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II Apare de douii ori pe lunl sub conducerea unui comitet It Arad, 3 Octomvrie 1929. 

EXPERIENŢE. Campania de răsturnare. 
Firul istoriei politice a lărei s'a rupt 

spre a face loc experientei guvernArei 
de astăzi; spun s'a rupt pentrucă în 
nici un caz in evolutia noastră politică, 
perioada actualei guvernări nu poate 
lua loc; ea cuprinde alâtea peric~tloase 
inovl'Itii străine de linia de evolutiv pro
gres 8 tărei încât incadrarea acestei 
periode in paginelc ei polilice devine 
o imposibilitate. 

Desigur, in caracterizarea guvemă
rei actuale. istoria, îşi va rosii la timp 
cuvântul, aplicând sanctiunile pe care 
ea le merită. 

T oluşi o analiză sumară a timpuri
lor pe care le trăim de aproape un an 
se impune, pentrucă dacă guvernarea 
prezentă s'a aşezat Singură in afară de 
litera istoriei. nu mai putin actele ace
stei guvernări ne privesc pe noi. su
bieclii ei. 

De 11 luni asistăm la o apocaliptică 
diirămere Il fot ce s'a construit in a
ceastă tară pe toate terenurile; fără nici 
un rost şi tără nici O pretilabilă pre
gătire. In comert. în industrie. in agri
cultură, inlot ce infine s'a zidit in de
cursul atâtor decenii de străduinjă, in 
înseşi legălurile de frăjietate, dragoste 
şi unire dintre fratii diferitelor noaslre 

iprovincii, ju toate cu o drăcească vo-
luptate şi incăpălinare, conducălorii de 
astăzi au băgat tâmăcopul care nărue 
stupid, lot ceia ce cu atâta trudă a fost 
ridicat, prefăcând, schimbând. înlocu
ind totul după calapodllf de intelege
rea a celui de pomină moşier care, 
îndrăgostit in Franta de frumosul suc 
al vilei de Champagne, a linul cu orce 
pret 10 Întoarcerea in tară să planteze 
şi el lăstrarele cunoscutei regiuni fran
ceze. pe moşiile lui din şesul Bără

ganului, fără a Încerca macar să inte
leagă, lea nu numai .,ita dar şi pă

mânlul are a-şi spune cuvâutul în ca
litatea roadei acelei vite. 

In acelaş fel cu o grabă care nu-şi 
găseşte explicatiunea decât poate în 
dorinta de a arăta că şi partidul care 
a născut guvernul dela cârma fărei 
poate creia ceva, cu nervozitate bol
navă şi plină de ptltirnă se dărâmă 
toale legiuirile in legătură cu progre
sul economic al tărei. inlocuindu.le cu 
altele pripite şi nepregătite şi in fla
grantă contrazicere cu tot ceia ce S'8 

legiferat şi aplicat până în prezent. O. 
Vită de Champagne, plantatii fără vre rea 
ta pe întinsul Bărăganului, tu ştii dinainte 
că·fi sunt numarate zilele de viată pen
trucă tu intelegi mai bine decât îndră
gostitul de tine mosier, că rădădnele 
hue tânguesc după nisipul şi piatra din 
patria ta şi că înfipte in noul culcuş 
care li s-a dat, ele nu vor putea să se 
nufrească cu hrana oferită de acest 
culcuş. hrană pe care însuşi arterelct 
lor o refuză. 

Desigur vremea va verifica, clasa 
s,i trece la coş toate legiurile cu care 
am fost binecuvântafi in ultimul timp 
pentrucă ele nU işi au isvorul in inte
legerea unei continuităti cu cele care 

Se implinesc 10 luni dt gUVErnare 
au existat deja ci şi-au luat cursul din notiOnal-ţ4rcinisUi din ziua În cart D·; 
ambitiunea de 8 scrie ceva nou, fără Maniu, acest rfge nîncoronat al "ţarii-, 
nici o legătură cu trecutul, executând a luat frânele puterii, spre a face să 

aşa cum vedem salturi periculoase şi curga În tara laptele şi miuea. 
rupând din fericire provizoriu. legătura ŞI aceas.'a fericire în care cei mulţi 
zilei de ieri cu cea de mâine. şi amă.râti ÎŞi puneau nădejdeo, n'a in· 

Hotfirât lucru, în Itlboratorul politic târzlat sa SOSEaSCa 
al fiirei. guvernarea de astăzi este o Aceasta fericire o vedem, o ştim cu 
experienlă care ar fi fost de dorit dadi toţii, e a noastră a tuturOTa. 
nu ar· aduce cu ea convoiul de nevoi Dacă în trecut partidul liberal atât 
care apasă în mod egal şi pe plugarul de haU de guvernanţii de azi a infop
sărăcit - avem drept compensatie un tuit Elorioasa noastra unire, daca a 
ministru plugar - şi pe industriaşul fdurit şi aplicat dem,;~ratca Jegt agrară 
ruinat şi pe intelectualul îndobitocit de pentru lmproprietarirea taranilor, dacil 
toale mizeriile zilei de astăzi. irz $fârşit a facut totul pentru-ca Ro-

Ar fi fost de dorit această exerientă mârl;a sa înstmnt ceva pe harta Eu
penfrudi ar fi fixat aşa cum culiure- ropei şi in concertul statelor clviliza!:~, 
roase conseciente astăzi se sfatomi- - ma intrtb: ce a făcut Dl. Mantu 
ceşte că viitorul unei Iări este in functie în zece luni de guvernare? 
şi de trecutul acelei tări sub foate ra- MI stradui parcurgând acest h"os 
porturile, că o guvernare nu poate face de 10 luni de guvernare naţional-ţărei
salturi în conducerea tărci, că in fine nisM, sa găsesc mă.:ar cel mai sl.~b 
progresul unei tări urmează o linie evo- indiciu de preo:Jlparea pe care lin gl!' 
lutivă şi nu de periculoase inovatii. ca vern venit la cdrma prin at6tea mari 
acele experimenlale aslăzi de guvernantii şi incântatoare promisiuni, are datoria 
noştri. s'O aiM spre a da în schimbul voturilor 

Suntem din nefericire cobayii acestor.;' imei mulţimi increza:oare, o infaptu
experiente; o sănătoasă intelegere 8 ire reala. 
sifuatiunei ne Îndriluieşte să afirmăm Nu lxistă in aceste 10 luni de Lu-
insă că sfârşitul lor se apropie, stârşil 
care va aduce desigur constalarea con· 
servărei unei imunilăti fală de loate 
serurile a căror inoculare am fost obli
g611 a o suporta. 

Chişineu·Criş. 24 Sept 1929. 

Ştefan Popovici 

pml, de măctluri comuniste, de impru
mutim oneroase, de compromiterl de 
stabilizare, de reforme administrative 
inaplic.;bile. duât acea univusald dc:
bandutd care caract~fiztazt.i dt/a prima 
wdere, diletantismul neghiob al ace/ar 
pe cari i-am ales sd ne conducă. 

Scrisorile unui om nedumirif. 
.Fraţz· Săteni. ~ din dari şi diferite taxe şi cei paguba 

ar ft cam vre-o 2 miliarde. 
M'a pus focul să cred ş{ eu În Dar a~ Citit in gazete - şi aceasta 

făgăduidte domnilor nostri - născuţi este siRur cd DI Maniil a SPllS in fcfa 
dar plecati (lin satele noastre şi am deputoţ:/or - că şi ei alI () pagubă de 6 
votat cu roata la alt[!uile dirl toamna miliarde L~i in 7-8 luni de ZIle. 
trecută. Acum se pune in trebarw. Cum se 

Mi-sa zis .nu se poate sa ne mintă face că ieşi Partidul Nafio'lal Id,onfSC 
tocmai pe noi". a marit darile şi dlfentele taxe pe care 

De aceia, m'am tot nizuft să citesc le plateau sub UDemll. totuşi, numai 
prin gazete, ca sa vad ce bunatati or in opt luni, au o pagubă de 6 mdiarde? 
sa faca, pentlu ca sa ne uşureze traiul; Şi că au marit dârile şi taxele, cred 
căci asta era vorbă lor ori de câle cd nu are nimeni obrazul să zlCd că nu. 
ori veneau prin sallli nostru .Că ne Ex. 1. Au mărit dJrea pe global 
vor eftini viaţa, ne vor micşora darile cu 30 3/. 
dobGnzile şi multe a/leit." 2. Dobânda legală dela 10 % la 

Şi tot citind prin gazete. scrise şi de 15 OI. Lei 
unit şi de alfii. am ajuns ca În mintea 3 1 axtle pentru actele de vindere si 
mea sd se nască unele intrebări. pe cari cumparare de la 6 OI. la 8 % Lei 
vi-le pun şi D'I. 4. Tlmbral pentru procura dela 20 

Poate se va gdsi vreunul, - mai Lei la 27 Lei 
ales dintre cei cari au 'Votat ca şi mine. 5. Tax.ele pe vin, ţuică. bue - ben
ca sa-mi raspunda la aceste fntrebăn - lină. gaz. pc cârciumi. şi multe altele 
fie ei şi dintre domnII, cari acum nu Ba mai mult chiar, pretind ca aii 
mai vin pela noi, decât in chestiuni de facut economii, şi totuşi cu toate ca au 
reforma agrard - ori aşa c(va de unde Încasat mai mult dela noi decât au in
sa pot ct.iştiga bani. lata despre ce casat l:beralii, totuşi au o pagubâ atât 
este vorba şi din cafe s'a nascut in- de mare? 
trebarea, lata o intrebare. 

Se zice. cd faţc'i de Cheltuielile pe I Aştept răspunsul. Şi cum sâni sigur 
care Liberalii trebuiau să le faca in cd nil vor putea să-mi răspunda, eu voi 
anul 1928 pe~trlt ţară. aii. avut ven~- continua sd pun alEele ÎntreMri, -: pen
turi mai p~ţlne cu 5 mlllQJde decat iru ca sd se c01lvin~ă şi cel mat slab 
prevazuserd ei, ca prin urmare, ţara a la minte că toate spusele [OI au fost 
trebuit sa se împrumute cu aceasta sumă, fagaduieille deşerte, că nu au nici 
pentru ca sd faca faţă cheLtuielilor. pricepEre şi nici grijea de nevoile noa-

Lasa cd Liberalii arală cd nil a fost slre, ci numai şi numai de ale lor 
atât de mare poguba, căci vre-o 3 mi- proprii. 
llarde arată ti ca au ramas neincasate mOf. Popa Nicolae. 

Am primit cu rEZerve venirta la cârmA 
a acestui guvern regisor al acelei cam· 
pami de răsturnare pe care inconşlent 
au bottzat-o "naţionaIă", şi judecdm 
lot cu rezerve actiVitatea lui in numai 
zece luni de guvernare. 

Nu vom ciluta sa sădim în ţara ura 
impotriva Euvemlilul, precum a otrăVit 
palUdli1 azi la guvern sufletul acestei 
tari în cei zece ani de opoziţie anar
hică, Îr1tinând numele ţarii in afară şi 
punând secu"a rtgionalismului ceiui mai 
leroce In mâinile fraţilor de ace/aş 

sânge. 
Campania de ldmurJrt a opiniei pu

blice pe care o întreprinde partidul Ii
bera~ se poarta asupra propTiei nevoi a 
acestt i leiri Ei it va reveni sarcina sa 
judece activitatea acestui guvern. 

Taranul va trebui sa judece pe ai 
cari i-au fxcrocat votul În schimb III 
minciunilor unui viitor de aur. 

Dumnezeu bunul a dat belşug de 
bucaie, ramâne doar sa le vândă cu 
prtful fixat de Iuliu Mania şi apoi 
să-şi plâteasca b:ruI fixat tot de Iuliu 
Manlll. 

Suntem ~iJ!uri cd daCă acest guvern 
a lost adlls de ţarc'i cu cununi de Iaurt. 
apoi tot ea il va Eoni cu pietrele din 
proştii. 

Aceasta este soalfa aventurleri/or 
constitutii in partid de giJvernamânt 
Dar trecutul a găsit intotdeauna par
Iidui"ilberal la înalţimea chemari, sale, 

StJpânind prezentul sa sttipânim 
v;/torul!/ 

Aurelian. 

08nătoarea celebră şi 
raiul pe pămant. 

După terminarea vinltoarei aranja
torii 6pectacolulul tin o consfătulre 
unde se hotăreşte transportarea şi de
sllnatld pradel. Nimic nu eate mai logic. 
mai firesr. decât a impărţi un câştig 
între cel care l-au agoniltlt. 

De data aceasta "târgul" 8'a făcut 
io pieţele de cereale din România şI 
prada "vânătorilor K au fost cerealele 
bieti/or tăranl. Guvernul prin măsurile 
de înaltă logică economică a asigurat 
pe seama .vAnătoTllor· cumpărarea 
grâului pe Dn pret care nu reprezintă 
nici munca ţăranului cultivator. "Raiul 
pe pământ" afirmat in timpul alegerilor 
s'a dovedit o conceptie reală cu deo
sebirea că ÎIJ acest rai DU au loc decit 
"vânătorii" din partidul dela putere, 
Jar bietul tăran este un simpla spec~ 
tator al dezastrului ce I-s'a pregătit 
cu dloadinsul de către conducătorii 
destine lor de azI. • 

La MinIsterul de finanţe s'a ţlnut o 
consfAtuire sub presidentia dlul Miha
Iache pentru aranjarea transportului 
cerealelor, a .,pradel- culeasă de pe 
spinarea ţărănimel, De ce să nu-I tran~ 
spoarte dacă odatA este campărat I 

Acela in să care a mUDclt, clre şi-a 
dat cu sudoare ziua ,i ooaptea trl
butul du, bir-tul ţăran, va privi ia 
urma vagoanelor cu lacrlmt in ocbl ca 
mama 'o urma carului funebru ee--i 
duce copilul la groapă şi va rlmADe 
să- ,i privească zdren1ele de pe el. 
.raiul pe pământ". 

Rlcc7. 
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GUVERNUL l\1i-\.NIU 
luptă inpotriva intereselor noastre naţionale. 

Ce este cu pensiunea funcţionarilor unguri, cari au refuzat 
să presteze jurământul de credinţă Statului Român? 

Am anuntat într'unul din numerlle I u7gllrllor, cu euv.e mal în viltoarele alt
trecute ale ~Iarulul nostru IIItcoţ!a gu- ger; comunale. 

. I3tă unica just ficare a uIlel crime 
vernulul Manlu ca trecând peste orice contra naţiunii române. lată unica 
consideraţi uni de ordin f nanclar ŞI I preocupare a unui guvern, care după 
mai ales naţIonal, să plătească in mod ce ne-a aruncat in cel mal negru de
retroactiv din 1919 pensia fUllctlona- zastru economic şi financiar cearcă să 
rilor unguri, cari au refuzat să pre- lovească acum şi in temelia existe oţel 
steze jurământul de credioţă Statului ooastre nationale. Aurelian. 

român. Am spus că dacă aceasta 
intenţie a guvernului naţional-ţărănist 
ar deveni realItate, apoi ea ar fi cel 
mal mare ruşine naţională din câte 
acest guvern le-I adus asupra ţ~rll şI 

a Românilor de pretutindenI. 
D. Romnlus Bolii autorul proec

tuiu! d~ lege pentru penslonarea duş
manilor tăr!!, într'un loterview acordat 
unui ziar de dimineaţă caută să gă

sească legitimarea juridiCă a acestei 
bătăI de joc la adresa ţării. 
Dupăce recunoaşte că nici una dIn 

obligaţiunile Internaţionale decurgând 
din tratatele de pace nu impuo sta
tului român plata penslunei foştilor 
functionari unguri cari au refunt ju
rământul statulu! român, d. R. Bovllă 
spune: 

.. Statul român a fost singur 
suveran să aranjeze chestia 
unor fraţi functionari, azI 

cetăţeni români. 
"Ar fi o greşală a crede că 
Statul român ar fi lucrat 
sub Imperiul unor lnflueoţe 
străine de prestIgiul său de 

Stat independent. 
.Chestia funcţionarilor un
guri, cari n'au depus jură
mântu1 şi scnt cetăţeni ro
mâni, se reglementeazA la 
noi acasă după normele de 
drept şi etice, cari sont la 
baza dom1natlunel (reţlnetl 
cuvântul N. R.) româneşti.· 

Iar mal departe: 

~ ..... ~ '4 •• - rn'rvtw*' "'" 

Dela oficiull? r:c. 
"In conformHate cu pr:::scrlpţlunile 

legii oentru crearea Regie! Autonome 
• Poştelor, Telegrafelor şi Telefoane
lor, Dlrectjunea GE'nerală P. T. T. cu 
ordinul CIrcular No. 186082 I 1929, 
aduce la cunoştlntă, că pe Ziua de 1 
O,;:tomvrie a. C., se suprlmă gratuită
ţile poştale de cari să bucură in pre
zent, d:ferite societăţi şi tostituţluDI de 
binefacere, culturale, sportive etc., iar 

..pe ziua de 16 Noemvrle a. c., tnce
tează şi gratuităţile poştale, de care 
beneficiază în prezent autorităţile iu· 
deteoe şi comunale rurale, urbane, ori 
municipale. 

Taxele poştale pentru corespondneta 
ta chestiune sunt cele prevăzute de 
tariful actual care să găseşte de vân
zare la ghlşete cu preţul de tOLe!. 

Societăţile şi Institutiile de binefa
ceri vor franca, cu incepere dela 1 
Oct. a. c. corespondenţele poştei de 
scrisori cu tl.l1bre poştale actuale dar 
fără timbru de asistenţI, Iar pentru 
colete şi scrisori de valoare vor plăti 
taxele ÎIl numerar folle de expediţIe 
vor fi scutite de timbru flscal statlitlc 
şi aslstentă socială, dacă vor purta 
Imprimat pe ele numărul şi dati or· 
dinnlul minlsterclui de finanţe ori nu
mărul şi data monitorului oficial tn 
care s'a publicat legea prin care li s'a 
aprobat scutlrea de timbru fiscaI. 

AutorttăţHe judeţene şi comunale 
vor putea să-şi franchez.e coreiponden
tele poştei de scrisori cu timbrele in 
uz, fie cu timbre speciale, ce se creează 
pentru autorităţi fi cu care oficHle 
poşta le vor fj aprovlzlonate tnalnte de 
15 Nov. a. c. 

Timbrele se vor procura, contra 
numerar. 

Taxele coletelor se vor achita in 
numerar la prezentare, foile de expe
diţ;e fltnd scutite de tlrr.bru flscal, 
şi asistenţă socială. 

DirIginte: A. Bulzan 

== li 

,. 
Prin sn~ur~iile rDmâne~ti. 

Vizitam cât iva -enoriaşl prin subur
biile noastre locuite de românaş:l bă,
tina,l: Pâmeavi şt Şega. 

Cea dintăI pioaie de toamnă amplu 
cu noroiul silu intreaga stradă st. Ilie. 
A trece peste drum e o problemă 
grea chiar şi de încercat. In tină că
ruţa se cufundă până la osie, iar ple
tonnl pe care năcazul ti înş.ală pe a
colo se reintoarce fără incălţăminte, 
de galoşi nlct vorbă, aceştia se pierd 
fără de urmă tn marea de mocirlă 1 

Edllltatea oraşului ne.tru a ştiut să 
ne răsară de pe o zi pe alta grădini 
pompoase de fiori, ba şi două mari 
cir.emilografe şi lucrează cu zor la 
al trt>i!ea şi ch'ar la al patrulea, d.r 
la pavarea unor străzi cari formează 
artereLe prmc.lpale de comunicaţIe din 
suburbii niCI că le pasd domnilor pe 
sub turnul primdrtei ! 

Drumul principal Pecica·Arad, prin 
strada Sf. lUp, se leagă in mod na
tural cu oborul, deci aceastl stradă 
- Sfântul Ilie, - trebuie pavată fără 
nlci o amânarelll Nu mal vorbim de 
străz!le principale db Şega ca Const 
Brlincoveanu, a Şcoalei t Obedenaru 
etc. pe aceste nu se poate circula 
de cât vara pe timp de secetă,lncolo 
te pierzi ia tină până la urechI I 

Aceste stări se găsesc şi fn subur
bitii Pâroeava. DomnII dela primărie 
cred că prin faptul că pe itrăzlle Do· 
robanţllor ti Numa Pomplllu trece 
autobus, s'a rezoivat gre aua problemă 
a circulatiei dintre Românii noştrli. 
Greşesc foarte mult. Autobllsul pe a
ceste linII ti folosesc puţinii funcţiO
nari şi industriaşi, românii birjar! il 
privesc cu duşmăoie, ca pe concurentu! 
nemilos, care fuge pe asfalt tn veme 
ce biata blrjă a românaşulul de pe 
strada Rahovei, Griviţel, Sava Ratcu 
ori Brezoianu abia se smâceşte din 
nămol până ajunge la "flaşteml" stră· 
zilor Dorobanti ori Numa Pomplliu. 
De ce nu se pardosesc străzile de le
gătură ?? Ori cel puţin strada Sava 
Ralcu, artera princfpald din inima Pâr-
1lfvei, dece nu se paveaza cu piătrd? 
Nouă ne trebuesc flori, pe noi ne 

arde de "mozl", nu de probleme arză
toare de edllitate românească! 
Să mai vorbim de bietul şi maşterul 

Gaiu? 
Se zice că intreprinderea de auto· 

bus, ce-l leagă de centru e pe cale 
să abzlcă contractul legat cu oraşul 
dacă nu-I va pava strada BisericII. 
Drept şi are, căci ploile de toamnă 
fac din această stradă an potop de 
norolu: stradă principală din a:el biet 
Gaiu, care contribuie cu dări grue, 

csc 

Sfichiuiri ..• 
Se zice eli.. .. 

Nu vrem să plagiem pe confratele "Api
rarea Naţională", dar ciulind urechile, am 
auzit şi noi că: 

- Un oarecp.~e domn ministru ar fi des
cins în oraşul nostru În tovărăşia a două 
cuconiţe nostimo. 

Şi pentrw,ă domnul ministru n-a vrut să 
i se facă primire oficială (O fi avut moti
vele D·sale!) a descins la hotel Central.
După ce s'ar fi convins de inftoritoarea stare 
sanitară a AradUlui şi Împrejurimilo! prin 
insistente inspecţii nocturne, domnul ministru 
- şi Însoţitoarele - au vrut să facă o in
specţie tot atât de inopinată municipiului 
Oradea· Mare. Şi pentru a-şi păstra până la 
stârşit incognito-ul, g-ar fi hotărât să străbată. 
distanţa între cele două urbe cu automobilul. 
In acest scop cine~a s'ar fi pre~entat D lui 
pre~edinte a! comisiunii interlmare Dr. Luţai. 
Era vorba de automobilul Primăriei." Dar 
OI Luţai care cunolştea prObabil substratul 
sentimental al vizititei D·lui ministru, i-a 
trimis un raspuns respectuos dar demn: 
- Primăria s'ar simţi onorată să pună la 
dispoziţia D-Iui ministru şi anturajlllui său 

automobilul ei, dar ... numai pentru distanţe 
ce n 'ar depăşi raza oraşului! 

Se zice \lă dl ministru intiirziind să pri
mească această ofertă., dl Luţai şi-a anunţat 

prietenii ~j, Încărcând o duzină şi jumătate 
din ei în automobilul cu pricina, a plecat 
pentru două zile la vânătoare. Paptstaş. 

dar În s\:himb primeşte promisiuni 
însoţite de zlmbete blnevoltoare
Ironice I 

Noi ştim că in cursul conducerII 
oraşului de primarul Dr. 1. Robu s'au 
făcut toate demersurile ca aceste străd 
cari sunt menite să susţină circulaţia 
pe terltorul curat românesc al oraşului 
nostru să se oardosească. Ba chiar şi 
piatra de codra a fost transportată pe 
acele străzi. Pe alocuri şi acum i-se 
mal vede urma. 

Vorbeam cu nişte locuitori din Şega 
Se cutremurau la gândul unei toamne 
ploioase. 

- S'au urcat contrlbutHle comunale 
tmpătrlt, bagsema ca domnit din o
raş să miroase flori şi să se pla, zi 
prin clnemale; de noi cine mal are 
grlje 11 Ne ioecăm in noroiu, noi ro
mân!l, Iar străinii tşi bat joc de noi. 

De f.pt şi de ruşine ar trebui sA 
ne cală obrazul in faţa stărilor tnfio
rătoare de o editate uitată de sIne, 
atunci când cercetăm pe bIeţii noştrU 
români; băştinaşII batjocoriti de str!· 
Inli Imigraţl, cari ii Ironizează de a· 
tâtta ori: 

- Al voştri conduc, dar de voi nu 
le pasă! 
, Halal de aşa conducereI PdstoTlll. 

.. Un Stat de drept trebue 
să respecte drepturile câş. 
tjgate (?) ale noullor supuşi. 
"Statul român a putut să ou 
apUce ia serviciul activ fllnc· 
ţionari, cari il denegase ju
rAmantul de credinţă, dar 
n'a putut să nu respecte 
drepturile lor câştigate. (?) 
,.Statul român reglementând 
situatia foştilor funcţionari 
nu Îathface - deşi cam 
târziu - altul principiu, 
decât al legalităţii şi drep-

tăţi!, etc. "-
Prio urmare d. R. Boill in expu· 

nerea d·sale. după ce recunoaşte el 
nu existi nici o obllgatiune Interna· 
ţlonală sau de alt soi, care ar obliga 
Statul român să acorde pensie duş
manUor ei, conchide că România res
pectând drepturile câştigate (?) ale a
cestor funCţIonari recalcltranţl satis
face - deşi cam târziu - din prin
cipiu al legalitătll şi al dreptătii? 

De uorbă cu Badea Gheorghe. - Ştiu că nu va mai lăuda nici 
dumnealui pânea cea aibă dia Văr· 

şand ? I 

Ne intrebăm ce principiu de lega
litate şi dreptate satisface guvernul 
Maolu atunci, când licenţlând mii de 
funcţionari tomâm acordl sute de mi
lioane duşmanilor tirU? 

Ne intrt' băm ce principIu de lega
litate şi dreptate satisface guvernul 
Maniu, aiuncl când neplătind lefurile 
unor funcţionari români de 5-6 luni 
din Jlpsă de fondurI. plăteşte sute de 
milioane acutor funcţionari unguri, cari 
DD recunosc Statul român? 

Nu există drepturi câştigate fatA de 
Statul român pentru acel functionari 
cari {-au denegat jurământul de cre
dinti şi cari prin aceasta implicit au 
renuntat la aceste drepturi. 

Credem, că nu există ntci o justi
ficare de drept sau de fapt a arestul 
Icandalo. atentat la adresa romAnis
mului. 

Singura explicaţie şi care guvernului 
Man t o ti serveşte drept juştificare, este 
In/eusul vUal al parildului naţional
tdrdntsc, de a obltnea CII orice puf. 
chlal dacd ar lovi in interesele noastre 
naţionale, binevoitoarea co laborare a 

Silueta aceea ce se predea tn tu· 
multul pieţii sAptămânale cu pumnII 
incleştaţ1t cu spinarea incovolată şi cu 
faţa contrastată intr'un zimbet sarbed 
şi desnădăjduit, m'a urmărit pretutin
deni ca şi o fantomă creată de o mânl 
criminală, ce prin apariţla-I fioroasA 
vrea s'o răsbune ia faţa posterităţII. 

Aş.a Impresie m'a lăsat figura poso
morâtă a lui Badea Gheorghe, icoana 
creată de O conducere ce nu cunoaşte 
nlct un scrupul şi care pe tăranul Cri
şan l-a pua nainte a mălaiulul şI cepei 
ca nutremânt unle la care tncă mal 
poate spera o fIInţă desnădăjduit!: 

ţăranul guvernului nalionat-tdrdnesc. 
Pe când incepearr. să-mi tncleştez 

şi eu pumnH In semn de represiune 
contra celor cart ne-au adus la acea
stă sapi de lemn ii pe blânzU nostri 
Crlşenl, iată că ln dreptul unei şatre 
cu de-ale Încăltămintelor se Iveşte 

Badea Gbeorghe tn carne şi oase. 
- Bine ci te revăd Badeo, parcă 

eşti mal -vesel şi nu pari aşa de ame
ninţător - ti întâmpln cu oarecare 
vlociune. 

- Atât ne-a mal rămas şi nouă, 

să ne râdem pe ooi tnşlne 1 Uite aiCI 
o păreche proastă de clsme, făcute 

din marfa de a doua mână, mă face - Să-i fie de invăt lui şi celorlalţi -
să-mi vând 4-z1 patru-măjl metrlce de se risti Badea cu o voce aspră, plină 
grâu I Dacă vreau sâ-ml cumpăr şi de amărăciune. Nu-! batjocură asta că 
pălăria ala proastă din păr Ieftin, tre- străinII ăştia cu mărfurile lor sA se 
buie si mal pră1 încă o maje I? Asta tmbogAteascA pe spinarea noastră, a 
mă fdce să rad ... o pagubă. ţăranului român I iată că curg sdren-

- Asta n!-e singura noastră mân- ţele de pe mine. Pentru un rând de 
găiere: să ne batem joc de noi inşine haine trebuie să-mi dau 6-1 măjl de 
fa situaţia fn care ne găsIm şi la care grâu I Vt>zl la ce am ajana! Grâul sA 
ne-au adus acel, cari ne-au ştiut im- nH prădăm Imbogăţ{nd atâtea IIfte 
băta cu vorbe ... cu apă rece! spurcate, cari le aruncă asupra truzlt 

- Bine, bine. dar până când? I sudorilor noastre pline de sânge ca 
Să vezi ce 1 s'a întâmplat Dlul minl- oişte corbi insetoşaţi cu ghearele as. 
stru Pan Hallpa tn Vărşand ? I Zice-ci cuţite....... . 
a cer~etat acolo pe un mare adert>nl: Figura lui Badea Gheorghe devine 
ţăran fruntaş, in stăriclcă bună. La din nOI1 ameninţătoare. OchII ti rotesc 
masă, pe care o luase acolo in tovă- in orblte, faţa-I primeşte din nou cea 
răşla md multor sătenI, lăuda pânea coloare pământle şi ameninţătoare, 
albă ce l·se servea ca şi pe Ull dar I braţele I·se ridică tn semn de blestem 

cu pumnii strâtit, răzbunători. Prtvlo· 
al actualului guvern. - fratele Sentl du.1 aşa cum creşte din DOU acea stl-
Gazda işl plec! capul 10 semn de ruşine, uetă ce mă urmărea ca un simbol: 
iar un tăran mal tndrăzneţ ti spune ln blestem al actualităţII, _ mă retrag in
faţă fără de greaţă: Să ştii, Ole ministru, grozit din calea lUI •• 

că această pâne albă o găseai nainte in Amar şi greu va cădea acel pumn 
fiecare casă din salul Dostru, azi o strâns azi In semD de răzbunare t 
g!seştl pe masa aceasta şi pe vre-o - Badea Gheorghe, prlvlndu-te fa 

această statuie cioplită din crimă şi 
două-trei, lncolo mălaI şi mămăligă, blestem, mă tngrozesc de Tine, icoana 
ce noi nainte vreme nu cunoşteam pe fideli a ţăranului tnşelat. Nu-mi strânge 
aici I - Ministru 1şl plecă ,1 el pri- mâna aşa puternic, căci mi-o frini! J 
virea in jos alături de cea a găzdui· - ti zisei ca de adio. 
tor ului vărsăndan. - ct.-
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Partidul liberal a proclamat campania de 

răsturnare a guvernului. 
Noi llU credem că stabilizarea mo

netară şi desvoltarea economică a tării 
se pot asigura prin cereri de dări exa
gerate dela contribuabili, ci mai mult 
printr'o înteleaptă gospodărie şi ordine 
în cheltuieli. . 

La Bucureşti stau adunat şefii organizaţIilor judetene ale partidulilÎ liberal. Printro estfel de politică bugetară, 
partidul liberal a trecut cri7.a dela 1901 
şi dela 1922, fără să sporească sar
cinile fiscale asupra cetă1enilor şi fără 
s Înstrăineze isvoarele mari de venituri 
naţionale. 

'fltfiercuri dimineaţă au losl 
convocaţi la clubul central al 
partidului naţional-liberal şefii 
organizatiilor judeţene ale par
tidului. 

D. Vintilă Brătianu, şeFul par· 

tidului a ţinu 1 următoarea cu 

vântari!: 

Cuvântarea d-Iui Vintilă Brătianu. 

Cu toală amudinea ingăduiioare ce 
; a avuI partidul liberal în primele (uni 

de guvernare ale partidului national
tărănist. căruia nu vroia să-i impiedice 
activitatea dacă er fi tost rodnică, lo
tuşi reprezentan1ii partidului liberal au 
tost siliti S6 se retragă din Parlament 
in luna Iulie 8 acestui an, atunci când 
prin legea administrativă, guvernul nali' 
onal·tărănist culmina actiunea sa de 
dezorganizare 8 Româ(liei-Mari. 

Ne mai având nici-o nădejde să pu
tem trezi conşliinta gu~ernului şi Par
lamentului său pentru apărarea intere
selor mari ale îării, am hotărâl să du-

i cem această apărare a intereselor 
! .obşteşti primejduite in fala tării. 
! Luând contaei cu massele, am dus I .o actiune cu caracter politic de ordin 
i general, şi anume: am urmărit să tre· 
c zim şi să lămurim pe acei cari amă
!giti prin făgădueli nesocotite au dat 
1 incredere într'un moment guvernului 
! actual. In acelaş timp am urmărit să 
[ facem ca bun părinte al votului obştesc 
I educatia masselor. pentruca ele să nu 
: mai greşească în viitor, operă ce nu 
: se putea infăptui in timpul cât am fost 

.la guvern. 
Acest contact era şi un prilej de 

reorganizare a partidului nostru pe te
l meliHe votului obştesc, pentruce orga

nizajia noastră de partid să fie ex
presia masselor cetăteneşti, neuitAnd 

I să lege soarta partidului de nevoile 
mari ale fării. 

Din informatiile ce am 8vut rezultă 
două fapte de mare insemnătate po

I litică: 
1. Opera partidului liberal Începe să 

fie cunosculă pe toată suprafata Ro
mâniei Mari şi putem conta pe con
cursul masselor În actiunea noastră 
constructivă viitoare. 

2. Trezirea poporului din amăgirea, 
produsă de demagogia nalional·tără
nistă s'a făcut mai repede decât ne 
aşteptam. 

In această situatie lupta noastră 
poltiică nu mai este o luptă de par· 
tid: este lupta fării Împotriva unei 
guvernări nenorocite şi primejdioase. 

Retragerea din Parlament.
Legea administrativă respinsă 

de Ţară. 

după cum a spus Însuşi autorul acelei 
legi când prezenta legea că va putea 
avea nevoe de unele modificări şi 
comple1ări, indicate de experienta ce 
s'a făcut cu aplicarea ei, dar toale 
completările şi modificorile frebuesc 
să fie făcute pe baza descentralizării 
in cadrul constitutiei şi cu paza inte
reselor unitătii nationale. 
Odată ce declarăm categoric că nu 

vom mentine ci vom suprima legea 
administrativă de distrugere a unitătii 
nationale şi de compromiterea intere
selor cetăteneşti este natural că nu 
putem intra ca partid in aplicarea ei. 

Cred însă că avem datoria să spri
jinim lupia de rezistentă a poporului 
pentru a pulea anula cât mai mult e· 
tectele nenorocite ale acestei legi de 
destrămare natională şi de sarcini noi 
şi inutile pentru cotribuabHi chiar în 
timpul câl ea va mai dăinui. Prin ur
mare e de datoria noastră ca in ale
I!erile administrafiilor locale ce s'ar 
face să ajuiăm curentele sănătoase 
şi să sprijinim listele cetăţeneşti, 
alcătuite din cei mai buni gospodari 
din localitate care ar pulea să apere 
interesele obşleşti periclitate. Veti avea 
să holărâ!i această alitudine in con
sfătuirile ce vom avea in fiecare or
ganizajie. 

Demascarea acţiunii subver· 
sive a guvernului. 

In afară de evenimentele trecute s'au 
petrecut in cursul ultimelor două luni 
fapte noui caracteristice pentru intreaga 
mentalitate a guvernului actual: 

a) Asasinatul in mass6 al muncitorilor 
dela Lupeni; 

b) Subminarea ordinei publice şi li 

creditului tării prin amestecul autorizat 
şi patronat de un guvern în administratia 
publică a unor comunişti internationali, 
calomni5tori ai tăi ii, şi politică anii
natională în cadrilaterul dobrogean. 

lnşelând masseie muncitoreşti in tim
pul actiunii anarhice de opozitie, natio
nal-tărăniştii şi-au continuat opera la 
guvern deslănluind greve şi conflicte 
Între muncitori, prin agentii administra· 
tiei puşi la ordinele şi sub indemnul 
direct al guvernului. Rezultatul acestei 
actiuni anarhice a losl împuşcarea a 
zeci de muncitori. provocată de Însuşi 

Ca partid najional, care a condus guvernul care adusese dezordinea. 
lupta poporului pentru înfăptuirea uni· Ceeace 8 urmat după asasinatul dela 
tăjii nationale şi a ajutat crearea Ro- Lupeni a făcut şi mai monstroasă acU
mâniei de ftzi partidul national-liberal unea guvernului najional-tărănisl. In loc 
nu se putea solidariza cu o actiune să pedepsească pe cei vinovati de 
ca aceia ce se încearcă prin legea dezordine şi în deosebi pe reprezen
~dministrativă de destrămare a tării, lantul guvernului in localitate, şi in loc 

1

- dusă de guvernul national-tărănisl cu ca însăşi membrii guvernului să sufere 
colaborarea unui trădător de neam, ca consecintele faptelor lor nesocotite au 
Stere, care n'a priceput niciodată Ro- fost pedepsite dinpoh-ivă tocmai acele 

I mânia Mare şi-a căutai să zădărnicea- organe cari au mai rămas astăzi sigura 
scă actiunea pentru înfăptuirea ei. pavăză de apărare a tării în interior 

Modul cum opinia publică primeşte şi în afară au tost pedepSiti reprezen
acum aplicarea legii administrative ne tantii magistrafurei şi ai armatei, cari 
arală nu numai că am avut dreptate n'au făcut altceva decât să-şi impli
in atitudinea ce am luat, dar că noi ne nească datoria de apărători ai ordinei 
putem bizui pe concursul opiniei ob· tulburate prin actele inconştienle ale 
,teşti în apărarea naţională ce am guvernului Însuşi. La această actiune 
zntreprins'o impotriva unei legi de nesocotită a guvemuJui, se adaogă po· 
destrămare naţională. /itica lui anii naţională în cadri/a-

Inlăriti astfel prin comunitatea de terul dobrogean. frati de ai noşlri 
simfiminte cu massele populare şi spri- veniti din depărtare la patria mamă 
jlniti in actiunea noastră de opinia pu- sunt dati pradă în mâinile agentilor 
blicii nu numai că mentinem declara. duşmani ai tări şi-şi văd astfel speranjele 
punea făcută in Parlament dar suntem • înşelale. Politica guvernului fată de 
şi mai mult convinşi că nu se va gi!si ' coloniştii români din cadrilater oglin. 
nici'un guvern conştient. care să men'l deşte ~şi în această. regiune co~ştiinta 
~nă acea lege În viilor iar partidul lui fata de marele mterese natIOnale. 

\ national-liberal azi şi cu mai multă Consecvent polit~cei~ sale antinati-: I tărie îşi ia angajamentul in fafa ţării nal~ gu~ernul a~unt~ c~ va sup~ne cat 
I,r să o desfiinteze din primul moment al mal curand dellberarea. co~p~u~ilor ~e-

venirii sale la guvern. giuitoare un statul al mmontatltor, Iar 
Se Întelege că legea administrative minisleru! de }nl~rne s'~ şi g.r~bU_ ~ 

votată sub guvernul liberal în 1925, declare In stralOalate ca pOlrl'iIt faga-

duielilor partidului national dela 1918~ 
d. I"1aniu va acorda minoritătilor mal 
multe drepturi decât cele prevăzute in 
tratatele de pace şi in constitutia ,firii. 

Urmându.şi politica de destrămare 
a Statului, guvernul actual a suprimat 
în fapi slafulul functionarilor publici, 
căutând să politicianizeze functionări
mea şi să facă din serviciile publice 
instrumente de partid. 

Guvernul national-liberal pusese la 
baza statutului functionarilor grija inte· 
reselor statului şi urmărea formarea 
de functionari de c8rieră specializati 
strict necesari şi bine plălili. Acesta 
era telul de urmării intr'un număr de 
ani penlru a se ajunge la o mai bună 
functionare a seTVic!ibr publice. 

Guvernul national·1ărănist inlocueşte 
pe functionarii de carieră prin agenti 
ai partidului său, sporeşte numărul tunc
«onri/or nepregătiţi prin dublarea sluj
başilor de carieră cu oameni poWici 
numiţi consilieri technici, istovindu-se 
astfel foate mijloacele ce ar fi fost dis
ponibile pentru a plăti mai bine pe 
functionarii de carieră pregătiti. 

La această actiune de dezagregare 
şi deprimare se adaogă monstruoasa 
măsură - în afară de orice oblig~tie 
din tralale -la înfăptuirea căreia prezi
dează aAoc8tii funcjionarilor unguri şi a
nume aceia de a se plăti pensii nejustifi
cate celor cari n'au depus jurământul de 
credinjă către slalul român ŞI au ră
mas agentii acfiunei iredentiste din a· 
fară în timp ce se dau afară pe dru
muri functionari români de carieră să
dindu-se astfel germenul de răsvrătire 
tată de nedreptăIi nationale. Acest fapt 
singur clasează inconştienta unui gu
vern fată de marile interese de stat. 

Experientele trecute ne vOr căIăuzl 
şi în viitor. 

Chestiunea agrară. 
Partidul liberal a înfăptuit reforma 

agrară lupiând împotriva elementelor 
refradare spirilului vremii. 

Azi ne vedem siliji să luăm apăra
rea reformei agrare. împotriva acUunei 
de compromitere a ei, pe care gu ver
nul nalionaJ.tărănist, in inconştienta lui, 
a adus·o prin legile volate şi prin ac
tele sale de guvernare. 

Prin reforma agrară. am trecut ma
rea proprietate În loturi mici la tărani. 
Ştiam că aceşti mici cu1tivalori impro
prietăriti sunt Încă slabi economiceşte 
şi au nevoie de Înlărire. De aceea nu 
i·am lăsat să fie siliti să-şi inslrăineze 
lot urile, până ce Statul nu le va veni 
in ajulor cu organizarea potrivită de 
credit şi de valorificare a productiei 
agricole, cu un Învă1ământ agricol a
comodat nevoilor clasei tărăneşti, cu 
imbunăliitirea culturilor şi cu clasifica
rea cerealelor. 

Guvernul nationw·tărănist, prin legea 
circulatiei bunurilor 8 dat Însă într'un 
moment de criză pe Împroprietăriji in 
vechiul regat pradă cămălarilor satelor, 
care le vor cumpăra loturile Iăsându-j 
iarăşi fără pămâRI şi reiăcând un pro
lelariat agricol artificial. Iar În unele 
părfi din provinciile alipite, ţăranii ro
mâni improprietăriti vor pierde loturile, 
care vor fi cumpărate de foştii lor slă
pâni, cu banii consorjiilor străine, al
cătuite in acest scop indată după a· 
ceastă lege tărănistă. 

Masa mare a jărănimii române ar fi 
Chestiunea Financiară readusa iarăşi in starea de iobăgie di-

Aceiaşi destrămare din ordinea poli. nainte de împroprietărire, dacă această 
tică o aduce guvernul actual şi in or- politică agrară nesocotita ar avea 
dfuea economică şi financiară. succes. 

Prins in mregele demagogiei de par- Iată cum, un partid care se numeşte 
tid, guvernul actual risipeşte banul pu- democrat tărănesc şi nejional, face po
blic, prin creearea de functii inutile, Hticft cea mai antidemocrală şi entina
dale agentilor electorali, prin dublarea fionată şi cea mai păgubitoare clasei 
functionarilor cu aşa zişii consilieri jărăneşti. Acesle măsuri sunt însă ins
technici. printr'un abuz scandalos de pîraie de interesele colaboratorilor din 
misiuni În străinătate pe socoteala Sta- afară ai guvernului aelual, căci numai 
tului, prin acordarea fără nici un te- aşa capitaliştii străini necunoscători ai 
meiu de pensii de miliarde de lei la situatiei reale admit să-şi aducă capi
minorilarii care au refuzat jurământu1 talurile lor dacă pot executa la caz de 
de credintă Sialului român, faple care neplal~ prin vânzări silite, pe propri
distrug orice autoritate morată pentru etarii cu suprafete mai mari, nevroind 
a duce o politică ordonată de gospo- să intre prea mult in legătură de cre
dărie publică, prima conditie de reu- dU cu micii cultivatori. Astfel ei care 
şilă a stabilizării. se pretind democrati, sunt distrugători 

Prin chelluelile sale dezordonate, gu- ai improprietărirei. 
vernul este obligat să arunce sarcina Guvernul najional.tărănist este inca
apăsătoare asupra cetălenilor, Iuându. pabil să ajute jărănimea pe care o in
le posibilitalea de refacere economică şeală cu vorbe: 
sub po ... ·ar9 atâlor dări sporite. 1) Pentrucă şi.a început opera S8 

Pentru a înăbuşi revolta contrib!.labi: prin distrugerea celui mai bun instru. 
liIor uzează de arma favorită a dema- meni de ajulorare a ei, prin distruge
gogiei, afirmând cu îndrăzneală un rea cooperajiei, pe care a dai-o pe 
sfruntat neadevăr, că partidul liberal mâna agentilor electorali ai partidului. 
ar fi Iăsaf deficitul de douăzeci mi- 2) Pentrucă i-a tăiat creditul in in-
liarde. terior, prin distrugerea organizatiilor 

Un memoriu pe care iI vom supune de credit agricol din tară în aşteptarea 
in curând judecătei opiniei publice va unui credit agricol ce s'ar tace de stră
arăta încercările meschine de înşelarea ini, cu sacrificarea proprietăţii Iărăniste 
poporului, făcute chiar de primul mi- însăşi, credit care deallminferea nu va 
nistru de astăzi. putea veni din partea unor grupuri se-

Ca ministru de finante, care in rioase şi cunoscătoare a caracterului 
timp de 7 ani am plătit din exce- national al reformei agrare. 
dentele bugetelor intoc nife în acest 3) Pentrucă prin politica lui nechib
timp, deficite de 11 miliarde ale bu- zuită a ereeat in mijlocul strângerei 
getelor dinainte de 1922, am repus recoltei un desechilibru nemaivăzut pâ_ 
C. F. R.. în ~ctiun~. normală, cu nii acum. între preturile produselor 8-
cheltueh de zect de mtlwrde, am dat gricole din tară şi cele de pe pietele 
~porul ~?! peste zecf!..miliarde 1!entr~ străine. 
ImbunatatLrea salam/or functlOnan- Partidul liberal are deci datoria în 
lor publi<;~, am dat r:niliarde pentru I momentul venirii sale la guvern, să co· 
construc/u ş~olare. ŞI pent~u desvol~ redeze greşelile făcute, să readucă si. 
tarea culturu naţIOnale, dm aceleaşI tuapa normală şi apoi să continue o
excedenl~ .bugetare ~ ca:e au trecut pera sa de desvoltare şi valorificare a 
~e 16 mllza~de: 'a.ra sa recurge"! la I productiei agricole şi de Îmbunătătire 
ImPr1:l'!!-ulun mtr un . m~ment cCl!l~ a situatiei economice e micilor culti
co..ndl(ule nu er~u. ple.lnzce şi fat:a vatori pe care i-a împroprietărit nu că
sa sporesc sarCinIle flscale, nu ml·e utând să le ia azi proprietatea ce li s'a 
teamă de judecata istoriei. dat 

Trebuie însă să şfie celătenii aces· • 
Situatia politic!. fei tiiri că sporurile de dări ce le plă

tesc acum nu sunt atât pentru ne
voile tării, cât provin din cauza gre
şelilor guvernului National. 1 ărănist. 

:;Din examinarea situatiei generale şi 
a politicei guvernului, ne dăm seama 
pe fiecare zi ce frece,a duce noui 
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IntruniriJe dela Sem lac • 
SI , seitin. , 

Organiza~a liberală a Inceput campania. 
Oumh:teca trecută organizaţIa par

tidului liberal a tlnllt două Întruniri in 
comunele Semlac şi Şeitin, inaugurân· 
du-şi astfel campanie de ori~Dtare a 
muselor fată de diferitele probleme 
politice şi economice mal al~s. ce se 
pOD astazi. 

La ambele fDtrunlrlla participat Dnil 
dr. Mărcuş.. dr. Dlm. Manole5cll din 
Bucureşti, dr. Ioan Ursu, Dr. Ciu
banda, dT. Robu fost primar. av. Adam 
Iancu dela Curtld. IV. Al. MirculesclJ, 
praf, Al. Constantln~scD. L Vulpe, N. 
Criitea fost Inspector ,colar. 0lariu1 

Zapp. Hera. 
h'ltrunlrea dela Semlac a avot loc 

tu curtea clubului Ilbual din cauza 
ntlmămla! mare de tlranl care aa li
Dut să asculte cuvIntele conducăto
rilor. 

OI. Ferdinand Pascu, preşedintele 
organizatiei din Semlac, a salutat pe 
oasptţi şl i-a asigurat de devota
mentul membrilor partidului din acea 
comuDă. 

DL prol AI. eoast&ntlJlescu. lu
lod ctlvân!tll arată ci vraja care a 
ademenit pe muiţl În primele luni de 
guvernare a partidului naţional-ţiri-: 
nf se, astăzi il trecut şi lumea a văzut 
care este realitatea. 

Pa.rtidul care avea atâtea solutii 
pentru fIecare problemă mai Înlemnată 
in opoz' tie, nu a fost capabil să le 
aplice. In felul acesta am ajuDs la 
sltuaţ:a grea de acum. când după a
proape UD an de guvernare national
tlrăni5tă. sllna mii rău de.:!t In No
embrie anul trecut. 

penl, după-ce partidul national-tări-1 cuvinte frumoase fi bine alese arată 
Ue5c fi amăgise aduclodu-l la Alba- ci deşI Dumnezeu a dat un an ban şi 
Iulia in 1928 cu tot felul de promi- s'a făcut din belşug grâu şi porumb 
siunf. totuşi plugarii sunt iarăşi in (strâm-

In fata acestei constatări, singurql I toare, fiindcă recolta lor a fost Iăsati 
partid care rimAne ca o ft'ztrvă ma- I pradA samsarilor care o cumpără pe 
raii a tărll, este partidal Dational-llb~ UD pret de nimic. 
raI care aduce toată experienta şi OI Ministru de Agricultură nu a 
maturitatea politici a atâtor ani de făcut nimic ÎD aceasti privinţă. Ne-a 
guvernare. dat insi vr~o şase scrisori ca li in-

OI. L Robut fOlt primar al Aradu- vete pe plugari cum si-şi are şă-şi 
lui se ocupă de reforma admlDlstra- samene şi Să-şi secere ogorul. 
tivi şi arată ilegalităţile făcute de gu- Noi n'avem nevoie de scrisori. spune 
vern. Ia Jocul conslllullli comunal a- plugarul, fiindcă din tată in fiu noi 
les de cetăţeni, a fost Instituiti o CO* lăranil am fOlt la coarnele plugului 
misle Interimară, numiti de guvern. şi ne ştim face datoria. Dovadă e că 

Acelaş lucru s'a intâmplat şi cu atunci c!nd plouă, recoltăm însutit 
consiliui judeţean, care a fost şi el de cât am semănat. Noi ne-am fă
dizolvat spre a se face loc altor per- cut şi anul acelta dJtoria. Dar Min 
soane. de Agricultură u-şl facă pe a sa, 

Prin reforma admin'strativl se IDto- pentruca rodlll ogoarelor Doastre, mOD
duce votul femeUor in alegerea con- cit io sudoarea frunţli noastre să nu 
s!lillor comunale. Femeia însă nu este fie bătae de joc a tuturor favorlţilor 
pregătită, mal alei la ţară. pentru ,1 liamsanlor ce cutreeră satt le. Ne 
viaţa politl:l şi deaceea s'a făcut o trebuesc credite pentruca să DU fim 
greşală când s'a scos femeia din ros- nevoiţi să ne vindem pe UD pret de 
turile ei. nimic, grâul. 

Ea trebale să rimânl aceea care Incheie arăU.nd ci slrgurtll partid 
coudu:e viaţa cAminului. Să na dis- care a luptat pentru imbunătăţirea 
trugem unitatea familiei, aruDc:nd pe soartei tăraniior este partidul na
femeie în vălmăşagal luptelor politce. tionlI-liberal către care trebue să 
care ne sfâşie atâta pe noi bărbalii. se indrepte toată simpatia masselor 

OI. Rabu incbee apelind la con- plugare. 

ş~tuinţa .. fie.c:r:u ta dSAă cercete~e sibt~atjla OI Or. M. Mărcuş, directorul Blo-
a... a 4 ŞI - va ClOe vrea lOe e j' R It t' d· Adi p "'('dinte 
ţăran 1 j c 1 om",neş t In ra ŞI rl'.,. 

Il u. al organizatiei, la cuvântul Îa apl.u-
Cuvântul UDul ţăran. zele meltunit. Dsa face an aspru re-

Răspunsul unui plugar la scrisorile chlzitoriu politicei economice şi floan-
Dlui Min. de Agricultură. dare a acteallliui guvern. Au făgăduit 

sd reducă, darile - şi le-au mâl;t cu 
şase miliarde. Ce-au făcut cu tmpru-

Nr. 

noastră politicA. Ea a'a făcut ca să se 
poată plasa diferiţii prott>jatt ai Plr1' 
tidalul astAzi la cIrma statului. 

Partidul liberal rlmAne partidul el.t 
tre care se Indreaptă as1ăzI tot ma!: 
mult sufragiile ţărănime!. EI a inscri& 
În 1917. tn momente grele pentru tari 
improprietArirea şi votul universal. Ţă-i 
răniştli de .. tul s'au născut numaii 
după ce roforma agrară fusese reali·! 
utA de partidul liberal. Cu un trecuti 
de 80 aoi, pus tn Ilujba ţării, partlduU 
national-liberal .,teaptă pregătit mo-l 
mentul cAnd. patrii va avea nevoie d~ 
ex~rieot. şI devotamentul său. f 

DI. IV. Adam lanCII, dela Cartiel, 
saluti pe cei prezenti in numele sâ-i 
tecilor de pe acea vl,le a Murrşulaij 
Guvernul actual nu • răspuns tncre--f 
deril ce is'a acord.t la venirea Sl 

acum DO an Situatia de acum e clli 
mult mal rea decIt cea din Noem--: 
brie 1928. 10 spe::ial plugarii sunt din, 
greu ~te('tele aceltel guvernări, care' 
s'a inaugurat pe baza uneI Intlnse: 
demagogi!. Oii face o documentati 
comparaţie intre aitultia tărU dinalDte 
de venirea natioaaHărăo\ştllor la pu·i 
tere şi cea::e au realizat dlil tot ceea·' 
ce au fAgAduit actualii g!lverllaoţi. f 

Toate promIsiunile s·au tonit tOI 
realizări dăunătoare ţării şi ~oporulu. 
român - şi in stle.:iai ecoDomlei ca-ţ 
liOD~~ 1 

DupA c3teva cuvinte de multumire{ 
ale 0101 Verişan, adunarea s'a sfârşi~ 
în cea mal perfectă ordine. f 

Prdutlndenl se constată o adâncit 
nemulţumire împotriva actualului '3'. 
gim, care a exploatat toate suferlen-
tele poporului ca să vină la puter 
In acelaş timp o nouă orientare se 
arată spre singurul partid În stare 51 facă faţă s!tuate! tot mal precare 
ţării, spre partidul national-liberal. , 

Spectator. ! Lumea il fost amăgită cu promisi
uni şi atunci când a'i potut să le 
satisfacă. au recura la orice mijloace. 
Astfel s"a tras in muncitorii d.ela LG-

Plogarul Luca Strdinu, din comuna 
Sâ.n-MicJă.şul-Mare, aduce salutul tra
plor sii plugari din acele părţi. In 

mutul? Unde sunt blnii care au in- ., w'"q ... ..... .-

trat în tară? SimNi D\s vre·o tlŞU- . 
rare? Dimpotr!vă. Vi se uşurează! Camera de Comert şi de Icduitne-, " u • .n " r n tu 

(Urmarea expozeului Dlui Dintilă Brătianu). 
rele pentru tară. Şarlatania nationalei români fată de agenfii duşmanilor din 
şi democratică oglindita prin LUDeni, afară, priJ\ alimenlarea poftelor iriden-
forlatania ţarănească prin d. Mma. lilor cu fiigădueii potrivnice constitutiei, 
iache prezidând la distrugerea rF- prin destrămarea aparatului administra

punga şi vi se risipeşte a\'otul, peD· din Arad adu:e la cunoştinţă geDer~li. 
truc! trebue .ă vindeţi produsele m~n- că ia oraşul Băcău se găseşte o fab
cii Dvs pe nlmi,e. V-au făgă~u;t alU- rică da talaj (Holzwole), care serveşte 
tora re prin CredItul AgricoL Unde sunt I ~ h t t d·f It f I f '\ 
aceste ajuroore care DU se dau decât a Impac eal er e af '~o e rag: e. 
pentru proprietăti tctabulate care au ComeDzlle, de toate d,mensiumle, 

formei. agrare, şarlatania naţională tiv al tării. 
oglindiia prin ch€'stia optanţz1or fi Q e) Compromite stabilizarea printr'o 

o suprafată mai mare de 25 jugAre? trimise pe adresa fa b r i ca .Blcazule' 
Ministrul agriculturii in Joc să m!D- Bacău vor fi executate urgent. 
t'nă un bun pret de desfacere a pro· 

funcţionarilor unguri. rea gospociărie financiară şi prin stră-
Din contactul ce am Juat cu masele juirea producvei prin dări insuporfabile. 

şi din campania de trezire şi luminare f) Dezorganizează economia natio
ce am dus. suntem conştienti că, spn. nală prin distrugerea refonnei agrare 
jinjfi de aci inainte de opinia publică şi prin Înstrăinarea marilor instrumente 
din ce in ce mai treziti şi luminajă, de refacere economică a tării. 
putem mâine zjdi. g) Compromite unitatea naţională 

In timpul însă cât Y8 mai dura go. prin J€gi de desagregare naJională. 
1'e.rnarea nenorocită d€ az.i, trebuie să 2) Al doilea factor este coroana. 
ajutărn rezistenta masselor spre a re- Coroana a fost impresiof'ată la un mo
duce cât mai;multe răni ce au să.le su- ment de greşală aduse de 1'otu! obştesc 
fere şi în ace1aş timp să pregătim se- needucat încă. 
nas şi compleei opera constructivă de Poate că chiar satisfăcând cu ren-
mâine. tul provocat de făgăduelile inşe. 

Ca şef al unui partid care n'a înşelat Iăloare are nevoie de unele garantii 
niciodată poporul prin făgăduieli ne- pentru apărarea tării. 
realizabile, DO 'Vreao să amăgesc pe Timpul II arătai cii iucrederea dală 
nimeni: am dus campania de trezire şi II fost prea mare. 
luminare a opiniei publi~ intram Q- Acum însă este de datoria noastră. 
cum intr'o campanie de rasturnar. C8 lot prin opinia publică să dăm C&
a unui gUf}f!'rn incapabil şi rătăcit. roan~ putinta de a cunoaşle realitatea 
campanie care va fi cu atât mai rod- şi de a·ş.i indeplini rolul ce-I are de 
n.icd in rezultate. cu cât va avea aperare a intereselor permanente ale 
roncursulluminat alopinin publice. fărti. 

Nu fixăm termenul, dar această gu. 3) Al tr~ilea fador este tara trezită 
~emare nu poale dăinui in România 8COm. căreia partidul nostru trebue şă-i 
mare şi nouă. aea un cr~z şi o indrumare. 

duselor Dvs şi să contribue la imbu-
nătăţ:rea mijloacelor de transport pen
tru export - vă tr! mite S ;iisorl cu 
sfatllri de cum tr~bue să munciţi pă
mântui. Şi preţul de vânzare pentru 
rxport scadl", pentrucă s-a ridlcat ta
ritul transportului pe călle ferate. 

Noi n-am făgăduit niciodată nimic 
din ceeace cu eram in măsuri să 
realizăm. Nici ~stâzi nu vă fagăjuim 
Vă atragem Îosă:atentia - suntem da
tori să facem aceasta - asupra re
zultatelor cuvintelor gOfl'le cu care 
v-au îmbAtat natioDil.I-ţărAoiştH. 

Sunteti oameni cuminţi şt cu ju
decată. Priviţi in jurul Vostra ,i da· 
ti-vă seama de realitate. Şi nu uitaţi 
un lucru: partidul Diţional-Hberal ve
ghează I 

După dl. Adam lanca, la din nou 
cuvântul DI fr. Pasca. şeful organi
zatiei din Semlac, care asigură cA 
ţărănimea va ştl deacum iocolo eul 
sA dea votul şi cine it vrea binele 

intrunirea dela Şeitfn. 
La Înlăturarea unei guvernări primej- Crezul ţării este acel de care s'au 

dioase conhibuesc trei fadori; călăuzit lop bunii români pentru ca In aceaşi zi a avut loc. după ter-

Intrebăm pe OI Ministru de 
interne: 

S'au luat sau nu măsurile de eco
nomie? 

Da? - Dece ~u se scot dIn ser* 
viciu automobilele şI trăsuri e Prefec
turii de Politie care DU aduc nici an 
serviciu real nici Prefecturi! şi nici 
publicullli-şl incurcă bugetul cu 70000 
lei anual. Nu? Automobiiul N r. Ar. 
444 a fost văzut prin Petroşani, Sibiu, . 
Cluj etc. în vacanţa Crăciunului. a 
Paştelur, prin luna Iulie şi chiar 10 pre-
zent este plecat în CO"lCediU pe 20 zile 
- In acest caz cine plăteşte beozlna, 
fi rosul cauclucurllor şi al maşinei. 

Iar trăsurile să văd ZIlnIc, cărând 
după ora 9. fun.:ţ'onarfi superiori, dar 
numai acei, cari sunt fn J!'raţia voini
cilorşi cari suat prea trudiţi de munca 
nopţiI. 

." 
TEATRU ORAŞANESC , 

COmpftnfR eflRftBUS 120 persoand 
• J 

Dlrect1nnea: C. rtmflse: f 
LU~1 1 $1 MARŢI 8 O::TD:\tVRIE 19Z9 

i. GU1'emul care nu ne mai intere- dela două tărişoare vasale să ajungem mlnarea intronlrl dela Semiac, o a
Seaz.8, pentru că se găseşte azi in srru. la România de azi dunare la Şeltfo în cortea caselor 
atia că dupi greşelile lui. nu se mai In opera de răsturnare a guvernării Dlul Verişan şeful organizatiei libe
poate apela la conştiinfa lui să se tre- primejdioase pentru interesele mari ale rale din acea comuni. După cuvintul 
zeasc8, pentru că merge pe un drum fării, avem nevoe de concursul fării de bonăvenlre al Dlul Verişan, vorbeste la orele 9 seara se va juca ce] mai mare 
din care no are eşire şi trebue să tragă pentru a ajuta astfel coroana în rcye- dl prol dr. Dr M.anolescu din 8:1-
mmărUe greşelelor lui. nirea la nonnal. lsbânda ei depinde in cu.re,tL 

Acest gul'em şi-a arătai mcapacilatea primul rând de activitatea, dv. exponenti Dsa anaHzeazJ situaţia actuali şi 

succes Bucureştean 

IN PLIN 
Revistl ta 2 acte şi 20 ttb10urt 

de a guveT118 prin fapteie sale şi anume: ai partiduJui national liberal şi de roa. arată el guvernul naţional-tarănesc na 
a) Compromite indrumarea -cinstită de-le ce .eti şti să dobândili pentru şi-a indeplinit pro:nisluoile fAcate in 

• democratiei române. apărarea ee facem. opoziţie. de It KIRIŢESCU 
b) A distrus creditul tirii ÎJI afari. Trebue ca iara care greşind a adus S'a votat Jeg~1 poJlţlflor ,1 rezultatul I 
c) A compromis interesele tmi in guvernul acesta, să-I înlăture. - şi prin e.că fn ura impotriva j..andarmalni gu- mfiRE Bfll1U cu 80 BRl1ERrnf 

străinătate, ca in chestia opiantilor. În tară inteleg colaborarea tuturor factori· vernal a lAsat fi satele ,1 drumurlle 
chestiunea Dunării, ele. lor constitufjonali. Va fi ce~ mai bună fără pazA. Am cetit astfel intre neou-

d) Primejdueşte ordinea publicft prin probă a trezirei politice a opiniei pn.- mlratele ttJhărll ci şi pe UD prefect 
actiunea comunistă şi prin incurajarea blice şi ded a consolidării săniitoase de Neamţ l-au devallzat bandiţil. 
elementelor iridente, prin bandele de 8: regimului democrat national al Ro- Reforma admlDistrativă a adus prln-

TRIO MADELEtNE 

CASCADA MIRACULOASA 
Mare realizare teatrali ne mai văzutâ 
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