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il R(J'"' S(]'" fl·tul SI· 1 t('şaţi ~upă libertate şi v~o~ aSls-1 d,e~ert i~ răsări!ul ~chao~ului, ră-
~ CI P US U ta la sarbat'1area drepraţ!!', pn- ta"':irII ŞI Jezonentafll ŞI in apu-
!l , ••• meniţi, În h(jine de să. bătoare, sul des:năţăni, ndnciunei, nea-
W purtând irl butonieră flori culese stilmpăndui şi falsului! 
Bi Răsăritul (haotic, rătăCit, des- unde au fi):;t condamnaţi la moar-I din cârTlpul expe! ienţdor fă .:ute'n Vicentiu Bugariu. 
r\ orientat şi apusul desrnăţdt, te, fără nici o vmă, slejitorii al-
o! mincinos şi neastâmpărat... t?,rului, astăzi s'a il\C!lib. t păca- ......... - .,..", ... -....... - .... _ ..... - _w* ......... -

, Răsăritul ruşilor instreim;ţi Şl tul şi s'a Întronat m:zeria. 
:, aou"sul ungurilor neastâmpăraţi .. , Să observăm bine reJl:tatea şi 
~. Răsaritul năzuinteior utopice şi vom vt:dea că din vrăşl:1ăşJă pe 
o apusul speraT:ţeio( dtşarte. care ne· 2U sorocit-o, noi Vdm fi 

Două puncte cari tind să se cei câştigători d<;că vom şti fă 
unlflce prin tactka şi pretentiile tragt;f11 învflţamirlteie procurate 

d. lor nemotivate, de dezordinea şi d130stll rIJSlSC. 
~ Intre ele, de l~ce ani, stăm Vom şti astfel ce prqllesc ade
~ neclintiţi şi trezI. Vantul aducător menelde şi fţricirile p,' cari le '<111 

t de vrajbă şi ameninţare, de zece propovzuuit de atâ.ta vreme emi
(l ani, ne bate şi din rasarit şi din sui; bGlşevismului utopi(:. 
, apos. Şi vom lHai şti cee;.:ce ~jlât d~~ 

~~ L-am infruntat Însă cu eroism răspicat se sp1me: "La Moscova 
Şi-l vom infrunta şi de-acuma s'a ivit Anti-Crisfu/ dcsflinţând 

... inainte. munca s.colelor laborioose si di
d F!jndcă noi veghlăm patrimo· sciplmafe şi Sl'ârlindu-se iTi vo
d niul binemeritat şi rodUl trudni- luptatea chaoslIiui sucial povâr-

ciei noastre, că glesnele infipte 'n nit de ridhdrile personale cu io,· 
glia udată de sarigt>le celor În· tu! neinţelese". 

U sdoşoţi după libertate. . Ştiind acestea nu vom evita să 
. Noi străjuim şi la răsărit şi la fact;m dealurgu! NistruL:t un pa-

~: apus zădărnidnd Iăcomla neex· rav:m de c .. m~ să se izbC'~că tOCite 
: ,plicată :) pfClf!tătări!or de ocazie, t( ntatide ei ademt:!!(,;lle \':elor c.:ari 
,t Străjuim, de pe amvonul păcii. sunt 'azi st~ivânltorjj minelor. 
CI tezaurul adunat prin jertfe ş~ Să mai v4~}ibin d'? SItuaţia care 
Il sacrificii. picmează'n ţara falşifilăiilor? C~ 
t. ACt'st iUCIU Însă nu! poate oare mal pLJtem vedea a(~olo Url

r inţelege nici răsăritul ruşilor În· de săIăş!ueşte nea~tHmpărul~ icH 
1 streinaţi şi nid arnlstll ungurilor avalanşa speranţelor nf:1ntemelate 
le neastâmpăraţi". tiranizeilză despoti..":: tot ce ~'ar 
el Deaceea chinuiţi mereu de mai putea utiliza fn scopuri mai 
le: gânduri rebele şi viăjrnaşe COll- practi;:e? 
L tmuă să ingh1mpe astâmpărul Şi Acolo unde 
~ răbdarea noastră. credinţe eretice 

De ce n'ar face~ o? tot mai adânc!, 
Râvnind agon;seala muncită a şi minciuna au 

1, semenului, Îllcepi prin a·} !ngh:m. foarte căutate. 

germE'nul unor 
prinde rădădni 
acolo azi falsul 
devenit atribute 

~: pia pentruca demoral,zându-l să J In pro('edeul lor nedemn ei 
bl ataci cu uşurinţă. E o acţiune văd o reinviere iar noi suntem 
1t utilizată de indlvid. incredinţaţi că vor vedea COtl-

.Si Generalizată actiunea se in- tnnul. 
B dentifjcâ cu a vecinilor noştri din • Minciuna şi falsul tind la di 

răsărit şi din apus. screditarea colportorului lor. Si 
',Z DdT nu totdeauna tactica se ce popor a d,it o mai amplă do-
1f dovedeşte a fi oportună şi deci vadă de perseverenţă in puterea 
li1 rentabilă. mmciunii şi utilizuica falslltui. 
rd Aceasta ar fj trebuit s'o ob- Văd şi ei că n'o vor putea duce 
• serve cei carI ne privesc cu ochi departe În acest mod? . Ultimele 
dl de moarte, intâmplări ne fac să crl'dem că 
ul;- Şi atunci poate ar fi reuşit cu nu. Altfel intelegem de ce pre
. .. un ceas mai 'nainte să.şi cnm· mierul ungurilor a ţinut ca in 
,penească mersul. Ar fi evitat mod public să adopte minciună 

ca - cei din răsărit - haosul, iar in Jocul adevărului spus de de
D - cei din apus - desmăţul ca- putatul Nagy şi susţinut de con-
Of re-I prigoneşte. tel~ ApponYl? 
~~ N'au făcut-o! Şi~acum noi cei Ar fi prea mult să pretindem 
p! cari am rezistat, putem constata ungurilor revenirea la realitate şi 
,f şi judecă realitatea. cum se cu- îmbrăţişarea adevărului. Deace-

vine. ea, neclintiti rămânem de veghe 
, . Noi putem observa chaosul la descompunerea rămăşiţelor 
'~ care stăpâneşte In rătăcita şi de- eliminate de curentul civilizaţiei 
r zorientata ţară a răsăritului. umane aminHndu-1e doar adevă-

r, Acolo unde Izbăvitorul suflete- rul: "Peirea la prin tine va 
fi lor .noastre a fost Inlocuit cu cel veni, [srai/el". 
fb care pentru treizeci de arginţi L-a Până atunci, santfnelă trează, 
pi vândut, acolo zace azi anarhia, I vom sta cu glesnele inflpte'n 
~i1j ura Intre fraţi, răzvrătirea. Acolo glia udată de sângele celor inse~ 
Ir, -

o politică de demagogi. 
P,lrUdul ui'tlonal·tarănist fărânid 

o neruşiTlare se g;re<1ză caşi adevăra

tul repn:zt:ntant ai poporului român 
din Arde;;1 st'ducD.nd lumea cu o ade-
vârată proC~dLi:ă demnă de ş:n!Manl 

şi avellturio."!lÎ politici, dedarănd po
pondu! pe la adunările popor..it', c.1. toi 
sunt partid',li naţional care a lup!at pe 
vremuri pentru drc ~turile puporulUl 
din Arjf'al, şi ca arare ei se gltează 

cilşi .. frprezenlanţii Ardl:aJlllu l," 
D~şi masa mare:! a poporului lomân 

din Aideai săturati de demagogia dt s
rnăta'ă ş! minciLlnilc prop.5.g;:\ltdi:şiiJor 

gurii spartă din clic.t fracţ'uuei b.)te
z.ată "Nilţlona{~ţărănist'" cunv<işte pe 
depUn a,~~asta sodetate de cointert:
~aţi, - ci'.:,i pentru a-ş! :.junge SCO[Hi-

şi simpatiile p<:ntru sovlettle roşii per
sonit!l.:ate in cămaş.l lui Mihaiache. 
Împreună cu frgio:Jalismul lezuit a lui 
Mani!J, care împreună tind şi au ca 
urmare sl.1lbirea rezlste!1ţi>i naţionale 

şi a Statului Român, 
Partidul Rdmân national de pe vre

murile subjugâ; ei naţion~le propagă 

Iubirea nemărg'nită de neam, şi iupta 
contra orice este străin de interf:sele 
vitale a acesuia, iar partidul- tla~ 

lion~1 ţărănist in parlalnentul Tărll 

cot-Ia-cot aplaudază pe oratoriI mino
ritari când aceştia calomniază taf!, 
aflrmând ca sunt oprimati, persecutati 
şi neândrep!ăţiti in Ţara R)mânească. 

PartIdul Naţional-Român de pe vre
muri a luptat pent! u uni rea tutlHor 

J il!! lur 1"es:hl(jc prop,;,gă urI!, d;.ştn~ 
rOlilâllilor În una şi <l(~ei~ş ţa.ă, Iar ula şi minciuna contra interesefor Ţări! 

Romaneşti, totuşi fIIndcă mai sunt partIdul ţărănist Naţional luplă conta 

â f l' d l' .., d ltrJHa tII nationale, prop .• gând ura con-c ttVa o;; VI cr~ II lr cari mal cre . . 
I t j . fII ă' d ă ti tra uneI păI ti intregile a ŢArii româ-acestor apos o 1 aş, g Sin C a- , " 

t I' f ă A f' 't ă f ă nestl, In verJtând concepţie de ~ Regat 
O) ,a presei ar 1,' inS ,HŞl 5 (le • ." 

, . ă' '1 h
" 

~ j'J tii ŞI .. Regâtem dar bp!ă chIar şi con-,umtn In juru I11fS': Lmar I Of ace:> e . ,. I 

f t . !'t' d ii d t ă tra Intregttăţl1 patrie" dovadă că un rac lum po I lee, rmasc~' OOll ac-
., .. ~ • , reprt'zentant a !."Jr (Oh. Pop) a ple-

tlunea destru.:tlvă ŞI păgnbno::!re atât I d î C ă ă 1 T f 
1 • 'R A ~t n amer. c OUlşr e 101 şoara, 

i;'tl'rest! or noastre naţlotlale ş!()ma- A d . Odă f li 't I 
t' 'f ' l' R ~ ra ŞI ra ea s ie rea pl e a 

neş I ca, Şi ·,nsi.lş poporu UI ornan. 
Upgaria 

E~le o şarlatanie politică seduceTea 
oamenilor credul! când se afirmă că Partidul Român·Naţ;onal de odini-
partidul Naţional-tărănist este Identic oară propovăduia nemărginita fabire 
cu partidul, româtîes.; a iutUI't'f Româ- pentru Regele RomânieI, şi avea un 
nilor subjugaţi cie odinIoară din Un- V1S "nelmplin!t'\ să ajungă odată rno-
gaIia Inpllătoare, Iar partidul naţ10nal mentul sfânt când muele Rege a Ro
ţărănist este o grupare und fractlun! mâniel Mari va fi inc~ronlt de Rl!ge' 
speculante care speculează confuzia al Ţării Româneşti şi de Rege al tu tu
Humin i de , .• uaţional"şl nu are nimka ror Românilor, parttdul de azi a ţără
comun cu partida} Roma.nesc "Natio- niştllor naţlon;;di a demonstrat cu ab
nal" de odinioară a Românilor 'dln senţa lor când in cefcitea sfântă Alba. 
fosta Ungaria. iulia, s'a Împlinit acest. vis măreţ al 

Toate elementele de seamă din neamului nostru. ŞI aceşti oameni u~
partidul român national de od!n!. taţi de sine şi orbit.i dt:! rAvua josnic! 
oară sau repartizat in partidele româ- a urei au făcut pe plact..l duşmaoului 
neşti în Ţată şi în deosebi in part!~ vecinic dela Pfsta, care demonstra şi 
dul Raţional-liberal, convloli[ându-se lubila Cll ei îpreună strlgând lumei 
că rolul Istoric al partidului român intregi 1'1 TransHvania nou coronat .... 
naţional s'a terminat prin unire, Ast- Partidul româu national de odlnl
tel au Intrat in partidul nat10nal-libe- oară era partidul taturor Românilor 
rai: preşedintele fostului partid român conduşi de tdt' alul national, Iar astăzi 
di. Dr. Teodor Mihail, Dr. Ioan Sudu, gruparea aşa numită "ţărăn!st! natlo
DT. Vasilie Lucaclu cu toţi fruntaşII na]!" este adunAtura tuturor neprlce~ 
de seamă Iar îa noul partid "oatlonal- putlJor şi resvrătl ţi10r Infrăt ţi cu bol· 
ţărănist" au rămas numai aceea rel- şevtcll fnvătttorulul dela Topolovenl, 
vratiţl cari orbiti de patima, ura ,i care In loc de a munci acolo unde 
Interesele lor personale nu pot uita poate" folositor neamului. işl fluturi 
oala cu carne dela "Conz.!Hul dlrlgent cAma,a scoasi peste pantaloni in Ca
de pomlnăCi• şi afacerile blnoase ,i mera ŢărU, propovăduind Ideile mos· 
băloase cu "Coronu(ele", covlte de pes'te Nistru şi la adunArile 

Programul partidului român national pubJlce tmpreanA cu iezul(11 neDoroc:l~ 
a fost eliberarea Românilor de sub tulul ,ef deja Blaj propovăduesc Ide
jugul Unguresc, programul partidului 
aaţtooaHărănist, este lapta de clasa (Coqdouare pe pagiQa • 6-8) 

/1 I .:.-. 
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Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 
De Traian Mager, ~rof 

M u n c a sai ari a t ă. 
8"a declarat ,omajul. 

Majoritatea proprlet:ttii aflllndu-se sub 10, mal ales până la 5 jugăre,
peste !>oo/~ din populatia bârblltească intre 16 şi 60 ani, la cari se mal adaugă 
,1 femrl, adecă aproximativ 4500 persoane iŞi complectt'azl neajunsurile să
răciei de a.:asâ oferlndu-şi bratele de muncă fn industria forestieră ca .. stân
jenari", Iar in anumite sezoane ca .zilerl" in câmpie la SăPitul porumbuiui 
cosItul Ierbii, a grâulul, Oi toamna la culesul porumbulu!. ' 

In Industria forestltrd. 
Lucrul Inteulv tn pădure datează numai de vre-o 20 ani, precis dela 1909 

când s'a Instalat in Halmagiu fntAla uzină f Jrestieră pentru exploatarea fti
gului ca material de foc. cu ramtflcaţlLnl de cale feratA iogustă spre Inima 
codrilor. Anterior se exploataseră numai pădurile de stejar pentru doage ŞI 
divers material de confectionat. 

IntreprInderile foresllere organizate numai pentru exploatarea materiei 
brute, flinj azi plldunle spre sfarşlte, oferă dm ce tn ce tot mal putin prilej 
de muncă populaţiei şi rn curând acest Isvor de venit va inceta cu totul. 

In agriculturd, la (timple. 
Cel mal vechiu debuşeu de plasare al muncii salarlate, constant pâna in 

prezent, 11 oferă că,mpia Crişanel ŞI a Banatului În o~upatiunile agricole. 
lolocullldu-se tot mai mult Însă braţul uman prin f,)rţa maşinilor, dar 

mal ales prin fărlmituea marei proprietăţi, muncitorii nu mal sunt căutaţi ca ,i tn trecut. 
Servitori agricoli, in câmpie. 
In anii premergător! războiuluI, forţatl mal ales de povara datoriilor de 

banca, care ingh1tl'3u de multe ori până la 40°/, din cf~şt'gul brut al tăranu
lui, se po!O!se un exod al pupulaţlei indi'osebl a fecloraodrllor spre câmpie. 
cAutându-şl ang;Jjament caşi servito'l agricoli. Statul maghiar, care urmărt>a 
cu drAcească stăruinţa opera de maghtarizare, găsise un bun colaborator in 
această imprrjurare. şi cât ţInea Iarna, intâlneai prin toate comunele de aici, 
mici proprietari u'-gurl de pe la Ma=ău. St'ghedin, OIUl.l şi alte tinuturi uo
gureştl delcl c,a,moie, in ciutare de servitori. 

După un an de slug:e, băI 'ii se întorceau acasă tmbrAcatl ungureşte şi I 

yorblnd ullgun.,şte. . 
AstaZI românul nu se mal bagll slugă la ungur. 

• Dio ferICIre, până, in prezent, servilorl li servi/oare la o,a~, nu avem 
tncă decfH foarte r .. r. 

Em/gran/ii la America. 
locă inainte de 8 se fi pornit campania de exploatare a pădurilor, cam 

de pe la anul 1900 s'a inceput emlgrarea la America, şi multe brate de muncă 
au trecut oceanul fn căutare de lucru. Excelentele cooditll de s.larzare din 
Amt'Tlca au răscumpărat multe moşii dela banci, contribuind in mod eficace 
la injghebarea gospodârhlor de acasă. 

Grosul em grantHor s'a reintors in tară după terminarea războiu1ui, mal 
sunt Însă multi cari din ce in ce tot mai rar trimit bani acasă, rupându-se 
pentru totdeauna de pământul natal, Întemelndu-şi gospodărli io patria 
adoptivă. 

Jnăsprlndu-se dlspoz; l tlile probibltive de trecere peste gran'ţă şi pătrun
dere in A.meri:a, - emlgrarea a incetat cu desăvârşlre, abt in cursul răz
boiului. cât şi de atunci lncoacea. 

Şomojul. 

Campania temporară Întreprlnsl de cMre Industria forestieră a sguduit 
adânc ordlOt'a vel.:he de intocmIre gospodAreascA. A angajat dintru inceput 
prea multe brate, - adeseori in detrimentul celorlalte lndt'letoiclri. ridicând 
conziderahil l'xigentde de tralu, - ca mal pe urmă să le diml1ă brusc, lă~ 
saod populat a Şi fară:ocaziune de lucru şi fără păduri. 

Dt'sch.llbrul economic s'a agravat ,1 prin pIerderea dt'buşeurllor de des
facerea a fructelo.r prtn perturbari În valorizarea ani malelor de casa, că
mătărla IIzurară, - aşa că primejdia şomajului a Isbuenlt incă in primăvara 
anuluI 1927. 

S'a observat inci in vara aceluia, an un numar neobicinuit de mare de 
munteni coborind la câmpie după lucru Urmarea a fost că cererea de lucru 
fIInd prea mare, proprietarII nt'mtl, iodeosebl, au redus preturile, Iar miljori~ 
tatea neputiodu-se angaja cu nicI un pret, au fost De-volţi a se intoarce acasă 
pedestru şi flăminzi, aproape ~OO klm., Ileputând agonlsl nici banii de tren 
măcar. 

Pentru dilUorla ca trenul a acestor muncitori ar fi echit~bn să se tn· 
troducA bilete cu reducere, măcar atunci când călatoresc in grupuri. 

.... .... CUt··.. "..., . -"'.'" "'.' . 
Prlmlrla comunei WieseDhald. 

No.42-1!:l28 

Publicattune. 
Prlmlrla comuna" Wels('nhald tIne 

Ucihte publică to z.lua de 2V Pt"br. 
1928, la orele 10 a. m. pentru darea 
In Intreprindere a clriuşltulul comu
nal pe anul 1928. 

---:w- .........- .... _ ''- t II1II Au. n~ ___ 
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Llcttatiunea se va tine in conformi
tate 8U legea cODtabi Iltăfli publice 
art. 72-82 cu oferte fnchise şi sia-lIate. 

In caz de nesucces 1fcitatla II-a se 
va tine in ziua de 15 Martie uns. 

Wlesenhald, la )9 lan. 1928. 

No.84. Primtlria. 

,..... $4+_ .,."",." .. -er'·' 

RomAnia. - Primaria Municipiului Arad 
S(,fvlclul Vl'terlnar. 

No. t 1~3-1928. 

Publlcaţiune. 
Noi Primarul Munlclprlului Arad. 
Având in vedere ordinul Ministeru

lui Agrlcnlturel şi Domeniilor No. 
92493 - 19 .. a referitor II ţinerea târ· 
Iplul de export de vlt('. 

Având tn vedere ca Municipiul Arad 
este indreptăţit să ţiuA târg de export 

Având În vedere că Ministerul a 
aprobat ţinuea acestui târg in zilele 
de MiercurI. 

Ordonim: 

Primul târg pentru export de vite 
va tine in ziua de :l5 Ianuarie 1928. 

TârguI va funcţiona in conformitate 
cu prescrlpt'unlle Legei de poliţie şi 

sanitară veterinară şi este pus sub 
conducerea medicului veterinar al Mu
nicipiului Arad, fiind ajQtat de perso
nalul necesar. 

Administraţia târgului, va Inregistra 
toate animalele aduse spre vânzare 
in regi&tre sp~ciale, plAtindu-se după 

una vită 5 (ClOci) L!!t taxă locală, şi 

un procent din valoarea animalului 
vândut. 

La f,rg se vor admite numai an!
male cari sunt dlnic sănătoase şi a 
căror loc de orlglnt"t precum şi co
mnnele lnveclnate sunt de 40 zile in
demne de expnzţll, cu excepţia antra
xulul, cărbunelui 8nfjzematoz~ turbare, 

Pe bilet SI! va menţiona că anima
lul este destinat exportului şi bun 
pentru export. 
Cumpărarea. vbzar('-a se va face 

numai in interiorul Oborului. 
Vămuirea se va face sau la Obor 

sau la ştaţla de inbarcare din Arad 
in zIua vânzării. 

Animalele vândute vor fi Înbarcate 
de Administratia târgulul cu mărci 

metalice 
Ori-ce fel de Instrucţiuni etc. se vor 

primi deJa Serviciul veterinar al Mu
nicIpiului. 

Aceasta publlcaţiune se va Insera 
in ziarele Tnbuna Noua şi se vor tri
mite Prefecturele de judet, Arad, Bihor, 
Tim ş' Torontal, Hunedoara ş\ Moni
torul Municipiului. 

Arad, la 20 Ianuarie 1928. 
Primar: Secretar corn.: 

DI. Angel. Şt. Olariu. 
N'l. 79 

Ca să va faceti ghete Cu preturi 
reduse, Ghete noi pentru dame 
incepâDd de la 500 lei În sus, 
Ghete Doi pentru barbatI in
cepind de la 600 lei in sus. 
Plnge 11tul ghetelor bArbateştl 
100 lei, damelor 80 lei şi pentru 
COPII 40 Iei Repararea tocurilor 
la ghete 20 leI. ReparatII mal mici 
10 lei. ,Pentru fie care lucrare 
guaDtez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul public. 

78 Ilie Nadaski 
Piaţa PeştelUi 19. 

No. 1545-1927. 

Publicaţfune. 

Notarlatul Chislndia pubIlcă din nou 
licitatie pe zina de II Febr. 1928 ori 
9, pentru arendarea cătăuşlel comunale 
pe aDul 1928 

Lldtaţlunea se va ţIne conform I('gl 
contabllitâţi publice cu oferte inchlse. 
Condiţlunlle se pot vedea in biroul 
notarial. 

Nr. 24 II. 
Notar 

indesclJlabil. 

Primăria comunei Wlesenhald. 
No. 44-1928. 

Publicaliune• 
Comuna Wlesenhafd ţine I'citatle 

publică tn ziua de 29 Fe bruar!e 1 9~ 
ora 10 a. m. pentru furnizarea hArtiel, 
Imprimate, registre de biurou. compac· 
torlt, şI a unei maşlnl de scris cu se· 
ritoarea vizibil! pe anul 1928, 

Licit4!ţiunea se va ţine tu conform!· 
tate cu art. 12 şi urmHorli din lege~ 
contab'litătll publice cu oferte iDchiSt 
şi s'g late. 

In caz de nesacces. a doua IIcl taţit 

se va ţine la 15 Martie 1 Y28. 
Welsenhaid, la 19 Ianuarie 1928. 

No. 82. Pllmdria. 

Nr. 146-1928. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştlntii generalA 
că tn ziua de 28 Februarie 1 ~:.l8, or3 
12, a. m. se va ţine o Iicltatiune noui 
cu termin scurt, in localul Prefectorti 
judeţului, pentru furnlzar~a lDobilie
rului necesar şcoalelor primare dll 
judetul Arad, şi anume: 

600 buc~ ţi bănci in 5 tipuri. 
::!O ,., table Dfgre. 
21 ., catedre. 
16 ." dulapuri pentru billotecl 
22 .. dulapuri pentru archlvi 
42 ., scaone sistem Thonel 
Devlzele, planurile şi condiliualll 

relative la acestea con~trulrl se pol 
vedea fa biroul Comitetului şcolal 

judeţean, la Prefectura judeţului, ca· 
mera Nr. 43. 

Llcltaţiunea se va ţinea in confor· 
mitate cu lf'g~a contabilltătll publiCI 
(Art. 72 - 83) şi coodlţiunlle g pentn 
Intreprinderi de lucrări publice şi CI 

oferte tnchise şi Sigilate, pe cari co» 
curenţii le vor inainta Comltetula 
şcolar judetean in ziua JicitAtii ~. 
ora 12. 

Amatorii odata cu oferta, tnsA se 
parat (nu in pliC) vor prezinta rec~ 
pisa de garanta. provizorie depusă. 
Administraţia FlDlnclară din Arad O 
garanţii provizorie se ~ va depune' 
procente a sumei oferite. tnsl Duml 

în numărar sau efecte de Stat. 
Amatorit vor dovedi cu ade just~ 

ftcative cA indeplinesc cond tiuDIJe le
gale «;le a putea lua În întreprinde" 
lucruri publice. 

Preşedinte Prefect. Secretar 
I Q,orgtSCIl (5$) V. Spdtaru ($&: 

No.90 

DEPOZITUL 
f8RIDtD U so~e JlB t~ra,cotlli ma;ini ~e lotit 

Cete lUai splendide 80be de teracotA şi maşini de gătit 
din ţarA şi din 8trAinAtate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformări, căptuşirl de părete din plăci de 

• . , P(JCHER • • • 
A RAD, Piata Avram Iancu 3. 

fayance se pot face prin preturile cele mai reduse prin 

sotia lui MA UlllŢIU 

Rog onorafuI' public a-mi da tot concursul. 

.. 
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PrimAria comunei Ravine, jud. Arad. 
Nr. 73/1928, 

Publicaţiune. 

Neavând rezultat publlcatluaea noa•• 
le 

stră cu Nr 2106/1927 se publică spre 
gl cunoştinţă, că tn ziua 28 Februarie 
e. 1928 orele 16 se va ţine o nouă lId
ul ţaţlune pubHdt la ăceastă primărie 

--

pentru compactarea registrelor şi căr
ţilor de legi şi specialitate, asemenea 
pentru furnizarea hârtlel, Imprlmatelor 
şi revlzltelor de scris necesare primă
riei noastre In anul 1928 

licltaţiuoea se va ţine în conformi
tate dizpozl\luolle art. 72-83 al legei 
contabiiltătl1 publice - cu oferte fDChl
se şi sigilate - pe cari concurenţa le 

. lt vor inainta primăriei Rovine, de unde 
'8 se pot prlml- in cursul orelor de ser
~I, viciu - toate lămuririle necesare. 

e· 

;il 

Il 

Rovine, la 20 Ianuarie 1928. 
Primdrla 

Pdmărla comunei Rovine, jud. Arad. 
Nr. 74/l927. 

Public8ţlune. 

Neavind rezultat publicaţlunea cu 
Nr. 2107/1927 se publică spre cuno
ştinţă. că în ziua de28Februarie 1928 
orele 16 1/" se va ţine o no\;ă llcita
ţiUDe publică la această primărie pen
tru furnizarea alor 200 m, de lemne 
de foc pentru incAlzirea primAriei, şcoa
lelor ş\ locuinţelor notariale pe anul 
1928. 

Llcltaţlunea se va ţine tn conforml-
cu dispoz\ţ!unlle art 72- 83 al legei 

e- . contab!lităţU publice: - cu oferte fnchise 
II! şi sigilate - pe cari concurenţii le vor 

inalta primAriei Rovine, de unde se pot 
primi - in cursul orelor de servlclu
toate lămuririle necesare. 

rli 

ci 

:a· 

)!. 

iCI 

tn 
CI 

111' 

Iti 
~ 

;e 
d 
b 

O 

si 

I 

I 

Rovlne, la 20 Ianuarie 1928. 
Primdria 

Nr. 70, 

Primătla comunei Rovine, jud Arad 
Nr. 75/1928. 

J>ubllcaţiune. 

Neavând rezultat publlcatiunea noi. $' 

trA cu Nr. 2108/1921 se publică spre 
cunoştinţă, ca in ziua de 28 Februarie 
1928 se va ţine o noullicitaţlune pu
blică la această primărie pentru furni
zarea mobUleruJul necesar primăriei 
comunale, din anul 1928 precum: per
dele, postavurl pentru mese, prGsoape, 
ştergare, lampe şi diferite alte nece
sităţi mărunte gospodărIei comun ele 
şI cari se pot constatil din tabloul afi
şat la primărIa noastră 

Llcltaţiunea se va tine tn conformi
tate cu dlspoziţiunlle art. 82 83 al 
legei contabilităţll publice cu oferte 
inchise şi sigilate pe cari ~coocunntil 
le vor inainta primăriei Rovlne, de unde 
se pot primi in cursul orelor de ser
viciu toate lămuririle necesart. 

Rovine, la 20 Ianuarie 1928 
Primdrla 

Nr. 71. 

Primăria comunei Păullş. 

No. 1~/918. 

Concurs. 
Se publici concura pentru Indepli

nirea unul post vacant de luard co
munal. 
'Retrlbuţtunl1e sunt cele prevAzute 

de lege se vor inainta primăriei pAnl 
la data de 31 Ianuarie 1928. 

PluJl" la 17 Ianuarie 1928 
No. 91. Primaria. 

TRIBUNA NOUA 

Publlcaţlune. 

Se adoce la cunoştinţă publică, că: 
[o ziua de 30 Ianuarie 19L8 ora ]0 
dimineaţa. Se ~a ţine licitaţie publică 

prin ofertA inchisA, 1n Cazarma Dlvi
zlonulul [. Artilerie Calareată. de către 
Dlvlzlonul 1 Artilerie Că1ăreaţă, pt>ntru 
închirltrea Cantinei din Cazar ma Prin
cipele Carol 

Orice informaţlunl se pot lua zilnic 
dela Dlvizlonul Artileriei CăIăreaţă 

intre oarele 10- tI. dimineaţa. " 
L!cltaţ a se va tine fn conformitate 

cu Ar.. 72- 83. din Legea Conhbili
tătH Publlce. 

Comandantul Dlvlz[onulul 1. Artile
rie CăIăreaţă Locotoneut Colonel RQ
doteanu . 
No.58. 

Prlmârla comunei Sânmartln 
No. 68/1918. 

Publlcaţlune. 

Primăria comunei Sânmartln, jud. 
Arad, plasa Sfta-Ana publică licitatie 
oralA pe ziua de 3 Martie 1928. Ofa 
10. pentru vinderea aior 6 (şase) vIeri 
1 (un) taur fi 1 (un) armăsar apt de 
reproductle. 

lntrucât licitatia de mal sus va ră
mânea fără rezultat, licitaţia lI·a se 
va ţinea in z'ua de 20 Martie ora 10 
tot In localul primăriei. 

Llcltaţlunea se va ţinea in confor
mitate cu dispoziţlunlle legII contabl
litătil pubIfce. 

Sâomartln la 20 januarle 1928. 
Primdrla. 

No.59 

Primăria comunei Rovine, iudo Arad. 
Nr. 76/1928. 

PubUcaţiune. 

Neavând rezultat publlcaţlunE'a 110a~ 
stră cu Nr. 2109/1921. se publ!că spre 
cunoştmţa, că in ziua ~8 FeQruarie 1928 
(fele 17 1/ 2 se va tine o nouă li ci ta
tiune publică la această primărie pen
tru confecţionarea uniformelor şi in
călţămlntel necesare guarzllor şi ser
vltorilor comunal! pe anul 1928 con
form tabloului afişat la aceasta pTI 
mArie. 

Licitaţlunea se va ţine fn conformi
tate cu dlspoz'ţlunlle art. 72-83 al 
Ieiel contabilitatii publIce cu ofel te 
Inchise şi Sigilate pe cari concurenţII 

le vor inainta prl mărie Ravine, de unde 
se pot primI in cursul orelor de Str
viciu toate lămuririle ne;::esare .. 

Rovlne, la 20 Ianuarie 1928. 
Primaria 

Nr. 72. 

• 
Primlrla comunei Rovlne, jud. Arad, 
No. 88/1928. 

Publicaţi uni. 
Se publici spre cunoştinţA generalA,că 
pentru inchirIerea edificiilor comunale 
No, 122, 227. etaj şi 665. din comuna 
noastră se va tine licltatlune publică 
oralA la ziua 10. Martie 19le. şI anume 
pentru 1. la ora 9. pentru a II la ora 
10., Iar pentru a 111. Ia ora 1 t, 

Licltatlunea se va ţine tn conformi
tate 'cu dlspoz;ţlunlle art. 72-83. al 
legei contabilitătli publice la aceasta 
primărie, de unde se pot primi sub 
durata orelor de serviciu toate lămu:

rirllenecesare. 
Rovlne, la 20. Januarle 1928. 

Prlmdria. 
No. 61. 

Primăria - Zl:Tind 
No.72-928 

Publicaţlune . 
Sa publică IIcitaţ e cu oferte inc h se 

pentru lucrările de reparare g~'DeraIă 

a cas~i şi gr,ojdurUe comuroale din 
Zerlnd pe ziua de 5. Martie 1928 
oarele 15 Îll conf. cu ar!. 72 - 80 dlD 
legea ContablHtăţfi. 

Deviza şi caietul de sarcini sub oa
rele oficioase se pot vedea la Primarie. 

Amatori! depun ,o garantă de 5% 
din suma oferită. 

La CaZ de va- rămânea Ură rezultat 
licitatia se va ţinea nouă licitaţie cu 
data de 22 Martie 19.:8. 

Zerln d la 16 lan. 1928 
Primdrla. 

No 76 

Primăria comunei Nădla; 
No. 280/928 

PubHcaţiune 1. 
Comuna Nădlac, ţIne lIcltaţ!une pu

blică in ziua de 10 Februarie 1928, 
oara 10 a. m pentru im brăcămlntea 
politiei şi s:rvirorlmel comuoală pe 
anul 1928. 

Li :ltilţiunea se va ţine 3. În cOI;for· 
mUate cu art. 72 şi urmălorl din legea 
contabllitătii publice. 

La caz că licitatia J nu va avea 
rezultatul, licitatia II se va ţinea io 
29 Feb. 1928, oara 10 a. m. 

Nădlac, la 19 Ianuarie 1928. 
Primaria. 

NO.77 

Primăria comunei Păullş, 

No. 19/928. 

Publlcaţiune. 

Primăria comuneI Pău1iş, publică 
IIcltaţlune prntru furnizarea (procura
rea) unul funicular (fune) de sârmă 
de otel in lungime de 200 metri şi 
30 mm, iros, necesar la podul plu
tito!' (brad) comunal. 

Ucitaţiunf'a se va ţinea în biroul 
primăriei Păullş, 10 ziua de 25, Fe
bruarie 1928, conf. art. 7l-83 din 
legea cootabilltătil publice. 

Ofertele fnchise sunt a se inainta 
primăriei până la data de 15 Febru
arie 1913 

Păuliş, la 17 Ianuarie 1928' 
No. 92. Primdria. 

PrimărIa comunei Păullş. 

No. 19/928. 

PubUcaţiune. 

Pentru confecţionarea hainelor de 
varA şi Iarnă a unul poliţist comunal 
del~ primllda comunei Păullş, şi a
nume: 
~ 2 capele una de vara aHa de Iarnă. 

2 pantaloni unul de varll altul de 
tarnă. 

2 bluze una de ViUl aUd de larnl 
1 pereche bocanc\. 

T pereche cizme. 
Aceste necesare pentru anul 1928. 

se publicA itcltaţlune publică pe ziua 
de 25 FebruarIe 1928 ora 11 cu 0-

frrte fnchise, cari se vor, tnainta pr f-

m~rlel pAnA tn ziua de 25, Februa
rie 1928. 

L1citaţluoea se va tlnea in contor· 
mltate cu art. 12- 83 din legea con
tabillUţll publice. 

P!uH" la 17 Ianuarie 1928 
No. 93. Primaria. 

PrimAria corn. Vărşand, 
Nr. 72/1928 

PUbJicaţlune. 

Primăria comunei Vărşand tine lid
tat e publică orală pe z'ua de 20 Fe
bruarIe ora 9 a. m. tn curtea primă

riei pentru vinderea alor 6 vieri şi 4 
tauri, parte buni p~ntru reproductie. 

Lii::itaţia se va ţine in conformitate 
cu dlspniţiuoHe L, C. P. 

Vărşand, la 20 [an. 1928. 
Primaria 

Nr. 74., 

Primăria comunei Rovine, ju1, Arad. 
No. 69/1 928. 

Publlcaţlune. 

Neavâad rfzultat publicaţlunea noa
stră ,u N? 2102/1927 se publică spre 
cunoştinţă, că în ziua de 28 Februarie 
1928 orele 11 se va ţine o nouă ltcl
ta'luoe publică la această primărie 
pentru cumpărarea alor 2 cai pentru ~ 

cărăuşi a comunala, 4 vieri şi 3 tauri 
de p;ă~i[e pe anul 1928, 

Licitatluoea se va tine in confor
mitate cu dlspozitiuntle art. 72- 83 al 
legei contabllităţli publice - cu oferte 
ln( hise şi sigilate - pe cari concurentii 
le vor inainta primărIei Rovlne, de 
unde se pot primi ~ in cursul oarelor 
de servi :iu - toate lamurile nece
sare. 

Rovine, la.20 Ianuarie 1928. 
Primdria. 

Primăria comunei Rovine, jud Arad. 
No. 70/1920. 

Publlcaţlune. 

Neavând rezultat publlcaţiunea noas
trA cu No, 2103/1l:l~7 se publlcă spre 
cunoştinţă. cA in ziua de 28 febr. 1928 
orele 12 se va ţine o nouă lI:ltaţiune pu· 
bllcă la această primărie pentru cum
părarea unei căruţe pe seama comunei, 
repararea trăsurilC'r, cărutelor, harna
şamentulut, recvlzltelor de pomplerlt 
şi potco\'irea cailor ccmuoall pe anul 
1928. 

Llcitaţiunea se va tine la conformi
tate cu dispozlţlunl1e art. 72 - 83 il legei 
cODtabihtăţl1 publice - cu oferte in
chise şi sigilate - pe cari concurenţii 
le vor inainta primăriei Rovine, de 
unde se pot primi in cursul oare lor 
de servldu toate lămuririle necesesare. 

Rovlne, la 20 Ianuarie ] 928. 
Primaria. 

No.66. 

Primăria comunei Rovlne, jud. Arad. 
No. 11/IY28. 

Publicaţlune. 

Neavlnd rezultat publicaţiunea Doa
stră cu No. 2104/1927 se publici spre 
cunoştinţă, că in ziua de 28 Februarie 
I Y28 orele 14 se va ţine o nouă JIei .. 
taţlune publică la aceastA primărie 

pentru cumpărarea de pomi ,1 arbori 
pentru plantat pe strazile comunale şi 
tn parcuri pe anul 1928. 

L!cilaţiullea se va ţine in conformi
tate cu dlspozlţlunlle art. 72-23 al 
legei contabilitAtII publice - cu oferte 
fnchise şi sigilate - pe cari concurenţii 
le vor inainta primăriei Rovlne, de 
unde se pot primi - In cursul orelor 
de serviciu - toate lămuririle nece
sare. 

Rovlne, Ia 20 Ianuarie 1928. 
Primaria. 

No. 67. 

-
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Primăria comunei Ravine, jud. Arad 
Nr. 66jl928 

PubHcaţiune. 

Nea vând rezu Itat publlcaţ Uilea noas
tră cu Nr. 2U99 1921. se pu bUcă spre 
cunoştintă generală, că în ziua 28 Fe
bruaTie 192~. orele 9s::: Va tine o nouă 
Jicitaţlune publică la această primărie 

pentru vinderea mobilierulul Hehiu şi 
nefolosibil· in birouri: scaune, mese, 
dulapurI, tablouri, cadre .vechi imprl
matelor şi tot felu1 de hârtii St lecţio

nate de arhiva primăriei comujlale. 
Licitaţiunea se Va ţine in conformi

tate cu dlspoz:ţlunile art 72 - 83 al 
legeI contabiiităţH p',bliee cu oferte 
închIse şi sigilate pe cari concur~ntjj 
le vor inainta primăriei Rovlne, de 
unde se pot primi în cursul oarelor de 
servili" toate lămuririle necesare. 

Rovlne, la 20 Ianuarie 1928. 
PrÎmd!ia 

NO.62. 

Primăria comunei Rovine, jud Arad. 
No. 67/1928. 

Publicaţiune. 

Neavând rezultat pilblkatiullea noas
tră cu No 2100j19.n se publică spre 
cunoştinţă gtnerală, că în ziua de 28 
Februarie lY28 orele 8 se va ţine o 
nouă licitaţlune pUblică la această pri
mărie pentru vinderea alor 2 cai scoşi 

dela serviciu, alor 4 vieri şl .3 tauri 
neapţl de prăs re. 

L1citattunea se va tine Îo conbrml
tate cu dlspeziţtunl1e art. 72-83 al 
legei contabilităţ\ publice - cu oferte 
iochlse şi sigilate - pe cari concurenţii 
le vor inainta primăriei Ravine, unde 
se pot primi - in cursul oarelor de 
serviciu - toate lămurile necesare. 

Ravine, la 21.1 Ianuarie 1928 
Primăria. 

No.63 

Primăria comunei Ravine, jud. Arad 
No. 68/1928. 

PUblicaţiune. 

Neavând rezultat publicaţiunea noas
tră cu No. 2101/1927 Se publj('ă spre 
cunoştinţă generală că În ziua de 28 
Februarie 1928 orele 10 se va ţine 
o nouă li~ltatiune publl:! la această 
prlmărl1' pentru cumpărarea alor !:>Om/m 
porumb, 50m/m pat: de grâu şi bOm/m 
tulel de porumb pentru alimentarea 
animalelor de prăs!re ale comunei pe 
anul IY28. 

Licltaţiunea se va ţ nea În confor
m!tate cu dispnziţ:unile art. 72-83 al 
lejlel contilbllităţil publice - cu ofate 
închise şi sigilate - pe cari concu
renţii le vor inainta primăriei Ravine 
de unde se pot primi - În -cursul 
orelor de serviciu - toate lămur;rlle 
necesare. 

Rovlne, la 20 Ianuarie 1928. 
Plimălia. 

No.64 

Primăria comunei Mândruloc 
Nr 929/1Y27. 

Publfcaţlune. 

Prl măria comunei MSndru loc, pu
blică lkitaţlune cu termeD de 15 zile 
pentru darea in arândă pe anul agricol 
1927/1928 alor 6 jug. cad. pămâl t 
arător care este proprietatea comunei. 

Licitatiunea se va ţIne în biroul pr'
mărit'! in z'ua de 20 Februarie 1928 
ora ]0 În conformitate cu art. 72 şi 

următorii din legea contabllităţi pu
bll ~e. 

Mâlldruloc, la 20 Ianuarie 1928. 
Nr. 75 Primaria. 

TRIBUNA NOUA Nr.5 

Primăria comunei Ro"lne, jud. Arad. 
No. 72/1928. 

Publicaţlune. 

Neavând rewltat publicatiuoea noa· 
ilră cu 2105/1927 se publ'că spre 
c~noşt:rţă, că în ziua 28 Februarie 
1928 orele 15 se va ţine o nouă Hci
tetiune p:!bl:că la aceasta primărie 

pentru cumpărarea lemnnlui, fierului, 
scândurilor, cimentolul, şi tuburilor de 
ciment, necesare n:paraţunilor Unt!
nllo r , drumurilor, podurilor, şanţurilor 
şi edifIciilor comunale pe anul 1928· 

Llcitaţiunea se va ţine in conformi
tate cu dispozltiunlle art 72 -83 al 
!"gei contabilitAtii publice - cu oferte 
îachlse şi s:gilate - pe carl concu
renţii le vor înainta primăriei Ravine, 
de unde se pot primi - in cursul 
oarelor de serviciu toate Iămurirlle ne· 
cesare. 

Rovi ne, la 20 Ianuarie 19.;!8. 
Primăria. 

NO.68 

P((nărla cc.rnunel Rovine, jud. Arad. 
Nr. 77/ J 9L8. 

Publicaţiune. 

Neavând nznltat publ!caţluuea noa
--tfă cu Nr. 2110/1921 se publ:că spre 
cuooştinţă g'.'lleraIă, că în ziua 28 Fe-

~ bruarie 1923 orele 18 se va tine o nouă 
licitaţiune pllblkă pentru repar<:ţiuniJe 
mărunte, ce se vor Ivi din caz în caz 
In cursul 1928 la edlf,ciile, grajdurde, 
fântâoile, oborul şi podurile comunale. 
. UC1tatlun~a se va f'oe in conforml
tate cu dispoz ti unile art. 72-83 al 
legei contabilltăţii publice - cu oferte 
io.:hise ş! sigllate - pe cari concurenţii 
le vor înainta pr!mărlei R0vine, de unde 
se pot primi - în cursul oarelor de 
servlclu - toate lămuririle necesare. 

Ravine, la 20 Ia nuarle 1928. 
Primăria 

Nr. ',3. 

Corpul Contabililor Autorizaţi şi Expelţt 
Contabili d n Rumâoia, Secţia Arad. 

Convocare. 

In conformitate cu 'lft. Xl din lege 
şi art. 33 din Regulamentul Corpului 
Contabililor Autorizaţi şi Exptfţi Con· 
tabili din România, sunt convoctl in 

Adunarea generală. 
membrii Corpului Contabiiiior Autori
zaţi şi Expert -Contablli, Secţia Arad, 
pe ziua dt> 29 Ianuarie 1928 la ortle 
10 in localul Camf rei de Comerţ şi 

Industrie din ArJld, Iar în caz de ne
intrunire a numărului de membri pre
văzut in Rrgulament, pe ziua de 5 
Februarie 1928. 

Ordinea zilei: 
l. Darea de seamă şi aprobarea 81. 

lantuJui şi Contului de venituri şi chel
tueI! pe anul 1927; 

2. Descărcarea Comitetului de ge5-
tiunea !i'a; 

3. Aprobarea proectului de buget 
pf' anul 1928; 

4. Alegerea membrilor Consiliului 
de Administraţie " a Comitetului de 
Censor!. 

Consiliul. 
Nr.78 

Banca UniversalA. 
leagă as'gurărl de naşterl• de veterani 
şi căsătorii fără termen şi fără vizită 
medicală Asigurările se plătesc ia 
Arad. Cerem prospecte! Dlrectluoea 
Arad Str. Bucur 18. 
CAutăm agenţi în provincie precum 
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Primăria comunei Mândruloc. PrimărIa comunei Wiesenhaid. 
No 206i1921. No. 45-1928. 

Publicaţiune. PUblicaţlune. 

Primăria comunei Mândruloc pu- Pentru lIferarea lemnelor de foc ne-
bUcă licitaţ;une publică cu oferte în-I cesare PrimărIei şi notarului ln cautl
chise pentru vinderea uoul taor neapt tate de slrea 80 m8 pe anul 1928, pre
de reproductie. cum şi pentru transportarea ,1 tăerea 

Licitaţiunea se. va ţine în conforml- lemnelor se va ţine licitaţie cu oferte 
tate cu art 12 ŞI următorII din legea închise la 29 Februarie 1928 orele 
contab!\itătlf publice în biroul Prirnă- 16 a. m. tn biroul notarial co~f. art. 
riei comunale în ziua de 16 Februa- .62-83 a legei contabflllAtli publice. 
rle. 1928 ora 10. a. m. In caz de nesucces ltcitaţla a II-a 

Mând:uloc, la 16 Januarle .. 1928. se va ţioe la 15 Martie 1928. 

No.60 
PrImăria Wiesenhald, la 19 Ianuarie 1928. 

Primăria comuuel Mândruloc. 
No. 1447-19~7. 

Publicaţlune. 

Rămânând fărl rezultat licitatlunea 
deflptă pe ziua de 21 Ianuarie 1928. 
Primătia comunei Mândruloc publică 

IIcitatiuoe publică cu oferte încnlse 
pentru furnizarea materialelor neCfure 
la intretinerea În bună stare a podu
rilor plutitoare din comuna Mândru
loc şi satul Oelr. 

Ucitaţlunea se va ţine în biroul Pri
măriei comunale la data pe 15 Febr. 
1928 ora 10 Îa conformitate cu al t. 
72-83 din legea contabiLtaţli publice. 

Mândruloc, la 23 Ianuarie 1928. 
No. 85. Primaria. 

Primăria comunei Mândruloc . 
No. 1445 -1927. 

Publicaţlune. 

Primăria comunei Mândruloc pub 
IIcă din nou 1i~ltaUe publică - cu 
termen redus - furnizarea alor 40 va
goane lemne de foc clasa a 1. nece
sare Primăriei şi notariatul comunal 
pe anul 1928. 

Llcitaţluoea se va ţine în ziua de 
15 Februarie ]928 ora io conformitate 
cu art. 72-1:S3 din legea contabHitătii 
publice in· biroul Pri măriei comunale. 

Mân druloc, la 2] Ianuarie 1928. 
No. 86. Prirnaria. 

Primăria comunei Mândruloc. 
No. 1444-- 1927. 

PUblicaţlune. 

Rimânând fără rezultat Ii:ltaflunea 
defiplă pe ziua de 21 Ianuarie 1928 
Primăria comunei Mândrulo:, publiCă 
dlO nou IIcitaţiune publică pentro fur· 
nizarea furajel.)r şi grAutei necesari!. 
a'llmaldor de reproducţle pe anul 1928 

Llcitat'unea se va tine in b'roul Pri
măriei comunale in ziua de 15 Febr. 
1928 ora lO ia conformitate cu art. 
72-83. din legea contabUitătii publice. 

Mândruloc, la 23 Ianuarie 1928.' 
No. 88. Primaria. 

Primăria comunei Wiesenh iid. 
No. 43-1928. 

Publicaţi une. 
Pdmăra comunală Wlesenhald pu· 

bli:A licltatlune tn ziua de 29 Pebl'. 
19~8 orele 10 a. m pentru furnizarea 
combustlbllulul necesar pentru lIumi
Datul Primăriei (petrol, lumânări chi
brituri, etc). 

Llcltatlueea se va ţine fn :lonf. Cu 

art. 72-83 din legea C. P. cu oferte 
tnchise. 

La caz de ne succes licltaţluu.ea Il-a 
se va ţine tn ziua de 15 Martie 1928. 

Wieseohaid, la 19 Ianuarie 1928. 
No. 80. PrimdTia. 

No. 8]. PrJmdria. 

No. 31-928. Prim. corn. Bocslg. 

Publicaţlune 

Primăria comunală dia Socsfg jud. 
Arad ţine licitatie publică in 25 Febr. 
1928 la orele 11 a. m. in biroul QO~ .. ~ 

tarial pentru furnizarea alor 90 metri 
de păd ure (150) le mne de foc nece
sare Primăriei şi notarulul şi 70 metri 
lemne de foc pentru Şcoala Primară 

de Stat din Boestg, bine uscate cal. 1. 
carpen şi fag, transportate la gara 
Boestg. 

Vadiul de IO%după preţul oferit se 
va depune tn numerar sau bartle de 
valoare la caserla comunei. 

La licitaţie se poate concura numai 
cu oferte fnchlse şi .fgllate, cooditiu
nlle de licitaţie se pot vedea zilnic fn 
biroul notarial din Bocslg, in oanle 
oflcloase. 

Llcttaţlunea se va tine tn conforml- . 
tate cu IIrt. 73- 83 din legea pentru 
contabilitatea publică. 

Bocsig, la 16 Ianuarie 1928. 

Horvat Luca m. p. 
preş. com. lot. 

No.89. 

Bodai m. p. 
notar. 

NO.144611927. Prim. com. Mândruloc. 

Publicaţiune. 

Rămăuând făr! rezultat Iicitatlunea 
de tlptA pe ziua de 21 Ianuarie 1928 
Prlmăda conmuoel Mândruloc publicA 
dIn nou Ilcltaţlune publici . pentru 
furnIzarea alor 400 kg. gaz; lampant 
necesar pentru Uumll1atul IDealului 
primAriei comunale pe anul 1928. 

Llcltaţiuoea se va tIne in biroul· 
Primăriei comunale 1n ziua de ] 5 Pe- . 
bruarle 1928 ora 10 in conformitate: 
cu artl. 72-83 din legea contabilitAtii. • 

Mândruloc,· la 23 Ianuarie 19Z8. . 

Nv. 87. Primdria. 

Prlmiria comunei Wlesenha!d. 
No.41-1928. 

PubUcaţiune. 

Prlmlria comunall Wlesenhld, ţine 
licitaţie publică 1n ziua de 29 Febr.· 
1928 orele 10 a. m. pentru farnlzarea 
diferitelor materiale de construcţII la 
localul Prlmărld, şi altor localuri pro
prietatea comunei, fAnUni in comună 
,1 hotar, drumuri, birăzI comunale, re~ 
guisita de pompIeri, lucrări de tâmp
lar, măsar, rotar, ft-ra, ,e anul 1928. 

LiCitatia se va ţine iti conformItate 
cu art. 62 ,1 urmltorH din leg,ea con
tabllitătii publice. 

In caz de nesucces Ucitaţlunea ll .. a 
se va ţine la 15 Martie 1928 .. 

Welsenhald, II 18 lan. 1928. 

No. 83. Notar, 
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!le .anarhlel şi submineazA ordinea de 
Stat. 

Aceştia lunt tărăniştil Naţ:onall de 
azi cu cutezanta să la fn deşert nu~ 

mele de reprezentanţi al Ardealului 
,1 ai "poporulul", aceştia sunt apos
toli anticrişti cari nu vreau să inţe

leagă odală cu capul că Ţara aceasta 
crelată cu jertfa cdor 800.000 eroi, 
vrea ordme şi linişte, şi că acest sfânt 
.pământ udat cu lacrimile moşilor şi 

strămoşilor noştrI, illgdişat ca sângele 
unui neam intreg. este patrimoniul tu
turor românilor pentru păstrarea ne
ştirbită căruia suntem respo azabll În 
iata istoriei şi a lui Dumnezeu şi DU 

poate fj lăsat să servească ca teatru 
unde toti scrlntltii politici să joace 
cancamurile spurcate a doctrinelor ne
săbuite Isvorâte din cretri! bolnavi. 

Poporul român a răbdat multe: a 
suferit urgia, tiranl astrăinllor şi in de
curs de 10 secol! a 1nfruntat cu bărbăţie 
"toate atacurile venite din afară contra 

-;- txistentel sale. şi fn orlce imprejurare işi 
va şti face datoria şi contra acestor 
4postoll anticrişti poreclitl de ţără

nişti netrebnici din mijlocul său strl
gându-Ie: Acuma e destul! 

Patrlolul. 
• un :ur , ....... 

Adunarea Generală ordinară 
a sindicatului viticol din jud. Arad. 

Moţiune. 

Proprietarii de vii din judetul Arad, 
membrii şi nemembrii ai Sindicatului 
Viticol a) jud. Arad, în fata primejdiiJor 
ce amenintă dealurile noastre frumoase 
de vii, precum şi existenta J10astră, a 
familiilor noastre şi ruina a zeci de 
mii de proprietari şi muncitori vilicoli, 
la chemarea Sindicatului Vilicol" Arad, 
ne-am adunat astăzi 16 lanu8Jie 1928, 
ora 10 .a. m. in sala festivă a Primăriei 
oraşului Arad, pentru a discuta situatia 
noastra. despefală şi a cere, cât mai 
este timp, ajutor de la conducătorii 

luminati ai Ţărei. 
In urma discutiunilor urmate, ascul

tând expunerea făcută de D1. Preşe. 
dinte al Sindicatului şi comunicările 
celorlalti vorbitori, am decis să facem 
un apel stăruitor către: Inalta Regentă, 
Inaltul Guvern, Domnii Miniştrii de Fi· 
nante şi Agricultură. Parlamentului şi 

Uniunei noastre generale prin' care să 
cerem: 

1. Aplicarea de Îndată, cu toată 
'rigoarea, 8 Legei de represiune a frau. 
delor în fabrkatia şi comertul cu bău
turi spirtoase. pentru stârpirea cât mai 
in grabă a falşificărilor cari se prac
ticii şi astăzi pe scară întinsă, chiar 
sub scutul acestei legi de represiune 
·care nu se aplică din motive de ne
inteles. 

2. Cer~m de urgenta modificarea 
Art. f 1 din regulamentul de aplicare 
a Legei de represiunei fraudelor, asi
fel ca să se dea posibilitate agentilor 
nefunctionari publici. recomandati de 
Sindicatele Viticole, să tie recunoscuti 
,de Minister ca agenti oficiali pentru 
,aplicarea legei, putând lua probe şi 

dresa procese verbale, conform legei, 
,după depunerea juriimântului. 

Sindicatele Viticole inteleg şi cunosc 
din multele intâmpl5ri cii mai bine pot 

. lucra agentii podgoreni de cât func. 
tionarU publici, împovăraU de serviciile 
'"lor şi cei mai multi necunoscând im
. prejurările. 

3. Cerem stăruitor ca in Comisiunea 
Pennanentli a fraudelor în viniticare 
"din Ministe~ Agriculturei să facă parte 
.un reprezentant al Ardealului. 

... Vinurile Aradului având in corn
p02.i\i8 lor naturală o dază mai mare 
de 12.5 .gr. extrael sec 10 litrude~io 
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şi 2 gr. de aciditate, cerem fixarea 
acestor proporlii pe baza analizelor 
vinurilor noastre făcută de laboratorul 
de chimie din Bucureşti, altfel vinurile 
noastre naturale riscă să fie toaie de· 
declarate de falşificate, după aceste 
baze unice. 

5. Cerem inmultirea laboratoriilor 
de analiză a băuturilor alcoolice şi în
zestrarea lor cu personal şi utilaj bun 
şi suficient. 

6. Pentru apararea intereselor noa
stre speciale, cerem stăruitor să se 
inchee conven1iuni comerciale cu sta· 
lele vecine; Austria, Cechoslovacia, 
Polonia, pentru a se asigura vinurilor 
noastre vechile lor debuşeuri, câştigate 
astăzi de: Ungaria, Bulgaria, Grecia, 
Italia şi Franta. 

Vinurile noastre sunt astăzi supuse 
in aceste tări la taxe vamale de import 
prohibitive. Ungaria are astăzi organi
zat in aşa. fel exportul de vinuri, în 
cât tunctionază acum în: Anglia, Ger
mania, Polonia, CechoslovaCÎ8, Suedia 
şi Norvegia, expoziluri permanente de 
vin. puse sub conducerea unor oameni 
priceputi, iar alimentarea lor se face 
de depozitul sfatului de la Budapesta. 
Bulgaria a, exportat cu mari inlesniri 
şi cu prime însemnale date exporta
arîlor peste 250 mii HI. vin cu preturi 

ViiJe noastre, ca şi aceste două pe
piniere ale Statului. planta te şi Înte
meiate acum 30-40 de ant. nu au 
mai făcut nici un pas spre perfectiune, 
nu s'au mai pus de lor În curent cu 
perfectiunile realizate în occident, din 
care care cauză astăzi sunt slăbite, 

port aUoii de riparia gloire nerezistenl! 
la secetă şi Ia terenuri văroase, pie
iroase, sunt în mare parte compled 
pierduti şi cu ei vii intregi. VarieUiiUe 
noul de hibrizi: Riparia X, Rupestris 
şi Rip X. Berliandieri nu sunt cunos
cute la noi. 

Multe varietăti de altoi de mare pro· 
ducUune sunt dovedite improprii regiu
nilor noastre; trebue cercetat şi Îniro
duse soiuri mei bune. mai productive 
şi sănătoase. 

12. Cerem Onor. Parlamentului Tărei 
să dea curs proectelor de legi pentru 
Încurajarea Viticulturei, precum cerem 
Directiunei Viticulturei din Ministerul 
AgricuHurei şi Uniunei noastre Gene. 
rale să stăruiască penlru traducerea 
în legi a proectelor elaborate de Mi
nister si Uniune În conlucrare cu noi, 
care sunt pentru viticultură îns6şi. 

. .. • A"' • 

« Obrăznicie sau provocare?« 
intre 16-20 Lei litru. Cred că, in ultimul timp, s'a des-
Până în anul acesta un mic plasament )uşlt, perfect de bine, felul in care 

mai rămăsese "inurilor noastre În Ar- national-ţăraniştil fnţp)Pg să faci po
deal şi Banat; astăzi suntem .şi aci litica. Orlclne a putut sa vadă, că fa
concurati de vinurile din vechiul regat natieul lor crez nu ute alt ceva decât 
cari produse de vii mai viguroase ca o dorinţă l'goistă de a ajunge la cirmă, 
ale noastre şi ajutati de timpuri mai provocată de scadenta pohţelor, şi că 

bune, au produs mult şi mai eflin de- Singurele lor mijloace de luptă sunt 
cât noi. ura şi calomnia, consecinte fIreşte ale 

1. Cerem stăruitor să se oprească incapacitatii lor guvernantt", care se 
şicanele şi i1egalilătile ce se fac astăzi sbate, azi intr'o foarte surescltată ne
de organele vamale, polilieneşti, C. vroză. Ga oameni cu bun simţ (-am 
F. R. şi sigurantei exportului şi mai lăsat, intotdeauna, sA" şi spună nl:a
ales exportatorilor. Cerem simplifica- 2.urlle În pace, dar tată că un caz, pe
rea măsurilor ce se aplică cumpără- trecut deunazi la L1pova, ne face să 
torilor de vin cari vin la noi din tăriie ieşim din prea marea noastră rezervă. 
vecine, aceasta pentru prestigiul Sta- In 8 lan. a. c. s'a oficiat, acolo UD 

tului nostru şi pentru inieresele gene- parastas pentru odhl1a celui ce a 
rale ale noastre. fost 1. J. C. Brătianu. Dar faptul o'a 

8. Cerem la importul sulfatuJui de plăcut nat-tarănlştdor, pentrucă - după 
cupru englez şi ausig, reducerea taxe- el - parastasul insemna o propagandă 
lor vamale de import, pentru a se opri f1lollberala; deaceea s'au decis a tur~ 
odată cartelurile imorale dintre diferi- bllr& duIoasa solemnitate cu orice pret 
tele fabrici din tară şi streinătate, cari şi mijloc. O bandă de 12 Inşi s'a ur~at 
au ajuns să împartă tara în provincii in podul bisericei şi a oprit, cu forţa tra
şi pentru a nu se mai specula neno· sul clopotelor. După cercetările făcute 
rocijii de podgoreni sub scutul unui s'a dovedit că şeful spiritual al bandei 
tarll vamal prea proteguilor industrie a fost d-l deputat nat.· ţăr. Sever Bocu, 
in dauna noastră. iar cel activ UD servitor al d-sale. Not 

9. Regiunile noastre de pomi fruc. stăm in Joc şi ne cruclm. Am ,tiut că 
tiferi sunt lipsite complect de o pepi- agentul politic al d-lul deputat, fn Li· 
nieră a statului de pomi frudiferi cu pova, e Mlşa Vasleacu. cârciumar şi 
soiuri bune şi productive; de acea folst deputat, care, vAzând că'n Parla
cerem iufiinlarea în regiunile deluroase ment nu poate convinge pe nimeni cu 
a cel pulin două pepiniere ale Statului vorba a'oceput, ca'n circiuma d-ilale, 
înzestrcte astfel ca să poată ajuta îm- să tragă palme ,1 să amt>ninte CU to
plinirea atâtor lipsuri. porul - dar n'am ştiut că şi d-sa a de-

fO. Penlru njutorarea imediată a căzut până intr'atâta iufleteşte. CăcI 
podgorenilor sinistrati de grindina de sA ştii d-Ie Bocu, că &. 1. C. Brătlanu, 
la 2 Iulie anul trecut, acum În preajma pe lângă c'a fost liberal, a fost un 
noului an agricol ce incepe, cerem cu I român şi un bărbat de Stat mal mare 
toată puterea să se dea un credit de ca toti. natlonal-ţir ănlştll d-voastră. 

cel putin 5000 Lei la jugiirul de vie Cele intamplate la Lipova nu par a 
sinistrat, cu procente reduse. Podgoria fi de loct rezultatul unei spontane Iz
Aradului 8 fosl nimicită 21s în Iulie anul bucnlrl spirituale, ci a unei sincere şi 

trecul in mai putin de 10 minule, cele serioase convingeri, pentrucă "Voinţa 
mai multe vii fiind complect distruse, Banatului" din 15 lan. a. c. făcându-se 
cerând replantarea lor. ecoul celor petrecute la Llpova, intr'un 

11. Cerem înzestrarea pepinierelor articol tntitulat "Obrăznlcle uu pro
Statului Ceola şi Barajc8 cu personal vocare- justificA tntru tot ac-tluDea ban
şi buget cu care să poată ridica la del natlonal-tărănişte. Dar nu numai 
nivelul pepinierelor d"n occident sau atât. Ea vrea si se a ;oata din bise 
cel putin la acel al celor din vechiul rici Te-Deum·urile ş\ parastasele pen
regat şi Basarabia, cunoscând c& in tr~cA astea sunt "bazaconH pepe,tf-. 
mai putin de 5 - 6 ani S~ va pune la Iar cele dlntAla se termfnl. 'otodea
noi serios problema reconstituirei dea- una, cu • TrAiascA guvernul-It astfel 
lur~lor cu vite altoUe tinere. sănătoase, că biserica devine IpeluDcl politici 
cu .,arietă1i de nUoi proprii şi pe pori- ,1 credlncioşll se s :Arbesc de atita 
altoi ~m~ric~ni probllP ti rezistenti. alu glrn Icle ecleslas tieI!'. Ba CE' t mal 
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mult. ",chiar slujbele pentru iosănăto,i
rea Regelui s'au făcut pentru specula
rea Lui". La acestea noi nu. vrem să 
adaagăm nici UD cuvânt, el le IlIsăm 
la apre ;lerea justă a cetitorulul nostru. 
Şi am termina act. dacă articolul sus
amintit n'ar mal conţine şi alte mi
nunăţll. 

in el se aduc cele mai neru~inate 
ofense fruntaşilor şi darului ce a luat 
parte la p arastas ŞUţi cu m e caracte
rizat venerabilul protopop F. Manudă? 
• Ua agent electoral", Itun om fără 
bUl] simţ", Itua protopop venal ce e 
oblclnult ca astfel de slugărnicii gu
vernamentale incă de pe timpul un
gurllor.· EI bine, nta e ceva ingro
zitor. Neruşinarea să meargă pân'acolo, 
incât să murdărească cinstea unul pro
topop, care n'are nici o vini, numai 
acela de a fi shtlrşit un parastas 
pentru 1. 1. C. Brătlanu, este prea 
mult. Noi ştim trecutul şi prez.entul 
d-tui protopop Manuilă. Sufletul na
tional şi caracterul Integru au fost 
1nsăşl I urni n a vieţii lui atât ca 
preot ln Sâmbâtenl, cât şi ca protopop 
tn Llpova. Şi g~ndindu-ne că cine 
şUe ce nechemat I izbit aşa de crud 
tn cinstea cucernicuilt F. Manuilă, ne 
vine [n minte vorba, că ce uşor e să 
terfdeştl bunul renume al unui om 
şi ce greu e să·I refaci. 
Ş'acum să vedeţi on. cetitorl cum 

se termină amintitul articol dtn • Vo
Inţa Banatului" .• Să inteleagă liberalii 
că de data asta ,indu] DU e mai al 
lor ct al poporului Contrar m-ie teamă 
că toţi jandarmil din Bănat nu vor 
ajunge să apere de-o judecată pe 
care nu le-o dorim!" 

Când şi d-nli Maniu şi M,ihalache 
folosesc, azi, tot un utfel de limbaj. 
noi nu ne mirăm de rapciugu,it dela 
TImişoara, dar intrebăm din partea 
cui vine provocarea şi cine se obrb
niceşte; OnoTatele, autoritati au cu
vintul. 

O. L. 

• ... ,.. It 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa amatorilor 
că In ziua de ti Fecruarle 1928 ora 
10 la. m. se va ţine licitatie publicA 
orală la Comandamentul Diviziei l-a 
Cavalerie Serviciul lntendenttei fo Arad 
Cetate, pentru darea in arendA a can
tinei No 2 dia cetatea Arad. 

Concurenţii vor lua cunoştinţă de 
caetul de sarcini to ori ce Zi de locra 
dela orele 8 jumătate la 13 jumătate 
şi dda orele 16 la orele 18. 30 care 
se atlă la Comandamentul Diviziei l-a 
Cavalerie SerViciul lotendentet ,1 tn 
care se prevede condiţiunlle şl garan
ţia ce trebue depusă. 

licitaţia se va ,Ine tn conformitate 
cu Art 7 t-83 din Legea Contabili
tăţit Publice şi Art. 77 şi 78 din Re
gu lamentul Construcţiilor şi Domentl 
MIlitare, 

Comandantul Diviziei l-a Cavalerie 
G eoeral, JlIanovici. 

Şeful ServIciului Inteodeaţel 
Int. Maior. Penescll 

••••••• 
Citiţi şi răspânditl 
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. lnfORmftrlUnl , 
Traditionalul BAL al "Reuniunei Femeilor 

Române din Arad va avea Joc Ia 29 Ianuarie 
în sala "CRUCEA ALBA". Doamnele şi domni
şoarele sunt rugaie a se' prezenta cu preferinfă în 
costum n ati o n a 1. Balurile Reuniunei În toti 
anu au avut desăvârşită reuşită, acest de acuma 
neapărat iar va aduna la un loc întreaga elită TO-

A ~ maneasca. 

. DI 1. Georgescu Prefectul ju
detului s'a înapoiat dela Bucu
reşti, unde a luat parte la con
ferintele ad-tiv ce s'au tinut la 
Ministerul de Interne cu toti pre
fectii din Iară, sub prezidentia DJui 
Duca Ministru de Interne. 

Cu acest prilej, DI Prefect 6 

expus diferitele nevoi ale jude
tului de ordin general. 

A mijlocit să se trimită un nu
măr de 40 vagoane porumb, 
pentru a se distribui comunelor 
lipsite, iar Banca Natională să 
mai acorde pentru sinistrati în
că un iljutor de 15.000.000 Lei 
pe lângă cel acordat. 

De asemenea, statul să pună in 
tăere imediat 3-4 parchete din 
pădurile sale din Valea Deznei 
şi crişului, pentru a avea locui
torii din acele regiuni mijloc de 
existentă. 

* 
Săptămâna vi.itoare va incf'pe con-

ferintele active, În plasa Hălmagiu, 
* 

Sunfem informati că în cursul ace
stei săptămâni, se va face o mare 
mişcare în Majistralură. La Tribunalul 
nostru ca Prim-Preşedinte se zice că 

va fi numit Dt Gheorghe Hârgot, ac
tual preşedinte, iar ca Preşedinte va 
fi Înaintat actual jurlecător, Dt Romu
tus Orezeanu. 

Dl Căpitan Gh. Anghelescu a 
fost numil ca comandant ai com~ 
paniei de jandarmi Arad, în lo
cul Căpitanului Pohrib. 

* 
Toti DnH şefi de sectoare ai orga

nlzatiunei liberale dIn judeţul Arad 
sunt InvitatI a lua parte' la consfătuirea , 
ce va avea loc fn localul Clubului li-
beral Duminică 29 Ianuarie orele 11. 

* 
tlbona!ii noştri care Incă 

n'au achitat abonamentul 
sunt rugati a ne iJchita 
pana la 1 lanl1arie 1928, 
llei 206.-
...... ~ .,. 
SfichtuirL 

pcopo\'ădUltorii demo~ratismului, naţional

tărăni~tii, il acuză pe d. dr Lupu ca fiind 
un aristocrat?! 

Ştiţi de ce? 

lJl Georgescu Prefectul jude
ţului fiind bolnav de gripă, este 
reţinut de medici în casă câteva 
zile. 

• 
TELEGRAMĂ 

D-lui Dr. Demlan vIce-preşedinte 

org. n4 liberale Arad 
Vă rog transmiteţi multumirile mele 

tuturor ct'lor cari mau feHtat. Vă urez 
la toţi muncă rodnică pentru anul 
acesta nou. 

Bucureşti. Vintilă Brătiauu. 

* D,) Prefect, :::onform instrucţilln!lor 

primite dela centru, va ci!uta să acce
lereze, cât de mult lucrurile de împro 
prietărire,şi darea locurile de casă, 
ca ele să se termine, cât mal curând. 
In această privinţă în cursul acesJel 
săptămâni Vii avea o consfatuire cu 
org'lnele in drept sfab:lindu-se progra
mul de muncă. 

'" Serbarea de 24 Ianuarie in Arad. Marti, 
în 24 lan. s'a sărbătorit şi în o
raşul nostru aniversarea unirii 
Principatelor cu fastul cuvenit ma
relui eveniment national.' 

Din acest fericit prilej, ora~ul 
a fost pavoazal cu drapelele tri
colore şi s'au celebrat servicii 
divine În bisericele tuturor con
fesiunelor. 

La serviciul religios din Cate
drala ortodoxă au parlicipat în 
corpore în afară de un .număros 
public şi capii autoriUifilor locale 
in corpore. La finea serviciului 
a vorbit păr. Caius Turic. 

Aniversarea s'a continuat apoi 
in teatrul orăşenesc, unde a con· 
ferentiat dl. prof. V. Popescu; 
despre importanta unirii dela 1859. 
Serbarea s' a încheiat cu repre
zentarea piesei simbolice .. Le 
genda Coroanei«. interpretată de 
o trupă de amatori condusă de 
dl. prof. Ca ba. 

,.. 

POŞTA REDACŢIEI 

Dlui Zian Popa 
. Articolul dvoasfrii. va apare 

sllptllmâna viitoare. 
... ,.I"e UZO •• ' ţ4-~ .... 

III 

Aceia~i apostoli ai unor vremi ce vor să 
vie, socotesc .. ziJe~e câte vor mai trece 
până la \'cni·rea Jor la putere. 

Nu le contestăm dreptul. 

Fiindcă d. dr. Lupu avand in \'cdero: Când n'au ceva mai bun de făcut, spre 
unele prescripţlUni de igienă, se imbăiază, a evita ramolirea, te Îndeletnlceşti cu dire· 
face baie! rite tucruri cari ITai mult !'au mai puţin·te 

Vasăzică, adevăraţii dcmo::ra.ţi nu trebue interesează: Ba faci "adfmeticd elecforaIă", 
ijă facă bae!?! ba ... t"unăra/oarea mare. 

Acel:it lucru mărturi-;im, nu l-am ştiut Ne tem< m insă că numărul zilelor să fie 
până acum! mai multe chiar decât fIrele de păr din 

Aflându·l Îns! nu ne mai mirăm de ce mustaţa dlui Madgraru .•. 
jegul tuturor murdăriilor propovăduite de Şi nu j·am recoma.nda .Ii smulgă de tre-
apostolii democraţiei, Împodobeşte declara· cerea fiecărei zi cât.e un fir. Nu de alta dar 
raţiile, comunicările şi manifestele celor cari poate ar rămânea şi fără mustăţi şi făIă .. 
nu {ac bine. putere. Şi dacă se împacă cu Hădejd~a 

Noi le·am recomanda t\Jtuş si nu ne· venirii la putere, ne Învoim că s'ar Împăca 
glljeze îmbăiatuI. .• Ar fi singurul mijloc să I şi fără mustăţi: 
se spele de toate spusele lor de până acum. Ii erau sinF!urele accesorii cari îi dădeau 
Şi Îi uigurăm că noi nu i-am socoti anti o'... oarecare... autoritate •.• 
democraţi. Din contrA!... ŢăpUg"QJ 

"Reuizuireau fratatului deJa '[rianon . 

mi(Jsme pestiienti(JJe 
Prostia omenească. oricât de mare 

ar fl fa şi absurdului fiindu-i dat un 
hotar ---..: sunt limite pe cari nu le de
păşeşt. Budapesta imă, cetatea ctle! 
mai prodste arogante şi îngâmfărI, pe 
zi ce trece dovedeşte lum1i -- şi de 
data ceasta indubitabil - că. dacâ 
prostia omenească are limite. prostla 
ungurea scă rste mult fără de marginI. 

In cal:tate dt! vec:nl - desgtlstă

toare ca litate - putem avea pretenţia 
de a· i cunoaşte ceva mal bme decât 
acei cari mai departe fiind de el, sunt 
totuşi chemaţi a hotărâ destinde ţădi 
noastre. 

LGgi~ ar fi fost ca dal0rită con· 
tactului cu popoare civil1zate, dacă şi 
nu sunt predispuşi ia progres, să se 
fi menţmut cel puţin În stadiul de ne
buni inofensivl. 

Germenul ţâcm Iii însă, moştenit pro
babil de pe vremea vag·;bondării sub 
Tuhutum, prin stepele Asiei - aje~ 

vărata lor patrie -, nutrit de mias
mele pestlleţiale ce continuă să rxa· 
lit-ze acum cu mai multa inverşunare 

de pe băIf garul concepţiei rother
meere- I ste. acordarea ---..: pe deasupra
a compătămirei tututor acelor cari con
tinuând a judeca cu superficialitate 
ignorează adevărul Istoric, toate aces' 
tea otrăvlndu-1 tot mal mult, II-a a
vansat boala, transformâ.ndu· i În ne
buni, bunt de legat. 

E de observat în treacăt. că, sân
gt le rece cu care (purtătorul şi mur
dărltorul nobllului tltru de lord) Rot
hermeere. exploatează naivJtatea -
dusă până la prostle - a unora, pro
vocându-li mirajul distrngerei aItora, 
u'are nimic comun cu sângele rece al 
chlbzultului popor er:glez şi cu nob
ltţea lorzi!c)r. Mai de grabă se con
fundă cu nesimtirea - pe care o intrece 
totuşi (specificăm pentrucă s'ar pt.;tea 
întâmpla să protezll'ze porci!) -'- a 
vestlţllor porc! de rassă din Anglia. 

Pentru ca - după citirea celor ce 
urmează - gura lumII odată deschisă 
de mirare să nu fie ameninţată de-a 
nu se mai putea închlde ÎO veci, "m 
socotit necesar Cfl, inainte de-a i[<tra 
În subIect, să f'xăm locui unor chcs~ 
tiuni şi persoane; iocheg:'tnd in felul 
aCfsta atmosfl'ra din bordelul rare a 
servit de cuib clociril ungureştilor găr
găunl, să pregătim pe cititor. 

E vorba de următorul Ju{;ru. 
Intr'una din zile, Întâmplarea m'a 

adus flotă'n la1â cu o doamnă din Ru
dapesta. S'am de vorba. pe băncile 

din fdţa Cazinou lui şi asculti m mu
zica militară. Nişte domnI, la spate, 
făceau polltică de vre-un ceas ŞI o 
făceau atât de bre, încât ni era cu 
neputinţă să distrămăm pâna la capăt 
ftJul unei Idei. Doamna, văzându-ml 

enervarea. ş!-a exprimat surprinderea 
de·a nu-mi place mie politica. 

- "La 001 in Budapesta d-Ie, e ceva 
foarte la modă. Nu numai ci e la 
modă, dar 10 Ungaria nu numai băr

batil ci şi fem elle îşi fac cea mal 
sfântă datorie, orice discuţie lIlcepând· 

o cu politică." 
- ŞI de când asta Qoamnă? 
- "De când 1 De când fie· care un· 

gur vrde in Transilvania un teritoriu 
ocupat pe nedrept dela ••• "TARA· 
MUMĂ.· 
... I??I. •. 
Am incercat sA dau conversaţiei alt! 

direcţie. 

- Cum vă slmtlţi pe la Doi Doi? 

- ,,0, dar de când simt eli se iJ

prolÎe ziua t'ducătoare de dreptate (!} 
Îocep să mă si mt chIar foarte bine d-Ie!'" 
... I??I ... 
Printre mult,. aHe enormitâti imi 

spunea că a venit să cumpere o casă. 
O casă de pe acum, pentru ca la a!lul~ 
cân(] frate-său, loco!eocnt in a;mala 
mercenară a lui Horty, va fi mutat la· 
un regiment din TImişoara - atuncb 
reocupaU, ~~. să nu ma! aibă Î[]cUJcâ~· 
turi cu locuinţa 1 1 

...... 
Ce-am fâcut eu? 

Dar Ce era să fac când perpltxita
tea in care ni'a adus ai urile doaml)el~, 

. mi-a paral'zat orice putinţă de ini
ţiativă. 

Mi-am motivat oarecum plecarea: 
spunându-I î.l trecut că dacă as:ăvarl 
febr a aberaţiilor r oth Ermet>re-!sle a pu.., 
tut fj prlvitâ ca o consecinţă a va[u-; 
rilur de căldură ~e s'au abătut a SUPîa. 

Europei, acuma când frigul ernei este
destul de pronuntat, ar fi logic ca, 
acedslă febră să se mal fi atenuat. i 

* 
Părerea noastră, desigur, nu poate' 

fi o sentinţă. Propunem insă c'ar tre-i 

bui să albă grija Statul Român, de 
case cât mai multe şi mai mari, pe 
cHi transformându-Ie în case de ne-
buni sa d~e tuturor acestor ~uferl nzip 

ingrij!ri gratuite. Iar după îosănăt-r 

şi re, tot gratuit să 11 fdwă transportu~ 

la Budapesta. Credem că ar fi ceva 
umanitar. 

Deşi toată lumea - În afară de un
. guri ŞI Rothermeere - ştie o repe
tăm: revjzulrea Tratatului dela Tria-' 
nOD, nu numai că, DU are rost, dar 
este deadreptul rodul unor creeri bol
navi. E logi.: decf să nu se fadt Ad
miţând totuşi această absurditate, asi· 
gurăm pe bolnavii noştdi ve:!n;, c~ 

chiar dacă' s'ar iotâmpla această enor
mlttte, de-a Se !eaHza această aperi 
impnslbllă (pleonasmvl mi se pare 
inev!tacH ad), înainte de-aş! pune 
boangh'ne piciorul pe acest pământ,. 

ar tn bui ca dealungul Tlsel să zacă 
optsprezece milioane de cadavre ro
mâlleştt: 

Dar n!cI atunci nu se va intâmpla 
aCt:'3sta. Căci dacă judecata omeneasca 
a O.:cidentulu! ar fi in stare să co· 
mită acest asasinat, cIuma ce va exala 
din acele cadavre, va pedepsi Apusul
CaJău. 

Budapesta, Însă ar trebui să nu uite 
niclodală că Dumnezeu fn 1911S, luând, 
tricolorul românesc din mâna româ
nulul ce zăcuse până atunci cu gât
lejul in chlara tâlhărească a unguru· 
lui şovinlst, şi arborâodu-l pe Parla~ 
mental unguresc, I·a lăsat sa. fâlfâe 
deasupra ingâmfatei Budapeste, in~ 
geoonchiată la picioarele dorobanţulu' 
româo care venise ..• s'o salVtze. 

Ce~i drept, UD sergent şugubăţ a 
mai infipt in coada drapelu1ul şi o 
opincă a cărei oojlţl. larăi fAlfâia ••• 
Gestu] a avut o semnIficaţie pe care 
ungurii vor II inţeles-o, •• 

Că .DU ti vor erta", o ştim. Nu au 
de ce J Ei tnsi ar trebui si ştie ci 
acesta e fapt. S'a 'utimplat, Istoria, il 
va inn glitra. Iar din Istorie... nici 
Dunărea nu·( va mal şterge.... . 

Liviu jurchescu. 

Tiparul Tipografiei Oieceune Arad 
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