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CttflCt nu PUttm Intt~tGt ... 
Sunt lucruri pe care un raţio- cedeze, tot aşa cum colegul d-sale 

u nament oricât de simplu, le poate Vasile Boneu - pe care tot po
u justifica. Şi dimpotrivă. Sunt u- litica il cocoţase În fruntea pre
t nele chestiuni atât de incâlcite fecturei - a cedat fără pic de 
ai incât chiar cu o logică mai fle- încăpăţânare. Dar obrazul are şi 
1'· xibilă decât aceea a consiliului el, după cum vedeţi, diferite ca
a· Ugei Naţiunilor, nu le poţi da Iibre - şi d-rul Anghel nu ce-

de rost. dează. Urmarea: şefIi autorităţi-
)t In această din urmă categorie lor nu pot conlucra. In dauna 
1· intră avizul Consiliului Superior cui? A oraşului. A aceluiaş oraş 
if I Administrativ, care a opinat pen- pentru care d-l Angel strigă în 
li tru nedisolvarea actualului con- lung şi'n lat că-şi sacriflcă lini
I~ siJiu comunal al municipiului ştea şi odihna. 

Arad. Acesta ar fi argumentul politic 
" Evident, ca organ de presă a pe care in sinea lui îl înţelege 
~. unui partid politic, in speţă al şi cel mai redutabil adversar şi 
r acelui partid care are tot intere- chiar - punem rămăşag pentru 
t' sul politi c de a avea reprezen- aceasta· -d-ruI Angel. Dar pe care 

tanţii săi rn, fruntea gospodăriei n'a vrut să-I inţeleagă onoratul
i· orăşeneşti~ punctul nostru de ve- mai mult decât merită- consiliu 
a dere este diametral opus acelui superior administrativ. 

al Consiliului Superior Admini· * 
strativ. Noi avem curajul să afirmăm 

Nu este un secret pentru ni- că această superioară instanţă 
fi meni că organizaţi unea liberală administrativă are două opinii 
i din Arad. nu poate a<;cepta ca. diferite în judecarea aceleaş che

fiind la putere. membrii ei să facă I stiuni. Exemplu: 
anticameră la membrii actualei eons. Sup. Adm. a găsit că 
delegaţiuni permanente a muni- e motiv de disolvare faptul că 
cipiului. Nid meritele personale fostul primar Robu s'a retribuit 
ale acestor domni nu sunt atât retroactiv (pe trei luni) cu o su-
de proeminente in cât să intunece mă mai mare (diferenţa a resU
meritele celor din consiliul co- tuit-o inainte de a· j fi anchetată 
ruunal de sub preşidenţia d-Iui gestiunea) de cât prevedea bu-

~. Robu, şi nici origina actualului getul pentru cele trei luni, dar 
7' consiliu comunal nu este ·atât de pe care i- a aprobat-o consiliul 

imaculată sub raport politic incât comunal pe lunile următoare. 
conştiinţa noastră cetăţenească să Actualul primar Angel s'a con-
ne impună rezerve. statat a fi iuat din cassa muni-

Ştim cu toţii că numai motl- cipiului circa 70.000 lei, în for
ve]e politice au stat la baza di- mă de avansuri fără ordonanld 
zolvării fostului şi instalării ac- de plată şi fărd prevedere buge-

l· tualului consiliu comunal. fard. 
Şi asta o ştie mai ales ono- Mai mult. - La 10 Iunie c. 

ratul consiliu superior admini- delegaţia permanentă prin deci
strativ. ziunea 13850-927 acordă pri

Ei bine, dacă au existat anu- marului in c~z de deplasart!, a/ard 
mite motive politice cari au de~ de cheltuieli de tren, vagon de 
terminat acest onorat - mal mult dormit, etc., peste diurna regle
decât onorabil-consiliu superior mentară de 250 Iei un supU~ 
să disolve in 1926 consiliul co- ment zilnic de 750 lei. 
munal a] Aradului de sub preşi- Acest supliment s'a pl~ti~ din 
~nţia d-Iui Robu şi să ratifice bugetul pe 1927 art. 3 mtltulat 
alegerea consiliului comunaJ gol~ "misiuni şi ajutoare conform 
disto-averescano~naţional~ţărănist statutului funcţionarilor." 
căruia i-a trântit apoi pe umeri Să vină oricine să ne ~rate: 
capul frumos tmpănăşat ungure- unde preved~ st~tutul funcţl?na-

It şte al d-Iul Istvan Angel, aceleaşi rilor vre-o d1Urna d~ 750 let ca 
lf anumite motive trebuia să prezi- supliment la alte dJu.r~e, pentru 

deze şi de data aceasta in hotă- funcţionarii municipalt. 
r rârea aceluiaş consiliu superior Dar să admitelT! că pre~ede.: 

administrativ. DT. Angel nu s a multumit sa 
Pentrucă - de ce să ne as~ ia acest supliment cu incepere 

cundem dJpă deget: pe Or. An- dela 10 Iunie, inaj~te. ~u! a .Iuat 
gel politica I-a infipt acolo unde şi in mod retroactiv. ŞI in vrgu-

1· este luând locu] altcuiva de altă rosul asalt pe care l-a dat bu~ 
~ nua~ţă politică. Schimbându~se getului comu~~~, nu s'a oprit. nici 

regimul, d-rul Angel trebuia să la data numITII sale ca primar 
~ 
l 

, 
şi nici la anul bugetar 1927 
D-sa a trecut dincolo ... in anul 
1926 şi şi-a mai Jnsuşit un me
zelic de supliment de ] 8.000 lei 
pentru o deplasare a O-sale de 
24 zile (dela 28 Noembrie-21 
Decemvrie 1926) d(şi atunci nu 
era decât preşedinte al Comis/u
nii intenmare. 

Repetăm: delegaţia perma-
nentă nu i-a aprobat d-Iui Angel 
suplimentul de diurnă de 750 lei 
zilnic pentru deplasări decât la 
10 lunle ] 927 şi fireşte, pentru 
viitor, după ce O-nul Angel fusese 
de mult numit primar; Iar O-nul 
Angel care dela 7 Februarie 1927 
-dată la care a fost numit pri
mar -' a fost, până ]a far-erea 
anchetei, de 5 on la Bucureşti 
unde a stat 51 de zile, nu s'a 
mulţumit să ia suplimentul de 
djurnă numai pe aceste 51 de 
zile (rn 5 luni de funcţionare) ci 
a m.:tj incasat focă pentru 24 zile 
din J·!1ul trrcut ~ când încă nu 
era numit primar - din buge
tul pe anul acesta. 

ŞI toate acestea raportate la 
timp de către anchetatori speciali, 
nu constituesc pentru ono
ratul Cons. Sap. administrativ, 
motive de disolvare. 

Şi nici faptul că din 73.229 lei 
cât se spune că s-au cheltuit pen
tru alegerile comunale din Sep~ 
tembrie 1926, s-au plătit pentru 
birje - numai pentru birjel- lei 
26.175 (cetlţi: douăzecI şi şase 
mii una sută şaptezeci şi cinci 
lei). nici faptul acesta nu e luat 
in serios de onorat. cons., sup., 
ad rn • 
. Şi cons. sup. adm., a trecut 

cu vedere factura No. 6 care 
specifică: bere, cognac, vin, 
mâncare, fără să spună pentru 
cine. 
. Deasemenea a trecul' cu ve

derea tabloul 11 in care "Arader 
Zei/ung" este trecut cu suma de 
14.640 lei "pentru publicaţiuni". 

Ce publicatium? Şi de ce tocmai 
in "Arader Zeitung l'? Ce afinităţi 
parti culare există intre O~nul 
Angel şi • Arader Zeitung"? 

Aceste lucrări nu-l interesează 
pe onoratul consiliu superior ad
ministrativ. 

Şi ni ci faptul că numerarul 
disponibil al municipiului (vr-o 
13 milioane) se află depus ]a o 
bancă particulară, in loc să fie 
depus acolo unde prescrie legea, 

Iată, deci, o serie de fapte in 
faţa cărora onor. cons. sup. adm. 
a inchis ochişorii ca şi când ar 
fi fost simple bâzât li de muscă. 

-
Triumful Româ

niei la Geneva în
seamnă biruinţa so
cială a ţăranului ... roman. 

Arad 25 Sepfemvrie 1927. 
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- Nu tot astfel a procedat cu 
fostul consiliu comunal. 

Conc.luzia? 
Sau consiliul superior admini

strativ este ceeace-J arată numele 
şi in cazul acesta procedează 
legal, la fapte identice reacţio
nind identic-sau cons. sup. adm. 
este o simpiă anexă, de care 
poţi dispune cum voieşti. atunci 
când voieşti. 

Sau, - mai ştim noi? - sunt 
unele lucruri pe care chiar dacă 
incepi să le Inţ legi, trebuie să 
le taci până când sau le desminte 
realitatea, sau te saturi tăcând ... 

....... 'A.... ... ..... d $ ..... _ rJ 

Improprietăririle dela Apateu. 
- Serbarea de Daminecă -

La implOprieiărirea care se 
face Duminecd 25 Sept. c. in 
comuna Apateu. - vor lua parte 
o seamă de intelectuali, fruntaşi 
ai vieţii culturale şi politi~e din 
oraşul nostru, în frunte cu Dt 
Prejl'ct 1 Georgescu. 

Se lmplOprietăresc cu acest 
prilej circa 1000 (ana mie) lo
cuitori cu peste 5000 jugare din 
fosta moşie a prmţulw Schul
kowsky .. 

Această împroprietdrie este 
o continuare a operii de conso
lidare a elementului rural, con
solidare inceputa prin reformele 
din timpul marelui rdzboi, conti~ 
nuatd prin seria intreagă de im
proprietariri de până aC,lm şi 
nesjârşlfă lncd. Faptul cd la [!u
vern se afld partidul naţIOnal-li
beral e o chezdş;e pentru duce
rea la bun sfârşit a acestei 
imense opere naţionale. 

Economii în cheltuelile judetului. 
Dupd cum am anunţat in câte·va 

nume,e ale ziarului nostru, D-' 
prefect /. Georgescu, a controlat 
bugetele de risipd si ial ale co
munelor din judeţ Idcule de d-I 
delegat de prefect al guvernului 
trecut şi reducând jaful şi risipa 
a reuşit sdfacd economii de peste 
25 milioane. 
. După cum vedem, pe deoparte 
ajutoare la sinistrati în bani în 
grâu, porumb şi construcţii de 
telefoane In comunele care nu 
aveau. iar pe de aUd parte eco- " 
nomii de milioane şi distrugerea 
risipire; şi jafului. Hdrnicia şi pri
ceperea actualului prefect a ince
put să dea roade. 
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Biserica. II.ăvaş. 

Cu priuire ICI predicile bisericeşti. Presa magll;ară de pretutindeni se 
agită de săptămâ'li intregi pe chestia 
opfan/tiar, apoi pe chestia fruntariilor 
pUSă pe fapei de Lordul Rothermure. 
La Geneva preşedintele şedinţei Socie
toţii Naţiumlor u trebuit să pună Jjcăf 
pe gura faimosului Conte Apponyi,' 
iar presa (românească, alarmatd de 
diversele şttri pus~ in circulaţie. de o
ficina tuturor actIunilor de ponegrire. 
a ţării noastre, - dă drumul expresiilol" 
de ingrijorare, cu privire la sa[vgar
darea intereselor lomâneşti. loate a
ceste ştiri şi luauri, hotărit că zăpăcesc 
lumea, - iar noi nu ştim, ce să mai 
credem. 

Noi considerăm Biserica gr. or. numai teologice. ci şi lumeşti, - cu 
drept biserică natională. pentrucă un cuvanf toale conditiunile favo
ea a fost strâns legată de soarlarabile pentru a aştepta o ridicare 
neamului nostru. A frecut şi ea prin a vietii ; eligioase, la înălţimea tim
toale suferinţele ce le-am îndurat pului; -~ recunoaştem, că moştenirea 
ca popor. Noi cei asupriţi ştim că· duhovnicească in scaunul episcopesc 
biserica gr. or. ne-a servit drept loc al Prea Sfintiei Sale, nu a fost la 
de refugiu, pentru salvgardarea tu- înălţimea vremurilor. şi apreciem 
turor intereselor noastre de popor cum se cuvine şi năzuintele, ce le 
doritor a ajunge o soartă mai bună. depune în scopul căştigării de co· 
Drept recunoştinţă şi-au testat a/âti /aboratori valoroşi. penlru ducerea 
români averile lor bisericei gr. or. la bun sfârşit a activitătii Sale păs· 
dincoace de Carpaţi " iar în princi- toreş!i. Cu toale acestea. marturisim 
patele libere, încă din străvechi tim- sincer, că nu suntem multumiti cu 
puri domnitorii, după fiecare luptă I rezultatele unei activităţi de 2'/2 ani. 
căştigatâ, ridica u câte o biserică, O spunem aceasta, pentrucă dela 
dăruiau moşii întinse mânăstirilor. Prea Sfinţia Sa, care este în floarea 
şi le înzestrau cu privilegii princiare, vârstei bărbăteşti şi care a avut 
- fără ca toale aceste1 avantagii ocazia fericită de a căştiga expe
materiale să fi pus bază unui eter;- riente pretioase ca functionar su
calism, aşa cum s'a întâmplat în perior al Ministerului Cultelor,-aş
biserica romano-catolică. Cu drept teptăm orientări largi, şi îndrumări 
cuvânt putem zice că biserica IIr or. mai viguroase pe teren bisericesc. 
a evoluat cu neamul. şi considerăm Intentia noastră e de a ne ocupa 
pe oricine ar slăbi-o, - cu ori fără cu aceasta ocazie numai de ches
voie, - drept trădător al neamului. !iunea predici/or, fiindcă '1 ştim au-

Dintre cele trei discipline ale su- tor de astfel de manuale şi un pre
fletului omenesc: religia. ştiinţa şi dicator pasionat. 
filosofia, cea dintâi este cea mai ac- Cuvântul grăit pătrunde mai uşor 
cesibilă mulţimei. De aceea biserica în adâncul sufletului, decât cel scris. 
este chemată a face încă multă vre- Biserica romana-catolică convinsă 
me servicii reale omenimei. Toti cei de acest adevăr a dai o atentiune 
ce dorim, bine neamului şi tării, deosebita oratoriei preoteşti. Ace/aş 
avem datoria de a ajuta Biserica lucru il constatăm la popoarele a
noastră natională să fină pas cu pusene, îndeosebi la cele anglo
vremea şi progresele ei generale. saXone, unde sistemul conferintelor 

Intregirea neamului şi a Iării e de tot soiul a luaf peste tot în viala 
azi realitate. Dându-ne seama de socială,; o practicare şi desvoltare 
constelaţiunile politice generale, tre- necunoscută de noi, unde numai 
bue să ajungem la convingerea că efectele rele ale unei nesăbuite pro
Bisericei noastre nationale îi iesle pagande politice cu ocasia luptelor 
rezervat şi'n viitor un rol important electorale, -le putem vedea. Insă 

nu oricare cuvânt grăit are darul 
de a atrage. ci numai cel cu miez 
şi chibzuit. 

Noi credem că abandonarea prac
ticării continuelor dojane şi repro
şuri, preoţeşti şi arhiereşti, ce ni-e 
daf să ascultăm atât de des, şi ri
dicarea predicelor la nivelul cultural 
al auditoriului, - este un mijloc cu 
mult mai sigur de a atrage lumea 
la biserică. Suntem de părere, că 
amvonul unei Cafedrale trebue ridicat 
la Înăltimea unei catedre universitare; 
acolo nu a u ce căuta predicatori 
nepregătiji ori fă r ă talent, - cu 
atât mai putin cei fără cunoştinţele 
necesare, spre a pulea vorbi unui 
public, care nu se mulţumeşte cu 
recitări din biblie şi cu nesfârşite 
apeluri la credinţă. Să nu ni se 
spună, că cuvântările rostite în ca
tedrală, sunt adresate fărănimei, căci 
aproape maioritatea lor nici ace
lui scop nu corespunde. Azi se poate 
vorbi şi ţăranului. mai ales celui 
din Arad, foarle 'inteligent. Nici nu 
vorbim aci de panegirice. care sunt 
de multe ori de-a dreptul penibile 
şi ca formă şi ca fond. 

Prin urmare, mai puţine mustrări, 
şi mai multă strădanie din partea 
predicatorilor, şi atunci vor veni mai 
regulat şi mai mulţi credincioşi la 
biserică, unde nu mergem pentru a 
auzi vecinic dojanele adresate celor 
ce absentează, ci pentru a ne inălfa 

sufleteşte. Aceasta şi este chema
rea bisericei. 

Aceste sunt părerile unui mirean, 
care doreşte intărirea Bisericei spre 
binele neamului şi al omenimei. 

S 'a dat uitării trecutul recent al 
poporului maghiar, intolerant sugru
mator de natiuni? Aceiaşi Unguri cari 
negau existenta allor naţiuni pe teri
toriul tării lor, unde ei cunoşteau numai 
Unguri ca bUle (II) române, sârM, ger
mane, slovace, etc. - dar nu cunoşteau 
români, Sâlbi, german" ori slovaci.
au devenit azi cei mat ferventi apă
/(ltori ai minori/ăti/ar? Şi - ironia tu
turol" ironlilor, - tocmai contele negru. 
contele Apponyi, care ne lnchidea şco
lrle p.rimart - această :ueatură proto
tipică a intoleranfd maghiare, este 
avocat ascultat la şedinţele Societătii 

Natiunilor. Care este ptedl'stalul moral, 
care'i dă curaj acestui cioclu al cul
turei noe strf, să-şi deschidă gura, ft1td 
să-i vâre nlmenea pumnlil Incă. dintte 
cei ce au suferit din cauza lui? 

Ungurii s'au mai dovedit şi fa1şl

ficatori de bani, pentru a şI creia mij
loace materiale întru ajuneerea sco
purilor lor polttice. 

p~trup~trona#~Mr~ooa~sW • __ .~_~-~V~· __ ~~'~.~·· ___ ~-~_~_~---~,~,-_.~,~_~-___ ~.~w~· __ ._ ... _~-_,~, __ ~·~"W~~~ 

Cu toate acestea, Ungariei invinse. 1 
s' a adus in ordine valuta, Ufl lucru 
pe care tări fnvingătoare. ca Franta. 
Italia, România şi Sârb/a, nu şi·au 

patut permite; i s'a amânai scadenta 
plătirei pagube/or de răz'Biu, cu un 
cuvânt o serie intreaga de avantagii. 

comori, care e România Mare. Bi· 
serica noastră are datoria de a con
serva energia morală a caracterului 
nostru naţional şi de a-l înnobila 
potrivit progresului civilizaţiei ge
nerale. Cultivarea tuturor virtutilor 
noastre militare, este cea mai si
gură garantie a existenţei noastre 
ca stat şi popor. 

Popoarele apusene au realizat pro
grese, pe cari noi nici peste multe 
decenii nu le vom putea înfăptui, 
- decât numai dacă vom călca pe 
urmele drumului urmat de acele po
poare. Dar şi în acesi caz. va trebui 
să facem salturi mari, cari sunt 
impreunate cu multe primejdii. De 
aceea e nevoe să ne păstrăm echi
librul sufletesc pe care atât de ar
monic ni l-a cultivat în trecut Bi
serica. Deaceea avem interes să ri
dicăm Biserzca la înălţimea vremei, 
ca să ne serviască şi' n viitor drept 
sprijin în propăşire. In acest scop 
va trebui să sMruim ca Biserica 
să aibă preoti instruiti, cu cultura 
universală necesară, pentru a·i păs
tra rolul frumos din trecul. 

Anticipând acesle consideraţiuni 
de ordin general, - cari, mărturisim, 
că ar trebui mai amănuntit trafate, 
pentru ca să fie bine şi" obiectiv în
telese intenţiile noastre, - trecem la 
concretizări. 

Avem în Arad un Seminariu, în
zestrat cu profesori calificaţi; avem 
un Consistoriu, in serviciul căruia 
stau fete bisericeşti cu o cultură 
teologică superioară: avem în frun
tea Diecezei un Episcop tînăr, care 
a terminat studii universitare-nu 

0-1 Ministru Dr. C. Anghelescu 
şi "Filmul Didactic Arad". 

In sch mb cu fondwile devenite libere, 
Ungalta continuă a dua o propaganda 
subversivă, pe toate căile şi cu toate 

I mijloacele contra statelor vecint,' se 
i constilue pe la toate tribunalele inter

nationale în parte rec/am'Jntă; Un~ "Filmul Didactic" din Arad a pre
gătit până ta prezent cu subiecte ro
mâneşti ~I vederi din Ţară, 12 filme 
mari şi foarte bIne reuşite, cu care 
orişicare tară cu cultură mal avansată 
ar putea a Se mândrI. 

filmele fiind pregătite cu Utz capital 
foarte mare atât material cât şi inte
Itctual, au avut pfetutindeni în ţară un 
succes strâ/llcit cu deosebire în BaCIL· 
reştl unde au /osl admirate aceste 
filme didactice româneşti şi au fost 
clasate ca cele mai bune filme făcute in 
România şi prezentate Ministerului in
strucţiunii. 

Oameni de şcoală şi ştiinţă au cla
sat filmele didactice făcute in Arad 
ca "foarte aprecia bile , monumentale" 

Rularea 101 absorbând toate venitu
rile modeste. (5 -10 lei plătiti de fie~ 

care elev), nici o părticică chiar niCj 
din interesele capitalului investit nu s'a 
putut incasa aşa cd intreprinderea stă 
in fata desflintărei ei. 

lndiferentlsmul sau lăsarea pe pute
rile sale proprII in criza financiară 

una dintre cele m11 impoltante intre
prinderi şcolare-culturale: "Filmul Di
dactic, ArQd· ar fi o crimă pentru 
şcoala şi cultura românească. 

O fabrică de filme româneşti care 
a uimit cu creatiullile sale cercurile 
oficiale ale Ministerului InstrucţiunII, 

- Casa şcoalelor, - Fundaţlunea cul
turală "Principele Carol" şi care in 
decurs de UD an de zile a făcut 12 

, , 

filme didactice (fntre 500-2000 m. 
lung:me) din domeniul: geografiei, 
etnografiti, poveste!, artei şi industriei 
tărei româneşti; unele ch~ar întrecând 
filmele cele mal bune Ieşite din fabrl
cele mari ale apusului melUă SpriJI
nul Ministerului Instrucţiunii şi al 
Cu/turei. 

Dr. C. Anehelescu Ministrul şcoale
lor şi al culturei poporului român a 
inteles scopul urmărit şi apreciază 

munca şi modul de acţiune al "Filmu
lui Didactic" din Arad. 

In audienţa O-sale recentă avută cu 
d-l 1. Georgescu prefectul judetului 
Arad, d-I Ministru Dr, C. Anghelescu 
a pus în vedere a rezolva de urgenţă 
chestiunea filmului didactic român pe 
baza "Memoliului" înaintat de direc
torul-fondator al fabricel "Filmul Di
da_"tic Arad", d-l Victor Babescu. 

OfenSiva culturală a d-lui Ministru 
Dr. C. Anghelescu se va des:ănţui aşa 
dar ca un formidabil atac fructal ire
zistibil in tara întreagă prin actiunea 
puterniCă a " Film ului Didactic, Aradu

• 

garia iei, Ungaria c o J o, Ungaria 
pesfe tot. 

Bine, domnilor, până când se mai 
tolerează acest neastâmpăr? Iti vine a 
crede, că SocJetatea Natiunilor şi-a 

uitat menirea, în loc de a pune lacat 
la gura vinovati/oI, le-a ridicat o scenă 
Imae auştia aranjază sCheciuri, ca şi 

rând aceasta instituţie ar fi luaM in 
antrepriză de oamenii ce nu şi-au is
paşft încă păcatele. La Ilrma urmei o 
o să ne schimbăm rolurile .. vom cert 
iertare ungurilor, că [-am bătut şi le 
vom pLăti noi despăgubiri. 

Lloyd George ne face Impresia, că 
atât de mult [ se rupe inima de soar
tea ungurilor, lncdt daca acum s'ar 
redeschide conferinţa Păcii. ar ceda 
locul D-sale conte/ui A'Jpany. Da, în 
acest caz pacea ar multumi pe ungu
rii zonelor culturale şi ai rectijicărilor 
de. flontiere. 

Faetm o noua EXpelientd. La ce 
bun vărsare de Sânge. cum a Jdcut 
România pentru umanism, şi invinge
rea curentului democratic, câtă vreme. 
o leg(fturd aristocratică intre conţi şi 
lorzi, dă rezultate mai b me şi mal pu
tin costisitoare? Ei dar noi ne-am de-

-- .... - - -- ~- posedat boierii, pentru a face o drep-
Logodnă. In ziua de 8 IX a. c. o tate socială prin reforma agrară; noi 

şi-au sărbătorit logodna lânărul şef de nu mai putem activa asemenea Jegă
gară din corn. Chişineu-Criş. OI. Isprav- turi. Să ne grăbim a face un impru
nic Oely cu O-şoara Slanca Romi. mut în Londra, cu ascierea iJ~terest-

S··I f l' . w. • I Y I lor noastre economice, şi atunCi se va mcen e noastre e lCltan ŞI e uram lntâmpla minunea. 
toată fericirea. Lucrurile vor lua fară zăbavd o ln-

Nr. 258 tOlsătură favorabila nouă. 
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Oportunitate pentru 
binele obstesc. 

II 

Cetitorii noştrii au putut afla trebue ales într'o muncă con
din presă, că primarul Capitalei structivă, adânc patriotică. O luptă 

indată ce s'a schimbat gu- politică pierdută nu îndreptăteşte 
vernul - a aflat necesar să· şi a pune beţe în roatele celor 
dea Liimisia din acel post. Prin ce voiesc a construit căci in a
acest gest primarul a dat nu nu- cest mod destrărnăm tot, ce fac 
mai dovadă de bun simţ, ci şi altii bine, şi aşa nu vom putea 
de inţelepciune politică. inregistra progrts în consolida-

In cadrele legilor administra- rea internă a ţării. Cotinuând a 
tive - bune ori rele, aşa cum polariza energii, Intr'o luptă im
sunt - ce le avem, este de ne- productivă, nici adversarii noştri 
apărată trebuinţă, ca organele nu vor profita, căci mai curând 
subalternc şi dela periferii să aibă ori mai târziu ţara se va sătura 
increderea deplină a celor cen· de ei. Prepetuândei spectacolul 
trale, căcI altcum nu se poate unei acţiuni negative, cu urmări 
inchipui o colaborare rodnică. tot mai evidente, fac un incalcu
Lipsind acea încredei e, natural, tabil rău ţării nu numai în pre
că urmările se simt in jos, mai zent ci ŞI pentm viitor; caci dau 
mult decât în sus; va suferi ad- un exemplu rău generaţiilor t1-
mjnistraţia locală, vor suferi ce- nere, care ar trebui tmpărtăşite 
tăţeniî. Iar pentru urmările ace- de altă educaţie; de o educ~lţie 
stor anomalii poartă vina atât in sOlfit creator! 
persoanele, dar mai ales grupă- Nu-şi dau seama de toate a
riie politice, cari nu inţeleg să-şi ceste lucruri eddii noştri? Ca
tragă consecinţele pentru a nu drează cu demnitatea lor de oa
expune la pagube evidfnte inte- menÎ, şi foloseşte prestigiului par
rese!e obşteşti. tidelor, din cari fac parte, să se 

Primarul Capitele~ s'a grăbit a lase ridic3ţi de guler, în lo:~ de 
jertfi aloblţiile personale şi nu a a părăsi de bună voie locurile, 
lăsat să cadă răspunderea asu- ce le ocupă, spre evidenta pa
pra partidului, din care face parte, gubă obştească 7 Care sunt jus
pentru ne.succesele la care ar fi tificările, ce-i determină a pre
fost expusă administraţia Capi· feri să se năruie asupri lor răs
talei condusă de d 'S3, lipsit de punderea unei gospodării de ex 
increderea guvernului. Nu se va lex, care face atâta pagubă 0-

acomoda guvernul după primării, raşuJui 7 Ori doresc a se inden
căci atunci ar insemna, să nu f tifica cu persoana primarului, ce
putem avea nici odată un guvern, tăţeanul care-şi serbe,~ză onoma
ci un mozaic eterogen de per- stica Într'o zi de 8ărbătoare pur 
soane. nedisciplinabiie, ,are ar maghiară? Românii onur;>blll, din 
da de r.~pă ţ(u~. A. trai~e fnsă Consiliul Municipiului, nu-şi dau 
conclusl1!~ logk:e. dmtr o swtare seama, că, i desonorează socie-
de lucrUri, aşa precum a facut Ci • • '._ ~ 
primarul Capitalei, insemnenă să t~h:a unu! om ca~e Sfl~~:i:!Ză se,n: 
ai tact politic, să subordonezi 1n- tlmenteJe lor romaneşt!? Menta 
teresele de partId celor generale un aşa om denaturat, să mai 
inseamnă să nu ai deşarte am- aduci un sacrifIciu, - omenesc 
biţiuni personale. nu politic - pentru el? 

La n~i dăin~e,şte. incă. păcăf.o- La toat~ aceste întrebări am 
sul spint 0POZlţ!On1St, distructiv, 
moştenit din vitregia vremurilor dori să avem un ră3puns. Special, 
ungare. Nici acum după nouă tinem să precizăm dtfin:tiv, şi ro
ani de unire, nu ne-am dat seama, stul d-lui Angel rn viaţa poli
că rolul elementului românesc tiră. 

• u 

o Demisie prea tarzie 
ffeetele actlunei federalizatoare li d·lor 

Kun şi rried. 

Stăm încă sub impresia regretabilei 
desfiin1ări fi sectiei locale a Sfatului 
Negustoresc. Nici azi nu putem ierta 
d·lui Fmago, păcatul de neiertat, ce 
l·a săvârşit conlra armoniei, ce exis:ă 
între noi şi minoritarii locali, aproape 
pe toate terenele. După demisia dată 
de di. Adam, urmează acum cea a 
însuşi d·Jui Farago, din preşedinla Cor
porajiei comerciantilor, - organizatie 
negustorească minoritară. Intrebăm pe 
dI. Farago, - Schlcppen·traegerul d-ll1i 
Kun, - la ce au fost bune acestea 
două demisii? Era mai bine dacă s'ar 
fi hoti:irât să facă acest pas intelept 
cu mult mai Înainte, de a ne fi adus 
pe specultaorii federalizărei la Arad. 
Cel putin atunci nu se crei8 disonanla 
penibilă, ce·a provocat.o între mino
ritari şi români, - atifudinea.i impru. 
dentă; nu ni-ar fi atras, în mod atât 
de neplăcut, atentiunea asupra activi· 
tătli O-sale publice, şi nu ar fost silit 
să renunte la o silualie onorifică, care 
atât de mult îi folosea celeilalte situ· 

"*" . 
• aUi de direclor de bancă. Afune! de· 

misia ii era şi D·sale şi noua de folos 1 
Demisia D·lui Farago, e prea tardivă, 

ea nu are dard de a ne satisface, şi'n 
consecinjă dl. Farago se insală. dacă 

crede ca prin relragerea sa din pre· 
şedintia Corpora!iei, se ascunde dina. 
intea noaslă. II asigurăm, ca oriunde 
va avea un rol in viala publică, vom 
fi lângă O.sa, şi nu vom lolera ironii 
la adresa autoritălilor publice, nici 
glume de spirit, crilicând legi româ
neşti, - aşa Cllm se specializase a 
face în jurul Legii speculei, pe conlul 
căreia şi-a câştigat popularitatea de 
demagog. 

Nu noi am creial separalismul, ca 
dL Farago, care va avea să poarte 
urmările actiunei sale nenorocite, cu 
tot ceiace se indentifică cu O·sa. OI. 
Farago loialtll va trebui să ispăşiască 
greşala comisă, până la deplină po
căintă. 

"Scoala Superioară de Comert 
pentru băe1i din Lipova (Banat) 
cu internatul cel mai iefUn din 
tară, a prelungit inscrierile până 
la 22 Sept. a. C." 

In te n s iti C H reu ~ro J a u n ~ e i cu Ilu ro I e. 
Fiecare cetăţean român a luat de

sigur cu plăcere act de Intenţia gran
dioasa a guvernului dela cârma ţării; 
intenţIe care a fust afişală in program 
cu ocazIa banchetului dela Eforle, în 
toamna anului trecut. 

E vorba de reforma culturală, care 
ni se spune că se va face în propor
tie nebănuită, reformă care va avea 
darul să ridice elemrntul rural la va
loarea lui de drept. 

incontestabil că scopul urmărit de 
guvan este dintre cele mal Iăudabiie 

dar ne este teamă de un singur lu
cru: se vor gasi prea puţini Jactori 
activi cari să lucreze in această direc
tie. Formula de: "intensificarea pro
pagandei culturale" este foarte uşoară 
de deslegat - in aparentă - privitâ 
in toată adâncimea el, această formulă 
cuprinde un complt x nebănuit; ea a
vând darul de a alimenta sferile de 
ordin psihic ale indiVIduluI. 

Cu alte cuvinte, motorul care se va 
pune în mjş~are, dând viată propa
gandei culturaL', va trehui să fie o 
Individualita'e cu o puternkă dosă 
psjhică. Dar aceasta însemnează nu
mai, că am găSit cheia problemei, fă
ră a des(rge şi problemal 

Motorul central va fi instalat - (lim 
e şi drept - la centru şi credem că 

acola Illdividualitat~ a va fi găsită: d a
că nu cumva a şi fost instalată, 

Pentru restul ţări! delFgaţia punerii 
în funcţiune a propagandei o va avea 
prefecţii de jUdeţ şi tocmai aic inter
vine marea greutate! 

Cine va fi indivldLlalitatea care ar 
putea duce la bun sfârşit opera eul· 
turală in cuprinsul judcţulurt nostru?l 

Un singur IndIvid - prefectul ÎI1 

cazul nostru - nu va putea să fac~ ni
mic, atunci când slngttr ar vrea să 

culeagă laurii mare! Iz.bânzl. Fără să 
vreau am pus punctul pe greutatea 
pro b!emei: culegerea Jal1riior. 

Cum în oraşul nostru cunoaştem 
existenţa unei societăli cultural!.', 
"Astra" nu ne îndoim că ea se va 
strădui să oferteze colaborarea; dar 
larăşl mai cunoaştem un fapt: aetivI
tatea acestei societăţi În tinutul no
stru nu este deloc Înf!or;tor;re, deşI 

conducăto; ul are incontestabile merite 
culturale. 

Modestia face parte din domeniul 
psih 1c şi cum propagaflda culturală 
are darul de a alimenta sferile a~e
stui domeniu, credem că dl prekct al 
judetului nu va nrglija apelul Să'I la 
modestul Ateoeu Popular Pârneava, 
cu care pornit odată pe diUmul fru
mosului, nu credem să nu isbâlldească 
în ţelul urmă! it. 
Da~ă avem şi alte elemente !ndivI

duale în oraşul nostru, cari cred că 
ar putea oferi o colaborare. fără pre
tenţie de culegerea laurUor, con cursul 
lor credem că va fi bine primit, apre
cierea valorI! de drept urmând a fi 
verificată În urmă. 

Acum domnul prefect a judetului . 
are cuvântu 1. 

an. 

Obrăznicii Minoritare. 
Er J, În Ar adul tuturor neruşirzarilor 

minOritare o bancă numită "Ipar es 
Nepbank" pe româneşte "Banca indu
stl'iQi'ă şi Populara" care, in urma ma
trapazlâcurilor făcute de un mare ac
(ionar al sau impreună cu de cu .. ând 
deccdatil/ ei director executiV, a dat 
faliment. 

Acţionarii mici şi clienţii bănci: a
proape toti minoritari au prevazut oe
rica/u/ dar precipifarea a lost mult 
mai Je;'Jede datorita !l1ImostJlltlÎ ei ac. 
(ion ar d-l Tagâl!yi Sdndar moşfellito
rul de pomina al prillcipE/ui Schu/kov
sky. 

Cu 27.000 de Qf(iwzÎ de ale băncii 
susnumite pe caft' le d, ţinea d-J TUI!G!lyi 
a reuşit cu ojutorlll rdposafuJ/li direc
tor' exem/iv al b{lncii Htss BC/a, să 
Împrumute tiin blWii actionanlor 22 
miliOiolll? Ci prucente Jl. % ca Să-şi 

facă d-sa ojacm'le. Când a fost ne
voit sa acil'le datona, ce creJeţi că a 
Ideut anal atui d-[ T ugdl/Y? A depus 
la banCă, pur şi simplu actiUfzle ce 
avea ca să se spele actionarii, pe cap 
cu e!e Raposatul Ht'ss Btll tovaraşul 
de matrapaz/âcuri al d·lui Tdgo1iyi şi 

director executiv al btJncii a admis acesi 
luCiU deşi era contra codului comer
ciaJ, ca o datorie luată fn bani să fie 
acoperită prin acţ.uni. 

Astfel sitlrld lucrurile, presa minori
tară de la noi tfI frunte "Atâdi KosliillY" 
În loc să dea în v:'lea.!! pot!ogănile mo
ştenitorului vesel ai principelui Schul
kovskl ţipa cât o ia gura că "banca 
a devenit i"solvabilil nu atdt din 
calusa gre.,elilor proprii, cdt din 
ClU4sa politice; mioape de care este 
coltd"s guvernul" şi mai departe: 
Din atare casuri datoria· p"mordi. 
aM a ,mui guvern cOllştient de po-

"Astra" Arad a avut a tâtea ocazii, 
de când s'a infiintat, să culeagă laurii 
cari l-ar da dreptul la colaborarea 
intensficării prop"gaDdel culturale; dar 
urmărind intotceallna interesul recla
mei - fără a lucra in proportie cu 
el - bănuim că oferta nu-i va fi ac~ 
ceptată. O altă institllţie cuitural~, de
şi mult mai tânără, Însil. cu o desln
tere-sată activitate - pornită din rân~ litica fillanciară pe care O face ar 
du! elementului curat românesc au- fi sit-; saril ,.epede in ajuta,. u.ei 
tohton - fOste Ateneul Popular' Pâr- astfel de bdnci". 
ncava, care Ură multii. trâmblţare 1 Cu alte. ,cUVin.~e, t~ _guvern, român, 
lucrează cu hotărîtă incredere 1n v\!- Ja~ă pe SinistratII tăi In ~/ata Domnu
torul luI. Modestia conducătorilor a- lUt să umble, pe drumUri, să crt>pe de 
cestul Ateneu desigur că nu va în- foame şi sari repede în ajutorul cin
cerca ofertar:a colaborării din motl- stilului domn Tagdt/y, ca să-I speli de 
vul grav" că Ateneul Po~ular Pâr- toale păcatele şi seH dai putinta alace 
neav~ nu are un trecut. Tocmai lipsa mai departe aceleaşi lnvârteli nefaste 
unui trecut ti dă dreptul acestui Ate- pentru altii. 
neu să ofer teze intr'o cauză, carei·se Invităm presa minorita,.d a nu 
cuvine de drept: ridIcarea la UD 1ru- mai incepe atac,,'; tlertlşinale ~on
mos nivel cultLlral, al Românilor din ira. ""ei ţilri illgădllitoare şi .mu; 
ţinutul Aradului. ,.,Astra" are prea multe (lopor bun, tolerant :ji "obil dind e 
forme şi urmăreşte prea multe plat- 'Oorba ca hotU minorita,.i să. fie 
forme, pentru a i-se lncredJnţa inten- hilgati In P"şcttrie. 
siflcarea propagandei culturale; Ate-
neul Popular Pârneava a rămas încă 
neÎntinat in răul care ne copie şeşte 
şi neintinarea lui il dă dreptul la 
o adil.pare cu chGmări atât de inalte. 

1. D. 

CetiţI şi răspânditi 

"Tribuna Nouă". 
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Comitetul şcolar judeţean Arad. 

Nr. 1577/1927. 

Publicatlune. , 
Se aduce la cunoştinţă generalii, că in 

ziua de 7 Noen1\'rie 1027, la ora J O a. m. 
se va ţine o nouă licitatil1ne publică în 
localul Prefecturei judeţului. pentru darea în 
Întrepirndere a lucr[lrilor de ed:ficarea a 
unei ş~oală nouă în coionia Sofronia. 

In baza devizclor Întocmite de serviciul 
tehnic al judeţnlui Arad. spesele de edifi
care sunt 1, 1 85 000 Lei, cari se vor aco
peri din fondul comitetului şcolar judeţacn 

Licitatiunea se va ţine În conformitate cu 
Legca contabilitătii publice (Ar!. 72 - 82) 
şi conditiunile gen,rale pentru intreprinderi 
de lucrări publice şi cu oferţe închise şi 

sigilate pe cari concurentii le \'or înainta 
Comitetului şcolar judeţean în ziua Iicităţii 

ora 10· 
Amatorii odată cu oferta, Însă separat 

(nu în plic) vor prez;nta reci pisa de garanţă 
provizotie depusă la Administraţia Finan· 
ciară din Arad. Ca garanţă provizorie se va 
depune 4% a sumei oferite, Însă numai În 
numerar sau efecte de stat. 

Amatorii vor d'::l\'cdi cu acte juslificative, 
că îndeplinesc condiţiunile legale penh u de 
a putea lua în Întreprindere lucrări publice. 

De\'Îzde, condiţiunile şi planurile relative 
la acestea lucrări se pot vedea în biroul 
comitetului scolar judeţean la Prefectura 
judeţlllui, camera No. 43. 

Arad, la 21 Septemvrie 1927. 

Preşedinte: 

Prefect: Secretar: 
1. Georgt~Scu (ss.) V. Spălarili (ss.) 

No. 207. 

PublicRţl une. 
Culesul viilor în comuna Miniş se va 

Începe cu data de 3 Octom\'rie 192 i. ~ 

No. 281. 

Primăria l'romonlorialâ 

l1fÎlIÎŞ. 

Dela Primăria Comunală Măderat. 

No. 114' /927. 

PllbHeatiune. , 
Primăria comunei Măderat în ziua de 24 

Octomvrie a. c. la orele 9 a. m. in localul 
primăriei ţine licitnţiune cu oferte închise 
pentru confecţionarea echipamrntului politiei 
comunale şi anume: 

4 rânduri de haine de iarnă. 

4 mantale. 

4 perechi de cizme. 

Condiţiunele se pot vedea în biroul no
tarial sub orele oficioase. 

Lici!aţiunea \'a fi ţinută conform legii 
contabilităţii publice. 

Măderat, la 17 Septemvrie 1927. 

NOlar: Primar: 

Guhicsy (ss.) Păcurariu (RS.) 

No. 282. 

No. 438/1927. Primăria comunei Măcea. 

PubJicaţiune II. 
Licitaţiunea prectată pe ziua de 16 Aug. 

192-;:<, oarele 3 p. m., pentru furnizarea 
alor 10 vagoane lemne de'foc calit. 1. nece· 
sare Primăriei, NotaruIui şi Şcoalelor de Stat 
din comuna Măcea, rămănând fără rezultat, 
se publică o nouă licitaţie pe ziua de 7 
Octomvrie 1927 oarele IOa, m. 

Licitaţiunea se va ţine in biroul Primăriei 
comunale, cu oferte scrise, Închise şi sigilate 
şi pe lângă respectarea disp. Art. 72- 83 
din L. asupra C. P. 

Caetul de sărcini se poate vedea zilnic 
în biroul Notarului comunal, între oarele 
oficioase a. m. 

Amatorii vor depune deodată cu ofertă, 
la casseria comunală şi o garanţă de 10% 
din suma oferită. 

MăceaJ la 20 August 1927. 

Primăria-
No. 285. 

TRIBUNA NOUA Nr. 41-42 
_.----~--~---------------------------------------------------------------

Serviciul Teehnic al Judeţului Arad. 

ad No .. 1835/927. 

PubHcaţiune. 

Se publică licitatiune publică pc ziua de 
• 1 O O~tom\'rie 192 Î la ora 1 1 a. m. pen· 

tru lucrarile de construirea rodulLli de lemn 
No. 23 pc,;te rîul Dezna d~ pe şoseaua 

ju::ictană Sebîş-Dezna- Moneasa Între klm. 
11 - 12 din j Lldeţul Arad 

Conditiunile de Iicilaţiune > se pot "edea 
la Serviciul de Poduri şi Şosele din Arad 
Înlre orele olLioase 

Licitatiunea se va ţine în conformitate cu 
di~poziti\lnHe legei contabilitliţii publice Art. 
72 - S3 in localul PI efecturei judeţului Ara:!. 

Arad, la 20 S0pL 1027. 

No. 284. 

Serdcilll de Poduri şi Şosel,' 

Atad 

Primăria comunei Sanmartin. 

No. 753(927. 

Publicatiune. , 
Primăria comunei Sanmar(in ţine Iiritaţie 

publică la 4 O..:tomvsie 1 [J2 7 orde 10, pen
tru vâ,nzarea alor 9 buc vieri neapţi pentru 
reprodllc:ere. 

Licitqiunea se va ţine în conformitate cu 
Ar!. 72 83 din legea conlabilităţii publi~c 

Sanmartin, la 2 Septemnie 1U27, 

Primdria. 
No. 283. 

No. 1144 Un7. Primăria comunei fneu 

PubBcaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică e;'i pcntru 
lucrările de repararea partial Il abatoriului 
în ziua de 17 Octomvrie a c., ora 11 a. m. 
se va ţinea lic1taţie publică cu oferte inch'să 
şi sigil:lte Ia acesta primărie în conformitate 
cu Art 78 şi următorii din legea contabi
lităţi pu blid 

Planul de 1 :parare se poate vedea In 

orcll! (lficioase în biroul nolarjal. ' 
Amatorii \'or depune în "adiu 4% odată 

cu Înaintarea ofertei. 
Ineu, la 17 Septemvrie Hl2 7. 

Primar: 

Gheot'glte Pauica m. p. 
Notar subst : 

Teodor ltfesaroşill m. p. 
No. 2S6. 

Serviciul de Poduri şi Şose1e Arad. 

ad. No. 1240 H)27. 

Publicaţiune. 

Se publică licitaţiune publică pe ziua de 
:;4 Octomvrie a. c. la ora 11 a. m. pentru 
lucrările de construirea podului de len:n 
No. 12 depe şoseau judeţeană Chişineu

ŞepreuŞ - Cermei Între klm. 19 - 20 peste 
râul Sartoş lângă comt.;na Şepreuş. 

Condiţiunile de Iicitaţiune se pot vedea 
la Setviciul de Poduri şi Şosele din Arad 
Între orele oficioase. 

Licitaţiunea se va ţine in conformitate cu 
dispoziţiunele legei contabilitAtii publice art. 
72 83, în localul PrefeclureÎ. 

Arad, la 20 Septemvrie 1927. 

Serviciul de ParieZe şi Şose/e, 
Arad. 

No. 293. 

Serviciul de Poduri şi Şosete Arad. 

ad. No. 1964/1927. 

Publicaţiune. 
Se publică Iicitaţiue publică pe ziua de 

24 Octomvrie a. c. Ia ora 11 a. m pentru 
lucrările de repararea podurilor No. 12 şi 

13 de pe şoseaua judeţană Seleuş-Ză· 

rând-Nădab intre kIm. 15.512-16.640. 
Condiţiunile de Iicitaţiune se pot vedea 

la Serviciul de Poduri şi Şosele din Arad 
mtre orele oficioase. 

Licitaţiunea se va ţine în ccnformitate ou 
dispoziţiunile legei contabilităţii publice arI. 
72 - 83, în localul Prefecturei judeţului Arad. 

Arad, la 20 Septemvrie 1927. 

No. 29t. 
Serviciul de Poduri şi Şosele, 

Arad, 

484/1927. Primăria Vllrşand. 

Publicaţh.me. 

Primăria comunei Văr;;and publică lici
ta\ie pe zua de 1 NoenHTie 1927 ora 10 
a 111. referitor la confecţionarea alor -'1 co· 
stume de iarnă pe seama guarzilor comu· 
nali inţelcgâ!1du,se şi paltonul ne iarn;t 

Ucite,lia se va ţine cu of~rte închise În 
conformitate cu art. 72,- 83 din Legea 
asupra contabiiităţii publice 

\·ărşand, la 17 Sept 1927. 

PrilllJria. 

No. 20.79,i/1927. 

Publicaţiune. 

Pentru furniz:lrca ulor 1 5 000 kgr. tub 
de fontă pentru presiune, neceoa~e Uyinelor 
comunale Arad, pnn acea~ta se deschide 
licitaţie publică 

Ofertele Închise şi sigilate preyăzute cu 
reci pisa de cons·~mnare a vadiului de 5 % 

sunt a se Înainta Primăriei l\Iunicipiull1Î 
Aran C',erviciu! economic, etaj Camera No. 
104) la data do 19 Oclolllvrie 1927 ora 
1 rJ a m. când se VJ. ţinea licitaţie în con· 
formitate cu ArC 72 şi mmătorii din Legea 
contabilităţii pt;blÎce. 

La aceasta licitaţ;e pot p~rticipa exclusiv 
numaj fabricanţi specialişti. i\!ijlocitorii nu 
ze vor lua în considerare. 

CaetuJ de sarcini se poate vedea la Di· 
recţiunca Uz:neJor comunale Arad (Fabrica 
de gGz) în liecare zi de lucru înainte de 
masă între orc!e 9 12 unde se dau şi 

desJuşiri mai detailate 

Amatorii VOr aminti în ofertă că cunosc 
Ca~tul de sar,ini şi se supun acdora. 

Arad, la 19 SCiltenwrie 19?7. 

Primăria Jlullicipillllli Arad, 

C:::iitele Comtrllale. 
No 287. 

Primiiria comunei Pâncota. 

No. tflG 1/1927. 

Publi't&ţiune. 

Se aduce la cunoştinţa generală că pen· 
tru pardosirea tre,;ătorilor de picioare din 
Strada pr:ndpală a comunei Pâncota se 
publică Iieltaţiune publică )!le ziua de 29 
Octomwie 1927 oarele 11 a. m. la Primă
ria comunală. 

LicitaţiUilea se va ţinea cu oferte închise 
în conL cu !cJ~a contab. publ. 

Oferenţii vor depl!l1e o garanţii d'} Lei 
4.000. ?llaterialul piatra ~ şi nisipul Îl dă 
primăria aşa că manopera rămâne a ante
prenorului. 

Condiţiunelc s::e pot vedea la Primăria co· 
munală. 

Pâncota, la 15 Sepl. 1927, 

Primăria. 

Xo. 290. 

No, 168-1927 Primăria com. Minişel 

Publicaţhme. 
Se publică licitatie pe ziua de 5 Noemvrie 

1927 oare le 11 a. m. la primăria Mişinel 
pentru exarendarea dreptului de vânat al co· 
munei pe timp de 10 ani. 

Preţul de strigare este Lei 100 anual. 
Licitaţia se va ţinea în conformitatea Legii 

Contabilităţi Publice şi pentru protecţia vâ
Minişel la :t0 Septemvrie 1917. 
300 Primăria. 

No. 607-1927 Primăria com. Mişca 

Publicaţlune. 

Primăria comunei Mişca publică licitaţie 

publică pe ziua de 25 Octomvrie 1927 oarele 
IOse va ţinea în localul Primăriei pentru 
furnizarea materialelor necesare la edificarea 
grajdului care constă din cărămidă, ţiglă, 

var, scânduri, cuie,. 
Condiţiile de licitaţie se pot vedea în 

oarele oficioas~ la Primăria comunală. 

Mişca la 19 Sepetemvrie 1927, 
301 Primăria. 

N-J. LOSI ~ 19~7 

Primăria c,)munei Pâncota' 

Pllblicaţinuc4. 

Se aduce la cunoştinţă generală că 
la 29 O.:tom. 1927 oar::le Il a. m, se 
va ţinea licitaţtuilc publică la PiÎmăria 
comurJei Pâncota pentru fJrnlzarea alor 
3 vase pen1ru pompile de foc şi alte 
unelte şi recvlzlte penlru 5c1ngi'fea fo· 
clIlu!' 

Licitaţiunea se va ţinea ÎI1 confor
mitate cu legea cOfltab. publice cu 
oferte inchise. 

Cond!ţiunile se pot vedea la pri
măria comuna Jă. 

Pâncota la ! 5 Sept. 1927. 
289 Primăria. 

C O P 1 E. 

act. No 40213/1927. 

FERD;NA~D I 
Prin g' atia lui flumnezeu şi voinţa naţioală, 

R'-'ge al României, 
La toţi de fuţă şi viitori Sănătate. 

Vilzând şi cercetând ratenta D'1mnului 
R Totis cu dala din 14 Iunie 1027 prin 
care Maiestatea Sa Hegele Bc'gilor I·a nu· 
mit Consul la TImişoara şi voind a primi 
şi trata cu favoare pe Domnul Totis, Îi dăm 
voie să se bucure în circumscripţiLlnea sa 
consulară de puterea zisei patente, precum 
şi de to"te privelcgile şi scutirile alipite func
ţiunei sale. Ordoniimtuturor autorităţilor ad
ministrative şi judecătoreşti de a·l recunoaşte 
în calitate de Consul al Belgiei spre a-şi 
putea îndeplini fără împicdicare, conform 
conventiunilor SaUllZlIl'ilor internaţionale func
tiunile ce-Îi sunt Încredinţate Ordonăm cu 
deosebire autorităţilor administrath'c din j ude· 
ţele Timiş-Torontal, Caraş-Se.erin, Huncioara 
~i Arad. să privegheze la îndeplinirea Decre. 
tului de fată. 

Dat în Siillia, la 14 Iulie 1927. 

(ss) Ferri1.1fa 11 d. 

:\linislrul Afacerilor Străine: 

(ss) TiilIltscu. 

No. 2295. 

Pentru conformiiate: 

Directorul Protocolului şi Pelsonalului 
Ministru Plcnipotenţllor; 

indescif ca bil 

No. 209. 

COMISIUNEA DE NATURALIZĂRI 

Conform art. 23 din legea privitoare 
la dobâl'direa ş! pierderea naţionali

tăţii române, se publică următoarea 

cerere de naturalizare, spre ştiinţa a
celora cari ar voi să facă vreo intâm
pinare, potrivit dlspozltlunilor art. 23 
din zisa lege: 

Domnule preş,:dinte, 

Subsemnatul Vllhelm Hammel do
miciliat în Arad, calea Şaguna 2, de 
profes[une funcţionar public profesor 
cu diplomă, cu onoare vă rog ca în 
baza actelor aci anexate să binevolti 
a ai spune facerea formelor legale 
pentru a mi se acorda atât mie cât şi 
sotiei mele cetăţenia română prIn na
turalizare. . 

Primiti vă rog Domnule Ministru, 
asigurarea deosebitelor mele conslde
raţiuni ce vă păstrez. 

Arad la 10 Martie 1927. 
Dos. No. 1056/1927. 

302 Vilhelm Hammel 
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Primăria comunei Sâmbăteni 
Nr. 1147/1927. 

Publieaţiune. 
Conform holărârei a conziliului co

munal Nr. 35. ---1927. se pablică licita· 
fie pentru vânzarea unui faur şi un ver 
'Comunal devenit neapfi pentru repro
ductie, pe ziua de 8 Oclomvrie 1927, 
oara 9 la primăria comunei 

Licifalia se va tinea în conformilate 
cu arI. 72 şi următorii din legea cont. 
public. 

Sâmbălen i , la 8 Seplemvrie 1927. 
Primăria, 

Nr. 266 

. 
In atentia , 

proprietarilor de uii! 
In anul viitor se va pune În vânzare 

-cel mai nou preparat brevetat "Uni
versal" pentru apdrarea vHei. Numai 
prin slropire poate fi âpărală vHa îm· 
pofriva fulmor boalelor ca şi aidiom 
conlra moliilor, peronosporei, etc. 

In anul curent a fostinlrebaintal dând 
rezuH,'lle bune În viile următoare: 

M~der'at, propielatea d·lui 1. Geor
gescu pref. judetului Arad; Mâsca, 
prop. el·lui. V. Nasta. comisar guv. pe 
lângă Caniero de com. şi ind; Măde
ra~. propr. d·lui A. Popescu. preşed. 
promonl. Crişun N. prezedenl promon· 
forului Mâsca. Mâsca, bar. Bohuş; Mă
derat, Dr. Werner; GhioI'oc, f. Fei-
ner şi Măderat, propr. d·nei Arminiu 
Messer. 

HOl\I:\NIA 

Primăria comunei Socodor 

No 1434/1 D27 

Concurs 
Pentru ocuparea postului de casier co· 

munal şi alor 2 posturi de impegaaţi ad· 
m~nistratori, publicăm constlcs cu termin de 
15 zile dela data apariiiei a prezentului 
concurs în MOll. judo Arad. 

Salarele stlnt cele previll:ute în bugetul 
comunei l~efjeclanţi Statutului funcţiooari

lor bublici. 
Cererile împreună cu actele le "or adresa 

la această primărie cel mai târziu 1 O 00-
tomvrie ii. c. 

Socodor la 14 Septembrie 1927. 

Primar: Ardeleall ITI. p. r\'otar: PetresclI m. p. 

No. 272 

ROM.:\NlA 
Primăria comunei Sânicolaulmic 

Nr. 1047/1927 

PubHca.ţiune 

Se aduce la cunoştinţă publică publică că 
primăria va da la licitaţie minuendă în ziua 
de 2U Sept. 1927 oarele 10 următoarele 
lucrări la primă' ie şi anllme: 

1 Facerea unui coteţ la vierii comunali. 
2. Acoperirea gheţiiriei comuna! e. 
3 Facerea unui cote ţi de paseri cu be

ton de cement 
Refiectanţii sunt invitaţi ca deviza să pre· 

zinte primăriei până la terminul fixat. 
Liclţatia se pa ţinea cu oferte Închise in 

conformitate cu L. C. P. 
273 PrilJ/ăda. 

'ROMANIA 
Comitetul şcolar judeţean Arad 

Comenzile cu poşfa se fac la adresa: i Nr. 
D-na Arminiu Messer, Arad Str. ~ 
Ioan Calvin Nr. 1, unde se dau şi 

orice informaliuni în chestiune, perso· 
nal Dumineca piină la orele 11. 

1551/1927 

Comenzile numeroase promO)'ează 

ieflinirea preparat ului. Nr. 259 

Primăria Comunei Macea 

No. 145/1927 

l?ubHc(Jtiune II. , 
In urma nereuşitei concursului pre· 

celat de Primăria comunei Macea, ju. 
detul Arad, pe ,.iua de 25 Mai 1927, 
pentru angajarea urui inginer care sa 
decepieze şllraducă din limba maghiară 
în limba Statului, precum şi verificarea, 
unri număr de 1100 foi cadastrale, • 
prin aceasta se publică din nou con-
curs pe ziua de 8 Oclomvrie 1927, 
oarele 10 a. m. in localul 1)rim5.riei, 
pe l&ngă respectarea disp. ari. 72- 83 
din L. asupra C. P. 

l'1acea, la 10 Seplemvrie 1927 
No. 252 Primăria 

Serviciul technic al Judetului Arad 
ad No. 1866/927. 

I?llblic()tiune. 
In conformitate cu dispozi1illnile Ari. 

37 din legea pentru sia luI functiona
rilor publici §. 73 şi 74 din regula
mentul de aplicare al acestei legi se 
publică spre cunoştintă generală tine· 
rea concursului pentru ocuparea pos
tului de contabil la Servo de Pod. şi 
Sos. Arad plătit cu salarul de bază de 
Lei 950! 

Acest concurs se va tine la 30 Se
ptemvrie ora 10 a. m. în localul Pre
fecturei. 

Poostul a se ocupa cu 1. Odomvrie 
1927. 

Raflecfanfii, cari au depus esamenuf 
de contab Jitate să inainteze actele~. 
ce sare pân, la terminul susindicat la 
Prefectură. 

Şeful servo fech. al Judetului: 
Prefect: 

No. 268. (ss) Georgescu 

-

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştintă generală, că în 
ziua de 4 Octomvric 1 \) 27 ora 10 a. m 
se va ţine o licitaţiune nouă cu termin sCllrt, 
in localul Prefecturii judeţului, pentru furni· 
zarea mobilierului nece~ar şcoalelor noi din 
judeţul Arad si anume: 

600 buc. bănci şcolare în 5 tipuri. 
20 " table negre 
21 " catedre 
16 " dllllPUri pentru bibliotecă 
22 " dulapuri pentru alhiva 
42 " scaune sistem Thonet. 

Tot în această licitaţitlne se va da În 
întreprindere ediflcarra latrinelor din COlllll

nele Obârşia, Sarbi, Luncşoara, Văsdoci, 

Bodeşti, Mllsteşti, Susan; şi Bocsâg. 
Devize1e, planurile şi condiţiunîle relative 

la acestea construiri se' pot vedea îr biroul 
Comitetului şcolar jueeţean, la Prefectura 
judeţului camera Nr. 43. 

Licitaţiunea se va ţinea în conformitate 
Cll legea contahilitătii publice (arI. 42 . 82) 
şi condiţiunile generale pentru Întreprinderi 
de lucrări bublice şi cu oferte închise şi 
Sigilate pe cari concurenţii le vor inainta 
Comitetului şcolar judeţean, în ziua licitaţii 

ora 10. 
Amatorii odată cu oferta, însă separat 

(nu în plic) vor prezenta recipisa de gara· 
nţă provizorie depusă la Administraţia finan· 
ciară d.n Arad, ca garanţă provizorie se va 
depune 4% a sumei oferite, Însă. numai În 
numerar sau efecte de stat. 

Arad, la 15 Se ptemvrie 1927 
Prefect, Secretar, 

1. Georgescu (ss) V. Sfătariu (ss) 
No. 279 

Primăria comunei Dorobanti. 
No. 1050/1927. 

. l?ub1icaliune 
Să aduce la cunoştiinta publică, că 

in ziua da 19 Sepl. 1927. ora 9 se va 
finea licifajie publică la Primăria co
munală din O orobanp pentru furniza. 
rea 5 perechi costume de vară, 5 pe· 
rechi costume de iarnă, 5 buc. mantale 
şi 5 buc. chipiur! pentu guarzi comu
naU. 

Licitatie se va finea în conformitate 
cu legea confabilităfi publice. . 

Dorobanti la 16 August 1937. 
Primăria comunală. 

No. 255. 

Nr. 1883/927 Primăria comunei Curtiei. 

PubIicaţiune. 
Primăria comunei Curtici ţine lieitatie pu· 

bli'ă la 10 Octomvrie 192 7 orele 9, pen· 
tru vânzarca unui taur neapt de reproducere 

Licitaţia se va (inc in contormitate cu 
art. 72- S3 din legea contabil tăţii publice 

Cnrtici, la 4 Septemnie 1927. 

No. 280 Primăria. 

Primăria comunei Pâncota 

Nr. 2018/1927. 

PubHcaţiune 
Se aduce la cunoştin(a generală că pen· 

tru facerea transportului pietrişului din ca
riera de piatră a cumunei si pentru furni
zarea nisipullli necesar reparărei drumrjlor 
şi a străzilur precum şi a pieţei comunale 
se publică licitţaiune publică pe ziua de 15 
Octonvrie oarele 11 la Primăria comunală. 

Licitaţiunea se va ţinea în conformitate cu 
legea contabiJităţii publice. 

Condiţiunile Re pot vedea la Primaria 

Comunală. 

Pâncota la 5 Septemvrie 1927. 

No 275 Primăria 

ROMANIA 

Primăria conunei Pâncota 

Nr. 1988/1927. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţa generală că pentt'u' 
furnizarea alor 10.OUO kg. fan necesar vile· 
lor de reproducţie se publică licitaţie publcă 
pe ziua de 15 O~tomvrie 1927 oar.;le 11 
la primaria comunală 

Licitaţiunea se va ţinea in conformitate 
cu legea contabilitătii publice. 

Condiţiunile se pot vedea la primărie. 

P b ncota la Î Septemvric 192 Î. 

No. 270 Prilllăn'a 

Primăria Comunei Şiclău 

No. 953/1927 

PUblicatiune 
Se aduce la cunoşlintă că În ziua de 

15 Octomvrie 1927 la ora 10 a. m. se 
va linea licitatie publică În localul pri
măriei din Ciclău pentru procurarea 
celor 80 0 3 lemne necesare primăriei 
şi nolarialului comunql. 

Licilaliunea se va Unea în confomi. 
tatea ari. 72-80. din legea contabilită1ii 
publice. 

ŞicIău la 10 Septemvrie 1927. 

NI'. 270 Primăria 

Prefectura Judetului Arad. (Serv. 

Tehnic) 
ad No. 1866/1927. 

PubHcaţiune. 
In conformitate cu dispozi1iunile Ari. I 

37 din legea pentru stalutul functiona
rilor publice şi §. 73 74 din regula.. 
mentul al acestei legi, sa publică spre 
cunoşlinlă generală tinerea cocursului 
penlru ocuparea postului de desenator 
la Sarv. de Pod. Şosele Arad plătit 
cu saI arul de baza de 500. şi acceso
riiJe provăzute in bugetul Judetului. 
Concursul sa va 1ine la 20. Septem· 
Arie 1927 ora 10 a. m. in localul Pre. 
fedurei. Postul se va ocupa la 1 . 

Primăria comunei Şiclău 
No. 952/927. 

Publicaţiune. 
Să aduce Ia cunoşlinjă că în ziua 

de 15. Nclomvrie 1927. ce va !inea ia 
Primăria comunei Şiclău licitajie pu
blică pentru furnizarea a lor 4. costu
me de iarnă, 4 manlauă, 4 perechi de 
cisme de iarnă pentru guarrzii comu
nali: 

Caelul de sarcină se poale vedea 
in oarele oficioasă la Primăria Şiclău. 

Şiclău la 10 Seplemvrie 1927 

Primăria. 

No. 269 

Prmăria comunei Dorobanti. 
No 224/1927. 

PUblic(ltiune. , 
Să aduce la cunoşfinta publică, că 

în ziua de 19 Sept. 1917. ora 9. se 
va tine la Primăria comunei Dorobanti 
licilatiune contabiiilălii publice penlru 
înlocuirea şi verificarea fişelor cadas
Irale redactate în limbă slreinn cu fişe 
scrise În limba slatului. 

Dorobanti la 16 August 1927. 
Primăria comunală. 

No. 256. 

Dela primăria comunei Dorobanti. 
No. 1051/1927. 

PubJic(ltiune. , 
Să aduce la cunoşlinta generale, că 

În ziua de 19 Sepl. 1927. ora 8. se va 
fine licitatie publică la Primăria comu· 
nalii din Dorobanti pentru vânzare a 
alor 3 buc. vieri neapti de reproducere. 

Licitafie se va tinea În coformitate 
cu legea con:abililZi\ii publice. 

Dorobanti la 16 August 1927. 
Primăria comunală. 

No. 267. 

Primăria comunei Sâmbăieni. 
No. 1139./1927. 

PuhHcaţiune 
Se publică licila!iuna pe ziuad de 8 

Octomvrie 1927. oara 9. pentru con· 
fectionarea înarăcăminlelor de vară şi 
iarnă pe sama a polijislului comunal. 

Ofertele se vor lrimite primăriei. 
Sâmsăteni, la 8. Seplemvrie 1927. 

~ ~Primăria. 
No. 254. 

Judecătoria rurală Şiria. 

No. Cf. 3402/1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Pe baza decisului Judecătoriei rurale Şiria 

sectia cf. N o. 2937/1927 mişcătoarele se· 
chestrate în favorului Balaj Ioan şi cons. 
dom. în Comlăuş pentru suma de 280.000 
Lei şi acc. se vor vinde la licitaţie publică 

în comuna Comlăuş la casa lui Anton Mu· 
ranyi în ziua de 6 OctomvrÎe 1921 ora 3 
d ~. şi anume: 17 măji metrice grau şi 
12 cg· ovăs preţuite în suma de 10.800 
Lei. 

Şiria, la 12 sepi. 1927. 
Delegat judecătoresc; 

indescifrabil. 

O t . 1927 No 295. c omvne . 

Refleclanli, cari au terminat cel pu-I =============== 
fin 4 el. secundare şi dispun de con· 

Primăria comunei Pâneota. 
oştinfele desemnului fechntc, să înain-
teze actele necesare pân, la terminu] No. 2051/1927. 

susindicat la Prefectură având a pre- Publicaţiune. 
zinta totodată cu actele şi desemne 

technice. 
Şeful 

No. 261. 

servic!ului tech, 
Prefect: 

(ss) Georgescu 

al jud. 

Se aduce la cunoştinţă publică că pro
ximul Târg de Ţară în Pâncota se va ţinea 
în ziua de 8 Octomvrie 1927. pentru tot 
felul de vite şi În ziua de 9 Octomvrte 
1927 pentru tot felul de mărfuri. 

No. 291. 
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A,"'iz 
Aducem Ja cunoştin ta onora
tului public Că am deschis in 
ARAD, STR MEŢIA \U Nr. 15 

Nr COFEr ARIE --ea 
bine asortată unde în ori 
ce n10n1ent se află: pră
jituri proaspete, torte, în
ghefată, cafea înghetată, 
:-: :-: etc., etc., etc. :: :: 
Preţuri foarte moderate. 
Rog sprijinul OnOl atului . . .. _ .... . -.. -.... publIC • • • • • • .-...... -. 
No.247. PAVEL DAN. 

Ca să vă faceţi ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 lei in sus, 
Ghete Dat pentru barbat! în
cepând de la 600 lei in sus. 
Pingelitul ghetelor bărbăteşti 
100 lei, femeilor 80 le! şi pentru 
copil 40 lei, Repararea tocurilor 
la Il;hete 20 leI. Reparaţi! mal mici 
10 lei. Pentru fie care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul public. 

78 Ilje Nadaski 
Piaţa Peştelui 19. 

4_1;--'-

In atenţiunea Instituliuni1or, 
studenţilor şi părinţilor: 

Ca 
să vă procurat 

uniforme, chipiurii bine 
lucrate cu a sort a m e n t u 1 

complect, cu cele mai avan
tagioase preturi, din stofele 

cele mai bun e, după 

regulamentul Insti
tutiunilof, 

se pot procura la cea mai 
veche firmă din Ă rad 

Scbeffer Henrik 
Bulev. Regina Maria 25. 

Functionari de Stat şi croitorii 
au reducere de 5%' în angro o 

reducere mai mare. 
No. 216. 

Primăria comunei Sâmbăteni. 
Nr. 1148/1927. 

Publicaţiune. 
Primăria comrnei line licitatie pentru 

cumpărarea unei maşină de scris pe 
sama notariatului, în ziua de 8 Odom· 
vrie 1927, oara 9. 

Licitatia se va finea în conformitate 
cu art. 70 -'-80. al legii cont. publice. 

Sâmbăleni, la 8 Septemvrie 1927. 
Nr. 265 Primăria. 

RO~IÂNIA 
Prim{t[ia comunei Sânicolaulmic 

Nr. 1044/1927 

PubUcaţlune. 
Se aduce la cunoştinţă publică că, Primăria 

va ţinea licitaţie minuendă în ziua de 29 
Sept. 1927 oarele 10 pentru liferarea şi 

furnizarea alor 70 mir. lemne de foc caL 1. 
pe seama primăriei şi nolarului. 

Licitaţie se ya ţinea cu oferte închise în 
conformitate cu L. C. P. 
274 Primăria. 

TRIBUNA NOUA Nr. 41-42 

I PUCHEK 
MagazIn de sobe 

şi cuptoare 

I 
CeiemailrumoaSeSOBEşiCUPTOAREdeteracotă.reparatiedeoricefel.mularea dela un I 

loc la altul se pol face cu preturile cele mai reduse de magazinul de soba I 
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

Rog onoralul public am da tol concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. 

flnunt. , 
Curs de violină, teorie, muzică 

Vocală şi Bisericească. 
Inscrierile la cursul de vÎolină teo

rie, muzică vocală şi bisericească" 

ce·1 predă OI. prof. Ioan Lipovan se 
fac în Bulevardul Regele Ferdinand 
No. 63-65·în curie, -<vis.a-vis de gara 
C. F. E. Arad-Podgoria. 

No. 236 

Primăria comunei Chişineu Criş 

Nr. 1252,1927. 

Public(Jliune. 
Primăria comunei va tinea licitaliune 

publică În ziua de 22 Octomvrie 1927 
orele 9 a. m. iu localul primăriei pen
Iru darea în întreprindere a reparării 
localului Primăriei şi locuintei notatiale. 

Ofertele închise şi sigilate se vor 
Înainta Primăriei comunale. 

Licitatiunea se va Unea în conformi
tate cu Legea Cont. Publ. 

Chişineu Criş, la 7 Sept. 1927. 

Primăria 
N. 278 

Primăria comunei Sâmbăteni. 
No. 1152/1927. 

Publicaţiune 

Primăria comunei t'ne licitatie în ziua 
de 8 Octomvde 1927 oara 9 la pri
mărie pentru furnizarea rechizitelor şi 

imprimatelor necesare serviciilor co
munale pe anul 1927. 

Intru cât la licitatiune nu se va ajunge 
rezultat se ficsează un nou termin pe 
ziua de 24 Octomvrie 1927 oara 9 

Primăria comunei Chişineu Criş 

Nr. 1202/7927 

Concurs 
Primăria comunei Chişineu Criş 

publică concurs penlru îndeplinirea 
poslului de secretar şi impiegat la a· 

-
Primăria comunei Macea. 

No. 809/1927 

PUblic()tiune. 
~ 

Primăria comunei Macea, judeful.
Arad, aduce la cunoşlinja generală, 

ca la data de 24 Octomvrie 1927 t 
oarele 10 a. m. în localul Primăriei 

ceaslă primărie. comunale, 1ine licilaljune publica penlru 
La acest posl pot refleda candidajii vinderea alor 7 vieri şi 1 taur de re

cu diplomă de notar şi praxă admi- preductie. 

mistralivă. . " Licilaliune se va tine pe lâpgă res-
Retributiunile sunt cele pr~văzute în ~ pederea dispoziliuoilor arI. 72-83 din 

bugetul comunei.'" L, asupra C. F. 
La cerere se vor adnexa: Extras de Macea, la 10 Seplemvrie 1927 

naştere, Cerlificat de nationalitate. No. 251 Primăria 

Certificat de moralilate. Adul de stu·1 =========================== 
din, act militar. Certificat medical De-
claratie de limbele ce posedă. : Şcoala de ucenici comerciali 

Refledanlii la postul de impiegat tot 
ade le mai sus Înşirate şi Certificat 
despre absolvirea cel pujin alor 4 clase 
secundare. 

Acide se vor Înainta până la 20 
Oclomvrie 1927. 

Csişineu Criş, la 5 Septemvrie 1927. 

Primăria 
No. 277 

Primăria comunei Macea 

Nr. 658/1927 

Concurs 
Primăria comunei Macea jud. Arad 

publică concurs pe ziua de 10 Oclom· 
vrie 1927, pentru ocuparea postului de 
şef de guarzi. 

Retribuliunea acestui post este de 
Lei 1500 lunaT pluş 100 Lei onorar 
pentru serviciul de inanuator. 

-Reflecfanlul bărbat să fie între 25 - 50 
ani, cetăjean român să fi satisfăcut 

Inscrierile la şcoala de ucenici co
merciali din Arad se fac la şcoaht 

comercială sup. de băieti (Pia!a Xeno. 
pol) în zilele 15- 17 Sept. orele 15·17. 
Totalul taxelor: 400 Lei. Timbru pe 
peiijie 8 Lei. Ucenicii vor prezenta con
tractul de angajare, certificatul şcolar. 
certificatul de naştere şi buletinul de 
revacină. " No. 250 

Primăria comunei Doroban1i. 
No. 702/1927 

PUb1iciltiune. , 
Să aduce la cunoştinja generala că. 

În ziua de ·19 Sept. 1927. ora 10 se 
va tine licita fiu ne publică cu ofertă 

închisă pentru furnizarea 10 vagoane 
de lemne de foc pentru trebuinfele 
Primc! iei, corpetinta noiaruiui şi pentru 
şcola de stat din loc. 

Licitatia se va tine în conformitate 
cu legea cOntabilitătii publice. 

iar după aceasta se va da prin buna 
~ . 1- 1 d'" . serviciul militar şi se va prefera fost InVOla a, a caz e mCI alCt nu se va • y 

. It t subofiter 10 armata şi Cflre va avea 6 

Dorobanti la 16 August 1927 
Primăria comunală 

No. 254 

ajunge rezu a. t • 

L' ·t j' ţ;' f' el. pnmare. 
ICI a lUnea se va "nea In con or-' C d' t I~ . ererea a JUS a a cu. 

mitate cu legea cont. public. 1 E t d te e • x raş e naş r. 
Sâmbăteni, la 8 Septemvrie1927. " 2. Certificat de moralitgle. 

.. Primărla 3. Certificat d~ nationalitate 
No. 261 4. Csrlificat şcolar. 

Primăria comunei Chişineu Criş. 

Nr. 1251/1921. 

['ublic(Jtiune. , 
Primăria' comunei Chişineu Criş va 

line licitajiune publică in ziua de 25 
Octomvrie 1927 orele 10 a m. penlru 
vinderea unui armăsar neapt şi unui 
cal în piaja comunei 

Licitatiunea se va fineu in conformi
tate cu legea Cont. PubI. 

Chişineu Criş la 7 Septemvrie 1927. 

Primăria 
Nr. 248 

Primăria comunei Mişca 
No. 480/1927 

Public(Jtiune 
Primăria comunei Mişca publică con
curs pentru ocuparea postului de ca
sier comuoal. Cererile prevăzute cu 
toate actele se vor înainta Primăriei 
până la data U Octombrie 1927. 

Retributiunile conform prevederilor 
bugetare. 
Mişca la 1 Sept. 1927. 

No. 253 Primăria 

5. dovadă despre satisfacerea servi. 
ciului mililar. 

6. Cerlificat medical. 
Se vor înainta primăriei comunale 

până în ziua de 9 Octomvrie 1927. 

Macea la 3 Sepfemvrie 1927. 

Primar Notar 
G. Ardelean G. Farcasiu, 
No. 249 

Primăria comunei Sâmbăleni. 
No. 1151/1927 

Public(Jtiune , 
Primăria comunei tine licitajie în 

ziua de 8 Oclomvrie 1921 oara 9 la 
primărie pentru executarea lucrărilor 

de reparatiuni la edificiîle comunale, 
poduri, fânlâni şi rechizitele de pom
pierit. 

La caz de aceasta licita Iane nu va 
avea rezultatul a doua licitatie va avea 
loc in ziua de 24 Octomvrie 1927 
oara 9 iar dacă nu se va ajunge re
zultat nici aici, alun cea acestea lucrări 
vor fi date prin buna Înl'oială. 

Şânbăteni, la 8 Septemvrie 1921. 
Primăria 

Primăria comunei Sâmbăleni. 
No. 1150/1927. 

Pubicatiune • 
Primăria cOiillunei publică licilatiune' 

pe ziua de 8 Octomvrie 1927, oara 9 
pentru furnizarea alor 5 vagoane Iemne 
de clasa' I. necesare pentru incălzitul 
primăriei, nolarului şi şcoalelor. 

Licitatia se va tinea în conformitate 
cu articolele 72-80 din legea cont. 
publice. 

Sâmbăleni, la 8 Sep!emvrie 1927. 
No. 263 Primăria 

Primăria comunei Şîclău. 
Nr. 954/927. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoşlintă generală ce 

pentru ocuparea postului de secretar 
şi 2 posturi de impegali 1 post de ca
sier la Primăria Şiclău se publicăco; 
curs. 

Cererile vor fi însotite de actele 
prescrisă in slatutul functionarilor pu
blici şi se vor Înainta mai târziu până 
la 15 Oclomvrie 1927 Primăriei comu· 
nei Şic1ău. 

Vor fi preferiti cei cari au praxă mai 
îndelungată in administratia comunală. 

Retribu{iunile sunt acele stabilite În 
bugetul comunal. 

Şiclău la 10 Septemvrie 1927. 
Nr. 271 Primăria~ 
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Romanului fi O. Goldis - Eminescu 3. , 
- In atentia O-lui primar Jstuan ftngel - ~ .. 

/ 

Ziarele din Arad s'au ocupat, în mai 
multe rânduri, de procedeul arbitrar 
alO-lui fost-ministru Go~diş, prin 
care el, procedând În numele Concor
diei Tipografie S. A. şi lnvocând u
llele pretinse (Jre.pJYl"i ti cJuite-prLnll!
treprinderl juridice individuale, cu dela 
sine putere a Închis trecătoar.ea-exi

stentă de peste 20 an! intre curtea 
casei Con.:ordlei, din Str. Românulul 
No. 6 şi cea a D-Jul Hamory, din Str, 
Eminescu No. 3, şi a interzis ori-ce 
cir.:ulatie pe acest loc. Prin ar.est gest 
arbitrar, Dl Goldiş a osândit la peire 
clr:ulatia unei intregi circumscrfpţil, 

amenlnţând existenta comerciantilor 
din acele părţi. 

Notăm că publicul oraşului, incă cu 
începere din 1908!.! __ <::1r~ylat. Jll.ereu 
pe aceasta trecătoare, de o mare în
semnătate prin Înlesnirea circulaţiei 

din acele părţi ale oraşul IIi şi anume: 
trecătorII venind de pe Piaţa Catedra
lei şi parcurgând Str. Românului ajun
geau la trecătoarea, inchlsă actuale
mente de DI Goldiş, prin care aveau 
legătură cu Str. Emimscu, iar de aici 
fHnd in faţa porţii edificiului comunl
tătil Bispriceşti Gr. Cat. (Str. Eml
Des;;u 6), unde la fel se găseşte o tre
cătoare. ajungeau lesnicios în Str 
Srătlanu şi in străzile situate io par
tea nordică a oraşului, fără a fj ne
voiţi să facă un ocol de aproape un 
kilometru, ACE'asta inlesnire a circu
latieI, prin avantajele menţionate, a 
devenit Imposibilă, in urma capriclu~ 

lui - cu de desupturl, - al D-Iui 
Goldfş, care, în "far-niente"-ul 
său de fost-ministru de culte, ambi
ţionează -Succese: debiltând pe arena 
vieţii juridice. 
Făcând abstractie de interesele ob

şteşti prea evidente, ce, poate, sunt 
oeimportante şi neglljabile pentru DI 
Goldiş, ca unul care s'a achitat deja 
pe deplin de indatoririle sale fată de 
asemenea interese, OI fost-ministru prin 
procedeul său a violat şi d!€ptul cJ..ţ, 

~ervitute constituit leflaTmente in 7âvoa
"ea unor particulari, cari, potrivit ce
or constatate de noi la Judecătoria 

~ixtă Arad, Secţia Cărtii Fund uare, 
IU dreptul să treacă ori-când la imo
lilul D-Iui Dr. Ladlslau Hamory, din 
;tr. Eminescu No. 3, ceea-ce "Con
:ordia", in virtutea Cărţii Funduare a 
~roprletăţ;1 sale, este obligată a tole~ 

a. Scurt: intravllanul din Str. Em!
lescu No. 3, ca ,.fond dominant- are 
~tabulat in favoarea sa servltutea de 
recere asupra intravilanulu! "Concor
lei", ca "fond servlent R

• 

Interesându-ne la mai mulţi jurişti 

cu reputaţie, s~re a fi lămuriţi juridi
ceşte, am obtinut răspunsul unanim, 
că procedeul D-Iui Goldiş esţe-mani
fest ilegal, fiind În flagrantă' contra
dlctTiJlfe~ cu obligaţIunile ce rezultă 
pentru Intravilanul ..,Concordiei" din 
dreptul de servitute iotabulat in Car
fea Funduară. IntabuJarea dreptului de 
servitute de trecere În favoarea imo
bilului lui Dr. Hamory, asupra imobi
lului "Concordiei", urmează a se in
telege în felul că, in urma servitutei 
de trecere pentru totdeuna, "fondul 
servient" al "Concordlel" şi adică 
proprietarul din orI ce vreme al ace~ 
stui Imobil este dator să tolereze ori 
ce trecere către intravilanul dominant, 
actualmente proprietatea D-lui Or. Ha
mory. Aceasta pentru motivul, ca ra~ 

tiunea raportului dintre cele două In
travilane, unul "dominant" şi altul 
,.serviem", este chiar ÎIl tendinta, în 
scopul, ca prin acordarea avantajulul 
de către "fondul servient", acesta să 
fie spre folosul, in favoarea, spre o 
mai bună utUizare sau exploatare chiar 
a "fondului dominant". In urma exi
stenţei acestei servItutl s'a tntâmplat 
apoI că, ia edificiul O-lui Hamory din 
Str. Eminescu 3, au Închiriat prăvălii 
comercianţi, cari, cunoscând drepturJle 
de servitute şi efectele lor in favoarea 
acestei case, voiau a profita de acea
sta imprej urare, În ştiinţa, că prăv!

liile Jor vor fi cercetate şi de către 
trecătorII prin pasajul in chestiune şi 

astfel, având acest calcul, plăteau chl
rU mal mari pentru localurile inchiriate. 

Această situaţie existentă până acum, 
timp de 20 ani, s'a schimbat brusc 
prin noua Interpretare ce o dă DI. 
GoldiŞ dreptului de servItute, găsind 
că acest drept trebuia să servească, 
să profite numai proprietarului "fon
dului dominant", in intelesul ca tre
cătoarea ar fi tn drept să o folosească 
numai el, personal, ca un privellglat 
- nu al soqil, el - al Excelenţei 

Sale. - Drept consecinţă a acestei 
interpretări, odată cu iDCh (derea tre~ 

cătoarel, DI. Goldlş a trimis D-Iui Dr, 
Ha mory o cheie) ca acesta personaJ. 
prin voinţa şi graţia O-lui fost minis
tru, să poată trece prin pasajul Inter
zis pentru alţii. 

Prin aceasta republiclstlcă - ce, 
admitem, poate onora pe un debutant 
În materie de drept-multă lume este 
indusă in eroare, necunoscând efectel e 
dreptuluI de servitute, care, in speţă, 

flInd intabul ată in favoarea proprie
tarului din ori-ce vreme al imobilului 
dominant, nu este o servItute perso
nală, în favoarea proprietarului:numal 

.-*(' 4d ...,., ............ ""'~"''''''q. .... ...,. ..... __ ...... _ .... • __ ..... t''''_·''4_'''''''''''''' ...... __ ... __ 

It'" " · Il I de CI tOstituţie cresc tineretul in I~t e re r~mHse UrJ... H &~u~. spirit: antjbisericesc, antinaţional 
şi antipatriotic; pentrucă: copii 

Oamenii uitaţi de sine sunt !o~ de biserică ~u totul sunt stre
ectarii nazarineni ai neamului ro- Int, in cele natIOnale de loc nu 
lânesc aceia cari pe vremuri se manifestează ~i )n fi~~ inrolati 
lenajaţi de străini-ruptus)au de sub .. steag deneaga servlciul,.pen
iserică pentru a nimici şc~aJa truc.a: "Cel c~" sc?ate. sa~la de 
)mânească prin necontribulrea sabie va mun ZIC el C ~ zis 
)r la susţinera ei. Aceasta a fost Do~nul.. Dacă, aşa .. se

v 
invaţa, se 

lb regimul ungar când din râvna aplIcă ŞI esphcă Invaţătunle sf. 
'a câştiga câte;a coroane se scripturi fără nici un control ori 
lstrăgeau dela susţinerea şcoa- respundere, ne. ducem pe C?pc~. 
~i româneşti. Azi tot la fel con~ P,enru a se eVI!a această, pnmeJ
nuă cultivarea acelui ra desas- dle este neaparat nevoIe a se 
uos pentru noi ca neam, pen- purce.de cU

v 
toa,t~ r~goarea faţ~ de 

ueă: nevoind a recunoaşte bi- aceştI fd ratăClţl al neamulUI. 
!rica cu aşezămintele ei, prin 
rofeşarea ritului lor nerecunoscut -.• ~ ... ' ..... -

ci are caracterul unei servituţi reale, 
căci nu persoanei proprietarului tindea 
să îi profite, cllntravllanulu i domina nt. 
- Or, lntravllanul dominant poate pro
fita de acest drept al său numai in 
felul, că toţi aceia car! tind spre acest 
intravilan să profite de drepturile re
feritoare. 

Se pare însă că, deşi târziu, dar 
a eşit cuiul din sac. - O gazetă din 
Arad publică InformaţIa, că OI. Goldfş 
ar consimţi să deschjza trecătoarea, 

cu condiţiunea ca Municipiul Arad să 
asfalteze curtea "Concordielei", bine
inteles pe spesele Oraşului. - Bravo, 
Domnule Goldlş! păcat numai, că in
spiraţia v-a venit puţin c'am târziu. 
- Noi tot nu credem că .lstvaan"-iI 
D.-Tale dela primăria Arad vor ma! 
avea timpul să iti facă acest s.ervlciu ! 

Buletin Consular. 
Consulatul General Regal al Româ

niei la Berlin a deschis În buletinul 
consular "Rumanische Wirfschaftsnach
richten" o rubrică "Cereri şi Oferte" 
destinată anunfării firmelor româneşti 

cari voiescu să exporte sau importe 
diferite mărfuri în şi din Germania. 

Camera de Comert şi de Industrie 
din Arad aduce la cunoşfinfa celor 
interesati. că firmele ce doresc să fie 
anunlate urmează să specifice precis 
felul şi calitatea marfei şi cât posibil 
conditiuni1e şi termenele de livrare, de 
plată etc. ~ 

Anuntarea se face compleei gratuit 
şi se va înainta Consulatului prin Ca
mera de Comert. 

Ce~i cerem ziarului "Cuvântul". 
Ziarul "Cuvântul" nu pierde nici O 

ocazie a ataca guvernul liberal invinu
indu·l de Jnacliune În politica externă, 

de miopie În politica internă şi a se 
lăuda pe sine că reprezinlă pulsul na· 
tionalismului integral şi sentimentele 
marelui public românesc., 

De exemplu, când toată lumea fier
bea de nerăbdfire aşteptând rezultatul 
marelui proces al optantiJor unguri 
"Cuvântul" scria articolul de fond pe 
două coloane sub iscălifura noului co
laborator 1. Vinea despre şmecheria 

politică fi unui ovreiaş dintr'un sat 
oarecare din Basarabia iar dl Cesar 
Petrescu ne spunea foi Într'un articol 
de fond. pentru a sufa oară. credem, 
despre faimoasa chestiune Întitulată 
altădată "Intre Capşa şi Palat". Să nu 
uităm că arlicoJul dlui Vinea-mann a 
fost. şi cu fotografia unui certificat de 
bună purtare a grozavului !ovreiaş. 

Despre atacurile furioase ale intre
gii prese minoritare din România se 
scria un rând două ca şi când n'aveau 
nici O importantă. Cred oare redactorii 
"Ctivântului" că pe noi. ardelenii, ne 
interesa afunci mai mult chestiunea 
ovreiaşului din Basarabia şi răsuflata 

poveste a căii Victoriei, de cât proce
sul pe viată şi pe moarte al optantilor 
unguri? 

Nu suntem noi erijaji a califica 
adâncimea culturii şi a cunoştinfelor 

onoratilor scriitori români, redactori la 
"Cuvântul" dar îi rugăm, pentru pre
stigiul ziarului, să scrie articole serioase 
in momente serioase, căci altfel dlor 
li-se aplică cele spuse de directorul 
ziarului in articolul., Vizifati Budapesta". 

1. D. 
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o acţiune criminală. 
In contra unui institui financiar frun

taş de dincolo de Carpati s'a vornit 
o campanie ziaristică de denigrare. 
care are la bază rancune fată de unele 
persoane dela conducere. Publicul, 
necunoscălor al culiselor, şi prea dis
pus a primi de bani buni veşti tendin
tioase, s'a alarmat intr'o măsură ne
aşteptată, pricinuind foarte serioase 
Încurcături acelui bănci. 

Inregistrăm cu adevărată durere ace
ste Întâmplări, fără să ne putem retine 
de a infiera cu profundă indignare ast
fel de campanii criminale, in stare să 
pună in primejdie existenla unei bănci, 
care de zeci de ani a adus reale ser
vicii românismului. Din astfel de ac
tiuni se poate judeca nu numai lipsa 
de seriozitate a autorilor campaniei, 
doritori de a-şi crea o situajie politică 
pe ruinele muncii altuia, - ci şi mici
mea de suflet ai celorce se lasă alar
mati de ari vi şti, in loc de a-i pune la 
locul lor. 

Şi aceste mfinifestări sufleteşti sunt 
rămăşite din insuşirile de slugă, ce 
ni-au rămas moştenire din vremurile 
robiei noastre. Prea îşi fac de cap 
arivişli, dar ceice le lasă posibilitatea 
căpătuirei sunt cu mult mai vinovati. 

Celor aclamati le punem întrebarea: 
Câte bănci româneşti s'au prăbuşit 

pâna acum. Încât nu numai aclionarii 
şi-au pierdut capitalul lor, ci şi depo
nenjii şi-au primejduit banii depozilali? 
De ce atâta alarmare pripilă? Nainte 
de a fi periclitate depunerile, vine la 
rând capi/alul de actii şi rezervele de
clarate şi latente; ori a pierde aceste 
capilaluri Întregi tocmai din partea băn
cilor mari, Însemnează a presupune 
oameni criminali la conducere. Noi de 
aceştia nu am avut şi nici nU avem în 
fruntea băncilor; prin urmare care's 
motivele alarmării? Doar dorinta de a 
ajuta speculantii de situafii? Tocmai 
aceştia sunt cei. de cari trebue să ne 
ferim!! 

.; ...... W*4 • .- ........ • ."" .... .... • 

Certificate ~e orioina pentru Turcia. 
Camera de Comert şi de Industrie 

din Arad aduce' la cunostinta publică. 
că potrivit comunicatului Consulatului 
Republicei Turce din Bucureşti. toate 
certificatele de origină eliberate de 
Camere1e de ComerJ, pentru mărfurile 
destinate pentru Turcia, vor trebui să 
fie neapărat Jegalizate de autoritătile 

consulare 1urceşti din Ţară. 

...,.. .. .... 4 """"" 

Inmultirea , 
liniilor telefonice in jutlelul flrad. 
Un număr insemnat de comu

ne din judeţul Arad fiind lipsite 
de legături telefonice deci corn
plect izolate de preturile respec
tive şi de prefectură, d-l Prefect 
al judeţului a hotărât să instaleze 
aparate telefonice intr'un număr 
de- 42 comune. 

Pentru următoarele 16 comune: 
~ivada Schondorf, Bârsa, Berechiu 
Gurba, Mocrea, Moroda, Şicula, 
Dorobanţi, Iratoşul, Peregul-mare 
Turnu, Variaşul, Zimondhaz) Sin
tea-mică, Moneasa, 1ucrările se 
vor da in licitaţie chiar zilele aces
tea. Pentru celelalte comune lici
taţiile se vor face mai târziu. 

..................... 
Cetiţi şi răspândiţi ziarul 

"Tribuna Nouă". 

m .. 

(:~ 
... _.~~ 
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InfORmfl"CIUnl. 
Redacţionale 

Cerem scuze abonatilor şi cetitorilor 
nostri c~ n-am putut apare săptămâna 
trecută. 

Cauzele acestei intreruperi le-am ex
plicat cu anticipatie tn câteva articole 
publicate mai de mult in coloanele zia
rului nostru, articole tn care arătam 

soarta presei române aici, pe "frontul 
cultural de west". 

Neaparitia noastră este, din păcate, o 
confirmare in plus a celor expuse de 
noi tn articolele amintite. I 

Şi nu ne putem mâng!Ua nici măcar 
cu credinta că lucrurile se vor îndrepta 
In viitor. 

Oricât.!i credinlă ai fi pus ie;Wndu-te 
pentru anumite lucruri, sunt adesea des
orientări cari te .... orienteazA. 

In ceeace ne priveşte am dori să rli
minem lncli "dezorientati". 

Asia - pentru frumsefea cauzei. 

• 
Mâine 25 Septembrie 1927 

dimineaţă, DI. Prefect 1. Geor
gescu pleacă in comuna Apa
teu pentru a improprietări 
ţăranii rămaşi neimpropietă
riţl. 

In numărul viitor vom da 
relaţiuni complecte. ,. 

DI. Chirilă notar pUblic rn 
Aradul Nou s'a inscris în Par
tidul Naţional-Liberal. 

Toţi oamenii doritori de bine 
pentru neamul românesc s'au con
vins că terenul cel mai prielnic 
pentru muncă activă le of~ră nu
mai Partidul Naţional-Liberal. 

* 
Administraţia Financiară aduce la 

cunoştinţă tuturor oficii/or publice 
institufiunilor şi intreprinderilor par
ticulare de orice fel că plata salaria
tilor pe luna Septemvrie 1927, nu se 
poate face de cât justificându-se achi
tarea pe 3 trimestre a impozitelor 
elementare şi celui global. 

• 
Adunarea de organizarea pensio

narilor în loc de 20 1. cor. se va tine 
în ziua ae 25 1. cor. în sala Primă. 
riei sau în Palatul Cultural. 

Comitetul de pregătirea acestei 
adunări a ţinut întrunirea în ziua 
de 22 l. cor. seara la ora 7 în sala 
mică din hotelul r:Cornul Vânăto
rului". 

• 
In urma dezastrului provenit 

de grindina care a distrus În 
unele părţi ale judeţului nostru 
o mafe parte din semdna turi, 
comisiunile despre care am a
mintit mai pe larg în alte dăţi 
au distribuit pând 'Icum sinis
traţilor din diferite comune 6 
vagoane /!râu şi 455 mii lei din 
"mllionul" destinat pentru re/a
cerea gospodăriilor sinistraţilor. 

* 
Poliomielita în judeţul nostru. 
Epidema paraliziel Infantile Este sta

tlonară in judetul nostru. Se cunosc 
urrnăto arde cazuri: 
Micălaca 2 cazuri 1 vindecat 1 izolat 
Mişc 2" inzolaţl În spit. Arad 
Seleuş 4" " It" Ineu 
Mocrea t It Izolat " " lneu 
Pâncota 1. " "" " 
Nădlac 2 cazuri Izolaţi OI " loeu 

0-1 Dr. Spiru, inspector unitar, cer
cetează personal fiecare caz in parte, 
luând întinse măsuri pentru Izolarea 
bolnavilor. . 

, 
Administratia Financiară invită băn

cile, societălile, diferitele intreprinderi 
şi diverşi contribuabili să-şi achite de 
urgenlă la perceptiile respective toate 
datoriile de orice fel din impozite, taxe, 
amenzi etc. pe trecut şi primele 3 tri
mestre ale anului 1927. 

In caz contrar se va face executie 
silită conform legii de urmărire. 

• 
Dr . .A.LBU ŞTEFAN directorul 

Clinicei de femei din Arad, re
Întors din concediu şi.a reince
put consultafiunile. 

• 
Inaugurarea Ş c Da Iei o r din 

Ot/aca şi Buteni s'au amânat pen
tru luna Octombrie. D-nul ministru 
Dr. C. Angelescu fiind reţinut de 
lucrdri urgente. 

• 
Ni se· anunţă din Chişineu - Cri$ că 

D-l Ştefa.'l Popoviciu noul advocat ve
ntt în localitate s-a înscris în organi
zaţia locală a partidălui nailonall/be
rol. 

Plin noul membru OrganizCllia noa
stră din Ch/şineu-Criş a câştigat un 
valoros }Iletor şi luptător dellotat. 

Dealtfel dl advocat Ştefan Popoviciu 
eslt un vechiu aderent al partidului 
liber şi Este ginerele fostului senator 
Dr Cornel Ardelean, al cărui birou 
advocoţial [-a pltluat. 

• 
Şcoala superioară de comert -In

ternat pentru bătţi din Lipova 
(Banat), aşezată intr'o localitate 
sănătoasă, având o conducere ener
gică, dar părintealcă mai dispune 
de locuri pentru toate clasele. 

• 
Culesul viilor. 

Autorităţile in drept au fixat, 
In anul aCt:sta, culesul viilor mici 
pentru data de 6 Oct., iar cule
sul podgoriiior pentru data de 
10 Oct. 

• 
Conventia Comercială cu Turcia. 

Camera de Comert şi de Industrie 
din Arad aduce la cunoştinţa celor 
interesaU, că potrivit comunicatului Mi
nistrului Afacerilor Străine, conventia 
comercială Încheiată cu Guvernul din 
Angora la Lausanne a fost denunlată, 
reinoindu·se propunerea unui nou trLtat 
de comert. 

Totuşi timp de încă 6 luni, cu înce
perea dela 7 August, mărfurile româ
neşti vor beneficia la întrarea lor în 
Turcia de tariful minimal azi în vigoare. 

• 
Consulatul Regal al Belgiei din Ti' 

miş oara aduce la cunoştinlă publică, 

că conform Exequatorului Regal mai 
jos notat, a inceput functionarea. 

Birourile consulatului se găsesc în 
localităjiile fabricei "Industria Lanei 
S. A." şi orele de birou sunt intre 
11-1, în afară de zilele de sărbători 
\Î Duminicile. No. 298. 

• 
De vânzare În centrul oraşului Arad 

o fabrică de ghete, pret foarle avan
tajos. Amatorii se vor adresa O-lui 
advocat Nicolae Păuşeşti, Str. Horia 
No. 11. No. 288. 

• 
Voiajori pentru localitate şi provin

cie, de li vizita particulari se primesc. 
Detalii: Str. Episcopul Radu 23. 

No.296. 

Tlo;aw J TlpQanfiel Dtf>cezanl! Arfld. 

Alegerea comunală din Şeitin. 
De aproape 50 ani, paşnica comuna 

Şeitin a fost terorizată de o ceată de 
oameni fără scrupul, cari nu se sfiau 
să recurgă la ori-ce mijloace, numai 
şi numai de a putea detine conducerea 
politică şi administrativă a comunei. 

Acesti oameni, fără nici un pic de 
ruşine, se perindau prin toate partidele 
politice cari veniau la putere, se În· 
mulau cu mândrie ca partid guverna
mental, riscau sume mari de bani pen
tru mentinerea lor la putere şi mergeau 
atât de departe cu neruşinarea lor 
încât sacrificau pe binefăcătorii lor 
de eri. 

In guvernarea liberală trecută, timp 
de 4 ani au ştiut să pozeze ca libe
rali, penlru ca imediat după plecarea 
guvernului liberal să devie infocafi 
goldişişli. 

In scurtul timp de guvernare averes· 
cană de tristă amintire, au sfidat tot 
ce a fost liberal şi au încumentat chiar 
să blameze, ori unde aveau ocaziunea, 
pe foştii lor şefi. 

Şi ani de a rândul, prin astfel de 
metode, au reuşit să rămâe conducă· 
torii comunei, exploatând Întregul sat . 
În favorul lor. I 

Ceata lor fiind formată din câ1i.va 
mari proprietari, populajia săracă din 
comună care reprezintă 80 D

/ O era tot
deauna delăIurată dela toate bine-face· 
rile legale. 

De câte·ori se interesau autoritălile 

superioare de doleantele popula1iunei 
sărace, aceşti exploatatori raportau că 
săracii din comună .nu au nici o do
leanjă, că nu au lipsă de înproprietărire 
cu pământ şi locuri de casă şi că loti 
se simt bine În situatia în care se gă
sesc. Şi bietii oameni săraci, se mirau 
că mult· aşteptata înproprietărire numai 
ajunge şi prin comuna lor. 

Suferintele aceste ale locuitorilor 
au Îndemnat Însă pe câfi·va intelectuali 
şi fruntaşi ai salului să pornească lupta 
contra acestor acaparatori de putere, 
hotărâti fiind de a elibera poporul de 
sub tirania lor. 

Şi astfel vedem pe directorul Băn
cei Economice, pe inimosul Romul Ve
rişan. păşind în rândurile poporului din 
care el s'a ridicat şi împreună cu ve
nerabilul preot Nemet, cu fruntaşii sa. 
tului Aurel Vidu, Drăgan Mîtru. Simion 
Costea şi altii, sfăluind poporul ca pe 
căi legale să lupte contra asupritorilor. 

Vorbele lor bune, sfaturile lor în
telepte şi mai ales desinleresarea cu 
cari se ocupau de toate păsurile 

locuitorilor, au fost încoronate cu suc
ces astfel că în timpul opozitiei ma
relui partid National-Liberal, în anul 
frecut, acesti fruntaşi, urmafi de vre-o 
300 de locuitori se Înscriu în rândurile 
luplătorilor partidului National-Libera1. 

In timpul campaniei electorale din 
1926, cu toata teroarea averescană, 

sute de locuitori, Înfruntând şi sfidând 
măsurile de siguranjă, au rupt cordo
nul jandarmilor şi au pătruns în curtea 
dlui Romul Verişan unde sosise fostul 
şi actualul lor prefect, tinând cu ori ce 
pret să arate că manifestarea drago. 
stei lor pentru partidul liberal şi COn· 

ducătorii lui, nu o poate opri uici cele 
mai drastice masuri. 

Au ascultat cu evlavie cuvântarea 
fostului lor prefect şi in ziua alegerei, 
nici cele mai ingenioase măsuri ave
rescane nu i-au putut opri ca să do· 
vedească că în comuna Şeitin şi Semlac 
e cea mai tare cetale liberală. 

Tot timpul Însă, paşnicii locuitori 
Seitineni, le erea dor de revanşiL 
Aşteptarea nu le-a fost zădarnică. Ziua 
revanşei sosise. Era ziua de 31 August 
a. C., ziua in care se fixase alegerile 
comunale. 

Cele două liste depuse pentru acesle 
alegeri apartineau: prima asupritori
lor, intitulată de popor lista "Bandei 
Bulului" iar a doua apartinea partidu
lui National-Liberal. 

Inainte şi în ziua alegerilor cea mai 
mare Iibertale. Asemenea şi în Umpul 
alegerilor, datorită inpartialitătii preşe
dintelui secti2i de votare, 0·1. judecă
tor Ionescu; După terminarea 'rotării, 
delegatii şi candidatii ambelor liste •. 
unanim de acord, au dat o declaratie 
scrisă recunoscând că alegerile au de
curs În cea mai mare libertate şi lega
litate. 

Incepe scrutinarea în fata ambelor 
tabere. 

Surpriza pentru asupritorii de eri 
este colosală. Ei nu Întrunesc decât 
abia 139 voluri pe când lista liberală 
întruneşte 1001 voturi. Rezultatul co
municat poporului produce entusiasm. 
Populatia ovationează Încontinu pe aleşi 
cari sunt purtati cu alai prin comună. 
Iar bietii învinşi, tip Iii, tiptil, se slre
coară incet spre casă 

In fata clubului Partidului National. 
Liberal alegătorii nu conienesc cu stri
gătele de trăiască partidul Liberal, fră· 
iască d-l Verişan, jos cu ban{la Bulului,. 
afară cu asupritorii poporului etc. etc. 
Până seara târziu tot satul este în 

sărbătoare. Este sărbă!oarea victoriei, 
este căderea cetălii asupritorilor. 

Un sat înlreg se bucură şi numai cei 
câtiva sunt dezolati. Dar este o lectie 
bine meritată atât penlru ei cât şi pen
tru loji acei ce trec dela un partid la 
altul. Se vor convinge şi ei că popo-· 
rul nu poate fi dus de nas ca ursul. 

Sever. 

Din Judeţ. 
Chişineu-CrÎş. 

Adunarea Generală a Sindicatului 
~ Crişului Alb.· 

In ziua de 12 cor. s'a tinut adunarea 
generală la Sindicatul de Criş din Chi
şineu sub prezidenta O-lui Dr. A Ha
mescu preşedintele Sindicatului. 

A fost puse la ordina zilei chestii 
de o importantă extraordinară cum au 
fost, înlrărirea şi edificarea digurilor .. 
care bine ştiut este au fost slăbite 
mult prin esundarea din anul trecut. 
S'a votat spre acest scop un împrumut 
de 45 milioane pentru esoperarea că~ 
rui s~ soli citează sprijinul guvernului. 

Preşedintele Sindicatului D-l Dr, 
Avramescu a făcut un expozeu minu· 
jios şi bine motivat al situatiei. 

O-lOr. Alexandru Lazăr membru 
deputat, advocat din -localitate a atras 
atenjiunea adunărei generale asupra 
împrejurării că sala de şedintă a Sin· 
dicatului este decorată cu tablouri, 
statui şi inscriptii străine, lipsind însă 
icoana Maieslătii Sale a Regelui, ce· 
rând că aceasta modestă pretentiune 
ce o avem noi ca tara Românească 
să fie respectată în aceasta Institutie 
de altfel absolut maghiarizată. 

Este caracteristic că începând cu 
directorul Schmiedt Elek şi sfârşindu 
cu personalul ajutor până în unul toti 
oficiantii sunt unguri şi d·l director 
Schmiedt Elek află de cuvincios că aici 
la granitele de vest a tării în vecină· 
tatea Ungariei tUl bate, de unde valu· 
rile urei aziatice contra noastră trec 
peste frontieră deschisă - că din o 
institutie - care ar trebuit să fie pur 
românească elementul românesc să fie 
absolut esclus. 

Nu crezi domnu1e director Elek 
Schmiedt că aceasta nu este tocmai în 
regulă şi că oricum am lua chestia 
aveti norocirea (sau nenorocirea) sa 
vă aflăti in tara Românească!? 1 

Atragem atentia O-lui Prefect al ju' 
detului asupra acestei situatii e nesu· 
ferit aici la frontieră de vest a Ţării .. 

Şi de atunci încontinuu. ori unde se 
ivia un prilej de alegeri, liberalii du
ceau majoritatea . Corespondent.:

Censura t: Prefectura JudeţUlui. 
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