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Politica ~e aseamănă cu 
deşertul: o vijelie formează 
un munte enorm, căruia mi* 
rajurile îi sunt obşnuHe şi 
primejdioase. . 
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LUAŢI AMINTEl 
aII Prevestitorii vărsărilor de sânge, I Vrem să se ştie de fiecare bun 
~:; ahtiaţii după putere, apostolii min- român al acestei ţări că pentru 

ciunei şi specialiştii făgă iuielJlor a guverna o ţară nu ajunge ba
şi-au schimbat tactica. gajul de lnjurături învăţat prin 

~r~- După ce s'au dedat) tn chipul mah~la~ele or(j~elor. fpenytru a gU-
1 ţii cel mai murdai, la ponegrirea verna· IOseamna a 1 ncerc~tu 

rer ţării 1n faţa străinătăţii şi după evemmen~elor, a it reS~O?Sabllul 
leII re au prevestit intruniri aţâţătoare faptelor ş' a te invred01cl de in-

de spinte au adaptat o altă me- crederea strehătăţii. 
In· todă: scandalul. Căci nu mai putem să trăim il: In două şedinţe ,ale Camerei ignoraţi de cei cari ne inconioară. 

~stj - două zile consecutiv - pro- Dar ce· au făcut din toate a
Îrn· povăduitorii vrăjbii, au relntrodus cestea ahtlaţti după putere? S'au 
d' sistemul, pe care l-au mai pro- compromis in faţa streimlor cu 
I fesat cu ocazia votării Constitlt- jlldecată, compromlţând rn acelaş 

tiei, acela al injuriilor triviale şi timp ţara în faţa. tu!burătoriior 
tur, al apostrofărilor murdare. in ape tulburi. 
'.'se Cu mult inainte s'a fost trâm- In faţa evenimentelor mari, tot~ 
ata bitat faimoasa: "resistenţdactivd". deauna au dat Inapoi. In faţa ; t: Am aşteptat-o paşnici şi neclin- faptelor lor niciodată n'au avut 
uJlI tiţi. Căci ne aştC'ptam la o nouă responsabiLtati'a. Şi acum când 
ne; campanie de intruniri calomni- ţara noastră caută un împrumut 

oase, la o nouă propagandă ne- spre a se reface, acum când i l1 

m· demnă a cărei efect il prevedeam. fruntea ţării noastre e stăpân 
niL Ne-am fnşelat tnsă. Inconştienţa un rege - DumnE'zeu să ni-L 
rei 
ţic pretendenţilor la guvern ne a În- ţină - de 6 ani, acum râvnes l'; 

IUCl trecut aşteptările. S'au dedat la puterea. ŞI pentru câştigarea ei, 
nd mai mult decât ne· am fost aş· cred ca ajung mijloacele pe cari 

teptat. Au prevestit, pe unde au rn toată viaţa lor poHtică le au 
51111 E d umblat, vărsări de sânge, au a- adaptat. i cre că pentru ajun-
'* meniţat cu revoluţia, au bltjO- gerea SCODului lor e suficient să 
,ri o corit ţara, au calomniat tot ce ştii să lJljuri, să ameniţl şi să 
d~ se mai face bun în această ţară minti. 
m~ pe care nişte rătăciţi vor să o... Dar asta să o creadă ei! 

run fericească. Cetăţenii cu mintea curată şi 
par Deaceea spunem că ne au fost judecata limpede nu pot să con· 

re întrecute aşteptările. Noi nu con- testeze dreptul de a conduce 
trl testăm nimănuia dreptul de a - partidului cari in cel~ mai grele 

ulII! lupta pentru ajungerea scopurilor timpuri a fost la cârmă şi nici 
~) pe cari le râvneşte. odată n'a desnădăjduit şi nici n'a 
- Constatăm însă şi vom cons- dat inapoi. ~ 

lata întotdeauna. mijloacele pe Cetăţenii nelnşelaţi şi neade-
1t1ll caTi şi le asumă cei cari pornesc meniţi ai acestei ţări nu trebue 
:j. Ia luptă. să uite că partidul naţional libe-
'ast Şi mijloacele alese de naţional- rai s'a dovedit ca cel mai serios 
~~: tărănişti au fost pe cât de con- partid de guvernământ. Şi toc-

testabile pe atât de condamnabile. mai în situaţia de azi ţara ti 
,til( Mijloacele lor? - Minciuna, ca. simte necesitatea seriozităţii lui. 
~. It lomnia, înjurăturile, ameniţările Şi fiindcă acest lucru il ştim 
le~~ neruşinate şi acum mai nou, scan- nOl cei cari ne- am lnrolat in ta
laţi datul. La inceput le-am nesocotit berile partidului dela cârmă, spu
rt g apucăturile Priveam acţiunea lor nem tare şi răspicat "Inaintea 
tr,ţ dre~t o actiune a unor nesocotiţi, morţii noastre, moartea dra
tii); a unora cari nu~şi dau seama de gostei de ţară 1-
râ: ce fac. Dar acum când aceşti Până când fn piepturile noa-

fatr. 
3.f profanatori ai patrimonului naţi- stre va mai bate o inimă româ-

~ j( onal, când aceşti compromiţători nească, pthă atunci nu vom dă 
larf ai bunei noastre reputaţii se de~ inapoi din faţa ameniţărilor şi 
)all dau la scandaluri - intenţionând injuriile voastre. 
leat ~CUî prin aceasta impied~carea acti- Vom străiui la altarul pa-
trat' vităţii Parlamentului - acum nu trimoniului nostru naţional şi vom 
I d' mai putem tăcea. veghiâ la destirtele acestei ţări cu 
mal Nu mai putem tăcea în faţa toată puterea sufletului nostru, 
tie. neruşinatel lupte pe care şi- au impiedicând năvalnica pornire a 
~:.l; insuşit-o cortorarii vieţii politice. celor infrăţiţi t~U bolşevicIi utopici 
Iar! Cu ultima indignare ii vom de- şi socialiştii rătăciti. 
,ă J nunta opiniei publice, arătându-i Ţara pe care o privim cu ochii 
Hei pe cei cari au minţit o, au ade- tnduioşaţl de fericire nu va a
'!- menit-o şi au tnşelat-o. junge in mâinile cari au defăimat· o 

şi cari văd in ea o pradă bună 
de dt vora t. 

Asta să o luaţi aminte şi să 
contenlţ; cu ameniţărUe şi mal 
al s cu scandalUrile 

tNu de alta dar n'am vrea să 
\ 

ajungem până Ia a ne murdări 
in luptă cu voI. 

Luaţi aminte deci, tulburător/
for de pace şi amatorilor de 
scandal! 

Ghirlandă. 

~ţ~,~t_. ___ ~-.~_~~,w,~~~~.~v __ ~_~.~y ____ ~~ __ ,ft __ ~_~~~J ____ 4~~.~ __ .~""~ __ __ 

e\J Să InCUrajam activitatea 
, . rodnică a unui om. 

Acum când pe toate (ranturile I î'l comunele cari încă nu sunt 
"lupta" poltficd tinde sd întunece I prevăzute cu ele, din cauză cd 
in mod pătimaş pnvirile celor cari n'au fondurile necesare. Spre a 
ar mai putea să vadă obiectiv infrunta acest neajuns, d. prefect 
cele ce se petrec in jurul lor, li- a cerut să se dea din pădurile 
nem sd relevăm activitatea unui statului. in mod gratuit, lemnul 
neobosit om, spre a cunoaşte citi- necesar instalaţiei. 
toni nostri dupdcum şi cei cari se Să mai am;ntim apoi de gri;a 
mai interesează de bunul mers al pe care a anUal-o d sa şomer/
administraţiei. A vem să vor b i m lor din Valea Dez 'lei cari ocu
anume despre faptele făcute de pându se cu tăLatul lemnului n'au 
un om al .. administraţiei, de un de lucru acum când criza fin an
om care prm -faptul că stă ln Clară domneşte in acele locuri. 
fr~'rztea unui judet1 a ştiut sd se Pentru ojutorarea acestor ne
invredinceasca În fiece moment voieşi d. plefect a intervenit ca să 
de inalta sa demnitate. Şi o fa- se pună in exp!oatare 200-250 
cem aceasta spre a arăta prin jugi'ire, spre a da de lucru celor 
puterea fapielor, nefemeinicia ca- h~1Siţi ca astfel să şi câştige pâi-
10rnnWor w/portale de rătactţii nea necesară. 
membrii ai opoziţiei. O facem Si apoi sd mai amintim iardş 
fiindcă vrem sd se ştie odata despre dispoziţIa dlui prefect ca 
pentru totdeauna ca faptele pri- din lemrn.tl pădurilor statului să 
mează vorbele şi că În locul se C<{nstruiască poduri in judeţ, 
unei propagande nefaste, oamenii de pe pi(lţă fiind prea scump. 
parti du lui national-liberal au ştiut Şi câte altele n 'am mai putea 
să opună o activitate rodnică şi ammti. 
utilă. Despre ajutoare în bani date 

Dar să trecem in revistd seria celor lipsiţI. 
realizărilor Ideute dintr'o parin- Despre infiinţarea unor staţiuni 
tească şi gospodăreascd grije de de remontă pe seama statului 
către prefectul judeţului Arad, d. pentru sedile de plasă a căror 
Ion C. Georgescu. comuni nu-şi pot procura arrnă-
Să amintim o parte din mul- sarii necesari. . 

tele lucruri făcute in scopul im- I . pespre fonduflle rezerv~te c/(l
buna/ăftrel starii judeţului pe di.fllo.r . de şcoale, reparănlor de 
care·/ conduce intr' un mod atdt biSeriCI... 
de sârguincios. Să mal a'!!intim ce~a? 
Să amintlm despre conferinţele Cr~dem . ca . e de

w 
prIsos .. 

administrative pe cari le ţine dm Cel. C~fl ŞtiU ~a aprecle~e. cele 
timp in timp prin diferitele reşe- ammflte de nOI, trebue sa-şI dea 
dinţi de plasă unde se adună pre- seama că ce! ~~re le-a Iăcut este 
tori, notari, medici, veterinari, un .. om care iŞI inţelege ro~tul .. ŞI 
primari şi atâtfa alte persoane ştund acest ~ucru vor. mal Ştl c(J 
administratIve spre a asculta do- un. asem,enea .. ~m merită recuno
leanţele localnicilor şi spre a ştmţd Şi Sprtlln. 

Ch. 1. R, lua măsuri de îmbunătăţire. Esle 
şi acest lucru un gest destul de 
semnljicativ. Căci nu poate fI lip
sită de importanţă gnja pe care 
o depune energicul prefect d. 1. 
Georgescu care se deplasează in 
mijlocul nevoiaşilor spre a le as
culta durerile şi spre a le îndrepta. 

Sa mai amintim despre dis~ 
f)ozitfa luată de Dsa ca în ve
derea bunului mers al adminis
traţiei şi al siguranţei sialului, 
sd se faCă instalarea telefoanelor 

*, 
Escurslune de studii. 

Camera de Comert din Clllj dore~te a nr
gunÎu o Cf>cursiune in luna Ma!tie a, c. în 
striilniitate pentru "izitarea Targurilol' de Mo
stre din Lip;; ;a. Viena ~i Praga. cari se vor 
ţ nea in Înter\':\lu! dela 4 până. Ia 25 Martie 
3. c. La aceasta escursiune poate lua parte 
fiecare c om ere i Il n t ş' ind u str i a ~ din 
România. Cei cari ar dori să ia parte la 
această eSCllrsiune să se prezinte cât mai 
curând posibil în biroul Camerei. 

• 



• 

P"g. 2 TRIBUNA NOUA 

"f\RĂDANA"& BANCA DE CREDIT FENTRU INDUSTRIE ~I COMERŢ S. f\, ARf\D, 
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CON V O CA R E. 
Direcţiunea institutului "ARĂDANA" Bancă de Credit pentru industrie şi comerţ S. A Arad 

In virtutea art. 4 din statute convoacă prin aceasta pe Domnii acţionari la a 

VII I-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea in Arad la 25 Martie 1928, Duminecă la orele 11 a. m. in localurile institutului 

.ARĂDANA" Bulev. Regele Ferdinand 1. Nr. 40, cu următoarea 

O ROI N E O EZI: 
1. Raportul Direcţiunei şi al Cans liului de C~nzori, stabilirea bilanţului şi descărcarea COIl-

siliului de Administraţie şi Cenzori -pentru gestiunea anului 1927. 
2. Deciderea osupra distribuirei prof:tului net. 
3. Alegerea unui membru in Consiliul de AdmInistraţie pe un period de 3 ani. 
4. Alegerea membrilor in Consiliul de Cenzori pe 'un period de un an .. 
5. Eventuale aite propuneri prezentate Olrecţiunei in senzul Art. 13 dm Statute cu 48 ore 

inainte de AI lUnare. 
Arad din şedinţa Direcţiunei ţinută la 7 Februarie' 1928. 

Direcţiunea institutului. 

NB. Acei domni a~tlooarl," cari voiesc să-şi exercite dreptul de votare, trebuie să-şi anunţe Olrecţiunel 
participarea cu 24 ore ina1nte de a se ţinea adunarea generală (art. 1 ~ din statute). 

ACTIV 

I 
I 

C • I 
aSia In numerar • I 

Efecte de primit • '1 
Seontul Sinistratilor. 
Imprumut de Cont- I 

curent. • • • • ; 
Conturi curente debIt. II 
Capital de coiutert"s.l. 
Ef. publice şi actiuni jtl 

Imoblle • • • • • . I 

Mobilier şi case de f~r III 

Vase de fer şi lemn. i 

CQNT"UL BILANŢ in_hei;)t la 31 Decemvrie 1927. ,. 

1 1.675.982211 Capftal sodal ..• Il I ~ 
~9 824 b8 - . I Fond de rezervă . . j 960491 i5 
3760.300,- ,i Fond de peosiune . I _, ~.4.Yl]~Ql77! 

33584458 - I,t Depuneri spre trudif.1 . i il 
li Răncl . . . . . . . I ! ~ 

! r 2667 1631jO C,nturl-curente credit i : !i 

I 
1:", 1 358599:88' Rt'escont la B-ca Naţ I 1 il 

1.500.cool Ordinar, . '·1 43?0 00°1- li 

I 
1" 987 700 G ro. • . • • I 42. O eoo - , 

Pentru S;nlstrati ~ 4.000 QuO,-! 

I 
5:>0.000 --1 Reescont ia Soc, Nat I I I 

I 
II ,il J -1 de Cred. Ind. .. 2.926 OOO!-~ 

35 12:')82 Rtescontla B-ca Rom 683.0001.-1 
I! li Olvldende D~rldicate ! ~I; 

I
'i,:,'. Dep. p. vase lmprum. I 1 

i----~' 1 Interese cuvenite anu· ! ij 

1
, lui J92H. • • • • II . ~ 

li : VenIt transpus din 1: w! fi 
; li,., : 1926 •••••. , 3;).0861-~ 
: _:1-_____ 1 ,~t curat' .. ~ 3.089.76Ii~ 

'--;:-11-:1· -=--=--=--=--=--_,1._11 ·42 3:'9 OjO!~ 1_ ~ i-'! 
~I II! 1,1 1, it! 

Garantie de titluri, 
afecte, mărfuri • 

Cauţlunl Statutare • 

i 

Titluri libere. .. i 
Deţinători de efecte 

CONTURI DE ORDINE 

I 
j " 

D~rc~~~~a:ăr~:rlt~~I':~j 5435 140.-1 
Depozitari de cauţi uni I l' 

statutare. . . . '1 306000 -, 
Depozitar! de titluri 

1 ~ I 
5435.140,) - I 

306000 - ! 

PASIV 

7.500.0001-

1453.73233 
9,8798 -tl!--
1543 C04,
},93573353 

i 
I 
I 

I 
J6.159000.-

6t 61.7 50 
126993'40 

571.251 -

3.124.847145 

42 359.03u:21 
-j-

şi titluri. . , • 

. 480000 -II. I 
1.625.200j J 7 846 340 -II 

-1'1. 11i1f--7-8-,,6-3-4-0:1'-- i : 

---lf----III 1- I 

libere ... i'~" 48000u -1 
Efecte şi titluri in 1: 

.depoZ't . . . •. 1.625 200 ~i. 7 8!6.340 -

1: 7 846 3401_-
I~------_, ~I __ ~ 
II ! ' I 

Arad, la 31 Decemvrie ] 927. 

o 1 R E C T U NEA: 

Pentru contabilitate 
IOAN TATU (ss) 
dir. l'xecutiv exp. cont. 

(5S) Dr. MlHAI MĂRCUŞ (ss) VASILlE V. ŞTEFAN (S5) Dr. IUSTIN MARŞIEU 
preşedinte. 

(8S) ŞTEFAN MATEESCU (55) Dr. IOAN ROBU (S5) TEODOR STAN (58) MIHAI CONSTANTIN 
(S5) CORNEL LAZAR (5S) IOAN CHERA 

CONSILIUL DE CENSORI : 
Verificat şi găsit conform cu reg strele şi realităţile 

Nr. 8 .., 
Primăria Peregul-Mare. 

Nr. 176/928. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, C 

în ziua de 8 Martie 1928 oarp le 1 
se va vinde la Ilcltatie publică 2 taur 
ş: 2 vieri nelptl de reproducţle, 

licitaţia se va ţinea In conform itai 
cu art. 70·82 ~in legea contabllită1 
publicp.. 

PengJ!-mare, la 8 Februarie J92: 
Primăria 

Nr. 135 

Prirnăda Pt'regul~Mare 

Nr, 177/9",8 

Publica ţiune. 
Primârla PereglJl-mare tine lieilaţ 

În ziua 'de 8 Martie 19..:8 în locali 
primăriei pentru confecţionarea 113101 
lor poliţistului comunal şi anume: 
mantauA de hrnă, 1. veston de var 
1. veston de iarnă 1. păr. pantalOI 
de vară, 1. păr. pantaloni de Iarnă 

chipiu, 1. dkiuJâ, 1. pir. boc3 oei, 
1, păr. cisme, 

Licitaţia se va ţinea in conform ta· 
cu art 7.;!-83 din legea contabllită1 
publice cu oferte închise şi sigilate. 

Peregul- Mare, la 8 FebruarIe 192; 
Primaria 

Nr. 136. 

Soc. An, Industrială Arad·Brad. 
Nr.53/1928, 

Rectiflcare. 
Anuntul referitor la adunarea genl 

raUl se rectifkă in sensul că in CI 
de I nu se putea tine adunarea 1 

ziua de 18 Martie, se amână pe zli 
de 8 (opt) Aprilie când se va tine t 
orice numâr de membri. 

Arad, la 14 Februarie 1928. 
Consiliul de Administraţit. 

Nr. 142. 

Primăria corn. Sfânta Ana. 
Nr. 13/927 E 

PubJicalJune. 
In confopmltate cu decislunea TI 

bunalulul Sectia tutelarA Arad Nr. 7: 
1928 se pUblică licitatie pentru vI 
zarea mobdelor care formează las 
mântuI lui Emeneth Mlhaiu care se' 
ţinea Îa ziua de J Martie a. c la o 
9 a. m. _ 

Pentru esarendarea imobilelor de/U/ 
tului Emeneth Mihaiu şi anume: ] 1 
jugde cad. de pământ arăt ar in b 
tarul comunei Sfânta Ana. 40 jug. c, 
de pământ ară tor in hotarul cornut 
Şlrfa şi 5 jug mici de vie in hotal 
comunei Măderat se va Imea lleita 
În ziua de 2 Marile Q. c. la ora 
a m. . 

Sfânta Ana la 13 Febr. ] 928 • 
Tutor comunal. 

(ss) BRUTU,S I. PÂCURARIU (Ss) Q. DUMITRESCU (8") OU PETRESCU (S5) Ing, A. FLORESCU (ss) A. BUTAR,U Nr. 143, 

DEPOZITUL 
fHRRI~[I ~e s~~e ~e t~rac~tH Si m~3ini ~e ~ătit 

.·.PUCHER.·. 
A RAD, Piaţa Avram Iancu 3. 

.. 

Cele mal splendide sobe de teracotA ,1 maşini de gătit 

din ţară şi din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformări, captuşirl de părete din plăci de 

fayance se pot face prin preţurile cele mal reduse prjn 

soţia lui M 4.~ URI TIU S T E t N 

Rog onoraful public a-mi. da tot concursul. 
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Primăria comunei Nădlal.'. Prl măria Comunei Chişlneu 
Nr. 164/1928. 

Crfş. Domnule Ministru de Finanţe~ No. 4616. 

Publicdţtune. 
ci Primăria Comunei Chişloeu Criş va 
Hţlnea lîc!taţ[une publică in ziua ~e 

url20 Martie 1928. orele 10 p. m, In 
localul prlmilrlei pentru darei in î~ 

atrtreprl edere a reparării localului Pn
ăţl'fIlărlel şi locuinţei notarlale.-

Oferte închise şi sigilate se vor 
128ina!nta Primăriei Comunale 
rl Llcitaţlunea se ţine în conformitate 

'Cu Legea Cont. Publ. 
Ch:şlneu Criş, la 10 Febr. 1928. 

-Nr. ]26. Primaria 

Primăria Comunei Chlşineu Crlş. 
Nr. 163/1328. 

aţi! Nublicaţiune. 
~I":, C lş 

W Primăria Comunei Chlşineu r, 
ne;va tinea Ilcitallune publlcă ln ziua 

de 20 Martie 1928 orele 10 p. m. 
U~'-entra furnizarea a lor 115 m. 
lOD~, ovăt, 80. m. m. porumb, calitatea 

_prlm!'t şi 100 m. m. paie. 
,,. Licita ţia se va ţinea t~ conf. cu 

Legea Cont. publice. 
tati Caietul de sar~inl se poate vedea 
ăţl(a oficiul notariatului tn oarele ofl
!. 1 
12oeloase. ~8 

II. Chişlneu Criş. Ia 10 Febr. 19i . 
a N Primăria r. J21. 

Primăria comunei Chişlnetl Crlş. 

. Nr. 160/1928 

Publica ţiune. 
Primăria comunei Chişioeu Crlş 

Pub tică licitaţie pe ziua de 19 Mar-
'ne t 

ţie 1928 orele 10 p. m. pen ru cun-
.Cjectlonarea a lor '1. vestoane, 7. Pj an· 

ţalonl, 1. căcluli şi 7~ perechi c sme 
~IJe Iarna. De vară: 7. vestoao

h
\ 7 

pantaloni, 7., căclule şi 1 perec a-
:ancl pentru gllarzli comunal!. 

LIcitaţia se va ţinea tn conforml-
e. late cu Legea Contab. Publice cu 

~ferte închIse şl sigilate care se vor 
11alnta primăriei până in ziua 1icl
:aţiei. 

Chişineu Crlş, la 10 Febr. 1928. 
Primaria. 

~r. ]28. 

Tri· Primaria comunei Chişlgeu Criş. 
731 
,an-~r, 161/1928. 

Isi· Publlcaţiune. 
eVI C C· 

Primăria comunei hlşineu nş va ori 
,inea IIcltaţlune tn ziua de 19. Martie 

unt 9l8. oarele 10 p. m. pentru furnizare 
Ill,llor 240 m. lemne ~e f?C de prIma 
bli:aljtate necesară prlmăTlei. şeoalel de 
~tat şi locuintei notariale. 

ca Llcltaţ unea se va ţinea în conf cu une 
aru--egea Cont. publice. . 
taţi Chlşineu Crlş. Ia .0. Februarie 1928. 

JNo 129 P,imdtia. 

11, 

= 
Ori şi cine se adreseaz~ cu 

incredere la 

Banca Universală 
deoarece aceasta are 

60.000.000 Lei fond 
permanent şi completează 
depHn efective şi plăteşte 

punctual in Arad - va putea 
să se mănte sau să se 

Insoare. 
Primim agenţi din provincie 

precum şi doamne inteligente. 
II No. 148 -

Potrivit legei cu No. 3651 din 1920 
şi Instructlurilor Ministerului de Răz
b:J1 cu No. 2049 din 1921 am primit 
sub titlul de despăgu bire următoardt 
titluri din "Imprumutul Intern 1920 5°/~: 

1). Un titlu a 5.000 (clncfmii) Lei 
No. 111142. 

2). Două titluri a 1000 (una mie) Lei 
No 192442 şi ] 92443. 

3). Un litlu a 500 (cinci sute) Lei 
No. 204452. 

4). Două titluri a 5000 (cinci mii) 
Lei No. 115503 şi 1] 5564. 

5). Două titluri a 1000 (unamte) 
Lei ~1534] şi 215342. 

Aceste tiU uri împreună cu cupoa
nelt' respective mi-au fost furate din 
locuinţa mta. 

Ultimul dlvident l-am încasat drla 
Administraţia Financiară Arad şi a fost 
pe anul 1923, 

Domiciliul meu este în Arad, Bu
levardul R~gt le Ferdieand I No. 25. 

Prin această notificare, mă opun la 
plata capitalului şi a cupoanelor, după 
titlurile de mal sus. 

Cu stimă: 

(ss) Maior R, loanovle.' 
Martori: 

ss. Dr. S. Ispravnic 
ss. Petru Anghel 

Corpul Portarel lor Trib, Arad pre
zintA notiticare ca depus azi 14/11( 927. 

Şefporterel. 

Ioan Lazdrescu. No. 141. 

Primăria comunei Nădlac. 
Nr. 686/928. 

Publlcaţiune 1. 
Comuna Nădlac, tine licitaţie pu

bllcă in ziua de 25 Martie 1928, oara 
10. a. m. pentru darea tn arenda. drep
tului de cinema din restaurantul parcul 
Pădurlta. 

LIcitaţia se va ţinea in conf. cu art. 
72 şi următori din Irg~a contabilitătil 
publl.:e cu oferte illchlse şi sigilate. 

La caz, că licitatia l. nu va aVt a 
rezultat, licitatia 11. se va tine: în ziua 
de 2 Aprille 1928 oara 10 a. m. 

Nădlac, la tu Ftbr. Un8. 
Nr. 118. Primdrla 

Primăria comunei Nădlac. 
Nr. 687/y28, 

Publicatiune 1. 
Comuoa Nâdlac, ţine licitatie publi

că cu termen scurt in ziua de 25 Mar
tie 1928. ora 10 a. m. pentru reno
varea primăriei şi alte localuri pro
prietater comunei. 

Licltdţia se va ţinra io cont cu art. 
72 şi urmatori din legea contabilităţl1 
publice, cu oferte inehise şi sigilate. 

La caz că IJcitaţ,a 1. 'nu va avea re
zultat, licitaţia II. se va ţinea in ziua 
de 25 Aprilie 1928 oara IOa. m. 

Nădlac, la 10 Febr. 1928. 
Nr. ] 19. Primdrla 

Publicaţie de Inchiriere. 
Cassa Muncii c. f. r. scoate la 11-

cltatle publică tnchfrlerea următoare

lor apartamente şi camere libere din 
palatul fostei Administraţfuni C. F. 
Arad-Cenad Bule 'ardul Ferdlnand 8 
şi Bule:ardul Carol 57/59 dm Arad: 

Etajul li 1 apartament cu 5 camere 
No. 1, 2, 2 bis 3 şi 4, ] apartament 
cu 3 ca'llere No. 5, 6, 7, 1 Salon Izo
lat No. 25, 3 ca TI ere No 38, 39, ~O 
4 camere No. 45, 46, 47, 48. Etagiul 
1. 1 apartament 4 camrre No. 33, 34, 
30, 36. ] cameră No. 37. Parter in 
clădirea din curte 4 încăperi No. 1, 
2, 3, 4 Subsol J cameră prâvălie No· 
1, 2 camere No. 2, 3. 
Ofertele se primesc fie pe odăi Izolate, 
fie pe grupuri de odăi. Sollcitatorll 
VOr Indica şi termenul pentru care 
inteh'g să inchirieZE". Garantia provi
zorie va fi de lei 2000 de fiecare odae, 
depusă În numerar la Cassa staţiei 

Arad pe numele şi contul Casei MuncII 
c. f. r. 

Ofl'rtele puse in plic sigilat şi în
soţite de chitanta statiei despre depu
nerea garanţiel se vor preda la fosta 
Oirecfiume Ara 1-Cenad S. I a b. pnă 
la 1 Martie 1928, când se va tlnea 
Jlcltaţia. 

Pentru Informatiunl şi vederea odă
Ilor, doritorU se vor adresa la socie
tatea Arad-Brad S. i. a b. 

Dlrecţiunea Casssei MuncII C. F. R 
No, ]37. 

Nr. 213/ 1927. 

Publica r une. 
Primăria comunei Aradul-Nou tine 

Ilclht fune publică ia ziua de 26 Martie 
] 928 orele 10 ln localul primărfei 
pentru: 

aJ Procurarea alor 13 Mantal ~ pen
tru polit'ştll corn. 

b) Cumpărarea alor 10 revolvere 
impreună cu accesorii pentru poliţiştii 
comunali. 

L!citat1unea se va ţitlea conform 
art. 72 şi următorII din L. C. P. 

CaIetul de sarcini se poate vedea 
zUmlc în biroul primăriei comunale. 

Intrudit aceasta li cltatfune nu va 
avea rezultat se va finea o a doua 
llcitat iune in ziua de 10 Aprilie 1928. 

Aradul Nou, la I Febr. 1928. 
Prlmăna 

No. 130 

N,. 21 1/19~8. 

Publicaţiune 

Prima'la comunei Aradul-Nou va 
ţinea licitaţie publlcă în ziua de 26 
Martie 1928 oarele 10 în localul pri
măriei pentru: 

a) 6000 kg. ovăz, 11000 kg. fân, 6500 
kg. pae necesare pentru între tinere a 
cailor comunall. 

b) Repararea harnaşamentului. 
e) Repararea trăsurllor şi cărutelor. 

Primăria comunei Nadlac. d) Potcovlr~a cailor comu laii, 
Nr. 688/928. . e) Cumpărarea unei trăsuri mici des-

PUblicaţfune 1. chlde pe arcurI. 
Comuna Nădlac, ţine Ilcltare pu- '. Caetul de sarcini se poate vedea 

blică cu termen scurt in ziua de 251 zilnic în biroul primăriei. . 
Martie 1928, oara 10 a. m. pentru life- Se poate înainta oferte separate pen~ 
rarea lemnelor de f?c pe anul ] 928, tru fiecare punct. 
necesare primăriei ŞI altor localuri pro~ Li 't ţi a se va ţinea in confor-prletatea comunei. CI il une 

Ucitatia se va ţinea in conf. cu art mltate cu art. 72 şi următorII din L, C. P. 
72 şi urmatorii din legea contabiJitătli lntrudU aceasta 1Icitatiune nu. va 
publice, cu oferte Închjse şi sigilate. avea rezultat se va ţinea o a doua II_ 
. La caz, că licitaţia 1. nu va avt'a citatiune io ziua de 10 Aprilie 1928. 
rezultat' licitatia II. se va ţinea in ziua AraduI-Nou la 6 Febr. 1928. 
de 25 Aprllle 1928. oara IOa. m. p. . b I 

Nădlac, la 10 Febr. 1928. fim Ta 
Nr. 120 Primdral N,r. 134. 

Nr. 689/928. 

licitaţ(e 1. 
Comuna Nădlac ţine licitatie pub

lici, in zlua de 25 Aprilie 1928, oara 
10 a. m, p-:[]tru arendarea trest'ş, 
goz de foc din râturl1e cornUl] el, 
Crtlc şi Gârbovâţ. 

licitaţia se va ţinea rn cont. cu 
art. 72 ,1 următori din legea conta
bllităţll publlce, cu oferte închise şi 
sigilate. ' 

La caz, că Uclt?ţle I. nu va avea 
rezultat, licitaţie li. se va ţinea în 
ziua de tI IunIe ] 928 oara 10 a. m. 

Nădlac, la lO F"br. ]928. 

Primaria. 
Nr. 121. 

Primăria comunei Nădlac 
Nr. 684/928. 

Publicatiune 1. 
Comuna Nădlac ţine licitaţie publică 

cu tt'tmen scurt ia ziua de 25 Martl~ 
1928 oara !O a. m. penlru construirea 
unul spital Il ou epidemie. 

Ucltatla se va t10ea în cODf. cu art. 
12 şi următori din legea conta bilWltil 
pu blice, cu oferte iochise şi S' gilate. 

Referioţele necesare se pot obtioea 
io biroul servo economic, in cursul oare
lor oficioase. 

La caz că lIcjzafia r. nu va avea re
zultat llcitatla II, se va ţinea tn ziua 
de 25 AllrHle 1928, oara 10 a. m. 

Nădlac. Ia 10 Febr. 1928. 

Primaria. 
Nr. 111. 

Primăria comunei Voivodenl-Aldeştl 
84/928 

, PubUcaţtune. 
Se aduce la cunoştinţă publică, ci 

In ziua de 5 Martie 1928. ora 9 a. m. 
se va ţinea IIcltathme publică pentru 
a da in întreprindere, cărăuşia coma
nei Voivoden!-Aldeştl pe anul 1928. 

Pretul de strigare este 6000 LeI. 
Licltatlunea se va flnea in cance

larfa notariatului cercual din Sârsa 
tn conformitate cu dlspozlţlunile Art. 
72-83 din legea contabili tăţll publice 
cu oferte inrhise şi sigilate. 

Condltiunlle se pot vedea ,Uolc fn 
canceJarla notarIală din Bârsa in oa
rele oficloase. 

Volvode al· Aldeşti la 28 Ianuarie 1928 
Mihai Buzgan Avisalon 1 ripa 

notar primar 

No. 138 

Nr. 210/928, 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Aradul-Nnu tine 
Ilcitat(e publică in ziua de 26 Martie 
1928 oarele 10 În localul primăriel 

pentru repararea şi construirea podu
rilor pe străzile comunale, Intretinerea 
canalurilor şi nlsipirea străzilor pre
cum şl spălareI!. alor 2 tântani şi re
pararea fantânilor aflătoare. 

Caietul de sarcfnl se poate vedea 
zilnic in btrQ,U1 primăriei comunale. 

licltaţluoea se va ţinea In conform 
art. 7,2. şi următorii din L. C. P. 

Intrucit aceasta Iicltaţiune nu va 
avea rezultat, se va ţinea a doua 11-
citatiune ia ziua de 10 AprUie ,1928 
oarele 10. 

Aradul- Nou, la 6 Februarie 1928. 
Primdria. 

No. 13] 
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PrimAria comunel Nădlac,' 
Nr. 690/928, 

Lfcitat!une 1. 
" 

Comuna Nădlăc ţine licitaţie pub
lic!, in ziua dt' 25 Aprilie 1928. 
oara 10 a. m. pentru arendarea viilor 
comunale şi nuielar comunal. 

licitaţia se va roea in conf. cu 
art. 72 şi următori din legea conta
billtăţ!i publice, cu oferte închise şi 

sfgiliate. 
La caz, că licitatia I. nu va avea 

rezultat, Ilcitatia Il. se va ţinea în 
25 Iunie 19.!8 oara 10 a. m. 

Nădlac, la 10 Fepr, 1928. 
Priml1ria. 

Nr. 122. 

Pri'!'ăria comunei Nădlac. 
Nr tJ85/928. 

Publicaţiune. 1. 
Comuna Nădlac, ţine licitatie pub

lică in ziua de 25 Martie 1928, ora 
10 a. m. pentru arendarea dif~ritelor 

paşunate Com. dolma mureşulul mort, 
gropoale, Crac, Gârbovăt, etc. 

licitaţia se va ţlne<t in conI. art. 
72 şi următori din legea contabilităţil 
publice, cu oferte inchtse şI sii1late. 

La caz, că licItaţia 1. nu va aVt'a 

rezultat, licitati a Il. se va ţinea în 
ziua de 10 Aprilie 1928, oara 10 a. m. 

Nădlact la 10 Febr. 1928. 
Primăria. 

Nr. 123. 

Primăria comunei Nădlac. 

Nr. 209N28. 

Concurs. 
Comuna Nădlac publică concurs 

peDiru indeplinirea postului de 5ubn0tar 
la serviciul econumic, pe lângă re
tribuţiunile prevăzute În bugetul Co
munet. 

Numai candidaţi cu diploma de 
notar şi cu praxa. administrativă pot 
recurge. 

Cererile adjustate cont. art. 7 din 
statutul funcţionarilor pu bilci, ni se 
vor prnzenta până la 15 Martie 1918 

Cererile sosite după acest te,men 
nu se vor lua in considerare. 

Nădlac, fa 11 Febr. 1928. 
Primaria. 

Nr. 124. 

Cinema .ELlSABETA" 
13-20 Februaiie 

"Balzamul unei naţiuni" cu Iohn Gilbert 
Premieră io Ard eal Film grandios 
regizat de faimosul King Vidor. 

• 
Vine .Zburdalnica Parisului." 

fnceptul la orele 5, 7, 9. 

Tt<I8UNA NOUA NO.8 

No. 171/19:l8. 

Publicaţiune. 

Se publică că tn comuna Aradul
Nou stau aflat următoarele obiecte: 

1. Suma ne Lei 2660. 
2. Una poşetă pentru dame 101 lei 

şi o batistă. 

3. Una buc. orologi de oţel. 

4. Suma de Iei 68. 
Invităm pe proprietarII acestorobiede 

ca în termen de un au să se prezinte 
pentru preluarea acestora. 

Aradul- Nou la 1 Februarie 1928. 

Primaria. 
No. 132 

Primăria comunei Barsa 
No 84/9.:::8 

Pub1icaţfune. 

Se adu-:e la cunoştinţă publică, că 

in ziua de fi Martie 1928. oara 9 a. 
m. ve va ţinea licltaţiune publiCă 

pentru a da În întreprindere cărăuş!a 
comuneI Bârsa pe anul 1928 licltaţ!u
nea se va ţinea în cancelarla Dota
tlală din Barsa. 
Pretul de stri gare este 17.500 Lei. 

Licitaţiunea se va ţinea tn confor
mitate cu Art. 72- 83 din LegC'a con
t b'i!tăţii publice cu oferte Închise şi 

sigilate. 

Condlţiunile se pot vedea zilnic in 
cancelaria notarială in oarl'\e ofidoase. 

Bârsa, la 28 Ianuarie 1928. 

Mihai Buzgan 
notar. 

No. 139 

Ne. 212/1928. 

Ţurac Ioan 
primar 

Pub licaţiune. 
Primăria comunei Aradul-Nou va tt .. 

npa lIcltaţiune publică ia ziua de 26 
Mutie lY28 oarele 10 În localul pri
măriei pentru procurarea alor 112 metri 
emne de foc calitatea l. necesare bi
rourilor comunale. 

Licitaţiunea se va tlnea în confor
mitate cu art. 7l şi următorii dIn le
gea L. C. P. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
zilnic in biroul primăriei comunale. 

Intru cât aceasta llcitaţiune nu va 
avea rezultat se va ţinea o a doua 
licltatiune in ziua de 10 Aprilie 1928 

Aradul·Nou la 6 Februarie 1928. 
Primăria 

Nr. 133. 

... 

lNFORlllA ŢIUNI. 
) 

Alegerile judetene s'au amd \ 
Tlat pe ziua de 20 ApriUe a. c. , 

In urma agitaţillnilor a unor dintre 
muncitorl, autoritătile militare şi poli
ţieneşti din localitate inpreună cu Oi 
1. Georges,:u, Prefectul judetului, au 
hotăra[ ca să nu mal fie în2ăduit a se 
ţine Întruniri (adunări muncitoreşti) 

fără aprobarea şi avizul Div. 1 Cava
lt!rie. 

* 
La consfăIUlrea avuta (ntre t.utJri-

Mtile militare şi p liţleneşii. uude a 
fost de faţă Prefectul jud. ţulul DI I 
Georgfscu şi primarul oraşului s'a ho
tărât ase Lua măsuri ca pe Lângă 

cele două cantine în functIune. una în 
parcul Cismigiu şi alta în str. Cogăl
niceanu, sa se mai infiinteze alte două 
cantini, unde cei 400 de şomeri să 
poată lua masa în mod gratuit până 
ce st va ivi lucru pentru ei. 

• 
Sâmbătă 18 Februarie a, c. va avea 

loc inmormântarea rămăşiţelor pămân
teşti ale defunctului Th, Căpitanovlci 
fost vice preşedinte al Centralei bănci
lor populare şi vicepreşedinte guver
nator al Băncii ..Naţionale. 

Federala b ,ncilor populare din Arad 
în cap cu dl 1. Georgescu prefectul 
judeţului a ţinut în ziua de 16 Febr. 
a. c. o şedi[1tă festivă in memoria de
fundului aducândui pe această cale 
elagil. 

S'a hot1irât în acesta adunare ca 
federala din Arad să trimită un dele
gat. Iar băncile populare de judeţ alt 
delegat, care va lua parte la inmor-

, mllntare şi care va d~puoe o coroană 
de flari pe mormântul defunctului. 

• 
Sâmbătă dimineaţa la ora 11 in bi

serica Catedrală s'a făcut un parastas 
pentru odihna rămăşitelor pământeşti 
ale regretltului defunct Th. Căplta
novici vicepreşed. al Centralei Bănci
lor populare unde au particip it toti 
membri federale! Arad şi actlonaril 
băncei populare "Spiru Haret." 

* 
La conferinta ad-tivă ţinu tă in Iie -

de 10 şi il Februarie a. c. în regie 
nea Pedca în prez.enţa Dlul 1. OeOi 
gescu Prefectul judetului În discUţii 
nea asupra stărei acestei plăşi S'I 
stabilit o mulţIme de ltpsuri de ord 
general, şi pentru cari s'au luat mi 
suri de Îtldreptare. 
. 1. Diglll Murfş'Jlui spălăcit de at • 
ptln stricarea lUI la revărsarea mUri 

şulul i!lundează aproape în întregin 
a~eastă regiune. S'a luat măsuri I 
repararea lui. 

2, Copiii înmaj or!tate nu cercetea 
in mod regulat şcoala, părinţii ace 
tora vor fi aspru amendat! conl. Iei 
asfel să-şi trnntă c<)P,jj la şcoală. 

3. S,:oala Primară din Ceala se 1 1 

alipi oraşului Ar ad care se va lngr 
de ea. 

4. Se va instala aparate telefonl 
cu Comunele de frontieră Peregl 
Mare, Pertgu! Mic, Dorobanţt. Irat : 
şul şi Var1 aşul, care comuni n 'au ~ ! 
ceste Instalat!uni. 

5. S'a luat măsuri ca sub coou 
sever, copiii sub 16 ani, să nu mal! 
tolerati la jocurHe ţăl ăn eşti. 

6 Functionarii comunali care se n 
rutează foarte greu din cauza salartt 
pre3 nlld, li se va da un salariu m 
moderat. 

7, Cârclumlle Î[! zilele de Dlmhli 
şi sărbători va fi pe tot timpul zi 
inchise ca oamenii să cerceteze bu 
rica. Deasemenea se va reduce t 
mărul acestora lo..:alurl, care au C 
scut in mod îngrozitor ridlcându·l~ 
brevetele de b uturi. 

8. In comtlnele acestei regiuni S 
constatat În mod surprinzător că i 
berculoza şi sifllisul s-a introdus 
mod ingrijorător. In comuna Pecte! 
Rovine s'a constatat 26 cazuri tub 
culoz.ă grad 3. Şi slfllisul bântue 
Nădlac. 

Medicii de plasă de şi trateazf 
mod gratuit bulnavil, acestea ni 
prtZintă pentru a fi vizitatl. S'a I 
măsuri ca preot" şi invâţatorii s~ 1 
conferinţe pt:ntru combaterl'a aCe! 
boli molIpsitoare, indrmnând pe 
atinşi să meargă la medic pf'Dtru: 
tament. 

Mare bazar organizat de .,Soc. ortodoxd a tem române' 
"Reuniunea jem. române· în zllele de 25 şi 26 cor. Ia .,Cenira 

In ziua de 25 c. adorabili copii se vor produce cu dam! 
recitar;, dialoguri, eic. Numele copiilor se va publica la ii& 
Obiectele frumoase şi cari se vor vmde pe preţuri foarte mode" 
sunt toaie dăruite de doamnele române. Bazarul e în scop 
binefacere. 

In ziua de 26 c. cu lncepere fot la arde 5 talentati dilet~ 
VOt distra publtcul cu lrumo'lse şi difeflte dansuri, Bazarul va CI 
tinua şi în aceasta zi. Va· fi un bogat bufet. Surprize. Muz 
escelentă Dans. 

Ono public va fi anunţat prin afişe de amuzanful progr 
al Bazaru/ai. 

Insemnătatea unor călătorii în streinătate Şi pentru sUl1irea acestui sc.op { 
vita te dlui Tlluiescu s'a manifestat 

fi totdeauna. 
Jn vacanţa sărbătorilor Crdciunului, pe unde a frecut sd lase urme fU- Deaceia spunem că $1 de data 

fluntaşfl opOZitiei au străbătut în moas~ cari numai cinste ne fac: Stre- ceas ta dl. Tt!ult~u a dat dovadd 
Lung şi'n lai tările <apusene spre a inăialea a auzit din glira diplomatului este CeL mai intelegă.tor dlplomai 
trămbifa p'etutindeni că: "România se nostru, cuvinte cari au avut adânci puhulu; vremilor actuale. 
at1.A la o răspântie" şi că ţara româ- ecouri in opinia mondtala. La Roma, ŞI calatoria d-sale ne umple ini .• 
nea:scă este guvernatd de oameni cari la Paris, mmistrul mostru de externe de bucurie, dat fiind rodul eficaci 

Cinema aAPPOLLO" actiunei dsale. 
16-18 Februarie nu vor să-I lase şi pe ei sa guverneze, a vorbit raspIcat despre orientarea po- Şi fiindca nu suntem prea dep 

.. Casa sperantelor pierdute." Au urzit pretutindenea mÎnr.luni şi ca- Jitică a României. de vremea când atâti frunto~i ai I 

• lomnii, spre a ctiştiga simpatia strei- Şi a vorbit în aşa fel incât a spul- Zif/ei ne-au ponegrit Iara, se cuvin 
19-22 Febr. "Sfânta minciună." nătatii ca apoi să albă motive să pre- berat orice zl/onun dăunătoare bunei relevăm. rodnicia căiătoriei ilush 

* tinda "puterea". Sreind/atea lnsa i· a noastre reputiitii, reuşind in acela~ reprezentant al nostru. 
Vine "Voevodlll ţiganilor" inteLes şi i-a ignorat. Au făcut totuş timp sd contribuiască in mod paltebll sa fim drepţi şi sa. preţuim pe 

1 ;~ care in lapoli (u efectul rodnic o ============== J aceşti fruntaşi ai opoziţiei ceva: s'au: la evo ualea politiceipaciJiste europeni', latorii/or efectUate. 
- făcut de rtis. Cei rai şi cei cari ne I Deaceia pe drept i s'a spus cd "d. Titu- Şi atunci trebuie su acordăm I 

Cinema "U~ANIA.· duşmănesc au căutat sa profite de lescu, unu din cel mai fini şi mal ls- . cinstea şi recufloştinţa noastră 
17 -18 Februarie acest pri/fj. Şi de acea au prins glas cuslţl reprezentanti ai dlplomaţlel con- Tttulescu, diplomatul care ne n 

IIJ Nu e greu a fi tatd." şi 'ungurii şi bO/ŞIVicii. temporane, realizează o operă dificilă zintă cu demn.tate şi cinste În str! 
'aM lnsă că un alt ifunfaş al vieţii ro interes mondial". tate iar ponegritofilol şi calomniata • 

19-22 "Maciste regele. muntilor". 

Redactor girant: ST. DRAGA. 

noastre politice d. Iltuleseu a plecat Caci ilustrul nostru reprezentant nu acestti ţarl să It acordăm (ntree 
in tările apusene având o alta menire. s'a sfiit sa afirme sus şi tare: mlslu- pretul nostru pentlu răul seril/eiuJ 
Excelentul reprezentant al unei (ări nu nea dIplomaţiei actuale este mentine- ţarii pe caTe vor sd o guverneZi 
al unui partid, a ştiut ca pe acolo pe rea păcii in cadrul tratatelor. olict pret.. m 

--------~----~~~--------~~--~~--~~----~------~~--~------------------~--~~~~--~~_c~--~~-----Tipograf1a Diecezană, Arad. Cenz. Prefectura JUdeţulUI, Arad 
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