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asupra conducătorilor tării, pune
Într'o tristă lumină cinstea şi leaHtatea politică fi conducerei partidului national·tărănesc, căreia ii
pregăleşte totodată zile mai rele
în viitor, decât acele deslul de
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Naţional-Liberal.
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Arad 2 Septemvrie 1928.

sub conducerea unui comitet

Moartea profesorului Iosif Popovici.

Consiliul de ministri de Joi seara.
,

~

- Români'a aderă la pactul Kellogg. - Aprovizionarea cu porumb. - Aniversarea a 10 ani
de indepedenţă a Cehoslovaciei va fj sărbătorită şi in România. - Situaţia sanitară. Primirea f.l. D. A. C. - CirculaţIa autobuz~lor pe şoselele ţarii. - Conferinţa internaţionalA
de telegrafle dela Bruxelles.

Consiliul de min1ştri s'a intrunit Joi
seara, sub preşedinţa d-Iul l. G, Duca
· prim ministru interimar şi ministru de
i Interne.

RomAnia

aderă

pactul Kel10gg
Consiliul a hotărât adeslunea Ro-

· mâniel la pactul K~ Ilogg.
Adeslunea va fi comunicată azi, Vi; neri, tele grafte la Washington, conform
cu invitaţi unea primită din partea guvernului american.

Primirea f.l. D. A.C
Guvernul a hotarit să dea tot concursul comitetului de organizare pt'[l~
tru o cât mai frumoasă primire a reprezentati lor f. 1. D. A. C. (federatiei
interaaţlOnale a foştllor combatanti <lUaţi). care se vor intrun! în congres
la Bucureşti, in ziua de 15 Septemvrie

a. c.
prculaţia

Autobuzelor.

Viii.

Dlmltriu şi 1. Nlstor. norme, care se
vor Îllscri~ şi îctr'un _prOIect de ltge
privitor la transporturile in comun cu

automobile pentru persoane şi mărfuri
A:::este noul norme le publi::ăm pe
larg În altă parte a ziarului.
Esenţial este că de azi nu se mal
dă nici o concesiuDe nouă cu caracter de exclusivitate. că se vor impune
anumite obligaţH îngrădir; ş\ reguli,
cari să inlesneasca ŞI să asigure populaţi t'l o mai bună functionare a acestor transporturi.

M.

La Cluj a incetat din viaţă dr. Iosif
POpovlcl, profesor de slavistlcă la Universitatea din localitate.
Iosif Popovic! era îocă în plină vigoare fjzi:ă şi Intelectuală.
In Iosif Popovici Universitatea din
Cluj şi lntelectualitatea româaă pierde
un distins fruntaş care alături de munca-j ştlioţifică şi pedagogi:ă a ştiut
să se fac Îi apreciat printr'o nespusl
bunătate. Pierderea suferită prin moartea ]ul .osif Popovld este cu atât mai .
mare, cu cât a fost unul dintre frutaşii
ardeleni cari IU inţeles sA se pună ia
servicIul asp:raţqlor politice integral
româneşH.

-........--

Pers6cutii inchipuite.

"Patria" publică U8 lung articol despre
D. ministru al comunlcaţillor, C. DipretÎnse măsori :luate~Împotriva Învătă
mltrlu, a făcut conslliulul o expunere
torilor ardelenI. Ca!totdeauna "persecuAprovizionarea cu porumb
asupra desvoltărH conslderabUe a CQConferinţa intern_ţioRaJă de
ţiile" inventate de reglonalismul ei suut
D. minlsrru al agrlculturei şi do- munlcaţH~or cu autobuzel.e de călători
telegrafte.
toate de domeniul fanteziei. Natural tnsi
, menlilor, C. Argetolanu, a comunicat şi mărfurI pe şosele!e ţării şi a arătat
D. ministru C. Dlmitriu a anunţat că nevoile iDvăţăm!ntului nu POl fi iaconsiliului, că mal multe bănci mar: ~ devola de reglementare a acestor tran- consiliului că ministerul co:nunic:atllior
chlnate acelora electorale ale partii din ţară
au luat Iniţtativa de-a cnm- sportur~ •.
va trimite dt-legatii săI la cODfer~nta dului naţional-tărănesc. Unificarea, care
, păr a şi Importa un stoc Important de
ConsilIul a Aaprob~t n~oui~e norm~ de In'tersaţională de telegrafl e, care se va
este cel mai mare duşman al regIoporumb din America de Sud şi din r~glementare mtocmlte lntr o cor~ terllJţ~ ţi !le, in curând, la Bruxelles.
na liştHor face progrese şi in aceasta
alte tărl, spre a-I revinde populaţiei tlnută i~ Interne, sU.b preşedent,a d-lui
Consiliul s'a terminat la ora 8 seara direcţie, un schimb de elemente să
i din regiunile lipsite, pe preţul de cost prim ministru Intert.mar ~~ G. Duc,a,la aJuDtându-se cel viitor pe Joia v1Uoare.
nătoase făcându-se intre învăţătorii dia
ca să ajute efectiv populaţia şi să care a~ part1c.fpat ŞI d-n~1 mmlştfll de
Ardeal şi Vechiul Regat.
I contribuie astfel şi la înfrânarea spe.
comuDlcaţll ŞI de lucrări publlce. C.
culel, care se face.
-------------------------------------------: Din partea guvernului se vor face
D. Al Lapedatu, ministrul artelor. a accentuat clar asupra faptului pe care l-am
· toate lnlesnirlle acestei Initiative, ca relevii t şi noi Întotdeauna: c~ manHesfatiunile nationale nu sunt monopolul unui partid
să se ajute populaţia lipsită.
ci sunt ale românismului intreg.

Oamenii piitimaşi şi veninoşi, cari vor să amestece poUticianismul vulgar tn toate~ .
nu
vor
opri
manifesta1iunile nationale şi nici micşora cuceV<i striUucirea lor.
Consiliul a hotărU, că la 10 Octombrie a. c. când se împlinesc z.ece
Absenta lor. - dacă vor stărui in greşeaUi - nu va opri în Ardeal entuziasmul
ani de independenţă a Cehoslovaciei popular cum n'au putut opri nici in 1924, cu prilejul serbărilor din muntii Apuseni. enaniversarea să se sărbătotească şi În
tuziasmul sănătos al motilor care a impresionat adânc pe marele Rege Ferdinand şi pe
Ioa te şco alele din România, Întru cât
.
poporul nostru Împărtăşeşte sincer şi toti cei cari au asistat atunci.
Şi atunci ca şi acum, invidioşii orbiti de patimti vor sta pe de lături. dar poporul
frăţeşte bucuria eli berării poporului
l' cehoslovac, amic şi aliat.
românesc va participa din tot sufletul aşa cum a ştiut el să participe la toate manifestai. Deasemenea, guvernul nostru va tri- tiunile mari nationale.
Independenţa

Cehoslovaciei

mete guvernuluI cehoslovac un mesaj,
prin care- va manifesta desăvârşlta prietenie şi dragoste a poporului nostru
:~ faţă de cel cehoslovac.

l

J

Situatia

sanitară.

'

D. Ministru al Sănătăţii Publice şi

nil Ocrotlrilor Sociale, 1. lnculet. a fă
d cut consiliului un raport asupra stării
I sanitare în îotreaga ţară, din care rei' !ultă, că nu exista nici o epidemie cu
,[ caracter Îllgrijitor ,i ,A deci situaţia
I generalA e bună.
"Paralizia Infantilă, - spune raI portul care anul trecut era foarte
virulentă şi se credea că va lua anul
I acesta proportii îngrijltoare, s'a redus
consIderabil ,1 se mărgineşte acum la
Putine cazuri şi acestea puţin virulente,
aproape fără mortalitate".
~j O. ministru Inculet a comunicat conI liUulul măsurile luate şi instrucţiunile
date autorităţilor sanitare pentru pre·
întâmplnarea grlpel, care face ravagii
i in Grecia.

Chestia

Optanţilor.

D. ministru de externe interimar
C. Argetolanu a pus consiliul in curent cu textele,- apărute şi in dan",riie natit Ungariei ,1 răspunsul Romit miei la noua incercare de-a redeschide
':hestla optanţllor unguri in faţa con~ lillulul Societăţii Naţiunilor.
Şoseaua

Bran-Predeal.

Consiliul a autorlzat ministerul latllrllor publice 51 termine, ro regie,
IOleaua BraD-Predeal.

I

o

politică sălbatică.

Naţional- Ţărăniştii

Politica distructivă, politica agitatiilor anarhice a naţional
ţărăniştilor, in tovărăşia comuniştilor, aprobată de tnsuşi d.
Maniu, - n'a dat nid un rezultat.
Cu toate că ea durează de mulţi
ani şi a fost cu deosebire intensificată in ultimul timp, - neamul
românesc cu bunul simt lnăscut
şi cu chibzuinţa-i obişnuită, a
respins- o pretutindeni. Agitatiile
din centrele minoritare sau cu o
populaţie cosmopolită au fost 5ingurile "succese" naţional- ţără
niste, cu cari insă d. Maniu nu
se prea poate lăuda.

luptă

I tăţei-, ar avea puterea.

Căci nu
tt:ebue să se uite că membrii ai
partidului naţional-ţărănesc se

pentru putere. ,
găsesc la instrucţie.
Ei bine, nu e greu să preveŞi In această direcţie in să camd~m de pe acum aceiaşi Infrân- pania national-ţărănistă nu va agere pentru campania de calomnii vea succes. Guvernul 'şi va face
impotriva guvernului, Incepută de pe depUn datoria. lăsând liber
partidul naţional- ţărănist pe ches- . cursul justiţiei. Nici un om de
tjunea terenurilor petrolifere.'
bun simt nu va crede calomniile
Când se cere "demisia guver- prin caM presa naţional-tărănisti
nului" care ar fi .compromis· vfteşte să discrediteze guvernut
in această chestiune, - campania şi parlamentul.
naţional-ţărănistă nu este tnsă
Politica sălbatică ce o fac asnumai ridicuHi. Ea urmăreşte a- tăzi naţional-ţărăniştii şi care are
numite scopuri, tntre cari princi- 10 ea mult balcanism dar nici o
paIul trebue căutat In necesitatea urmă de democraţie, - nu va
ce o simte conducerea nationaJ-1 avea nici un rezultat.
ţărănîstă de a Influenţa instrucţia
~_
In cazu! când 1n nume~ .drepTn
I

.. Atâta timp cât "sălbaticii" vor conduce politica partidului naţional-ţărănesc ,1
de soarta lui - nu intrevAd naşterea anei posIbilităţi efective de destindere,
deşi ea este de dorit dtn toate punctele de vedere; Iar tactica de azi va menţine partidul
naţlonar-ţărănesc intrJo lIIare eroare. Masele partidului vor pun~ poate. ani intregi plai
să inţeleagă această eroare şi - cine ştie - poate DU o vor inţelege niciodată, cAci. ce
voiţi, - nimeni nu luptă cu destinul său - nid chIar d. Iuliu Mania I
"Şi astfel VOAl continua si ne indeplinim, ca partid, misiunea In stat: Doi aA &,avernăJD. ,i ei Mă agltel".
.
vor

hotări

România va seJURa pactul- KELLOGG

-'
Nr. 36.
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Scrisori din

•

Tâlcuind Scriptura...
(Dumlneca

xln

după

Rusam).

.. Veniţi să-I omorim pe el şi să-I stăpânlm noi moştenirea lul-. Matei XXl. 3~.

Aceste cuvinte au zguduit InlmUe
mulţimii,

au pornit masele omeoe,tl
deatâtea-orl in cursul Istorie\ omenimB, de câte-ori s'a rdzvrătlt mulţi
mea .,netndreptăţltă- contra puţlnnor
"prlvlleglaţi". Sunt cuvinte profeti ce
scoase dintr'o parabolă a lui Isus; iofăptuindu-se lnsă, pot cădea ca şi un
blestem pe neamul căruia păreau a-l
fi regenerătoare.
Lupta pare a fi vednlcă şi \nepulzabUă intre cei ce şi-au câştigat proprietăţi şi cei cari muncesc in acele
avuţii: capitaliştl şI muncitori. Socletatea omeneasci a simţit şt simteşte
continu efectele acestei lupte. ce se
petrece în sânul ei. Ştiinţa societAttt
omeneşti sociologia - il rezervA
, uo capitol de frunte acestei echlUbrld sociale.
Ciocnirea aceasta social! Mântultorni ne-o desfăşoară intr'o lntultlvl
parabolă: Era un om gospodar care
a sădit vie. A tmprej muit-o cu gard,
l-a clădit turn tnzestrându·o cu toate
cele trebuitoare şi j dat·o apoi lucrAtornor, plecand el departe.
Când a sosit timpul recoltei, a tdmia pe servitorU săt, la lucrători, ca
sA ia partea din roade. Dar lucrătorII
punând mâna pe servitori, pe unul
l-au bătut, pe altul ]-au ucis, ori l-au
apart capul eu pietre. Din nou a trtmls. alţi servitori, mai mulţi decât cel
dlntâi şi tot aşa 11 se intâmplă
acestora. La urmă a trimis stăpâmd la
aC'el lucrltorl pe fiul său, zlcâBd. se
vor ruşlna de fiul meu.
.
Iar lucrătorH viei. văzând pe fiul,
au zis intre ei: acesta este mo~tenl• torul; veniţi să-I omorim şi sa avem
noi moştenirea lui. ŞI punând mâna
pe el, l-au scos afarA din vie şI l-au
ucis.
Plnă aei parabola. Urmead intrebarea pusă de. Mântultorul: Când va
veni stăpânul, ce va face acelor 111crAtorl?
Până si răspundem la aceasta tntrebare, noi să nlzutm a face anallu
sufletului lucrătorilor văzându-ne insaşi pe. noi intrânşU ca şt intr'o oglindă.
Mediul actual in care .creştem ,1
ne 'nmulţlm- parcă ar conţine un
mare procent de praf de puşcă, făcând
si explodeze la moment pofta de devastare ce le ascunde in noi. Energia
acumulată in imboldul de acţiune a
omului veacului ac~stula. se aseamAnA
proiectilelor artHer1et grele: goanat ,1
şrapnel. Ambele devastatoare. NI mic
edmcatlv. N\c:I-o tendinţă indrepta fă

,i

spre o

muncă durabilă, efectivă.

Toate
erup in dorlnţi de poseddri
imediate pe uemuncite, fără sudoare.
Mll de braţe revoltate se Întind spre
loturile stoarse din reforma agrară.
Vor de-odată rodul, fără nici o muncă
anticipată, afară doar de aceea ce
s'a epuizat prin graiul vecinlcei nemultumIri trlmb!tate pretutIndeni.
5'au impărţit laturile lucrătorilor.
Roade, care o să aducă? Acela care va
şti da dovadă despre o stăruitoare
muncă săvârşltă tntr'o indelungată abl1egaţle. Acestuia i-se va spori ţarina.
Va ajunge prin muncapropfie proprietar, cumpărând an de an loturile celor
leneşI, cari se vor grupa dIn n0U in
tabin .,neindreptăţîlor" faţ~ de cel
cart au muncit cu sudoare deveniţi
acum "prlvlleglaţJ-. Şi lupta iarăş Se
va Începe d In nou ..•
ti V{'niţi să-I omorîm şi să avem noi
moştenlrea lui fii - este glasul vecini c
a lucrătorilor crlmhlali, cari fără nici
un ideal sufletesc, el indob17oclti de
nareotul poftelor josnice, VOi rlcnl
aceste cuvinte inflorătoare, lăsând În
urma lor sânge" şi scrum, ca iitoria
să le numească fapta de "revoluţie".
"Ce va hce stăpanul acestor lw~ră
tori"? - intreaba. Mântultorul.
AceastA tntrebare să ne sune in
urechi ca şi o vecinică mustrare, umplându-ne în acel aş timp de groază
amintirea cuvintelor Ieşite ca un urlet
din gâtullucrltorilor crimeI.
Din parabola aceasta a intrebărli
MântuUorullil şi a rlcoetului groaznic
al mulţimii inconştlente, noi - lucră
nlzl1lnţele

tori in via Domnului - să ne deşt~p-

tim intr'o activitate aslduă: 5Uirultoare

şi devotati pentru a contribui cât ~al
eflace la sanarea desechlHbrului so-

elat ce la proporţlll eluptel eterne ini.re
cel "privilegIati" şi "ndodreptăţlţl".
Problema sociologiei despre capital
şi munci alături de capltal;ştl şi muncitori se va rezolvi complet prin, lumina ce radiază din învăţătura Mîi.ntuitorului. Deasupra tuturor neintelegeriLor omeneşti privitoare la dlstrlbul rea avutului fje propriu, fie comun,
să aude sentinţa Mâotuitorulul - platra din capul unghiului - cu care tnchee această perlcopă evangellct:
• De aceea vă zic vouă, că se va
lua dela voi împărăţia lui DumnezE>u
şI ,se va da neamului care face
deie el. Care va cădea peste piatra
aceasta se va sfărâma, Iar pe cine va
pică, tl va spulbera ".

I

roa-

C. Turieu

PRIMĂRIA

MunicipiUlui Arad.
Publicaţiune.

.

Se aduce', la cunoştinţă generat!, că
pentru darea in intreprindere adimentaţlel Căminului mflrmllor şi staţ1uoel de tria) a MunlC'p 1ulu\ Arad pe
timp de 3 ani. în ziu 1 de 5 Noemvrit
1928 ora 10 a. m. se va ţinea .licitaţle pubUcă cu oferte inchlse şi sigilate in bluroul Serviciului economic
(tiai Camera Nr. l04) in conformitate
eu Art. 72 şi următor\! din Legea asupra eontabllltăţH publlce.
.
Caietul de sarcini se poate vedea
la Serviciu' economic 10 orele. de serviciu.

Arad, la 21 August 1928

Serviciul economic
Nr.646.
Nr. 19.459 I 928

Comunei Cuied.
Publicaţiune.
Primăria
Îll

comunei Cued ţIne licitaţIe
zIua de 40ct. 1928 oarele
9 În localul prlmlrlel, pentru furnizarea alor 100 metri lemne de foc pes~ama,
primăriei, a notaculul şI a
publicA

"coalel.

se va tlnea in conformitate

cu dlspoz'tiunlle L. C. P.

. Intrucât aceasta lkltaţie va rămânea
Ură rezultat se va ţinea o {lOU! licitaţie tn ziua de 20 Oct. 1928 oarele
9 a. m.
Culed, ]a 28 August 1928
Primă,ia

Nr. 74Q. r 928.

În

sărăcie şi sărăciţl.

In Rusia văzusem, în guvernamentul
Riazanl, un CZI. simllar. Un lung şir
de sate de tătari colonizati de Eeaterina II, putrezi de bogaţi, cu sate
înfloritoare, cu clădiri pompoase, intre
două şlre de sat .. ruseşti cu băştinaşi
săraci şI sărăcit!. Dar cele din Rusia
nu sunt atât de dispropDrtionate, caşi
clădirile străln\lor dlO Vaţa şi jur faţă
de colibele băştinaşilor.
Suntem mal aproape de adevăr,
daei asemlnăm stările de aici cu stă~
riie Indieni10r puse faţă in faţA. cu
stările celor duşi acolu din Europa.
ŞI totuş, noi avem aIci bogăţii ce
eu se plt calcula nici de cel mal
priceput om din lume, dar, cum spusesem, bogăţHle sunt expioattte de
străini. Şi in mâna băştinaşilor au mai
rămas b')găţil ,nemăsurate, tnsă in
mâna lor sunt fără de pret şi ei schImbă
bogăţHle pe nimicuri, cum se zice că
schimbă sau schlmbau in teritoriile au~
rlfere, sau purtătoare de diamant băş
tlna~iI aurul şi diamantul pe doburi
de oglindă, pe mărămi roşU sau pe
mărgele de sticlă.
Un alt flagel al acestor părţi este
alcoollsmul. Să spun un caz, care se
poate foarte just generaliza. Mal în
ani! trecuţI a fost un cârciumar la
Vaţa care se întovărăşlse la o exploatare de :.pădure. Muncitorii erau toţi
băştinaş! din Vaţa de jos şi de sus,
din Prevăleni, Căzăneşti şi alte sate.
Dela cârclmat cumpărau alimentele
în contul plăţii pentru lucru. Alimentele erau exclusiv: pâne, slănină, ceapă
şi rachiu. Sâmbăta Il se făcea plata.
Alimentele făceau aproape cât plata,
adecă ei munclau din revărsatul zofllor şi până in amurgul serII aproape
numai ca să-şi poată plăU pânea, slă
nina, ceapa ş\ rachiul consumate peste
zI. Aceasta să zicem că a fost tieă·
10şia antreprenorilor, cari au exploatat
ş\ pădurile şi vlaga din bietII băşti
naşI. Dar lucrul care te inspălmlntă
şi mat mult este, că din alimentele
lnşirate mai sus, la cel ma! mulţi era
mal m 'e preţul pânil, al slăninel şi
al cepei laolaltă, decât al rachlului
singur. De aceea putem afirma fără
exagerare, că in aceste părţi e lăţit
alcoollsmuI până la indobltoclrea băşti

Nr.647

Urmarea este, că sunt o sumedenie
de copii pipernlclţi, debili ş\ chiar
idlotl tn Înţelesul cel mai grozav al
cuvântulul.
De nu va Interveni nimic, soarta.
Românilor băştinaşi e pecetluită şi
soarta lor e desfiintarea lentă, dar
Sigură.

ŞI DU trebule"sli se lntâmple vreo
minune, căci nu intervenţia mlnunel
o aşteptăm, ci ioterven1ia largă de
bunătate, de tnlel~gere, de însufleţire
şi bineînteles intervenţia cu sprijinul
bănesc pentru exploatarea bogăţlllor~
pentru intărirea, luminarea şi imbogăţlrea băştinasllor.

Nici nu trebuesc puş\ banii în mâna
lor. numai in mod Indirect, ca pret al
bogăţiilor date de ei drept contrâva-

,

loare a banilor, 10s11 bogăţiile acestea
fie plătite cinstit.
De altă parte, să fie indemnati, ca
să-şi sporească ei înşişi bogăţiile şi
aceasta va urma tn mod firesc, daci
vor vedea, ca )j se plăteşte cinstit
bt găţla exploatată şi dacă vor observa, că zi de zi II se, cere să pro·
ducă tot mai mult şi indeosebi tot
mai bun.
să

-

trei j u:1eţe şi ar
putea să colaboreze admlnlstraţlaa alor
trei prefecţi cu trei grupuri de pretori
şi trei g~upurl de notari. Trei revlzorate ş:olare se :hotărnicesc cu trei
cete frumoaSe de invăţători, a căror
muncă vjJ trebui să fie pusi in cumpăna. Arhieplscopla Sibiului aici se
h.::>tărniceşte cu Episcopia Aradului şi
a OrAzIl şi cele trei cete de preoţi
apărtlnătorl celor trei centre vor avea
să lucreze mână in mână şl cu învă
ţătorii, revizari! de plasă, cu notarli
şi cu pretorii, ca să arate bogăţiile
acestor părţi, să scape din intuneric
pe băştinaşi şi să scape acest neam
de indobltocire si de desfiinţare.
Care să fie mijloacele acestor fac- i
tori in munca pentru ridicarea popo- i
rulul din mizeria rn care se află?
.Negreşit, înşiruirea unui fel sac
altuia de mijloace, ar fi un lucru prl·
pit Nu e vorba de un sat, şi de ar \
fi de un singur sat vorba, ar trebui
AIc! se

hotărnicesc

chibzuială

o

temeinică

şi

o

muncă

tntensă,

iar În cursul ch\bzulelil şi al
muncii s'ar găsi mijloacele, s'ar indica .
ele singure şi singure s' il r 1mbia.
J
Dar e vorbl de un terttor mare ce C
se intinde pe trei porţiuni mari din '
trei judeţe: Arad, Hunedoara şi Blh':Jr. 1
Intr'un articol ce va urma volu arăta C
inceputul unei frumoase 1ucrări , che. 1l
mată să aducă mult bine acestor ţi.
nuturl.
.
i
Va fi vorba despre incerclrUe ce I
le face o societate, care e gata să jert·
l
feas:ă în anii dintâiu, ca să poau
scăpa din mizerie pe băstlnaşi şi apoi (
să culeagă ea roadele jertfei sale. !
ŞI p~nă atunci volu anticipa, că in' t
cercărlle ce se fac la Vala de jos sunl f
vrednice de toată atenţia, de colab)'f
rarea tuturor factorilor noştri şi de UD
larg sprIjIn din partea statului, peo' ~
trucă şI aceste inceputuri de incercAri
I
au dat in timp de vreo 4-5 luni fru' I
moase rezultate şi se pot vesti de pe
c
acum şi alte rezultate mai mari, mal·
frumoase şi menite si aducă un sufle
de invlorare băştinaşilor de pe alel (
Vaţa de jos la 181V1l1 1928.
:

-..........---

Preot F. Codreanu

PRIMĂRIA.

Comunei Pâncota.

naşilor.

PRIMĂRIA

Licitaţia

PuţinII vizitatJri ai biilor dela Vaţa
de jos au P'Jtut să observe deoparte
bogăţiile acestor părţi şI de altă parte
sărăcia cea mare a Românilor de aici.
Aici sunt deoparte o sumedenie de
strălni: evrei. maghiari şi puţini nemţi,
cari totI vorbesc şi slmtrse ungureşte.
Aceştîa sunt plasaţi pe la intreprinderile b·:gate sau mal bIne zis: îmbogătlte din bog)ţlile exploatate cu
ajutorul liniei ferate Arad-Brad. De
altă parte sunt băştinaşii !liraci, lăsaţi

Vaţa.

PUBJjI(tl~IUnt.
Primăria

comun!'\ Pâncota ţine I
in zlua de 1. Octomvrle,· 19
ora 10 pentru transportarea cea
mS lemne de foc, proprietatea com •
nei Pâncota, din pădurea Arăoeg pa
to comuna Pâncota pe seama Prim'
rle!, Notarulul, functionarilor, şcolll
citaţie

etc
Lt=ltaţla se va ţinea la PrimAr
conform dlspoziţiunilor cuprinse
art. 72-83 din Legea Contabilitâ
Publlce.

Pâncota, 20 August 1928

- .4...

No.t992 I 1928.

Primăria

No.6

Nr. 36

TRIBUNA NOUA
PRIMARIA

Municipiului Arad
Serviciului Administrativ.

Ordonanţă.
Noi preşedintele comlslunet Interlmare a municipiului Arad, având in
·vedere Cererea sindIcatului brutarilor
din 10:: În care solicita aranjarea comerţlliui ambulant cu corn uri Şi f(auzele, având fo vedere avizul dat de
comlslunt:a interimară.
la baza dreptului nostru stabilit în
art. 62. al legii pentru unificarea admi uistrativă.

Ordonăm:
Vânzările ambulante de cornurl,
franzele, zahari.:ale, pn'lj' turl, inghetata,
IImonat!, şi alte beuturl pe străzIle
şi in parcurile oraşului se pot face
numai În baza unei autorizatii primite
dela autoritatea industrla!ă instanţa 1.
a municipiului, care va putea aproba
autorizaţia sub condiţiunile următoare:
1. Pe porţiunea Bul. Reg. Maria şi
.acn. Berthelot dintre străzlle Metianu
şi Horia nu se pot face vânzări de
articolele mai susnumite nici in mod
ambulant nici in un loc stabil. Aceasta dispoziţie, se referă asupra ambe]or lături a Bulevardelor.
o
2. Vânzătorii ambulanti vor dovedi
că Prefectura Poliţiei din loc nu oblecţionează persoana dânşilor.
3. Vor dovedi cu certificatul Olul
Medic primar al municipiului, că dânşil
sunt deplin sănătoşi şi că posed aran· jament pentru vânzare, corespunzător
cerinţelor igienice. Acest aranjament
: va consta din o cortă curata, care va
I fi inchlsă cu sarm! deasă fixată de
.' corfă şi InchÎz!bllă in mod automat,
l iub care vor fi păstrate articolele de
· vânzare acoperite fUnd cu o haină
· albă curată.
Pentru luarea in primire a articoe lelor de vinzare va servi un instru· ment anume construit, fiind oprită prlnI derea acelor cu mAna atât de vânzător
II cat şi de cumpărător.
4. Vânzătorli in funcţiune vor fi îm,. brăcaţl îo permanenţă in halat alb,
Il iără care nu se pot face vânzărl, opriţi
l' fIIn d să fumeze atât timp, cat fac
n va nzărl.
!. 5. Un măestru brutar poate primi 3
rl autorizatii pentru vânzătorl ambulanţl,
). cari vor purta cu sine autoflzaţla dată
)!
. de Aut. lnd. Inst.. I •
31 6. Pe ambele lături a coşului din
In care se face vinzarea va fi înscris in
:L româneşte, numele brutarulul şi locuinţa sa, apoi numărul vânzătorulul
precum şi pretul articolelor.
7. Autoritatea Iadastrla)ă Instanţa 1.
a elibera autorizaţia cu fotografia
vâozătorulul ambulant, Iar un exemplar se va păstra la dosarul cauzei·
8. Vânzarea prin strigăt este oprită.
9. Vâozătorii VOT fi supuşi fn fleare lună unei vizite medicale, iar
I espre aceasta va avea asupra sa fieI care un carnet de .:ontrol intocmit
~ e serviciul sanitar.
lU 10, Vânzătorul nu poate face vânin! ri ill loc stabil, el numai in mişcare.
~' 11. Autorizaţia poate fi revocată ori
1. 1 când, măestrul brutar fUnd În drept,
tnalnteze in 10 zile dela primirea
Ir ecizlunlt apel cătră primarul munlplulul, care decide definitiv, apelul
Q impledecă executarea decizlunel.
Contravenientli acestei:iordooanţe
or fi amendatl conform ArI. 271 al
egll pentru unificarea administrativă
a U o amendă până la 5000 lei, Iar ÎD
6 Uz de recldivi cu o inchisoare polllene.scă pânl [a 15 zile.

Prefectura Poliţiei ca paliţ;e comueste incredlnţată cu executarea
prezentei, iar constatările de abateri
se vor face de primar, membrii comlslunel iDterlmare comunale, medicii,
archltectll comunei şi şefii poliţ/el.
Contra prezentei se poate face întâmpinare la MInisterul de Interne in
termen de 10 zile, dar lntâmplnarea
nu suspendă executarea, ordonanta
prezentă se va afişa la uşa comunală
Ilie va publica in M.onltorul Municipiului, in gazetele: Tribuna Nouă, Vointa
Poporului şi Aradl KOzIO!lY, apoi va fi
publicată de tobarul comunei prin

Subsemnatul aduc la cunoştinţă
publică că in ziua de 10 Septemvrie
1928 la ora 4 după masă În biroul
notarulul publlc Or. Silviu Păscuţlu
din Arad str. Alexandri No. 3, se vor
vinde la licitaţie publldl fn baza art.
351 din Codul Comercial, rn sarcina,
rlz leul şi cheltuiala firmei tard Ivă lin
preluare 1200 buc. cârpe de berllner
No. 140, in una pozitie pe lângă pretul de strigare de 600.000 Lei amatorului care va oferi mal mult pe
lângă plată in nu merar în caz de lipsă
ch iar şi sub pretul de strfgare.
AmatorII vor depQzlta la mâna notarulul public nainte de participare la
licitatie ca vadlu 10% din pretul de
strigare.
Infurmatiuni referitor la condlţiunlle
detaliate de Ifcitatie şi referitor la vederea mărfel se pot primi in biroul
Dotarulul public Or. Silviu Păscuţiu
dJ n Arad str. Alexandrl No. 3 in orele de oficiu.
Arad, la 31 August 1928.

strigărl.

Despre ce se avlz~ază: Judecătoria
Mxtă, Prefectura Politiei, Dr. Ludovic
Varjassy, Nicolae Păuşeşti, Iosif Vulpe,
Alofs Stefgerw.ild, Alexandru Ooman,
Nicolae Mlhulin memb~!I al comlsluoei interimare corn. Medic Veterinar:
Df. David Popovits,. Igaatie Efd~s,
medici: Dr. V3.8lle Cucu, Dr. Sever
Păş.::uţiu, Dr. Aure] Popovlcl, Dr. Lust
Francisc, Dr. Stauber Andrei, Dr. Teodor Pop, Or. Plf'şa, Joan Mureşan
Inginer primar, FJlIp AugustilJ, ingner, Sarnabaş Vass, Inginer, Voinţa
Poporului, . T r i bun a Nou ă, Arad!
K5zl0ny. Monitorul Oficial al Municipiului, Serviciul Financiar, (pentru
tobaşul), şi t exemplar se va afJşa.
Arad, la 18 Iulie 1928.
p. Preşedintele
Comis-unei Inter.
Secretarul corn.
Sf. O/arfa

Mihulin.
No. 56b7-1928

--_-el.•--

Comitetul

No.642

şcolar Covăsinţ.

No. 27 11928.

Publicafiune.
Publicăm I!cltatlune nouă pe zIua
de 2u Sept. 19t8. ora 10 a m. ce se
va tine la primăria din Covăslnt, pentru furnizarea:
1. 5 vagoane lemne clasa I. pentru şcoale.
2.' 8 bucătl sobe de fer turnat, cu
gât scurt corespunzător pentru urmă
toarele cubage: 3 bucati la 3500, 1
buc. 1000. 1 buc. 800 cu regou, 1
buc. 1400 cu regou Şi uşi nichelate
2 buc. 12UD cu regau şi uşe nichelate.
Ucltatfunea se va ţinea conf. Art.
72 83 din L. C. P. cu oferte Îochlse
şi sigilate. Se nretlnde depunerea vadiuluj de 5%.
Condiţiuntle de furnlzare se pot vedea la dlrec1iunea ş<'oalel din loc.
Covbiot la 29 August 1928.
preşedinte
secretar.

--

-.............
'

Poppa

PRFECTURA

Judetulltl Arad
Servo Financiar

şi

Economic.

~UBlll(tI~IUnt
Se aduce la cunoştinţă publlcă., că
in ziua de 1 Octomvrie a. c. orele 10
a. m. se va tine ia localul Serviciului
Fmancier şi Economic dela Prefectura
judeţului Arad, licltatlune publică cu
oferte fochise in conformitate cu arta
12 şi următorii din legea contabilităţll
publice pentru darea fn arindă a ImobIlului dela Spitalul public Sutenl cu
Nr. top. 297 a inregistrat in c. f.
sub Nr. 626 a comunei Sutenl: pe
timpul dela 30 Septemvrie 1928 până
la 3u Sept. 1929.
Caietul de sarcini se poate vedea
in biroul Serviciului Financiar şi economic în zilele oflcloase intre orele
11-13 din zi.
Amatoril vor depune deodată cu
inaintarea ofertei şi o garanta de 500 leI.
p. Prefect:
Şeful serv.:

(ss) Dr. Lazar.
No. 29134-1928.

(ss) ~Stanca.
No. 636

Multumită Publică.

I?ublicatiune de licitatie.

nală

Dr. Carol Messer
advocat in Arad .

•••

ROMÂNIA
Comitetul J ud Pentru Cons-

.

tru cţtt

Şcolare.

Societatea Tinerimei Studioase • Sfântul
Gheorghe" din Ineu jud. Arad, aduce şi
pe această cale călduroase mulţumiri tuturor acelor stimaţi Domni, cari pe lângă toate
greutăţile actualităţii şi-au adus aminte şi
de aceia cari miî.naţi de a'lânt-.I tineresc, au
căutat să satisfacă cerinţa de a propaga
idei sănătoase în masele poporului nostru. '
Pe lângă Încurajerile şi sprijinul moral
al C. P. Constantin T. Feier Preot şi al .
Olui. Constantm Theodoru admiflistrator,
ne·au· sprijinit materialiccşte cu sume, cari
au Întrecut aşteptările noastre Domnii: De
Teodor Burdan, Dr, Vasilie Voştinariu, Ioan
Georgea, Dr Gheorghe Henţiu, Dr. Iancu
Hentiu. Ioan Cociuban, Dr. Petru Fauct
Pavel Oârlea, Eugen }<"eier, Or. Ernest Ba·
logh, Gheorghe Belea, Teodor Dan, O'r. Ko·
lin Iacob, Dt. Ioan Pop. Stepici Constantin,
Ioan Philimon, Traian Hedeşan, Sabin Ge·
orgea, Holicska Desiderîu Oanea AureI, Romul Popa, Ioan Căprariu, De Cornel Şer
hln, Ioan Barbu, CIlHik Gustav, Dr. Rudolf
Fekele, 19natie Verteş, Ştefan Horvath, Oi·
mitrie Belea, Gheorghe Burca, Stepici Gheorghe, Pafka Antone, Bitang Ioan bobâc,
Gyori Leopold, Dna. Bonti8 Măriuţă, Traian Raicu. Dr Szabo Eugen. Mesaroş Teo·
dor, Nagy Pavel, Teodor Bătrîna, Horga
Adam, Ioan Bugariu, Stepan Dragoş, MoI·
dovan Dimitrie, Moldovan Gheorghe, Ioan
Juşca, şi Pavel Făgăraş,
Cu acest sprijin vom putea continua
programul nostru de muncă, prin care sa
se realizeze c~1 puţin în parte idealul cultural
Sfatul de conducere al Societăiii.

•••

Publicatiune.
.comitetul jud. Arad pentru constructii de şcoli dă in intreprindere, cu
termen de urgenţă prin licltatiune pubIlcă ce se va tinea in prevederile art.
72 şi următorII din legea contabilitatii
,1publice la data de 17 Septemvrle
19_8 construcţia Jocabuilor de şcoli
după cum armează:
1. Cu câte una sală de învăţământ
şi locuinţă pentru inv. dir. in comunele Saturău, Târnov'ţa sat.
2. Cu câte două sale de invăţământ
ŞI una locuinţă ln comunele Avram
Iau cu, Lazurl, Pruoişor, Moneasa, Paullan,
3 Cu câte trei sale de invăţământ
şi una locuinţă in comuna Bârsa.
Amatorti vor .rebul deodată cu ofertele să inainteze şi recepisa de
consemnare la Administraţia Financiară din Arad a garanţiei in nu mera:' sau in efe~te Karantate de Stat,
şi anume câte Lei 15000 pentru con"
strucţlHe cu una sală de Învăţământ,
câte Lei 25.000. pentru cele cu câte
două sale şi câte Lei 35.000. pentru
cele cu trei sale.
Ofertele se vor înainta pentru fie.
care şcoală separat.
Caetele de sarcini, devlzurile, planurile, etc. se pot vedea ia zilele de
b rou orele 10 - ) 3 la Prefectura judetului camera Nr. li, şi la Serviciul
de Poduri şi Şosete Arad.
Data adjudecaţ!unei se va comunica
cu ocaztunea IIcltattunel.
Preşe din te- Prefect
Secretar
J. Georgtscu
V. Spăfariu
No. 167 I hf28

PRIMĂRIA

Comunei Cuied •
Publicaţiune.
Primăria

comunei Culed fine licipu blică în ziua de 1 O;t. t ~28
orele 9 in localul primăriet, pentru
vinderea unul taur neapt pentru re-

taţie

producţie.

licitaţia

ţinea În conformitate
L C. P.
Intrucât aceasta Ilcitaţ:e va rămânea
făl'ă rezultat. se va tint'a o nouă licitaţie in ziua de I7 O.::t. ]928 orele 9.
Cuied, la 28 August 1928.

cu

Primă/ia

I

Nr. 648.

---..........

PRIMĂRIA

Comunei Cuied.
Public~ţiune.
Primăria

comunei Culed ţine liciÎn localul pdmărlel in
ziua de 4 Oet 1928 orele 9 în localul
primăriei pentru furnizarea ator 80 m.
sârmă de gard. 80 metri sârmă ghi mpati (fir) Ş1 160 metri Sârmă flr necesară ]a ingrădirea cimitirului de anlmale.
Lldtaţia se va ţinea in :onformltate
dispozitlunile L. C P.
Intrucit aceasta liCitaţie va remânea
fără rezultat se va tinea o nouă licitatie În ziua de 20 Oet 1928 orele
9 a. m.
/
taţie publică

cu

--....

PrimtJria

Nr. 738 I 928.

..-....

Nr. 649.

PRIMĂRIA

Comunei Adea
PUBLICAŢIUNE.

Publicaţiune.

pentru vânzarea deşeurHor provenite
din efectele militare reformate.
Concurenţii pot vedt:a aceste efecte
numai cu autOrizaţie scrisă 1 care se
va cere la G'4rnizoana Arad, unde vor
lua cunoştinţă de caietul de sarcini,
in ori ce ZI ora 9 - ] 1. Comandantul
Oarolzoanel Arad.
Colonel.
(S8) 1 GeQrgescu
No. 3519 I 1918
No. 451

-

Nr. 739 1 928.

-........._--

In ziua de 29 Septemvrle 1928 orele
10 va avea loc la Garnizoana Arad
(Str:. Vlcenţlu Babt'ş) licitatIe publică

se va

dispoziţiuoile

PrimAria comunei Adea, publici licitaţie pentru exarendarea teritorulul
de vânat pe timp' de 4 ani consecutivi pe ziua de 10 Spt. 1928 orele 10 a. m.
Condltlunile se pot vedea in biroul
Dotarial intre orele oflcloase.
licitatia se va ţiuea in conformitate cu art. 72-80 din L. C. P,
• Adea t la 4 iulie I 92tJ.
1

.........-

Primdrla.

Nr. 432-1928.

Nr. 644.

Pag.4.

TR1BUNA NOAUA

Ofensiva OrâuJui.
On IBluliesl lansat de OII. fieorgueu.

Nr. 36

D. O. Tătărescu, sub secretarul de Stat al ministerului de interne, aducând elo·
giul meritat inţeleptei populaţiuni ardelene, a declarat zilele trecute că şi in Ardeal, po- A
porul s'a săturat de cei cari d'lC această politică sălbatică.
u
Naţional-ţărăniştii nu vor să recunoască realitatea. Ei fac sforţări disperate să 6
j
inceapă noui agitatii.
'
Ziarele puse in slujba lor pregătesc cu surle terenul pentru noua campanie
national· ţărăni stă.
R
S'au anunţat până acum intruniri locale in zilele de 2 şi 9 Septembrie şi o ... mare Il
intrunire În Capitală )a mijlocul lunei.
B
S'au anunţat dar nu se vor ţine, - acesta este adevărul.
M
Informaţiuni precise ne arată că veştile sosite din partea organizaţiilor sunt cu
totul descurajatoare pentru conducerea partidului.
Din această cauză d-nii 1. Mihalache şi Iuliu Manlu t cari se vor întâlni Sâmbătă in Bucureşti, vor... amâna aceste manife staţiuni pentru mai târziu. -

Prefectul Judetului către agrlcuJtori.
Astăzi mal mult ca ori când, trebue
să ne îngrijim de economia naţională
şi să ne mări m rodul printr'o prelucrare cât mai bună a pământului.
Guvernul 7ăni a hotărât chiar dm
acest a!l, să la toate măsurile in vederea sporirei producţlun:l agricole ŞJ
porneşte o propagandă serioasă, cu
ajutorare efectivă in vederea marei
bătălii economice, care va fi "ofensiJ;a.
grâu/ui", Toţ! agricultorH să vină În
...... ,
Interesul lor şi in număr cât mal mare
]a Conferinţa pe cari specialiştI de
seamă din Judeţul IlOstru, le va ţIne
pentru a lămuri tuturor marea problemă
agricolă de actualitate pentru Ţara
DI. 1. Georgescu, prefectul junoastră "ofensiva grâu lui",
deţului
nostru, dupd cum se ştie
Programul Conferinţelor a fost stafiind suferind de inimă va placa
biUt astfel:
peste câteva zile in străinătate
2 Septembrie 1928.
In comunele: Şirla, Covăs:lnţ, Mă pentru a consulta celIbritatea
medicilor asupra boalei Dsale.
derat, Şeblş şi Dezua.
9. Septembrie 1928..
*
In comunele: Târnova, Agriş, Dud,
La
sfârşitul lunei Septemvrle apare
Berechin, Cermelu,':' Apateu, Sutenl,
frumosul şi glumetul calendar al BaSatu-rău şi CU Almaş.
natului
14 Septembrie 1928. .
In comunele: Bârzava, Vărădla Gllindarullu Tănase Clllpac pl anu 1929
tot cu preţul de 25 Lei.
.
Săvârşln, Petriş, Clntei, Zarand, şi
Nădab.
,
Adresati- vă de pe acum la Administraţia calendarulul care acum e ia
16,' Septembrie 1928.
In Comunele: loeu, Seleuş, Şlcula, Lugoj Str. Regele Ferdinand No. 20,
ca să nu rămâneţl fără prletln în cad,
Răpsig. Şillodla, Culed şi Tauţ.
un an intreg!! I
23. Septembrie 1928.
In comunele: Mlndruloc, Sâmbătenl,
•
Paullş şi Radna.
.
Asociatia generală a Medicilor.
Conferintele vor fi ţinute de domnii
Filiala Arad va ţine în ziua de 9'
V. Economul Inginer agrlcol t leşianu Septemvrle orele 11 a. m. o şedinţă
inginer agronom. Dimltrlu Inginer
plenară cu următorul prollram:
agronom, O. C. Stoicescu Inginer
1) Specializarea medicilor.
allronom, şi Cons. agricol, Anghelescll
2) Responzabilitatea penală fi ciInginer agronom, V. Juncu inginer avilă
a medicului.
gronom, Munteanu Olr, Şe. Agricultură
3) Practica !1icltl a medicinei
Pe cica, V. Felnecan diplomat in ştiin
Aceste tret chestiuni de o Imporţele agricole.
In comuni1e Peclca, Semlac, Nădlac, tanţA capitală pentru corpul medical
vor figura şi in programul Congresuşt Şeltin Conferinţele vor fi tinute de
lui Profesional al medicilor care ~a
dl Inspector General Fabiu Toma.
avea loc tn zUele de 7 şi 8 OctOnitr.:.l~~"'::CJ
vrie in oraşul Chişinău. Având in vedere că la acest congres flHala DoaPREfECTURA
stră va trebui să prezinte propuneri
concrete Domnii colegi sunt rugati cu
udeţul~i Arad.
10zistentă să ia parte activă la de-sSERVICIUL TEHNIC.
baterea problemelor din program.
Comitttul.
~

•
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InfORmfrCIUnl.
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Publicaţiune

de licitaţie

Se publică Ildtaţlune publică pe
ziua de 5 Octomvrte 1928 la ora 11
a. m. la Prefectura judeţului Arad,
pentru construirea sectorului klm. 5.050
6.j60 a şos. jlld. Şlda-PauUş.
Condit\unHe de liCitaţie se pot vedea
'a Srrvlciul Tehnic al Judeţului Arad
intre orele oltcloase.
Llcltatiunea se va ţinea in contor·
mitate cu dlspoziţiunl\e legei conta·
bllităţH publice ari. 72-83 în localul
Prefecturei Judeţului Arad.
Arad, la 29 August 1928.
Serviciul Tehnic al Judeţului Arad.
No. 2578--=-928.

--........
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PRIMĂRIA

Comunei Pâncota.

I?UBbICfl1;lunE.
Primăria

Pâncota ţine licitaţie pub·
Ilcâ orali in ziua de 20 Septemvrle,
1928. ora 15. pentru arAn darea pă~
mântelor comunale pe 1. aD.
In caz de nesQCCes, Ucitatla li-a se
va tloea la 8 O.:tomvrie, 1928,
pancota. Ia 23. Augu,t 19~.
Primaria
No. 19041 1928
No. 640
_ .. •

TipogJafia

Diecezană,

-J

Publicaţiune.
Se aduce la cunoştinţă publică, că
în ziua de 1 Octomvr:e 1928 a. c. orele 10 a. m. se va ţine ÎD localul
SerViciului FinanCiar şi Economic dela
Prefectura judeţe lui Arad, Ucitaţlune
publicA cu oferte iochise ln conforml·
tate cu art. 72 şi următorii din legea
contabllltătU publice pentru arendarea
dreptului de incasarea taxelor de vamă
pentru podul jud. peste Crlşul-alb din
comuna Vărş'and pe durata dela 1
Ianuarie 1928-1 lanuarie 1929.
Caetul de sarcIni se poate vedea in
biroul Serviciului Financiar şi Economic in zUele oflcioase Intre orele 11-13
din zl.
AmatorU zor depune deodatA cu 1naIntarea oferte' ,i o garaDIA de 10°/.
din suma oferiti.
Arad, la 12 Augaat 1928
Prefect
Şeful servo
Dr. IAzar
(ss) Stanca
No. 29133 I 1128
No. 637

*
Aviz medical. Doctorul Ioan
Ma ldovan, medic primar director,
şi-a reluat consultaţiile perztfu
boli chirurgicale in piaţa Mihaiu
Viteazul 6 între orele 2-4.

••

Or. Virgil Bogdan notar public in Arad.

In urma reinfilnţărli postului al patrulea de notar public în Arad şi numIrii mele din DOU in acest post, am
onoare să aduc la cunoştinţă publica
redeschiderea biroului meu notarial
public în Arad, Strada Horia Nr. 2
Arad, la 29 August 1928.
Notar public,
Nr. 643.
Dr. Bogdan

Arad.

Comunei Adea.
Publicaţiunea

Primăria

II.

I

publică n-l

--

Primaria
Nr.645

PRIMARIA
Comunei Ţipar.

PUBlll(fI~IUne:.
Primăria Ţlpar publică licitaţie

pen-

tru repararea Primăriei loculnlci no-

tariale şi a edificiilor laterale precum
pentru repararea unei şcoli de Stat
pe zlulol de 10 Octomvrle 1928.
Licitatia se va ţinea cu oferte srlse
şt sigilate in cont. cu art. 72 -83 din
L. c. p., caetul de sarcini le poate
vedea zUnic in biroul notarial.
Ţipar t la 24 August 1928.

şi

I 1928
Girant responsabil: ST. DRAGA.

..
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PREFECTURA

Comunei Adea
cltatia din nou pentru repararea editlclului comunal pe zIua de 22 Sept.
1928 orele 4 p. m.
DevizuJ şi caietul de sarcini să poate
vedea la Primărie intre orele oflcioase.
Licitaţia se va ţinea in coof. cu art
72 şi urm. din L. C. P.
Adea, la 1 Sept. 1928.

No. S28

t

-............--

PRIMĂRIA

..........

..,.

PrimdTiD

No. 638

•-

OI L GeorKescu Prefect al judetului
inapolndu-se săptămâna trecută dela
Sucureşt" între alte chestiuni rezolvate
in Interesul şi buna gospodărie a judetului nostru a reuş.t să obţte un g
număr de 20 bibllOtl'ci şcolare de la II
cassa şcoalf'lor, conţinând fie care bibll- E
otecă un numAr de 150 exemplare cărţi,
cu care va Înzestra cele' 17 ş;;oll care
fiind lăsate neterminate din anul 1926· tI
- la ple ;area Dsale din capul jude- F
ţulul la reinapoere din nou incă S
din anul trecut a inceput activitatea prin care să desfăşoară ter- P
mlnarea lucrărilor la aceste şcoale, tJ
cari in cursul acesttl luni vor fI inau- jJ
gurate şi predate invăţământului.
D
Repararea şoselei Mtcalaca Dobra, fi
PrIn Intervenţlunlle O-sale OI. 1. c
Georgescu a făcut să se aprobe 1Ic1taţiunea pentru repararea şost'lei MI- S
călaca,-Dobra aprobându-se şi suma t
de 90000 Iei pentru diferitele chel- J
tuelf cu reparaţiile absolut necesare. Z
Repararea şoselei Vlrfuri-Vaşciu. D
Pentru aceasta şosea naţională pe 11
distanţa Vârfurl-Vaşcău unde lucrează O
populaţiunea satelor din Valea HăI- d
maRlulul s'a mal obţinut un credit de S
2.500.000 lei pentru aceasta şosea care C
sumă va fi dată Dumal săteoilor muncitori din satele HăI maglului, astfe.
crelndu-Ie o resuuă pentru ca să nu S
moară de foame.
.d
Şcoala Normali din Arad va fiţi
prevăzută cu apă.
t
Oi Prefect având tn vedere că Şcoala II
Normală de băeţi din acest jUdeţ care fl
este instalată in fostele paviloane ale S
aviaţiei, paviloane in care n'a fost in- .
trodusă apa ,1 că pentru introducere P
io toate camerile acestei şcoli care!!
este frecventată de peste un nu-II
măr de 500 elevi a putut obtine de p
la Ministerul InstrucţiunUor Publice a
suma de 800000 lei ca ajutor pentru'
aducerea apei şi introducerea ei in C
,coală, lucru care va incepe cât maia
curând.

respondentă.

Nr. 700 1922.

•

Alte fapte bune.

La şcoala Normală de băeţl "Dtmitrle Ţlchlndeal" din Arad sunt vacante pentru anul 1928-29:
50 burse şI 15 solve la clasa l-a
18 burse la clasa II-a
5 burse şi 3 solve la clasa Ill-a
1 bursă şi 1 solvă la clasa lV-a
3 burse la clasa V-a
12 burse şi 7 sol'fe la clasa Vl-a A.
37 burse la clasa VI-a B.
36 burse şi 2 solv~ la clasa VIJ-a,
Concursul pentru ocuparea tuturor acestor locuri are loc in ZLua de 10 Septemvrie a. c. orele 8 a. m. la PavlHoanele şcoalel sUuate în suburb!u\
Gaj-Arad. Inscrierile pentru concurs
incep in 15 luUe a. c. şi se inchid in
ziua de 5 Septemvrle a. c. şi se vor
adresa DIrecţiunI! şcoalei in termenul
reglementar.
ConcurenţII vor anexa pe lângă cererile lor de inscriere la concurs, toate
actele prevăzute de regulament. Orice
alte Informaţl\ se pot obţine direct
del1 cancelarla şco alei sau prin co-

PREFECTURA
Judeţului Arad
Serv. Financiar şi Economic

F

~ Judetului Arad
Servo Financiar

şi

Economic· c

P Ubl.leaţ.tune.

Se aduce la cunoştinţA publică, c E
in ziua de l Octomvrle a. c. orele J ti
a. m. se va tine in localul Servleiul '.
Financiar şi Economic dela Prefectur 1
judetulUi Arad, Hcltaţiune publică ca.
oferte fnchlse in conformitate cu af~
12 şi următorii din legea contabili
tăţii publice pentru darea in arud
a păşunatulul de pe teritoriul şosel
judeţene Zlmand, Sintea Sectorul Cb
reluş-Crlşul·alb de pe lângă pod
Harcai, pe timpul dela 30 Septe-mvrl
1928 până la 30 Septemvrie 1929.
Caietul de sarcini se poate vede
in biroul Serviciului financiar ti ecO
nomic it:, zilele oflcioase intre orei
11-13 din zI.
Amatorii vor depune deodatA
inaintarea ofertei şi o garantă de J
Lei din suma oferită.
p. Prefect:
Şeful serv.:
(ss)
Stanta.
(ss) Dr. Lazar.
NQ.
No. 29134- 1928.
. . . .,...
__

Cenz. Prefectura

ludeţului.

