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Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II ~~are săptămânal sub conducerea unui comitet' II _ -- .aa_ -P-. 
:E Cine sunt "pretendentii la putere" I ~~~:S~bi~~himbui .tâlor acliuni 
ă. Să deschidem ochii şi sA ve· 
,e I T }II x • ţ' 1 ţ . t'l . t"" ghem atenţi. 
ngl' OV",raŞla na Iona - ărănlş 1 or cu comunlş Il. Am văzut cu oehfi cum nişte 
onl C0pii cărora părinţii le -au inlerzis 
eg, Să ne ierte cititori noştri dacă Fac propagandd contra Re- să iese dm casă spre a nu fdce 
Iral ne ocupăm atât de mult, de par· gen/ei I vreo prostie, au dat foc casei: 
IU ~ tldul greşt'hior şi al aventurilor, Partidul naţional,ţărănist nu se drt'pt răzbunare! 

dar vrem ca să se ştie odată de simh'seşte. E in nota lut. ŞI iarăş s' dU v:izut copii ne· 
)nt! către tfiţi bunii români cine sunt Par'că urmărea şi el altceva socotiti cari In ciuda povftelor 
la!i pretend~nlii la putere. in propaganda lui acerbă? părmteşti se asociau cu destră-
e ti Vletn ca să se ştie cine sunt' Şi-a gă'iit tovarăş'L bă!t!ţi şi stricoţi pentruca impre-
irU cei cari spre a ajunge L:l cârmă Dedcum la "manie" intruniri ună cu ei să devasteze casa pă-
u a sunt capab li să ne compromită alăturea de protdgoniştli mjnciunei rintească, fiindcă nu li s'a dat de 
nlll' ţara şi să ne-o vândă stremilor se vor Î(lfă llşa şi propagatorii dis- bimă voe sume de bani cu care 

zi cari ne duşmănesc de moarte. cord'ei. să-şi facă de cap. 
bh Deaceea de astădată ţ nem să Ţara românească se va ferici Ţara românească işi are şi ea 

~ I arătăm opiniei publice până unde lncurând cu ac{ şti fii ai el... copIii ei. ŞI printre ei se găsesc 
1 C au ajuns hăml's ţii măririlor şi La Viena s'a demascat o luptd şi de cei asemănători celor dm 
l'U prOftlătorii dem(lg 19iei. pe care emisarii opozlliel n'au rândurile de mai sus. 
li s Am amintit in treacăt despre prevestit·o decât tnJdşaUi Îfl giul. Să ne păzim de ei. Şi spre a 
ă 1 tof ătirea lor cu comuniştii şi so- grul minciUnii şi al ademenelii, ne as;gura mai bine, sli-i pă-
us La V,ena s'a ddt un semnal zim şi pe ei! Cine ştie dacă 'n 
CICl Cialiştii sovietici~ care a avut d,uul să ne desch,dă prostia care·j carecterizează, nu 
tuh Nu i-am dat o deosebită a- olhii. le vine să dea foc casei care-j 
:ue tenţ1e fimd obişnuiti să privim. E şi timpul! adăposteşte! 
az. nepăsători aceste "tntarir; de Prea nesocotiam până acum, Au dovedit tnclinări spre ase-

Arborele b ă tI' â n nu 
poate fi doborit dintr' o 
loviturl. 

Tre cutul este garantia 
viitorului unui partid. 

&& 

Arad 26 Februarie 1928. 

il aMe --

La tel Krama expediatd D-lul DT. 
Anghele.f;cu, Ministru In'itre(iuml, (U o
caz.a si n/irel Ş oolei primare d n Orc!· 
nicat ,'a primit ulmCJtorul răspuns: 

Telegramă. 
O-lui Georgescu Prefectul 

judeţUlui Arau. 
Banului romlh, prefectului har

nic care a pus tot suf/dai, toata 
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1. GEORGESCU. 

DU' {ronturi." toate Jăbărt~rHe 'n norojul min- I r't!':ne;1 ~dpte. 
'a \ Spuneam doar că s'au Infrăţit ci unei, ale celor cari vor "pule- ) 
;A I cu pescu'torii ln "pe tulburi pen
iCe! tru a fnfdea lumea şi a câştiga 

munca şi tol devotamentul perr
Sit" R. 'tnl rt!<>/'I.Î lldlrp.Q Cll/turei prin c/d

direa numeroaselor şcoli in a
....'" .-- - .- cest judeţ de jruntarie. ii aduc le 

tfU: puterea. 

., ........ $'-;-"- u.e" t." 

Iată Insă că această infrătire 
lşl are partea ei interesantă. marea serbare 

cu mulţumire prinosul meu de 
recunoştinţd pentru marea operd 
materiala ce tnldptlJeste. 

ne' "Universul- in zilele trecute a 
'frn adlJs dovezi temeinice pnn cari 
[m! a call/lcat cum se cuvine infrd· 

te t'" · f' t-· 1·· Ministru DT. Anghelescu InU () CU OCaZIa 5 In Ifei şcova ~1 PŢlmare i·.- _ "'.... _._ _ 
1n comuna Otlacil (GranIceri). la şcoală, cartea fiind singurul 

fn ftrea efi cfuatd la Fdgdraş M a
(efi rele cofldtan araM ca la V,ena In ziua de 19 Febr. a avut loc tat celor de faţă lupta dusă -
op s'a ţmut o conlermţd a organi- sfinţirea şeoalei primare din co- cu menţinerea şcoalelor româ-

zatiei comu'liste imernaţ'onale /a muna OrăOIceri. Marele merit in neşti - sub era maghiară. 
reit care au parttcipot, pe /ânga de- ndlcarea acestei şcoli e al dlui In aeelaş fel a vorbit şi d. In-
'1 CI legatii sovietelor şi delegaţi de- ai 1. Georgescu prefectul judeţului pector şcolar N. Cristea, mulţn-
luz partida/ui sociaJ-democrat, de-ai Această ,.:oată se poate con· mind Dnei O!ga Or. Vaitoianu 

partidului infldţit cu cel naţlOnal-, sidera cea mai monumentală care a dat mult spr'jin ma. 
ogr (t1rtJnist. ş:::oală primară rurală, cuprinzând tenal şi moraloentru construcţia 

Şi acolo la conferinţa comu- Ş ise m~ri săli de învăţământ - acestei şcoli, femee care a ve
- "işlilor s'a vorb,t cu satisfdcţie parter şi etaj - o spaţ103să sală ghiat zi şi noapte, pe tot timpul 
ita~ de in/r(jţirea celor doua grupari de spectacole, amenajată cu scenă; razboiului la capul mlilor de ră-

rătdcde pe care "din mila lui locuinţe pentru corpul diJactic ŞI niţl cari au luptlit pentru intre. 
'ata Dumnezeu şi vojnţa naţionala" dependillţde necesare. Din Arad gtrea neamului. Totodată in cu
add le avem in aceastd fard rabdtJ- au particIpat la această festivitate vântarea sa arată că comuna Oră 
ma, toaTe. următo~ii Dni: ./'. Georgescu. f)re- nicerl trebue să fie la 1nă1time şi 
. . Li s'au dat instruct;uni dele- teclul JudeţulUI, lni!. Ştefan Ma~ să se mândrească, că şco a l a 

_In!;_ gaţ"or comunişti din România feescu" avocat A/anase Marcf1- I poartă nume:e acestei di!tinse 
. ai. cum sti se folosească de .coada lescu. mspectorul şcolar, N Cns- I Doamne 
dep de topor" reerezentată prin na· tea, revizorul şcolar D. Olaflu,' . 
ai I lionaL-ţtirdfli~ti. onO) notar judetean Aran Pătruţ1u, . A mai cuvântat deplltaN wp'le~ 
uvu. Li s'a spus sti saboteze Re- Romul Btj m pretorul plăşH thl- Ş1 1. .Adam ind.emnând p: parlnţl 
'UStJ gen/a, fi1când În acest scop, pro- ş'neu, advocaţii; H~nţiu, Codrean, să trimită COpll la şc?ala. D: 1. 

pogandd printre muncI/ori, ţarani deputaţii Gh. Plt Ş ŞI 1. Adam. Geo~gescu, prefectUl Judeţuluz, al 
pe şi soldaţi. Li s'a mai spus sa Uaspeţli arădani au fJst fntâl1- cărul ~are ment pentr~ ridIcarea 

le a at7ce tot ce s'a facut bun in Iara pinaţi, la hotarul comunei de că- acestuI focar de cultura, ~ămâne 
n t romdneascd şi stJ pregăteascd lăreţl, tmbrăcaţi in frumosul port n:~.ontestat. mulţu~eşte calduros 
'rd terenul pentru uşurarea inco/ţlrei n(:ţlonal românesc; cuvântul de pa~mtelui Oh. Tune pentru stră-

re germem/or utoplei bolşevice. bun sosit ftind rostit de către d. dUlnţele mari ce ~ depus prin 
strl Si li s'a mai dat fonduri Ştefan Rusu, primarul comunei. munca sa inco~data, p~ntru ~es-
iato grase spre a putea servi scapu- In ,urmă s'a of,ciat serviciul di- voltarea culturel Tomâmsmulul. 
"eg rilor propuse. vin, (hlar In localul nou ei ş;oale, O-sa a arătat străduinţele cari 
;iuJ Delegatii comuniş'ifor tnfrdliţi după care primul care a luat s'au depus, pană la ridlca
neU cu partdul d lui Maniu. s'au cuvântul a fost preotul Gh. Turic, rea acestei şcoale sfătuind ţără-
ah Intors in fard şi s~au pus pe lucru. , care 1n fraze emoţlonante a ară· nimea otiăcanilor să· ŞI dea copiii -

isvor al inţ~legerei adevărului. 
Dună sftnţirea localului s'a dat 

un banchet de către· comitetul 
şcolar 10;;:al. Ia care au toastat 
intr,! alţii OI 1. O~o' ges,;u prefec
tul juddului pentru M. S Rq~ele 
M hai ŞI Regenţă. oreotul Gh Tu
ric pentru Dna Olga G', Valto
ianu, al cărei nume poartă acea
stă şcoală, Caius Turlc pentru 
partidul naţi"nal-11 bera} ŞI sub~ 
reviz , şcolar Boariu pentru fl!mea 
rofT1ână 
După banchet, directorul şco alei 

a aranjat un festival artistic şcolar, 
cu cântece şi dansuri n,aţionale la 
care au luat parte toţi oaspeţii 
veniti dela Arad . 

Cu ocaziunea sfinţirii acestei 
şcoli s'au expediat telegrame Dlui 
VIOtilă Brătlanu, prim ministru; 
Dlui Dr. Angelescu mini.;;,trul In
structii şi Dnei O:ga Or. Vai
toianu. . 
Ţinem să mai amintim citito

rilor că această comună la gra
~iţa ungară. nu are decât un ('htlo
metru până la frontieră Trecătorii 
străini la tntrarea în ţară prin a .. 
cest punct, vor rămâne Impre
S: onaţi la vederea acestui local 
pentru cultura românismului, local 
al unei şcoli primare care puţtne 
avem In ţară să samene in fdul 
cum se prezlOtă aceasta. Rep. 
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Ţinutul Hălmagiului. 
Aspecte economice din Muntii Apuseni 

De Traian Mager, prof 

o 1 il Cap i tol u I Sar c i n e lor P u b I i c e. ~ 
Impoz:te directe ,1 Indirecte. ArtiCOlele regiei monopolurilor. Scade numărul 

cArei umel or. 

Procesul de degradare al acestei regiuni. 
Cum se ritbunl manţl; de,piduriţl. Inundaţ'. din luna alHllai 1925. fo"marea torenţiletr. 

Pe f1!!::le invechite ale cărt:lor de strană. găsim adesl'orl insemnAri fă
CUI!! d~' reot ori de alt şt1utor de carte, În care S~ amiott'şte dţ>spre illghefurl 
tarz'l de primăv31"a, zăp,dă la Rosal!! incat pomii în floare S'dU prăb!lş t sub 
greutatea el, drsDre vl;"rl p lo1oase, ani răi. dar nt.::Aai n'am afldt şi nici ba
t!!i",! Ct'l mai Mtrân! nu-şi amintesc de Inund-tţl\, cari ma~ uşor pot sa. nă
p!1!:tuiască jos Iti cârnpe pe r!vl;!raoil râunlor mal mar!. 

P~ntiU ÎntâIa oarA când Sf." pomt'neşte de o at<'l.fe .. răutate" In ace8i'l regiune, 
a fc>st inundat a din iarna anuluI 19.15, IntiimplHea a tă~ut să fu prezert in 
1:1:.1nte de unde am putut să. urn'iărcs,; chiar la fJta lo.:ulul deslăotuirea acestei 
c<!tastroafe. 

Scade nU71ăfUI cârclllmf'lor. Cum s'a prodlls torentii (It 21 Dec. /925 ş! efectul lOT drstructiv. 
N'a ex'stat inainte de războiu un dtL!n m~~ar unde sA nu fi fost cei Gerul tlmDutiu din Dl."ct'mvne cCJbOlându-se până la rmnus '9 gr. Cd-sius, 

puţIn O cârclumă in care rareori de mal găseai.a~t;l'va afar.1 de "rachiu," adl'că Îlisotit d:= zăpa,jă, s'a ml'nţinut cu neinst'mnate v.<Ir:aţii şi fntre(.Jp~rj panA la 
ap'lt de cereale diluat. Stăpân-rea ung Ireai:a Incredlnţa b;evetde de b rtun 21 Dec.emvne, in care iiltt"rval nu s'a ob'icrvat topire, astiel toată zăplcla, dda 
cu r>rid;l~('tle evreHOT, dL:i act-ştia pe langă dlbA..:ia de ~ de&hee mal b ne întâia fu)gulre Îilcepâr;d. s'a aştzat Într'un Slr"t, care Însă nici In munte nu a 
sprill:oasele aducAtoare d~ cllorme ven tun uarul 'Jl, mal !(lde:JIJn~au cu f de- întîe:ut grosimc,i dl! 75 cm. 
lUate Ş rolul mult apreciat de "cel mal mdep~r:at' t'xpont'oţ; al jdt>el,d~ SIlit LUni in 21 De..:. intentloo~m să uro: spre B harla. in prt'zÎu! gtr uşor, 
magh1ar· Pentru a fI mal la Îl1d,:,mâoa clientdo r, s'a înI,if'tat o f;1bn.:ă ~~. vrem~ frumoasa cu soa~e care te Îndemna la o eX .apadă Îl munte, 
spirt in losAşel (â'1g1 G lfah )nt). Pentru fie~tul ra h lI!U~ de piun." ţă raf1u. Când tim plt'cat din Hilm'g.u, pela 5 oare dlmin~ata, scârtăia d-
proprietari de cazane pt.11e"u "biletUl" cu ora, t~x~ foarte ",lan faţa, dt: cele oada slob pjclO~re, Pe la 6, câ:1d a011 priOi trenul industrial, vr<'mea se mal 
de azi, căci Irrp lzitul Ihupia alcoholului de fructe era eg~t ,~1I cel asupra inmoiase şi a fn;::('jlu! să picure, puţin mal târz:u, tn~â înajnt'! d~ a se 
al.=ohollilui d~ cereale. In fciul acest'! popiJlatla eia Indrurn'ltii să consume" fa,:e Z'~Iă,a Yn,eo',jt s1\ verse O ploaIe deasă care cu puţine fntrertlperi a du-
aproape numai alcohol de cereale. Gemeau b rturile În t lată vrem!!a, iar Sa.m~ fat toată Ziua. Catre ami,nl temperatnra se ur..:a~e pana la plus 6 grade, 
băta. in Hălmag u, de către sEară, dupâ snartul târgulul. tntâlnl'al pretutlndt'n! In a;.asU ZI s'au forrnit torent!! la munte pr:n tCJpirea b'us,:â a :tăp~zll, 
deaknglll drumului răsturnat l prin şanţ.ul oameni betI, băr: eţl Ş' f~md deopotrivă cari aooi pDrnind v jt!lioş depe toah! versantde, au 'n~cat repede vă le strmte, 

Cel dmtâiu ŞI cel mal apre';:lat favor pe care 1 a adU5 R)mâo!a MMe au dht,us toate podudle şi porţiuni cQn1.1derab:le d,n trasc:mtl~ şostle1or. N'au 
tn acest tnal a fost s.:himbarea rt'gLnullJj de ferttl ra~ h uLIi de! pn.lOp

, cul- putut rt'l'~ta furCI vdlur>l'Jr O!Ci S'Jl;da co:,slru:ţle a cAii fer"t~, ale carei po
mlflând prin ~OLla kg~a sp rtuoas~tllr, ei1~\lţâud!J se prote.:ţ'l alc,}hJ!u!t.lI de durI d~ fier Ş' bdou pr~cum şi tt>rasamerHul, au f0St grt;lv avarlate. Du!,! 
fru~t,! Lţă de cGnCU,enţl şi prl:nejd!.l mult rn3i ma,e a iiL'ohotuiui de cHe"le am;a1.i 13 Oia trei a plecat u'tinllll tr~n SDt'e Arad. -.. 

Az', it! <:e priveş.te t"x lrea rachiuiui de D~U 1<', Ei stinge'n trei cat.'g m~ : A:J s·:fait stn.:ă.:iufll căii.: de comunicaţ;e. au 3uferit ;ri:'plrab'!e p'igube 
1. Sunt scutite de orjc~ t~x'! cantilătl!e de cât~ 00 I,tri d~ pe,snr;ă ba,bl" şI parti..;ul .. r,j prin spăl1ft'a Î:l mu~tn IO;Uil fi terc'nmlor cultivahde deDe 
teas:ă trecută d· 21 ani 2. Ctrnitătile Îfl plus sun! supus' und "tax! d~ co .• std,~ peaiunlor prl!cum şi pr:n acopt'r1rea cu b)lovă!l!ş a l ~n;i or de prin 
productie" d .. 10 bani pro litru şi "talCei de. con:;um" d~ ,10 bml pro grad vă; Illsă cea mi! g'adt frlCt'rCl'C a sufertt-o În a~ ... a z~ hhiă, opera de re-
la rachiul sub 30 gr .• şi :!5 bdni pentru ra.::hiul de peste 30 grade. 3. Impo- imoădurire a mUfli!lor. Câtă h !mă. pr g;Wtă cu ro !{ăt~ală tn laboratorul n1tunl 
titul mal slmţ,wr fi forme"z~ taxa de 20'/0' "ad vaI0rem," care Se aplică nu- vrt>mc de mii de ani, nu a flj3t spâL'ItA i!1 cât~va Oilre deoe vcrs~nteie munţilor 
mai cantităt:lor ce se pun in vât1i:are. Bine inteles, cantităţile . .:e se beau pe dt'spădunt., compromipnd prin a'~l;'asta opera de regene'are a pădurllor. P,gu· 
10:, trec toate.in (at;>goria totâia, scut te de t:iX~, aşa că rol.:hlul pe prU!le se b·'Il! aJ:1S' patrtmoT1 Ului forestier n'au iOit insă e\.'oluate de nlCI O comis e, 
consuma destul de Ideen· nici nu s'au adus în d·s.::uţie pub!i::ă măcar, că.:i el.::: nIl i1coPS':: interesl."le 

LOiitl1ra de moarte a f)<,t apllcatâ a!~oh )lu!ul de cereale pr'n Ifg~a mom'ntane ale tlămantjulul de azi. Se va razbuli iosă aceasTă indolerţl 
spirt. oasdor. că;t s("ul1pi n du-se considerabIl SDlrtU!, urmarea Imediadă a tLlst asupra urmaşilor noştri, mal inţl'legâtori pudte, cari ne vor blt:sterna 
tllch!derea pe capete a cârciumelor. In cel~ 35 COmtlOe şi .:atune. can nalnt: mormintdt'. 
vreme toate aveaI! cel putin câte un birt; - elI f,nea anului 1927, au m \1 A G;)Uil şi il treia zI apoi, adecă io 22 şi tn 23 Oe:cemvrle In~n~lIrl1e au 
rămas 28; dintre can 7 in HUfTlilg'u, 5 Îf1 Varfuri, câte 2 Î' H lm~g 1. cuprins Intjr~g CUriU! !nf.enor ai Cfj~ulul. trecind dt'la Arad mal 1')S spre 
lunt.:ş·ara, L~zuri, Avram Iancu şi TalJg'u, Iar câte 1 'n Ţarmure, O;IU, Leas '. graf! ţă. Mâ'glnidu-oe la judt'ţul nostru, dacă comande din ţinutul H dmag1U' 
Pl~ş'uţa, A';luţa şi Dumbav~, ~ de tot' :l8 cârclume, la o pop:J1at le de lu', prin s t Jat'a lor de dc'aL n'au suferit p.;glbe in i:lş'zărl g )spodărtştl, tn 
19250 suflt'u~. vlet' de oatnenl şi animale; n'au fost c'lItate n\ ~I de această nenor lcire co· 

Avem ded 28 ctir:.iume în 13. comune; avem însă 22 comune şi catunt, muncle dela câ'npie, rlveraneie Crlşulll1 ŞI ale Mure~ul:.l!, unde pagubele In 
azi, fară cârc.ume. , avutul partIcular au atins propo·ţ I de cata!Hrofă, 

lmpuţiodu-se clienţii blrturllor, impresia generală este că a1cohol's'nul S' Munţii de,păduriti au IlJlesllit formarea tor/nţ lor. 
gheşte in des:reştere îmbucurătoare. Posib 1, -- să con!ribue la aceasta S~U'Tl- Nu plOi-ilai ci aiJa poven1tă din toplro:a zăp·zit a contribuit la formarea 
p1fea excesivA ~ spirtulu! şi criza economIcă, - se prea poate că a~'um se torent lur in ziua de 21 O .. cemvrle, Cur.:l năml'ţl CLI. mult mal mari se obicl-
bea mai mult arasă io f~f11il\e, - se flelbe, poate, rachiu şi to mod clan- nut'6C fn OH1'lte, nici Ci:intitat<:a acesteia, ci topirea neobiCinuit de b:us.:â I 
drstin; problt>ma alcohol1srtlu;ui, chiar şI din pu!!et de ved\!re economiC, se zllE!z'i Il f 'st btata. . 
impune a fi cerLetata intr'un studiU viitor. /,~ t-. , Urczn:a rapidă c.: temperaturil, faciUtată d~ ploua dllduţ1i şi-a produs 

Aci fiind "orb 1 d~ wniturile flscalt', trfbue să r~ievăm că statul rom'\n imediat tfe~tui dis01vant azupra zăpait, care a dIspărut toată tn acea 1.1 depe 
a plPfdut cel mai Important .zvor de câştig, pe care fus1a stăpânire ungll- vt'rsantele de~coperite. Pe pOlţlUmle împ3.durite, b ne inţeles, Zăpada s'a meu
re:.scA Ş -1 rea!J1.~<te metudlc prin st~mu!art'a consumului ~norm a~ r~, h!ului dln ţnut incă Z'l-t dt'a rândul. . , 
,piet d,' c('reale, pre :um şi dlD taX"le exagerate pentru flert!.!1 tUH~el de pr~r!e Cunos ută fund influinţa mastvelor Dă juroa~e asupra modul!ll de d strl-

FdicHăm statul romi'in pentru Doua Il'g~ a spirtuoSdur, căci neglj301 b'Jlre a apei, ia cazul de fdţ.i a:estnra, păjurllor, I~-ar fi V~!11t rolul să fo~e· 
chiar puternice ItJter~le mitteriale, a putut să se prez nte in postura de edu- tineze topirea dDezlj prin concursul de mediU izolator ItJtrrplls între atm )8-
cator al cetatenilor săI; iar ou iu cea de speeulator al patlmelor, - cum o faa /lb~ră şi stratul de zăpadă, mai apo! s l atenuae scurg~rea apei de on~e 
făcea trecuta stăpânire. p"ove01entă. imJll'decând pe aceste două căi formarea torellţlor, Or dm pn-

Tabloul rezumatlv al operaţiunilor de exproprje~e şi improprietărlre. cina ca m1fe p3rte dm munţii cuprtnşi în bazenul superior al Cnşulul sunt 

până la finea anului 1927, s'au retolvit, s'au so găsesc in curs de executare-
următoarele operaţiuni: 

Proprietarul dela care 
s'a expropiat 

SoprMa\3 SDpr.feţeh expropri.b 
Comuna pe 1e- . p~nnrl pent •. r .u=---..,== 

IU,lnle --
ntorul căreia ~e eXP~Oe Stll~P~d:,," I izllZ 

flA • d prlo,# "uma".Jă I comwn.1 a pa IIrea ~ . ~ - .-

Numele 
comunei in 
f"vorui că
le a s'a f'X-

pfopriat 

D.ca S'i 

ra~ut 
pnda· 

rea pana 
la fmeJ 
ao ,927 J Q Q ~ re Jug- :\ r e 

1--I,-I-la-rk-a-u"'Yi-, -a-bs-e-nt-e-is-t -;.-s-a-rb-i----+.;...;:.2....;5 ... ~-:-_·-2501 __ I ______ . __ I~---:d_a_1 
I __ ---'~"__ _____ +-;Lc-azu-ri--- 2200 --.!2°°1 ______ I _____ I_---,d_a_

1 
I __ -'~"_ _____ J-unc~oara _81l0 _ 8801__ da 
I_-=----'.'-:-:::--,--=-__ ~ I....,.Tc-=isc-lI.--:-:-___ 1 _62H _6261 __ ---I-----II--:d-a -

Oraşul Micău (U[lgaria) MAgulicea 129 ~I'__ __ nu 

Cooperativll de valorizare Leasa 80 80 
HAlmagiu, !Illd. în Budapesta 
-ComposesoratufUrbari~r -A-v~ram--Ia-n-cu--I--- -- -- 1~,5 -V-l'-dra----;---I 

Avram Iancu 4283 nu 
-~-I-----------Berta Şerban, n. Helterich, 

Baia de Criş TârDl!.viţa 130 80 Tâ.rnăviţa DU 

nu Poenariu -ro -----1-70 
Brusturi-~--- 1431 220 nu 

Contele Robert Zsc1enszky Rrtlstl1re~cu 793R ---~i-- Br~sturesc;- da 
I-----.....;...------..::...J...;;;.;..;..;;,..;;,;.......;;.;;.--I-...:....:.~ T4i651--wi!~I-----J--.;;;....-J 

S'au expropiat, 4854' j 'g p4dureJ din care 4165 jug. formează re
zervl de stat caşi pă 1u re; 551 jug. s'au distribuit pentru comple:tar~a păşu
nUor comunale in Vidra, Târoăvlţ.l, Poenariu şi Brusturi; Iar 138 jug. de pă
dure {'omuoalA, BrustUffsculul, 

ConstituiflQ de paduri şi izlazuri comunale. 
Afira de cazurile amintite ma! sus, de S gur se VOT mal cere defalc'rl 

de pădurI in scopul creărel de pădUri şi lzlazelf. \!omunale. Dacă aprobăm, 
sau (asistăm chiar pentru constituirea de păduri comunelor lIpsite, - n11 se 
poate reco mallda dt"stulă prudentă la rezolvlrea cererilor de a preface păduri 
tn izlazuri comunale. 

defrişatl; act"astă intervenţie nu s'a putut produ:t>. 
ş, când ne gândim cA în aSlf I de imprt jllrarl, O incetinealA de cateva 

ore numai fn lop:re~ lap~ZJ\ şi ticurgerea ape', ar fi mIcşorat contiderab! 
proporţiile dt'z~strului, ne putem da iearna de r.Jhll decizlv ce l-a jucat des
pădunrea munttlor in potopul din Iarna anului 19.:5. 

rum lmpiedecă pddurea f 'rmarea torentlar. 
Rămâne constatat că pana fa pit'zlud d;;: 21 Decemvril", munţii erau a· 

coperi ţi cu un strat de ZăPldă de cea 15 cm, pe care l-a disloc.H depe su-' 
prdf<ţde despădurite intr'o sIngură zi valul de temperatută rldictiU, survenit 
brusc, insoN de ploaie. 

111 faţa unul atare f,.nomen primt>jdlos, natura reacţloneazl prin Inte~. 
Vrl1ra pădurii care ar fj putut sA Impiedece formarea torenţllor pe eoul căI: 
iacetlDlod topirea Zape1.1t şi impledicand scurgerea apel sore văI. 

In păiurt zăpada nu se topeste niciodutd brU1C că.:::1 b )1ta pădurii for
me:ză Un ex..:el.:nt izvl~tur intre stratul de aer dl\l atmosf.:ră expus fluctua
t unII tempcraturil ŞI Între scoartol pamântultl de o temperatură mll 6tabllA. 
COfOl1amentul al borilor impiedecă razele soarelui şI alerul incălz,t al unul cu
rent, să pAtrunda cu uşurlnlă la stratul de Zăpadă. BJ!t11e de pădure tempe· 
rează ch'ar Şl dectul unei ploi ca'de tot prin m jlodrea maslvulul de coroane, 
care t'ste ţinut rn rect>alâ d~ către pAtura de zapadA, In urma int~fvefl1lel 
acestor factori, in pădure za.pad.t pu:re pe nesimţite si Între orice irnprej!.Harl 
se topeşte mult m~i in.:et decât oe locurile desc\,pel'ltf'J unde se ob .. ervă to· 
vire la lud~e.J 5 )arelu 1, ::hl ar pe lâ" g \ O tempera tură tlU! s :ăzută {natm:Jsf...:ră. 

In pddwe niciodata apa nu se scurge la suprafaţă. deoarece aici solul 
este moblllz-Jt pana la mari adif1cimi ŞI perme~bll caşi un bllrete. Solul dill 
codru este format deao;;upra din stratul de frunze m'larte, trunhl şi ramuri io 
putrt:fecţie. sub aceasta Se succt>dează alte straturi mai înaintate tn putrtfdctie, 
si acestea uşoare, afânate şI găurite de d f~rjte Insecte 51 animale, mArunte. 
Rădăcmlle inf,pt~ pânA la o adân.:lme de 3 -4 metri, după::e copaci! IDor, se 
descompun lăsand În urma lor filoane de goluri. 

Apa provenită fIe din ploaie, fie dIn topirea zlol'zU este absorbit! CII 
Il.:omie de această ur'ş! şpJnghie, pâtrunde În adaocurl prin g..,IUflle crelate 
de ramif,clltiite r:tdăcitJllor şi desoicăturiie sttncHor, fi numat ce prlsosl"şte 
se mal prtlinge, ltmp,de invizibil. iTlLet, la vale, ori işl caută itşlrea tn formă 
de lavor. PAlura moartA ŞI hJmuslJI pot să rt t'nă in sine caol\lâtl de ap! 
enorme, pot să ment'nă ia sine cantitati de apă În g-eutate de '-10 ori, 
cât fAce greutatea lor proprie. So otiod la jQ80 -~5OU kgl'. R'rf'utat~a bamusu· 
lui de pe un jugAr. pe acea supr .. f 1ta se reţIn 30000 -,)5000 kg. apă. 

Pe terenurile· descoperite nef1ind date aceste condl'lunl. apa de orke 
provenienţă ar fI, se rostogoleşte furiOS la vale urolnd b~lovalll, mAturAnd 

pentru p~şune, 11l 5- 6 ant. se s'llul, luând cu sloe tot ce iot!lnt',te in cale, ,jut~nd prn aceasta procf'sL.ll 
problema pa'L.lnatulul rimloe de eroziune al ro celor, dând Da~tere toreDlllor. care tmplol de:taltrl.ll plai 

III IDlma cAmpleL 

PanA câ!1d nu se VI deslegl problema inbunătăţlre! păşunl1or, orice 
Incalcare a patrim()!lluIJI fllrestier, este o %tdul1lcă crimă fată de Interest>le 
,""eule ale tărd. Din eXOllfle"lt pre.:e leflt~ ('apiiolfll "StJpra!<lţa" pg. 7 şi 
.Creşterea VItelor" pg. 14. - raportănd numărul anImalelor 1. supraf.iţd tere
nurilor depe cari le brAnes=, - vom ob .. erva in ce privl'şte păşJnlle lacune 
de or~in calitativ ,1 nici dl:ctt cantitativ. CU UD cuvint: avem păşuni, dar 
farA valoare. 

Orice teren de pldure defrflat şi predat 
dfgradeazl la felul pa.şuollor exlstente, iar 
tOI Derc:zolvltl. 
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Primăria comunei Arăneag. 

No. 21 I 1928. 

Publicaţlune. 

,PrImăria comune! AdlneaR publ!că 
licItaţie pe ziua de 16 Martie a. C'. 
ora 11 t pentru procurarea rechizitelor 
de birou necesare pe anu I 1 Q28. 

Llcitaţiunea Se va ţinea in confor- I 
mitate cu art. 72-8j. din legea con
tablJitătii publice. 

Arlneag, la 6 Februarie 1 Y28. 

Primăria. 
166. 

PrimAria comunei Arăneag. 

No. 20 I 1~28. 

Publicaţhme. 
Primăria corn. Arăneag publică lid· 

tatle pentru procurarea rechlzltelor de 
pompieri pe ziua de 16 Martie a. C 

Ofertele inchls~ şI sigilate se vor la
nalnta până la acest termen. 

Licltaţlunea se va ţInea in con for-
- mitate cu arI. 72-83, din legea con
tabllltătii pu blice. Coodlţ: unile şi ca
ietul de sarcini se pot vedea in b!
roul primăriei in orele de serviclu. 
. Ar!Deag, la 6 Februarie 1928. 

Prima/ia. 
167. 

Composesoratul Urbarfal Arăneag. 

Publicaţiune. 
Composesoratul Urbarial d!n A, A~ 

neag publldi lIcltaţ!e pe ziua de 19 
Februarie 1928 ora 3 p. m. Ia primă-

ria comunei Arăneag pentru vânzare a 
celor 761.1 mS lemne de foc. 

Condit1unile se pot vedea la pre
şedindele composesoratului. liCItaţia 

se va ţinea. CU reopectarea dîspozl,i
unUor prescrise de Ifgea cont. pUJlice. 

Arăneag, la 6 F(:b~uarie 1928. 

Composesoratul Utb. Ardneoll. 
tt8 

Secretariatul cercual Căprufa. 

Concurs. 
Notarlatul dtn Căpruta caută un 

secretar cu diplomă de notar. RelJec
tanţi până la 29 Fe bruarie pot inainta 
cererile ii acei cari fără diplomă dar 
cu examen de capacitate. 

No. 160 I 928. 

Publfcaţiune. 

Comunl Şirla ţine licItaţie publică 
tll ziua de 28 Martie 1928 la ora 10 
pentru: licitaţie referi tor la Iiferarea 
malerialului necesar la luminarea stră
zUor şi birourilor. 

Licitaţia se va ţIne conform .Art. 
72 I 83 din legea Conbbilităţl publice 
cu oferte scrise şi sigilate. 

Ş!rla, la· 2t Ianuarie 1928. 
Primar, 

ah. Mâtlu. 
No. 174. 

Notar, 
ah. Popa. 

Tf([8UNA NOUA 

Primăria Municipiului Arad. I No. 345 I 928.-
Nr. 3733 --1928. i 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă g.:Jî( rală, că 
pentru procurarea alor 2 (două) 3utO
mălurătoare-st,opitoare cu dispozitiv, 
contra incendîulul n~Cesare Mll .. lcI· 
piului Arad, în ziua de 12 Maiu 1928, 
ora 10 a. m s.e va ţine<i I'citaţie pu
blică cu oferte illCh:si: în b:uroul Ser
viciului economIc (Primăria, etaj ca
mera Nr. 104) în conformitate cu Art. 
72 şi următorii din Legea asupra con
tabi1!U ţii publice 

Caetul de sarcini se poate vedea la 
Serviciul economic Îa orele de st'rviclu. 

Arad, la 20 Februarie 1928 
Serviciul (conom!c. 

No. 46- 1928. Pdmărla Drauţi 

PubHcaţiune 

Primăria comu 'ei Drauţi vinoe prin 
IIcitat:e publică un taur şi un ver neapţl 
de reprodurţie Lldlatia Se va ţine în 
piata Pâncotl In ziua de 3 Martie 
1928 Ia Ofa 10, in cOflformitate cu 
legra contabilltaţil publi;e, 

Drauti la 6 F{blualÎe 1928. 
Prim ăr.'a. 

No 161 

Ma. 162 I 928. 

Publicaţiune. 

Comuna Ş rla rne lidtcţie pub!kă 
tu ziua de 28 Martie ]928 la ora 10 
pentru: Repararea tr~.surllor comunal!', 
harnasamentului şi recvlzitelor de pom
p:erlt şi potcov!rea armăsarilor, 

licitaţia se va ţIne cod. Art. 72 - 83 
din lfgea COlltabilitt.ţil pLblke cu 
oferte scrise şi s~g,Jate. 

Şirla, la 21 lanuarlc 1928. . 

Primar, 
Gh. Maţfu. 

175. 

No. 372 1 928. 

Notar, 
Gh. Popa. 

PubUcaţ1une. 

Primăria Comunei Şria ţlne hdta
ţie publică p~ ziua de 7 Martie 1928 
ora 10 relativ la. vânz;;rea gunoiului 
dlO CU! tea gr ojdlllui reprod ucAL rilor 
comul1aJi. Preţul de str:gare e 4500 
LeI. Llcitdta se va tine cu oferte orale. 

FUnd t mpul i[laln·~t, licitaţia St! 

publică in mod special numai cu 15 
zile oalntea tineri! el. 

Şiria, la 15 Februarie lY28 

Primăria. 
No. 176. 

Prăvâlle mlx/ă. cârciumă şi trafică 

cu locuinţ .. , grădină etc. se ar~nde"ză 
Imediat. Adresa: "Urgeut" poste- res
tante Vârfurile. 

i • PubJicaţlune. 

s'~ aduce la cunoştintă generală că 
În zlua de 3 Apr:lie \928 ora 9 sp va 
ţin('a licitaţia la primaria cu oferte 
Închise ref. Ia d3fo:a in intreprir·dtre 
a lucrărilor de repararea drumului 
călră Torne<t (un km) şi aşfzarea 

petrişului deja transportat pe drum, 
conform pianului devizulu!. 

Uciteţia se va ţinea io codormitate 
cu art. 72 - 83 din \,. gea contabilitâti 
p~lbllce. 

Pedca, la 15 Februarie J 928. 

Pnmăria 
No. 145. 

No 346 : 928. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoşHnlă generală ră 
în z'lla de 3 Aprilie 1928 ora 9 se Va 

ţinea J!cltaţ e la prImărie cu oferte 
Închise ref. Ia darea in intreprindere 
a luc!ărHor de reperarea drurtwlui 
ditra B~tanla (,In k'.n J şi aşel'lrea pe
tr.şuiui dt'ja transportat pe drum, ~'od. 
planului devizulul. 

licitaţia se va ţinea În conformitate 
(ti art. 72-83 din legea contabilltăţi 

publice 
Pecica 1<;\ 15 Februarie 1928. 

Primaria. 
No. 146. 

Primăria com. Sâmbăten 1 • 

No. 2J2 I 1!:l28. 

Publicaţiune. 

Primaria comunei p~ b! că Ilc:tâţune 
cu oferte În;'hise pentru furniz"rea a-
10r 5 ngoane lemne de foC', de ('all~ 

tafea primă, necesare pentru iocălztul 
b:rourtlor dela primărie, ş~oll şi com
pdilţd notarulul, pe anul 1928. 

Ucitaţiunea se va tnea in biroul 
primăriei la data dt: 16 Martie a. c. 
ora 16 Îll ~onformltate cu RTf. n-83. 
din leg,a cont. publke. 

Sâmbăteni, la 12 Februarie 1928 

Primaria. 

Primăria coml:nei Arăneag. 

No. 22 1 1928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Arăneag publică 
llclt~ţle pe ziua de 16 Martie 1928. 
ora. 10, I'entru repararea Untânc10r 
din comună. 

Licitaţ unea se va ţinea tn confor
mitatea dispoziţiunllor prescrisf." de 
art 72- 83 din lrgea cont. pt;bl'ce. 

Condlţ 1 unl1c şi caietd de sarcini S~ 

pnt vedea în biroul primăi,ei in orele 
of ciO:1se. 

Arăntag, la 6 Februarie 1928. 

Primăria 
162. 

No. 9 

Primăria comuntl Arăneag 

No. 23 I 1928. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Arăne,g puhlică 

licitaţie pe ziua de 16 Milftlc 19L8 
ora 10. pentru procurarea mob lier·u
lui necesar h pr!mărit'. 

Licitatiullea se va tinea in confor
mitate cu dispozitiunile art. 72-83 
din h'g~a cont. publice. 

Condlţiunile şi caietul de sarcini se 
pot vedt'a in b'rou! primăriei în orele 
oficioase. 

Arăneag, la 6 Februarie 192ts. 

Primăria. 
163. 

Prl măria comunei Arăneag. 
No. 25 1928. 

PUblfcaţiune. 
Primăria comunei Arăneag publică 

licitatie pe ziua de 10 Martie a. c. 
ora 10 pentru repararea ed!f~ci lor co~ 

mUrlale. Ofertele fnchise şi sgiJate se 
vor înAinta pană la acest termen. 

Lkitoţ;unea se va ţinea in confor
mitate cu art. 72- 83 din Irgea con
tabihtătil publlce. Cond,tfunlle şi ca
Ietul de sarcini se pot vedea in bi
roul primăriei 1n orele oficioJse. 

Arăneag, la 6 Februarie 1928. 

PrimtJria. 
1t!4. 

Primăria comunei Arăoeag. 

No. 24 : 1~28 

Publlcaţiune. 
Pri n ăria comunei Arăne a g publică 

licitatie pe ziua de 16 Manie a. c. 
ora 10, pentru repi1n:a podurilor şi 
reconstruirea unuI nou pod în comună. 
Of::rtfle in.:h'se şi sigilate se vor in
oalnta până la acest termen. 

Llcitatfunea se' va ţinea in' confor
mitate cu alt 72-83 din legra con
tabilitătii publice. Cond'tlunjje şi ca
ietul de sucinl se pot vedea Îrl bi. 
roul primariei in orele oficloase. 

Arăneag, le:. 6 Februar!e 1928. 

p, imăria. 
165. 

E"i.:· !"'·-:====m.,,·· 'f';'~.~ ~___ 'WW 

. -t_"'-

Avem onoare a adur:e la cunoştinţa 
D lor depunatorl al BancI! Asociate 
S. A., că In cursul lunei Martie a. c. 
vom plati o cotă aparte aIn sumele 
realizf\te din lkhidarea numitei bănci 
şi totdeodată rugăm pe t ... 1i domnii 
depunători, cari ruJ au prez,ntat )lbe~ 
Ide şi nu au semnat declaraţ'i1e de 
Iichdare, să b:nevoias~a cel mai târziu 
până la 1 Martie a. c. să dea aceste 
declaraţiI spre a 11 se putea plăti 

cota parte. 
ComIsia de Ilchldare. 

E+·=;::a_- -~ ... ... ..;aMI 

;1 DEPOZITUL Cele m.al splendide sobe de teracotă şi maşIni de gătit tii 
din ţară !şi din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformări, căptuşir) de părete din plăci de fH~~I~[1 ~e s~~e ~e t~rHtotă Si mfi~!ni' ~~ ~ătit fayance se pot face prin preţurile cele mal reduse prin 

• • • PUCHER • • • soţia lui 1l1.L~ URI TIU S '1', E 1 N 

Rog onoratul public a-mi da fot concursul. ~ A RAD, Piaţa Avram Iancu 3. 
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No. 57/1928. Primăria Drauţl. 

Publ1caţiune. 

Pri -nărla cumuuel Drauţi publică 

licitaţie pe ziua de 16 Martie 19~8 

ora 10 ptmtru r~pl~area ediflcilor co
munale. Ofertele inchis~ şi sigilate 
se vor înainta până la acest termen. 

Llc!taţiunea se va tin~a rn confor-I 
mitate cu art. 72-~3 din Lejlea con· 
tabil\tăţ\l publice. Condiţlunile şi ca
Ietul de sarcini se pot vedea În biroul 
prImăriei in oarele ofic!oase. 

Drautl, la 6 Februarie 1928. 
Plimdrla. 

No. 151 

No, ~6-1928. Primăria D:auţi 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Drauţl publică 

1 Ici ta ţie pe zh.la de 16 Mutie 
192!$ ora 10 pentru repararea podurilor 
şi reconstruirea unul nou pod în co
rnună. Ofertele Înch!se şl sigilate se 
vor tOl!! ta până la a::est termen. 

Ucitaţltmea. se va linta in confor
milate cu art. 72-83 din I~gea conta
bilitqit p.lbilce. Coodiţ umle şi calltul 
de sawni se pot ve1t'a In birou! pr:
mhlei in oarele oheioilse. 

Drauţi, la 6 Fl' bruarie 1928. 
Primaria. 

No. 108 

No. 53-1928. Primăria Orauli 

PubHcaţlune. 

Primăria comunei Draoţl pub1!' ă 
licitaţie pe ziua d~ 16 Mlltie 1928 
ora 11, pentru procurarea rech;zitelor 
de brolt necesare pe anul lY28. 

Ucita11unea s~ va ţInea fn confor
mitate CIl art. 72· 83. din legea con
ta b;j rta ţi! p u h li ce. 

Drauţl, la 6 Ftc bruarle 1928. 
Prlmdria. 

No. 159 

No. 52-19,,8. Pr!măiia Drauţl. 

Publicatiune. 
Primi\ria coml:nel. Drauţi publică 

Ucltaţ'e p{:ntru procurarea rcchizltelor 
de pompier pe z'ua de 16 Martie 
1928. Ofertele Închise şi sig;J:tte se 
vor inainta până la acest tumen. 

Llcitaţiunea Se va ţinea in conformi
tate cu arl 72-83 din legea contobll
tăţii pubhcc. Condlţiunlie şi caietul 
de sar;-ini se pot ved"a în b:roul pri
măriei in o3rele dt! şervl:iu. 

Dfauţi,la 6 Fl:bruarie 1928. 

No. J60 

No. i61 I 928. 

Publicaţiune 

Comuna Şlria tine lI.::itatie publică 

tn ziua de 28 .~l\artle 1928. ora 10 
pentru: Lkltllţia la renovar.a şi !:fi!' 
rarea materiablai !'ece;ar fanrânelvr, 
odurilor. văl?elof, şanţurilor din h:Jta
rul comun::1 Şirla pe anul 19,"8. 

Licltati"! se va ţine c(lnfo:o Ari. 
7 t-83 din legea COf!tabl!ităţ~i pub
l!ce cu oferte s\!rlse şi slgUate. 

Şiria, la 21 lauuarie 1928. 
Primar, 

Oh. Mâ/iu, 

No. 173. 

Notar, 
Gh. Popa. 

TRtBUNA NOUA 

No. 164/1928. 

PubHca1iune. 
Comuna Şlrla tine llcltaţie publică 

tn zha de 28 ,\1artie 1926 ora 10 
rer'ru: Licitcţie ref~ritor la: rfgistre 
imprimate şi unelte de blrou. 

L!cit:tţia se va ţine cont. Art.7213 
din legea Contabilităt!1 p1lbllce cu 
Aerte s~r!se şi s'gilate. 

Ş:ria, la 21 la:.uarie 1928. 
Primar, 

Oh. MâţÎu 
No. 169. 

No. 154/928. 

Concurs. 

Notar, 
ah. Popa 

SI! publică concurs pentru ocupa
rea postului d>! "Se~retar de notar" 
vacant la Primăria Comunei Şiria. 

La aCEst post vor putea recurge 
nu ma; notarl dIplomaţi. 

Cererile se Vl,r inaInta până la 
28 Martie 1928 adresate către Nota
rul Comunl'1 Ş'ria. 

N .... tu, 
Oheo l gize Popa. 

Nr. 159/928. 

PubJicaţiune. 

No. 170. 

Comuna Ş'rla tine licitaţie publicâ 
10 ziua de 28 Martie 1Y28 la oara 
10 pentru li.;)t4ţle rd;;r;tor ~a \:fera
rea ovăsu!ul, cucuruzu!ul şI palelor 
necesare la slîsţiner-:a rt'producăto

rilor comunali pe 1928. 
licitaţia se va ţine conform. Art. 

72-83 din legea conlabllităţ.i pub
lice, cu oferte scrise şi sîgilate. 

Ş'ria, la 21 Iar,uarie 1928 

Notar, . 
m p, Gh Popa. 
No. lil. 

No. 163 1928. 

Primar, 
mp. Gh Mâtiu 

PubHcaţiune. 

Comu'la Şirla ţine licitatie publică 
ln ziua de 28 Maitle 192.8 ora 10 
pentru: Renovă:f mal mici la ed:fi
clle Primăriei ca: abatorul şi grajdul 
comunal pe 1928. 

Licitat'a se Vl ţine cont. Art. 72- 83 
din legea COlltabilliăt!î pubHce cu 
oferte scrise şi sigllate. 

ŞIr ... la 21 lwuarle 1928. 
Primar, 

Gh. Mâliu. 
No 172. 

Notar, 
Gh. Popa. 

Primăria Comune IChlşID~U Criş. 
Nr. 162/1928. 

PUbllcaţhtne. 

Se publl.:ă concurs pentru ocupa
rea a lor 1. post de guarzl corn. şi 

1. şef de guarzi in comuna ChlşlncJ.l 

Criş pe ziua de 1. Aprilie 1928 
Retr;butlullele acestor P::Jsturi sunt 

cele stablltte prIn ft'gulam. ref. Ia 
orgmlzarea pollţir-i co:nunale publi
cat tn Mo". J Jd, Nr. 42/1926. 

La aceste lJosturi pot reflectl băr

baţi Între 25 - 50 an!. cetăţ('oi (( mâni 
car! au sQti:>fă'~ut Sl'.:i vi ;::ul mHi tar 
activ, şi au cel iHltin 4. ci. pr!m?ft>, 

Cererile iatreg\te ce: 1). Extras de 
naşti'ri, 2.) Cert!f cat de moralitat~. 3) 
Certlfl.:at de cetăţenie, 4.) Certificat 
şcolar, 5) Certif;c1t despre satisface
rea servicIului militar, 6.) Certificat 
medical se vor tllainU primă!i~i co
munale până la t Apri!:e 1928. 

Cb;,ineu-CrI" la 10 Feb. ,928 
.tir. 125, Primaria. 

N o. 170 i 928. 

Publica ţiune. 
Primăria comunală Zerlnd tine 11-

c-Itatie mlnutndă pe zina de 31 Mar
Ce 19.!8 orele 15 in localul prlrnărlt'i 

pentru confecţ;onarea vestmintelor de 
vară şi iarna. a guarzllor comunal! şi 

anume: 

4 buc. mantale de iarnă. 

4 buc. vestoane" .. 
4 buc. " de vară 
4 buc. pantaloni de Iarnă 

4 buc. .. de vară 
4 buc. ch'pli 
4 b:Jc. cuşme 
4 buc. clsme 
4 buc bocanci 

Conform art. 71-80 din legea con
tabiLtălli se va ţinea licitaţia cu oferte 
i '1chise. 

In caz de nu va resulta Iicltaţla se 
va ţinea din ncu la 19 Aprilie 1928 

Zerind. la 14 Febr. 1928. 

Plimdrla. \ 
No. 1'17. 

Primăria corn. Sâmbătenl. 

No. 211 I 1928. 

Publicaţiune. 

Pr jjlarla comunei Sâmbătent publi
că 1\..:ltaţiune pentru furnizarea mate~ 
dalulul necesar pentru facerea gardu
luI dela primărie şt pretul făcutulul, 
pe z:ua de 3 Marile 1928, orele 16. 
In biroul prtmăriei, fIind cauza decla· 
rată de urgent din partea conslliulul 
comunal. 

Ucltatlunea se va ţinea cu oferte 
tnchlş.e i(] conformitate cu legea cont. 
publlce art 72-83. 

Sâmbâtelll, la 12 Februarie 1928. 
PrimarIa. 

141. 

Primăria corn. Sâmbâteni. 

N6. 216 I 1928. 

Publicaţtune. 

Primăria publică licitaţie pe ziua de 
la Mart!e 1928, ora 10. confecţiona~ 

rea vestmlntelor de Iarnă şi de vară 
a poliţistuhl\ comunal. 

Ltcitatluoea se va ţinea in confor
mitate cu Legea cont. publ. art. 72-83. 
Sâmbătml~ la 12 Ftbruarie 1928. 

Primăria. 
148. 

Primăria corn. Sâmbăteoi. 

No. ~15 I 1928. 

Public~ţiune. 

Puhl\.:ăm concurs pentru tmpllnlrea 
postului de moaşă comunală. 

Retribuţlunile sunt celea aprobate 
În bl'gdul comunal. 

Cererile adjustate cu actele nece
sare sunt a ·se inainta la primăria co
munei pân1\ h data de 16 MartIe a. c. 

'Sâmhl1tenl, la 12 Februarie 1928. 

Primtlria. 
149. 

Primăila corn. Sămbăteul. 

No. 214 1 1928. 

Pilblica.ţiune. 

Primăria publIcă concurs pentra 1n
depllnlrea postului de casar comunal. 

Retribuţiunite sunt ceh'a prevhute 
fi aprobate tn bugetul comunei. 

Cererile adjustate cu actele prevă· 
zute de lecge se vor inainta prlmădei 
pană la data de 16 Martie 1928. 

150 Primdrw. 

-----.----- :""' .. " __ 1,~ ____ • 

PaR. 3 

PrImAria comanel S:ilmblteol. 

No. 21 ]/1928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei publici lIcitatlune 
cu oferte tn.:nisâ pentru furnIzarea fu~ 
rajului necesar, pentru Intretinerea a
nimalelor de re pro duc ti e mascu· 
ltne, proprietatea comunei, cum este: 
fân, ovăz, porumb ,1 paie. pe 'anul 
1928. 

Llcitaţlunea se va ţinea in ~Iua de 
16. Martie 1928. ora 16 În biroul prl· 
mariei si tn conformitate cu Art. 72· 83 
din legea cont. pub. 

Sâmbătenl, la ]2 Februarie 1928. 
Primdl/a. 

No. 152 

Primăria comunei Sâmbiteni. 
No. 21O-}928. 

Publicaţlnne. 
Pentru furnizarea petrolului ,1 ma

terialului necesar pentru lIuminatul 
birourilor şi strazii se publici licitaţie 
pe ziua de J 6 Martie 1928. ora 16. 
la primăria comunei, unde se pot primi 
şi toate lămuririle. 

licitaţia se va ţinea tn conformitate 
cu legea contab. public. Art 72·83. 
Sâmbătenl, la 12 Februarie 1928. 

Primaria. 
No. ]53 

PrimAria comunei Stlmbătenl. 
No. 209-1928. ' 

Publicaţiune. 
Se publicA lIcttaţlune, pe ziua de 16 

Martie 1928 oara 16 Ia acea sti pr!
mărie pentru furnizarea materialuluI 
necesar in decursul anului 1928. pen
iru susţinerea şi reparaţlunllor nece
sare la podul plutitor al comuneI, 
fântânilor şi podurilor din hotar. 

Ltcitaţlunea se va ţinea fn confor
mitate cu dlspoziţiun!le legei Cont. 
publice-. 

SambAtenl, la 12 Februarie 1928. 

PrimdriQ. 
No. 154 

No. 54- 928. Primlrla Drauti 

PUblicaţlune. 
Primăria comunei Drauţf publicA 

lIdtatle pe ziua de 16 Martie 1928 
ora 10 pentru repararea ftotânelor din 
comunA. 

Llcltaţlunea se va ţinea in coofor
mitatea dlspoziţluni1or preacrisl de 
art. 72-83 din legea contabilitAtII 
publice. Conditlunile şi caietul de 
sarcini se pot vedea 1n biroul primA
riei in oarele oflcloase. 

Drauţ', 1. 6 Feb;uarle 1928. 
Primdrla. 

No. 155 

No. 55-J928 Prlmlrla Drauţt. 

Pu blicaţlune. 
Primirii cum unei Drauţl publicA 

Ilc!t31Ie pe ziua de 16 Martie 1928 
ora 10, pentr u procurarea mobillerulul 
necesar la prlmlrle. 

Ltcltat1anea se va tlnea in confor
mitate cu dispoziţlunile art. 72-83 
din legea contabilitAtii publice. Con· 
dttluolle şi caietul de sarcini le pot 
vedea tn biroul Primăriei tn oarele 
oflcloase, 

Drauţl, la 6 Februarie 1928. 
Ptlmdrla. 

No. IMi 
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"Simple " congrese 
întruniri" • 

,1 ... 
• 

"marI 
Ziarele din Capitală dau in fie- nilor deşute care abundă la În
re săptămână dări de seamă trunirile naţional. ţărăn!şrdor, se 
upra unor congrese şi tntruniri. mărgineşte I~ enumărarea fapte
.lpă culoarea partIdelor pe cari' lor săvârşite in decursul vremIlor. 
servesc, ziarele vorbesc in ter- Şl când Ii-e dat lor să aminte
~ni aleşi despre unele "mari in- as. ă despre infăDtuiri ca acelea 
min" şi In tt:rmeni uepreciatori ale inproprietămii, tntregirii nea· 
spre unele .congrese." mulul, il1coronăni celui dinrâlu 
Aşa s'au perindat .marite ln- R ge al R .mâmel intreglte des'g:u 
Inirl" dela laşi. Craiova, Fagâ- că as(:uItătorii văj intr'aceasta 
, şi Ploeşti ale naţional· ţară- ochezăşie, o garanţă mai mult că 
~lIlor şi "corrgresele" parti du- nici deacum Inainte partidul na-
n~til)nd-!ibe[al ţmute la Idşi ţlonal-Ilberal nu va putea da in

Braşov. apoi, trădârtd rnăret,le fdpte ii in
Dar dacă marele cotidfane s'au coronează trecutul Trecutul este 
~rginit să df~a scurt~ lnsemr:ăn garanţIa vIitorului unui partid 
ider:ţios coment~teJ ţinem de Care est! Î'lstl trecutul parlf
toria n03stra să le arătăm in du/ai naţ-onal-f(Jrt'lntstÎ Vorb:rea 
evă,'ara lumină pentru a fm- goală şi promisiuni dr'şarie. Irz 
iştia iluziile celor cari cred că contul acestora nu se poate pre-
curând vor veni la putere. tin,te puterea. 
Şi rn acest scop ţintm să f<l- Cel cari au auz't vorbind la 
In o pararelă Intre ,.,marile În- Braşov pe dnii 1. G Duca şi pe 
~n:ri" ale naţ onal· ţără01ştilor Or. N. Lupu. desigur că nu se 
.simplele congrese" ale na- vor mal lăsa ademerrţi de min

nal-hberariJor. ciunHe neruşinate ale ctlor cari 
R~prezentantii "pretendenpor printr'o condamnabIlă d~mag )gie 
putere" cu toată patima SJU- au aţâţat spin tele. 

au cehr adunaţi să- i ascuite 1:1 Icttă ce a SDUS 1n fata miilor de 
li că "Vrem puterea cu pretul as :ultători dt] i B 'aşov, In ziua 
7gelui"; "Aşteptati semnalul 1 9 1. c., d. 1. G Duca: "Pro
'[Clll. "Fiţi gafa", şi-apoi IIp- gramul nostru de guverndmânl 
i de cel mal elementcr bun- este să desăvâr$im consobdl.Jrea 
lţ prnf -,sau calomnii pe soco·· Româ liei pe Iătâmul politic. cul~ 
l.:i R .. genţei, pe socoteala par- tural şi economic. Vom răspândi 
ului dela cOllductre, jtgneau lumina in popor. Am pus in ffun 
Igistratura şi armata şi Îm:ofo- (ea ţarii oameni cari ou mu.l1ă 
lld toate a~este lof :lmii, la Fă- lumină şi e s gur cil IGla va 
raş se hfraţesc cu comisarii mPTge bine. In vechiul r('gat am 
tşevlsmnlui dela Moscova, ln- făcut exorop"erea şi acum de
d mân l social-democraţ lor cari săvârşim improprietdrirea in Ar-
sunt altceva decât reprezen- deal. In ace/aş timp ne ing"j m 
ti ai teonilor utopice al că... de viaţa economică. care e grea 
izvor e rn Sovieteie rUSf şti. ca dealtfel pre!utitldeni. La noi 

toate aceste vittjit erau lilre- e poate mai u$oa.r(J ca aiurea. 
trate cu litere d;! o şchioapă In adevăr ne apasă viata econo
"anumita presă" a Honigrnan- mică, dobâf1zl/e mari şi Itpsa de 
Jf şi in oflciuasele naţlOnat- bani." ŞI mai departe d. m:ni.stru 
ăniştilor. I de ~nterne s~une: "Ca mlntstr~ 
Despre "congresele« partidului d~ lIlterne l'am, !,pus. J~ alegeri 
;Ional-liberal însă se scria de ca vom scadea lmpozlteu!.. Ia sate 
ntuială. NI ci n'aveau ce serie şi ne·am ţinut de cuvant. 
cari explotează senzaţionalul. Poporul ardelean, spune c. 

ei reprezentanţii acestui partid Duca, e un popor cuminte şi 
;âteori s't!u Infăţlşat 1.1aintea naţional ţăraniştii nu vor putea 
sselor nici nu le·au aţâţ1t face mmlc împotriva ordinei tării. 
itra cuiva şi nici nu le· a spus Opoz;ţia zice că guvernul trebue 
ruri dm domeniul fantazle1. sa piece. Eu spun: Guvernul 
... e-a spus doar că part'dul na- nu trebue să plece. Guve,.nul 
ilal-11beral nu se sperie de nu pleacă când vrea OOOZlţ!a, 
eninţările rătăciţilor, că parti- ci când face g,.eşeli. Ba, noi 
dela cârmă se Increde In cu-n'am făcut gr~şett, căci am 

;tenia poporuluI doritor de pace fâ~ut numai lucr~ri ~une. O.D~~ 
prngies, că partidul national~ z'ţta ne !Ixeazd ŞI zIUa pleCarii. 
!ral este conştient de aatoria Nu e bme sd laci pe pro~ocul. 
şi că nu va da inapoi in faţa Ne au proroclt ba Noemvne, ba 
iăbuiteior ameninţări până cand Ianuarie, ba la 14 Martie. 
şi va indeplini datoria f ,tă de Va trece şi 14 Martie şi la 
il care aşteaptă dela dânsul cirma ţârii tot noi vom sta. 
lentaIea tuturor faptelor irlre- Iar t1f,ăcăratul vorbitor, dl. dr. 
trate prin el, dela războiu tn Lupu ministrul muncit, analizând 
lce, 1n calendarul vremilor cari rătăcirea naţional, ţărăniştilor se 
scurg repede spre a da loc intreabA: "Cme st1-i adllcă la 
eotatdor clipe de măreţ e Ş! vutere? Regenta? Et spun n'o 
gres. recunosc. Revoluţia? Da I $t
~i partidul naţional-liberal a au bt1gat oamenii in cap acest 
I făcut şi altceva la tntruniriJt> lucru şi acum ţipa ed vor 'evo
cari le-a avut pAnă acum. Şi Iulie cu orice (hip. Am hotdrât 
mai aceste lucruri nu convin şi noi sd facem cu ei 1171recere 
rersarilor neloiali pe cari li are. DacA ei vor sa facă pe nebunii. 
~eprezelltanţil partidului na- not avem şi funii şi camaşi 
laI-hberal, In locul promtsiu- ,1 spitale să .. i băgăm pe totI. 

Iltă cuvintele a doi fruntaşi ai 
politicei româneşti. 

CUVintele n'au răsunat in gl)1. 
Au f Ist mii de oameni cari au
zlOdu·le rostite cu atâta părbă· 
ţie, s'au Intors Hnişt ţi acasă, 
lipsiti de gpj le unor vremi tul
buri pe cari le prevt'steau na
ponal· ţărăniştii şi gândmdu se 
că ţ ua işi are ostaş:i ei cari o 
vor apAra şi nu o vor lăsa pe 
mâinile unor chtiati după putere 
cari îşi imhipuese că se găsesc 
11tr'ull sat fără câini. 

Să urmărim atât congresele cât 
şi .,mar le Intruniri" căci din cele 
spu~e acolo vom şti să prt ţttim 
cum se cuvine ŞI pe colporTOni 
minciunei ş! pe reprezentanţd tn
fă?tuitorilor utlie. 

ah. 1. R. 

6ran~io~ul SUGces cultural al RBunlun ~i 
da GâJ1Jrl"HiillJnif din Hra~ 

să amintesc pe cel m:tt de frunte 
dintre interprE"ţi pe • Moş Corbu· 
jclcat de OI 1, Şch opu. care cu 
un talent E-xcepţ 1 0nal s'a dovedit 
a fi cel mai bun din intreg an
samblul. 

Corul admirabil costumat s'a 
dE'gilj it foarte plăcut de rolul ce 
1 a avut, iar coristele şi coriştil 
au d,m;;at h >ra foarte frumos. 

B lJ~heta Dlui 1. L;povan a f )st 
sigur ă, punând la punct orchestraţ 
care s'a ath tat mulţumitor. 

Laudă se cuvine tuturor ace
lora, cari au contribuit cu atâta 
j ~rtfă şi tragere de jnimă pentru 
o realizare artistică atât de reuş'tă. 
Pot să se mândrească. c'au In
scris fn viaţa artistică locală oa
gina cea mai frumoasă ce până 
azi s'a in făptuit. 

PLiblicul a$a de numeros ;-a 
răsplătit cu aplauze frenetice pen
tru splendldile spectacole ce au 
realizat. 

D-clu. 

Vineri seara la 17, şi Duminecă _, ..... ""_"' ... __ ............. -__ ."' .... __ ........ ,.-__ 

Procedeu incalificabil. 
la 19 cor. i î.1 teatrul orăşănesc 
din localitate s'a desfăşurat cei 
mai mare debut mUZIcal ai R~-

In org:mul partidului .. Natlonal-ŢA
umune: de cântări "Armonia") din rănist" din Arid. de o vreme incoace 
lo,:alltate. având in programul său se adrf'st"azli cu expres'u:1i tnjurloase, 
balada ,,1(Ielor" d~ Nlt'ls W O Ide insultătoare şi calomniatoare la adresa 
şi mjnundt i operdă naţională (1 lUI deputaţîlor, iubiti fii al poporului. 
Ciprian Porumbescu, "Craiu 
Nou". In numărul din urmă sub o formă 

ofeosatoare, se ocupă de o afacere a D. 
Această mărea1ă manifestaţie Or. Alrxandru Lazar, advocat care se 

muzicală şi cuiturală a avut darul bucură de O mare populilritate tn plasa 
să mutţ'jmească ŞI să Î1lpace atât Chişineu.Criş şi este ales deplitat, 0-
enhlzlastul public asistent, cât şi diltă cu venirea partidului "N;ţonal 
p~ mer tuoşti debutant!. liberal« la pt.tere. Numitul ziar pu-

Reprezenti:lţiiie au tnceput cu bllcă acte şi pro:ese verbale, din cari 
balada .. Ielelur" având ca solişt , rezultă că hiroul O-lui advocat a fost 
pe dna Boneu (mezo-sopra'l) cu imputernicit cu procurA in n gulâ de 
o voce plină, mlădioasă şi SIgură; nişte clienţi ca să II' IdeI cereri şi 
dşoara Şepeţan (..;opran) glng ;şă, acte cUră prlm~ria Pădunnl şi Chi
cu O voce plăcută, la inceput mai ş'neu, !a concursul de a se instala 
timidă. dar fermecălOare prin nu· uzină pentru lluminatul eleclric, pentru 
~lnţăn le fme şi prom ,tă toaTe; in carj a..:te clienţii ti ofaă oareşcare, 
fIne rohll deficll a lui O:uf a fost onorar advocaţial. 
interpretat de prp~ bine l:unOSCU-1 Din această chestIune se face mare 
tul bariton A. L:povan, care Ş' vâlva în orgaoul N .. t·onal Ţărănist 
de i'ândul acest~ sa achv tat d~m~, folosind expresII insultatoare la ad'esa 
energIC, dându-I-se buna? ;aZ1Ulle unul advocat atunci când chiar din 
să şi d'..>lect:ze ad~lraton~ Corul, ar.tele publicate rezultă că a procedat 
a excelat ~1 .menta, toata la~da, kgal şi ar~ tot dreplul asig lfat de 
fl.ind la. inalţlme .prln ampll .. "rea lege, de..:1 denota. că autorul articolului 
Şl coeziunea VOCIlor. dia R:)mâoul- nu este Încă bine in-

A urmat apoi d-şoara Ba'-zu fJrm~t. 
acOmJanidtă la pian de tânărul Pentru ofen:z:ele aduse puJameotarilor 
M. Stoe7escu, cu aria Lrllei din nostrli _ dupa. cum suntem informaţi 
"Cavalena R J~ticana" ŞI cu doine _ se va intenta proces de presă con
naţionale de B 'ediceanu. tra autorului, articolului ca să se 

In toate bucâţile executate, d· pună odată şi pentru totdeauna capăt 
şoara B .trzu a dat dovada unei fllcer,ăr!lor calomniatoare' la adresa 
interprete pn<;epute a beII-canto· aleşilor poporului . 
ului. Au plăcut mult melodiile 
naţionale. 

Dt liciul reprezt>ntanţHM a fost 
irtsă opereta "Crai Nou", care 
fără tnd'Jială a f,)st t'x~cutată pe~ 
ste aştt'ptările spectatorilor. 

, .... ISI .... 'u'" 

Cinema "Elisabeta." 
25-27 Fl:br., 1arzan, caul minune. 

• 
D· şoara Parasehrva Luca in ro· 28 -1 Martie. Printesa 1rulala. 

lui Anîcăl, a dovedit reale cali-
tăţi atât în i 'Jcul de scenă, ca ŞI 
111 arta Ş\ fdui cum ştie să cânte. 

D· şoara Sepeţan j ucând pe 00-
{h ta a avut succes binemerit.a!; 
dt gajată de rândul acesti de trl
tat a tlceputului, vocea i s~a ma
mftstat cu mult mai bine şi plăcul 

01 Tripon in "Leonaş" cu vo
ct'a-Î caldă şi jocul degh~zat s'a 
achItat mulţumltor. DI Glodean 
In rolul "Ispravnicului" a fust bine 
şi Împreună cu Doch ta au cântat 
cu vl'fvă cupletul dm actul Il, 
OI Barbu/eseu In .Hujor" a fost 
un elegant personai. Şi tnsfârşit 

• 
Vine "He!delbergul de alteldr:;ta. 1i 

••••••• 
Cititi şi răspânditi 

ziarul 
"TRIBUNA NOUĂ" 

••••••• 
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lNFORlllA.. ŢIUNI. Consiliu) de miniştri ma'inarl romAni pentru ci Ja S~ 

vastopol aceştia au in ce cat o COUn &1 

tra revolutie neplăcută sovletelo(ll lur D-I. 1. Georgescu Prefectul I 
Judeţului. CăIărorit la Bucureşti 
de câteva zile in chl:'stiuni Ad tive, 
se va inJpoia 1n Arad credem luni 
sau maIţi. 

• 
Suntem Informali cd in curbnd comu-

nele Şlria, Cetatea, Mâsca, Mdderat, 
Pâncota. Ghioro,. Cuvin. Pdullş şi 

Radnr. vor Il ilurninate cu curent elect/te 
dela "zma 101 proprie. Frumoasa uni
laMd a lost luaM de comunde ard
talt, comuni cari vor fl şi acţionart 

la inflln/arell acestei uzmi. 
• 

In zIua de 4 februarfe a. c. in Chi
şloeu Criş a fost arafljată o petrecere 
·intimă de către funcţionani publici la 
care a mal luat parte pe lângă func
ţionarii şi toti intelectualii comuoel. 

Din venitul acestei petreceri s'a fă
cut un fond pentru ajutorarea săracilor. 

ln!asArI au fost peste 16000 let, din 
caTe 5bGO vt'nlt curat, care s'a şi 10-
pirţit nevolaşUor. 

• 
. In Chi,ineu-Crl, in 18 februarie a. c. 

.... ,'a dat o reprezentaţie urmata de dans, 
da catre absol"enţii liceului din Beiu, 

Scopul acoshi serba-ti a fost ca din 
venitul curat ce va rămâne sA formeze 
un fond pentru excursiunila de vară 
ce vor face cu copii acest"l liceu. 

* 
In Plata Av'am Iancu pe la tnce

p1dul lunei MartIe se va deschIde 
un nou local. cafenea ,1 berarie. 
al cărui aranjament va fi facut de 
lAmpiarii romAni d!n Arad. 

Localul provăzut cu mobilier ar
tistic va avea asemănare cu cafe
aeaua Siler din Viena. Pe IAngă 

cafenea ,1 berărie va mai funcţiona 
Ş' un bufet special bIne aranjat, a· 
sortat cu tot felul, de aperitive. A
cest local va fi lin cerc intim pen
tru soc. romAneascA 

• 
Culturale 

In zir:a de 19 Februarie a. c, în comuna 
Chier, s'a ţinut o conferinţă de caracter 
c\JItufal, la care au luat parle toţi locuilori 
de seamă ai aceslei c om uni. au fost 
la număr. peste 120. La dt:slhidere a Juat 
cm'ântul dlr. şc, Aron Indrei, pO\'ăţuind 
părinţii Cllm trebuie CTfsc1Jţi copil, apoi Îov. 
Mihai Cisma!J care a vorbit despre datoria 
părmţilor de a-!Ji trimite copii la şcoali apoi 
la mes~riî, Pădntele 1. Jspas din Chier mul
ţumeste călduros conferenţiarilor rugând pe 
preşedintele A. Jndre; şi ceilalţi Învăţători 

adunati ca în numele popul..tiei să ţină. 
cât mai dese Conferinţe În această comuna 
că numai aşa se va lumina poporul. 

Tot pe actastă cale părintele 1. bpas a· 
duce mulţ>tmiri D·lui Dr Anghdescu MlO'S
truluî Instrucţiunilor. iniţiatorul acestor con
ferinţe. 

• 
MembrII Partidului ŢărAnesc de sub 

şefia dlul dr. Nicolae Lupu, organiza· 
ţla jud. Arad, ln z'ua de 16 D~cem* 
brie 1927 s'au irttr'unit in vedt'fea ale
gerII comitetului executiv pe anul 1928. 

S'au admis ca noui membrU Inser'şl 
in organlzatiunea partidului dntl: Va
leriu Nicolescu, avocat; Nicolae Onett, 
Florlao Popescu, Virgil Putiel, student 
In drept. 

Exclus din orgaflfzatla partidului 
este dl avocat Dante Ghermall. 

S'a ales un nou comitet pe anol 
]921:5 compus din: 
Preşedinte: d. dr. Nicolae Lupa, M!

nlstru şi Şef al PartiduluI Ţărănesc. 
Vlce-pre$edloţl: d-nil Valerill Nico

leseu. avacat ,i Gheorghe Pâncotao. 
Secretar: d. VIctor Muntean. 

• 

Reglementarea protectlunei Mun· 
cel. - COdl" Cooperaţiei. - Legea 
inviţimAntului secundar. - Proble
ma aSistentei sociale. - Serbările 
Dobrogei - Păşunele comunale.
Demisia d-]ul L. Catarg!.-

Credem e'am f( Iltat _ deşi nun3 lur 

O parte din fvptt le sale - destule c-· -

vezi spre a St vldea cd pedeop~a ~de 
care consiliul de razboi al CQlpu'WBn7~1 
armatd ;·a aCOrdat-o. Mari, 

Târgui de Mostre International din 
Viena. Camera de Comerţ şi de 10-
dustrle din Arad aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi, că legitim~t'ile de ca
Iătorie pentru TârguI. de MJstre In
tern"ţional tiin Viena se capătă in bl· 

l C i I M~mbrll gllvernulul s'au intrunit azi rou amere. . 
* In consiliu intre orele 9 lum. a. m. şi 

preintimpinarea eventualelor 12 jum. d. a. sub preşedinţia d-Inl 

Cu toate astea s' au găsit Oam 
cart sd Înccaod o campanie in javoQI 
de/mutuiui. Şi din aCfst PUtlct dt ~ 
dere se aseamăna cazul nostru cu I 

Pentru 
fraude Administraţia flnanctară Arad. 
tinând seama de dIspozIţiile art. 107 
din legea asup'a cont~ bJlit ăţ il publice, 
face cunoscut autorităţ'lor şi parti cu
larllor că a luat măsura ca sub nici 
un cuvânt să nu se achite ordinele de 
plata la Caserla Administratie ca ŞI 
la percepţII de cât numai ln mânile 
tltulatllor sau Imputernlciţlor cu forme 
legale adică procurori to regulă pentru 
particulari şi adrese oficiale cu număr 
şi s gi Ilu pentru autoritAti. 

Nid o execuţiuoe nu va fi admisă. 

* Administratia Fmanclard Arad atra-
ge atefiţia ctlor cari declard apel în 
contra impuneraor sa prezinte mai 
inaintt sali cel mult in ziua jixafd 
ptntru judecare ngstrele şi odee alte 
dovezi legale ce posedd, precum con
tracte, ce, tilcate of,c/a/e etc. de oarece 
conform legei contribuţLUnilol directe 
nu se acordd amând,i de cât in cazuri 
cu totul exceptionale şi deci in caz 
contrar riscd a li se respinge aţ elunle 
ca nedovedlie. 

• 
Prefectura Po1lţiei Municipiului Arad, 

ne comunÎca: Se va aplica cu toata 
rigoarea dlspoziţiunlle O r do n a n te i 
No. 5, din 31 Iulie 1924, a Corpului 
VI) Armată. cau dispune: 

Art. I. - lntruoirHe atât in localuri 
tnchise, cât şi in aler liber, ori·care 
ar fi obiectul lor, nu vor putea fi ti
nute fără autorizaţia Comandamentu
lui militar. Atrupameote :mal mari de 
cinci persoane sunt intel zise. 

An. li. - Acet, cari vor fi provo
cat, sau participat la aSl"menea Intru
niri sau atrupamente. fără autoriuţia 

prealdb'lă a Comandamentului, vor fi 
pedepsiţt ~cu pedeapsa pn văzuţă la 
ar*. 20, din Codul Penal. (Inchisoare 
până la 2 ani t şi cu recluziune dela 
5-10 ani acel. cari vor fj cu arme.) 

Se aduce la cunoştinţa locuitorilor 
din oraşul Arad, că pedepsele pre
văzute la art. 2, se vor aplica in toate 
cazurile contravenlentilor. 

• 
Camera de Comerţ şi de In

dustrie din Arad, aduce la cu
noştil1ţa interesaţi1or, că coletele 
poştale sosite din stăinătate se 
eliberează numai dt:stinatorilor 
sau impute. niciţllor ]or provăzuţi 
cu procură scrisă şi duoă se s'au 
3lhltat toate taxele. In caz de 
impiedecă comercianţilor sau im
puterniclţllor coltte le poştale se 
vor distnbui comerciarţdor direct 
la domiCiliu contra achltărei taxe
lor legale. 

• 
Sunttm informaţl, cd Regimentul 93 

Inj. prnt,u a îniesni transportul invi
talilor la Serata iim 25 .Februarie a. c., 
a mtervenit la Pr,mdrie ca sd aprobe 
in stara (Jcestei zile cu incepere dela 
ora 930 organrzarta unet cUrse de au· 
tobuze. Cart vor circula iutre piata 
Avram l(Jnru ŞI cetate. Deasemenea 
s·au luat mtsur; să se înj.nttzt o staI e 
de biTje pe '/010 ceto/el, tot in acest 
scop. interesul paliTu acea~ta Strota e 
mate prmtle /1 t /(ctf,Oljj rom (m/. 

~ .... ~ 
L!J. ~'). "';::J.!l 

V mtilă Brătiaou. 
• 

Consl\lul a ratificat proectul de pro
tl'cţiune a muncei, prezlntat de d. dr. 
N Lupu. 

Zai celor dOi ltaliem I:xecutatl in A, 
rica. S'a zis atunci Cd juslilia amiiiiii 
cand ~i-a facut datorJa. 

DaI oale justItia româneascd nu In 
Proectul va fi depus mâine la Senat facut dalofla condumnând pe clic 
D. dr. Lupu a expus consiliului prin· 

cipllle cari stau la baza Codului Coo
p:·raţ1el. 

S'a hoUrit ca acest proect d f·e 
redactat definitiv, după ce in prealabil 
va fi studiat de o comislune din sânul 
guvernului şi din care lac parte d 011: 
Vlntilă Brătianu, 1, G Oilca, C. Arge
tolanu, dr. N. Lupu şi 1. loculet. 

• 
D. dr. C. Aner/eseu, mln1strul Ins

trucţlunel va pnunta consiliului, săp
Umana viitoare. legea tnvaţâmftntului 

secundar, care până atunci va fi stu
diată de d-nll 1. G. Duca, 1. N:stor 
şi dr. C. Angelescu. 

• 
S'a hotărât ca Importanta chestiune 

a asistentei sociale să formeze obiectul 
unor întinse cercetlri pentru a se le
gifera asupra ei. 

In acest scop s'a ales o comlsll1ne 
a1cătui1l din d-nli C. Argetolann, dr. 
Lupu, dr. C. Angelescu, 1. lnculet şi 
C. Dlmitrlu. 

• 
D. Al Lapedatu. ministrul cultelor, 

a schiţat programul serbărilor de 50 
anI dela al plrea Dobrogei,. serbărt 
cari vor avea loc la toamnă. 

Serbările vor avea de scop să a
rate evoluţia acestui ţinut in timpul 
ultimei jumătăţi de secol. 

• 
D. C. Argeioianu, ministrul agrl

culturel, a expus fi consHiul a 'admis 
Itgea păşune lor comunale. h'ge care 
va fI depUSă tncă ln cursul acestei 
săptămâni in Parlament. 

• 
D. J Inculet, a adus la cunoştlnta 

consibulul demislunea d-Iui L Ci:lhrg' 
din demnitatea de dor al Splt.,.ldor 
olvile. 

• 

:/a dedJt la asemenea lapte sub fal, 
riie drapelulul de lin roşu bujort 
De ce am cert atunci ri vizuirea ~ 
ducerea pedtpset luI? Fund.;d s'a I 

dat la acte ostile Idfii careia l-a ce 
apOI ospltalttate? 

.Avem si noi/ali/il noştr'· ... şi tinu) 
îi avem sd cautam a ne s:dpa de 
Dard nu plntru vt'cie cel PUţ/fi im 
zânlu-i Intr'o ctiuM din cart sa 111 
mai poatd otrdvl societatea cu vemmit 
Lor. Sd ne gâfld m la ceeace a Jdpt 
justiţia ameneanâ! penl 

....... ......... -
fi. tliştj 

A 
-":lea 

Presa franceza 81 dislruggrea materil~~~; 
contrabandei manhiare. n f 

SUCI 
Presa franceză continuă să~uta 

menteze cu cea mal vie in~un( 

nare distrugerea mitralferelor ca.işti 
f scate de gtvemul ungar la In 
Gotthard, Astfel "Le Journrcţuţ 1nJ . 
1ntr'un articol semnat de S~at 
Brice, constată eli e cu nt'~ent 
tinţă să se conceapă o mărtinej( 
sirea mai evidentă a vinovă~rd( 

decât lnlăturarea pieselor oub: 
nite să lămurească incide~r~ 
Saint Brice r~levă cA proce:]en 
rea guvernulUI ungar pune năn 
mătoarea dilemă ~ sau guve~onl 
ungar a fost cuprins de palve, 
şi nu se dă Inapoi dela nici~licl 
act compromiţător, sau se C!~v~. 
asigurat de impunitate şi n~; 
dă înapoi dela nici o Sfld'ilol 
Răspunsul acestei dHeme dep~ 3, 

de atitudinea ce vor lua !oţ[ 
N<:ţiunilor şi Mica InlelegOpi 
Dacă nu se va produce o OI!! 

,rOI;: 
Consiliul vlltor a fost fixat pentru ţ!une severă, se va Îdee dov1 ( 

Marti 28 Fearuarie. orele !I jLlm. a m. că procedura controlului deIe ( 

r- .,..." 

mărei a dat faliment. Dacă c':!r 
.... - - - garia va ieşi şi din această :on 

.. Avem şi noi falitti noslri"... cere nevătămată, cum a IeI, 
din afacerea bancnotelor fl ilrâl 

In cazul dfspre care vrem sd vo,bim eate, se va face dovada că r,~~ 
noi ar trebui sd .~punem: "Avem şi noi... canismul menit să supraveg~dil 
Sacco şi WanzettHi n?sfriY

••• Deose-
b:lta t ca noi îl avem ildruch)pofi ln- eventualele fraude In materieeac 
tr'un singur om cu numtle de floare: i1arrnări, e O simp]ă ipocrleg l 

Bujol! Şi ar ma; li şi alft deOSEbiri... In această ipoteză, incbee ;hu 
ca de exemplu Sauo şi Wanzetti aII Joumal" s'ar mai face şi o ~Pl 
fost condamnati la moarte iar Bujor dovadă: că la Geneva ca ~~~ 
la muncd silnlcd pe viaţa. Dar asta nu B I'n trat tele sunt simple. 
filndcd n'ar Il meritat ci li,ndcd If gile I er 1, a . V lm 
româneşti nu admit pedeapsa cu moartea tece de ha.rtle. C, rOB 

dfşi s'ar cuveni unor oameni ca Bujor 
Cdci iata ce a Idcut actsta: a de

zertat in timpul rbbolulul tr~cAnd 10 
Rusia unde alăturea de alţi revoluţ;o· 

nari a· organ'zat batalloane de soldaţi 
trlmiţându-l să lopte contra noastrl. 

10 calitate de reprezentant al So<

vlete'or a ordonat omortrE'a a 14 

)fl( 

Reclama este ltu 
sllflntnl eomertu el 

~ 

------------------------_. 
R~dactor gIrant: ST. DRAGA,' 

"""" -Tlpugrafla Lhecezană, Arad. (.;enz. Prdl;!~IUIa JLltJtiU1UJ, Arad 
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