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II A;:re săptămânal sub conducerea unui co~itet II 

Ţara V8 judeca pe toti cei ce de. 
zerlează dela datorie. Jar cei cari 
vor cauta să iasd din cadrul legilor, 
vor fi tratati aşa cum legile prevăd. 

In această directie, nu trebue să 
existe nicÎ o ÎndoiaM. 

Din discursul dlui Duca 
l"Iinis, Inl5 la cameră. 

Arad 1 Aprilie 1928. 
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~coul intrunirilor 
naţ.-ţărăniste la sate. 

faţă, iar astăzi, după Bucureştii 
sui~rătelQr să se Incingă cu fla· 
mUfa ;oşie a ţărănismului comu· 
nist. Ia postură de belicos, acest 
părîndator de partide, ascultând 
de VJcea răguşită a şditor a 1n
s:::t::nat un kl de răsvrătire să
tească, spre a se convinge argl1şii 
partidului de fidelitatea agentilor 
involburaţi. Se înţelege, a fost pus 
la punet, face mărturlsirea de naiv, 
şi de pocăit intransigent. Iată, 
deci, cum- din premiseie afirma
ţiilor de'-rnai nâinte se desprinde, 
tendinţa politicei demag'Jglce in
suflată rn suflete ca al lui [anota, 
Noroc pe biata Ţară că, sunt 
puţini Janota, iar pătura populară 
ştie unde residă interesele lui şi 
realisarea lor. 

Vorbele mari din Bucureşti 
lipate cu nemilulta la Întrunl-
1 naţ.-ţărănistă comunistă şi 
ne de otrava agitatlei ş'au 
Ilt recolta dorită. Cei scăpatl 
mai de eri din imperiul terOi:-

şi al mutismului, nu s'au 
it să incarce sufletul mulţimii 
unate cu lozinca revolutiei. 
,pleşiţi de nerăbdarea puterii 

care o reclamă în numele 
tmei concentrată de 10 ani, au 
sit cu cale că e mal uşor să 
mgi la clrma Ţării dacă exa
rezi colectivitatea aderenţi lor 
o impingi să realizeze gesturi 
mnătoare de anarchie, decât 
teptând În cuminţenie venirea 
roculul. Arsenalul lor de chiote 
preşmuite în ameninţări cu 
Da-Iulia, se Jmpânzeşteca o 
~me atavică şi în aşteptarea 
turării, desemnează pe pânza 
.cii punctele negre şi condam
bile ale mişcării de subminare. 
)Iitica lor, resultanta derailării 
fleteşti, lansată prin articulaţi
ii urlătoare şi manifestaţii de 
sordine face să incoltească nă
jdi peste hotare şi mulţumire 
câţiva inănutru graniţelor. Aju· 

lă de o anumită presă desgLls
toare, lipsita. de cuminţenia 
lOului simţ, şi aciuată după 
iarchie, aCt:astă politică ţ1şnită 
tl violenţele guturale şi din 
:ângeri de pumn samănă din 
eu condamnarea ei de cătră 
tinia publică, a cărei psiholo
e legată de cinste şi omenie 
Jătoreşte departe de mugetele 
ozave ale robilor intelectuali. 
esminţltă de insaş echivocitatea 
care se scaldă de ama amar 
vreme că ar fi vrednică să 

~ conducătoarea Ţărli, in casuri 
~ nerăbare se dedă la începu
ri de isbucniri Înodate in răs
mări şi ură. Lăsând la o parte 
'Îce consideraţia de dragoste faţă, 
l glia ce le rotunzeşte burţile 
l(vişîi recJamaţiilor primejdjoase 
alează tn indrăsneli, cari in aite 
§ri iar fi dus de mult În came
'e obscure ale temniţii. La noi, 
mea pătrunsă de sterilitatea 
tedienţii scoasă in btlciul buru
dlor demne de călcat in pi
oare, le aruncă cel mult o privire 
~nică, astupându-i astfel in cer
I oprobiulul. Că pe ici, pe colo 
ituŞ să ivesc isbucniri neobiş
dte in pătura onestă a poporului 
~stru, aceasta se datoreşte unor 
Iscreeraţi cari nu din alipire 
~!tră jntemnitaţli de eri işi pun 
cumpănă sburdălnicia lnfrigu

tă, ci din interese materiale 

bine concepute, pe cari doresc 
să le 1nhaţe cu ajutorul fJămân
zBor. Negreşit, nU··'ji dau seama, 
că la cea djntâiu oeasle vor fi 
şterşi d~pe tabloul avansărilor şi 
vor fi aruncaţi pe grămezile de 
gunoiu ale· uitării. Sunt pita mulţi, 
decât bugetul statului, să le poată 
umplea inconştiema lor pasiune. 
AşH se explică de ce in comuna 
Păuliş, Iosif lanota ăl cu visit.de 
dese la prefectura Jud~tuluj în cei 
4 ani de guvernar~ liberaîă, ca apoi 
să facă de grabă schimbafea la .. . ., 
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Itnproprietărirea din 
COID. Pâncota şi lllăderat. 

- ,lj9.S ţărani improprietlu'iţt cu pământ 
arător, şi 257 cu locnri de casă -

In ziua de 28 MartIe a. c. a avui 
loc improprietărirea sătenilor din c:o· 
munele Pâncota şi Măderat. La acest 
mare act au luat parte toate autori
tăţile superioare ale judeţului în cap 
cu Domnul 1. Georgescu prefectul 
judeţuluI. 

Serbarea s'a tinut ch'ar pe lo~ul pe 
;:are au fost improprietăritl locuitorii 
comunelor sus arătate, unde erau adu
natI Îl1dreptăţlţii la improprietărire ;:u 
autorităţile respective şi in cap cu pre
torul plăşll 01 Zaslo. După ce s'a fă
cut o manifestatie foarte puternică de 
simpatie oaspeţilor sosiţi din capitala 
judeţului, parintele Iercoşan a făcut 

serviciul divin, după care dl Preşedinte 
de Tribunal R. Orezeanu, a declarat 
în numele legii punerea În stăpânire 

pe veci pe cel împroprietărit! şi anume; 
in comuna Pâncota 316, iar in comuna 
Măderat 279, dându-li-se ca lot tip 2 
jugăre; Iar locuri de casă la Pâncota 
219 iar la Măderat 38. 

După aceasta dl l. Georgescu pre
fectul judetului a vorbit mulţimei; sco
tând in coencltate losemnătatea actu-. . 
lui care s'a săvârşit şi atrăgând ateoţi-
unea poporului că este un act foarte 
Important de dreptate socială În viaţa 

lor, pentru glia de pământ în această 
ţară ce se dă aceluia care o munceşte 
luându-se de altfel dela canti şi ba
rani, opera infăptuită de marele partid 
National-Liberal, pe câtă vreme În alte 
state nu numai că nu se face această 
operă de dreptate socială, dar se ia 
pămâotul ţăranilor şi,:mal cu seamă 
rodul muncii lor se distribue la toţi 

perde vară - cum este in Rusia. -
A cerut sătenllor să- I muncească cu 
toată draa-ostea şl priceperea ca din 
producţIe să poată să se vândă şi ia 
cel cari trăesc la oraşet mal cerându-Ie 
sătenHor, îndemnându-i ca să-şi dea 

cOlJ~;i l:-·;.\:u,,;ă şi În special la ş\:oa
lele de mf'serii pentru a invăta un 
meşteşug cu care să poată trăi in 
vjitor, căci pământul nemai putându-se 
Întinde, Iar populaţia crescând pe fie
care zi n'or avea altă resursă de €:xl
stenţă decât meşteşugul. 

Cu acelaş prilej un număr dintre 
lo~citori au reclamat Dlui Prefect că 
ei au fost omişi de pe tabloul de im
proprletărlre, că nu au putut da dele
gatului suma de 500 lei, iar alţII au 
reclamat că au fost împroprletăritl şi 

acei locuitori cari aveau de la 3 ju
găre in sus. 

In ambele cazuri 01 Prefect a Or
donat anchete severe, pentru ca cel 
vlnovaţ' să fie răspunzător! de faptele 
săvârşite. 

Tot publicul a făcut o vie manife
staţIe de simpatie Dlui Prefect 1. Geor
gescu, care nici când nu lipseşte dela 
nici-o manifestaţie care priveşte pe tA
ranI! judetului său. 

Nu ne provocaţi. 
De când cu manifestaţiile studen

ţeşti dela Oradea-Mare şi Cluj, presa 
perciunată, preparată tn (\!rava perver
sltăţli etnfce, numai conteneşte cu stri
gătele fârtanice contra românilor. Ră
sărită tn bisericuta aşezări noastre na
ţionale, această buriuană care n'are 
nimic cu glia ţării îşi face un cult din 
înjurători şi un amvon din denrgrărl, 

lăsând Impresia, că valul scrisului el 
poate trece neturburat Marea Roşie ca 
să ajur,gă io Cananul visurilor ta]mu
dke, Insuflată de du hul dlstrugerlJ, 
clampănltoarea t~i bună judal că se tine 
lanţ de văicăreli, finite toate in scoa
terl de limbă şi 'n ameninţări aşezate 
metodic în paginele el. Folosind liber
tatea intlnsă cinstit şi cu omenie, zll-

nlc îşi cutează să ne trateze de "bar
bolTI". Luaţi de plldă, organul răsuflă
rli palt"stiniene .Arad! Kih!ooyQ şi veţi 

câşt'ga impresia că taraba talmudică 
este într'un târg slobod fără strajă şi fără 
conceptll de eroIsm. Ad~)gatl la acest 
spectacol apoi şi faptul, că se Îmbul
zeşte sub ochii deUcioşl ai unor ro
mâni prInşi În hora unor ::urente cu 
tendinţe curat subversive, iată situaţia 

la care se avântă cutezătoare cluparca 
zlarismului important de prin cele o
raşe gahtlene. 

ŞI e natural să zic aşa, când de
gradarea politice! româneşti a ajuns 
să fie şurubuită de toţi pistrlaţil In. 
truşi din Interese de dominatIe in ce-' 
tate a idealismului nostru românesc, ŞI 
iarăş e esplh:ablJ, să fIe IIterlle el tur
nate În cerneala obrăsniciel, când la 
brat se răţoeşte preş. pact. naţ-ţăr, CII 

Zipstein din T'ghlna, cu Pistiner din 
Cernăuţi şI Râiosellberg din Cetatea 
de balta din Ardeal, patrumvlrat demn 
de echivocurile cele samăuă şi de ten
dinţele necurate ce le poartă În suflet. 
Curat, vorba românului: 

10 fost Păduciosenberg 
Azi cu Mantu la brat nlerg, 

De i=ând cu ldâellle dela cele în
trunlr! politice lipsite de lume dar mal 
ales dela "Grandioasa manifestaţie dIn 
Bucureşti" (vorba e unui confrate de 
colea) presa noastră minoritară încăl
zit! în înjuraturi naţ.-ţăr. blrjărt'ştl ţipă 
după un guvern tare, tare ca ata pă
plum uulul Crlstescu şi cu rădăcini 

adânci În pătura populară ca a tova
răşului Moscovici. Crede aceasta nă
pastă că o astfel de cârmulre ti va 
futlnde atâta libertate de si:rls murdar 
in cât să se strope3scă din nou p~retli 
senatului cu bucăţi de carne deslipitA 
de trupuri româneşti. Nădejdi ţesute 

in Iăcomil revoluţionare, cari nu se pot 
realiza nici măcar atunci, când căma
şa din Topolovenl va flutura din IDOU 
pe palatul domeniilor, pentrucă ma
rele om juridic BolIă 11 va coase în 
guler teorile Constituţionale învăţate 

la Academia din Dlclo - Sân - Martln 
Deci, fără speran1e de a aprinde fo
cul Învo~borăr!1or, la lumina -căruia să 
se intlndă focul nebun al descreera
ţiilor puchlllOşl, cu puţIne resurse de 
crezare în ţesut ul intrigilor, presa strel
nă să la aminte că nu ne vom da tD
dărăpt de a-\ reteza unghiile când şi 

le mal întinde în blidul unei po li ti cJt 

pe care o pot murdări incă strâmbă

turlle unor români rătăci ti, oa insă 

discutia rârtanllor veniţi fără pasaport. 

Conf~nnt8 organelor ~e c~ntrol 
~in Ju~etul ftrH~. 

Organele de control din jud. Arad. 
s'au intrunit ln conferinţa lunarA in 
Comuna Sfta-Ana in zIua de 29 Martie. 
S'a făcut acest inceput pentru a se 
lega de trecutul nu tocmai indepArtat, 
când cei chemaU să indrumeze învă
ţllmântul plecau in prIbegie pentru a 



dştiga impre!':il nemljlocHt: de mun.:a 
ce să depune d~ Î!1văţători ÎIl reali
zarea gândurikr bune. Mai ales s'a 
p;,odus fn ăstmod pentru faptul de a 
se câştiga convIngeri de ftlul de a 
munci al minoritarilor cari au de să
vârşit acea operă culturală care să fie 
atinsă in toate flbrele el de suflul 
caldulul patriotIsm. Şi cum În comuna 
Sfta-Ana avem multe şcoale de Stat 
cu I:mba de predare germană, era de 
datorlnţe şefdor invătământuh:i să se 
coboare acolo, unde să resimte ve
ghere trează ş\ bine trecută prIn sita 
aprecieriI. S'a ascultat prelegerea prac
tică din GeografIe: ,,11a11 a", tratată 

după metodul şcoalei muncii de IOV.

djr. Ioan Schuh. E de remarcat pre
vederea acestui învăţător in tratarea 
chestiucilor şcolare. Pcln modul de 
predare şi prin mijloacele folos'te a 
ajuns până acolo de a primi răs

punsuri In limba statulu!, aproape 
core.:te şi lipsite de bâiguelile strelne. 
~llsufletire, Interes şi mai ales a..;ea 
parte bUDă ridicată din sufletul acestui 
invăţator. patriotismul SIncer, care l-a 
aşezat intre cei pe cari ii putem nu
măra de prietini sinceri şi devotati 
acestui pământ. Din tot ce a spus şi 
vlrit în sufletul elevilor să desprinde 
o undă limpede de dragoste fată de 
'Ţară precum şi fată de indrumătorli 

culturali al ei. A şi fost menţionat în 
procesul-verbal al conferinteI, cu laudă. 

Trecându-se la ordinea de zi, după 
salutul D-lul revizor Olarlu la adresa 

insp şcolar Cris!ea şI a subrevisorHor, 
se iau în d:sculie punctele p~ogri\mei, 
cari În felu! desbaterii de curse. au ri
dicat prest'giul conferinţei şi au dat 
!mpuls de muncă viitoare mai pro
nuntată." 

Indeosebi a stârnit multe obs~rva

ţ:uni. ofersiva culturală şi ateiierele 
ş.:oiare, amândouA r:dicatc până la 
rangul de religiune de marele, om al 
ş.:oHl, Of. Arghelescu Min. Instrucţi

unii publice. 
Din rapoartele subrevizorilor se con

stată cu multă satisfacţie Ca aceste 2 
trepte de iQălţare culturală sunt bir:e 
Înftpte în sufletul învăţătoIimli arădane 
şi dus~ cu energie călră dorunle re
dtşteptăril. La ofens~va culturală ser
veşte apoi şi aparatul de cinematograf 
trimis de "Casa şcoalelor" care tra
duce in real:tate conf.:rintele tinute de 
învăţătorii muncii neobosite. Alte pun
cte de discuţii fixate in pregram au 
fost cele priVitoare la cUisuri le corn
p!lmentl\re şi examenul cursului de 
adulţi. Şi acutea ca şI cele dintâiu ş'au 
aflat patima interesuluI !:are le-a dat 
ferlcîta deslf'gare. 

Intr'uD mediu de semnătate şi pUn 
de preocupări culturale, conferinţa din 
Sft-Ana se poate înşira in râodul ce
lor mai bine succese. O mândrie pen· 
tru cei ce o ridică prin Îrlsufletirea 
lor din care pornesc tendinte cople
şite de bunătate fI de consacrare a 
domloării patrimoniului national. 

Cronicar. 

Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 
De Traian Mager. praf 

Noi ramuri de productie: atupăritul, gindacii de mătase, desvoltarea gridinârituJui. 

In sc~put de a spori izvoarele de câştig ale acestei populaţii, oameni 
de bună cred!ntâ, dar ÎO necunoş.\lnţă de cauză au recomandat îndeletoicir?a 
cu stl'păritul şi cultivarea gândacHor de mătase. 

Stupo.ritul a existat din vechime, insă cu toată bogăţIa d~ flori a ţinu
tului, după c:um a'n mal amintit odată, in urma prelungIrii repaosului hibernt 
al al vegttatiei, adeseori albinele nu-şi pot ~duna cuantumul necesar de hrană 
pentru itrnare. . 

Puţin mal jos pe Valea Crişului, părintele Bulz în GJrahonţ şi păr. 
Cristea În Zimbru, au realizat totuşi frumoase rezu1tat~. DâLlşii sunt mai 
competenţi să se pronunţe în această chesfe 

Cât priveşte cultura gâfldacilor de mătase, ea condiţionează de măsura 
10 care se va putea spori. numărul duzilor, 

Tatăl meu, Petiu Mager, hst învătător In comuna B'Jdeşti a incercat 
esperimentări şi În dlrecţla aceasta. Prin anii 1895-1896 a plantat un număr 
de dUZi, atât În interiorul comunei, cât şi afară pe izlazul comunal, şi rezul
tatele n'au fost mulţumitoare. DuzH sădiţi in interiorul comunei mai trăesc şi 
azi, însă In timp de peste 30 ani, abia au ajuns o desvoltare submed!o('ră, 
iar cei depe izlaz demult au şi pIerit fără să fi atins o creştere apre.::iabllă. 
In tot cursul vegetaţiel au produs o recoltă de frunză măruntă şi adeseori 
aucm'c!. 

Este adevărat că găsim sporadic prin curţile caselor În locuri grase 
duzl uriaşI chiar, tntroduşl de mult în cultură pentru fructele lor, dovadă că 
numai sărăcia solului le imp:edică desvoltarea prosperă pretutindeni. 

Dacd dudul reclamă un sol şi mai fuM decât ceilalţi pomi, atunci na 
vom putea recomanda ţăranilor să se ocupe de cui/ura duzilor ŞI a gândacl/or 
de mătase, foarle puţin rentabilă; CiiNd depe acelaş teren se pot rtaliza beneficii 
mult mai insemna/e, cultivând pomii obicinUlti, ori. Ctreale. 

Dacă totuşi trebuiesc stImulate şi aceste ramuri de producţie, pentru 
complectarea articolllor aHmentart, se cere desvoltarea grădindrttului. 

Se mai cumpără de pe piaţă cantitătl insemnate de ceapa şi ardeia, a
duse până i3 prezent· în mare parte dela câmpie. (naJnte cu 15-20 ani nu
mai, se credea că aici nu se poate produce ardelul gras, bulgăresc; asemerea 
ceapa se producea mal ales numai in comuna Leasa. Azi, începând un sătean 
din Crlsteşti, Luciu Ioa o, a se ocupa de cultura zarzavaturilor şi pentru pIaţă, 
tot mti mult se cul\lvă ardeiul şi prin celelalte grădini. Trebuie remarcat că, 
probabil in arma regimului alimentar spe:::ific, escitantele se bucură aici de 
mare trecere. (Cred că în această direcţie trebue studiată şlproblema alco
holismuluL) 
p "". VA.f......... ..,~. ............ AI'Wv'$ e, wfIs tt ." .. ., _ ş-

DISPOZITIUNILE . 
emhle de d·l prefect 1. Georgescu, pentru 

ameliorarea trecvenţei ,cotare, In judeţul nostru. 

Motivarea absenţelor se trec fn ca
talog. 

Numărul ab5eDţelor se socoteşte pe 
zile intregi, Indiferent de numărul orele 
de lectii dintr'o zI. 

Singurele motive, de care se va ţine 
seama la motivarea absentelor, vor fi: 

: boală copilului, boală grea in famIlie 
boală milipsltoare sau moarte tn fa
milie, iapiedecarea provocată de gre
utiti intâmplătoare al comunicaţiei. 

In cazul când părinţii, tutorH, [n
yoaeă alte motive, aceasta vor fi apre
date de directorul şcoalel, care DU se 

va putea admite ca vil~Jb:Iă decât 
Pi?tltjllll max i m:1m 20 ab5enţe 1n cursul 
a:f.!ulaşi an ş:olar, pent,-u elevii din 
cJis,"" 11- vn. de 30 pentru elevii din 
c\ Iwrimară şi de 60 pentru copii dIn 
ş~aH~ de copii mici. 

m~ctorlll. ,cu avIzul i'uvăţă!o,rului 
respectiv, poate învoi pe elevii sihtori 
şi cu frecventarea regulată să absen
tf·ze motivat, până la 3 zile CO!1~eru

tive, spre a da aj u tJr părinţilo! a I u
crările câmpului. 

Pentru copiii d~ alte ritilri se vor 
coozldera ca motivate absEnţele fă

cute În z:lele de fiărbătorl mari 2ie 
ritului lor. Acestea sărbători se vor 
fixa de eutoritătile rel1g:oase ale di
feritelor culturi, cu aprobarea MIUi

s te ru lu i 1 n s tru cţ i U D 1. 
De as.;:menea, se vor motiva absen

tele fecute de elevii catold În săp

tămână dinaintea confirmatiunei ş: a 
primilor comunluoi. 

10 cazul când părinţii fac d~clilra 
(iuni false de a obţine motivarea ab
sentelor copiilor lor, ei vor fj pede
psitl cu o amendă de 100 L~l, dtO· 
seblt de amenda la care va fi impus 
pentru ~ bsent';le copiilor. 

DireC'torii şcoalelor vor comunica 
Mln!sterulu1 pe cei vinovaţi de decla
ratiuni falşe spre a li se aplica pe
deapsa prevăzută mal sus. 

Reprezentan\ li It:gali ai copillor car! 
absentează nemotlvat, vor fi impuşI 

la amendă cu în;epere dela 16 Sep
tembrIe. 

Amenzile peotru absenţe nemoti
vate dela ,coală se dau de delegaţia 

comitetuluI şcolar după nermele ur
mătoare: 

La sU' şitul fiecărei săptămâni, Sâm
bătă după amIază directorul şcoalelor 
înailltează delegatid comitfttllu; ş~olar 
lipsa şc:o!arilor cari au absentat mo
tivat şi oemoHvat mai mult de 3 :tlle 
În cursul săptămânii, arâtând şi mo
tivele invoca te pen Iru absenţele j ust!
ticate. 

Absenţele anunţate, dar uejustif;cate, 
se vor trece in coloană deosebită până 
la justificarea lor. In cazul, când ace
ste absente n'au fost i ustificat~, în 
termen de 15 zilt. sau justifjcarea n'a 
fost aprobată de învăţător acestea 
absente vor fi trecute în lipsa din 
săptămâna care ur mează după espl
rarea termenului de 15 zile. Dacă un 
copil a făcut in cursul săptămânei 

numai 1 absenţă sau 2 nemotivate l el 
va fi trecut prin lIstă, dar va fi amen
dat numai după ee va mai fi absentat, 
ne motIvat in săptămânlle următoare 

şi va fi facut În total cel puţin 3 ab
sente nemotivate. In llstâ se vor men· 
ţiona, tn mod spe cial, copiii cari au 
absentat pentru prima oră trei zile 
nemotivate; iar pentru recidivişti se 
va arăta la ce perlcadă de amenzi 
se găsesc. 

Absen1ele nemotIvate de o jumă

tate zI se totalizează, socotîndu·le câte 
două pettru o .absentă de zI intreagă 

şi şcolarul a trecut in lista de amen
dare, in săptămâna când totalul ab
senlelor s'au ridicat la trei zile. 

Delegatia comitetului este la şcoală 
din statul de reşedlnta. tu comunele 
rurale, Iar in comunele urbane, la fie
care şcoală primară sau şcoală de 
coplt mici. Declaratia poate lucra şi 

lua hotărâri valabilă cu majoritatea 
membrilor săi. Şedinţele sale nu sunt 
publice. 

Directorlt şcoalelor vor asista spre 
a da lămuririle cuvenite in privinta 
absenţelor. In lipsa cecretarului comi
tetului şcolar, unui din directori va 
scrie procesul verbal şi al şedinţei. 

Delegaţia comitetul şcolar, examl
nând listele elevilor, cari au absentat 

Nr. 1 

în cursul să)tamanei dela ş::oal~ 
nuntă emeozile pentru toţi copiii 
au absentat nemoUvat; in acelat: 
de":'de să să cheme înaintea li 

şedinţa din ~ăptăltlâna viitoare Il 

zenlanţii cop:l1or cari ::lU absenta!! I 
tru prima dată 3 zile nemotivate • 
şcol'ă lăsând În sllspenz!e acestq 
trei absenţe nemotivate, până li 
c!divă. 

loştilntare de chemare se fai.'; • stcretarul comitetului şCJlar şi 51 

mite cl'lui în Eirept p~ll1 comisar~ 

de poliţie, In comunele urbane, şi 

pr.m~riî, în comunele rurale. 

Rcprezenta!lţii copiilor sunt 4 
sti se prezinte personal la şed!!11! 
legatiei comitetuluI. Ei nll pot t 
S(;\iţl de vrc'un mandar. Dacă 

imp'edecaţi s~ vină e;, pot trimIt r-; 
sc(s lămuririle cer vor să dea. 
să el ară o amânare pentru alU 
dinlă, la care se vor obliga să al 

Deregaţia comitetului citeşte pări!! 
prezint{ tt'xtul It gH privitoare b 
da.toririle lor de a-şi trlm:te cop 
şcoală şi ::. merzile ce li se pot t 
ill caz denetrimitere şi-îndeamnă 
trimită copiii la şcoală. 

Când cauza abseotării COpiHOf 

şcoală e lIpsa de mijloace, del!) 
dei'idt ca comitetul şcolar, în m 
ginl1e posibiJltă1li sale, să procur. 
'piiler cărţile şi cele necesare p: 
a vQni la şcoală. 

In cazJI când reprezentanţii COl 
refază să se prezinte înaintea 
gaţiei sau continuă să Du-şi tr 
copilul la şcoală, delegaţla cornil!" 
şcolar pronunţă dditlitiv amendarll 

La 15 şi 30 ale fiecArei luni,! 
gEltia comitetului şcolar lnalnteazl 
ceptorului lista pentru incasarea i 
zilor, la cari au fost Îm puşi iii 
copiilor" cari au absentat ne!1l 
în intervalul celor 2 sliptămâlli, 

rloare. In comunele rurale, liste 
amenzi se trimit puceptofului I 
Iar cele urb3.l1e perceptorulul co~ 
In acelaş timp, delegaţia coml~ 

trimite reprezentanţilor capHlor 3l 

dati, o somat1une pentru plata am -
Prin trimiterea somaţiunll se Îoc 
nes,: dlspozi\!unile leg;i de IHlJ 

după 10 zile, dela trl m iterea s 
ţlunel, perceptorul va proceda i 
casarea amenzllor. 

Lucrârile d.. trimiterea listeI: 
fac de Preşedintele şi secretarul! 
m\tetulul şcollr. 

Perceptorli procedează la ÎIlIi 

conform legi. 
Comitetul şcolar ţine un ret ( 

special de amenzile pronunţate! 

casate şi de cazurile trimise iOI 

judecătoriei de ocol precum ~i r 
zile prefăcute Îo inchisoare, pe 
legii. 

AmenzHe se pronunţă din 15 
zî!e, după normele urmlHoare: 

Pentru primite absenţe nem~ 
dintr'o perioadă de lo zlle, făc~ 

şcolar, am~ nda va fi egală" 

fiecare zi de absentă, cu o pl 
dIn prtţul zilei de muncă. 

Această amenda rămâne in SUSi 

pAnl la o nouă absenţă. 
DacA in timp de trei luni, 

pronunţarea amenzll de mal SII 
pltul nu mai absentează dela ţ 
amenda nu se va mai executa. 
Dacă abseDtele se repetă în s 

mânile următoare: amenzlle se I 

dlca treptat, adăugându-se şi; 

amendă. 

Pentru absenţele nemotivate, 
doua perioadă se va aplica o a' 
egala, pentru fiecare li de a~ 
cu jumătate din pretul zUei dU 

(Va urma În N·rui viitor.) 
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Ca membru al Consiliului comunal din oraşul Dv. sunteti datori a 

Vă interesa la o bună şi repede comunicatie prin oraş, prin care, fără'n

doială Vă veti câştiga multi prieteni. 

N 
No. 254 

A 
rl' , 

1 

O 

O mare parte din locuitori se plâng contra legăturilor târzii din oraş, 
deoarece ei simt că prin aceasta se pierde mult timp care ar putea fi în
trebuinlat cu folos. Această intrebare a transportului din oraşul Dv. se re
duce la unica chestiune a unei responsabilităti considerabile. Astăzi este 
deja recunoscut obşteşfe că Omnibusul motor-transport este de lipsă în 
oraşe grabnice, de care atârnă o aplicatiune cu succes a principiului trans
portării eftine. In primul rând nu este de lipsă ca să multumim - împre
jurul acestei probleme economice - eftinului cost al achizitiei deoarece 
succesul atârnă de Omnibusul-motor: în primul rând a neînsemnatei lipse 
de combustibil al acestuia şi costului de transport zilnic. Afară de această 
problemă a costului de transport, doriti neîndoios un transport sigur, un 

factor însemnat, care să se ocupe cu transportul concetătenilor Dv. 

N 

A 

L 

Trebue să ştiti că motorul omnibus "Internaţional" şi-a câştigat re
nume - prin încrederea şi neînsemnatul cost de transport - în toate col
turile lum!i iar în ziua de azi nu este tară pe lume unde să nu fie în 
actiune - pe zi ce trece in număr mai mare - moiorul "International". 
Afară de marele număr de diferite mărimi şi tipuri de motoare-omnibuse 
dintre cari puteti alege, suntem instalati pentru clientelă prompt la halta mo
toruluj-omnibus - pentru a Vă putea servi cu părtile esentiale. 

Primăria Comunei Chlş1ncu Crlş. 
Nr. 406/1928. 

Publicaţiune. 

Primăria Comunei Chlşlneu Criş va 
ţinea Hcitaţiune publică in ziua de 6 
Mai 19t8 orele tO a. m. pentru repa
rarea mo blHerulul cancelarillor Pri
măriei şi facerea alor 15. scaune în 
conformitate cu legea Contabilităţll Pu
blice, cu oferte închise. 

. Caietul de sarcini se poate vedea 
Îo oarele ofic!oase la Primăria Comu
nală. 

Chişineu CrÎş, la 22 Martie 1928. 
No. 272 

Primdria 

Primăria Comunei Chlşlneu Crlş. 

Nr. 405/1928. 

PubJicaţiune. 

Primăria Comunei Chişineu Cr!ş va 
ţinea Jic1tatlune publică in ziua de 6 
Mal 19280rele 10 a. m. pentru furni
zarea rechizlte1or, hârtlllor şi lmprl
matelor Decesare pe execiţlul 1928 
precum ş1 pentru compactarea cArţ; lor 
de legi, Monitorului Oficial şi Judeţean 
pe anul: 1 Y22, 1923, 1924, 1925, ] Y26 
şi 192", in conformitate cu legea Con
tabaltăţli publice cu oferte ÎnchIse. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
în oarele oficloase la PIlmărla Comu
nală 

Ch:şlneu Crlş, la 22 MartIe 1928 

Primăria 

No. 273 

Dacă ne Veti da posibilitatea ca să cercetăm împreună cu Dv. un 

motor-omnibus "Interna1ional" - dela radiator până la axa po· 
sterioară, unitate cu unitate, părticică cu părticică, - Vă veti putea 
convinge că motorul-omnibus "International" se distinge prin con
ducerea foarte putin costisitoare şi prin transportul sigur. 

~J Eduard Karner A. G. - Timişoara. 

Primăria comunei Pâncota 

No. 810/1928. 

PUblicaţlune. 
Primăria Pâncota ţine 1L.:l1aţie pu~ 

blleă la 30 Aprilie 1928 ora 10, in 
loca'ul primăriei, pentru furnIzarea 
diferitelor materiale necesare la căşile 
comunale ca localul primăriei, 10CL1-

lnta notari~l'" etc. recvizite la pompierii 
fâotaoi in co:nună şi hotar, poduri, 
drumurl, străzi comunale, lucrări de 
lemn.ar, tâmplul, ro tari, ferari, loc 0-

~ tarI. 
licitaţia se va ţlnea În conformitate 

CU d1spozlţiun!1e art. 72-83 din legea 
cont. pub!ică. 

In caz de nesucces licitaţia II-a se 
va ţinea la 15 ma/u 1928 oara IOla 
Primărie. 

Pân;:ota 19 Martie 1928. 
Primăria 

No. 274 

Primăria comunei PâDcota 

No. 809/1928 

Publicaţiune. 
Primăria Pâncota ţine licitatIe la 

30 Aprilie 1928 oara 16, pentru răpă
Hturlle mal mărunte de zidar şl vop
slrea localurllor primăriei şI a locuinţd 
notarială. 

Uc!taţia sc va tioea in localul pri
măriei io conformitate cu art. 72 83 
din legea cont. Pilbl, 

In caz de nesu ;ces licitatia II· a se 
'va tinea la 15 Nalu 1928 oara 16. 

Primaria 
No 275 

soc ANONIMĂ INDUSTRIALĂ 
ARI\D-BRAD 

(SlAB) 

Convocare 
Adunarea generală extraordinară şi 

I ordinară convocată pentru zIua de 18 =================== Martie 1928 ne putându-se ţine din 

Notarlatu1 Odvoş. 

Nr. 197 1 928 

Publicaţiune 

Se publică licitaţie pe ziua de 
Mal 1928 ora 10 pentru furnizarea 
petrolulUi necesar pe 1928. 

Condlţlunile se pot vedea la pri
mărIa Odvoş, in timpul orelor ofi· 
cloase. 

Odvoş, la 22 Martie 1922. 
Nr. 268 Notar. 

: pricina numărului Insuficient de acţiuni 
reprezentate se aduce la cunoştinţa 

OIor acţionari că s'a amânat cont. 
statutelor pentru zIua de 2 (două) 
Aprilie a. c. când se va ţine ta ace-
laşi local, la aceiaşi oră şi cu aceiaşi 

ordine de zi cu ori câtl membrI. 
Toate publicaţlile anterioare referi

toare la aceasta a doua adunare ge
nerală se anuleaz! prin prezenţa intru 
cât ar fi in contrazlcere. 

Arad, la 19 Martie 1928. 
Consiliul de Administratie 

Pag. 3 

Primăria comunei Pâncota 

No. 808/1926. 

Publlcaţfune 

Primăria Pâncota tIne Iicltaţre la 30 
Aprilie 1~28 pentru furnizarea bilrtlel, 
recvizitelor de birou şi I nprlmatelor 
necesare pe anul 1928. 

L1.:ltatia se va ţlnE'a ln localul pri
măriei in conformlta~e cu dispozit1u
n!le cuprinse ln Art. 72 83 din Lt>gea 
ront. pubJ. 

In Ci! z de nesucces licitatia II-a se 
va tlnea la 15 Maiu 1928 oara 10. 

Pâncota, 19 Mart!e ]9.l8. 

No. 216 Prlmdria 

Primăria: Odvoş 

No. 198 I 928 

Publicaţiune. 

Se publică licilaţiuoe pe ziua de 
Ma! 1928 ora 10 pentru renovarea 

podurilor ,i fântânllor Interoe ale co· 
munpl. licitatia se va ţinea tn' (00-

forrnita te cu legea Cont publlce. 
10 caz de ne succes licitaţia II-a 

o fixăm pe 31 Mal 1928. 
Odvoş. Ia 22 M ITtie 1928. 

Nr. 207 Prlmâria 

Primăria Ovdoş. 

Nr. 199 I 928. 

Publicaţiune 

PrImăria Odvoş publică IIcitaţ"une 
publică pe ziua de 2 Mal 1928 ora 
10 pentru darea În lucrare a localului 
de izolat, a com:lnel. 

Llcitaţiunea se va roea tn cont. cu 
legea Cont. publice. 

Odvoş, la 22 Martie 1928 
Nr. 269 Primăria 

NotarlatuJ Odvoş. 
Nr. 195 I 928 

Concurs 
Notariatul Odvoş publică concurs 

pentru indE'pllnlrea postului de Impe
gat, precum şl~a postului de ca sar 
la comuna Odvoş, pe lângă retrlbu· 
ţlunile prev!zute in b:Jgetul anului 
]928. 

Dorltorlt de-a ocupa acestea po· 
sturl vor inainta cererile până la 1 
Mal 1928-

Odvoş, la 22 Martie 1928. 
Nr. 270 Notar 

_ .... 
Primăria comunei Socodor. 

Nr. 593 I 1928. 

Concurs. 
Pentru ocuparea postului de Impe .. 

gat, ş".{ al serviciului flnaDe!ar, se 
deschIde concurs, cu :ermln de 10 zile 
deJa aparitia in Monitorul jUdetului 
Arad. 

Rdlectantli la acest post îşi vor 
inainta cererile acestei prlmărlt, in
soţtte de actele respective din care 
să reeasă următoarele; 

1. Că este cetăţln român. 
2. A satisfAcut legei de recrutare. 
3. Certificat de bUDă purtate. 
4. Certificat de studII. 
5. Extras de naştere ,i ori ce alte 

acte prin care ar dovedi praxe in 
serviciu, etc. 

Retrlbuţtunl1e sunt cele prevhute 
in ordinul Nr. 2085 din 26 Ianuarie 
1928, al Prefeclurei Judetului Arad, 
respective in bugetul comuDel de pe 
anul 1928. 
No. 266 Notar comunal. 

• 
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Cele ulai splendhle sobe de tel'3cotă şi maşini de gătit a 
c:Un ţură şi din străinătate, repataţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformări, tâpiuşiri de părete din plăci de 

fayance se pot face prtn p!'eţ~rHe cele mai reduse prIn 
r 
r 

• • 
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PrImăria comunei Pâncota. 

Nr. 807 -1928. 

Publicaţlune. 

Primăria Pâncota ţine licitaţie la 30 
Aprllie 1928 ora 10 pentru furnizarea 
combust;bululul necesar pentru ilum 1-
natullocalurilor primărie! (petrol, uieg i , 

lumânări, chlbrlte etc). 
Licitatia se va ţinea in ;ocalu! pd

mărl~1 in conformitate cu art. 12-8j 
din legea cont. p'.lbl. 

In caz de lHsuc,:es licitaţia II-a se 
va ţinea la 15 Maiu 1928 ora 10 

Pâncota, 19 Martie 1928, 
Primaria 

Nr. 271. 

Primăria comunei Pâncota, 
Nr.826-192(t 

Publicaţiune. 

Primăria Pâncota tine lf:.:itaţie pu
blică la 30 Aprilie 1928, ora 16 p: D

tril confectionarea hainclor de vară a 
guarzilor comunall şi anume: 

10 buc. bluze, 
10 buc pantaloni, 
10 perechi bocaD~i. 

Lidtatia se V!l ţinea la Primăr!e În 
eonformltate cu dispozitiunlle art 12 83 
a legi cont. pub!. 

Pâncofa, 20 Mart:e 1928. 
Prjmdria 

Nr. 278. 

Primăria Municipiului Arad. 
Nr. 5.427-1928. 

PUblicaţiune. 

Se aduce la cUDoştintăgenerală, că 
pentru executarea lucrărilor <k con
struire a canalului peDt~u apele de 
ploaie lângă teatrul de vară, in ziua 
de 9 Iunie 1928 ora 10 a. m. se va 
tinea licitaţie pub:ică cu ,oferte lach'se 
şi sigilate în bluroul serviciu'ui eco
nomic (Primăria, etaj camera Nr. 104) 
in conformitate cu Art. 72 şi următorii 
din legea asupra contabilltăţi publice. 

Caetul de sarcini se poate vedea la 
Serviciul economic in ore le de serviciu. 

A~ad, la 20 Martie 1928 
Serviciul economic. 

Nr, 279. 

Notariatul Odvoş 

Nr. 196 1 928. 

p, tb Iicatiune 
Se publică l'cttaţte pentru furni

zarea alor 136 metri lemne d'e fvc 
necesare primăriei, şcoalelor de Stat 

.fi Dotarulul. 
LIcitaţia se va ţinea in conforml~ 

tate cu legea Cont. publice in ziua 
de 5 Mal 1928 ora 10. 10 caz de ne 
iUCCl"8 fixăm licitati :me pe 2.1ua de 
19 Mal 1918 ora 10 după care dată 
se vor procura prin bUIlă tJ::voiaIă. 

Odvoş, la 22 Martie 1928. 

Nr. 271 Notar 

Primăria Municip'ului Arad. 
Nr. 5,143-1921:1. 

Publicatiune 
Sr- aduce la cunoştiDtă gen.:raIă, că 

pentru reconstruirea ccndudelor rlec
trice, pre':um şi instalarea lampelor 
de pericol dela treatrul de vară, in 

t z;ua de 2 Ma!u 192~t ora 10 a. m. 
se va ţinea lic.tatie pubikă cu oftrte 
închese şi s'gilate, în biuroul Serviciu
lui economic (pr!măria, eti?j Camera 
Nr. 104) În confornitate cu art. 72 şi 

următorii d.n Lrgea asupra con1abl1l
tăţii pu blice. 

Caetul de sarcini se pOilte vedea la 
Serviciul economic în orde de sfrviciu, 

Arad) la 20 Martie 1928 
Serviciul economic. 

Nr. 280. 

Publicaţie. 

Se aduce la cunoştlntă celor irte· 
resaţi că în zIua de 15 Aprilie 1928 
se va ţine~ lkltatie publică 2U oferte 
închlse şi sigilate pentru furnizarea a 
20 vag, lemne de fo.: cal!tatea 1. cre
pături transportdte În curtea Cwtrulul 
p~'ltru ocrotirea copillor Arftd, pentru 
an,:11928 conform Art. 72-83 din le· 
gea contabilHăţi publice. 

Caetul de sarcini şi infoimtiul1ile 
ne:;esare se pot prim! dda Direcţlu

!lea aces!ui Institut, între oare le ] 1-] 
zUni .:. 
Nr. 281 Direcţiunea: 

Primăria Municipiului Arad. 
Ne. 6366 11928. 

PubHcaţiune. 

Se aduce la cunoştln1ă geoneralâ, că 
pentru cODf~cţionarea alor 33 trecă

toare din beton armat in z~ua de ]3 
Iunie \92H, ora 10 a. m. se va ţine 
Ilc!tatle publică cu oferte închIse şi 
sigilate în biuroul ServIciului econo
mic (Primăria, etaj Camera Nr, 104) 
în conformitate cu Art. 72 şi următo
rII din lfgea asupra cantablLtăţii pub
lL:e, 

Caetul de sarcini se poate vedea. 
la Snvichll econmlc în orele de ser· 
viciu. 

Arad) la 24 Manie 1928. 

Nr. 286, S~rv!clul economic. 

Asociaţia Compose&orală Vărşand. 

No. 404-1928. 

Publicaţiune. 

Primăria Municipiului Arad. 

Nr. 6.581 1 1928. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă g2n~rală că 
pentru darea În intreprindere a luc
I ări lor de construire a două closet!' 
publice, În zIua de 16 Iunie 1928, ora 
10 1'" m. S~ V3 ţinea licitat;r publică 

cu oferte Închise şi sigilate în bluro
ul Sep'iciulul eZ'onoml;:: (Primăria, e
taj Camtra N:'. 104) În conformittte 
cu Art. 72 ş~ următorii din Leg'~a a
supra contab lităţli publice. 

Caielul de sarclll! se poate vedea 
la S~rvi.;iul economic În orele d~ ser-
VIciu. 

Arad, la 24 l"\artie 1928. 

Nr. :!8i Sel viciul economic. 

N). 405 I j928 

, Asodaţia Composesorală Vărşand. 

Publicaţtune. 

CO!l1pose sr:rabl V ărşand, ţine I ici
t?ţle pub!I-::ă În ziua de 5 Mal 1928 
ora 10 a. m. pr!vitor la următoarele 

furniturl, reparatii ŞI lucrări necesare 
pe amll 1 9~8 : 

L Pentru furllizlrea alor booO kgr, 
poromb ş: 2000 kgf. ovăi pe seama 
reproducătorilor masculL 

2. Pentru arendarea abr 20 lug O 
fânată ca lot zootehnIc. 

3. Pentru cosirea şi adunatul alor 
50 lug. fânl.lţă. 

4. Pentru f lrniurea materialului 
iemnos la repararea şi susţinerea fân
tânelor şi vălaelor de ,pe Izlazul com
posesoral precum şi repararea lor. 

5. Pentru arcndarea vânatului pri
vitor. la teritorul Aso:iatic! Compo, 
sesorale. 

6. Pentru arendarea dreptului de 
pescuit pe anul 1928 

7. Pentru furnlzarea !mprimatelor 
şi hârlei necesare pe s~ama Compo~ 
sesoratului. 

8. Penil u confecţionarta lucrărilor 
dc faur, curelar şi lu:rărl necesare la 
potcovlrea cailor, harnaşanientului pre
cum şi mat~rlalul necesar. 

Conditiunlle de licitaţie se pot ve· 
dea zilnic in birolll notarial, Iar lici
taţia se va tne tn conformitate cu 
Legea Contab, Publice. 

Vărşand, la 22 Martie 1928, 

Comitetul Composesăral. 

Composesoratul Vărşand, ţIne llci- ..... a ... ____ ....... _ 
taţie publică cu urgenţă declara!ă, Loc de casă 
pentru areudarea Coturilor (nuele ŞI 

fân) circa 100 ug Il pe sub Criş pe I se găseşte spre vânzare in 
ziua de 18 Aprllle 1928 ora 1! a. m. i T"b 1 I i 

Llcitatiunea se va ţine fn conform. aprop erea rt una u u pe 
cu art. 72 - 83 din L. C. P. iar con- lângă condiţiuni avantajoase. 
diţiunile de Iicltat1e s(' pot vedea zilnic Informaţiuni se dau in bi-
ii biroul notarial. • 

Vărşand, la 21 Martie 19~8. roul advocatulul 
Comitetul ComposesoraI. Dr. 'usiin Petruţiu. 

Nr. 283. . ............... . 

da tot concursul. I~ 
il 
(l 

c 
e 

Primăria comunei Vărşand. 

Publicaţtune. 

C 
<l 
t 

Primăria comunei Vărşand tine H· t 
citaţie publică în ziua de 5 Mal 19~8 f 

ora t lam privitor la umătoarele ţ 

furnitur! şi reparaţii necesare pe anul 
19215. Il 

No. 394 -1928, Pentru furnizarea f 
pet(olului, lampelor, ch britelor, HUl 11 
şi sticlelor de lamp~ necesare pe anul 
1928. f 

No. 395 -1928 Pentru furnizare! 
J1 

hârtiel l toct:ri, gum!, Denite, liniale. t 
precum şi .::ompactarea cărţ,lor dt ci 
legi, regulamente ele. pe anul 19~8. 2 

No 396 - 1 ~9a. Pel. tfU cOllfecţ;olla· C 
rea vesmh1te1or de vară pt.:ntru 4 guarri s 
comllna!i şi anurnt: 4 bue. vestoall~ • 
4 plnhlon! şi 4 b:lc. chpiuri îa con· II 
formitate cu regulamentul jud. pentru 11 

uniforma guarz < lor. t 
No. 397 - 1228. P.:ntru furnIzarea J 

alor 152 mi lemne de foc, calitatel il 
pri mă, necesară pri măriel, şcoalt i, 11 
Dotarului. r 

No, 398-1928. Pentru furnizarea t 
lemnului, scândurilor, leaturilor, f erullil '5 

t precum şi a milh:rialdor necesare CI 

ciment, var, cue etc, nec( sare rt p.lra· 
tlunHor edif:clilor şi gardurHor comu" .ci 
!lale pe anul 1928. C 

N o. 399 -1928. Pentru furnizarel d 
hlburilor de ciment, capuri de podlln c 
cu un dia mttru de circa 70 Cfl1 Ilece- c 
sare la 3 podJri de câte ti m. lă!imf. p 

No. 400 -1928 Pentru furoizarea 1'1 

scândurilor, pâlăncl circa 50 buc ne- fi 
cesare la pregătirea alor circa 18 tr~ fi 
cătoare peste drumuri respective pa- fl 
dIJlete. d 

No. 401-1928. Pentru furn!zarel 
Impr;matelor şi hârtie! necesare pri· a 
mărei comunale pe anul 1928. r 

No. 402-1928. Pentru repararea; C 

iat(( ţinerea precum şi furnizarea ma· 
terialelor necesare la rep3.raţia recvi 
zltelor de pomplerit pe anul 1928. 

No. 40J-19l8 Pentru vinderea JID! 
circa 700 Kgr. porumb. 

Lldtatîunea se va ţine fu conform 
cu ari. n-8J din L. C. P. Iar cOlld~ . 
ţlunlle de IIcitatle se pot vedea zUnl: 
in bIroul notarial. 

Vărşand, la 23 Martie 1928 
No. 282 Primăria. 1'1 

============ 1= 
Interzicerea funcţionărei mai de r 

parte a Intreprinderet "Amltie". Ca' 
mera de Comerţ şi Industrie din Am ( 
aduce la C'unoştinţă generală, că Mi' t: 
nlstaul Indrustrlel şI Comerţului a fii' C 
terzls funcţionarea mai departe a Iii' il 
treprhderei IfAmith~". II 

* r 
Camera de Comerţ şi de Industrll (j 

din Arad aduce la cunoştinta cela:' ii 
Interesaţi, că toate r!spunsurile şi re- '~ 

pl1cile redactate in vederea procesela 
, ce sunt pendinte inaintea Tribunalela 

ar:iltrale mixte, să Ile trimise Minlste- ~ 

rulul afacerilor străine, cu cel put« J 
zece zile inainte de data la care tri' 1 
buesc depuse, pentru a fi revhute Ş ~ 

eXlmiuate de către divIziunea iurldirl r: 
a acelui Departament. 

... 
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tcoul desmiituJui politic. 
Bilanţul campaniei de răstur

nare l-am făcut Intr'unn! din nu
merile trecute. 

Marturisim însă că ne aşteptam 
ca in cel mai scurt timp să adl
ugăm la activnl (său la pasivul?.) 
acelui bilanţ incă alte şi alte năz
drăvănii pe care partidul gafelor 
e departe de a le evita. 

Ş1' iată că ni s'a dat neplăcuta 
ocazie de a mai nota la indexul 
acelui partid o nouă şi detesta
bilă ispravă. 

E vorba' de "marea" manifes
taţie tinută în Bucureşti şi ecoul 
ei în ţara neastâmpăruiui şi a 
pescuitorilor in ape tulburi. 

Săptămâna trecută, două din 
multele ziare ungureşti s'au im
pestriţat cu articole pe cât de 
neroade pe atât de semnificative. 
După cum relata o telegramă 

Rador, IIBudapesti Hirlap" ŞÎ 
,JVlagyarszag'4 comentau cu sa
tisfacţie de~măţu! şi pornirea ne
demnă a national-tărăniştilor vă
zând În declaratiile şi atitudinile 
conducătorilor acestui partid per· 
spectiva unei revoluţii inevitabile. 

Şi in aşteptarea acestei revo
luţli cel dintâiu ziar pritea că: 
"Ungaria trebue să se pregă
tească in vederea revoluţiei 
pe care d. Iuliu Maniu o va 
deslănţui, iar cel de-al doilea, 
Magyarszag preveste;;te că statul 
român e şubred şi ~e va pră
buşi in urma viforitlui care 
-se anunţă. 

E clar, nu? 
Ungurii cari pândesc cu ochi 

de pan teră la graniţele inscrise 
cu sângele miilor de tnsetoşaţi 
după libertate, ungurii cari pes
cuesc În apa tulburată de neso
cotitii unui partid ce nu poate 
pricepe realitate, aceşti unguri 
neastâmpărati şi desmăţaţi işl 
ireacă mânile cu satisfacţie, îşi 
ireacă n\âinile CU scuipatul celor 
fără răspundere, al celor ahtiaţi 
după putere! 

Mai. trebue adăugat ceva la 
activu! bilanţului "campaniei" de 
răsturnare spre al nesocoti şi al 
oConsi dera ri dicol? 

Noi credem că nu! 
Şi-atât e prea mult! 
Dar de acest "prea mult" am 

mai putea invinovăţi pe cineva. 
Desigur că da! 
Numai că tot degeaba ar fi! 
Degeaba ne-am strădui să-i 

-facem să înţeleagă pe Iăcomoşil 
Uflei guvernări ce nu va veni 
niciodată, că ceeace au făcut 
până acum n'a fost decât servi
rea panterelor de pe graniţe. 

Degeaba, ne-am reel gura, căci 
.ce) cari vreau puterea cu orice 
preţ, nu. vor inţelege niciodată 
că drumul pe care-l parcurg cu 
încă păţânare e drumul ce duce 
Jn prăpastie. De cAteori în politica 
românească s'a ivit vreo răscruce, 
au refuzat să meargă pe drumul 

'indicat de cei pricepuţi şi au 
'pornit totdeauna pe, cel greşit. 

Şt iată unde au ajuns' 
Tovarăşi nedespărţiţi şi aliaţi 

."Ia guvernare" cu reprezentanţii 
Moscovei, proteguitori ai comu
nismului distrugător şi fntăritori 
ai Iluziilor bolnave ale vecinilor 
noştri din răsărit şi din apus. 

Şi când ne gândim că toate 
acestea au fost comise numai şi 
numai pentru a guverna!.. 

Tristă constatare, dar 2devă
rată. 

Dar să lăsăm ca la căpătâiul 
acestui bilanţ politic să bocească 
cei cari au contribuit la Infăp
tuirea lui. 

Poate le-a fi rămas atâta bun 
simţ ca să ispăşiască noianul gre
şelilor succedate de 10 ani in
coace intr'o căinţă târzie dar .... 
Întăritoare! 

Şi in timpul ăsta să ne indrep
tăm gândul la profitătorii slăbl
tiunilor celor cari s'au bălăcit 
Îlltr'un desmăţ perpetuu şi in e, 
(. hivori succesive. 

Să ne indreptăm gândul spre 
panterele cari incurajaţi de o so· 
luţie de mântuială a Consiliului 
Ligii Naţiunilor şi împinteniţl de 
emisarii "campanitlor" nesocotite 
cutează să mârăe sticlind ochii 
lit prada pe care o râvnesc cu 
lăcomie. 

Şi indreptându-ne într'acolo 
gândul să le spunem răspicat, ca 
să fIm inţeleşi: 

Ţara lntregltă orin jertfele mii
lor de năpăstUIţi nu e şubredă 
in faţa viforului pe care o mână 
de rătăciţi l-au prevestit dintr'o 
inconştienţă caracteristică. 

In ţara românească pal pită cu 
putere un suflet şi un crez ro-, 
mânesc. 

La noi săIăşlueşte dragostea 
de glia Îmbibată cu sânge şi dacă 
l1e leagă ceva de acest pământ 
e că'n ei sătăşluesc ŞI moşii şi 
strămoşii! 

Voi ce vreţi dela noi? Pământ 
şi aur? Voi ce căutaţi pe tntin
surile holdelor noastre? Lati
fundii? 

Nesocotiţilor! 

Aţi uitat vremile când zvâncnia 
sub voi şi ţărâna şi pietrile din 
stânci când ţărani cu fruntea ln~ 
nourată, la un semn al lui Horea, 
Cloşca şi Crişan au pornit ca un 
vifor cerând pământ şi libertate "1 

Aţi uitat când sub comanda 
"regelui munţilor", Avram Iancu, 
cei inrudiţi cu glia se svârcoleau 
după libertate? 

N'aţi cunoscut furia şi puterea 
mistică a nevoeşilor cari n'au 
purtat barbaTUl jug, secole dea
rândul? 
Dacă l-aţi cunoscut, cum v'aţi 

putut inchipui că acelaş popor 
ar mai putea ridica securea la 
iudemnul unor rătăciţi cari n'au 
alt scop decât puterea? 

0, nu! Ţăranul român nu se 
va clinti la acest indemn I 

Ţăranul român infrăţit cu brazda 
pe care o răstoarnă cu trudnicie, 
s'a clintit la auzirea pretenţiu
nilor grofilor şi latifundianlor cari 
)a Geneva au ridicat preteoţiuni 
ridicole iar nu la promisiunile 
deşarte ale unor demagogi de cea 
mai ordinară manieră. 

Răbdătorul tăran român a tre
sărit la auzirea neroadelor privi
legii pe cari le invocă optanţii 
nostri! 

Şi când a auzit că ei vor aur 
In schimbul pământului, a clăti
nat din cap. 

Căci a putut constata cât de 
legaţi şi inrudiţi sunteţi cu pă-

mântui pe care 1- ati stăpânit des
potic. 

In schimbul aurului vă lepă
daţi de el?! 
Dacă acesta vă e preţul cu 

care vă înstreinaţi de un pământ 
pe care in alte ocazii îl revin
dicaţi, aducetivă aminte de poe· 
zia lui Coşbuc in care ţăranul 
român preţuia pământul nu cu 
aur ci cu sânge: 

"Să nu dea Dumnezeu cel sfânt 
fISă vrem noi sânge nu pământ... I 
Cum? Aţi uitat Îufiorările cari 

vă cuprindeau ca o epilepsie ti
ranică la auzul acestor cuvinte? 

Recitiţl-le şi amintiţi-vă că a
celaş ţăran iubItor de glie se află 
şi acum pe 'ntinsul plaiurilor 
noastre. 

Şi acest ţăran nu se va pleca 
la ni ci un vânt prevestitor de 
vifor decât atunci când I se va 
cere leagănul in care săIăslueşte. 

Voi l-ati cerut! Deci feriti-vă. , -
o C~nf~iintă 8 c~n~u~ăWareIDr 

~in or~~ul flrH~. ~.:ţ . 
VinerI, 30 Martie Dnele. şi Dşoare

le conducătoare din oraşul s'au În
trunit in conferlnţă lunară. Motivul 
care a determinat superiorttatea şco
lară să orânduiască astfd de întnmi
ri didactice sunt cuprinse În ordinul 
superloriler care ticluieşte cu rost şi 
inţeles astfel de Întruniri pline de du
hul ridicării culturale. Mai vârtos la 
oraşele noastre Ardelene se simte cu 
destulă prisosinţă convenlrlle aceste 
menite se schimbe din chiar atmo~fe
ra gd\dlnilor de cop!! aspectul cultu
ral al Ţări! noastre şi să reverse bine
cuvântarea Intelegerii asupra cetăţeni
lor ei. Căci după cum a afirmat o 
confcrintiară în espunerea-i limpede, 
in grădiolle de copil sf? împacă atât 
de bioe copiIărla .. ..Ş\ se aruocă atât 
de mult, răsvdltirea sufletelor pătimase. 

Sub privirile dulci ale mamei con
ducătoare să înfrăţeşte viitorul şi se 
iochlagă aluatul pă:ii Ozeeşti. Iată 
dar unul singur motiv care tresare un 
plan de năzuintl sfinte şi duloase ca 
sufletul copilasilor. 

Prelegerea Dnel Marinescu la înăl
ţime ca formă de predare şi basa
I! pe pri llcipliJe pled. moderne ridică 
sufletul asistenţilor. Idealul său de ro
mâncă este pecetluit, în caldu~1 patri
otil.m ce tirjnea din fiecare gest şi 
vOIbă. 

Le fel s'au presentat şi cooferentl~ 
arele: Dna lpac şi Dş. Petanec, Cea 
dântâlu cu experlenta-I veche consac" 
fă pagini de emotie celor mici cari 
se apropie de duhul blând al mamd 
şi de ochII umezi al Îl1vălătoarei. Iar 
cea de a doua cu idealismul tineretii 
ce-I şade atât de bine enumară cu 
pietate sforţărlle marilor înaintaşi de 
a croi pentru mici şi neajutoraţi că
mlnuri calde de blâodet" şi tnţelep
ciune. 

Aşa cum s'a presentat, conferinta 
în presenţa Olar. lnsp. şcolar Cristea 
şi rev. şco Olarlu merită laudă şi re
cunoştinţă pentru atmosfera el caldă 
şi Înăltatoare. 

:;v v 4 :J' tt ..... ..... 4 __ • 

Examenul de definitivat.)ţ-
In 15 Martie a. c. s'au inceput ex 

de definitivat cu inv. cari trei ani au 
funcţionat cu titlu) provizoriu. S'au pre
sentat 41 candidaţi, reuşind a primi 
defintivatul 38. Din probele scrise, 
precum şi din răspunsurile ex, oral 
s'a' câştlgat convingerea esprlmată chiar 
şI de comisia de examenare că tinerii 
Învăţători sunt împreşmuitl de valul 
Idealismului românesc. Cu powirl si
gure de oameni al cArti si cu duhul 
neînfrlnt de propagatorl al ei cel ce 
au ascultat de ordinele superiorllor 

Pag. 5 

Nu pândiţi asemenea panterelor 
flămânde, o revoluţie in ţara ro
m ânească căci nimic n'o indrep
Ult~şte. 

Chiar dacă nişte nesocotiţi ti 
fi ltură spe( trul ! 

in contra aceiora va pomi ur
gia tutUior celor cari mai au un 
crez, un suflet. 
, Şj at.:eştia din urmă sunt mulţi. 

Atât de mulţi 'Încât sângele lor 
imprumutat cu apele Dunărij ar 
putea sau să-i schimbe cursul, 
sau să spele un petec de pământ 
pe care s'au iucuibat nişte des
creeraţi. 

Deci, nu mai pescui ţi intr'o apă 
tulbure! 

Tulbureala e doar la supra
faţă şi e pricinuită de nişte ră
tăciţi. 

Sub pojghita aceasta mocneşte 
o conştiinţă care n'ar vrea să fie 
trezită de aţâţă riie voastre ne-
roade. • 

Căutaţi-vă in alte părţi vânatul. 
Pe-aici nu veţi culege decât 

furtună dacă continuaU să mai 
semănaţi vânt! ·Ghirlanda. 

... 4 JII.. ""'" 4 ...... .,.. 

dovedmd diseiplină, sunt elementele 
cu cari se impilnzesc energiile popu
lare şi se implett:şte credirnţa În re
deşteptarea acestui p0por. Prntru mine 
ca pr[rten al lor, este o mândrie de 
coleg şi un il j uter În ajungerea IIm
pizirel ce ţii vldorulu! nostru Din par
te-mi, care am veghiat la sbuclumul 
lor sufletesc 1 mpintcnându-I la m uneă 
din care să se desprindă înstăpânlrea 
evanghelieI crezulul national, cele mai 
călduroase felicitări şi urări de bine. 

Iată tabloul reuşlţHor În ordinea 
clasiflcatiei. 

Boariu Veţurla. Oeleh:ţu Eugenia, 
Constantinescu Elena, Pap Aurella, 
Siiartău Hortellzla, Mandă Ioan, Moga 
Florlca, Arglntaru Nicolae, FJorescu 
Manda, Vişan Ioan, Print Cara lina. 
Constantinescu Aneta, Biţ10ana Sara 
Colean, Marlca Joan, Dimitrescu DI
dina, Cătana Vlchentle, Balaban De
metra, Dumitru Alexaoeru, Muntean 
Adriana, Iacob Aurora, Popescu Petre 
Ciupe Ecaterina Vlşan Florica, Drectn 
Ioan, Urzică Persida, Tomşa Livia, 
Pop Iudita, Klrch 1acob. Matei lolanda, 
Paguba Veturia, Marlne!;cu Florea, 
Palcu Maxlmilian. Olteau Vtturla, Dre
cin Olimpla, Buda Maria, Cătana Oeor-
glna: josan Ioan, Drecin .... .s~jvla. , l' . r 

, 1;., N. C. C~ (.,I;y~ Y\c.a, 

''''1> -.1'- . I 
~ """'.*......." , ... .-. __ i , ' 

Teatrale. 
- Miercuri, 28 Martie, a fost o 

mare serbare pentru oraşul nostru. 
Socletara casei lui Mollere şi urmaşa 
Sharei Bernard, MĂRIOARA VEN
TURA, cea mal mare tragedlană a 
lumii, a jucat la teatrul oraşului nostru 
rolul LIANEl din Pavilonul cu umbre, 
a d-Iul Glb. Mihăescv. 

Piesa a fost cu subiect nou, adânc 
şI pur românesc. Ţin sa remarc jocul 
bun alO-lui Bulfinsky, creatorul lai 
Meflstofeles din "Faust", care şi de 
data aceasta a fost la j[]âltime. Sala 
a fost tlcsltă de publicul dornic de artă 
şi frumos. 

- Marţi, 3 Aprilie, va fi o reprezen
taţie de gală dată de O-Da şi O·nul 
Zaharia Bartlan. 

* Cinema. "ELISABETA Ir 

31 Martie - t Aprilie 
. "MADONA BLONDĂ" 

Duminecă, 1 Aprll, la ora 11 1'2 matinne 
"Z l G O T T O" 

2 - 4 Apr!lie 
.FET1ŢA OLANDEZĂ" 

~ 
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In ziua de 28 Martie a. C., a rec1alllanţilor. Din partea Minls.: ~~ 
avut loc la Curtea de Apel din terului de Interne în apărarea a·~ 
Timişoara, ca instanţă de con- cesUa s'a prezentat şeful conten'Re( 
tencios administrativ desbaterea ciosului acestui Minister de In·mir 
acţiune! prin curgere de candi- terne D~I Avocat Ghimpan. Bul 

daţii listei Nr. 1 pentru alegerile Senatul a fost prezidat de D·IMaJ 
judeţene din 10 Decembrie 1927, Prt:şedinte al curte de apel, Ciau! 

Ziua de 8 Aprilie marea zi pentru Aviaţia Română. 

In ziua de Vineri 30 Martie 
a. c. D·) Prefect al Judeţului l. 
Georgescu şi d-I Comandant al 
Garnizoanei a convocat la pre
fectura judeţului- pe toţi şefi ins
tituţiunilor, cât şi pe toate Doam
nele presidinte şi pe Domni pre
şedinţi ai societăţilor de bine 
facere in vederea serbărei zilei 
de 8 Aprilie a. C., care după cum 
se ştie a fost fixată ca zi pentru 
aviaţia Română. 

La aceasta convocare s'a 
sta b i I i t programul organizărei 
serbărilor, cât şi al obolului ce 
trebueşte dat de ori ce bun ce
tăţean Român cu scopul desvol
tărei aviaţiei. 

Pentru acest scop s'a adresat 
către toţi bunii cetăţeni ai acestui 
judt ţ, următoarea chemare: 

Ftaţl Români, 

Răsbolul de intregire a neamului, fără 
seamă in istorIa lumel, a sdruncinat 
din temelii buna rândulală Între na
ţiunile EuropeI. 

Pacea care a pus capăt răsboiului 
nu a reuşit Însă, să potolească ura 
plină de patimi răsbunătoare a în
vinşilor. 

Ştiţi cu totll că popoarele Înfrânte 
sunt nemultumite. Ele pândesc prile
jui nimerit să schImbe hotarele tărllor, 
statJrnlcite pe temeiul dreptAte!, 

BătuţI fiind, invingAtorilor le- a fost 
uşor să le ia ar nele, tocmai ca să 
impiedice răsvrătirea lor şi să hotă

rască o pace trainică după atâta văr· 
sare de sânge. 

Numai se numeşte că s'ar fi sta~ 

tornlcit liniştea, căci nemuIţum'ţli, 10-
trânti eri, neamuri hline şi cu pică 
pe cei ce luptară in numele sfintei 
dreptăţi, găslră calea de a se inarma 
În ascuns. 

EI vor să se folosească de o armă 
nouă. de o putere omorâtoare neîn
chipuit de grozavă şi anume: AviaţIa. 

Datori suntem să cunoaştem pri
mejdia ce ne aşteaptă dela cei În
frânti eri, tocmai ca să ne putem apăra. 

Frati Români, 

E drept că sborul cu aeroplanul a 
fost la inceput un vis frumos răs

făţat dealungul veacurilor de toţi ina
Intaşll noştri, ca una din izbânzlle cele 
mai de seamă ale omenirei, 

Care din Doi şi-ar fi inchipuit că 
pasărea cuminte. făcută din lemn şi 

pânză, născocită cu atâla trudă, poate 
si împdlşt\e atâtea grozăvii, atâta 
moarte Între, omen!i făcuţi toti la un 
fel, adică după chipul şi ÎnfăţIşarea 

Domnului! 
Daca ar fi să amintim ctle petre

cute la noi, apoi numai Bucureştii au 
primit de sus câteva sute de bombe 
ce s'au sfărâmat în mII de schije uci
gătoare de lume nevinovată. 

Doar intr'o singură zi s'au cules 
depe străzile Capitalei Ţării noastre, 
sute de trupuri neinsufleţlte sfârtlcate 
de bombele vrăşmaşe. 

Mare de-snădejde a svârlit această 
Ispravă ucigaşi a duşmanilor nostri, 
in Inima populaţiei româneştI. 

Oştirea, şi·a dat seama, că pieptul 
soldatilor" nu a fost indeajuns ca să 
scutească viaţa celor dlnăuntrul tărei. 

E adevărat că nici tranşeea, nIci 
&ârma ghimpată, nici tunul cel nă
prasnic nu pot opri puzderia de ae
roplane vrăşmaşe cari vor putea ori
când trece, nestIngherite, pe deasupra 

Tipografia Diecezană, Arad. 

pământului, orldt de bine înarmat 
ar fi acesta. 

Căc! impotriva maşinăriilor dtlşmane, 
tot cu maşinăria poţi răsbi, iar im
potriva aeroplaflului tot cu aeroplanul 
poli birui. 

Dacă aviaţia este atât de trebuln
efosă zilelor de mâlne, ea ne este de 
folos numai dacă noi, cu toţii o aju· 
tăm. 

Aeroplanul rste o armă foarte scum
pă şi ori câte maşini sburătoare ar 
face stăpânirea. ele tot IIU vor fi În· 
destulătoare strajei noastre. 
Dacă vreţi ca România ÎntfegItă să 

trăiască jericită şi liberă trebue să 
dati aviaţiei mai mult decât i-aţi dat 
până acum, 

ŞI cât i- aţi dat până acum, nici nu 
vrem să mai întreba m ! 

Pentru că singuri veţi recunoaşte 

că nu i-aţi dat mai nim:c. 
In st:himb col vom spune noi, ce 

vl·se poate întâmpla dacă nu veţi 

sprijini aviaţia aşa cum trebuie. 

Frati Români, 

Cei bătuţi eri spun mereu că vor 
să se răfuia seă ou noi. 
Da~ă var apuca să se răfuiască iat 

cu nof, vor afla noui chipuri in care 
aeroplanul, arma fără stavilă a aeru
lui, va svârli de sus o Înfiorătoare 
moarte. 

Lacrurlle acestea nu sunt basme 
pentru sugaci, dovadă că ele s'au mai 
întâmplat· 

Doar că vremurile de pace, ne- au 
făcut să uităm şi să DU mai luăm in 
sea mă groz.Avia prlmedillor prin care 
am trecut eri. 

Pe lângă bombele cari prin explozie 
vor trimite pretutindeni schijele lor 
omorâtoare, pe lângă altele ce vor 
a prinde În vâlvăt!! ur!:işf, oraşe şi 

sate înt re gi, auoplanele duşrnane vor 
purta peste tot ]ocul, prăpădul unei 
morţi in chinuri grovave, asvârllnd 
bombe cu gaze inăbuşitoare. 

Ce să mal spunem şi de putinţa 
de a svârli de sus, sămânţa molime lor 
ce-lor mal grozal'E.', care ar umple lu
mea de holerJ, ciumă, tifos exante
matic ... 

Aceste luCturi nu sunt neadellă/uri. 
Ele s'ar întâmpla dacă nu am lua 

seama să ne facem aeroplane multe, 
care să tai e duşmanllor noştri pofta 
să ne atace. 

Ne facem numai datoria să vă de
schidem ochii! 

Cin~ are urechi de auzIt să audă! 
Apăraţi-vă vIata voastră şi a fa

milIei voastre! 
AeroplanuJ e arma care e· straja 

sigură a futUior Românilor. 

ca reclamanţi în frunte cu D-l Aslan. Cnrtea a dat loc actiune! 
Dr. Mihail Marcu$ senator şi anulând Inaltul Decret Reg'al pe
Dir. B·cei Româneşti) contra Mi- mohv că Ministerul de Interne 
nisterului de Interne, pentru anu- a violat legea întrucât asupra_ 
Jarea Decretului Regal prin care contestatiei potrivit dispoziţiu·
in urma contestaţiei făcută de nilor legii administrative, urma 
candidaţii listei Nr. 2 in frunte să se decidă prin Deciziune MI· 
cu D-l Dr. Ştefan C. Popp, nisterială şi nu Decret Regal. 
care a casat deciziunea dată de Curtea in urma acestora n'a mai 
Prim-preşedintele decedat Dr, intrat in cercetarea celorlalte 5 
Barbură Sever In calitate de pre- motive de fond invocate de re· 
şedinte al biuroului electoral cen- clamanţi. 
trai Arad, care proclamase pe Urmarea acestei deciziuni JU'La' 
aleşii candidaţi ai listei Nr. 1 pe I decătoreşti este că deciziunelvăj 
motiv că lista Nr. 2 n'a fost Preşedintelui electoral central esuler 
prezentată in condiţiun!le impuse menţinută in picioare şi rn con'rar 
de lege. secinţă proclamarea de consHier:cal 

Acţiunea a fost subsţinută de aleşi el candidaţilor listei No. Ifei 
Domnii Dr. 1. Robu şi Dr. Ro- valabilă şi ca atarii consilieri sua:su1 
mulu Coţoiu advocatl rn numele următorii: 

Con s I i eri: 
Dr. Mihai Mdrcuş Dr. Remus Chicin 
Dr. Ioan Ursu Octavian Ispravnic 
Romul Venşan Gheorghe PJeş 
Ştefan Mateescu Kocsy Eugen 
. Constannn Simincean Dr. Vaienu Suciu 
Dr. Zgltan Krenner Ludovic Donath 
Traian Mager Atanasie Hălmăgean 
Dr. Gheorghe Sârbu Perdinand Pascu 
Dr. Romul Cotoif!. Nicolae Corb 
Gligor Ţiriac . Romul Tăuceanu 
Victor Nasta Ioan loni/aş 
Dr. Gheorghe Henţiu Dr. Aurel Novac 
Nicolae Şerbdnescu Atanaste Kovacs 
Dr. Benedic/ Ungureanu Mihai Schmidt 
Andrei Hafmann Traian Ghiurcovici. 
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anţ i: cre 
Petru Balta 
Mergi Gheorghe 
Pera Cuparescu 
Nicolae Ianofa 
Virgil Prenţiu 
In cursul lunei Aprilie, inainte de 

acestui nou consiliu judeţean. 

Gheorghe Buţurca a 
Athnasie Mărculescu oa 
Pavel Dreucean tuj 
Iosif Vulpe 5', 
Nicolae Pduşeşti. tO, 

Sf. Paşti, se va face constituirel ml 
vi~ ____ • _______________________ =.nil 

Fi 
şpun aviatorii col se numesc - aco-I vtţi da, obolul vostru e binevenit IDI 
peră azi tot pământul. _ folositor, Fiindcă, fie chiar şi 2~ l:de 
Dacă nu vrem să rămânem în urma pe an, ei tO,t fOloses,c. Cu aceşti I )1 

1 " - _... Iei daţi de fiecare dm noi, se eUl g , 
celol ,alie ,tan, trebue ~a sprijinim şi pără şurubul sau sârma care ţin bj~ d 
avlatta CIVIlă, care ru vlltor va apropia legată aripa unui aeroplan române! tel 
pe oameni, îalesnlnd drumurile căIă- sortit să apere libertatea ţlrei noast:S'j 
torllor şi tansportul mărfurilor. şI să ocrotească viaţa noastră şi tn 

familiilor noastre. Este o datori f[ 

Fraţi Românf, mâncască şi o mare cinste sâ ,F~ 
Oamenii de bine şi luminati din înscrieţi toţi la A, R- P. A, ajuUISa 

acea~tă ţară, şi-au dat seama de prl- fiecare după puterile voastre. Gtl~'ca 
mejdia ce ne ameninţă dacă nu avem ganul vostru vă asigură chiar v[Oim 

voastră! 
aeroplane desctule, dupăcum au în- O 
te les şi folosulul pe care-] are ţara Fraţi Româm, m 
dacă ţara ate cât mai multe aero- Asociaţia Română pentru Propaga: tn 

Fraţi Români
t 

plane. da .Aviaţlel, a făcut din zrua de p~ 

D Sf
A I . Aprilie o mare sărbătoare a Neamt 

umnezeu dntu să dea să nu mai La aceste nevoI ale tărel, de timp lui şi a Aviatiei pentru că vrea! 
avem un răsboiu că tare multă durere· de răsboi, ca şi de timp de pacp, s'au incerce azi dragostea voastră de Patn d 
aduce. Dac:' pace vom avea, străjuiţi gândit oamenii cu drag de ţară, cari Preşedintele Asociaţiei, Nlnistrlll Dia 
de aeroplane, apoi aceste păsări folo- al înfiInţat A. R. P. A. Poporul ro- stru de Resbolu, inconjurat de Ila 
sesc şi vremurile de linişte. mân e un popor cuminte şi Iubit sfetn~cil şi oamenii luminaţi ai lIeiin 

Ca m
Al 1 i Il! P • or mulUl, vă mulţnmeşte pentru dar, t 

. a ne urnea nu va ma că atori de artle. EI a mţeles totdeauna că vostru care va fi vărsar chiar ia Ban: Ş 
cu trenul, el cu aerop]anu!. un popor care nu-şi ia din vreme Naţio~ală a României. CI 

Căci el uneşte laşul cu Bucureştii măsurile de apărare, e osândU să su- Cred că veţi da cu bucurie gOI:re 
in două ceasuri, Turnul Severi cu fere robia şi să geamă sub jug strein ganul, ca unii cari aţi înţeles rosii g« 
Chlşineul in vre-o efnlcl, Constanţa De o asemenea ruşine, ne-au ferit r~le aviaţiei, cum aţi .inteles şi d~1:]a 

C I 
• ,," - fla voastră, către VOI către faml~ ] 

cu ra ova 10 patru. pdnă acum ,Dumnezeu şi vltt']la Bol~ către Ţari!, . ' " 
Mai pomenim şi de aviatoru] Lind- datului nostru. Să ne gândim şi de e! 

bergh care a trecut oceanul, din acum înainte să ~nu lăsăm să ne dă- Tara vi va fi recudoscitoare! d~ 
America În Europa in 33 de ore, deşi râme lucrul făcut de părinţii şI de In numărul viitor ne vom (m 
vapoarele cele mal Iuti fac acest drum fraţii noştri, cu sângde lor! Să pu- cupa şi vom arăta programul se Sc 

Într'o săptămână. . nem umăr la amăr, şi dând fiecare bărilor cari va avea Joc atât lai 
Intocmai ca şi drumul de fier, o cAt putem, să ajutăm la inz.estrarea I oraşul Arad cât şi In toa coOlI eJ 

retea nevlzutA de linii aeriene" aşa ţArel cu aeroplane. Oricât de putin I "ne din acest judeţ. _ pl 
Redactor girant: 8T. DRAGA. Cenz. Prefectura judeţului. ,Arad. 
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