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o Bancă insoluentă.
Banca Asociatd din Arad şi-a
sis/at in săptdmâna aceasta plă
ţile. După decluraţiile autorizate,
apdrute in presa locală cauza
acestei nenorocirt e Încurcarea
băncii In afaceri, a căror extensiane trecea peste resursele ei
financiare.
In momentul când dăm drumul
acestei ştiri triste nu cunoaştem
nici situaţia materială japtică a
băncii, şi nici posibilităţile ei de
ieşire din impasul in care a ajuns. Gândul nostru sboard la
mulţimea
deponenţilor români,
ce-i are această bancă, cărora
!lU le putem transmite aII sfat,
decât să-şi păstreze liniştea, şi
sd aştepte desfăşurarea neteda
a lucrurilor.
Băncile depe pi 7ta . Aradului
s'au angajat să asiste la alcatuirea situaţiei reale a băncii, şi
pând la cunoaşterea rezultatului
acestor lucrări nu ne putem pronunţa, nici prognostic nu putem
publica.
Ne-am Idcul datoria fată ete
cetitorii noştri. avertizându-i să
nu Iăcomiascti după dobânzi mari,
ci in vremurile de generală criză
financiară de azi, să fie cu bă~
gare de seamă la soliditatea
băncii unde voiesc a-şi depozita
banii. Ne-am daf la timp seama,
cd ce primejdie constitue în vremurile de generală restrângere
angajarea de Împrumuturi cu dobânzi uzurare de 30-40°/ 0 şi
mai mult.
Am arăta! cit astfel de stări
nu denota sănătate economica, şi
recomandam deponenţilor pruden/d. Ce bine ar fi, dacă am
fi fost ascultaţi. Băncile, cart
azi se prăbuşesc erau doar atât
de evident vizate de noi, încât
orice cetitor inteligent le putea
recunoaşte. Dacd s'ar fi urmat
Sfaturile noastre, ar fi jost timp
suficient pentru a salva ceva dm
agoniseala lor, încredinţată spre
fructificGle atât de uşuratic. Noi
nu puteam spune mai mult; nu
puteam numi bdncile, pentrucă
am fi alarmat publicul, provocând tocmai contrarul intenţiilor
noastre. Este depllrte de noi
gândul criminal de a impinge o
bancă, - fie chiar şi stre/nd,ln prapastie. Ne-am dat seama
de gravitatea aslor fel de alarmări, şi nu ne-am fi putut asuma
rdspunderea pentru producerea
lor; de aceea am incunjarat a
viza prea categoric.
Tocmai de aceea nu avem destui de grele cuvinte pentru a infiera acţiunea unor ,.corespondenţi" minoritari, car; cu intentii
prea sfrdvezii vOiesc a târl 'in
mocirla decăderii,. celor două

.

Nimic nu compromite mai
mult un partid politic decât
atunci când, conducătorii 'lui
speculează penfru' interse de
partid chestiuni mari de Sfat.

băncii arădane, _ şi băncii româneşti! Astje/ de acţiuni teme-

rare nu ' Ş vor ajunge scopul, iar
autorii vor Înfunda mai repede
puşcăria, decât de a putea beneficia dill pescuirea în tulbure.
Illsolvenţa ori falimentul pentru
un cetăţean de leg.: românească
este o catastrofă; pentru alţii e
de cele mai multe ori O rejacere,
ba chiar punerea bazei existerJţei
sale materiale. Dacd am şti că
şi la conducerea bancii ajunse
de curând în incurcătura financiard, - ar prezida menfalitatea
cetăţeanului de lege româneascu!
- depe acum am putea a~igura
mulţimea deponenţilor ei, că banui lor este în siguranţă.
Cum Însă lucrurile nu stau'
aşa, - trebue să aştepldm rezulfatal ifll'enfarierU ce se va tace
sub egida tuturor bdllcilor depe
piaţa Aradului. Până atunci trebue pacienţă, calmitate şi prudenta, ceeace cerem acum, e ca
În comisia de im'etltariare a Băncii
Asociute să li numiţi cel puţin
2-3 români, pentru apararea
intereselor deponenţilor, a caror
majoritate covârşitoare,-durere,
- sunt români.
Am fi preterit să IlU avem aceasta satisfactie amard,-care,
sperăm, va fi de vecinică milă
ţdtură pentru deponenţii români.
Acestora le repetam afirmaţiunea,
pentru care primim toată răs
punderea morală: o bancd românească, nu se angajază În afaceri, cari ii intrec puterile şi
pricepuea conducerii ei ~Membrii
in Consiliul lor de administratie
nu au datorii, ci depuneri 'la
banca oe conduc.
De aceea banii depuşi la o
bancă românească nu pot fi primejduit;; adevărat, că se capătd
după ei dobânzi mai mici dar
in schimb sunt In siguranţă I Tocmai soliditatea conducerii lor le
asigură un sprijin de reescont
mai larg, din partea Băncii Naţionale, --- care sprijin tste o garanţie în plus pentru orice eventualitate.
Nu sentimente xenofobe ne con
duc când scriem acc. .te şire, căci
În aceasta materie nu facem distincţia între cetdţeni, decât sub
raportul solidităţii concepţiilor lor
despre ,corectitudine in afaceri.
Noi românii nu prea avem talenl
de a aduna averi, iar când totusi
ai putut pune ceva la o parte din
agoniseala ta, să fie risipit dt
alţii In 24 ore, este prea revoltălor. CUPI inşi de aceasta amă
răciune, am dat expresie durerii
noastre sufleteşti.
Legile ar trebui să dea un
scut mai eficace deponentului

neştiutOl. Căci ţăranul nostru,
după cum spuneam altă dată,
crede, că toate băncile de azi

ele, crezând că toate sunt la fel.
Şi până la reglementarea comerţului bancar, - ar trebui jtJsunt aşa de solide, ca şi nainte cut ceva, ca să nu se mai repete
de rllzboiu. El stia că nainte de cazuri ca cele ale Băncii Poporăzb~iu exis~a ~ singură banc~ rale şi Industriale, (Aradi Ipares
, ~omanească 1Il Judetul no~tru; az~ Nepbanc) şi Banca Asociată (E· Insă t~ate. au num~ r~mane~c, $1 gyesuelt Bank, josta Karasvalgyi
nu mal ştIe face distmcţte mtre takarascpenztar).
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Reprodlh'em din ziarul • Viitorul" aCest articol ai D.lui Tiberiu Vornic, pentru fustele
sale obser/Jufiuni şi pentru lJigoarea şi Irumselra cu ca;~e SI/ni scrise,

Ifa de oameni să·şi aibă rostul. Căci
este o crimă să sacrifici mii de oa·
meni, de dragul unei ulopii. aşa cum
face polilica ungureasca in slujba idea·
lului reviziGnisl.
Ceace se peIre ce acum În Ungaria,
e apt oope de necrezul.
Nimep.i nu urmăreşte altceva, Ilimei
nu Gre alte griji. decâl revizuirea. In.
treaga ierarchie a manifestărilor sociale
şi politice e În serviciul acestei utopii.
O mobilizare de proportii uriaşe, o
desfrşurare de energii fără precedenf.
Zilnic, in scoală. îu biserică, În conte.
rin le, în adunări culturale, economice,
industriale ori de breaslă răsună aceiaşi vorbă răcnită cu fanatism: revizirea.
Slreinii, sun' luati cu asalt. Sunt inchi.
riali. Sunt sechestrati. Sunt plimbati
prin Budapesta, pe sus, pe jos, pe
apă, pe uscat. Li se explică. Li se
cântă. Li se plânge. Li se argumen·
tează patriotic jalnic şi desnădăjduit.
Li se cere sprijinul. In numele celor
O mie de ani trecuti. In numele a celor
o mia de ani viitori. In numele civili.
satiei, a culturii şi a fericirii universale ...
Şi din... fericire, streini curioşi sunt
din belşug. Unii şi-au făcut chiar o
rentabilă profesiune din "combaterea"
pentru cauza maghiară. E o adevărată
industrie internatioală, profitabilă, ren·
tabilă şi cofortacilă. O oasle Întreagă.

Duşmănind

realitatea cu un curaj ad·
mirabil, călărind pe iluziuni fantastice şi
arrnându·se cu nădejdi grandioase, tara
ungureasc5 urmează un drum printre
prapastii, cu o in conştientă şi o lipsă
de r5splmdere uimitoare.
o fr(':'czie generală frămânlă şi ne·
Iini",t~;;,;", ~:818 un cap5t la altul al tării,
popornl maghiar. Profilorii naivilăli po·
pulare, se Îngrijesc să lanseze din vreme
În vreme veşli căIăloare, cari asemeni
l1nor cornete cu coadă tricoloră, se
abat deasupra satelor şi a că!unelor,
preveslind reconstituirea anacronisrnului
milenar, •• Şi bietii oameni, amăgiji de
verbositatea curgătoare şi de atmos·
fera minciunilor palriotice, in imposi.
bilitale de a veritica adevărul, cad cu
impresionantă naivitate În vasia mreajă
a semănăforiJol' de vrajbă ... Neliniştea
se inlinde, iar contele Bethlen poate
dovedi cu mânhnire sinceră streinăfătii,
că poporul maghiar se mişcă, in ne·
odihna tragică a revendicărilor sale.

Un plan naiv

şi

grotesc

Căci acesta e planul. Orgolioşii viteji
din Capitala Ungariei îşi dau prea bine
seRma, că nici savanlele lor şiretlicuri,
nici posturile pretentioase ale contelui
Albert Apponyl şi nici subitul amor al
unor lorzi desinteresali nu vor putea
face din cenuşe altceva, de cât ... cenuşe.
_
Ci trebue prezentat cu orice pret
streină1ălii, un spectacol emofinnant.
Se îngrijeşte contele Bethlen, ca tofuI să opară isbifor, impresionant şi
dureros. Să lovească în simlul de justifie umană al spectaforilor. Şi să-i facă
sprijinitori convinşi ai sfintei şi dreptei cauze maghiare.
Indusfriile maghiare sunt aservite bu.
curos sfintei cauze nationale. Nu con·
tează cele câteva mii de muncitori un·
guri cflri mor de foame şi cari Con5tiluesc un permanent focar de răştur
nare socială. Sunt jerfiti idealului•••
Fireşte, nu noi suntem acei. cari să
nu intelegem asemenea jertfe. Noi. cari
am sacrificat vieti destule in slujba
unui ideial... Ci idealul trebuie să fie
Întâi de toate realizabil, pentruca jer-

mercenară furioasă

şi

hotărâtă

până

Să lupte. Să strige şi să
lumii intregi reconstituirea Un.
gariei...
Cine organizează această montruoasă
neodihnă colectivă? Intelegem neliniş.
tea ungurilor biciuifi de orgoliUl milenar.
Intelegem fanatismul lor romantic, in.
crezător şi inconstient, căci il cunoaş.
tem. Dar intelegem mai greu neodihna
anumitor cercuri streine. Sesizarea
simtului de justitie umană? Să fi Într'adeviir ftsta? Are in vremea noastră
fiecare cetăJean prilejul să~ facă În
lara lui caritate socială. Pretntindeni
sunt probleme profunde, ocaziuni im·
portante cari cer examinare, atentiune
şi îndreptare. De ce nu se risipesc
magistraţi' generoşi ai trebilor din alte

la moarte.
ceară

I

Cetiţi

continuarea pe Pag. 2.

•

,- -".'_w._.._
~-'--

Pdg.2

NO.46

TRIBUNA NOUA

ări, de ce nu se riSipesc În propria
lor tară? E,mai finresc. şi mai uliI
Omenirea nu şe poate lăsa sedusă
de plâgerile ipocrite ale unor oameni,
cari nu vor decât să provoace vrajbă,
din vrajbă luptă din luptă cataclism şi
din cataclism să smulgă hoteşle prada
bine ochită de cu vreme, ••
Da, vor să facă cu orice prel din
orice chestiune, prilej de turburare,
de ciocnire de conflict şi de încurcă·
tură, Nu admit cu nici un pret ca lumea să se lillişleasdi şi să-şi vadă de

treabă.

Ce visead ungurii
Pentru că dacă ar lăsa lumea in
pace, lumea s'ar apuca de lucru. O
etapă fecundă de productiune, de progres, de creatie. Şi desigur, ar uita
coroana Sfântului Ştefan, cu toată mii
lenara ei poveste: Ar uita şi robia
ungurilor din tările succesoare. Şi sub
indiferenta generală, Ungaria ai trebuIa fel să se apuce de lucru, constructiv,
util şi fecund, Renunlând la fantazii,
ca un om pe care viata )' a trecut prin ~
tragice intâmplări, aducându-l la maturitate. Dar Uungaria nu vrea să fie
linişte. Ea nu vrea să fie uitare. Ea
vrea să răscolească o lume Întreagă,
vrea să o sângereze, să o prăbuşească
şi s'o sfarme cu toală puterea urii
sale neodihnite. Vrea incendiu, vrea
pârjol şi prăpăd pretutindeni.
Toiul, pentru Trianon. Trianon. pricina tuturor nenorocirilor. Viala nu-şi

mai poate urma cursul din cauza Trianonului. Trebue să fie spulberat, ca
un vis urât. •. Aşa cere alesul de Dumnezeu, popor maghiar...
lală de pildă, Intr':) biserică din
Budapesta, la o mare adunare catolică,
fostul prim minislru ungar Huszar, rOsteşte o conferintă. Subiectul: criza familiei. ConferentiBrul Începe fireşte,
făcând teorii savante, Precizează că
"un simptom caracteristic al revolutiei
univresale permanente. este criza inslifuliei familiare". Suntem de acord.
Criza familiei face parie din ansambul
uriaş al procesului social de pretundeni.
Nimic mBi natural. Ei bine. domnul
Huszar n'ar fi fost patriot dacă n-aducea vorba de Trianon_ Veti zice că
glumesc. Ce are Trianon cu criza famUiei, a cărei sorginte a definit-o d.
Huszar adineaori? Şi totuşi o spune
sententios. tragic şi definitiv ilustrul
conferentiar: "Dar principalul motiv al
crizei familiare, rămâne tratatul dela
Trîanon".
Ce ne facem însă Cu tările cari nu
au fost Învinse, cari nU au Trianon, ci
dimpotrivă au ieşit biruitoare şi lotuşi
au criza institutiei familiare?
Răspundă domnul Huszar.
In lipsă de argumente serioase, propaganda budapestană recurge la astfel
de improvizatii. Ele califjcă în mod
definitiv caracterul întregei mişcări, care
În loc de tragedie na!ională, Iasă ima ne' ~l sce a d
presl'". detestabl'la~
..
u I n n fI e
~lndo'lelnl'c
gust
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DIN BUDAPESTA.
Albumele Rothermeriste. - Cele două culturi ale lui
Kossuth. -. Instrucţia militară obligatorie a tinerilor nevrâstnicl din Ungaria. ..
După

Cum am anuntat la timpul său,
maghiare au pus in circu·
latie două duzini de albume, pe cari
intentionau să le trimită lordului RoIhermere pline de iscălituri, în chip de
recunoştinfă pentru lupta ce o dă în
slujba iredentei maghiare.
Predarea festivă a acestor albume
urma să se facă pe timpul conferintei
interparlamentare dela Paris la un dineu pe care lordul Rolfermere îl organizase la restaurantul Ritz in onoarea delegatiei ungureşti.
In ultimul moment insă guvernul francez a încunoşlinjat pe lordul Rothermere, în scris, că nu poale tolera pe
pământul Franfei asemenea manifestalii, îndreptate contra tratatului de pace
şi-a amicilor Frantei.
Incunoştintarea franceză a fost un
duş foarte rece pentru lordul revizionist şi pentru amicii săi dela Budapesta,
cari îşi inchipuiseră că pot să se fo10şească de pretextul iredentistei ieslivităti dela Rilz, ca să facă din capitala
Frantei un al doilea centru de propagandă revizionistii.
oficialităfile

Unde se va face receptia
Siliti a se întoarce acasă ploaU,
membrii Ligei penlru revizuirea tratatului deta Trainon au făcut fato nări in
alte capitale, intenfionând cu orice pret
să organizeze festivitatea predării albumelor altundeva decât în Anglia, ştiind
că prin' această reuşesc să creeze o
nouă bază geografică actiunii pe care
au intreprins-o. Sondările n'au avut
insă efectul dorit. şi acum s'a hotărât
definitiv ca recepjia albumelor să se
facă la Londra.
Lordul Rothermere a icunoşfintat
Liga revizionistii dela Budapesta,' că
fixează data recePtiei pe una dintre
primele 10 zile ale lunii Noembrie. cum
însă data ar coincide cu festivitătile ce

le organizează ~Ivernul mfigrr.-l'1r cu
ocazia zilei de 6 Noembrie, când se
dezveleşfe la Budapesta statuia lui
Kosulh, este sigur - ni. spune fostul
ministru Nagy Emil, orgonizatorul campaniei rothermeriste - că festivitatea
dela Londra va fi amânată. probabil
pe una din zilele din a doua chenzină
a lunii Noembrie.

Cete doui euUurJ ale lui Kossuth
Parlamentul maghiar a votat o lege
- propusă de contele Ştefan Bethlen
- prin care se proclamă recunoştinţă
natională luptătorului paşoptist Ludovic Kossuth, pentru Independenţa şi
renaşterea UDgariei.
Remarcăm faptul numai pentru că
textul legii nu conţine nici unul dintre
meritele ce le atribuesc lui Kossuth
unguri! din statele succesoare, cari se
străduesc să creeze În jurul luptăto
rulul şovinlşt dela 48 un mit umanltarist. menit (o şi declară mereu) a
fi un îndreptar al purtărilor ţărilor
succesoare faţă de ungurii din cupr!nsul lor.

Regimul instructie! militare

obIiga~

torU a nevârstnicllor
Ziarul "Esti Kurlrr" pubtlcă între
"tnştllntările redacţionare" din ultimul
său număr una deosebit de elocvenţă
şi edifIcatoare, asupra regimului instructlel militare a tineretuluI. - t'xercitată şi cievenită obllgatoare prIntr'o
lege adusă în ] 920 de ministerul cuI·
telor şi InstrucţiunII publice - era atât
de barbar, tncât in cele din urmă o
seamă de parlamentari opoz1tionfştl
(-au adus in discuţia corpurilor legiuitoare, Iar guvernul, de frică să nu
ajungă protestele la urechlJe străină
tăţII, a venit acum o lună şi jumătate
cu o aşa numItă de el .tndulcire"
De unde inainte cel ce absentau dela
exercitiile numite corporale, erau in-

Distribuţia

chişi bătuţi şi puşi să ajuneze fără.
ca Instructoril militar! să iacunoştlfn
teze despre aceasta pe părlnti, de-aci
Înainte vor fi inserlşl şI puş! să posteasc-A "admonestaţi", duşi pela admillistratorul de plasă, dar vor avea mtingălerea că vor şti despre el şi părlntii.
Acrasta-l În esenţă "indulcirea" cu
pricina.
Ziarul citat vine şi ne arată, că
Între rigorlle regimului exercitiilor aşa
zise corporale mai intră una, despre
~are pân'acuma nu se făcuse amintire, amenda.
lată ~Înştilntarea redacţională" despre care vorbim:
"O-lui K }. Bag. In baza Cap. III
al ordinulLlI No. 69000/190 al ministerulul de culte, amenda na f'gurează
printre cele patru grade ale pedepselor
aplicate tinerilor obligaţi la jnstrucţle
leventlstă, Dacă deci dintr'un asemeDea motiv eşti ped~psit cu amendă,
cere reparaţie dela administratorul de
plasă, in instanta a doua dela subprefect, apoi dela Casaţie".
Cor

Grâului în

Cele douăzeci de vagoane de
grâu cerute şi obţinute de la
guvern de către D·I Prefect l.
Georgescu, pentn~ si ni straţii din
judeţul Arad se vor repartiza
după planul următor:
1. Notariatul Pleşcuţa va dlstribai, in gara Aciuţa, prin banca
populară .Steaua Dimineţii" din
Bonţeşti două vagoane de grâu
pentru sinistraţiI din comunele

Aeiuţa, Dumbrava, Gura- Vdii,
Pleşcuţa) Rostoci şi Telegi.
2. Pretoratul Gurahont, va
distribui in gara Gurahont, tot
prin banca populară "Steaua
Dimineţit" două vagoane de grâu
pentru sinistraţii din comunele
Gurahonţ,
Honfisor, Bonţeşti,

I

Ba/tele.

3. Pretura din Almaş, va distribui prin banca populară ~Almăşeana" din Almaş două vagoane
pentru sinistraţii din comunele
A/mas) Cii, Joia Mare, două vat ' j t ţ'. d'
goane pen ru SIO s ra Il
m cO1 C
P,
. M '[
mune e rocna, eseart,
OVl a,

..............

Repararea ~oselilor si Podurilor din judet.

.
Ia numărul trecut al ziarului nostru
am anuntat de hotărârea O-lui Prefeet L O~orgescu de a reincepe campanla constructiilor şcolare rămase neterminate şi lăsate În părăsire de sub
prefectoratul de pomină alO-lui V.
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b anca
ut i n gara O'"
leCI prm
populară ,..Infrăţîrea«
din Revetea
'

Boneu.
Azi mal adllcem la cunoştiaţ~ cltitorllor noştri, o nouă hotărâre a O-lui
~e~ct 1, Oeo~9cu şi anum~ rep~
rarea şoselelor şi poduribr din Arad.
Dacă terminarea clădirilor şcolare este
un bine, pentru juclt't şi pentru ţară,
împietrulrea şoselelor, este o necesitate
imperioasă. OI Prefect [. Georgescu,
simţind această nevoie a judetului, a
plecat înfooţ't de OI Şef al ServIciului
Tehnic judeţean ca să fael o inspecţie tuturor drumurlIor şi podurilor mai
importante din judeţ şi, in urma celor vhute, a hotărât următoarele:
1. Ş:>seaua Mlcălaca-Vârfurlle se va
împletrui in intregime. Costul acestei
impietruirl trece de un milion.
;t. Podul de pe Şoseaua Gura HontIosăşel de peste Crlşul-Alb se va repara provizoriu până la primăvară
când se va face întreg dln nou din
beton armat In acelaş timp se vor
imp1etrui incă 10 (zece) şosele judeţene se vor repara localurile preturllor şi aceasta in cel mai scurt timp.
Pentru fondurile necesare atâtor lu(rări s'a şi intervenit la guven~ pecfru a complecta fJndorlle judeţului:
După câte vedem, nicl n'dU trecut
5 luni de la venirea în fruntea judetului a D-Iul Prefect 1. Georgescu şi
Opera de refacere şi de progres, a
judeţului este În plină desvoltare.
După ajutoarele în bani ş! hrană
sinIstratilor, a venit grâul pentru însămâotare împrumuturi pe termene lungi
şi acum refacerea şoselelor podurilor
şi repararea preturilor din judet,

Judeţ.

două vagoane

din

comunele

~şfu, ~b~.

pentru sinistraţii
Dieci~

Revetea~

5. Pretura din Şebiş va distribui un vagon, prin cooperativa
"Valea Deznei" sinistra1iior din
comunele Berindia şi Paulian.
6. P(etura din Drauţ va distribui orin cooperativa "Drauceană It
din Drauţ două vagoane pentru
sinistraţii din comunt'le Drauţ şi
- in gara Târnova.

Arăneag,

7. Tot in gara Târnova pre-

tura din Nadaş va distribui prin
cooperativa "Orăuceana" un vagon pentru sinistraţii din Nadaş

şi Minişel.
8, PretoratuI din Şiria va distri-·
bui pentru sinistratii din Şiria un

. b anca popu 1ara" 8 inepnn
facerea" din Şiria.
w

vagon

9. Prin banca populară "Spe.
H
ranţa din Sâmbăteni se vor disribui patru vagoane pentru sinistratii
din comunele Cavăsinti, Cuvin,

Mâ rzdru lac, Cfeir şi Sâmbăteni

in gara Ghioroc.
lncepând de Luni 31 Octombrie
se vor expedia din plasa Chişineu,

şase vagoane şi anume două în
gara Aciuţa, două in Gurahont
şi două notariatului Iosăşel.
Pentru comunele Cuvin şi Covăsinţ se va distribui câte ,un
vagon de grâu de sămânţă de
bună calitate cumpărate din comuna Semlac.
Rept.

I
,.

......

.:J" "'....

iUlpozitelor

Aflăm din isvor autorlzat că in cu-I Astfel guvernul actual :fşl tine fărând se va deschide pe biroul Came- găduiala făcută la venirea sa, că va
rei proectul de lege pentru modificarea uşura sarcinile- prea grele ale contrilegei contributiunllor directe.
buabilllor, aşezând lmpnitele cu cât
mai multă dreptate şi fără spIrit de
Prin noul proeet se revine asupra fiscalitate excesivă.
Impozitelor întreite puse pe proprieSvonuriJe tendenţIoase rAspândite
tătile agricole şi pe clădiri de către
contra guvernului se vor dovedi de
guvernul Averescu, rămânând în vi- minciuni neruşfnate şi poporul va îngoare legea aşa cum era inainte.
telege că un guvern legal şi de ordine
Cu prilejui recensământului general nu poate să schimbe o lege printr'un
al contributlunllorl care va incepe in ordin din birou - cum a făcut guluna Decembrie, se vor corecta toate vernul averescan - ci tot printr'o lenedreptătil! ce s'au putLlt face, proge votată de adunările corpurilor lecedându-se la o evaluare cât mal giuitoare.
dreptă cu putinţA a venitului contriEste adevărat că lucrurile nu merg
buabililor.
aşa Iute dar merg sănătos.
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No.46
Primăria

comunei Ineu.

Nr. 1242/1927.
PUblicaţhtne.

Se publică licitatie publică pe ziua
de 8 Noemvrie ora 11 a. m. pentru
reparaiia gardului dela cimitirul de vite.
Condiliunile se pot vedea la primă.
rie.
Licitatia se va Unea în conformitate
cu dispozitiuni1e conlabilitălii publice.
Ineu, la 6 Oclonwrie 1927.
Primar:
Notar subst:

Gheorghe Pantea Teodor Mesaroşiu
Nr. 368
Primăria

comunei Şilindia

Nr. 899/1927.
PubUcaţtune.
Primăria comunei Şilindia deschide
licitatie publică pe ziua de 29 Noem.
vrie 1927 orele 10 pentru exareo darea
vamei târgurilor şi a piatelor săplămâ.
nale pe anul 1928, -- in conformitate
cu ari. 70 - 83 din legea contabilităiii
publice.
Conditiunile se pot vedea in biroul
primăriei.

Şilindia

la 7 Oei. 1927.
Primăria.

Nr. 373.

.

Primăria

comunei Şilindia.

Nr. 898/1927

Pn b Ii ca ţi un e
Primăria

comunei Şilindia deschide
licitalie minuendă pentru căl'ăuşitul co·
munal şi cercual pe anul 1928 pentru
ziua de 29 Noemvrie 1927 orele 10
Sllb paza formelor dictate de ar.t. 70·83
din legea contabililăIi publice.
Şilindia, 7 Octomvrie 1927.
Nr. 372.
Primăria.
Primăria

comunei Aradul-nou.
Nr. 1684/1927.
Publicaţiune.
Publicăm a doua oară licilafiune pu·
blică pe ziua de 15 Noemvrie 1927.

oarvle 10 pentru confectionarea alor
11 vesfoane, 11 pantaloni şi 11 perechi
de ghete pentru policiştii şi servitorul
comunei.
Licicita1iunea se va tine a in conformitate cu L. C. P. şi de odată cu ofer·
tul se va depune şi o garantă de 5°/.
În numerar.
Caetul de sarcini se poate vedea
zilnic în biroul notarului comunei.
Aradul·nou, la 14 Octomvrie 1927.
Primăria.

Nr. 371.
Sllldicatul de Industrie şi Canallzare
din Judeţul Arad.
Nr. 179/1927.
Publicaţiune

de concurs

La stabllimentui nostru de pompare
depe lângă Crlşul Negru, ia apropierea comune! Zerind este a se împlini postul de mecanIc (maşfnlst) dotat cu salar lunar de 3890 Lei şi

G. 7353/1027

Publicatiune
•

In baza execuţiei de escontare efectuată
In ziua de 3 1 Martie 1 \)27 pe baza decisuluÎ al judecătoria de Ocol Arad cu Nr.
5021/1 \)26 obiectele sechestrate în procesul
verbal de execuţie sub No G. 7353/1927
1 divan tras cu piele, 2 foll~l tras cu piele,
1 birou de scris, 1 şczlon cu acoperitor şi
alte obiecte pretuite în suma de lei 9000
cuprins în favoarea luj Adler şi Mayer reprezentate prin Dr \Vendel L. MlHler adv,
din Arad contra capital interese 5 % dela
16 Decemvrie 1924 precum şi spesele sta·
bilită până in prezent se vor vinde la lici·
taţie publică în Arad str, Vkentiu Babeş
No. 10 în ziua de 3 Noemvrie la oarele
2 1/ 2 d. m. coni. ar1 de lege LX §-ului
107 şi 108 din anul 1081 al legi exec.
Arad la \) Octomvrie 1927.
şef- PortăreI,

378

Corn. Ş ~olar rural No. 2 din Olari.
No. 237/J927.
Publicaţiune.

Se aduce la cunoştinţă că in ziua
de 19 Noemvrle 194'7 la ora 3 d. m.
se va tinea o lIcltaţiune publică, cu
oferte inchlse, conform Art. 72-80
aIn legea contabilUătil publice, pentru
repararea Jatrinelor şi gardurllor şco
lare.
Devlzul şi condltlunile se pot vedea
la dlrectiunea şcoalel.
Olari, la 30 Octomvrle 1227.
N o 394.
Comitetul şcolar.

PubHcaţlune.
Primăria comunei Slindia deschide
Ii\Uatie orală pe ziua de 8 Noemv! ie
1927 oarele 10 în piata comunei pentru
vinderea taurului "Vadas" in conformitale cu arI. 70 - 83 din legea con·
tabililăji publice.
Condijiunile de licitatie se pot vedea
în biroul primăriei.
Silind ia la 17 Ocfomvrle 1927.
Primăria

Nr. 388
Nr. 23.533

Publicaţiune.

Se aduce la cunoşfin1ă generală, că
penlru livrarea alor 38 buc. ferestri de
fier fazonate, necesare la alelierul Serviciului tehnic. - în ziua de 28 Noemurie 1927 ora 10 a. m. se va tinea
licitatie publică cu oferte Închise în
biuroul Serviciului economic (Primăria.
etaj Camera Nr. 104) în conformitate
cu Art. 72 şi următorii din Legea asu·
pra contabilitătii publice.
Caelul de sarcini se poate vedea la
Serviciul economic in orele de lucru.
Arad, la 22 Oelomvrie 1927.

Serviciul economic.
Nr. 389.
Şcoala primară

de stat Taut.

No. 40/1927

15 Oct. 1927.

Aviz

locuinţa liberă.

La concurs vor fi admişi numai
mecanl ci cu callflcaţlune deplină şi de
nationalitate română cari se pricep şi
la manipularea Instalaliuni10r telefonice.
Se vor pref~rl acei mecanici, care
eventual posed şi califlcatlune de agent hldraullc sau cel care se de·
obligă a- şi câştiga această califica·
tlune:
Petiţlunile adjustate în regulJ, sunt
a se adresa DlrecţiulJei Sindicatului
in Chlş!neu·Criş până la 15 Noem
vrie a. c.
Director executiv
Nr. 380
[ne. şeI A. Schmidl

1927.

Spre ştire se aduce la cunoştinţă
tuturor că pe zIua de 20 Noemvrie
1927 a. m. va avea loc o lIcitaţie publică in localul şcoaJel primare de stat
din comuna Taut în sr.:opu! de a pro·
cura materialul didactic necesar sus·
numitei şcoaJe care constă din: Capuri
geometrice de diferite mărimi, tablouri
iastlnctive: din orice domeniu ştiinţIfic,
aparate şi substante necesare pentru
I-xperlenţcle fizlco-chlmice.
Preşedinte corn. şcolar,

Ioan Boca.
Secretar,
No. 391.

D. Busuioc'

III E

Pag. 3

ROMÂNIA
Comitetul Şcolar Judetean Arad
Nr. 1969 -1927.

Nr. 306/1927.

PUblicaţiune.
Se aduce la cunoştintă generală, că
în ziua de 26 Noemvrie 1927 la ora
10 a. m se va finea licitaliune publlcă
în localul Prefecturii judetului Arad şi
la primăriile respectivelor comune pentru darea în intreprindere a lucrărilor
de reporatiune a şcoalelor din comunele Pecica şi Dorobanl in baza devizelor Întocmite de Serviciul tehnic
Judetean al Judetului Arad spesele de
reparatie sunt la şcoala din comuna
Pecica Lei 252 080, iar la şcoala din
comuna Dorobanti 295.000 Lei.
Licitajiunea se va tine În conformitate cu legea contabililălii publice (arI.
72-82) şi conditiunile generale pentru
intreprinderi de lucrări publice şi cu
oferte Închise şi sigilate pe cari con·
curen!ii le vor Înainta Comitetului şco
lar judetean şi comiletelor şcolare
rurale din comunele respective in ziua
licitatii la ora 10.
Amatorii odată cu oferta, insă se·
parat (nu în plic) vor prezenta recipisa
de garanta provizorie depusă la Adminislratia financiară din Arad. Ca
garantă provizorie se va depune 4%
a sumei oferite, Însă numai în numerar sau efecte de sfat.
Amatorii vor dovedi cu ade justifi.
cative, că îndeplinesc condiliunile le·
gale pentru de a putea lua parte la
inteprindere de lucrări publice.
Devizele, condiliunile şi planurile re·
lative la acestea lucrări se pol vedea
în biroul Comitetului şcolar judetean
la Prefectura judetului, camera Nr. 43
şi la Comitetele şcolare din comunele
respective.
p. Preşedinte.
Secretar,

La Primăria Comunei Şiria se află
vacante:
1 Post de Impegat şi 3 posturi de
I mpegaţl stagiari.

Dr. Lazar (ss)
Nr. 290.

V.

Spătariu

(ss)

Concurs

Postulantil vor inainta cererile Prlla ;,0 Noemvrie 1927.

mărlel Şlria până

Se va acluda;
1. Certificatul şcolar,
2. Certificat de serviciu.
3. Certificatul de cetaţenle.
Şirla, la 28 Octomvrie 1927.
Plimăria
No. 395,

România Jud. Arad

Primăria

corn, Bocs;i.

No. 1049/921.
Publicaţiune.

'Se aduce la cunoştinţă publicA, că
in ziua de 23 Oecemvrle 1927, ora 10
a. m. se va ţinea licitatie publică pentril a da in Intreprindere cărAuşltul
comunal pe aDul 1928 cornf. cu art.
72 -82 el Legii ContabilitAtii publice.
Bocslg, la 29 Octomvrle 1927.

Horvat Luca,

A. Bodal,

primar.

notar,
No. 391.

Ministerul Justitiei

Comisiunea ee

naturalizărl

Conform arf. 23 din legea privitoare
la dobândirea şi pierderea nationalitătii
române se publică următoarea rerere
de naturalizare, spre ştiinfa acelor
cari ar voi să facă vreo Întâmpinare,
potrivit dispozipunile ari. 23 din zisa
lege:

Domnule Ministru

Nr. 21.048/1927.
Publlcaţfune.
Se aduce la cunoştinţă generală, că
pentru tnchlrlerea pe timp de un an
a localurllor de materie din Abatorul
comunal, in ziua de 5 Decembrie 1927,
ora 10 Q. m. se va tlnea licitaţie publică cu oferte inchlse in bluroul Serviciului economic (Pri măria! etaj camera Nr. 104) in conformitate cu art.
72 şi următorii din Legea asupra contabilitAtII publice.
Caetul de sarcină se poate vedea
la Serviciul economic in orele de serviciu.
Arad, la 27 Octomvrie 1927.
No. 292.
Serviciul economic.

Subsemna losel Pfaffinger, supus
austriac. de profesiune functionar teh.
nic, domiciliat În A.rad str. Ardealului
No. 53, din anul 1885· renuntând la
supuşenia austriacă şi dorind a devenI
cetălean român, respectuos vă rog
binevoiUa-mi acorda celă1enia română
cu dispensa de slagiu.
Sunt 'legat de Iara Româneasdi
atât prin legăturile de familie cât şi
prin ocupatiunea mea.
Primiti vă rog Domnule Ministru
asigurarea deosebitei mele conside.
ratiuni.
Nr. 399
Cu stimă;

Iosif Pfaffinger.
Dos. No. 1438/1921.

Ministerul Justitiei
Ministerul Justi1iei

Comisiunea de NaturalizArl
Conform art. 23 din legea privitoare
la dobândirea şi pierderea nationailăfii
române, se publică următoarea cerere
de naturalizare, spre ştiinta acelora
cari ar voi să facă vrea întâmpinare,
potrivit dispozitiunilor arf. 23 din zisa
lege:

Domnule Ministru,
Subsemnatul Carol Naab, supus german. de profeSiune functionar technic
(constructor) locuitor în Arad Bulevardul Regele Ferdinand No. 62, din anul
1911, renunlând la supuşenia germană
şi dorind a deveni cetătean român,
respectuos vă rog, ca pe baza actelor
alăturate şi enumărate pe contra pa~
gină. a·mi acorda cetăţenia română cu
dispensa de stagiu.
Primiti vă rog domnule ministru asi·
gurarea deosebitei mele consideratiuni.
Cu stimă:
Nr. 398

Carol Naab

Comisiunea de

Naturalizărl

Conform arI. 23 din legea privitoare
la dobândirea şi pierderea nafionalitălii
române, se publică următoarea cerere
de naturalizare. spre ştiinfa acelora
cari ar voi să facă vreo întâmpInare.
potfivit dispozijiunilor art. 23 din zisa
lege:

Domnule Ministru,
Subsemnatul Ludovic Hrlvask supus
Cehoslovac. de profesiune inginer do.
miciliat în Arad Pia1a Presedintelui No.
3. renunlând la supuşenia Cehoslovacă,
respectuos vă rog binevoiti, ca pe
baza alăturatelor acte, enumărate pe
contra pagină, a-mi acorda celătenia
română. Prin exercitarea profesiunei
meJe de inginer mecanic voi fi util In·
dustriei şi Ţării Româneşti. PrImiti vă
rog O·le ministru asigurarea deosebitei mele consideratiuni.
Nr. 400
Cu stima.

LudQvic Hrivnak

=
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Regatul Româ:Jla.
Judecătoria rurală Rovine.
Nr. 1026/1927.

Publicaţiune

de

licitaţie

Subsemnatul Portărel prin aceasta
publl:ă că Îa baza declsului Nr. 239
1926 a judecătoriei rurală din Rovlne
tn hvorul reclamaţilor E1laş şi Roth
reprezentati prin advocalul Dr. Lazar
Ghebeleş din Pecica pentru incasarea
creanţiei de 8!:J50 Lei capital şi aceaş
se fjxead termen de licitatie pe z.iua
de 31 Octomvrie 1927 la orele 3. d.
m. tn Pedca la faţa locului unde se
vor vinde prin licitaţ!une pDbllică judiciară mob 1Jtle de ca,;ă in v.doare
de 14450 Le!.
In caz de nevoie şi sub preţul de
estimare.
Rovine, la 13 O::tomvrle 1927
Csaky
delegat

judec"itol'('SC

Nr. 375

ROMÂNiA
Primăria comunei Aradul-Nou.
Nr. 1680/1927

Publicaţiune.
Se publică Hcltaţione publică pentru a doua oară pe zIua de 31 0.:t"mvr!e 1927 oarele 10, ?entru lucră
rile de reparare şi zugrăvire a primă
riei, edificiului judecătoriei de ocol şi
abatorulul comunal, care se va tinea
la primăria comunală Aradul Nou.
Condiţiunlle de IIcitare se pot vedea zilnic la primăria comunei sub
durata oarelor oflcioase,
Amatorii vor depune o garanţIe de
10% din urma eferlU.
Licitaţlunea se va ţloea in conformitate cu L. C. P.
Primăria

Nr. 376

D..-pw14

I

m

&a

Primăria

comunei Macea puclică
concurs pentru indeplinirea pu~tuld Il
şi li! de implegati comunal!.
Retribuţiunile sunt cont. prevederllor
bugetare.
Cererile adjustat in conf. cu disp.
art. 7 din Legea asupra Statutului
funcţionarilor puclicl, se vor înainta
Primăriei pană la data de 25 Noemvrle 1927.
Macea, la 14 O.:tomvrle 1927.

Primdria
Nr. 377

Magazin de soba
şi

I

loc la fl'lul, se pot face CII pre111rile cele mai reduse de magazinul de soba
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3.
Rog onoralul public a-mi da tot concursul
soţia lui STEIN MOR.
No. 79.

cuptoare

M'A

~*H.PWA

G. 14224/1927

Pubicatiune
..

In baza

execuţiei

de escontare

efectuată

în ziua de 13 august 1926 No 3633/927
pe baza decisului a judecătoria Urbana Arad
obiectele următoarele cuprins in procesul
verbal sub No. G. 14224/292d, 2 sifonere
cu 2 uşi 2 noptiere t toalet cu oglinzi şi
alte obiecte pretuite în suma de lei 8400
cuprins în favoarea lui Emanuil Kertesz
reprezentate prin Or, Wendel L. Miiller adv.
din Arad contra pentru suma de Ici 1075
capital Înterese 12% dela 1 August 1925
precum şi spesele stabilită până în prezent
se "or vinde la licitaţie publică in Arad Str.
Cuza Vodă Nr. 5 în ziua de :; Noemvrie 1927 la oarele 4 1/ 2 d. m. coni.
arL de lege LX §·ului 107 şi 108 din
anul 1881 al legei exec,
Arad la 7 Octomvrie 1927.

" Ca

Sldltl8K+t..

m==ZMf

să vă faceţi

5IMIOl! W

--J

ghde cu prrtur:.
reduse. Ghete noi pentru dame
îrlcep~nd de Ll 500 lei În sus,
Ghete noi pentru barbati Începând de la 600 lei ll! S\l~.
Pir,gelitul ghe1eJor bărbăteşti
ICO lei, d il Tlle lor 80 lei şi pen tru
cooH 40 lei Repararea tocurilor
la ghete 20 Iei. Rep;:\raţii mal mici
10 lei. Pentru fie care lllcnue
g~rantf'z peTJtru 60 zile. Rog
sprijiuul onoratlliui public.

78

Ilie Nada ski
Piaţa PeştelUi

Primăria

comunei hau

Se publică iicitaţie puclică pe z!ua
de 8 Noemvrie oarele Il a. m. pentru
repararea gardului şi repararea podur\lor şi a ş<.IDţur!lor dela cimitir.
Conjiţlunllc se pot vedea la primă
ria comunei Ineu în oarele oflcioase.
licitatia se va ţlnea în conformitate
cu dispoziţfunile legei contabilîtătii
publice.
Ineu, la 6 Octoll',vrie 1927.
Primar: Panfea Gheorghe m. p.
Notar. subst. Teodor Mesaroşfu m. p.
Nr. 359

Concurs.
comunei Macea publică
concurs pentru indeplinirea postului
de cassar (perceptor) Comunal
Retrebuţiunea este cea prevazută in
bugetul comunal.
DorltorlJ de a ocupa acest post
vor inainta Primăriei Comunale pănă
It data de 3Q Novemb. ]927 actele
recerute, Iar noul numit inalnt,e de a
intra in funcţiune urmeaz.a să depunA
garanta prescrlsă de art. 96 din Legea
pentru unif. adminlstratfvă resp. art.
13 din Legea asopr- Contabllităţi publi ce.
Macea la 17 Octombrie 1927
Gh. Ardelean
Gh. Farcaşia
primar
notar
Nr. 387

JI

........

Pr/lUări:! Comune!: Chişineu·Cris.

Ne. 1478/l927

Concurs
Primăria

comunei Chiş:neu Cris puCOllcurs până la data de 30 NoclUvrie 1927 orele 10 a. m. pe ntru
constru:/t:a şi instalarea Uzinei Electrb~ comunale.
Ofedele înaintate ptfmărlel vor ft
fără nid un obl/gament si onorar.
Ch'şineu Cr!ş, la 22. OcL1927.
blică

19.

Primăria.

Nr. J82
Primărfa

Comunei
No. 1317/ 1917

~

Ca
~
vi:} procurati
uniforme, 4iihipiuri bine
lucrate cu a s o r fim e n t u 1
c o In P 1e c t, cu cele mai avanfagioase preturi, din stofele
cele mai bune, după
regulamentul Insti·
tuthmilor,
se pot procura la cea mai
veche firmă din A rad
să

Publicatiune
,

FuncJionari de Stat şi croitorii
au reducere de 5%' în angro o
reducere mai mare.
No. 216.

Chişll1cU Cr!ş

f'ublicaţiune.
PrImăria

Comunei Chlşlnel1 Crlş
pe ziua de 30 Noemvrie 1927 orele IOa. m. pentru COIlfectionarea el lor 1 vestoane 7 perechI
pant3lani şi 5 bucăţi mautale de Iarnă,
7 ('ăc,uli şi şapte perechi cfsme pentru
gnarzi comunal!.
Ucitaţra so va ţfllca în conformitate
cu Lfgea ContJb. Publice cu oferte
închise ş! sigilafe ('are se vor înainta
primăriei până în ziua licitatiei.
Ch;şIueu Criş la 21 Octombrie 1927.
publ!că licitaţie

Primăria

Scheffer Henrîk
Bulev. Regina Naria 25.

Comuna Aradt:lnou.
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Nr. 6/927.
Pnblicaţlune.

Compos2soratul Uibarial din comuAgriş aduce la cunoştinţll generală
că carieră de piatră de var se va da
în arendă prin licitati une publică la
primăria comunală din Agriş in zIua
de 24 Nuv. 1927 la ora 10.
L!cltaţ1unea se va ţinea prin oferte
închise şi sigilate in conformitate cu
legea contab. plubllce conditiunlle de
licitatie se pot vedea în biroul notarial sub durata orelor oficioase.
Agrlş, la 24 Oct. 1927.

na

No. 246/1927.

l'ubHciltiune.
,
Pucl!căm,

-nm:AiI8rIj

In afenfiunea InstifulÎuni1or,
studentilor şi părintilor:

No. 1241/1327
Obiect Ingrăd!rea cimitirului

pubHcă

---=LM&L

şef· Portărel-

379

a doua

eră

lic:tat1une

pe z!ua de ] 5 Noemvrie 7927

oarele 10 pentru furoizarea alor 40
scaune pentru birouri şi una masă
pentru sala de sfat.
Licltatiunea se va fine in conformlfate cu L. C. P. şi deodată cu ofertul
se va depune şI o garanţă de 5% in
numerar.
Caetul oe sarcini se poate vedea
z.ilnic în biroul Dotarului comunei.
Aradulnou, la la 14 Octomvrle 1927.
No. 370
Primdria

comunei Macea

No 984j927.

r

«

N!'. 1607/927.

Concurs

Primăria

..

PUCllER Ccie mai frumoase SOBE şi CUPTOARE de teracota, reparatii de ori ce fel, mutarea dela un

Nr. 950/1927
Primaria comunei Macea.

Primăria

=

Nr. 46

No. 1986/1927.
Publicaţie

de

1icit~ţie

Subsemnatul Portărel prin aceastr>.
Pllblică că in baza decisulul ] 301/1 927
a judecătoriei rurală Rovine în favorul
reclamatulul Casa E:onomlcA cercua1ă
de păstrare soc. pe aetU in Rovlne
repr. prin advocatul Dr. Luar Gsebeleş pentru Încasarea creante! de 21600
LeI cap. şi acces se fixează termen
de licitaţie pe ziua de 31 O.:tomvrie
1927 la oarele 4 d. m. ]a fata locului
în Rovine unde se vor vinde prin licitaţie publkă judiciară 4 porci graşi
3 q grâu unsoare '$1 mobi!ele de caşă
in valoare de 18700.
la caz de nevoieşi sub pretul de estimare.
Rovlnt>, la 10 Octomvrie t 927.
No. 374
Csdky
delegat judecătoresc

Publicaţie de Jicitaţ~e
Se aduce la cunoştinţa publică că
in baza incredintartl domnului Ludovlc
Barna iU!l:or, dom!ciliat Îa Pâncata,
se vor vinde pc lângă interventia subsemnatului netar public, tn riscul şi
paguba anul cumpărăt.)r tardiv circa
80. hectolitrl, vi:1, din recolta anului
1925 şi clrca 45 hectolitrl v:n din recolta anului 1826, e circa 12, 5 maligand. Licltaţiunea s~ va ţine in via
respecti ă colna vânvătoruIlJi Ludovic
Barna iunior, în comU!1a Măearat, Îll
zrua de 28 douăzecişiopt Octomvrle
ora 3 trei d. m. Prebl de vânzare per
litru 20,50 LeI. <Ideea a eavantumnlul
intreg 256 ~50 Lei, do-uăsl1tecincizecl
şlşasemiidouăsllteclncizeci Lei, observând cii marfa se va vinde în caz de
lipsă şi sl1b pretul de strigare. Dorltoril vor d€pune ca vadiu, 10% dia
preţul de strigare. Marfa şe va adju.
decaaceluia care va face ce<l mal mare
ofertă şi care este obJlgat a mal plăti
pe deasuprea pretul de adjudecare, şi
cifra de afaceri, de 1%, şi taxa de
timbru socotită după preţul de strigare,
şi eventuale
alte taxe către Stat.
CumparAtorul este obligat a transporta
marfa din pivnita vânzătoru!ul, după
cltaţle Imediat fără lr.târzlere, Des~şiri
detailate se pot primi în orele d. m.
!o fiecare zi la vânzător tn Pâncota,
Dat in Ş!ria, la 200domv!le 1927,
(L. S.) ss. Dr. Iacob Hofaranu
Nr. 381
.'

V~

el
(F

fo
Li

Composesoratul Urbarial,
Nr. 385.

la

Nr. 22.962/1927.

tăI

ce
ce

f!ublicatiune.
,
Se aduce la cunoştinţă generală că
pentru închirierea pe timp de un an
a locuinţelor de 5 camere, 2 camere
ţ.1 1 cameră şi d:!penpinţe, situate ta
edificiul teatral, în ziua de 10 NoembfÎe 1927 ora 10 a m. se va tinea
licitatie publ.ică cu oferte inchise, in
biuroul Serv!ciului economic (Primăria,
etaj Camera Nr. 104) în conformitate
cu Art. 72 şi următorii din Legea
asupra contabHitălli publice.
Caetul de sarcini se poate vedea la
Serviciul economic in orele de Servlc iu
Arad, la Octombrie 1927.
Serviciul

Nr. 386
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economic.
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"Tribuna Nouă".

Do
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TRIBUNA NOUA

Redactionale.
Ţinem
regulată

sa

se ştie că apariţia nea acestui ziar - precum şi
~ventuala lui suspendare temporară se datores.: numai împrejurărllor de
'Ordin Intern redacţlonal şi coufngentelor materiale.
Să nu se creadă ca asupra acestei
.apariţII ar fi avut vre-o fnfluientă faptul că un grup de preoţi ne-ar fi retlamat dlu! prefect ca să ne pună la
colţ şi un alt grup mistlco-arhaizat s'a
dus cu pantahoza la primul ministru
.al Ţării.
Deasemenea încetarea colaborăr!llul
A. M. nu se datoreşte faptului câ o
revistă de specialitate ne-ar fi aDatemizat 1n faţa credincioşilor şi nici faptlllui că o simpatică fatâ bisericească În
loc să-I răspundă cu invătăturlle pline
de omenească iubire ale blânduluf
Crlst, îl arată de departe măciuca toJagulul profesional.
Nu. Nimic din toate acestea.
Nof credem in Biserica strămoşeas:ă
- şi o Iubim.
O iubim şi o vom apăra, la nevoie,
chiar Impotriva unora dintre slujitorii
săi cari nu pot fi Identificaţi că
Biserica fns~şJ.
Dar despre acestea vom mal vorbi.
La timp. Pe larg. Cu Inima deschisă.
Deocamdată repetăm: neaparitla regulată s'a datorat (şi suspendarea temporarâ se va datora) exciusiv împrejurărllor de ordin Intern.
No. 2823/1927.

PUblicaţiune.

Primăria ŞirIa publică licItatie pentru vânzarea alor 2 tauri neapt l care
se va ţine in ziua de 10 Decemvrle
1927 oara 10 in târgui săptămânal din
Pâncota.
Şlria, la 28 Octomvr!e 1927.
Primăria.
No. 296.

====================

Nr. 21.\35/1921.

Publicaţiune.

Se aduce la cunoştinţă R'enerală, că
pentru procurarea alor 500 metri curs! vi
furturil de cânepă Nr. 6 de 20 presiun! atmosferlce şi 12 bucăţi furtuni
de cauciuc câte de 2 metri c, in ziua
de 7 Decemvrie 1927 ora 10 a. m. se
va ţinea licitatie publică cu oferte Închise În biuroul Serviciului economic
(Primăr[a, etaj camera Nr. 104) în conformitate cu Art. 72 şi următorii din
Legea asupra contabilltătii pub!ice.
Caetu! de sarcini se poate vedea la
Serviciul economic În orele de serviciu.
Arad, la 27 Octomvrie 1927.

No. 293,

Serviciul economic.

Ministeru] JlIstiliei
Comisjunea da naturalizări
Conform ar!. 23 din legea privitoare
la dobândirea şi pierderea pafionalităiii române. se publică următoarea
cerere de naturalizare, spre ş1iinta acelora cari ar voi să facă vreo întâmpinare, potrivit dispozifiunilor ari. 23
din zisa lege:

Domnul€! ministru,
Subsemnatul, Ioan Buchsbaum, supus austriac, de protesiune tânplar,
domiciliat în Arad sIr. Aprodul Purice
No. 27 din anul 18%, renunlând la
supuşenia austriacă şi şi dorind a deveni cetotean român, respectuos vă
rog să binevoiji, ca pe baza aelelor
alăturate şi enumerate pe contra pagină,
a-mi acorda cetătenia română cu dis·
pensa de stagiu.
Sunt căsătorit şi copii mei sunt deja
soldaU în amala română.
Primifi vă rog Domnule Ministru
aSigurarea deosecUei mele consideratiuni.
Cu stimă.
(401)
Ioan Bucsbaum
Dos. No. 1434/927.

Dela Divizia I-a Cavalerie
S'a observat că in ultimul timp mulţi
locuitori din :Oraşul şi Judeţul Arad
posedă coarate de Radio fără a avea
autorlzaţlunea prealabllă.

Pentru a iDtamplna măsurile ce ura se lua contra vinovaţilor,
Comandamentul pune in vedere tuturor
locuitorilor din Oraşe şi Judeţul Arad

I

mează

următoarele:

i. Nimeni DU poate instala s'au avea
post radio fără a avea autorlzaţiunea
prealabilă a Dlrectiunei Generale P
T. T. văzut şi aprobat de acest Comandament.
2. Toate aparatele clandestine (afară
de cele s!gilate până la 1 Martie a. c.)
se vor confisca de către autorităţile
militare.
Sunt socotite posturi radio elandestine, toate posturile, ce se vor găsi
in una din următoarele situaţfuni:
a) Au autorlzaţ!uDea Direcţiei Generale P. T. T., dar nu au făcut cunoscut aceasta Comandamentului DIvizlel I-a Cavalerie, aşa cum prevede
punctul 1 din prezenta publlcatlune.
b) Au inaintat ~ererea pentru 8utorlzaţiune şi utilizează aparatul inainte
de a fi obţinut autorlzaţlunea definitivă.
c) Nu posedă Dlci-o autorizaţiune
şi nici cerere DU .au făcut.
d) Au Instalat postul de radio in
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~am~~ni8 con8tructiil~r S~OI8re.
In calitate de reprezentanţi ai presei, am fost invitati de d-I Georgescu,
prefectul judetului, să particIpăm la
inaugurarea unei şcoale din judet.
Ştiam că io judetul nostru compania
construcţiilor şcolare este privită cu
toată atenţia, din care fapt prefectul
de judeţ şi-a făcut o glorie. Şcoala
inaugurată io ziua de 30 Oct. a fost
cea din comuna Berechlu.
Pornim pe o vreme limpede, cu
soare clar şI călduţ- In apropierea
Chlşlneulul intrăm intr'o ceaţă deasă,
aerul răcorlnda-se brusc. In apropiere
de Berechlu avem timpul plecării dIn
Arad ,1 după steguletele tricolore din
marginea drumurilor lămurim că am
ajuns.

Festivitatea in'1uglJrdrli noului local
de şcoald. Discursurile.

Lume, peste toate aşteptările. Cuvântul de bună venIre îl rosteşte d-I
Alex. Nica, primarul comunei. In sala
din mijloc a noului local de şcoală
se oficiază un nou servlclu divin, de
către preotul Popovlci Ioan. Sunt de
taţă oaspeţii arădanl şi
d·1 Oană
prlmpretorul plăşil Ineu, pretorul Peher
şi Mărcuţ. notarul comunei, Bugariu
Nicodim, iDvăţător şi un potop de
lume, care neincăpând În sală, rămâne
alt edificiu sau altă localitate, decât pe culuare şi in curte.
Şcoala Inaugurată a fost tfn grajd,
cea pentru care a făcut :cererea Şi a
obţinut autorizaţia.
care a fost cumpărat de judeţ pe
3. Comertul cu aparate şi piese pretul de 300000 Iei, fIind înzestrat
rad 10 electrice nu poate fi făcut decât şi cu două jugăre de pămân~. Amede comercianţII care au obţlrut auto- najarea acestui grajd pentru şcoală
rlzaţlune specială dela Direcţia Ge- a mai costat alte 450000 Iei, in schimb
nerală P. T. T. 1::1 adu-se la cunoştinţa noul local poate face cinste - ca
Y
Comandamentului Diviziei 1 Cavalerie. local de şcoală - celui mal pretenSe atrage atenţlunea comercianţilor ţios dintre oraşe.
de aparate şi piese de radio că nu
După oflcierea serviciului divin şi
au voie a viodde !li:!1 un fd de laparat sfinţirea localului, primul a vorbit preşi nici piese ecat a persoane e car i otul Popovicl, care aduce laude d-Iul
prezintă autorizatlunea definitivă pentru instalarea şi folosirea de posturi prefect de judeţ, pentru sprljlnul culradio, - vizat de acest Comandament. tural bisericesc pe care l-a purtat
4. Persoanele cari vor nesocoti dls- comunei Berechiu. Se ştie că io acepoziţiunlle publicaţlunei de faţă, vor
laş comună, tot prin intermediul şi
suferi pellalităţlle prevăzute din Regu- C\jutorul d-Iul prefect Georgescu, ia
lamentul legei adică:
putut renova sf. b:serlcă. Vorb 1torul
a) Confiscarea aparatelor şi pieselor
spune,
printre altele, că numele prede radio ş! amendă 5000 -1000) lei,
fectului
de judeţ, figurează cu cinste
precum ~i închisoare dela 6 luni la
un an.
În pomelnicul bisericii, rugându-l ca
Totodată vor fi trlmlş şI io f:!ţa
şi în viitor să aibă pentru comuna
Consiliului de Răsboiu, pentru a fj Berechiu aceiaşi atentie ca până în
judecaţi după legea spionajului.
prezent. Se adresează apoi poporului
5. Persoanele din Oraşul şi judetul indemnându-l să cerceteze şcoala şI
Arad cari doresc ~a poseda aparate
biserIca, cari s'au dovedit cele mai
radio-recepţie, vor Înainta cererile Diviziei l-a Cavalerie Arad (Cetate), În- eficace arme de luptă naţională sub
tocmite aşa cum prevede regulamentul domnia fostuluI regim ungar.
Legii Art. 21.
Invăţătorul Bugarlu Nicodim, aduce
6 Ori ce alte dispoziţiuni şi ştiri aceleaşi multumiri prefectului îa nupublicate pin ziare nu vor fi luate În mele corpului didactic rural.
consideraţie, cll[]os~ând că ori ce nouă
OI I. Georgescu, luând cuvântul,
dispozlţlune Comandamentul a vă aarată
celor de fată sacrificiile făcute
duce la timp la cunoştinţă publicului
de judet pentru construIrea acelei
Arad la 21 O;tombrle 1927.
şcoale, sfătulnd pe săteni să 'fie pă
Şeful de Stat Major
trunşl de însemnătatea acestui sacrlMaior, SăvoirJ.
fîciu, dându-şl copii la şcoală, pentru
. Şeful Bluroului 2 Informaţii
a putea scoate din vieată rosturile
Maior /ovdnescu
cele adevărate. In urmă se vizitează
intreaia şcoală, care este formată din
Asociaţiunea Gtmeralâ al Medicilor
trei clase de învătământ, cancelaria şi
FiIi?la Arad va ţine in ziua de 6 Noemnie locuinţa invătătorului.

orele 11

şi

jum. a.

administrativă

şi

m.,

o

şdinţă plenară

ştiinţifică

cu următoriul
program;
1. Dr. ALBU ŞTEFAN, preşedinte:
Expunerea programului de acth-itate al
noului comitet.
2, Discutiuni asupra programului.
3. Dr. RADU CORNEL, Profilaxia sifj·
lisului ereditar.
4. Dr. CATJKEANU ERVIN, prezentări
de cazuri,
5. Propuneri şi interpeliiri.
Şedinţa va avea loc în localul Institutului
Obstretic, iar prezenta publicaţie serveşte de
invitaţie pentru tOli membrii Asociaţiei. Invitaţiuni speciale nu se mai trimit.
COlii itelul:

asistenţă este fotog-rafiată
faţa şcoalei, după care d-na preoteasă serveşte oaspeţilor

Intreaga

în

foarte bine II/grijit.

$'

un

dejun

La orele 15 automobilele pornesc
spre Ineu şi ne oprIm pentru a vizita
construcţia şcolară din .comuna Somoscheş, care se găseşte deja sub a·
coperiş.

Amintim ci in toate satele pe unde
am trecut, dl prefect a judetului s'a
oprit pentru a lua contact direct cu
locuitori, Iscultându-Ie plângerlle şi
]u! I1d note pentru indreptarea relelor
constatate personal.

A. N.

o

sărbătoare .

.

In o atmosferă de calda camarade.
rie, în prezenta reprezintantiIor autoritatilor şi industriilor locale, Sâmbătă
22 Octombrie la orele 18, cu un fast
deosebit, a avuI' loc înauguraraa sediului .. Asociatiei Generale a inginerilor din România A. G. I. R. - "Cercul Regional Arad"'. instalat in unul
din cele mai frumoase palate ale oraşului nostru, in clădirea socielălii Arad.
Brad din Bulevardul Regele Ferdinand
No.4.
Toti inginerii din oraşul şi judeful
Arad - membri ai A. G. 1. R. dân-'
du-şi seama că pentru a putea aduce
ia îndeplinire frumoasele scopuri ale
acestei asocia1iuni, era necesar de. fi
cre ia şi aici un cerc regional, au pus
în ziua de 19 Februarie 1927 - conform
statutelor - bazele acestui circ. Prin
strădăruin(e comiteiului de conducere
prin raporlul membrilor şi prin sprijinul daI de OI Cristea Niculescu - direclorul socielatei Arad.Brad. astăzi
"Cercul Regional Arad" are un local
unde m ~Illbrii săi se pot intJlni zilnic
În orele libere spre a discuta chesliuni technice şi economice-sociale, spre
a consulta reviste de specialitale. spre
a stabili o legătură cât mai strânsă
Între dânşii şi familiile lor. Dar această reuniune a technicienelor nostri de elită pe lângă problemele de specialitate ce-j interesează in meseria lor,
pe lângă unirea lor cât mai strânsă
urmăresc ca Împreună cu alte asociaUuni culturale să înceapă o activitate
mai largă. să organizeze conferinle şi
cursuri libere aducând astfel un Însemnat obol pe terenul pregătirei culturale
a societălei. Aşa ne anunlă preşedin
tele acestui cerc. OI Ing. Mateescu,
directorul general al căii ferate electrice Arad-Podgoria in discursul său
de inaugurare.
Tot sprijinul promis cu această ocazie prin cuvinte Însuflelite de domnul Crişan directorul Liceului Moise
Nicoaru din partea "Asociatiei profe·
sorilor secundari, de 01 Or. Botiş direciorul d espărlământului asociatiei
culturale "Ăstra" din Arad, de OI Colonel Georgescu şef de Stat Maior al
diviziei de Cavalerie şi de 01 Profesor Teodorescu din partea primăriei
sunl lucruri îmbucurătoare şi frumoase
incurajări pentru "cercul inginerilor".
Fiindu-ne cunoscută marea valoare
şi puiere de muncă a inginerilor din
România, incurajată de aceste ajutoare
sunlem siguri că scopurile propuse de
cercurile inginerilor din Arad vor fi
atinse şi incllnunale de deplin succes.
Şi deoarece inginerii sunt oameni
pradici şi inteleg că nu este suficient
să puie la contribulie numai munca lor,
ci pentru a conmpleda rezolvare a
problemei mai Irebueşle Încă un factor: .
mijloace materiale, de aceia D-! Ing.
N. Petrescu - director la fabrica de
vagoane "Astra" dându-şi seama că
colizaliile lunare a membrilor nu vor
ajunge - in câteva entuziaste cuvinte
către sfârşitul serbărei, atrage atentia
asupra aceslui lucru şi se Înscrie cu
o frumoasă donalie, lucru pe care·l
face şi Onlll DiJeclor Mnteescu, Dnul
Nichi Oireclorul palatului Cultural,
01 Crişan directorul Liceului, D-} Dr.
Boliş din partea asocia li ei cuHurale
"Aslra". OI Ing. Ispravnic şef de serviciu la C. F. R. DI Ing. Gold director la calea ferată electrică Arad Podgoria.
Inbucurător este iarăş faptul că şi
marele societăti industriale din oraşul
noslru ca fabrica de vagoane • Aslra ... ,
societatea Arad-Brad. Uzina Eledrică,
Calea ferată electrică Arad-Podgoria
au promis concutsul lor prin a;)eea de
a pune la dispozitia cercului cărti şi
reviste de speCialitate.
Şi astfel În această sală frumos împodobită ingineri. profesori şi reprezentanti ai bisericei, magistrati şi militari,
conducători de industrii şi ziarişti şi-au
dat mâna sub faldurile celor trei culori
na1ionale - chin tenzenlâ a preocupă
rilor lor superioare promilând ca prin
conlucarare bine organizată, aportul
tie căruia să facă parle d n un intreg
sistem de muncă nu numai pentru bi.
nele şi propăşirea. colaboratorilor dar
să formeze o piatră solidă în edificiul social.

lng. Gh. Ionescu.

-

.-
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In ziarul HRomânul a No. 45
anul XII se dă informaţia că dl
Dr. Ştefan C. Pop ar fj Hex operat" dela HBlnca Naţională'" un
Imprumut de 12 milioane lei pentru sinistratii din acest judeţ.
Declarăm că informaţia ziarului susnumit este tendenţioasă
intrucât "Banca Natională" a a'cordat acest imprumut la interventia guvernului şi după stăru
intele dlui General Văitoianu şeful
partidului Jiberal din judeţul Arad.
Dealtfel şi lichidarea acestui Imprumut nu se va face numai de
două banci cum anunţase ziarul
amintit ci de trei bănci şi anume
banca" Victoria" 4 milioane, ban~

Buletin

ca "Romârzeascd" 4 milioane şi
banca .Arădana" 4 milioane Lei.
*

. Dumineca a Qvat loc cdsdtorla D-rei
Bodea din Buteni cu Dl jUdecător Df.
Costa.
Le unim toate juicirile.

•

Dl proj. Al. Constantinescu ne roaga
sd arătdm cd deocamdata nu mai ale
nici o legatun} cu redactia ziarului

•

DI Prefect 1. Georgescu fiind
informat că ]a distribuirea grâului de hrană, In Josaşel, s'ar fi
săvârşit sustrageri de grâu şi că
s'ar fi incasat bani, a hotărât
facerea unei scruDuloase anchete
de către pretoruÎ plasei Şebiş.

..

Spre sfârşitul anului acesta, se va
termina proectul de constructII al
canaluluI care va lega Volga cu Donul
,1 \'a face astfel posibilă comunicaţia
dintre câmpla VoJgel şi Marea NeagrA, aproplind acest Imens grânar de
plata mondială. Se crede că lucrările
vor dura 5 ani şi cheituellle se vor
urca la 80.719.000 ruble,

•
La 28 Nov. locuitorII din Circum1. 11. IV. şi V. vor aduce caii
şi vehiculele la clasare in Piata Mihai
Viteazul, pentru inspectare şi clasare.
In ziua de 29 Dec. a. c. Circ. III
1n Oborul de vite.
10 ziua de 30 Dec. t Circ. IV la Circ.
Cal ŞI
In ziua de 31 Dec. Circ. Hotarul
scripţia

OraşuluI.
Şcoala

*

practicd pentru a lnvdla

limba francezd. Camera de Comerţ ŞÎ
de Industrie din Arad aduce la cunoştinta celor interesaţi, că Alianta Franceză va ţinea ia anul şcolor 1927-28,
la sediul Alianţei, Ia Paris, cursuri
practice pentru a Îovăta limba franceză. Informatiuni mal detailate se dau
in biroul CamereI.
•
•
Ministerul Finantelor, Dlrectlunea OeneraIă a Contribuţiunilor. Serviciul
Timbrului.
No. 271,078 din 22 Oct. 1927.

C o p I e:

'

Marti 8 Noembre Compania dramaBulandra - ManoIesc-MaxlmlllanStorln va reprezenta O-ra Nastasia,
comedie tragică in 3 acte de O. M.
Zamfirescu. In rolurile principale: G.
Storln, V. Maxlmllian, Sorana Topi'i,
Sofica Ionescu, Manja Antonova, Corina Barbu etc.
tică

•

Pentru anul viitor, la Ministerul Lucrări
lor Publice, s'a prevăzut un spor de 500
milioane pentru repararea şoselelor peste
cele 300 milioane care au fost în bugetul
anului 1927 făcut de guvernul averescan.
Din cele 800 milioane o bună parte va re·
veni refacerii şoselelor din Ardeal.

*

Târgui regnicolar itin Arad Camera
de Comert
de Industrie din Arad
aduce Ia cunoştinţa generală, ca proxumul Ulrg regnlcolar din Arad se va
îocepe cu ziua de 4 Noemvrie şi va
dura 5 zile. adecă până la 8 Noem~
vrie 1927.
la ziua de 4 Noemvrie se va ţinea
târg de vite cu copite crepate şi cal,
tn ziua de 5 Noemvrle se va ţinea
tirg de mărfuri şi de cat, iar in zilele de 6, 7 şi 8 Noemvrfe se va ţi
nea exclusiv târg de mărfuri.

,1

Domnule Adminstrator,
Vă facem cunoscut cA În urma cererei Unlunei Camerei de Comert Şi
Industrie, Ministerul a prelungit până
la finele lunei Decembrie termenul
pentru plata taxel de timbru la registrele comerciale.
Diretor General,
Şef de serviciu,

(ss) Bogdamscu
Direcţianea

(ss) R. NiculeEeu

*

Uzlnelor Comunale Arad.

No. 3307/927.
Incunoşti\ntăm onoratul publtc, că
in ziua de 3i Octomvrle şi totodată
în 2 şi 4 Nofemvrle a. c. pentru spă
lana conductel de apă dela orele 9
seara, până Ja orele 6 dimineata servlrea apei va slsta in întreg oraşul.
•
No. 397.
Tirgurl de export.
Camera de Comerţ şi de IndustrIe
aduce la cunoştinţa cercurilor Interesate, că cu rDceperea dela 1 Noemvrfe
a. c. va funcţiona În flecare Vinere În
oraşul Arad un

săptămânal.

Situaţia politică
Internă.

Externă.

In săptămâna trecută frământările naţional-ţărăniştilor pentru

OI Beneş ministrul de externe
al Cehoslovaciei a declarat, In
comisiunea afacerilor străjne, a
Camerei cehoslovace, că mica
Inţelegere, a ştiut la Geneva, să.
pună capă svonurilor tendenţl
oase care vorbeau de dezacorduri şi diferende in existente intre statele care compun această
constelaţie politică. Cu acelaş
prilej a mai spus că problema
care ocupă, tn prezent, Mica (nţelegere, este importantă problemă
a cooperării economice a Eurodei Centrale.
Franţa este ingrijorată de maşinaţiunile Germaniei de a nu- i
plăti rata obHgaţiunflor din planul Dawes.
Ştiri, venite prin Con stant in 0pol, anunţă că in primăvara viitoare se va produce un conflict
anglo-rus in chestiuuile orientale,
conflict pe care sovietele vor să-I
transforme in război. Ce este adevărat din aceste ştiri nu se
poate preciza, iar DI Austen
ChamberIajn ministrul de externe
al Angliei a consacrat foi 27
Oct. o cuvântare păcii mondiale
in legătură cu activitatea Societăţii Naţiunilor care anul acesta
a infăptuit acţiuni fmportante.
Cam in acelaş timp şi in Franţa
cu prilejul inaugurării unui monument, DI Painlere ministru] de
război al Franţei, a făcut apologia păcii.
Numai vecInii noştrii de Iaapus - ca să nu vorbim decât
de ei - se frământă şi ţipă pentru Ungaria milenară ca şi cum
fără ea s'ar dăiâma UnJversul
Contele Bethlen care păstra până
acum oarecare discreţie a făcut
două declaraţiuni prin cere revizuirea tratatului de la Trianov.
Iată că şi oficialitatea maghiară
se declară pe faţă pentru revizuirea susnumitului tratat, iar deputaţii guvernamentali au anunţat,
pentru Juna Noembrie, o serie de
Intruniri publice incepând cu 0raşul SoInok şi aducerea chestiunii reviăuirii In faţa Societăţii

adunarea sau, mai bine congresul de la Alba-Iulia, au fost puse
in umbră de cazul "M. Manoilescu" fostul subsecretar de stat
de la Ministerul finanţelor sub
guvernul Averescu.
Z1arele de senzaţie ale capitaIei cât şi ziarele minoritare - aşa
de prietene ordinei din ţară au făcut destul tapaj, au urlat
indeajuns, ca publicul să se alarmeze de acest "mare şi pericuI os " eveni ment care a fost pus
la punct de vorbirea limpede,
concisă şi energică a Dlui f. 1.
Brătianu prim ministrul ţării. La
aceasta s'a adăogat şi incisiveie
răspunsuri ale Dlui ministru 1.
Duca adresate unor adversări ca
<;a Dl General Averescu pe-care
I·a lovit unde a fost mai dureros fără ca acesta să poată da
o replică la Ină/ţimea şi de puterea răspunsului dlui ministru de
interne.
S'a dovedit cu acest prilej că
partidele de opoziţi in frunte cu
"marele şi popularul" partid national- ţărănist ,,'au oameni.
Dacă întro chnstiune ca aceea
mai sus amintită care a dat 0caziune partidelor de opoziţie să
deschidă "cele mai dureroase
răni ale ţării· după cum se exprimă un. ziar sărindărean-cuşerromânesc, nu s'a g2sit nici un
parlamentar inspirat şi capabii
să trimită fulgere carbonizante
guvernului, la ce să ne mai aşteptăm in chestiunile unde guvernul
nu este luat prin surprindere ci
vine in faţa opoziţiei pe indelete
pregătit la ori ce atacuri.
Sărindăreştile zjare dintre care
unul e foarte violent scris de ro,mâni lşi pleacă grumazul in faţa
adevărului indiscutabil: guvernul
e mai tare ca intotdeauna.
Ce-i rămâne de făcut in acest
caz opoziţiei? Singura armă a
neputincioşilor: clevetirea pe toate
căile.

Cu această armă fnsă nimeni
- de când e lumea - n'a devedit erou şi nici conducător spre
binele unei ţări. Să nu-i fje de
mirare atunci opoziţiei că oamenii
cu răspundere In faţa neamului
românesc nu lasă aşa uşor locul
, Un târg de export.
la conducerea treburilor ţării unui
•
In aceste târgurl de export, atât partid fără experienţă şi inveninat
vămulrea cât şi controlul sanitar vede otrava distrugerii a tot· ce au
terinar, se vor exercita chiar in Inte- făcut alţii inainte. Progresul neal. Azi Marti 1 Noembrle incep cursu- riorul târgurllo~, de către servicii spe- mului românesc stă in opera de
rIIe la tOlte şcoalele elementare-prl- claie anume d stlnate pentru acest refacere şi consolidare a ţării.
mare şi grădinile de coplt.
2. OI Revizor Olaru a făcut săptămâna
trecutA InspectII in comunele Chiui,
Şllindea, Cued. Buteni, Chişindia. Bârsa
uode s'au găsit stări cât se poate de

inbucurătoare.

3. Ieri s'.u inaugurat şcoalele din
Berechlu şi Aradul nou.
4. CIăd!rile şcolare - 14 la numir - puse sub acoperemânt stau
pus in lucrare de azi 31 Oct. şi vor
fi terminate in cursa] acestui aD.
6. Organele de cqntrol din reglunta
J şcolari vor avea conferinta la
Noembrle a. c. !nvederea ofensivei
culturale la graniţele de vest.

31

scop; iar transportul animalelor vlndute pentru export se va face chiar
in ziua de târg cu trenuri speciale in
legături directi cu mersul trenurilor
din ţările vecine, pentru ca transpor*
tul să ajungi in tlmpu] cel mal scurt
posibil la VJena ,1 Praga.
Tlrgurlle de export prezintA avaDtagll însemnate. intrucât graţie folesDlrllor de transport, vAmuire şi control
sanitar veterinar, si speră, că se vor
aduna tn aceste centre, un numAr IUHeleDt de animale pentru a se putea
forma trenuri complecte.
-
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Naţiunilor.

Noi le prevestim revizulştilor
Unguri că işi irosesc puterile in
sforţări inutile.
In Franţa s'a 1 ivit neinţelegeri
in blocul .Unlunli Naţionale" pe
care se reazimă guvernul Poincare iar in Rusia Tmtzki şi Zi·
novlev au fost excluşi din partidul comunist.
Pe când a excrocului bulgar
Rakowski ?

I

...... ,

Răspuns
dIui prof. Al. Constantinescu Iti seri.
soarea deschis~ publicatA in ziarul .. Tri·
buna Nouă" No. 45 din 16 Oct. a. c.
STIMATE O-LE COLEGI
Deşi
atinsă

sânt de părerea d chestiunea
in scrisoarea dv, nu interesează
publicul mare şi de aceia era mai bine
sA nu se deie in publicitate, totuşi - ca
continuare şi de încheiere la procedura
pornită - tin să vă răspund tot in co·
toanele acestui ziar.
Iau cu plAcere la cunoştintl data ce o
fixati pentru achilllrea ta xelor cuvenite
pentru folosirea sAlii Palatului Cultura 1
inchiriată cu prilejul conferintei dv.
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Fiind aceste taxe impuse de cltre un
for superior şi competent şi respedate
intotdeauna filrl exceptie. din parte-mi
regret cl nu v-am putut uşura aceasta
sarcină de naturA financiarl, mai cu
seamă ci modalitatea recomandatl de
mine a-fi socotit-o de nepotrivita.
Primiţi dle Coleg, etc.
Dr. Lazar Nichi,
Direclol1:ll Pelet. CuII.

NB. Mullumesc ,i p41 auasfă cale d/ui Dir,clor al Palatului Cultural p,nlru bunăvoinla
ce mi-a aTătat-o personal. şi preciuz: nu l.am
!Jizat P41 Dsa ci pe acsil for a cărui "superiori/ate" Ii mai ales ncompe/entir in materieculturală ,sunt· loarle discutabil,.
al.

COD,I.

