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24 Ianuarie 1930. Oameni Noui 

Azi prăznuim aetlll UnirU Princi
patelor Romdne prm (ndoUa alegere a 
acela/aş pnnclpe, colontlul A. I Cuza, 
penflu ambele. care act în 24 lanuafle 
1859 s'Q pltnit pe'!tru mântllifea şi 
i'ldJtarea tn Viitor a neamuuu ramânesc. 

Dacd acest măret act a fost un In
ceput pentru-cele, C4l: aveau sa urmeze, 
In au/aş timp a fost şi UII REZUL-
1 A T allndelungatelor lupte, sbuClumdri 
JI blruinţe iz~oTlte din cledmţa i'l 
Dumnezeu a unui neam, care şl-a iden· 
tl/icat cu legea sa, iibtiwrea sa. Legea 
strtlmoşeascQ a jost pentru strabunit 
noştri o realitate, ce i-a tmut una, ne
despătţtţi. uniţi in cuget şt Simţiri. 

Vieţuirea şi trdmicia stafalui prin 
legea străbună tn credinţd reald jaţa 
cu 1 atăI fiilor plin de dragoste
Dumnezeu, au dat roadele cele mat bo
gate ce le putta secera un popor umil 
dar bdrbat - napdstUlt. dar cudincJos. 

Barbaţla şi credinţa se in/răţesc prin 
legaturi e trainice ale dra~ostei in sllr 
Idele eviguroDse ale manlor nostri b jr
baţI: fie VoiVOZI, boieri, fte politician/. 
on cap tani de oaste. 

Siraluceşte dar din nou o Doamne 
in inim,le noastre. lumina cea nestri
cdCloasă a cunoştmţa Dumnezeirii Tale 
cart a S'tdpâmt su/letele mari ale strd
bumlor noştri; deschide dm nou ochii 
gândului nostru spre intelegerea evan
ghellceştilof Tale lnvâldturl. precum 
le-au inţeles pdrmţii noştri. 

... Şi Jă din 24 Ianuarie al fiecă/'Ui 
an. nu numai o prdznUlre rece a fap
telOt măreţe dm ttecut, Ci. şi o realt
tate vie: unirea dtsaviirşită tn cuget 
şi simtiri a unui neam intreg. 
~"''''4 ... . ,.- ~ ..,.. . 
Se apropie răfulala. 

Cazul inspectoruiuf muncii din Arad. In atenţia d-lul 
prefect al judeţUlUi 

Se ştie cd in arma sdngeroaselor ordinele D-:rak, Ik prltlle1Zlre ti atmM
Incidente petrecute in vara trecllta la -Jerei viciate, de abSoluta In"anl/genţl 
LUPflli. g,vernui a Jost constrâns sa morultJ - înrrall ,u~ânt II-sa este l1li. 

ia o sene de mdsuri - numite ae el om nou, fu ,ea lIJQi î"aUă ~I mai tw
sanc/uni - ptntra a da sat,sfacţie o· biLd accepţiune a calldntuud . 
pinieJ. publice. Dtaceea cu drept umilit AnI ,am. 

Itltte alţii a fost suspendat şi fns- miraţ; când un OQre.,;are Ilkll1wl ne-a 
pectorul muncii dela Arad, in rtg:llnea afirmal nişte lucruri tari nu prea ca
cdrllÎa St afld mintIe de la Lupent. drează nici cu demnitalla tII fruntea 

S/lSpendarea acestuia a finut până Cdrela a fost cocoţal D-I BQzi4 nld, 
când Constliul de mmlştri a hotărât mai ales, ca cQn,tpţ/a te (1 fV~ fietore 
"sancţiunde~ CUlloscut~. care s'au bu. despre c.eeau ar trebuJ W f~ II" fi,. 

Imensa popularitate pe care altl- curat de o lar~ă publiCltaie. dar cafe, oou. 
In ~ond. au Jost un ~el de apa de NI s- a afirmat intre Q/tele ca 1)4 1 B. 

dată o aveau cel ce Izt au demisiile J' I .1' ploaie cu cart onorutul ConsiliU de 1 ârnovean, în urma CQmitera unor 
In alb, a suferit un foarte simţit declin miniştri, a Ctezut de cuviinţd sa îmbete ,.acte de ,adiUJ Rteoreclitudine- W' li 
spre partidul fofiptuirllor iltortce, care opinia pltb/lcd. fost exclU! pentru totdi!(1UIlM duJ PDstJJ1 
- nimeni nu poate nega - e pattldal Ca acest prilej suspendarea lnspec- de şef al lUJW st'l\1if!u ae 'tJntabiMate. 
liberal. Peste câteva zile se fac ale- lorum;, munCii s'~ transformet într'un I putJUCiJ 
gerl~e pentra conalJlUe comuoale-" concedIu prelungit - pentr,. a nu crela t 

judetene. Propaganda l'a inceput, dar neojuRSun guvernuluI prin contmuare Noi paru} n~4oi!ll frcdt, Si i.lJl> fi :;. 
funcţioTHlrti lui In acelaş post (sic 1) drept sa nu CI'"(;'tin peatIU~"C fUf nt 

.al no,trii· parlamentari ca demisiile iar, 1n răstimp ta lIaranjal" mutarea puttm Inchivui c,tn .. tlil iJm Ca;"l~ ... /JSl 
in alb, ao fost hulduiţt ,i luati peste lui la Craiova. ciindva dat afan' di .. :ro t'JP," { ,U.e r{!~ 
picior, nu CIl'N bAta volnlceascl, el Asupra acestei chestiuni ca şi asa- bllcd pentnt totâeauh.1, ro jÎe D"-':'!" 
hl 1 1 '1 1 d j câtya timp reprimit in uNl',; Ml.iiltIU1Jf 

C ar cu prom S UD! e or emagog C~ I PIO altora In legaturd cu ea, vom re- publică -Ii pentr/)c4n~ ,"-f! PMH';P, "te 

I 
2 

• 

.Nimlc fdrd Durrmezeu,fC s'a sapat 
ln su/leilll poporului şi stema ŢărU 
romtineşti Cu cuvânlul "Dumnezeu'" $P 

tmbd,bataa voiVOZi{ la restrişte, in nu
mele Lui se pu.rtau rdzboaie contra 
asupritofllor şi cu numele cel sfânt al 
Lui pt buze mllreaM vitejii noştri în 
IMpte. 

Am intrebat pe un ţăran,. ci ce prl- I veni In curand ca amdnunte destul de ChipuL cum un om ~..;~. $.I~ . ........ ~-t 
mar vor să aleagă in BuieDl: ~at..ţ~r_ 1 Interesante. incapacitatea şi mc(]rt(ţ.".WJl~ ca ~,,---
iaU liberal? ContrIbuabilul ae~AJlt, mI-a Deocamdata ne IntereseaztJ inspec- de 5l'fvtdu, să POd'" ."':, :tub ""/~ -nilt 
raspuns: torolul muncii din Arad.. oamenilor noui, rifNJI~ b rc1'V~uf (:re 

.FIe ce-O ft,'lMI1Dai om cInstit si • A.,ident; pGstul nu puten I'tJMânl' va- inspector general •. Dt-i..:;t."1l, ",. lA. }.Ra 

fie. căci acum De-am săturat fi Dol:de can/. Şi n-a ramas. Omul ,..,echl- Cort • ~ I .. ~. j"" i 
Martie nostru eogd/niceanu, vorbi· 

rea adr, satd Colon elulu t Alex'lndru 
Ioan Cuza ales ca pr,ncipe al Ţdrilor 

Romântşti o inchere cu cu"intele ce se 
pierd într'o rugaciune: 

făgăduell. Cum trrbuia să se facă ale- a stat În fruntea inspecforarului ani lhacua :rocotllR.jri<''-< .;;:,; ic.' ,-f; .. 
li 1 fia d . ăbă $o aa lacut drept ,. "' __ :":' jJh.hlau tlif' 

geri noul. hopt şi vin si ne cerşească e ZI e r ca cmtva s al vrt-un unei fantazii rdUVo, ;:XJ"~' ~.J.U, ţ,; c; 
votul promila.lldu~ne marea ,i sarea mot,v. de nemu/fu,mire in contra luf~ mal' rAu caz .... atDStdel}'" in', r .. """ ",~_ 

- Fd, o Doamne. ca prin dreptatpa 
Europei, prin dezvoltarea Insfltlltiumlof 
noastle, şi prin slmţemmtele 1 ale pa
trIOtice - aratând pe noul Principe 
Ja Doamne sd mal putem ajunge a"ele 
ttmpuri glorioase ale nattel noastre, 
când Alexandru cel Bun zicea amba
sadoTllor imparatul;li din B zantiu: 

, . . trt bUla InlocUlt prmtr'un om "nou·. ŞI U ," s; - .- Oe ... 

NimenI tnsd nu ne a promIs lnca atât a fost inlocUlt. mlstlJlcare de care n .. ..,.:;;;. -.:..: H4. ii·-· 
cii! ne, au promis naţ -ţdr. şi nimeni Actualul titular la inspectoratul mun- $Qm sed_p. 
n'a fdcut mai puţin pentru ',noi,· cli este domnul Bazll (1'\ TârnolJean, Supuntm Ilceşlt rlin·f'.m i;ţf;;"JU; 04,., 

lată rezultatul unei guvernări de 16 .proaspăt descins In oraşul austa gaz· prefect tii jud'luJH,i, silf.,p' I!l' Utlt ~QII! 
lunI. ' dd discrdd fC cum ii place c:âteodutd tagma ad~ersartlor n,,~f~i ;"~II,;': f:t 

România n'are alt ocrOtitOf derât pe 
Dumnezeu şi sabia sa. Aşa zicea M. 
Cogălniceanu In 24 lan. 1859, 

Credinta şt btirbăţta - Dumnezeu 
şi sabia - au fost pavezfle neamulUf 
1Dmiin şi criteriile caracterului romiinesc. 

PrJntr'ânsele. s'a linut dragostea 
dintre fraţi. 

NemultumIre până la paroxism, câ
feva sute de legi Inutile, biruri noaă 
şi grele, valuri de scumpete, şomeri, 
drama dela Lupenl şi ••• o duzină de 
serlsorl ale dascălulul dt la Topoloveni. 

Alfgătorl! Ceasul răfuelii a sosit. 
Glndlţ!.vă bine ,i mult. inainte de a 
pune pecetul cu inscriptia: votat. 

AuZ Mic. 

Dela politica şcolară alui flpponyi 
- la "ciripitul" romanesc. 

o amintire -
(Urmare din Nr, ~ a tr.) 

Cum ajunge ciripitul românesc in ,1 s'o am mal târziu. Astfel m'am adre
legltură aşa de apropiată cu politica I sat d-lul Sextil Puşcariu, pe atunci 
mlalstrulul Apponyl de odinioarA? profesor la UniverSItatea din CernAuti, 

In chip foarle firesc! cerind dovezi din limba romaneascl 
Minlsru), când doria 51·,1 apere - Mal păstru inci amabillli rAspuns 

faţă de biete articolele mele - roa- al d. S. Pnşcariu. ŞI·ml place al nădăj
deIe ,coalel maghiare de printre Fa. daesc două lucruri: că d. S Pa,carlu 
mAnJ, Imi reproşa ci, făcaod tntre- DU va lua in nume de răa, ci public 
billoţare de cuvântul ,.1 ciripi-, am părţi din scrisoarea O-Sale; ,i ci 
bat joc urit limba ungureascA. Pentru ce Itonl fş' vor .fla o plAcere tu ee
a Se Icoate la Iveali aCtst Inteles, tirea fragmeDtelor ce urmeaz.l. 
ptjorativ laa mlc,orltor~ al atrlsulul latl cleva citate dtallterltnra a015" 
meu, ·at

• recurs ploi ,1 la traducer 1 I I rl 
tendenţioase, fAcute In ministerul de ti' popalar n mate e. 
Interne. Din colt.clia lamJk-BdrseanlL 

Episcopia na prinseset ID rAspunsuJ SArace dragostele, 
slu, acute douA note: ci expresju~ Ciripe8C ca pislrUe 
Dea .a ciripi- nu e o Jasulti ,1 ci trl- P. toate gardurile 
ducerl1e din articolele mele erau for- Su_ toate atrqlnele (Pac. 16). 
tate. Trebuia, deci, si mi gAndesc la Ptfnlinra cind tofrim"e, 
o apArare care, eventual, s, trebuluc::l Gura ouwbd s'aude; 

con/rattlui Românul, sa Intdmpine pe obiectiritatea ciJruia m.li j1ut?/U nedr. 
câte unii vemti in Arad de prin alte şi - la cea mai neinsfO.40lcj Li'Q'i'~ 
meleaguri. leslan de desmintlrl' ain O·UIa' L!-sa.;e, 

D-l Bazil 1o.rnovean are. fireste, pe sunlem gata sd retractd", .oil!.' 
lânga avantaglUl compet,nţei sale de- Şi pentruca UII om OrOist rm podt 
sălIârşite În malerle de. muncd, sub fi ofen!at nici mAtar tII f'dm-4J,~i(I. f':;
toate Jormele, şi pe acela de om al teptdm tM moi ndntl1nisl ee_in-
rFgimu/Il.I, cu stat personal de sUl1iciu tina. 
in partidul azi putert, 'u entus;asm 
pentru purlficarea selviC'ilor de sub 

Da, cându·j cole toamna, 
Nu s'aud. nimica; 
Numai mândra cu gura 
Cu d"lceaţ4 clriPind, 
Toa14 '.mea veslliJUl. (pa«. 27). 

Păsirica rugului 
Pe coarnele plugului 
Ciripeşte, voroveşte, 

Dumitale-ţi mulţumeşte (pag.518). 

Din Altxandri: 
Ea cJflt4 d.lce ca clocârlia 
Ce ciripeşte vesel în zori 

(Poem L pag. %0). 

Albi păsărici .... ! 
Dece plângi cu jale? 
Vezi 80nlc tale 
Cura se ftselelO. 
PriA luncile-umbro ... 
Veal cât de voioase 
Zbor ,i eiripeso (Poesll 1. p. 197). 

Dia Eminutu: 
Al_ p1drllor neamuri cIrlpt8C pt.. 

[tite'o ramuri 
(poesU, p 14Z). 

Şi prin tufel. de mituri ce cresc 
[f" adânce, dese, 

1 VwBicu. 

PWri imbJân:dtc·n cuiburi destind 
pllele Utlllt~ 

Ciripind cu clocu'n .000e, giugiu
pinda-se de-aJIlor. 

fPoellii, 17: Itgtptlll). 

010 Odolust:II: 
(Dupăce citeuă o sb'ofă din In· 

femul lui Dante, exclamă:) Răpită de ar. 
monia acestor 8u.lve versuri, ririJile h tJ.kto 
lim b4 IOlc~ i.Hm4 SI ~ •• _. (Scrieri,. 
rlL p. 65). 

Vribtile limbute ~ 
fScrieri m. p. 77). 

Din Coşbuc: 
. ",deatuDci .. ~) ... eseI 

IaI>oară .. ...... ,. .... 
Şi'ntr' .. dri~ 
-ŞI'Utr'u.a pons ..... 
Tot oe .. Iăcut o via" 
De ". .. de muqcl ! 

(Fi~ '" ltJt, IL 115). 

Din C. Ntllnuzf ; , . 
Cioc'rtia. .. ~. prtrn6veri1 

lTÎtI iIIIk1 cinp;rl swbQ (Soried !t 115 ). 

tlJnDarila t. pac. II) 
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Pag, 2 Nr.3 

BULETINUL AGRICOL 
al Camerei. de Agricultură a judeţului Arad. -.... 

Este bine, , 
I 

Preţul cerealelor pe piaţa din Arad in ultimele zile. 

Pentru fraţii plugari rori au putut 
face arIJiuri de toa mnd. Dar bi;:e ar 
}I ,i de aceia cari impărtind lucrurile 
lor de acuma cu chibzuială s-ar hotăriJ 
sti Iaca ard/urd adâncd, c.hiar şi acum 
ÎR timpul ernli acolo unde pdmântuJ 

arAu ••• -. 
Orz •. 
OvAl .•• 
Porumb .•• 

.••• Lei 540. per 100 
• • • • • .. 280,.. • 

• .. 280,.. • 
. • . .. 270... .. -.. 

kgr. 
» 

• 

. Lucrările curente în gospodărie. 
M este Inghetat. - Cari sunt tlvanta- Prelucrarea pământuluI: rep.rarea maşloelor ,1 uoeltelor 
gtle ardturil adânc; de !oamnIJ adecd agricole, continuarea ogoritlltul ,1 citatul gunoiul pentru semAnAtu-
pentruce este "bund aceasta ard/urd,? rile de primăvară. 
Aula dintre plugari cari sau obiCinuit ~legerea porumbulut de 8emAnţA: curăţIrea ,i pregi-
sd o facd in toamna/iecdrut an ne daM tirea seminţelor de primăvară, asemenea comanda la timp a lipsu-
multe şi lelar/te rdspunsurl. - Aşa rilor de seminte. 
anii ae spun. ca pdmântul arat toamna In zilele sen?ne vAnturarea cerealeJor. Curătirea pă,uuelor ,i 
in.ainte de îngheţ se aerizeazd şi unde fAnatelor de pomi şi tufe şi făcut rivaşurl pentru scurgerea apel 
este aer. e blRe şi este viaţd. In pa- depe holde. 
lllitld 113cunşi dorm, mulll duşm.ani al La cal, vite cornute, porci etc: grajdurile apirate contra 
semdnIJturlLM' noastre. PdmântuJ scor- geruJut. In caz de ger mare se scoate gunoIul in timpul cel mal cald 
m.onit de ferul plflgulu.l, le stricd cul- al zilei şi nu dimineata. Se aşterne ,ros sub animale, Vitele nu tre-

turii de toamlld şi iarnd, daI na prea 
tslt loc aci. 
, Din celea spuse mai sus sti poate 
videa bine cd peJângd multe altele, 
prin aratara de toamnd ori de iarnd, 
ne Jmpuţindm lucrul primdvara cdei 
ne mai trebuind sd ardm, putem isprdlll 
mai repede 1 u e r u 1 bun şi de dorit 
numai ClI scormonitoarele ori în lipsa 
acestora cu Erapele, apoi ne patim 
vedea de alie lucruri cdci pr'mdvara 
.şi de altfel avem prea mUlle lucrdrl 
de ispravă. 

Ing. GH, CHELEMEN. 
Adminislr. Fermei Sfal. Inia, 

,. 
.- 4· ............ . 

Distribuirea de pomi fructiferl pentru 
anul 1930., ' 

cuşul şi el de lumina şi cdldllra aerului, buese adăpate CII apă prea rece. 10 vreme senină căldută se dă drll- Incepind dela Infiintarea Camerei 
lR,ie. iar maitârzm cl1nd 'line Inghetu mul vitelor ill curte sau peguooişte ingrădltă. Scroafele daci sunt noutre s-a diltrlbult In fiecare prf-
brazdele rtJsturnate de cormnna plu- aproape do fătat trebuesc puse la adăpostul destInat pentru fAtare mlvari a anuJul cu preţuri foarte re-
guilli incremenesc th ftil! şi lnghelllnd· ,i provizut cu aşternut suficient. dllse intre agrlcultorlf acestal judet 
11 ele, Ingheatd deodatd şi duşmanii La pomlculturA: Curetirea pomilor de mu,chl, paraziţll vege- o cantJtde de cca. 8000. buc porni 
plantef~r noastre~ tali ,1 Insecte stricătoare. fructifer! noblll afară de zecUe de mII 

Aceasta este" o ",are birteJacere dela ' La vie .,1 podrDID: In tlmD prielnic continuarea desfuadăril de pueţl ce au fost daţi comunelor fn 
DUlltfl.fZell pentrfl plugarii harnici, Căd terenului pentru. plantafiuol noul. Uneltele aduse toate la rând. Tra- d 
nlf este cale mai potrlvitd de a-ne l' ., mo gratuit pentru relnfilntarea şcoa-

gereM vlnu 1.11 '1 umplutul vaselor. lelor pomologlce comunale. 
scdpa de atatea tighioane deel1t ardfara Aceşti pomi fructiferl s-au adus dela 
de toamna II de Iarna. umtzeala dacd mutem Spo"glrla lfZ- tularat din nou s-a uscat foarte tan cele mai renumite peplnelere din tari. 

Malte eOeoafe de edndafl slricacioşl tru-un vas in cale nu este prea mu/td de vânturile şi soarele primdverJI, mai Cu anul 1930. a ajuns Camera nOI-
IlUlft scoase ca pluoul când ardm toa- apă. Dar e bine sti pdstrdm umezeala ale'" cd asi a fo .. t o primdv d 

6 .. ace a ~ ar strA in situaţii plăcută de asista cum-
HIRa saa iI1nra~i mor pentru &Itele de pdmântuJui de loamnd din joarte multe foarte se toas A In amântul asi 'lAI r ce w· p .. 1& părărlle ce până acum fAcea pela pe~ 
iRtyheluf ce urmeazlf. Dar arătura de motive. Aceasta păstrare sIJ "ace u~or d n no t ·A d t n' t fi' 

6 JI Y 1 U ara nu a rus n le un Ir plniere. străine de judeţul nostru cari 
toamna are f!i altt tlvantage.' Ştim cu dacă suntem cu btJgare de seamd, -Je porumb In urm r'" dd ă S" po t 

.. UI - a ~ c .. a e de fapt erau costisitoare pentru ac-
totii c4 planttlenoastre de cultllrd cum Pentru acea na este bine sd aram cUn sd i a 1 ă d t'A P , d numa ar m nc o a" TIm vara ti unile noastre, urmând ca de acum 
este I!rdul. orzul. orasul, po,umbu.l sau nou primavara câmparile pe cari toam- arătura de toamrzd. Cu toatetlceste inainte aA dtstrlbue numlrul necesar 
CltclUuzal CUIII ii ntal zic şi, alttle câte na le.·am arat. Dacă avem scormoni-
lIUIi sdmdruf"" toate sd hriJnesc din toare e bine să scormonim pri!lli11/'!lra 

sllnt unele regiuni ca şi celt! din jurul de pomi din peplnlerele el proprII. 

··ltfiiruntaU!le pd",dfftuilii dJn aer fi din ce am arai de cu loamnd. Dacă nu 
Aradului pela Pectca, Sem/ac şi Nad· In felul acesta se vor dfstri bul tn 
lac unde unii aericulfori ard primdvara toamna anului 1930. cea. !6.000 buc. 

lamina 'soardl1i ca II din umezeala avem scormonitoare In locul lor ne 10- ard tura de cu toamnd şi 11 brazda pomi fructiferl noblll, eu coroanA Ira-. 
bl"făcdtoot'e a ploilor can "opreşte losim de gropi grele pe cari le Inca,-
mal bIne in pdlllâlltui cel arat toamna căm cu i!felltdll. ca să intre aftlnd 

plugului samdnd porumbul, Pe aici a-. moasA, afarA de duzl şi sal,;:âml. 

duât in cel nearat. ' in pdmânt. Prtn I!rIJparea fdeuti tn ratura Idcută prlmdvara pentru scoplll" In decursul primăverII 19.:S0. se vor 
de a semana pOlumb este molivatd distribui numai pueţl gratuit pentru re

>" It! pdmântul arat de cu toamnd felul acesla, de o parte netezJm Pd-
hrana "entrtl stmnn(1tura de prlmdvarâ mântui şi de alta li/ace sd fie pe 'o din laptul că păm1'ltllrlle fiind foarte Infiintarea şcoalelor de porni comunale 
se :'p,egăie,te ca li intr-o bucatărie formd de Indesat in toate părf'Je. mărunte şi rari, Ir1rânoase, numai pe cu caracter public. 
bun4. - Aceasta hrana, dac4 pdstldm 'Dacll pământul este pe o formd de fundul brazdei se poate gasi umeze- RugAm deci pe toti pomlcultoril a 
lIlfttzeala pllmântutai arat, este luată indesat duptl grapă, atunci este foarte ~la necesard, pentru ca porumbul sd lua la cunoştinţA schimbarea acţiunilor 
de rdddcittile planttlo, cu multa uşu- potrivit pentru ca sIJ primeascd se-' I mcolţe~sCd, Dacă primavara este plo- noastre şi a-şi pregAti terenul numai 
rlnla. daell fnsd nu pdsttăm umeuaJa mânta. care apoi răsare deodatd şi pe I [oasa Iarăşi se pot ara din nou ară- pe toamna viitoare. 
pământullll, Itrana s:e Impetreşte din o formd. Prin grăpalt pastrom şi' lurile de toamnd, şi vom la~t anUuri Vor fi distribuite urmAtoarele soiuri. 
nou, li pI1nd când na li/nI. ploaia sd umezeala pamârziuilli, cdci dacd i-am de ~ -3. degete de afunde, pT1n ,aceast~ Merl: Ionatbao, Batul, Şlcullne, Par-
moak bine pdmântul numai este pot. Intoarce ca plugul el ar Il uscat de ferlzdm pământul şl-l potrlvlln mal men Auriu, Ranete aurll. 
Tivită ca hrand aşor de mat de către vânt şi soarele primdverii. bine pentru sema1dlura. PerI: AmanUs, Prinz Angouliol, 
plantele. aoanre de culturd. Deci este I / n de m n d n d pe un un c h i al 101 cu o astfel de artiturd la sup- Cireşl: Timpuriu de Malu, Bădăclnf. 
bilte d ardm toamna câci In pdmântal I meu să laed alăturd de toamnă eJ rafald, vom putea distruee buruenile, HedelfiDier fi cinşl galbeni. 
arat de toamna SI! tngrdmadeştt ploaia I m-a ascultat, dar primdvQla el a Ideut dacd ele au rdsdrlt plea multe primd- Vlşinl: Hortensia ,i Espanole, 
li zdpada dJ! iamd, la fe~ ca intr un Ilreşeala că a mai arat odaia ardtura vara pe ardturile de toamnd. S-a! mat Caise: Naocy, Ambrosla, 
barele tau 6fJC'lIghie. se ingrdmddeşte de toamnă, Urmarea a lost cd pămân- putea spune multe despre foloasele ard- Prunl: Blstrltl. 

PubH~atiune. _ , . Publicatiune. I 
Se aduce la cunoftlntă tuturor prlmirJllor comunale ci Intru cât ln- I ·prtn prezenţa se aduce la cunoştinţa celor interesaţi (prodllcători de 

tentloneazl a reinfllnţa ,coaJa de pomi comunal!, Camera cu plăcere le • tutun) el Cassa Autonomi a Monop. Statul al României Olrectlunea Cultu
pune la dfspodţlune cantltatea luflcientă de puetl: meri, peri, Mlrabolane rei şi Ferm. Tutunului cu adresa SI No, 112283. din 30 Oecemcrle .929, • 
Mahaleb ,1 duzl in mod gratuit ab depozitul el din Arad. '.. a admIs ca pentru evitarea dlferitoler reclamaţlunl ce obvln adesea ori cu 

Condltlualle ce se recer sunt dupA cum urmeazl; I ocaziunea predArll recoltei de tutun si asiste pelADgA Comisia de recep-
1. SI fie grAdiaa bine IngrAditA. ţie şi un membru al Camerei de A'fricaltură a judeţuluI. 
2. Si fie 1/. a Intregului teren desfundat (rlgolat) la 60-70. cm. adan- Acest delegat al Camerei noastre na va avea nici o atribullane le-

.chile. ga]1 tn ceeace priveşte clasarea tutunului, numai decât că va cAuta ca 
. Cererea. le va loalnta cel mal tirziu pană la data de 20 Februarie plângerile ce le vor aduce de către agrlcultorU noştri din judel, sA fje re-

1930, 1. blroal acestei Camere, tntre orele oflcloase deJa 8-1, 1. m. zolvate dupi pOllbUitate IncA Imediat, Iar cele mal grave sA le adune prin 
Totodata atragem atebţlunea PrhnărllJor cA tn cerere este necesar să dresarea proceselor verbale, care apoi vor fi Inafntate prin Cameră cAtre 

indice ,1 extinderea totali a terenului' ce este rezervat pentru aceasta ,co- forul competent pentru a decide. 
~1' _po~oIOgicl, ..:... ,1 a' tine cool şi de acela ci terenul disponibil se va Delegatul Camerel este: OI. Ioan Chera din Arad. care va ,fi perma·;' 
implrţl la 4. pArtI "egale, fiind anual ,rntorl. desfundat şi sAdit Dumal 11. nent la Depozit până la terminarea recepţiei tutunului. .. 
parte a grldloel latregl .', ,i .' ." IntrucAt deci producentli vor avea lIpsA de vre-o desluşire oareşlcare tl 

~, , ' A· 'd '1 '20, 1 arl·~· '1· 930 " , tn aceasta privintA sunt rugutl a·se adresa cAtre susDumltu) Domg~ 
'1 '. &'8,' 1. :', aau e . ". " ,... Arad, la 18 IanuarIe 1930. 

'Prefed~nte': :',.. ,. Drre~tor: Preşedinte:: 
(sa) Dr. 1. Mat"fIeu'- -<, ',,'., •. 1 (u) 1. Popeacu (SI) Dr. 1. Marşieu ;. 

DIrector: 
(in) II Popescu 

" . 
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Camarazi şi camarade! 
"''':'''oate popoarele in timpuri de In· 

-cercare, au avut sprIjinul acelor inte
legători şi buni patrIOti, cari au res-
1frat norii de neferi .:Irl ce se abăteau 
.. asupra l1aţlunel for. 

România a ieşit invfngătoare fo ur
ma sacrificiul de sioe a celor mal 

-dragi fli al săI şi 'o urma cuminţenlel 
mai marilor Datlunei. 

Intre cel dintâlu care şi-au jertfit 
-totul Stmtem şi noi victimele războ

Iului, inval!zii. vAduvele şi orfanii de 
război. 

conteazd dreptul de căldtorie pe C F. 
R. şi N. F. R. cu o redllcere oe 75% 
fără vre o restrlcliunt in ceeace Pli
veşte nămăruI căIătoriUor. Aşa a fost 
interpretaM şi aplicată această dispo
ziţie a legii de toli conducătorii aces
tei ţări timp de 10 ani. 

S'au dat 'dispoziţ,j ca, lrzcept1nd eu 
1 Ianuarie 1930, invalizii. offanii şi 

văduvele de razboiu. vor avea drtptul 
numai la 6 că/cItorii simple anu 11 cu 
75% reducere, Nu inţllegem cum so! poa- , 
te anula un drept consaetat prin lege, 

Sacrlficlal nostn a fost recoooscut printro simplă dispoziţie a unui mi
de guvernanţii din trecut, care au că- nistru, sub un regim care se pretinde 
atat prin Ltgea 1. O. V. se ne alln~ al legalitdtii, pe care afi tlâmbiţat-o 
d.urerile fi se ne asigure UD tralu 0- timp de 10 ani. Unde sunt promisi-
menesc. unile? 

Guvernul de azI, prln decizii Minis· Permiteţi-ne, d-le prim-ministru, ca, 
·'terlaJe - pe nedrept - vrea se ne ră- În numele tuturor invalizllor, orfanilor 
pească ce ni s'a dat ca si poată fa- şi vdduvelor de răZboi din Romdn/a 
ce economU pentru a plAti pensii gra- Mare, să vă atragem atent/unea aSupra 
·se acelora care n'au depus jurlmânt acestor ilegalitaţi si cdlcare de lege şi 
de credintă Statulul şi se plătească să vă rugam a da dispozitiunile nece
despăgubiri groftlor. sare ca să se revoace dispoziţ/unea 

Colegii no,trf din Oradea lntr'un DJr Gen. C. F. R, care ne răpeşte În 
-memoriu inaintat Primului ministru şi mod arbitrar drepturile noastre, sd ni 
"publicat in ziarul "Cuvântul- zic: se lase drepturile aşa cum le-am avut 

• România Mare, al Cărei prim mi- şi pând acum. 
",Isfru sunteţi, s'a făcut cu mare sa· Salvarea C. F. R. nu se va face 
eri/il. Multe jertfe stau la temelia a- prin luaua drepturilol noastre, cdci 
eestei ţări. In urma celor cazuţi pe ceeace s'ar realiza din plusuTile de in
-dmpurile de onoare, au ramas vădu- casări ar li o sumă minimă jaţă de 
re şi orfani muritori de foame. MIlJţi buget~l C. F. R. 
dintre noi am rămas infirmi şi CM să- I D d d t t . ~ . tati A ă' . ar ac o Uşt ,"SIS 11l r. plrea 
nătatea complec1 zdruncmatd. drepturilor noastre, cel puţin facefi-o 

Ţara recunoscătoare ne-a recompen- 1 I lă tA d i 1 
:sat cu o sumtdenie de lavorurt, toate pe ca e ega • pllzen an n par a-

.A It· J IOV d' 1 ment un pro'tct de lege, prin calf sd .,eons,.n I e pTln egta. . In anu . ' 
1920 i a 01 modrf'icată (n anul 1927 "nulaţi art. 42 ?ln legea J. O. V. şi 

Ş p './' . ' cel putin atuncI vom şti şi noi ca 
pure-se in favoarea noastrd, cafl mat i ' dat i 1 in 1 

It . I ' l' t cetace n sa pr. n eze, pr tge m. saM mat pa ifl s a ap lca . I ' i t 
Odată cu venirea dv. lt conducerea n / a ua /' A d . t t ă 

Iăret, s'a pornit o adevărată prigoană n ,clazu ldcan se va p;rslS ~fţ~ m -
-eontra Învoi/zi/or de războia cdrora le sura l''!a." ne "om ve eq Slt .3t /le 
d t 'fi t I d d "d I '" i -Fă ad,eSiJ juşiltlei pentru cau/area drep-a ori SI ua la v e as~, z , Cuc J I - t il t 
il .~, j'l 1 li d tă . Ilf. or noos re. r SaCTl,lC 1 e Of n c o a nu ajun-

geaţ, prim-ministru. 
Ali inceput cu sistarea tuturor sub

.enllllor, sub motivul Că veli mări pen
silJe. Deocamdată nu s'au marit. Ne
aţi supus rtvizuilei pe baza unei legi 
4raconice votate de parlamentul dv. 
care ne rdpeşte drepturtle acordate prin 
legea din 1920,la1ă Însă a ne asigu
Ta Ctva. 

Nu demult aţi atentat din nOM la 
,dr,pturile noastre, de data aceasta tn 
modul cel mai ruşin.os, căct drepturile 
noastre acordate prin art 42 al legii 
1. O. V. din 1927, sunt călcate în pir 
cioare de. d-nli Madgealll şi Vidrighin, 
tdci plin sus arătatul artiCOl, ni se 

Mal multi Invalizt 
din războiu·. 

Durerile camarazllor noştri' din O
radea nu sunt vorbe goale, ele cuprind 
UD adevăr. ele sunt strigătul de alar
mi cAtre naţIunea intreagă. MAsurile 
arbitrare şi nedrepte. cadourlle legilor 
fIscale, economiile dela cei mici pen-
1ru a iogrl"a miile de funcţIonari ce 
se vor crela fn urma nouel legi ad
ministrative etc, sunt durerile naţlu

nel intregI. Nu e nevoIe să inşlr toate 
suferintele act. cI. le cuno.ştetl cu toţI. 
Glalul nostru, al victimelor rbbolului 
trebuie se albI. rbunetul cuvenit. cA 
el reprezint! Interl'Sele tArii intregI. 

Se apropie alrgerile judeţene ,1 co· 
munale, când şi noi, victimele razbo
iului şi camarazll no,trl. foştii lu~tă

torl, vom fi chemati in faţa urnelor 
pentru a ne alege coodu:ătOTIJ. 

Guvernul actual al partiduluI Natio
nal-Ţărănesc au Introdus tn ţarA "mio
cltlUa· ne-au promis ,1 tn loc să ne 
dea ne la ,i ce avem, azi datoria noa· 
strl este să introducem sinceritatea 
şi sA no·1 mal votAm, sA nu-I mal a
legem. Guvernarea lor si r~mâaA ca 
un vis urât, sA se asigure ŢărII mer
sul evoluţiei normale spre consolidare. 

Vom vota cu cel care ne·au dat le
gile de protectiuae. cu partidul Na
tional LIberal, care io timpurile cele 
mal grele, la incfputul vietei noastre de 
stat anltar au rnteles sA se achite de 
o datorlnţl sfântă, sA ne creieze legi
le de protecţiune. 

lamnBll/ltei pe car. III Iltl toati firi eltl 
1 

IIlil dreaptă. 
1. Martin 

Locot. Inv. de război 

H~H~ilitarea unui funtfiOnar. 
In ziua de IO f. 1930 S. II-a a Trib. 

Arad sub preşedinfla O-lui judecător 
Popescu, a judecat procrsul d-lul Du
mitra Alldreesca fostul Director al 
Prefectorel Poliţiei Arad, rnvinuit cA 
ar fi luat mită dela individul Weiss 
Adalbert, clrula sA-1 inlesneascA obţi
nerea unei a11torizaţiuni pentru jocurI 
de cărtl. 

OI advocat N Păuleştl in judicioasa 
sa apărare a combătut PUDct cu punct 
printr'un lux de documeDte, toate afir
miţiunlle d-Iul Procuror Săvolu, ce 
ocupa fotoliul Ministerului Public. O-sa 
a dovedit că procesul are la bazA un 
substrat politic, dl Al1dreescu fltnd in 
dlsgraţllle potel1taţilor localI. Aceştia 
Imediat ce au venit la putere, s'au nă
pustit asupra taturor fu actionarilor bA· 
Duilt ci ar fj străini de credinţa lor 
politici, ToIAturAnâu-l prtn diferite ni j
loace (mutări, revocări, penslooAri,lm
pllcări tn procese etc.) 

0-1 ADdreellcu s'a dovedit a fi anul 
dintre cei prigoniti de actualul rtglm, 
al căror iDlcenatorl au privit pe D-I 
Andreucu prIn pizma Jor, că s'ar fi 
putut ralia cu escrocul WelstJ, cu care 
el ,'au unit spre a dIstruge un fanc
ţlonar bătr An, dupil32 de ani de muncă 
cinstitI.. Sentinta de achitare, dati de 
magistraţi fAri multA del1berare, a fOlt 
primItA de public cu simpatie ş\ a fost 
o palmă bine meritatA pentru cel ce 
s'au pretat la punerea in scenl a ace
stui proces. Or. avea tnii obraz de a 
simti aceastA palmA? La astfel de 
oameni contest atit a sensIbilitate. 

A. Cioc. 

Urmare din pagina l-a. 

DÎn p, lspirescu: 
Numai ascultând cineva ciripirile 

{păsări)lor se aprindea Într'ânsuJ focul dragos
iei. (Legendele sau Basmele Românilor pag. 
220) 

ritalea invăţatulul filolog roman, d. S. 
Puşcarlu. 

Domnia Sa, tn aceeaşi scrisoare, 
pe clre o voiu păstra ,i ca o indato
ritoare amIntire. îmi mai comunicA ceva: 

I rlspunaul "diplomatlc·, al episcopului 
nostru, care l'a bAgat pe Appooy "în 
cornol de capră al cazului stmlliar cu 
conslIIeral da subaltern, fusese sufi
cient pentru un c:ap logic. 

DIn Sandu A/dea: 
o ciocârlie pomi chiar de lângă 

-cit şi 8e ridică ciripitoare învăzduh. (Două 
oeamuri, p. 180). 

• 
EI, vedeti! Ce zile grele trăiam a-

dineauri! Sa nu-ţi fie iogAdult a-ţi spune 
ponosul iadreptătlt nici rn termen It cel 
mai 'rumoJ!. Căci, ,1 dacA scrial. rn 
termini urban!, dar ca oarecare Itgltima 
amărlclune în suflet, ministrul unguresc 
vedaa totul, auzea totul şi mIşca totul, 
panl " cele mal forţate tAlcuirl pentru 
a te prinde In cleştele atotputernlclet 

sale •.. 
Nu alti dar cobora spre a("el scop 

panA si faci concurenti fHologHor ro
mani. 

De aceea, credeam si mă aplr de 
el,_ la caz de nevoi,et pAnA ,1 cu auto-

Că, de altfel, pAnă si cuvintele ungu
reşti: cirpeJni, csirptlnl. csirpolnl. in
tocmai ca şi nemţescul zirpen, cu care 
e inrudltl vorba româneascA a .clrlpl", 
dau dovadă ci .clriplrea e un lunet 
plăcut şi drăgălaş·. 

Dar ce are de a face aceasta cu 
Intentia ministrului, care se nAscuse tn 
Viena, intre nemti. ,i Ivea IA faci pe 
ministrul - ungureSc. ta care cu orice 
pret, voIa si rămină unguresc? 

Astfel aJunseaem ca, pentru a-mi sal
va o situaţie, atacatA polltlceşte, II 
mi gIndesc la o salvare - sA zicem -
,1 pe calea filologiei ... ~ 

La ce DU se g.tade,te omal. cind 
ajunge tn strimtoare? 

Nu s'a ajunl. insi pinA .A-mi mal 
fac şi aceastA apărare. Nu, deoarecc 

• 
Ef. bine! Povestea din trecut tşi aren 

pentru z lele noastre, nu numai carac
terul uilei amintiri ce poate fi retinuti 
ci şi tAI cui el. ce trebuie subliniat. 

-Când aproplu deola1tă., ta cugeta!, 
meu, cele douA vremuri deosebitoare, 
pe cel de "atunct· şI pe ceea de 
.asIăzi-, mi gindesc la douA lucruri 
foarte deosebltoare tntreolaltă. 

Uaul e: Ceice purtau, cum price-
peau, sub stăpinirea ungureascA. un 
condefu pentru apărarea Intereselor 
noastre de existenţA, nu serllu nici pe 
departe - nici aşa de indrAznet nici aşa 
de deserierat ,1 tendenţtol - ca sim
brieşll. C:lrcumscrf,t şi neclrcamclşt. al 
gazetelor angure,tt din Romania Mare. 

CeiilaIt lucru: NAvalnica prigonire 
uDgurellcl le prOiecta, odinioarA, ca 

..... 

P:;!g.3. 

Un Preot care Işi tntelege 
misiunea. 

In ziua de 26/XII, a doua zi de 
Crăciun, ni s'a dat ocazia a vedea şf 
rf'leva meritele şi mUllea depusa de 
tânlrul dar apreclatulul Preot IOSif L. 
Turca, pe terenul cultural relrgJo6. De 
când comuna Vărădta a avut fericirea 
a-l avea paroh, a progresat foarte mult. 
Datorită a ·tivulul Ptrlnte Turcu co
muna Vărădia are un cor bistrlce.c 
care poate sta alătur"a de oricare cor 
bisericesc ţărănesc din intreaga epar· 
hle. A d(\ua zi de Crăciun Părintele 
Turcu a aranjat o .. erbare religioasă 
culturală. Programul a fost alcătuit 
din cântări religioase, declamăr •. ,1 o 
piesă de teatru b:ne Interpretată. Pen
tru prima ddtă s'a ţinut această ser
bare bine reuş,tă fn localul Casei Cul
turale infiinţată din Initiativa Părinte
lui Turca. unde poporul i,1 poate 
hrăni sufletul in fie care Dumlnecă cu 
invăţAturi frumoase. Deasemenea rele
văm armonia ce există Intre invăţător 
preot şi Intelectualii din aceastA co
muni, cari muncesc mână in mânl 
pentru prosperarea neamuluI. Părintele 
Turca este intr'adevAr preotul orto
dox. Noi Vărădenii suntem mândri 
de el. Un preot demn de exemplu. 

I 
Rugăm autorităţile competente a avea 
in vedere pe acest tânăr dar vrednic 
demn. Şi mUDcitor slujbaşi alul H-Istos. 
care Îşi Indepllneşte chemarea tg· mi .. 
I unea ridicăriI uoporulul, care H." 

obişnuit a vedea des.:ă!ecarea intelec· 
tuaillor~ numai (;:od aveau uoele in
t~rese. 

Venitul curat a fost destinat c_r,,<:~~ 
Culturale-. 

Activitatea Tribunalului A~ad 
in an1l1 treC~t .--

Au întrat 372 ;.\ .... elie d·: :;:"u1!h~'1_ 
1" de Ct k 626 stare chInA, fH ca !:Il '! 

mixte. 1581 proceş": ('!Vl ie apeLl,tlve j 

282 canze graţ10aSe apf.,littlvt', 94 ce-
reri pentru Wiment, i.:'';'~ J'''''''' 1 ~ ţi 1." ~ 
prima instanta, 569 ':antravenţ 1 fiş~:;~ -. 
de monopol, 929 C8:1le pt'nl!j~ aOela~ 
tfve, 644 Instru.;fle ÎCl penal, 2.u CH;,::e 
de IDfractori mloori. j 5 CllllZt' 0'1? _.! n
cordat in afarA de faliment, şi 122:5, 
caUz.e tulelare. 

Yau ttrminat: 
1316, civil directe, 1370 procese d

vile apeJstlve, 2~1 cauzl,> grat [Jasp a
pelatlve. 319 pt>n al direct!", 3f~ roo
travenţtl f·s-::ale de monopol, 13cn eOlU7e 

penale apelative.613 Instn .. q,t; jicu~ua, 
25337 cauze tu lelare. 

S'a deschis: 22 faliment şi 7 cauze 
au fost ordonate concordat in afarl 
de falimenl 

Au fost inscrlse 30 firme Individuale, 
45 firme sociale. 

S'au radiat 6 firme tndlvldualet fi 
6 firme sociale. 

I o sabie alul Damocle d'asupra orlca
rai publicist român; dovadă: nentre
rupta serie de procese de presă ale 
Românilor ardelenI de odinioară. Iar 
IZ? Prea de multeori, par'cl o jus
tiţie românească ,1 o pazA politică nQ 
ar exista in RomAola Mare, fa ţi . ca 
debltărlle gazetelor minoritare. 

Ceeace scrfu eu aci nu este o sa
mutare inconştlentă. E altceva: o a
vertizare şi pentru simbrIaşii Ignoblll 
at condelelor Itrălne. indnse fn patima 
de a vedea aceasta noul ,1 larga Ta
rA-RomAoeasci, trâatltl la plrnant. 

Dar " pentru mai marII ŢărU avem 
un cuvânt: 

Ceeace se petrece azI li. noi, prea 
de multe' ori nil mai lnsecmnd {, tnte
leaptd, lole.rantd politice! ci o lI/novatd 
sldblciunt nationald...· , 

Numai de ar servi acest talc, blne--·; 
lui obştesc ,1 trezirei oplnlunlel PU-' 
elice romAneşti la adevArata con,tllot1• 

Dr. ah. Ciuhanda 
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., De uorbă 
bUl 

cu Badea Gheorghe. 
::: Naintea porţll tnch~pltoare a Pre- cel ce vorbeşte recunosc pe vechiul 

A fecturll iume mai multA ca de obicelll. nostru prleim: Sadea Gheorghe. 

Spicuim din., Curentur paC3sgii 
dintr'un alt arUcol al vigurosului 
polemist şi subtilu\ul scriitor Ce
zar Petrescu, pasagii din care se 
poate vedea cum este privită o
pera nefastă a actualului guvern, 
de către un ziar, al cărui direc
tor, este deputat guvernamental. 

tim - Doar nu &'a Jndarat 01 Prefect - Pe unde ai mal fost, Badeo, el-
mi era dor de cind nu ne-am mai 

I sa primeascd delrgaţla ,omerlJor? vazut? 
C!8I Printre straie Invechite purtate de - M-am mutat cu târguI ]a Tlml-
: mahalagl mal agomotoşt se strecoarA şoara. Alclt de când nu s'a iog'opat 
Iau sfios cite-o t ubl ruşlaoasl parcă in I caii In tlnl, n'am mal cutezat să viu 
PO~ faţa zIdurilor serioase fi mOhorâtl" .. ' si nu mii pierd cu totul. 10 BAnat 
Ro. care cuprind pe fericiţii sUlpânltori ai treburllt" merg mal bine, mal ome-

CATOBLEPAS 
Poate v~ amintiţ~ dtSpre Catoblepls 

I treburUor judetene arA.dane. ' neşte. ŢAranil au ştiut să facA fată 
ammaJul atât de stupid, încât din tâm
penie d n Mcomie şi din nebagore de 
seama iSI 10dea propmle picioare. Exact 
ca droga/aşui guvem nolional-ţdranesc 

VOi 

gr~ 

re, 
ce 
1It1 
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-
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şi 

dt 
ta 
si 
le 

st 
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Privesc cu '<larecare compătimire şi asuprlfllor celor dela carmA tnche
consimţire la nAcllul celor. cari de gâodu-se tn Asociatia TăraneascA a-

vând organul lor "Olas!!l Satelor" şi 
bani seama vor o tndreptare, ce poate apărând IUteresele lor profesionale, 
fi salutatA pentru mai pul II, chiar pen- AIci oite ]a ce sunt buni b1eţli ,u
Ul) obşte. başi: sA impistrlţeze ceata coloratllor 

- SA.rmanll olmenl. vor de lucru, dm Şega, cari azi sImt veinlcl, mine 
Ori paIIle ••• le mor copil de foame şomeri. polmâne" .. ce vrei! 

Că a trecut de unghii, la carne şi 
la os, e eVIdent. Destui să descindetl 
lntr'un sat oarecare, und nu s'au in$ 
taiat Inca vo/n CÎI ca sa otânjeascd lt
bera opinie şi sa etrceiuţi ce a mal ră
maS din faimoasa popa/antote de acum ŞI Badea aratA cu mUă spre cel 

se aude tâDguindu-se o voce de cari prinşi cn arcanul de organt'le doi ani Eu de acolo lIlll şi acolo ma 
femeie, crezând că mlş[;! ,i pe alţi administrative actDale .u f06t odu,t Intorc. Imt pare ca triesc Incd odatd 
apeetatori ocazionali poatati pe o clipi sA pună Ilata guvernamentală pentru catastrofa popuiarlidfil averescane sau 
t f P f i l d I d Consiliul judttean. acea epvcd de tris~a . memorie care a 
n aţa re ectur t Ş el con uş e _ Mat au ăştia conşt1JnţA? Oi-! suc~eda~ c.0nslilll~Ul dmgent, când s.tra-

netlldurata şi capricioasa curiozitate. un ciocan de rAchle colea in dreptul I bdiand mtala oara munlu apusem ca 
- Nu-s::slrmani Ala. Doamnl, au Tribunalulul.]a MUl1er, şt el face ce SImplu treci ,tor, am aSIstat fara voie 

iia de lucru... ,i acama lucreazd zici. Secura-l in traIsta ce-' aUrDA de la spontaneitatea cu care Mofti dJn 
pentru binele nostru. gAt. •• . tiei tmUlUli ou oclamat şi 1 ou ales de 

i 1 t d Badea Gheorghe vede mat bine trei or~ deputat pe Am(/s Frânc •. nll-
NIşte oc ht mari teme eşt se n re- Intre culisele popularltitU<O: stAplnllor mai jundr:d ammtea norodulill ce bl-

apti către vorbltorul tndrbDet. care de azi.· nefaceri le-a adus acest Consllia dJrl-
contlnu. pe un ton Ironic: _ AI să vezi Domnule pe adevl- Eent. 

- Da pentru bluele nostru .•• filDd- rsţli ţCl1anJ la depune rea 115tel noastre Catoblepas este actualul guvern, 
cA foarte bine De merge de dnd ne cU semnul dreptAtII a cAii celei drept; fiindca şÎ"a ros singur populorltatea 
conduc domnU ăla din palatul din - linia dreaptA 1 ....:. se sfatoşla Badea Flindl inscaunat în numele democ,a
j Ă ŞI drept a avut. Privind convoiul tiei. ne·a desgustat pentru totdeauna 
laţA: ştla-, voinicii lor, cari merg lung al şubeJor sirbătort'ştl al ţarant- de farsa d~mocrotlei, care a cocoţat 

Nr.3 

Ricitil' roga-vă, instrucţiunile trimise 
de M,nisterul de jinaflţe orgollflor de' 
control intru apl/carra legi' pentru ur
marired evaZiunii jlscale. Ptetutmdeni 
t vOtba de penalltaţl, de sancţiuni 
şi de repreSiUni. 

Citind prea gingaşe le ex'rciN dt 
stIl ŞI compoziţie ale d·lui V,rga Mad
gearu, ," ne-am simţ t deodatd ° ţara dt 

I fraudatori, de ptzt:llen,hi şi de şOltld 
I caci agentii de control ai fiscului sunt 
Jnvitaţ~ sa ne trateu ca atare. 

Dacd democratia pretinde dlsprtţul 
demnitaţli omeneşti, ideJa preconceputtt 
cd OTlee cetalean f un del/cvent În em
blion şi in de Vt:nirr. măttuTlsim ca 
preferdm regimele absolute unde tira
nul t unIIi SIngur şi se lntâmpld si!' 
fie poate mal uman, deelit atâlfa mii 
de agenţI a( controlului Jiscat. inhu
momz"I' prin instfucfllmi teroristeJ tit
chizltoriale şi ofesato,;i. 

De mult, de pe vremea ocupatiei 
nemţeşti. cetăteanul n'a mai fost tra
tat cu a1âta dispret şI brutalitate. E, 
dre-pt că De aflam sub o a doua o
c:upaţlet pe care Doi am dorit-o. li' o 
suportăm. 

Cl1nd legiuirile fiscale ne lngh;t () 
patrime şi uneori jumatate dira munca' 
şi din CJverea noastrd ca să procopea. 
tă o noua selie de ciOCOi proaspet/~ 
cel putin am fi avut dreptul să ni se 
jupoaie pitlea cII un anestezi:: ,i ca 
pensdoJ nu ca In vremea fanariota a 
fumaritu/ai şi a stupăritului şi a ole
rltlllu, despre care se mai postreoz4" 
cruntă amintire in povestmle populare' 
cum se va pOstra mâine acelaşsul'tnri 
dtspre urgia virgllomadgeara. 

Catoslepas iş( roade ~abfle, cu po
pularitate cu tot. Să-i fie de bine I 

Cezar Petreacu 
Pl 
în 
ai 

spre Tflbuna] si depunA nsta c8ndl- lor constH cari au depus Usta partl- In jurul mimştrilor subminiştrilor şi 
daNor pentru Conslliul judeţ~an! dulut I1beral intre cari cu fruntea rl. ma, puJn dtcât swbm'n1ştrilor, toatd 

Doamoa dis chestie pare a nu In- dlcatl pAşea şi Badea Ght'oTghe nlc tâia vlitOTilor ciocaiaşi de mame, şe-l 
ţe1ege şi prJveşte bulmăcitA pe tlraDul unul gură- caseil nu-I vend, sa ;xcla- flşorl şi sub$efişorl de cabintt ca sd 
afătos care· !Il continua explicaţiile date. me compltlmltorl: SArmanU, vor pâtn-e ovem o mGl pregnantd imllgine a Ro- La 3 şi 4 Februarie,. 

trupa de reviste a D-Iui 
C. T ANASE, va repre
zenta MISS REVISTA. 

m 
n, 

d 
n 
rj .. ,. . 
~ 

T .... le mor de foame ccph! Nul mâniei democrate ce ne aşteoptd. Ca-
IDtorcâodu-Q1lşl eu privirea spre Aceşti ţ'ranl imbrAcati fn haine de toblt'pas eSlt guvernul noI onal ţdranist 

sArhitoare, manifestau Demu pe !lIngi findea rezemat pe populaTltatea ~rn 
..,.. • .... ' .. 'ţ F _... #Z.' conştiinţa tradiţionali a adevăratulu1 masstle ţdraneştl. odata cu populanta-

tAran care cere dreptate, cinste, legt tea Q su'!rumat total şi b~easla plu. 
şi valorizarea omeneasca a muncii sale gaT/lor, Jacmaniţl de ban..Cl ŞI de fise .. 
sfInte Ogorul Il/eTat cu sudoare şi Catoblt'pas Ilnlma/ul tamp,f care-şI 

Contra falşificării papricei 

Camera de Comert şi de Indus
trie din Arad aduce la cunoştmţă 

dJştlgat prm sânge. roade picioaftle, este guvernul dom-
- c. t. - nului Virgil Madgea a .... 

2 generală, ci Legaţtunea Rt'galâ E - m 
il o -'" Mdg'~:arâ a intervenit pe lttngă 

.", Il MInisterul Industriei şi al Comer- SOCIETATEA ANON. FORESTIERĂ "DEZNA" 
DEZNA-ARAD ţ_ ţului să se oprească punerea tn 

. , s comerţ a ardeiului pisat falsificat. 
~~ , S'a iotâmplat adeseori, că arde

iul maghIar plumbuit ofICial şi 
prevăzut cu embleme a fost fal
şificat şi pus tn comerţ aşa fel, 
că plumbul şi emblema au fost 
lndepărtate depe un săculeţ mic 
şi apUcate pe un sac cu ardei 
spaniol, desfăcându-l ca produs 
maghiar. Staţiunea reg. mClgh. de 
analiză din Szeged precum şi bi
rout de protecţIa şi desfacerea 
plantelor din Budapesta, V. Piaţa 

i 1 
J 

i 
" 

Kosuth Lajos 11, stă cu plăcere 
la dispOZiţia publicului şi supune 
ori ~and unei analize mostre~e 
de 50 gr. ce t se trimit veriflcând 
plombele şi emblenele pentru a 
inlesni astfel tmpiedicarea des
lacerei ardeiului maghiar fa]sl~ 
ficat. 

Modul de plată a taxelor de 
brevete pentru vinzarea beu
turUor spirtoase. Camera de 
Comert şt de Industrie din Arad 
aduce la cunoştinţa celor Intere
sati, 1;:1 Ministerul de Fmante cu 
ordinul telegrafic No. 11921 din 
16 Ianuarie a. c. adresat Admi
nistraţiei Fmanciare Arad, a apro
bat ca taxele asupra brevetelor 
pentru v$p~area beuturilor şpir
toase sA se poat. plăti In Q\ll 
1930 tn patru firde ,i şnum~: 
Prin;aa rati pânl la 16 la~uariet 
a doua pAnA. la 1 Aprilie, , .re" 
Pbri la 1 Iulie fi • patla ploi 
la ~ Odombre. 

Con V O car e. 
Domnii acţionari ai Soc. Anon. Forestiere .Dezna" sunt rugat' a lua parte la 

Adunarea Generală Ordinară 
a Societăţii,' care va avea loc Duminecă 2 Februarie 1930 ora 10 dimineaţa, la sediul Socie-
tAţii dm Comuna Dezna Jud. Arad. 

LA ORDINEA ZILEI: 
a. Aprobarea bilanţului şi conturile de Profit şi PIerdere incheiate pe anii 1925, 1926, 1927 

şi 1928 şi descărcarea ConsIliului de Administr"ţie de gestiune pe acelaş tImp. , 
b. Alegerea de membrii In Consiliul de AdministraţIe. . 
c. Alegerea de Cenzori şi Cenzori supleanţi. 
Pot Jua parte la Adunare toţi Domnii actionari cari vor depune acţiunile la sediul Societăţii 

până tn ziua de 30 Ianuarie 1930 ora 5 după amiazA. 
Dacă In ziua fIxată nu S8 va intrun! numărul statutar de actionari, Adunarea se amAnl pentnt: 

Duminică 9 Februarie 1930 1n acela$ loc şi la aceiaşi oră, avind aceiaşi ordine de zi. 
Consiliul de Administraţie. 

BILANŢUL 
soc. ANONIME "FORESTIERA DEZNA", OEZNA-ARAD. 

ACTIV Incheiat PQ exerciţiile 1925, 1926, 1927 şi 1928. PASIV 

Denumirea Conturilor 1925 ~92~ ;927 I ~928 loenumitea Conturilor 1925 1926 1927 1928 
Sume urne urne. urne. Sume Sume Sume Sume 

PAdun ŞI (ftSlllldl. •• 4180000 'U80000I-.180000 -i180000 - Capltat • • . • • • •• 180000'- 1800001- 1I0000 1BOOOO-
Melerlol fQsonal. • •• 685000 449895:40 14-i2 '1!60 - - Efecte de pleli • • •• 900000 - - ~ - - r-
Malerlal de falOn.t • • - 950000

1
- 9.>0000 950000 - Con1rade. . • • ••• 1860000 - - - - - --

Cassa •••••••• S].461!! 31287151 597877 5409 S7 Conturi curenle credO •• 57421207.625728813 649.758 7~ 6506S73f7S 
Mobilier • • • • • •• 91-i~160 914!i160 9345116(1 8719160 Fond 4e taeni. • •• 6:l-W 96 - 1- 1-
Aanlmale ş(Vehlca1e.. S7871 iL" 4Ş871 - 27811 241'71 
Malerl .. 1e ,i UD.U.. •• 59'5:<,11 - .... - 1- - 1-
PeJtjni.~.. • • • • •• t056~ 11(1 :I~8U 1(1 1281410 ta8i~ 10 
Caranl!i ••••••• 2ZH2 22231 222l<! 22232 -
Conlraelanfl .., • • 1860000 - - - - - -Con., Corenle. • • • 14861701- - o- 1- --
Diverşi debilori • • •• 214881016(1 572951 81 59:530746 52666216 
A"ensuri • • • • • • • 1- - '- - 1- 3099 ' 
Profil "PI_""- • •• 12164 '1 75784~:5 "'4882'22 86699:5 72 

TOTAL Lei. . 8688271 70 6417I88~S5 667.758175 66":65~7'1 
c 

il,rant l'espoDzabll: Z. HANDOCA 
, , 1 

Adm.
c 
DelegoJ s$. N. Bratln,OIll. 

Tiparul TlpogJ ahel 1)lecezaoe, Arad 
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