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Nu clutaţi mângăerea 

decât in lucrurile nemu· 
ritoare: natura şi cuge
tarea. 

Carmen Sylva. 

Organ al Partidului National .. Liberal. , 

Ănul V. - N-rul 1 ~pare săptămânal sub conducer€a unui comitet II Arad 1 Ianuarie 1928. 
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AN NOU. 
Pr. F. CodreaDU 

. S'a dus 1927 şi cu el ni s'au I a ace;tei fericiri sporite şi sfLO
'jus atâtea nădejdi risipite! An ţîte. 
rechiu, an dus, - ne-am legat de * 
File când ai venit tiner, ne-am FăIă îndoială, s 11nt mulk ne-
:~gat cu toată puterea sufletului ferici:ile din anii trecuţi, dar cea 
! ostru şi tu ne-ai rjsipit visurile, mai nare este, fără doar şi poate, 
~-ai sdrobit nădejdile şi ne-al neinţdegerea, adversitatea, duş
erânt puterile_ Ne-ai lăsat mai mămi, ura dintre fiii aceluiaş 
>bosiţi de cum eram când ai venit. nean, dintre fiii neamu lui nostru. 
\1 stat la noi 365 de zLe şi prea Cine să ridice plaga aceasta de 
li s'a urât, căci prea ne-ai înşelat pe Slfletele noastre, cine să ne 
~ tocmai vremea să pleci. Pleci aducă vremuri mai bune, cine să 
~a o vrăjitoare ce ai fost che- ne aducă un an nou fericit? Noi 
natli de noi să ne des cânţi de toţi suntem păcătoşi, toţi suntem 
~ine şi plata ţi-ai luat-o pentru oarreni şi nici unul nu suntem 
armece, dar farmecele nu ne-au ferit de ispita răului. 
ost de leac. CăC1 răul n'ai putut lisă şi cel mai invârtoşat in 
;ă-I scoţi din mijlocul nostru. - răutate are In adâncul sufletului 
~e simţim oarecum mai uşuraţi său măcar o scânteie, un strop 
~ând te vedem plecat şi ne paie de bunătate. I 

)ine că nu te mai avem. Du-te ... Ce minune s'ar putea să
ii de-ai duce ŞI părerile de rău vâlŞi cu acest strop şi cu această 
:e ne rămân in urmă-ţi, ne-ai scînteie, dacă le-am 1ncredinta 
rcăpa de urâta visare cu tine.... lui Hristos tmnăr<ltul no~tru. Şi 
Să vină 1928. Alte nădejdi, alte arume, prin sfânta Taină a Spo
risuri legate de altă vrăjitoare cu vedanlei. Câtă fericire s'ar revărsa 
llte fermecătorii. Poate isbuteşte as.tpra neC!mului nostru, d;ICă tOţI 
lceasta să scoată dIhonia dintre IJe- am putea mărtunsi păcatele 
'oi.... şi precum o cere însăş sfânta 

* Taină - dacă toţi ne am Impăca 
În adevăr, noi ne legăm de fie- unii cu alţii, smulgând din i"1-

:are an nou ca de un nou fel de lIiie noastre toată ur oi şi toate 
rrăjitoare. Noi aşteptăm ca ar.ul ratimile mari sau mIci. 
,ă ne aducă fericirea. Şi astfel E adevărat, suntem oameni, 
loi ne facem păpuşi in mânile SlpUŞ! păcatului, ntîncetat greşim 
rremilor şi anii se joacă cu noi. ,faţă de Dllmnezeu şi faţă de 
\loi suntem fiii lui Chronos. EI aproapele, L1ar suntem şi crr ştini, 
le naşte şi el ne mânâncă. Nu i:tr crcştinul e dator să· şi smul
)utem nici măcar buzele să i le gă din inimă mânia, impăcâ!l~ 
rigem cu focul din noi, nici vreun du-se şi cu oamenii şi cu Dum
lmte să·i strivim, ca cel puţin in llezeu. 
elul acesta să rămână urmă, că Dar noi lăsăm mânia să cuprin
fi noi am trecut prin gura anilor, dă cu- rădăcinile sale toată inima 
)rin gura lui Chronos. }i rădăcinele se intind, se lăţ('sc, 

* se Întăresc tot mai mult şi va 
Suntem creştini de atâtea sute veni vremea, când ,cei ce vor 

le ani ŞI la fi~cafe an nou ne incerca să-şi smulgă mânia. ar 
lovedim mai mult păgâni decât trebui s'o smulgă cu inirnăcu tot, 
:reştmi. Ori spul1eţi, nu e păgâ- cum smulgi o plantă din ghive
lească credinţa noastră legată de ciul tn care a stat vreme mai 
iuperstiţia, că vremeane va aduce îndelungată. 

,ericirea, nu e păgânească inchi
larea şi jertfa ce o aducem lui 
':hronos? . 

De-am fi pătrunşi În· toată fiinţa 
loastră de credinţa, că fer1cirea 
şi are isvorul in noi, ne-am apro
,1a de creştinism. De-am şti, că 
iingur Hristos MântuitoruJ nostru 
leschide isvorul acesta, că sin
~ur El poate să ne facă părtaşi 
Idevăratei fericiri dându-ne să 
tustăm din isvorul săiăşluit 1n 
lai Inşi ne pe care EI ti sfinteşt~, 
ltunci am fi creştini şi am putea 
.l dovedim aceasta prin tot mai 
bultă sporire a fericirii in noi, 
)rin tot mai multă sfinţire a feri
=!rii acesteia prin Hristos Dom
lui şi prin tot mai multă gustare 

* 
Anul 1928 este anul al IO-Iea 

dela unirea tuturor Românilor. 
Faceţi bHenţul unificării şi veţi 
vldea că anul 1928 ar trebui să 
fje anul unei obşteşti împăcări şi 
tnfrăţlri. 

Nu in numele lui Chronos, ci, 
adevăr grăesc vouă, tmpăcarea 
şi adevărata înfrăţire se va face 
numai printr'o adevărată căinţă 
cerută de sfânta Taină a Spove
daniel şi prin sfinţirea săvârşită 
tn sufletele noastre de cătră Hris
tos Fiul lui Dumnezeu prin ace stă 
Taină. 

O, de-am avea noi toţi această 
putere de creştineastă voinţă! 
De-am avea noi atâta putere su-

Cu prilejul flnului nou, 1928· 
Urez an u o u a 

fericit, sănii· Judeţului 

tate şi realiza-
şi 

rea tuturor 

dorintelor ln-
Oraşului 

, 

tregei populatii ARAD. 
tOAN GEORGESCU, 

P REF E C T U L JUD E T U LUI A RAD. 

Parlamentarii noştri 
DI Praf. Dr. DIMITRIE MANOLFSCU 

s'a nU!:Icut în BUI~uresti J855. Studiile 
univel'i,;~are le-a fi1cut tn Bucut'eşii, unde 
şi-a luat doctoratul in mccliciuă, speci
ali:t.anr:u-~;;e Ilpoi tn boalele de odl.\ la 
clinicile din Wiella, Paris şi Frdbmg. 

Fost, ;,is!cnt al clinicel odalmologi<.:e 
din BI .. ~~:~·,H. Jl1edit: se .. unda.' a. t:pilil' 
lului Colîea, doeent al ullivcrsitdlei din 
Bucureşti; în anul 11116 a fost llil1na in 
urma unui concurs. profesor la F actll
taiea de Medicină din laşi. Survenilld 
rlisb;,)iul cel mare Dsa a luat parte ca 
medic colonel la campania din D'.lbrogea 
şi apoi din Moldova. In 1920 a fost tran
sferat la Universitatea din BUl:ureş~i unde 
OCUi)U t:aiedra de dinicii oHalmologică. 

Desfiintarea taxelor de vama 
Sau bariera-poduri. 

Avându-se in vedere dispozi
ţi unile categorice ale articolului 
250 din legea de unificare ad-tivi 
dl11 1925,0-1 Georgescu Prefectul 
j udeţu IU1 a intervelllt către toa te 
autorităţlle comunale, şi in spe-

. eial, către primăna Municipiului 
Arad, că cu incepere dela 1 Ia
nuarie 1928 să nu se mai per
ceapă, nici o taxă, la intrarea pe 
bJ,rienle oraşului sau la trec~rea 
peste poduri. 

Astfel că taxele de 5, 10, 15 
şi ~ lei, cari se percepeau până 
acum de primăria oraşului pentru 
toti cari treceau cu căruţele, 
trăsuri, automobih:, etc., pe ba
riera oraşului sau poduri. nu se 
vor mai incasa, suprimându-se In 
cu desăvârşire. ~-;~ 

Iată o măsură legală, luată de Împ 
D 1 Prefect al judeţului, şi de ~'au ' 
care primăria oraşului şi in spe- 'ele 
eial, marele şi ilustrul nostru ro- re. 
mân lşfan Anghel, n'a voit să .~ 
ţie socoteală şi a călcat'o, în anul 

Dr. prof. Manolescu este directorul 1927, numai pentru a strânge 
Institutului Clinico-Oftalmologic de la bani ca să aibă de unde să-i~se 
Spitalul Col,eil ,i membru in Consiliul 
Sanitar Superior. plătească Voiajurile dese la Pesta. 

Aulor o numeroue lucrllri ştiintifke Publicul şi mai cu seamă ce, 
publicate In revistele române şi strlline, 
Dsa este membru a mai multor sode- interesaţi să fie re cunoscătorii 
Uiti savante Fra!lCeze. şi Germane şi către acela care face ca legea să 
preşedinte al socletălel Române de Of-
talmologie. ' fie respectată, uşurând asf~l din 

In politic~, HirA.8 fi fost u!'. militant! I grelele impozite ce le plătim. _ 
Dsa a fost unul dm partizanu devotatI , ' . • .. 
ai· marelui Take Ionescu pe care l'a RegImul de aZI, e regImul ordmel 
urmat pânl1 la moarlea sa- . 1 1 l't v ţ" 
Na~ionalist convins, s'a manifest al in ŞI a ega 1 a 11. 

peri oda neutralităţei pentru intrarea tn -----------.---
actiune alături de marii aliati spre rea-
lizarea idealului national. ' 

Acum face parte pentru prima ori din 
parlament ca senator al Judetului Arad. 

.. ..... ut •• 

fletească, să putem smulge ura din 
noi cel puţin odată in fiecare an, 
dacă DU 1n fiecare zi, - an de an 
(l m putea cu drept cnvând să nă
dăjduim vremuri mai bune şi din 
vreme in vreme am putea să aş
teptăm şi să ne dorim cu mal 
multă dreptate: an nou fericit. 

~,-

- . -~- ~ ~ ... -'_o 

CopU săraci ajutoraţi. 
Coloniştii romdni din Aradul

Nou, exprimd pe aceasta cale, 
cele mai mari mulţumiri şi toalll 
recunostinta D~ lui J. Georgescu, 
Prefeciul Judetului, cdci dând 
D-şoarel lnvăţdtoare suma de 
5000 lei cu care cumpdrdnd in
cdlldminte şi imbrdcdminte, le-a 
distribuit cu' ' .. 'Prilejul pomului de 
Crdciun, copiilor lor goi ,şi 
complect desbrăcaţi. 
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Dr. SEVER BARBURA. - O scurM biografie. transpor'area corpului neTnsuf1elif al defunc~ 
funerariile d-rului SEVER BftRBURfI 

10 ziua II-a a Crăciunului, când lumea 
româ 1t>asdi lipsită spre câteva cltpe 
de grijele lumesti, reflecta mai cu evla
vie asupra tainicelor şi totdeauna pline 
de întelt's a cuvintelor: .. Pace pe pă
mânt şi intre oameni bună volre" ne 
sgudue vestea încetări! din viaţă a 
bunului creştln,;a Intransigt'ntulul ro
man, Dr. Sever Barbura. 

Fulgerătorul svon, care ne-a prins 
gândul aruncat departe la eslea Vlfle
emului, unde cu O-zelască emoţie se 
impărţiau darurile păstorilor şi se ple
cau genucblf crailor de răsărit descrişi 
cu atâta măestrie in romanul .. Ben
Hur". a aruncat vătui decepţiei asup~a 
nemicnlciei acestei vieti şi, Involun
tar lui Sever Barbura, am murmurat 
norma condultei noastre viitoare: Tot 
ce ştii şi tot ce poţi - Părerea e, dacă 
socoţi. 

Dar, cu toată durerea vfrită tn su
fJet de moartea fostului pnm-preşedinte 
al tribunalului din Arad, o credlntă 
prinsă În mrdele nădejdii mă scapă 
din ghiarele melancoliei şllegAndu-ml 
de realitate desprind chiar din trista 
şi dureroasa intâmplare din ziua a II-a 
a Crăciunului un prilej care se atlte iD
crederi şi temeinice sperante În pute
rea şi fortele neamului meu românesc 
şi fără a inşlra pildele istorice ce 
bâjbâe de puteri ce au clocotit ia 
vremi de trecut sbuciumat, mă leg de 
viaţa lui Sever Barbura ca de una 
ce-mi Inspiră cele mai legitime gân
duri de trălnleie românească pe aceste 
meleaguri intrate in impărătia IIber
tătii. 

I S'a nlscut in corn. Pecica, un je a 
armat cursurile primare având de În

văţători pe ceL:e nu s'a putut îndoi 
jugul greu al opresiuniI. Jeftici şi În
volburatul Ioan Ardelean. Când amin
tesc ~ aceste nume, este de ajuns ca să 
arat opiniei româneşti, in ce căldură 

şi dragoste de neam s'a călit sufletul 
dlspărutului. Primele Îmboldlr! cătră 
tendinţe nationale primite fn şcoalt-Ie 

româneşti, in cari, la opintir! de nimi
cire se răspundea cu intransigenţă sf 
curaj legendar, au fost purtate ca o 
cruce de mântuire, şi in ş~oalele se
cundare maghiare din Arad şi Sibiu 
cari, ştim, că nu cereau recitări de 
lectiunl, el umiliri ş' recunoaşterl de 

tului la tribunal. Pf~eriniljul. Discursurile. Inmormlln'area.
croeşte priI'! articole depozitaţi in I!'gi~ __ ~,. 
acel s;st~m de judecată care va l'ă- Arad 28 Dec. Servlciul- divin, Discursurile şi 
mânea ca un model de apreciere. Pu~ In seara zilei de 26, Dec. o veste inmormAntarea. -,' 
rurea surizător, descleştat de orice de necrezlt s'a imprăştlat fulgerător pe In ziua de 27 Oec. Ia orele 13 1

/ 1 

ioflu{'oţă şi patimă scaunul dreptăţii I st'adele Aradului; "A murit Sever cinci preoti În fronte cu protopopii 
pentru el era UD amvon de nuele se I B:ubura, p~lm-preşedintele Tribunalu- VJllan şi Leucuţa (Şirla) au oficiat 
predica eva!1ghella iubirii şI se tinea I luL" Nimănui ou-j venea a crede şi serviciul diViD, răspunsurile cor ale fiind 
reÎntoar.:erea păcătosului la mântuire. totuşi trista ve,te era adevărată, Drol date de către corul "Armonia" de sub 
Pentiu el era dicton b bllc cuvintele Sever Barbură luase În acea zi masa conducerea maestrului Lipovan. Erau 
lui Ştafan Cd Mare Dreptate, pent'ul 1a P. S. Sa Episcopului af. Origorie de f~tă: familia - sotIa şI cei doi 
toţi" nl!dreptat.t' p~'lltrl1 n.iciunUI". După Comşa al AraduLJi şi ab!a illapoiat copli- rudele, patru delegati al curtii 
reahzir!?a donnţelor noastre nationale, acasă, a incetat din viaţă. in urma de apel din Timlşoara, toţi in gradul 
când ţărănimea română plecată sub unei ziocope de inimă, Sever Barbura de consilieri de I:urte, autoritătile 10-
securea mizeriei fşl cere partea din s'a născut În comuna Peclca. In luna calc: 1. Georgescu, prefectul jude
pământul udat cu lacrimi şi stropit Mai a anului 1818. Cursurile şco alei tului, Dr, Ştefan Anghel, primarul o· 
cu sange, Sever Barbura a fost ehI!- primare şi le-a făcut În comuna na- raşulul, d-nli coloneii T~odor Serb şi 
mat să-i dea prin reforma agrară, ţă- tală, iar pe cele secondaTe, in oraş de P. Georgescu; Zamfir filotl, prefectul 
râfla nădejdii şi brazda viitorului. Timişoara şi Sibiu. Facultatea de drept poliţiei: Dr. Augustin Lazar, suprefe;!'" 

Cu cinstea omului imprl'şmult de a urmat-o la BtI iapesta, unde şi- a tul judeţului, delegat.1i b",:otdui Arad 
bine obştesC't apucă m;stria măestru- luat şi dodoratul, iar in anul 1905 a Şi. intreg corpul magIstratilor: Au ţfnut 
lui Idealist şi repară greşelile vremi- încrpJt să prof~sioneze avocatura În dlşcursuri: protopop Vtt,t1an, dl. jud. -
lor trecute Pune înaintea tăranllor bu- comuna Ir.eu. In anul 191 t a Întrat I Romul Orezeanu, din partea magistnv -" 
cătile de pământ, cărora diD IsbuCDiri ÎIl mcg'stratură, fiind numit ajutor de tdor, dl, Dr. Cornel Iancu, din partea 
de draguste le spune: Să-le muncit!, judecător în aceiaş comună şi după o bar~ulul. de avocaţi ş.i "Dr. Teodor 
dar să-le şi apăratl. Coasa să vă fie car!eră stralucită, in anul 1919 prirneşte Botl~, d:n p.artea I'IAstrei . Toţi v~r
unealtă de muncă, dar la nevoie, şi denumirea de preş. de senat ci. VI-a la b,tonl sau mtrecvt a scoate in rellef 
armă de luptat. Şi câte lacrimi de Trlbllnalul din Arad, In ziua de l81ulie calitătile lui Sever 8arbura nlJmlndu~[ 
bucurie s'au vărsat cu ocasiuni de 1924 ii fost confirmat ca lnamovibil la "omul clnslei Ol

, "dreptcredlndosul bf· 
tmpropriet!rlre, când surâzătorul jude- acelaş tribunal, d~ndu-i-se· titlul de serlcii creştine". "un excelent execu
cător Barbur3 cetea decretele de re- consilier de Curte de Apel, Iar la 1 lan. tant f'xcelcnt al legilor", .. apărătorul 
cunoaşteri de proprietate, şi în acele J9~t) a fost numit prlm-;>reşejinte al celor s;abl şi buni, fată de cei tari şi 
clipe, cum vedea desfăşurându- se la- trl bunalulul. Pentru toti cei cari l-a u răt". ~ neclintit stâlp al românismului 
uurile de gr:Iu cari vor sătura atâtea cunoscut, dr. Sever Bubura trece drept şi sfătuitor tntru tot ce era frumos". 
trupuri ob'dite de cununia mizeriei chlntezenţa cioste!, întruparea dreptaţil "şef cu cuvântul veşnic pe buze, gata 
milenare. dumnezeeştl _ calităti rare in zUele să dea Îndrumări celor cari aveau De-

Ajunge prin aprecferea superiorilor noastre - calităţi cari au ridicat pe voe de ele" şi câte altele, cari au 
prlm.preşedinte al tribunalului din unii oameni, la concepţia apostolatuluf. e mot ion a t pe ascultători, pâQ! la 
Arad. Cine a fost in această calitate, lacrimI. \ 
a spus-o atât de duios prletlnul său La Tribunal. La orele 15 sicriul a fost inchis, 
Orezeao, care nu· şi putea opri lacri- In după amina zilei de 27 Dec. fIind coborât pe umeri de către per-
mile. Suflet blând, judeCător drept şi corpul neînsufleţit al defunctului a fost sonalul de serviciu al trtb:lOalului. Or. 
ma! pre sus de toate, conştiinta ertă- transportat la Tribunal. fiind aşezat pe Sever Barbura fiind decorat cu Steaua-
toare, care după espresia lui $ch lIer catafa/cul pregătit in camera din !me- României in gradul de ofilier, onoru
incununează pe cel nobili şi aleşi. Din dlata apropiere a, bluroului său. Or- rile militare i-au fost date de către o 

_ parte-mi, in calitatea ce o port i-am narea În draperli negre a Intr~rli, cU comp. din reg. 93 Inf. şi muzica mili
Întina rugămintea de ne ajuta in lu- şi a tuturor păretilor laterali cari con- tară. Cortegiul s'a format apoi in or
mlnarea satelor prin esplicarea Jegi- duceau spre camera mortuară a dat dinea următoare: detaşamentul sergen
lor de către vrednic" săI colaboratori. trlstei festivităţi, un grad de tristetii tilor de stradă, crucea, preoţII, carul 
La cuvintele acestea, ochii săI s'au mai mult. Aci, detaşamentul selgen~ funebru purtător de coroane, carol fu
aprins ln flacări de isbucnlrl patriotice tUor de oraş purtat pentru a mentme nebru în care era aşezat corpul nein
şi ml·a spus declsiunea omului hocă- ordinea, a devenit neputinc!os in fata sufletlt al fostului prim-preşedinte de 
rU a face binele. "Pe prietenii' mei de numerosului public, care venea să- şi tribunal, familia, rudele ŞI in urmă 
credinţă şi de ideal il volu trimete în plece o ci p~ genunchii la căpă!âlul venea un numeros public. Cortegiul 
apostolle. Aceasta Ţară poate dăinuj de veci, al aceluia care reuşise să in- astfd format a străbătut străzile: Trl
numai prin luminarea celor de jos cu trupeze adevărata dreptate, pe pămant. bunalului, Regina Maria, 1. Brăteanu. 
fOI;ul dragostei celor de sus". Intreaga după amiază a zilei de 27 Consistorulul, Mărăşeştl şi Victoriei, 

; 

'. dominaţie milenară, In aceste cuiburi N'a ajuns să-şi intindă mrfjile in~ Dec, şi dimineaţa zllei de 28 Oec, până la cimitirul de sus al oraşului, 
, de acăpărârl de conştiinţe, duhul lui 

Sever Barbura s'a croit puntea trecerii 
lealterate. Stăpân pe convingeri că-1 

Iducem aminte de povetele celor idol 
Invăţător! al săi, din Peclca, s'a stre
curat neindoit in abtitudiol şi prin 
cursurile universitare din Budapesta. 
Păstrand tactul muncII necurmate, to 
curând ţlşoeşte la suprafaţă orientarea 
simpatiei colt'gilor, cari din contactul 
cu dânsul, prevăd cum se tnoadă de 
firul vieţII acestui om fragmente din 
ruperea unor file istorice nimicitoare. 

După dobâlldlrea titlului de dr. Îo 
drept la universitatea care astazi este 
Instituţia de inaltă cultură românească 
a .Daclel Superioare". apucă cu multi 
alti tineri români, cariera de avocat, 
pe care tn curând o părăseşte ca să 
apuce pe cea de judecător. Aici, su
fletul lui Sever Barbura e io deplina 
,1 tntelegerea lui descindere. 

Adânc cunoscător de legi. dar şi 
mai adânc lovit de nedreptaţlle' ce 
curgeau gâdl asupra fraţilor săI ro
mânt, cari nu mai aşteptau decât o 
dreptate fn sensul celei fAurit de mar
tlrliJ Horia, prlmadati ln laeu. mai 
apoi la Oradea " mal tirziu la Arad_ 

teresuluf săa românesc În această dl- s:ârile tribunalului cari duceau spre unde de ici in colo îşi va d Jrml 11_ 
recţie. Poate, urmaşul îi va culege camera mortuară, au urcat şi coborît niştea de veci acela care prin scurta 
Intenţiile, Afirm categoric că sufletul bărbaţi şi femei din toate treptlle trecere prin viaţă ii'a chemat Sever 
său se va odihni numai când se va sociale. Barbura. Rep. 
purcede in sensul dorinţei dispăratu-
luI. Cine l-a Iubit reallseze-I planurile. 

• • • 
Or. Sever Bdrbura nu mal este. A 

plecat acolo unde, se zice, ar fi mal 
bloe. Credinţa aşa De spune: 

O fi bIne, o fi rău, 
Ştie num~l, D-zeu. 

Noi cei rămal;i1 ştim ce a făcut, far 
fn clădirea muncii sale ne străduim in 
făurlrea unor planuri ca să-I răspun· 
dem IntenţUlor sale curate. Cel-ce l.au 
Inteles să se aproprie cu inblrea de 
aproapelui in zugrlvlrea vieţii roma. 
neştl concepută de cel dus: care DU 
se va mai intoarce. Aici se vor dovedi 
de succese lacrlmele vărsate. Pent'u 
mine, ca şi pentru cei de un gând cu 
mine de unde se află acum îl rog: 

Pe proaspAtul mormâot al tiu, 
lasă-mi să plâng şi eu. 

Cristea. 
iasp. ,colar. 

~---~ 

~ -.' .... . ... ..... 

HRODUI P~llJlt ~I tUlJUHHl 
mL[~~IURll[ ~f ~[.~lIIH~f Hlf U~Ul MHRf ~~~~~HM. 

Arad, Decembrie 1927 I suri terminate de obicei pe sub 
Terenul politic-cultural al ja- : mese, - zic, ~cest loc!!'ifor de 

detufui nostru În momeatul la- prefect, a reaş!1 sd desbme pând 
arii in primIre' dela fostul guvern, şi inti'!litalea de familie, aran
poate fi socotit ca un câmp ale cânt In satele ar~d~ne, ~'este
cdrui sdrndndfari - aruncate cu mal celei mai urglslte vroJbel. 
un an In urmd - se o/iliau sub Md infr~b şi odat~ cu mme ar 
p:11dmida, duşmand intotdeauna trebui ca fiecare ~d-ş( pund lnfre-
rodu/ui boeat. barea: "Ce ar fi putul face cel 

, care i-a urmat, pentru a aduce 
. Locflttorul de ~re/ect, d-,1 Va- la echilibru o stare de faple to~ 

slle B0n..eu,. şamplOnu~ ~opţllor d~ taI compromisdrr. - Stea lie
chef In Judeţ ca ŞI I~ oraş-, care strâmb şi sd jUl rece drep!.
om~l. pentru care noţiunea de Departe de mine gdndul unei fil
polltlCd. se dena~urase in chlver- mtieli la adresa actaa/ulul pre
ni~ea'd cu daruri impuse, iar a- feetJ ... D.sa e mal inainte de 
cela de caJturd: tn taljasuri, la 
.ddi cu bere, ddi cu vin", taifa- (Continaare pe pag. 7-a) 

\ 

\ 
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Ţinutul Hălmagiului. Dt flnUh nou. 
Aspecte economice din Muntii Apuseni 

De Traian Mager, praf. 

Vine un an şi altul frece ... 
Fucare an ce vine e o enigmă 
pe care noi murUorii suntem 0-

sândfţt - trăindu-o sd o desCÎ-
. Păd uri I e !râm, iar flfcare an ·ce trece este 

Vre. regenerarea pAdurilor fări sacrificarea populaţiei, intensific:And pomăritu prin I un Clmlfir În care crucile gârbo-
illdur.trializarea şi comercializarea fructelor. vile slrojaesc deasupra mormin-

. . . "--. . telor ce adapostesc nadejdt/e, 
A]ungand cu expu l1 erea la acelt caplloJ. _ .. să ni se Ierte accentul d~ iluziile şi nazuintt:te noastre. 

revoltă - credtm 1t'lt/.ltlrnă - ce Involuntar lsbucneşte pe alocurea, - căCI T ,- '1 
dacă ?t'ntru ventllcll fără ţară şi fără DummlfU, care s'au năpustit ilSUl'lra mUll- . recerea dmtr un an mtr ti tul. 
ţtlor noştri, - pă!Jurile Însemnează numai bani, bunun matertal~; - pentru obişnUim s~ o s~rbam cu .fastul 
Doi, pădlÎnle mal Înseninedză şi altceva. cuvemt unei mart sărbători. 

In acea glie pietroa,ă, în care se Îmbrătişează rădăcinile codrllor se- Sărbătoarea Anului nou e pun-
cularl , s~ di~t;&~ă în nefiinţă oseml~tele. părintllor, ale moş lor şi strămoşi- lea care /tagd un an trati de un 
lor noştri, de mii .de ani. Tut acolo 111 sanul el de mamă lub:toarc, vrem ca an pe care spre a-l triit ne asu-
la Vremea ba, să oI-se astruce spre ve~1I11că oti hnă trudude oase, prt'ste care li l' "d 'd' It 'i .. . 
să dăInuiască şi fă Înflorească terkindu-oe copiii noştn, În vpcii vecilor. m m il le na. elI, aei UZII ŞI 

Frecare copac aleea, Îşi hrăneşte coroana majesluoasă din ţărâna unul alte strlidwnţl 
iubit părintf:', foarte adeseori martir, ori' erou al luptelor naţionale ŞI o rană Sarbatoarea Anului nou ar mai 
in trunchiul lor, deschide o rană Îl) carnea noaslra!.. Irebui să fie iusă prilejul cel mai 

Suprafata pddurilor: 35827 jugdre. 

Marele invatat MaelerlitlCk ne 
indicd modul cum trebue sd jo-. 
losim prilejul unei asi/el de sdr
batori: 

Socotind comună de comună şi s~t de :'lat suprafeţt·le pădur02se, - ron
'- torm rldlcărilor executate intre.> anii 1860 - 1810 cu ocazia compuntrii cada
~ ~ strului - am obţinut rezultatul de 40880 jllgăle; urmând acelilş piocedeu, pe 
.~ / baza fl:'latăfl!or dill prezent, 1927, ale ori{andor sllvlce, am obt'nut rtzullatul 

nImerit de reinoire a sufletelor 
noastre harfwte de griji ŞI trudă. 

Ar irfbw să fie o zi de me
d,lare. O zi in care adunâlldu ne 
fortele să ne dezbarăm de ve
chlturile anului care trece, să 
descdtuşem lanţul pasiunilor dm 
trecut şi primt:mnriu· ne in hame 
noua să păşim eroIc peste pra
gul pe CGre nimeni nu ştie de· 
câteori ti va mai trece ... 

"Ca să smulgem trecutului 
ceeace conţine el mai preţios, 
deci mai toate bogăţlile noaslre -
tre bue să mergem inspre el in 
ceasurile in care ne simţim pu
ternid, să intrăm biruitori, stă
pâni, In ţinutul său, să alfgem 
ce ne prteşte şi să·i lăsăm tot 
restul, oprindu-l de-a trece pra
gul fără porunca noastră" Şi 
mai departe: .. Vom merge drept 
)a cutare bucune, la cutare pă
rere de rău, la cutare remuşcare, 
a cărei povqă ne e trebuin.:joasă, 
vom pune int tbări hotărâte cu
tărei nedreptăţi, fie că avem in .~ând 
să o indrep1ăm, de se mal poate, 
Ee că vrem să câştigăm .•. pu
terea trebumciua~ă spre a ne ri
dica deasupra nedreptăţilor pe 
cari ne mai simţim in stare să 
le făptuim astăzi. 

~ 

de 35827 jugăre, prin urmare o diferen!ă Îa minus de: 5053 jugărl'. 
Nu-mi vine a cred!:', ca această dlft'rtoţâ să provină d,n vreo gre;,ală 

de măsurare, ci mal vârtos din faptul că in cursul vremU terenuri păduroast> 
au fost trallsformate treptat în arătoare, fânaţl', ori Izlazuri fără p'";dUft>, ceeace 
se continuă mat pe neobservate şi În p'fzent G~n'.:'raţ'a contemporană tie 
amintim, cum părţi de hotare şi-au pierdut caracterul de pădure în ultimii 
20-30 ani. 

Avem. deci, În p:ezent 35827 jugăre pădure, despre calitatea cărela, vom 
vorbi mai jos~ 

Proprie/arii de pJdure : 
Proprietate particulard, domelliul Şerban in Brustllri, Tc1rrăvita 

ŞI Toheşti 188'~ jug. 
ProprIetatea Oprea in O..:işor.. . . . . . . . . . . . .. 87 

Total 1909 " 
Proprietatea Statulur, (prin l'xprop:ere) in T!u, S"rbi, Lazuri, 

ltt9cşoara, Leasa şt Măgu Ikea. • . . . . . . . . . . . . .' 414;; " 
Proprit/afea tăranească in composesorate, afară de Hă"mgiu. 

ln fiecare comună . . • • . . . . . . . . . . . . . . 29713 .. 

" 
,A:'/ . Calitatea padurilor şi repartizarea lor pe comune. 

,/ Conf.)rm rpllItărilor orJpnelor s\lvice,la anul 1895, se mal aflaD in ace:.t rnu t 

~-~ 

fII'-'f 

7591 jugăre padure de std~r, din care pâpă in praent n'a mai rămas drdt 
sporadiC intinderi neinsemnatt>; confere n'au fost ujei În trf"c~lt; astfd pădu
rile În prezent se compun in proportii covârşltoare din fagi, printre cari se 
amestecă c2rptnul. mesteacănul, jlJg~strul, ulrnd fras!neJc, plopul, Ilrin('le, 
bine înţeles in părţi le mai joase şi stejal ul. 

Ollcă cantitativ suprafeţele pădurOClSi', n'~u suferit mari s:.:hlmbări in ul· 
timil 20 ariI, privile din punct de vedere al calitaţii, pădurîle noastre nffTă in 
prezer.t aspectul fel mai trist. Destul sa amintim, că diu 10talul de 35827 ju
găre .. abia mal sunt 6314 jugăre codri secui ,ri, adt'că suprafaţa ce mal poale 
fi txploatatA În preunt. ori in viitorul apropiat, pentrll ca să ne putem da 
seama de proporţiile despădurlrH mllllţilor 111 acest ţinut. 

Tobloul alătL:rat prfzlntA suprafftele păduroase, specificate după stadiul 
de desvoltare şi repartZite pe comune: 

COMUNA 

Il ExPloatata.! . .1 H II cu supra-II' De~iaDt.ta, Sll~ttl prlJ!!'ftădure '1l1,· Codri -
tata i nrell~it3 UrlDllaru, ti· Iii! '0;: 

oldurilor i pa cale ţlrullor jI creş ere il se .. u ar I ~ 
~ Dllor.11 il li I ţJ'J 

J"ugăre cad~strale 

- - 3~ II 
-

5051 1494 3512 
4020 - 199 1 346 

592 21 259
1 

306 
319 17 62 19l 

1221 - 2t-O 347 
1147 17 293 H20., 
729 104 25q 3~4 ii 
2~4t 1300 923 605 il 

247 30 ___ o 

217 li 
405 - --- 405 i 

13771 67 54 1204 :: 
1549 9 -- 1535 ~I , 
391:>7 90 -.- \ 95ti i: 
4C90 ].4.73 259 2349 :: 
88~ 17 5991

1 
P82 536 - 443; 

]081 35 '04. 916 ~ 
2381 72ts ! 8u 1564 :1 

744 i 
318\ 423 i 

2073 f'i80 il 36'3 9H il 
I :.15821 Il b01411 344~ II h.ll50 Il 

Adecl, din suprafetele de 35827 jugăre: 
Paduri ~xploatate proaspăt, ne reîoolte pe cale naturală, aştep-

tâDd., dect, să -tie plantate • • • • • • • • . . ~ • • , • • • • 6074 jug. 
Păduri slab te prin exploat nea ţăranilor • • • . • . . • . 3448 " 
Păduri in creştere ••••.•••.•••.•.•..•• 19155 " 
Codri secuI ari, ade:1 păduri-ce pot fi exploatate. • • • • • 6314 • 
Sterile, adecA stanlt, sau rApe. ce asemea trebuesc lmpădurlte 236 .. 

Total 3,:,~21 " 

Cadrul inzăpezit şi inghetat 
al acestei semnificative sărbători 
e propriu resemnării şi medltarii. 

Şi oare n'ar IJ cel mai fericit 
prilej pentru liecare din noi, ca'n 
această zi să aruncam o prIVITe 
asupra faptelor noastre din trerul 
spre a le jude< li şi a le cântări 
gr('uiatea lur? N' dr fi oare mo
mfnllll să adâncim ClI gândul 
trecutul zilelor noastre, să ne ve
dem isprăvile pentru: a astfd sd 
ne, pulem face un fnlreptar al 
Zilelor şi c.llIlor ce vor să vie? 

Sa nu neglijllm deci prilejul 
pnebl;c pe care sărbătoarea a
nului nou n:'-[ oferă. .... ... .... d 

Iată ce ne indeamnă sd facem 
in zilele de recll{e~ere, in zilele 
de sărbătoare, marele nostru po
va(urtor. 

: .. ă încercăm a-i urma îndemnuLJ 
Sarbătoarea Anului nou e cea 

mai proprie unor aslfel de În
cercari. Şi procedând astfel vom 
câştiga mai mult decât dacă me
lancolici, vom pooosi cu gândul 
in cimitirul trecl.Jlulli, bocind la 
crucile gârbovile ce străjuesc de
asupra mormintelor în care zac 
f,.,frânte năd'jdrJe, iluzWe şi slră:. 
duinţtle noastre. 

Sa perseverăm trecuttl1, să cu
legem cele bune, să Uităm relele 
şi astfel vom izbuti singur' sd 
ne hărăzim lapldara şi de toţi 
uzata urare: .. La mulţi ani feriCiţi-

V/clnllu BUI/ariu. student In drept. ,1 filosofle. 
......... ....', . , 

Săteni; /lU prea vad fOlo ~ dirl vânzarea pădur, lor. 
Exprimat in Cifră rotundă, treizeci, din ce}<! treIzeci şi 5ue mii jugăre 

pădure, forrne.lZ\ proprietate! târăneas.:ă in composesorate. Afdră de lemnele 
dt! foc şr arareori pelHrLl construcţie, pe Caie ţăranul s'a ob cinuit să le aibă 
totdeauna grat,llt, ÎntIJcmal caşi apa ŞI aerlllj ţăranul nf>avâlld alt folos pe 
urma acestei proprietăţi pentru c·)re pUte" totuşi Impoz te, n'a prt'a i'ţeles 
Impodanţa pădurllor. Chiar generaţiei conten'porană, care a .. juns sa vânll 
pădUri. n'a prdltat pfta l11ult de pe urma lor. . 

Un t'xempils. O f,rma din Arad cumpără În 1924 prin o proCfdură f'Jalte 
~1l::ur.:aIă un rest dl! pă,jnre dtla composcsoratul d:n Hălmăge\ cu suma de 
jum~tll.1e m hon Iei, şi in':fpe def·!ş~rea. Ţăranii nu sunt mulţumiti şi im
p'ededind prin forţă t'xploatarea, fuma le mal ofni jumăhte mlllon. 10 
mană !l'au prImit insă oamenU aproape nimic, căci dIn SIJm8 de un milion, 
s'au fă.::ut următoarele nţinerl: către Casa Pădurilor pentru replaDtare 215 
md, Impozit agricol 180 mII, pedf'8psă fiindcă ou aountaseră la timp 
contractul J30 mii. - de tot s'au reţinut 415 mII IeI. Restul de 075 mii, s'au' 
n ţinut mal departe in d ferite alte pedepse şi ImpoLitE' re&tantt>, aşa că bagatelele 
pnmite la mână nu multă bucurie le a pricinuit Invidlaţilor proprietari de păd'lfe. 

Pădurile astfel valo'ltate, imbog~tesc doar pe stră,nii exploaliltor!, pe 
SiHnsarli ce m'j:o:esc vânz~rHe fi pe omniJ!.0tef\~iI zilei pnm ţI io cons'Jiile de 
administraţie ale intrepr;nd~rllor fOffstlere, cu scopLiI de a inles1i călcarea ln 
picioare a codului silvic. . 

Pentru fericitul proprietar, singură păşunea şi vlroage1e d~sţelloae pri
mitiv cu sapa, ori ('u plug .in doua b-azde", - formează adevă,ala. şI săraca 
lui bogăţie, la care nu rivneşte nimenI. 

Pâ.,ăcând tX stau mas ve compacte de stejlriş şi făgd, În anU de rod 
111 p~dur(', s~ ingrăşau la gh ndă ti jir turme de mii de porci. Din O,:tom
vrie· ş; până primăvara in M<llu. toţi porcU cu mic cu mare, se tineau În pA
dure, când ap')\ se- şi iomulteau la număr prodiglos. Se aduceau porci şi dela 
câmpie la .. mânc lre" i!1 pădure. Cu ghmdă se hrănes;: şi capre le. Oio jir se. 
storcea ,1 oleiu de conS·lmat ln cilsl. 

PădUrile otm~au hogat ş' variat material pentru Industria de casă contrl-. 
bulnd şi aceasta Ja l'şurarea traiuluI. 

lata, pentruce ţăranul nu mal pOlte intelege Importanţa pădurilor, nu o 
crută când 11 apucă pe mână ,1 se opune la reîmpădurirea munţilor. 

rO .~ .... , . --. .. ......... .. . . *4....... • 
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Pag. 4 

Inspestcratul muncII regiunea XII Arad 
OfL:iu pu DUC de plasare. 

Concurs. 
La oficiul Public de plasare din Arad 

de pe lângă Inspectoratul Muncii, este 
vacant postul de agent el. [. Examenul 
pentru ocnparea acestui post se flxeuză· 
pentru ziua de 10 Ianuarie 1928 orele 
9 dlmloe1l ta la Inspectoratu I Mun.:ii 
din Arad B-dul Carol No. 48. Candi
datii se pot inscria până in zi ua de 
8 Ianuarie 1928 şi trl ba e să posede 
cel puţin 4 clsae secundare lnsă sunt 
preferitl candld2ţil car! pOStdă baca
laureatul. Odată cu cererea de rnscriere 
candidatii vor inainta. 

t. Actul de naştere 

2. Actul de m~ţional tate. 
3. Cerii ficat de sănătate 

4. Dovada că afAcut serv!clul m!ltar 
5. O declaraţie de I'mbele ce Po

seda afară de limba română. 
6. Dîpfoma sa certifica fui de studii. 
1. Eventuale ct'Tilficilte dela atte 

au!ormţi ori referinţe dela pors<1ane 
partlc~lare cu i:are a avut relatiunl 
de serviciu, adică au fost in servJclul 
lor. 

Exan;enul se va hce de o comisie 
instituite de Mnlster şi examenul va 
consta din probe scrise şi orele asu
pra organizărel Ministerului Munci!, 
legea pla ,ărll, li mba românA, gi ografle 
şi Istoria românilor. 

Arad. Ia 22 Decemvrie 1927. 
Şeful Servlc. Arad lnsp General 

Petru Popes :u. 

Ca să vă facrţi ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
tncepând de la 500 lei În su s, 
Ghete not pentru barbat' in
cf'pând de la 600 lei in sus. 
Plogt'lltul ghtttl,)r bărbăteşti 
100 Iei, damdor 80 le! şi pentru 
COPI! 40 Il"i Rt'pararea tocuriIor 
la ghete 20 leL Reparatii mal mici 
10 IeI. Pentru fIe care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul public. 

)tie Nadaskl 
Piaţa Peştelui 19. 

,~ 

A ten ti une. .. 
Cele mai fine 

comode 
eftine 

moderne 
durabile 

şi elegante incăltiliminte se 
confectioneazlla co· 
mand~ În atelierele IOAN 
GOICEA. Arad, str. Emi· 
neseu Nr.4. 

Mare magazin cu un 
bogat asortiment de pan· 
tofi şi ghete de cea mai 
superjoară calitate pentru 

'-- D~!~~ne şi Domni. 

~46 

No. 786/1927 

Pub Iicaţiune. 
Primăria corn. din Mlnişul de sus 

va tlnea licitaţie publică fn ziua de 
28. lan. 1928 ora 10. a. m. in localuJ 
primărie! pentru a da in intretinere 
vitele de prăsUă, proprietate comunei 

. pe anul J9.i8. 
Minfşul de sus 20 Dec. 1927. 

.No. 630 Primaria. ' 

n 
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Peşte p~oaspă!_ şi săraţ să __ capătă_zilni; 
la DUŞAN BERAR, Piaţa Catedralei. 
Nr, 592 - Cer sPfijinul On.oratuJuf public Românesc ....... 

... .-: .. , ...... .., u-............ t .. ,C, "'u n a d, 
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~adi doriti bere de o calitate superioară, ~I' 
cereţi pretutindeni 

• 

Bere Tilnisoreană 
19 

•• 
•• 

Specialităţile noastre de farnă sunt: 

Record-Specială 
bere deschisă, tare, de UIT grad 'nalt. 

•• 
•• 

..... Englisch- Porter • • • • 
bere neagră nutritoare cu dublu malţ. 

:o 

~ 
La. Crăciun să nu lipsească de pe masa nirnănuia! , l 

i ~ 
I _ 4~ 
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6tta Hoffmann 
comerciant de aromate şi delicatese 

recomandă marfa din magazinul 

său bogat asortat 

... ..,. ..... , ,,"" 

e=======. 
Fotografii 

artistke de copii, potre
turi, aquareluri şi pas'e-
589 Juri se fac la 

GEZA NAOY 
fotograf artistic. . 

A RAD. Bule\!. Rrglna Maria 8. 
Vis-a-vis cu Prefectura judetului. 

Atelierul incontinuu Incă'zit 

• • 
I--;-n nou fericit dorim priete

nilor, cunoscllţilor şi tuturor clien
ţilor noştri. 

FRIEOMANN ŞI SCHVARTZ 
Magazin stofă şi modă de dame 
ArAd. Str. Metlanu. No. 641 

An nou fericit dorim priete
nilor, cunoscuţllor şi tuturor clien
ţilor noştri. 

. FABIAN ŞI COMP. 
Dopozlt ma'lnl de cusut şi biciclete 

Arad. Str. MetlaQu. No. 639 

An nou fericit dorim priete
nilor, cunoscuţilor şi tuturor eBen
l;]or noştri. 

NICOLAE BIRKENHAUER 
Comerciant delIcatese 

Arad. Str. Eminescu No. 637 

.. 

An nou fericit dorim priete
nilor. cunoscuţilor şi tuturor clien
ţilor noştri. 

ILIE AVRĂMUŢ 
Barbier 

Arad. Str. Metlanu. No. 618 

An no'u fericit dori m pnete
nilor, cunoscuţl/or ŞI tuturor clien
tilor noştri. 

GH. ŞTEFU 
comerciant, colontale şi delicatese. 
Arad. Str. Emf"escu No. 634 

An nou fericit dorim priete
nilof, cunoscuţilor şi tuturor clien
ţilor noştri. 

ILIE MESSER 
Comerciant Bomboane 

Arad. Str. Eminescu No. 635 

An nou fericit dorim priete
nilor, cunoscuţtlor şi tuturor clien-
t lor noştri. . 
Suc. 1. CALAP ŞTEAN ZABB 

Comerciant lumânări. 
Arad. Str. Eminescu No. 636 

An nou fericit dorim priete
nilor, cunoscuţi1o'r şi tuturor clien
ţUor noştrL 

IOAN BĂlAŞIU 
Comercfat textlJe şi modă 

Arad. Str. Mellanu. No. 640 

• 

No. 786/1927 . 

Publlcaţlune. 

Primăria comunal! din Taut VI tI
nea licitatie publtcă în ziua de 28 lan. 
1928 ora Ioa. m. in localul prî mărlel 
pentru a da in intret ne re vitele de 
prăsâlă, proprietatea comunei pe anul 
]9.::8 
Tauţ 20 Dec. 1927. 

Primări", 
No. 63] 

Primăria Corn ullel Tlteu. 
No. 966/1927, 

PubJicaţiune. 

Se aduce la cunăştlnţă publică ci 
comun::! Jlteu. dă fn arendă păsoJnatul 

de Iarnă pentru un an, din 15 Ianuarie 
1928 până la 9 M~rtie ]9.::8. de pe 
tentoarele nurrite ~Prt.!nd, SăIeI ,1 

.~ 

....... 

Goron! circa 06 Jugh. prin oferte tl1- j 

chise. r>" 
Ofertele se vor inainta Notarlatutul -----r"":......: 

fileu până în 14 IanuarIe 1928. :~ 
lIteu, la 21 Oecemvrie 1927. 

PrImaria. 
No 632 

Prlmărla Munclpiului Arad. 
Seviciul Administrativ. 

No. 27323/l927 

Publicaţiune. 

In conformitate cu d!spoziţlunile Art. 
14 al lrgii electorale, aVlz~m publicul. 
că sunt afişate la uşa camerei 95 din 
etaj, dela clădirea primăriei n;unct~ 

plulul Arad şi la Judecătoria Mixta, 
clădirea Tribunalului Camura No. 52. 
listele şI modificările adtlse Ilstelor 
electorale pentrO cameră şi senat. pe 
anul 1828 - df' la I Ianuarie până la 
31 I!luuatie 192a. In acest t!mp sub 
durata o,lrelor ofi .:!oase, amatorii pot 
să le vadă. 

Ori cart! cetăţean, are dreptul In 
2cest timp să adreseze judecatorului 
de ocol, cereri de inscriere în Ilstele 
electorale, sau contestaţiunl in contra 
modlfd\rilor ad II se Ils1ei. 

Arad, la 25 Decemvrle t 927. 
Primar: Secretar Comu'llal: 

IndescIfrabil . Şi. O/ariu. 
No. 658 

Primăria Munclpiulul Arad. 
St.'rviclul Administrativ. 

No. 27323/1927. ,. 

Publlcaţiune. r 
Aducem la cunoştinta tllturor ci 

listele electorale comunale, intocmlte ,~ 
de delfg, ţlunea permanentă, conform- .~ f " 
art. 168 al legii pentru unifIcarea ad- (~ 
minlstrativă pe anul 1928 şi modifi
cărlle aduse listei anului premergator 
vor sta afişate la aceasta primArie 
(clădirea principală, camera 95 etaj) 
dela 2 Ianuarie până la .7 Ianuarie 
1928 - în care timp - sub durata 
oarelor oficioase, amatorii vor putea 
să le vadă. • 

Ori care cetăţean, are dreptul tn 
acest timp să adreseze judecAtorului 
<le ocol cereri de ioselere in listele 
electorale, sau contestatiunl in contra 
modificărilor aduse lestel. 

Arad, la 19 Decemvrle 1927. 
Primar: Secretar Comunal:' 

Indescifrabil ŞI. Olaria 
No. 6~9 

Citiţi şi răspândjti 

ziarul 
"TRIBUNA NOUA" 

f 

i 
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~: An nou fericit dorim prie- Anru fericit dorim priete- I An nou fericit dorim priett:· I An nou fericit dorim priete
temlor moscuţdor şi tuturor cli- nilor eunoscuţdor şi tuturor cli~ nlloT, cunoseuţHor şi tuturor eli· ",.. . temlor, cunoscuţi lor şi tuturor eli-

" enţilor aştri. enţi10r noştri. enţilor noştri. .'" entilor noştri. --
~ Arad. ::.GE:::so:NTO~t~I<~2 

iH. ŞIMĂNDAN' PAVEL LISZKA ~ CAFENEAUA DACIA 
CArnătar Comerciant de colorlale şi D('licatt>~e Ldp nker şi Zsedt'y 

Ar~d..tr. I R. Şlrlanu No. 643 Arad. PIaţa Catedralei No. M4 Proprietar i. No. 651 
~~ 

_ ... ' 

I , 

. 
b .,0 ........... ......- lI"Ar4. An....... .... ........ $ • , .... W-~ ". _ ... • ..,.,.. .. ••• * •• w 

, ftn nou fericit lorese: I?retinilor, cunoscutilor şi clientilor mei 

s ZtnOOlt ]. JOşllnClR Bufet "ORIENT" fiR"n, ~iHtH ~Hte~râl~i 

569 

(ea meJi mare economie o puteti face 
dreă încălziţi locuil1.ţa, birourile, atelierele cu 

COC S de SILEZIA 
care se vinde la Uzina de gaz Arad, cu preţul de lei 330. _ iZ 'EE~ .. 

lvem în depozit şi un asorfiment special -de sobe pentrtl ("ocs 
pe carile puneln la dispozitia publicului cu preturi foarte convenabile acor
dând Ş înlesnire de plată în rate lunare. 

Prinacesle sobe puteti economisi 40°10 fată de sobele încălzite cu lemne. 

s..0bel('!iiie.potv~d(,R in p-divAUn {Tzint>lor COtDunole din Str Etninescu No. 4-

,~r~!!~=~!!!!!~~ !!.-~=.'~~'!!:=5J."~-ŢC . ,.'~:("~ '~~~ ..... ·~·r!~lIJZ27ZWQtE "I'rlWtfiM't!1 .. ~ " , .... , "".'-: .,-: 

. ,'tr>:" I --------------... -------- ~1"-

A V 1 Z. n 
fluizăm Ono puHte românesc, că cu ziua de 1 Decemurie am deschis 
magazinul nosru de mobile de lux In localul propriu din Palatul 
Domeniilor, St. Horia şi Gh. Popa colt, unde se pot procura ieftin 
şi tn condiliufÎ foarte iluantajoilse tot felul de aranjamente ş- a. dor-

Nn, 617 

mitoare, sufragerii, birouri etc., 
Primim cananda după desen şi devize Întocmite de desenatorul nostru. 

Locuinţa Artistică _ 
societate in comandită a tâmplarHor români din Arad. 

II 
MI-' II: 

V. Sfăt şi Corup' . :li. 
-1BtI!m ... --" 

'-
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An nou fericit dorim priete
nilor, cunoscutilor şi tuturor cii· 
enţilor noştri. 

DIMITRIE MANEA 
Comerciant român de modă 

barbă tească 

Arad. Str. Meţ'anu co]t in Plata 
Catedralei No. 645 

An nou fericit dorim priete
nilor cunoscu ţilor şi tuturor cli
enţilor noştri. 

IOSIF S. FRIDMANN 
Magazin Marfă Texllle 

Str. Meţlanu No. 646 

An nou fericit dorim priete
nilor cunoscuţI lor şi tuturor cli
entilor noştri. 

FRAŢII APPONY 
Magazin de ghete şi modoă 

bărbă tească 

Arad. Bulev. Reg. Ferdlna.nd vls-a vis 
cu Primaria No. 652 

An nou feridt dorim prie
tlnllor, clInscuţilor şi tuturor eli· 
ellţilor noştri 

Fraţii Caracsonyi 
proprietari; 

Cafeneaua Ora,ulul Arad. 
No 600 

An nou / feriCIt dorim prie
tenilor, cUlloscuţilor şi tuturor cli
enţilor noştri 

VeJspiilich 
barbler 

Arad str. Eminescu No 649 

An nou ferieit doIim prie
tenilor, cunoscuţi/or şi tuturor cli
enţIlor noştri. 

MeJconian D. 
Prăvâl e colonla!e, delicate se 

Arad PiaN Cat~dracct No. 653 

An nou fericit dorim prie
tenilor cunoscuţllor şi tuturor cii· 
enţllor noştri 

"oUman Otto 
Comerciant delicatese 

Arad Plata Avram laocu No. 623 

Posrăvăria şi Croitoria 
) NICU ARITON 

Arad. Str. Bucur 
UreazA onor. clientelei sale An 

DOU fericit. No. 655 

•••••••••••••• •••••••••••••• .- Ciorapi, •• 
.- mAnuşl, .-
.-. tricota ge, .•• 
•• textile .. 
.: 'II DlanafactarA etc ... -. 
-. Se vInd eftin 1n prăvă1Ia lui .
• A _. 
"'- A. BOGYu .
.- ARAD Str. Emmescu 13 .•• 
.-No. 6~8 ._ 

•••••••••••••• . . . . . . -. . . . . . . 
--------------------------xxxxxxxxxxxxxx 
~ VinUl ~ 
~ fiOlOStUMIOIH ~ 
xx curat, eftin şi bun X 

It. Se cap ă t a. pretu-..ai X Q SUnden', depozitu1.1 Q 
X principal In . X 
X str. EMINESCU. .. X 
XNo.647 . X 

, XXXXXXXXXXXXXX 

--------_ ..... ·.k;~ \~ 
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Oe~olitul fa~ ri cei 
~e so~e ~e terac~ta 
;i ma;ini ~f litit 

PU-~HfR 
Arad, Piaţa 
Avram Iancu 3. 

U h 

Cele mai spendide sobe de tera-I 
cotă si mă!ini de gătit din tară " , 
si din străilătate, reparatii de ori ce I 
ieI, mutări deJ~ n loc la altul, fransfornlări, 

I . 

căptuşiri de părle din plăci de fayance .se 

pot face prin prcurile cele mai· reduse prin 

sotia lui U U H 111 U 81 fi n 
Rog onorabl public 

oncursul. 

. 
a-mi da tof I 

79 

,<);.:;;~ .J 
~U.~~Sd~~~1~~ ~ 

...... ..... ... ... _. , ~ 

România Co:nltetul şcolar judeţean ••••••••••• ~jI. ~IIIIII/IJII/IIII/IJlI/IIII~Jlll/llIn!lllIlrllllrIIlIIIIlIJlII~ 

___ Ar

a

_

d

, ---1 : fa~rjcă ~e CHn~~ă', 'Dt~rn~ =: ~ Fripturi la grătar, mltltd ~ 
Nr. 2367/1927. 28 Dec. 1927. • . f ~ h" • - -== • ~I ran~illI . .,;: se servesc numai la far- : 

• FONDAT LA .874. ..: = furU şpedale de lemn. -;; Publicaţiune. 

Se ac1uct' la cunoştinţă generală, că 

in ziua de 1 Februarie 1928. ora 10 a. m 
se va ţinea lIcltaţ une publică in localul 
Prefecturii judetului Arad şi la primă
rlUe respectivelor comune pel11ru darea 
in Intrt prindt're a lucrârdor de edjfi· 
care şi reparaţlunele necesare la şcoa
lele din comunele Şicula, Năd1ac, Sân
ntcolauJ mic şi Mâsca, in baza Oevl· 
zdor intocmite de Sprviciu! tc-;hnic 
judetean al judeţului Arad. 

Spesde pentru lucrările dela şcoala 
din comuna Şicula lei 375.000 Nadlac 
2tO.OUO SilnnlcolauJ mic 78.000 şi 
Mâsca ~8 000. 

Licltatiunea se va tine in conformi
tate cu It'gea conhbllltâtii publIce (Art. 
72 - 82) şi coodlt:uotlc generale pen
tru lntreprlnJerl de lucrAd publice şi 

cu oferte Închise ,1 sigilate, pe cari 
concurentii le vor inainta Comitetului 
şcolar judetean sau. comltettlor ş.::o' 
Iare rurale din comLtnele respective 
in ziua JlcitărU la ora 10. 

Amatorii odata cu oferta, Însă se-pa
rat (nu il1 plic) vor prezenta reclplsa 
asupra garanp provizorie depusă la 
Administraţia Financiară din Arad. C .. 
garantă provizorie se va depune 4 % 
a sumei oforlte, insă numai ln numă
rar sau efecte dr stat. 

Amatorlt vor dovedi cu acte justl
flcatlve, că indeplinfsc condtţiuniJe le
gale pentru de a putea lua parte la 
Intreprinderi de lucrări publice. 

DevizeIe, condiţlunile şi· planurile 
relative la acestea lucrări se pot vl'dea 
în bIroul Comitetului şeolar jud~tean, 
la Prdectura jUdetului, Camera Nr. 43 
şi la Comitetele şcolare rurale dlD 
comunele respective. 

PreşedInte. 

Prefect. Secretar. 
I Georgescu (s)') V Spdlarlll (.5) 

Nr. 654-

• A~OROSIŞT1 .;;- Icre preparate, -;; 
~ de saci, muşamafe, PORfe: = Salată de Bonl, -

•e hnpermeab.le, paturi ş • = Ţuică caldă, ~ 
~ articole de tapiterie ~. -_=- __ --
BI M Serveşte Restaurantul şi 
• Fraţii IlRICH • = Bodega "§ 

l. CH~~l 8. ~[I~H fiI. t::.~ "OREHER" ~ 
Piaţa AVRAM IANCU 

.. BUl. _Reg. Maria Nu. i" _ No. 656 -;;. i 

.. N o. 6;)8 ,. : -;;;; '~ 

••• O ••••••• Pi. ffiJlIl'llIdllllrlllllhllllllllll/lllllllht~IIIIIIIiIIIIlI'lu~~ 
ft • _'" '«--".......... ........ t _ -...,.. ."... ..... 4. ..... J ~ , - $ ...,.. "-

Siirbiitorina ~i inuiitiitor. .. 
Dumlnedl, 18 Decemvrie a. cer., Ionescu a prestat-o şi a insuflat o fu 

cuI cultural Nădlac cu ocaziu"ea tn- sufletul aUtor generaţi!. 
ferlntei lunare a ţinut de cuviintă să Iov. Nl:ohn in numele colrgilor, !ar' 
sărbătoreascol cu căldură pe un .(ag ,' elevul Istin 10 nu me;t> sătenilor rx-, 
coleg Laz3f IOllescu cu ocaziuea primi .. cllduroasele felicitări sărbăt<)
implinirii a 51 ani de dăscălie A~a· ritului asfgurându-I de stimă ŞI devo
stă serban', luând caracterul uel tament. Cu lacrămi in o hl carI spu
adf'vărate Isbucniri de dragosle peuu neau de un trecut. vrednicul dascăt. 
ce] ce cu adevărat poate zice tşl inşlra fn cuvinte duloas~ peripeţiile
odinioară dascălul Alexandru Oala. unei n1uncl carc a contribuIt să ne· 
cinzeci de ani le-am servit a fost 1- aducă la lumina vremii de astazi. Ce: 
dlcaU atat prin mulţfme-a învA1ătorhr am făcut, zice dAnsul, sa spună cole-

1, 

În frunte cu insp. şcolar Cristea ~I Jeli mei, sătenil. dar mal vârtos acea l 
rev. de circ. Petrovlclu cAt ~i a S- pleiadă de tineri !ntelectuaU cari din ;: .;l 
tenllor in frunte cu dir. de bancă '. 6coala mea s'au aruncat ia val-vir- ~ '" 
Pa 8 cu, preotul V u f a şi notarl te-jul luptelor de n)ântuire. Pentru ml- " . J 
Huff. [e a sunat ceasul odihnei, iar pentru ,.... 
După st-ta liturgic corpul dldacU voi eJevlt mei, clipele muncii pentru 

,1 poporul s'au adonat in sala mare~ binele acelora din mij ocul dlrora btl 
primărIei locale unde o delegat'e de in l eşit. După Îndemnuri date cu intelep
a adus pe vred'nicul tov. Jone.cu r cJune Lazar Ionescu este felicitat de 
mijlocul a lor săi, AIci preş. cerc. cui: toată mulţimea prezentă 

OI Mlcu deschizând şedinţa trece r După această strbare. Iov. asIstA la· 
revista muncii cinstite vrednicia cole şedin1A IntimA ascultând frumoasa pre~ 
gulul incărunţit in fapte româneşll. l legere a tnv. Coşa, Iar după masă la 
saluta în numele iov. apartinătorl cu cea publică unde s'a desfăşurat cu 
cqlul cultural Nădlac ca pe unul, car. cinste pentru iov. dIn Sc:mlac, prog· 
este vrednic de st:mă şi recunoştinţă ramul bogat. 

Insp. şcolar Cristea luând cuvântul Cel asistenti au dus o invlorare şi 
li aduce salutul dascAlulul din reg. 1. UD Imbold pentru lupta vIUoare.· Atât 

An nou ferJdt 
filor mei. 

Timişoara precum Şi ură'tle de bine dIn mUDea poveitită a unui vechlll ~ 
doresc cljen- • şi sănătate ale Dlul mInistru Anghe- dascăl, cât şi din sbuciu mul celor ti~:, 

• leseu care a bInevoit ."'1 Îndreptati să neri crescuţi sub arlpfle ocrotltoarto~o. 
poarte cu mândrie acea ră.platA a ale lui Laur ]onescu. lJ 
dragostei care se ofere celor aleşt. Corfsp, r 

t l 
IOAN PINTEA 

Preotul Voia to numele bfs. ort. îi : ComercIant de ghete 
,prezintA cr ... dinciosului fju al bisericII I 

. No. 657 omagiile unei credinte pe care Luat 1 Arad. Str. Mettanu 
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IN· PRAGUL ANULUI NOU. stră, căreia i s'a înstrăinat intr'un 
mod banditesc tezaurul, de cătră 
bolşevici, - şi in faptul că a 
trebult să ne reculegem fără nici . 

S'au incheiat 9 ani dela unirea 
tuturor românilor într'un singur 
stat. Mentalitatea atât de d fentă 
a provinciilor, cari compun acest 
-stat, a cauzat un şir nesfârşit de 
piedeci in calea ufilflcării defmi

'ttive. Cu toate străduinţele lau-
dabile ale celor buni, - fie ei 
de origină din oricaJe provincie -
nu am reuşit a inlătura pentru 
totdeauna diferenţierile separa
tiste şi nu am putut stârpi izvo
rul nemulţlJmirilor privite şi de 
foarte multe ori inconştiente. 

noi toate acestea au fost neso- lor şi duşmanilor ţării şi neamll- un ajutor, aşa zicând din mmica. 
cotite. adversarii Gllvernului, prin lui nostru. Bdmherii streini, apreciindu-ne 
atitudinea şi gesturile lor au li.v- Nu este intenţia noastră de a greşit situaţia economică ŞI Lnan
rat in~mi~i~or ex.terni un ma~efla! Vă inşira aci nişte considera- ci ară ne credeau eopţi de a fi 
de pTllr.ejdlOS, dm care acela i~l liuni elegiace in pragul anului nou. spoliaţi, De aceea ne-au fixat 
alimentează propaganda organt: I Noi nu suntem pesimişti. Amin- cele mai exagerate şi jignitoare 
zată În străinătate incontra ţării I tind cele de mai sus voim să le condiţii la imprumuturile, ce ni 
noastre. Durerile şi neyoile ţării punem faţă in faţă c~ realitatea, le ofereau. Este meritul special 
au fost exp!oatate făra sc.rupu! Invitând pe cei şovăelnici şi ne- şi personal al dlui p.rim ministru. 
de' adversan în folosul parttdulul 1ncrezători să judece dacă a fost Vintilă_Brătianu, că nu am căzut 
lor. Scopul nu şi l-au ajuns fncă, . tT tă 'desnădejdea şi netn~ Jertfă acelor bancheri, şi isto~i~ 
dar au făcut in shimb mult răq JUs I.lGa . !~ va eterniza numele In pagini 

a cerceta cine' sunt adversarii Deşi ţara a primit cele mal toare ce le~a adus ţării. 
ţării. Ori dacă ne luăm osteneala crederea 10r. .. ., de aur pentru serviciile ne peri .. 

ţ ' . G I â cumplite lovituri ale sorţii, ce le . . l,I • 
Nu dăm seama, că generaţia, permanen l al uverne or rom - poate primi o tară in vreme de Incontestabil, ca munca ur.l.a~ă 

din provinCiile Iiberate de azi, aeşti vom afla că majoritatea lor pace, după ce România Mare ne- desvoltată pe terenul refacem fl
;- şt~~~ ~re~ ft1u!t sub inf1qin!a 1 se recruteaz~ din!re românii :u conşotidat~ irică pe deplin rniă- mt~telor noa,st!e ar f~ fost c~ mult 
~educaţlel streme ŞI sub putert!: culţ~ra §.ţreln~, Iar !ţ'!şt\.11 (ţăra,~ . t . t" riJe pe cei mai mal productIva, daca ar fi fost 
~,impresiilor unei lumi duşmane I niştii vechiului regat) sunt oa- un t.u, .-- Şl ple '., i" sprijinită de fntreagă suflarea ro
:nouă, - nu se poate emancipa menii prea puţin pregătiţi, şi de marto ŞI mai inţeleptl .I~ro ectOTl mânească, fără niu o deosebire 

.i complect, ea va continua a 1n- multe ori in slujba ori sub in- ai el, p~ Regele Fer"dmand cel sub nici un titlu. Dacă, în ciuda 
....... ~-' ~hina spre un separatism, In cel fluinţa unor cercuri de nuanţă mare, ş; p: ~lust;U1Cb6bă~~a~~l st~~ unei opoziţii înver~ur.at~ ~'~ p",~ 
j." -mai bun caz, de nuanţă mai a- internaţională. care 3 . os .~~ ·A. ,:. .r .:1, .• t h1..- tllt ţ~hl,i itali~a, ţeeac~ ~'a re,\, 
....... "ienuată. Oamenii slabi de inger, - şi I tşiw ~ont,Jnuă răIi l~trerupere .. ..' ~ ... l guvernelor

1 
ce ne-~ 

Oncât am condamna aceste mulţi mat şpnţ iu'::inar aTeI la ~raTl'e, de or~ndulre IăuntrlCă./ hzat mern .... el " .•••• ~ •• 8.1& 
'tendinţe, trebue să contăm cu ele, frontieră, - au interpretat tu fe- In a~~Q~tă ţara este atâta putere dat partldu~ naţwnat hOerQ'. --_. 
,dacă nu voim să ne amăgim pe luI duşmanilor externi, lipsa de de Viaţa; in poporul nostru este cu atât mal mare. 
moi tnşine. Doar abia generaţia reculegere sufletească, a partide- atâta vlagă; umrea, noastră este, Privim cu multă incredere III 
ce va urma după noi, adăpată lor noastre policice. Alimentân- un act de. reparare a unor ne- viitor, şi am fi foarte fericiţi dacA 
fiind la un isvor de cultură uni- du-se cele mal absurde zvonuri dreptăţt mtIenare, este un act de aceasta încredere ar putea fj să. 
tară, specific românească - va alarmatoare, oamenU dela peri- justiţie istorică. Nu ne· am insu- dilă În suflelul f.ecărui român. 
dispune de afinitatea sllfletească ferii, şi-au perdut la un moment şit nimic,. ce e al. altuia, am Viigparea şi sănătatea scum
'necesară unei unificări desăvâr~ dat capul şi sperantele, şi-au pet- luat ce ni se cuv~ma, pe buna pei noastre patrii este atât de 
şite. dut incI ederea in conducători. dreptate chiar şj fară Jertfa gro- fericit reprezentată 10 persaana 

Acestea constatări le facem, Este neSDUS de dureros să zavă de sânge, cu care ne-am copilului Rege. Să f m cu toţii 
gândindu-ne la felul cum au fost constaţi, că grosul atât al adver- răscumpă~at drepturile încălcate stăpâniţi de acelaş dor de viaţă 
tntimpinate eyenimentele istorice, sarilor cu scopuri de distrugere de barbaTI. ca şi el. 

'·din anul 1927; moartea celui mai şi răsturnare, cât şi al celor ne- România nu mai este azi o 
mare Rege al Românilor, şi a ce- statornici in credinţa lor In vii- ţară mică, ea e o ţară mijlocie, _ ........... _-....... -...... ". .. - ................ - ..... "" .......... ' _._-
·lui mai i1ustru bărbat de stat român, torul ţării şi al neamului, sunt cu cele mai frumoase perspec-

...... -!.1i .al zilelor nonstre. Gravitatea ace- recrutaţi din rândurile noastre, tive in viitor. Din punct de ve-
.#§ -stor d~ouă perderi., ar fi .cutremurat ale celor eliberaţi. Sufletele n03- dere militar are o reputaţie ex
iJtC: . CJ alta ţară; ar fi servIt drept in- stre slabe şi umilite de duşma- celentă, din punct de vedere e
I demn patnotic de potoli re a pa- nul conştient, care a fost Statul eonomic este unul dintre cele mai 

An nou fericit dorim priete
nilor, cunoscuţilor şi tuturor clien
ţilor noştri. 

·tlmilor şi de domoiire a luptelor ungar, sunt mai şovăelnice şi mai binecuvântate colţuri ale globu
politice, pentru a nu oferi stră- uşor de demoralizat. Ele captează lui pământesc, din punct de ve
inăţăţii un spectacol desgustător, fără mult discernământ, mai uşor de re politic internaţional este un 
şi pentru a nu Intări In duşmani tot ce e trist şi demoralizator, şi factor de echilibru, şi un bastion 
speranţele lor potrivnice nouă. La I cad pradă uneltirilor răufăcători- al civilizaţiei tn sud estul european. 

In diplomaţi a excelat cu băr

ILIE MOHOR 
Restaurantul Oara Arad 

An nou fericit dorim priete
nilor, cunoscuţilor şi tuturor clien-

(continuare de pe pagina 2-a) 

toate om şi ca lot omul, este 
supus greşelii. ·şi apoi dl. Geor
gescu are atd/ea fapte luminoase 
in fosta guvernare, că o laudă 
nou nu"şl mai are nici un rost I 
-Faptele mari vorbesc dela sine 
şi ele trdese in fiecare comună, 
unde acest om cu truda lui de 

t zi şi noapte a stăruit să se pună 
~' cdrdmldd peste cărămidă, la ri-

''-',~ dlcarea celor aproape 50 de 
;~i.·şcoale. Dar ~d Iim ldmuriti: ac· 
,-'/ liunea d-Iui. prefect Georgescu, În 

această direcţiune. nu este o ac
ţiune generald, un lux de nabab 
capricios; ea este o mişcare din 
complexitatea marelui angrenaj 
politico-cultural~ al partidului Li
beral- Naţional, D-sa find numai 
lln exponent fidel, aci în iudelul 
nostru. 0-1 prefect Georgescu. in 
,rolul pe care i' a jucat SI' I Joacă 
incă· in ciuda răutăţii omeneşti, 
meritul domniei sale ia haină de 
simplu salahor, arhitectul de drept 1· 

I 

fiind însuşi programul, În numele 
cdruia partitul Liberal a cerut 
{r/inele tdrii. 

f"L.,.. Pol'lica de lmpdciuire, spre ...;:S ~are tinde din zi În zi acest pre
r fect, e unul din marile gdnduri 

cale'l muncesc şi dacd realiza
rea devine lot mai anevoioasd, 
trebue neapărat {dcuM relaţia 
Jatre efect şi CQuzd.1 Reallzarea 

acestei impdciuiri ar anihila brusc 
acţiunea dis/rucfivd a opoziţiei, 
veşnic gălăgioasă, ar insemna 
un nou mare succes al partidu
lui Liberal- Naţional, şi deci teren 
de speculă elec/orald n'ar mai 
exista!. Am fi o • Dacia felix" r 
in perfecta concepţie a acestor 
cuvinte magice şi nuantele culo
rilor de partid, ar dispare ca 
prin farmec/o 

Prea am fi fericiţi afund, oa
meni buni, şi dupd o atare feri
cire vom dărâma guvernele cu 
duzina, pentrucă fiecare ar vrea 
sd devină un erou! Programele 
de partid, ar evolua Într-o di
recţie nebdnuifă." dar despre aşa 
ceva, nici nu se poate vorbi!, 

Sd revenim deci la realitate. 
In cele şapte luni de guvernare 
a partidului Liberal-Naţional, În
trezărim începuturi frumoase, dar 
după complecta lor realizare vom 
trebui să tâ"jim şi noi şi copiii 
noştri!. Bogatul, din ce are, ar 
mai vrea să aibă; iar cel sdrac, 
trdeşte cu visuri: ceiace inseamnd 
că ar vrea sd alba ce nu se 
poate!. 

Boala asta e veche şi nicio
dată, poate, n'a fost mai la modd 
ca acum!. Cd va fi in viitor alt
fel, răutatea omeneascd ne ln
dreptăţeşte sd refuzdm o atare 
credinld. CrolJieu 

baţi talentaţi, de renume euro
pean; in ştiinţe are reprezentanţi 
ilustri; in artă are somităţi mon
diale. 

ţilor noştri. 
t 

CENĂDAN NICOLAE 
Propletar de cinematograf. 

Rovlne. Gospodăria ţării a fost pusă 
tn ordine, încât fără nici un aju
tor strein şi numai prin sforţări I 
proprii am adus"o până In pra- I An nou ferIcit dorim priete
gul refacerii. Finanţele ţării sunt nilor. cunoscuţilor şi tuturor clien
aduse În ordine şi in anul viitor ţilor noştri. 
vom realiza şi vechea dorinţă a 
stabili zării valutei. Dacă am a
vut de Intimpinat multe dificul
tăţi In drumul refacerii fjnaciare, 
- cauza este de căutat in situ
aţie unică ce a avut-o ţara noa-

't/It "'iC [ ..... aanu .. 

ANDREI PALKOVITS 
ŞI SOŢIA. 

Arad. Restaurant vis-a-vis de 
Primăria oraşului. 

", ,e ...... ,,*" , q 

SERBAREA de ANUL NOU 
(R E V ELION U L) 

31 Oecemvrie 1927. 

Se aduce la cuno~iinta publicului că intrarea la această ser
bare va fi permisă numai cu INVIT Â ŢIUNI care sunt personaje. Invi
tati unile se pot lua de la membrii Căminului Cultural al .. ASTREl" 
sau de la biroul Căminului din Palatul CULTURAL în fiecare zi 
de la 5 la 7 după masă. :. :. :. :. 

Intrarea 60 lei de persoană, 150 lei de familie. 
Inceputul la ora 10 seara . 

Mesele din Restaurantul Central se pot refine din nainte la 
biroul Căminului Cultural al .. ASTRElu

• 

Comitetul 
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flnchetelr noaslrr Int'ORmftIIUnl , Regimul Inconştietii şi al Jafului. 
Se ştie că cu prlleiul congresului In seara zilei de 27 DecembrIe intr'un Constatări cari nu pot fi desminţitr. 

Ştltl1ţiflc al Medicilor din intreaga ţară, cerc restrâns, a avut loc lugodna sim
in Aradal nostru, 0-1 lPrdect al ju- paticei Domnişoare LOTant, Inspector 10 articolul nostru tntltulat "Aradul chestia construcţIilor şcolare a fost 
detului. pe lângă prirn!rea frumoasă General domenial, şi conducătorul fer- poHtic-cultural-, publicat in alta parte pusă pe primul plan de acţIune ş\ s'a 
şI sprijinul ce a dat oferind un bancbet mei Ciala, cu DI. DT. Cornel Crişan a ziarului, relatăm cu cea mai mare inceput lucrul •.. găsit cel mult în sla-
in clnslea lor, dar In tot tI mpu] con- şeful lucrărilor Institutului Pasleut din obiectivitate, o stare de fapte care insă diul uode '1 lăsase acel a Ş partid, demis 
gresului le-a arătat o dragoste şi aten- Cluj. pentru o mal cumpăoită intelegere, are ta prlmă'Iara anului 1926, dacă Da 
tlune deosebită, 0-1 Profesor Doctor Jnelele au fost schimbate de călre nevoie de o precizare, care să ne scu- mult mai in urmă, cum e cazul Sele-· 
Oheorghiu, Preşedintele medicilor din DI. Prefect Georgescu. Pe lângd tine- teascA dela început, de orIce tpntatlv! usului. 
tară, cât şi D-I Dr, Vlşoianu secretarul rU logodlţL Dl. Lorant, am mai remar- de desmlntlrt:. Pentru atingerea aces- Spuneam mai sus, că materîalul co-· 
general, a expediat D-lui Prefect Oeor- cat pe: Dna şi DI. Paleei Georgescu, tul scop, ne-am înscris in viitorul pro- mandat pentru şcoala primară din 
gescu din drumul lor spre Bucureşti, Dna şi DI. N. MihuUn directorul Iiceu- gram publicistic, desvălulrea adev!ru- Seleuş, a costat 296537. Cum lucrăile. 
şi anume din Braşov, următoarea lui de fete; Ghiba Birta, Dna şi Dt. lui adevărat şi darea lui in vileag o Incepu te in toamna anului 192~ au 
telegramă: 1aterici avocat dm Beiuş, Dt. Crişan vom inregIstra, în viitor, la rubriba: fost lăsate in voia soartei: două ieral •. 

• ln drum spre Bucureşti păstrăm din Beiuş, DI. avocat Gh'ţa Crişan din .. Anchetele noastre'". două primăverl, o toamnă şi o var'~ 
in sufletul nostru sentimentele de dra- Bucureşti. Dt. Mircea Mihulin şi alte Garantăm, că spectacolele vor fi din era şi natura] ca lucrările Începute să 
goste ce ne-aţi arătat". persoane al cdror nume ne scapă. cale afarA de atrăgătoare, ele desvă- se deteroreze, iar materiallli . •. si 

• • luind tot ce poatl!' da mal desechHlbrat se Îllstreinezel. Afirmaţia lIe-o tntil-~ 
Regulamentul pentru ordinea şi dis- D-l Revizor şcolar al judeţulUi D. o conducere fără nici UD fel de pre- rert'şte următoarele cjfre: din cărămida 

ciplina studentilor Universitari. publicat Olaru, aducând la cunoştinJa ~D~lui gătlre; aceste spectacole cuprinzând tn valoare totală de ""80~O lei, o'a mai 
În .Monitorul Oficial'" No. 33 dm 13 Prefect al judeţului că un mare număr tragedia inconştienţli regimului trecut, rămas folosibilă decât o cantitate tn- · ..... r 
Mal 1923, prin ari. 35 şi 36 prevede: de c~pii de ŞCO~la din di!erite comune regimul de jaf, al cărui ff'prezentant contra valoare totală de 12000 lei; la 
nici o Întrunite, baluri, serbari, llU se ale )udeflilui al căror pUf/nli fimd cu al Aradului, transformase prefectura clmt'ot se perde suma de 4960 lei; 1. 
pot admite comitete/or studtnţeşti jard desdvârşite saraci nu erQU In staTe a·le de judeţ in bodegă şi judetul În cea" var stins. 9900; la lemnăTie grinzi,. 
ajrobOlea prealabilă a rectorului uni-I cumpdra carţile şcolare şi rechlzittle mal mizlrabllă rumă. 19000 lei; la scinduri pentru tavaD. 
versitălii. Faţa de aceasta dlSpoziţillne necesare, astl·l că nu pot i~văta carte, la faţa 'noastrl vorbeşte procesul 2u65 , lei; la scânduri pentru uşi şi 
D-l Prefect Georgescu, a luat masurd D-I Pulect Georgescu, ca Ul totdalma verbal al unor vechi functionari su· pimnită, 3315 lei; la scandurl pentru 
ca sd se respecte acest ugulament şi în marea solicitudine ce Doarta luml- periori versaţi, deci desmlnţlrea, pe reşlnt şi pardoseala, 24552 lei; la 
dect aduce la cunoştinţa celor infuesaţi nărel poporului pe care-l administleazd, lângă că ar fi caraghloi. să, dar ar laturi de invelit, 2940 leI ii la diverse,. 
că nu va autoriza nici o serbare, intlu- a dat din fondul Comitetului şcolar putea fi şi :riscantă. Acest proces ver- 14201 lei. Adunând sumelE" de mai sus. 
ntre etc, studenţeascd tară avizul CU judetean suma de 50000 lei, cu cart bal ne arată tragedia unei constructii cari inseamnă contravaloarea perd eri-
drept. 10ate alitorttăţile poliţieneşti, s'a cumpărat Căfţi şcolare şi s'au distri- şcolare din comuna Seleu~. Incepută lor, provenite din deteriorări şi instrăI-
jandarmerie şi comunale sunt obligate bult, eleV/lor săraci - de sMenl. io toamna anului 1925, din caUla tlm- nări -simllarea furtului- ajungem la 
a se conforma celor de mat sus. • puiul, lucrările au fost slstate până în suma de 135435 Iei. Recapitularea ar 

• In noaptea de 23 Decemvrie, primăvară., când frâne le guvernuluI, vor- da raportul următor: la 29fl537 lei 
Ajotoare de sărbători pentru În- răi făcători de rele, voind să se blm de noi, au fost trecute~reglmulul capital investit, primim după un an 

văţătorii pensionari. OI. Prefect 1. Introducă 1n casa săteanului bo- frlpturlst. Faptele cari se petrec deci şi citt'va luni, un altul numai de 135435-
Georgescu a conferit din fondul co- gătaş, lspas Toader, din comuna după cum urmează, fac parte din actl- lei şi acela dublost. 
mltetului 1icolar judeţean, ajutoare de Nădab, spre a-1 jefui, şi fiind sim- vitatea culturală a loctiitorulul de pre- Un astfel de raport. al unei gospo-
sărbători următorilor invAţători pen- ţlţi de sătean şi eşind afară spre fect - eroului, care susţinea că bine- dării judetene, hte rezultanta com- ~." 
sionari: a vedea ce este, j s'a aplicat mai merită dela Patrie un colţ de parc şi plectel dezinteresărl şI nepriccperi a. l' 

Pavel Botco, Baia 0000 lei; Teodor multe lovituri de CUţlt şi topor, dela fiecare notar, un cadou după cOllducern, este o:crimă strigătoare la 
Stoian, Tipar 5COO lei; Petru Nica, Oalşa murind pe loc, după care cri- puterile câştlgurilor sale ... extraor· cer şi ne mirăm că până acum nu s'au 
3000 lei; Florian Han. Roşla 3000 lei; minalH s'au făcut nevăzuţi. Autori- dinare!. luat măsurile necesare pentru punerea 
VaslHe Nf'agu, Hălrnăgel 3000 lei; Pe- tăţile politie~ştj sunt pe urma Acum să revenim la şcoala din Se- la stâlp a acelora, cari au crezut ci 
tru Popovici, Hălmagi 3000 IeI. acestor criminali. leuş. Pentru construcţia acestei şco ale averea judeţului, poate fi confundatI 

• • s'a comandat material in suma totală buzunarul propriul Dac! şi azi se mai 
.' .. "' - w" .. . ... • • *."., - _. -" - de 296537 lei; material care in parte găsesc oameni, cari să poată spune 

O dispozitie energică "i bine uenită a şi fost adus pe teren chiar in to~. că faptul relatat mai sus inseamnă 
» 

'1( • mna anului 19~5, restul urmând să fie gospodărie administrativă, avem tot 
din partea O-lui Prefect a( judetulUI adus in prImăvară. Or, in primăvară dreptul să cerem irofăptulrea versurilor 

venind la putere guvermul d-Iui gene- lui Eminescu: 
Cine nla fost acostat zilnic de 

diferiţi indivizi, sub masca unui 
scop de asistenţă socială, sau 
naţională, ori alte scopuri de bme 
facere sau de alta naturâ, cerând 
a cumpăra, insigne, i1ustraţiuni 
cu portretul diferitelor personaie 
politice - sau a subscrie o sumă 
In listele de subscripţie, pentru 
diferîte scopuri - fără ca aceşti 
lndivizi să posedă autorizarea 
prealabilă a Ministerului Sănătăţei 
Publice şi a asistenţei sociale, 
şi fără a se lua vre-o măsură 
contra acestora, cum prevede 
legea pentru reglementarea şi 
controlul apelurilor la contri~uţia 
benevolâ a publicului. 

D·l Prefect Georgescu, sesizat 
de acesta lucru, a dat dlspo
ziţiuni energice Pretorilor, 
jandarmeriei, poliţiei şi tutu
ror autorităţilor comunale, că 
ori de cAte ori vor fi găsiţi, 
sau văzuţi asemenea indivizi 
făcând colecte, chete, vânzAri 
de insigne, flori, calendare 
cu portretele oamenilor po
litici, cum s'a practicat sub gu
vernul trecut de trista memorie 
In acest judeţ, carte postalA, 
sau alte articole, liste de sub .. 
scripţie sau de lotărie şi tom
bole, carne te cu cărămizi, 
regtstre-pantahuze t condicA 

de milă, bilete de spectacole: '. raI Averescu, reprezentantul său pentru . "Si în dOJld pimniţi large cu dt-a 
teatre, cinematografe, .baluri, Arad, a găsit de cuvIInţă că. şcoala sila sd-i aduni, 
chermeze, bătăi de f~orJ; festl- nu putea forma obiect de discuţie, tn f "Să dai foc la puşcărie şi la casa < 

valuri sau serbărl In localuri vastu-l program(!) şi în consecinţă, de nebunii." 
inchise, grăd!ni, sau c.~mpe- pentru tot ce a fost construcţie şco- După intormaţluntle, pe cari le de· 
neşti, sau orice a.te mIjloace Iară s'a dat cuvântul de ordine: "Ni- tinem din sorginte sigură, ştim că darea 
prin care s'ar apela la bună mic 'pentru scoold, lotul pentru câr- în judecată pentru cel găsiţi vinovaţi, 
voinţa publiculUI şi nu vor durndf', este pe pragul de a se înfbtui; aşa 
poseda autorizaţia Mlnisteru- DupA un an şi ceva, se'ntâplă căde- "ă perspe. tlvele puşcărlei. se pot tn- t 
lui Sănătătei Publice şi a rea cărămizi! (povestea-j prea cunos- trezări cu uşurinţă. - Pentru cei ) 
as!stenţet sociale, in forma pre- cută pentru a fi adusă din nou in cari însă - in nebunia lor - DU ' 
văzută de art. 9 din sus men- dlsc~ţ;e) şi revine la cârmd partidul mal găsesc nimic sfânt pe lume, ar 
ţionata ]ege, să li-se .dreseze Liberal. Naţional, în colaborare cu ţărd- trebui o casă de nebuni prea imensi. 
imediat acte,. să se ,confl,şte tot, niştii adevăraţi şi cu tachiştii. Cum a- deci imposibilitatea realizării, se tate. 

Anchetator. 
ce se va găSI asupra lor, ŞI aceste cest guvern, înscrisese in prt'gram lege dela sine 1. 
acte impreunA cu indivizi să fie deviza: ",Cât mal multă lumină satelor", 
inaintate parchetului Tri~unalului, ~~~.~.~~~-.~.~~.~.~"'~.~.~,~_~~~~.~~~~~·.~"'~~~~·~w~.,~~~~~~.~-~.~r~. ~~~~w~~~~~ 

care conform art. 16 din legea Licitaţiune. Aviz. 
menţionată va lua măsură ca să Azi s', tinut la Primăria oraşului 
se judece după procedura Micului Arad Iicltaţlune publică pentru furnl
parchet,adicăimediat in aceeaş zi zarea imprimate lor necesare acestei 
spre a Ii- se aplica sancţiunlle It gel. prlmării in cursul anului 1928. 

O 1 P f t S'au prt'Zentat 3 oferte şi anume: 
Mâsura luatâ de - re ee Firma Redam cu 30%, 1 ipografia 

Avem onoare a comunica 00. pu
blic al nostru deponent, ci la depu
nerile elocate ]a Institutul n. din 1 Ia
nuarie 1928 reducem etalonul de inte
rese cu 2 (două) procente. 

Arad, la 30 Decemvle 1927. 

"Victoria" 
Institllt de Credit ,i I':coDom li s. a. 

este din cele mai bine venite, Bloch cu 42'/ •• Iar 1ipografia Diece
câci O mulţime de indivizi trăesc zană cu 60% reducere dela preţurile 
in oraş ca şi 1n judet, acostându-te fixate pentru licitatiune. Care livrarea
chiar prin localurile publice şi natural - a fost Încredintată 111'0-
loc~url de consum?Ve. !!:,a~fi:~~~~E~!~~~~t:w:n:ă~~~_rt~4'_.~.,~~_~,~~~_~._.~ ___ .~-~._~.N-~~~·~-*~._,~~~.~.~ 

Cerem tnsă D-lui Prefect Geor- An nou fer-.c.-t dorim tuturor ca-· , 
gescu. a controla in persoană, 

ca 2celsta frumoasă şi laudabilă laboratorilor, Celitorilor r;i abona
măsură să se execute cu toată 
rigoarea de organele In drept. ţilar no,tri. 

Publicul n'are decit sâ-i mul
ţumească. 

Tipattll Tlpograftel Oleceune Arad 
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