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ABONA "1ENTUL: 

Un an 200 L 
o luni 100 L 
3 luni 50 L 

Redacjia şi ad· 
ministraţia Arad. 
Hule\'iJrd. Regina 
~aria 12. Etaj I. 
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-Multe răni ce ai pri
I 'ţ le fac erou în 
j :~ 1 lumii, invalid în 
ochii făi. 

Carmen Sylva. 

• • I 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 
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Amânarea 
chestiunei optanţHor. 
In ziua de 5 Decembrie a venit in 

desbaterea comitetului Lig:i 36 de 
chestlunt, dintre cari multe trebuiau 
amâl1ate pentru sesiunea viitoare. Au 
fost multe desbateri furtunoa se. 

Preşedintele e ... china. 

Şedinta a fost prezidală de Feng
Lu. Mulţi au prott~st"t, pentru că nu 
ştiau, din cauza situaţiei interne a Chi
nei, dacă d. Feng LIJ prezi ntă China 
oficială, sau nu. Ambasadorul Chinei 
i-a linistit pe toţr, şi a amânat toate 
chestiunile. Imediat după aceasta a 
venit in desbatere şi chestia optan
ţilor, ChamberJain raportorul ch~stiu

nei a exprimat Întâi regrete pentru 
moartea lui 1. C. C. BrăBanu şi spune 
ca a sfătuit pe OI Titulescu În urma 
boalei grele de care a suferit, să 'nu 
vie la Geneva. Iar guvernul nl)u con
stituit de dl V. Bratianu să studieze 
din nou cererile ungurilor şi să În-

ceapă tratative amicale cu B. Pesta 
pentru soluţionareil diferendului pe 
cale amicală. Contele Apor,yi a m,1i 
f0i:l1ulat în.:::a od.ită l'er~rf[e ung'JTI!or 
În privinţa terenurilor cari n'au fost 
îocă impărtite şi a pădurilor parcuri
lor şi vÎllor, cari să fie restitUite, care 
pentru păfllântul împărţit să fie date 
despăgubIri, cari se vor sta bibili ul
terior. Romanla n' j dat nici un răs

puns asupra acesteI propuneri. 

0-1 Petrt:scu-Comnen dln partea 
României, a mulţumit lui Chamberlajn 
pentru preteDia ce o arată Ţării, şi 

arată că guver::.ul romhn va examlila cu 
toată atenţia aceasta nouă for mulă, 
înainte de a da un raspuns decisiv. 

Chamberlain a preclzat că nimic nu 
se schimbă din pozitiunea partilor faţă 
de Consiliu În aceasta afacere. Consi! iul 
luând act de aceste declaraţi uni, a 
hotărât să amâne afacerea optanţllor 

pentru sesIunea dm Martie a Consi· 
liulul. H. 

....... ._ 'II 

Dezarmare ~i pactul de Sigurantă, 
Ministrul de externe Dr. Bea eşch 

a declarat urrnătoluele unui ziarist stTim 
în chestia conferinţei pentru dezarmare, 
care s'a rnchls acum câteva zile, la 
Geneva. 

"Discuţiunea asupra propunerilor 
ruseşti vor continua direct sau Indi
rect. Se aşteaptă facHea unui com
promis a tuturor celor Interesaţi. Punc
tele propuse de către Ruşi au mai 
venit in discuţie În ] 922 tot aci la 
Geneva. De atunci s'a recunoscut că 
DU se poate desarma fără pact de si
guranţa. In ce priveşte situatIa poftică 
generală, este ceva mai bonil de oarece 
toate conflictele s'au localizat, tlnzAnd 
la stfngerea lor. 

* ** 
Acesta este continutul părerilor lu! 

Beneş.lntre timp conferinţapreeătitoare 

" , 

rt 

a dez?rwăre! s'a închis. Din pun~t de 
vedere practic avem de inregIstrat un 
eşec cnrnplect. O veche Z.jCătUH~~ 11(~m
teas;:ă Sptlne că a cilşl:ga trrup este 
a perde timp, S'a pf:fdut "Ci Insă timp 
fără a câştiga nimic. RJ1Şii n'au câtuşi 

I "de putm intelltia de a trat.:t serios şi 

profltă de oric~ ocaziE:' de a ţine cu
v.1rtan priI' "fer~aSlrl\" pOlitică a lu
m~i, "rin G~:~evi;l> numai pentru a face 
propagandă bolşevid. Făra <:t mai aş
tepta, r<:lspu nsul pr(ipll eeri/')r lor, h'all 

Întors În Rlls:a. Conf~rtl)ţa apropii:ltă 

va fj in Fthruarie. Aşteptăm. 
H. 

/ 

• 

I m ~ro~riet~ rirea 
CU loturi ~e casă in M~n~HSH. 

Pentru a dovedl prin faDte in
teresul ce-l poar,.tă guvernul faţă 
de nevoile celor mici, caZlll dda 
Moneasa ne oferă un exemplu 
\.1t:mn de remarcat. Impropnetă
firile ce se tărăgănau d\: pc o zi 
pe alta, dela ir!~·ti1rarea gllvemu
JUl, au inceotlt să fje urgitate de 
d. prefect al judeţului, Ş'I săptă
mână de săptămână am cerlt cum 
rn cutue ŞI cutare comună din 
judeţul nostru, ţăranii au ft.st 
puşi În pOSesiunea b r a z d e i 
de pământ, după care îL~zădar 
aşteptau de ani de zile. 

Batjocura dela Moneasa. 

GLlvernul averescan, rămas de 
pommă, şI-a bătut joc Într'un fel 
I1U se poate mai ruşinos de in
dreptăţiţii la lotud de casă din 
Moneasif. 

Anume, Moneasa fiind o ]oca
Iitate climat~rică, domnii dela 
prefectura judt.:ţului dm Arad, s'au 
gândit să se facă proprIetari de 
loturi de casă aici. 

Gândit şi făcut. Au ocupat 
dânşii terenurile potriVite, iar pe 
lndreptăţiţti de aic.i i-au aruncat 
Intr' o gaI1ă, spre b:njocura lumii. 
Adecă i-au trim:s să-şi LiCă case 
pe un prundiş, care numai pentru 
aşezare gospodăreas';;ă t nu era 
potrivit. 

Dreptatea a biruit. 

Aflând despre această "afacere /1, 

actualul prefect al judeţului, d. 1. 
Georgescu, a promis repararea 
abuzdui ce era pe cale să se 
săvârşească. Aşa, Dumlnecă in 
4 Decemvrie s'a fost pus termen 
de improprie:ărire la Moneasa, 
d. prefect însoţit de d. judecător 
Istratescu, consilierul agricol şi 
ing. inspectorul cadastral, s'au 
prezentat la faţa locului. 

Şi spre nespusa bucurit' a 00-
pUlaţiei, Improprjetărirea s'a efep
tuit In acea zi. Rând pe rând, 

sunt chemc:ţi îndTfptaţiţii; ing}" I sră localitate, C8re de prezent se 
nt;'rul mas!)oră, judecătorul enunţă gă~eş~e la StUd1U în Pans, şi-şi 
sentinţe!, şi lotul este triinscris pe cefe un lot de casă pe seama 
nume\oe lui in Cartea Funduară. fmlui său. 

Impropr. artistului Oroza. 
o fpmee modestă păş~şte sfl

oasă în faţa comisiei. E~te rTI<.ima 
sculptorului Groza, un tlnăr de 
mare speranţă OrIginar dm acea-

I se alege cel mai frumos loc. 
intr'o margine de pădure: "Al 
vostru e femee, să aveţi noroc de 
el şi de fecior!· 

FaDtele vorbesc de sine şi ne 
di5:h~nzează de OI ice comentar. 

.,. Il .* .... tA :::ia ....... -
Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 
De Traian Mager, prof. 

Creşterea vitelor inainte cu 80 ani, adecă în ultimele faze 
ale iobăgiei, 

Din o monografie a judetulUi Zărand. rf'dactată de un fost prefect al 
acestuI judet. Kozma Pal. tipărltil la anul 1848 io Cluj, pe atunci inalt 
con6iHer al scaunului guhanlal ardelean, - De putem face o icoană destul 
de clară dţspre creşterea vitelor la acea epocă. 

Despre ca;, spune (pe la 1846), că nu exi'ită stave, trei stave mai mici 
(În Î1treg judiţu'; Zarand: Hălmagiu, Elia de Criş, Brad şi Rlb!ţa) au dIspărut 
ÎIJainte Cu 25-3u 3111 din priCIna păşunilof, care au suferIt dIferite trans
fn:·mărl., Armăsari împărăteştI nu se md', ttlmir, aşa că dela 1828, gr'ljdurlior 
,1 II 13""",,. df' Criş zIdite cu mari s:tcnficii, a trebuit să II se oee altă intre
bulntare.Cail se importa din Ardeal. 

Vitele cornute sunt de cea mai proastâ r.alitate, mărunte şi p;pernicite. 
S'a În :ercat introducerea de tauri mai robuşti, - tot mârunti, căci vitde mari 
nu sunt propr,i acestui tinut, - dar acţiunea n'a succes din cauza Indolenţei 
admin:str~t\ve. Boii osoşl şi grei ce se văd pe la unele domenii sunt aduşi 
tot din Ardeal. 

o.1e se prăsesc Dumai in comunele a câror hotare ajung În munte, căci 
Jocunlt joase, umede, nu sunt potrivite pentru cuitura Oilor. Nil se găsesc 
"birei", ['umai solutl comune de oi ţărăneşti. 

Porcii se găst'sc în fiecare comună, mal mulţi sau mai puţini, soiul de 
Salorlia cu urechi mari şi maogaliţa. 

Caprele, deşi mult iubite de valabi, tinere a lor în anumite regiuni, 
este interzisA pe motivul că strică pădurile. Intr'U!l consp~ct din anul 1804 
ÎI} tinutul HăimaglUlui nu figureazA capre, la BaIi de Crlş, Brad şi Robita. 
da; prin urmare aici era oprită cultura caprelor, - ceeace DU este pe placul 
valahllor, - cum spone autorul citat. ' 

Despre galite. găini, raţe, curei şi gâşte, - spune că se prăsesc şi pentru 
aprovjzlonarea oraşelor miniere din apropiere. 

Numărul animalelor de casa, il putem şti din conspectuJ de impozitare 
din anul 1864. unde aflăm că se plătea: 24 creiţarl pentru un cal sau 
bnu; 20 ef. pentru o vacă; 15 Cf. pentm un junc sau junmcă; 3 er, pentru 
o oaie; 3 Cf. pentru o capră; 5 cr. pentru un porc şi 3 er. pentru stupul 
de albine, 

Conform acestui cOl2spect.. Ia anul 1864, În tinatlll HaJmagiului se aflau 
1058 boi şi Cat, 909 vaci, /75 junCi şI junincl, 275 oi~ 80 porci şi 2 stupi. 
Capre n'au jost. 

Tabloul evoluţiei culturii vitelor în ultima sută de ani. 
După rât putem urmări progresul in această ramură de avuţie naţională, 

distingem clar trei epoce: 1. Epoca de dinainte de 1848, a iobăgiei când 
tăranul nu dispunea liber de pământ; 2. Epoca de dinainte de războiul moq
dial, cea m:li prosperă date fiind toate condiţiile de desvoltare, şi 3. Epoca 
de după războlu, adecă prt'zentă, când desvo/tarea normală a creşterii vitelor 
este impiedecată de perturbarea condiţiilor de valorlzare. 

Adunate ep ţinut, diferitele specii de animale prezintă urmAtoarea evolutie: 

/ .. "" d, 1 Epoca premergă- 1. E .. " '''''''"', 18411 , epoca toarc războiului perturbară de COD-

Specia de anÎmale 
iobăgiei mondial dlţJile ~,~ valorizart' 

- - ~=~ - - -' , ~ 

A N U L 

18461 1895 f I 
~= 

191 J 1927 

Bovine · · · · \ 2142 5943 9260 5680 
Cai . · · · I 658 1148 1417 
Capre · · · · 1631 4J55 2342 
Porci · 30 2945 5425 3013 
Oi . · · 275 2976 7487 42,18 

Total · 2497 ltlb3 ~Î481 I 10700 

(Urmarea in pag. 2.) 
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Comemorarea lui Ion 1 C. Brătianu în Arad I şi cate cu admiratie a mărtur:sit, cât 
a crescut poporul nostru prm Încer
cd'ile ia Care a Jos! supus". 

Cuvânfarea rostiftă de d-I Th. Botiş. fedorul Academiei Teologice, la Palalul Cultural, 
în ziua înmormânlării marelui bărbat de Stat. 

Bratianu aVRa curaj şi un (nalt grad 
de inatdere in sine. Această încrtdere 
ii împrumută energia crt·atoare. vo
IOtă neclintită care se vădeşte din toate 
actiunile :oale, din toate cuvantăriie 
sale calme şi cuprinZătoare. 

In toamna anului lY15 GermanIa 
işi concentră forţele pt>ntru a desfIInţa 
SArbia şi a repara înfJâogerea A'.'stri
acllor de micul şi erolcul popor Sarb. 

Sârbii sunt călcaţi În picioare şi în 
geamurile redactlilor din BucureştI 
agenţi ticăloşi ai puterilor centrale 
prin Ilustratii, cari înb,ăţişau pe fegele 
Petru târandu-se În eXil intr'un car 
cu boi. 

Prevesteau şootlnd şi regelui Ro~ 
mâniei o asemenea soarfe. 

A sosit rosă şi momentul, când ne
utralitatea şi nesiguranta obositoare 
a.vea să înceteze. 
După tratatul de aliantA incheiat cu 

Maria Britanie, Frant~, Ru~ia ŞI Italia 
şi semnat io 4 August de Ion Brătlanu 
ia casa lui Procopiu din Bucureşti 
soartea Ţării şi a neamuluI avea să 
hotărească armele. 

In Augu st 1916 dorobantii întru! 
tD Ardeal. A fost un eias sfânt şi in 
lIeei neuitat dlll istoria noastrd. 
După primele succese secerate de 

eroismul soldatului român, slabul ajutor 
şi neşlncer al Ruşilor, făcll să pierdem 
rodul luptelor Hoice. 

Concentrarea de Imense trupe ger~ 
mane pe frontul Carpaţ lor sub con
ducerea lui Machenzen, siliră trupele 
române să se retraga cu pierderi Slm' 
ţltoare de pe pământul sfânt şi dorit 
al Ardealului. 

.. Apărarea trecătorilor noastre în 
Octomvrle 1916 - zice Iorga - de 
soldatii fară arme, cari se poată răIi
punde armelor duşmane va rămânea 
unul dia faptel@ mari ale Istoriei mo
raJ(' a omenirei". 

Pierderea marei bătălii dela Argeş 
deschisă duşmanului porţile capitaleI. 

Dt'prlmarea ce urmă, retragerea gro
zavă fn timp de iarnă grea pe teritorul 
Moldovei, epldemhle ce săcerau sute şi 
mii de bieţi, refugiul dela Iaşi al familiei 
regale şi al guvernului pun la grea 
Incercare so~rtea patriei şi a dinastief. 
'D fata primejdiei Se' concemrară toate 
energ11le ţărei. Ion Brt1itaf/u formă un 
guvern de colaborare cu Ttgretatul 
Tache Ionescu, reful partidului con~ 
servator democrat. 

In cursul lunei Ianuarie Brătianu 
pleci la p .. trogr<!d şi scopul de a 
striinge l~gătunle intre casele domni· 

(Urmarea din pag. I-a) 

toare şi ÎfJtre cele două guverne. 
Chestiuni grave de ordin rnriltar cereau 
(} soluţionare grabnică. 

BrătI· nu luă contact cu Ţarul şi cu 
factorii VIetii polltice şi militare ai 
mereJuÎ irnnerlu. . 

In acea lume aurită, ce dansa pe 
marginea prapast!el, şi faţa unor mi
niştri şi comandanţi, can pregateau o 
luptă def .. nslvă contra propriului lor 
popor, care Sub pintenul foamei şi 
nemultumlrlior acumulate de decenii se 
ridica ameninţător, primul ministru al 
Ţarii româneşti pleacă pentru o oft:n
slvă grabnică, pentru contlngente noul, 
pentru arm?mt>otu( fagăduit, pentru 
alungarea duşmanului de pe pământul 
patriei. 

In Petrograd sfilpâneau însă alte 
concepţit ŞI alte planuri. 

Multe şi mari discutluni f·au trebuit 
lui Brătianu pentru a schimba con
ct!pţiile Ruşilor şi pentru a hfrânge 
inertia şi reaua vOiUiă, ce 'Stăpân ea 
f<ltă de noi la guvernul rusesc. 

Câte demersuri n'a trebuit să facă 
la Ruşi şi aliati, ca să poată învinge 
pretentia, ca armatele ruse din Mol
dova să fie hrăf1lte din resursele sărace 
şi epuisate ale Ţării. 

la conferinţa interalfat.!I, care se 
ţinea in acdaş timp la Petrograd, pre
zenţa lui Brătianu nu fu adm să. decât 
după ce primul ministru al României 
într'un punct energîc declaTiise ~că 
demmtatea statuiui român nu admIte, 
~ef!."l guvernului să stea iri atli/şambra 
salei, unde se tratall chestiuni esenţiale 
pentru el." 

Astfel a ştiut Ion Brătianu să apere 
demnitatea ŢărII, pe care o reprezenta. 

Conf rlnţa nu decide nimic relativ 
la ofensiva cerută de reprezentantul 
român. Fatalmente oştirea română era 
avizată la forţele şi mjjloa~ele proprii. 

Cu tot devotamentul, eroismul şi 
sacr:flcâod s u p r a omenesc: al ar
m atei române relo vlate şi orgamzate 
şi biruinţele glorioase dda Mărăşti, 
Marăşeştc şi O tuz, trădarea şi revolu
tIa Ruş lor, pacea dela Brl'st-Litovsk 
şi Îo urma ei izolart'a comolecta a RJ
mâniei, schimbară raporturHe de torţă, 
În avantajul putenlor centrale. 

In f.:lţa situaţiei extrem de critice, 

Pentru a putea urmări pe comune desvol,area producţiei de animale 
adnexez următ ·rul tilbel: 

Totalul vitelor in <:nul 
COMUNA ~ 

1895 II 1911 Il 19_7 

I 
\ 

1294
1 

, 
Hălmagiu · 6fi7j 43q 
Halmagel, etc. · 90YI 1 'II L 1040 
lUDcşoara · · · · 3891 24501 549 
Poenarl, Ţoheştl · · 4~21 491 i 302 
Ţărmure loneştl · · ]303 9.l6i 363 
Tlsa . · · · 379, ]233i 42\,1 
Ochiuri 8~71 1154 251 
Ban! şti, Cristeşti · · 419 983 blO 
Brusturi · · · · 795 2103 1085 
Bodeştl, Mermeştl · 403 ~92 606 
Leasa. leştloara · · 64" 1152 81b 
Vârfuri 6481 J6~5 91.7 
Magulict'a, Vidra · 8~ll 2269 '117 
Laz.uri, Groşi · · 467 2146 659 
Avram Iancu · · 7~7i 1325 14Uo 
Poiana, Brusturesc · 540,1 6:lh I 341 
Plescut,a · · · · 5_°1 84/ I 1102 
Aciuţa . · · · · 50~ 5~11 673 
Dumbrava, Budeşti · 898 207,1 17jO 
GuravălI, R0Stoci · 716 1048

/1 

J2~9 
Talagiu · · · 9601 1512·· 14:18 

Tutal · · I !41t1Jj! ~748111 16.u{J 

DupA cum vedem din relatările statistice de mai sus, cultura viteior. 
culminf'ază in anul 1911, ultima llumărătoare oficială Înainte de isbucnirea 
rlzboiului mondial. Cu toate cA pos bl1:tătre de păşunat sunt mai intlnse 
de at fnainte de războiu, prin exploatarea abuzlv~ a terenUrilor defrişate de 
păduri, - totu$i numărul animalelor a Icăzut simtitor. Aceasta se atnbue bp~ 
tulul, că scăz3nd preturlll' la toate speciile de vite, cultura acestora DU mai 
ftntează ca ŞI In trecut. Oile şi caprt>le au suferit mult de gălbeilză în urma 
verilor ploioase a anilor 1925 şi 1926 Cultura porcilor, reclamând şi grăJDţeJ 
De fi nd rentabdA, asemenea este neg'jată. 

Cma economică generală de după războlu, se resimte şi 1n acest domeniu. 

care deprimase pe mulţi, în sânul gu· 
vernului de colaborare să producă un 
desacord rn priVinţa atitudinei ce tre
bue luată faţă de ameninţările şi ul
tlmatuJ Gi!rmanilor. 

7 ache Ionescu era de părerea că 
armistlţiul trebue denuntat Rf'geie şI 
guvernul să se retragă prin Rusia de 
sud, lar armata să opună rezistenţă. 

Ion Brătlanu s'a opus acestei solu
tiuni .conştlinţa mw - de :lară in COIl

SlilUl de cor0i111ă - nu înfJdduie sti dau 
ordin armatti sti se balo, iar noi, re
gele şi I!uvernul, să fugim?! 

Nu admite niCI solut1d păcii imediate 
şl st'par<lt~, şi negocieri, cu duşmanul 
pentriJ a câşrig~ timp, tlutrind În su
fletul său nădl:jdea triumfului vinal al 
dreptăţiI. 

In cazul, când pacea separată ar 
deveni IOdispens.ibiIă, va trebui con
stituit un alt guvern ne colorat pohti
c~şte. 

Dlsa; ordu! accentuat pune capât 
guvernului de colabonre. Pacea de 
robire şi umilire dela Bucureşti Se În-
cheh~. . 

In vara anului ]918 să p~oduce o 
mare Întorsătură În mersul razboiului, 
frontur"le puterilor centrale să prăbu
Şt"sc România umilită reînVle, arma
tele Împărat lor se retrag şi neamul 
Româlleas.:: işi Înfăptult;şte unitatea sa 
[laţ onala. 

IndrumUorul ţăTlI în fOltuaţla schim
bată e I Brătianu. La conferinţa de 
oace apără cu îndrăglre dreptuurile 
Romantei. 

Prin umilirea Budapestei Împraştle 
şi prăbuşi cuiba} bolşevismului prl
rmjdios, ce a nenioţa pacea dorită ŞI 
căuta să nfacă cu armele graOlţefe, 
pe cari dreptatea dumnezejas~a şi ome
neascA nl-Ie-a croit dlO veac şi până'o 
veac. 
După Încheierea păcii Ion Brâtianu 

Îşi dedică intreaga sa putert: de muncă, 
intreaga sa experienţă, Întregul său de
votament operei de a p:htra ŞI ele a 
desăvârşi cele câşt'g~te. Factorul prin· 
cipal în epoca de organ zare şI con 
solidare a noului stat e I m Brătlanu. 
. la preocupările sa le fe ţ~ de viitor 
poartă grije ca nu cumva prin inovaţii 
pripite, îndrăzneţe şi nepotrivite evo
lut el noastre politice, sociale şi eco
nomice, prin o Isbucnlre prea vlOh'ntă 
a energiilor naţ onale in curând eman· 
cipate şi neexoerlmentate să se com
promită ceeace s'a clădit cu atâta 
jertfă. 

A inşira toate momeotele din viaţa 
şi a~tivitiltea publică a rnaltului de
funct, inseamna a expune cele mal 
frumoase p?gini din Istorl .. ('ontimpo
rană, din epopea scrisa cu sâng", a 
reamului românesc ceeace în Cadrul 
unei c'uvântărl comemorative este im
posibl!. 

Oilmenli mari nu trăesc insll numai 
in epoca înfăptuir lor mari. Opera lor 
nu e trecatoare, ci rămâne ca pild<i J 

indemn şr indrumare p~ntru Ilrmaşi 
EI sunt farul,· care luminena cară

riIe Viitorului, un asemenea far e şi 
viaţa şi activitatea lui Ion Brătianu, 

Ion Brătiaou reprezenta in Vli1ţa 
noastră p'Jbl că cin~tea şi Dutoritatta 
intrupata, ordinea şi stabilitatea in al' 
cdluinle ce trtbue:să stt:a la baza Ro
mânit'i îotrt'R"ite. 

Mobilul fdptelor s"le extraordinare 
e incrrdere'l dl'sâvârşltă in vitatttah'a 
neamului Rl1mânt-sc "neamlll nostru 
- zice Într'o cuvâr,fore a sa - a dat 
roba de vIi,wtule, azi o noud probă 
ni-s'a in pus fa se da, ea s'a dd deja 
Pelângă propria mta convinl!ere, am' 
avut constatarea tuturor acelor mar
tori stniifll, ca să vazd adânc şi b ne 

Ioan Brătianu avea un suffet invă
păiat de-o curata şi fanatică lu:)jre 
de neam, de un patriotism luminat şi 
corestructiv. SUipânit de această iu
bire, de acest patriotism ş'a închinat 
ţarii tot ce putea da un nume Istoric 
o tradiţie nat'onala curata, o inteli
genţă rară, o inimă simtitoare, o luogă 
ŞI norocoasă conducere a trebilor ob
şteştI. 

A dărutt coroanei şi ţării cu imbel
şlIgare întreaga sa fÎlDIă, loatf' bunu
nle suflelUlui său ales. Ion B,dtianu 
avea simţul realltătdor şi 'ntu-ţla dară 
despre lucruri, vremuri şi oameni, tot 
atâtea calitate Indrsp-nzdbile pentru 
conducătorul unul neam. 

In intreaga sa viaţă a păzit cu sfin
ţenie patrimoniul părmtesc, l'a îmbogă
t t şi desăvârşit. 

D-zeu l'a Inzestrd cu toate arele 
daruri prm car: deveni oersonalitate 
pol tică dominantă a ţării'. 

Ioan Brătianu a murit ca un adevA~ 
rat crrştio, Împărtăşit cu corpul şi sân~ 
gele DomnulUI şi Mântuitorului nostru 
Isus Hnstos. Sceptici! şi inoiferenţi! 
nu sunt În stare a aprecia acest star~ 
şit creştinesc a uneI vieti părlnlt şti, 
aceasta impăcare a omului, născut în 
păcate, cu sfinţeflla c:bsolută, a.::eastă 
trecere a flintel nemărginite şi tlmpu~ 
riie in viata inflnnulul etern şi ne
mărginit. 

Eu ca preot văd şi slmtrsc în aCfOa
stă împăcare şi Împărtaşenje cu Cel 
ce a propovădu~t pacea şi bunainţe
I!'gere intre oameni, un glas, un in
demn, care din pragul morţii ne stflg~: 

Românil Împăcati-vă cu O-zeul pă
rintllor voştri prin sfmţenia vietii voa
stre publlce şi partiCUlare, prin cultul 
adevărului, al dreptatii şi al frum'Jsu
lui, Împăcaţi-vă intre voi prin j"rtfa 
şi munca voastră desinteresată să fnăI-
ţati statul româ n Între git la .Gltl.!ll1IL ___ 
Vls~te de Ionel B'ătianu. Nu v~ Iăsati 
stapân'ţi de POl tie Jadului, ci luaţi 
Duh sfant, de care inspiraţi lucrati 
Dentru eterna glorie şi propăşire a 
"p;om,·lul românt'Sc. 

Oizită electorală. 
Duminică in 4 Dt'cembrie a. c. dl 

deputat Gh. P,,"şu a cerce[ilt comunele 
Peniş, IIteu, Toc, Cuiaş şi Sâvăqi1n. 

Poporul adânc impresionat de Inte
resul ce~l poartă populatiei, coborân· 
dU-be În m jlocul ei, după puţine des
I uşirl date caz de caz, să trece la prl
m:rea lipsurilor ivite ia sn'guratlcele 
comune. precum şi de a~le particula· 
rilor, Indt'Osebi in comuna Toc şi Să
vârşin numărul jillbltorilor e mar~. 

lntrt bând pe dl dt'pubt despre Im
presiunea caşt g~tă asupra slărd fap
tlce de pe satt', Îmi răspund!': .. Nu 
pot să nu mi dau esprtSlune bUCUriei 
mele aflând poporul - aşa pe cum il 
cLlnoşteam : bUind, cinstit, IntelegărOI 
şi treaz.; dar dOfmc de ua tralu mai 
bLlfl. Este adt:varat, că cu toate pro
pagande le su bvers ve ale unor ele
mente iresponzabtle cum să ziCt>: cu 
durere - pe buze - pentru popor, 
fl'au prins, decât în ple.wa populatiei, 
mai greu tnt" l'>gătoare pentru t, m(}u
nle ce le trâlm. Pretensiunile lor sunt 
atât de minime şi marginite intru cât 
acc>le vor fi satlsfă utl! de actualul 
Guvern necondlt'onat fldemnul meu e: 
Prin 1u llmâ la muncă tU 

De altcum am inf,)rmdţii poz1fvf' că 
dl dt-putat Pleşa este un sustlnător 
Intf'gru al celor oropsiti, deci Ouu să 
ni-I tie cu sănătate. ah. Bdltean. 
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Ateu tinne. 
Cele mai fine 

comode 
eftine 

moderne 
durabile 

şi elegaRleincăllilminte se 
con f e c ti o nea z ăla C 0-
mandă in atelierele IOA.N 
OOICEA, Arad, str. Emi-
neseu Nr.~ . 

Mare magazin cu un 
bogat asortÎment de pan
tofi şi ghete de cea mai 
superioarli calitate pentru 

Doamne ':/. Domni. 
Nr. 446 

- • 

Ca sa vă faceţi ghete cu pretur1 
rtdule. Ghete noi pentru dame 
incepind de la 500 lei În SUI, 

Ghete noi pentru barbati În~ 
ctpând de la 600 lej in sus. 
PlOl{elitul ght"tehr bărbăteşti 
100 lei, damdor 80 lei şi pentru 
copII 40 lei Rt'pararea tocurilor 
1, ghete 20 lei. Reparaţii mai mici 
10 Iei. Pentru fIe care lucrare 
garaotet pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulut publIC. 

78 rUe Nadaskl 
Piaţa PeşteluI 19. 

No. 1201/1927 Primăria corn. Cermei. 

Publicaţtune 

PrImăria comunei Cermei, publică 
licitatie publică pe ziua de 29 Decem. 
Yrie a. c. Ia ora 8 B. m. pentru furni. 
zarea alor 5 revolvel e cu loc ne· 
cesare guarzilor comulllli. 

Licitaţia se tine în localul primăriei 
in conf. cu art. 72-78 din legea conf. 
publ. . 

Cermei 15 Noemvrie 1927. 
No 575. Primaria. 

No. 1245/921. Primeia corn. Bocsig. 

Publicat une. 
Primaria comunei Bocsig publică 

licltatiune publică pentru procurarea unei 
maşini de scris sistem "Underwood". 

Licitatiun~a se va Unea Ja 30 Ianu
arie 1928 in localul primăriei Bocsig 
la orele 11 li. m. în conformitate cu 
ari. 72 - 83 din legea Cont. publice. 

Bocşig la 5 Decemvrie 1927. 
No. 578. Primăria. 

T1IBUN,\ NOUA 

No. 1968/1927. Primăria corn Pâncota. 

Pubricaţiune. 

Se aduce la cunoştinlă generală că 
pentru repararea edificiului zis "Pala
tul postal" se publică licitaliune pe 
ziua de 16 Februarie 1923 orele 10 
a. m. la Pi'imăria Corn. Pancoia 

Licilaliunea se va tinea în conf cu 
art. 72 - 83 al Legii Conlab. publice 
cu oferte Închise şi Sigilate. 

Devizul întocmit (300.000) Lei, se 
poate vedea la Primăria comunei. Ofe
rentii vor depune 10% ca şi garantii 
inainte de lic,tatiune. 
No. 561. Primaria. 

No. 1199j1927. Primăria corn. Cermei. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Cermei, publică 
licitatie publică pe ziua de 29 Oecem· 
vrie a. c. cu oferte Închise pentru da
rea froşpantului pe anul 1928. 

Caietul de sarcini Se poate vedea În 
orele oficioace în cancelaria nota ială. 

Pretul de strigare este 36.000 Lei. 
Licitatia se va tinea În localul pri

măriei in conformitate cu ar!. 72 78 
din legea contabiiitălii publice. 

Cer mei la 15 Noemvde 1927. 

No. 574. 

No. 137.1/1927.· 

PubJicaţiune. 

Primaria. 

Pentru confl"rţ,onarea hainelor de 
\ară Şi de Iarnă pe anul 19.:8 a!or 2 
polirştl dela primăria corn St'l, UŞ ŞI 

anume: 
2 capete de vară, 2 capde d~ Iarnă 

2 bluze de vară, 2 vestoane de iar"ă. 
2 pantaloni de vară, 2 pantaloni de 
Iarnă, 2 perechi bocanci 2 peff'chl 

IZ ne necesare pe anul 1928, se pu 
bhcă pe zIua de 10 Fer'lruarle 1928 
ora 10 a. m. cu oferte închise şi si
gilate, "ari se vor ina!n r a prrmă ri .. 1 
până in Seara zile, de 9 Februarie 19~8. 

Am.1toril dorl:ori de a se angdja 
odatA cu of"rta vor depune şi un va· 
d:u de 10% asupra prttului of uit, la 
C3'ierla corn. Seleuş. 

Llc'til1runea se va ţ 1 nea în conf lrm. 
cu a,t. 72. 83, d'n legea cont. publice. 

Caldul de sarclni se poate ved.:a 
zilnic dela orele 11 12 tn b:roul no
tanal Sdeuş. 

Seleuş, la 7 Decemvrle 19.:.7. 
No' 563. Primaria 

No 1246/1927. Primria corn. Bocsig. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Bocsig aduce la 
cunoştintă publică, că în ziua de 30 
Ianuarie 19 ~ la ora 10 se va jinea 
licilalie pl,blică la Primă'ja eomunală 
Bocsig, pentru compactarea registrelor 
şi a cărtilor de lege şi specialitate, 
aspmrnea pentru furnizarea hârtiei de 
scris şi a rechizitelor de birou nece
sare primăriei in anul 1928. 

Licitatia se va tinea in conformifate 
cu art. 72 83 din legea pentru Con
tabi ilatea publică. 

Ofertele se vor înainta in plic in
chis şi sigildte. 

Bocsig la 5 Decemvrie 1927. 
No. 579. Primăria. 

No 1374/19~1. 

PubHcaţiune. 

Primâria comunei Seleuş va ţinea 

licitaţiune publică în ziua de 2:> fe
bruarie 19_8. in biroul notarial pentru 
fi.lrnizarea illor 4 vagoane lemne de 
fo.:: necesare primăriei şi notarulut. 
calitatea l-a cer Ş1 fag şi 2 vagoanf' 
It mne de foc cal tate a )-a cer şi fag 
necesare şcoalel primare de Sht din 
Seleuş pe anul 1~28 

Furnizori doritofl de a se angaja vor 
lnalda ofertele inchlse şi sig LHe prl 

mârlrl comunale până in seara z'lel 
de 24 Februarie 1928. 

Llcl!cţ'unea se va ţinea cu respec
tarea art. 72-HJ din lego>a cont. pu
blice. 

Calciul de sarclr I se poate vedea 
zilnic intre orele 11-12 În biroul 00-

tarldu1 din Srll'UŞ. 

Sel~u3. Ia '1 Decemvrie 1927. 
No. 062. Ptlmdria 

No. 8:6/1921. Primăria com. C1Dtel. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Primăria comunei Cinte! publică li

citatie pentru vânzuea unul armăsar 
neapt de pt ASII! pe ziua de 17 lanu~ 
arie 19.!8 ora 9 a. m. în piatul săp
lAmânal din Ch şineu-Crlş 

Preţul de str:gar.e va fi 4000 lei. 
Cond ţlunile de lhltaţie se pot ve

dea ZtlOlC in biroul nttar!al. 
Dacă licitaţia rămâne fără rezultat 

se va ţine o "ouă licitaţie in zIUa de 
31 Ianuarie 19L8 la ora 9 a. m. tot 
În platu! din l hlşinfu-Crrş. 

C'nt 1, la 6 Dec. 1927. 
No. 559 Primaria. 

(1' 

P::!g.3 

No. 8!.7/ 9~7. Primăr!a corn. Cintel. 

Publicaţie de licitatie. 
Prtmăf1a comunala Cmtel publică 

licilaţ·e pe"tru vanZdrea trf'Sflel depe 
rârul "Hoduţ tI< Îa ZIua de 14 lanuarte 
tY22 a. m 9 ore ld f1ţ1 focdul. 

Ca erul de Sarcini se poart' vedo'a 
l inlc Îi} biroul notJrial din Cîllttl sub 
,lur ta orelor ofn.:ioase. 

C'ntei, la 6 De.:emvre 1927. 
No. 560 Primdrra. 

No. 825/19L7. Primărta corn. C\Otet. 

Publicafiune. 

. 

Prim~rja Clntt>1 publIcă licitaţie pe 
ziua de 31 Dec 19~7 ura 9 a. ro pen
tru ex~rt ndarl"a servIciului de cărauşle 
comuuală pe anul ,1928. 

Licitaţia se va ţinea in conformitate 
cu art. 70 - 83 din legea cont. publice. 

Condlţlunile se pot vedea zilnic ill 
biroul st:ccetariaI. 

Clntel, la 30 Nov. 1927. 

No. 558 Primdria. 

No.1078/19.7. Primăria corn. Crrmel 

PubHcatiune. 
Primăria comunei Cermel publică 

liCitaţie pub\lcă pe ziua de :t9 Dec. 
a. c. Ia ora 10 a. m. pentru arendarea 
lotului zootechnic pe anul 1928 in 1n
lindere de 2!) jugh. Unete. 

Pn:ţuI de str g 1re e~ t~ 5000 LeI. 
LICItaţia se Vei ţInea in localul pri

măriei în conformitate cu art. 71.-78 
din Itgea contabilltătll publIce. 

Cermel, la 15 Noemvrie 1927. 
No. 573. Primdria 

No. 1202/ 1 9~7. Primăria corn CermeJ 

Publicat1une. 

Prlmârla comunei Cermef publică 

llcitat'e publică pe ziua de 29 Dec. 
a c la ora 3 d. m. pentru artndarea 
vAmII de plat şi oborul comunal pe 
anul 1 ~28 

Pn tul de strIgare este 100 oon Lei 
Caietul de sarcini se poate vedea in 
orele oficloase tn canCt Iaria notarIal!. 

LIcitatia se va t ne in localul primă
riei in conforml tate art. 7l.-72 din le
gea cont. publ. 

Cerme f, la 15 Noemvrie t921. 

No. 077 Primdria. 

:.: 
559 

(ea mai mare economie O .. puteti face 
daca incălziţi locuinţa, bit-ourile, atelierele cu 

COC S de SILEZIA 
care se vinde la Uzina de gaz Arad, cu preţul de lei 330. 

- 4 I 

Avem în depozit şi un asorfiment special de sobe pentru C'ocs 
pe cari le punem la dispozitia publicului cu preturi foarte convenabile acor
dând şi Înlesnire de plată În rate lunare. 

Prin aceste sobe puieţi economisi 40°10 fată de sobele încălziie cu lemne. 
Sobele- St" pot vE'd--a in prAvălia rzfn~l()r COlUun~,le dfn Str Emfnt"scu No 
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Prin~eti oCHzia 
şi Va aprovizionaţI cu 

coc S d~e SILEZIA 
. \ .-0 şi ANI N A, 
de eea mai Înaltă calorie, 
dela FABRICA de GAZ 
a ORAŞULUI A R A O, 

pe pretul redus de lei 330.--10U kur. 
Grăbiţt inainte de a se 
t'puiza stocurile existente. 

No. I ()Q1/1907. Primăria corn. Cermel. 

PubHcaţiune. 

In ziua de 15 Decemvrle a. c. la 
ora 3 d. m. se vinde prin Iicltatlt' pu
blică 3 vierI. licitaţia s.e va ţ ne in 
localul primariei în cont. cu art. 72-78 
dm Itgea cont. peblice. 

PI etul de strigare 12000 Lei. 

eermel, la 28 O.:t. 19L7. 
No. 572 Primăria 

No. 1312/9:.!7. 

Publicaţiune. 

Se publică JleI,atte publică pe ziua 
de 15 lan. 1928 pentru esarendarea 
dreptului de a percep .. vama târguri
Jar d n comuna Zerind pe dl rata dt 
3 ani. 

Llcltaţta se va tlnea la ora 15 ln 
biroul prlmarululln con!. cu art. 72-82 
din legea contab. 

LicItatia va fi orală. Conditiile se 
pot vedea sub orele oficioase in bi
roul PCI mărlel. 

La caz de va rămânea fară rt'zultat 
se f xează termen nou pe 30 Ianuarie 
19,,8 oara 15. 

Zerind, la 8 Dec. 1927. 
No. 5f>3 Primdria Zerind. 

Primăria corn. Mândruloc. 
No. 1447/1927. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Mândruloc, publică 
licitafiune cu oferte Închise pentru fur
nizarea materialelor necesare la intre
tinerea in bună stare şi circulatie a 
podurilor plutitoare din corn. Mândru· 
loc şi satl;ll Cicir - precum 30 kg. 
oleu. scoabe şi muşchi, pe anul 1928. 

Licitatiunea se va finea in ziua de 
21' Ianuarie 1928 În birou) Primiiriei 
la ora 10 În conformitate cu art. 72 83 
din Legea contabilitătii publice. 

Mândruloc la 7 Decemvrie 1928. 

No. 567. Primaria. 

No. 1446/1927. 
NotaTlatul comunei Mândru loc; 

Publieaţiune. 
Primăria comonel Mandrul,)c,pub'kâ 

Itcitllt unt peutr Il furnlzart a alor 400 k{. 
gaz: lamuao\ ntcesar pentru Iluminat 
localurHor aparţlntto~re Primăriei co· 
munale pe anul 19.28 

LI~llatlUt1ea ::.e va tine in biroul 
primariei comunale in ziua de 21 lan 
1918 ora 10 fn cOI,formltate cu art 
72-83 dm Legea contabl1tăţil pu
bbce. 

Mândruloc, la 7 O cemvrle 1921 
No. 5t.8. Pllmaria 

Yl&2i a 
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P.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ . • 
~ Prima Fabrică de Ghete din Sibiu 50 A. ~ 

~ ~ 
j ~~~. Dela 12 până la 24 Decembrie ~ 
~ ~ ~~ acordăm pentru toate produsele ~ 
~ noastre 10 010 reducere de Crăciun! ~ 
~; lC{~ 
~ 1 ~:~:~ ~ ~~~ţ~"h~~Wt~ Maria 34. ~ 
~~~ Depozite de Fabrică: Bra~oy: Strada Printul Carol. 5. ~ ~'\\ Medlaş: Strada Stefan. ludw,g Roth No. 3.. b!<!~ 
~ Q / I Arad:,~ But Reg Mana Nr. 2. .i70 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

No. 769/1927. 
Prlmărla comunală Miniş. 

Publicaţfune. 
Dreptul de vânător depe hotarul 

comunei Miniş cca. 310 j, g. să elA in 
arendă pe timp de ti ani, cu iocepere 
del" l. Ianuarie 1928 până la data de 
:.H Decemvrie IV33. - L1cltdţlunea se 
va ţ1 nea in lo:alul Primăriei comu· 
nală in ziua de 8 Ianuarie 19~8. 

Pretul de strigdre Lei 600. 
Mlnlş, la 2 Decl'mvrie 1947. 

No. 565. Pnmana comunală 

No. ] 445; j 921. 

Prirrăria comunei Mândruloc. 

PubHcaţiune. 
Primăria comunei Mândruloc pub

lică Iicltaţ'une publică cu oferte in
chlse pentru furnizarea a lor 4. va
~oane lemne de foc de 1. calitate ne
necesare Primăriei ii Dotaruiui comu
nal pe anul 1~28. 

Licttaţtunea se va ţine în ziua de 
20. Ianuarie 1921:S. in biroul primăriei 
la orele 12. în conformitate cu art. 
72-83 din legea contabilltătl1 publice. 

Mândruloc. la 7 De;:;emvrle 1921. 
No. 566. Primaria. 

No. 1098/IY27. 
Pnmăna comunej Cermei. 

. Publkaţlune. 
In z'ua de 15 Dec. a. c. ora 3 p 

m. se vmde prin licitaţie pudică 3 tauri 
neapţi. 

Licitaţia se va ţinea în localul pri
mariei in conformitate cu art. 7"1. şi 

următorii din L, gea cant Pucllce. 
Preţl.ll de strigare bOOO Lei per bu

catlL 
Cermel, la 28 Oct 19.::7, 

N" 5,1. Primăria. 

Ministerul mUl1cJi, coopera11unfl ,1 
ASIgurărilor Sociale 

Inspectoratul Munci Reg'unea Xli Arad. 

Coacurs 
La Inspectoratul MunC"i! din Arad 

este vacant postul de şef de birou 
el. II-a. 

Examenul pentru ocuparea aCE'stul 
po~t se f xellză pentru ziua de i9 
DecemvrJe 1927 orele 9 dimineaţa la 
Inspectoratul Munci din Aua Bul~ 
'lordul Carol No. 48 

Candldat'l s~ pot InscrIe pAnă tn 
Nu. G ) ~7Kll YL.5;7. ziua de 27 Oecemvrie a. c. şi tr .. bue 

Judecătoria rurală Şiria. să posedă o diplomă UalvE'rslhră sau 
PubHcaţiune de Iteraţie. a unei şcoli superioare echivalente. 

Odată cu cererea de inacrlere can. 
Subsemnatul delegat judecătoresc didaţli vor inainta. 

aduc la CUnOş!h1ţă publică ta sensul 1). Actul de naştere. 
art. IX. din 1881 § 102 resoectlve XLI 2). Actul de naţl.JDaiftate. 
din 1908 ŞI § 19 cum că lucrurile ur- 3). Certificat de sănătate, 
mătoare ş. a. 1 duh P. t canapea, 1 4). Dovada că a satisfăcut serviciul 
oglindă, dulap cu culină masă, scaune, militar. 
dulapuri de haine, toalet execvate în 
Pân:ota ln favorul urmărltorulul Dr. 5). O declaraţie de IImbele stralue 

ce posedă in afară de limba română. 
Carol Neserlorde impotriva urmărltulul 6). Diploma de studll 
dm comuna Pâncota pt'ntru incasarea . 

. tiI i d 10 000 L i I 7). Eveotuale certificate dela a!te capI a u u e. e Ş acces. I 

t I I 17200 L I 
. autorităti ori referlnţt' dela persoane 

pre u te a e, se vor vmde 
. I'f ţ' bli Il t. . d 17 particulare cu care a avut relat1unl prm ICI a le pu Ca n llu:a e . 

D 
. 1927 14 .. de serviciu, adică a fost in. in ser-

ecemvrte ora a. m. m co- i I I 1 
Pâ 

' . v c u or. 
muna ncota la caII urmltrltulul. Examinarea se va face de o comisie 

No 1447-19~7. lntrucât mobilile sechestrate ar fi instituită de Minister şi examenul va 
PăI i Mâ d 1 fost l'xecvate şi de alţii şi aceştia 

. rlm r a comune n ru OC. ş'~ar fi câştigat drtptul de acoperire consta din probe scrise şi, orale asu-
PubIicaţiune I licitatia prtzentă este ordonată so om pra organizărei Minister Jiul Munci, 

Primăria comunei MândruJoc, publică favorul acestora în sensul art. XLI. legislatia muncII şi doctrină aocialA, 
Jlcitaţlune cu oferte închise pentru fur- I din 1908 § 20. d ă Hmba romănă, geografie ,1 istorfa 

românilor. 
mzarea materialelor necesare la IDtre- Şlrla, la 23 Noemvrie 1927. In hpsă ce cancHdati cu diplome 
flneTea În bună stare şi circulllţie a 1. Ceoky. 
podurilor plut,toare din comuna Măn. delegat Judecă,loresc. uolvfTs\tare prin excepţie se admlt~1 

C 30 k 
No. 5,,4. baealoreaţi. 

druloc ŞI s .. tul lelr - precum ,g. 1-

oleu scoabe şi muş'hi. pe anul 19:.:!8. Arad, la 9 Decemvrie 1927. 
, No. 76~/IY21. 

Llcitaţ 1 unea se va tme în z ua de Prlulărla comunală Cladova. Şdul reglunrf Arad Insoecfor Centrat 
PltfU Q. Popescu. :lI lan'J3rie ]928 îa biroul PrImăriei 

la ora 10 în conformitate cu art. 72 83 
din Lrgea conttlbiiltăţlt publice. 

Mândruloc, ]a 7. De.:embde 1927. 
No. 567 Pflmdria. 

No. 1200/1927. 
Prlmâna comunei Cerme! 

Publicaţiune. 
Prlmlrla comunei Ct'rnei, pnbliră 

Iteit tle pt blleă cu oferte inch'se, pe 
ziua de 29 Decemvne a. c. fa ora 8 
B. rn. pentru furn1zuea a lor 2 man
tale, 5 costume şi .5 capele de laInă 

necesare guarztlor co.nunali. 
Lidt"ţ'a se t ne tu localul primăriei 

in cont. cu art. 72 '/8 din It gea can. 
publ. 

Ct>'mt'i, la 15 Noemvrle 1927. 
No_ 576 Primaria. 

PUblIcaţfune. 
Dreptul de vânătoarp depe hotarul 

comunei C1adova, cca ju". să dă ÎD 
arendă pe timp de 6 anI, cu îect-pere 
dela 1 Ianuarie 19~8 până la data de 
31 Dt'cemvrie 1933. - Llci1at iunea se 
va ţInea În localul primăriei comunale 
Mimş in zIUa d~ 8 lanu 4r i e 1928. 

Prtţul de SlClgare lei 3.:5. 

Cladova, la 2 Dt'cemvrle 1927. 
Primaria comunald 

No. 564 

No 580 

.Â ... A. ............. 
Citiţi Şi răspândJtl, 

ziarul 

"TRIBUNA NOUĂ,"" 
...".~ ...... ~ .. 

.. , u • n. b 

t ____ _ 

In m~reH ~răU3Ii~ IUliU ~[6[~U~ ~iD Hra~, Bul. ft~~inH Maria 
se găsesc cele mai frumoase CADOURI de CRĂC1UN, 

pentru copii, genti pentru dame~ gramafoane~ cărucioare 
de copii şi mare depozit cu articole de sport. 586 
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No.53 

'No. 82~/t927. 

Primăria comunei Cintei. 

Concurs 
?ti -năria comunei Cfntei pubBcă 

concurs pentru itld~olinlrea de Imole
gat de brou pe lângă retributtunile 
prE'văwt~ în b'lget. 

Cererile adj lstatp conform 8rf. 7. din 
reg -6tatutulUI fancţlonarilor publ'ci ni 

se vor inainta până la 31. Dec. 1921. 
Contel la 6. Dec, 19L7. 
Primar: Notar. secr. corn. 

Teod"r Şuteu. M. Hettmann. 
No. 55.). 

No. 823j9â. 
Pri măria comunei Clntel 

COnCurs 
Primări:! comunei Clntet 

COD<"urs pentru Indeplmlrea 
de clIssier comun~1 PE' lângă 

1iunt' prevăzute Îra buget. 

publică 
postului 
retribu-

Cererile ar justate conform art. 7. din 
rtg. statutului funcţionarilor publl~i 
ni-se vor inainta până , .. 31 Dec. 1927. 

Cintei la 6, Oec. 1927. I 
Primar. Notar secr. corn. 

Teodnr Şuteu. M. HeUmann. 
NJ 556. 

No. 824/19t1. 
PrimărIa comunet Cintei. 

Concurs 
Prlmlrla comunei Cintef publică 

concurs pentru 'ndeplinlrf'a alor 2 po
sturi de guarzi cnff,unali pe lângă re
ir but unile prevăzute fu bugetul anu
lui 1928. 

Ct'renle adjustate conform art. 7. din 
frg. statutuluI functionarilor publici se 
vor Inainta primăriei comt;nale până 
la 31. Oec, 1927. 

Cintel la 6. Dec. 19,,7. 
Primar. Notar s'cr. corn. 

Teodor Şuiea, M. H~ttmann. 
No. 557. 

Romania 
Comitetul Ş :nlar judeţean Arad. 

Nr. 2155/1927. 
Arad, la 10 DecemvrJe 1927 

PubHcaţiu~e 
Se aduca la cunoşt'nt~ generală, că 

iu ziua de 4 lan uare 1928, la ora 10 
a. m. se va ţinea o nouă Iic1taţiune 

publi. ă În localul Prdrcturti judeţului 
Arad şi la primăria comuneJ Pe.:ica 
pentru darea in intreprindere a lucră
rilor de reparaţiuni necesare la oficlIle 
şcolale din comuna Pedea, in baza 
devllelor fntocmite de Serviciu tehnic 
jUdetean al judtţlJlui Arad. 

Spesele de reparaţi uni suat 252080-
Lei. 

Uc!taţiunea se va ţine in conformi
tate cu It gea conta biJităţ1l publice 
(Art. 72 ._8.~) şi cond tiunile generale 
pentru Intreprinderi de lucrări publice 
şi cu oferte inch se şi sigdatp pe cari 
concurentii le vor inainta Comitetului 
şcolar judetean şi comltetulut şcolar 

rural dia Peclca in ziua ltcitaţiuoil la 
ora 10. 

Arnatorlt odată cu oferta, iasă se
parat (nu în plic) vor prezenta rf'cl
pisa de garanta provizorie depus! ta 
Adminl:;traţla Flnancială din Arad. Ca 
garantA provizorie se va depune 4% 
sumei ofwtf, insă numai în numărar 
sau af,'cte de stat. 

Amatorii vor dovedi cu acte justlfl~ 
.cative, că Indeplinesc condlţiulliJe It'gale 

aa 

TRIBUNA NOUA 

Biroul Electoral central al jurleţnlul Arad. 

Publicaţiune. 
NoI Or. Sever Barbura Primul Preşedinte al Tribunalului Arad şi pre

şedinte al biroului electoral central, in baza art. 193 din legea pentru 
uOIflcarea administrativa, aduc la cunoştinţă publică, că pentru alegerea de 
consilieri şi supleanţi judeţen\ ce urma a fi aleşi ta ziua de 10 Decemvrie 
~927 s'au depus două liste de candidaţi, din care una a fost respinsă ca ne 
ÎntrunlOd cond,ţlul1Ile cerute de art. 175 dm legea pentru ·unjfi.;area admin!
nlstrativtl, astfel că a rămas numai una slngură pe care a proclamat-o aleasă 
cu următorii candidaţi: 

Consilieri: 

Dr. Mihai Mdrcu~ 
Dr. Ioan Ursu 
Ro mul Venşan 

Sie/an M<.Jtel seu 
Constantlll Simincean 
Dr. Zulian Krenner 
Traian Muger 
Dr. Gheorghe Sdtbu 
Dr. Romul COloiM 
Giigor Ţiriac 

Vlctvr Nasta 
Dr. GheOfghe Henţiu 
Nicolae Şrrbanl:scu 
Dr Be"-tdict Uflgurtanu 
Andrei Hartmunn 

Dr. Remus Chiem 
OctaVian Ispravnic 
Gheorghe Pleş 
Kocsy Eugen 
Dr. Valeriu Sudu 
Ludovic Donarh 
Atanasie Halmal!ean 
Ftrdinand Pascu 
Nicolae Corb 
Romul 1 auceanu 
Ioan lo,71ifaş 

Dr. Aurel Navac 
Atanas;u knvacs 
MJlIJi Schmidt 
Traian Ghiurcovicl. 

Supleanţi: 

Petru Ba/fa 
Mergi Cheorghe 
Pera Cup.;rescll 
Nicolae JOllota 
Virl!il Frenţiu 

Gheorghe Butura 
Atanasie Mtirculeseu 
Pavel Dreucean 
los;! Vulpe 
Nzcolae Ptiuşeşti. 

Arad, la 2 Del:emvrie 1927. 

Prt'ş:·dfntele Biroului Electoral Central. 

Prim Prrşedinte: 
Dr. Barbl/ra. 

....,.. u .e UF44 .-u 
Pri"'ărla Comunei Adea. 

No. 670/1927 

P. tblicaţlune. 
Primăria Comunei Adea publică li

citaţie cu termen scurt pentru furni
zarea alor 6 vagoane p'etrş cu dimen
ziunea 3-4 cm. neCl'sa~ pe drumul 
comundl Adea-Chişint'u-Crlş. 

Caietul de sarcinA se poate vede 
zilnic in biroul Primăriei. 

Licitatia se va ţine În cont. cu art. 
72-80 din L. C. P. pe ziua de 30 
Dec. 1927. 

Primdlia. 
No. 582 

.. ,.." $ .... .... " 

...... 
Grefier: 

1. Daescu. 

Primăria Comunei Adea. 
No. 671/1921. 

Publicaţiune. 

Primăria Comunei Adea pnbJjcă li
citaţia cu of~rt<." înt h'să şi sigilatA 
pentru darea În arenda pe 5 a01 con~ 
secutlvi începând la Aprilie 19~8 a 
cârciumel comunale. 

Orertele împreună cu vadiul de 5~ 
vor inainta Primăriei până la 27 Ia
nuarie 19t8. 

Co ,dltlunlle de licitaţie se pot vede 
intre or;le oficloase la P,lmăria. 

licitaţia se vaţmea io cout. cu art. 
72 şi următori din L. C, P. la 28 Ia
nuarie 1928. 
No. 583 Prim d ria. 

• -

pentru de a putea lua parte la inke- __ ~~~&~_~·~~~·~,~~~_~W~~~·~.~"~~4~"~~~4'~'~~~~·~.~·~~~·~"~·~·~~"~. 

prinderl de lucrăr! publice. I 
. Devlzele, cnndiţlun le şi planurile I !) In atelierul foto~rafic @ 
relative la acestea lucrări se pot ve- r------... f;JI .... -----""'"'i 
dea in biroul Comitetului şcolar ju- tllH nnr,v ARAD, Bulevardul Regina Maria 8 
d~ ţean la Prtfectura j udeiulul. camt'fa U JIU I Vis-o· vis cu Prefectura. . 
Nr. 43 şi la Conilletulu! şcolar din 
:omuna Peclca. 

Prf'şedlnte 

p. Prefect: S~cretar: 

1),. Lazar (ss). V. Spatmu (~s). 

Nr. 581 

• 

De sărbătorile Crăciunului se pregătesc cele 
mai frdmoase FOTOGRAF,I, lucrate cu mara 

atenţie, artistic, după gust ,i comandă. 
Afelierul este încălzit în permanentă. No. 587 
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Cronica sportivă. 
-~ - ---

n M f f 8-T H C Uimisoara) 4:1 (U:l) 
Deşi iarna se apropie ameninţător, aşter· 

nând pământul cu zăpadă. tutuşi sportul de 
100:oall nu încetează Încă. Duminecă în ziua 
de 11 Dec. a. c. pe când fulgi"' mari de 
/.ăpadă cădeau din norii plumburii pe arena 
Gloria CFR, s'a diRputat un matsch amical 
foarte interesant, iutre echipele AMEFA.'Şi 

TAC din Timişoara. Ambele echipe s'au 
prezentat în cea mai bună formaţie posihilă, 
astfel, in AMEFA am r~văzut pe Auer Il, 
Vasvari, Schvarcz şi încă câteva elemente 
noui. Pe lângă toate aceste, jocul a parcurs 
În cea mai mare parte într'o absolută mo
notonie, fiind lipsit de orice senzatie Bau 
emoţi,'. TAC, prm jocul manifestat ne-a de
cepţionat şi ne face impresia unei echipe 
care decade zi cu zi. AM EFA, deşi a fost 
în superioritate, aproape sub toata durata mat
schului, n'a desfăşorat un joc după cum 
eram aşteptaţi, Îndeosebi Vas\-âri şi Auer Il. 
Repriza 1 se termină cu 1:0 În favoarea 
echipei timilşorene, insa in repriza II. decă· 
zând cu totul, AMEF A îşi -aSigură victoria, 
prrn goaluriIe date de Auer Il şi Schvaccz. 
Arbitru: Szabolcsi (uloria). 

-0-

Ferellc;miros-Jugoslavia .1:1 (2:0) 
Sparta-G,dota Seraj Constantinopol 8: 1 
Florisdorf-Grodjanski 2:1 (1: 1) 
Ferenczvaros- Beogradski 4:1 (2:1) 

Budapesta: 
Buaai :13-Atilla 3:2 (t:t) 
III ker.-Nemzeti 2:2 (2:1) 
Vasa~-Bas''ya 5:2 (1:0\ 
lijpest - Sabaria 4:2 (3:0) 
Slavla- HunglAria 2: 1 (t :0) 

Revanşa n'a reu~i! echipei maghiare Hun· 
garia, căci Slavia fiind În majoritate, o În· 
vinge cu uşurinţă. 

Patinaj ,i tenis În sezonul de iarna. 
Aflăm cu deosebită plăcere vrednica ini· 

ţiath'a luată de conducerea inimoa~ă a Aso· 
ciaţiei Sportive Române Gloria Cfo'R din lo
calitate, spre a satisface pe cei iubitori de 
sport să cultiveze pe lângă sportul de iarnă 
patinaj şi tenis (pe teren acoperit) au făcut 
toate posibilităţile şi Înlesnirile în acest scop, 
prin dl Dr Gheorghe Sârbu advocat, şef"Jl 

sectiei de patinaj şi tenis al Asociaţiei Spor
tive Române GlOri t. Amatorii se pot pre-
zenta În a('cst scop la dl Or, Gh. Sârbu; ----
spre a cere informaţiunile necesare_ 

Ovidiu Ionel Goicea. 

Primăria comunei MâDdruloc. 
No. 601j1921. 

Publicaţiune 
Primăria comunt'i Mândruloc, pu

blică Jlcital'une publtcă cu oft:>rte 10-
chjse pentru dart'a În Întreprindere a 
lucrărilor de tâmplar şi dUigher Drce
sare la repararea generală a primăriei 
comunale. 

Licitatiunea se va ţIne rn biroul 
p-imărlel, în ziua de 16. Ft:bruarle 
)928 ora 10. În conformItate cu alt 
7 ,!- 83. din L~ gt>a conta blll1ăţ '1 publice. 

CaIetele de sarcini împreună cu de
vlzul şi planul se pot vt'dea in biroul 
not -rial În orele de srrvlciu. 

Oferanţil odată eu oftrta vor dtpune 
şi un vad u dE" 10 % precum şi acttle 
doved ItOCl re despre lucrănh: mal im
portante executate de dânşii. 

Mândruloc, la 10. Dectm 'rle. 1927. 
No 534 PrJmd' a 

Pnmăria comunei MAndruloc. 
No. 601/1921. 

Publicaţlune 
Primăria comune; Mândruloc pu

blică llcitaţlune publIcă cu oferte in
~hise pe ziua de 15 f. bruarit' 1928 ora 
10, pentru darea in 1UtTPprindere a 
lucrărilor de Zidar necesare la repara
rea primăriei .:comunale. 

Publfcaţ1Unt"a se va ţine in biroul 
primăriei in ziua mal sus numită it1 
conformitafe cu art 72.-73 dm lrgea 
contaollltăţ,j publtce. 

Catetul de Si:lf ~iol imprl'ună cu pla
nul Ş1 devizul se pot vedea în orele 
de st'rviciu in biroul Dotarlal. 

Ofertanf1i odată cu dppuntrea vor 
dt'pun~ şi un vadlu dt' 10% din suma 
oferită in numerar sau in efc.-cte re
euoos:ute de stat, precum şi actele 
dovedltoare despre lucrările mai im
portante executate de danşll. 

Mândruloc, la 10. Del:emvrie 1927. 
No. b8.J Przmdria. 
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InfORmff"Clunl 
ti. S. R. Principele nico

lae tn jUdetul ftrad. 
La vânătoarea pe care a făcut-o A. 

S. R. Prlocipele Nicolae în pădurea 

de la Socodor, ln zilele de 5 şi 6 De
cembrIe, au luat parte şi M. S. Re
gele Geurge al Greciei cu fratele său 
Paul, prinţul Caii mach, OI lstrate Mi
cescu deputat şi decanul barou lui de 
Ilfov, OI Senator şi prof. universitar 
Dr. Manolescu, Duii Or. Andronescu 
Durma, UZareliCtl, Dl Eug. Ciorogaru 
Inspectorul vânătoarei din Ardeal 

Populaţia din jurul Ch'şlneului· CriŞ 
i-a fă~ut A. S. R Principelui Nicolae 
O maOlfestare de simpatie, I~r la masa 
de seara Dl Pn:fect 1. Georgescu i-a 
prezentat feli.:itări În numele popula
ţie! judetului Arad. 

In tot timpul mesei corul mixt al 
comunei Vărşand de sub conducerea 
dlstinsului invătător Ponta a căutat 
mai multe arlt şi doine naţ!onale. Oa
speţii au fost plăcut impreSionaţi, Iar 
A. S. ~R Nkolae a mulţ'Jmlt Dlui. 
Prefect 1. Georgescu pentru frumoasa 
serenadă. 

* 
. ~. Ridicarea coletelor poştale so-
site din străinătate. Camera de Co
cemerţ şi de Industrie din Arad pune 
În vedere tuturor comercianţilor cari 
primesc mărfuri din strAlnătate cu 
posta, să ridice coletele poştale dela 
Oftciul Poştal No. 2 din Gară, in 

termen de cel mult 15 zile dela data 
primirei avizulul, fiindcă in caz contrar 
ele vor fi inapoiate la locul de orlgină. 

* 

, 
Svonul răspâodit de pescultorli în 

apă turbure, că vor avea loc alegeri 
judetene este pt'deantregul falş. HJ
tărârea tnbnnalului, care a proclamat 
Ilsta hberală aleasă, rămâne definitivă. 

'" 
In ziua de 1 Decemvrie s'a făcut re· 

ceptiunea localului nou de ,coala din 
Otlaca, iar tn ziua de 8 Decembrie s'a 
fAcut receptiunea localului de şco ali 
din Sebiş. 

'" 
AHtieul nostru Dl lnspecfur şcolar pri-

mar N. Cristea a fost Teparti::at peri/TU 
judetele Arad, Timiş· Tar07/lal ,~i Mehedillti. 

'" 
M;nisterul lnstru.:ţiunii Publice pe 

baza raportului Dlui revizor 0ldr1u a 
aprobat pentru şcoaleli! primare dIn 
Arad orarlul cont'nuatlv de la 81f~ di
mineata _până la 11/ 2 , 

* 
Domnul Dr. David Popovici 

medIC veterinar primar, a fost 
numit cu data de 1 Decemvrie 
a. c. şef medic veterinar al muni
cipiuiui Arad. 

Teatrah 
Vineri in 16 Dectmbre Teatrul Na

ţional din Cluj va reprezenta tn Teatrul 
orăşănesc dio Arad Pescuitorul de 
umbre, piesă in 4 acte de Jean Ser
ment, cu preţuri reduse. 

Luni 19 Decembre Compania drama
tică dela Teatrul Mic din Bucureşti 

sub conducerea O-]ul Mişu Fotlno va 
reprezenta: Altul]a rând comedie în 
3 acte de Yves Miraode şi Mouezy-Eoo. 

(elegrame de multumiri CI lmpr. unguri. 
Improprleti'lrltl l 

mUDa Variaş, jud. 
vernului şi Legii 
arele telegrame: 

ul"guri, din co· 
Arad an trimiS gu
Naţiunilor următo-

Domnului ViTltilă Brălianu 
Primministru al Tărli 

Bucureşti. 

Noi ungurii din comuna Va
riaş, jud. Arad, cetăţeni români, 
astdzi fiind improprietariti defi
nitiv deopotriva ca şi fraţii ro
mâni din alte comune şi deve
nind astfel stdpâni pe o bucată 
de pământ muncită de altă daM 
numai pentru alţii şi la aceasta 
mare serbdtoare fiind faţd toate 
autoritătile, in cap cu DI. 1. 
Georgescu. Prefectul judeţului, 
trasmitem Excelenţei Voastre şi 
Intregului Guvern, pe lângă de-' 
votamentul nostru neclintit de 

buni cetăţeni români dar şi re
cunoştinţa noastrd pentru marea 
dreptate, ce ni-se face prin Un
proprietdrirea ce o căpătăm ca 
şi ceilalţt cetăţeni de origind 
români!. 

Să trăiţi Excelenţă! 

Trăiască Dinastia! 
Trăiască şi Înflorească 
România mare. 

in numele celor lmproprietăriţi: 
Mtikos Ferencz 
Guldcs Mathia 
Ordodi Pavel 

.. 

Domnului KoJban 
Secrdarul liget Naţiunilor 

Genova. 
Noi, ungurii din comuna Va-

I riaş, Jud .. Arad, cetă~eni ro",:âni,. 
Vă manijestăm toata bucurta ŞI 

recunoştinfa noastră, că azi am 
fost definitiv improprietăriti, 

deopotrivd ca şi fraţii români 
din alte co mune, şi astjel deve
nind stăpâni pe bucafn de pă

mânt muncită altd datd numai 
pentru alţii. 

In chipul ecesta ne ardtăm 

toată recl1noştinţa noastrd celor 
cari ne-au tratat cu o egald griie 
părinteascd cu cetăţeni de ori
gind română. 
in numele celor improprietăriţi: 

.Ouldes Matei (ss) 
Mdkos Francisc (ss) 
Ordodi Pavel (ss). 

BIBLIOGRAFIE. 

Cunoşt;nte Folositoare Seria C. No, 
28 Ţara Ba,rsei de NIcolae Orghidan, 
profesor preţul Iei 5. 

Cunoştieoţe Folositoare Seria C. No. 
29 Vechiul tinut al Sucevei de V. Ciu· 
rea, profesor pretul lei 5. 

Cunoştinţe Folositoare Seria A. No. 
38 Electroliza şi Elec:trochimia N. N. Bo
tez, profesor pretul lei 5. 

Reclama 8 sufletul Comertului. 
Primim reclame de Sf. SărbUori . 

PrilDul congres general al 
asociaţiei Medicilor în Arad. 

Programul 
Congresului ştlinţ'fic al Asociaţiei generale a Medicilor din 

România 18--19 lJecemvrie 1927 Arad. 

ZICA I 
Duminecă, 1 S Decemblie f:J:: Î OHI 9.:; o 

SALA PALATULUI r.ULTl1RAL 
Cu"ânt dc deschidere al Prcsidentului 

Asoc. gen, a !\Iledicilor: d praf Dr. X. 
Gheorghiu. Constituirea bioroului Congre
sului. Cuvântările reprezentanţilor autoritil' 
tilor. 

Ora 10_30. - Raport despre i'm-ali::ia 
infantilă de p,·,~t; Dr. Titlt Gane şi ])", 
Al. Skileru. 

Ora 11 30 - Raport despre Tralameu. 
tul actual al blenoragi('i de Dr. V. T"~fr/, 

Ora 13. 
'* 

Masă colegială. 

* 
Ora 16 Sala Palatului Cultural. Ra-

port despre Trata'menlul aborfit, al sUilisullli 
de d. prof Dr. S Nicolau 

Ora 7 30 - Conferinţă publică d prof. 
Dr Dimitrie Ionescu despre: Cum Irebut! 
dusă lupta contra fubermlnzei (proectlUni.) 

* 
Ora 20. - Masă. 

Ora 22, - Auditie muzicală în onoarea 
Congresiştilor. 

ZIUA li-a 

fAmi, l.fl Decemb,-ie 192, ora 9 

SALA PALATULUI CUL TFRAL 
Comunicări 

1. Prof. Dr. D. Ionesw: Noui cercetări 

asupra nervilor inimii (nervii cardiaci to· 
raeiei.) 

2, Dr. ]>oenarll- Căplescn: Transfuzia 
sanguină directă În terapeutica actualii. 

3 Docent Dr. Pop AL (Oradea): Cho
lecistitele din pllnet de vedere chirurgical. 

4. Dr. Cosla R. (Oradea): Cancerul 
ovarial Krukenberg. 

5. Docent Dr. Pol' şi Or Galdiiu (Oradea): 
Arsurile stomacale Cl1 sodă caustlcă, 

6. Dr. Matei 1. (Oradea): Principiile şi 

mijloacele de combatere ale bolilor sociale. 
Rezultate obţinute în jud. Bihor. 

7, Dr. Rujdea N. (Orade.:t): Noui încer
cări terapeutice în Parkinsonismul poS1.en
cefalic. 

8. Dr. Munteanu L, (Oradea): Constatări 

şi principii noui in combaterea Rifilisului în 
armată. 

9. Dr. Christof Nic, (Sân Nicolaul Mare): 
Deviaţia nucleară la stânga a celulelor neu
trofile. 

10. Dr_ Georgescu Marius (Bucureşti): 
Profilaxia şi tratamentul infecţblor puerperale 
îu Inst. clmico obstetrical din Bucureşti. 

11. Dr. AJbu S. (Arad): Cercetări isto· 
.... .,., . 

logice din domeniul ginecologiei în deeseQi 
cu privire la cancerul uterin Rezultatele te
rapeutice ale InstItutului de Ob~te!ric:ă şi 

ginecologie din Arad. 
12. Dr. Radu (Arad): Complicaţiile n-e~. 

voase In vaccinaţia ant'variolică. 

13. Dr. Copăceanu (Arad): Criza nitritoidâ 
şi acidoza 

14 Dr. Cucu \'. \Arad): O stB.tistică 

privitoare la miticarea populaţiei în oraşul Arad 
pe 10 ani. 

t 5. Conferenţiar Dr. Alexandrescu - Dresca: 
Oxigenoterapia subcutanată lŞi intravenoasă. 

lIS, Dr. Kardoş G. (Arad!: Puericulturi. 
17, Docent câmpcan Liviu (Braşov): E· 

tiologia şi profil,xla guşci end('mice. 
18, Docent Tetu (Bucureşti): Tratamentu[ 

pn~ventiv al stric!ufilor esof. postcaustice 
19. Dr. :Mănui1ă s.: Tratamentul del'iIi

tăţii prin ,~oale in aer liber. 
Dr. Candea A. (Timişoara): Cancerul rectal. 
21. Dr. Nemoian (rlmişoara): Mortalitatea 

copiilor sub un an În Banat. 
22 Dr_ Corc.'ln (Timişoara): Otilelc scaI'

latinoase. 
23. De C<indea A.: Cholecistectomia ideală . 
24. Dr. Preda (Timişoara): T.atamentul 

cărbunelui prin dOl-e masive de ser. 
25, Dr. Gahor (Timişoara): Sarcinile extrl'!.U

terine în Banat în urma avorturilor provocate. 
26. Dr. Popovici V. (TimilŞoara): Rolul 

afectiunilor dentare în provocarea bolilor de 
ochi. 

I 21. Dr. Rusu T. (Timişoara): Trai. ar
I tritelor supuraHve după procedeul Wilhms, . 

Ora 13 30. -Închiderea congresului. 

* 
Oea 14. -Masă. 

Ora 16-l8.-Vizitarea instiuţiunilor sa
nitare din Arad Vizită la Soc. l\'Jtra:~ta 
Soc. Textilă. etc. 

T~EGULAMENT 

1. Raportorii şi comunicatorii sunt rugati a. 
depline la biroul Congresului raportul sau 
comunicarea. 

Z, Raportul nu va depiişi o mă, iar co
municarea va fi făcută în cel mult 10 mi-
nute. 

3. Nu se admite nici o schimbare a pro
gramului. 

4. La rapoarte se fac discuţii. Fiecare 
vorbitor are dreptul să ia cuvânt.!l numai 
odată şi să nu depă~ească 3 minute. 

5, Cuvântul poate fi retras vorbitorilor 
cari es din ch~stiune, depăşesc limita de 
timp, sau fac chestiuni personale. 

......... ue 

Ultitna w ora. 
Ratificarea 

alrgerif d-Iui Vintilă 8rătianu 
preş. al partidUlui N.-Liberal 
de către organizaţia din oraşul 

şi judeţul Arad. 
Joi, în 15 Decemvrle, s'a intrunit la 

Arad in şedinţă solemnă Organizaţia 
Part. N -LIberal dIn oraşul şi judetul 
Arad, in scopul comemorărli defunc
tului 1. C. Brătianu, precum şi a ra
Hicării Ah geri! de preşedinte a d-lul 
VintUă Brătl8nu. 

Sala Clubului din Bulev. Rpglna 
Maria a fost tlxită de membri din 
Arad, cât şi de mulţimea delt>gaţiilor 
organizaţiilor rurale din Îotreg judeţul. 

Drept moţiune, s'a expediat din acest 
prilej următoarea: 

Telegramă, 
Domnului Vintilă Brătianu 
Şeful Partidului Naţional-Liberal 

Bucureşti. 

Comitetul judeţean al organi
zaţiunp; libt>rale din judetul Sf 

orasul Arad, intrunit azi 15 De
cembrie in şedinţă solemnă Tn 
clubul său, prin unanime şi entll
si aste aclamoţiuni a ratificat 
alt'gerea Excelenţei Voastre, ca 
şef suprem al marelui partid na
ţional-lIberal din intreaga ţară şi 
Vă asigură nu numai de respec
tul şi dragostea neţărmurită, dar 
de intng şi neclintit devotament 
În lupta ce o veţi duce pentru 
isbânda deplină a aspiraţiunilor 
pe cari marele şi in veci neuitatul 
Vostru predecesor 1. 1. C. Bră
tianu le-a lăsat ca moştenire in 
consolidarea, desvoltarea şi inflo
rirea României intregite, pe care· 
el a făurit-o stop cu elan de bu
curie şi cu mari nădejdi intreaga 
organizaţie cu toţi ostaşii ei Vă 
strigă să trăiţi mulţi an;' 

Vicepreşedintele Org. Liberale: 
Dr. A. Demian. --..... -

Tiparul TipografIei Diecezane Arad 


	Tribuna Noua_bw_258
	Tribuna Noua_bw_259
	Tribuna Noua_bw_260
	Tribuna Noua_bw_261
	Tribuna Noua_bw_262
	Tribuna Noua_bw_263

