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Un an
6 Iuru
1 luni

200 L
100 L
50 L

Când auzim despre O fapti bullA,
AU O credem, pAna ce nu n8 convtngem; ttirea despre o fapta rea
Ind o pricepem Imediat ca ade-

Redactia .1 administraţia

Arad,
Bulevard. Regina
Maria 12. Etaj I.
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Organ al Partid-ului Naţional-Liberal.
Anul V. -
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N-rul 2

Apare

săpHimânal

sub conducerea unui comitet

II

l\laniu vrea putere.
Ziarele din strada Sărlndar tn timpul din urmă publică cu litere de o
şchioapă senzaţlonala ştire t că dl Manlu cu clracll săI după indelungate şi
Desăvârşite .pertractărl" in comltetele
şi sub.;omlt~tele de 10J, de 10 şi 3,
infme a Izbut t să ajungă la o concluzie Importantă care tn ajevăr il dă
partidului z's naţional ţărănist C'8racterul de a fi partidul al dolelea de guvernament ajungând la o for nulă de
.cuminţenle

politică"

hotărând

că

• vreau puterea"
E mare deci bucuria fo poporullu!
Izrael că în fine s'au găsit cuvintele
făcătoare de minuni
şi magice, care
caşl in poveştl trebue numai rostite
tn pres ara de Crăduo şi cârnatul de
sărbători se va ('oborâ in tigaie!
Toată naţia Românească să se bucore deci că acum Inainte va fi bine
filnd:1 s-a găsit piatra inţelepciunii
şi leacul tuturor relelor, care este
simplu de tot, nimic nici mal mult
nici mal putin decat trei cuvinte
.Maniu vrea putere". Şi oare de ce
să DU o vrea, când chiar ~I sfânta
scr;ptură scrie (ceeace Popa Man df'la
Blaj o ştie bine, că doară spusese
tnsuş! G0g~, "că Popa Man petrece
ca in rai" (Bună dorinţA are acela
care vrea să fie Episcop)
Deci pentru ce să nu vrea dl Manlu să ajunl{ă Ministru şi partidul national ţărănist să stea lângă oalele
.cu carne?
ŞI este tndeajunl s! fie pronunţate
vorbele magice că ei vreau puterea,
toate vor fi date uitarII şi indeosebi
se va uita că In timp de nouă ani
de zile partidul aşa zis D::Itiooal ţă~
rănl!t n-a produs nimic folositor pentru
ţară făcând escluslv o politică de negaţlunl, Iar când au produs ceva au
fost Iărmuitoare asfixiante In parlament, trompetele şi alte instrumente
cu care au incercat să Înpedece
munca serioasă a parlamentului.
- Că atuilcl dind odată partidul dlui
Manlu-Mlchalache a fost la putere
precum a spus-o Însu-şi fruntaşul lor
pe acelea timpuri dl Vasille Ooldlş
.au făcut tara de râs" aşa că însuşI
Majfstatea sa Regele FerdlOand a
trebuit să-i alunge dela Cârma Ţării,
ca~t pe n;şte nepricepuţi.
Că partidul pereclit de naţional
ţărănist a fost acela care atunci când
Intreg neamul românesc jubila cea mai
sfântă sArbătoare, tnplinirea visului de
veacurI, când s'a pus coroana sacră
pe capul primului Rege a tuturor Românilor, sărbătorlnd ruperea lanţurilor
robiei de O mie de ani şi Unirea tuturor Românilor, sArbătoarea sărbăto
rilor, care Dumal odată are fericirea
an neam de a-o sărbători, atunci când
intreaga suflare româneafcă clntA
psalm de bucurie, partidul tezuit a
Jut Manlu iDbllclt cu sovletlştU lui
Mlhalache urlau inpreuDA cu pintenll
din Budapesta protestând ci "TraEIIUvela DOU coronat"

dează calomniile tnpro~cate dela tribuna parlamentului, contra neamului
Că acest partid a rduzat să la Românf'sc, de parlamentarii minoritari
parte Ja sărbătorirea eroului Ardealn- ŞI alţi du~manl ai nostri că inlreaga
lui, Idolul legendelor noastre, eroul colnteresaţle a sus zjsulul partid DU
Iancu. la mormântul căruia a venit să face altă dpcât agltă şi ameninţă contra
se Inchine insuşi Domnitorul tuturor ordinei de Stat.
Românilor, mdrele nostru Rege răpoToate acestea fapte antioaţlonal-e şi
sat Ferdlnand a Românllort tovărăşia antiromâneştl a IIgei naţ!onate absolut
Maniu-Michalal he a găsit de blOe de nu-I da .. patina şi caracterul de a pua prot~6ta contra acestui act de săr- tea pretinde puterea şi nu-i callfică
bătoare, precum că a refuzat de a pe partidul acesta de a se putea măcar
participa la bucuria neamului la bote- gândi să 1 se concreadă conducerea
zul Principelui de atunci şi R<gde soartei neamului Românesc pentru care
actual Majestatea s~ M hai l. jignind s'a vărsat sângele aler 800 m11 de eroi .
In urma acestui trecut al partidului
prin acest gest necivil zat nu numai
s!nţlmântul d,nastic a poporului Ro. dlu! Maniu şi Mlchalache răspunsul
mân, dar şi pe bunul şi marele nostru opiniei publice este:
Inzădar vreaţ\ puterea dle Manlu şi
Rege defunct, care a fost tnfăptuitorui Idealului natiunei Române.
comp. nu o puteţi obţ ne. fiindcă ţ:tra
Ca reprezentanţii acestui partid zis nu fste iepure de experlentă, pentru
nat onal-ţărănlst in parlamentul Ţării, a tncerca sistemele Dv. ce miroase
atunci când după moartea mart'lul sovlete cu fluturarea cAllişel fostului
Ferdinand, toată suflarea românească invă tător dela Tupolovenl.
a aclamat pe Majestatea sa Rege le
Invăţ "ţi mai nainte ucenlcla polittMihai 1. numiţii reprezentanţi natlon:tl- cel Şi c.,:t veti da probe suficiente
,ărănlştl au răllas cu faI~lIe incleştate, că $untetl Indeajuns pricepuţi de a
de ură şi p zmă contra dmastiel.
conduce soartea unul neam. da: veti
Că trimişii partidului numit national-I primi putereal
Patriotul.
tărănlst in parlamentul Ţarii, a()lau.
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Hjutorul 6uuernului Jentru linutul Hălma~iului
Refacerea

şoselei naţionale

Din discurile urmate de ani de zile
in intreaga noastră presă, s'a crlstalizat părerea adoptată unanim că cea
dlntâlll mână de ajutor in MunţII. Apuseni trt'bue pusă ia scopul vent!Iărll munţilor prin refacerea şoselelor
existente şi des.hlderea de noul ar·
tere de comunicatie.
Subsemnatul am opiniat aceeaş solutle şi pentru Ţmutul Hălmaglulul.
parte constitutivă a aceloraş munţ',şi bucuria mea n'a fost mică atlând
că dlO ajutorul de 50 mlHoane acordat
Mdilor, s'a alocat sumOi de 2 :mlioane
şi pentru ţinutul nostru. Ţin să amlntese că aceste sume s'au ordonantat
penlru anul 1921, urmând ca acţiunea
să se continue şi In anii viitori.
Ce se va lucra tn Ţlnutal
Hilmagiului
AIci se va reface din temelie Şoseaua nat. (Deva- Brad-Beiuş-Oradt'a)
pe sectorul Vârfllri (CtUciu) - Dealul
Mare, în IUT1gime de 14 klm., conf0rm
regulamentului Ş"ls. nal. cu o platformă de 7 metri Iăţtme, din care
fundaţia va fi de 4 m.
Se vor executa din nou lucrările de
terasament, impietrulrea şi pe alocurea
şi cillOdrarea cu compresorul. Dela
Lazuri in sus se vor rectIfica două
serpentlne cu sectU transversale regulate şi se vor face baricade fa sec.
toaTele prlmrjdioase.
Se va construi dIn nou podul drla
Lazurl cu grinzi de fier, restul din
stt:jar. regulându-se totodatA fi părAul
prin UD zid de sprijin.
Materialul pietros va consta din
andl'21t din carierele dela Cluclu ,1

Oro".

I

Ciuciu-Dealul Mare
Campania s'a ,1 porntt•

La ,3 Nov. ,921 sosind in Arad d.
dlrel;tor general, ing. Bănescu, a dat
ordin verbal şdulul serviciului de poduri şi şostle sA inceapă imediat oper"ţille t ceeace s'a şl iotâmplat la 20
Nov. după ce se transportaseră Ja faţa
lo\!ului rechlzltele necesare.
S'a pus ill pltnă functie carierele
dela Cluciu şi Groşi, s'au angajat
muncitori cu braţele şi cărăuşI pe tntreaga linie, pornlnduwee din prIma zi
cea mal febnlă activitate. Peste ~OO
muncitori cu braţele şi 60 trăsuri adună
şi transporta materialul necesar, creau·
du-se prlld de muncă localnicilor in
tImpul cel mai critic.
Cum se lucreazi.
Toate lucrările se execută in regIe
prop-Ie sub controlul Serviciului de
poduri ş' şosele din Arad, trlm1tâodu-se In fiecare săptămâni raport telE'grafle Dlr. gen. din Bucureşti, Iar

tot la două SăplAmAnl un raport detallat to scria despre activitatea desvoltată in Interval.
Condilcerea tehnici o are d. Inspector general, Ing. OlmltrelCu din
"Amtşoara, apoi d. itlr1nerl Bartok,

.i

şeful lerv. dIn Arad
Oergdy, dire
carierei din Ciudut Iar pentru CODducerea lucrărilor la tata ~lu' a f08t
detaşat d. Ing. Vasile Sparger.
Primele rezultate.
[}tIa 20 Nov. ,1 pinl la 17 Oei:
•
s'au transportat 1500 metri cublcl de
piatră ,1 20 m. cublcl lemn de Itejar
pentru podul dela L.~ ,1 a'au e-

Arad 6 Ianuarie 1928.
feptult diferite măsurărl a şoselei Llaându·se apoi UD ger aspru, apropllndu-se şi sărbătorile, acţiunea a
trebuit să fie suspeodată pentru moIne llt.

Ce se va lucra peste iarnă.
Se va continua transportarea materialului, atât pentru şosea, cât ,1
pentru pod. Indată ce va p~rmite timpul, pe intreg sectorul se va purct:de
la facerea fundaţiei şi la impielrulre,
iar pe porti mea Cluclu- Laz Jrl se va
face cII odrarea. Podul va fi terminat
până la 30 Ianuarie, când va fi predat
destinatiei.
CAt va costa intreaga lucrare.
Pâuâ când un klrn. şosea costeazA
ia câmp'e aproape un m 1Ion de lei,
aici dată fiind la îndemână piatra,
costeazl mai puţn d~cât pe jumătate,
astfel socotind câte 400 mia de UD
klm. tntreaga lucrare va costa 5 milioane 600 mii, plus podul 500 mII
adecă in total, aproximativ şease milioane una sută mii lei,
Multumită şi O

cerere.

Aflând chiar dm spusele d-Iul director general, Bănescu, că acţiunea
de construire a şosel~1 are d... I:OP
şi ajutorarea populaţiei, căreia ii ofaă
prin aceasta pnL j de mucă, se cuvine
să exprimăm şi pe această cale lIu"
vernului mulţum tele noastre.
Tot atunci, fie-ne permiS a aminti
ci acţiunea pentru refacerea acestei
şosele a mai fost purnită şi anul 1922,
in să lucrările au fost intrerupte b·ule
după ce se restaurase abia o portiune
de un klm. Experienţa tristă de atunci
ne indeamnA să fim scepti..:i şi rlJgăm
pe domnul prefect al judetului ~I parlamentarII noştri să ti nă trea lă atenllunea guvernului asupra acestei aeţlunl. care trebue dusă până la bun
sfârşit.
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prilejul Anului Nou Organizatia
liberaHi a Partidului Najional Lilxlral
expediază urmltoarea

TELEGRAMĂ
Domnului Vintilă 1. C. Brătian u
Prim Ministru al

Ţărei
Bucureşti.

Membrii Organiza1iunei liberale din
judetul Arad, cu prilejul anului nOl4
prin glasul meu, Vă transmite pe lângă
sim(eminlele lor de profundă dragoste
şi iubire. dar şi cele mal cllduroase
urări de "iată indelungată pentru ca prin
munca Utanică şi pricepută ce o desfi\şurati zilnic, să faceti ca marea
operă incepută de ilustrul Vostru predecesor în consolidarea deplină 8
României intregile şi in ridicarea pre,tigiului ei 88 o aducetI la bun sfârşit.
iAdeplinfnd 8spiratluni1e ce Vă indbeşte marele suflet cari sunt şi ale
neamului intreg.
In numele Organiz.atlel

Dr.

D~mian

ncepre~te.
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TRIBUN A NOUA

Ţinutul Hălmagiului.
Aspecte economice din Muntii Apuseni
De Traiall Mager. prof.

(Continuar?)

P I dur I I e.
Se implI.ne problema ,elmpadlJrlrtl prin plantare.
Dela anul 1909. cand s'a instalat rn Hâlm~glu cea dmtâiu uzInA şi cale
ferată indust'lală, ŞI pâ,qă Îll toamna anulUI 19,a, s'a pornit aici o intensă
camp~nte- d~ I'xp!oatare fortStieră, căreIa l-au cazut pradă, rând pe rând, aproape tf't' codni
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pită ~ocldalea, ea

a Plltt:t să lucreze dpp~ bunul pla ro •
Exploatarea s'a sfâ Şit in anul acesta şi n\.;1 nu s'a inceput plantarea terenurUor defriş~tc Înainte cu 10 anl, cu toatecă În fle:are an Se făceau pii'ntru
och,i Illmii ni~te grăd ni, pe care le numeau_"pPP;n1~rc", in care mat arareori
,1 semAnau d"fdjt~ srmtnţe de brazi, dar nle- odata nu le-au ingrjlt, ,.şa că
o'au produs material de puet l •
Termlnându-se t'Xp:o.:tdrt'a. firma. ar dori ~A-şl r'dice cauţia de apro;lpe
două milioane, depusă in contul reirnpădurlrei la Casa Pădurilor. padun'a ne
fIind iosa rf'gen~rată, o singurA mod,.luate fX fită: să Se dt'a tentorul sătt>lli
lor pl'ntru f'l8şlnat deci o fericită asociatie de ID,erese: ţăraniI vor primi iZlilZ;
ne mal trebuind fâ 'ută pL:nt4:a, fIrmei I se ft'stIIUP. cl'le două m Ioane, Pentru a-I stImula pe săteni firma mai oft:re şi baaL câte 300 lei de flel.:ace jugăr

cu mDăra pentru j maş
Nlmai cât din Tlenoro,:jre, terenul este absolut forestier, supus degradă
rei, fără pădure, şi 'ntf'rvme cod')1 s'l'de. Aci t.)cepe apoi tristul rol al pot!tiClanllor dm coosll1ul de admmlstratle, dacA se va recurge ~i la acest mj:oe
VOT

criminal.

Nu mult mal bune sut şlnst'le de rr1mp~durlre ni 'i la Hdlrnogtl. Proprletani find lf'şlş! sătenil in Aso~iatle de cU:7.pă an', 8CI:ştla vr~au să ŞI-O'
ţInă tot dt> păşUrlt', cu toatec:A dt'grr\darea versaot~lor e În curs pronunt~t, aşa
că numai o gr, b"idl Intervent f' prin plantare te mal poate salva de ImInenta
prim' jd!e de a d~veni st.·r!il'. Mai ami' tim că un ln~eput de Diantd,ir, lntre-

pnns In primavara 19.::6 sub muntele Gaina, a fvst llimlclt Imediat de

către

sătenI.

•
Esper1enta tristă de aproape 20 ani, ne ftrată că pl" urma Industriei forec;tiere, care a tăiat" ras pădur le, acrstt'a nu S'dU mal putut rdilce pe cale
natura'ă, iar primejdia despădurlrei muntIlor u'a Pllwt fi combătută [JieI pe cale
f

acţiune izolată.

AlAturi de act t'lOea sllvlcultorllor, trebClieşte pornlU şi ca",p~nla prntru

pomllrll, '1 im bu nătAtirt'a păşunllnr eXistente, L:ă~I nil mal creân1u se noui IZvoare de câştig. atenţianea popHLitiel Va fi atritsă dela cre~terea VItelor dupa
normele vi"ţll patrlalhdle, Bdt'cA lasandu-Ie In voia sorţii pnn cele pustiuri
de păduri. Asem,nea trt:bue pornHi acţiunea peotru exploatarea carierelur de
plalră

prtcum şi a altor minereur!.
gruază de sancţiunile :odulul sllvlc. care

N -e

oricât de drastice ar fi,
catA vreme populaţIa nu are alt

DIl vor pUlta pune ca>at delct~lor s'lvl~e
mij loc d .. tra iu decât pAstoritul primit v.
TI ebue sA se ştie că mobtlul RSCI)n'l ., cei mal adânc simtit al tuturor re·
"oli'ţ'Hor dl" aiCi, au fo-t p~dufll!'
p;lşuo I~.
•••• _
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No. 2454-1927
Publicaţiune.
PrimAria comuoel Ptclca aduce la
eunl,yştifltA geot-raU că licitaţia de 30
Dec. 1921 remânând fă -a rezultat, in
ziua de 2l Ianuarie 192ts se va tinel

din nou I dtaţie publica pentru cumpărarea unul cal la seryic,ul ae cu~r,

,a

4 veri de pr:tsilA..
licl1a~la Sp va ttnea in conformitate

2 tauri

............ t

Nu. 2J56/927
Prlmirla

dIrector
Redarţla

t.)

• n

t

....

PU4:ilicaţlune.

comune' Pecica aduce t\

cu»oşt'l"1t A generală că IUtaţ'a de 3U
Dec. 19L7 rt'manând f~tA rtzultat, in
:tlua de 21 lan uarle 1928 se va Unea
(110 nou hclt"tle pllbl,că per tru repararea trhurlloJ, ctruţdor haro2 Simen"

tulul, poteovirea cailor comunal!

şi rl'~

lh'zfttlur de pJmpl~tjt pe an'll IY28
Lidh t 1 " 61" va ţ nea In conform tale

cu art. 72 - 80 din h·ag..-a cont;; b, pu- cu art. 71.- 80, din h'gea contab. pubilet", cu ofate fochist" Ş sIgilate.
. b1lct'. cu oferte f"l hse Si s'gllate.
Perlea, la 31 Dec. 19l1.
Pt>elca, la 31 Dec. 1927 ""
Ho. J2.
p, imdrJa.
No, 15.
Prim.d,/a.

şcolar.

nu la răspundere pentru

te e publiC!1te in

acestă

.,

'.*.J'

rubrici.

Notarj(jtul cercual

Chişilldia.

No. 1580/1927,
Publicaţiune.

Ppntru liferarea petroluluI, Umplior,
lămpi eto:. necesare p~\ltru
iluminatul b'rourilor comunale pe anul
'928 se V<l ţ'ne Iicltat'une cu oferte
il1~ h se la 3 f, br. 19L8, ora J. p. m.
In caz de n tSU ~Ct S a dOlia licitaţie
se va t ne la 18 Febr 19.8.
Ch i ş;odla, la 28 Dec. 1927.
No. j,
Notar.

Pu b1icaţiune.
Pentru construIrea unui pod de lemn
peste vale tn comuna Ch'şlndla se
publică licitatie pe ziua de 6 eventual
21 Ft'bruarle ]918, ora 3 p. m.
Licltatiunea Se va tine conf. cu art.
72 şi urmhoarele din legea contabilitatII publice.
Condiţiunile se pot vedea la primărie.

Chiş.india,

No 9

28 Dec. 1927.
Primdrla.

No. 28.269-1921.
Publicaţiune •

Se aduce la

cunoştlntă g~neral!, că

pentru furnizarea );.p1elui şi derlv.itelor, necesar Spitalului sanator de tubercuioşi pe anul 1928, in ziua dt 18
/olluarle 1928. O"Q 10 a. m. Se va
ţinea lidaţie publică CU oferte inchise,
rn b:roul Serviciului economic (Prlmări;!, et<lj Camera No. 104) In t 00forrnltata cu Art, 72 şi urmAtorii din
V>gt>a asupra contabilitAtii publice.
Caetul de sarcini se poate vedea la
Stfvlciul econo1l1i.; În orele de serviciu.
Arad, la 29 Dece mvrie 1927,
No. 10.
Se'viciul e{·onomlc.

sttclelor de

N ltar alul cercual Ch

şmdîa.

No, 1578-927.
Publicaţtune.
Ţ'nem licitatie i[l

3 eventual in 18

F..-br. 1928 ora' 3 p. m. Ia primărie
pentru confecţionarea haint lor şi tocă1tămlntelor de vară şi iarnă a celor
3 pol t,ştl.
In caz că liclhţiile vor fi fără rezultat Se va cump:'!ra in liber conform
It gil conta b i 1:tăt i publice.
Chşindia,

28 Dec. 19~7.

N (). :).

No. 2.>58 - 1927.
PubJ1caţtune.
Primăria

comunei Pe.:ka aduce la

cunoştlnt! generală că lIcitat'a de 30

Dec. 1927 remanând fără rrzultat, ro
ziua de 21 [anuarie 1928 se va tnea
din nou Ilcitaţie publică pentru compaebrea regi stre:or şi cărţelor de Irgl
şi speciahtate I1semenea pentru furaizarea hârtiei de scris recvlzitelor de
bIrou necesare Primăriei in am I 1928.
Licitatia se va ţinea tn confurmitate
cu alt. 7l-80J dk It gea contab. publice, cu oferte in~h:se şi sigilate.
Peclca. la 3] Dec. 19_7.
No. 13.
PrÎmdrla.
No. 2359-1Y27.

Nnfar,

N,JtaTlalul comunei
No, 1542 - 927.

Chlşlndla.

Concurs.

acţIune E'nprg;că

in favorul refa~erej păJufllor de aici. la anUl 19 '6 a Infiintat \~n O~ol silv c ro
Hal mag' u, hr in anul 1':;127 o mare ptpin IHa, in care se va Crt'ş!t~ mater1l! lu I
oe..:eSlIr la replantarea p,durilor. In lo~ul fagulu', se vor iOlro1'lce ră~lno~s .. le,
C~ t'senţe mal valoroase. Se va cladi un canton silvic dublu pe muntele
O 110<1. care să Jj s gure paza plantatiuniJor de a _o 10.
Pentru rq/:iunt'a supertoară a Crlşurllor. in care se cllprlnde şi ţinulvl
no~t'u, Casa Pă Ju nlor a Înhnţdt 1'1spedoralul pentru reimpadurirea stenldor
la Brluş cu 8~Cloare in Brad, şi Bratea.

Nu ajunge o

de sus, la 27 Dec. 1927.

Ioan Daul

Banca Arad(ma ~i Fratii SPltz d'n
Arad, avan j in .::onsihul de adm nistraţle al IntreprindeTiI diVerşi p .. lluciani,
a1ât din partldulilberal, cât şi din cel nat;ona[-tăfărăn~sc. In fellli ae~sta încro-

Ofensiva silviwlturilor
Oirect1unea rl'g'onalll sllvldi din Arad a pornit o

Sp"e ori entare
In faţă cu atacurile aduse oontra mea la
t Dec Nr. 51, pe garanta eubnotaruluÎ
Sza~z Karo'y, jusbţia ca for competent \'a
provoca lumină, pană atunci numai alât că
numitul- functlona~ public la 20 August
I 92~ a
IUllt toba În spate şi la mezul
nopţii a bătut o p~ stradă slrigâ:\d în gUJ a
mare,:' ~Elyen 1t.bgyarorszag!
E;,ven Szent lstvan K 1 aly Pentru acest
atentat, tran~at prin anchetă, da! l'am deOllfi'
tat D-lui Prcfcd şi am cerut delăturarea lui
din comuna noastră cu atât ma; virlOs că
numitul este un alcoholist periculos. In
stare de betie de nenumărate ori a provo·
cat sCAndalc de noapte. In starea de delrrium,
reprezenta (hipul unui bandit A spart uşile
birtunlor! atacă oameni pacişnici pe strade
In localul primăriei a concentrat d! mai
ml,lteori tineretul flexibil, provo~:ând betii
ne '11 !li pomenite Primarul comunei difiPICună cu consiliul a cerut deiilturarea lui
dela OI Prefect,. chiar pe temeiul acestor
motive Prea multă indulgentă din partea
Şimandut

4407

a fo"'t t'xllloatată, dupa războlu, de către

de plallti:lliune.

No. 1!l83-9,,7.j

"Loc deschis"

noa~tră.

Adfcă, s'au t'xololltat de către Industria hrest)"ră cap'hllst! in total
6144 j găre d~ codri st'culari, dn care ab'a 1681 se reinoesc pe ca te naturaiă,
pânt. ,Am' 4"57 j!lgăre, vor tfl'bul să f e plantate CII mâna.
.
R,'gen..rarl'a pă 1urllor prin pldntare intre imprfj'Jrărde de azi, ni se pare
fOll'te problematIcă, că~i stătea Interese se asociază In mod feriC'it fa contra
păduntnr.
Să ·'x~mh'ă'n num::.i dteva cazurI. Cde ma~ intinse terenuri defnşate
sunt in B'usturi, H1\rnJgi'1 ŞI Avram Iancu,
Padl1ffa d n BIUSturi. p'oprietatea domenIului Ş?fb3!l din B~la d<> Cr'ş

ce-l

Nr. 2

Notarlatul comunei Chişlndta puconcu' s pentru indeplin',rea posturilor de secretdr, de iEllptgat şi de
agpnt cercual.
Rdnbl f'unlle sunt conf. prevrderllor bilgetarE'. ~fI rl1~ adjutate in conf.
cu dlsp. art. 7 din lt>gea asupra sta~
tutulul funcţ'onarllor, pubHcl. se vor
î'lainta primăriei Ch ş.ndla până la 10
blică

F.br, 19_8,
Ch Ş ndla, 28 Dee. 1927.

PubJlcaţTune.
PrImăria

comunei Pedca aduce la
cunoşlif1,tă genrrală că licitatia de 30
D~c. 1~27 ramânând fără Ttzultat, in
ziua de 21 ianuarie 19 8 se va tinea
din nou licitatie publică pentru reparaţlunele mărunte ce se vor Ivi din
caz tn caz 1n cursul anului J9"8 la
ed tic\ile grajdurilor. fântâmlor, oborut
şi podurile comunale,
licitaţia se va tinea în conformitate
cu art. 72-80, do lrgea contab. publică, cu ofert~ inchisI:' şi siR late.
Pecica, [a 31 Dec. 1927.
No. Il.
Ptimdria.

Notar.

No, 7
NI,). l58l- Yâ.

•

PrimAria comunall Mâderat.

No. 1580/1927.

Publica ţfune.
Notarfatu! Chişlndla, tine IkHaţlt>
oab!qă in ziua dr 6 eVl'ntua121 f~br.
19~8 ora 3 p_ m. pentru furnizarea

d ft'rltelor mărfllrt şl material de construcţli h localul prImăriei şi illte 10calurl proprietatea comunei: dfgurHor;
fântâni in comună şi hotar; poduri in
comună ,1 hotar; drulllur'; st.azl comunalt'j recvizte de pompieriI; tucrărl
de tâmplar, mJ"sar, rotar. feru; constru;rea gardului ln jurul clm,tlrului
de vite ~ pe anUl 19~K
Lktat'unea se va tine tn conf. cu
aft 72 ş' urmAtoarele din Jegea cootabilitat .. publIce.
ChlşlIldfa 28 Dec. 1927.
No. 8.
Notar.

Publlcaţlune

de

licitaţie

II.

PrImaria comunei Măderat pub1i:1
cu ofrrte fnchlse p, ntru darea în Intreprindere a cărAu,iel comumie pe anul 19.:!8.
LCltaţiu[Jea va fi tinutA fn zIua de
licitaţiune

:.l6 Ianuarie 1928 in loeaiul primăriei
comunale, In conformitate cu L. C. P.
Cond tiunlle se pot vedea in bIroul
notarial.
Publicatlunea prezenti se la ce dia

I

cau%8 cA IIcltat unea PU hlieatl pe ziua
de .1 Oec. 19.7 a rAmas farA rezultat.
M~derat, la 29 Dectmyrle 1921.
No. 1.
Prlmdrl&

Nr 2

1

e
1

......

l
l

DUŞAN

..Nr 592

-

Specialităţile

44

bere

••

•
.....
..
J'It., _

Prlmăria

Piaţa Catedralei.

ziua de 21 IanuarIe 1928 se va .Inea
din nou

t

pretutindeni

iarnă

••

•

deschisă,

bere

ne~gră

No. 2357 -

•

• ••

malţ.

No.

...,.

~~~DZilul fH~ ri ~ ~ i
~e s~~~ ~~ terac~t~
~i ma~ini ~e ~alit

==~,

---

.-..~.

. Primaria.

]4.

.--

:III'::-:=:===-......
__
~=======4=======-===-:=·~=m1·
- "' lEF?

9~7 .

4

~ f.a Cr~clun s~ nu IIp.eascA d. pe ~8.a nimAnu!. J

_ ..... t

,.aca::a

,~

_

,i

Cele mai .splendide sob~ de te~a.lf!
cotă
mă1iini de gătit din ţ.ară ~

I

:

A ten

ţiul1e.

Cele mai fine
comode
eftine
moderne
durabile
şi eleganteindHt~minte se
con fe cţione azi1. la co·
mandi1. in atelierele IOAN
GOICEA, Arad, str. Emi·
neseu Nr.4.
Mare magazin cu un
bogat asortiment de pan. tofi ţii ghete de cea mai
superioari1. calitate pentru
oamne Ş:/'
Domni.

III
mutări
transformări,
III
PU~Hf~ .s~tia lui MHUR III USlf I~ III
~
Arad,
III
si din străinătate, reparatii de ori ce

ieI,

dela un loc la altul,
căptuşiri de părete din plăci de fayance se
pot face prin preturile cele mai reduse prin

I

I

Nr. 446

Piaţa Rog onoraful public a-mi da fot

Avram Iancu 3.

concursul.
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CitIţi şi răspândiţi

.

.,. c;w.:Q=~:a:1II.

ziarul

"TRIBUNA NOUĂ"

~,

(ea mai mare economie o puteti face
.

\

Prirrarla comune! Peciea aduce la
runoştirţt g nerall că l elt tia de 30
Dccembne a c remânând fArA rezultat, trl ziua de 21 Ianuarie 19.!8 se va
tlnea din nOI1 ltcitiltie publică pentru
cumpărarea lemnului. ferului scândurilor, tuburiJor de ciment necesue la
repar~tunile fânlAnllor, podurolor şi
edifKillor comunale in annl 19;8.
liclt.·ţl" se va tinea tn conf ,rm:tate
cu an. 72-80. din legea cor.tab. publ ce, cu oferle Inchise şi Sig'late•
PeclC'a, la 3 J Decembrie ) ~27.

o.o

•

pt:ntru vin-

Publicaţiune.

tare, de un grad 'nalt.

nutritoare cu dublu

publică

e

Pecica, la 30 Uec. 1921.
. No. 16.
Pr'mtJrfa.

SLlnt:·

Englisch- Porter

licltaţ

derea alor 2 tauri şi 3 veri neapţi de
pdlsire.
licitaţia se va ţinea tn conformItate
cu alt. 72 - 80, dm Irgea codab. publice, cu of~rte 1nchise şi sig late.

~

•

~~_t===:b::_=tZa=:
Il

de 30
Dec. 19.a rămanân1 Hlră rezultat, in

I.~~.P.'_~~'~.
1_~~'~
••
$I_~~~/_~~q

noastre de

comuel Peclca aduce la

cunoşt1rţa generală că Jlcitaţ'a

:: Record-SpeciaHi ::
•

...........

Publfcaţiune.

Bere TiUlişoreal1.ă

•

••••••,t .-..

•

cereţi

-------

ARAD. Strada Bucur

..

..v••

19.

NICU ARITON

BERAR,

No. 23!5-1927.

":~ă doriti bZe de o c~1itllte superioll~

Ilie NadaSk1

••••• ua. •••••
•
PosfiiuărÎ(] :
•..
••
si Croiforia

•••
•

I

Cpr sorij'nul O 1oratu1ui tmhlic Românesc -

.....

la llhete 20 lei. Rt'paraţli miii mic!
10 leI. Pentru fie care lucrare
g~ralltf'z pentru 60 zile. Rog
sp: Ij, DU! oncratulut publIc,

~

lLA

, .,

~~_b~~~_._'.1_'~~_$~~~_~~~~~_~

cOPII 40 Iri Rt'pararea tocurilor

I!-

aLA

la

PIOIitt'litul ghrtdor bărbăteşti
100 Id, damt lor 80 lei şi pentru

PIaţa PeşteluI

....

....

'
Peşte proaspăt şi sărat să capătă zilnic

Ca să vii facf'ţi ghde Cu preturi
redust'. Oht'te nui pentru dame
incepând de la boo lei in sus,
Ghete noi pentru barbaţ! începând de li 600 lel in sus.

78

TRrBUNA. NOI TA

569

dacă încălziti locuina, birou riie, atelierele cu

COC S de SILEZIA
care se vinde la Uzina de gaz Arad, cu preţul de lei 330.
Avem În depozit şi un asortimenf special de sobe pentru ~ocs
pe cari le punem la dispozitia publicului cu preturi foarte convenabile acor..
dând şi Înlesnire de plată în rate lunare.

Prin aceste sobe puteti eCQnomisi 40°10 fală de sobele' încălzite cu lemne.
I

•

Sobele se pot vedt"A 111 prAvălfa rzfn~lor ComuDAle dIn Str

Nn. 2'

TRIBUNA NOUA

P::IQ'. 4

InfORmtrClunl
,
DI. M :ceseu Decanul BarDului
dl. ministru CipOlanu. dl. Dmu
Brat/anu, dl. Al Nasla dir. gen.
al Impropnetdnlor, dl Sduleseu
inso. general al vânatoarei, dl. dr.
M1tanu, dl. Daior, Durma şi allii
al caror nume ne seapa ua fost
tn judetul nostru unde s'a aranjat
O vânătoare de 3 zile - s'au vLÎnor: 548 epuri, 180 fasani şt 4
vulpi.
Vândfoarea s'a Ideut in cornu~
nele Utveniş şi Sânpetru German.

In seara zilei de 4 Ianuarie
dl. Micescu cu Doamna, dl MInistru

Opăianu,

dl. Dinu 8,ătianu,

dl. pnAesor dr. Manolts;u cu
Doamna, cât şi ceilalti oasptţt
ai Aradului ca.e au participat la
vânătoarea dm judeţul nostru au
luat dt junul la dJ. prtfect 1. Georgescu.

*

•

Teatrului N~t1onal din Bucureşti sub conducerea marelui artist
G CIPRIAN şi cu concursul celebrului
.=omedlan 1. Mor tun, al telentatt'Î
artlste O ori n a De m e t re seu, D.
Slrteanu. N. Chlris, etc .• vor repraenta Marti 24 Ianuarie.

Este oaspe]e d-lui Prefect 1. Geor-

comedie in 4 acte de OI. O C, p r i an

Dt. profesor dr. Manolescu, senator de Arad, Insotit de d· na se
află in oraşul nostru pentru câteva

Artiştii

zile. -

O NI. U L

-Cuuanfarea d-Iui Dr. mihail

gtScu.

w........ ......

$4

U'"

CII

Mirtoaga

B 1etele la Oi eee 7 ana.

·-N .............. ,;';
mareuş

In

:J •

şedinta

dela

29 Decembrie

H. C. H Camerei de Comert.
Considerafiunf generale, cu priuire la sJuatia economică.

Ajunşi la sfârşitul

anului 1927, să

ni se dea voe ca să privim un mo-

ment asupra anului ce a trecut. Criza
economică, care a băntuii În anii de
după răsboiu aproape în fiecare tară
a Europei, - Învingătoare ori Învinsă,
nu a crutat nici iubita noastră Patrie.
Deşi criza s'a ivit la noi, poate
mai târziu, decât altundeva, - efectele
ei au fost Însă de aceiaşi gravitate.
Au pierit acei soldati ai frontului eco~
nomic, cari s'au expus cu imprudentă
şi neprecauliune in lupta economică,
ori s'au pretat la operatii pentru a că·
ror deslegare propriile lor forte erau
insuficiente. Falimentele şi insolvbilită.
lUe, cari s'au produs in anul trecut,
imprimă acestui au un timbru cât se
poate de trist. Nu voim a ne ocupa
la acest Joc, de motivele cljJi au produs aceste urmări, ci constatăm numai, că anul trecut este un capitol
foarte trist În istoria vietii noastră eco·
nomice.
Credem Însă, că sfârşind acest an,
Încheiem şi acest capitol, DUp6 alâtea
incerc6ri la cari am fost expuşi, va
urma o epocă mai ferictă. Să nu ne
lăsăm observati de tristele evenimente
ale trecutului; concJuderea Învătămin
'elor ce se desprind din ele, să o
încredinfăm acelora. cari au în mână
cârma Ţării.
La sfârşîlul unui au încheiat şi in
pragul celui nou, să ne Îndreptăm
privirea mai mult spre viitor, care ne
promite O recompensă pentru mizeriile
"tiin trecut, şi care în situatia de azi ne
pune în perspectivă cele mai frumoase.
Două sunt sunt momentele cari ne Îndreplătesc să sperăm aceasta. UnUI
este timpul foarte apropiat al stabili.
zării valutei' noastre, iar celalat începutul serios al lucrărilor de refacere.
Declarata oficiale al factorilor celor
mai chema fi ne vestesc, că stabilizarea
valutei se va face neconditionat în
timpul cel mal apropiat. Realizarea
imprumut uluI extern pentru acest scop
este înlr'un stadiu foarte Înaintat. Unul
din motivela boalei noastre economic e
va fi remediat şi fiindcă deodală cu
.stabilizarea cursului va fi sporit În mod
corespunzător şi slocul de bilete de
bancă, putem spera nu numai amelio.
rarea considerabilă a situatiei generale
economice, ci şi disparitia apropiată a
simptomelor cari o insotesc (lipsa de
numărar, dobânzile urcate etc.) Slabi-

Iizarea monetei şi sporirea stocului de
bilete de bancă in proportia necesi.
tătii circulatiei, Înseamnă O apropiere
considerabilă spre consolidarea vietei
noastre economice. Trebue să ştim
Însă, că numai aceste măsuri singure
nu sunt încă. sufic' ente. S'ar preta la
visuri ulopice celce ar crede, că stabilizarea este mijlocul miraculos. care
remediază foate neajunsurile. Amelio-

rarea adevărată o va aduce numai
int(msificarea şi incurajarm prin ori
ce mijloace PQsibile a muncei pro~
ductive.

q

de exemplu, că avem incredere in Leul
nostru, la un timp când aparentele ne·au
contrazis; rezultatul ne-a confirmat Însă
pe noi. Regretabil. că mare parte a
publicului, - care îşi formează păre
rea economică din intormajiunile de
multeori subiective. nu e destul de te·
meinică sau chiar tendentioase 8 zia~
relor, - devine de multeori şovăelnic.
Sperăm, că şi aceasta situatie va dispare. Ăcel avânt ce'J prevestim În viata
noastră economică, in urma măsu·
rilor ce se vor lua in viitorul apropial,
- va demonstra, că iarăş noi - cari
ne simtim deja ajunşi În pragul unei
epoce economice mai fericite. - am
avui dreptate.
Să t,agem învăIături dIn experientele
trecutului apropiat şi să evităm exage·
rările, să nu să cădem din nou in exlremităti. Să nu amăgească pe nimeni nici
perspectivele mai ademenitoare ale unei
epoce viitoare de desvoltare şi inflo,
ritoare, per.lru a face intreprinderi fără
baza solide. Fiecare să s€' angajeze
numai la ce '1 servesc puterile, şi un
lucru incept trebue terminat cu maximul de energic şi diJigintă, de care
este capabil. Dacă fiecare celătean va
!ac: la fel, atunci fără amânare se vor
Intaptui sperantele cu cari privim spre
noul an.
h'
t
f~
N u pu tem lOC ela aces an ara ca
să ne ~sprimăm multumirile pen1ru co.
laborarea dfi'sinleresHtă şi serioasă,
prin care Consilill nostru de AdminisA

y

trafie ne·a uşurai munca, ne..a Ole
încurajare şi sprijIn prin indicatiunJ
şi consulfatile alât de utile şi neces8lI
Cu muM satisfactie putem consla~
că interesul viu şi nescimbat al mei,
brUor s'a meutinut in tot timpul, f~
de cauzele Camerei nostre, ceeace s
evidenfiază..şl din împrejurarea, că. DOQ
nii Consilieri. s'au prezentat in numi
necesar la toate şedinleJe Consiliul
nostru. Nici un incldent turburător.
a împedecat munca nostră, nici mOQ
umbra unui disens de nationalitate SI
confesiune nu s'a observat Între n~
ĂnimaUa şi spiritul de jertfă a fied,r
membru al Consliulul ne·a creiat fel
cită siluatia,ca să putem fi cu drElJ
cuvânt multumiti de rezuUatele munc
noastre. Camera noastră cu autoriI!
te a·! stabilită şi sporită an de an,
stai până acum in baslionul apăriil
jusleJor interese ale comertului şi h
f!t{"t .iei. Sperăm că epocă
nouă J
senimbă şi rolul nostru. Nu vom'
avizati numai la rolul de apărar~ I
."nteJesul de pa na ac um, c'1 ne vom PI,
tea o feri şi noi munca noastră opel'\
de refacere şi creare. Pentru acees!
muncă apelez din nou la colaborare
valoroasă a Domnilor Consilieri. Dt
resc, ca acest nou an să Vă aducă rt
zu It a I e ŞI. succese muncII.. D-Voas tre ~i
4

V

I .. .

. . ":

numai aiCI la Cameră, CI şi In lOt.,
prînderile şi casele comerciale, a ctir(
patroni ori conducători sun!eti.
,
4*".

Cu prilejul An u 1u i Nou Organizatia
liberalA a Partidului National Liberal
expediazA urmAtoarea

TELEGRAMĂ
D~lui General Ari. Vo i foi an u
Fost Prim Ministru
Bucureşti.
Str. Ore/ari No. 2,

1-,

Progranla
Serbări

zilei Botezubd DOlIllU
lui I.su8 Cristo ••

La ora 10 şi jumătate s~
oficiat de către intreg clerul OI
todox al oraşalui un serviCIU re
ligios in Piaţa Catedralei orG
şului, la care au asistat:
1
Toate autorilătile civile şi ml
lilare, nolabilifă/ile oraşului ,
"i
întreg publicul.
Trupele din garnizoană cu ma
zici şi drapele au fost insirate îl,.
locurile fixate de Comenduire.
Pietei în înţelegere cu Prefeclurt

Chiar de acea trebue să salutăm cu
Cu prilejul noului lin, membrii Orbucurie veslea, că guvernul inlen\ioganizatiunei
liberale din judetul aradunează să Înceapă in timpul cel mai
lui
Îşi adresează primul lor gând spre
apropiat lucrarile de reface. La 20
crl. 8, avui loc acea importantă cons- iubitul lor preşedinte şi şef.
Trimitem urarile noastre calde de
făfuire la Ministerul Comunicatiilor,
sănătate
şi fericire bărbatului iluslru,
unde OI Priministru a Învitat pe ' con·
care
a
realizat
unitatea neamului şi a
ducătorii inslitutiunilor C.F.R., P. T. T.,
N. F. R. şi S. M. R., ca să îşi înain~ contribuit la opera de consolidare a Poliţiei.
Deasemenea publicul a ocupa
teze de urgentă programele de muncă statului român Întregit.
locurile
indicate de Prefectun
pentru refacere. Aceasta Înseamnă, că
Politiei.
şi obtinerea unui al doilea imprumut
Sfintirea apei, a fost anunlatt
extern se poate spera. Realizarea a·
prin
21 lovituri de tunuri
cesfui program ar Însemna incheierea
După
terminarea serviciulu
unei Întregi epoce de chinuri şi sufesfinţirei
apelor,
a avui loc derinte, ajunse in anul 1927 la apoge.
fi/area trupelor în fala Cated:
Aceasta epocă pare a fi fosl infrucralei.
tuoasă. dar totuşi necesară, fiindcă
..,. f f
""-""
munca refacerei a trebuit pregătită şi
realizar~a operelor mari, ştim, că nu
Oară \
I
se poate face de zi pe mâine. Acest
•
Cum se vor face impunerjJe
interval al transformării, al fermentărli
al noului aranjament şi 8 pregătirei
comerciantilor şi industriaşUol
poate a durat la noi un timp mai inMinisterul de finanţe a trimis o •
delungat decât în celelalte {ări din
dr:esă ministerului de indrustrie •
Europa, dar nu trebue să uităm, că
~. , ' .
,
comerţ prin care se arată că s'a făcu
avizati exclusiv numai la propriile n08CUD')Scut şi cameriloT de comert şi in·
dustrle lămuririle cu privire la impu·
stre forte. am avui de Înfruntat piedeci
Oşteanului brav şi valoros. a cărui
nerl1e comisiilor anullle. '
uriaşe. Important este, că azi am ajuns
energie şi ştiintă militară a contribuit
Se mal preclzeaz~ că o exactă ţ'neT(
in sfârşit la drumul, care conduce spre intr'o măsura llşa de Însemnată la vk- a rl'g strelor de către comercianţi "
un viitor mai frumos şi fiecare trebue foria armatei române şi la desrobirea induSlrlaşl nu poate creia IllfLcultă~
să păşească cu Încredere fermă şI noi
comisiilor de impunere.
pământului nostru, îi trimitem de aci
sperante pe aceasta cale.
noi m'embril organfzafjunei liberale, cu
La lucrarile-din atwl- acesta. car,
Suntem convinşi că guvernarea va acest prilej. foată recunoştinfa pe care
premerge În munca mare a refacerei i-o poartă un neam Întreg.
vor incepe in Ft bruarie, camerile de
cu exemple nobile. Dar în aceasta
Fie ca bunul D.zeu, să vă tină Încă comerţ şi Industrie fşi vor trimite de'
muncă constructivă şi ffiuritoare treIfgaţi dintre acel comercianţi fi inmultă vreme în vlafă pentru ca să fiti
buie să la parle fiecare cetatean al o pildă a virtutii celătăneşti pentru ge- d ustrlaşl cari cunosc ill amănunt vlaţ.
tărIi, Nu·i permis să. fim neÎncrczători.
neratiile chemate pe viitor, să inlocu. ecollom1c1 local! şi care în acela,
Trebuie să avem încredere in forta vi· lască, la îndrumarea acestui neam, timp trebues! sA fle judecători drepl
tală a poporului nostru, care înfruntând
marea generatie,. printre fruntaşi careia pentru a nu păTUni nici Interesele "tatoate piedecile va înfăptui toale posi- Vă număraji
tulut, tllndcă in chiar normele date
biJită tile viitorului mai frumos. Nof, nu
com!sil1or de lmpuneri se aratA ci
Vice Preşedintele Organizatii.
cootrlbuintlle trebuelc fixate tu apl~
ne-am pierout credinta în reuşita re·
Dr.
Aurel
Demian
rlttll drE'oUtef.
culegerii tării Am afirma' sus şi tare,
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