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JarământUl 

aea sau 
'::~)(l u: )1 o 

Dreapta" ~'ori atbga f' '~. J •• 

Iată iatrebarea pe care mulţi ,i·o pua astăzi, în ches* 
fhuWe politice~ UDii aleg UD c:lrum, alţii, altul. 

Dece? ':~. fi :'" .c.'';': .,.u: , 

; 'ff: PeatfMă iAtrebuea este la modk, peatrilci fiecare se 
sbDte oblJgat să ia o direcţie, fără de care crede că ar fi 
socotit neom, sau cel puţiA, ,ua iAapoiati Hih""~' ţIi ~,,,,+J'; f 

Se DIN găsesc însi fi altfel·.ee' oameai..·.-Oa.aaui eari. 
iAaiDte ele a se intreba claei SUnt sau: nu, pe lUrla modei 
politice, cred ci trebuie si se puAă în slujba ţării. Mai 
există oameni cari Aa merg nici la dreapta şi nici la stân. 
ga. ci 1U1Dăresc destinul Neamului lor, ,.,ătrtâ.nd a,l sluji 
dia toate puterile printr'o muncă -mţeleapti. roditoare, dar 
nu svăpăiată ,i fără de folos '8Ml~chiar diuaitoue, ctuIl 

ar nea cei ce Jllau destulă experlenţă,fi ,cari ~ fi con. 
"riaşi, deci, că ţara se "salveazău dela o ,zi la ,alta pda 
gesturi de copii cari vor să dărime uduri ,i nu reuşesc 
decât si-ti dea cu capul ele Pereţi. 

Ca ai fim ma, biae pricepuţi, mai ales de acei săteni 
evi nu prea ,tiu biue ce· i politica ele stânga ,i ce-i cea de 
dreapta, vom arăta. In câteva caviD.te, lat-lual acestor noţiuai. 

Cei, cari spun că fac politici d. stbga;o vor ca lu~ 
s:.\ rupă Ca totce.i le-agă de trecut, cu datini din bătrîni ba 
chiar ,i ca Biserica; să împartă averHe intre toţi oamenii, 

electoral .. ;:,~ i 

Nq, .. .,.e··~c: .. t; 
iegă ... ,an.ul 
... c ... a_ di ........ 
.elet ' ..... I .. H:1Ie 

r.~ t " 

" Jurămâ1lt111>~."!un a«sol,mn 
căruia însuşi caTacl,,"' lui di
vin îi -dd . În viala :tGCial'· 10"0 
u1teiobli/!dtiuni c. nu"sfI: 'ţKHite 
călcar mâl CII 8acriflciu/, a CHO. 
c. fOste mai nobil şi ,moi SCK'tb 

I intr'un sull" cr,dt"cioB şi p4_ 
lruns, de"sflntimflnlul onear., '" 
".;.VUf"dmâ"tu/ "trwbue '!fa riIm6rlă 

dtei I,ril dq amestecul mt".u_ 
lor personale: pe1ltru a' li' l,gă
mcînl sfânt Iată de. IfIspeciul 
adevărului, dar "mai ales de rfltl
pllci"1 conştirnfei, in CQzuriie In 
CQre se 'face apel dirl!ct 1. puri' 
tatea şi onOQtfa individului. fi 
'" Toină rreş!lnă, 1C'[!ământul i'n 
laţa lui Dumnezeu ŞI p, ~ele 
sfinte, îşi are mare/~ lui rol in 
tJiotal~ocfat" că'Iăuzind cenştiiti,.le către lumina adndrală ,i 

I ' , ,. 

lSemnul 
'electoral al' Partidului 

l"IIat;oHal. I...be ... I 
IT . ' - f ,,". -.,. ,. ,--:;: ~ 

• • ~ .. ) ·L~:'. 

t. Dr. 6: MANOLESCU 

2. 

5. 

6. 

7. 

9. 

- ar:;deuHbtre de neam '1i' de vrednfcitt." Dar această poli.. 
tkăo1S.~poa"" __ ei~4Ul4Od .. <bun .- dapicum.·s'a rizut 

mârttuitoo,.;. eăt,.~ i%lJinda ·bitt.- • _______________ I. ___ ~---. 
frtî-asupra Tăului~ ,ătr~ lnclepă,.. .-
ta;~tI 'păcatulUi cepâhde,te la Un" :n()U 'L' regim electoral? 

• 

cu pri1eja1'~perielltei din Rusia Sovietică, -1IDde, in loc si 
dolJUMtlscă POPOIlll. dollUl~ citiva tiruis:eari spâDzuri 
oamenii cu miile, fări să-i mai îatrebe dea. ViIlovaţi sau 
Il .. ' Iar> ca;: impărtlrea .vamor lucrurile stau -aşa că -Stalin, 
şef" ·stataJui,-'lDĂnineă •• f&riarii de' aur ,i' stăpâneşte 
Mt ee .. produ~ 'Rasia;- iat': J6ameail, sărmaDii, pe lângă că 
duc 'mizerie, trebuj~ si-"pună toati munca ÎIl slujba Sta. 
tulu! care Da. este altdne .. ~ecit UD. pumn de oameni din 
jantI lai SlalfD: ~ , ,.1,-, ~l i ,~, ~ 

;)'" Neamul romiDescnll poate merge' P9 acest -.clrumlll 
Oamenilor cari spua că Isus Hristos a fost UD. Înfelitor şi 
cari fac din biserici grajduri pentru oail.lor" iar pe oame. 
Dii in Dumele 'cărora vorbesc, ii -tiocolese mai PUtDa .valoro,i 

!i.ca1" pas ,f.:in liecatte ~Jipă. Citim int'UlJ ziQr qpoziţiţW-Î$t luÎ d,~ jptem~ stu4i • .zi posibiJi~ 
De acest ad,văr s'au indfi!pdr- din Capilo/ă: - , L' 'Hatca reali~ărjj unui deziderat 

tot untlle grupări politicII' ~ri Din cercurile politice în mă al guvernulw. 'i, '" !",Hl 

in goană după partizani ~i d(l~ suri. ~ă' cunoască preocupările Aceleaşi cercuri ne-au afirmat 
tlolati, amestud jurământul in guvernului ~unt~~. informaţi că că s~, venHlează, dou~ p~eri: a) 
măruntele lor ~ocotfli liectorale Ila ministerul JustIţiei se lU,crează modlhcar~a regImulUI, p~lm!,~ e-

Am semnalal aCflst lapi ,i ;. am la un proed de decret· lege des- lectorale In' sensul maJorJtă ţii rea 
·1 I ' 'd' .:, 'i I tinatsă modifice regimul electoral. lative; b) modificarea regimului 

ara a pnm~ ,~ ... , .. , i ) J '1. O comisiune compusă din d nii primei in sensul i qllwl4riic pw-
-'!.~st miJloc tk luphl! ~/lclo* Garoescu, secretar general, con- centului de,,~ 11;\8u~ă ~.s.11~i\ 

rala fi!ste g/âl de reprobabillncât silier Măgureanu şi avocat Ghim· total,ului v?tunlor .. obţin~ţe tdJ~ 
'(Ur_lIft iD' pat~' 3-a)' , 'păn, din contenciosul ministeru. partidele dm opo:t.tţie., ".1," - = • 

decât animalele 'de lueru. ' . , . " ,~. ,:. l""~ ~~ ;,. , I'III::.L .... " I -L. ~ 
" . Neamul romAnesc merge pe IUlia C:l'ediaţii ia Dumnezeu ,;;'-~ .. ~ e3.0 ....... 

şi pe aceea a respectărU mODeei ,i bunului fiecăruia după ,t~." •• z"""-=-za oplni .. p .. ~lic:~? 
vrednicia lui. "' ...... ., I ~.. ~--

··;-(Fu:jca nu ~::-·'c: a:'s: articol să fie prea l1Ulg, '~In urma re~ltatttlui ul~ I PartiduL -;;T otull' pentm1 poarele fran8formate in tur
vom continua ÎJlnamărul viitor, prin a arita ce este poli. timelor alegeri ca şi din me- ţară" a dat u~ "ucaz" prinţmet, nu .va Pl!t~a fi Încetă
tica de dreapta ti a vedea eate' 'este;·ih-umu} pe care tr.. toddede propagandă şi de care în fapt înstitue o cekă temtă ŞI. la nOI: ' 

bule să,..1 urmeze rolJlânul). ," U:;fn ,~ ..-' <,- acţiu~ne ale partidului "To* legionară.' D.sa cere tuturor Poa~e.Ul~pr~s~ona cel mult 
. tui pentru 'ţară"" 'toţi 'oa- partizanilor săi să denunţe pec,naIVl ş~ sPlr~tele. bolnave 
Aliati in afară, duşmanr înlăuntru' menii conştienţi au ajuns la şi s~ spioneze conversaţiile ale 'acesteI wsocJe.tăţi dar nu 

convingerea că această gru. particulare pentru a desco- va putea sa schlmbe cursul 
Ziarifiilor co~i [. au inlâmpi-/,i "!ai '!Iari e;.ieteni in pfară V prezenta primejdia peri ... pe calomniatori '_ de viaţă al unui neam în~ 

nat la mlrarfi!a In Iară, d. MzceA d.cat aCI acasa • par~ a . _ ... , '. treg. 
seu I.,a. r~fu7at orice, declaralia La Belgrad unUl neo-comUnIsm. : . " cu a~te cu~te mcearc~ să Metodele cekiste or se 
unr, mal lnam!~ de a se p~ten- ; La B,/grad om reuşii să sta- .,.~ Amînregisfrat" şi' noi a- suprtme pnn teroare IIber- prăbuşes: in ridicol ori duc 
la Satltranuliul ~enit'~ da Şl de- biJ •• c. impuulnd ca d. Stoiadi-; ceast! îngrijorare de opinie tate!!. de a discuta atitudi- la anarhizarea organismelor 
pan, raportu, marg nrn U'SI! nu· novici, .,un, program comun de ' ' , . 1 . 'd 1 . 
moi la cO'}2unicare imfJ,..si;!o~ cu lucru pentru lidunarfi!a' consiliu- publică, , n~~e, programe e ŞI I eo?- socIale. . . . 
rori se remtoarce din sfrdmalq· lui Intelegerii Balcanice C~ se tia D-I A. C. Cuza, in cu- gnle celor ce au pretenţIa Impofnva acesteI dm ur-
le, _ . '. t It 1 line la mijlocul lUMi, Februarie vânt are a ţinută la adunarea de a activa în viaţa' noaa mă consecinţi, au datoria ~I-ota c. a spus, In r. a ee, la Ankara Deaseml!ni nu am , . ." 
ministrul nosi" de f'xtfllne; cuvinte sd."mi uprim d,osebila "Blocului dela 1922, a ca- stră politică. să lup~e totI romann con-

"Mi.a fo~t d"t. Ia Genfl?a,să multurnire In legătu .. ă cu audi* lificat adevărată anarhie so* Această metodă de înti .. ştîenţi lcgaţî de viata ~i de 
lupi cu ~Ol maTl du~mant: St, ~,!ta acordatd de A. S. ((.. prin- . Iă "ga d 'c lor ce midare ce se întrebuinţe. tradiţiile acestui neam iar 
Morllz " Garda de fier. . clp€le regqnl Pa uJ " • . Cla propa n a . f.'. ' • A • • A • ••• •• 

Din aCflastd pricină ml·am D I Istral. Mic(tscu a losl pretind că reprezmtă naţlO- ază numai 10 regIm unle 10 nu lmporlaţu ŞI decretaţil 
cduta~ alial~ in a/ard contra du- distins" d! rflg,n/al Paul, ca a- nalismul extre:rnisf în parti, i care au fost suprimate Ii. ca reformatori de pe alte 
şmanzlor dmduntTu. constatând e,st prileJ, cu mar,le cordon al T 1 - i'.' " I b tăt'l ti '.. Oa elea"urt 'străine 
cĂ România are mai multi buni ordi"ulu; SI. Sa va. dul rt otu pentru far.. er 1 e omeneş la. p In 5 • 

• ~ 1- ," 
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2 GRA.NITA 

Iarăşi ne ameninţă • saracia 
ReID!t"egirea partidului 

Nati~lIal-Liberal dia Timişoara 

Reîrttregirea cel~t' două mefit şi că, iii ce priwşte 
S'ar părea exagert\ti stăruinta. era să stăm nepăsători. Iprodusele agricole, noi râvneam organizaţii liberale dia, !i- şeHa. or~3bizaţieî nU d-sa 

noallră in a dovedi că guvernull Pentru orice român există o o campanie de muncă, care ~ă mişoara s'a făcut in 1 );.' e~ va fi aCela care să se opu-
d·lui Oct, Goga a p~şit dintru I singură porunci şi un singur sporească patrimoniul naţional bruarie • ne: dorinţei membrilor din 
inceput cu stingul ŞI o duce I obiectiv: muncă neintreruptA şi să stimuleze economia publică , . 1 17 r 
a~tfel înainte, Poate or mai fi I pentru propăşirea patriei şi con-Işi privată. Incasările statului La c1ubunle respecbve, 1 org'M1!~.a ~e. . t 1 
fiind şi unit cari, crezând incă IsoHdarea României Într(>gile. In. fiind In funcţie de prospe- au avut loc cite o şedinţă.! Ia apOI ctt:van u d. de. 
in aşci zisa misiune istorică a I colo ori ce alte stăruinţe şi ori ritatea economică şi financiară, la orele IOa. m't ve-! Iuliu C oste, cat~e roste:te cu 
primului guvert. românesc bote- ce altfel de dorinţi sunt de or· I aceasta stagnâod. e de aşteptat chea organizaţie liberal~ a acest prilej un im~..,reS1onant 
zat de circumstanţă naţionalist, din secundar, I să ajungem la desechilibrarea. delegat pe d-nii de. Nestor discurs. despre isto. -icul ad 
să DU impărtăşească felul nostru fn acest sens, guvernul dlui bugetului public. P b' d D N' tI· t ({' .• 

I S t t f riu '1 fă orum ŞI r. • 18 ar. a reln re5 lnl. de a vedea lucruri e, Oct. Goga avea să fie tolal des. un cunoscu e e o fi e - d d __________ ..... 
Am fost între cei dintâi cari cute de guvernul liberal pentru pentru a invita pe • r. 

băut de griji politice şi liber de C 
am întâmpinat guvernul partidu· orice obI igaţii din acest domeniu redresarea vieţii economice şi l Iuliu aste cu organizaţia. PA..., A d 
lui naţional creştin cu bune cu· Nu avea să se căznească pentru pen~ echilibrarea. b.uget~ui s~a., d.s~le la. şedinţa solemnă ana can 
vinte. Aceasta conform cu cre· treburi electorale, ci să caute şi tutUI: Guvern,ul p~rbduiui naţio-' de mtregtre., . • . se pot depune lisle de 
diDta noastră românească, p(>'ntru utili'Zeze toate mijloacele posibile n~l liberal. a l~buht să ne scape D. dr. luhu Coste ŞI pne- candidaturi la biroarile 
isbânda căreia fac~m tot ce , ... I dlD sărăcIa In care ne lăsase t '1 d 1 li' fă t .. can să duci la conllohdarea ţănt." "1 em or, -sa e, s au cu electorale Jad. t •• e 
omeneşte-i pQsibil. Ne bucurăm Ş' f" .. guvernănle naţIOnal ţărămşti Or. " ăld să 

1 f i lreşte că lntre aceste OllJ Ar f' ă t - . t O pnmrre c uroa • C" C t 1 El t IX de oric(" pas bun pe care- ace J p ca sa ne 10 oarcem cu . omt5ta en ca ă ec ora« a 
ţara şi ajutim pe toţi câţi mun- loace _ n:~veau să figurez~ iefte~i- ani indărit. Şi mai ales pentru U~mează şedinţa solemnă. trimis eri o circulară comisiuni-
cele pentru propăşirea române- rea sarU sau a petrolulUI cu eate interese electorale. Pnmul vorbeşte d. Const. lor electorale judeţene prin ca-
ască. Din acest indemn am ln- un leu la kilogram. Şi nici alte Brătianu preşedintele dele- re le comunică datele până Ia 
tâmpinat guvernul d·lui Goga cu memeli electorale de acest fel. gat al ~rganizaţiei vechi. care acestea pot primi lista de 
urlri de izbândă. De altă parll> ordinea şi auto- D A tr' . tl/. candidaturi : 

't t t b . f ţ ·sa ro O emoţiona ti cu-
lci poate ori cine iochipui n a ea re Ulau şă pre a eze ac- A bli . Pentru Adunarea Deputaţilor 
Af' • Ati 1 . te" vantare su nlul impar· crunta noastră desamăgue cand, ee guvernu Ul, ceea ce nu es e ititi şi răspan- ~. pănă Sâmbătă 19 Febr. ora 18 

zi cu zi, a trebuit să constatăm cazul cu falmouele decrete. cu tanţa Simbolici a actului _ inclusiv. (Alegerile au loc la 
că, sub firma naţionalismului,' o bază legală atât de discutabilă. diti ziarul de intregire a celor două 2 Martie). 
guvernul stăruie in mărunte cal· Dovadă panica şi confuzia ce partide" Jiberale, Aduce a- Pentru Senat (colegiul univer-

cuie de club, se opreşte asupra stăruie în opinia publică, G R ANI TA poi laude d-lui dr. luJiu sal) pănă la 21 Febr. ora 18 in· 
unor meschine interes~ electora- A.ltfel am înţe~es ~oi misiunea I Coste, subliniindu-i meritele clusiv. (Alegerile au loc la 4 
te şi departe de a ft făcut un UDUl guvern naţionalISt. Am nă- d t t t • . d Martie). 

. I .. dă'd 't g t t' e ne con es a In v1aţa e S (1' pas inamte pe ca ea natlOnahs· J Ul un uvern CODS ruc IV , A • • Pentru mat co egJUl camere· 
mului. s. invârle intre mărunţi·l şi siguranţa publică. In 10- după răsbOI a Romaniei. 'lor profesionale, pAnă la 23 Febr. 
şuri politice cari nu cadrează cul campaniei de ieftenire. care In continuare explică mi-Iora 18 - inclusiv. (Alegerile au 
nici cu rostul ,ipîci cu demni-I a scumpit viaţa ieft.enind doar . siunea d-sale in acest mo- loc la 6 Martie). 
tatea unui guvern ce VfE:a să fie: = _____ _ 
cus:d::ir:~.::~o:I;.:~1ă stdn·1Guvernul .. j J[~F{())R.· ~ ~TIIW T..rJ[ 
gel"e de inimă urmărim alunecă· i a incheiat cartel .. J. ~ l. .... ~ .. W.L ..... 
riie guvernului dela indatoririle electoral cu partidul ~ 
sale şi câtă des amăgire pentru ger.aaan 
sârguinţa lui de a'fi aranja inte·, Guvernul a incheiat un cartel 
resNe politice !ertfind mari in"1 electoral cu partidul german. 
terese romlneşti., • _ I Pe baza lui partidul german 

~stfel a trebu~t. să lnd"."a~ i va obţine 14 locuri pentru Ca. 
p~le desamăglrl cu constituI-' meră şi Senat., 
rea cabinetului. Pe urmă am ur· Azi după amiază comitetul 
mărit cu aceiaşi durere svârco· central al partidului german va 
Urile guvernului pentru a-şi creia tine o şedinţă pentru ratificarea 
O bazA electorală, acordului, iar mâine, guvernul 

In faţa acestei situaţiuni nu va da un comtmicat. 

Semnul electoral al 
Partidului Naţional-Liberal 

2 

• • 
1. Dr. D. MANORESCU 

J. 

4. 

5. 

6. 

7, 

8. 

9. 

Se ... oul listei l\'r. 91la Clubul Celltral din Calea Vic I In vederea alegerilor co_u
a parfldului Na,iooal- ~ toriei 34. unde urmează să fie I Dalet partidal Ta depUD.e COIl

LiLera! este: • • cerute toate informaţiuni1 şi i didaturi in toa~ comunele In 
adresate reclamaţiuni tuturor or-, vederea acestuI scop prete~ 
ganizaţiilor. dinţii organizaţiilor comunale 

Toţi prieteDii Doşiri sunt _ . Tor lua inţelegere cu .-fii 
datori să-fi scoată c~..4.Ile de 1" d t li t 1 d cu tu D E d D II' e sec or asupra s e or e 
aI-ător. ,P'-O/. r ,if.larto,escu, d'da.~· ta 
~s .. can 1 ... cara vor reprezen 
Cine DU votează. vrea ca pTeşed~"tele, orga~uatiez arădane 1 candidaturJe ollctaJe cu 

istoricul partid Naţional-Libe- a partidulUI Natlonal-Lib~1'G/, U semnul partidului. Aceste li,. 
rai să intirzie a da ţării bună- fost la Arad, Marii fi Mtercuri. te vor fi comunicate comitetu:. 
starea ,i liniştea pe care acest dând Îndr~mări ~ntru ac~ivita- lui electoral al organizaţiei 
siDgur partid o poate garanta. lea ace.ter ofganuatiuni. In w· jC1deţeDe spre ratificare. 

derea alegeTilor. 

Pentru a supraveghia ca drep- - Familia Coţioiu a avut 
tul fiecărui alegător să fie rei· Faţă de criza financiară marea durere de a pierde 
pectat, s'a inltituit un comitet ce bântue, fabrica textilă din viaţă pe d-na Laura Co
electoral al partidului nostru fi. . f t ţioiu n. Suchy. mama dis-
. 'd tul A d d'ul· nu mal are comenZI, ap , l' In JU e ra, cu se 1 In • hnsu w nostru secretar ge. 
A,rad, In localul clubului din ce:a. ad~s c~nducerea, fabn- nera!. advocat, f. primar cir. 
Plaţa Avram Iancu Nr, Î, Te- cel In SItuaţia de a fi ne- Romulus Coţioiu, fruntaş al 
lefon Nr. 23-01. voită să licenţieze 1500 partidului liberal şi a dici Dr. 

Acest comitet care este prel.i- muncitori, Cum licenţierea R. Coţioiu, medic in Sl
deoat, ~e către d. ldr• Romtulus

1 
acestora, in timp de iarnă, vârşîn, 

ţtolU. secretaTU genera a • b. A trt ă Transmitern pe aceast! 
, ţi' ăd rtid 1 'l·ar co ort 1n o neagr orgamza el ar ane a pa u Ul .,. • • cale indureratei familii prc-

Naţional·Liberal va lucra zilnic mlZenel el au fost menţmuţi fu d 1 t t t 1 
, . • din u nos ro a aşamen . a 
mtre orele 10 f1 13 la elu- mal departe, ar vor uera greaua incercare şi expre-
bul mai !sus amilltit, rezolvâlld numai 5 zile pe săptămână. siunea celor mai sincere 
tal°agte 'lchestiuni1e cari privesc Dacă aceastl stare va condoleanţe.. 

I eene. -
- continua. respective se va Ministerul Cooperatiei a primit 

S'a constituit un Comitet cen· agravat aşa după cum de- o cerere din partea Oficiului Da

lral electoral pentru coordona· altfel se prevede de către ţiona! al vinului prin care se 50· 

rea ,i supravegherea acţiunii conducerea fabricei, licen- licită autorizatia unui export de 
electorale din întreaga ţară, com- ţierea câtorva sute de mun- 2000 vagoane vin in Get"llWUa. 
pus din d·nii: Ion Inculeţ Ion Pe baza unui contract anterior 
Ni.ltor. Alex. Lapedatu, Vasile P. citori apare ca inevitabilă. s'au mai exportat in bUlle con. 
S&ssu, Richard F ranuovici, Dr. - diţhmi 200 vagoane, tot in Ge-
L Brltianu şi Constantin Briti- Inhe România şi Ungaria se rmania. 
anu. va in"heat in curând. o convIn- Preţul oferit variaU. iAUe 90 

ACt:st Comitet va lucra zilnic tie de radio. şi 120 lei decaUbu. 

~-~--~----~----- ~--------~----~~~~~~ ~ ~~~~ --~--~---~--~~~~ ~ ~~-~-~~~ 
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Naţionalismul faptelor I SeII.~nul 
II • t- b I ~ electora.l alPartldu-

In wem~~fQa:~riS"fO'f'~~Ş~ rĂ:~~ani ~nl! ~~ernare. al lui N,l a.~ion~l-L~~elral 
În care traim ,i În care Udul naţional-liberal. întărit creditul ţi tel In .;.:~' 
dreapta !ud~catl. ŞI, ~{ij)da- ti " .Marj~e reforme sociale in- ră, a întărit oştirea dânci~j 1 I •• I 
tarea obIectivi Ş. sinceră a ierne; mcepând cu expro- o Înzestrare modernă, şi- tu i 
faptelor, este îngreuiat! de prierea pământurilor şi cu modul acesta a făcut ca gra ... l 
sugestii şi de anumite pro- consolidarea datoriilor agri- niţele ţărei şi drepturile ei! 1, Dr, D. MANOti;...rv 
~dee contrare ii~ertăţii de cole, ca şi admirabila gos-! să fie apărate prin fortă. i I 
gândire, socotim că enO; o podărie făcută În cei patru efectivă şi nu prin discursuri. J 2, 

datorie, impusă de iubirea '1 ~ 3. 

de tară şi de adevăr, a ~e se Op .... e _., '\ 
constata ce s'a făcut, până I 1_ ~ • I 4-

1 acum de,"Către ~ult ~itica: o~e o •• e ... za •• , 5. 

" tele partide polttice, ŞI mat Faţă de aceste rezultate lor, şi a tuturor nemulţu- t 
\ • ales, ce s'a făc?t de ,către ~trălucite pe care le-a adus miriIor, şi se întronează i 

~ parbdul ,natlo~al -liber~l In ţara noastră partidele de într' o tară de lumină, ne- ~ 
6. 

pentru m~rtrea ŞI prospen- ordine. şi cu respectul vie- gura vorbelor răsunătoare, l 
fatea ţăre~. tei constituţionale, pe linia şi procedeele cari transfor- t 

In lumlOa faptelor con- najionalismului constructiv ă l'b 1 l'b , d d' t ,m 1 eru examen, I era 1 

7. 

8 

9. ~tatăm o ~dnttlate e ~e ~rl şi faţă de rolul ţinut del conştiinţă, libera discuţie, t 
mtre !,arti e e. constItuţ10- partidul naţional-liberal în ÎJ;l crime ce trebuesc pe-
nale ŞI de ordtne de-a face toate marile evenimente ale d 't ' i ._--~;;;;;;-;; _____ iii ___ ;.! __ _ 
o cât mai solidară unire· ,. I ep

sl, e: '. ţ 
între Tron i ţară, infiltl"ând IstOriei n~a~t:e CO?t~~po- . OpInia pu~liCă msă va I Jurământul electoral I /t1~ sf(mt~ şi a nărai importanta 

• , Ş rane, se rIdica o mIstIca de J şti să reacţIoneze contraJ (U eli "1. ) luz sacra. 
dlO Pllmele momente ale b· t . t- - d ! 1" , .. rmare II p85 • a B" t d' t..di , .,. . . vor e m emela a can pe haosu W ŞI eclIpsei de libe- am crezal cd liste neusard o" ,s"nea •• "".'! In u CQr~ 
Instaurărel Dmastiel strălOe, violenţe. cari nu se potri- ră cercetare întrând in inte~enliU?e şi a gr;.wrnului li. t,ebu~ să s, ingn,ea$cd tit! ~. 
în sufletul tuturor o adâncă.. a BlseriCEJI pentru tmpedecarea I flel ŞI saflelul ac.sta ale astazi 

_ vesc CU sufletul blaJlD al drepturile ei raţiunea poli- /uăre-i ;urământalai de căI,.. (suP~$ unor cons/rângui '~ro 
dragostei un adanc devota- neamului nostru când pe ti.lli: • f tf t grupările politice ce',i di.SPUlăl babtle. . .. ,CA, ŞI rumoaaa cu5 e are' . . 
ment, ŞI-O neclintită supu- procedee în care se ape. il t l'b t t I intâelalea În această goană du- ~ lura ,_nseamnă a te lega să. 

f de · b l' f " . a vrem OT noas re 1 er a ea pă conştiinte slabe, Jurământu! faCI sau sa nu Iad CBlHI I}i a-
nere ată , ~ Sl~ O lC~ or- lează la mShncte, 'prImare, I gândului. sd rămână Clleace este: I"gd. cesl l"gămânl nu poate li dnfă-
ţă monarhIca, pIvotul mtre- pentru a se nărw 10 haos [ N.'. t' . l' .1.' mânl dumnezee8C pentru c~le cut dr cât ~cu sacrificiul con-, . d t t ţ"l 1 a.lOna Ismun are ne- d' 1 Al' t .. I . gei noastre consohdăn e o ceeace genera Il e CU~--·e - '- , ' fi . vre mCI! de! -e. ,târl in c.r- Ş un I?t. ~_.',. -c. 

t D ă f d -t minţi alt făcut pentru ace- voe de teronsmer- su eteştJ.. turile,i lapMe electorale, a.-e Iar oamfln;; cori'l/ac su6 In-
sta, ac. nu ar 1 ~ca astă ţară. I El se ridică pe notiuni ela- Idce ,!neallă ţHnfru am.bifia ele~~ ~em~ul I?lllcioral ".0' li BpIIrjari 
aceasta: ŞI tot ar trebUi să S 'd' ~ l' ,~ d ~ . . ". 1 lorala a unora, a-l mIcşora prm In rltpa când realiJateti îi oa Biti 

t t' d 1 e n ICa O pO lbca e \ re ŞI prmclpn a care su- cadrul josnic in care este adus, să recunoască pdCQlul dtl Q fi 
recunoaş em par 1 e or vec· captare a tuturor naivităţi-" fletele libere aderă, înseamnă a lovi in insăşi esenta iarat pe o am ăgirft, 
hi politice dela noi, senti-
mentul naţional profund şi J sww g t 

dragostea de ţară c~ le-au R \1 t- -t t d \1 t t t \1 \1 j tri~i şi comerţului şi un df le-

animal as IgOl cu urca e ca re a al sau i~~!iald~r~~~i~~t\?;;,n,::~~ 
Respectul lor neclintit faţă fost în -ă desemnat. 

de ordinea constituţională, Ca. să. scoată. dracii din el _ ... . In vrderea şedinţei de 
faţă de rolul parlamentaris~ i Vineri a fost pregătit UD. 

I mului, este deasemeni o In botarul-comunei Zarand s'a I tmpuns cu furca, Şi l-a impuns de jandarmi şi a recunoscut cele bog"~t material statistic. 
I dovadA. a spiritului lor de petrecut o criml innocătoare. in spate ş'in ambele laturi ale de mAi sus. Concubina sa, Ma-' Comisiunea va aplica Je

ordine şi de sîncer democ- Paznicul digului dela Crişul alb, corpului. Impunsăturile acestea ria Curta, deţinută şi ea a de- gea votată de liberali cu 
ratism. ~ ajutorul concu?ineî sal~ Ma· au durat p~ă spre ?iminea!ă. scri~ impr.ejuririJe ~ cari a ,fost toată st~i~tetea. 

na Curta, a omont, cu mal mul~ când tatăIUl. făcându-l-se Dulă conusi cnma, ca ŞI concubmul' Hot~nnle ce s'au luat 
Fapte te Inţepături de furci de fier, de chinurile copUulu!. a ajutat ei, dar neagră ci ar fi avut Vineri sunt. deci, de mare 

- • • pe copilul său Ioan, In vârstl de concubinei sale şi au implântat vreun amestec şi sustine că Gri· importanţă. 
Iar atunci când clipele 8 ani. furca şi In spatele copilului, in· gorle Corpaş a comis·o singur. ,--------___ • 

hotlrâtoare pentru destine- Faptele s'au petrecut după cum cât a pătruns prin corp şi s'a Parchetul avizatI a ordonat R • • 
1e neamului nostru au venit, urme~ă: 4 ~ 4 , fixat în scândurile patului, Di- a~to~ja. cadavrului şi aducerea eVlzwrea 

1 A • • I Inamte cu cateva săptămaru, mioeaţa crima a fost descoper:1i cnmmanlor la Arad unde vor brevelelor de 
sufletu4 romanesc, ~lmbolt-1 copilul Ioan a lui Grigorie Cor- Grigorie Corpaş a fost deţil."t fi depuşi ta arestul pr~venitiv. băuturi S'pirtoase 
.zat ca exponent, pnn frun-· paş, s'a bolnăvit de tifos. Părinţii . .. 
itaşii partidelor de ordine au săi n'au chemat medicul, spe- ComItetul, de dlrectl~ al 
"fost la datorie şi.au ştiut rând că se va face bine, Dar Incadrarea 1 1. ~no~opolului alcoolulUI ~ 
să d t 4 tI' copilul s'a făcut tot mai rău. iar persona U UI lOamtat UD raport d·lw ea un ves man ace W E S . â d 
.,' noptile trecute, pe la orele li, a ugeu avu, cupnnz n 
lIOstinct naţional, creator de I inceput să aiureze şi Sllb focul A. A }lIntreprlllnden- situaţia brevetelor de bău .. 
!viaţă. românească. febrei il'a sculat din pat şi a in- romanesc In turj sprirtoase, în urma ap· 
I Partidul naţiona l-liberal ! ceput să se plimbe prin cad. licării măsurilor hoUrâtt' de 1:- condus de Ion 1. C. t Ma~ Curta, concubina .. lui Gri- Vineri dimineaţa la ora 9 1lului românesc În intreprin- cODs~liul de. I?iniştri, 
IBrătianu - a avut astfel gene Cocpaş - ambll făceau jum. s'a Întrunit la minis- deri a fost modificată după OUl verlf~care~. adei<:~r 
1- ~ A ~ parte din secta tremu ăto 'lor" . ..• 'D depuse de titulatll miDorl~ 
Il'olul hotarator In d ... sfăşu- , ." r rt • terul mdustrlel ŞI comertul cum urmează: Florentin u- tar' . brevetelor de b'"u-
I • 1 .. d - ş.a a expnmat părerea că m . . .. . ,lai ii 
irarea răsbolu w, m con u- copil a au intrat dracii, şi că comlSlUnea pentru Incadra- mltrescu, preşeJlDte; col. 1. tUTi, se constau' di la ora-
-cerea lui politică, şi in re- pentru a-i .coate trebue Impus rea personalului românesc Theodorescu, ca delegat al şe, in genere, condiţiile le~ 
mltatele strălucite ce el le-a cu o furci de fjer. Ill1ediat ce a în intreprinderi. Marelui Stat Major; dr, gale sunt Îndeplinite, 
dat. Mira<:olul intregi rei na- ,spus aceste cuvinte, a şi luat 01 E pentru prima oară când Jean 1. Ghiulea, din partea

j 
~ In provil!cie t .s'au, produs 

ţionale şi crearea României I furcă şi a impuns cu ea copilul' se întruneşte această comi~ ministerului muncii; avocat' losă unele l,dc~lder~ fort.at~ 
~ari e dovada vie şi eterţlă in

fi 
stom~.~ şi ,in PliePtt,. Copilu~ siuoe dela venirea actualu- Şerban Baranga, ca deie-gat cuCroemP~treCtUuSllundle ladirlne~ra]l-

~ , J' l' d 4 rtf ri să ,'pe s a cu ca In pat ŞI • I . . 1 .. ~-r. natl~a lSmU UI e Je e plrea el doarme. Mai făruu a lUI guvern. .. al da.pa~ameotu UI lDtern~. monopolului cere ministeru-
~l de tdeal ce a condus iinceput si plângă şi atunci Ma. Componenţa com'stuon lor; Ingmer Bumbache, din lui de finante si avis~ 

rtidul de "ordine care a '.tia Curta., a 'Pus că mai trebue pentru încadrarea persona- dartea ministerului indus- asupra măsurilor de luat .. 

>" , 

---------------------------------~------.--~----------~------------------~---------------~~, 
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4 GRANITA. 

Pol iti c.: CII n O CII!5 t. a SeInDul 
Je 'x t'e'.-n a't~ ~~ ':, '~, e.~ci~~~i~i';~tldU . 

• ~~ ~~~ J~'~. ~~_~emelaZă. allantelel ltiINatioo'al':'Liberal!' 
, .' "noastre I 

Ţ ara trebue să fie lătnurită pentru ca să ştie ce i se pregăteşte 
Dela ~ vreme se a~tuiază gavem~/e ~ s'au ptrindot la I s'u ridica ba eale. ., ; ,t, 

din ce in ce mai mult in politica condaclTflG slatalui român in Acest guvem pretinde ci 
europeaaJ., teedinţa de ·implrţire oltimii douduci de ani, nimflni sti· pe baza legalităţii ti a 
a statelor in doul ~nstelaţH de· nu s'o abătut dela politica noa. respectalai faţă de prlJaclpiik 
osebite Ca atitudini şi afirmare stră fXumd. constituţionale..~ ~ 
de priBclpii diriguitoare ia rapor- Această trodiţk o fost d. nG- AcţiUD.i1e sale - mai ales 
turile diatre napuni. turi să sparNscă pnstigial sta- ia politica ederaă - nu tre-

Deoparte, Franţa şi Anglia.....; falui român in aloră şi n.-o daI bue să fie coDfunclate ca. ace.. 
ceI. dod mari puteri ale demo. pulinla pat,rnÎc.i consolidării DO- le ale _OI' grupări alremiste' 
crapei occidentale - care im tiOllal. innăonlru. . de ".apta care se pun îa. 
pre~LG1 cu Mica IDtelegere fi In-. ·s!ujba"dinţelel' ... van,arde 
telegerea BalcanicI, sau ridicat Confu:Je 1. şi de rerizu.ir~ a frontierelQr. 
ÎlDpotri~ tendinţeI. revi%iODiste Dela :t.._x pot 

. _,,-,1 x-bo' Q.weme~, S8 S~ .. -
~ in contra pt"ovoCtU"\Lor reu. 1· ..A-ta el _;..~ -11 .~ .. - ..... 

. COli... UIl e U1IUUqa Ila ~- .... 

luce. . .• riiri cari pot produce irtrijo- 1.;. ...... ; •. 
Pe cealaltl pozl\ie s au aşezat J'_ 1_1 Lli ~ c-~ 

, r1I1'e IA opuua pa.. ca. uuuU, 
~te care au consa~at ca pnn- cilorii Quvemalai, ziare cari FiinJ an I!uwrn nationalist. 
apiu de ODoare naţiondII nere- li sprijini politica saa numai d, drftJpta. , n~e,sa' so facif 
spectal'ea da~elor tratatelor de fnmta" pVem&lIIentaU d. • ac,.". distiNeli, - pentra a, 
pace. Tot q.ID a~est lai!ăf' por- ~___ ~_.l< d-~- la t ,.rvi 'ara -i propriii. sal, int,-

f ţ . ,. t' t .' QU1I.II m-.ua, se ~u une e t" 
fteSC laş sau lDSlJlUan m enps _. __ 11 tatU • t ~_ r,,,. A«asta cu atât mai mult; 
~_ do-s ".L.! .JA&llUes .- ce.se Ul ore &111- , 

- 'pR IlIUDare po»aefieAau ,eeo- t' "polit·'· tr ditl---t- cu cât nationali.smului ,xtr.miRt 1 _1__ "" tI' . po nva, .~. a ,..UJUUC 

• • 
2. ." 

3. 

4. 

1 
S. 

6.. 

,. 
.. 
9. 

GO_." "la e or maCl.. ." exienle ..... './ . .;' ...... :,._ : .,.. el, dr,aptot car. asasÎn,a:lă in 

c' A II' ati' '1' fi' re Ş t '1 Declaraţiile făcute· 'piDi in nam", .~ştitti8mului" şi tero- C ·u' ':-I)~ ," V· O" -r~< r •• " ·v~· ·~'O' ''40'" 9'1.:1},' 
, prezent iD aceasti materie rlzflCJ%,G ~l num,l, , .. ,iutinctelor.a.- ~ I 

., , Dtau daJ asigurări categorice notrQllfJl. ,.mein,,'" ţ;.ar :~onv"'ij !l Ii.,~". ...• _.. .. . • _. '. 

Romdntct' «G ... B'a -sprijift"I' '1H şi firi putiDţădeco:atrac1icţie. cc,14 poUtiCIl1.$4 fi. SI!SIi"Ufl ''''1' 01 e"ot.or'l:~ "uht 'n.~lF 
ma,." .liaţi p,ntru o-,i pat,a in- Din eoalra, .tu pirea,. ci.'" ee/or e,. 110, .să mr domine ,ce- l;)::..; • 't:I ;.,~ _J.> ~-
tngi teritorial naţtonal, n. fă- _ţi .. at. păstreazăuaan1l- nomic,şt, ,i politiefşt. din afard ...... 81IIeleti t.*-~ -de i..1_ ••• e.ele 
uşi •. ""'\ În m.odal "omlal.-:'" q. mit echiYoc. . să se adaoge şi o«sh, confuzii. _ 
lO#u; fl~-,c;,i . ear". ii \ r.r:unp$c ., J)esigur c4 guveru1ll aclaallprl"itoa,.. la actualol guwrrr.~;j d. }RI.i. "~,~ .'~_·-:'~~~G .; ;td~: ~~~!"~!~~ ... ~~; .fI . 
fo.rl •• importanta,t d~p'ul IOlare datoria si-ti predzezet~ Iim d~eHItfi"sit '"O Iim ,... .. ..... ... ., ~. . ,-
enol. Î8 ră&ăritul,uropean., mai dar Pl1llctal".,cle veclen 'ârâti in,,'un răsboia ". care MlnJsterul de mtt'rn~, del~zut~ deregulmentul le 

·Ori.:arl ar It f?st d,~se~irile peau& ca ~ă iDl~tur.· cu mai I politica imprudentă I'v des- . acord cu c~l. d~ justitit' a,u gii administrative). 
de programe şi 'Ideologi', mire multi UfUnDţiclificaltiţile ce lăntai. . . ',luat dispOZlţtun1 in ce pn- Pentru alegerile judeţene 
_____ . _________ 11._ veşte modul cum se va vota, cad se vor efectua în ziu 

-- "---~ ...... - la alegerile administrative cle25 Februarie; in jude 

~nar'l:."e 'reroare şi parlamentare. tele f:xate- ministerul"d .,..." 9'" ", ~ ~ ., .... i Pentru 8'leg~rHe fixate Î~ interne a t;'părit noui că 
1 ~, 1 j, ,.' ~. ~ ~ .. l li... .~ - ~ ~, \ luna Februarie, a"egătorl~ de a1egUori, imprimate c: 

Neamul ~olÎlâne5C' are: fit~\r(j..1 Omul nu mai poate avea o con·' deamni, dar DU protestea%! şi ~or ,vota ct~,vechlle l'ă! ţI cerneală roşie" cari s'au ex 
luDtari,. aantuini, pliat de suflet vingere a lui peDtrucl daci u-: nu pedepseşte pe cei cari ame- i e a f'gător. pediat direct preşedhiţilo 
" cu inima 1l1tireaţl. Pot ii uşor nuia sau altuia nu-i place, mai· ninţi, bat sau apri.nd. t Pentru ce , noui în- birourilor e1ectorale jude 
fanatj~aţi. Dar,. in a~elaş ti~p -: î~tâj~ te jbri, apoi ~e ameninţă 1. Cîne face Sau' aprb~ aseme: scri~i 'se Vor ehb~ra noui ţene. 
ca t9ti oamenu senhmental~- el ş~ pană la. urmă, apnnde casa p~' nea fapte. ştie Că pe' cale ciDsti. cărţI de' alegUor din stocul·· , .. , 
tner~ ~~~ de grabă dU~i tmbol. t1t!: sau cine ştre ce pagube itI i tă nu poate obţine nimic" Iar dere~erv~' şi, În' c~z . de ,Pentru ~legerile. par,la 
du!, la~~ll decit după tndemnul mat. face.. cioe nu poate obtine Increderea 1iPS~t se vor tipări alteJe ~ent~re d~n l\\.artte, sa 
ra\iunu. ŞI nu putem prrcepe din c~ pe cale cinstiti, acela nu o me· noui. . . . tipărIt nOUl cărţi de alegi 

Iatl de cet atunci când Inlma cauză. rită. . " t Aleglitorilor cari, şi-au tori la Monitorul Oficial H 

ltx e lăsatl sl fie meştefugiti de Pentrucă dacă cineva nu vrea •. 1. l' i I fi • 

_xt l .. It in ~ d~ , 1· pIerdut cărţIle 1 se vor e J- car, a tImp se vor e).1>f 
\ioA re specu ant& sau UDe e - sa crea a ce Cn?Zl tu, DU, ve) , , ,.' .' 1 ., d" b· '1 
CDft~tiente: ale.ţ UDOt ";oteresaţi fac~ să.,i schimbe părerea pl_ . ',",..'1 \ ber~ dupllcatf', ără. a mal. dia preşe tnţllor lrOUfl o 
- .da~. se CIIutl a ~i s~ ~âştiga gubindu.l, . IN oul guvern ~ pUltt taxa de 10 le1 (pre- electorale. 
DUU iDtâi, Increderea prm cu- Sau vrea cm..:va să inspăi. \ _______ ... 

vint • .tnulloue. apoi PQt fi mâ- mantc pe alţii pentru a le nationalist, ,'. 
-~ ti ~mpotriv~ u~or puteri in· smulge votul? Dar ce să facă cu t • 
ze<:tţe fi le vor mvmge. voturi astfel obţinllfe, un 001 1 spanIol I!- depus 
, Pentru: a impiedica o rătăcire cinstit.?; ...., Ati 
tare i·ar putea costa prea mult, Vrea, cu orice' preţ. siaj'un- Jaraman u .. ~ 
eaTe ar putea colita Ţara prea !lA la putere? I ." \ . . . . .> ~~ ·'d·;t· ~i 

. :. . . 1I1tmbrii ",,*,Q~.fhil ,ruv~n nafic-· Din comunif..ârHe pe care;J~·a i In mod normal,' at lijnu c 
mul~, e bine ca ochii minţii fie A t CI n ""t "t , d 

un u:J elDSu ŞI ~uvre~ 1 nalist Rpaniol au dep1ls eri di-' primit ministerul agriculturii dela ~ in toamnă sa eplşit cu ~st . 
clruia si le deschidă bine pen- puterea decat pentru dansul ŞII· ~~. : ti' ~ serviciile agricole judeţene, Te.: 350,000 la suprafaţa insămânţat 
tru a vedea cal"'. pe car'" Dt tf ~ mID(>& ~ Juraman u. lQ prezenta 1 . 

- ... ~ er.e. nu pentru 'ara . . , tOă ă x ~t '1 d t ă' tI· >1936 . f .... 
• , .. . t • generaluluI Franco, care a pre. Zll \ C semana un e e oamtJ ,Iti. oamaa anu Ul ~ , ŞI at 

, ~tD ~uzlt 'Ci $~ 'p.etre.~ !uc'\ Dar ţara Suntem noi. Şi daci zid.t . solemnitate.,' '. ! se prezintă în condiţiuni foarte! de măsurile luate ca şi in primă 
Fun mIU mult decat tngnJorato-lcineva nu· i cu ţara, nu·j nici cu .... '., . bune. . I vară să. se poată utiliza semiD 
are m' unele păr·t· _le H'rl··l .. no\' Contele Rod('nzo, mlO1strul Pl '1 '!' il '1 1 ţ. t t t ta 

tin.... .,. • .' . ..., ,. 4 _ l' 01 e căzute 11'1 'u tun e 21 e: se ee Iona e, se poa e aş ep 
chia~ in câteva puncte ale jude- Atunci dece să-} votăm? Pen- Ju~bţlel, a presta primul Jura~an~. in une]e regiuni, şi peticirea Zi-l recoltă abundentA de grâu. 
"'lUt Arad Se spune anume că 1 tru a· t aduce în fruntea ţării ca I tUI, după· care au· urmat cedalţll... It .. d' . ____________ • 

' • • I . . , I pez:u 1D a e regtuDl, In cauza t 
oamenii sunt atât de indârjiţi in să lupte împotriva noastră '1 membrI ăt guvernulUI, c' , • ~]. " t' l' li t i ă . , , '. Al. , I .• Imea Ztnl tmpu Ult au $8 ns " 
luptele poltttce dmtre. CI, lnca~ '1 . On p~a~e spune e~oeva. că vrt>a ] A . ~rm~t apo~ . o . ş~dtntă a ~ descoperite mari întinderi de :Urmăriti B,ri{J.;IJrlieoJ,lor . .t, io, 
se pot vedea case ş) nutreţun. btnele ţaru alt.nci cand mdcam·. conslltUlul de mlDlştn, ţmută S\l b' culturi. titulate ," efO sau Hăis'" cari 
aprinse şi fel de fel de alte pagube" nă populaţia h acte de b;mdi-! preşedinţia gen4rralului Franco, t La ministerul agriculturii existi vor ap~re .. În numerile ~i;Joa'l.i 
pe cari IItenii şi-le fac unii altora. ~ tism? Sau chiar dacă nu o in- şeful Jluvernului. temerea de primejdia unui îngheţ. I ale "Granilei l'! 

..1. .. 

Tipografia G. IENcIU. Arad. 

SeIDănălurilă de 
,L., ,~l/oQHJne sunt. bun 
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