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Ziua Invierii şi să ne 
cu prăznuirea ••• lUDlÎnătn 

Hristos a înviat din morţi. cu I Ziua Invierii, şi s(J ne [uminam 
moartea pre moarte cll/când, şi . cu prăznuirea, şi unul pre altul 
celor din mormântur' viaţă d(J- stI 1mbrliţişem; sd zicem "lrali-

. rulndu-Ie lor" şi celorce ne urdsc pe noi; 
Cerurile dupd cUlJinfd să se ve- sd iertdm toate pentru Inviere, şi 

seJeascd şi pamântul să se bucure, aşa sa zicem: H rislos a înviat 
şi sd prdznuiascd toatd lumea din morţi. .. 
cea vdzu/ll ~i cea nellăzutd; cd 
Hrislos s'a sculat, Veselia cea 
ve.cinică, 

Ziua Invierii J Sd ne lum;năm. 
popoare! Paşllle Domnului, Pa$
tile; că din moarte la viaţd şi 
de pre pământ la cer, Hristos 
D.mnezeu ne-a trecut pre noi, 

* * * Celce ladul ai prdda! şi pre 
om [-ai inviat cu Invierea Ta, 
Hristoase, fnvredniceşte·ne pre nQi, 
cu inimă curală să Te Idudăm 
şi sd Te slăvim. 

Celce rdstignire ai rdbdat şi 
moartea ai stricat şi ai inviat din 

-
INVIEREA. 

Deodată cu sosirea doritei pri- geam de bucurie, Jmbrăţişam şi 
rnăveri, lumea se Impodobeşte sărutam pe bravii soldaţi desro
cu nenumărate ornamente de flori bitori, de cari nu ni era ruşine 
mirositoare, cari prin variatele dacă erau fncălţaţt cu opincl, ori 
lor culori desfătează ochii inţele- chiar desculţ" Eram buimăciţi de 
gători de ce este estetic in ma- libertatea pe care nu o cunoscu
terie de mozaicuri, tntocrnlte cu sem până atunci şi in fericirea 
lI'ultă artă de m ăei tra mână a pe care ni- au adus- o armatele 
naturei. româneşti desrobitoare blagoslo

In acest anotimp lşf sărbează vearn tot ce a venit de peste Car
biserica creştină cea mai mare pati pentru salvarea noastră. In· 
sărbătoare ~ Invierea Domnulut, suşi poporul era convins, că are 
cAnd şi natura insaşi este imbră- să se ridice .,un crai dela răsă
cată În vesmânt de mare ţinută. rit"! care va tăia cu sabIa sa zi
ddicându-se şi prin aceasta fastul breleJe imensei temniţe; Ardealul. 
mândrtlor Paşti. De atunci S'dU strecurat 11 

Dumnezeu a trimis pe pământ ani. Robia fn care tânjisem noi 
-------------------~\ pe Fiul Său, unul născut, să pro- şi strămoşii noştrI, am uitat-o, 

JJ1'!.., .~' L .. :;' . "C. "'. '~~,1··'.·" ~ .' \ ~,J , .. ,.~ .. , '"~ .. ',.l':,'-" . ",: I;J :msiderE- ~ec.. averilor materIale măcar ca pe fratii de-un sânge şi 
'~~.(:~;r},~t)::7~f'r.~:.:: ~~\<'<' .. ':\' ,~~~\.·\f.;}r n~:~~~~·<: t;:i;:,. '. s ~()ate \:Ilul,'de plăcute cerescu- de-Q lege, ci ca pe "regăţenl'l'~', 
~', ,;:\ ,< ," "'~"::<';ţ. ~~.:j~~,}'''!l' ; :'" ~~,;~, '. :>r?··-;..Jr.i ,Pt .':"';:~"~;""~' ~~ ,,,·~.~L;,., '~.~ .. ,:' ... ~ .. J:> J 

'<*;'~,,:;-·;·,,·~·,t·:'-,','~·:1 ~\,.\ .".""'.~ ~h;';i'» ",,\ '.ţ"",~ ~ 1.'; C"ea JL i)ar Acela nu a fost făcând în jurul acestei porecle 
I p.··;'II :i, nropria Sa moştenire nemeritată tmagina duşmăniei. pe,." 
; c. ar Jg0S1i:t pe care o vestea care am strecurat-Q până in cele ,/ 

t).\' l:'!rdlor, C.i:l contră, a fost bat- mai de jos straturi ale po~- ." 
\')." :,t. S:t(t lt maltratat pe "fiii I ruluL -- ., T 1 ',' :.-~' .,,~.,;.J:.!P~~.,,\~, ,,~~~ţ' ~~~ .. ,.,-,~("7~<,~. ~tc~':"~'1 t! ni12:fZ..1 fl ;", r.1B.! apU1 chiar răStlg~' -. At:t:, in fr ........ Q- ţării stă un ~u-':ţ;. '~.,' " .A?J'.~ . ,.f''\'~~'~;.,''''''<A .~}~, t.~" \". .' ...... ~ .... '~, .. \ "i;':'. 1"' ~jt"'i:' o 

;j;',i..'"~~,~ . .f "~'~" t, :'. ,,-,r., +.# .. ..,.-, ~ ...... ~~:·~ .. '[·W:4'·~·v',..1t..,·:l',r~' ,i.~:.-I,'.', '~'.i{;;(, '~,~_. 

V1! ::~~f'~~~!:tt:.e;~~~;,i~~*;?t·ti;:!~:~~~i~,.;'~))-~~~\:~,~: 'j~;;. 'i c' i g n·t aliit.lfea de tâlhari, ca un vern de desroblţi, sub a cărui 
~.... ',······,h· sj.i·,,,-,,,;~ (":,.;.. ".,~. ,% ')'~. ;. ,< ~. t-'t" ""\:'~I ). 1 ftdl:or de rel~~. conducere se petrec lucruri gro-

~'~~~ :Ii~:!::.::!:~~!:~::~~~~~;fF·" /.i.2.·".?lt .. ) cu~~~r:t~~~tl ~~~~~~:u~ ~~I~ă~i ~:r~r~~~:ag~r7 ~~~a~~~;~~o;~~~ 
. .~ _ -,,!,~.,,;,/~.:t.,~ J I l' din mormânt şi să se inalte la t0ti martirii cari s'au saCrificat in 

\$ ~ _,~"':;:' cer u!1de şezând de-a dreapta scopul invierii noastre, când ingra-
Tatălui, să conducă destinele 1u- titudinea, impietatea şi totala des-

ceice-I cântdm cânlare de biruinţă. 
* 

Prăznuim omordrea mor ţii, 
,sfdrâmarea iaduLai şi lncepdtura 
altei vieti vecinice. Sdltdnd Jdu
ddm pe prlclnuitora1, pre Unul 
cel Binecuvântat, Dumnezeul pd9 

rinţilor ş; preasliJl'it. 
Lduddm, Hristoase, patima Ta 

cea mântuitoare şi slăvim Invie
rea Ta. 

0, Paştile cele mari şi plea 
Sfintite, Hristoase / O. lnţelepw 
daDea şi Cuvântul lui Dumnezeu 
şi Puterea J Da-ne noud mai ade
lIdral sti ne lmpdltdşim cu Tine 
in ziua cea neinseratd a Impd
rdllei Tale I 

morţi, lmpacă via! a Iwadrd, meI. până !a im1eeata cea de apoi. considerare a cultului Patrjei,n u-Şl 
Doamne, ca un Atotputanic. P (lŞillţ>, sarhătoarea care Inco- mai cunosc limitele. 

Ieri m'au ingropat impreuna ronează triumful adevărului asu- Oare dacă am deveni incă 
cu Tine, Hristoase. astazi md pra dreptăţii, asupra i1egalităţU, odată sclavi, ar indrăsni acei ce 
scol lmpreund cu' Tine, inviind au adus In lume lnv'erea celor ne conduc fncă să mai solicite 
Ta. Răstigniiu-m'au ieri lmpreund slabi, năpăstUiţi şi amortiţi in le- "regăţ~mlor" ajutorul de salvare 
cu TineJnsuţ; impreund md prea- targia sc1ăviei.. şi aceştia ni-rar da? 
slăveşte, Mântuitorule, intra Îm- Pentru noj, cei cari am indu- Doamne păzeşte-ne şi dă minte 
pdrdţia Ta, . rat umHiriie unei subjugări de se- tuturor celor ce nu o au, ca azi 

Mdreşte, suflete al meu, pe Cel cole, ziua Invjerii Domnului este la Invierea Ta să profeseze ,ceea 
ce a inviat a treia zi din mor- totodată şi aniversarea irtviertj ce se cântă la aceasta mare sir
mânt, pe Hristos dătătorul de I noastre naţionale, căci la Paştile bărbătoare: .,Ziua invierii, sd ne 
viafd, din 1919 a venit armata desro- {umindm cu prăznuirea şi unii 

Mdreşte, suflete al meu, pe Cel bitoare care ne-a luat ilJ,~ul de pe aiţii să ne îmbrtJţişdm şi s4 
ce a pătimit de bundvole şi S'a pe cap 'ş; ne-a smuls lanţurile le zicem fraţi şi celorce' ne urăsc 
ingropat şi a inviat a treia zi de pe picioare, făcându-ne să pe noi; să erldm toale pentru 
din mormânt. răsuflăm aerul libertăţii pe pă- inviere ... I" 

_ ....... _ mântuI strămoşesc. Atunci plân- ............. _---
Să · d' ."' Acest tablou tltatlstic ne dovedeşte, I 10 lipsi de alte Isvoare şI posiblU~ " eucerlm ce-auem e cuceri că în intervalul de 6210\(1771-1839), tătl de precizare ItaUstlcă cu privIre 

R f) mişcarea tuturor confesillnilor~ deci şi la elementul românesc ortodoxJ vom 
___ e acerea oraşe or noastre - a poporaţiunit sub raportul etnic, in recurge, aci cu mal mult temei, 101 o 

Ce De spun aceste cifre, in graiul Pentru o evidenţia acest proces de afara de Românii ortodocşi, ute In I operatiune: Din cifra de 7125 a orto-
lor Impecabil? Efe De dovedeşc. odată, slăbire I noastrA. vom fofăt1şa, in chip d,svoltatt. Romano-catolJclJ sporesc cu docşllor din Arad vom acoate numArul 
dtcddtnţa numericd a elementului româ· comparati ti şt In procente, situaţia !lU- 1061. tn raportul general al populatielj deja 'cunoscut, de 1325, al SarbUor, ia 
nnc; În locul al doUea. slab/rea lui meriti a coofesiuniior deJa 1839, in nu mai puţin israelltli (cu +3'5'/~). cITe caz ve m avea cu aproximaţie cifra 
prin desbinarea, tot mal crescând!, pro- ' raport populaţia deja 1777 a oraşului. • pelAogl celelalte confesiuni carl, cum Românilor ortodocşi, de 5800 suflete. 
vocata de catolici: de oraşul Arad şi C !fi i . % iTI OI. In Diferenţa vom vedea, găsesc braţe larg prlmi- Aceasta cifrl arati că, tnble 1777-1839 
de stăpânirea de ,tat ,1 judeteanA. Se on es um: 1777: 1839: In 62 ani: toare ,1 pat cald pentru desvoltlrea RomAmi ortodocşi ar fi sporit alct cu 
mat constată tot odatA şi fenomenul, Rotll.~catollcl 30°/. 40°/. +106

/. Jor ald. Numai singuri ortodocşil in- 1530 suflete, un spor ce st,l foarte de-
ci, deodată cu aceasta decAdere .nume- Ortodocşi 70°/. 47°,. -2361. registreazd, tn acest restlmp de 62 ani, parte de ex. de sporul proportional din 
ricii şi cu desblnarea şi slahlrea InteroJ. Israeliţii 0'/. 3'58

/. +3'5% o petdere de il3o/., la care perdere, fi- aceasta vremr, al rom.·catoUcUor şt al 
îşi fac intrarea to urbea Aradului şi Or.-catolicli 8% reşte, lant Interesati ÎO primulloe Ro- israellţllQr. 
alte elemente eterogene. menite a COD· Reformatf1 3-5'/. mAoU ortodocşi, preteratl ,1 Jzblţf dtn Dr, Oh. CiuhandJI. 
oUda froDtal strAin. LuteraoÎt 1'/. toate p.lrllle. (Va \UlDA) 
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BULETINUL AGRICOL 
al Camerei' de Agricultură a judeţului Arad. -.... 

Rspiţa sălbatică. I Preţurile cereaJelor de piaţă din Arad in ultimele zile. avAod io vedere cA vor vedea ,i 
Aceasta buralană neplăcută s-a rh- GrAu '. " . . . Le! 460-480-per. JOI kgr. auzi lucruri foarte Interesante pentru el. 

"iadlt la noi in mAsurii foane mare - Orz. It 280-290.-" It " Arad, la 11. Aprilie 1930. 
şi pagubele ce ni se fac pe hOlde din OvAs • • • .• ... 290-300.-.. " • (ss) PDr:şe,dIButoe,,'ne' "' .. 
eauzi frunzelor el dese şi mart cu P b 240-260 f.. ...... orm • . . . . " .- It .. " Director' tare acopere pămâotul ŞI-i txtrag~ o . 
parte Însemnată dJn umezeală ŞI nu- Pretul vitelor pe pIaţa din Arad in ultimele zile. (SI) Inginer Agronom ]Oip. 
trei sunt covArşitoare. N. Popescu. 

Din cauza că seminţele acrstei bu* Plrechea de cai. . . . . • • . Lel 15.000-25.000 - . --... ............ 
rueae este de o vlatl utraordlnară d~ .." boi ....••..... " 15,000-25.000 - Continuarea raportalul de 
ItDgA şi fiindcă puterea lor de Încol- "" porci. • . . . . • . . . It 2.()()()·- 4.500 - activitate a Camerei pe •• al 
tire este foarte mart, astfel (ă daca . Una vacă. . .• , • • . . . . . . .• 6.000- 9.000 - 29 
pamintul Se neglijează numai un sin- --... .. ~ 19 . 
gur an, paguba deja lvltă durează timp A GR.I eUL T O K I ! Avicultura. Dat fiindcă deja un tfrBJ,l 
foarte îodelungat suntem deci silitI a ' incoacea se obsearvA tot mal accentuat 
a folosi diferite metode la stârplrea el. Plantele - cerealele, viţa de vie, plmii fru~tiferi $i zarzava- intensIficarea UDul viu cc>mert fi e:x;~ 

fncoltirea seminţelor se incepe tme- turile - au mulţi duşmani animal!: gongi, dlfenţl păduchi, pure ci, port de ouă, carne de paserl şi pene. 
diat după coacere. CondlţiunlJe pentru omide, ca şi vegetali: tăciune, rugmă peronosporă eTC. Camera şHt indreptat atenţ!unea $\ 
iacoltlra sunt liă nu ajungă semâota. Aceşti inamici ai plantelO1' nu prea sunt cun0scuţi intre agri- către aceasta latură a culturel in vIata 
afuoll in pământ, fundcă dacă aj"mgt It· â . . d 1 d noastră agricolă, lotrucAt deja de al 
ta aaâncime de [) cm. atunci nu În- cu on Şl ca urmare cu at t mal puţm este cunos~ut mo u e a- treilea an COBtJDUă acţiunea relativ la 
colteşte ci rămâne în stare de odIhnă. părare contra lor. desfăşorarea programului ce a stiblllt 

Prin urmare deci la arătură pnmă Luând aceasta in considerare, rugăm prin prezenta pe toţi in ac~asta privinţă in vederea iotrodu-
semântrle ajung la diferite adânctmt agricultorii, ca Întrucât vor observa vrt!~o pagubă În hotar pe holde cerei raselor bune şi potriVite regiuo
ÎI! pământ, o parte mat la &upraf"lă sau in grădină cauzate de inamicii susamintţl să aVlZt-ze de ur- oilor acestui judeţ. 
sau mal aiund şi alta parte şi mai jos genţă Camera. mai departe să trimită Camerei spre vedere şi exa. In special am dat Importatlţa cuve-
in păm!nt. nltă solurUor Plymouth, Rbode Island,. 

Acelea dela supraf.i.ţă incolţesc im~- minare şi instctele ce au cauzat pagl1bele sau plantele bolnave şi Loghoro care sunt ouătoare. 1&1 

dlat cAt Ce le permIte vremea. iar C~· pentruca din partea noastră să putem constata anume ce jnsecte carne bună gustoasă şi căutată 10 co
lelalte stau in pământ ItşiZlcând în sau ce boală a atacat plantele putând astfel da toate indrurnăr1le merţ. 
stare de odihnă. Acum. cu .răturlle de lipsă pentru apărarea lor. N. Popescu. In urma coodiţtuntlor ce am stipulat 
următoare vor fi scoase alte şi alte in T~gulamentul nostru pentru fofjjn-
semânţe la suprafaţă. cari după odlh- POM 1 eUL T O K I! t~rea staţiunllor avlcole am reprimit 
nă cât de indelungată pornesc la ID- in anul trecut un numar conilderabU 
coltlre fără pledecă. PrlD urmare deci Nimiciţi omidele de pe pomii voştri din grddmd. Intrucâ/ om;'· de ouă şi pui care le-am dat mal de-
~ricând fltcem o arătDră pe holde nu zile s-ar ivi in mdsurtl neobicinuild de mare prin gnidinele din parte altor amarorl, răspllndind astfel 
pilteru ii niCIodată când plugul ne comuna D-voastrd, Va rugăm a al,jza din timv Camera, pentruca soiul bun peste regIunea întreagă. 
poat~ scoate de sub brazdă deodată tit / iI'/ d il t . ci Ouale au fOlt date tn mod gratuit 
C'J pl1mantul proaspăt şi câteva se- siI paa aa m SUri e e ap rare contra aces or Inse e. La fel am dat amatorilor şi familii 
m"nte de rapiţă. Astfd Se r:sphcă S t ... " - 1- • ă I b t . ÎntregI de primul r.ug din soiurile de 
faptul d buruleuile acestea se Ives: a r pir e a ~ a p • tel. ale e. pasf'ri tiUsamlntlte cu care agricaltoril 
in tlmplIrl foarte variate pe cimpurile Pentru introducerea- eombaterei rapitei sălbatece Camera va au format statiuni de .nmultire, ar-
cart bunt atacate. pune in mod gratuit (a." ril'~gazia ei Arad) la dispoziţia comunelor mând ca pe jumătate din spor sâ fie 

Pentru impledecarea Inmultirel şi ât 200 k CI' C' 'dă' 80 k VI' v predat .cameral Avem InfiintatA o sta-
t1Îmi;;if~â rilpitel sălbatice sunt dlfefltt! ce. gr. a Clurn. tanaml ŞI . gr. itriO can cantitati llune de eht! la peplDlrla Socodor de 
mlJlv<'Ice cari e bitle să le fololim sunt d: ajuns pentru distrugerea rapiţei la 2. jugh. cad. unde vom avea speranţa să pornim 

. ~'DeW!iel~. dupa impl'ejUtaTtttr ce· ne '-Prin urmare deci prtmăriife comunalesuntrugate---să şt-tilain- la actiunea viiloare cu materTiT cres-
sunt dare. teze din vreme cererile pentru obţinerea materialului necesar in cut de noi de prIma elasi şi Ireproşabil. 

InaInte de toate trebue sA ne apl- cantităţJle susjndicate cu care· deodată vor primi şi desluşirile re- L. acel agricultorl cari au avut Upsă 
rJm ca la insemâDţare să nu folollm cerute referitor la folosinţalilj)aplicarea lor pe holdele din chestiune. pentru Impro.patarea singelui - de 
gr-\uure cari cont'n şi semânţl de ra- ., . co.:oşl sau ,gaIni - exemplare fru-
pl'ă. La caz dat trebue sa InlAturam";'·'" . Directiunea Camerei. moase le-am dat cu preţul de Lei 40. 
acea~:a neghină d~ .emân~ prin -'~-~~P~4~~~-~'~~w~~u~~~t~-~'~~w~-~~~u~-__ ~~.~~~~u~~~.~· pu bucat~ 
":1",r elc. 

~,e( 1!otele de rapiţA sălbatleă sunt 
OI-SI.': nimici prin urulală (măcinat) 
$iHl 'Jpăflre. 

DJca alftm adunată seminţa' de 
nplţa dlbatică ia cantltătl mat mari 
În C.lZlII acela o putem vinde sau pa
[~m f fce olelu din ea obţlnlnd astfel 
.1 un nutreţ foarte potrivit pentru vIte 
din turt., presate ce rămâne dela moara 
de 01 du. 

Raplta sălboatecl se Iveşte mal ales 
în sef'1iinllUrlle da primAvarA (câmp 
'lalben). Dacă intradevAr aceasta bu· 
fuhlnă ~e Iveşte in măsnră foarte mare 
f'1' ,et:,al Aturl atunci trebue să cău
tam ca 1-0 nimicim iacă înainte de 
~'-'&cere, - şi anume; prin săparea 
la timp a plantelor praşitoare. La se
minăturile splcoase, trebue să nl mi
.cim rapiţa sălbatecă la înflorire în~ă 
inainte de a se forma semân(a d. 
Metoda de combalere este: SIIU prin 
pllvlre san prin cOlljrta capurllor ra-
1)lţei. 

In multe cazuri aceste metode insă 
din unele sau altele motive nu dau 
rezultat prta satisfăcător pentru aceia 
deci când pămlntul este peste mAsură 
Infectat atunci avem să nimIcim acea
sta buruiană prin mijloace chiml =:e şi 
anume; PrlD stropirea cu solutie de 
salfat d~ fier sau salcium ciaDamidă 
·(praf negru care-( folosim şi de gu-
Doi azotic). . 

Solutia de vltrlol se prepareazA prin 
dlsolvarea a 15-20 kgr. sulfat de fer 
(vltriol verde) În 100 litri apă şi cu 
.s.tropitorul se stropesc in zilele senine 
semADăturlle atacate atunci când bu
ruienlle sunt io 3-4. Frunze aşadarâ 
'ti nUl". Partea raplţe! sălbatice atInsă 
de acest flulnd moare, se distruge Îu~ 
dată pe când plantele de cultivă sub 
·carl stau aceste buraeni aşa dar 10 
,primal rând ovăsuJ şi orzul de prl-

.... __ ._---~ 

măvară sa~ nu sufere deloc sau sufere I a mlsluc~1 sale şi de i'Prijlnul tutu
foarte putm. rora RăspândIt! latre populaţiut1e sfa

Pentru UD jugh. cad, este de lipsă turile _ nOistrt,. puneţi-vă in fruntea 
35 --405 kgr. sultat de fIer cu 240-300 acţluoilor propllse de noi. daţi-le In~ 
litri apA. formattllnl şi sfaturi, dkf numai a5t-

Rezultatul admirabil ce De-a reuşit 
a ajuoje prin- munca peraeverentă ce 
am d~pLls şi in aceasta direcţlune deja 
de .3 ani, le·am putut vedea cu. oca
zI unea expozitiei aVlcole ce am avut 
araojată în Arad, în toamnA unde .u 
fost prezentate peste 400 exemplare 
foarte frumoase) adunate din judet dtll 
mlctl agrl cultori. 

Intrucit folosim Calclum Cian.a,nidă fel vrţi merita increderea. populaţlunel. 
este de lipsA dela 80 până la 100 kgr. N. Popescu. 
cu care gunoi (praf negru) se va im- _ ."", •• ~_ 
prăştia tot la timpa I boruellile au inci 
numai 3 -4 frunze, prin semănăturI. 

Eite de grljit insA ca praful negru 
să fie Împrăştiat de dimineaţa tare 
pe rouA şi io zilele senine că;:;j dacA 
io !;curtă vreme va urma o ploaaă tot 
pufai le spali de pe. frunze şi ata 
n are efe:t. ' 

Daci nu este roauă adecă da~ă se
rnănătariie şi cu acestea şi buruenHe 
sunt uscllte preparatul nu folosf'şte 
Icopululce urmărim. Nlc. Popescu . -._ .... ~ 

APEL 
către toţi cei ce se numesc condu

cătorU popuJaţiuni agricole. . 
Bine cunoscute sunt greutăţile ca 

care luptă ali agricultura În urma cri
zei mondiale Populaţiunea noastră 
are azI ca nici odată nevoe de spri
jInul şi de sfatul acelora cari se 
mândrcsc cu cuvântul de conducători 
ai păturel ţărăneşti. 

Preoţi, fnvăţătod, notarl, agrooorni, 
sllvlcutori şi fruntaşI /(i comunelor 
noastre puneţi la parte ura, şi pizma 
poHticA şi recâştlgaţi-vă prin o mun·
că deslnteresată în aceste grele tim
puri, increde. ea populaţlunel şi cu 
aceasta dreptul de a Vă putea rntrJade~ 
văr mândri cu titlul de .,conducător.· 

Camera de Agricultură ca institu-
. tlune profesională agricolA, dă sfaturi, 
incercări demonstrative, dă sprijin tu~ 
turor ramurilor agrlculturel ·În pro~ 
porţie cu paterea el modestă, dar are 
nevoie pentru dacerea la bun succes 

._ . .....,..... 

.,. 
Camtrl de AgriculturA a jud. Arad. 
Str. Gh. Pop:. Nr 4. Palatul UomE'nlilor. 

Nr. 1236/1930. 

Publicaţiune. 

CrescAtorilor cart au avut expuse 
paleri .roproşablle frumoase " bine 
deavoltate le-a dIstrIbuit Camera pre
mii în valoare de Lei 5000 

Pentru anul vlltor sperăm a-ce pre
zenta cu .m stoc şi mal conslderabU 

Se aduce la cunoştinţa tuturor .grl- din toate soiurile ce avem. 
cultorllor cA Camera d~ Agricultură a Apicultura. Camera a năzuit ca la 
judetUlUi Arad, va a.ranja pentru data decursul aDulul iă poată CODCl:'ntra la 
de: 28 Aprilie allul ~urent Arătura acest birou şi chestiunile cari privesc 
Demonstrativă În comuna losaş pe pă- aplcultura proprru zisă. întrucât a COII
mânturile d-lui Vkhentfe Varabi. vocat la o cOQsfâtDlre pe toţi proprlr,. 

Inceperea va fi la ora 2 după amiază. tarii. mal de seamA tn aplcultura, peO'''' 
Se vor încerca mai multe sisteme tru. putea desbate in moa dotailat 

de pll!gurl, urmând ca după aceia să modul cum aceasta breaslă ar putea 
alegem fabrlcatla ce.. mai DotrivltA să fie ajutată la un progres mat ac
pentru acr.ea reglunt, din care se va centual decât pană acum. In vederea 
comat:da la timpul său numlrul re- acestor Intenttuni s'au procurat. dela 
cerut: Cameră djfeme unelte de specialitate., 

Cu .aceasta ocaziUDe se vor trage la trebuincloase cari apoi au fost puse 
sorti (loterie) maş:nl de semănat po- la folosinta proprletanlor de alb'nl în 
rumbul cu două rânduri intre cel pre- mod gratuit. După acela a căutat Ca
zenţl. mera ca recolteI de miere să i-se afle 

Biletele de swţi se vor ÎmpArti în UD dl!buşeu cuvenit, pentru care scop 
mod gratuit intre toti agrlcultorlt de a făcut lnterventille către casele Im
fată cari sum majorenf şi cari se ocupi portătoare mai de seamă din străină-
numai cu agricultura. tate. . 

Plugurlie cari se vor folos! la incer- Asemenea işl dă Camera toată nă-
ciri ŞI cari vor fi proprietatea Came- ZUlnta ca aplcultorii din intreg jude
rei se vor vinde la licitaţIe publică la ţul să-I ingrupeze intr'o aeoclaţfe, care 
care va. putea partIcipa cine are voe la raodal ti va putea Singură face ln
diotre cel de faţa. tervenţi lIe necesare pentru obţinerea 

Prin urmare deci sunt rugaţi toti (:l!ferltelor favorurl tn vederea apărlria 
agrlcultorll de prin toate comunile a-I intereselor membrilor. 
celei regiuni să participe nesmintlt la Au fost distribuite co~mjte "Dadand
această arătură demonstrativă cari se blatt C şI prosă peatra faguri artJflci
inteiesează de Încercările susamintite, ali etc . 
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Congresul invalizilor.' Urecmle re~lui. Mwaa . > 
a trebuit sA execute ordinul .clvUuJul" 
din cipul o,ttni.· . 

ŞI calea VlctorleL Calea p. cue 
După eongres, invaUzii tncercind să .. anifesteze, sunt bătuţi oastea română ti Intrat .ab arcuri de lntnţta eare a prezJd'at ]a 'naşterea 

şi udaţi cu pompele de incendiu. . triumf pecetluind latorla glorrel unoi legei contra aJarmfsmuhlt; De' odun 
neam intreg. au fost presărată de sltt-

Vioetl, ]a 1 t Aprilie i'a tInut tn sala de cart trebue sd St bucart pentru sus- gele vitejilor de odinioară, şi stropită, aminte de-uo mIt prel cunoscut. 
."Dacla'" dlo Bucureşti un congres ge- ţinerea şi aplicarea ltglt O. N.I. O. V. de apa furtunurilor. - veotuul unul cap Regrle Mldaa al Frigiei, pedepsit de 
1leral al Invalizllor, vAduvelor şi orfa- prin desfHnţarta însdŞl a mare11l1 co- boln.v. După câteva ceasuri de lupti. zenl Apolo, cJpAtase urechi de măgar. 

ti d li b t C 1 a f t itel d d b dt ţi R vaiete şi agomot de salvare, Cillea Nefericitul rege cunoscând rAutatea -n. ot e r z o. ougreau os COD- m e con .cere s. preş' n a e- Victoriei a imbrâcat haina unul câmp 
vocat de ,0cletAtlle federalizate ale l. ginei Mar/d, O. N. 1 Q. V . • Recunoş" de luptă, lăsând pe 'Vatrl 'Zdrenţele, omeneascA, totdeauna gata d-şt bati 
(). V.-ulul, clre sub aceastA formA vro- tinta NeamulUi· începând ca limitarea c!rjiile şi picioarele de lemn a celor joc de defectele altora, umbla tflereu 
iao să-ş.i 81rângă rindurile pentru lupta Cdldtorlel de 75 la sutd pt caiea fe- ridicaţi de salvare, iar spectacolul ,'a cu urechlIe acoperite. TotuşI bArbleru' 
contra asaltului dat de guvern în tim- ratd, prtEdtlrea anttproectalui de hge mutat ta poltt1e. la timpul ~aod lova- său aflase secretul. EI fu amenintat cu 
pal din urmă coutra drepturilor 1. Q. a organizdrlL Servo 1. O. V. şi al ro- lItll răoiţl ie bandaj au. În spitale, po- moartea. dlc! nu va pune p3Z! gurII. 

liţl. urma interogarea conducAtorilor 
V. coniflnţile prin legile ţării. pillor pdrdslll, care dd o atentiune de- arestaţI. Nu era lnterogarea dezerto- Bărbierul constrins să tac!. ceea ce-1 

Congresul a fost deschIs de către dl osebitd lntâiu des/lin/dTa grupdrilor de rilor, nici a imoovatlţUOf de rbbo', făcea il simti secretul cu atit mit' 
General MArăşelicu, Invalid veteran, la invalizi, vdduve~ etc. şi lnsfârşil ddrzd o era interogarCet VItejIlor, cari cereau greu apăsându-i sufletul, ieşi drept 10 
.grele 10 a. m. Dsa arată prin o cu- atentiune dtosebiUJ unor victime dt rdz- o bucată de pâIne, poate, ,1 un drept câmp, d.pă o groapl adâncl şI, ca si 
vântare emoţionaDt~ importanţa coa- boiu aVl1ndgrllJ'e t SA capt1n A la oart la viaţa amară pe care o mal au. nu fie auzit de nimeni, tşl dri capul . nu" m e După spectacol, ca de oblcelu, crl~ 
gres ului şi tace apel la solidarizare, sd fie clasati din 5 in 5 ani: fatd de ti ca. Marele public au condamnat pt' intr'însa şi strigA: "Regele Mldas are' 
pentruca mişcarea tii reuşrascl de a aceste mdsuri, toate socIetatile şi asa· dirljorll fAră cApătAtu din guvern, stu- urechi de mAiar·. Uşurat şI Uri nici 
apăra dreptul victimel.r rlzbolulul. ciaţiiJe de invalizi, văduve şi orJani de dentH au in.::eput o manifestatie de o gdj~, bărbler!11 se Intoarse ftuerAnd, 

la apoI cuvântul dl Colonel Invalid grade Inferioare şi superioare, într'un simpatie pentru lavalizt, Iar guvernul.... acasă. Dar IaU, dfn fundul' afuristter 
St. Zlvolanu. aritând ci. autorităţile singur gând .'au .nit eli scopul de a a dat şi e~ un comunicat: "lnvallzli . gropI crescură doi plopi şi, ori de câte 

an avut o purtare rezervată, dar agl- I '" I fi 
in timpul din urmă au năpAdit asupra lupta pentru restabilirea drepturi/oT eâş~ tatoril alături de agenţII din partidele or va.ntu su a In ramuri, ei repelau: 
~ictimelor războiului şi In loc de a se tigate şi tnscflse ln legea de recunoş- de opoziţie au tocercat să forţae cor- "Regele Mldas are urechi de măgar ... · 
grăbi si le .line durerile pria o mai tio'ă a Neamului. doauele de jandarml, etc.· TO.iA Frigia aflase acom secretul, ca 
largă actluile de ocrotire, le răpeşte şi 1) Cerem cu totii rtspectarea drep- Va să zici, cel nămAnd. zdrenţo. şi toate măsurile luate de precauţtunea 
drepturUe acordate prin lege de cele- tlliui de a cdlători pe C. F. R: şi N. F. cu sufletul abea purtat in scheletul regelui. 

chipului de om, olcl ci a avut alta 
lalte guverne. Protestează contra ml- 'R. ca şi plind azi, fdrd nici un fel de mal bun de făcut, declt Iă se ,ohame Tot aşa şi d. Manlu a voit prin 
i-ortlor abuzive, prio care se retrage restficţlune şi făra lImitarea efilfitor/ilor. la carul partidelor politice. Aceştia amenInţările grozavel legi să sUeasci 
caraetele de reducere pe Cfr. 2) Cerem respectarea şi aplicarta n'au găsit alte l"lemente. decit pe tn- opinia publlcă să nu pomenească de 

D. Nicolae Stefan (Constanţa) spune legii 1. O. V. făra sd i se ştlrbeascd "aH zi; câtă naivitate, ridicolă scuză I urechile de măgar care l-au crescat 
ci tnvallzil, văduvele fi orfanU de rlz- nimic din autoritatea morala menlinân- Eu vid tu atitudinea luată de ga~ guvernului natioDal-tlrlnlst şi cari Iau: 
,bot adunaţi, na le vor intoarce la vetre dU-SI! Marele Comitet. vern o propagandă 8ntlmilitaristă şi când chipul lui Aurel Dobrescu, clod 

deci duşmană 1ărll. Dlctatorli de azi, 
pânA cind guvernul nu le Va da ga- 3) Cerem intronarea reeulamentului rduglati Îo dosul baionetelor pe care al lui Dumitru Moldovanu, când pe 
ranţll soUde ci se vor respecta drep- legii O. N. 1. O. V. cu colaborarea de- le necinstesc, mal au la activut lor acela al altu! person,j naţional-tArAnist. 
tarile lor. ltgaţilor noştri, pentru ca astjel sd se h1crorl cari nu le fac cinste. Patrlo- care a bine meritat dela patrie, pr\a 

OI CăpJtan inv. 01. PetcG (Ploeştl) 1edllcd în fapt, fdrd piedici lmprop1!l- , tl"rt;ul ,\ i~tentl~nlle de c~e sunt con- jaf, dezertare sau trădare. Dar tDţelep
arati, cl solidaritatea tnvalll.lIor, acum tdrlrea cu orecddtrt inainte de a 'm-l dUŞI, se .g,j()~S- ;·).!:,Ise 10 tratatul ~e clunea frialaDA. ne-a transmlF eternul 

, " ~t;\ OOOP1Je al Ar"(t~ili ulnl subt U ogarll, l!Ii 

când sunt ameninţatl , este mal Dece- părti rezeT1le/e, acordarea de lemne dlll , ,emnat It. ca~a lui St, C. Pop, tn anul adevăr, că nu existi talnL 
'Sari ca oricând. Spune, că guvernul la pddurile StatuluI. concesiuni de Sht : 19\ S, Ace şti (] a;n enl, au fost pe panc· Urmilrlt de gura temnlţeler, cet',ea
venirea SI la putere a flgădult In mod judeţ sau comuna. ocuparea de flilU,~ tu! d~ a vl"lde mkresele unui nellm Dul va urma drumul birbierol1l1 lui 
iormal, că se VI ingriji de fndeplint- ţiun~ credite, scutiri de taxe şcolart, fte. Întreg io .. So'hlmhul oDei clolao ofertt Mldas fi va IIăsi un mijloc, ca u 
rea dorinţelor juste ale 1. O. V. şi cons- Cerem rezo/valea def~nitilla şi com- I de Osakar lauy fostul ministru al poata strlaa: 

ă i 1 1 
. n"t!ooalltă!lIor a,n Budapesta. A.'tu~ ... 

I ,_ D U ~ < a. • Aurel Dobrescu, directorul mlm(t.,. tat , ci o oc ca să j se mal dea ceea- plecta a penslunllor de rdzbolll. I d;lll n reuo" cu j .. t·'oţli'nlle de trAdare 
._ce s·~ ,promis, guvernul le la şi ce or Declaratla,~ prţnclplu~_.!!rtmItă U1 au ti)" ,~~.cl:îrn!cit d~ cei 4 ofiţeri dl~ rlal al Ardealului, a fost invltJt la pal" 
.vot. aplaaze.' ! G"arcf_.t'Ît"" , "!1ane"'U. . -- .' . ' ' '_.-

D I V
,I!'> ." y chet. sub grava -acuzal1uae! de a fi 

• on asUescu, arată mizeria fo Congreslştll cer si se ducă in ~('r- i Kngt(,!IY lt:zsef, fost ministru de ta~ 
ă I ti I

x b . 1 I ItI .. , d t bl • 1 imputinat, io foJol:.l1 bazlluarelor Ga'~ 
·care ie g sesc V c me e hZ OIU u, pore la preşldentla de consiliu ,i ~.3.i er!Je a 1.>0 ap~, a, ~ ~u I~at In anu 
-apone ci ~ste cel mai neomenos lucru, . '. I qlO o .C.r te, tlpărlta 10 edltara .Cul- Ivutul statuloi, cu peste jlilJ1Atate ce 

expunA dlul prim mini.tru 1. Mal11u, turii" din til'dap~sta care, toatA, tra- m11tard". . 
ca să se recurgă la economII tocmai doleantele lor. t'~az~ I.am umbla actualul mAestru de 
pe spioarea acelora care prin siogele D. Colonel ZllVoianu face ap~l la ceremunle, rll. Valda, io timpul rls- "Tiberiu Vornlc. incuscritullul Mit:ai 
ior aa mărît araniţele ţArii. Cere ca congrealştl sA păstreze o'dlne ekpiiuă lnlulttl ia R:,mânltl şi C~llr ,i la Sep- Popovlct ,1 !ntlmal potloglfltlof lut 
sa. fie respectati legea 1. O V. cu toate In manifestarea de stradă. tt>m"i .. I~ 19~ 8, ca să alungă minIstru Aurel Dobrescu, după ce s'a tDtraptat 
~reptarne lnscrlse In ea. CItii· f d uogwesc. Cartea a apărut de corand pe lAngl acesti ca zeci de mliloaue 

In numele vAduvelor de război vor- ongres, ID runte cu ,gt!"! M.â- ÎCl roiUa Il-a, fără rectiflJ:are şi fără pe seama codrilor Irdelen~ a fost Da-

beşte ODa Geaerat Valeaoo. Apoi pornesc pe str. Carol spre Calea vânt. . mit ataşat de presă la Madrid, pen\rl1 
rhescu plrlisesc sala şi setncolonează.! CI dL va.'da să Îl SpUI vre.-un cu-

Mal vorbeşte din partea orfanHor de Victoriei pentru A se duce li pr~şe- C!trn p~ aci treb·~fe cAutati cauza a l se da ocazte si o poata ,terge 
rAzboi orfanul student universitar Se- dlnţla de consiliu. proPi,w.wdel .'lnt!mllllutate din spec- ma' lesne ta Amer\ca, ca In chlpu1 
"eseu. cere ca drepturile fiilor neamu- taCDj~.- dela i * Aprtlie. acesta sIi nu St! poatl face depU"! 
lut să fle respectate. Manifestatia UIII,tltă e tulburati De ar fj altfel, guvernul avea tot lumină •• upra tllhatUtor dela MI~s· 

V b t dl 
. P . de politl timpul ca il satisfacl pe iovlllz', terul de Domenlt." 

or eş e maior oenaru, apoi co- te. flră a mat da loc sceoe' dureroase. 
Ionel ZAvoiana citeşte o clrcolarl a Convoiul format ,I-a tncepct dru- Dar.... .Iultu Manlu a fAcut o lege, MI.re 
guvernului, clre intervine prin politii mut spre Calea VictorieI, Rândurile !otJn Marlln al silească ţara si tacA mj,caf pf~!!1\ 
ea si Indemne pe lovaBzl de a DU le victimelor neamului, fu linişte, cu stea~ L(X:ot. invalid de rbboÎ. la 10 Maiu, ca si poată af.tfeJ umUI 

guri şi tabele pe care se scria "res- -" '..- ",.- . 
duce la CODg~S. pedarea drepturilor şt a legII. au dat - armata el şi să o faci si dehlne, ta 

Victor Calin spuue ci invallzU lşl un aspect de tristă memorie a marelai Voci d~n pubtic. acea zi de mare &lrbltoare naţionali 
merită loarta, pentru-că ao tolerat timp măcel. Cârjile,~ picioarele de lemn n. T··- . - to tata dezertorilor şi a acelora cart 

"de 13 ani să fie călcaţi În plctoare. tnloculau bubuitul tutlurllor de odlnl- 10 baza drtptalui de apărare pub- au jIgnit-o ..... 
D. Colonel Rădulescu, propune ca oară: marşul flntomelor. _. UcAm următoarele: Aceste şi infinit d'e multe altele ici 

N'a existat suflet de om, care să '1' 

invaUzll să facă o demonstraţie de nu se fi mişcat în fata acestuI tablou. ~ vor găsi drumul şi cu cit opreliştea 
.. tradă, tnvltând pe cel prezenţi al păi· Imi aduc aminte. anul trecut scriau Domnule DIrector, va ft mai cumplit aplicată cu atit 
treze ordine perfectă şi să man\festeze toate ziarele europeae, că invallzli frln- In ziarul de sub conducerea DVoa- secretal va cere mai puternic o leac! 
,·Unlştlt. "t cuI, intrnniţl la Paris in congres. au stre, No. 12, din 13 Aprilie a. C.

t 
sab I de al as, . 

Interzicerea manifestatiei. 
Oi General Mărlş.escu, preşedintele 

congresului comQl:lică hotărAre. poli
ţiei prtn care se interzice manifestaţii 
de stradl. 
După ce au mai vorbit câţiva ora

t.orl, dl Malot Al. Poenaru cIteste an 
memorja Ctl următorul conţtnut:, 

Declaratie de principiu 
Rtslrângerta atrlbuţiJlor Oficiului J. 

(). V. prin legea de organizare a mi
nisterului Muncii şi Ocrottriior Sociale 
schtmbându-i apfoape cu desăvâfş[re 
scopul pentru care a jost creată, redu~ 
,-c.dlldu·t complect autoritatea morala 

adus mulţumire guvernului Frinţel şi V 
naţiunel lor, care io schimbul sac:-Ifi- titlul" oei dIn public" şi semnat de Apoi ill Frigia, secretul lui Midu 
clutul de sine le~a asIgurat un trai Petro1u Petru, a apArut la adresa sub·, nu·l cunoştea decât un bArbIeri la noI, 
demn şi omenesc. Dela acel congres. semnatului tin articol Injurio&. şi pUn urechile cari au crescut guveroahd na
n'a lipsit autoritate care se DU fi de cele mal nefondate attrmatiUni., tional-ţ4rănlst şi au fost declarate sec~ 
luat parte, pentru ca să tnceapl dul~ Dealtfel, ch.lar ş.i din, cuprinsul plin ret de stat, le cunoaşte Întreaga opinIe 
ceaţa celui mal patriotic cuvânt: re- d hi i I 1 di i t t cunoştinţa. • e ec vocar. c t Ş n n rraga st - publică. Astfel, pecând in Frigia sec-

La noi, durue, nu aşa S'1l tntâm- llnre prea puţin IO~lcă. felese ~ ură' I retuJ fa răspândit numai de doi plopi, 
plat. III loc ca martirii oeamului să fie personala., pe care n o va pu~ea, l~SU- la noi il vor striga, dela un capăt la 
primiţi cu flori, to cadrele unei sărbă- flca nici in faţa Instantelor lltdlctare, I altul al tArii, pădurt intrr'~i, insotindu .. l 
torl naţionale, au fost primiti de clo- uode va avea să rAspundă pentru cu· ,1 de refrenul: "Jaf, l,'af, jaf! ..... 
meglle p()lItl~l şi furtunlle pompierilor prlosul celor publicate. . . . 
cu care I·a udat păparugă. Primiti Domoule Director, asigurarea (Olaml BUCo.vmeI) 

Josnlcla, şi teama rAzbunătil a unei deosebltelol' mele cons!deraţ1llnl ce , • i 
trMarl sinistre a intereselor superioare, . VI pă.trez: "", .... -_.. , ..... ""....... .- .. 
sufletul că:' Ataralul firi capital;' gu~ " Tribuna Nouă" urează Săr ... 
vernul, le-IÎ\Pus in bţa. armata tărli S1nntcolaulmic, la 15 Aprilie 1930L 
ca să-i bati cu patul puşti!. Da, pe Nicolae Adam bători fericite, tuturor cetito~ 
bietul soldat rom â-n , CttFe licrămâud ... _-_ .. ' . deputat d.e Arad" rilor săI. 
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Se apropie sfârşitul. 
Tristele mnlmmtl din ultimele zile 

nz fn/dlişeazd. adevarata "operd. de 
guvernare" a EUl/eroului .dreptdţit şi 
legalitatU-. eare mai are indtdsneala 
SIJ se numeasca "national.« 

Stdm sub lnjrlgurarta trlsteIof eveni
IlUnte. cand marii mutila Iii ai neamu
llU, InvaUzil din razboi. au fost mal
tratati, schingwiţl şi batjocoriti in ca
pitala tărU, pentruca au avut cutezanţă 
&a ceara un trai mal omenesc dela 
flUia cari îşi traiesc ultimele zile. 

Faptul petrecut în ziua de 1 J crt. 
c.ând guvernul temporal. a aflat de 
bine sd scoald armata in fala QU

Iora cari şi-au sacri/teat inte~/itatea 
JiZicd pentra un ideal, ne umple de 

, ~Ioaza şi ruşine. Intr'adevdr, cine şi

ar il putut închipui, ca acela cari joc 
simbolul de jertfd în scopul intregirli 
neamului, pot sa fie SChingiuiti şi bat
jocoriti pentruca au lndrdsnit sd arate 
petestaţilor parveniti, mizeria in care 
se zbat. Ne roşeşte obrazul de ruşine, 

când ne Ilândim, cd In România, lard 
.occidentalizata" de iezuilii desrobiti, 
pot sa fie schl"giuiţi matii mutt/oţi, 
deJnaobitorii de eri. 

In razboiul de intregire şi de dtsro
birt a unei parţi a neamului nostru a 
c(lzut jert/d pe campul dt onoare rt
Eretatul general P,aporgescu, a carui 
soţie vdduvd a fost cdlcata tn picioare 
şi adatd până la piele cu Jilrtunurile 
de apa. 
. De ce se temea guvernul;» De mul
limea 5chlopilor, ciungi/or şi orbilor? 
Se temea de văduvele şi orfanii din 
razboia cari strigau dupa pâine? Dacd, 
auşti neferlciţi prezintau o t ellmd 
pentru sldbdnc>gul guvern, atunci de 
ee este capabil acesta. când de fapt 
poate sia în Jaţa unei formidabile pri
-iJjdii? 
- Almata ţdriltncadrată în aU1(ola 
tit glorie câştigatd de marii mutililtl. 
cam a PUtllt fi adusa in fata aces
tora? Aceasta este mtnirea armatei 
Mostre sub guvtrnarea ~tlui mai slab 
CIlbine! din câte IZ avut ct1ndva Ro
mânia? 

Un guvern conşliu de datorin/ele 
sale, trebUie sd jacd educatta pUblica 
111 stnza4 ca sa promoveze sentimen
tele dinastlu şi patriotice, nil mal pu
ţin respectuljoţti de aCtia, cari s'au 
SIlCIlJlcat pe altarul naţional în seo
PIl' realizdril "nul ideal pe care l'am 
dorit una mie de ani. 

In felul cum a proudat gllvernul 
D-lui Maniu jata de sdrmanli invalizl 
nu numal nu promovează sentimentele 
pe cari e dator sd le profeseze ali. 
eart edd/aR, ci din contrd, sMrpeşte 

din embrion ori ce pornire nobild în 
aceastd direcţie. 

Dar nejastul guvern al busumjla
PlOT refugiaţi ·la Viena. nu s'a mulţu
mit numai cu maltrattlrea invalizilor 
dtsrobitori, ci s'a ndpustil cu o furie 
nebuna şi asupra studenţilor, speranta 
neamului. pe cari, de asemenea l-a pus 
in jata baionetelor, poUţlei şt armatei, 
pentruca au avut cutezantd Sd'Şl expri
me toate simpatiUe, respectul şi saU
daTitatea fald de aceia cari sinteti
zeaza tot ce aveam de revind/cat timp 
de un miltnill, Jata de invalizii din 
"'atele nostrll razboiu dt desrobire, 
prolestând şi InjitrtJ.nd dupa ClIm se 
CltVlnea actele de brlltallzare a aces
tor mucenici nationali. 

B/QIIO fie student/me romând, eaTe 
tntelegând rostul marilor vremi, pe 
cari le traim, linl aplinsa Jdelia Ideilor 
nationalei Iar tu, 2uvern nepriceput, eare 
nizueşti sti sufoci cu brutalitate tot ce 
~ste românesc. tot ce este nohil In stm-

timentelt cttdteneştl, puneti ce1lllŞe pe 
cap şi te rtlroee pOntl lnc4 nu este 
p'ta târziu, dela locul pentru calt de 
atâtea ori il-ai ardlat atât de ne
vrednici 

Volniciile guvernului dt ocupaţie a
ratd nu numai slt!btciunile acestuia, ti 
şi ultimUe $Vareoliri ale putregailllui 
trecut lk mult in aEonie. 

Se apropie sfdrşttuJ 1. 

... pe --- • c;5 ..... 

..I18CiitiUBII ~lltrJ Ibratar. '1IIâli ,1 clHar. 
pap."lli rl.il 18tr .... 

Sibiu, la 11 Aprllle 1930. 

Convocare. 
In temeiul hotărârel respective a 

AdunArII Geuerale deja Turda diD IuDa 
Octomvrie anul trecut convoclm Con
gresul cultural at asoclatlontl pentru 
lIteratara romani şi cultura poporului 
român .Astr." Sibiu pe zUele de 24, 
25 şi 26 Aprilie a. c; cu programul 
urmAtor: 

l. Dimineaţa la orele 9 Chemarea 
Duhului Sflot tn Catedrala Mltropoll
tană ort. romani şi tn Biserica unită 
romAni. 

2. Deschiderea. Congresului la. ora 
10 a. m. 

3. Referate asupra prOblemelor cu
prinse in circulara Nr. 3934-1929 • 
descutarea lor şi tncheerlle votate. 

SUDt rugati a parrlclpa la acest 
Congres cite 1 3 delegaţi dela fie
care Despărţlm!nt al Astrel, precum 
şi toti romAnii cari se IntereseazA de 
Istorica societate cArturăreascl dela 
Sibiu şi io general de matra problemi 
a caltarel poporului româlleşe. Vor fI 
admişi la discuţie toţi actl';('lolari au 
un cuvânt de spus asupra, probleme
lor, cari se vor pane la ordinea zilei 
fie cA sant ori ba membrlN socle-
tătli. r ., 

Cel ce doresc a partiCipa Bunt ru
gati a avlz.a despre aceasta Comitetul 
Central la Sibiu cel mult panA ÎD 21 
Aprilie a. c.,ea să le poatl lua. mă
suri pentru loc_rUruire la hotelele .Bou. 
levard- ori "lmpăratul RomanUor," 
ande oaspetII noştri vor beneficia pen
tru zl1ele de mal sus reducere 30"/0 
cum şi In restaurantul hotelului .80u
levard" .. 
Toată ziua ia 23 şi dlmlaeata in 

2-4 Aprilie la gara dia Sibiu se vor 
găSi araDjorU noştri 'cu bandl albi la 
bratul drept, cari vor da toate Infor
matlunlle .şI vor oferi celor ce Se CQ
vine cArtile de legitimare pentru hotel 
şi restaurant. 

Com. Cent. al Asoc. pentru 
literatura română şi cultura 
poporullii român .Astra-

tn Sibiu. . - ... 
Voci din public. 

Domnule Director, 
- 'Domnul Valda, zis ,1 Voevod, 

care pe vremuri a flcut ,1 gazetărie la 
"Relchsport", vorbind deunăzi la Ca
merA de gazetari, a pomenit cu oblcl
ault. sa elegantA de "porctl ce se 
freacă de banca ministerială.· 

- Ar fi Interesant de ştiut ,i vi 
rog sltl intrebat! prin ziarul Dv. dacă 
a inţelel li vorbească de marginea 
din afară sali de cea dinăuntru a băn
cel. intrucAt ştiut este că murdăria 
porculUi din ogradă e mai puţi o vă
tămătoare declt a celui care, profitlnd 
de neatent ia stApinului •• 'a strecurat 
in caii. 

Un cetdlean care eu birul 
ce pldteşte conirlbue şi el la 
bugetul din care se pldtesc 
leJurilt ministrilor. 

•••• 
Girant responzab Z. HANDOCA 

= __ 5b 

---. , 

Pentru OI. ministru al arllBtei. " 
u 2221IIIi ....... 

Un medic ofiter de rezeruli descalificat de: 
martorii sai Intr'o afacere de onoare. 

Cazul Doctorului Cozma. 

Intr'unul din numerUe ziarului "Ro-I punerea referirei cazului anul jtlria. 
manul" organul partidului guverna- de oDoare, aceştia au cerat ca Of. 
mental local, acaparatorol de slujbe Cozma să dovedeascA mal intAI el .. 
or. Cozma Dtru a Icris un articol in- ridIcat oblect1uni la timp asupri .ho
tilulat .01 ministru al armatei să tărArel primilor sll martori. tocheioc1 
pedepseascA pe vinovaţi", in care re- UD nou proces verbal. 
ferlndu-se la cazul anul soldat din 10 urma celor de mal SUl Dr. Coz. 
regimentul 1 roşlorl. .General Ave- ma publicA intr' un ziar local procesul 
rescu". cArula i s'a amputat picioarele verbal intre ultimii săI martori şi a-o 
din CiUza degtrlturilor, tnvlnueşte pe cela ,i Dlul comandant al regimentg,.. 
şefii 511 de neglijenti şi acuză pe co- lui, tnsotlndu-I de un comentar in
mandaDtul reglmentulul pentru faptul care afirmi că a dat Instrucţiuni pri-

. ci ,;n'a trimis pe vinovaţi in judecata mllor sli martorl de a no accepta.. 
consiliului de razboi, spre a-i pedepsi vre-o rectlflcare pentru motivele sale. 
cu puşcărie grea pentru această crin)!" mal ales că-I s'a pretins a rectifica 
şi cere ca "OI ministru al armatei si lacruri ce n'a afirmat şi critlcA rehi-· 
ordone o InchetA severă la faţa 10- zul jurlulal de onoare propus, 8scon
cuiul, la care si la parte şi parl.meD- zAud adevărul că martorH Dtui Co
tarii jUdetului Arad, pentru a se COD- mandant al rrglmentulul au condlţio
stata cine poartă vina acestei crime nat acceptarea juriului de producerea 
condamnabile, ca să-şi la pedeapsa dovrz.ilor cA Dr. Cozma a ridicat la 
exemplară-. timp oblectiunea primilor săI martori 

OI comandant al reglmentaJul slm- de felul cum l-au reprezentat retrăgln
tlnda-ie ofensat a trimes martorI du·le mandatul ceeace martori au tA
Drului Cozma, cari ImpreunA ca mar- găduit. 
torli acestuia au itabilit vina lui Dr. Or. Cozma a,adar neagă aflrmaţit1-
Cozma, deoarece a scris articolul fări nlle sale din ziarul "Românul", iar 
a controla ştirea, intrucit s'a dovedit io privinta instructiunilor sale către 
prin acte pas cu pas c.;omplecta vino- primii martori, suntem Informaţj că 
v!ţie a soldatului, ce era tin 1'Iement le-a spus IA faci tot pOSibilul de a 
rău fiind un dezertor recldlvlst, care evita eşlrea pe teren. 
a fost echipat bine pentru gardă, dar Aceasta iOleamol că O-sa pe Ilo 
şi-a schimbat dtctele cu altele de gă că este un calomniator recldivlst 
corvoadă ale altul soldat tn schimbul latra cat cu câţiva 'aDi in urmă a mal 
uDei sume de bani, după care a de- avat la actlvul săa an astfel de caz 
zertat iar ia stare de complectâ sănă- din care a scăpat prin amoesUe, rste 
tatr, el sotddtului i-au degerat picloa- şi laş. 10 acelaş timp Dr. Cozma mai 
rele fn· timpul dezertAri! ceiace l-a fă- este şI lipsit de simţ"l cavalerlsmulu} 
cut să se inapoieze' -benevol la corp, certIficat ce i-a fost dat dl" .proprii Să~ 
fiind trimes îa aceeaşi zi la sp!tal. martori, dela care a bloemeritat dis 
S'a mai constatat deasemenea, că OI calificarea. Publicul va vrea să ştle 
comandant al regimentul a sesizat de acum tadlnte că dela acest om n. 
la timp consiliul de rAzboi respectiv mai pot pretinde satisfacţie onorabtll 
despre acest caz. ln conseciDţâ mar- urmând a şi-o lua personal fn cazul 
tortl ambelor părţi au botărât de co. că Du va contfnua să comită acţiani 
mun acord, ca Dr. Cozma si publice conform temperamentului &lu Irascl 
cuvenita rectlficare in primul număr blJ, după cum ca medic singur s'a 
al acelui aş ziar, ari tind lipsa Intenţiei autoalagnoatlzat intr'un articol dintr'uD 
de jicnlre şi recunoscând ingrijIrea ziar local. pentru care it recomandAm 
plrlntească a Dlui comandant al re- un loc de'odlhni la Mărcuţaori Socola. 
glmentulul faţă de soldaţi, redactând Cum insa Of. Coz.ma este şi onter 
odată cu procesul verbal incheiat şI de rezervă, descaliflcarea suferitA atin 
textul rectlflcărel, dupA care au decla- ge tntregul corp oflteresc de rezervA 
rat Incidentul inchis. Deacela OI Ministru al Armaţlei ur-

Spre surprinderea celor ce aşteptau mează si dlspună trimiterea Orulai 
publicarea rectlflcArei articolului, Dr. Cozma in judecata unul consiliu de
Cozma in loc de a se supune botărA- onoare spre a se pronunţa asupra fap
rei martorilor săI, a,a prectlm se an- tel salt, după care să avizeze la mi 
gaj ase in scrisoarea de acreditare cl- sorile de rigoare. 
tre el şi dupl cum dealtfel il obliga CAplt. tn retrag. 
şi codul de onoare, - fări a face A. CÎoeulesClJ . 
vre-o oblecţlulle asupra botirArellor-
tşl constltue alti martori, după care 
apoi retrage mandatul primilor mar- r;============~ 
torl, prlntr·o scrisoare tardivA datată 
falş, spre a putea susţine el a făcut 

la timp ob!ecţlune asupra hotArlrel 
primilor sat martori. 

fată de procedeul Orulnl Cozma 
cu 10tul neconform codului de onoare. 
primit săI martori convoaca martorii 
Dlal comandaDt al regtmentalal 1 ro
şlori il· descallficl pe Or. pentru fapta 
sa necavalerească şi hotArAsc publi
carea In ziarele locale, atât a primu
lui procfs·verbal ca rectlflcarea mal 
sas amlotltl. eAt şi a procesului ver
bal de d~.califlcare, ceIace ,'a şi tn
tlmplat. 

NoU martori ai Drulul Coz.ma pre
zentlndu-se martorilor Dlal coman-
dant al rt'glmentulul t Toslorl cu 1'''0-

A apărut 
in Mitura Camerei. de Comerţ ti 

de Industrie din Arad. 

Hsi~urlrile lucÎule 
de 

Inginer Ştefan Mateescu 
Un admirabil şi complet studiu 
(98 pag.), asupra acelitel pro
bleme atât de actuale aităzi la 
nol ca " in toate ţărIle Indus-

trtalt'. 

TJparul Tlpograhel J.)lecezane~ Arad. 
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