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pat r i o t i s m 7 Hotărât
nu".
Desigur, cum o să se cheme
patriotism, personalitatea unui VintiJă Brătianu, a cărui viaţă de,
neîntinată cinste recunoscută de'
- IN JURUL UNUI ARTICOL. I tnsuşi şdul partldu\.ui naţionalist,
Un aticol ,destul de semnifi~ I Ţara. se~ af~ă Într'o strâ~t~~re fipro~sorul llustru care e N~
atlv şi important şi care dacă \ nanClara din cauza politICII eco- I?tga,
a f?st truda u~or cC,n~
;uczând partidul liberal de lipsa nomice a partidului IIheral. Azi, i tlrH~e efortufl de cur~ta analiza
le patriotism nu face altceva decât guvernul Ilberal îşi vede eXis-l naţIonală: s~u a ~n,UI, N, Tltu..- prin uşurinţa unei incomplecte tenţa ameninţată şi pentru salvare ,lescu stralucitul r:tl~lstru de vex~
i rele tratăn - să pună cele- recurge la imprumutufl extetne' teme al partwu!~1 I:beral, al carul
~lte partide in umbră reliefând in condiţiuni şi mai rele decât \ I~cunte~stat pa.tnotlsm soc?tesc
indeajuns poltica patriotic:;' dusă, cele pe care le·a combătut a •
ca ar ft o profanare a-l s,,-mda
I d
.
, Î n coloanele unei neînsemnate po'b 1 d I
}
le partidul
l '. eraliN
'. ea ungu t' eDar, dec.e la doua cazuri caTl lellll'cl' gazeta~"eştl' 7.,. Nu acţl'une"
'1
ţ"n
:enil or, e artlco U " esoco in a tocm~1 ~rm ~erseyerenţa lor de şi desfăşurarea politică a uimi
'ărei apărut în "Politica" din 9 doctnna. na.tlO~alIsm nu, p.ot fi partid ce şi-a destrămat in cursul
V
cor. de
Dacăi,
fără am
nici ocăuta
subiecacuzate de lipsa de patrlotlsm? ex:,stenţ"l' sale stra lll"J'rea
unor
ivitate
elogii,
să
"
larărn întreaga înşiruire de glorii
Şi dece spune că partidul 11- evenimente, naţionale ce fac fala
;i acte patriotice săvârşite de beral recurge azi la împrumuturi intregului românism pot fi aculartidul liberal şi de al cărui nume externe în rele condiţiuni, când zate atât de uşor de "lipsă de
:Ie leagă întreaga istorie naţiona- tocmai faptul refuzărit in condi- patriotism", ci acţiunea demagoă a României, şi totuşi ar fj d - tiuni inaţionale a împrumutunlor gică a acelon cari pentru satise oferite de foştii prieteni, conştitue facerea unor ambiţiuni de guverIjuns să trasăm o dâră de stră_
ucitoare lumină~ ce ar intuneca barajul sub care se ascunde ener- nare ponegresc România 1n străi~:ele mai aprige şi diplomatj{;e d _ gia principială a patriotismului nătate, să fie ţinta atacurilor preo partidului liberal?!...
umentări, de neisbutite scopur:-,
St'I conştiente de menirea spiri! Insă rândurile scrise cu o teh"Ţara e angajată cu mari jertfe tului de nwat,ionalis":I ,a~evărat pen~lică dar compromiţătoa re inj'ghe- numai ca partidul liberal să nu-şi tru ,propa~1fea {'dlflC1U~ui nostru
piardă situaţia", continuă arti- socIal-naţIOnal.
,Iare profesionistă, ne obligă să colul. "Se cheamă aceasta adePetre Tomescu
:pulberăm intregul ansamblu de
dei, a căror asociată amploare
"'w"
,..,
-..
_.....
_..
........
-._-,:e reflectează cu destulă tristeţe
'lsupra unor glorii trăite şi a unor
necredinţă
,.roeminenţe naţionale ce vor fi•
~ura deapururi În doctrina paIar Toma care se zice
!riotică a unui partid glorios.
Geamăn li-a spus, .. Nu
'.
cred până nu pipăi coasta
~. "Fireşte, nu se poate contesta
~i mâinile",
:,artidelor lipsa de patriotism
Toma biblic nici ,după 8 zile n'a ŞI an cetatea rotii ucigătoare dar şi
(~ice articolul in chestiune', "Dar crezut în învierea învăţătorului, iar al mândrlei Incoronării • .In circulatie
:ricisltudinele istoriei noastre şi Tomll noştri, nici după 10 ani dela cu un or1zont răscolitor de patimi,
'nfluenţa morală sub care am trăit unire nu vreau să creadă în neputinţa Tomli noştri cauzeazl în opinia pun acest orient blestemat, au adus guvernării pe care o reclamă prlo În- bllc-ă imbecilitatea unul crez muiat în
1) slăbire a dragostei de ţară. Iată
jurături şi ameninţărI. Conduşi de rl- cenuşa lăcomiei şi în brutalitatea ex'~unăoară
partidul
liberal
şi,
t I d t ăbl!.Iă l'
l' f t •
I I ploatării bunelor Intentii obşteşti. N. u
j~xemplificăm cu el fiindcă ocupă
ti
es r .:1 r I Le H' l'a lD pom r
lnimulloc pe platforma politică, _ ce-! aşează În şirul celor demni s'au recunosc parlamentul ţ1şnlt din curen-
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de Jilava s'au de sanatoriu ceata, În-

tul operei

săvârşite

de part. liberal,

jDe câte ori un inter~s person al năcrită, constltue cel mal trist tablou oricât acela fovălue în Istoricul trecuiau colectiv de partid, a veo t de perellnaglu politic.
tulul Săli desrobirea de alaltăerl şi alte
'O conflict cu adevăratul patrio Inarmati cu prostură de beduinl tnreglstrărl de solidaritate naţională.
r~ism, interesele au avut precădere • 'năcăjiţi, dornici de putere mestecă Pentru aceşti viteji ostaşi, râsul sar~ Fără a mai intra in fondul ,,~n- Între dinţii răutăţii numai rădăcini de castic şi I?lln de întelesurl al lui
'fluenţelor Orientalismului nostru ură, iar corzile vocale Înscenează cele Horthy dela Budapesta, devine normă
blestemat", cari de fapt ar putea mai teribile denigrări de Ţară, şi cea de conduită şi impuls de acţiuni simi~fi clasate mai bine sub forma mai periculoasă demagogie deşanţată, pati ce lui Rothermere, Cu cortegiu de
"~nor adevărate fenomene de inPrin organele lor, lipsite de simţul emisari prin strălnătate ca să pună
Huenţe postbelIice", ce ar intra patriotismului jertfei, adunătură n'a- în roatele stauillzării monetare vre as'in cadrul unei discuţiuni de Inaltă tlonalo-ţărănlstă submlnează atât În curlle degradărU Ţării şi a Intereselor
gvaloare poiîtico· socială, ţinem să Ţară cât şi În străinătate prestigiul ei superioare, chinezii echivocuri lor
erătăm cele două cazuri izolate. României pe care o cred un petec de şi al scotoclrilor mes,chln ... , risipesc
iO de care se leagă articolul, când
pământ sortit să f[e un patrimoniu de in neruşlnărl principiul autorităţii şi
rispune: ""A j~bucnit răzb?iu~. A!l resurse materiale şi imbogăţire pentru fortele dispuse să-I inhaţe. Porni1i din
a~ers rau p~tn~ele operaţIUni fi11toată steahta cumetrită în paradoxe fIre să discute cu pasiune mahomeIhtare. De vina a fost conducerea politice. Imboldite de spriginul ce-I tană oric·e chestiune ce atinge situa~unui general agreat de partidul primesc dela Inamicli neamului, acea· t!â acordului unanim de progres şi
~ ~iber~l: Dar partidul ~iberal s'a stă vărsătură de venin, exploatează prestigiu, desleagă cu intentii diaboUlldentlftcat cu dânsu] ŞI era pentru me,teşuglt toate ocaziile În folosul: lice sacul contraverselor şi samănă
:el chestiune de 'prestjgi~ să·l persistenţilor flămânzi, şi toată cer-I atmosfera inghetului neîncrezător in
,r.menţie şi l-a me~ţmut chiar cu Deala in blestemate lozinci de ame- forţele fiilor neamului, cari de un timp
apreţul dezastrulUI. Alt exemplu: ninţări, care-şi târllsc foşnetul până sunt aşa de bine orândulte pe cără
4l

I

fi uorbit Ducele.
Primul mInistru italian Mussolini a
ţinut de cuviinţă să vorbească unui
ziar englez. Lordul Rothermere, jidanul face o hGltă, Iar ;ceata maghiară
de dincolo de ochiul vigurosului grânlcer român, o

împrăştie

cu lIemilulta

În toate straturile societăţii maghiare

cu giind de a o vedeCi real'zată, Atât
Intervlevul ducelul cât şi harta sunt
dorintl ce se pot realiza prin răshoiu,
pe carE', atât România cât şi t ărite
trecute prin vârtejul lui îl vreau tre- .
cut numai În aminHri. Dacă, insă nea..:
stâmpărul nu'şi află linişte În pace
şi intelegere, vorba IIM'
u
trcea, 1e va:n
duce bucuros toate. Analizată scăpărarea lui Mussollni se evidenţiază \)
tendintă care să ni se aplice numai

nouă celor din "Mica Intelegere" căci
pe aceasta a vizat-o şirurile ziaristicel şi nicidecât pe Italia. Pentru cea dântâiu ducele are cuvinte de condamnare pentru însuşirea teritoriilor' cu
populaţie etnică, iar pentru tara sa.
care a acaparat pământul cu o populaţie ce n'are nici în elin nici În mânecă ClI "fratelo italiana", isbucniri de
felicitare călduroasă, Adecă aluzie la
tratate cu două peceţi pentru cei mici
perpetuarea robiei iar pentru cel mari

sdrenţulrea oricărei consideraţluni. Aşa

cum s'a vorbit şi publicat în aplausele de bucurie ale lordulul jidan şi
vecinilor roşi de ideea revanşăril, avem
cel puţin mângăerea că năzulntele
deschise sunt expresia unei sincerităţi
---_._------------~

(Continuare pe pag, 2-3)

riIe dl'slegării năzuinţelor naţionale.
Deja moartea celui mare româo, Re~
gele Ferdinand şi a bărbatului de
stat I. I. C. Brătianu cari au scăldat
în apele realizării idealul naţional,
plâns cu atâtea lacrimi de roble, n'a
fost ocazie şi nu s'a strecurat nici o
clipă, fără ca ostraclsaţli Torni, să nu
ridice vâlul Intrigilor În cari tin recordul mondial. Nu-i retine nici onoarea Ţării şi nici măcar patriotismul
fiilor ei rectificat in jertfe şi suferinţe.
Pentru ei nu există principiu de autoritate nici prestigiu moral şi jnte~
lectual. Concepţiile stfâmte îi Împing
:să tipe "falimentul politicii Iiperale,
ca pe moartea ei să aşeze plpelirea
coastei bugetului după care însetează
de 10 ani. Mult, nu· i vorbă, însă gla·
sul opiniei publice s'a spus răspicat
in alegerile trecute. S'a spus, şi se
va ma! spuue când coştiinta neamlJlui va fi şi mai clar străbătută de
vântul credinţei ÎD oprra llesăvârşită
de part. liberal. Atunci, vor inceta
toate clămpănirlle şi uneltirile detrac~
torilor certaţi cu realitatea ş1 popularltatea, de cari fac atâta pomenire.
Pe nisipul fantezlllor şi dorintelor lor
se va aşterne prin muncă şi solidarltate nemiloasa condamnare care-i va
I aşeza În primul tranşeu al tacerii.

\
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invăluite

in flacăra focului răsbuDării.
Sunt spuse cu risc, dar sunt spuse
fără illcunjurul îngrădiril diplomatice,
şi alei este cutezanta unul om care
uită l~sne Isonzo-ul şi Plavet-Ie. Declarându-se de prietln al Uogariel duotite şi (iferant de mitrai Icre, cămaşa
neagră uită totuşi că pecetulrea tratatelor sdrenţuesc şi hârtia Întreglrii
italiei şi deslegarea chestiunii Brentulil! asupra căruia Înzădar se vor
roti o~hli florosului fascist cu toată
graniţa naturală pe care a tras-o. Este
adevărat, că tratatele nu sunt morminte,
dar deslegarea lor În situaţia postbelică se poate face prin bubulri de
tun şi scliplr! de baionete. Se tintues:
la aşa ceva? Marele general Dfaz
trecut la cele eterne cu toată gloria
dela Piave, cunoscândo· şi soldat!i, sigur n'ar vorbi aşa, ci ar păzi intacte
granitele trase cu sabia dreptătil şi
legalităţii. Ori n~mal pentru Ungaria
se varsă lacrimi, ~e scuipă amărăclunl
şi se fac clătinări din cap? Ori pentru întrebarea noastră În profesiunea
dreptului istoric să scapără atâta cerneală in ziare plătite de Budapesta
nedreptăţilor. Noi iotrebăm. Slovenii
despărţiţi de Jugoslavia atraşi în pauzele imperiului lui Victor Emanuel
rămâo oare scăldaţ! in jugurlle fericirii italiene şi nu visează braţele calde
ale fratilor liberi? Ah) pe el nu-l prIveşte I~tervievul fostului învăţător Mussol!nl, ci pe cei reslăţlţl in insule
neinsemnate din oraşele încorporate
de Trianon la Ţările "Mlcei Intelegeri".
Ori ce se va ft gândit În espresll
de il menlnţări regretablle, noi urmă
rim căile păcii. In mersul nostru DU
ne vom Împedeca de gătejele Isbucnlrllor răsbolnlce. Şi acum, ca şi în
toate vremile dălnulrlt noastre Istorice
vom repeta sfintele cuvinte ale lui
Mircea: "Ne vom apăra sărăcia şi
oevolle şi neamul". Deci, înzădar vorbit-a Zarathustra.

, C.

......
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Nr. 710-928.
Publicaţiune

II.

Având în vedere că licitatia publică
pe ziua de 23 Malu ] 927 a rămas fără
rezultat, se publică din nou licitaţie
minuendă cu oferte închise, pentru
construirea ator 3 valauă de beton la
adăposturile de pe izlaz.
lIcftaţla se va ţinea în ziua de 19
Aprilie a. m. ora 10 până la care dată
se pot inalota ofertele la Primărie,
impreună cu vadlu de 10%.
Condiţlunile se pot vedea la primă
rie in oare le oficloase.
Şeltln la 16 Martie 1928.
Primăria

No. 307

Oble"t: Vânzarea UDul cal scos din
serviciu •
•

Nr. '725-928.

PubUcaţiune.
Primăria comunei Şeitln in ziua de
19 Aprilie a. m. ora 11 vinde prin li·
citatie cu oferte inchlse un cal marg
Ils breaz 3 p. plnt. de 4 ani, scos dlo
serviciu.
In caz ci licitatia va rimâne fără
rezultat, licitaţia a doua se va tlnea
in ziua de 14 Malu ora 10 tot cu
oferte fnchlse.
Ofertele se vor Inainta Primăriei tmpfeană cu vadlu de 10°/. până la datele de mal sus.
Şeitln la 18 Martie 1928.
No. 308
Primdrfa

pr:Cla~~i~~,~:~~:~rens~n~~I~~e~"I' ~a::~~~~e~~:UI SI{

lele tre~cute 10 aol dela unire cu Pa·
tria mamă. Ruptă din pământul Mo\dovei lui Ştefan cel Mâre, prin poziţia
ei geografică şi compozitia etnică ce
a format şi formează populaţia ei românească, această bucată de pământ
supusă cnutului rusesc mai bine de
100 ani, ne trezeşte amintiri istorice
şi ne invălut' În întelesul atâtor lupte
ce s'au dat pentru aducerea el la sânul unti mame care n'a Încetat o
clipă a o urmări În svârcolirlle ei de
scăpare. Ingenunchlată şi umilită, din
anul 1812 când hrăpăreata tensuine
moscovltă a urmărit dictonul lui Vutusov la lăsat ochii să plângă, moşttnlr~a voevozilor viteji peste care s'au
legănat visurile de eliberare a ",tâtor
generaţ!i, inţelrgând lozinca vremII,
în anul 191H Martie a scuturat Iar tur,le robjef, şi peste graniţele ce pârăiau în lochielurile revoluţiei, coboară
ramura unirii cu glia dela care a
rupt·o diplomaţia venală şI amenintarea cutezantă a unul Imperiu frânt
in toate râsboaele purtate. Crezută a(uneci\tă pe panta perzărll şi distrusă
până În măruntae de orice sentiment
şi tresărire naţională, la plinirea vremii
aflnltatea de rasă, de credinţă şi l!mbă
tresare, se schimbă 10 structură şi in
năzuloţi sfinte ca lacrimile vărsate se
consideră după 100 anI, 'deamnă să-şi
spună cuv~ntul hotărâtor în viitoarea
guvernare. La ivirea cdei dintâiu debandade a unei armate sătulă de perlpetli desastruoase, fratii basarabenI
îşi Înoadă credinţa de sperantele mântu!rli, şi prin acel sfat al ţării, care
va rămâne aminttt in istorie ca o adunare de senatori români, procfamă
in auzul Europil, alipire vecinică al
România. Hotărâre ruptă dio sufletul
ale milioanelor de români, descărcati
de povara Imp!lării şi aruncaţi În zoriI
IIbertătll dorite. Valul unirII trecut prin
atitudine dârză şi vointă ueînfrântă
retează visul secular al Ţarulul Învins
la Stănileştl, şi pecetlueşte invingerea
drept~ţ!l. Cei din întunerec şi din umbra morţII sunt redaţl progresului ordonat În toate flbrele lui. EliberatI şi
legati de trutlchlul vânjos al unei Ţări
însângerate prin atâtea perderl de
vieţi ostăseştf, le zicem cu doloşia
fraţllor: Reveniti la lumina libertăţII.
vă salutăm cu iubirea revederii dragi
pe care vi-o Întindem cu demnitatea
ce nu s'a frânt in 1000 de ani.
•
In cele următoare lăsăm să urmeze
desnodâmântul unirii BasarabIei.
Se ştie, că judetul Băltl a fost prlmal judeţ din Basarabia, care prin
votul adunlirel zemstvei judetene, a
proclamat unirea cu Vechiul Regat.
Cu ocazia aniversArei ,a zece ani
dela unire, vom reaminti cititorilor In·
teresantele amănunte ale acestui act
istoric, pornit de la Bălţi, după datele d-Iul Ion Scoblolă, directorul federalel cooperativelor "Grâu)", din
Bă111, care a fost unul din semnatarii
moţ lunii unirei.
Imediat după Izbucnirea revolutiei
ruseşti, tineretul moldovean basarabean, oriunde se găsea: pe frODt, sau
acasă, a inceput să se organizeze tn
t 1
corn It ee
e na ţ'Iona 1e mo ld oveneş ti ,CO&ltoplndu-se apoi intr~un partid natlooa!
moldovenesc, care a avut un rol lmportant la unire.
Pe când incit Basarabia depindea
de guvernul dela Petrograd, in intreaga
. provincie basarabeană, s'au fAcut ale~
geTi pentru zemstve, după Doua lege

navenii basarabeni au luat majoritatea al unirei BIsarablei cu patria !li.
sdrobitoare de locuri.
şI ace:st se.ri1l1al fu un imbold t
Nouile zemslve erau pe deplin stă- ~l pentru "Sfatul Tăril" din Chl~
pâne pe judeţ; zemstv.a administra şi ~xemplul bălţ~nllor a fost urma
conducea judetul. Majoritatea mem- Saroca şi alte Judeţe.
brilor au fost muldoveni, cari în frunte
La telegrama' trimisă de sfatuli
cu d-nli Costache Leancă~ Ion Scohi- primului ministru de atunci 1.1
ală şi A. Fzl:p, formaseră un bloc molBrătianu, marele om de stat rAspE
doveneşc. depunând adunărei generale
hotărât şi categoric În cuvinte dt
ale zemstvei din sesiunea Martie 1918, prinsul' următor:
..
următoarea motiune: (păstrăm origi"Oi!1 "ChIşinău raze de IUrI)jIlă)~
nalitatea cuprinsulut)
nlcă patrund În casa noastră aş,
"Noi mai jus Iscălitl, membri ai crud În::ercată. După o lungă de~
zemstvei< ţinutului Balti, cu cinste vă tire, vo~ea sângelui, Iesea fireast
rug.im să aveţi bunătatea ca înainte neamurilor care singură clădeşte t
de a Intra În rânduiala zilei hotărâtă nic, vă readuce pentru totdeauna
pentru adunarea de astazi a zernstvel tre noi.
să puneţi la glăsuire dorinţa noastră
In numele part. naţional Ilbert
arătată mai la vale de a. ne un! c~
:dc. Blne ati venit fratilor! Unirean
ţara noastră mama-România. Ştiind
fletelor şi a puterllor În' zile de
prea bine' că acum 100 ani am fost ştre, ca şi În zilele de fericire, 'Ii
furaţi cu deasila dela sânul dulce al
pentru poporul nostru cea mai tel
mamei noastre scumpe, cu care am
nică chezăşie a ţărei şi propăşirii s
făcut un trup şi un sflflet, ştiind prea
Cumpătaţi în mişcări şi atltUl
bine că in vremile acestea prea grele cel scăpati să se simt~ bIne intre
când după ce ne-a Izbăvit Dumnezeu .ce au jertfit totul pentru a-i v~n
de tirănia rusească, care ne·a apăsat, îndrumati pe căile ordinel şi a 'na
batjocorit şi Intunecat atâta amar de ciplinel morale şi materlale'\
ne
vreme, era să ne prăpădim În focul _
N. 'ma
anJrhlei bolşevice. România ne-a dat ~ol,
ajutor frăţesc, ÎD zilele de grea prl- No. 551/928.
Primăria Ş~sh
mejdie, curilţ:ndll-ne ţara de duşmani,
Publicaţiune.
nă
dându-ne scutul, liniştea şi rândlliala
lA
pierdută. Ş!lnd prea bine că singuri
Primăria Şeb!ş tine licitaţie la 19, '1
f . le
suntem şi prea puţini şi prea slabi 1928, ora 9 a. m. pentru con ectl.ok
pentro a nt' putea cârmui şi apăra rea hainelor guarzilor comunal! le·
s!oguri fără a cădea ciin nou sub alt vară ş\ iarnă, încăltămlnte precum in
jug sire!n, care să De facă iarăşi robi. repararea acestora şI anume: 5 i
etl
HOT ĂRÂ M
mantale de lamă. 5. buc. bluze de ::ăt4
în numele ţinutului nostru să ne 5. bur. bluze de lamă 5. buc. b\cu
unim din nou cu a noastră ţară mamă de iarnă 5. bul'. par:taloni de var! dRomânia.
buc. pantaloni de Iarnă. 5. părechi! . <
Hotărârea noastră rugăm si fie tri- c311ci. 5 părechi cizme. 5. chiPlun~:u
measă fără Întârziere Sfatului Ţării
No. 552-928. Pentru furnizarea cCJm
din Chişinău pentruca acesta, ascul~ bust;b:lulul necesar pentru ilumlo1jni
tând glasul nostru, să hotărască in localului primărie!: petrol, sticle, fu:
grabă Îa numele întregei ţări, sfânta nări, chibrituri, fitile, becuri de turn
mântul'e mult dorltă şi vrşnica noastră eltctrlt'ă şI altele.
unire cu tara noastră mamă România,
No. 553-928. pentru furni7.areai
I in care punem toată nădejdea care, m. lemne de foc necesare primt
ca bună mamă ne va garanta frăli
şi şcoale! primare de stat.
depllnă şi drepturile căpătate de noNo. 554 - 928. Ptntru furnizl.!
rod prin revolutia din Bălt', 3 Mar- materialului şi construirea a 15 , .
tie 1918.
duri de ciment in teritorul coma:
100 Scobiola, Ion Cazacencu, SI.
şI 5 afară din comună.
mlon Cfohanu, Ioan Chlrleă, Vasile
No. 555 -928. Pentru furnizarea b:, G
Costlşln, A. Filip, Nfstor Harconiţă, tiei, tocuri, guml, IInlale, peniţe, o,lt
N. MăaDu, GhlOighi Popovici, Vasile neală. compactarea cărţilor de Iieci
F()cşa, T. Grlgorie. Gheorghe Clobanu, . rt>gulamente şi altele pe anul 128· us
Ştefan Roşea. Gheorghe Cucoş, M.
No. 556- 928 Pentru furnizarea, stâ( PI
Moscalu.
scândurl t leaturl. eule necesare la tăr
Motlunea fLI votată cu majoritatea pararea gardurilor la primărie şi el d,
membrilor prezenţi, abţlnându-se cl- ficlile economice a comunei.
u
tlva cari privesc iacă peste Nistru.
No. 5:,7-;-928. Pentru repararea,l an
Motiunea votată astârnit un entuzl- rultu!, si plctatul edificiilor prlmllitu
asm de nedescrIs, mulţi plângeau şi şi locuinţa notarului.
r,'
se sărutau ca în ziua de Paşti. Un
No. 558-928. Pentru furnizarea!1ţ1Ji.
cor ImprOVizat iDtonă .Pe-al nostru terlalulul necesar la repararea şllnt'al
steag", "Trăiască Regele", "Deştea- ţinerea recvizitelor de pomplerlt. l (
tă
â Il 1 It
â t
No. 559-928. Pentru furnizarea ~Ui
p -te rom ne Ş a e c n ece pa- terlalului necesar la repararea şi I(,oa
trlotice.
I
I1 1 d
l~
Adunarea fa suspendată pentru acea glrea co nel recv z te or e pomp jet
zl şi toti membrII, impreună cu publi~ 30N~,. ~O~~~~ă~eş~t~ofu~I~~e:e~~ŞI
eul, ce s'a adunat la auzirea vestel, pe seama taurilor şi armăsarului la
autoritAtile şi armata, au format un 20 Klg. sare.
ea.
Impunător cortegiu ,1 parcurgând prin
No. 561-928 Pentru arendarea d~ I
străzile oraşului cu cântece patriotice, tului de pescuil in terltorul cornut
a făcut o grandioasa manifestare.
Şeblş pe anul 1928.
I ~
lnea in conf~le
A doua zi, 4 Martie 1918 membrii mitate
U~itaţluDea
se
va
t
cu arI. 72-83 din legea c~(
zemstvel se intrunlră Iarăşi la un loc tabllltătli publice, Iar condlţlunlle ~r
cu proprietarII moldoveni şi alte clase licitatie se pot vedea zilnic in b!r~ ~
socIale, cari au declarat solidarIzarea notarial.
~I
cu hotărârea zemstvel, semnind şi el
In caz de neiucces licitatia U.' C
actul de unire, de fatli fiind şi d. ge- va tlnea la 5 Iunie 1928.
ltc
nera) M. Schlna, comandantul diviziei
Şebiş, ]a 2 Aprilie ] 928.
ti!
liberatoare.
No. 310
Primario ttl
de

1
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Grandioasa sărb"ătoare
din comuna Macea.
..
..
..
. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

împroprietiiresc 869 de locuitori
cu 3500 de

jugăre.

[)pera de dreptate· socială înfăptuită
de partidttl NatioJlal-Liberal.
,
\0 ziua de Joi 19 Aprilte a. c. ('0'na de frontieră Maeea, care numără
,!te 5000 de suflete, a tră!t cele mal
:moase şi ioa.ltătoare cllpt.' pe care
':olt.'ctlvitate omenească le poate în-sta pe răbojul vlClii sale.
nalţătoarea operă de dreptate 50111., care este îrnproprietărirea tătă
lei cu pământul pe care îl mUIl,te, şi care a fost punctu I de căpe
le al guvernului dda cârma tărli,
,lnfăptueşte treptat dar sigur In
eiul Arad, datorită vrednlcului con·

:ător

leu,

al

acestui judeţ, dl. Ion GeorIn ni ci 'un jud eţ din ţară n ti

'dat o mal mare ate nţie in apllea reformei agrare ca in judetul
tru, unde împrolJrletăr!rea nu se
,Jmă la vorbe goale ci la fapte
::inice de admirat şi de imitat.

Grandioasa sărllătorire dda Macea
a dovedit cu prlsosintă mu!ţumlrea
poporului pentru opera CI' se ÎDfaplu·
eşte cât şi dragoslea ce o poartă
conducătorilor politici ai
partidului
na tiona 1-1i beral ce se străducl\c să
traducă În faptă ceiace un popor a
aşteptat a judult secole dearândul.
Reprezentantii in parlpment ai ţă
rănlmei arădane, care sunt promotoriI
partidului naţional-libaal, au mUllclt
din rasputeri pentru ducerI.'I la bun
&fârşlt a acestei opere de drt, pta te socială, Şi aceasta tărănime nu poate fi
decât recunoscătoare arestor adevărati
reprezentanti, cât şi d·lul prefl!ct de
judet Ion Georgescu care este un adevărat părinte

al

populaţIei arădane.

Cum au decurs
,festivităţile
Cine a luat parte la

li

sărbătorire.
II dimineaţa zileI de 19 Aprilie au

11t în automobile dela locuinta dlul
:ect ION GEORGESCU, dnii Rous Orezeanu preşedinte de tribu1. preşedinte al Comisiei de îrr.proitM1re, dl. Dt. Ci uhand u senator,
~I deputatI Or. Iancu, Dr. Ursu, Dr.
tr şi Pleş; dI. Căpitan Aoghelescu
'andantul comp. de jandarmi, adrItul Valeriu Niculescu şehl! luplr, ' dl. Muntean, al. D. Stolcescu
1;lIier aRI kol ~i mal multi membrii
~/aloare ai partidului liberal.
i orele JO'1) automobilele au luat
>tla earticl-Macea pe o vreme
';~oare strălucitor, ducând pe înaltli
;Jetl la locul unde trebuIa sA se
jrşească cea mal mAreată faptă din
ia judeţului Arad şi a comunei
ea.

: Primirea oaspeţilor.
L

2 km de comuoa Macea, au eşIt

~Iea oaspeţilor care veneau cu
amobiltle
dela Arad, foarte mult
,
~r. UG

numeros ban~er!u de căIA·
şi bidcllşti, douA fantare, autori.
,comunale, tăranli În haine de
ltoare, copil cu steaguri şi fiori
uAmpine pe cel care veneau să-I
lttăşeas~a cu pămâ"tul de muncă
de mult ravolt,

dela Macea.

După ce toţi demllitarii i-au locul
cuvenit, preotul comunei Macea, Îoconjurat de dasdilii sfintei bIserici
ortodoxe, a inceput sfânta slujbă. O
Ulcere de mormânt plana În toate păr
ţile. Cu capetele descoperte, tărăni
mea asculta cu pioşenie sfânta evanghelie, cit;!ă cu glas stins de preotul
satului. Această mulţumire, care ÎmbAta sufletele ţărănimei. se citea pe
feţele tuturor.

Cuvântările

rostite.

După

otfclerea sfintei slujbe, preotul comun!"l Micea, împreunând mâinile pe piept, a rusUt o frumoasA cuvântare in care a spus, că opera pe
care o Îufăptuesc astăzi reprezentanţii
autorităţilor, este o operă cu adevărat
creştinească şi ea produce o impresie
puterolcă in sufletele tărăoimei fdnd
tnfăptuită a patra zi de Paşti.
Termină aducând mulţumiri d-Iul
prefect Ion O eorgescu şi oaspeţilor
. care au luat parte la această. sărbă
1 toare.

Preotul bIsericei romano-catolice,

vorbeşte

În numele celor prste o mie
In fata primei porti de triumf care de credincioşi ai săI. care deşi ae o
se ridica majestoasă la Întrarea satu- altă naţionalitate, totuş au fost împăr
lui, automobilele s'au oprit, Iar dl. pre- tăşlH din pămânlul expropriat. Arată
fect ION GEORGESCU a descins in opera înfăptuită ca cel mai mare pas
uralele nesfârş:te ale mulţimeI. Prima· făcut pentru strângerea legăturilor surul satuluI dl. George· Ardelean, a ti- fleteşti dintre minorltatea şvabă şi
nut o frumoasă cuvântare de bun venit poporul român. Pământul pe care
şi recunoştinţă pentru sărbătorirea şi
şvabll l-au primit l·U această ocazie,
opera ce urma să se săvârşească.
este lanţul trainic şi nedestructibll ce-I
Au mal eşit Îo calea oaspetilor dl. leagă de ceastă tară. pe care o vor
prl'tor al plasel Sântana de care apar- apăra-o ori cât va fl În pericol.
tine comuna Maeea, dl. Farcaşiu vredMultumeşte prefectului şi onoratului
nicul notar al rom unei şi toţi fruntaşii , guvern, pentru tot ce a făcut ca aşi intelectualii din comulta Macea şi
ceastă zl să fie O sărbătoare şi pentru
de prin imprejurimI.
natiunea şvabă.
Cortegii: I a pornit prin satul frumos
D. Romulus Orezeallu preşedinte de
împodobit cu steaguri tricolore şi cu tribunal şi preşedintele Comisiei de
verdeaţă in uralele a peste 4000 de
improprletirlre dă citirea actului sooameni, care l-au însoţit până la lo- lemn de improprietArire, care este ptlcui unde avea să se săvârşească ser- mtt cu frumoase şi indelungi aplau2.e
de miile de oameni.
viciul diviD.
Oupil aceasta ţine o puternic' şi
Oficiarea serviciului divin. însufleţită cllvâotare, arătând actul de
In capătul unei mlrlştll, s'a impro- dreptate socialA ce se face astăzi 111vizat o estradă de unde urma ca IA răni mei din comuna Macea. Spune că
se of.cieze serviciul dl in şi unde au acest pământ pe care asttizi această
oprit automobilele încărcate cu înalţII tărânlme îl ia În primire, este râvnit
oaspeţi. Şi aici, multlmea şi-a: manide toti strâinii de peste granită. Că
festat puternic dragostea şi recuno- ei, măcenlf, au datoria sacră de a-l
ştinţa taţă de oaspeti şi mai ales faţă
apăra cu preţul sângelui lor la vreme
de conducătorii celui mai puternic par- de nevoie, iar În pact, au datoria de
tid dio· RomAnia. care este partidul a-[ cultiva cu ravnă şi vrednicie. Innationol-liberal, tnfăptultorul de re- deam1l4 poporul să fie cuminte şi Hforme larg LI manltare şi obşteşti.
nlşUt, pentruc.ă numai astfel poate să

aducă

feridrea patrie! noastre,
tuturor.

scumpă

şi sfântă nouă

p o por u I Isbucneşte t 1 furtunoase
aplauze, care sunt adresate celui ce
cu dreptate a ştiut să împartă bucat ..
de pământ fiedlruia care a meritat- o.

Cuvântul
Se

urcă

deputaţilor

apoi la tribuna. d. deputat

Dr. VISU şi după d-sa d. deputat Dr.
Lazar, Amândol reprezentanţi al natunil
mllreas~ă

ŢărI!, au căutat să 11poporul, cd opera ce se Îfl-

!apf'leşte

astdzl

În parlamentul

este decât opera
care este
Partidul cel mai pllternic din Iara românească, partidlll fapte/OI şi nil al
lIorbelor goale.

partidului

IUl

naţlollal-liberal,

Proa-ramul partidului liberal este Însăşi

istoria evolutiei poporului nostru
româaes: şi deci se CUvine să ne inchinăm 'in faţa conducAtorilor acestui
partid şi să-I urmăm tn toate acţjuntle
luI, având incredere in conducătorul
suprem, d. prlmmlnistru Vintilă 8ră
tianu.
Oper.a de improprietArire a fost reforma cea mai avansatA din Europa
şi ea a fost pusă la cale şi chiar infăptuită numai de partidul şi guvernul
liberal.

Cuvântul d-Iui prefect de
Judeţ Ion Georgescu.

•

I1um!nat de bunAtatea ce-I caracte~
fizează d. ION GEORGESCU priveşte
blând peste frunţlle lnegrlte ale tArAnimei muncitoare şi vorbeşte pe UD
ton fratele, îngăduitor şi adânc lntelegător:

Fratilor sateni, am venit in mijlocul
vostru să ne facem o datorie ,1 si vi
aducem cu Inima plină de fericire,
bucuria ce voi o aşteptau de atit
amar de vreme. Am venit în mijlOCUl
vostru sI vi dlm pltmântul r4vnft pe

-------------------_. .
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care l-aţi muncit cu trudă atâta vreme,
dar ale cărui roade nu v'a aparţinut.
De azi inainte, nimeni nu-I va putu
smulge din mânlle voastre dArze şi
puternice, de azi inainte copiii voştrll
se vor bucura de izbânda voastrA.
Să-I muncltl fraţilor cu hArnicia ce
vi caracterizeazA. şi vă faceţi ca din
prisosul lui, să puteţi da la nevoie şi
semenilor voştri şi fraţilor voştri ostaşi care vl-l apArA.
Suntem aici la câţiva paşi de granlţi, Iar duşmanU noştri de dincolo

Cuvântul de

râvnesc de dorul de a smulge din
mânile voastre acest pământ să nu-I
lăsaţi, SA-I apăraţi cu sângele vostru
cu viaţa voastră. Noi oe-am făcut o
datorie sfântă şi vi l-am dat, voi munclti-I şi ap~rati-l. Aşa să vă ajute
Dumoezeu 1
Cuvintele înălţAtoare ale iubitului
prefect au fost acoperite de o furtună
de aplauze. Cea mai sublimă şi mal
înălţătoare din manifestatiile ce puteau
si rAspllteascA actul indepllnlt la
I Macea.

mulţumire

al

ţărănimei· împroprietărite.
ţărănlmei improprietărite George Şi

a nlzuit şi nizueşte să asigule drepturile noastre şl-n străinătate fată de
latlfundiarll unguri, aducem mu!ţuml
mAndan tine urmAtoarea
rlle noastre şi Domnului Prefect Ioan
cuvântare:
l. G e o r g e seu, care ca un părinte
adevărat al acestui Judeţ dela graniţă
Domnule Prefect!
munceşte necontenit pentru asigura rt"L!
Onor. Comlslune de lmproprlelărire I bunei stări a cetăţenilor de aici şi
Onoraţl OaspetiI
care totatunci a căutat prin concursul
Domniel·Sale a promova realizarea
}ndreptlţltli dIn comuna Macea dela
scopului nostru, mulţumim Onoratel
graniţa de Vest a Tlrll, fermecaţi de
atata fericire c{nd avem prilejul de Comlsluul de Improprietărire care în
a Vă vedea in mijlocul nostru, cu executarea Legii ne-a dat mâna de ajutor intru realizarea scopului şi tottoţi, mic şi mare, tinAr ş.1 bltrân, ne
atunci şi O lor advocat! Mărculescu
dăm perfect de bine seamă, cI, in aceşi
Nlcolescu din Arad şi adeea tuturor
asta zi se desăvârşeşte una dintre.
cari
ne-au ai atat intru ajungerea sco·
cele mal frumoase ţinte ale ConducAtorilor destinului acestei Ţirl, cu puiul de a deveni stăpâni pe glia
aceasta ocaziuDe se desăvârşeşte un muncită de noI.
pun~t mic dio marele program natloTotodată ne permiteţI pentru a Vă
nal-democratlc al DlnastIel Române aduce deplina asigurare, că intellţi·
ii deodatA cu aceasta şi al PartiduluI unile O-Vstre au găsit in noi tle acel
NalioDal·Uberal.
zid de apărare a Granitei care la un
In ziua de azi D-vstre a-TI venit moment dat, ta si2nalul ce ni s'ar fa-'
. in miilocul nostru pentru a aduce ce, vom şti să răspundem fără şovă·
urmaşl10r celor
cAzuti in rAsboiul Ire Apelului Scumpel noastre Patrii!
pentru Intregirea Neamului, o ma.n~
Trăiască Majeo tatea Sa Regele 1
găere sufletească, a~ Ţi venit În mijloTrălas:A Dinastia Română 1
cul nostru pentru a imbărbAta pe lupTrăiască Regenta!
tAtorii de mâine şi tot atunci pentru
Trăiascl Guvernul Naţional-Liberal!
a elibera de sub sclăvla gUei pe acel
Trăiască Părintele adevărat al acari prin truda lor munclfleră acest cestui judeţ Domnul Prefect Ioan 1.
pAml\nt dar fără a se bucura de roada Georgescu!
luI. De aici inainte, fie care cetAtean
,
TrAiască membrii comlsiunei de Îm-'
din aceasta comunA, tn cadrele LegH proprletărlre!
eate stăpân al gllel ce va munci
Trăiască toti oa5petl! cari in ziua
bucurându-se de produsul lui.
d~ azi au venit a se împărtăşi de bu-'
Greutăţile Conducătorilor noştri de
curla noastră partic!pând la aceasta
azi. a căror nizulntă, este apărarea serbare!, Iar
intereselor acestei Tărl ş\ a cetă
Confraţilor improprietărlt! le urez
ţenilor ei, ştim prea bine, sunt tot
spor la muncă şi belşug în agoniatât de lDs-emnate pe cât lI~au fost seala lorl;!
şi nouă greutăţile subjugărll in care
După terminarea cuvântărllor, toată
trAlsem veacuri întregi. Tocmai pentru
• spre A· Tot- mulţimea a asistat la trag('rea brazde!
acela Întorcându-ne fata
de pământ care s'a făcut de către d .
.. Puternicul Tată Ceresc. il rugăm cu
prdect Ion Georgescu şi de către un
toţI ca ,i de aici inainte .ca până'n
tăran împroprietărit.
ziua de azi, tA poarte griia frumoasei
După terminarea festivitătl', a avut
noastre Ţări. s'o apere contra vrăj
loc o masA. comună la Dotarul comu·
maşilor dul voiesc sA se atingă de
nal, după care oaspeţii s'au înapoiat
suveranitatea EI, iar Dinastlei Române
cu automobilele la Arad, ia aplauzele
,1 Inaltului bărbat de Stat Domnul
şi uralele a miilor de tăranl, veseli şi
VintUl BrAtlanu, sA le dea o viaţă
bucuroşi de vrednIca şi creştineasca
indelungată pentru dedvlrşlrea Marei
faptă dvtrşltă de guvernul ţărli roOpere de Consolidare a României·
mâneşti prin reprezentantii ei demni.
Mari.
Grandioasa sărbătoare dela ·Macea,
va rlimâne neştearsă in sufletul ţără
Domnule Ministru!
nimel noastre renăscute prin aplicarea
Domnule Prefect!
dreptlitlf sociale, care este roforma
OonoratA Comislune!

Delegatul

-

In numele unui numAr de 896 indreptătiţl din comuna Macea, eu a~
ceasta ocaziune aducem prinosul nostru de recUDoştinţă şi cele mal respectuoase mulţumiri Iualtulul lJuvern
Naţional-Liberal. Domoulul Prim MInistru VIDttll BrAtlanu, Domnului Ministru de Agricultură şi Domenll apoi
Dnmnulul' Mioistru de externe Tit u·
1e s..c u, care DecunoscAnd oboseala

agrară.
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Partidul national-tărăne~
,
,
se exclude singur dela .!~
posibilitatea de a guuerna. ~
într'un interviev din Coriere .pE
Sera, - reprodus şi confirm ~~
oficiosul naţional- ţărănesc [ tit
tate a, d- t Maniu continua s lH
menţină tn echivoc şi să ~t
beasdl de <..hestinuea ordin! în
stituţionale cu O lipsă de pt
politic şi de discerzământ ( se
devărat fără precedent la Q a\
de partid ce se pretinde d! dl
vernamânt.
3) In al treilea rând, ar eL
imposibilitate morală ca pa M
naţional-tărănesc să vie la[ C2
fiind că s'ar jjgni astfel mg t
ria mareilli Rege defunct 1'n!
nand II IntregHorpl de Ţari bi
a presidat toată opera de al O(
a României·Mari de dupA nE
buită.
boiu, - operă pe c~re Pllo
naţional-ţărănesc o contest to
*
·lnadevăr, orice am cu dragoste acelaşi timp, pentru că or
pentru interesele ţărei vede că' constituţidnală sta bilită rep~ SI
este o imposibihtate această con- expresiunea hotărâtă a voil tr
sacrare a partidulUi naţional- ţă dorinţei Marelui Rege defw: 1
rănesc ca partid de guvern şi ca
4). Prin denjgrarea siste[:~
succesor la guvernarea Statului)
- atunci când se va pune această a· ţărei in străinătate, prin .g:
carea de a ştirbi creditul i ÎI1
eventualitate.
impiedica realizarea tmpru ni
Inadevăr, este cert că intreaga lui şi a -stabilizărei prin an it
acţiune politică n\'gatlvă şi distru- ţările an ar hice cu tf revolu)i la
ctlvă "e care acest partid o prac- prin tendinţele separatiste! b;
tică de ani de zile, nu face decât tate contra unităţei Statulu il!
să-I depărteze de răspunderea abţinerea dela manifestalii c.
puterei. Dacă am presupune, prin caracter naţional ale ţărei li vi
absurd, că partidul national- ţă - 1n sfârşit, prin tovărăşii 11
rănesc ar fi recomandat la suc- pectă şi compromiţătoare i ro
cesiunea guvernărei, aceasta ar muniştiÎ, agenţH Moscovei p

Partidul naţional· ţărănesc discută mereu tn felul său, chestiunea succesiunei la guvern,
atuuci când ea nu a fost şi nici
nu este PLBă de nimeni în dară
de imaginaţia şi ideia fIxă a celor
cari vor cu orice preţ "plecarea
guvernului şi alegeri libere".
Dar partidul d·lor Maniu şi
Madgearu are să se Încurce fn
propriile sale rnreie şi lşi face
sÎ11gur imposibiîă venirea la gu-'
vern, - bine Inţeles atunci când
se va pune in adevăr chestiunea
succesiunef, - prin toată· acţiu
nea tui P?litică greşită şi nesă

urmăresc destrămarea

Însemna:

S IT

1. Anihilarea întregei opere de român - partidul naţiona
organizare' şi unificare realizată dăogat tot atâtea ver!ge la d
in România-Mare de la Unire ce-l va ţine ţintuit in· apa: ci
incoace, filndcă, În adversitatea
Prin urmare, şi în mo~-z.i
lui oarbă şi pătimaşe acest par- şi din punct de vedere şi
tiei a contastat tot ce s'a făcut, venirea la putere a napei d
a declarat că nu recunoaşte şi Iăniştilor este o imposit h
nu va respecta nimic, nici Con- pentru motivele pe cari
stituţie, nici legi, nici Parlament, expus pe scurt mai sus .. d
-din care s'au retras de repetate
el'
it
.
u po Utea pe care r ".'
Orl.
d
....
partI ul national-tărănesc ii
In loc să-şi dea partea lui de lăturat singur dela con~ v
colaborare la opera legislativă, Statului, s'a eliminat din Si
să studieze şi să discute legile organismelor politice de ş:
şi Constituţia, să propună solu- nământ, s'a decretat sin .îl
ţiunile, modlficârile şi imbunătănu e partid căruia să-i pa
tiriie pe cari le credea cele mai credinţa cIneva răspunder s
potrivite pentru interesul gene- vernărei României Mari. De p
rai, acest partid nu şi a înţeles guvernului actual, atunci ( s
datoria de partid de oPQziţle, şi va pune chestiunea SUCCitl
s'a mulţumit cu declaraţIi repe- it va putea urma la cârn o
tate, că nu va respecta şi nu va tutui orice alt partid, _ li
menţine nimic din tot ce sa rea- cel naţional-ţărănesc.
Il
l\zat.
li
Ce- ar mai fi continuitatea gu-1 ,
v~rnărilor ş_i ~um ar fi posibil ca • •
' • • • J il
cmeva să- ŞI la răspunderea de a
~ lJ
chema un asemenea partid la
Il
putere ?..
.
Loc de casă ,Il
. 2. In al doilea rând, dacă prin se găseşte spre vAnp:
absurd, partidul d-Ior Maniu şj
Madgearu ar fi să vie la gu- apropierea Tribunalu! ,1
vern, ar fi ln joc din nou Of- lângă condiţiuni avant
dinea. Constituţională, votată de
..
Parlament şI sancţionată de ReInformaţiuni se dat·r
.;
ge\e defunct Ferdinand 1, fiindcă raul advocatului
partidul naţional-ţărănesc şi aO J ti Pt
stăZl locă se menţine in in echir. us n ~
voc asupra acastei chestiuni.
. '• • • • ~.!
Nu sunt multe zile de când
~
i

......~....~........................----------~~------

~
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După

Q u O Oil dis.
Mulţimea

noroadelor din cea mai Înanticitate - şi de atunci tot
mereu - a plecat şi pleacă pe cale').
povârnfşulul. Zeul Baal şi viţelul de aur
au demonstrat pe deplin decadenta.
Taimudul cu legea tallollului - ochi
pentru ochi şi dinte pentru dinte - nu
putt! provoca îndreptare. Cu mii de
ani înainte de legea nouă, Înţelepţii
timpurilor cl\zuseră in disperare, ingrijoraţi fiind de atâta răutate omenească. Spiritul văzduhurilor se părea

,depărtată

însă,

că dă

speranţe şi Inspiră aşte

ptarea unui geniu salvator, ba chiar
· se fă:eau profeţH despre o stea, ce
avea să apară şi care trebue să a· ducă cu sine pe Mesla-lsbăvitorul.
Prcroc\Ue s'au împlinit şi deodată
cu împlinirea vremii apare în lume
i Mântuitorul
Cristos, fiul lui O-zeu,
· care invaţă: "N'am venit să strlc legea, ci să o indeplinesc". Indreptează
: 1'i!gea talionulul substltulnd-o prin iu: bire şl scoate din cod "Ochi pentru
: ochi etc." şi pe calea iubirei întro; nează iertarea, când zice: "De te va
i IOVt
cineva peste obrazul drept, în; toarce-i şi pe cel sâng".
, InvăIătura iubirei şi a iertărei a
; străbătut mulţlmea ca un curent elecI trie, aflând locaş modern in suflete
,$1 a nobilltat mii şi mli de jnlml. Cum
'însă invătătura cea nouă a lui Crlst
r sta În opoziţie cu multe obiceiuri pă.gâneşti, era prea firesc că păgânlsmul
f încăpăţînat să reacţioneze şi îndeosebi
i neamul ovreesc tine să aplice MântuI itorului calvarul răstlgnirel. 11 judecă
1 la moarte pe acela ce a dat viaţă, il,
i batjocoresc pe acela ce a propovăduit
I iubirea şi Iertarea, a răstignit pe acela
l care a vIndecat pe cei bolnavi, a în,
i viat pe cei morti şi a săturat mulţimea
i flămânzUor. Cântarea din Joia patiI milor cu drept cuvânt glăsueşte: "Poi porul meu, ce am făcut vouă şi cu ce
; mi-aţi răsplătit mie?"
l
Crlstos prin răstigni re omorât fiind
! de oameni cu duh satanic, n'a murit,
1: ci învIngând moartea, a înviat a treia
{.zl şi impreună cu dânsul s'au întărit
şi învăţăturile lui, cari apoi se răspân
); desc şi servesc de piatră unghiulară
t la întemelarea bisericeI.
Dar să vedem. Satan lucrează mal
departe şl-i îndeamnă mal ales pe
împăraţII romani să·! prlgonească pe
( creştin!. Amfiteatrele cu spectacole in~ iiorătoare satisface vulgul păgân, când
O vede pe creştini
sfaşlaţl de fiarele
I sălbatice, ori ardnd înfăşuratl in re, şină. Prin sângele acestor martiri s'a

barbare. Tot această învăţătură îoăs
cută În fiint3 noastră, in decursul timpurilor a devenit geniul divin al neamului românesc, care geniu ni-a devenit scut şI pavaz! şi l'a tăcut să
r2mână integru şi de neînvins între
orice împrejurări.
Geniul divin născut din spiritul
Mantultorulul a Inspirat pe conducă
torii neamului românesc de pretutinde,nra, ca să conlucre pentru înfăptu
irea idealului naţional, -- pentru cucer!rea hotarelor etnice, care ideal azI
este realizat, putând lăuda pe D-l în
limba

noastră.

cn satisfacerea noastră
neamicii de dincolo de Dunăre, Nistru şi Tlsa ne pândesc, dar
geniul divin ne inspiră cum să ne
păstrăm avutul. Dacă n'ar exista între
noi coade de topor şi dacă n'am avea
şi indivizi fără scrupule şl nepătrunş!
de fiorul sfânt al divinităţii, nimic
n'ar exista ce să ne strice.
Azi, Crist - geniul cu ramură de finic
Îu mână, in formă de avertisment le
zice celor răspunzător! de soarta neamului românesc; Bucuraţi-vă împreună
cu mine, căci astfel veţi căpăta salvarea voastră şi nu mă constrânge ti
şă-ml cer a doua răstigni re, pentruca
aceasta restlgnlre ar Însemna un mai
fioros calvar al poporului românesc,
Iar sângele' ee I'aşi vărsa din DOU,
s'ar resfrânge asupra voastră şi asupra fiilor voştrii.
In

opoziţie

naţională,

Dimitrie Boartu
8.

revizor.

Aeroplan tip ~Potez" No. lOJ, pilotat de locot. Grozescu Sever, având
ca observator pe malestrul S., Lăză
rescu, tn momentul" când a încercat
să se ridice In aer, dintr'un vlrai pe
stânga s'a prăbuşit sfărâmându-se
complet. Locotenentul Grozescu a murit pe loc. Mecanicul Lăzărescu s'a ales cu răni grave.
Asupra acestei nenorociri se dau
următoarele amănunte:

Locot. Grozescu s'a urcat pe un avion tip "Potez" şi dela o înălţ.ime
de 100 m. a aruncat asupra oraşului
afişe pentru propaganda aviatieI.
La ora 9 şi jum. au venit la aerodrom doi ofiteri aviatori englezI, sosiţi
in ţară spre a vizita grupurile noastre
de aviaţie.
Locot. Grozescu a zburat mal Întâi cu loc(\t. englez Mark Ford, apoi
njntărU credinţa creştină.
cu locot. englez Grom.
~
Marele scriitor Sienkewicz ne IluDupă aceste zboruri s'a Înăltat din
:r strează groaza ce'l cuprinsese pe a~ nou, în timpul unei mari furtun', cu
e postolul Petru la UD spectacol de malestrul Lăzărescu.
, schinjuiri şi uclderl de creştini tn amLa decolare, făcând un depraj ameCiflteatrul din Roma, care cu frica in rican, avionul a capatat la o distanţă
a oase, Într'o dimineaţă tocmai in ră de 50 m. de locul de pornire.
Locot. Grozescu a fost ucis pe loc
~ sărit de soare, caută să fugă. Mergând
Maşina a fost complect sfărmată.
pe lângă o colină, dintr'odatA, in raza
Locot. Grozescu era in vrâstă de 30
soarelui, f se arată Mântultorul ce 1
ani,
din comuna Sânlcolau
rdstignit şi înviat, pe care Petru '1 MI: originar
jud. nostru. Se căsătorlse de cu~ întreabă: Quo vadis Domine? - Merg rând.
'
~ la Roma ca să mă resttgnească din
Cadavru! sAu a fost depus la morgă.
nou - răspunse Divinul. Acest răs
Nenorocirea a produs o dureroasă
ăpuns i-a fost deajuns apostolulal, ca Impresie in toate cercurile.
să infeleaaă avertismentul pentru 51ă
După amiază, a încetat din viaţă la
.~ birea Jul in credinţă şi lntorcându-se spitalul militar si mecanicul Ştefan
U1 ,la Roma a suferit martlraj ul.
Lăzărescu.
Ţinem să amintIm că Loct. Grozescu
It
II
este
fiul fostului preot Grozescu din
IncA la inceDutul fiintei sale popoIlteu.
t 'ful românesc şi-a luat naşterea În spi- Cunoscut de multă lume În oraşul
ritul invătaturilor lui Crist, Iar aceste
Arad este deplâns de toti pretenll ,1
~ 'inviltături propagate prin biserica cre- cunoscutii.
-ştiu! au servit Românilor de cetăţi
Să-I fie ţărâna uşoară ş\ memoria
~ .scutitoare in contra furiei popoarelor blnecuvântatA.
'
1
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închiderea Parlamentului.

Parlamentul ordinei şi al muncli positive a luat vacantă pentru sfintele
sărbători. Aruncând o privire peste
actiunile săvârşite în folosul tăril, şi
În progresul poporului român pe toate
terenurile, afirmăm cu siguranţă că,
actualele corpuri legiUitoare din Iulie
şi până acum au înjghebat cea mai
rodnică perioadă menită să ridice
part. liberal în cea mai adorată lumina. Iar faptele lui la lltl crez naţional
indiscutabil. Neoprlndu-se la agitatille
ce opoziţia denigrării le-a întins dealungu I Ţării conte SI ând majorltăţii
dorinta de consolidare şi munca ei
de bine pusă in serviciul neamului
român, conştiinţa guvernului cu răspundere şi a factorilor cari l-au ajutat în opere trainice, se reliefează în
toate manifestatiile vieţii publice ca un
corolar al programului ce şi-I-a fixat
,
când a luat în mâui pricepute con'\ ŞI fă ă
d ucerea d tS ti ne Ior Tă TI .
,
r a
inşlra râvna de linişte şi inţel!"gere a
diferitelor probleme ce au primit deslegare .in trecuta guvernare când a
lăsat urmaşilor toate puse pe cărările
desvoltăril, ca cronicari şi înreglstratorl ai unor tendinţl bine definite facem cuvenitele mărturisiri de adevăraţi următori şi înţelegătorl ale celor
prinse în cutele real!zăril În cele 7
luni de când glasul opiniei publice a
lansat dorul după ordine şi diSCiplină.
Din Noemvrie şi până acnm, Impulsul actualului parlament l'a Îmbolit să continue campania conştientă
a mUllcl1 aducătoare de bine, aşa cum
aceasta a fixat-o cel asJrucat sub ţărâna dela Florica şi a contemplat-o
marele întregltor al neamuluI. In tăcere şi abnegaţl.une s'a conceput misiunea Istorică, svârlind din partea
aleasă a sufletului rodnicie şi propăşfre cari vor fertllesa câmpul chesUunilor româneşti legate de destoinicia
acestui partid. Şi până când altele,
de nuantă perpetuă În pertractărl şi
negativism se îmbulzeau tn rldicărl
de braţe ameninţătoare, part. liberal
convins de ce face în toate direcţiile,
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No. 814-928.
Publicaţiune.

311

•

îşi urmează

lui

calea

dreptăţi! şi

a blne-

obştesc.

1) Refo"rma Înv. secundar ţâşnită din
sufletul celui mai demn urmaş al lui
Haret, şi alcătuită in conformitate cu
interesele culturale superioare ale l ă fii, va fi salutată cu espresii de entusiasm de toţi cari văd intr'ânsa îndrumarea viitoarei generatii către idealul culturel bine stabilită şi indrumată.
2) Legea cultelor prin care se regulează drepturile şi indatoririle fată
de stat diferitelor bisericI ce-şi întind
blnecuvân tarea crezulul asupra credlncloşllor se normează în articole
pentru a se întelege rolul ce-I are
fiecare În propOVăduirea credinţeI.
3) Cât

pdveşle

terenul economic,
cod ul clasărei cerealelor, ne pune pe
picior de egalitate cu alte state puse
în asemenea condiţii de producţie, ca
în fjne legiferarea codului muncii şi
a cooperaţiel să îmbrăţişeze şi lmpintene la unire toate fortele împreş
multe de dragoste faţă de acest pă
mânt şi rodul lui.
lată în câte-va linii generale fră
mântările ce .au mistuit intenţiile curate ale actualului parlament şi le-au
adus ca dar obştei doritoare de alte
aspecte şi Îmbunătăţiri.

Punând aceste leglferărl la cari s'au
frământat atâta tnţelepclune şi autorltate, in comparatle cu rolul jucat pătimaş de opoziţia national-ţărănlstă
se desprinde luminoasă munca săvâr
şită de organele serioase ale ŢărII şi
se asvârl în antipatie campaniile dezastruoase articulate cu vehemenţă de
cei ce nu vreau altceva decât, puterea.
Intr'o parte sbuclum şi frământăr!
pentru ridicarea neamului, 1n celaltă,
actiuni subversive, Ifpsă de prestigiu
şi manifestări cu caracter antlpatriotlc. Dar. cu toate tnscenările plcanterlel hidoasă, Caravana) vorba mln.
de interne, merge inainte şi nu sA
SiDchiseşte de chelăIăelile unor oameni
şterşi de mult din tabloul cinste! şi
a omeniei.
Primăria

Tipar .

Nr. 339-928.
Publicaţlune
Primăria

Tipar publică IIcltaţluoe
cu termen SCUrt pentru vânzarea unal
taur neapt pentru prăsilă. Licitaţia se
va ţInea la primărie pe ziua de 29
Aprilie 1928 cu oferte închise şt sigilate
în conformitate cu art. 12- 8j din
legea contabllitătH publice.
Ţipar, la 4 Aprilie 1928.
Nr. 309
Primă! ia

No.792-928

Concurs.
Pentru indeplinirea a unui post de
impiegat devenit vacant la primăria
Pecica, la secţia lăsământarA.
Retribuţiunl1e sunt cont. prevederilor
bugetare. şi din veniturile lăsământare
1/2 parte.
Reflectanţll îşI vor înaInta cererllt!
pană la data de 15 Maiu 1928 cu toate
actele, cei cu diploma de Dotar vor fi

Se aduce la cunostintA generală că
la Primăria comunei Şeltln se va~ ţt
nea licitaţie minuendă cu oferte închise in ziua de 30 Aprilie a. m. ora preferaţi.,
10 pentru intretinerea alor 6 Unt!nl
Pecfca, la 10 Aprilie 1928.
"Northon" ş' pentru curăţirea şi puneN
o.
305
Primăria
rea in functie alor 2 fAntânl .Northon·.
In caz că licitaţia in ziua aceasta - ,
va rămâne a fără rezultat, licitaţia a 11 1 Nr. 343-928
se va ţlnea.în 15 Mal ora 10.
Concurs
Ofertele închise impreună cu vadlu
Notarlatul cercual CApruţa publică
de 10% din suma oferită se vor de- concurs pentru complectarea postulUi
pune la Primărie inainte de începerea lmplellat cercual.
licitatieI.
.
Rugart~a adjustată conform Reg.
Condltlunile de licitaţie se pot ve- al Stat. funcţionarilor se vor Inainta
dea la primărie tn zi de lucru.
pAnă la 26 Aprilie a. c.
Sa lat lunar Iei 3110-3845.
Şeltln la U Martie 1928.
No. 310
Notar cercual
No. 306
Primdria

---------------_0_'
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DISPOZIŢIUNILE

InfORmtrCIUnl.
,
Logodnă. În ziua de 17 Aprilie a.
c. s'a săvârşlt logodna D-şoarei Veturia Boariu cu 0-1. Ioan Mărglnean
profesor la liceul de stat din Salontamare. Tinerii părechi călduroase felicitări, iar prietenului nostru rev. D.
Boariu asigurarea bucuriei noastre şi
fericirea dorintelor reaJ:zate.
.*
In ziua de 17-19-1928 s'a găsit
în râul Mureş In dreptul Comuni Semlac cadavrul unui bărbat. In urma cercetărilor ce s'au făcut s'a stabilit că
Este cadavrul Doctorului Bauer FelLx
din comuna Aradul Nou.
Pe fruntea şi faţa cadavru lui s'au
găsit mai multe pete de sânge, Cercetările Incă sunt în curgere.

In ziua de 16 şi 17 1. c. OI. I. Gf'orgcscu Prefectul judetului iosoţit de
deputatii Dr. I. Ursu şi Gh. Pleş a
vizitat Dumeroase comuni din sectorul
dânsulul, de pe valea Mureşuluf, unde
a luat conctact cu populaţ!unea explicând săten!lor situatia politică ce urmeaz! naţional-ţărăniştii, mal cu seamă
avându-se în vedere· broşura .. tăr ă
nismul" care s'a impărtlt însuşi de dl.
Blrtalom.
In specia! În comuna Radna aşteptati
de un mare public au fost primiti cu
mari ovaţiuni.
La Radna s'a mai interesat şi de
noua construcţie a şcoalel care va
consta din trei săli ma'i de învăţă
mânt şi locuinţa pentru corpul didactic.

*

~

-

In noaptea de 16-17 Apri'ie 1928
indivizi necunoscuţi, până în prezent
s'au introdus prin spargerea unui geam
În casa lui Mareş Iuliu din Comuna
Şilindia de unde au furat mai multe
lucruri casnice in valoare de 14.000
lel. Cazul se cercetează de şeful postului girant.

*
In ziua de 17 Aprilie 1928 orele 16
cu ocalia unei ploi torenţiale cu vânt
dIn tresnet s'a descărcat electricltatea
in aparatul telefoDlc şi telegrafic din
oficiul poştal Nădlac, distrugând sârmele şi complicltătlle inferioare a ambelor aparate cauzâod o pagubă de
circa 15-20.000 lei. Cercetările se fac
de cei În drept.

'"

In ziua 17 Aprilie 1928 ora 23 din
interior s'a i"(:elldiat prăvălia lui Nagy
Gyureş din comuna Nădlac şi au ars
marfă de circa 250000 lei. S'a stabiilt
că focul a provenit dela conductele
electrice. Cazul să cercetează de şeI fuI postului.

*

Redacţia

,1 Ad-ţia Ziarului nostru s'a mutat din
atr. Consistorului No. 7 În Bulevard Regina Maria Na. 10 În local .. 1 clubului Partidului NationalLiberal.
•
.,.",
Din

literatură străină

I U B

IR t ft

prinţul se
ţesă şi-! zi se:l

Atunci

un prinţ era mândru de înţe

lepcIunea sa·~ căci crai, crălese şi
de pretutindeni veneau ca
să-I asculte.
Dar, înteleptul prinţ nu ştli\ ce este
Iubirea ....
Şi s'a intâm;>lat că plăcânduvj o prinţesă p~şl spre ea şi o intrebă:
~"Vre! să fii soţia mea r
Printesa insă se sfii. roşi foc şi· i

. - - 1#

*

Ea răspunse sfios:
~ .. Iubirea este o iflmugurire. "
Mt>rgând mai departe, el se întiilni cu
. o femee caldă la privire, pe-a cărei
frunte truditi se desfătau bucle aurite:
Era Vara.
Când o intrebă despre iubl{e, ea II
spuse rld!câodu-se greoi ~ deoarece era insărclnată:
-~Iubjrea este tjlUete...
Păşind

reintoarse la prin-

OlSURlhOR fi EOtfl.

răspunse:

-"Cum aşi putea să-ti fiu soţie când
DU mi-ai vorbit niciodată despre
iubire!?
Atunci, roş!ndu:se, prinţul zise cu întristare:
Tot ce e'n lume ştiu, dar ce este
Iubirea nu ....
... .Iar printul i plecat.

prloţul.

*

. -"Multe am văzut şi multe am auzi}
despre iubire şi toate au zjs că
iub\rea este fericIre şi viată .. "
~"Acum vrei să fii soţia mea ??~
..•. Şi prinţesa deveni de atunci.
soţia prlotului înţelept.

prinţese

Mergând, se întâlni cu o fecioară care
ducea o donlţă rn mână şi ;::Ire avea
părul negru împodobit cu flori;
Era primăvara.
~ .. Ce este IubIrea?" - o intrebi

•••--........

blană aibă, care la Întrebarea prfntului răspunse:
-"Iub!rea este moarte."

ti. H. rttmmSftftRL
Odată,

44.u:-:...

4 ......
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IZRtlf.ll llf.IZf:ROmCz.
Zburatl visuri aevea, amare dar frumoase, zburaţi in regatul fanteziei!
Duceti-mă din nou in trecut, în
orele trecute, in cari aveam Inimă şi
simteam ..• Duceti- mă din nou in clipele trăite in cari inima mea simţea
o durere sfâşletoare dar plină de ferlclre. Inălţaţi-vă deasupra proz.ei vietII
şi atârnaţl imprejur fericirea care nu
se poate ajunge; faceţi ca să-mi ples'
neas;:ă Inima de durere: că.:i ea mi-a
dat volUeptateaL. .
0, amare amintiri ale dulcelui trecut,
nu mă părăsiţi! Luaţi-mă cu voi şi
duceţi-mă în azilul vostru! Eu vă binecuvintez. cu toate că mI-aţi vulnerat Inima şi mi-ati inveninat sufletul..
Dar durerea făcută de voi este plăcută iar in piept mi-le deşteaptă un
oftat de nespus.
Ce frumoasă este tara Ta Fantezie,
şi ce încântători sunt locuitorii Tăi!
-" Tara vieţii eterne, a feric;rB şi
a durerii'" .'.

mai departe, se întâlni cu
.I
f r A tII
.... Pe aripile Tale aşi vru să zbor
T oam na : ea fiS
pea
uoze van U U
ca astfel să'nfrunt mIzeria vi etil. "
zgomo t os, .
Iar•ID oc h'"u el a lb aş t"
rt1
Zburati visuri aevea, a mare dar fruputeai citi
-" Iubirea este melancolie."
. moase, zburat i in regatul Fanteziei I
Plecând şi mal departe, el se întâlni
AUREi BUOARlU

eudse de d-l prefect 1. Georgescu, pentru
ameliorarea frecvenţei şcolare, in judeţul DOS
Pentru ahsentele nemotivate din a
treia pe! ioadă de 15 zile, se va aplica
o amendă egală, pentru fiecare zl de
absentă, ca 3.4 din pretul zilei de
muncă.

Diecezană,

Arad.

In calul, când copila! 111:epe să \'le-la şcoală, directorul e obligat să C,Rc(
munice perceptorulul să În;eteze ex:mir
1
cutarea amenzilor.
Bu
!-Im
Vor putea fi declarati Insolvabl!i
plata amenzilor şcolare, numai a~
părinţi, lutorl, etc., cari ar putea
declaraţi insolvabili şi pentru dăr'
de Stat.
In caz de vădită rea voinţă a piiiij
riotilor, tutorilor cari nu-şi trimit cop
la şcoală, ameoz!!e pronufJţate de ji1j
tiţie se pot traosfo~ma În înChlsoa'(
socotmdu-se 20 let de fiecare zi:
închlsoare.
In;hisoarea nu pClate tre::e de 5 zi
în cursul unei luni.
Pr e fac erea amenzlor
'1
•l!'l zi 1e d e:~
ch'lsoar""'..
S" pro
." ~
nu II tă d e J. u d ecaton
I de o~ol ,lra
- pTlm
. ă ŞI. titit'Im ă I ns,au"
• . •.

Pentru absentele nemotivate din a
patra perioadă de 15 zile, se va aplica
o amendă egală, pentru fiecare zi de
absenţă, cu preţul unei zile de muncă.
Pretul zilei de muncă se va fixa în
fIecare an în pri mile 15 zile ale lunei
Septemvrie pentru comonele rurale de
către comitetul ş:olar comunal după
mijlocirea plătii zilei de mun2ă din
localitate.
]0 caz'JI când comitetul şcolar iudeţean, pentru co:nuDele rurale sau
şcolar comunal, pentru cocomitetul
.
mUDcle urbane,
nu se
Întruneşte În
.
'
primele 15 zIle ale lunet Septembrie
sau, cand pretul zileI de muncă nu
"an]
corespunde realitătil, revizoratul şcoDe:egatia comite.tu~ui ~co!~r va ce~ea
Iar va referi inspectoratului regional, prefalrC'rea ~ amenz!1 li] mch!soare tip
care va fixa acest preţ.
1 ff~car: luna, _dacă reprezentantul c:val
Preţul de mUlică stabiiit se va co- ~11u!i11 ~u plateşte amenda prollunPUl1
•
.
I de Just:ţle.
. ...
mun 1ca de revIzor fIecărui comitet şw- I
•.
v
rac
Iar in parte până la 1 O;:tomvrie ale I Cere.rea de dare In Judecata o fa;pla
fjecăt:ui an.
preşe d tnle!e comitetului şcolar. du;să
Părintli şi tutorii cari vor rămâne! hotărârea delega.tiei cO!Ttifetului.
cal
retradorl şi după aplicarea acelor
Amenda le rt'petă in fiecare an, i[lI12
patru amenzi progresive, vor fi trimişi cepând totd~a!;na dela amenda dln1
înaIntea judeCătorie! de ocol.
mai mică.
fie
f
Cererea de dare În judecată se face
In mod ex..::epţional revizorul Sl~tt.:
I de preşed 1 ntele comitetului şcolar, pe delegaţia comitetului şcolar, la cerw5 el
baza încheieriI delegaţiei comitetului. dire;::torulul şcoalei, vor recurge la pe
Cererea e semnată de preşedintele şi jutorul organelor politienesti SilU a,:aj
secretarul comitetului. Ea se Înaintează jandarmeriei, ca să ~ducă la ş:oa~.1r
judecătorief, în termen de 5 zile dela pe copii indărtnici, cari refvză din Vit19
hotărâre a delegaţiei comitetului. Acţi- lor, să vină la şcoală.
mG
unea de dare in judecată, procedu:-3
Directorii ş:oalelor de băeti vor ii .
şi executarea hotărâri lor sunt scutite bera tuturor şcoJarllor înscrişi. in vâI5:i~O
de timbre şi taxe.
de 10-16 ani un carnet de şccli~m
La cererea de dare in judecată pre- Ş::olarii sunt obligaţi să poarte tctlln
şedlntele comitetul~i anexează o copie deauna carnetul la ei,- până la abs0" lY
de pe lista de amenzi a dIrectorului virea şcoalel primare. sau până la înR.o
şcoalef, certiflcată pentru cooformitate plinirea de 16 ani.
llt
de secretarul comitetului şI un exemCarnetul va arăta numele şcolarui:' a
plar al Îocheierii delegaţiei comltetului, şi a prinţllor, domicilîulul, şcoala ~. ,
prin care se constată că s'au aplicat clasa in care e inscris. -orele 10 ca llf'~
pârlntelui retracta!'! cele patru serii se ţin lecţiile şi în cari ş,:olarul treb'"~ Jr(
progresive de amenzi şi s'a decis da- să fie prezent la şcoală.
ll1
rea în judecată, pentru aplicarea seriei
ve'
a .clncia de amendă.
Aceşti şcolari sunt datori să ara: b
Actele şi constatările, încheiate de 1 carnetul, la cererea organelori PD;~ l
delegatia comitetului
saa de
ale jandarmeriei a
tocilor sau a merrbrî10r comitete!,·
directorii şcoalel, fac probA de justitie,
ar
până la inscrierea in fals.
şcolare.
)U
Judecata se va face de urgenţă, pe
Ori ce băiat, in vârsta dela to-t1e
baTa actelor cari sustin acţluea fără ani împliniti găsiţI fără carnet d:ic
ă fIe n'e cesară prezenta vre-uDul re-l ş~olar pe .~trad~ şi fă.ră oC'.upatie v~::u
prezeDtant al comitetului şcolar.
dltă, ca ŞI acela cart, avand carn'iă
Pârâtul va fi condamnat la amendă de şcolar, nu pot totuşi justflca pr~le
de la 20-50 Lei pe fiecare zi, până zenta ior în acelea locuri, în timp,e
in ziga când copilul incepe să vtnă orelor de lect.îi, vor. fi c~n~amnaţi ~!it
regulat la şcoală, sau până la incbe~ contravenlent\ la dlSpozlţ!lIe art ~i
ierea anului şcolar.
Nr. 9 din Codul Penal, afară de ':'e
Pârâtul DU are dreptul de opozitIe
cari dovedesc, că nu au putut fi i:
ci numai de apel la Tribunal, in
scrişi in şcoala din circumscriptia !:d
zile libere dela pronuo!area hotărârll, din lipsă de loc.
)~
dacă a fost prezent şi dela comunlAmenzile şcolue hotărâte de de:'lic
care, dacă a fost at sent.
gatia comitetului şcolar sunt execute'al
Apelul se depune la Grefa Judecă- de drept fără altă autorizare sau fie
toriel, care a pronunţat hotArârea.
' din partea administraţiei financlare,·u
Apelul se jodecă de urgenţă cu prePerceptorii fiscali, in comunele "IJl
cădere, după aceleaşi norme ca şi la . rale, şi cel comunali. in comune··it
prima lnstantă,
urbant'. sunt datori sA încaseze ame:~l
Judecătorul de ocol şi procurorul zile prevăzute in ·termen de 20 ~d
Tribunalului vor trimite in termen de dela primirea listelor dela amenzi.
10 zile perceptorului, spre executare
Amenzlle se varsă comitetului ŞC~a'
extrase de pe hotărîrile pronuoţ_te şi Iar respectiv, Iiberându-se chitanţe ''tn
rămase definitive.
registrele acestui comitet.
la
Perceptorul procedează la executarea amenzilor, incasind în fiecare lunA • t...,
sumele cuvenite în termenul prevăzut
Redactor girant: 8T. DRAGA. la
A
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