă

zute în tariful colete lor poştale externe. 
• 

Inscrierile pentru bacalaureat Mi. 
nisterul a luat următoarele dispozitiuni 
referitoare la înscrierile candidatilor la 
examenul de bacalaureat din sesiunea 

Prin ordinul Ministerial cu No, 166, 
625/927, din 28 Iunie s'a prelungit 
termenul la vizarea regIstrelor până 

la 30 August 1927. 

Având În vedere că cu acest ordin 
a treia oră s'a prelungi't termenul, nici 
la un caz nu se va mai acorda vreO 
amânare nouă, urmează ca faţă de acei 
comercianţi şi industriaşi la cari după 
expirarea termenului DU află ageu\ii 

de toamnă. 
Candidaţii vechi (inclusiv cei respinşi fiscului registrele timbrate prescrise 

în Iunie a. c.) vor face cereri până la : de legea nODă a timbrului din anul 
5 SeptemVl'ie iar cei noui până la 22 1927 Art. 4 § 19, - se v!l aplica în 
Seplemvrie. Cererile vor fi adresate conformitate cu aceaş lege Art. 75 o 
inspectoratelor regionale. amendă până la o pătrime dIn Impo-

Mutările dintr'o regiune într'alta se zitul comercial stabilit pe anul curent. 

adresează numai ministerulUi cu ară- '" 
tarea motivului, ele vor fi insolite de Se aduce la cunoştinţa absolvenţlIor 
actele prin care justifică cererea de şcoalei normale (preparandie) ort. rom. 
strămufare (certificate de mulare a do- d in Arad, cari in sesiunea Iunie a. c 
miciliului, de numire in functie etc.) au prestat examenul de capacitate. 

• 

că-şI pot ridica diplomele dela 01- : 
recţiunea lostltutu lui în ore le de birou 
dela 8-10 a. m. RestantieriJor cu taxa. 
de intreţ!nere în internat II-se vor 
elibera diplomele presentând chitante· 
dela Venerabilul Consiliu parohial des-
pre achitare. 

tii 

Examenele de corigenţă şi inscrie
rile la şcoala (Civilă) medIe "Iosif 
Vulcan" din Arad. 

Examenele de corlgentă se vor ţinea 
la 2. Sept. Ia orele 8 a. m. 

Inscrierile se fac deja 5-8 Sept 
dela orele 8-1 a. m. Taxa anuală; 

1000 Lei. 
Inscrlerilor se anexează 1) certifica

tul şcolar 2) extrasul de botez 3) certl!l- .. 
catul de revacctoare) şi reinscrlerlle 
se fac numai pe cererile tipărite ce se 
află la librării (timbrate cu timbru 
flscal 8 Lei) 

Cenzurat Prefectura JUdeţului. 
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