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manifestul n(ltiona)-Jjjbera)' ciitre (Clrii. , , 
jUT~~I~e ;:\!, ~a~:;!~:l t~a~~Oa~:I_~~~~~:~ t; (and~datH nostri la alegerHe judetene 
crede G.e datorIa luI să se a.dreseze 
Ţ~rel, pentru ca io conştihita luminată 
a poporului român, să găsească spri
jinul puternic de care are nevoe în 
acţiunea de apărare a l!1tereEelor sn
perioare cu care, elstăzi mal muft de ~ 
cât ori când, se confundă însăşi opera i 
de consolidare şi de liniştită de5vO;- f 

u 
tare a statului român întregit. I 
După un an de guvernare a parti

dului naţlonaHărănist. Ţara se gă- I 
seşte tn fata unor mari greutăţi şi I 
primejdii, datorlte pol:t!cei nesocotite 
a guvernului actual, care In locul unei 
opere de înfrăţire şi de! creatiune, duce 
o acţiune de tnvrajbire ş! de dlstru
gere. 

Opera de consolidare a uDităţei na
ţionale este primejduită printr'o poli
tică de regionalism, car,e a culminat 
într'o lege administrativă de adevărată 
destrămare naţ!onaIă; printr'o polltică D-l'Dr. M. MarCLtş D-l Dr. Ioan Ursu 

de incurajare a acţiunilor vrăjmaşe din 1. Dr. lr1.ihai Mărcuş, Director de bancă, Preşedlntel~ orga-
lăuntru şi din afară şi printr'o politică nizaţtei liberale dll1 Ar(iO. 
de descurajare şi de slăbIre a elernen- 2. Dr. Ioan Ursu. avocat, vicepr~şedintele organizaţiei libe-
tulul românesc in provincl!le aliplte, '1 mIe di~l A;'2'j..., . 
unde era nevoe de o mai grabn!că 3. Pasca Ferdlnand. director de bancă, Semlac. 
restablllre şi întărire a drepturilor unui 4. Mâţ Gheorghe, plugar, Şiria. 

neam desroblt. .> I~. 5. Sc/ziiler Iosif, plugar, Sft.-Ana. 
l~ deosebi, acţiunea dusă de gu- , 6. Ştefan Popovici, advocat, Chişineu. 

vernul actual tn Basarabia prin expo- 7. Dr. Valeriu S'1clU, advocat Radna. 
nenţi şi demnitari cari nu sunt decât 8. Cornel Bodea, paroh, Dezna. 
agenţii de eri al RusIei sovietice, do- 9. Musca PRiru, plugar, Comlăuş. 
vedeşte situat1unlle primejdioase pe 10, Szvercsak Ştefan, plugar, Variaşul mic. 
care le poate crela o politică de ne- lI. Berar Petru, plugar, Şleula. 
socoti re a intereselor naţionale în noile 12 Ruj(j Vasilie. plugar, Şumand. 
provincii şi de neinţelegere a nevoilor I 13. Giurgiu Gheorghe. plugar, Radna. 
de apărare impotriva acţiunilor vrăj· 1 14. Horvdth Stefan, plugar, Nădlac. 
maşe ce se incearcă tn aceste pro- 15. Papp Aurel, preot, Socodor. 
vlncli. 16 Buţurca Gheorghe. plugar, Macea. 

Funcţionarea normală a aşezămln- s 17. Pela Roman, plugar, Şebiş. 
telor cODstituţlonale a fost grav sdru- 18. Dimitrie Drdgan, plugar, Nădlac. 
ctnată prin CUDO$Cuta lovitură de stat. 19. Vormiftag Adam, plugar. Glogovaţ. 
prin care s'a trecut vremelnic asupra 20. Costea Simion, r1ugar, Seitin. 
guvernului prerogativele Coroanei şi 21. Axentie Novac, plugar, Pecica. 
prin politica de echivoc la chestiunea 22. Popa Vespasian, plugar, Săvârşin. 
monarhică: iar funcţtonarea lnstltutlu- 23. Dr. Ioan Codrean, advocat, Chjşineu. 
nilor democratice este tot atât de grav 24. Putin Gheorghe. Senior, plugar, Sânnicolaul-mic. 
prlmejduită prin Introducerea cetelor I 25. Suba Gheorghe, plugar, Târnova. 
de voinici organizate tn viaţa publică 26. Re:f Ioan, plugar, Panatul nou. 
a Tărel, care COllstltue şi o jignire 27. Codrean Dimitrie (Tic) plugar, Şiclea. 
adusă armatei eroice şi glorioase care 28. Stoian Ioan Lungu, plugar, Păuliş. 
ne-a dat tnfăptulrea unitatII naţionale. 29. Ardelean Ioan Băltan, plugar, Bogsig. 

care co.,stitue o primejdie reală po~ntru 
viaţa publică a tării pentru Îosăşi nor
mala funcţionare a mecanIsmului de 
stat. 

In fata castel situat/uni partidul 
naţionaLJiberal, constient de urmarile 
prim"jdi()ase pe care activitotea gu
vernului de astâzi le poate avea pentru 
opera de consolidare a stam/ai, a 
pomii actiunea de lummare a Ţarei 
şi de ndeştepture a votului obştesc 

amăgit. 
Ac. astă acţiune desjăşuratd pe tot 

cuprinsul (orez prin ceie peste şaptezeci 
de congrese ţinute dt Qrganizatunile 
judeţene ale partidului naţional liberal 
a dOVEdit puterea de trezire Şl înce
putul unei s(Jndtoase reactiuni în con-
ştiinţa masstlor populare. înşelate de 
demagogia naţional-ţărdnisttl şi dm ce 
in ce mai fncrezcitoare în politica par· 
tlda/Ul nof onal-MeTaL 

* 
Alt, ge rUe j'~dete\Îe şi COl'" '-' . ,;' "t!lt 

prilejul bine-venit pentru ca >:,'i<.C1\ 

votulUI obştesc sa·ş\ fa. 'i '1 ., .. faţa 

de nevoile ce apasă as ,,"'1 " \'>1 Iă-ji 

In imprejurările adu<:.le, iI~ ste,j-:
gert~au ~. tLlse~e ·.J~nsd .. l IA ,:i rp 

depăşeşte mteresele ş{ m\l,;L~ ad~'i

nistrdtiuullor locale. 
Votul obştesc trebue c1p:n Jt trr po-

triva tuturor locercărll'i)r d(' lG.:ătu

şare şi de vlolentare, flf:dil'<:ca .:I;:>:l

caţlunea lui ci "stiti să at; ~: r:- ill<:3.şZ' 

existenta Institutluniloc' (l!'L)c r "tke 
ce stau la temelia statul;l! rolTl~:1 in
tregit. 

Prţn manifestarea liberA şi l ~"şt:-

entă a acestei vot obştesc:. trdJu. să 

se pună sfârşit unei pu,,~ru;;:'i .:.:"r~ 

s'a dov~dit incapabllă să slult 'se il 

luteresele superioare ale statului şi 

nevoile obşteşti aie Tărtl. 
Roadele rbboIului care cu atitea 

jertfe ne-a condus la infăptulrea uni-
titei naţloua.le, nu trebuesc distruse 
prin activitatea nesocotită a unul gu
vern tnconştient de răspunderile pe 
cart le poartă. 

România întregUl trebue apărată 

impotriva destrămArei, impotriva anar
hiei şi impotriva ruinei. .. 

Partidul naţional-liberal tnlelege că 
aceasta apilraTe sa o asigure prin PfI-

1" 

-_~t 

Viaţa economică fi financiară trece 30. Coif Petru, plugar, Hălmăjet le,ea de conştiinţă şi d~ hotdrâre a pa- ...... 
" , 

printr'o crIzA cu proporţii necunoscute 31. Oprea -Ioan, plugar, Bonceşti. 
până acum şi cu urmări dintre cele 132. Ballner Iosif. plugar, Engelsbrunn. 
mat tngrijitoare. 33. Bac Teodor, plugar, Tauţ. 

O politică bugetară de dezordine, 34. Neaga Nicolae, plugar. Luguzău. 
de risipi şI de continuă sporire a Im- _ 35. Coste Qligar, plugar, Zărand. 
pOlitelor, a secătuit puterea de plată 36. Iosif Vulpe, Secretarul organizatiei liberale, Arad. 
a contribuabililor şi Izvoarele de pro-
ductIe ale Ţârei. 

Agricultura a rămas lipsită de cel 
mal insemnat instrument de credit prin 
distrugerea cooperatie!, tar proprieta
tea rurală prtD legea de vinl-are a lo
turilor tărineştl, pusă tn apUcare În 
mijlocul unei grave crize financiare, 
este amenlnţatl sA cadA ia mânUe ele
mentelor străine, tocmai atunci când 

slteanu) improprletărit are mii multă • tiflc.re, tntr~o tarA in care este atAta 
nevoe de ocrotire pentru a fi coasa- moneă de ficat fi atâtea bogAtll care 
lIdat pe proprietatea lui. aşteaptă să fie puse 'n valoare. ' 

Industria lovitA prin politica pătI- Criza de credit şi de consumaţlt. 
ma,A a guvernului care dă toate co- datărltă prlgonfref intreprinderilor na
menzlle de care are nevoe statul In- tiooale. rulnează comertul şi Industrie, 
dustrlllor din tafarl, este amenintati O politici de abuzuri, de favorltlsm 
cu ruina. şi de afaceri realizate in daunl sta tu-
Şomajul sporeşte zilnic şi fără jus- luf, a crelat o atmosferA de imoralitate 

porulu~ chemat sd se rosteascd acum .~ ! 
prin votul obştesc. Acest l10t obştesc. 
trez.it astăzi dm amdgirea în cart !J 
cdzul şi după dureroasa experienţa fa
cutd cu in"edetea u o daduse parti
dului. national-ta,dnist, are datoria să-şi 
apere el insuş' drepturile fi sa Itaducd 
Romatlfu mtugdd pe colea unei vieţi 

de linişte, de buna rdnallialel, de pro-
păşire şI de tlemmta tea nationala tII 
riindul popoarelor lumet. 

Roadele IlnJli an de gUlIerno.re na-
ţional tarani stă trebile ,sd /le un lnvd
Idmânt pentlu acei cQrl ş'aa lasat în
şelaţi. 

(Contiauarea ia pa,ioa W) 
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BULETINUL AGRICOL 
al Camerei de .f\gricultură a judeţului Arad. 

OII •• _ 

A V 1 z. Preţul ccrealelor pe piaţa d!n A"ad in t.ltimele z:le. in urma gcrulu! l!lghiaţi ca şI apa 
dlntr'un pahar inghet~tl. crescând In 

volum plesneşte păreţii rădăcinii, stin
gându-se viaţa din plantă. In astfel de 
cazuri nu este nici-un ajutor, in pri
mele zile Il desprlmăverft se mai văd 
frunze verzi dar după 2-3 zlfe de 
căldură s'au vestejit toate şI Iflrul a 
p'erit. Insă se intâmplă că gerurl1e nu 
.sunt atât de tari, ca să inghete rădă· 
cina. tot aşa nici rădăcinele să ajungă 
la suprafaţă, ci parte numai mlşeate 

dela locul lor, celeace I mediat ce pă
mântuI s'a svântat se poate şi constata. 
Dacă in aşa stare am lăsa semănătu
rIIe, vâoturlJe reel de primăvară le in
gălb!neşte adecă se îmbolnăvesc, In
târzilnd coacerea, ceeace ştim că est~ 
păgubitoare mal ales de nIşte ani in
coace de când au început valurile de 
călduri ce apar chiar pe timpul sece· 
rlşului. 

Camera a contractat o cantitate de 
70 mm. grâu de primăvară selecţionat 
vânturat. curăţit şi treierat. 

Prin urmare atragem atentlunea celor 
interesati că întrucât doresc a cumpăra 
din acest soi de arâu sunt rugaţi a-şi 
tnalnta cererile cel mai târziu până cu 
data de 28 Februarie 1930, la biroul 
Camerei, pentru a putea prelua din 
vreme semâoţa dela magazia noastră 
din Arad Plijţa Mihai Viteazul Nr. 9. 

Pretul semâoţel este fixat la suma 
de Lei 530. Cluclsutetreizecl Lei per 
100 kgr. 

Atenţiune: Succesul recoltei 
mai ales ia grâu de primăvară a
târni dela '1nsemânţare: 

Cu cât se va semăna mai de 
vreme cu atât va f. mai mare po
sibilitatea pentru recoltă bună şi 
cu cât se va semăna mai tirziu cu 
atAt va fi mat mică. 

OeJsăgubirea crescătorilor pentru ani
malele Pierite ~in cauza boalelor. 
Finitu a înconjura adresele nume~ 

roase ce mereu ne. sosesc dela cresca
tor; zadarnic, referitor la despăgubiri 
pentru animalele cazute din cauza di~ 
ferUelor morburi. ca anirax, febra aj~ 
ioasa, (durut de gurd şi unghii) morva 
~tc. Camera aduce la cunoştinţa tutufor 
că nu dispune de fondurile necesare în 
-aceastel privinţă şi deci nu le poate da 
agricultorilor nici Iln ajlltor. Vd închi
puiti să piatd nUII.a; 3000 buc. de ani
male. peste întreg judeţul, şi luiînd va~ 
Ioart medie la 8000 Lei per bucata
docil numai 50'/. despăgubire am da 
agricu/torilo, - ar trebui sa avem 
12.000000 (doudsprezecemlltoane) Lei 
pentru acest scop. cetace durere nu o 
putem satisface din cauza lipsei de bani. 

De al/cum trebue sel observăm Că 

foarte multe pagube s'al putea ineon
j.ra: 

a) Dacă fiecare dintre proprietari, 
când t vita bolnava, ar chema la timp 
medicul veterinar ţi dacd oamenii ar 
asculta şi, la sjatul med.-veterinari al 

Grâu •••. 
Orz •. 
Ovăs .•• 
Porumb 

lăsa să se Juca vaccinarile CaIi sunt 
afât de Importante şi atât de sigure 
pentlU apărarea stocalui de animale. 

b) Dacă despagubirea in caz de 
moarte s'ar face prin formarea asoci
aţiunei de asigurare· reciproca - aşa 

numită mutaala - anume: fiecare a
gricultor confr;bue după valoarea ani
malelor ce poseda la jormareacapda
lului de despăgubire şi cel pagublt În 
felul acesta [şi reprimeşte pentru. (lni
malul pierdutde.la 50'/0 - 80Q

/ o dm pn ţ 
c) Dacă membrii asoclatiuflei in ca

zuti date s'ar deobliga Să preia cu un 
preţ oareşicare carnea vitei tâiată for
lat ş1 a. m. d. 

Şi pe asta ca şi cum aşi auzi Ia ce
tirea articolului pe Pavel şi pe Ioan J 
De ce nu se face dara? • 

Fiindcă azi cu foarle mat;t gre
utate se pot ortaci ş! 5 oameni ca să 
comande o maşină de semănat, care o 
dă Came,a cu 20%-50% reducere. 

Fiindca azi Tlll sunt nici 2 oameni 
în sat care sunt de o părere. I 

In criza agricolă mondiald de azi 
putem invinge numai dacă ne vom pu
tea uni cât de curând tn asocialiuni 
bine organizate pentru cumpărarea şi 
vdnzalta produselor noastre agricole, 
în bănci poplliare, şi asociaţilmi de asi-... 
gura re reciproc. 

Ce mare fierbere tste azi în comu
nele noastre pentru alegerile de pri
mari şi cons/Iti comunale. 

Oate când va înţelege populaţiunea 

noastrd agricolă să arate un astfel de 
interes şi joţd de ch~stiuniIe ei de me
serie, celeace-i poate imbunătăţi starea 
materială? 

N.P. 

In atantiunea proprietarilor de 
mori mici ţărăneşti. 

Din cauză de ordine si pentru liniş~ 
tea celor interesati. mal jos publicăm 
art. 7 din ordinul Ministerului de Fi-

. leL 510 per 

. " 300 " 
" 280 " 
" 270. " 

100 kgr. 

" " 
" " 
" .. 

nante Nr. 152450, din 20 Iunie 1927, 
care zice: 

"Morile ţărăneşti cari fac parte, COD

form legii din categoria producătorilor 
cu toate că in industria lor au şi Ins
talaţ:unl prod!:!cătoare de energie şi 

deci conform ordinului instructIv Nr. 
109334. din 1927, ar recş! că sunt mari 
producatori, totuşi ele mod mici in~ 

dustrii Mi!]~sterul a decis ca acestea 
mori să fie ~lasif1cate ca atare şi deci 
să /it impuse la o sumd fixă ca imposit 
care sumă se va stabili conform nor
melor menţionatulnl oldin instructiV". 

Prin urmare acele mori cari indife~ 
rent dacă sunt sltuate la ţară sau la 
oraş, macină tlunl1Î o singură calitate 
de făhlă In mici cantităţi şi direct po~ 
pulaţlunei pentru consum şi nu pentru 
comerţ sunt scutite de plata alor 2°/G 

Imposit pe cifra de afacul, plătind 

numai UD pau şal anual care va fi Im· 
pus de Comisia de impunere locală. 

Dinctiunea Camerei. 
, . 

Ce trl~UR sa Uil~ă un adeuărat agricultor. 
Mersul timpului din această iarnă a 

cam ingrijit pe agrlcultorl, semănătu
riie neacoperite cu zăpadă, ingbeturBe 
·şl de5gheturHe znnice să ştie că numai 
bine nu le-a făcut semănaturllor prin 
desele strângeri şi tngăduirl păturli 

cultlvatoare ale pământului, stratul unde 
sunt inrădăcinate firele d~ gr:lu, incepe 
a-se mişca. Ce se înttlmplă? In urma 
acestei mlşcarl rădăcinele inţepenlte 

tn pământ incep a-se clătări mai ales 
când temperatura de peste z! intrece 
răceala de peste noapte aşa că ziua 
când pământul se infoaie fjrul grâulul 
cu tot cu rădăcini începe să se inalţe, 
până când rădăclnele ajung afară pe . 
suprafaţa pământului. 

E de ştiut că rădăcina este o parte 
foarte vânjoasă a fIrului dar şi aceia 
să ştie că rădăcina il plină cu apă 

ajungind la suprafaţă această rădăcină 

In aceste cazuri nu putem sta cu 
mâinele incrucişate, ci trebue să miş~ 
cărn să ajutăm planta care suferă ca 
peştele pe ascat şi, Iată CU ce le să~ 
rlm intru ajutor: 

Facem rost de un tăvAlug de lemn 
nu de mare greutate, să fie de un stin
jen lungime, fi 20-29 cm. grosime 
din gorun, cât cu doi cai uşor să-I 
poarte şi indată ce solul s'a svântat 
bine, cam pela mijlocul lui Mărţişor. 

când DU se incarcă cu pământ, prlo
dem caU la el şi trecem peste semă~ 
nături. Apăsând firele eşlte dela locul 
lor, vânturlle rect numai poate tăia in 

• ele, rădăclnele se tncleştesc ~~pământ 
şi planta începe să vll!ţuiască normal. 
o stmanatura tăvdlugitd nu lngdJbeneşte 
nici-odată şi se coace mai de timpuriu 
ca cele netd'ViJlugite. ŞI dacă acuma aţi 
inţeles pentruce şi la ce fel de lucru 
să intrebalnţeze şi cât de mare insem
nătate are tăvălugltul, este dorinţa 
noastră şi folosInţa O-voastră ca să 
vedem io şurile agricultorilor noştri, ,1 
câte un tăvălug de care şi la alte lu
crări mal are nevoe despre care voi 
scria in articolul ce urmeazA ca să nu 
veniţi in confuzie cu întrebuinţarea lui. 

Inginer Agronom 
Carol Stănilol 

Administratorul Fermei Statuluj~Semlac. 

--.... 1 ......... _-

_-.... 1 ......... --

Ceua despre ce se scrie tn toate cărtile, reuisteJe 
şi ziarele agricole. ' 

De un timp tncoace mal tn toate cărţUe şi ziarele se poate cet', 
I!făpati primavara semanatllrile de toamnd. Drept că trebue grăpate dar 
vedeţi sunt aof când mat totâl trebuesc tăvăluglte şi apoi grăpate ,i apa 
dacă se grapă, semAniturlle mişcate dela locul lor cum v-am arătat in ar
ttcolul de mal sus, smulgetl toate ftrele cauzând pagube şi nu foloase De 
acela Doi agrlcultorH specialişti ne trudim a Vă îndruma la zi despre luc· 
rlrUe ce trebuesc flcute chiar ta acel sezoo. Dacă Vă scriem aceste rân
duri mal diD vreme le facem ca să mal facell schimb de păreri ambiţia

oindu-Vă voi intre voi. 
_ Dar 8ă trecem la grăpat şi să vedem dece scrie toată lumea despre e-l. 
1. Pentru aerlslrea 1:.lulul mal alea daca. Iarna a fost zapadă mare şt 

l-a apbat formând o scoarţă asupra pământului care DU ingădue pătruode
rea luminel căldurel şi nici a amezelei de care planta are foarte mare ne· 
voie la desvo!tarea el, fltndcA na·i .tot uDa dacă Doi H uşorăm vegetatia 
sau (1 lăsăm in soartea naturii. -

2. Prin sgârletura tulplnel şi inmultirii 'pământului in jurul ei facem 
ca să tnfrlţească mat tare. 

3. Sfărâmăm muşuroalele de cârtiţe şi bulgl! din toamnă şi uşurăm se· 
~MpL . 

4. Rl1pem scoarta ce am provocat-o prin tAvăluglre ma! din vreme 
aUlţl a o face din cauza tngheţăril semăn!turllor fllndcă aceasta scoartă 
DU ingădue pătrunderea lumtnet căldurel şi umezeJel. 

.....-

5. Strângem toate gozurUe (ii cotoarele rămase descoperite din toamnă 
cari ca o râie au năpădit şi au înăbuşit creşterea firelor de grâu. 

Când să se facă acest lucru? 
Acest lucru in ant normali se face odată ce timpa] a inceput a-se 

incăl:z;i şi numai când pAmintul este uscat, data începerii grăpatului cade 
pe ziua de Sfântul Gheorghe ş\ iată dece: 

a. Dacă a trebuit pela 20 Martie să tăvălugim semănăturlle în decurs 
de o lună rădăclnele apăsate sau intărlt intru atâta eli. coltii grapel nu 
le mal poate smulge. 

b. Dela 23. Aprilie pauă la Sflnţll Gheţari adecă 13. Maia adecă ln 
treI săptămâni firele vulnerate la grăp?t iii-au întremat pe deplin întru aUt 
tncât eventualele scăderi de temperatură nu le mal poate fi vătămătoare 
fiindcă semănătura proaspăt grăpată răceala o ingălbeneşte adecă o îm~ 
bolnăveşte. 

c. Prin o astfel de grăpare ca şi o prăşlre palal se tntăreşte se in
groaşă şi căderea grâulul se mal micşorează. 

d. Grăpatol Se face cu grapa de fier constătoare din 2. sau 3. frunze 
ca să iie acomodeze ondolaţlunel suprafeţei solului, şi nu din lemn cu 
colţtl de fier f:lndcă această grapă ţapănă scormoneşte numai cu colţII 
ajunşi pe ridicătură iar cei din partea de jos nu atlng deloc pământul. 

Gtăpatul se face cu grape uşoare şi cu grapele grele. De peste 20 
aDi de când grăpez semănăturile şi am aflat că grapa mare nu strlcă cât 
de afund să între colţii in sol Dumai să fie pământul ll.scat. 

IngIner Agronom: 
Carol Stdniloi 

Adm. Ferm. Statului Semlac • 
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Guvernul va veni si astăzi cu jagli~ 
duieli inşelătoare. Cetatemi trebue sa se 

Jereasca de a mai cădea victime ale 
demagolZiei care Înşeală astăzi, după 
cum a Înşelat şi eri. 

Astăzi votul obştesc trebue nu numai 
să se apere, dar are şi datoria să spri
jinp cu bărbăţie re acel cari, prin po
litica Jar, ti apăra impotriva acelora 
care incearcă să-i lflcătuşeze şi să~l 
înşele din nou. 
Apărând votul vostr:1 apăraţi inte

resele şi vIitorul Ţarii. 

lată datoria cea mare a cetiiţenilor 
votului obştesc În al~geriie comunale şi 
judeţene. 

I In numele acestei politici de apărare 
a România Mari, dă astăzi lupta par
tidul national-liberal. 

Biruinţa acestei politict va însemna 
readucerea Român/ei intregite pe calea 
flfeas'că de consolidare şi de propăşire 
pe toate Ulrâmurile. 

BirUInţa acestei politici va da fac
tori/oI constltutionali putinta să-şi im
împlil/ească s :lfcina lor d~ apărăţori 
permanenţi ai intereselor superioare ale 
.statului. 

Biruinta acestei polttici va Insemna 
că alegătorii votului obşttsc, ştiind sa 
apele interesele gospodatiei locale, ştiu 
sa apere şi interEsele mari ale Ţarei, 
atât de grav primtjduite prin toată ac
ţiunea de guvern a partidului national
.ţar{mist. 

Această biruinţa nu poate fi dobân
.ditd fără cunoştinţa vie şi bărbdteascd 
·a cetăţemlor votului obştesc. 

Prin hotărârea şi curajul ce vor do
vedi in lupta de astăzi, ei sunt chemaţi 
sa apele şi să asigure intărirea Româ
niei Mar; injaptl/.!tă prin eroismul şi 
prin jertfele luptelor de eri. 

Cu legea in mână şi cu cea mai ne-
1nfrântd energie, ei sunt datori sa lupte 
împotriva abuzului administrativ şi pen
.Iru liberul exerCIţiu al dreptului de vot. 

Partidul naţional.liberal va fi în 
mijlocul 10f şi alătur; de ei in această 
luptă pentru Ttspectul legalitatei şi al 
libertaţilor cetăleneşti. 

Partidul natlonal-Itberal aşteaptă cu 
·deplnă iDcredere sprijinul luminat şi 

hotărât pe care cODştlinţa cetăţenească 
a votului obştesc, îl datoreşte operei 
de salvare a României Mari de pri
mejdia destrămArei nationale a anar
,hiei socia.le şi a ruinei economice. 

• 

In numele partidului naţional-liberal 
VintUl 1. Brătianu 

Calul troian. 

Răvaşul unui plugar. ~tHtul ~rDu~3~ă ~nmHjul. 
flctluitatea noului protopop din Ineu. mihlli Cosma, azi şI deputat In preajma UDor noi cORcedleri de lucrători 

Am cetit şi eu, nu de mult cif!sem sa alld pt Dl prota cum serveşte în la rabriCi ,,18tra l
(. 

în foae ca în comuna lneu tnsuş Prea biserică, fiind aceasta prima lai DII.- Din sursA. siguri aflăm că uzinele 
Sfinţia Episcopul nostru Odgolle în- mineca de când l'am instalat. societă11i Astra din lccalltate va licen-
sOtlt de DI preşedinte al CamerU Dr. Mă dusăi dar la biserică dar DI tia din serviciu pe ziua de 15/11-930 
Ştefan Clceo Pop, Gitta din Şiria şi proia ca'n palme. Intrebăm pe crâznic un nou contingent de lucrAtori, cari 
alţi mari domni au făcut CÎ'lstea lui unde-i DI protă el să râde şi imi zice: vor mări numărul ,omerUor dela a
DI Cosma Milzai ca sa il introducă "mă fracie doar nu ai Clezut tu ca proape 1400 existent, ]a circa lOOO in 
în scaunul protopopesc şi sd îl deie daia s'o fărut :eI plata ca să vie la perspectivă. Fabrica VI incunoştinţa 
brâul roşI/., cu toate că acest domn biserică să sliljeascd; el acum o pie- pe fiecare lucrător inci din ziua de 
pdrinte in viaţa lui doar numai în bi- cat cu DI Bogdan, cu administratorul .]/11-930 conform contractului colectiv 
serică ia reverenda pd fel iat prin şcoalei copiilor ăi cu mintea slabă d/Il ce-l au trlmetâ[ldu~i preavlzul de con
târgUI! la adunari politice vorbeşte Ineu, să îi jare pe voinicii din Gura- cedlere airect ]a domiciliu, spre a e
mai urât decât un cociş Lucru că or Mii. losaş şi losăşel". Ne ştiind că ce vita nemulţumirile. 
venit aşa mulţi domni la instalarea fel de naţie şi ce ocupaţie au voinicii Imprejurărlle şi caazele acestor con-
lui nu ne mird, dar ne mird un alt deOO1ece la noi nu sunt d'ăştia. iar cedleri sunt următoarele: 
lueru şi aici şi noi credtm cti de data văd pe crâznlCu[ că râde şi imi spune C. F. R. datorând peste o jumătate 
asta Dl St. Ciceo-Pop 1-0 p:Jcălit pe "să vede că nu cete şti novele ori nu miliard de lei uzinelor Soc. Astra şi 
P,ea Sjinţitul nostru că din casa unde ai cetit eli voinicii din fosaş au în- neplătlndu-le, fabrica a fost nevoitA. 
era şi Prea Sjinţltul Dl Ciceo Pop cercat să omoare pe Iăutaşlil lor tată I In că de anul trecut să concedleze 600 
a calltat să vorbească de politi'că şi să ăla cu patru copii JiI~dd1 nu li-a sclut lucrători, păstrându-şl iocă 1600 lucră
provoace cd oamenii nemultumlll de să le zică .. Roata". 

A ~rL • 
atâtea promisiuni şi minclItni sa înjure cum m'a lămurit şi eu şi zic: 
şi ei. (Au şcoala D-/ui Cosma). 'Damne dd minte lutllror proştilor dr~- La 1 1 XI 929 C. F. R. au promis 

DI Mihai Cosma care la rândul său mi şi mie că în parohia mea ca mem- plata datoriei şi au incheiat un con
au făcut mult bme locatto/ilor dm co-1 bru al scaunului de prota din fneu, tract, pela care le angajau I face o 

nouă comandă de 150.000.000 leI. muna Mânerău sunt împărlindu-le tot am votal la prota pe Cozma şi acum 
pdmântul lui Cristian. (Cu toate ca în I Dsa in loc să se tie de biserică să Pe această bază u:tloele au investit 
comllrza Mânerău sunt încd indreptătiţi duce sd ieie jură mântui şi să încurajeze capital uri insemnate pentru materiale, 

in vederea acelor comenzI. 
şi cari nu au nici o breazdă de pc}. la luol/.ri criminale şi pe acel nenorociţi 
mânt DI Cosma au cumpărat un cas- numiti voiniCi. cari sunt ademenfţi de pană la facerea acelor comE-n zI, fa
tel şi o moşie de 67 jl/ghere cu suma oameni slabi nUfRal pentru fapte şi brlca a mai concediat tncă 300 locrl
de 127,000 Lei,) şi ca să arate de ce lucruri slabe. tari, cărora insă le plăteşte IalarluJ. 
popularitate se bucura au plecat cu Şi acuma după ce tol eu fam votat spre a-I păstra in vederea acelor co
toti D-nii la Mânerău. Aici au fost pe Dl Cazma şi dt depJltat şi de profă menzl. 
întâmpinaţi de preşedintele comisiei vă zic voud f/Oţi tărant văzându-1 C. F. R. insă au plătit numai o mică 
interimare de hoclerul satului asistat candidat şi pe lista cu roate la con- parte din datoria veche, iar comanda 
de vllcaru[ şi purcarlll satului caril.au siliJll judefan.. inainte de r.e plecati de nouă prevAzută in contractul din I/XI 
făcut şi o serinada cântându-i cântare acasa tineti-vă de obiceIul vostru creş- 1929 nu au mal făcut-o. 
lumească. ..Frunză verde polomldă, ttnesc lamâind masa de Irei ori împre- Ori pe lâog!i investirea .:aplhlurl1or· 
pllnă-i ţara de omIdă" ş. a. mai de- jur şi ziceţi: Fereşte-ne Doamne de pe material, în vederea c,'n:ea 'lIGr cu 
partt. sdlan şi să ni se usce mâna dacă vom cari au fost amăglte.~l'nde Astra 3U 

Ca membru la scaunul de profd am voia roata. ~oclişer lo.an mal avut nevoie de t.anl peutru P',1.t3 
. din Sintea-mlcl I ] il' A t prms şi eu cai la cocie şi plec la fneu alegător la scaunul <:e protă. persona u u • pe cir 1-4l lmpmm ~l at 

VREŢI: 

- linişte in Ţară, 
- ordine şi cinste in cheltui rea banului luat 

dela voi 
- înlăturarea risipei şi 1\ minciunel? 

VOTATI I LISTA Ro. 2. 

nu VI fi cuprinsă nici când de către 
grecI. Spunea mal departe omul nostru 

dela bănci, plătind EisHeJ df1bfl.o'tl. 
Cum uzinele Astra au omIs sI! vadă 

in contract clauza asupra intăn!erelor 
de plată, spre a .Ja:::e faţă ;sitc2.t!ei, 
fabrica este nevoită să cCllce1!tn .. a
cum alţi 600 lucrători pe l:1og:i rei 
concediaţi anut trecut; in plus, nu se 
ştie ce va fj de soarta c,~lor 300 l;,:
crA.tori concediaţi şI pl~: ti de fa~tld 
fără a se pretinde servlclu. 

că grecii l-au ~bâtut crunt şi l'au legat 
'Inainte cu 3000 ani era un crIncen să moară de foame, pentrucă l'au 

"iubolu intre gieci şi intre troiani. care privit ca spioll al troillnilor. 
a ţinut 9 ani, fără ca grecii să poată Piini de bucurie trolanil, că au 
cuceri Cl"tatea Troia, deşi tşi pusese.-ă aflat secretul de a apăra cetatea de 

Alegători 1 

Este de prevăzut că vor avea Joc 
mişcări la cari vor recurge şomerll 

vechi şi noi din cailza cc'1':t'dierHor 
tn .masă. ŞI nu sunt mUfic;torl ziua,1 
cari sA poată ft plasatt la ortce muncă, 
ci sunt lucrători profesionişti. cela;e 
constltue alti dificultate, 

'toate puterile şi jertfiseră multe vieţi cucerirea grecilor, au deslegat indată Ştiţi cu ce se laudă na-
in acest scop. pe omal nostra. împărtă,indu-I de 

Cauza care a pr.vocat acest mare multe onoruri, - şi au tras calul in ttonal-ţaraniştil in mani-
rAzbolu a fost, că Paris fiul lui Pria- cetate. Când se intre fnsă cu el pe festul lor? 
mOi regele Troli, a furat pe frumoasa poartă, observarl, că este mal inalt Cu ,,0 repartizare dreap-
Eleoll loţla lui Menelaos. regele decat aceasta şi pentru ca să nu-l tă(?) şi cinsUtă(?!) a sar .. 
Sparte!. vatăme cu nimic, au dărăl11at zidnrlle cineJor" şi cu infiintarea 
Văzând grecII, că toate Încercările de asupra portii şi aşa, l'au trai in I directoratelor regionale 

de a cuceri puternica cetate suot zi. cetate, intreg. . I 
darnice, s'au folosit de un foarte in- Mare veselie in cetatea Trola, Se şi a miniştrilor fără por-
geolos şiretlic. Au făcut adecă din înclnie un oipăţ straşalc, ca beutură I tofolii ..• 
lemn un cal foarte mare, pe care l'au muzlci şi cu jocuri că au scăpat de Dar, dându-şi seama că 
aşezat pe roate. In acest cal au vârât greci. In cele din urmă, se imbătară v'au sărăcit, făgăduiesc-
prin o aşă secretă, 30 soldati, dintre toţi de bucurie, incât numai ştiau de iar făgăduiesc-mari re-
cei mal vitejI. Lângă calul uriaş, au el. forme economice ... 
lăsat pe an grec. legat de mâol şi Peste noapte, omul care fusese le-
de picioare, imbră'!at in vesminte I gat lângă cal, a deschis uşa secretă Dacă-i mai ţineţi la pu-
• chlmbate. Terminate toate acestea, şi eşlră din cal cel 30 viteji greci, tere! 
grecii s'au făcut că pleacă cătră casă, I cari aprlnseră apoi cetatea din toate Cei cari nu s'au :săturat 
renuoţând la cucerirea cetăţii Trola. părţile. Mal deschisă ,1 poarta cetătll incă de făgădui eli şi să-

lodatA. ce s'au convins trolanii că pe unde Întrară oştirile i'feceştl, rein~ răcie să-i voteze pe na-
s'au indepArtat oştirile greceşti. au toarse în timpul nopţII. ţionali-ţărănişti ..• 
eşit din cetate şi· au găsit calul de pana. să se deştepte trolanli di" T ţ1 ii J ti 
el, pe omul legat, care acum se vA.eta ~ o. oamen cum In. 
şi blăstărna pe greci. Ivtrebându-i amorţealil, cetatea ardea şi se începu votează I linie dreaptă de 
că cine l-a 1 e gat şi pentruce au un măcel groaznic, in care aa pierit pe lista Nr. 2. 
făcut şi lăsat grecII calul de lemn, foarte mulţi trolanl, Iar cetatea ruinaU 
omul a spus, că zeii grecilor au pre- căzu in mânlle grecilor. 
vestit cucerirea cetă11t in cazul când Aceea ce s'a întâmplat cu cetatea 
trolanll nu vor putea dace calul in 
cetate, Intreg, fără a.1 rupe ia bucâţi Trola Înainte- cu 3000 ani, s'a făc:ut 
Iar dacă trolaollor le-ar succede să in ţara noutră, cu ocazlunea venirei 
ducă calul întreg în cetate, aceasta la putere a guvernului Dlai Manlu. 

Acela, cari inainte cu un an au 
tras pe 10afă calul trolan in cetatea 
noastră, poartA răspunderea tutaror 
relelor ce ne-au ajuns. EI iunt acela. 

I 

Această criză nu este tnsă numai la 
uzinele Astra, deoarece suntem infor
maţl că şi uzinele • Călan<ll din judeţul 
Huoledoara sunt tn aceiaşi situaţie. 

Guveroal va colege noi roade depe 
urma speciallşt!lor săi Mihail Popovici, 
Virgil Magearu şi Sta o Vîdrlghin, aşa 
precum au cules la Lup~nl depe urma 
lui Roszvăry, Munteanu etc. 

A. Cioculescu 

cari s'au lăsat amăgiţi, votând cu 
roata, fără să ie gândeal1că, ci pe 
aceastA it! aşezat calul troian cel • 
blestemat de cei ce sufăr şi vor mai 
suferi incă J până când cei 30 cu ba
gajul lor necinstit vor conduce des
tinele acesteI ţări, ruinatA azi, cetatea 
TroJa. 

Acum. când stăm in faţa alegerilor 
comunale şi jlldeţenf', cari sunt proba 
de viaţă ori de moarte a guvernului 
O-lui Manlu, oamenii să se gândeascA 
bine ce fac. Să-şi aducă aminte de 
suferinţele scumpel noastre ţări, şI de 
fericirea copiilor şi a nepotilor lor 
votind pe calea cea dreaptA nu cu 
roata pe care este aşezat ajarisitul 
cal troian, cu murdarul său conţinut. _ ..... --
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, Cine fură ~anii tarii. 
In coloantle acestui z;ar sa scris 

mai de multe ori. ca sarmana noastra 
ţaTă a ajuns pt mâinile unor hsipitori 
tari se îmbogăţesc pe spinarea contri
buabililor. 

Nici când nu am fost desminţiţi în 
cele ce spuneam şi nu am fost daţi 

nici trz judecată, pentrllcd am sustinut 
numai adevarul, care nu se poate as
cunde. 

Pâild când erauln opozitie, D-I Maniu 
şi cu oameni sai strigau in gura mare, 

. ca liberalii fura ţara. Acestea erau 
votbe late, crezute numai de naiVi şi 
erau lansate cu iezuitismul propriu ce
telor D-lui Maniu, de a ademem oa
menii În tabara 101 şi de a se prezintă 
înamtea alegatorilor în cele mat curate 
vesmirite de vestale ale binelui public. 

In a:eloş timp însu$ D-I Maniu se 
/dllda cu multa emfază 'şi cu gesturi 
lDrgi, Că va introduce În tara .,ordinea 
şi onoarea·, dacă va ajunge la putert, 
ia! despre mantpfIllarea banului public, 
zicea: .Sllb guvernarea mea, banul 
Sfânt 01 cordribuabilllluf, nu va fi pri
lej de "SCALDE CALDE- pentru par
tizani. Din potrivd, ei vor simţi efectele 
desagrtabile dar intătitoare, a unor 
adevărate "SCALDE RECI". Nimanui, 
nici un ban nemuncit din griU 1" 

Naivitatea oamenilor cari Văd numai 
până in virjul nasului, a facut ca par
tidul naţional-ţarănist să ajur:gă la 
putere. 

- C:ne ţi-a dat pământ? 
- Partidul Naţ.-Liberal. 
- Cine ţi- a dat dreptul 
de vot? 
.- Partidul Naţ.-Liberal 
- Cu cine votezi la 5 
Februarie? 
- Cu lista No. 2 a parti
dului Naţional-Liberat. 

Cu linia dreapta I 

Toa/ă obnegaţiunea, tot devotamentul 
şi toate principiIle umanitare. patriotice 
1i naţionale ca cari se mândrea pânrJ 
atunci acest partid, au jost pllse in 
cui, ca tot atâtea obiecte invechite şi 

ruginite, iar in locul lor s'a înt, anat 
ceL mai dtsdvâr$it egoism, cea mai ne-

, . bună alergare dUPă căpatuială şi risipa 
cea mal pronunţată din câte s'au cu
noscut pâna Ilcuma. 

In decursul tlmpll/ul, aleşii nu şi-au 
mai adlls aminte de alegatorii lOt, 
poate numai într'atâta, ca le-au ridicat 
dările pâna la imposibil. Nu s'au mai 
îngrijit de implinirea 'rumoaselor pro
misiuni, ci toţi, dar toti, s'all ndpustlt 
ca nebuni asupra avutuiui ţării. aSlJpra 
banului public, dupa fiamânz;rf de 10 
ani fn opoziţie, projesând deviza: 
• acum, ori nici odata". 

Pentru ca sa lnţeleagd toaUJ sllfla· 
rea româneascajaptele guvernului D-Lui 

-.r-. Maniu, specijlcam după ziarul "OR
DINEA· din Bucureşti câteva Isprdva,i 
sdVârşite fără de laşine de catlt aceia 
cari se r,umesc naţional-tăranişti, fn 
dauna statului nostru, ca sd se vada 
şi mai limpede cat preţuesc promisiunile 
D-lul Mania şI ale oamenilor srJi. 

Consilieri tehnici, misiuni in străi-
Dă tate ti voinicii. 

Ca sa It satisfaed nesaliul mal 
ITUlUO' partizani politiei, s'alt creal pe 
lângrJ dijeritele ministere 218 posturi 
de consilieri itehnlc;' pentru cari $' au 
pUltit din bugetUl tărli 218,346,(}()Q Lei. 

Mal rămânând Imd partizani politici 

*. f"l .... ! ... t .. 

nesatisjăcuţi, au fost numiţi 5745 fanc- părţit o jrumoasă sumu/Jtd din Jondu
ţlOnari supronumerari. cari lnghit fru- nle secătufte ale C. F. R· dupa cum Uizite ~nlitice in juuet 
moasa sumă de 87,416000 Lei (Inual urmează: Stan Vidrighin 250,000 Lei Duminecă 26 Ianuarie DI Mihai 

Sau jorme;! şi sau institut! 785 Mereu/a: 100,000 lei. Boca şi Roman şeji Mărcuş preşedintele org. Dt DT. 
comisiuni, consilii de administraţie. emi- de cabinet, câte 50,000 Lei, Radu: ştf de Ioan U rsu vicepreşedinte şi Dt 
sari cu misiuni In străinătate, etc. cari serViciu; 80,000 Lei, IS8ravnic (aradanl): Dr. Adam Iancu secrttarul ge
au stors din bugetul anului trecut 60,000 L~I. directorilOr Micles:.:u, Co- neral al orr;anizaţiei noastre, au 
475,316,000 [, i. dreanu, Panadopo!, etc. etc. câte 40,000 vizltat comunele Pecica, Sem/ac, 

Cu diferite sabărl, între cari şi cea Lei, subdirectoriior Rass, Macovei, Sd- Seitin si Nădlac. Pretutindeni 
din Alba-Iulia. s'au cheltuit 315.820,000 ratianu, Brucker, Cristta C precum conducătorii noştrii au fost pri
Lei. şi câtorva ştfi de serviciu. câte 20,000 miţi cu un entuziasm şi o dra

OrganIzarea bandelor de voinici a Lei. SinglJri Bw('ker şi Cristea Ţtodo- goste deosebită manifestâoâu-se 
absolbit numai din bugetlll anului tre- rt~nu au .1ffuzat bacşlş~l" cerand, ca r poporul cu lns~fleţire ~emru par-: 
cat respecta!Jila sumd de 86,412,000 Lei orz ce pnsos de sum:' sa fIe dat pen« tidul naţional-liberal aSlgurându-l 

In chipul aCfsta, 'I1ordinea şi onoarea" sÎonafi[or muritori de foame, sau su- ca la rândul lor, in ZiUa de 5· 
vesUe de D-l Maniu ne costeaza colo· primatilof dm serviciu. Februarie, vor vota Hsta partl-
sala sumă de 1 miliard, 183 miliocne, I Toate c~le înşirate pâna aci, .~unt dului nostru. . . 
310 000 Lei. fapte, cart se pot dovedi cu acte ofzuale Asemrnea au fost VIZitate co
..-------------- I ["fata acestar fărădelegi Sdiobltoare munele Sf. Ana, Sintea-mică şi 

Frate plugar, I din cari se reoglindef'Za, .,ordinea şi Zdrand de cătră Dnii adv. M.ăr-
Inainte să-ţi dai votl'! I onoarea" Dlui Maniu şt a oamenilor cu!escu şi secretarul partidului 

. săi, mai ieste cineva care culează sa I. Vulpe fiinlj primiţi cu aceeaş 
ch!bzuies .. te ce-a f:'!cut I 1 h 1 ţ' A d â b spe e arapu, sus :nan, ' CA SI1 guv:,- dragoste şi entuziasm. 
pentru tine partidul oat· - nul national-ţărănlst sau rnilodus cm- In vederea campaniei electorale 
ţărănesc din tot ce ţi-a sta şi legalitatea? a sosit in localitate şi vicepreşe-
făgăduit.. Iată de ce ni-se ~uce fara p~ râpă.' dintele org. noastre, DI profesor 

Apoi votează cu lată unde se duc ŞI cum sunt mafl!- universitar Dr. Dimitrie Mano-
Credinţă I I pulaţi banii contribuabililor! . lescu CClre va sta până după ter-

'--------------..:. Acum ~nţcl~ge.m pentru ce sUfer~agfl- minarea, alegerllor judeţene în 
Furnituti in fam\lie. 

Fumitu'rile pentru ministere se fac 
cu totala descons;derare a legii despre 
conlabilitatea statului, dupa cum !Ia 
facut şi cu furn;zarea tmprimatelor 
pentru Ministerul de Finanţe, cu ser
viciile sale, încredintându-se prin ord. 
Nr. 237,404 din 18 Octomvrie 1929, 
1'1 TipogTo!iile Unite" să execute fără 
L1CI7 A ŢiE PUBLICA, toate acele 
imprimate. Explicaţia?' Preşedintele 

consiliului de administlaţie al Băncii 

Urbane, care jinanteaza )1 Tipograjtile 
Unite", este D-l C. Anghelescu vice
preşedintele CameTii deputaţIlor, iar 
membri în actl consiliu: D-nii Sever 
BOCII, Mironrscu, Pop şi alţi fruntaşi 
naţional-ţt7.rănzşfi. 

Lângă ocolul silvic din Sinaia s'a 
lucrat 13 ani şi s'au cheltuit sume 

cuItufa, zndustna şI comerţuL Prz:epem mjj~ocul nostru. 
pentru ce au disparut 30000 firme 
din amărâla noastra ţară, dtcând gu
vernează partidul naţional-tarănist. 

Mai cutează cineva să sustină, că 
din cauza afirmativelor fUfaturi ale 
liberalilor nu a Plltut jace nici un bine 
pentru tard partidul naţional·ţiiJcJnist? 

Liberalii rzu au furat, că::! dacă ar 
ji facut aceasta, ar fi inchis cel puţin 
pe unul dintre ei. Nu ştim însă ce vor 
face mâne-polmiî.ne acei naţionaii-ţără~ 
nişt/, cari şi-au vârât măinile pâna in 
coate în banii publici. 

Ce zice la toate acestta DI. Csicso 
PoP. cel care a strigat şi mai deunazi, 
ca libualii au jurat banii ţării? 

Domnilor, nu vd faceţi de râs cu 
astfel de minciuni, căci lumea şi aşa 

nu vă crede! 

A!egători! ~ t 
Votati I linia dreaptăJ 

Un uoinic. 

enorme pentru asemenirea lâpelor, re- . .. 
gularea sCllrgerii apelor şi crearea 1 VeZI bama dm OchIUl tău 

In Comuna fruntaşă Curt\ci George 
Brădean zis Cocoşel care pe t\mpurlle 
revoluţiei a fost comisar de bolşevici 
În Dumele PartIdului Naţio:Jal-Ţără

Dese tae şi spânzură, ba, ceva mai 
mult; pentru ca lumea • să se inscrie 
in Usta de voInici, a început să spun. 
că prin tnfllnţarea gardei de vQlnici 
azl or da afară pe popii din sat ma· 
ne pe notar şi apoi pe perceptorul a
vând ei in drept să facă ce el vor 
crede de bine. Nu ne miră faptul a-· 
cesta căci iosnş Dt Dr. Ursuţiu şeful 
voinicllor, l'a confirmat intru totul pe
Cocoşel când. la intrebarea oameni-
lur: .care este scopul Infiintării aces·' 
tor garde de voinici?" răspunsul a
fost .numai volnlcilor înscrişi le va 
putea comunica". Cocoşelule, noi ştim 
bine cum al ajuns la 40 jughere de 
pămant şi la mai'uia cu 300.000 Lei;. 
Doi rugăm pe OI Prefect să te astâm
pere, ca, dacă nu, atunci noi iti vom 
tăia creasta dupA cum ţi-a spus chia!'" 
prietenul Dtale ia piaţă; şi nu uHa că· 
procesul penal Încă nu ti- s'a terminat 
şi numaI boala te·a scăpat să DU stai 
astAzi ta pyşcărle locul care ţi s'a, 
pregătit ,1 de care nu vei scăpa. 

unui parc ,mo~em, demn de inse~nă- [ şi nu vorbi pe altul de rău. 
tatea localttdtlt. • Duminecă uni i dintre m e m b rit 

Rubedenii., 
Un cumnat al D-lul Sever Bocu. 

D-I 1I.-coL Manolescu şi-a pus ochii pe 
acest loc admirabil, cu gândul sd-şi 

ediftce chiar acolo o vilă. D-I Sever 
Boca ajuns mi n i str a, a exoperat 
la Casa Padurilor emiterea ord. Nr. 
15,283/1929 prin care se cedeazd lo
cul cu pricina, deşi iln inspector ge
neral a pus ;rezoluţfa: .Sub nici Ull 
motiv, nu se poate incuviinta vânzarea 
de teren particulari/ar, din pădurile 

statului". Ca toate acestea, terenul a 
jost dat, contrar dispoziţiunilor legii, 
căci era 'Volbă de cumnatul unul mi
nistru adus la putere în numele .or
dinei şi onoa't~". 

Inainte de a se apuca de edificare, 
au rdsturnat copaci mari, iar la urma, 
jrumoslll parc (dcat ani de zile cu bani 
grei, a luat aspectul anei patăgini. 

Comandantti batalionulut 1 şi IV au 
dat mullime de soldaţi la construirea 
vilei, fără să mai amintim de cMllţele 
date pentru caratul nisip ului, varului, etc. 

Bacşişul autonom. 
DI. Stan Vtdrighin directorul gtTleral 

dela C. F. R. cu plata de 31/ 2 mili
oane, tşi mat face (1 pldtuţd de 70,000 
Lei pe lund, sub titlul de diurne, aceasta 
atât pentru sine, cdt ŞI pentru etialalli 
membri al Comitetului de Direcţie ŞI 
ai Comitetului Financiar, lor pentru 
preşedinte şi un supliment de 30,000 
Lei lunar. 

Acest Dn. Stan Vidrigstn, a mal lm-

partidului nostru stând de vorbă cu 
sătenii din comuna Zărand, au fost 
ascultaţi ca multă atenţie de cel adu
naţi, numaI unul dintre el DIl putea să 
tacă, vorbind fel şi fel de vorbe goale 
la adresa partidului liberal. Tema este 
cunoscută: liberali au furat, etc Vor
bitorul care chiar atunci se adresa ţă
ranilor n'a putut să nu-I rbpundă la 
această minciună sfruntată ,i l-a spus 
.ascultă, măl frate, dacă d-ta at fura 
un SDOP de ttlel, or nu te-or inchlde-? 
La aceasta cel adQnaţt au răspuns in 
cor: "Domnule, nu talel o furat el ci 
snopi de grân". 

Vezi frate, Nemeş Petre mal bine 
era dacă tăceai că de data aceasta 
chiar &ătenlt tăI te- or dat de gol. 

Iar acum ştim şi nOI de ce ţi·se 
face controlul tn toată leara de cătră 
politie şi jandarmerie. 

Aceştia sant agenţii electoralt ai gu
vernului şi conducAtorii lui la late . 
Atât. 

Alegători: 

UOIRII I lInlR DRfHPIR 

Alegători din ~ecica! 

Luaţi aminte, că al 5-a candidat pe 
lista naţional-ţărănistă este Hunyar AI
gernom pretroul de tristă memorie de pe 
vremea stăpânirii ungureşti. 

Aţi uitat nelegiUirile lui?! 

I Vreti binele vostru şi al Ţării? 
V otaţi lista No. 2. 
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