
,.. 5 z.n=y Err !fEr ' Eew 5 TRil 

Exemplarul: Lei 3.-

ABONA,.mNTUL: 

Un an 200 L 
, luni 

-"", 

.~, 11 
Director: fiI!. eOnStftn'emESCU 

w 

I~t~ru~ntia lor~uJui ~m~~rm~re. 
Lordul Rothermere fratele şi 

moştenitorul antantofilului Lord 
Norh.hllffe, a pornit, nu de mult, 
prin zidrele sale, o campanie pen
tru revjzuirea tratatului de la Tria
non, In fo losul Ungariei" ciuntite". 

Buna credlllţă a naivului Lord 
nu ar fI bănuită dacă nu ar avea 
in mâinile sale, majoritatea acţi
unilor intreprinderilor particulare 
şi de stat maghiare şi dacă s'ar 
fi obosit să cunoască adevărata 
stare a lucrurilor. Dar bogatul 
şi sentimentalul Lord a fost miş
cat până în adânc de primirea 
desfatătoare ce i s'a făcut in ca
pitala Ungariei mai ales de sexul 
slab, a primit cu entusiasm ca 
dar "condeiul de aur" din partea 
elitei budapestane şi a luat de 
bune conţinuturile dosarelor cu 
care infierbântaţjj specialişti de 
pe malurile Dunării i- au incărcat 
geamantanele. 

D-l Beneş Ministru de Externe 
al Cehe-Slovaciei i-a demonstrat 
că e greşit informat şi a pornit 
pe o cale greşită. Acelaş lucru i 
l-a arătat şi presa franceză. 

Revizuirea tratatului de la Tri
anon care este tot atât de drept 
ca şi cele de la Neuliy, Saint
Germaine şi Versailles, va aduce 
revizuirea şi a acestora din urmă 
aşa că, tratatele de pace, pentru 

· care s'a frământat o lume întreagă 
aproape doi ani de zile, ar ră
mâne nişte pe[ece de hârtie jar 
sângele vărsat pentru libertatea 
popoarelor degeaba a udat pă
mânta!. . 

Lordul Rorhermere este fnsă 
incorigibil. 

Sub amintirea du1cilor emoţii 
trăite la sânul Buda- Pestei strigă 
inconştient, cât il ia gura, fără să 

· ţină seama de adevăr, că "nu va 
putea exista o pace durabilă a
tâta timp cât vor rămânea legate 
de statele succesorale regiuni lo
cuite in majoritate de unguri". 

Aberaţia este prea mare ca să 
ne emoţloneze. 
Mioapă şi departe de realitate, 

maghiari mea e in sărbătoate şi 
in friguri. 

Doar un singur glas dela "Pesti 
Nap]o" indignat de marea nai-

· vitate a publicului încearcă .să-I 
· aducă la realitate. Dar după cum 

omul beat nu vrea să se ducă 
acasă s~ se culce, să se liniştească, 
cot astfel o parte din poporul ma
ghiar tmbătat de eşirile nâroade 
ale Lordului Rothermere nu vrea 
să se liniştească. Când o cădea 
pe tare ca şi omul beat, să-I cheme 
tot pe sentimentalul Lord să-I 
scoale. 

1. D. 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet 

M' t. ti • 
o mare milnîfesfare ştiintifică. 

Intre 23 Iunie şi 2 luJie s'a tinut la 
Paris a 4-a sesiune a Conferintei Inter
nationale a Marelo.r relele eleclrice de 
înaltă tensiune, La această Conferinlă, 
care a fost deschisă de Domnul Andre 
Tardieu Minislrul de Lucrări Publice 
al Franrei, au fost reprez<>.ntale 22 na
tiuni print'un număr de 542 delegali. 

Grupul românesc se compunea din 
Domnii' Profesor C. Busilă delegat 
oficial al guvernului român, profesor 
C. Budeanu reprezenlând Inslilutul Na
jional Român penlru studiul amenajărei 
şi .înirebuintărei izvoarelor de energie, 
O. Ingineri S. Dachler, şi Ştefan Mă
teescu reprezentând Uniunea Uzinelor 
Electrice din nouile provincii, Domnul 
Sofian delegat al Ministerului de In· 
dusfrie şi Comert şi Dnii Ingineri Traian 
Butoescu, G. Petrescu şi Alex. Proca 
ca membrii liberi. 

In cadrul programului conferintei s'au 
prezentat şi discutat un număr de 76 
rapoarte tratând despre diferite pro
bleme ale productiei, Jransporlului şi 
distribuliei energiei electrice. 

Din partea delegatiei Române s'a 
prezentat un studiu al D·lui Ing. G. 
Petrescu asupra auto.excilafiunei al· 
lernatorilor branşali pe linii de Înaltă 

tensiune, şi un memoriu al Institutului 
National Român al izvoarelor de ener
gie prezentat de OI Profesor BusiJă 
prin care se propune un program de 
studii pentru imbunătătirea factorului 
de putere. Conferinta luând act de 
această propunere a imputernicit de
legatia română să înfăptuiască studiul 
propus şi să prezinte rezultatele viitoa
rei seziuni a conferintei ce va avea 
loc lot la Paris În anul i 929. 

In zilele libere membrii conferintei 
au putut viz ta în grupuri Uzinele Ter
moelectrice dela Saint 0uen şi Gene. 

Coloniile şcolare ale Crucii Roşii 
- Grandioasa s ,bare câmpenească 

dela Sdvârşin _. 

[n ziua de Duminică 31 Iulie filiala 
Crucii RoşII din Arad, de sub prt'şl

denlia d-nd M. Bot ŞI a orglnizat o. 
serbare câmpeDeasca, in co·nuna Să
vârşîn. In această comună filiala Crucii 
Roşii Arad, a inWuţat - in localul el 
propriu - o colonie ş·~olară io care 
sunt Îngrijiţi părinteşte aproape 100 
de elevi şi eleve din şcolile arăjane 

Am zis ln local propriu, deoarece pe 
.Iocul cumpărat dela d-nu baron Ur-
metiyl - loc cuprinzând şi o bună 
parte de parc - d-na Botiş a reuşit 
să ridice o baracă sănătos construită, 
care deserveşte de dormitor micilor 
colonişti. Cu ingrijirea coloniştilor a 
fost incredintat d-J Traian PJgllt di
rector şcolar in Şega. 

Allmentaţla. din cât am putut să ne 
conviDllem, este aleasă şi ea a con
tribuit mult la flzicul dt'bil a celor 
trimişi aci. In faţa barăcll a fost ri
dicată o trolta româneasdl, donaţla 
d-Iui general Manlu. 

rilliers, Uzina hidroeleclrică construită 

de Compagnie des Chemins de fer 
d, Orleans la Egwzon, laboratorul de 
Electricitate "Ampere" cu tensiune de 
1.000.000 VolU şi nouile clădiri ale 
Şco alei Superioare de Electricitate de 
sub conducerea marelui savant). Janet. 
După terminarea lucrărilor conferintei 

delegatii impărlili În două grupuri au 
vizitat Între 2 şi 8 Iulie Uzinele Hidro
eleclrice din regiunea Alpilor şi din 
aceia a Pirineilor, 

In tot timpul şederei În Franta, dele
gatii români s 'au bucurat de o deose
bită solicitudine din partea orgftniza· 
torilor conferintei. 

. Ne-am despărlit d~ colegii noşlrii 

după 2 săptămâni de colaborare in. 
telecillală intensă făgăduindu-ne a re
veni la Paris peste 2 ani ]a viitoarea 
seziune a Conferintei. 

Inginer S. Mateescu. 
...... " ,,,,. ..".. 

tpilogul unei cariere. 
Un prImar, de care şi acei cari sunt 

de' o ::iiiTţ re cu el, Uligurii, au î.1Cfjlut 
să şi b .Ml joc. 

Cetl m În Brassoj La pok UD arlico I 
În care se accentuiiîZă anarhia profe
sată de primarul Aogd htvan. car\7 
sfldând toate Jimitde puter:i sale a 
suspendat, pe motive filnteziste şi ;;0-
pilăn şti (caracteristica menta!ităţ i 
d sale), pe primul fun~ţlo\lar al pri
mărid, a 7 oară 

Deasemnlca a deschs o anchetă 
contra prietenului său de lupte, IngI
nerul şti al oraşuLJl, cart" p~tzenta ia 
un moment dat un pai de care S~ 
putea acăta în mjlol;ul valurilor ame~ 
njntătoare. Brasol Lapok se miră că 
un astfd de om (eate păstrează du
rerea apusului regim maghiar) mai 
deţine îtJcă p:.:stlll de primar. 

Ne întrebă/TI dacă d-I Angel [stvan 
ceteşte ziarul :onfraţtlor săI? ŞI dacă-l 
citeşte să ne dea voe să spunem şi 

Solemnitatea de dimineaţă. 

Pentru ora Il d!m. a fost hotărîtă 
sfinţirea barăcei şi a troit i !, La acc2stă 
solemnitate au luat parte: d-I l. Geor
gescu prefectul jud. cu d-l1a; d-t co
lonei LaIJgier, comando Cercului de 
Recrutare cu d-oa; d-nu baron H. 
Popp. d-I Atanasie Mărculescu, avocat, 
cu d-na; d-na Borel; d-na Pleşa; d-j 
căpItan C-tln Pohrib, comando comp. 
de jandarmi Arad, fraţii Botiş baron 
Urmeoyl, d-r Coţoiu etc. 

Oaspetii arădanl au venit cu auto
mobilele şi au fost fotâmpinaţl de 
către d-na M, Botiş. Muzica militară 
a reg. 93 Infanterit' a tntonat un marş 
triunhl. - La orele 11 1/ 2 preotut Og
neanu Iosif din localitate a oficlat un 
scurt serviciu divin, răspunsurile corale 
fiind date de corul dl' săteni de sub 
conducerea în văţătorulu! Iosif Păcuraru. 
După sfinţirea barăcii şi troftel a 

vorbit preotul Ogneaou, aducâod laude 
mUllCf 1 neobositt' pe care o depune 
d-na M Bofş, pl'ntru ajutorare,. celor 
slabi şi săraci. O-na M. Botlş, răs
punde preotului şi multumindu-I, aduce 
multumiri d-lui prefect 1. Georgescu, 
care a ştiut să sprijine intotdeauna 
Initiativele frumoase. 

In urmă a avut loc o masl cornuna~ 
la care au servit micii colonişti. 

Am atacat cu violentă par
tidul liberal; nu puteam însă~ 
in forul conştintei mele, să 
nu-mi dau seama că, acest 
partid liberal, făcuse dela 
1848 încoace toată temelia 
istorică a tării româneşti, 

Dr. LUPU. 

Arad 6 August 1927. 

fi' ... 
noi că ne mirăm - nu că e primar Cl1 
voia d-Iui Goldiş, - că şi cei, În II 

căror sIuj Jă a fost, fşl bat joc de nu
lit3tea sa. 

Credem c'ar fi t:mpul ca d. Anghel 
să, şi pură cenuşe pe cap şi n:tră
gându-se il recomandăm să-şi scr:e 
memonile. Din trecutul d·sale "albăs
tru" ar avea ce scrie. 

Şi-! as!gllr4m d dacă va proceda 
astfel, nu peste mult timp - după ce 
"rnemorlile"'-i vor fi răspan·dite in în
treaga Uiigarie - va reuşi să devie 
al doilea erou naţional - după Rot
htrmere, 
Aşa să fac eroii când .•. nu se nasc. 
ŞI cum d. Angel Pista nu mai are 

alte perspective de viitor ne Îndoim 
că va neglija o bună meritată distinc
ţie din· partea celor pe cari i-a setvit 
cu credinţă. Ţăpligă 

Robert de t"Jers. 
In zilele trecute s'a stins Robert 

de FJers, marele şi sincerul prieten al 
României. intr'un atac de fIe bita. Nea
mul româm se priveşte o a doua lo
vitură a sortii, două lovituri rrprzi şi 
d(lferoase. In 20 ale lunei trecute se 
stinsf! iu!Jitul nostru Suveran. Ferdi
nand J cel Mare, ldsând doliul 
morţii sale pe câl de necrnute pe atât 
de dureroase, - şi acum SI' stln{!e 
ucela care irtd2inasc ultimul ar/imi al 
său ml'morfei ngelui Ferdtnllnd ai Mare. 

Robert de Flers, unul din cei mal 
de seama literali şi intelectuali ai Fran
Iti a fost un caracter robust şi menit 
de a conduce .• A iubit pe regletatul 
nostru rege şi a iubit tara noastră, a 
iubit pe ţara nul român, fiind aproape 
de el În timpul cel mai critic al isto
riei lui, piângând şi bucurÎndu-se cu 
el, purtind In Apus glol ia tăI il româ
neştJ, şi ducând cu li am ntirea fleu/
tatăa unulrege bravşi a unui popofEroic. 

România indolia/a plânge pe un amic 
pretios al el, care pretutindeni a pus 
Ull cuvânt bun pentru. ea. dovadă cil 
a pătruns şi a În te les sufJetul neamu
lui românesc. 

DtlJili1 national arboreazd Încă un 
drapel cermt la moartea lui Robert 
de Flus a cărui amintire va fi neş-
tearsă fn inimile tuturorll. A. 0, 

Serbările de după masă. 

Cu ocazia· venirii În localitate a 
d' lui căpitan Pohrib, jandarmil secţld 
Săvârşin au depus juri mântui către 
noul Rege, jurămantul le-a fost luat 
de către preotul Ogneanu, care le-a 
vOlb t mal intâi de însemnătatea aces
tui legământ cu legile tărll. Solemnl
tat('a depunerll jurământului a impre
sionat adânc poporul de faţa, care se 
adunase di:1 toate satele învecinate. 

In urmă a avut loc desfAsurarea 
programuluI artistic, executat cu multă 
pricepere de colonişti. EI a constat 
din: coruri, poez.ii, moooloage, dansuri 
naţionale, închelndu· se cu comedia 
"Clnematograful-. După terminarea 
programuluI oaspetii aridan! au plecat 
spre Arad, iar săten!i au continuat să 
petreacă, punându·lI-se la dispoziţie 
muz!ca militară, până după miezul 
nopţII. 

Reuşita acestei serbllrl a fost dintre 
cele mai alese şi mulţumiri se cuvin: 
d-nel Maria Botlş, d-lul Traian PlglI, 
d-ll1l învăţător Iosif Păcuraru, d-Iul 
lspas, şeful secţiei de jandarmi SI
virsln şi mieilor colonişti. Astfel de 
manifestatiunl culturale le-am dori cât 
mal multe şi cât mai des în tot cu
prinsul judetului. 

Rep. 

. ; 

, 
·1 
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_ PliCHER Cele mai frumo~8e SOSE şi CUPTOARE de teracolă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un -1 • ,'" - •• -- 3-9 ., I 
__ J_a Magazin de sob~ loc la liitul se pol face cu preturile cele mai reduse de magazinul de soba I 

Bufetul Cinema I şi cuptoare din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 
Rog onoratul public am da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. ________________________ ~ ___________________ _J 

, :-1 eftin şi 

I Funcţionarii publiGi au 20% 
bine! 
reducere. I _ .. --

Ca să vă fac<ţi ghde cu pretur! 
reduse. Ghete noi pentru dame 
tncepand de la 500 I~l în sus, 
Ghete nof pentru barbaţiin· 
c!'pând de la 600 lei in SU3. 

Ping-e l1tul gh de I )r bărbăteşti 

leO lei, femeilor 80 lei şi pentru 
copH 40 lei Repararea tocurilor 
la ghete 20 lei. Reparatii mal mici , 
10 le!. Pentru fie care lucrare 
garanttz pentru 60 zile. Rog 
sp:ijnul onoratulul publ:c. 

78 Bie Nadaski 
Piaţa Peştelui 19. 

~ ........ ma ....... 
Cele mai mod e r n e c r u c i 

ŞI mODumente ~rojce, pre
gătesc şi construesc 

din marmură din 
tară ,i străinătate 

din granit 
precum ori ce 

fel de sculptură În 

1 
P i a t ră şi marmură 

dupa c o ma n d ă fac cu 
cele mai reduse preţuri. 

Teicheţ;t Fii 
Sculptori in piatră 

Arad, B:tlev. Reg. Ferdinand 03 - 65 

Aradul-Nou' Calea Bandului 23. ~ 

'17 ---
Nr. 888/927. Prim. Corn. Ch!şindia 

PUblicatiune de licitatie 
Primăria comunei Chişlndia publică, 

l!citaţia publică pentru vânzare a a doi 
verI proprietatea comunei Chişindia, 
pe ziua de 9 Septemvrie 1927 În piatul 
săptămânal din corn. Buten!. 

Llcitaţiunea se va ţinea in confor;
mitate cu dispozlţiunlle I~gi contabi
lltăţil pu bllce. 

Chişindia, la 28 Iulie a. c. 

Nr. 125 Primăria. 

• ....." * • ..,.".,. ...... :. 
Serviciu Technic al Judetului Arad 

ad. No. 1622-1921. -

Publicaţiune 
Se publică licitajiune publică pe ziua 

de 27 August a. c.la ora 10 -12 pen' 
tru lucrările de repararea şi zugrăvirea 
locuintei O-lui Prefect la clădirei Pre. 
feclurei Elin Arad, care se va tine la 
Prefectura Judetului Arad. 

Condiliunile de licitatie se pot vedea 
10 Servo de Pod. şi Sosele din Arad 
mtre orele 10 - 12. 

Licilatiunea se va tine in conformitate 
cu dispozifjunile legei contabilitătii pu
blice. 

Oferta se pot înainta şi separat nu
mai pentru lucrările cuprinse la Ad. 
No. 1-56;- şi 58. 

Arad, )a 29 Iulie 1927. 
Serviciul technic al Jud. Arad. 
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Depoz!tul de S O B E de teracotă dIn Bulev. Regele Ferdinand (casa 
Oeugl Nr. 63 - 6) primI şte orice ft'! de comenzi duuă olac, f"c~ s')bc 
IlOi. sob~ pentru gătit, rep.uaţ!j şi orice lu.:răd în tcraeotă cu p-tţu'lI,; cel~ 

mai reduse, 

76 Szerh ,\utuU! I Cer concursul OnoTCltului public. 
____ • _____ ~ _________ ft __ ~ ______ .i_· _______________ ~ _______________ aa~ 

!II_sn_a_&tI ___ IiII7E7r_rtSIWil __ 'iIii_III11==&~- SA AY;? 

Cine doreşte să petreacă bine 
să cerceteze r est aur a n t u I "C I UNG A ~" 

Str. Dorobanţilor No. 13, unde se serveşte în 

fie-care zi M Â N C Ă R 1 proaspete bine pregătite. 

VIN special cu' preturile cele mai reduse. 

In fie care Sâmbătă seara 
CINĂ proaspătă de porc. 

CAROLINA ROMAN 
No. 83 Patronă. 

.. ................................. aa aaz • 
_ .......... - .............. -_""' .... _. __ .. _." .... _ .................. _ .......... _. * 'W ... ..,....., ___ ve- 4?r:J"'+4...... *. 

Nr. 103j9.l7. 
Comitetul Şcolar ŞepreuŞlt 

Pllblicâtiune. , 
Se aduce la cunoştinţa generală că 

în ziua de 4 Septemvrie 19.a ora 2 
p. m. s~ va ţine Ikltatie publlcă cu 
ofertă' închisă in localul şcoalei pen~ 
tru pardosirea unei săli de Învăţământ 
ŞI cimentarea .coridcru1ul şcoalei pri
mare Şepreuş 

Condlţiun!Je se pot vedea la direcţia 

şcoalel. 

Şepreuş 29 Iulie 1921. 
PreSedinte, Luca Putin 

Nr. I:tO. - .... ,. :u 4-'-* t • -. 41 

NO.3-1927. 
Primăria comunei Sânmarfin. 

Publicâţiune. 
Pentru inlocuirea fiselor cadasfrale 

scrise în limba maghiară cu fise scrise 
verificate în limba slatului publicăm li
citatie conform, L. C. P. În localul pri
măriei Sânmarlin la 30 August 1927 
ora 11. 

Ofertele Închise şi sigilate se vor 
adresa primăriei până în ziua licitatiei. 

N-rul fiselor e 750 buc, iar N-rul 
parcelelor e 3050. 

Condijiunile se pot vedea la primă
rie in orele oficioase. 

Intrucat prezenta publicatiune de li
citatie va rămâne fără rezultat a doua 
licitatie se va jinea tot cu aceleaşi 

conditiuni şi în localul primăriei la 15 
Septemvrie 1921 Ora 11 fără de a mai 
Înşira altă publica1iune Într-un ziar sau 
Monitorul Judetean. 

Sânmartin la, 26 Iulie 1927. 
indescifrabil indescifrabil 

Notar: 
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Primar: 

No. 904/927 Primăria Chisindia. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Chisindia publică 

licitatie publică pentru vânzarea unui 
taur. proprietatea comunei Chisindia, 
pe ziua de 9 Septemvrie 1927 În pia
tul săptămânal din comuna Buteni. 
Licitatia se va tinea În conformitate cu 
Dispozifiunile legii contabilitătii publice. 

Chisindia la 31 Iulie 1927. 
127 Primăria. 

No. 1435 -·1927. 
Judecătoria rurală Aradul·Nou. 

PUBLICAŢIE DE LICiTAŢiE 
Subsemnatul delegat judecătoresc În 

baza §.102 al Legii LX. din 1881 aduce 
la cunoştinlă că in ·cauza urmăritilor 
Zipn Conrad şi cons. domn. În Zădăr
lac repr. prin Dr. Francisc Neff. ad
vocat îe Aradul NOlJ pentru încasarea 
creantei de 12222 Lei capital şi ace. 
se va vinde prin licitatie publică la 13 
August 1927 ora 4 d. m.la fala locului 
in comuna Zădărlac No. 142, 169, 45 
b. mobHele de casă, lemne de foc, cal, 
trăsura efe. pretuite în 30150 Lei se
chestrate in baza decisului Nr 1177(924 
a judecătociei Aradul-Nou. 

Aradul-Nou, la 2 August 1927 . 
Bugariu m. p. 

Nr. Ilx grefier delegat judeciiloresc. 

No. 16098-1927. 

Publicatiune. , 
Se aduce la cunoştintă generală că 

pentru repararea geamurilor edificiilor 
publice, sparte de grindina căzută in 
ziua de 2 Iulie crl. în 'ziua de 18 Au
gust 1927, oarele 10 a m. se va jinea 
licitatie publică cu ofertele Închise in 
biroul serviciului economic (Primăria 
etaj camera 10-4) în conformitate cu 
art. 72 şi următorii din Legea conta
bUilăjii publice. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
la servicul economic În oarele ofi
cioase. 

Arad, la 29 Iulie 1957. 
126 Serviciul Economic. 
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Cei şase fii ai lui 
liJlSKOrrEnS 

Romanul lui HERZOG RUDOLF 

In rolul principal: 

HOLlAV KAMILLA - ERIKA 
GLASNES - HARRV lIEDTKE 

_ la ;rpotnl reprezenl.ţiei la orele 9", precis. 

, . ~. ,. '" '''~ '" '''.~ ,,' '" . 

Nr. 1625(1927. 

Concurs. 
La Primăria Şiria se află vacante 2 

posturi de impiegati. Salar lunar 3000 
Lei respective 2500 Lei, locuin!ă co· 
mnnă, luminat şi încălzit. 

La postul prim pot recurge numai 
notari diplomali, iar la al doilea numai 
tineri cu bacalaureat, cari doresc a se 
dedica carierii de notar. 

Cererile însojile ~de ade se vor inainta 
Notarului comunei Şiria până la 31 Au
gust 1927. 

Posturile se pot ocupa la 15 August, 
respective 31 August, a. c. 

Şiria la 5 Iulie 1927. 
George Mâtiu George Popa 

Primar. Notar. 
119 

Primăria Sepreuş 

No. 937/1927. 

ConCUlS. 

Noi primarul comunei • Sepreuş Ju. 
detul Arad 

Publicăm concurs pentru indeplinirea 
posturilor de: 

1. impiegat stagiar 

2. casier-impiegat stagiar 
la această primărie. 

La aceste posturi pot reflecta candi
datii cari au absolvat cel putin cusuI 
secundar inferior (4 cI. medii) şi intru
neSC condiliile prevăzute în statisticul 
functionarilor publici. 

La cereri se vor anexa: 1. actul de 
naştere 2. adul de najionalitate 3. Cer
tificatul dela Primăria comuna1ă de do· 
miciliu că n'a suferit de vreo condam. 
najie inflamabi1ă şi nu este pus sub 
urmărire 4. actul de sludii 5. certificatul 
militar. 

Cererile ni se vor înainta până la 
9 Septemvne 1927. 

Sepreuş 29 Iulie 1927. 

Nistor Ioan 
primar 

Nr. 118. 

(indescifrabil) 
notar 

Primăria comunei Nădlac 

No. 3039(1921. 

Publicatiunea II. , 
Comuna nădlac fine licitatie publică 

în ziua de 8. Septemvrie 1927, referi. 
tor la renOvarea primăriei şi alte 10. 
caluri proprietatea comunei. 

La licitatie se poate concura numai 
înscris şi cu oferte sigilate. 

Caietul de sarcini se pate vedea 
zilnic Între oarele de serviciu, în biroul 
serviciului economic. 

Licitatia se va tinea În conformitate 
cu art. 70-80 a legii contabilităfii 

publice. 
Nădlac la 31 Iulie 1927. 

No. 117 Primăria: 

Comercianţi! 

Incredintati re c I a
meI e comerciului vo
stru ziarului 

"TRIBUNA NOUĂ" 

p 
e 
a 
SI 

c( 

g 
d 
n 

şi 

P 
SI 

N 
01 

Sj 

O, 

:: 

t 

ni 
bi 
SE 

pl 

c. 
g. 
a~ 

111 
d 
<il 
·Pl 
e 
CE 
Sl 

io 

lu 
dl 
bl 
te 
0\ 

fiI 
pl 

d 
se 
re 
la 
t(4 
să 

ur 

at 
va 
ia] 
bjl 

în 
m. 
el 
la 
cu 
lâl 
Vi 
cir 
tra 

Ar 
dil 
de 



,.. 

No. 35 

o rugăminte catre D-J 
Comandant al Reg. 93. 
10 f,r care dl mlneată, când trec com

pAniile de lnfanterie prin oraş, lumea 
este trezită. În zori de zi, de sgomctu! 
asurzitor al guarneIor, - al căror 

sunet strident sptrie din somn atâlia 
copii. 

Copii duc o viaţă cu ;program ri
guros: ziua lor Începe de la ora 8 
dimineata, oră de care este legat som
nul ţ.i mesele lor. 

Ce program mai pot ţine bieţii copii 
şi necăj iţii lor părinţi când 16 goarne 
pentru bO-60 de soldaţi, le sperie 
somnul de la 51/~ dimineaţa? 
Rugăm pe 0-1 Comandant al Reg. 

No. 93 să fie atât de bun, să dea 
ordin ca soldaţii să treacă dimineata 
spre poligonul de tragere fără a fi 
nevoie d~ goam€'. 

Curiozităţi. 

Un fenomen al modernismului 
Inmultirea frizerilor. 

Nu e multă vreme de când, în aju
nul să! bAtorilor, fă =eam "coadă" la 
bărbier adică aşteptam de ne plicti
seam până să ne vie rândul din cauza 
puţlnelor "bolte" ce existau în oraş. 

Cu înmu~ţlrea frizerllor însă a venit 
deodată şi moda tăierii părului -
ca să nu zicem tunsOHea - "a la 
gan;onr:.c" de la fetiţă până la bunică 
aşa că s'a ivit, din nou necesttat~ 
inmulţirii frizeriilor. Az! au ajuns şi 
câte palru una lângă alta pe o stră

dwţă scurtă şi au ocupat aproape toate 
I .prăvălliie din centru. Fenomenul nu 

e local ci e general ba, În unele oraşe, 
cele mai frumoase prăvălii din centru 
sunt frizerii şi tind să se înmulţeas:ă 
in că. Ce dovedeşte aceasta? 

Dovedeşte că un val de lene şi de 
lux a pus stăpânire pe o mare parte 
din orăşeni cărora le e lene să se 
bărblerească acasă şi preferă să plă
tească la frizer 25 lei pentru 5 mi
nute adIcă :;00 I~i .pe oră. 

Mai dovedfşte apoi că frlzerli pro
fită de aceasta şi speculează cu m le 
place publicul. 

Cine credeti insă că ţipă mai tare 
că munca e rău plătită? Tot ei! In 
schimb alte meseni cum sunt atelie
rele mecanice mal ales pentru insta
laţtuni de apă şi electricitate s'au re
tras pe strade lăturalnice de trebue 
să colinzl mult până să dai de vre
unul. 

Expli~aţia e simplă pentru că 'chi
.rllle sunt mari Iar veolturile mici de 
oarece, aproape În fiecare familieI 
există cineva care să ştie repara o 
instalatlune fie de apă şi mai ales de 
electricitate. 

Ne Întrebăm insă: Ce se vor face 
atâtea frizerli şi coafori când moda 
va .porunci ca sexill frumos să poarte 
iar părul lung şi domnii să poarte 
barbă? 

RAspAr 

PublicaUune de licitafjune. 
Se aduce la cunoştinta publică, că 

in ziua de 8 August 1927 la ora 4 d. 
m. în casa afiătoară În Aradul·Nou 
Calea Banatului No. 200 se vor vinde 
la licitatie publică in conformitate cu 
cu art. 352 din Codul Comercial pe 
lângă interventia notarului public Dr. 
Victor Ghirita din ,Aradul·Nou în sar· 
cina, rizicul şi cheltuială cumpărătorului 
tradiv, circa 75 HL de vin. 

Pretul de stigare va fi 120000 Lei. 
Âmatorii sunt obligati a depune ca va· 
diul la mâna notariului public înainte 
de participare la licita ie 10 procent 

TRIBUNA NOUA 

din pretul de strigare. Vinul, dacă nimeni 
nu oferă mai m:]It. se va vinde şi sub 
pretul de slrigare. 

Cumpărătorul are să plătească toate 
taxele eradale. Vinul se ailă În pivitfl 
Aradul'Nou Calea Banalului No. 200 
cumpărălorul are să-l transporteze 
imediat. 

Aradul·Nou, ]a 2 August 1927. 
Dr. Francisc Neff 

No. 129. avocat, Aradul·Nou .- .""- .. 4 I'IWI* 

Adminislratia Financiară Arad. 
No. 25,217 din 29 Iulie 1927 

PublicCJtiune. 
Se aduce la cunoştintă publică că 

polrivi! art. 1393. din nOua lege a tim
brului privitoare la afişaj sunt supuse 
anual la faxa timbrului după distinctiu. 
nile de mai jos: 

Afişele pe carton, pânză lemn, metal, 
porceian, afişele murale afişele lumi
noase, afişele zise panouri reclame, 
afişele pe ecran (proiectate) afişele pe 
porialive speciale şi in genere orice 
aile afişe decât cele făcute pe hârtie. 

Pe metru pătrat şi anual fractiunea 
de an considerânclu·se pe un an întreg. 

Pentru orice afiş a cărui dimensiune 
nu trece de 6 mp. Lei 25. 

Penlru cele cu o suprafală Între 6-10 
mp. Lei 50. 

Pentru cele cu o suprafală Între 10.20 
mp. Lei 100 

Pentru afişele a căror suprafală trece 
de 20 mp. Lei 200. 

Frac!iunea, de metru pătrat se COn
sideră drepl metru pătral întreg. 

Suprafata impozabllă a afişelor de 
orice fel se determină prin suprafata 
dreplunghiului ale cărui lafuri trec prin 
punctele extreme ale figurei anuntului. 

Anul expiră la 31 Decemvrie orica· 
re ar fi data când s'a pus afişul. 

Plata se va face prin declaratie 
dppusă la Administralia financiară res
pective la perceptiile la cari apartin şi 
va cuprinde: 

1. (Textul afişului, 2) Numele pro
numele, 3. (Prefesia, 4 ) Domiciliul bene
ficiarului. 

Având În vedere că legea a fixat 
un termen de 2 luni dela promulgarea 
legei timbrului pentru depunerea aces
tor declara1li Administratiei financiară 
mai acordă un lermen până la 5 (cinci) 
August 1927, urmând că loji acei cari 
nu vor fi depus declaratii până la aceas. 
ta dală polrivil Art. 82, vor cădea În 
contravenjie şi vor fi posibil de pedeapsă 
solidarii beneficiarii sau autorii afişelor 
şi înireprinzătorii de afişaj, 

Mai dep arie sunt supuse la plata 
taxei de timbru mobil de 10 respective 
40 bani toate afişele făcute pe hârtie 
simplă sau preparată cu dimensiune până 
la 20 <ţecimetri pălra1i, conform Art. 13 
§ 1,2. 
Dacă dimensiunea afişelor prevăzute 

În Art. 13 § 1, 2, este mai mare de 20 
decimefri pălrafi, timbrul să majorează 
cu încă 5 respective 20 bani pentru 
fiecare dimensiune de 10 decimefri pă· 
trati. 

Fractiunea sub 10 decimetri pătrati 

se consideră drept 10 dec. mei. păt. 

Timbrele mobile se vor lipi pe fie
care afiş, inainte de ~afişare de tipo
grafi, intreprinzăforul de afişaj sau de 
beneficiarii afişelor şi se vor anula fie 
prin imprimarea pe ele adouă linii din 
textul afişului fie prin data sau semnă
tură originală fie prin aplicarea unei 
stampile cu cerneală grasă sau tuş in
dicând in mod vizibil numele persoa
nei mai sus notate şi data anulări. 

Infrucâl timbrele de pe afişe se vor 
anula in alt mod afară de instructiunile 
de mai sus se vor considera ne timbrate 

Administrator financiar, 

Nicoleanu 
No.123 Şef de sectie, indescifrabil 

= 

I 
No. 1211/1927 

l?ublicatiune 
Noi preşed intele comitetului dr 

constructie scolară a comunei Gră

ulcer! prin prezenta publkăm licitaţie 
publică pentru edificarea. closetelor, 
facerea Untânei şi portii la edificiul 
nou şcolar pe ziua de 18 August 1927. 

Lucrurile se vor face conform de
vizulul întocmit de serviciul tehnic al 
judeţului. Licitiltia se va ţine in con
formitate cu art. 70-84 din LEgaa 
C'ontab!litătii Publicl'. 

La licitatie se poat;} concura numai 
cu oferte închise şi sig\late pe l~ngă 
depunerea garanţie! de 10% dm suma 
oferită. 

Conditiunile şi devrzul se pot vedea 
în biroul notarial din GrAniceri în 
orele de servIciu. 

Grănlcerl, la 1 August 1927. 

No. 133 

Preşedinte 

Gheorghiu Turieu 

Nr. 1210/1927 

Publicaţiune. 
Noi preşedintt>Ie Comitetului de Con

strucţie ş-::olar din comuna Grănicerl 

publicăm licitatie publică pe ziua 
de 18 August 1927 ora 11 a. m. in 
lacalul primariei pentru furnizarea alor 
150 bucăţi bănci şcolare 6 bucăţi cate
dre 6 bue. table 7 buc. dulapuri 7 bue. 
mese 12 bue scaune' 

Lucrarea se va face conform dev!
zulu! intocmit de serviciul tehnic al 
judeţului. Condlţiuolle şi devizul să 

pot vedea zilnic intre orele oflcioase 
fn biroul notarial. 

licitatia se va ţine în conf. cu art. 
'/0-82 din L. C. Publice şi se poate 
concura numai cu oferte lDchise şi 

depunerea garanţiei de 10% după suma 
oferită. 

Preşedinte: 

GheorEhe Tllric. 
No. 134 

Primăria Muncipiul Arad 
Uzinele comunale. 
Nr. 13.816/1927. 

Licitaţie publică. 
Pentru furnisarea a]or 3 (trei) auto

buze cu 16·18 locuri, pe seama Uzj· 
nelor Comunale, prin aceasla să des
chide licitatie publică. 

Ofertele inchise şi sigilate prevă
zute cu recipisa de consemnare a va
diului de 5°/0 sunt a se înainta Primă· 
riei Muncipiului Arad (Serviciul eco
nomic) până la data de 27 August 
1927 orele 10 a.m. când se va tinea 
licitatiei in fata Delegafiunei perma
nente. 

La aceasta licitatie pot participa ex
clusiv nwnai fabricanti specialişti. Mi. 
jlocitoril nu se vor lua În considerare 
Caelul de sarcini se poate vedea la 
DirecUunea Uzinelor comunale .Arad 
(Fabrica de gaz) În fn fiecare zi de 
lucru înainte de masă între orele 9-12, 
unde se dau şi desluşirj mai detailaJe, 

Amatorii vor aminti in ofertă, că 

cunosc caetul de sarcini şi se supun 
acelora. • 

Licitatia se va tinea În conformitate 
cu Art. 12·80 a Legii contabilită(ii 
publice. 

Adjudecaliunea se va declara la 31 
August 1927 de către Delegaliunea 

t
~ .,. 

permanen a. 

Arad., la 2 August 1927. 

Primăria Muncipiului Arad. 
Uziuele comunale. 

No. 130. 

Pilg 3 

592/927. 
Primăria comunei Sânmarlin. 

PUblicatiune de licitatie. 
Primăria comunei Sânmarlin publică 

licilatiune pe ziua de 30 August 1927 
ora 11, pentru furnizarea alor 5 vagoane 
lemne de foc cal. l. necesare aceste 
primării cat şi 4 vagoane pentru şcoala 
primară de stat total 9 vagoane a 10000 
Kgr. În canfilafe totală de Kgr. 90000 
pentru care cantitate antrepenorul este 
răspunzător fiind preluarea lemnelor 
presurate se l'a face numai după noua 
măsurare la gara C. F. R. 

Ofertele Închise şi sijilale se vor 
trim:fe pe adresa primăriei Sânmartin 
jud. Arad, până În ziua licitatiei. 

Odată cu ofertele se va depune şi 

vacliu de 5% din suma oferită. 
Condiliunile se pot vedea la primă

rie în orele oficioase. 
Licitatia se va tine în conformitate 

cu L. C. P. 
Sânmarlin la 20 Iulie 1927. 

Mihail Mariunciuc 
Notar 

No. 124 

Posmany 
Primar 

Ixtras din vuolieatiune de licitaţie. 
Se aduce la cunoştiintă publică că 

aranjamentul firmei Falite S. Eisen· 
stădter câi şi mai multe' obiecte de 
aranjament de atelier se vor vinde prin 
licitatie publică care se va tine la (8) 
opt August la orele (4) palru, în bi
roul şi cu inlen:entia notarului public 
Dr. Eugen Beleş, strada Brălianu Nr. 2. 

Obiectele de vânzare se pot vedea 
in prăvălia D·lui Schăchler, Arad piata 
Plevnei 5, iar intervalul şi conditiile de 
licitatie sunt depuse in biroul nolarului 
public mai sus amintit. 

Cluj În 3 August 1927. 
No. 132 Dr. Iosif Hossu. 

advocat. 

Nr. 6.2072/1917;2 
" 

Publicaţiune de l.icitatie. 
Subsemnatul de legal a judecătoriei 

din Şiria in zenzul §-lui 102 de lege 
LX. din anul 1881. prin aceasta publică 
ca în urma decisului din anul 1921 de 
sub C. H. 165/13 al Tribunalului din 
Arad sfăfuindu.se in Olari pentru' o 
sumă de 5428 lei şi execuliunea de 
confatare În favonul lui Ioan Bozgan 
reprezentat prin advocatul Dr. Dimitrie 
Rohan contra lui mişcătoarele cuprinse 
şi supracuprinse cu aceasta ocaziune 
şi pretuite în 9000 lei şi anume 1 vaca 
1 viteaua 2 mânzi se vor vinde prin 
licitatie publică. Dacă in urma deci
sului de sub N. 2-72/1927 a judecă
toriei Şiria pentru Încasarea preten.
ziunei de 5458 lei capital interese şi 
spesele stabilite până astăzi sa defige 
terminul de licitatie pe zIua de 22 
August 1927 la orele 3 d. m. in co
muna Olari la casa urmăTifului şi la 
aceea ~umpărători se vor vinde in 
bini gata in caz de lipsă şi sub preţul 
estimat. 

lntrucât mişcătoarele snnt cuprinse 
şi supracoprinse şi din partea altor 
creditori şi acestia şi au câştigat drept 
de asconfentare asupra licitatiei În 

senzul §·lui 129 8 legei IX. din 1881 
se va efapiui şi in favoarea lor. 

Şiria la 27 Iulie 1927 

No. 131 
1. Csciky 

delegal. 

Cetit' şi răspândi ti zIarul 

"Tribuna Nouă". 
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InfORmflrlunl. Par 1 a In e n t u 1. 
Sâmbătă la 6 August, la Ora 10 a. 

m., va avea loc, în sala de expozitii 
a Palatului Cultural, deschiderea fes
tivă a Târgului Volant de Mostre al 
României. Târgui rămâne deschis până 
in ziua de 14 August. 

Intrarea 10 lei de persoană. 
• 

In zilele de 22-24 August va a· 
vea loc, la Geneva, congresul al tret
lea al minorităţilor constituite din Eu
ropa. Este vorba ca romanu din 
Banatul sârbesc sa participe şi dânşii 

la congres. 
• 

Se aduce la cunoştinţă candidatilor 
reuŞIţi la examenul de bacalaureat din 
sesiunea de vară a. c. cd pentru a-şi 
putea ridica diploma, trebuie sd prezinte 
recipisa de lei 100 dela Amin/stra/ta 
Financiară Arad. 

Diplomele se pot ridica în cursul I 
lunei August (începând dela 15) dda 
Directlunea liceului M. Nicoard 

zrt ...... 

, 
Mereu!"t ambele corpuri Legiui

toare au t'nut şedinţele de inchi
dere. 

Parlamentul a luat vacanţi tă

mânând ea la deschiderea sesiunei 
ordinare să reinceapă activitatea. 

• 
In Grecta se va institui plebiscitul 

(votarea generaM) penllU a se alege 
intre republica şi regalilale. 

• 
Sâmbătă 6 August se Împlinesc 10 

ani de la marea bătălie de la Mără

şeştî unde ostaşul român a dovedit 
lumii Întregi vitejia strămoşească. 

Comemorarea biruintei dela Mără. 

şeşti va ocaziona o reÎnoire a icoanii 
Eroului care de curând ne-a părăsit şi 
se cuvine să ne plecăm genunchi, şi 

cU această ocazie, spre a aduce pri
nosul de recunoşlinlă şi neuitare Ce
lui care a fost Marele Rege Ferdinand. 

vw ~--

La Cameră s'au terminat dis
cuţiile la vaBdări. Au fost lungi 
şi interesante dar nicidecum re~ 
gretabile. Căci au prilejuit dlui 
Duca, ministru de interne, două 
magistrale discursuri prin care a 
răspuns cum nu se putea mai 
clar, celor cari dintr'o obişnuinţă 
caracteristică au protestat contra 
.samavolniciei" ... Cuvintele dlui 
Duca au izbutit fnsă să arate că 

D. N. N. Săveanu a fost ales cu 
unanimitate preşedinte al Came
rei. Din cuvintele rostite cu· acea· . 
stâ ocazie s'a văzut că noul pre
şedinte işi inţelege chemarea, fapt 
dovedit şi in timpul cât a fost pre· 
şedinte de vârstă. 

La Senat d. Vlntilă Brătianu, 
ministru de f;nanţe, spunând că 

averescanii au urcat de 3 ori dă-
iluzoriile dovezi ale naţional·ţără- riie agricole a promis că le va re-
ni~tiIor nu. sunt decât simpl~ bâr: f vizui cerând in acest scop con
f~11 la. ca~l ,recurg doar cel cart cursul celor din jurul său. Dea
dm P!InCIPIU nu ŞtIU altceva de- semenea a declarat că sporurile 
cât sa protesteze. f 

L d· C ţi' I'd" '1 '1 t vor i acordate funcţlonaTllor, in a lS u a va I an ar a ua .. , .. w • .. ~ 
cuvântul şi d. Cieio Pop pentru lImita POSibilitatilor, cautandu se 
a arăta "samavolniciiIe liberale". a se ajunge la o salarizare nor
Credem tnsă că şi-a notat bine mală. 

Ma~~î~ri~~H ~elH s~ruitiul D~elor ~i in8~~tmrotulll Hra~. 

răspunsul dlui general Văitaianu 
pentru a nu mai susţine că În ju
deţul Arad, nu s'ar fi făcut alegeri 
libere, când ginerele dsale s'a pre
tat la bătaie cu şofeuri şi la spar
gerea cauciucurilor. 

Aceste naui tnfăptuiri nu vor 
tntârzia, căci vor fj realizate cât 
de curând de către partidul care 
nu şi-a făcut o indeletnicire in a 
promite. 

In anul 1925 1 Ianuarie s'a înfiinţat I 
msp. Il al apelor cu sediul Arad, cu sco· I 
pul bine determinat de ceice Runt animati 
de gânduri bune: regularea rîurilor, mena, 
jarea torenţi1or, plutirile în general etc. Ală· 
turea de aceşt inspectorat, s'a adaos o şcoală 
pregătitoare de agenţi hidraulici cu tendinţa 
de a pregăti elemente desto'nice şi capabile 
în ajutorarea ajungerii ţintelor dorite ApesI 
fapt a Îndemnat pe mulţi tineri români, cu 
studii corespunzătoare să Îmbrăţişeze cu drag 
această carieră pentru a scoate din mâni 
streine hrăpareţe şi aceste oficii in cari ino· 
tau cu plăcere diabolică intru~ii vremilor de 
consolidare. 

Dorul de a ajuta cu munca lor, grabnica 
aşezare temeinică a Ţăru, i'a însufleţit atât 
de mult, încât cu rezultatele ajunse în şcoală 
ca elevi, şi cu munca specială ca practicanţi 
au dovedit cu prisosinţă dragostea faţă de 
cariera îmbrăţişată ce deschidea perspective 
de valorizare a energiilor risipite. Corpul 
agenţIlor hidraulici români oriunde a fost 
aruncat de chemarea trebuinţelort a împră· 
ştiat cu succes atmosfera neîncrederii şi-a 

obţinut o frumoasă consideraţie prin zelul 
şi abnegaţiunea demnă de duioşia iubirei 
noastre. Ce fol()s Însă pentru ei, pentru noi, 
şi 'blai ales dentru acest pământ desrobit 
că şefi a inspectoratului deţinută de maghiari 
neîmpăcaţi nici acum cu schimbarea situa
ţiei căşunează tinerilor români cele mai ne
închipuite mizerii debordate din acel senti
ment al urii in care Înoată toată suflarea 
neîmpăcată cu graniţa etnică. In râs ironic 
la . adresa a tot ce e românesc, descărcarea 
răsbunării se aţinteşte asupra muncitorilor 
vrednici agenţi hidraulici români, cărora nu 
lise cuvine se audă în oficiile statului ro
mân,. aparţinătoare serviciului apelor, alta 
limbă decât cea maghiară. Cutezanţa ace· 

~t 

(roalea sportliă 

Chinezul- Universitatea 5:2 (3:1) 

Studenţi din toate văile Ardealului, Cri
şanei şi Banatului au venit să aziste la 
lupta intre echipa de foot-ball a Universităţii 

din Cluj şi echipa de profesionişţi, Chinezul 
din Timişoara. Mersul jocului e scris în 
foile de sport. Pe noi ne frământă numai 
intrebarea: De ce Chinezul. când" a jucat 
cu Hungaria aleasă şi cu Ferencvaros n'a 
avut nici o ambiţie să câştige pentru că nu 
şi·a chemat pe Vogl, Tănzer 1. Kiss trei 
jucători excelenţi, d s'a menţiRut să joace 
fără ei şi cu Teleki bolnav r 

Nu se simte aci un avantaj făcut echi
pelor din Ungaria asupra celor române? 
Noi avem convingerea că dacă ar fi vrut 
Chinezul Învingea. cum vrea - ca şi altă· 
dată in Budapesta la ele acasi - echipele 
nnite ailul acesta În România, 

In cantra Universităţii s'a îaarmat insi 
puternic. Cunoscând calitatea jucătorilor de 
la Chinezul am prevăzut de la început re
zultatul. Nu aceasta interese~ă ci fa.ptul ci 
au procedeazâ egal şi; drept faţă de toate 
echipei9 cu care joacă. 

TlpograJla Dieceuna A.ad. 

stor' şefi cari iscăliau româneşte număi chi
tanţele pentru miile de lei încassaţi din dăr· 
nicia statului român şi din indolenţa neamu· 
lui, a mers aşa de dt-parte, încât ajutaţi de 
maghiarofilul dir. gen. Oprean transferează 

eleinentcle româneşti din acest Judet de 
care sunt legati cu familiile În cele mai 
depărtate ţinuturi, aducând în locul lor pe 
toţi "bani ţii· culeşi de colea, cari pe lângă 
faptul dezastruos de a nu şti româneşte mai 
poartă în guler şi cutezanţa de a nu se 
presenta În oficiu Intreb: De <ce? Protecţie, 
da, leafă, da. Ce mai trebue statului ro· 
mân împănat În toate colţişoarele de urziceJe 
tendinţelor subversive. Pentruca, opinia pu· 
blică să fie pe deplin edIficată de rostul 
spuselor noastre, afişăm În vederea cetilori· 
lor tabloul românilor neaoşi păstrători de 
credinţe şi 'iubitori de neam; 

Aloia Kohn 
David Adalbert 
leno Karosi 
Papp Tihamer 
Konkoly Tege Elemer, 

în plus câţiva mai mărunţei Înrudi ti cu cei 
de sus in sange şi aspiraţii. Desvălite astea 
Întrebăm pe Dl Ministru al Lucrărilor Pu
blice: Până când se mai tolerează astfel de 
stări ce bântue şi acum în al 9-lea an dela 
unire? . 

Până când mai tolerează despreţuirea ele
mentului românesc de cătră cei înşiraţi in 
rânGi.uriJe neîncrederii? Cerem şi pretindem 
disloc Irea acestui cuib de maghiari intrasi· 
genţi şi înlocuirea lor aici la graniţa româ· 
nismului cu elemente vrednice româneşti 
cari nu numaI sa pună mâna pe aceste 
servicii importante, ci să şi şteargă ruşinea 

ce ne-au aruncat-o în faţă detractorii Iimbei 
româneşti spovediţi numai cu anafora in· 
transigenţei maghiare. C. N 

'$ .. - - ce 

OI -, ..... , .... 
Buletin săptămânaL 

Situaţia politică 
Internă, 

Căldurile Înăbuşitoare Îmbrobonesc 
fruntile celor cari. în prada grijilor. au 
rămas legati de ocupatiile lor obişnu. 
ite. Şi par' că nici odată n'au fost in
fruntale cu atâta dârjenie aceste căI· 

dur cari sufocă. Mai ales în lumea 
politică. 

Nu ne mirăm de dârjenia dlui Ma' 
niu. Este un lucru care in principiul 
inerfjei continuă a .. persista" . Oare I 
frica de a nu.şi dovedi incapacitatea 
sau dragul de a pertracta şi - mai 
nou - de a protesta, motivează per
sistenta national·tărănistă? 

Credem c' ar fj timpul să revină la 
realitate. 

In acest scop, servească.le discur· 
sul dlui dr. Lupu şi sincera invitatie a 
dlui G. Duca care le-a spus .. veniti la 
noi cu ramura de măslin." Desigur că 
pentru a face acest lucru e nevoe de 
o sfortare. 

Externă 

Lordul Rothermere a dovedit că nu 
e lucru mar~ a deveni popular. E su~ 
ficient să te faci ecoul unor răsvrătili 

cari nu ştiu ce vor pentru a fi.. cri
tical de către întreagă presa euro' 
peană. Şi acest fapt nu e aşa de sim
plu. A·ti vedea numele în aproape fie
care ziar din întreagă Europa, Înseamnă 
ceva. 

Intr'adevăr ziarele din Belgrad, din 
Paris, din Londra au adus atâfea ar
ticole în care au arătai netemeinicia 
spuselor lordului. 

Ungaria totuşi nu se intimidează ci 
va cere Ligii Natiunilor revizuirea tra· 
tatului la pace. Dacă. s'ar găsi şi acolo 
oameni asemenea lordului Rolhermere 
desigur că Ungaria nu ar fi refuzată. 

Dar aşa ... 
- In Austria după potolirea Revo

lutiei, guvernul şi-a calculat fortele şi. 

a văzut că nu prea stă pe roze .. 
T ofuş în actiunea lui dovedeşte că. va 

Se impune o părăsire a unei poli. risca mult pentru a nu mai da ocazie 
tici de negatie pentru alta constructivă. unor răscoale cari numai bine nu vor 

Din J·udet. Şi ucenicia nu le convine celor cari d A!r" D 1 f I V' Cherelu,. putea a uce us Iei. ea t elena 
In ziua de 2 August a. c. în comuna nu·şi văd goliciunea procedeelor lor nu e proprie unor astfel de manifes-

Chereluş, au luat foc stogurile de grâu condamnabile... tatiuni. 
ale unui număr de 23 locuitori, pro- - Că.ldurile nu impiedică. nici pe d. _. Despre acest lucru se pare că 
duAcându.se o pagubii de 700.000 lei. general Averescu de a.şi căuta tova- s'au convins şi comuniştii. Şi în tim
. tI ars 5 vagoane grâu şi 2 va. 

goane ovăs iar maşina de treerat a răşi de suferintă. D. Iorga l-ar fi pu- pul din urmă au Încercat Într' o loca-
fost complecl distrusă. In învălmăşala tut mângăia dar ... d. Iorga e sensibil litate franceză. 
produsă au fost 6 rănili, cari sunt la şi •.• preten~os. De ce d. general il Dar li s'a prilejuit o deziluzie şi 
spitalul din Ineu. Pompierii adunati din vrea pe dsa numai după ce a fost re- mai amară au fost linşati de popula-
comunele Învecinate au reuşit să sai- fuzal de d. Maniu? ' f v v 'd 
veze mai mult de jumătate din slogu- I tia care n fi putut i amagita \ e vor-
riIe de grâu din vecinătatea cel o F Şi în situatia aceasta, d general băria tulburătorilor fără ••• cap. 
aprinse. Cauza incendiului a fost Averescu se va dovedi un slab co- . - In Grecia s'au ivit neintelegeri în 
explozia cazanului maşinei de treerat mandant al navei care pluteşte dezo- sânul guvernului. Cauza ar fi o dife- . 
care având o presiune prea mare fi rientată pe suprafata apelor turburate rentă de vederi in ce priveşte politica 
sărit la 10 m. sfărmându-se în bucăfi. de către dl Goga ce.1 care prefera... financiară fi Greciei. 

Cercetările s'au făcut sub priveghe. 
rea directă a Otui prefect al judetului mustul Se pare însă că clocotul mus- - Cei mari dau exemple. Un lucru 
1. Geor,gescu care a transmis vestea fuM cu care·şi astâmpăra visele s'a aplaudabil. Bine ar fi dadi cei mici ar 
şi Dlui ministru de intel'ne~ cam potolit. D. Goga a declarat că imita. Anume: Între Statele Unite ale' 
Cermef. se va retrage din viata politică relu- Americei şi Franta s'a ajuns la întele-

~ri noap':a Ia IIOr:'e 2'30 p~iel.e de ându-şi activitatea literară. . gerea de a se incepe tratativele unei 
~rau aflat Itelu~nMaproP.lerpea mi aş!nel de Bănuim că la această revenire va păei permanente Între aceste două 
u,eera a I agaşl ave s au ap- ... ... 
rins, producând pagube de 30.000' lei. avea ne'foe de un excItant. ŞI noua state. ŞI daca acest lucru va avea bun 
Focul 8 fost cu' greu localizat, dat 1 stare ... 8 mustului fiert- ii va fi desi- sfârşit, influenta lui va fi binefăcătoare •.. 
fiind Ora târzl~ când s'a ivit. t gur utilă. Aşa se Întoarce roata... Gh irlan da. 

Cenzurat Prefectura ]uaetu1ul. 
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