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Declarăm, in fata lumii In
tregi că noi notionalitafea 
minoritară maghiară din Ce
hoslovakia ne bucurăm de 
drepturi mai mari in corn· 
paratie cu poporul maghiar 
din Un9aria actuală. "-

I ., 

Arad 9 Septemvrie 1927. 

= ei 

De vorbă este indatorat de a face toate 
investlgaţiunile necesare ca de
regu]ele şi abaterile să fie Jn
frante" . 

cu OI Prefect al judetului Arad, 1. Georgescu O alta chestiune pentru care D-l 
Pref~ct I. Georgescu a fost la Bucu
reşti e~te inaugllrarea şcoalelor dilt 

intre 15 şi 20 ale lunei curen te Otlaca şi Şebiş - despre care ziarul 
şi va căuta să dea prin Băncile nostru a mai vorbit - in ziua de J4 
Populare o insemnată sumă din Septemvrle a. c. şi improprietărlrea 
care să se dea imprumuturi ce· ţăranilor din comuna Apateu. Despre 
lor sinistraţi pe termen de 3 am aceste chestiuni D~sa ne~a declarat că 

u . 
l' 
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De abia venit de la Bucureşti 
DI Prefect 1. Georgescu a che
mat pe- reprezentaţll presei locale 
româneşti şi minoritare pentru a 
pune publicul la curent cu luc
rările ce a făcut la BucureştI. 

Dela inceput ne-a declarat că 
zvonurile tendenţioase lansate de 
unele ziare minoritare sunt de 
domeniul fanteziei şi al senzaţiei 
ieftine şi că: "Vai rămâne pe sca
unul de prefect cât timp va fi 
la putele partidul liberal şi voi 
căuta a-mi aduce la indeplinire 
vastul plan de lucru pe care mi 
L'am ftturil pentru un interval 
inlerval de cel puţin patru ani de 
acum inainte spre binele şi prog
resul jude/ului Arad. 

Acest plan, de altfel il voi da 
1· publicităţii ca să fie cunoscui de 

toţi locuitorii judeţului". 
]n ceeace priveşte chestiunile pen

tru care s'a dus]a Bucureşti ne-a dec
larat următoarele: 

• M'am dus la Bucuresti, in pri
mul rând, pentru chestiunea con· 
sUiiior comuna] şi judeţean ale 
oraşului şi judeţului Arad ca să 
dăm lămuri şi verbale şi nouj 
consiliului Administrativ Perma
nent pe lângă cele constatate şi 
referate de OI Inspector general 
administrativ M. Miloteanu". 

"Consiliul administrativ Perma-
1, nent, in urma acuzaţiuni10r nu

n eroase şi drepte aduse consilii
lor comuna şi judetean a hotă
rât tn principiu, că este cazul 
pentru dizolvare·. 

! 
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Hotărârea va veni In cursul 
3ăptămânii viitoare dupăce se va 
termina exnmenele de pretorj şi 
se vor rezolva chestiunile altor 
consilii comunale şi judeţene din 
alte părţi dar anterioare alor 
noastre". 

.Chestiunea consiliilor comu
nal şi judeţan a fost adusă şi la 
cunoştinţa Dlui Ministru 1. G. 
Duca. 

Dsa in fata acuzaţiunilor adu
să a aprobat dizolvarea consi
liilor. 

La inceputul săptămânei vii
toare, mă ·voiu duce din nou la 
Bucureşti pentru o supune apro~ 
bărU DI General Văitoianu - şe
ful partidului liberal din judetul 
Arad - listele noilor membrii 
propuşi a face parte din consilii. 

Odată aprobate de DI General 
Văitoianu, listele vor fi supuse 
.aprobării ministerului de Interne 4l

• 

DI Prefect I Georgescu ne-a mai 
declarat că: 

"In urma demersurilor făcute 
cu mult inainte pentru dizolva
rea consiliului comunal, s'a op
rit la minister lucrări de o mare 
importanţă cum sunt bugetul co
munei. şi licitaţiunile pentru di
ferite furnituri şi nu li s'a dat 
nici un curs. Am cerut ministe
rului să aprobe ŞI a aprobat Mu
nicipiului Arad bugetUl modificat 
şi intocmit conform cu indicaţi
unile date de Consiliul Admini~ 
strativ Permanent. In ce priveşte 
licitaţiunile, mâine voi cere te
legrafiC aprobarea licitaţii pentru 
aprovIzionarea cu lemne. Trtbue 
să se distribue din vreme lem
nele necesare primăriei, pol:ţiti 
şi şcoalelor comunale. Celelalte 
licitaţiunj ţinute la primărie ca 
aprovizionarea cu piatra. procu
rarea autobuzelor etc. ramâne să 
le prt'zlnte noua COloigle interi
mară II 

• 

Intre chestiunl1c! pentru care OI Pre
fect l. Georgescu s'a dus la Bucureşti 
a fost şi aceea a aj utoarelor pentru 
slnistri!ţi fie in bani, fie in natură. In 
această privloţă Osa ne-a declarat: 

"In urma demersurilor făcute 
dl General Văitoianu insotit de 
mine şi de dl Mărcuş am obţi
nut pentru judetul Arad 150 va
goane de grâu de sămânţă dintre 
care 20 au fost şi dirijate spre 
Arad iar pentru a prt:veni ori ce 
lipsă de hrană pentru sinistratii 
din judeţ am mai obţinut 'ncă 
20 vagoane de grâu de hrană 
care s'au şi dirijat spre Arad. 
DI General Văitoianu mi~a dat 
tncă asigurarea că are promisi
!liunea guvernului de a procura 
la timp intregul stoc de gd'lu ne· 
cesar judeţului nostru. 

,,0 altă chestiune pe care OI 
Văltoianu ţine să· o rezolve este 
aceea a ajutoarelor băneşti pen
tru cei sinistraţi prin acordarea 
de imprumuturi cu procente mici 
şi pe termen mai lung. In acest 
scop OI General Văitoianu jnso~ 
ţit de subsemnatul şi de DI Măr
cuş a luat contact cu Dl 1. Du
ca Ministru de Interne care ne-a 
făgăduit tot ajutorul posibil cu 
toate că guvernul se găseşte in
mare grije cu dezastrele inunda
tiilor grozave din Bucovina şi 
Basarabia. Dl Ministru 1. Duca 
aşteaptă numai sosirea Olui Vin
tnă Brătianu, Ministru de Finanţe 

şi cu procente mici. . "Şcoala din Otldca va purta nu-
Asupra acordArii imprumuturilor, OI mele de "Olga General Văitoianu" 

Prefect 1. Georgescu a accentuat că iar şcoala din Şebiş, va purta 
ele nu se. vor ~a ~e cât acelora ~ar~ numele "Alexandru Constantine
au a\lut p~erderl dm cauza grlndmel I scu" ca o recunoştinţă pentru 
şi proporţional cu pagubele suferite. acela care a arătat toată bună-

'! V!eau să ajut pe ce.i nwăpă. voinţa judeţului nostru şi a acor
S.tUlţl a de~larat Osa "ŞJ sa n.u dat gratuit din pădurile statului 
lipsească pâtnea de la gura 01- Icmnăria necesară construcţiuni
mănul şi doresc ca ordinea, Ji- 10. şcolare". 
niştea şi mulţumirea să domnea~ 
scă pe Întinsul intregului judeţ 
Arad". 

Cât pri veşte im proprietăririle cu lo
turi de casă din judeţ - despre care 
am mai vorbit şi iu numărul prece
dent al zIarului nostru - OI Prefect 
I~ G<orgescu ne-a declarat că a adus 
la cuno~tinta Ministerului toate ne
regulele Si abuzurile săvârşlte şi că a 
luat măsuri ca lucrările de improprie· 
tarlre şi toate chestiunile agrare să 

fie executate de funcţionarii care au 
căderea de ale face şi care trebue să-şi 
facă datoria cinstit, evitând Itstfel a
mestecul advocatllor care le transformă 
tn afaceri. 

"Ministrul de rezort va lua 
toate măsurile iar subsemnatul 

...... .., ... 

"Tot in ziua de 14 Septemvrie 
se vor improprietări in comuna 
Apateu 800 de ţărani, dânduli-se 
pentru veşnicie cele 4000 de ju
găre. La aceste mari serbări vor 
lua parte pe lângă Dnii ministri 
de rezort, D1 Dr. Angelescu Mi· 
rdstrul lnsttucţiunii Publice, OI 
C. Argetoianu Ministrul Agricul
turii şi Domeniilor, şi Onii Mi
nistri 1. Duca, 1. Nistor şi N. In
culet, OI Secretar de Stat Cipă
ianu şi OI general Văitoianu". 

In fine o ultimă chestiune pe care 
a rezolvat-o la Bucuresti a fost aceea 
a numirilor de directori la unele şcoale 
primare din oraş şi judet. 

Rep. 
• _e . ...." IIICI .... • ... 

un om nttflSl. 
In mormanul de vechituri, mo~ prll, pentru a-şi continua cariera. 

ştenite de.'a Ungaria, am găsd de acolo unde-o lasase când 
la Primăria o"aşullli Arad şi un dăduse infaptuirea României Mar' 
om cu pdrul roşu, al cărui trecut peste el. vreau să fiu primar I J 
de renegat îţi producea scârbă, - zicea acest mi/uit al bunătdţii 
iar prezentul, care llllmtlia, milă. noastre. Şi s'a aliat omul cu 
Mărinimozitalea acelor zile, de toatd lumea, s'a plimbat prin 
generală însufleţire a fdcut sd toate parllde/e, zicând ÎnsiI că 
fim fertători cu lin biei naufrf1- el nu face politicd, p, nlra a-şi 
g/ai. Ldsându- ; pâinea de toate ajunge scopul. 
zi/ele pentru asigurarea b(itrâne~ Anul trecul dupăce fostul con
ţefO! lui irupe$ti, credeam, că vom siliu ales În toată regula, a fost 
redeştepta simţeminlele romântşti I d!solvat de Guvernul generalului 
in acel om vândut streinilor, şi Averescu, ne iniâ/nim din nou 
că remuşcările, oricât de tardive, cu amul cu părul roşu, bdtân
li vor reintoarce pocăit la matcă. du-se În piept: vreau sa tiu prl-

Ne- am inselat. Nu am judecat mar! Şi sărăcia de oameni apti 
bine sufletui unui renegat dacă de a ocupa postul dificil de pri
peste foi se poate vorbi de su- mar, înt<~n oraş de frontieră, şi 
flet la un renega!, la care orga- cu tradi/Ille duş~ane. nouă, cum 
nul prirzclpal este stomacul. A- e Andul, ce .. a bant~tt tot~~a?na 
cest pseudo· om În loc de a face la a~ve:sarll nostn POlitiCI,. a 
mea culpa, alunci când crezu, că contfl~Ultt ~ca a~t!s~ ?m deJ.?recl~t 
i s'a uitat trecutul, precum li ui- să ajunga a II rIdIcat, Iar m 
lase el, şi-a ridicat de- odată ca- (c~=tjF comCn~a-rea p~- pag. -3) 
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Pagna 2. 

Ca să vă faceti ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 lei in sus, 
Ghete noi pentru barbati În 
cepând de la 600 lei in sus. 
Pingelitul ghc:telor bărbă'teşli 
1(1{) lei, femeilor 80 lei şi pentru 
copii 40 lei. Repararea tocurilor 
la ghete 20 IeI. Reparaţii mai mici 
10 leI. Pentru fie care I ucr .are 
garantez pentru 60 zlle. Rog 
sprijInul onoratulul public. 

78 Ilie Nadaskl 
Piaţa Peştelui 19. 

Casa CercuBlă pentru Asigurările So
ciale din Arad. 

No. 7884 din 1 Sepfemprie 1927. 

l'ublicotiue de u8nzare. , 
Se aduce la cunoştinfa generală că 

in ziua de 12 Seplemvrie a. C., ora 
10 şi în 7.iua de 19 Seplemvrie ora 
10 va avea loc În oraşul Arad str. Re
gina l'1aria No. 2 . 4 cu care oC8zie 
se va vinde averea mişcătoare aparti. 
nând debitorului "Leszay" "Paris" el 
comp. prevăzută În procesul verbal de 
sechestru No. 35 şi anume: 

Un pupitru de vânzare din lemn tare 
vopsii albastru, lung 3 m. Lei 2000. 

Un pupitru pf. magaz. de marfuri din 
stidă în suma de Lei 6000. 

Aceasta vânzare se face în baza art. 
XLIX din 1883 §§. 67, 68, 69, 70, 71, 
n, 73, şi 74. 

Condiliile de licitatie: 
ti) La l'd licitdlie toale obiecl~le a 

căror vtiloare nu trece de 1000 Lei 
se vor vinde şi suh prelul de strigare, 
celelCllIe obiecte cu ll/i a pretului. 

b,) La a 11-6 licitatie se vor vinde 
toate fării considerare şi sub pretul 
de strigare. 

Casa Cercuala Arad. 
No. 222. 

No. O, 1815--1927/3. 

PublicafjuoH de licitatie. 
Subsemnatul esmis aduc la euno

şfinta publică cumcă lucrmile urmă

toare ş. CI. cai, porei, trăsură, se vor 
vinde prin lîcitatte publică. 

Pentru efeptuirea licita1iunei fixează 
lermen pe ziua de 17. Septemvrie 
1927 orele 3 d. m. în comuna Salu
mare La primăria comunală şi de acolo 
la iata locului şi toli cari au voie de 
a cumpăra sunt invilati prin acest (,clici 
cu observai ea aceia, că lucrurile sus
amintite vor fi vândute celor cari dau 
mai mult pe lângă solvirea În bani 
gala şi în caz necesar şi sub pretul 
de strigare. , 

Vinga, la 28 August 1927. 

Enyedy m. p. 
No. 223. esmis. 

No. 926-1927. 

Concurs 
Primăria comunei Vărşand publică 

concurs pentru ocup6rea postului de 
agent la comună, retribui! cu un sa!ar 
de Lei 1000 lunar. 

Cererilor adjuslate cu urmăloarele 

acte: 
1. Extras de naştere 
2. Certificat de studii 
3. Certificat de nalionalitate 
4. Certificat de moralitate, se vor 

Înainta la adresa Primăriei Viirşand, 

până la data de 1 Oei. 1927-
Vărşand, la 22 Aug. 1927. 

No, 224. Primăria. 

TRIBUNA NOUA Nr. 40. 

I PUCHEK Cele lai frumoase 
Magazin de sobe 

şi cuptoare 

SOBE şi CUPTOARE de teracota, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un 
loc la altul se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul de soba 
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

I Rog onoratul public am da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No.79. 

Depozitul de S 08 E de teracotă din Bulev. Regele ferdinand (casa 
Oengl Nr. 63 -65) primeşte orice fel de comenzi dUDă plac, f.lce sobe 
noi, sob<! pentru gAtit, reparaţii şI orice lucrări tn teracotA cu preţurile cele 
mai reduse. 

Cl!r concursul Onoratului public. 
76 

România, Consilieralul Agricol, Judetul 
Arad, Re~Jiunea XI În Arad 

No. J800 2 Sept. 1927. 

PulJicaţiune 
Se aduce la cunoştinta publică con· 

form ordinului Directiunei Bunurilor din 
Ministerul Ăgriculturii şi Domeniilor şi 
conform arI. 72 - 83 din legea conta
bilitătii publice se va inchiria prin li
citati publice in ziua de 17 Septemvrie 
a. c. ora 10 a. m. la sediul regiunei 
agricole Chişineu moara statului din 
comuna Nădab Împreună cu edificiile 
înconjurătoare conform inventarului a
flălor la Consilieratul Agricol Arad şi 

regiunea agricolă Chişineu pretul de 
strigare fiind de 500.000 (cinci sute 
mii de lei) chirie anuală. 

Arendarea se va face de la 1 act. 
1927 până la 31 Decembrie 1930. 

Chiriaşui este obligat să asigure im
obilul pe toată durata Închierierii. 

Licitatia se va face cu oferte Închise 
ofertanti! fiind obligafi a depune la în
ceputul licitaliei 103 garantie din pretul 
de strigare. 

Adjudecătorul provizoriu va corn .. 
pleda în urmii garantia depusă la în
ceputul licitatiei până la 10°/. din suma 
cu care i'a adjudecat imobilul. 

Orice informatii se pot primi la Con
silieratul Agricol Arad Str Gheorghe 
Popa No. 4 şi la regiunea agricolli 
Chişineu. 

Arad, la 2 Septemvrie 1927. 

Cons. Agrkol; 
D. C Sionu. 

No. 223. 

No. 109:927. 

Agr. Şef de Cancel. : 
Lazăr Pena. 

l?ubJiciJtiune. , 
Comitetul şco alei prinare G-ral Văi. 

10lanu din Nădab puhlică licilaliune pe 
ziua de 15 Oet. 1927. ora 10 a. 1l1. În 
cancelaria şcolară pentru furnizarea 
alor 67 1l1. 3. lemne de foc 

La licitatie poate concura numai cu 
oferte Închise. 

Licitatia se va tinea în conformitate 
cu legea conlabilităţii publice. 

Nădab, la 26 August 1927. 

Comitetul şcolar. 
No. 226 

Pfimăria comunei Mişca 

No. 559(1927. 

!?ublicatiune. 
Se publică licitaUe pentru vinderea 

unui taur neapl pentru reproducfie. pe 
ziua de 5. Oct. 1927 oarele 2 p. m. 
care se va tine În biroul primăriei 

comunale. In lipsă de de licitanti Iau
ru se va vinde În proximul târg dela 
Chişineu . Criş. 

Mişca la 2 Sept. 1927. 

No. 228. Primăria comunală 

Szerb Antonl 

Primăria comunei Mişca. 

No. 5,)9/1927. 

l'llblicaliune 
Se aduce la cunoştintă că în ziua de 

5. Oct 1927 se va line la primăria 

comunei licitatie publică pentru furui· 
zarea alor 2 costume de iarnă pentrr 
guarzii comunali precum şi două perechi 
de cisme, 

Caeful de sarcini se poate vedea 
zilnic la primărna comunei În timpul 
oarelor oficioase. 

Misca la 2 Sept. i927. 

Primăria cv!DuneÎ. 

No. 227 

Primăr;a comunală Mişca. 

No. 559/1927 

l?ub1ieatiune. 
Se aduce la cunoştinta publică că În 

ziua de 5. act. 1927 se va ţinea la 
primăria comunală licitatie publică pen
tru darea în intreprindere a cărăuşitului 
comunal pe anul 1928. 

Caet111 de sarcini se poate vedea 
zilnic in cancelaria nolar;ală in timpul 
oarelor oficioase. 

Mişca la 2 Septemvrie 1927. 

Primăria comunei. 

No. 2.:9 

Primăria comunei Mişca 

No' 539/1927 

l?nblicatiune. 
Se aduce la cunoştintă că în ziua 

de 5 act. 1927 oarele 2 p. m se va 
\ 

tinelicitalie publică pentru furnizarea 
furngelor necesare animalelor de re· 
productie Furagele \'or fi următoare.Ie: 
Ovăz cal. I. 2000 Kg. iar cucuruz cal. 
I. Kg 2000. 

Licitatia se za tine a in conformitate 
cu art. 72·83 din legea contabilitătii 

bublice. 
Mişca, la 2 Sept. 1927. 

No. 230 Primăria comuna/ă 

RONÂNIA 
Primăria comunei Pâncota 

Nr. 1843/1957 • 

Publicaţi uni 
Se aduce la cunoştlnlă generală că 

teritorul de vânat din comuna Pâncofa 
se va da in arendă prin licifatiune pu
blică Sâmbl:ită la 8 Octomvrie 1927, 
oarele 16 la Primăria comunală. 

Concurentii trebuie să prezinte aulo
rizalia Inspectoratului de vânătoare şi 

să depună un vadiu de lei 3000; ina· 
inte de licitatie. Licitatiunea se va face 
prin oferte închise şi sigilate in COn. 
formitate cu legea conlabililătii publice. 

Pâncola, la 3 Septemvrie 1927. 
No. 237. Primăria. 

Anunţ. 

Se aduce la cunoşliinlă generală, că 
ori ce defect de instalatie de apă in· 
teriioară se va anunla la timp Uzine· 
nelor comunale şi inainte de eYecuta
rea reparajiunilor de către instalafoni 
particulari, pentru a ne pulea convinge 
despre starea faplică, căci numai în 
acest caz putem face onoratului public 
ronificarea cuven'tă pentru eventuala 
supra-consumatie, reznltată în nrma 
defectelor de instalatie. 

No. 235. 

Anunţ. 
Curs de violină. teorie. muzică 

Vocală şi Bisericeascq. 
Inscrierile la Cursul de viotină. fe

orie, muzică vocală şi bisericească, 

ce·) predă DI I)rof. Ioan Lipovan se 
fac în Bulevardul Regele Ferdjna~d 

No. 63 - 65 - în curie,· vis· (1. vis de 
gara C. F. E. Arad - Podgoria. 

00. 230. 

Primăria comunei Nişca. 
No. 359/1927. 

l?ubIicafiune. , 
Se aduce 18 cunoştinlă că in ziua 

de 5 Oct. 1'J27 oarele 2' p. m. \'a 
vinde prin Jicitatie publică 2100 kg. 
grâu provenit dinpământurile arendale 
de comună. Licitatia se va iinea conf. 
art. 72 83 din legea contabili!ătii pu
blice. 

Mişca la 2 Sept 1927. 
Primăria comunala 

No. 231 

Primăria comunei Mişca 
No. 539/1927 

I?ublicatiune. 
Se aduce la cunoştintă. că in ziua 

de 5 act. 1921. se va tjnea licilatie 
publică pentru vinderea gunoiului dela 
primăria conlunală. .. 

Condifiuni1e se pol vedea la primii
ria zUnie in timpul oarelor ofici08se. 

Mişca la 2 Sept. 1927 
Primăria comunală. 

No. 232 

No. 1082/1927 

. I?ublicatiune. . 
Se aduce la cunoştinlă că in 20 

Octomvrie 1927 &a ora 10 a. m. se 
va Unea licitatie publică în localul pri. 
măriei din Petriş pentru procurarea 
celor 30 stânjeni lemne de foc nece
sare primăriei şi şco alei. 

Licitaliunea se va tinea conform cu 
art. 72- 80 din legea pentru C. P. 

Petriş la 3 Seplemvrie 1927. 
Primări4. 

No. 233 

Conuocare. 
Se convoacă adunarea generală fi 

Comunei PromontoriBle Păuliş pe ziua 
de Duminecă 11 Septembrie la ora 
11 a. m. În localul Primăriei Pău1iş. 

Consiliul Promontorial păuliş. 
No. 234 
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No. 40 

(ConUoure din pag. I-mI) 

saunul de primart in dispretul 
bunului simţ şi a oflcdru; rezon 
de stai. 

Ni s'ar putea face, cu drept 
cuvânt reproşul, cd nu suntem 
obiectivi, dacd nu am aminti, cd 

: ~i adl'ersarft nostri, au trecut prin 
neldgdduite frdmdntdri sul'eteşit. 

, atunci când s'au hetorât Jl numi 
· pe Anghel Pişta de primar. Luni 

(fltre!;! au chibzuit sdrmanil, şi 
totuşi nu au gasit o scapare din 
impasul in care ajunsese. Ei ne 
al'dnd nici o rddacina in opinia 
public4, s'ar fi expus la bfamul 
de a fi trân/ili de comunişti, dacil 
Anghel Pişta nu şi-ar fi mobilizat 
tegtitarile-i maghiare pentru a 

· obţine majoritatea relativd, 
· Luni de zile a st/djuif d. Anghel 
, pe fa uşUe ministnlor, şi direc-
torilor din Minister, miluindu-se 
fI! lot chipul pentru a II numit. 
In s/drsit în pragul sdrbiltofllor 
Crăciunului din anul trecut a fost 
trimis acasd, fdrd sd fie numit. 
A venit apoi 4'1 Goldiş la Arad, 
au urmat alle consfdtuifi şi per-

: tractari, pând dind ~) '1 ajuns la 
: consiatarea plind de desnădejde, 
· cei nu au pe cine numi, decât 
pe omul, care şi lor It producea 
evidentd repulslune. Abia dupt! 

, aceste sfdtuirl şi luare de decla-
rafii ş/ garanţii, a lost in sjdrşit 
numit Anghel Pişta de primar. 

Este lucru cunoscut cd comisiile 
irztermlnare au aiributmni re
strânse, ele nepatârzd rezolvi de· 
cât chestiurllie slrict cure 1te. Atât 
acest lapt, precum şi nesiguranta, 

! ce domnia din pricina ca nu se 
· ştia cine va ji primar, - au 
contribuit ca gospodăria ora
şului nostru sd sufere foarte 
mult. O rivalitate declarata intre 
fUrlctionarit Primăril, cari exploa
fând aceste stări tulburi, dor/au 
a·şi ereia Situa/ii şi avantagii. -
fmpledecd funcţionarea regulatd 

. .Q serviciilor. Persecuţiile se ţi~ 
neaa lanţ, lncdt niCI dupd cele 
6 luni de situa/it incurcata; 
serviCiile nu şi-au !ecapdta! li
niştea. De alta parte ora$ul nu 

,avea budget, incât abia la in-
· cepulul anului curent a lost a/
catuit şi prezentat pentru apro· 
tJare. Schimbarea de guvern, a 

· găsit oraşul nostru fard budget 
aprobat, şi acum când ne afLdm 
irzlr'a noua lună din ant nu avem 
budget aprobat, ci traim Într'un 
extrem de păgubitor provizorat. 
Orice om, care conduce o gos
POdărie fie orieti! de mică, ,şi 
poate da seama de paguba 
enorma, ce-o !aceoraşului aceasta 
stare dep/o rabi/a de lucruri. De 
un an de zile, onorat/ cetitori, 
gospodăria ora$ului nostru este 
·fn continut! destrămare. Şi vd 
mtrebdm, din a cuI cauzd Î 

Din a d-lui Anghel Pişla, aast 
om nefast, care răvnind a 
ajunge primar s'a o$ezat de-a 
curmezişul, in calea desvoltării 
normale a oraşului. La toată 
lumea se plângea, că la Minister 
(pe vremea guvernului Averescu) 
nu· i inteleg planul lui de "as
faltare Iri "pauşal" , şi cd's cu 
neincredere "nepriceputii dia c

, -

şi nu inţelege el sd-şl Iragd con
secinţele I Dactl auvernu/~ care 
l-a ales nu are incredere In alesul 
·sdu, ci li refuzd aprobarea bud
getului; - cum va li având in
credere fnt,'un astfel de om gu-

TRIBUNA NOUA 

In afentiunea Insfitutiunilor, 
studentilor şi părinţilor: 

Ca 

. 
Pag :3 

ROMÂNIA 
Primăria comunei Pdncota 

Nr. 1900/1927. 

(?ublicatiune. 

veme/e, care 1- au tăgdduif-o 
tncd nainte de a fi primar. Cu 
foaIe acestt a d-l An!;hel Pişta 
persistd a rdmârrea In scaunul 
de primar, sfidând orice consi
deraţie de interes obştesc, - şi 
pdgubind enorm, prin atitudinea~i 
incdpdţinata, oraşuL nostru, care 
pluteşte in nesiguranţd. Dsa sus
pendeazd oe 6 ori pe un func
ţtOnar gds;t odatd nevinovat, 
creând ° anarchle Între ceilallt, -
stă cu lunile prin Bucureşti, lă
sând Primăria pe mâna unor 
functionari lllvrdjbiiti şi a uflei 
delegaţii /ti/ă experitnţele sufi
ciente tn chestii administrative. 
A1nd cdnd vor mal dura aceste 
stari de lucruri? Pllnd când va 
rdmânea Primdria ca şi ° intre
prindere personala a d lui ArzgelÎ 
Pântl când va mai ItJ[era opmia 
publică pe acut n'!fast Anghel 
Pi$ta sd se joace de-a primdnaÎ 

S8 vă procurat Se aduce la cunoştintă generală că 
uniforme, chipiurii bine pentru ocuparea postului de secretar 

lucrate cu a s o r tam e n t u 1 I şi trei posturi de impegati la Primăria 
c o m p 1 e c t, cu cele mai avan- Pâncofa se publică concurs. 

fagioase preturi din stofele CererHe vor fi insolite de actele pre-

1 . b' d ă scris În stotutu! functionarilor publici ce e mm u ne, up . . .• I tA. A ii 1 
. ŞI se vor maJOlo ma arzlU pan a 

regulamentul Insh' 8 Oclomvrie 1927 Primariei comunt>i 
tuthmilor, Pâncof6. 

se pot procura la cea mai Vor fi prefafofÎ cei cari au pr6:di 
veche firmă din A rad moi Îndelungată in odministralia co. 

Sc-heffer Henrlk munaJă. 

RefribuUunele sunl acele stabilite in Bulev. Regims Maria 25. 
bugetuJ comunal. 

Sentimentele variate de scârbd 
şi mi/d ce ni le-a produs rene
gatul, - se schimbd acum in 
altele mai categorice de revolta 
s'l/Ieteased. Trecând la ordinea 
zilei peste toate simtemlntele de 
umanitate, de cafe am fost stă· 
pdniţi, - va trebui sti procedam 
la definitiva la' distrugere so. 
daM, ca cel putin in viitor sd 
nu ne mai Impiedicdm de un om, 
care nu ne-a inteles bandtatea, 
atunci, cârzd il IdJQsem stl freacd 
p~ neobservate in marea massd 
anonimd, - ca şi pensionar, 
Fimd vorba de interese publice. -
aceasta mict! sacrificare, -:- este 
de prea pufiruJ Importanţa! 
~ .. , ... ... 

C. F. R. 
Dirccţiunea 5 de ExplcatlTe 

Tillliş:Jara 

Functionari de Stat şi croitorii 
au reducere de 5°/Q , in angro o 

reducere mai mare. 
No. 216. 

.i\. viz 
Aducem la cunoştinţa onora .. 
tului public că am deschis in 
ARAD, STR. METIA~U Nr. 15 

BF COFETARIE ~ 
bine asortată unde în ori 
ce moment se află: pră
jituri proaspete, torte, În
ghetafă, cafea înghefată,_ 
:-; :-: etc., etc., etc. :-: :-: 
Preţuri foarte moderate. 

j 

Rog sprijinul onol atului 

No, 238 

Notar 

Popescu. 

Primăria comunei Chier 

No. 600/1927. 

Publicaţiune. 
Se publică licitatie minuendiS pentru 

furnizarea alor 62 Hl. de porumb ne· 
cesar pentru hrănirea vitelor de repro
ducjie proprietatea comunai Chier pe 
ziua de 15 Oct. 1927 ora 10 la Pri· 
măria comunei, cu oferte închise şi În 
conformitate cu ort. 72 - 80 din legea 
contobiiitălii publice. 

Condifiunile se pot vedea la primă
rie în oarele oficioase de serviciu. 

Chier, 16 5 Sepi. 1927 

No. 243 Primăria 

ROMÂMIA 

PrimărIa comunei Bocsig Nr 25308 - 1927 
:-. :-: :-: publiC :-: :-: :-: Mo. 689/927 

Pentru emiterea carnetelor pensionarilor 
C. F. R şi membrilor lor de familie (sore 
1$; copii minori) se \'or prezenta următoa· 

rele dovezi. 

No.217. PAVEL DAN. 

[ Dedzia Mini!lterului de finante şi li· .... ::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::: .. 
vretul de pensie sau dovadă ad·ţiei Finaa· :i Aduc la ctu;oşlillta onoratului g 
ciară de unde îşi ridică pensia. In ('azuri că i~ public, cât şi cunoscujilOr că :: 
Pensionarului C. r. R. n'l j·s·u re~lIlnt Încă.. • Si . ti' N 50 •• 

:: Jn r ConS1S oru m r" :: 
dreptul de pensie, carnetul se va cmite pc H in fo1ă cu Monumentul :: 
haz'l decretului de sooatere In pen'!i!.', cu g Sf. Ioan, În casa mea :: 
obligatia că ulterior sit prezinte decizia Di· •• . d h' •• 

, :: prOprie, am esc IS :: 
recţiunci l'.:nsiilor din Ministerul de Finante.:: restounml unde se poi g 

2. Carnelele din timpul ~ând era În ac.:: servi lU3ndiri reci şi col. :: 
liU'Îtate ii de, vinuri de podgorii alese, H 

3. P~n!ru SOlie se nI ~re carnetul din :: serviciul punctual şi solid. i: .. .. 
timplli activităţei sau un certificat dm par- ii Preturi f06rfe redus€'. g 
lea of,ţerulul ~tărei civile că nu s·a desfăcut g Rog sprijinul onorafului public. ii 
căsătoria. •• 

4. Pentru copii minori, extractul de naş- H No. 28 Gavril Horvaih. H 
tere spre a se stabili etatea ior (nnul. luna) .......................................... : ....... " 

5 Câte o fotografe semnată de titu· 
Iar (ă), de prderat fotografia cu fondul alb. 

6. Una chitanţă elibefată de orke ca~ă 
de bilete C F. R. pentru ci. 1 ;\0'- Lel, 
el. Il. 25.....,.. Lei şi el III 20 - Lei, iar 
pentru drepte carnetul do l:opil 10' - Lei 

Pentru emiterea carnetelor l'enskmarilor 
ele Stat şi membrilor lor de familie (sotic Şt 
copii minori) se vor cere următoarele do\'~'zi. 

1. D(cizia Direcţiei Pen'lÎi!or din Minis· 
terul de Finante sau dovada Ad·ţiei Finan· 
ciare de unde Îşi ridică pensia 

2. Dovadă de functia avută ca funcţionar 
&ali carnetul dîn timpul activităţei. 

3 I>t'ntru soţie, certificatul din partea Ofi· 
ţerului s!ărei civile de nedeefacerea că~ă· 
toriei. 

4, 5, 6. ldem ca pentru pesionarii C. 
F. R. 

Pentru identificarea localităţii unde este 
stabilit pensionarul se va cere buletinul de 
populaţie spre It sa. putea .constat~ că. do~ 
miciliază permanent 10 cupnnsul DJfccţtuncl 

de Exploatare. 

I 
~,. ...... ' .................. _ ....................... . 

Primăria comunei Chier 

No. 601/1927. 

l?l1blica!iune 
In ziua de 30 Septemvrie 1927 ora 

10 fiind chestiunea declarată de lIr
gefllă cu decisiunea No. 24/1927 se 
va vinde prin licitatie cu oferte Închise 
la Primăria comunei 2 tauri neapfi în 
conformitate cu art. 72 80 L. C. P. 

Conditiunile se pot vedea 16 primă
rie în oarele de serviciu. 

Chier, la 5 Sept. 1927. 

No. 242 Primăria 

Cetiţi şi raspânditi ziarul 

"Tribuna Nouă". 

l?ublieatiune. 
Rămânând fără resuJtat publicajiunea 

din' 31 ~ugust 8. c. Puciicăm concurs 
pentru ocuparea postului vacant de 
secretar la primăria comune Bocsig, 
judetul Arad. 

Retributiunile sunt 6cele prevăzute in 
bugetul comunal. 

Candiaatii trebue să poseads, Ofp
lom.o de notar şi actele mai Jos no
tate. 

1. Extras de naştere 

2. Cerii ficat de studii 

3. Declaratie de limile ce cunoaşte 

4, Certificat militar. 

Cererea se va înainta cel mai târ
ziu până la 30 Sept. 1927 la PrimăriA 
comunei Bocsig. 

Bocsig la 5 Septemvrie 1927. 

Horvat m. p. 
primar 

No. 244 

Bodai m. p. 
notar. 

,

a ••• . .. 
Incepând dda 7 Sept. , 

. la cafenelele 

"DACIA" 

24). şi 

; .ORA.ŞULUI" 
I cei mai renumiţi violini,ti 

tigani: BELA PUSKAs. 

, JANCSIK6~~A (ErMly;)j 1. • •• 

.... , 
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Ministerul de Finante cu ordinul 
No. 218,820/927, a prelungit terme· 
nul de prezentare a registrelor con~ 
duse de către hotelieri pentru înscrie
rea pasagerilor precum şi ale far
maciştilor pentru copierea ordonan
telor medicale până la~ 1 Octomvrie 
1927. Aceste registre sunt a se timbra 
după fiecare ftlă cu 3 Lei şi să per
cepe prin viză. 

Prefectura Pol tiei ne informează că 
eJlberăril~ de paşapoarte fără toate 
actele cerute de 1, ge sunt cu desă
vârş!re interzise. Intervenţiile ori de 
unde ar veni vor fi refuzate. Cerenle 
impreună cu actele necesare se vor 
depune numai la biroul paşapoarteler 

... 
Pe linia ferală În dreptul comunel 

MicdJaca a fost gasit oribil mI. ftiat 
cadavru/ unul necunoscut In· vârstă 
cam de 38 ani. 

Autoritatile cerceteaza spre a se sta
bili dacă e vorba dt o si/lucidele SQU 
nenorocit aecid:!nt de tren. 

• 
. " Inlrucât s'a. constatat cazuri că multi 

servitori, angajati etc, sunt primiti în 
serviciu, fără ca să se Înscrie la Biroul 
Populatiei, pentru ultima dată se aduce 
la cunoştintă tuturor proprietarilor de 
case, uzufruc1ori, localari principali, 
sau însărcinati/or lor. cari dau cu chirie 
case, apartamente, odăi precum patro
nilor stabilimentelor comerciale şi indus
triale. cari angajează functionari, lucră
tori etc, ca să se conformeze Întocmai 
dispoziliunilor legii Biroului de popu
latie, insinuând la Biroul de populajie, 
pe senitorii şi angajatii lor în termen 
de :s zile, dela întrarea sau plecarea 
lor din serviciu. 

Acel proprietari, palroni efe, cari 
deja au în serviciu lor angajati şi ser-
vitori neinsinuati, se îndrumă să-j insi-
nue în termen de 5 zile, cunoscând că 
după aceasta dată, se va face minutios 
control, şi celor ce se vor găsi in 
neregulă fată de dispozijiunile de fală, 
li se vor aplica rigorile legei. 

• 
Camera de Comert şi de Industrie 

din Arad atrage atenfjunea patronilor 
comerciali şi industriali că - în confor
mitate cu dispozifiunile Legei asupra 
controlului străinilor sunt obligati de a 
anunta la Biroul de"" Populatie angajatii 
lor În termen de 3 zile 'dela Întrarea 
sau eşirea din serviciu. T otodală reco
mandă patronilor întârziati, să-şi anunte 
personalul angajat neconditionat, În ter
men de 5 zile la biroul populatiei. In 
caz contrar vor suferi rigorile legei. 

* 
La concursul de câini din Târgui 

Mureş care s'a pnut în ziua de 28 Aug. 
a. c. Ia care a luat parte şi Clubul 
Foxterieri "Komel" din Arad, Câinele 
foxterier, cu numele Tobi of. Transil
vania, de 5 luni proprietatea D-Iui A. 
Palcovits din Arad, a câştigat premiul I 
la vânătoarea de vulpi. 

Premiul câştigat este: Diploma el. I ,1 medalia de aur el. 1. 

* 
. Furturile de sârmă t~lefoa;că au 
reinceput. 

RăI făcători rămaşi încă ne;uaos
cuii au furat sârma telegrafulul pe 
traseul dintre corn, Şangu şi cantonul 
2'1 deranjând comunicările până la 
Inlocuirea ei. 

Autorităţile sunt pe urmele răi fă
cătorllor. 

Tipograf:a Diect;:zana Arad .. 

logodnă: Aflăm cu plăcere logodna 
distinsului magistrat, de pe lângă tribu
nalul Arad, D-l Dr. Ionel Costa CU sim 
patlca D-ra Zina Badea, fiica preotului 
1. Bodea din Buteni. 

Le urjm toate fericirile. 

* 
Pohţia a arestat şi inaintat P~r

chetului pe individul Rusahan 
Ntgru prins in flagrantdelict de 
furt. 

Numitul se îndeletnicea cu sus· 
trClgerea geamurilor dela vago2-
nele ce statlOnează in gara Arad. , 

• . 
Indivizii Lipitor Petre şi Lingurar Di-

mitrie din Şega, au prădat toti banii 
ce se găseau în caseta bisericei Ro· 
mano-Catolice din Aradul-Nou . 

Cu actele dresat au fost arestati şi 

înaintati Parchf>tului Trib.-Arad. 

* 
- Vecinii noştri recunoscători 

pentru injuriile aduse statului ro
mân vor să aleagă ca .primat al 
Ungariei pe Carol Mailath fostul 
episcop dela Alba· Iulia . 

lU-

t 
In ziua de 29 August a. c. a 

Încetat din viată tânăra fată, Flo
rita Ursu din corn. Curticiu, în 
etate de 16 ani, elevă în ci IV. 
liceu. 

Neuitata fică. este încă vie in 
memoria părintilor şi surorilor ei. 

t 
In ziua de 3 Septemvrie a. c. 

a incetat din viată regretata Elena 
Mărienutu, măritată Chicin, în e
tale de 21 ani. - Inmormânlarea 
a avut loc in 2iua de 5 Septemvrie. 

La ceremonia înmormântărei 
au participat aproape întreaga 
comună, a vorbit la mormânt DJ 
Inspector ŞCo Cristea care a a
dus elogii familieI şi în deosebi 
bunicului ei în a cărui casă a 
crescut. 

~t ~. *.- . ,. 

Incendiul din Pâncota. 
In timpul noptei Irecute un incendiu 

a cărui cauze nu se cunoaşte Încă, a 
distrus O elae de fân ce se găsea În 
curlea Primăriei din Pâncota. 

Gratie măsurilor luate la timp focul 
fi fost localizat repede cu ajutorul să· 

teniJor, neproducând alte pagube. 
Pagubele ating suma de 70.000 lei. 
Fânul distrus de foc era asigurat. 

PIŞTA ANGHEL MAGHIARONUL 
Ortodoxul primar al Aradului fiu de 

tăran din Şimand şi-a serbat ziua nu
melui cu mare alai la 20 August odată 
cu comemorarea regelui maghiar Şte
fan cel Sfânt. 

A fosl felicitat oficial în numele co
munei de viceprimarul DI. Dr. Marco
viei insotit de Dnii Dârlea. Ştefănuf, 
Ing. Trâmbitoiu şi altii. . 

Ce zice despre aceasta onoratul se· 
cretar perpetuu al consistorului di.e. 
cezei arădane, care l'a făcut primar? 

Situaţia politică 

Buletin săptămânal. 

Internă.. I Externă 
DI ~-~r~toff profesor de limba La Geneva,. in. adunarea. pl~: ' 

ŞI' I't't maghiară la Univer- nară a conferloţel de ~~mumcatll 
t era ura , d" t· '1' blllt~tea Du sitatea din Cluj publică in ziarul sa Iscuta ŞI nav ga ii ' 

Ellenzek· un articol prin care nării. 
n f . - Consiliul Ligii Naţiunilor a 
propune o apropiere a pro eSOrI- ascultat raportu Dlui Titulescu 
lor maghiari de cei români ca , 
printr'iJ acţiune comună f)ă se in- asupra b~lgetulul şi administraţiei: 
Iătureze lipsurile de care sufăr interioare a ligeL , 
şcoalele. Pcof~sorimea maghiară Mcghiaronul [ord Rothermere. 
orbită de politica contelui Bethlen supărilt pe cehoslovaci pentru 
este revoltată" de propunerile răspunSUrile drastice ale acestora, 
D-Iui Kristoff. j-a ameninţat cu boi cotul econo.' 

mic. Şi aCI tn~ă cf:'hoslovacii au' 
răspuns că nu le e teamă pentru I 

că n'au nevoe de' credit străin.· 

De altfel atitudinea duşmă
noasă a partidului conteiui B~th
len se citeşte Zilnic in "Keldi 
Ujsag" noul ziar al partidului. 

-' Pentru alegerile parţiale In 
partidele de opoziţie sunt certuri 
şi nelflţeltgeri tn privinţa per
soanelor. Cele două nuanţe din 
partidul naţional-tărănlst sunt la 
cuţIte pentru că naţionalii nu vor 
candidaţi ţărănişti şi viceversa. 
Cum râmânem atunci cu disci· 
plina de partid? OI AI. Lepădatu 
Ministrul cultelor, cu ocazia insta
lării noului director al Teatrului 
şi Operei din Cluj, a ţinut o hu
rn oasă vorbire despre misiunea 
partidului iJbpral, despre anat ro
nismul mfntalităţii administraţiei 
moştenite de ta unguri şi intănrea 
economică şi culturală a ţărănimii. 

- La Mmisterul de Finanţe se 
lucrează la alcătuirea definitivă 
a tanfulul vamal punându-se pe 
noui baze atât importul cât şi 
exportul ţăni. 

Aceasta dovedeşte că guvernul 
liberal este un guvern care ţine 
pas cu vremea şi cu nevoile ţării 

- - DI N Iorga ieşind din pa
sivitate a descălecat In ArdeaL 
La Braşov a ţinut o confenntă in 
care a cerut Idre alte!e introdu
cerea minoritarilor in guvernele 
României Mari. 

Scolare • 
• 

- La grawţa Italiei cu Franta' 
s'a Întâmplat un regretabil inci. 
dent care dovedeşte ner ... ozîtatea 
Italiei. 

- Comitetul Ugei Naţiunil.or 
a comemorat pe Rtgele Ferdi. 
nand scoţând in rellt·f merite! 
marelui rege dispărut. Răspunsui 
l'a dat OI Titulescu in numele 
delegatiei române. 

- Armata roşie mobilizeaz'. 
pentru nlanevre. Aceasta dove· 
dtşte falşlli pac,fism al sovic:t< lor; 

- In Franţa se urmăreşte lupt" 
contra comunismului core i-a a 
dus atâta nelinişte. Drul Racov' 
ski instigatorul a fost dezarrna 
de Cicerin. 

- L':l Geneva a inceput des 
baterea litigiului şi diferendulu 
româno- ungar. Au vorbit delegaţi 
Ungaliei. OI Titulescu a remi 
o notă către Chamberlain Min 
strai de externe al Angliei. 
Beneş Ministru de Externe 
Cehoslovaciei a făcut un rapo 
favorabil României. 

- Contele ApDonyi <l dat u. 
interview oficiosulul m2gh1ar "Ke 
leti UjsagU În care bătranul cont 
a rneninţă lumea că dacd nu s 
va da dieptate Ungariei, trata 
tele de pace se vor zdrurzCÎn 
din lemeJii. 

APELUL 
Prefectura Poliţiei munciplului Arad Camerei de Comer' şi d 

ne face cunoscut el, În interesul t'du- Industrie din Arad. 
caţlunei moral!', bunelcuvUnte şi disci- Camera de Comert şi de Indusi' 
pllnei elevilor a luat următoarele mă- din Arad învită din nou loate intr 
suri: prinderile industriale şi comerciale s' 
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1. Toţi elevii şi eleve le. sunt obli- comunice de urgenlă, în caz dadi I 
gatl a purta şapca de uniformă şi s'a făcut până În prezent - toate d t 

rintele ce le au de formulat cu priv' 
numărul de ordine pe mânedl. De a- la modificările ce urmează să fie adu· C 
semenea vor avea in totdeauna astt- tarifului vamal. Revizia tarifului Va s 
pra lor un carnet de indentitete in ce se va face Într'un viilor apropi' Il 
conformitate cu dispozltiunlle a! tn.7. va fi după toale!probabilităliIe de Il d 
din Ord. No. 121840/1922., natură, că va reglementa pe Un ti· 

. . . . I I mai îndelungat loah~ chestiunile VBm a 
2, Este interzIS eleVIlor ŞI e eve or, E t d ., . tit I . I ep , " • . s e eCl U1 1Il eresu u uror In r \1 

plimbarea sau stationarea 10 grupun derilor industriale şi comerciale, ( 
pe partea dreaptă a B-dul Regin Ma-,loate dorintele lor să fie luate în co· C 
rla, intre orele J 2-1, şi 18 20, tntre sidcTilre, Cll ocazia. acestei revizii.. Ş 
Plata Avram Iancu şi strada Cloşca .. me;8 de Comer~ dm Arad a porml 

3. Elevii şi elevele nu vor putea actiune, propunand. c~ repr_ezen!?n el 
frecventa nici un local pub!i;, ca Tea- lulu~or CameEclor dm mlreaga tara'j d 

. . se mtruoeasca la Braşov, penlru a r r 
trul, Baru'l. Onematografe B.alun, dacia un memoriu, Cll privire la schi ~ 
Cârciume, Cafenele, Băile ReCI de bările ce urmează să fie aduse tari 
Murăş (ştraod) etc, fără o aU10rizaţie lui. La aceasta consfăluire vor ]ua p 
scrisă din partea Directiunei şcoalei toti senatorii ai Camerelor, deleg C 

uniunei Camerelor, r.ari s:mt şi me.· g 
ce urmt'ază. brii În comisia de revizuire a tarif e 4. Este cu de să vârşire oprit elevilor bIt t 

vamal, aşa Încât vor avea posi i. a n 
fumatul pe strlh! ori în localuri pu- de a lua cunoştin[a directă de to~' 
bile€'. dorinlele În legătură cu aceasta fi 

5. Este slricl interzis elevilor şi ele- vizie, pulând astf~1 susline mai efi ca 
velor, a circul.! pe străzi singuri fără interesele industriaşilor şi comerci~ 
părlnti sau tutor! după ora 11. ţUor. ' 

Ce!1zurat Prdedura jUl'letui ul. 
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