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Opinia publică, alături de par
tidul national.libera) veşlejeşle ca· 
tegoric pe loIi politicianii meschini 
cari abat pe preoti din drumul 
lor şi cari in palima lor crimi
nală Încearcă - din fericire fără 
nici un succes - introducerea 
Bisericei În luplele politice. 

~. Redacţia şi , ~ 
~ 1 ministra1ia Ar. 
a, Bulevard. Regii 
a Maria 10. Etaj 
le -
(). Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Anul V. - N-rul 27 '1 Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II Arad 1 Iulie 1928. 

~, Conferinţă administrativă. 

~ 
, 

01ariu şi Boariu rev. şcolari ra- pernă, şi care să nu-şi primea
portează asupra învlltământului scă discutia insemnătătii ei. La 
din această plasă. Cer concursul fiecare comunll, ochiul veghetor 

d De un timp incoaci, şeful adm. 
i ' Judetene a instituit conf. admini
d, strative la cari invitll toti factorii 
iU~ chemati în acumularea energiilor , 
8~ pentru sanarea multor neajunsuri 
J de cari sufere colectivitatea po· 

;alJ pulatiunei. 
i ' Aceste conveniri, plasate cu 
m gândul de indreptare şi indrumare 
~ pe toale terenele, sunt efluxul 

" unor impulsiuni de reconstruire 
r socială. Creatoare în foate do
ri meniile, prin aceste înlrunL i se 
ir" abat pe dir ările binelui obştesc, 
~ri gândurile desvoltării umple şi se 
~p~ adună în. mănunchiu frătesc ele
Ici· mentele încercate în lupte de re
iti' inviere colectivă. Puse în centrele 

plăşilor, transformă pSihologii ero
~e nale şi deschid largi orizonturi de 
d muncă constructivă, prilejuri deci, 

de preocupări trecute de dome
niul grijilor mărunte, în actuali
tatea conştientă a sfortărHor su-

-1 perioare. Să se cerceteze cu tai
g~ nidi grijă problemele părândate 

~ J" in discutiuni precum şi dorinte e 
. mari a le realiza, se va inarL

ID . cula ca lege cerutll de impreju
I • rări inaugurarea acestui sistem 
Irei dovedit ca o cerintă a instincte
leţl lor prăvălite in credeuri folositoare 
tu] ŢărU, Pornite din însufletirea dlui 
. prefect Oeorgescu" prin ele se 

t revinde că drepţuri dripite de fun
~ef etionari abusivi, şi se netezeşte 
e drumul faptelor româneşti În toată 

{it complexitatea lor. Câte daruri nu 
llr se spun, ~ i câte credinte nu se 
în mântue prin prec~pteje neconte-

nite ce se dau ca un balsam 
vindedHor de multe primejdii des-

1
1ăntuiteI 

In 27 Iunie a. c. o asHel de 
conferintă adm. s'a tinut în Chi-

~şineu-Criş sub presidenţia D-lui 

J 

prefect Oeorgescu DSa, in dimi
neata zilei a plecat din Arad in

tăt sotit de Dnii N. Cristea insp. 
'ad şcolar, Aron Petrutiu prim notar 

~ Judetean, Căp- Angelescu Corn. 
-l Comp. de jandarmi, N. Nasta dir., 
laJ. Novac inginer silvic, Bartoş ing. 

! judetean, Stoicescu cons. agr. şi 
Olariu rev. şcolar. In comună au 
fost intimpinati de Onii Or. La
zar deputat, Dr. Bejan pretor, 
Df. Barbu protopop; Boariu rev. 
şco de cir. şi de multimea preo
lilor, învăţătorilor şi sătenilor, ve
nili din toate satele plăşii să-şi 

telf depună c~ ~mo1ie sinceră dole-
81j· antele ce-1 lmpreşmue. 

. Ţinută in "Casa culturală" a 
-meseriaşilor, se deschide de D·I 

prefect Georgescu in tăcere de 
r_hiserică. D-sa înşiră cu dragoste 

l de român rostul acestor conve· 
I niri din cari, prin zelul şi devo· 

-llamentul tuturor fiilor plăşii se 
descarcă, în fapte vrednice sfor-

tările armoni sate. Doresc, zice d-Iui prefect în aplicarea obliga- al Dlui prefect îi împarte drep-' 
D'sa, ca în povestea deinuirii tivită tii şcolare şi ducerea cu suc- latea legală. Unele chestiuni au 
noastre pe aceste meleaguri să ces înainte a chestiunei, construc- fost aranjate momentan, ceeace 
se inşire cultul amintirilor, stors tiile şcolare. Reflectând d·1 pre- a făcut o escelentă impresie. 
din vrednicia şi fortele oamenilor fed zice că concursul său în ce Cele descoperite îi oferă prilej 
de bine. In lupta ce se dă prin priveşte aplicarea integrală a le- să-şi depună tot cu aceeaş stăm
inrudirea organică a intereselor gii inv. primar' este indiscutabil, intă puterile neamului. 
superioare, impulsul muncii orân- lşi va face datorinta de român, Fiind programul epuiZat, DI. 
duite să fie supremul nostru ver- conşHu de puterea cult urei na1io- prefect printr'un discurs mutu
set iar generatiile ce- ne vor ur- nale. In privinta ccnslructiilor meşte celor ce au venit să-I a
ma să afle cu respect şi venera- şcolare asigură pe cei prezenti jute in opera constructivă de 
Uune fiorul descinderilor noastre că nu va rămâne comună în care care este dânsul împreşmuif. 
nationale. Apelând la dragostea să nu se ridice lăcaşuri de cuI- Prin munca noastră colectivă 
de pace şi întelegere a multimei tură prin cari să fişnească la su- vom pune temelii solide acesteÎ 
adunate, declară şedinta deschisă. prafaiă expiratiile neamului româ- Ţări şi aşezamintelor ei. Nu mă 

Cuvintele O-sale sunt răsplătite nesc, Din această sfortare mi-am îndoiesc, zice dsa, că voiu fi 
cu ovalii călduroase. Dând cu- făcui un cult, continuă d-sa, şi urmat in acest pas al meu de 
vântul d-Iui pretor Dr. Bejan, a- mă închin lui ca înaintea unui toti cei ce, gândesc in sensul 
cesta într' o expunere amănuntită aHar. Aceste afirmatiuni ale d-sale credintelor mântuitoare ale nea
afişează tabloul stărilor din plasa sunt răsplă1itecu puternice aplauze. mului. 
Chişineu-Criş, cu date precise cu- Urmează apoi rapoartele Dlor Prezentii îi fac ovatii, căldu
Iese din desele sale pribegii prin medici, Dr. Brădean, Or, Marta roase cari denotă dragostea cu 
cele sale, enurnără situatiile co- med. de plasă, ing. silvic şi a- care·] incunjura in realizarea 
munelor din toate punctele (e gronomul regional cari expun dorintelor bune. 
vedere. Atât vrednicii1e conducă situatia în ce priveşte specialita- Aşa s'a sfârşit aceasta conf. 
torilor cât şi unele lipsuri ailate lea dânşilor. adm. care în felul aranjării ei a 
cu ocazia inspectiilor, toate sunt Duoll masă se iau în cerce- mânal cu mult înainte carul in· 
trecute prin sita expunerii. Ra- la(k ~pedală dolean1el~ comune- leresului neamului . 
poriul prezentat a făcut o adâncă lor. Poporul condus de preoti, Laudă se cuvine celui ce a 
impresie asupra prezenUlor. invătători, notari şi primari trece făcut din tr'ânsa loc de desco-
După cetirea acestui raport, in revistă neajunsurile ce bântue periri multiple şi de nădejdi in

ia cuvântul d-} Prefect Oeorgescu în comunele plăşii. N'a rămas firipate, Dlui. prefect Georgescu. 
şi în studiul său general asupra chestiune care să . nu fie desco- Rap 

!~~t~r ~~s.;l~fli~t~~~~~~~tii~~ ~u~ 1- · c*. - - .. ~- ~"'. ne, c
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turor celor desfăşu~a!e. In.~u~ca Valuri alInate 
mea de şef al admlmstratlel, zice • 
d-~a, nu mll voi intimida de tim-
puri şi depărfări în sanarea ne- In fine, dupa agitatia colectivă ~ atmosjera creiată in Iunie a. c. 
ajunsurilor cari opresc progresul în care au zăcut toate jibrele a pus-o in jaţa realităţii oprind 
nostru social. Crede, că cei ce Europei, peste apa tulbure a astfel pe vecie svâcnirile infier
se conduc de aceleaşi gânduri procesului optanţilor s'a aşe- bântatafe-i mentalităţi. Dacă, lnsă 
ii vor întinde ajutorul neceşar. zat definitiv armonia păcii. Ver- mai intonează melodia mângăerii 

Ia cuvântul apoi deputatul Dr. dictul Consiliului Societăţii Naţiu- prinsă în refrenul; nem, nem, soha 
Lazar care desvăleşte unele lip- nilor a închis pentru totdeauna o face pentru a atrage atenţia 
suri ce se perpetuează şi cari anii-camera creatiunilor bastarde opiniei publice magh:"me dela 
împedecă realizarea dorintelor ale vecinilor reca/ci/rant/, şi prin dezastrul in care au aruncaf-o 
bune. Şoselele nationale deterio- rostul raportarulul a lăsat spe- furnicarul ploconelilor şi indrds
rate, salubritatea publică, chestia cificarea inţelegerii pe seama plă- neala unei politic; ascunsd în 
bisericească şi ş:olară, toate sunt, mădelii noastre etnice. Din anul sdrenţele minciunii. Pentru nof, 
atinse in cuvântarea d·sale. In 1922, când reforma agrard Ar- era evident intrarea în dreputul 
deosebi mulfimea prezentă ară- deleană s' a pironit ca punct nostru in te r n şi nu am jus
mas consternată de expunerea de recullt)ştinţă fald cu jertjelt; lifical n d văI i rea cu dosare 
făcută asupra comunei Talpoş, În aduse, espropierea a v e r il o r pline fantasmagorii purtate de 
ce priveşte edificiul şcoaJei con- imense pentru ceata luptătoare, contele Appony, marele iesuU, nu 
fesionale, care în loc dea să fi dat calvarul de apărare aproape tot putem Insă să înţelegem sgomo
destinatiei peDtru care s'a creat, la 3 luni ne surescita nevoii şI tul asurzitor al naţ.-ţăraniştilor 
a fost inchiriat unui jidan, care ne punea ln postura de firi agi- cari In cele mai mari infrigurari 
a deschi5 cârciumă în nemijlocita tate. Dela Geneva la Haaga, Paris naţionale sau prins ln hora sim
apropiere de bise"ică. Atragem Londra etc., frtintura de Etelkuz paticd a vecinilor maghiari. Pen
în acest loc atentiunea P. S. Sale cu producţia ei exorbitantd de Ira ei, procesul dela Geneva a 
D-Iui Eph.cop, asupra acestor rele, neadevăruri şi jigniri, ne-a pur- fost prilejul defaimarii şi epopeea 
rugându-l a le pune capăt, dacă lat pela toate icoanele ja/şilor în juriilor. Descifrând din Irage
doreşte să mai numere credin· ei cristoş', şi ne-a desvelit tot dia clipelor numai povestea gu
cioşi În respectiva comună. Dr. noianul de descoperiri şi invenţii verndril, in sgomotul ei au în
Barbu protopop tractual înşiră atavice. Furişată dupd gardul cordat harfele cântdrllor de dis
unele neajunsuri ce se pun în gdldgelii naţ.-Idrdnist dela noi tingere şi au imbogdţit vocabu
calea ridicării morale a popula- şi cuprinsd în braţele lordulai larul specific al isbucnirilor ne
ti unii. Roagă pe d-I Prefect de semil Rothermere, sintaxa gra- ruşinate cu încă câteva espresiunl 
ajutorul său pentru zidirea bise- maticei în care s'a strecurat nu trase din psihologia lor avenfu-
ricei din Chişineu·Criş. D-nii mai atribute de pedagag indcrii, Urmarea in pag. 3-a. 
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Serviciul Tehnic al Juatului Arad. 

No. 1728 11928 

Publicaţiune 

Primdria comunei BJntcşti. 

No. 67. 11928. 

Publtcaţ{une 

Se publică licilatiune publică pe zi· Se aduce la cunoştintă generală că 
u a de 28 Iulie 1928 la ora 10 pentru În ziua de 30 Iunie 1928 oarele 11 va 
lucrările de repararea clădirei medi- avea loc la primăria comunei Bonteşti 
eului de circumscriptie din Spineni cu licitatie publică cu oferte inchise pen
suma de lei 20.000 I Iru cumpărarea unei pompe de apă 

CondiFunile de licitatie se pot ve· pe seama comunei; in conformitate cu 
de a la serviciul de poduri şi şosele dispozitiile legii contabilitătii publice. 
din Arad Între orele oficioase. Ofertele sigilale Se pot trimite pe 
- Licitatia se va tine în conformitate adresa primăriei Bonteşti. 
cu dispozitiunile legei contabilitătei Bonteşti, la 20 Maiu 1928. 
publice. Primdr:a. 

No. 502 
Arad la 18 lunie 1928. 

. Sffv:ciul Tehnic al jud Arad 
No. 492 Serviciul Tehnic al Judetului Arad. 

• No. 1730 11928. 

-:'ublicaţlune 

Se publică licitatiune publică pe ziua 
de 28 Iulie la ora 10 pentru lucrările 

de repararea clădirei preturei din co· 
muna Şebiş cu suma de lei 20.000. 

Conditiunile de licitatie se pot vedea 
la Serviciul de Poduri şi Şosele din 
Arad Între orele ofiCioase, . 

Licilatiunea se va fine in conformi· 
tate cu dispozitiunile legei contabilitătei 
publice. 

Arad, )a 18 Iunie 1928. 
Servlciili 1ehnic al j/J.d. Arad, 

No. 486 

No. 1731 I 1928 

PUblicaţlune 

Se publică licitatiune publică pe ziua 
de 28 Iulie 1928 la ora 10 pentru luc· 
rările de repararea clădirei pre{urei 
din comuna Hălmagiu cu suma de lei. 
20.000 

Condifiunile de licifatiune se pot ve· 
dea la Serviciul de Poduri şi Şose· 
le din Arad între orele oficioase. 

Licitatia se va fine in conformitate 
cu dispozjfiunile legei contabilităţei 

publice. 
Arad, la 18 Iunie 1928 .. 

Serviciul Tehnic al jad. Arad. 
No, 487 

No. 1732 I 1928. 

Publlcaţiune 

Se publică Iicitaliune publică pe ziua 
de 28 Iulie 1928 la ora 10 pentru luc. 
rările de repararea clădirei locuintei 
medicului de circumscriptie din comu
na Hălmagiu cu suma de lei 10.000. 

Conditiunile de licitapune se rol ve· 
dea la Serviciul de Poduri şi Şosele 

din Ârad inlre orele oficioase. 
Licitatiunea se va tine în conformi. 

tate cu dispozifiunile legei contabilită· 
tei publice. 

Arad, la 18 Iunie 1928. 

Serviciul Tehnic al jud. Arad. 
No. 488 

No. 1725 1 19?8. 

PUblicaţiune 

Se publică Iicitatilme publică pe ziua 
<le 28 Iulie 1928 la Ora 10 pentru luc· 
rările de repararea clădirei prefurei 
din comuna Chişineu cu suma de lei 
20.000. 

Conditiunile de licilaliune se pot ve. 
dea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad Între orele oficioase. 

Licitajiunea se va fine in conformi· 
late cu dispozitiuni1e legei contabilttă-
1ei publice. 

Arad. la 18 Iunie 1928. 
Serviciul 1ehnic al lud. Arad. 

No.489 

No. 1729 I 1928. 

Publicaţlune. 

Se publică licitafiune publică pe ziua 
de 28 Iulie 1928 la ora 10 pentru luc
rările de repararea clădirei dela pre· 
tura din comuna Ineu cu suma de lei 
40.000 

Condiliunile de licitaflune se pot ve· 
dea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad Între orele oficioase. 

Lidtatiunea ~ va fine În conformi
tate cu dispozifiunile legei confabilită
fei publice. 

Arad, la 18 Iunie 1928. 
Serviciul 1 ehnic al lud. Arad 

No. 498 

No. 1126 : 1928. 

PubHcaţlune. 

Se publică licitafiune publică pe ziua 
de 28 Iulie 1928 la ora 10 pentru luc
rările de repararea clădirei prelurei 
din comuna Radna cu suma de lei 
80.000. 

Condiliunile de licitatiune se pot ve· 
dea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad Între orele o:icioase. 

Licitattunea se va tine În confomi· 
tale cu dispozifiunile legei contabilită. 
tei publice. 

Arad, la 18 Iunie 1928. 
ServicUlI 7ehnic al jud. Arad. 

No. 497 

No. 1736 11928. 

PdbUcaţiune. 

Se publică licitafiune publică pe ziua 
de 28 Iulie 1928 la ora 10 pentru luc
rările de repararea clădirei preturei 
din comuna Şiria cu smna de lei 
40.000. 

Conditiunile de licitatiune: se pot ve· 
dea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad Între orele uficioase. 

Licitapunea se va fine În conformi· 
tate cu dispoziliunile legei contabilită. 
fel publice. 

Arad, la 18 Iunie 1928. 
Serviciul Tehnic al jud. Arad. 

NO.496 

No. 1124 1 1928. 

Publicaţlune. 

Se publică licitatiune publică pe ziua 
de 28 Iulie 1928 la ora 10 p entrtt luc
rările de repararea clădirei preturei 
din comuna Nădlac cu suma de lei 
40.000. 

Condifiunile de licitatiune se po't Ve
dna la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad Între orele oficioase. 

LicitaUunea se va tine În conformi. 
tete cu dispozipunile legei contabilită. 

tel publice. 
Arad, la 18 Iunie 1928. 

Serviciul Tehnic al Jud. Arad. 
No. 4Y5 

I 

No. 1122 1 ~1.928. 

Pd-bUcaţiune. 

Se publică l\citaliune publică pe ziua 
de 28 Iulie 1928 )a Ofa 10 pentru luc
rările de repararea clădirei preiurei 
din comuna Aradul-nou cu suma de 
lei 40,000. 

Condiliunile de licilajiune se pot ve· 
dea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad Între orele oficioaf,e. 

Licilatiunea se va fine în conformi. 
tate cu dispozitiunile legei contabilită. 

fei publice. 
Arad, la 18 Iunie 1928' 

Serviciul 7 ehnic al jud. Arad, 
No. 494 

No. 1123 I 1928. 

Publlcaţiune. 

Se publică licitatiune publică pe ziuil 
de 28 Iulie 1928 la ora 10 pentru luc
rările de repararea clădirei preturei 
din comuna Pe cica în Suma de lei 
40.000. 

Conditiunile de licita{iune se pot ve
dea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad Între orele oficioase. 

Licita(iunea se va line în conformi
tate cu dispozitiunile legei contabilită
tei publice. 

Arad, la 18 Iunie 1928. 
Serviciul Tehnic al lud. Arad. 

No. 493 

Primăria corn. Curtici 
Nr. 1901 1 928. 

Publlcaţtune. 

Primăria comunei Curt/ci pu
blică licitaţie minuendă pentru 
furnizarea alor 8 vagoane a 100 
q lemne de foc, necesare la In
călzirea localurîlor primăriei şi 
locuinţei notariale, 13 vagoane a 
100 q pentru şcoalele primare de 
Stat şi 11/ 2 vagon a 100 q pen
tru percepţia fiscală. Lemnele 
trebue să fie bine uscate, de ca
litatea primă şi lipsite de putre
gai şI noduri, llferate ab gara 
eurtici. 

Licitaţiunea se va tine in ziua 
de 6 Aug. 1928 ora 10 a.m. in 
biroul primăriei, cu oferte lnchise 
şi in conformitate cu dispoz:ţiu
nile legii contabilităţii publice. 

La caz că această licitatie nu 
va avea rezultat, licitaţia II a se 
va tine in ziua de 20 Aug. 1928. 

Curti ci, la 20 Iunie 1928. 

Primaria. 
No. 499 

Primăria corn. Curti ci 

Nr. 1900 I 928, 

Publicaţlune. 

. Primăria comunei Curtici pu
blică Hcitaţiune minuendă pe ziua 
de 30 Iunie 1928 ora 10 a. m. 
pentru repararea trăsureî corn. 

Licitaţia se va ţine prin oferte 
inchise conform dispozitiunilor 
legii contabilităţii publice. 

Curtiei, la 20 Iunie J 928. 

No. 500 Primăria. 

. 
Nr. 388 I 1928. .. 

Publlcaţtune 

Terenul de vânat al comunei 
Şimandul de jos, cu suprafata de 
circa 4,000 jug. se va exarenda 
prin licitaţie publică în ziua de 

Nr. 27 

23 1 ulie a. c. ora 8 a. m. in 10 
calul primăriei pe timp de 10 
ani incepâ 1d dela 1 Sept. 1928 

Ucitaţra se va ţ:ne in confor. 
mitate cu art. 72-83 dm leg~a 

cont. publ. cu oferte s.:rise şi si 
gilate, însoţite de o garanţie d~ 

10°/0 a preţului de strigare. 
Condiţiunile de licitaţie se pot 

vedea în biuroul notarial al ace 
stei comune 

Şjmandul de jos, 10 Iunie a.c 

No. 506 PrImăria. 

No. 1721 11928. 

Publicaţio.ne . 
Se publică licifatiune publică pe ziuc 

de 28 Iulie 1928 la ora 10 pentru luc .~ 
rările de repararea clădirei locuinte 
primprelor, pretor şi biurourile pre 
turei din Spineni cu suma de le 
10.000+5000+165,000=180,000. ~ 

CondiUunile de licitatiune se pol ve ,j 

dea la Serviciul de Poduri şi ŞoselE: 
din Arad între orele oficioase. ~ 

Licitafiunea se va tine in conformi·~ 
tale cu dispozifiunile legei conlabiiită l' 
lei publice. 

Arad, la 18 Iunie 1928. t 
Servi:iul Tehnic al jud Arat I 

No. 401 

No. 1764 1 1928. 

Publicaţlune 
~ 

Se publică licitatiune publică pe ziu ~ 
de 28 Iulie 1928 la ora 10 ti 2 pentn 
lucrările de repararea clădirei prefec 
turei Arad cu suma de lei 300,000. I 

Conditiunile de licilatiune se put ve p 
dea la Serviciul de Poduri şi Şosel~~ 
din Arad între orele oficioase. p 

Licitaliunea se va tine în conformi 
tate cu dispozifiuni1e legei contabiHtil 
fei publice. 

Arad, la 18 Iunie 1928. 
Se/viciul 1 ehn!c al jud Arad 

No. 490 

Prim. corn. -.)lmandul de jos 

N '. 388 I 1928. 

Concurs 
Primăria comunei Ş'mandul d 

jos, publică concurs pentru fode 
plinirea următoarelor posturi va 
cante Ia această prImărie: 

Un post de secretar de notar 
Un post de agent. 
Un post de caSS3r comunal 
Pentru postul de secretar d 

notar pot reflecta numai candi 
daţi cari au diplomă de nctar 

Cererile ni se vor Inainta c 
toate documentele prescrise pân 
la 20 lulie 1928. 

Şimandul de jos, 3 Iunie 1928. 

No. 504 P,imări~ 

Nr. 388 I 1928. 

Publicaţiune. 
" 

Primăria corn. Şimandul de jo~ 
publică licitaţie pentru furnizare 
alor 6 vagoane de lemne de foc 
pe ziua de 20 Iulie 1928 ora 
a. m. la primăria comuneI. 

Caetul de sarcini se poate vede 
in biuroul notarial. 

Şimandul de jos, la 3 Iunie J 928 
No. 505 Primat!. 
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(Continuarea de pe pag, 3,) ralii romdneşti. Ca un vulcan în 
erupţie, presa Înstrdinatd prinsă 

8 rioasd. Croiti să se distanţieze in ocrotirea demagogilor de bâl-
În fiecare zi dela treptele con- eiu, au formulat cea mai mur

r- ducerii, transformaţii din mie- dard lavd şi cea mai detestabilă 
~~ IUleii de eri in tigrU de astazi, propagandd antinaţionald. Cer
ii stau apucat sd opereze În idei nea la nu mai confenea in sub
l~ confrare intereselor neammului şi versltdfi, iar pistruiaşii In espresii 

l cauzei sfinte ce o discuta. Des- desastruoase, acum, s'au liniştit, 
:lI chideţi numai gazetele lor de pe ca o mare lurtunoasd, care a ri
l acea vreme şi veţi rdmânea zd- dicat la suprafaţă spuma lnval-
• paciţi de atitudinea condamna- burării şi gunoaele asvdrlite pe 

bilă ce şi-au însuşit-o şi cu care I ţărmul liniştii cdlcate in picioa
muşcau in cele mai sfinte aspi- rele discontidt!rdrii. 

..... ............. .%.- ..... ~ ... ' .... ,... ...' ..... ..... ţ b""'. 5Q 

Din roadele guvernării 
de astăzi. 

!: Greşelile partidului Naţional-Ţărănist. 
;e Cand judecăm starea unei ţări, sau bue să li se deie timpul pentru a face 
€ ,chiar a unei plrtl dlntr'ânsa nu trebue tot binele ce sunt fn stare să·1 facă. 

·să uităm cum a fost ea in trecutul cel Vom arăta mal la vale pentru ce 
'e1 
'IJmal apropIat şi fll acelaş timp să ne guvernul de astăzi nu poate şi nu tre-
. ţOllm o.::hil Împrf'jur, cum spune ia Sf. bue să se retragă dela carma tărll. 
· Scriptură, spre a vedea cum trăesc alte Guvernul de astăzi, alcătuit din blr-

~l 
IY iri şi alte noroade. baţll cel mai pricepuţi şi mal Încer-
a România a trecut prin războI. Bo- cai! pe care it are ţara, are un pro-

Aţllle s'au cheltuit toate pentru do- gram de legi şi de imbunătăllri prin 
, ândirea !sbânzli; - cel mal. bun! şi care toată viata tărll şi viata fiecărui 

at al voinici dintre fiii el au plătit cu cetăţean va fi uşurat! in toate privln
iata lor indeplinirea visului Unirei de tele. 

.otdeau na şi pentru totdeauna. Deşi ne găsim numai după câte-va 
NI m tc nu s'a mai lucrat in acea luni de cârmulre a acestui R'uvern, 

'reme din cele ce fusese pentru bInele faptele au inceput să dovedească că 
uluror; şI În cei dintâl ani nfcl nu se făgăduielile lui nu sunt vorbe In vânt 

U utea lucra. şi că tara poate aştepta cu Incredere 
In lipsă de b,ate, lipsă de averi! roadele muncel neobosite pe care el 
~c Fări preget fosă s'a inceput a se o pune in slujba nevollor obşteşti. 

o spodări. Azi abia după 10 aDI, în Care sunt aCe6te fapte toată lum ea 
1€"lmp aşa de scurt, lucrurile şl·au luat le ştie şi le slmte. 
~11nf~tişarea lor ottfşnuită, in cât multi Guvernul asigurd liniştea tdrii. N i-

~Icl nu pot să-şi mai amintească prin meni nu poate uita după cum nimeni 
lli -au trecut. nu pOlte tăgădui, că moartea marelui 
ită Dacă o clipă ne oprim În loc gân- Rege Ferdlnand a fost un ceas de a

ul şi punem in balantă ce-a fost şi dinei durere, dar a fost şi un ~eas de 
m era acum zece ani şi ceea ce e iHa cumpănă pentru tară. 

:ld zi, nu putem să nu rAmânem uimiti, DuşmanII dIn afară socoteau şi nă-
ândri de noi inşine, cu un simţă. dăjduiau că moartea Regelui Fcrdl
ânt de netărmurltă recunoştlntă pen- nand va fi un prilej de turburări şi 
u acel ce-au condus treburile obşteştl, de slăbiciune În viaţa lăuntrică a Ro-
entru că toată munca şi toată pute- mâniel. 
a lor de gândire au inchlnat,o aces- Ei mărturisesc astăzi că făcuseră şi 
I prefaceri la bine. ordinea de bltae a trupelor ce trebu-
ŞI acest simţlmânt devlne şi mal iau să ocupe o parte a României, dacă 

ainic câud privIm cum au trAit şi au ~ la moartea Regelui s'ar fi intimplat 
le opăşlt alte ţări ce-au trecut şi ele turburări in !ar ă. . 

in război' la mal toate sărăcia e mal Guveroul losă, prin mhurlle chlb-
la are, birurile mal Rrele; ele se resimt zulte ce a luat şi prin cumintenia po-

că de urmările războiuluI. porului român, a făcut ca acest ceas 
:ar Noi am şi fost printre cel mai du- greu să treacă în cea mal desăvârşită 

ros izbiti şi sprijinul altora am avut linişte. 
laI âodrfa de a nu-I cere decât acum In acelaş timp ordinea la Domnle, 
d ad el nu poate însemna o mlcşo- hotărâtă prin legi şi prin voinţa ma
di re a demnlUţlt noastre şI a dreptu- r~Juf Reg: Ferd!nand, a fost statorni
· lor noastre de popor liber. CItă prin IDdepllnlrea tututor formelor 
,ar Singuri, cu mijloacele noastre, sub legale, iar ţara şi-a putu.t urma viaţa 
C cuminte şi prevăzătoare cârmulre de toate zilele liniştită ŞI neturburată, 

ln"ntr'un morman de ruine ne-am re~ nici dinlăuntru nici din afară. 
ădlt casa noastră rOil1â.~ească şi a- Guvernul a ~tlUt, prin urmare, tn 
m ne gândim la chlverolsirea ei. acea imprejurare grea sd chezCtşuiascd 
Cum am ajllns la aceasta şi cum liniştea ţării şi mersul re2ulaf al vietei 
m ajunge la tot ce dorim, se va statului. 

===tedea mal la vale splculnd câte-va Mai in urmă, guvernul a ştlut să 
.n Ifgiulrlle noastre mal de seamă zădărnicească toate uneltirile ce se 
ntre care unele şi-au. dat, Iar altele făceau pentru a turbura viata itatulul 
nt !le cale să-şi dea toată rodnica lor. şi a se sdrunclna temeJiUe pe care se 
Guvernul de astăzi a fost chemat reazimă Dinastia glorioasă a RomânieI. 

· cârma statului cu o insărcinare bine Guvernul I,i indepline,te programul: 
I 051lJurltl şi de toţi ştiută: sa lnldture ·Uşularea ddri/or. Dar odată cu această 
:re, VOile ce apasf1 ţara şi sI! o lndru- hotărâre neşovăelolcă de a apăra aşe
roc~.te pe cdile unei vieti de pace şi de zămlntele de temelie ale statului ,1 
a r~Pdşlrea pentru toţi fiii ei' de a păstra J1nlştea de care ţara are 
d ~ Nevoile sunt multe şi greutăţile nevoe, guvernul s'a pus pe muncă 
elari, dar aceste nevoi şi greutătI nu harnică pentru a-şi indeplini progra

t ti trecute prin schimbarea guver- mul cu care ]a venirea lui la carma 
t28 lor la câteva lanl, el prin munca statului, s'a legat in fata ţării. 
lIior clrmu·tori ~priceputl cărăra tre- (Va nrma.) 

InfORmftllunl. 
Partidul naţionat-ţărănesc in

sultă în faţa streinătăţei tn bloc 
magistratura ţărei pe care o pre
zintă ca fiind conruptă. Nici cei 
mal Inverşunaţi duşmani ai Ro
mâniei n'au indrăznit să susţină 
această calomnie. 

Opinia publică va avea prile
jul să vadă incă odată lipsa de 
patriotism, orbirea şi indrăzneala 
celor ce pretind să guverneze 
când-va ţara pe care caută să o 
înjosească şi s'o bârfească cu 
neruşinare in faţa streinătăţei, 
tocmai În clipa când are nevoie 
de Intreg prestigiu] şi creditul ei. 

• 
Tinerea in seamă a dobânzilor şi a-

mortizmentelor la impuneri. Ca.mera de 
Comert şi de Industrie din Arad a pri
mit ordinul Ministerului de Finanţe 

No. ]6')409 din ]6 Iunie •. c, conform 
căruia dispoziţiunlle art.-lul 31 din le
gea pentru unificarea contribuţiunilor 

directe au un caracter general; deci 
ele se referă la orl;:e contribuab' 1, fie 
e] comercIant particular, fie societate 
anonimă. 

Pentru dobânzlle plătite proba ce 
trebue administrată este dovada exi
stenţei datoriei şi plata Impozitului 
moblliar aferent, iar pentru amortiz
mente, se va proba că instalaţIIle sau 
In vestiţiunile există şi că amortizarea 
nu trece de cota prevăzută de alin. b. 
al art.-Iui 31 dIn legea mal susmen
tionat!. 

* 
Prin declziunea ministerial! No. 6641 

P. din 2 Iunie 1928, publicată in Mo
nitorul Oficial No. 130 din 16 Iunie 
] 926 s'a fixat ţinerea unui examen de 
admitere pentr!l functiun~a de pretor 
cu incepere dela 2 Iulie J 928. 

• 
Unul dintre cei mal stimaţi cetAteni 

, 
Atacurile comitagiilor buJgari. Doi

sprezece comitagli bulgari au atacat 
Oumlnecă noaptea ]oculnţa d-lul Mu
zeiceac Hallli din com. Viişoara, şi {-au 
furat suma de 240.000 Iei, cum şi o 
tavă de aur care valorează 40,000 lei. 
După ce au jefuit banditII se Întâl

nind pe băiatul Nuta Atanasof, l-au 
rănit grav. Atanasof a fost internat in 
spitalul din Bazarglc. 

De altfel un atac la fel s'a produs 
in seara de 25 spre 26 Iunie la 10-
cultoru] Mustata Klorpec din comuna 
Ek!sah, a fost atacat şi omorât. 

Bandlţii au ascuns cadavrul Întrun 
lan de grâu, şi cu cărula mortului au 
trecut frontiera. 

Olr. Internatulul Dlecezan de fete 
anută, că toscrlerele pentru eleve de 
liceu se fac dela 1 Aug. la I Sept. 
Eleve dela altă şcoală se prl mese cu 
incepere dela t Sept. numai În cazul, 
când numărul - 120 - nu se com
plectează cu eleve de liceu. 

• 
o tragedie impreslonanlă. Zilele tre

cute s'a sinucis la Rgt. 4 Vânătorj 
Upscanl- Basarabia Căpitanul Victor 
Nanu - originar din Ttransllvanla
lnspălmâotat de constatarea absolut 
greşită că din cassa Rgt-Jui ar lipsi 
50 mii Iei. După sinucidere verifl
clndu-se registn"le de contabilitate 
au fost aflaţi toţi banII, astfel că ne
fericitul ofiţer s'a sacrificat crezând 
că-şi pierduse onoarea militară. 

• 
Un nou sbor transoceanic. r AvIonul 

.Friecdschip· având pe bord pe d-ra 
Barhart şi pilotul Stultz a trecut Du
minică spre Luni Oceanul Atlantic in 
21 de ort, aterlsând pe coasta de 
Vest a Angliei, Miss Barhart e prima 
femee care a traversat in sbor Atlan
ticul. 

Biblio grafie. 
Cartea Românească Soc. Anonimi 

A apărut: 
Biblioteca Minerva Nr. 133, 133a 

.PRlBEAGUL .. 
de 

al oraşului şi judetului Arad, Indife- Benjamin Constant 
rent de naţîonaHtate a cărui moarte Preţul Lei 9.-
Iasii regrete unanime Dr. L. Baros s'a, A apărut: 
stins dIn viaţă. Inmormântarea a avut I Biblioteca Min~rva Nr. 238, 238J 
loc rn ziua de 28 Iunie a. c. Ia care Henrtk Ibsen 
a luat parte şi Ull număr. de lntelec- DOAMNA MĂRll 
tuah Români, dintre care remarcăm Pretul Lei 9.-
pe d-] Dr. Oamian Aurel Senator A apărut: 
vice-preşed\nt~le Partidului Naţtonal- Cunoştinţe Folositoare Seria Nr. 35 
LIberal, d-I J. Georgescu Prefectul Ju- Din viaţa oameni/or lntttprinzători . 

de 
detulut, d-l Or. M. Mărcuş Senator, Apostol Culea 
Oir. Banca Românească, d·1 Z. Filot! Pretul Lei 5.-
Prefectul Poliţiei Municipiului Arad, 
d-l Inginer Răsvan, d·l Olr. Nasta 
Consilier Judeţean, d-nul Dr. Aurel 
Iancu avocat, d-I Or. Boţloc avocat, 
d-l Dr. Pascuţiu Notar Public, d-I S. 
Vulpe şi alti a căror nume ne scapă. 

Cuvântăr! au ţinut mai multi, intre 
care şi d-l Or. M, Mărcuş care a vorbit 
in numele Camerei de Comert al cârei 
vice-preşedinte a fost decedatul. 

• 
[n ziua de 8 Iulie a. c. in localul 

Căminului Muncitoresc din Arad se 
va serba 50 ani de activitatea muncII 
depusă de bătrânul Industriaş Iuslin 
Olariu Preşedintele Corporatlunel ln
dustrlaşilor şi Meseriaşilor Arad. 

Aceasta serbare se aranjeazl. de 
către Sindicatol Patroni1or Pantofari 
din Arad. 

Va avea loc şi un banchet in onoa
rea ilustrului industriaş cărui se da
torează o mare atentiune de crl ce 
ştiu să aprecieze munca. 

• • 
In ziua de t IunIe a. c. se va sfJnţl 

noul loca] al Clubului Sportiv A. M. 
E. F. A.. care după 17 ani de muncă 
a ajuns să fie la inăltlmea să joace pe 
arena s'a proprie, arenl care le află 

lângă ahatorul oraşului. 
• 

A apărut ta editura 
"Cartea RomâneascA" 

Cunoştinţe Folositoare seria A. Nr. 40 
M. Berlhelot (1827-]907) 

Viata şi opera lui 
de; 

Locotenent M. Z:tpan 
. Pretul Lei 5.-

A apărut in editLlra . 
"Cartea RomAnească" 

OLANDA. NOTE DE CALĂ TORIE 
de 

K. Sadoveanu 
Preţul Lei 75.-

Programul clnematografelor din centrul 
oraşului • 

Cinema "Malul Mureşului" ,i .Apollo" 
din 30-5 
SIBERIA 

din 6-8 Iulie 
Sid Chaplin îngrijitor de bolnavi 

din 9-11 Iulie 
RIN-TIN-TIN 

Cinema "U R ANI A • 
din 1-3 Iulie 

REGINA BĂILOR MONDIALE 
din 4-7 Iulie 
PAUZĂ 

din 8-10 Iulie 
PIQUE DAME 
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OI R Ee TI li NEA 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află în situatia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie inaltă. cu al cărui ajulor putem, ca În 
timpul de pace. lumina ieftin, încălzi. pregăti mâncări 
8. călca rufe şi fi ne scălda. Islala1iunile necesare şi 
monlările le execută.m pe rate şi pe pre1uri de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Str. Muciu Scevola 9, 11 şi 13. - Telefon 27, 25 şi 16. 

BIROUL UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 stă la dispozitia Ono public 

în ce priveşte comenzile etc; 

Serviciul Tehnic al Judeţului Arad. 
la No. 1744 I 1928, 

Publicaţie de Licitaţie. 
Se pu'Jlică licitaţiune publică pe 

ziua de 24 August a. c. Ia ora 11 a. 
m. Ia Prefectura Judeţului Arad, pen· 
tru lucrările de impetruirea şos. jud. 
Mlcălaca - Vârfurlle klm. O o - 121. 
o in valoare de Lei 2.504,422. 

Condlţluntle de lIcitaliune se pot 
vedea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad între oarele oflcloase. 

Uc\taţlunease va ţine in conformitate 
cu dlspozltlunHe legei contabilltăţll 

publice art. 72-83 in localul Prefec
turei Judetului Arad. 

Arad, la 19 Iunie ) 928. 
Servo Tehnic al lud. Arad. 

No. 484 

Regatul României 

Prefectura Judetului Arad 
Serviciul 'Financiar şi Economic 
Nr. 15349. 

Arad~ la 2:> Iunie 1928. 

Publicaţtune. 

Se aduce la cunoştinţă publică 
că in ziua de 17 Iulie 1928 orele 
11 a. m. se va ţine În localul 
Serviciului Financiar şi Economic 
dela Prefectura Judeţului Arad, a 
doua licitaţiune publică cu oferte 
închise in conformitate cu art. 72 
şi următorii din legea contabili
tăţii publice pentru vânzarea au
tomobilului marca .Fiat" propri
etatea judeţului. 

Caietul de sarcini se poat ve
Serviciul Tehnlc al Judeţului Arad. dea tn biroul serviciului Financiar 
la No. 1749-1928 

şi Economic în zilele oficioase 
Publicaţie de licitaţie. intre orele 11-13 din zi. 

Se publică lIcitatiune publică pe Amatorii vor depune deodată 
ziua de 24, Iulie a. C. la ora 11. a m. cu înaintarea ofertei şi o garanţă 
la Prefectura judeţului Arad, pentru i de 10010 din suma oferită. 
lucrările de transportul cu căruţa a I Prefect, (ss) 1. Georgescu. 
~Ietrel . aproape neces.ue pe şoselele i Şeful serviciului, (ss) Stanca 
Judeţene. 

1. Arad·Curtici sect. klm. 0.0·11. în va-
loare de lei 22,700. 

2. pancota·Sântana-Curtici sectorul klm. 
0.0-30.8 în valoare de lei 91,500. 

3. Seleuş - Zărand-Nădab sectorul klm. 
0.0·21.0 în valoare de lei 62,350. 

4. Pecica·Percgh sectorul klm 0.0·6.0 
în valoare de lei 16.800. 

5. Socodor·Oltaca sectorul klm. 0.0-13.1 
in valoare de lei 11,520. 

6. Ineu·Şicula sectorul klm. 0,0·6,0 în 
valoare de lei 9,600. 

7. Bocsig-Beliu sectorul klm. 0.0-4,7 În 
valoare de lei 3,540. 

Condiţiunile de licitaţIe se pot ve· 
dea la ServicIul Tehnic al judeţului 
Arad Între orele oflcioase. 

Licitaţlunea se va ţIne in conform)· 
tate cu dispoziţlun lIe legei contab:H· 
tălii publice art. 72·83, in localul Pre
ledurel judeţului Arad. 

Arad, la 19 Iunie 1928. 
Prefectura judeţului Arad. 

Serviciul Tehnic al jud. Arad 
No. 483 

Citiţi şi răspândiţi 

ziarul 
"TRIBUNA NOUA" 
_._----------

===~Regatul RomânieI. 

Prefectura judeţului Arad. 
Serviciul Financiar şi Economic. 

Nr. 15403. 
Arad, la 25 Iunie 1928. 

Publicatiune . 
Se aduce la cunoştinţă publică 

că in ziua de 17 Iulie 1928 orele 
Il a. m. se va tine în localul 
Serviciului Fjnanciar şi Economic 
dela Prefectura judeţului Arad, a 
doua licitaţiune publică Cu oferte 
inchise în conformittte cu ari. 
72 şi următorii din legea conta .. 
bilităţii publice pentru vânzarea 
automobilului mar«!a "Buick" pro
prietatea judeţului. 

Caietul de sarcini se poate ve
dea in biroul serviciului Finan
ciar şi Economic in ziJele ofi
cioase intre orele 11-13 din zi. 

Amatorii vor depune deodată 
cu inaintarea ofertei o garantă de 
10% din suma oferită. 
Prefect, (68) 1. Georgescu 

Şeful Serviciului (ss) Stanca. 

o 
Plecare 
la ora 

RAR 1 U 
autobuselor 

L 

Direcţia cu staţiunile de oprireI 
• 

4 1/2 din Talpoş la Berechiu-Apateu-Satul nou-Vânătodal 

-Mişca-Chişineu-Nădab-Şimand-Zlmand-Arad. ~ 
dIn Vărşand la Pil-Socodor-Chişineu:-Nădab-Şi I 

mand-Zimand-Arad. 
4 1/2 

4 l/s din Cermei la Şepreuş-Sintea-Chişineu-Nădab 

4 Ils 
7 
8 
8 

Il 
12 1/

2 
12 

Şimand-Zimand-Arad. 
din Semlac la Şeitin*-Pecica-Arad. 
din Arad la Pecica. 
din Arad la Zimand-Şimand-Nădab-Chişineu. 
din Pecica la Arad. 
din Arad la Pecica. 
din Chişineu la Nădab-Şlmand-Zimand-Arad. 
din Pecica la Arad. 1/2 

16 

16 1/2 

din Arad la Zimand- Şimand-Nădab - Chişineu 
Mişca-Vânători-Satul nou-Apateu-Beret'hiu-Talpo 

din Arad la Zimand-Şimand-Nădab-Chişineu-Si 
tea-Şepreuş-Cermei. 

din Arad la Pecica-Semlac-Şeitin*. 16 1/2 

17 11, 
din· Arad la Zimand-Şimand-Nădab-Socodor-P 

-Vărşand. 

• Numai dnd drumul este practicabil. 

Primăria corn. Mocrea 
Nr. 20 I 1928. 

Publicaţtune. 

Primăria comunei Mocrea ţine 
licitaţie publică la 30 Iulie 1928 
ora 10 a. m. pentru repararea şi 
văruitul edificiului primăriei. 

Licitatia se va ţine în confor
mitate cu art 72-83 din legea 
contab. publ. iar condiţlunile de 
licitaţie se pot vedea zilnic tn 
biuToul notarial. In caz. de ne suc
ces licitaţia 11- a se va ţine in 15 
August ora IOa. m. 

Mocrea 21 Iunie 1928. . 
Primăria. 

Nr. 501. 

Primăria corn. Şi lin dia. 
Nr. 768 I 1928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Şi1india aduce 
la cunoştiintă celor interesaţi, că 
in ziua de 10 Iulie 1928 orele: 
10 tn piaţa săptămânală se va 
vinde un vier neapt pentru re
productie. 

Licitaţia se va ţine in conformi
tate cu legea cont. publ. 

Primdria. 
Nr. 507. 

Primăria corn. Murăşel 

Nr. 475 I 1928. 

PUblicaţlune. 

Primăria comunei Mură şeI pu
biică licitaţie pe ziua de 24 Iulie 
1 928 orele 9 a. m. in localul 
primăriei, pentru edificarea unei 
rase de ba"e (cabine) pe malul 
Mureşului. 

Licitaţia se ţine cu oferte în
chise în conf. cu legea cont. publ. 

Condiţiuni1e şi deviza se pot 
vedea zUnic in biuroul notarului 
intre orele oficioase. 

MurAşel la 21 Iunie 1928. 
Primdria. 

Nr. 503. 

Nu calatoriti 
la băile scumpe când Şl In 

ARAD primit acelaş trata' 
men t cu baie de 

Acid carbonic de 
Buziaş, Sul fur şi 

Sare hidroterapie 
cercetati deci 

baia l S· · ArtezicăI Imal. 
Deschis pentru bărbati a. m. 6112 d, m. 2 ora 

" "lemei J. m. 2-6. 
Bilete cu pret redus. 

No. 407. 

.Â..Â..Â...Â.Â....A. 
I 

Gustând aerul curat de muri 
cercetaţi şi casa A. T. C. 

bărcllor, unde puteţi fa 
excursiuni pe mureş 

B arca cu m ot~ 
Casa bărci10r este as 

tată şi cu un B U F f 
s p e c i a l unde se găs 

zilnic mâncări gustoase ca 
şi reci şi B ERE proasp: 

Afară de membri societăţii pa 
lua parte tn general tot publ 
atât la bufet cât şi la barcă. 
No. 146. 

Primăria comunei Curtlcl. 

No. 1924/928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Curttci publid 
taţle pentru vânzarea unui taur nea 
reproductte, pe ziua de 6 Aug. 192 
10 a. m. care se va tlnea In 1 
Primăriei eurtlel ,1 in conforl1lita 

.legea contabi1Uăţli publice. 

CurUel. la 25 lonle 1928. 
No. 508. PriI 

Tipografia Ulecezană, Arad. Girant responsa bil: ŞT. DRAGA Cenz. Prefectura judeţului. 
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