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H~luăruri cru~e Si ~urero~se. 

Aceea ce noi o spusesem de lin an 
de zib'. că tara se ruineaza pe mâini
le guvernului Maniu, astăzi este recu
noscut şi de tabăra acestui guvern 
nefast. 

Da, Romdnia mare dorita ele toţi, 
Iară mândră şi bogata. dăruită de Dzeu 
cu t~ate bunătăţile, a ajuns azi cea 
mai saraca tara din Europa, căci este 
condusă de un guvem Slab, lacom şi 

nepriceput. 
Dl. Maniu, care a sguduit intreaga 

viaţă economică. frumoasele şi infiori
toarele intreprinderi comerciale şi in
dustriaie ale Ardealului prin nesoco
tita sa conducere absoiutistică de pe 
timpul Consiliului DIrigent, nu a în
vdţat nimic din tenebroascle experiente 
de atunci şi a crezut, cd este capabiJ 
să gllverneze şi Romdnia mare, gu
vernare pentru care nu a avut şi nu 
are nici un fel de pregătire şi nici 
pledestinaţie naturald, - pe care credea, 
ca o poate /eric;_ dacd îşi plasează toate 
neamurll~, intreaga ceata de /uJ.mânzi 
şi pe toţi coreligionari! săi, adoratori 
ai sfântului Antonie, in posturi grase, 
abandondnd Sllcces,v şi tradând in mo
dui cel mai ruşinos toate postulatele 
noastre de ordin national, fărd să se 
gândeascd la le cu/rea ranelor deschise 
încă, cauzate de marele războiu. 

Partidul naţtonai liberal a dat ime
diat alarma, că sub guvernarea Dlu' 
Maniu ne VOI ajunge mart ne/ericlri 
şi cd nu va fi om in fard, care să nu 
guste din aceasta nefericire, da, lu
mea ne-a crezut numai pe jumatate. 
căci nutrea speranţa, cd DI. Maniu a 
învăţat ceva din expelientele trecutului 
Durere, noi am avut dreptate. AZI si
guranta personală şi a proprietăţii s'au 
spulberat, produc/ele economice şi in
dustriale nu mai reprezinta nici o ren
labilitate, armata este clatiliată din şu
tuburile saruUoasei sale temelii de 0-

din/oard, educatia nalionala a ajuns 
la marginea prapastlel, averile oame
nilor sunt supraincărcate cu datoTl;, 
contJÎbuabUtl nu mai pot supolta im· 
pozltele cele mari, mijloacele de co
municaţie abia dacd mal exista şi pe 
unde te uiţi nu vezi decât numai de
zastru, nil auzi decât numai vaete şi 
bldsteme la adresa guvernulu; Dlu! Ma
nia, dupd oguvetnare de Iln an de zile. 

Acuma ne crede lumea cd am avut 
dreptate, cred chiar şi ei, caci iată ce 
scrie ziarul "CUVÂNTUL -din Bucu
reşti în artlcoiul .. Descompunerea", pub
licat in Nr. 1690, dela 4 Ianuarie a. c. 

" •••• Un guvern în descompu
nere lichida. un partid împărţit nu in 
douăt nu în patru, ci în zece tabere 
cari îşi scot ochii, se împroaşcă cu 
invective, se lucrează, se trag pe 
sfoară şl se mint reciproc, - orga
nisme de stat desfinţate pentru a fi 
puse în locul lor. dar totul lăsat bal
tă, fiindcă pe Douile posturi solici
tanţli şi protectorij lor se meaeră, 
scuturaţi de aceeaş pasiune carnasi· 
eră şi ireductabllă«. 

.. Tot grew şi tot zăduful, ordinea 
publică, siguranţa statului, finanţele şi 
fiscalitatea, lăsate în grija canaJiei de. 
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II Apare de douii ori pe lunii sub conducerea unui comitet tI Arad. 19 Ianuarie 1930. 

Federalizarea dăscălimii. 
- Un apel şi un indemn -

In lupta incepllta pentru satisfacerea 
drepte/ar, legItime lor revendicari ale 
membrilor corpului didactl~ de toate 
gradele din intreaga ţara. s-a dovedit 
odata mal mult trâinicia vechililui a
dtvdr: unirea fiice puterea. 

Stralucita manijestaţie de solIdari
tate # protest dela 6-8 Decembrie 
trecut dm Bucureşti - unde nu s· a 
gdsit sala incapatoare pentru miile de 
dascali veniti din toate colţurife făTll, 

a consrituit fericitul Începilt al inche
ga, ii marei noastre jamllli. 

S-a o/irmat cei cO'1gresul acesta al 
corpului didactic a jost ctl mai mare 
evemment cultural petrecut între gra
niţele noul. dela razboiu incoace. 

Fara exagerare, conglesllJ dela Bu-1. . 
magogice dela clubul din piaţa Ate· 
neului. ' 

cur eşti lnsemneaza inceputul luptei de 
trezire a conştiinţei culturale în cape· 
tele Îmbuibate de politIcianism ale con
ducdtor'Jor noştfl. lJommi aceştia tre
buiau odatd chemaţi la realitate. De 
trei ani îşi bat joc de noi, sub diletlte 
culori politice şi la adapostul sujra
gluJui univ~rsal. 

Am a.;uns cea mai de pe urmd ca· 
tegorie de titratl atât ln eeace. pnveşte 
conSidera/ia ce ni se acorda cât şi 

salaf/zarea ce o primim. Una din cauza 
celetlaJte. 

E timplll ca batjocura sei înceteze. 
Să se isplaveascâ odata cu concepţia 
după care dascălul trebuie să fie om 
"cu mmte" şi s'aştepte .•. pogorârea 
mi/ei sfinţilor dt la putere asupra lui. 

Lipsa de atenţie cu care sunt tra
tati dasl'ăLii este mal mult decât re
voItătoar€. 

f* ee' • 

I t Inghililă de hidra di3ciplinel de par
tid, pentrllca anemia bugetard a par
lamentarilor colegi e in/atarată prin 0-
xillenarca CII dilUne, misti, tic. 

Când !-a ."ofllt la Senat Concorda
tul cu Vaticanul, reprezentanţii de drept 
ai clerului ortodox ou p(Jrăsit incinta 
ÎI1 semn de proitst. Un preot, membru 
III mojoritaţilor. s'a riciicat $â-i ur
meze - AtunCi un ministru I s-a adrt-. 
sat mustrator: 
. - Cum, părinle? S/intia 1 a ai jost 
ales pe listele nfJQst,.t.h 

- Oi fl/osl. Domnule mlnistn:, dar 
Înainte de a fi senator llm fost puot 
# dupa ce n-ol mai II senMor, MI 
preot am sa rdmlJn ... " 

1 Ce pacat ca doscăU; inreleozd de Q 

fi "opostoli- de Îlldat'~ i-jltng par 
lamentari .. 
A~a dar, unde ne este spnilmll? . 
In nOI - io soHdarHatea noastră. 

in unitatea noastr~ de actiune ŞI de 
reactiune. _ 

Drumul acestei sol/am ;·fdt' ~tri1,~ 
şi salvatoare pentru toţ. iilC.7Jlu·,'f ~:1!

pului (fidactlc, l-a des,llls (Jm.r:resui 
din 6-8 Dec. trecuI. Pe a::tst Jrum 

-

Satele jefuite de agentul fiscal, toba 
bătând şi resbătând în bătătura pustie, 
ceaunul de mămăligă şi putina de varza 
luând drumul percepţiei, - oraşele 
tăIăzuite de o panică de eterie în for· 
năiala obloanelor cari se trag pe fali
mrnte, pe moraţor;; •. - negustori ,-",fi 
se aruncă dela etaje pe trotuar, se spân-

La două ŞCO ale secundare din Arad 
nici pând la 15 Ianuarie c. nu s-au 
achitat salaritJe p e D e c e m b r I e 
pentrucă ."nu mai existd credit" -~ 

&mp:u. ;i'.H Ofai- - Duc'aş fi losi 
parlamenta, sau ... şef de cabine! al fi 
putltt intasa .. diurna" pe trei luni 

trebuie sd mefKem cu totii - C .. m r. __ y"" .. -""" 

Prill inltiiul'arH giUC.H;;~'" !\/~~_

nale, printrun Interes cât m'!! (](cen
luat pentru asociaţiile re~ptClive prl:i 
federalizarea acestor asodaţll şi ,-
când e 110rba ck interese comUlle -

·zură de cârligul lămpii.'din sufragerie, 
- patul, garderobul seqestrate de por
tărel şi nepăsarea lugubră care te nă
pădeste când nici o speranţă nu·ti 
mai licâreşte nici în cer, nici pe pământ. 

O armată fără şef, neînzestrată şi 
înfometată, sute de ofiţeri Dedreptăţ'ţi 
înăbuşindu·şi de abia revolta. . ... 
şeful guvernului făcând pe "pere de
la Victoire" pe o moviliţă noroioasă, 

promiţând arme, munitii, aeroplane, .• 
în vreme ce insurecţiuDea începe si-şi 
arate chipul stacojiu, -- azi într'o 
parte, miline în alta, linii ferate dis
truse, bombe aşezate în preajma gă
rilor, - inspectori de poliţie bătuţi şi 

autoritatea huiduită, - profesori cari 
proclama necesitatea grevei, magistraţi 
cari anuleazâ actele guvernului, iar 
în Ardeal încăerări sângeroase cu morţi 
cari sunt Îngropaţi noaptea, cu torţe, 
străjuiţi de jandarmi. 

Am spus, am repetat, că partidul 
naţional-ţărănesc este ultima rezervă 

constructivă a naţiunii. N'am crezut-o 
"'am bănuit-o nici un shtgur minut 
atât de viermănoasă, de caria/ti, de 
şancăToasă. Inventariaţi unul dupA 
altul, toate organismele \;eţii de stat. 
Este vre-unul care să nu trosnească, 

să nu pârăe, să nu le clatine? 
România a îJfcăput pe nzâniJe gu. 

vernului Jl1aniu ca un ciasonric pe 
mâniJe unui copil, care după ce-; des: 
face resorturile şi-i demonteaz4 şuru
bu,ile, nu mai ştie cum să-I facă la loc. 

Şi noi plătim cu banii, cu sudoarea 
şi cu preţul existenţei noastre de stat, 
acest amuzament imbecil şi. criminal. 

Am ajuns deci acolo, ca pâna şi 
.. CuvântUl'" din solda guvernului Dlui 
Maniu recunoaşte storea tristă. ruina 
desavârşitd şi demoralizarea generala 
CQllzata de "Imbecila şi Criminala" 
guvernare de azi. Sunt acestea adevA
ruri crude dar dureroase, de cari na 
ne pllfem set,pa decât printr'o grab
nică in'~turare a acestui guvern inca
pabtl şi pdcMos. 

Să nu UItăm. că ace ,ti oameni vor 
bate cât de curând larAşi la portile 
noastre, solfcitiodu-ne voturile, spre 
a se mentine la puterei .......... ----. 

Î1lainte ... 
In schimb. în ziua (n care ne ce

rearn drepturile la AteneuJ din Bucu- printr'o conducere unitarA. 
reştl toate şcolile din orăş şi judeţ au In foarte scurt timp t:~!!-J!~:';'â 
JOs/ vizlfate de subrevizori, revizori noş~rl· dela ~entru tU vor chema .Ia 
inspectori şi inspectori generali, pentru I aCţIUne. Ar I' bine sâ le putem r(1s
a constata absenţele dela datorie" şi I punde cu tolii: gata I 

l t · a· Colegi lnvăIălorl! COflVocaf/ "dU.· a e sanc lan . - .01_' ţ" ., ' 
Mi-a cuipat obrazul de ruşine când naria generala Q nJoua lei .~' "<mi-

în acea zi. un inspector general - om teli deleeali cu depline Pllter~ ~a:1 sd 
foarie de treabă, de altfel - consta- ia contact cu del~goţll AsOCia/cel pro
tând ca de la şcoala la care funcţio- !esorilor sec~ndall şi CII cel ai Acade-
nez nu s-a dus nimeni la Bucureşti - miel Te.ologzce. . 
a jelicltat pe director pentru inaltul e. prImul pas spn J~ileralJzarea .a
simţ al datoriei de care e pdtruns o- soctalillor d~Că{fŞII dl~ o~aşu~ şi ]U-

noratul corp didactic al şcoaU... deţlll Arad - # nu mlap: uDlrea fa-
·.JI d al1 ce puterea. 

Lipsa de. sollcituu, ne ~ asc 1 or Prof. AI. lInafantinescu 
pallamentari pentru colegit lor răma# lest preşedinte ai Asor.iQ/lei prD-
la catedră - e notorie. Colegtalitatea jelQrilBr secJllldQri Arad. 

Vorbe şi fapte' 
de Cezar Petres~1I 

De ce ne-am mi,a? 
Cea mai frumoaSă femte din lumt, 

nu-ti poate da decât ceeace are. Cel 
mal bine mtentionat guvern, nu-ţi poa
te da decât ceeace-l ajuta puterile. 

In Quste din armei trei 111#1/, guver
nal d-lui lu"u Maniu n'o avut o presă 
care să-; gâd/:e tălpIle cu pană de păun, 
Dimpotriva, ziarele cele malinverşunal 
sustlnătoare ale linui guvern naţional
ţdrdnist, vume de oMtia ani, au losl 
silite scJ schimbe de front Dupa elim 
astăzi şi opinia publica estI! cu desa
vdrş"e pierdll/ă ~ntrt1 national-tăld

niştl. 

Erorile s' au Cmbulzit. ŞI lipsa de tact. 
Dar mai ales taina acestei rapide ,i 
iresisiLbile prdbuşiri de popularitate, stei 
în dispropol'ţia celor făgăduite şi celor 
realizate.. Nu orice cetdtean a dat uti-

IIzart dt Mltie higienkiJ· 1IItzn;festtlOl" 
de OCUI1I un an şI eâteva luni. UnU 
le-au pQstrat. Recitarea lor constttule 
pentru gU1ltrn. an mal Qspru lech'zi
toria deeât Ioa te OCl1zilrile rostite cu 
polos Iti fnt11lnirlle liberale. 

Cu un creion roşu, e dtstul În drep
tlll !ieedrel !agădueli sa insemnl na
lizarea. Bilollţul e la !fecare capitol de-- ' 
}ieltar. Ccmlrast.J dizltn optimismul 
Jalos de atunci, ,1' ntputillţa dovediM 
de IICIlIR, ne amtnltşte zicala latmeasaJ 
dt$pre 11IaMele eare s,a $tremut pdn/i 
in odiintul t1Iarunlait/Qr tQ sa fete IlIi 
şoarec. Ollvermtl a flltat chiar şi acest 
ridfcl1l loarec, mort. 

Nil spun~1II ttJ st.vile 1drll. nJau fost 
Înt,' lldtWlr ",ai /lrele CQ orit4nd. Nil, 
SPII/Ittlll ca QctualQl gvwmpll'Q fost ne-; 

tColltiaaare ;11 pag. vo 
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BULETINUL AGRICOL 
al Camerei de Agricultură a judeţului Arad. 

Preţul cerealelor pe piaţa din Arad in ultimlle zile. 

OrA ••• 
Orz ••. 
0,i5 .. 
Porumb 

oi. • ... 

Agriculfori! 

• . Lei 480. per 100, kgr. 
• II 300. II " .. 

· ." 280,.. " .. 
· " 240." .. " 

••••• 
Camera l~i găseşte socoteala În redactarea Buletinului in aceasftJ 
formă, neavând lipsă de un birou de presă, admmistratie, organi
zare de plasare, expedieret apese de transport etc. t ci are in sarcina 
ei pur şi simplu redactarea articolelor 

. Luând in considerare importanţa răspândfrii curlOşiinfe[or re
~eritor la conducerea raţionald a unei gospoddrti şi spaţiul o"ga
Jat pentru acest scop, rugăm pe toţi sDecial1ştii şi fruntaşii din ju
deţul nostru de a ne onora cu colaborarea lor preţioasd, rugâr7.d 
fat odatd a ţine seamd cd buletinul nostrll tste redactat pentru 

Experienţa de an jumatate de an a dovedit conducerei Came- masa agricolă [ărt1nească şi avem nevoie numai de articole de spe
rei de Agriculturd importanţa unui comUnicat saptămdnal aRricol eia/date act Il a 1 e~ seu r teşi ser Js e in limbajul folosit de 
in gazetele loacale care dd agricultorilor noştri ocaziunea de a fi popuLţiunea noastrd. Nu critici a trecutului şi eventualităli a vii
ţinuţi in curent cu acţil1ntle de sprijin şi sfătuitoare a acestei insli- torulai ci chestiuni concrete din care are populaţiunea noastrd Q

tuţiuni profesionale ogricole. kricold folos penlru buzunarul ei, gol prin criza oglicoJă mondială 
Bazat pe Qceste experiente s'a adus hotdrdrea de a angaja şi, prin a căror urmărire pot 1mbarsdidţt starea lor materiald. ' 

în fOIle sdptdmtlnale ole judeţului şi anume: ., Tribuna Nouă'" şi In cât prin buletmul nostru va dispare declaraţi; din partea 
"Românul" câte o pagind intreagd pentru astfel de comunicatluni. agricultorilor că "Domnule ce rău imi pare că nu am $fiut şi -ea 

Prin aceasta hotărâre este datd posibilitatea de a gdsi fiecare de arlfunea cutare şi culare a Camerei, mi-ar fi prins şi mie bine" 
agricultor din judet În foaia lui sdplămdnald "Buletinul Agricor şi cu cât vom şti da ţdranului nostru slaturt de folos şi nu vorbe 
care 11 in[ormeazd despre acţiunile Camerei, ii da sfaturi agricole, goa,le cu atât va aduce capItalul Camerei investit In acest buletin 
li comanicd preturile de piaţd şi fi aduce la cunoştinţă ofertele I vemtur' mai mari materiale şi morale. 
fi cererile din judeţ şi fard referitor la produsele agricole etc., iar I Dlrectiunea Camerei. 

A dricultori/ f Cnrlurtll8uricolade Iarnă tInute de către 
6' I Camera da BuricollUră I Jud. Brad. 

Fiecare din/te D-voaslrd ,tie ce ln- I Pentruca zilele de iarnA, câl1d oa~ 
.emnatate are (1 semtinţtl buna pentru menit au mai putin de lucru la clmp 
lRojoraTea rodulul li 'a/oarea lui. ,ă fIe fn]oltte pentrll scoparl mal tu-

Pentru ă t t t t . bulnciolse, a hotirlt Camera ca pe 
a 11 pa ea s a n fa oJutor lIngA cursurile ce le vor ţine in gar-

la ~,ocu,ared semanţelor bune ,i It- ulzoana din Arad pentru militari, " 
Itcţtonate, Camera a ftotdrât ca f4 la ,coli dlf~rite, in unele comune mai 
distlibue - ea fi in alţi ani - Il in de seaml dia judet sA le aranjeze ,1 
tlIIul austa diferite seminte alese pett- să ţinl prin puterUe el proprII reeru
tl'll tnsemilnţdrilt dtprimdVard pe tbn d tate din perioane de specialitate, cur
. ~ ~ .__ ~ ~ s,url agricole de IarnA p.e.o .durată de 
wr preţ aproxlml1!rfl egal CII pretat ca- . 6 zile ,i aname tn fiecare zi -del.-ora 
mtrcial depe ptaţd Il Itmilnţei ofer/tt )0-)2 inainte de amllzl ,1 dela 2-4 
de prodMcdtori. dupA amlazl. Cu aceasta ocaziuoe le 

Acei ae,icRUor; cari dorest a pret a vor adace in desbatere inaintea ascul-
U tătorilor mit multe cne.tluni agricole 

dela Camert'l din ~eminrele mai jos in- practice de prima necesitate ln viaţa 
dicate se 'WJr tnscrie la PfÎmdria co- fiecArui agricultor mal de rind. 
munald p{Jftfl la data de 8 Febrllarie Ca oblect.e vor preda urmAtoarele: 
1930, astfel ea Camera iti aibd posi- 1. COOltltuţla Statului Român. 
bilitatea de a aduna şi constata lipsa- 2. DărlJe cAtre Sht, judeţ ,1 comune. 
rlle ce se prezin,la peste întreg jUdeţul 3, Asoclatiunlle agricole (Coopera-
urmând ca dupa acela $(1 se î n i~ tlve, Slndlea.te " BancUe populare). 
'. ntr>' 4. Contabilitate a agricolI. 
Itascd lnif.c4t li ra fi ca putinţd de 5. Lupta contra Inamicilor veaetali 
acDperlrea canlJldlllor necesare. ,1 anf 'DaU În viaţa noastrA airicoll. 

PrimdriJle sunt rugatI! ca tablourile 6. VIata ,1 .limentar~a plaDtelor. 
Cll cei lnscr41 $4 le inainteze pe postd 7. Cr~şterea animalelor, aUmentarea 

,( îngrijirea lor. 
eel mal ,tâ~/U pdna eFI data de 10 8. ImbunAtatirea pAmlntului. 
Febluafle, cdci c~rerile sDsite mal tdr- 9 Agricultura generală şI ,pedalA. 
ziu nu se ~Dt lua in considerale. 10 Ma,loele agricole .i mll11pula-

Pentru comunde mai tndeptJrlatt se rea lor. 
vor conceRtrd ume zile t d·... Il. Combaterea boalelor contagloBle 
.. . n pen fa ';uri- la animale. I 

baut! III Mdilll plaftl TeSptelive. iar ce- 12. Cartea fondulrl, ca~astra ,1 cl- I 
It/alte mal din apropitre "Of ridica SI- teva date dIn dreptul camblal. I 
mdnlell CII şi tn frecat dela magazia 13. P!fonf, fanate, compole.orate. I 
Wlnzdtonzlui $411 delll magazlD Come- aiocfathml. 
rei Arod. 14 folosul IncercArilor agritole. 

15, Higiena, beţIa, tuberculola ,i 
Plin urmare deci atra.e~1IJ lJIentiUIIe4 f DlorburUe venerice. 

tuturor QgrkuUoriJor d Come1'fl ale In aceat scop Directorul Camerei 0-1 
dispusil • adllU toate jert/de posibtlt Nicolae Pope.cu .'a şi deplasat cu data 
ptntra tl(JI"tWatlNlarea ozrkulttlrlior cu de 11. 1. ~. Sâmbitl Ja Pe cf ca, ande 
diferite seminle. t:IU, ln'd 1. . ici prlu autorIUţlle comunale locale a luat 
taz II ." contactu) cu populaţia de acolo pe 

. n.u St '0' da dtcat IUlmal pe bani care, dupl expJtcarea planului Came-
Ra/ti. ref suamhltit a fnvitat-o al contrlbue 

Vom ana pentru d;strlb_/n; ,1 ea ca concursul el cel mal larg 
S posibil relativ la adunarea UDul număr 

I!mânle tU erba lk primdvar4, de cât mal mare de agrlcultorl din aceea 
lucernd li tri/D] decascutatt de sfecla comuni cari au dorinta aA ascultel:ur
juragerd. m4ZiJI'lche, or:ţ tk prlmdVartl aurlle actltea. 
ovds~ poranr.b li cartDfi rk ~mlJnI4. 10 Peclca s'a obtInut ca local pen· 

tru acest scop Cala CuJturalA unde va 
10li D-nlt Preolili JnVdjdtori sant fi Indeajuns loc pentru toţi amatortl 

rueali a f~ pl"IJPtleand.a llet:Uard in ce se vor prezenta. 
GUssi.a prilliR/d iMrI' Ggri&llitorii, aula SpeseJe ce se vor Ivi fu decuraul a-
umane. . '. \ cestor preJegtri, ca dIurnele şi cheI-

La JtI lunt ftltTaţJ al D..1IH "'o .. _-t.J tueHle de deplasare a conferenţlarlJor, 
...... ni HU", r' fncllzit etc. le va suporta Camera din 

Primari tDRIUaU CI ingriji tk fNJ,UIIe- fondurile el bugetare. 
caa" CI· Irmt 4 ., face fir' mlue",t Ar fi deci ocaztune foarte avanta-
etJor ma' MUQtftlfdHe. . \' g!oasă pentruca tot omul care se iu-

'.'" tereseul de progresul modern pe te-
, ireetfgRea ea_..... . reDul agricol sA-şi adune câteva cu-

noştinte mai de căpetenie chiar ,. pentruca Camera aă poatA tine o COQ
pentru intensifIcarea gospodArlei sale. ferlnţă. 

Este primul caz când Camera aran-
jează astfel de curliurl pentru educaţia A V I Z. 
mal fundamentali a agricultorilor, cea- Cdt,e crescdtorii de vite potl'J/ice (albe) 
ce pânA acum a fost propagată prin Fiecare crescător de vite care are 
conferinţe din caz Îa caz pentru fie- tauri de rasa podolică de vânzare apti 
care obiect aparte. p~ntru reproducţie, ede rugat să anunţe 

Intrucit unele nu altele comune ar cât din grabă posibil Camera de Agrl
dori ca Camera să aranjeze ,1 la el cultură a jud. Arad Str. Oh. Popa 
astfel de cursuri de iarnă, la care se No. 4 relativ la condiţjuolle de vla
vor Inscrie pentru parHcipare cel paţln zarea animalului. avllld in vedere că 
.w inşi cari le obligă a asculta regulat Camera Intenţionează .ă aranjeze un 
prelegerile timp de ti zile, sunt rugate târg de tauri podollcl fn .Luncă" care 
~-ne Inainta o cerere in aceasta ptl- va servi deodată şi ocaSlUne potrivită 
vlntl pentru a putea botArA ,i • ingriji atât pentru comunele cari işi vor putea 
de mburile necesare. - hr dacA agrt- procura exempJarele de care au IIpsl~ 
ealtorii a-ar interesa eventual şi de cât şi pentru proprietarH crescători 
alte chestiulli agricole, cari DU sunt I cari işl vor putea plasa mal uşor aol
cuprinse in programul susamlotlt sau malele de reproducţle ce au de vân
cari sunt de o speciaJltate locali, co- ,1 zare. - Cu aceasta ocozlune se vor 
munele sunt 1agate să beA propunere I putea face cumpărări şi de alte judete. 

i --.1 ,IF ... u,~, ,n;:'.-[4, ~.'-.::(; 
-:~"n, ': i- :";, '. ' ';'-' r ,'i'''i 

.,., 

, ~, ~ ~ , 
, ~, ~c ' 

Tăura,i Podolici din comuna Mişca. 

A V IZ. I Cu durere trebue tosl si constatim 
el zădarnIce ne-au fost toate lnterven

Se aduce la cunoştinlâ 
resaţi ca: 

celor Inte- tlUe de salvare, cAci 8gflcultorif din 

La Di Emanuel Puta proprietar Pe. 
cica se altă de vânzaTt un armdsar 
Nonias. 

La Moşia Max l10Jlaender Cermeitl 
se afla de VdnZ(Jf'l 30 vieri Manealila. 

Amatorii St vor adresa direct catre 
C1escdtorU stlsammtiţi. 

Cumpararea .amantal d. lucernl. 
Văz.lnd Camera situaţia agriculto

rUor cari le lupti cu atitea greutătl 
la plasarea seminţelor de trifoi vAnăt 
(Iucernl) tiind Ipeeu!at' de unII ,1 altii 
lntermedleri a hotlrât ca sA "ornease! 
o acţluoe de salvare, trlm!tând Comi
sia el prin jUdet s4 cumpere dela pro
ducători toată semântl de trifoi vAnlt 
(Iucernl) cu un pret deja 32-34: Lel 
per kgr. 

In acest scop .... deplasat Comlall 
Camerei ,1 In comunele din plasa 
Chlşlneu care la rândul el a fncercat 
ca in baza ISlstructfunUot primite şi 
cu preturile fixate si campere semAnţa 
saslndicatA. 

acela plasă conduşi poate de cine ştie 
ce presupuneri - au evItat eA se fo
IOlealcl de oculunea ce U I~a oferit 
de CamerA in privinta celot amIntite 
mal sua, - cerând 35 Lei per kgr. 
pentru slmln;' necurătal. 

Este de altcum de notat faptul ci 
Camera la fixarea preţurilor lusamln
ttte - celeace de altcum au fost mal 
mari cu minlmdm 6 Ld peste cele 
normale - a ţinut cont de toate In
formaţiunile obtinute in aceuta pri
vintă atit dia tari etat şi din străI
nătate. 

PrIn aceasta avea deci fnteuţianea 
si dea o mânl de ajutor acelor pro
ducători cad aveau de vânzare le
mâotă de lucernl. 
Ar fi foart\ bine daci preţurile pe 
plată s· ar urca la ftl cum cred agri
eu}torU fapt ceiace primo-Ioco pe noi 
ca institutlune profesionalA - fi nu 
comerc/all, - ne-ar bucura mai tare. 

Direel/unea Camelei. 
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Nr.'2. TRIBUNA NOUA Pts· .;!. 

Candidatii partidului national-lliberal la alegerile judetene: 
1. Dr. Mihai Mărcu~, Director de bancă, Preşedintele orga

nizaţiei liberale din Arad. 
2. Dr. Ioan Ursu, avocat, vicepreşedintele organizaţiei libe-

/8. Dimitrie Drăgan, plugar, Nădlac. 
19. Vormittag Adam, plugar, Ologovat. 

, 
rale din Arad. 

3. Pasca Ferdinand, director de bancă, Semlac. 
4, Mât Gheorghe, plugar, Şlrla. 
5. Schiller Iosif, plugar, Sft.-Ana. 
b. Ştefan Popovic/, advocat, Chrşlneu. 
7. Dr. Valeriu Sucia, advocat, Radna. 
8. Cornel Badea, paroh Dezna. 
9. Musca Petru, plugar, ComJăuş. 

10. Szvercsak Ştefan, plugar) Variaşul mic. 
11. Berar Petru, plugar, Şicula. 
12. Rujd Vasilie, pluaT, Şumand. 
13. GIUrgiu Gheorghe,p lugar. Radna. 
14 Horvtith Stefan, plugar, Nădlac 
15, Papp Aurel, preot, SOCOdOT. 
16. Buturca Gheorghe, plugar, Macea. 
17. Pela Roman, plugar, Sebiş. 

20. Coslea Simion, plugar, Şeitin. 
2/. Axentie Novac, plugar, Pecica. 
22. Popa Vespaslan, plugar, 5ăvArşin. 
23. Dr. Ioan Codrean, advocat, Chlşlneu. 
24. Patin Gheorghe, Senior, plugar, Sannicolaul-mic. 
25. Saba Gheorghe. plugar, Târnova. 
26. Reif loan, plugar, Panatul nou. 
27. Codrean Dimitrie (TIC) plugar,. Şiclea. 
28. Stolan Ioan Lunga, plugar, Păuliş. 
29. Ardelean Ioan Baltan, plugar, Bogsig. 
30. Coli Petru, plugar, Hâltnăjel. 
31. Oprea Ioan plugar, BortceştJ. 
32. Ballner Iosif, plugar, Engelsbrunn 
33. Bac Teodor, plugar, Taut-
34. Neaga Nicolae, plugar, Luguzău. 
35. Coste Gligor, plugar, Zarand. . 
36. Iosif Vulpe, Secretarul organizaţiei liberale, Arad. 

. Fraţi alegători I aleargâ zi şi noapte pe la autoritAţi ca să le dea 
La 5 Februarie se fac noul alegeri I Sunt alegerile de care ajutoare şi pâine. 

atdrnd soarta guvernulai In care atdlia din voi v-aţi pus lncre- Negustora'i mari şi mici dau faliment sau, tot 
derea şi care ne· a tnşelat pe toţi. pe baza unei legi a acestui guvern, legea concor-
nem:ra~~idt~~u~~~e n~:~c~~~t~~o~.utere este partidul tuturor înddiz- datului preventiv~ se 'nvoesc cu creditorii sA le 

Zece ani cat a fost în opoziţie, tn loc să conlucreze cu ce- platească numai o parte din ce le datonază -
leI alte partide la lnlăturarea relelor pricinuite de război, a răs- Daca. vor, - daca. nu, ti ameninţa. pe e:;reditori 
vrătit ţara lmpiedecând şi pe ceilalti să facă tot binele ce ar n 1 
putut să-I facă. S'a plâns străinătăţii, ca şi cand străinii ar fi fost Ca. dau faliment şi nu e mai pla.tA3sc nimic' 

, chemaţi să facii ordine tn tară... Nimeni nu mai are fncredere, rdrnenl fM-t fr.'.:':. 
Au amenintat factorul constituţional şi ţara cu revoluţia, dacii dă bani sau marfa pe credit.... [ 

nu li se dă puterea. 
Când tn Noembrie 1928 au fost chemaţi să alcătuiască un Funclz'onarilor li s-au mărit neouumoS dsrii~; 

guvern naţional, au refuzat, spunârzd cd ei singuri sunt ln stare unora nu li se pla.tesc salariile, ne[jn1 t~iii t.l 
sd indrepte toate relele şi sd facd tot binele. casa statului; mulţi din ei, deşi in,;fi. t~ ~t~tert: 

Li s'a dat puterea J Tara le-a acordat increderea in alegeri. '"" 
Ce· au fdeut in 15 luni de cdnd sunt la guvern? au fost scoşi la pensie şi In locul lor atI rO'Gi~. 
Ce-au făcut pentru tine, frate agricultorl numiţi oameni nepricepuţi de-ai guve.mului. (lJnt'i . r 

Ţi-au faga.duit a doua expropiere. Şi n'au fă.. din ei, directorul căilor "ferate, e plăo~~t~ b~ ~ 
cut-o, pentr'llc(t nu ·se putea face I . .'- - lei pe zU!) Se dă pensii foştilor slUJna.şi l..!rtgLrt 

Ţi-aufăga.duit reducerea dărilor! Le-au urcat, cari, zece ani n~au vrut sâ depună ;drain!litu! 
şi te silesc să le plăteşti aşa urcate; altfel îţi vinde de credinţă. . 
perceptorul l'UCrurile din casă. S'au [dadal cd aduc bani st,ein/Sln fard Pentru a~td at; t1-

strdinat monopolul chlbrituri/oT, bare 'au şi scumpit f4.t:; ;;efe cu -
Ţi-au fagAduit eftinirea vieţii. Şi au scump'l't 2,50 lei în loc de 60 bete cu 2 Iei) , . 

tutunul, sarea, chibriturile,. petrolul dela 6 lei l-au Ce-au Idcut cu banii? Unde sunt? 
ridicat la 10. Ba, după noua lege adm~'nistrativă, Băncile miel şi mari suferlf de lipsa de bani. une!e 3B elll" 

tind, altele sunt In pragul falimentului. 
urmtind ca notar~'i să fie plătz'ţi din bugetele comu- Sa.răcia şi nemulţumirea din ţarl dat.) curaj 
nale, adic/1 din lada satului, vei plăti dări către comuniştilor. Tovara.şii bolşevismului, rusesc, in 
comună de doud ori mai mari ca pdnl1 acum... mare parte străini de neam, indra.znesc să scoatA 

Ţi-au făgtJ.duit ban?: eftini. Şi nu numai câ-s capul pretutindeni f?Î să tulbure liniştea punind 
scumpi, dar aproape nici nu-i găseşti pentrucă la cale atentate şi comploturi", 
ba.ncile sărâcite şi ele, n-au de unde lua ca sa-ţi In lipsa jandarmilor - cari, buni sau rAI, păzeau avu:-: 
dea ţie!, tul şi Hnfştea cetăţeanului -- au Infiinţat CETELE DE 

VOINICI, o armată nouă puSă tn slujba unul partid poli-
Ţi-a dat Dzeu un an ma,nos şi recolta. bogll.tă tic cu scopul de a inăbuşt dU forţa manifestarile celor-

Cel care a avut pământ e nevoit sa. vândă pro- 'Ialte partide. Acesta-i guvernul libertăţii şi democratiei I 
dusele lui pe nimic, ca sâ-şi plăteasca. dările; Când ziarele protesteAză şi arată necazurile ce 
- muncitorul agricol ia grâul şi porumbul mai ni le-au adus pe cap naţional-ţărăniştii, guvernul 
ieftin azi, dar la primăvara. munca lui va fi plă- le confiscă. flcesta-j guuernul legalifatii! 
tita. mai puţin, pentruca. proprietarul, secAtuit, Alegători! . 
nu poate să-i mai plăteasca ziua de lucru ca In Nu uitaţi că de voi atârnă agonia tnăbuşitoare 
trecuţ ca. n'are de unde.. a acestui guvern nesocotit. ba 5 februarif.!' au Joc: 

In schimb n1 s·a dat: scrisorile Domnului ministru Mthalache, 
pline cu sfaturi cum să Ingrijiti pământul, voi plugari din tată'n alegerile judetene. . 

. fiu - şi Părtidul naţional-liberal candidează la aceste ... 
Itgea circulaţiei bunurilof - dupA care tAranal abea fmpro-' legeri in intreaga ţari." ' 

prietărit, poate să-şi vândă pfimântul. Şi omal sărae a vândut El nu recunoaşte prin aceasta l,egea administra .. 
pământul cu pret de nimic ca să ... şi astupe nevoile ş' să,· şi pl~· tivă care imparte în regiuni ţara unită cu atâta trudă. 
tească dârHe - fi azi a rima. ,i fArA pamânt ti > 

flra bani. dar vrea să facă dovadă prin JUI'ti făţişe, ci 
Cine a făcut toate acestea 7 Partfdul care-şi zice şi' guvernul işi trăieşte ultimele zile. 

naţional şi ţărănist, tn care voi aţi avut incredere şi I-aţi . Voi alegători prin votul vostru 
adus la putere... I " . , 

Dar măcar ceilalţi cetăţeni stau ei mai bine1 veţi face această dovadăI Votati cu 
, Doamne rtlzeştel ~ • .. . .... toţii lista partidului naţional liberal. 

.', ,!abr~cele marI ŞI .mlc~ InChId. porţJ.le ŞI ~on.. Vo' tati I linia drea tA' 
cedlazâ pe lucrlton. ŞI acesba -- şomerI - . ' ~'.- _ .. " 
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TRIBUNA NOUA Nr.2 

~Hn~ ~i un~e se vor face Hle~Rrile comunale în ju~etul nr8~. 
Alegătorii comunal! din comu- : ne:e rurah" formate dintr'un sin- sunt convocaţi pe ziua de 23 pentru a alege fiecare cate 10 

nele rurale formate dintr'un sio- ' gur sat: Buteni, Şebiş, Bocsig, Februarie 1930, pentru a alege consilieri, precum şi pe primar, 
gur sat: A ciuta , Bodeşti, Bu- Gurba şi Selevş sunt convocaţi fiecare câte 8 consiliert precum ajutor de primar şi casierul co
ceava, Criste~~ti) Dulcele, Dum pe ziua de 16 Februarie 1930, Şi pe primar, ajutor de primar, şi munaL 
brava, Oroşi,. QrzraviW, Hdlmt'l- pentru a all-'ge fIecare 12 con si- rasicrul comuna!. Alegerea se va efectua in 10-
gel, Honţişor, Ioneşti, Jacob,~i, li~ri, precum ŞI pe primar, ojlltor Alegerea SI.! va tfc'lua pentru calul Primăriiior respective. 
Leaşa, OciaJ Sârbi t Secaş, Tlsa de primar si casierul comunal. I comuna Vineşti la casa primaru- Alet;ători comunali din comu
şi Josaş, sunt convocaţi pe Alegerea se va efectua pentru lui, pentru comunele Milova, Că- nele rurale formate dintr'un sin
ziua de 11 Februarie 1930 pen- comuna Etuteni în localul jtid~· pruţa, Vărădia de Mureş la Pri- gur sat: Dorobanţi, Sdnmdrlin şi 
tru a alege fiecare câte 8 con- cătorieirura!e din acea comună, mămle respective, Iar pentru ce- şi Şimandul~de sus, sunt con~ 
siHeri, precum ŞI pe primar, ajutor iar pentru celelalte comune din lelalte comune din acest grup in vocaţl pe ziua de 24 Febru
de primar şi casierui comunal acest grup in lordul Primăriilur localul şcoalei primare de Stat arie 1930, pentru a alege fiecare 

Ategerea se va efectua în 10- respective. respective. câte 12 consilieri t precum şi pe 
calul şcoalei primare de Stat a " Alegătorii comunali ,din co- Alegătorii comunaH din comu- primar, ajutor de primar şi ca· 
respectivelor comune. munelerurale formate dintr'un sin- nele rurale form':;\te dintr'un sin- sierul comunal. 

Alegătorii comunal! din comu- gur sat: Apateu şi Cermeiu sunt gur sat: Miniş, Conop, Ghiulita, Alegerea se va efectua in 10-
nele rurale formate djntr'un sin- convocaţi pe zfu de 16 Febru- Sdvârşin, Petrlş, Roşia Nouă (din calul Prirnăriilor respective. 
gur sat: Avram Iancu, Bl"usturi, arie 1930, pentru a alege fiecare plasa Radna), Zimandul-Nou, şi Alegătorii comunaU din comuna 
Hălmag~u, Luncşoara, TtJ/agta, câte 14 consHierJ. Şimalldul de jos sunt convocaţi rurală formată dintr'un singur sat: 
Vârjurile si Almaş sunt convo- AlegătoiÎl c~)mltnali din comu- pe ziua de 23 Februarie 1930, Comlduş, sunt convocaţi pe 
cati pe ziua de 11 Februarie nelar rurale formate dintr'un sat: pentru a alege fiecare câte 10 ziua de 24 februarie 1930, 
1930, pentru a alege fiecare câie Berindia, Cociuba, Hodiş, JercD- consilieri, precum şi pe primar, pentru a alege ftecare câte 15 
10 consilieri, precum şi pe pr!- şpni, /gneşti, Joia Mare, Laz, ajutor de primar şi caslerul co- cosilieri, precum şi pe primar. 
mar, ajutor de primar şi casierul Minead, Neagra, Prunişor. Ra- munaL ajutor ,de primer şi casierul co-
comunal. naşG, Roşia, Salăgeui, Susani l Alegerea se va efectua pentru muna!. 

Alegerea se va efectua pentru Văsoaia. Aldeşti Mâneriiu şi ler- comunele Chiuliţa şi Roş'a- Nouă Alegerea se va efectua tn 10-
com~una Almaş in loc::J.lul Primă~ mata sunt convocaţi pe ziua tn localul şcoalei primare de Stat calul Primăriei sesp :ctîve. 
riei, iar pentru celelatte comune de 17 Februarie 1930, pentru respectivă, iar pentru celelalte co- Alegătorii comunali din comu
din acest grup in localul şcoalei a alege fIecare câte 8 consilieri, mur.e din acest grup la Prlrnă- nele rurale formate dintr'un sin
primare de Stat a respectivelor precum şi pe primar, ajutor d-e riile respective. gur sat: Sinlea-Mica şi Luntreni, 
comune. primar şi casierul comunal, Alegătorii comunaH din comu- sunt convocaţi pe ziua de 26 

Alegătorii comlmali din comu- Alegerea se va efectua pentru nele rurale formate dintr'un sin Februarie 1930, pentru a alege 
ne le rurale formate dintr'un sin- comur;a Cociuca, la casa prima- gur sat: Pduli$, Turnu ş/ /ratoş, fiecare câte 8 consilieri, precum 
gUf- sat: Baneşti, Budeşfi, Bon- Tu!ui, prntru comunele Hodiş, sunt convocaţi pe" ziua de 23 şi pe primar, ajutor de primar şi 
ţeşti, losăşelt Leştioara. Lazur-i, Aideşti, Mâr.erău şi lermata la Februarie 1930. pentru a alege casierul comunal. 

~. r--:; Mermeşti, Mdzuliccat MddnjeştJ, Primăriile I'espective. iar pentru fiecare câte 12 conSIlIerii precurp Alegerea se va efectua ffl 10-
Octşor, Poenari, Polana, Plt.ş- celelalte comune din acest grllp şi pe primar, ajutor de primar şi calul Primăriilor respective. 

, J cutal Rosfoei. Satarda, Ţărmure la şcoala primară de Stat It. res- casierul comunal. Alegătorii comunali din comu-
;' . ...-.Tâmo.yiţa, Va/eu-Maret Vldra, pedivelor comune. Alegerea se va dectua in 10- nele rurale formate dintr'un sin-

Ţoheşcl, eit, Fenlş, Masteştf, Pe- Alegătcrii comur.ali din, comu- calul Primăriilor respective. gur sat: Caporal-Alexa, Adea, 
scari şi Rodeşti sunt convocaţi nele mrale form9te dintr'un sin- Alt'gătoiii comunali din comu- Cittleiu şi lermata~Neagrt1. sunt 

• 

",~- pe ziua de 12 Februarie 1930 sat: Berechia, Bdrsa şi Chier. na rurală formată dintr'un singur convocaţi pe ziua de 26 Fe
pentru a alege fit'::~re câte 8 con- sunt convocnţi pe ziua de 17 sat: Radna, sunt convocaţi pe bruarfe 1930, pentru a alege 
silieri precum şi pe p!imar t aju- Februarie 1930, pentru a alege ziua de 23 Februarie 1930, fiecare câte 10 consilieri, precum 
tor de primar şi' casieruI comunal. fiecare cât~ 10 consilieri precum pentru a alege fiecare câte 14 şi pe primar, ajutor de primar şi 

Alegerea se va efectua pentru şi pe primar, ajutor de primar şi consilieri, precum şi pe primar, casierul comunal. 
comunele Leşt~oara, Cii şi Răd€şti caslE'ful comunal. ajutor de primar şi casierul co- Alegerea se va efectua tn 10-
in localul Primăriei respectivelor Alegerea se va efectua in 10- munal. calul Primăriiior respective. 
comune, iar" pentru celelalte co- calul primărHlor respective. Alegerea se va tfectua in loca- Alegătorii comunali din comu-
mune din acest grup in localul Alegătorii comunali din c()mu- luI Primăriei respective. nele rurale formate dintr'un sin· 
şcoalei primare de Stat a respec- nele ~urâle formate ditr'un singur Alegătorii comunali din comu- gur sat: Olari, ZtJrand, Ch/şfneu
tivelor comune. sat: Chereluş şi Somoşcheş sunt nele rurale formate dintr'un singur Criş, Grdniceri, Mişca, Nddab, 

Alegătorii comunali din comu- convocaţ( pe ziua de 17 feb- sat: Sfânta Ana şi Macea sunt Pddurenl, Pilal, Satu·Nou, Sin
nele rurale formate dintr'un 8in- ruarie 1930, pentru a alege fie- convocati pe ziua de 23 Fe- lea Mare, Ţipar, VtJndlori, Vdr .. 
gur sat: Buhani, Dezna, Don- care câte 12 consilieri prevăzut bruarie 1930. pentru a alege fj· şand şi Zerind, sunt convocaţI 
ceni. Moneasa, Nddă/beşti, Pau in tabloul anexă Nr. 2, publicat ecare câte 16 consilieri, precum pe ziua de 26 Februario 1930, 

, lian, Prăjeşti, Revetiş. Sia tin a- in Moniturul Oficial Nr. 214 dm şi pe primar, ajutor de primar şi pentru a alege fiecare câte 12 
'-. de-Criş şi Voivodeni. sunt con- 9 Decemvrie 1929, p ecurn şi casierul comunal. consilieri, precum şi pe primar, 

vocati pe ziua de 16 Februarie pe primar, ajutor de primar şi Alegerea se va efectua in 10· ajutor de primar şi casierul co-
1930, pentru a alege fiecare câte casjerul comunal. calul Primărillor respective. munaL 
8 consHif'ri, precum şi pe primar, Alegerea se va efectua in 10- Alegătorii comunal! din comu- Alegerea se va efectua pentru 
ajutor de primar şîcasierul co- calul Primăriilor respective. nele rurale formate dintr'un sin~ comuna Grăniceri tn localul şcoa-
munal. Alegătorii comunali din co- gur sat: Cladovo, Pdulişul-Nou, lei primare de Stat respectivă, 

Alegerea se va efectua pentru muna rurală formatA dintrun sin- Odvoş, Monoroştia, Groşii-Noul iar pentru celelalte comune din 
comunele Buhani~ Dtzna şi Prâ- gur sat: Şicula sunt convocaţi (dm plasa Radna), Stejar, Mo- acest grup in localul PrimâriHor 
jeşti in localul- Primării10r res- pe ziua de 17 Februarie 1930 clon/, Baia, Hdltlliş, Perneşti, respect\ve. 
pective, iar pentru celelalte co- pentru a alege fiecare câte 14 Troioş, [Iteu, Cuiaş, Sălişte, Cor· Alegătorii comunali ein comuna 
mune din acest grup in localul consilieri precum şi pe primar, beşti, Obârşia şi Hodoş-Bodrog, rurală formată dintr'un singur sat: 
şcoalei primare de Stat a respec- ajutor de primar şi casierul co- sunt convocaţi pe ziua de 24 Şic/du sunt convocaţi pe ziua 
tlvelor comune. munaL ~ Februarie 1930, pentru a alege de 26 Februarie 1930, pentru 

. Alegătorii comunali' din comu- Alegerea se va efectua in 10- fiecare câte 8 consilieri, precum a alege fiecare râte 10 consHleri 
nele rurale formate dintr'un sin- calul Prtmăriei respectlVe. ŞI pe primar, ajutor de primar şi precum şi pe primar, ajutor dt 
gur sat:Chişindia,Crocna, Cuied, Alegătorii comunali din comuna casierul comunal. primar şi casierul comunal. " 
Died Păwşeni, Regele Carol. rurală formată dintr'un singur Alegerea se va dectua pentru Alegerea se va efectua tn 10 
Mocrea şi M ,roda sunt convo- sat: lneu sunt convocaţi pe comunele: Cladova, Păulişul-Nou, calul Primăriei respective. 
caţf pe ziua de 16 Februarie ziua de 17 Februarie 19: O, Odvoş, Groşii~Nouj, J1teu şi Ho- Alegătorii comttnali din comu 
19aO, pentru a alege fiecare câte pentru a al~ge 16 consilieri, pre- doş Bodrog, in localul Primăriilor nele rurale formate dintr'un sir. 
10 consilieri precum şi pe primar, cum şi pe primar, ajutor de respective, pentru comuna Obâr- gur sat: Şepreuş şi Socodor sur 
ajutor de primar şi c&sierul co- primar şi casierul comunal. şia 13 casa primarului, iar pentru convocaţi pe zjua de 26 Fe 
munal. . All:'gerea se va efectua In 10- celeialte comune din acest grup. bruarle 1930, pentru a alege f 
• Alegerea ,se v~ efectua pentru I calul Primăriei respective. in localul şcoalel primare de Stat I ecare câte 16 consilieri, precu 

comuna PălUşem In localul şeoa- Alegătorii comunali din comu- a respectivelor comune. I şi pe primar, ajutor de primar 
lei primare de Stat a comunei, ne le furale formate dintr'un singur Alegătorii comunali din comu- casierul comunal. 
jar pentru cddalte' comune ~\O sat: Mtlova, Cdpruţa. Btiiuta, nele rurale formate dintr'un singur Alegătorii comunaH din com 
acest g,rup in localul Primărillor Dumbraviţa, Slatirta de Mure$, sat: Şoimoş, Bdrzat,ta, Variaşul nele rurale formate dintr'un s: 
respectlve. Vârddia de Mareş, Lupeştl, Vi- şi Zimandcuz, sunt convocaţi gur sat: Minii, Andrei-Şagu 

omunali din comu- neşti. Toc, Temeşeşti şi Sederhat pe ziua de 24 Februarie 1930, Crucenl, Livada, şi Şotror: 
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sunt convocaţi pe ziua de 2 1930, pentru a alege fecare câte 
Martie 1930. pen~ru a alege fle- 8 consilieri, precum şi pe primar, 
care câte 8 consilieri, prcbum şi ajutor de primar şi casierul co~ 

Cum sunt primiti senatorii şi deputatii 
national-tărănişti de poporul lnşelat. 

.pe primar, ajutor de primar şi munal. 
casierul comunal. Alegerea se va efectua pentru Ingroziţl de rezultatele dezastruoase 

Alegerea se va efectua pentru comuna Wlsenheid tn localul Pri- provocate de nefasta .guvernare" a 
comuna MiOlşel şi Şofronea În 10- măriei, iar pentru celelalte co- partidului naţlonaJ.ţirlnlst, senatorii şi 
calul şcoalei primare de Stat res- mune din acebt grup tn localul deoputatll cel cu diml,lile in alb şi-au 

hot de ris. Alţtt intrebau: .pe omut II,· 
rac daci. le scap' si fure o gAina tlla
sA Constituţia 8A-1 duel Jandarmi! la 
inchisoare, iar pe domnii cari furA mi
lioane. - dupA CUII ziceţi DV, - nu7-
It Pe mine dacă fur un snop de tulel 
pentru vitele lihnite de foame, cum ma. 
tasl Constitutia sA mA pedepseascA?" -
stri RA altul. 

Pective; iar pentru celelalte co- şcoalei primare de Stat respec-I adus amInte de popor, acuma, .când 
ă le apropie alegerile comunale şi lude-

mune dm acest grup in localul tiV. ţene fi au dat raIta pe sate, ca II 
prirnăriilor respective,. Alegătorii comunali din comu- mai ceară inel odatl voturile alegăto-

Alegătorii comunali din comu- neie rurale formate dintr'un sin- I rilor, de cari si-au bătut joc până acuma 
ne le rurale formate dintr'un sin- gur sat: Minfşul-de-sus, Cuvin,' in chipul cel mal ruşioos. 
~ur sat: Arăneag, Dud, Şilindia, Mdsca, Sâmbdfent Sân/eani, Şa- Aşâ, 01. Cstcso Pop, preşedinte1e 
Engelsbrun, Mândru/ac, Traunau gul, Schondorj şi Peregul-Mare ~amerel. tnsotlt de O ceată de patizant 
-~l Zădar/ac sunt convocaţi pe sunt convocaţl pe ziua de 3 5 a dus la Plncota in z.lua de 11 la-

Neamţul Klntz.IR de acolo, strigi: 
"S'a rupt roata, Dle 8Gtioc" "Cum vor
beffi D-ta .şa. de ce s'a rupi?- - tn
treabA acesta, "Pentru cA a stat In 
ploaie ,i a fost flcutA din putregai I -
str'gll mulţ1 mea. 

T , nuarie, când era târgui de slptămtnl. 
ziua de 2 Martie 1930, pentru Martie 1930, pent~u 8: alege fle- Şi peotru ca să se adune oamenii, au 
8 alege fiecare câte 10 consilieri, care câte 10 conSIlieri, precum lăsat să bati toba prin tărg, câod abia 
precum şi pe primar, ajutorul de şi pe primar, ajutor de primar şi s'au adunat vre-o 50-60. 
primar şi casterul comunal. casierul comunal. lncepând sl le vorbeascll, nu avea 

Văzând că nu e glumli, a inceput 
dl BotlO~, cel cu dimli\a tn alb, a le 
lăuda, că 1-1 succes a da locuri de 
Casă la gara Sf. Ana, pentru românII 
din Comlăuş. "Da. - stpgă poporul. 
- dar aceea nu ne spuni, că pentru 
un luger de pămant, de IAngl! garA atl 
dat proprietarului neamt trei În alti. 
parte cu mult mai bun!" DI Bot1oc a
runcând vina pe un' cunoscut advocat 
national-ţărănist din Arad, care s·a 
tovârtlt ln aceasta afacere, şl·a luat 
prietinul si 5'a şters fără de ntcl un 
rezultat. 

Alegerea se va efectua in 10- Alegerea se va efectua pentru sa le ,p~nă un ~Ine, - căci la binele 
calul Primăriilor tespective. comuna Minişul de sus in loca- poporulu\ nu s ~u gândit nici când 

. . ' cel cu demls\lle to. alb, - şi aşa, s'a 
Alegătorii comunali din comu lui şcoale1 pnmare de Stat respec- nAp(]stit cu o furie nebună aspra par-

nele rurale formate dintr'un sin- tivă, iar pentru celelalte comune tldului naţIonal-liberal, pe ciff"-l tnvi
gur sat: Taqţ, Agriş, Oalşa, din acest grup In localul Primă- nuia. că dIn cauza lui na au putut 
.Ohiorocşi Peregul-Mic sunt con- riilor respectIve. tmplinl nici uoa din mn\tele promisl
'vocaţ. pe ziua de 2 Martie Alegătorii comunaH din comu- uni fă::ute poporului timp de 10 anI. 
1930. pentru a alege fiecare câte nele rurale formate dintr'un sin- 01. Cslca6 Pop nici nu a putut sl-,I 
12 consilieri, precum şi pe pri- nur sat· Draut Nadă~ Măder(lt desvolte in tihnă vorbirea, de oarece 

f'o • • 'V" , era intr'una Intrerupt de popor, cu cu- A~a sunt primiti de popor cel eu 
dimisille 10 alb, cari mat incearcll!.-l 
cerşeucl votul1 

mar, ajutor de primar şi casierul Pdn~tul:N~u, Outenbrun, Murd- vlntele: "Jos guvernul\'" "Nu mal ascul
comunal. şeI ŞI Sanntcolaul-Mlc sunt con- tAm pe cei ce ne-au Înşelatl- "Suntem 

Alegerea se va efectua rn lo~ vocaţ' pe ziua de 3 Martle aAtui de minc,unil ll 
"Voi ati făcut sl 

calul Primăriiior respective. 1930, pentru a alege fiecare câte n~ vind~~ vinul pe nimic, ..Iar grlul eu 
Alegătorii comunali din comuna 12 consilieri precum şi pe pri- 400 LeiI "Jos cu roat~l , Vazând ci 

. ' . . . nu o să duci la bun sfarşlt cu popo- crOB e ~untainl national-tăranist 
diD com. lUBulBD. rurală formată dintr'un singur sat: mar, ajutor de pnmar ŞI caste- rul tnverşunat, s'a strecurat dintre si-

Covdsinţl sunt convocaţi pe rul comunal. tenl'înainte ca aceştia sl dovedeascA 
:ziua de 2 Martie 1930, pentru Alegerea se va efectua tu 10- şi altcum ci sunt sătui până în gât In No de Cr!c!an 52~53 al ziarului 
aşi alege 14 consilieri, precum şi calul primăriilor respective. de "binefacerile- partidului natlonal~ natIonal ţărlnist ~Româf.lul" din Arad 
pe primar, şi casierul comunal. Alegătorii comunali din comuna tărănlst. a apărut un articol care, mal mult sau 

Alegerea se va efectua in 10- rurală formată dintr'un singur sat· In zIua urm~toare, la 12 1. c. I?l. mai puţin, loveşte atât in persoana m"a 

1 1 ă A • Cs\cs6 Pop şi-a incercat norocul In cât şI in intreaga orR'lnb:aţi,; hbtraJ3 
ca u prim riei respective. 1 arnova sunt convocaţi pe ziua comuna Ineu, unde tocmai se făcea ln- din comuna Luguzău. 

Alegătorii comunali din comu~ de 3 Martie 1930, pentru a-şi stalarea protopopulul Mlhal Cosma. de· Aparitia articolului DU mi mlycl 
nele rurale formate dintr'un sin- alege 14 constheri, precum şi putat ,1 acesta, cu dimlsla in alb. de loc, dar grosolania miociunHor ,.-
dur sat: Pdncota, Aradul-Nou, pe primar, ajutor de primar şi DupA c:le piţlte la Pânc~ta, nu a arătate in el, cere desminţirl. 
,a/ogovaţ, Rovine, Sem/ac şi Nd- casferul comunal. mai stat Intre. oameni, el 6 a ~us la Spun O-nit dela "Rl'lmâl1ut tl 

{11 a.::el 'ti casa glnerdul nou luI protopop, ulcer- \ fi ~ 4,ac, sunt convoca j pe z ua Alegerea se va efectua ln---. 10- c!năiă vorbeaS'adlJt feresstrl lJOpO- attlco ci af petrecut.8 sea,l'I (\-
,do 2 Martie 1930, pentru a 8- calul primăriei respectivă. rulul ademenit să se adane ia faţa nomastkei mele in comoanl;; z -e;pte --
1 f

' â 16 l' unguri. Este adevăriit cii am ~"'(recl!t, 
ege tecare c te con si Ieri, ~ Alegătorii comunali din comu~ caseI. cum de obi cel am pl'trecut ÎI} L'~ â 

precum şi pe primar, ajutor de nele rurate formate dintr'un singur Nici alct n~ a avut tnsA noroc, căci anII la ziua DUtmlul mpiI: o:!".~ .:J'J l'l 
primar şi casierul comunal. sat: Şir/a, CurticÎ, Şe/fin şi Pecica oamenU nAcăllt' nlt m'l io;etau ca compania a şaphr-<rttg t1 i"l. ci !Q corn·· 

Alerea se va efectua in localul sunt convocaţi pe ziu de3 Mar- Intreruperile: .Jos mtnci~na "Ne-aţi panla a peste douăzeci de Cl>!Hod;t:,l, 

P i W 'il t' ti 1930 I f • f in,elatl" Voi ne~atl saricitt lt .Cu carl au bInevoit _,ii. !ierl1eze 1il1~r"~~:~ 
r man or respec lve. e, ,pentru a a ege. lecare .• c te cAt se vinde azi grAul?" -t,., Uoul 
A ă 1 

Il" ... cu mine zlua Dumelut :;.iiu,.----
leg torii comuna i din comu- 16 conSIlieri precum Ş1 pe pnmar,' dintre cei adunati a &trigat: .OVoastră 

J f d 
'Şi mal zIc. (tot O-oii dela "RUDă-

nele rura e ormate intr'un sin- a]'utor de primar şi casierul co- ati făcut .l ne vindem porumbul f t nul-) că am I tp!\ atâktt :focuri o' 
:gur sat: Satumic, Camna, Cicir, munal. cu 120 ~ Leil" - la care, DI. CSlcs6 arm~, umblind plin lat, de s'a spe.· 
Bltiniul Paul şi Wiesenheid sunt Alegerea se va efectua In 10- Pop a Intrebat pUn de mA~le: .• Cine rlat tot satul. Mie mi se ;:,are tA nu 
cConvocaţi pe ziua de 3 Marti~ I calul Primăritlor respective. ~8!~f~o:r!. s:~::a:e S:;!~~~ă~I e,~;:' s'a sperlat decât VOhlÎcosul fruntaş oaţ, 

, tlrănist. Ion Arde1ean Am tns c:îteva 

Votarea se va face la toate comunele pe bu
letine de coloare diferită: unul pentru consilieri 
şi câte unul pentru primar, ajutor de primar şi 
,casier comunal. 

Votarea va începe la orele 8 dimineata şi va 
continua până la orele 17, cu o întrerupere de 
2 ore în timpul mesei. 

Au dreptul la vot toti alegătorii, bărbafi şi fe
mei, înscrişi în nouile liste electorale, Întocmite 
potrivit nouei legi şi rămase definitive. 

CăMile de alegător se vor elibera dela primă
ria respectivă, potrivit ari. 17 din lege până în 
ajunul zilei fixate pentru alegeri; iar în ziua de 
vot dela preşedintele biuroului, în timpul pauzei. 

Din Sân-Nicolaul mic. 
DuminecA tn 12 lan. a avnt loc io Ca

la Culturali din locaUtate nuota d-Iul 
Ştefan Orozav cu d-ra Aurelia Groz.av. 

Sala Casei Culturale a fost nelocă· 
patoare pentru cel peste 200 de tavl
tati cari au venit să prl7.nutascl a
ceastă cununie şi sI. felicite pe ioacra 
mici, Mărluta Grozav. 

Atmosfera veselă ,1 romlneaacl in 
·care s'a desfăşurat Serbarea cununiei 
precum ,1 belşugul tn care s'a servit 
mincare şi b e u tur ~ toate alt e a 
au dat cununiei măreţia şi fastul unei a
devărate sărbAtorl a satului, a căreiamlu. 
tire va rlmane. multi ani, de pominA. 

Na, I fost IAteanul Ilie 10lif cu sotia 

tarparahisuf (g'văr) dl Nicolae Simion. 
Remarcăm in asIstenţă prezenţa dlor: 

Dr. Adam Iancu. V. Marta, 1011f Vulpe 
Z, D. Handoca, CAp. Cioculescu, Au
reU.n etc. precum ,1 a fruota,ulul 
latre fruntaşii satului Laca Streln. 

Serbarea nuntii a continuat 3 zile 
tn ,Ir cu depltna Veselie a invitatilor 
,1 a tinerilor cari IU dansat aproape 
neintrerupt. 

DI dr. Adam Iancu httro frumoasl 
cuvlntare ocazionali 1,1 arati bu.curta 
ce O simte petrecind eAte-va ore in 
mIjlocul acutel iniltAtoare nanţl ro
mlneştt. I~cblnl tn sănltatea mirelui 
,1 a miresei ,i incbee aducâod multlt~ 
miri aocrulul mare, dlal Sava Groz.av. 

Oor. 

ci dreptatea este pe partea sa. ~ a dus focuri de arml ta CUI te l!\ ~~ __ ~ . 
sub fereastră şi t-a zIs: "Iată mă. Dom- volnlcul fruntaş naţ. tăr. s'" <:;i1~dat, . 
lIule, eu sunt care am strigat! Nu crezind doar cA in casă ta t"! am tr>~. 
este a,a?f< La aceasta Ic~nl nea5tep- MA mir cA uo asemetlea 'folnlc, {mo
tati, OI C5ics6 Pop a tnchls mânlol ta, naţ ţAr. n'a fost tns~) 's p~l1â 4- o' 
fereastra, fArA sA mai aibă poftă a vor- cum ta vre-o ceatl de vnioicl dE,- ... i 
bi poporu1ul. sătul de vorbe late. 0.101 Maniu clci se prkepe tII'" r.l\le 

Gurile rele spun, ci În ziua aceea să dea eu bâta. Ne-a arAtat-o clt ....... -· 
01. Cslcso Pop nici na a mincat de d-lul. voin'cul. tn toamna trecutA când 
năcăjlt. a fracturat maoa vad. de rAzboia Lena 

EI, aşa-i Ole C.lcs6 Pop, cine sa- Iov, dtn Lugllzlu, c'un drug de fier, 
mini vAnt, seceri furtuni şi DVoa- făcând-o &J stea tn spital. De asta 
Itra de 10 ant şi până azi, nu mal vânt am şi zlş că mA mir el n'a fost ta ... ~· 
aţt sămănat, si nu te luperi deci, cA scris in vre-o ceatA de voinici. Saa 
acum seceri furtună, cld poporul sta poate e tolcris ,1 nu ştiu. ea. Asta 
deşteptat ,1 suferinţele ce t le-att ca- n'ar fi de mirat. In orice caz. dacă 
uzat DVoastră au ,ters din iDlma lut pană acum n'. fost Inscris, organt
toatA dragostea cu care vi primea! zaţ1a na1. tir. din jad. Arad Iă nu. . 

Mat rău au păţit-o Don Alexa Bo~ mai intirzie cA pierde ocazia, căci frn
ţloc şi Nicolae Adam, ambii cu dlml- ta,ut nit. tir. Ion Ardelean pe Ulngl 
slIIe in alb, ta comuna Comlăuş, la că este un bun bAtăuş se pricepe de 
l2 1. c. minune .1 &a chefuri. E trIst tn.i el· 

Aceştia tncă s'au dpusttt asupra face aceste chefuri In localuri unde 
partidului naţional·Uberal, aflrmând, ci nu-şi au locul. Aşa de ex., de tind 
din cauza acestuia nu au putut face a .juns pret. corn. Interimare dIn LtI~ 
poporului nIci un bine, el numai rău. glJzAu. mal in fIecare searA trage cite-/' 
Aşa se vede, ci Uberaltt guverneazl un chefultţ stropit C'lt ricbtuti ş~ zeamA 
şi din opozltlet El o zic, nu noI. La de struguri in localul primArIei comu.' 
aceea, cA UberalH ar fi furat banII ţl~ Dale. frumo. lucru din partea frUD-· 
rU, unul diotre ce' de faţă a strigat tI,llor nit. (ăr. dnd face s6 câote te
..D~cl • furat liberalii. pentru .. ma guţele cu racble In locat.a public .. 
inchideţi cel puţin pe unul dintre ,i?" I primAri eL De notat ci la aceste cbe-

DI. Nlcolae Adam., cei CII dlmiala fuleţe il ttne campanie ,1 neUpsltul 
tn alb, a rAspans: Constituţia ţA.f'ii ala cUent al bir tur t lor, P ..... S .. ., tot 
este' intocmitA, ci nu putelll urmAri pe \ fruntaş nat. tAr. .1 ace:tL 
cel ce furA. banii Statutull Auzi D·le, O-dU dela .Romlnul. decit d roage 
ce neadevar spune omul acesta. Un pe cel in dreptsi cerceten cum ~m 
deputat in CamerA, ne batjocureşte sl"rbat eu ziua oumelul meu f mai blOe 
pAnă ,1 Consmutla. Nu ,I-au bătut joc: ... "ce ti toage pe cei in drept, al 
destul de Doi, cI acam a veolt la rind ta mAIori CI frunt .. ul naţ t!.r. ,Il tn
,1 Constituţia. Se poate? De bine în~ cetele Clt zgomotul 'egutetor dIn 10-
telea. acest rAspuns a provocat UD ho· cuul primAriei. Nicolae Meag 
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1 N FOR MAŢ 1 UNI . 
• Tribana Noo.u.illt aeflhtd Ull ziar de pa- C., incepere de azi • Tribuua Nouă-

De ce te-ai supărat, Dle redactor? 
bllrltate el aa organ politic. IIIt trile,te va publica in fiecare nlimdr un Bule- PentrucA in legăturA cu un gest al nu ,tie incă ce a flcut partidul Il'be
decit prin Iprljinul material pe care al-I tin Agricol al Camerei de Aglicultura Dlul St. C. Pop s-a folosit cuvintul rai pentru ţara aceasta io cITe Dsa a 
dau pri.tenll ,i cetitorii ao,trl. a jUdfţu.lui Arad. -? 1 C D 

A.cest 8::1rijin COllSti mai aleI In plata 18 Acest Buldln porneşte oe. la o in- "mltocănle •• ajuns pre~edinte al amerll epttta-· 
tlmo a abonamenbdui. stitutit de stat pusc in slujba intere- l Un cuvânt pe care il deteştl din ţUor? 
RUgăm staraitor pe toti prietenii nostri stJor agricultorilor noştri şi redactarea douA motive: pentrucA e prea tare şi Sunttm noi vinovati că ]a respecta-

cari Mil primit ziaral ia deeursul antalal lui, In cuprins şi exprimare, priveşte pentrucA e iu Itgătură cu atitudinea bila Dsale virstă, OI Şt. C. Pop Ilu·şl 
uecut si binevoiască a achita abonamen· numai Camera de Agrtculturd. uDul penonaglu polltlc pe care Dta mal amlntt'şte la clubul de de-asupra 
tai fie direct administraţiei (Piala Avram Tipdrirea Buletinului In Z;aflll no- (f lui Palcovlts ce-a spus la Banca din 
lanCII 7) contra chitanţi, fie prin mandat stru 1$1 are rostul fxplimat destul dt tI Idolatrlzfzl... Nimic mal e emer palatul Bochuş? ŞI că nu se mal miri 
postal trimis pentru .. Tribuna Nouă- la limpede. tn insuşl Clivântul cdtre Agri- decit Idolul politlel) cum se transformă laudele fn ocări 1-
Banca RGmt2n.ea~cil SucrtTsala Arad. cultorl din fruntea buletmului de azi. 1/ Să recunoaşt~m: cuvâ!)tul nu tre- Suntem 001 de vină că OI Şt. C. 

Abonamentele pe aaul In curS (1930) S8 semnat de O"or. Direcţlunea Cameril. buia folosit (prImul motiv) deşi, dacA Pop trebuie sA fie "i sA rămână in· 
vor Uimite la aceleaşi adrese: Cei cari Hr şi nu angc.jează cu nimic dtrectivele n'ar fi fost folosit d.ta n'ai fi avut acela, timp şi şef al partidului natl
grilbi achitarea lor vor bem/ida de preţul politice in materie. agricold ale partt- . .' anal-ţărănesc (duşman ireductiblJ ar 
redus fii adlUJluiui abonament, chiar după dului al CăfUi organ este ,. Tribuna neaşteptatul pnltJ si-ţI plasezl .po- liberalilor) şi membru in conslllu] de 
ce ziarul i,i va mări costul abonameatu- Nouă." logul (al doUea m.:ltlv) - şi ar fi fos\ admlnistratle al Băncii Româneşti (ln-~ 
lui, prin acea că in eIlrind va apar. ta In cuace ne priveşte, atragem aten- păcatl stltu11e pur liberală)? 
Ilecare aăptăldnl. I ţia prietenilor noştri agricultori asupra Ar fi fost pAcat. •• din alte două Suotem noi vinovaţi C'I tn ciuda • I insemno.tăţli deosebite ce o poate ave~ motIve. Primul: al fi lipsit ziarul la declaratiilor colegilor sAI din partid 
--'" • .- - • .... • pentru ei bogatul materi.al informatll1 care colaboft'zl d si urele rânduri şi guvern. tn ceea ce priveşte folosirea 

(Urmare din plIg. l-a) din cuprinsul BuletinulUI. e ng automobHelor statului, 01 Şt. C. Pop 
scrise cu nerv din eate a publicat a pus şi tine la dispoziţia familiei sale· 

VOIt sd lichideze greşeli vechi şi să • decând sunteţi la putere; secDndul: dIn Arad ftl Conop automobilul Adu-lupte cu o traditie inraită. Atragem serioasa luare aminte a ce- v 
titorilor noştri asupra celor două at- nu ne-al fi dat prilejuI si-ti dovedim nărll Deputaţilor din Bucureşti? 

Nu spunem ca n-a existat bunăvoinţa t1cole din corpul ziarului: cA Ilna este să gândeştl şi alta să-ţi O t Domnule Redcctor, recunosc:. 
şi că pe banca ministerială, nu s'au VORBE şi FAPTE ~t ADEVĂRURI a,ternl gândurile pe hârtie. acestea sunt slăbiciuni. Dar dece ţine 
aflat cafiva oameni, care şî~au pus zi CRUDE şi OUREROASE. Primul, ~da- Pentrucă dta te cODtrazld, dle redac- OI Şt. C. Pop ca ele să intunece mă
şi noapte, munca şi mintea sd poată I tOflt subtilulu1 Elcmto! ~EZAR PE- tor. Te supără cuvântul "mitocănle" Car pentru scurt tlm?p'Ofigura Istorlc4-
dtsnoda incâ/citele probleme ale momen- TRESCU, e reprodus JO mtregime din a vechiului luptător ece apare Osa, 

. . CURENTUL al cărui director PAMFJL (dta eşti impotriva cuvintelor tar; .•• ) in arena frecuşurllor politice Şi dece-
tuJUL Sunt fapte certe: Sunt CITCum- ŞEICARU, este deputat ales pe llsta Dar iţl fac o deosebită plăcere ex- te simţi dta - sjmpll1 om fară nici 
stanţe atenuante vredmce de toată lua· guvernamentală, presll ca "derbedeu de stradă" "ne- legătură cu trecutul istoric dator să-I 
lea aminte. Al doilea, reproduce câteva pas~gH trebnlc"i "venituri nespălată •• Deşi Iei apărart'a? Flgurile i[]trate in Istorie-

Dar rl1'1/ stă mnea aci. In contrastul din articolul .. qESCOMPUNEREA" 9 r!mâa Istolice - şi nici eu nu le pot 
publicat in CUVANTUL al cărui dt~ toate şi încă destule altele se găsesc dărâma nici dtl nu le poti susţlne _. 

stneutor dintre ceeace ni s'a fagadUit rector politiC este şi el deputat ales in acelaş bagaj intelectual al onora- Atunci? 
şi jalnica realizare. pe lista guvernamentală. ţllor propagandfşti al ideologiei na- Sunt sigur că n-ai scris articolul 

in zece ani de opoziţie, un program Amândouă ziarele au luptat enorm tlonal-tădinh;te. pentru aprecierile finale. Dar iată el 
pentru-aducerea la guvern a naţ1onal- AII dlntr'odată te superi. ŞI te superi zău; 

putea fi alcătult pe realitati şi pe ca- ţărăniştilor. Cetlţl ce scriu azi, numai stea ca expres e pe-o jumătate de tari. Căci z.lc! d ta:-
1 pucltatea de realizare. nu pe basme după J5 luni de guvernare a aceloraşi Ca fond te contra zid şi mai şi. "Cei ce ne vin din vechiul regllt au 
\ indrugate. Ţara nu cerea numai decât naţional-ţărănişti... Noi am fost cel ataca ti. Eram in asupra noastră toate drepturtle. EI au,. 

I I atât de sforăitoare baliverne. S'ar fi Ce să mai zicem noi!? drept să răspundem. ŞI-am răspuns dacă vor, dreptul să ne răstoarne şi 
"""" muJţumÎt cu mult mai puţine, dar te- • aflrmând că infăptulriie partidulUi 11- sfintii" Ole redactor, cei ce ne vin dIn 

" meinice infăptuiri. Corespondenti noştfii din ju- beral, pe care cu atâta tinerească Vi,:" vechlul regat au ceva mai puţine drep-
turi decât minoritarll băştinaşi sau 

Niciodată un guvern nu s'a bucurat de! sunt rugaţi sd ne trimită nu- goare l-a atăcat OI St. C. Pop prin nou Importatl din noua Ungarie. tn' 
de o mai totală şi necond,ţionată bu- mai ştiri de interes obştesc, scrise ziarele minoritare - sunt mai presus presa cărora sfinţii dtale - pe cari cei 
navoinţă. Opinia pliblică, massa neîn- citeţ pe câte o singurd pagind de aprecierile Dsale şI că Osa este ce ne vin din vechiul regat DU ştiu, 

, ~ regimentată in nici un partid, presa. ş( sd~şi ia JUln semnitll1rd pro,;:_ c.eL-ttl II I puţIn-chemat. să b.~l ~Ucele să-i împartă in greco-citoHcl şl gr~co 
'", :;-JegefÎţtJt--Wă;natatea, toţi au acordat prie faţd de redacţie rdspunde- pe care le-a făcut şi să spună vorbele ortodoxi - işl publică declarati unile 

politice tn zllele mari ale neamului. , J gllvernului un Cledlt nelimitat. /'vicl un rea informa/iunii. care le-a spus. - Urma cuvântu] ... pe Aşa c.ar fi fost bine să-i laşi pe 
i, guvern altul, n'ar fi culezat deopiJdă, * care·] retragem. "cel ce ne vin ..• • - atât! cât! au mat 
"J O teToale fiscală ca aceea inaugurată I Toti cei cari nu mai vor Iă pri- Nu ne retragem insii afirmările. ŞI rdăm/as 1 din dtOttl cel (tărlora partidul. 

d.e nou.l VintJld al partidulm nallOnal- mească ziarul sunt rugatt să anunţe iată dece. OI St C. Pop a fost unul ta e e-I a paşapor u pt ste gra
ţărănesc. Docdă, tara a fost dispusă I aceasta admini8trattei printr'o carte din sUUpil românismului ardelean. La nlta sufieteaS2ă a Carpaţllor - să-I 

I '-F -F' d podal:i laş; sA· şi ducă neMg~tl in seamă , .. 
. sti accepte toafe sacrl,ieme, liIn ca la· . vârsta de 65 ani şi după 40 ani de amărădunea sufletească de a te vedea 
\" i capatul lor li se promiteau toate mi- 8t:a~j:n~:teca~~as:~:n~~o::;'I~~ luptă politică, un om poate fi obosit şi pe Dta recitând plurarul pronume-

Tflcolele. primesc regulat ziarul Vina este ,1 are dreptul ]a odihnă. Orice stâlp lui personal când vorbeşte de Ro-
, Chiar certll a fo~t clement cu acest numai Il ofICiului postal local şt işl are carIU lut: se 'Dcllnă. Dar UD mâol - dar şi panaşul. 

, ; guvem. Cerul, nliT. ... uta,~ şi pJoIle. Ele nof vom reclama tndată celor tn om I ŞI de cele omeneşti sunt It'gate Fărl nici o exceptie şi mal ales ...... 
1 ncal./. ri, !/u1'. ~,[uJtu, un an agricol, drept. fără să te superi, OJe redactod 

I "nil atât ;" un1H<şllffaf CIUR 11 trâmbi- * şi virtuti şi slăbIclanl. De]a o vârstă 
\ i' 'se ~;I ,; I iT! ';:/: tXOj aut profetice/e apar mal mult sIăbiclunJ1e. ŞI natural ... ____ u.,.~ ....... ' _ ...... _ ........... _ ......... ~._ ... I ...... V ... ~ .... r ..... __ .. 
j cam 're:!"/: o;d.:;~/e; au. ne-ou darliit r ar fi să cauti să ţi le-ascunzi sau, in 
t i.'l (ma caz un an pluvă!esc htai ge- Sâmbi1tl 1 Februarie C., va orice caz, 'să nu le expui la atacuri. 
" A 't t J "") cedente 1 t avea Joc tn siihle restauran-
; neros "eell reCG1 ee r- ,ee "..:; fl- tulUI' Central. BALUL SocI'e- Mai alea când printr'un trecat stră/u-

Fapte. 
,.ro; • Confratele • Voinţa PoporulUI", În-

t bati lrLip1o!!:Jri
i 

;-! I
J
lI veti guSl fu.l.!!!, Uiti I ortodoxe naţionale a cit al avea dreptul la respectul una- dus în aoate de corespondentlil săll' 

si,,~ar cart:să mI hlesu';;;t aceasta pr(Jt... femeilor române. ulm şi la un colţIşor din fresca Isw dm Bucureşti, a adus ştirea demisiei 
~ ;'~;;;r.:....-~~Clt. Lipsa totola '. Balul se va bucura de tot torlcă a inchegărH neamului. guvernului, Jmpfesia a fost ... exce-

Iastul cerut in asemenea OI St. C. Pop nu namal că nu-ci le~tă Am aSIstat la. diferite . . comenta-
de rfRG11ZtlTP şi de pr,'l'ederp

. ne-a fd-. imprejuri1ri. ' Y tll făcute de ţdranll copleşIti de mul. 
eli! sa p'er.1em mana CL'Zuf(J dm Cer. "'tIu comitet de organizare doseşte părtile vulnerabl1e - acelea timea impOZitelor create de Popovici 
--- -- pregMeşte numeroase 8ur- care nu intră fn Istorie - dar~ tempew J -- chibrit ŞI de Madgearu Angm'tiI, 

·5t~Ciai:~W g!lvernului - specialiştii prize pentru delectarea par- rament de luptător, apare ta areua I pelltlll a umple gOluri bugetare f cti-
financiari, c<:.onomicl, agftcolJ, efc. - ticipantiJor. politică şi atacA. Atacă fără să scru- I ve In decursul lina; an. miZeria şi ne-
,,sunt gafa'id ne dovtdeQsca stră/acit .J teze. numai de dngul atacului. Se ştie Iflulfumilfa s'all incUibat aco.lo unde 
cd ru, ~e putea aUfel. SPECTACOLE mamte domnea bund-starea Şi muJţu-

D,:r Doamne! Aceiaşi -speclaUşti, ne 'nsă că atacul - in orice domeniu - mirea. Numdrul' şomerilor a crescut 
i m (l fU n a m, au alcatllit şi 11Ianifes- Oumlnecil 19 IanuarIe c .. ansambluJ se loveşte de apărare şi câteodată şi crrşte, deşi dIstinsul exportator de 
tele .I.!.,m:r'!umi când jtil1t1duiall ca VOT teatrului MARIOARA VENTURA din de ripostă - şi numai când vine riposta carne vie Raducarzu, a IncheIat con
puftc. iatlll t..ar.~ "e-au mmlit? Şl de Bucureşti, va da in sala TEA TRULUt DI. St. C. Pop ]şl aduce aminte cA e tractc cu fabllci f anceze pentru ex· 
ce nc-a', minN;; " CO MUNAL, o singură reprezent6ţle cu la o vârstă inaintatA că are un tre- portarea de muncitori romOni. Liber-

<,o • 1 / fr1 ,'Si t 1 admirabila piesă a lui OI. Bernstein: ' tatea presei, apărată de actualiI gu-
r"lt';. pu sa r.l. mp ome e sun~ M E cut frumos ,1 că ar fi bine să nu ca- veman,' cu atâta Inverr.::unare, e călcaid 

alorflllJ' I~ pentru ga'E' .-A/arma opi- L O l fi t 1 bll Y 

t:.iei p" tliice pe chistia corzstitutionuld. Reprezentatia se bucură de lnterpre- pete ovltu n pArtile vu nera e. şi terft'litd în picioare. Acum, se pre-
0JCC'lo41 de asisttnta al lfltrllnirllor lt- tarea actorilor cari au crelat rolurile ŞI atunci te cheamă In ajutor pe gateştl lovitura de moarte pentru presa !"'. 
becAt', Calc IfcSlperează o incredere a la noI. tn fronte cu O-na Aura Buzescu, dta,dle redactor, şi dta, entuslast apa- legea pentru apara,ea onoarei. Pri!' 
rtzasselor pp c,re o credeam pentru tot- şi O-nU Valent!neanu şi Vraca. loget vrei să ţII in loc pe cont.ra-ata- a~tastă lege r:resa e tncatuş.ată. OPI-
'li'fWna piu(haJ. Rez stenţa fiscala. Os- • 'J t A ma publica pierde ceate ziariStul ger ... , 
'il;tatea pr(.;., " thpă absurda şi ne- L l i 4, F b f t d cant, ca tocu n m nă şi cu melaD- ma77, Karl H Juer, a numit .şcoala po-" 

. 'r'; . "ref! f:: • .:r.;.:u-e Ile: el pllne cdtuşe ce-o rev~te ~ D-I;1 r~~ ;ĂN~:i v: collce mustrări iu guşe, uitând că cel porulUl" iar pa/tidele politice, cel mal 

. ei de a patra puttrl ,~n stat. Toate ta ajutoral cArula al sArit stA lângă riguros control. 
1, reprezenta MISS REVISTA. d t d C' ti A ti rp . e mie.-' lCestea le-am mai vdzut. Le cunoaştem. ta n costum e gladlator polltlc şi me Ş e ms . ce su flZ a p~ , 

>Unt exactstmptomele care au premers cu sabIa in mână găteşte acest gllvern de demagogi, bie-
rgonlei averescane. TotI morţii politici, Cetiţi şi răspAnditi ziarul Apoi, spune, rU~lml1-te, suntem noi ~~I:~:::ă!~!~r::. se Simte obligat sd-' 

, nor la fel. Incep li imputA văzduhul T vinovatI?[ Apăraţi-vd însa onoarea, cdci bilan- ' 
dalnte de a deveni cadavre, De. pe "ribuna Nouă"! Suntem Doi vi n ov a ţi el dupA ful netn.bniciilor e destul de grăfior ... 
'icioOTe.. (.Curentul·) 

40 ani de vlată politicA Dr. Şt C. Pop Aug Mic. 
GIrant respOnZablJ: Z. HANUOCA 

Tiparul TlpografIe! DJecezane, Arad 
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