
67 . 
On.Palatul Cultural 

.A. rad. 

'-Dul 1 .. Nr .. 30 4 pagini VINERI, 10 Decembrie 1937 
'. , 

. Ziar Politic' Naţional-Liberal 

Director: IOSIF VULPE 

Redacţia şi Adlllhll:Ci!raţia: 

ARAD, PI;iŢ"; AVRAM IANCU Ne) 7. 

Pe un an - 300 Lei 
PeDtru 8pl'ijinito1"i - - 15QO .. 
Pentru inshtuţiunl ~i avtorităU - 2U()Q.. • 

~~Imt~ 

Votati lista No. 1, cuseHlDul: 

IUlbif:i alegători 
dirl. j1.Idet1.Il Ara.d-ul1.Ii! 

După patru ani de rodnică guvernare şi bogote realizări pe tot ruprinstll Ţării, Partidul National-Lib~ral 
se prt'zintă din nou in faţa O-voastra spre a i reînoi increderea. 

Ttf. s. Reoel~ prin insărcinarea Cl! a dat în luna trpcută Domnului GDeorgţje T ătărescu~ 
Prpşpdintple Consiliului de Miniştri, de a lorma noul Guvern. a aprobat activitatea depusă de PartJdul National
€Jberal în ultima sa guvernare, precum şi programul sein de viilor. 

Dintre bogatele realizări ale guvfrn~rii liberalf', amintim legea Lista de candidaţi pentru Cameră şi Senat a 
~onversiunii datoriilor agricole care a s~ăpat ţărănimea de povara P f d ION ţi' 1 LOb 1 1 1 t 1 Vt 'tă 
latoriilor, echilibrarea bugptului Ţării şi plata la zi a p('nsHlor şi ar 1 U W a ona.. 1 era cu semnu es e a ca Ul 

ialariilor, valorificarea produselor agricole ('are a permis ca munca CU colaborarea Frontului Românesc, a Partidului 
Igricultorilor să fie răsplătită. cerealeJe şi vjtele avârd pret, şi în " Naţional Democrat şi a Partidului German cores-
~ine marea operă a îl1zesfrării Armafei cu materialul cel mai mod4?rn. ' 
:onstttufnd astfel chezăşia siguta1Ifci granitelor noasfrq. I punzând astfel Inaltei chemări Regale ca în timpuri 

Pe tot cuprinsul acesful 'udet- s'a fAcut cea grele şi turburi cât mai multe puteri să se unească 
mal ingriJitA şi cinstită gospodArie spre prop6.. . 
~lrea populat-lunei. Astfel au luat filn,A DUlne. I spre a duce la bun sfârşit opera de consolidare şi 
roase .colt, biserici,. dlspensare, poduri,. case OJ , ŢOJ 00 

culJurale,. etc. S'au reparatnulD.eroase drulD.url propaşlre a aru. 
,1 s~au fAcut Indlgulrl pentru a feri păID.6.nturlle Datoria fiecărui cetăţean conştient şi care .. şi iu-
săJenllor de Inunda,llIe Mureşulul foi Crlşulul. . 
~~ .... co ...... ec .... 1I ... _ •• 'e 1.I .. z .... I ... c:o ... _- beşte Ţara este deci să voteze Lista No, 1 a Partidului 
...... ed-a_d_ ... e p •• __ I.eSi __ iil ................ ce 1\Ta('onal-Liberal cu semnul 1 asigurându-şi astfel 
•• c_ .. e ..... ' ............ 1. J. v 1 1 

Printr'o ch 1 bzuită administrare a finanţelor s'a reuşit a se plăti buna stare generală şi personală într'o atmosferă de 
datorii ale judeţului, ale Municipiului Arad şi aJe comunelor rtp- r' t o • n ţ" 
rezentând peste 100,000.000 _ lei, moştenite dela guvernările tre~ lnlş e ŞI Sl.suran a. 
cute, realizare cu atât mai merituoasă, cu cât bugttele comunale Fată de făgăduelile şi momelile celorlalte 
fuses~r~ Întrt: timp simţitor reduse. ·d ../. A f t· ti d el 

1'I .. _t ... ; .~ .. I.ză •• IE' .. 1 •• IID.I«ttr .... ; c..... parti e, prIVI Z zn recu Şl ve, ve ea un e 
s ..... ;_d s ...... -t; .. i .. f~p ... ;.;I ... ~;;f: ..... ~ sunt: naţionalismul, cinstea, munca, pricepe-
d .. _ de-ti d.-eop ... 1 P .... ;d .. I... .-.--.; .. _ ... 1. 
L.bte ... l .~ ... ~ c:~ ... ~ ......... ;Ie! rea şi adevărata dragoste de Ţară. 

Votat • .:U totii Lista l\lo. 1 a Parlidului National-L.Leral ~u seIDDul 
P.-e.~di ... ele: P .... id .. l_i JIIIIII .. ti ...... I .. I. .. :.e ..... di_ ... d. A .... d = I 

Arad, 10 Decemvrie 1937. Prof .. Dr .. D .. MA.NOLESCU 

Cisla candidatilor Partidului National-Liberal din Arad 
Pentru CaDl.erA = 

1. Dr. D. Hanolescu. Profesor Universitar, Preşedintele 
Partidului Naţional Liberal Arad. 

2 . ./JureI Birtolon~ Preşedintele Partidului Frontul Românesc 
Arad. 

3. Dr .. Romul Cotloju~ Primarul Aradului, fost deputat. 
4. Sebastian Şerbescu, fost deputat de Arad. 
5. J:=rant:z Besinger, ziarist. reprezentantul Partidului German. 
6. IoSif Vul"e~ ajutor de Primar al Aradului. fost Preşedin-

tele Camerei de Muncă Arad. 
7. €eonlin Ciurbea. advocat din Şebiş. 
8. Ioan Bolişel. advocat din Chişineu-Criş. 
9. Dr. Petrila Petica, advocat fost primpretor, rtprezen~ 

tant al Partidului F rontu] Românesc. 

Pentru Senat: 

Colegiul Universal 

1. OI". Gfj. Ionescu Sî,seştJ. Ministrul Agriculturii şi Do
meniilor, fost Deputat de Ar::td. 

2. Dr~ Adam Iancu, Preşedintele Camerei de Agricultură. 
fost Deputat de Arad. 

3. Ioan Frălilă. proprietar din Agriş, agricultor. 

Colegiul Consiliului Judeţean şi comunal 

1. PoseD Ferdinan d. agricultor, consilier judeţean, Semlac. 
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"G R ANI T A" -
Campania 

P:~f.litindeni au loc 
guvern 

judet~ 
entuziaste manifestatii de Încredere În S 
electorală 

~ In 

şi partidul naţional liberal. 

E ... _:z; .. ~f: .. p ........ e răc:uf:ă d-.... Ion 
G ... za. S. Şe.besc: ..... A"" ... ... 

i .. ~ed ... _1 Ce.uaeii 
In continuarea campaniei de. in slujba ţării. prcmisiunilor, ci al fartelor pe 

ldmurire a săf(milor asupra mă-j D. Dr. Ioan Groza. plefectul cari să le simtă poporul ca pe 
6urilor cari au dictat rămânerea' judeţului primit cu ovaţiuni o înviorare, f 

la cârma tării a partidu/ni Na-I nesfârşite. a vorbit o3m~nilor Poporul a petrecut ~poî, intr' 
lional-Liberal, Dumineca trecută pe limba lor arătând cari sunt un entuziasm de mare sărbătoa
d. pref(/ct a făcut onoarea d-lui marile d sale înfăptuiri in acest re pe oaspeţii lui, ovaţionându i 
avocat Nicolae Avram, şeful judeţ şi dovediod astfel că dom- până Jal eşirea din raza lor de 
sectorului CermeÎ, de a I insoti 1· nia sa nu este omul vorbelor şi vedere. 
împreună cu cel mai acliv depu-. L B L. 
lai pe care 1-0 avui vreodată a erec:_u 
iudetul Arad: d. Sebastian Şer- au fost mai mult de trei sute de I comună binefacerile guvernării 
bescu. oameni deoarece ac..-astă comu- Naţional-Liberale s'au arătat. Şi 

Sectorului CermeÎ ii aparţin, nă nu i atât de mare ca şi Apa-' aici au vorbit d-nii Avram, Dr. 
comunele Cermei, Somoscheş,/ teul sau celelalte din jur. Totuşi, Ion Groza şi Sebastian Şerbescu 
Apafeu, Berechiu, 'şi Gurba, din-j afenţiunea şi liniştea in care 8;/' recoltând fiecare aprobarea unor 
tre cari domnii amintiţi au vizi- decurs adunarea este cea mal insufleţite aplauze. 

bună dovadă că şi în această -

I .. a So ... os~Les 

. [uror c~tălenilor iudetu/ui. Marea' comun(/ esle una dintre cel~ mai, 
; multimI de oameni adunati 10(- excelenltl Rellgiosilatea cu care 
mai fiindcă ştia că vine şi dom- fiecare cuvânt era ascultat. linIa
nul prefect. a ară/ai ca estfl şi 1 ziasmul. căldura, sinceritatea 
ea vrednică dll interflsul pe carfl' dragostei arătate dovedeştfl ('ă 

numai partidul National-Liberal guvernarea partidului Natiunal
li-I şUt arăta in măsura CUVI Libllral şi pe mai departe ilste 
nifă. o necesita/ti a tărănimi. a tării. 

Impresia genQrală efin ac('sfe Rep. 

Pe Valea. Mureşului 
Duminică dimin~ata a sosit 1: societate a vizitat apoi comune

in judetul nostru d. Ionescu- le din Valea Mureşului, intere
Si.eşti, ministru de ag"icultură sându se de nevoile locuitorilor 
şi~ domenii, insolit de" ~ecrf!~aru/i şi rezolvând v doleanţele acestora. 
sau. d. Petr~scu. d· nu mg, tnsp Cu aceasta ocazie s'an ţinut 

E. Nedelcoyjcl, sub-directorul mai multe întruniri, unde d-nii 
c'4.PS ului, ing. U. Popescu, Dr. Mano!escu, A. Biriotonu, Dr. 
cobo,ând din accelflrat In com. Cotioiu. dc. au arătat oamenilor 
Săvârşin. Cu ace/aş tren a venit programul de viitor al guvernu
~i d. prof, Dr. MaDolcscu t pre- lui, precum şi înfăptuirile din 
ş~di~tele organizatiei nal.-liberale I cei 4 ani de guvernare liberală. 
dm ,udetul Arad. ln toate locurile d. minist u, a 

In gara Săvârşin d. ministru luat cuvâotul, explicând sătenilor 
şi ci. profesor Manol(/scu au fost. rostul d·sale în guvern, progra 

. . ~ întâmpina(i de reprezentantii au-I mul şi grija ce-o are d-sa faţă 
a f0st popor mult .. Cel dm, SO-I ~a pe ca re pe drep: c~v,a~t ,lOt. to~ităţiloT din Arad, in fru~tC! c~ de ţărănime. 
mochpş sunt oameni cu mlOtea Judeţul, cu adversan polltlC1 dun_1 pnm,lrul d. DT R, Coţo".,. şt In comuna Bârzava, a avut 
luminată şi inţeleg mai repede; preună, îl numesc "Tata jUde.' d. ilr, Aoa~ Iancu., pr2şe!m- loc o frumoasă adunare, unde a 
unele lucruri pe cari oamenii din' ţului". Nu cunoştem om care să itele (ampŢ{J l de Agrrcultvra, ef' l vorbit şi păr, Cămpianu din par-

. . " Au "el BirioioFlU oreo.;ediflfele Il' f l lu' - '" alte sate le prIcep mal greu. A- se bucure de ataLa populant.'le ,. ea " ron U 1 romanresc :. 
şa se poate explica exdraordina- in faţa sătenilor ca şi d. prdecL j r"~--"--,. ... - I d In com~nQ RdADl\A, sda ţlnut 

• • •• •• ,l' eaSemeTif o (J unare 1I1l e con-
rul entuzIasm cu care cel trelj Cel peste CInCI sute de oameDll . el ducă/orii partidului liberal şi 

I 

'1 

, I 
i 

: \" ~ ,,,_ A.- .... .....,""'~ 

act de recunoştinţă şi de supu- bescu şi Avram dela Somilscheş) I<~ .,r)! Jni;Q bună stare a făra-

U_ U.~ 1- Gll'<DZ_ 'IBere în faţă realizărilor de ne-! ar părea poate o exagerare. 1 TwDor. 1 . S' t' t ~ ~ 
• , onescu- lseş f, onun a ca 

Prefectul judeţului : ... rad i contestat ale prefectulUI Ion Gro- I -, va fdee c(!-i Va sta in putinfă ca 

ht numai pe cele 4 dintâi. Pri la ..... e-.... e.· !' să distrugă planlatiile de hibrizi, 
- '-' .. aaa cerâ" df; L!uernulUI să răsplăfe-

ma desinden~, în Apateu a adus I '! . 
d -Iut' prefect o "upn'ză dl'ntre ce. vreo şase sute de oameni adu- tiunile lui de ordin public. Iată as.:(Î pe acel, p an~~tor~ ca,~ ~u 

" 1 QSf.'m"nea p anfatn, ŞI apoI m 
le mai plăcute. O mulţime de naţi să asculte pe aceia despre dece, atunci când d, Niculae I locul aceslora să sădiască aftele. 
peste patru sute de oameni aş cari au avut dovezi că nu le Avram a luat cuvântul pentru ai' l1'Il I Astfel se va pufea ridica produc-

1 1 l vorbesc minciuni, au primit oas- saluta in numele consăteniJor 1 D- prof. Dr. D. - .... __ c: .. (ia vinulu: de soiu bun. care esle in teptau să ascu te cuvântu ace ar 
cari repruentau partidul ce le-a pi'ţii de Duminecă într'o mare d-sale pt" d. prefect şi pe d.! ,.Fron/ului Românesc", candidat' abundenţă În special în podgoria 
adus atâtea binefaceri. Seria cu- de urale strigând pe nume pe deputat Şerbescu, a trebuit să I pe lista guvernului, d, lJr. Rama/d I AradulUI. 
vântărilor a fost deschisă de şe- fiecare dintre cei trei şi urându· aştepte îndeIuogatca să slăbeas- Co(iO/u, medic in corn. Săvârşifl, După ce, ş~-a terminal ~xpu.-

1 . • S , ' ă I 1 ţ' '1 t membru marcant al "Frontu nertle, d. mInistru Ionescu-Slseşlt, 
fui de sedor care a salutat pe e entuzIasmatI II' ă trăiască' c va U ova lum or pen ru a pu- 1 i" t insotit de ceilalţi demnÎnlarÎ au 
oaspeţii aleşi cari onorează comu- Mai ales fiindcă camenii din Cer- tea fi auzit. De altfel dragostea u o. e~inistru Siseşti, cu intreaga 1 plecat la Arad. r 

na Apateu şi a arătat apoi cari mei ştiu să facă politică in mod, poporului faţă de acest şef de 
sunt marile merite - şi de duş foarte inteligent, nu credem ca sector tine de tradiţie de oarece 
mani recunoscute şi necontestate in altă parte a judeţului strădu- intraga-i familie a slujIt cu cins-

Adunare impunătoare în Arad-Checheş 
. ţ g I . f d l' NIt .• d 1 tf J' fd 1 N In seara zilei de 2 Decp.mvriE' I aprobări cari nu mai voiau să 

- ale doctorului Ion Groza pre- '? a u;ernu Ul ~ar 1 ~ U,l • a- ~ am ~n e unăat~ par ~ u a· a. c dnii: Iosif Vulpe, Dtmti1 ie înceteze. Am asistat la mulle a-
fedul J'udeJului Arad şi ale de- ţl0nal·Ltheral să fie mal bme m· ţlOnal hberal, tatal d-Iui Avram Olariu revizor şcolar pe sionat d d zid 
tII unări e aCfilsl ,e, ar nu am, 

Putatului Sebastian ~erbescu ca- {eleasA şi apreciată decât aci I fiind primar al Cermeiului pe şi A/anaste Mărcull!scu advocat, 
Y' I Întălnit încă nicăeri atâla insu-re a rjdicat din nou numele şi Oamenii judecă. Clar şi desinte- timp neltrerllpt de peste douăzeci s'au deplasat în suburbia Checheş 

N I ţ' ,.' l t f/efirfl şi dragoste pentru un om 
1'· t d d t tII l'd l resat. u sunt oameni prea să· de ani. I spre a me o IntrUnire c ec ora-ca Ha ea e epu a a ocu 1 ea, . t . d lă ca aici. 

muncind fără preget, fără oste- raCI pen .ru a ave~ neVOJ~ e D. deputat Şerbescu este dea- 'Localul unde s'a ţinut această Din par/ea oamfilnilordin Che' 
neală şi fără altă răsplată decât multe ajutoare. ŞI tocmai de semenea binecunoscut la Cermei, : adunare s'a dovedit n. încăpător, cheş a '(:u~t o firească izbucnire 
satisfacţia de a face bine. pentru aceea au o bună perspectivă. pen~ru faptele pe cari ~ot iude-I in~rucât multimea adunată î~ nu- de recunoştintă fată de nesfârşi
populaţia acestui judeţ care se Este deci imposibil ca ei 'să nu ţul 1 le cunoaşte. Aşa lncăt e1lte I mar neaş.te.pta de ma:e 8; OC'lp~t lele sfilruicii aduse de către d. 
Poate mândri că I-a ales şi care fi văzut care este diferen~" de explicabilă căldura cu care a fost, nu numaI lmensa sala. CI ŞI stra-l r ·f V 1 

1'" I -1' . 't Bă b l' 'I,osr Il pe. 
nu-i va putea fi niciodată îndea- tratament sub guvernarea aceas- primit şi aplaudat pentru cuvin- ZI e lmpreJmut oare. r at' ŞII . cuvântul d. Dimi-

d b 1 L 1 ' I d . femei de toate vârstele erau adu- A luat apOI 
juns e recunoscătoare. ta şi su oricare a ata. a aceas- te e pe cart e a a resat cermele, ! ţ' t t' d d 1 'f V 1 I trie Olariu care lăudând frumos , ,na 1 aş ep an pe OSI Ii,P~', a- I , < - • 

A vorbit apoi d. Şerb~scu a· ta se adaugă [ără indoiala. fap- ndor. 1 jutor de primar şi candidat pe! sa calitate a recunoştioţd popu-
ră![tnd realizările j!uvernării Na- tul că au un vrednic şef de :-.ec· D, prefflct Dr. Groza nu a; lista partidului naţional·1iheral. laţiei fa~ă dt bindăcătorul său, 
ţional·Liberale precum şi punctele tor cate a ştiut !'~- le câştige în- fost niciodată la Cermei până ~ Urale nesfârşi/e 011 anuntat d. Iosif Vulpv, a indemnut pe 
esenţiale ale programului pe care crederea, nu numai în el ci şi Duminecă. Cu toat~ acestea pO_1 apropierea repretenfuntilor par- toţi cei prezenţi, ca ş;ă şi facă 
îl va înfăptui acest partid de în rartidul pe carc a il rep' pulatia acest,,; fruntaşe comune 1 Udului liberal, după care <1. Iu. datoria până la sfârşit, votând cu 
acum inainte. Vorba aşezată şi rezintă. prin fapte frumoase ca l-a să,bătoril in aşa fel, cu a- I sil VulpI a fost ridicat pe brate lista partidului naţional.liberal 
temeinică a d-Iui deputat Şerbes- de pildă sfaturile şi lucrările ad- tâta dragoste rn('âl chiar domnia '1 de multime. . pe care figuread şi protedontl 
cu a mers la sufletul oamenilor vocaţiale pe cari le-a împărţit sa a văzut cii munca pe care a Cel dintâiu a vorbit d Iosil lor. 
cari au inţeles pe deplin sfră- la săteni fără a le cere nici o depus-o in acest judet îi este I Vulpe, candidat dp deputat şi Intre urale nesfâr,ite s'a fer
duin'a guvernului acestuia de a; plata şi mai ales ajutorul pe răsplătită de frumoasa întelpge-! ajutor de primar, care a secerat minat această adunare, care a 
se pune cu exclusivitate numai care l-a dat Cermeiului în ches- I re de care se bucură in faţa tu- ropafe neinterupte a. aplauze !şi avut un succes desăvârşit. 
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~emnul partidului naţional-liberal 
Semnul salvării nationale 1-
• M ...................... --

"Vrem ca 
din 

să Întreacă toale ţările 
Europa" -- a spus d. ministru 

Ionescu -Siseşti 

România 

Interesante!e' declaraţii făcute de d. Ministru al Agriculturii şi Domeniilor 

Luni 6 Decembri~. organizaţia L Jeleauteanu, directorul ziaru. 1 Primăriei, in faţa unui public I Discursul d-Iui Ministru 
arlidului naţlOnal·lîbpral, a ţinut lui nostru, d nii: D, Petrescu foarte numeros. 1. " . 
intrunire publică, la care au director de cabinet, ing, insp. A, Dupăce, primarul comunei! PrImit cu m3f1 aplauze dl ml- scumpe, decât ceiace vinde el. 
rticipat şi d. G.lonescu-SiseşU, Nedl'lcoIJici, sub adm CAPS ului. Axente Noval', in numele popu~ nistru G.lonescu,Siseşti, a fă~ut Guvernul are însă grijă ca 
'nistrul agriculturii şi domenii- ing. insp. E, Podo'lbiJ, ing. N. laţici salută pe dl ministru şi următoarele declaraţii' să vină mai mult în ajutorul 
r, d. Dr. R. Co/ioiu, primarul Popescu, Drăgan, p, Grecu, etc. inalţii oaspeţi, se dă cuvântull Fratilor din. Pecica plugărimii. Să avem pieţe in 
unicipiului Arad, d, SebasU"n specialiştii, cari au insotit pe, dl d-Iui deputat S. Şerbescu, care a' E o bucut'Ie mare peDtru străinătate ca să plătească 
"bescu, deputat, d. Ferdinand ministru. rostit următoarele: I mine când vin aici. Am fost mai bine producţiile să căştjge 
, Pascu, consilier judeţean, d, I Intrunirea a avut loc in curtea - i de 2 ori, când am fost ales mai mult şi să fie mai u. \ I deputat de Arad, Păstrez fru- şuraţi. 

Cuvânfarea d-Iui S. Şerbescu moase amintiri de atunci. Să deschidă frontierele. va-
Astăzi, când sunt din nou ma mai mică, mărfurile ce ne 

Dp.la răsboiu au fost mai multe aci aveţi una dintre cele mai spune despre partidul National U'-!str.' de A.in·cultura~, VI'n 
b J.Ylllll..." vin de acolo să fie mai eftine verne, ceiace e foarte rău pen- ogate regiuni ale ţării, L'b 1 ă este c e"ti ? .:> 

1 era c nu r y D in fruntas a Dvs. comunăf ca şi astfel şi fabricanţii noştri 
o tară tânără, ca a noastră. I Noi n~ prezetăm cu fntntea Cine a făcul atâtea bi~eriti şi sa~ va~ sp\'tn rl"';J'a mea ia'a~ de 

E . . 6" t să eftinescă preţurile iar pht-
In in*elepciunea Sa, M, R, vă- sus. uşor să critICI, şi e greu a sprijinit preoţimea interesându- w' t---resele pluga-rl'mt't', 

t d f . C "garii să cumpere mai lesn e : 
'od roadele guvernului liberal, e in ăptulf. .e s. e poate, spune se de si.tuaţ;a ei. materi.aIă, dacă ,', Grt'J'a mea 1 

1 ? C pluguri, uneltef bumbac, piele 
a incredinţat din nou puterea, contra guvernu UI ă n a putut nu Parbdul NaţIOnal Ltberal i' S- -, b' . eul 

face totul în patru ani? Nicl'l P . '1 .. d . ' a mearga. n:S1 tne a~n - etc. şi 
In 1933, agricultura era aproa • ., oate pnml ecţll e naţlOna. tura, gospodanle pluganlor. b 
falimentară. Dumnezeu n a făcut lumea mir 0_, iism acest mare partid? Noi am Să 'fie preţuri une pentru 

zi P ate c· ă spună ca- P I .--,~""-"-"-.- .c~ • ......,......., Dvs., ca să vindeţi scump şi 
Guvernul a moştenit o datorie r - o. tnev,a s. ar, In făptuit cele mai mari opere ns- ; ~.c ~ 

t d 1 L b 1 1 t 1 să cumpăraţi efUn. 24 miliarde, pe care a plătit-o lUI era n a rea lza ce e mal ţionale, Ţara se bazează pe în-: î. 
. t ţ ~ ? I t La noi e rău ? 

ă să sporească birurile şi să man opere pen rU ara, făptuirile noastre. Noi nu facem 1 t 
Cine a desrobit tara românească . r d b ~ . d f '1 Nu~i adevărat, Interesaţi-vă 

veze ţară. d b' gIt ? P t'd 1 naţlOna lsm e vor a, CI eapte,' , cum tra~ e""te lumea în Unriaria. e. SU JU u urcesc . ar 1 U I F 1 ~ '1 l ! Y 6 
In i\ld~~uL Arad au fost plătite Naţional Uberal- I ante e noastre stau martune.a " JugQslavia şi Bulgaria ~au ne. 
te datoriile făcute sub alte gu Cîne a făcut independenţa şi! toate operele mari ale Naţiunei, : norocita de Rasia unde oame-
nan. Regatul ve chiu ? Partidul NaţioDill i noastre aşa dupăcum propovăduia' nii sunt ca nişte vite, trimise 

Partidul Naţional Libna!. al Lbe.al. I regretatul Vintilă Brătianu, care: la moarte, ca la abator. 
ut un act- istoric cân.j a făcut I Ci 'j{' a înfăptuit România in ! avea deviza: ,.prin noi înşine", i In alte ţări impozitele s.mt 
nverstunea. !, :~~:!lâ? Partidul Naţional Llbe-I In p:o~~amul n~stru ~vern d: [", : mai mari şi greutăţile vieţii cu 

" f' tA' tă' ? : scop sa dam credite eftwe agn- i mult mai grde ca la noi. "c:" Lwe a acu ImprOprte nrea, I . i , 
Partid!ll Naţional LtberaL D:,cre ! ('ult<mlor cu 3 - 4prccenfe pentru I Noi, vrem t'Q Iara rom6neast· i 

fuI d.. impropridărire este sem-! c!lmpărarea inventarelor agricole i să fie o ţară bogată, să intreaca 
nat ~e L C. Uuca martir al Nea· I seminţe, etc. pentru ca desvolta ii I toate ţări/il din Europa şi dacă 
mulUl. 1 rea generală a agriculturii să pro-j I se poate chiar din lume 

Ci.ne va d~t dre~tul de vot? j greseze. Grija de căpetenie a gu- : lată ce urmăreşte guvernul 
Par,t:dul NaţIOnal Liberal. vernuJui este faţă de ţărănim!:', i o. G. mcnu~s .. _-S&s_ •• ; de astăzi (Aplauze.) După aceas-

Cin~e a !ăcut. totul .pet;tru a· care reprezintă cea mai mare i Ministru Agficultlitli şi Oamenilor i ta a <'>vut loc o alta Întrunire lEl 
ceasta ţara, legl1e man ŞI sănă- part {-rii căci dacă ţăr~nul st i Il comun!l Roivint'. Rep. 
toase? tot Partidul Naţional Li- ~ ea ~a ~ 1 f' L'ă e e,; Dvs. să trăiţi mai bine, mai ____________ _ 
beral SRrdC SI oraşanu va I S rac.: ... ~ f' • ~ , 

. D 'rl 1 ' , l' uşor; COplll Dvs. sa u.~ sana- D 1 
Patidele care vin cu tot felul I . eacela 6uvern~ I~. prima 1- toşi şi voioşi, şi să va simţiţi # ministru onescu-

de promisiuni sunt partide ce ur- me va avea aceasta grilă, de pro- . " . 
~, ă t StI 'It" . mat fencIţi. S· t" ""t ... maresc IOteIese m run e. e poa ~ gresu agrtcu Urll. ! _ • • ~ ISeS 1 VIZI eaza 

1 Daca va il aşa, w ţara e , 

l:uTânlarea d.lui dr. R. l:ofioiu bine. Camera Agricolă 
Este adevărat, că în ultimii 

După ,dl Paseu, dl. primar alI Sunter,n mâr:dri c~ ?e relee ani treburile au. mers mai greul 01 ministru G. Ionescu-
Arad.11u 1, Dr, R. CotOtU, deput tt acestă cmste ŞI dCaCf'la 11 rug':l1 d -t t b . 1. 'A ' 

al a estei plăşi luând cuvântul să ne dea t·)t c<)ncursu!. J eca re mau, I Slseşh In acţmnea sa pro~ 
D. S. $e.be.~:- j1 sPl1ne: '. _., ' ,Mărfurile ,din ~r~ noastrăjfesionaJa, s'a prezentat şi a 

talistica dela Banca Naţiona· E ZI de bucune, astazI ca'1d . n au putut fi valonflcate, aşa "t S ,. 1 A ' 1 ' 
~, tI' "1 1 t !d ~ t~' Vt vlzlat erV1C1U grleo Şl rată, că în lUaelul Arad peste pu em ~a ?t~ In mI) ocU ~?s ~ , upa cam ne cerea s ratrJa a. . ~ 

'1' d t "l ' a pe dl ministru Ionescu- Slseştl, tea fn"ndcă DU corespafidea'~ Camera Agncola. unde spe-n11 loan~ erau a or11 e In' d' 'f SI' , ... 
1933. can ldat 10 runtea enatu Ul. cerinţelor şi standartul vieţii j cialiştii ingineri agronomi ai 

O-sa, ca specialist, poate să . 
siăz.i mai sunt 4-5 milioane. ajute mai mult, agricultura ţării nn era ridicat acolo unde tre •• judeţului au fost interogaţi 
arbdul Naţional Liberal a a- şi să ridice viaţa sălenilor no~tri, buia. 1 şi îndrumaţi asupra rolului 
grijă de ţărănime şi s'a in la ocul unde trebue să fie, în i Ţările str~ne, .nu prea luau j şi acţiunii lor în serviciu. 
t şi de valorificarE'3 produselor raport cu b:>găţia ţării noastre. I marfa noastra. Dm cauza greu. I . 
'cole, In multe părţi, traiul ţăranului I taţilor de vânzare scăd~au; Cu această ocaZIe, dI 
eci !'ă dati încredera ~elor român e foarte slab, şi datorja II . preţurile mărfurilor noastre, I ministru, a făcut constată-
'unt capabili să '('onducă tara. noastră este să-i îmbunătăţim. i Guveraul a luat atunci mii.-· rile cerinţelor acestui judeţ, 
nu ... i făgădui!n nimL'. Nici D~l Siseşti, în calitatea dsale. " ~ud. S'au închis graniţele,: îndrumând personalul de 

C . de sena tor de Arad. va fi mai; 
iTll1'w. ine vă spun" aş~, ,IŞI Ieglt de acest iud ... ţ şi va da tot: pentru .mărfurile veiin. străi?ă-: a-şi face datoria strict în 

re in,; de Dvs., şi acela mm.e. con<..ursul ca să ajute agricultura. j tate. DIn cauza ca nu Temau' drele specialităţii şi legit. 
Ibnif~stlll guvernului arată iar peste 4 ani suntem siguri că: mărfuri din străinătate, s'au ca 
Igtamul de guvemarf.', vom putea spune binecuvântată; făcut fabrici la noi. 

ţ l . î ă. t f'- d J fie ziua câ!td Dsa a candidat I F b . il din • ~ A ~ • e mal nv ta pro esor eal . " a nc e tara U1sa, U1. 
d . d . t d' B a nOI. d ' d "ti ul· I 1 emla e Agncu tura 1n u~ I Dl .. t t 't ' atonnţa e a ca, ga m "'f au NATIONAL 

. . l' d M' . lr mlDIS ru es e un pasIOna 't >!;,~ ·1 Sem D • I -
eşh, ca specIa lst, ' lOIS U al agriculturii şi aici are un te- Iar, noi, să ne faCt'ffi datoria S~Pl miUIur~ e. ~şa se el[ pa rti d al ai LI B ERA L 
scu-Siseşti, vă va vorbi Dvs, 1 ren amplu de activat, unde şi va I faţă de Dsa, votând listn gu- plica de ce marfJ.trde ce le 

pre programul agricol, fiindcă găsi colaboratori. I vernuluî. cumpără ţăranul sunt mai 
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. Podnorenii primesc cu însufleţire C~mpaDia electorală 
E!; In plasa TârDova ~ 

pe d. prefect Dr. 1. Groza 1, a. Icn. ~i~ehll.epadede5pŞriop6agDaneCd~mCvormi~ alai. Bărbaţi, femei, copii, au e-
t....... ... şit in calea celor ce sosellU, iar 

In ziua de SI. Nicolae, d. pre-' fecl - în judecata poporului I Intr'un entuziasm mare, d. pusă din domnii Ioan Frăţilă, la Primărie aşteptau 700.800 
lecl Dr, 1. Groza, insotit de d.! nostru, care aCum este che- II prefect şi insoţitorii D-sale, . t r dl'n Atrr'l't ŞI' can. 1 c tăţ . 1 J 1 t . -f t' f - I A ~ mare propnt a 5 'f e eUl. 
C:~ă ~~ec;. e~~fT.rnBa~b:tei::! mat s~-şi expună voinţa prin părăsesc comuna, I~dr~ptan- ~ ditat Je senator, DimitrieOlariu re· Au vorbit aici domnii Ioan 
advocat, şelul de sedor politic alegenle generale. I du-se spre comuna UVIn. vizor şcolar penzionat, d. Dr. Frăţila, Dr. Nicolae Celii.reallu~ 
al Podgoriei, a vizitat mai multe Nicolae Celăreanu advocat in I Dimitrie Olariu. Tăria arguDltn+ 
C'omdn~ Irdntaf~ din Podg~rie. La. Cuvin şi Miniş Bucureşti şi Gheorghe Muntea. i leJor invocate şi rutina oratori_ 

La Covăsinţ I In faţa primlriei au fost in- a rămas adânc impresiooat de nu director şcolar în ,M âsca, a; lor au secerat aplauze şi apro-
! tâmpinaţi de o mare mulHme cele spuse de dt. Prefect. cercetat comunele I Nadăş. Mi-: băTi generale. 

Prima comună din podgorie pe de oameni cari au oVttţionat Aproape întreg salul. cu o ad- nişul de sus. Minişel. Tauti. Cam- Dacă toate acestea s'au d 
care o viziteazi este eOfJăsinl. călduros pe distinţii oaspeţi. mirabdă lanfară a aşteptat so- na, lercoşeni, Cuit!d, Luguzău, făşurat in felul descris mai 8 

după masă la ora 3. La dorinţa d-Jui prefect de-a sirfla d-tui prelecl. Erau prf'zenti Şilindia şi Safu mic. este a se mulţumi în mare 
La sosirea maşinei, in faţa cUDoaşt~ doleanţele cuvenanilor conducătorii comullf'i. Pretutindeni, această echipă a sura agilulului primar Gheorg 

Primăriei. d. prefect este întâm- a vorbit în numele locuitorilor 1 G 
pinat de toţi conducătorii comu-\ cu mare imuUelire OI. dir. şco- D. Prefflcl Dr. • roza, a fost primit~ cu ~u1tă buc~rie ş~ Popa, ales Of'; curând: , 
Dei in frunte cu părintele Tere- Iar Joan Drecin. După care DI. vorbit oamenilor despre 0pt/ra prezenţa el a Cimentat ŞI mal In Camna s,au arătat mal m 
benţiu. Muziea jntonează "Mulţi Prefect a vorbit ţăranilor de guvflrnuluf, care a salval p!ugă- mult dragostea şi adeziunea po- te doleanţe locale, între cari 
ani trăiască". iar publicul ovaţi- f~ptele străh~cjte ale partidului rimfla şi tara dela df'zastru, D-sa pulaţiei faţă de Partidului Naţio· nemulţu~irea faţă d~ prim 
oneazi călduros pe eL prefect liberal car.~ 10 ~ctu~la guvernare la amin.tiI aici, fiindcă este regi- Dai-liberal. De altfel candidatul adual, dm cauza unUJ drum 
şi insoţitorii Dule. I a, dat .tăm tstralu~ lr~a pe cal re \ unfl viticolă, măsurile Ctl le va de senator d, Ioan Frăţila este I mu?aI. ~uându-se ime~iate 

. ". f ' n a mal avu·o pana acum. D, , . , . suri de mdreptare echipa s'it 
10 sala Pnmănet, In ata unut tot timpul cuvântării a fost ova-l/ua guvernal pentru valorifIcarea. bine cunoscut in partea loculuI,. _ . ' 

1 f rt d 1 't·'· , 1 . ./ 1. l' I departat sabsficAnd ambele num r oa t> mare e OCUI or ... ţlOnat de publtcu numeros care I vrnurl or. ' ca om mtegru, care are a ach- A " 

d O B b t . 1 tă d \ . . Treeand la leroşem. echipa 
. r- ar a elU, sa u pe, vul său o mulţime de fapte de ă't dL t t t tI· f _ d -g SI a uDa o sa u. mr 

prefect Şl-) roagă s~ as~ultă o. : caritate. iar in luptele naţionale: cu preotul şi invăţătoruL 
Ieanţele acestor locuttofl, oament OI .ninislru IOne5c:u~Siseşli, Is-a afirm&t pururea ca bun rO- După cuvânlările ţinute, 
g?spodari şi f~arte harnici. ca pe -vizitează c::oDl.unele ~r.,ăLeştÎ I mân. rui a promis, că va vota in 
vutor ele al fie rezolvate. A •• .1 In Nadăş aşt~pta o mulţime nimitate cu Partidul Naţional 

In după masa zilei de Luni, d combătand httlensmul dela nOll de oameni cari au ascultat cU beral, a cerut însă să se dea 
CUyantarea d. 1. Jelecuteanu ministru IonE'scu-Siseşti, d. Dr· din ţară, . . t plăcere cuvântările candidatului ajutor pentru edificarea sf. 

O. 1. Jel~cuteanu. rosteşte o Mano)escu, preşedintele org. Na- _După d. Şe:,b~scu a vorbit d.' de senator d, Ioan Frăţila şi d. rici, care este adevărală 
cuvintare .ritând opera naţi,,- ţional.Liberal din judeţ. d. Şer prImar Dr. (o/roiu, care are o Dimitrie OIariu, bun orator şi s'au luat dispo7.iţii, ca şi fie 
nală a Partidului Nalional-Libe bescu, deputat, d. Dr. R. Coţioiu, legătură sufletească cu poporul propagandist de forţă. tată necondiţionat această 
raI, dela intemeierea României d. Dr •. ~~u Adam şi alţii" au ger~~n şi care la

f 
toate ocaziile ,; S'au auzit câteva cârteli in munll sărac! 

pâ.nl astăzi. Dsa combate politica f?st pnml~, cu poartă de tnumf mal msemnate a ost prezent, . contra primarului Gheor~he Bu- Comuna Lugu:du s'a r 
externi care De apropropie de ŞI bande", in comuna Aradul,. Ultimul ia cuvântul d ministru d t r f g r zentat foarle bine la adu 

Nou decinzând în sala Kornet [onflScu-Sisvşti care îşi desfăşoa- a pen tU a Irma l.ve nere u 1. 
axa Berlin-Roma, ŞI' care in- C Itâ du s mulţt a aduna CetAţenii au ascultat cu 

d i f • al 1 .' 1000 rl programul de activitate pentru onsu n - e me -
seamoi pentru noi, revizuit"ea un e .n ata or ce pUtin '1 . t t . t tal't generale cuvânlările dlor d . di Adi . viitoarea guvernare mulţumind ă. aceas a, aproape 1Q o 1 a-
hotarelor. Poporul român. conş- del o~~em t J n tn

ra ~ -~ou ~l totodată pentru ;rimirea fru- tea s'a pronunţat pentru primar, Frăţi1l. şi Dimitrie Olariu, 
U-nt de chemarea sa. va fi ală e ega.lI sa e or vecma e s a să ., f- t I It 't ţâod. că vor vota in nn,ammll:at 
uo:; d f t ul rt'd 1 . moa f ce J-S a acu. ! cu care este mu urni ă. _. 

. d M S R 1 , . es lIO"ura program pa 1 u UI D ă in h . - t " d iRI l l' t N 1 P t'd 1 ' tun e • • ege e. armat ŞI N .""'f 1 L'b 1 up c elerea In run1Tet • t ezu fatu în aceasta comuni cu 1S a o. • a ar 1 u tU 

1 d · d a"ona. 1 era .. t t +: D .. ţ" ţ' 1 L'b al guvernu. vre n1C e a sta in t' • • ~ mlDt~ ru cu o"" nu prezen t au este covârşitor. IOna I er , 
slujba neamului. Pnmul care a luat cuvantul a desclos la Pretură. unde d. de-i . . In Safu-mic. erau adunaţi 

fost d. Hartmann Andrei, pre,e- PUtHt Şerbtscu i a prezentat do-! La Mmzşul dt! sus a fost a- te mulţi alegători români, 

Cltva'otarea d. prnfect Or. Groza dintele Agricultorilor din Ara leantele comunelor germane, d ,duDat tot satul. Aici, a(eră de 
'" al - . t . tisf b . nişti şi maghiari. dul-nou, salutând in cuvinte mIntS ru a promIs _ sa acerea cei amintiţi mai sus. a vor it ŞI 
D. Dr. r. Groza, prefectul 

judeţalui, este primit cu mari 
aplauze ,şi strigăte "Să Tră
iascăt" 

Dsa arată realizările guver
nului liberal ,i a consiliului 
judeţeaa. Arad. in cei 4 ani de 
cind este în fruntea judeţului. 

tut or doleanţelor J te ' O Aici au vorbit parte in 
b· . 't d' . t . ur us • ~ d. Dr. Nicolae Celăreanu. ame-me Simţi e pe • mmls ru ŞI DIA d 1 d" , - ă . t • , ,. . . D lea ra u -nou ,mlDtstru nii au rămas capUvaţi prin dis- roman, par e tn cea ma 
pe cedalţt insoţlton at sa e. lonQscu Siseşti cu toţi ceilalţi ,.. _ domDli Ioan Fră+Ha Dimitrie 

S' d t ~ t 1 d d'd t d . 1 scursunle ţlDute ŞI cu totul caş-l t t a a cuvan u . can 1 a ornnl au p eeat in comuna bo- . . . . 'lariu şi Gheorghe Munteanu. 
de deputat Bessingflr al Parti- gată Glogovaţ, unde li s'a făcut tlgaţl pentru cauza Partidululj I l' b" ') 1 

" I 't- b d .. N ţ' l L'b I pauze e ŞI apro cori e ce or dului Volcks"'emeinschaft care a o prlmtre stră UCI a CIt !in eru, a Iona 1 era. ". 
l!j , tă d t' f Pă . t I D F'" d t .~. ~ • ăţ~ naţl nU mal conteneau. 

arătat necesitatea de unire a tu. ~oa e ~um. rm.e e ure a l' un nemu ţuml tl ca lDV a- S'dU rostit cuvântări de 

Ş b'l l' ind' ţmut o Cllvantare de blneventare. mântuI in şcoala primară de aici. ' 
turor va lor, exp IC ŞI pac· T t '1 d' Gl.t • 'IOvăţător',ll 110Da, apOi de 

1 1 tru I ·t oa e corUrI e 10 Ol!jova. se face in mod alternativ deşi . . 
tu cu guvernu pen a egen e au cântat cântări ocazionale. , . '.. un cetăţean de naţlOnahtate 

Judeţul Arad, la venirea parlamentare pentruca astfel mai D 1 d' f d .. sunt 4 sale de clasă dlspontblle, "'h' ă . tt 1 d ' f " e a poarta e tnum . mlOlslru , ,. d' . .. 6 larşl a u e cea 
D~~le. ca ~e ent:. avea 93, bine să poată ajuta interesele Ionescu-Siseşti şi cu d. Dr. Ma s au lua: ImedIate. ISP.oztţU pen La Si/india era adunată o 
mihoane Lei datoru, cari au poporului şvăbesc, nolescu preşedinte al organizaţiei; tru lecU1rea acestuI neaJuns, spre ~ re multime de oameni, in 
fost achitate. După dsa a luat cuvântul d. Naţional- Liberale, au slrăbăI~t' rnar~a bucurie a ~comunei in-I preotii. Călinescu şi Mo~se: 

Cu cinste ,i economie a DT. Manolesru Preşedintele Or- ~?mttna ~ o .trăsură .cu 4 caJ~, tregt. EchIpa a fost salutata In 

ştiut să gospodărească acest· ganizaţiei Naţional-Liberal cerând hlOd o~aţtonaţi frenebc de cel i In Minişel au fost de faţă mul- vinte alese de preotul ...... uu., .. 

judeţ, în aşa fel că astăzi se dela poporul de faţă, ca sa vo- prezentI,. ,.'., ; ţi oameni, cari au ascultat cuvân- după care au vorbit domnii 
1 Intrumrea sa ţmut mfr o sală ti '1 di F ă.'l . D' 't' O F '1 D N' 1 poate număra între prime e teze la alegerile generale cu cel d p' . d TI e or I ~l a şt Imi ne - răţi a, r. ICO ae 

mare aoroape e nmăne, un e, l ' C' +. ~ M' , 
judeţe din ţară. mai însemnat partid din ţară, cu s'a adnnat populaţia din comu-\ ~T1~. el ~re~entl au ramas pe Ghe~rghe unteanu ŞI DUD. 

D. prefect explică apoi prog- partidul naţionai-Iiberal, care a nele, Glogovaţ, Livada, Sânleani I dlphn edthcaţi asupra programu- Olanu. 
ramul anunţat de guvern şi'n realizat cele mai mari opere şi Pănatul nOu. j lui viitor al Partidului Naţional Oratorii s'au achitat pe 
special măsurile cari vor fi de stat. Aici s'a desfăşurat programul. Liberal. de datorinţele lor. Cei 
luate pentru îmbunătăţirea pă- D. deputat Şerbescu. a arătat partidului Naţional-Lib~ral, ară~ I Aici s'au aranjat mai multe do- au rămas pe deplin 

~ - - t ...' tăndu-se, ce s a făcut 10 trecut '" turei ţărăneşti. necesltatt:1l cons rUim unei mare < d' 4 . .• leaţe de ale locultonlor can au edificaţi asupra programului 
,. 110 jluvemare e cel am, ŞI in- . . " 

Căci la acest guvern. vOt"ba abator SistematIc la A rad, pentru- făptuirile pentru viitor. 'aprobat cu bUCUrie Ideile desfă- refacerII a Ţării, urmărită 
e totdeaW1.a şi faptă. Chezăşia ca marfa trimisă în străinătate să D" d ., t • .·t d şurate prin cuvântările auzite. Partidul Naţional Liberal şi 

u1 • din ul 1 . D ealCI. mlOlS ru lOS0 t l ele 'T" t I f' d' 1 l este trecut ŞI opera - Sf: pre ucreze aCI in ţară, Sa ceilalţi dni au vizitat casa dlui om una ~ au s a a umat şi pra atonnţe or in egătură 
timii patru ani. Am toată în-I a mai arătat necesitatea de unire Haidt Pavel consilier iudeţean.1 de astădată, primind echipa de \ exercitarea dreptului de 
crederea - a incheiat d. pre- între poporul român şi german, unde s'a servit o gustare. ! propagandă cu muzică şi mare 

Votati lista ,~o_ 1 
a parlidului nalional-..liberal, în tE unle cu d-l prof. Dr" 
MANO LESCU la COlDeră şi d-l minislru G. IONESCU-

SISEŞTI la senat, cu selDDul 

Tipografia G. lENeI, Arad. 
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