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Către toti :rne:rnbrii partidului 
nafional.,libera.l 

dÎn JUdetul şi oraşul Arad 
In ultimele zile s'a răspândit în judeţ, printre mem

brii partidului naţional-liberal un apel semnat 
Vintilă Popescu. prin care se urmăreşte destrămarea 
organizaţiunÎi noastre. 

Atragem atenţiunea organizaţiunilor comunale pre
cum şi tuturor membrilor partidului naţional-liberal 

ci acest act de răsvrătire Contra disciplinei şi unităţii 
partidului trebue respins cu indignare de ori~e liberal 

unanimîtatea glasurilor în întrunirea şefilor de sec
toareprezidată de d. prof. dr. Manolescu, preşedin
tele organizaţiei naţional-liberale AracL la care au par~ 
ticipat peste o sută din fruntaşii partidului. 

Oricine star solidariza cu asemenea acţiune coh
damnabilă. infrânge disciplina necesară partidului în 
ajunul luptei elecloralecare începe, şi comite o dezer
tare dela datorie, sancţionată de statutele partidului. 

--- ~ _.-.~,.~~-conştient,- precum-a· -lost înfierat- azi 23 FeblUarie "CU' 
....................................................................................... 

Şedinta organizatiei 
national-liberale din Arad 

Organizatia de Arad, solldară 
şi dlsclplina.tă, e in deplină armonie 

Duminecl. 23 Iaauarie C.t di. 1 1. Dr. D. Memet~ Leontin Ci. rul general, aduce elogii d·lui I eare oDOreazi Parttdblşi toţi I MaooJfd, eate il ascultat tii 
miDeaţa la orele 1 It a avut loc urba, Dr. Moldovan, Colonel pre,edinte Dr. Mariolescu, un membrii aftstei orgenizaliuai Il tetdeaullÎl dol~antele acestei pl. 
la dubul Partidului Naţional Li- Babescu, V. Ion .. , Dr. Ştefan desinteresat luptAtor pentru bi I vor \lrOHl fi pe viitor, având taa- tur' a poporulUi fi a ajutat ca . 
beral din Arad. o şedintl pnti· , Petroviciu, Pascu S. FerdiDand nele obştesc. UD adevărat şef. tA increderea in conducerea Osale. I tlrlnimea si obtine concursul 
dati de d. Prof. Or. D. Mallo.; Dr. 1. Petrila. Buţa.tca, Olatiu, I cate • luptat pentru ridicana fi I D. Pere Ca.pareSCllt h1 nu. guvetllului. 
leseu preşedintele organizatiei. la 'Dr. E. Russu, Dr. t George., ina~nbrea acestui judeţ. Pe~'1 mele ţlrlniml'i din acest judeţ. I 
care au participat pesle o sutA Iosif 'Vulpe, Petru UlIU,. Adv. nahtatea dsale, este o garanţie, aduce mulţu1Iliri d·lui preşedinte ~~ 
de fruntaşi, şefi de sectoare şi: Celăreanu, Dr. 1. Sporea, Dr. 
pr~dinţi ai or~atlitatit1nil()r co- r. Barhateiu, N. D. Cârstea. 
munale. Preot Ciongradi, 1. Hancia, Cuvânlarea d .. lui 

Intre cei prezenţi notăm pe Ştefan Popovici, Z. Handoca, 
d-niî: Dr. 1. Greu, Dr Romul mv. Dimitrescu, Simeoll Ne
Coţioiu, Dr. Adam Iancu, Dr. amţu, Dr. Sirban, Uro, Mărie, 
IuUu Vieaş, Dr. Ştefan An.. IlUl, mv. LocDsteanu, l Duhe
ghel. Sebestiaa Şerbes~ Dr. tleant1t Bone P., Chebeleu, Dr. 
Alimareau, Ioan Frăţila, Ata. Ciumpilă, Bodea, Suba, Remus 
Itasie Mărculescu. De. Boti,el Goritan. 1. Jelecuteanu, etc. etc. 

Şedinţa 
Sosi,..a la club. a d·/ul Prof.,le8CU .e~hidfl 'fldinttJ $Olu/ând 

Manolftscu. CI 10$1 indelung Q- a,;,hnţo ,i multumine tuturora 
plIIudatiJ • tft prfl:l.nti, cari au t 1Hn1ru frumoalUl manileslar6 şi 

mani/flatat C~l.'dUrOS pentru PIe'j fn.Ctedftrll CII i-aa arătai cu aC.8t

l

· .. 
,.dinl'" o'lanizaliun,{ laHt,n,. pfilllJ. 

bt,,'an I'IIttU'lo9flJl .,edftCrU,i Ia dumei. or,anizaţjei de A. 
prima tII apta,.", d. Dt. Maao- rad. d. DI'. R. Coţioiu, secreta·· D. pl'Of. tir. D. Muoleecu 

Prof.. Or .. Manolescu 
Primit cu ropoie de aplauze: făptui. in. acela, spirit de ar

d. Prot. Dr. D. MANOLESCU, I monie ,i aolidaritate ,i cola. 
aduce la cunoştiati oficial: 1 boratorii noştri inţelegâad a. 
reiatreguea pariidului liberal, cea$ta. D. pre,edinte, face apoi 
care este un mare act istoric, un larg expozeu. arătind situ
înfăptuit săptămina trecută la aţia politică actuală. 

Bucureşti. - 1 Cuvântarea dlui preşe-
Această fuziune a adunat la' dinte a fost urmărită cu viu 

un loc forţele cele mai puter. interes de to,i cei prezenţi 
Ilice ale partiduhd NaţioaaL cari au aprobat in unanlÎtate 
Uba-al, r.are fie acut iamte apoi infierarea actului de 
Ya fi unitar ,i discipUnat. I răsvrătire şi calomnie ce-

La Arad. fllZiUDea se va in. (CooUD1lar. ia pa,. ".a) 
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Şedinţa oTguni:atiej. 
nal.-libeJ:'ul din Jlrad 

(Urmare din. pag. I-a) 1, ticluI liberal să pornească 

au pus la cale câ.ţiva dizi-lo propagandă de lămurire 
denţi ai acestei organiza.' a satelor când toţi conducă-
ţiuni. 1 tarii să fie pe teren. 

* I După terminarea şedinţei 
S'au discutat apoi chesti-

1 
s'a dat o masă comună, la 

um In legătură cu nouile jla care au participat peste 
alegeri hotărându-se ca par- l 100 persoane. - .... 
Fixarea capilor de 
listă ai partidului 
naţional-liberal 

Comisia centrală a stabiJit până acum următorii candid~ţi 

cap de liste ai partidului naţional liberal. 

judt1ul Prahova, C. 1 C. Brătianu; jud. Arad, dr. M(l(jolescu; 
jud. BotOŞ'IIli, C. Toma; jud. Bihor, Tiberiu Moşoiu; jud. B~ăila, 

C. 1. C. Brătianu: jud. Caraş, O. Furlugtanu; jud, C€lvurlui, V. 

SHtvescu; jud. Maramureş, N. Zigre j jud. Alba, Valeriu Pop; 

jud. Bacău, M. Cancicov j jud. Caliacra, Oh. Fotino; jud. Ciuc, 

Cristea; juc'. Constanta V. Sassu; jud. Dorohoi, l Pilat; jud. Ilfov, 

Oh. 1. Brătiaru; jud. Vlaşca, D. luca; jud. Bălţi, Ef. Popovici; 

jud. Br.işov, AI. Lapedatu; jud. Buzău, dr. C. Angdescu; jud, 

Cahul, C. Rădulescu i jud. Cernăuti, I. Nistor; jud. Oâmboviţa, C. 
Oimitriu; Capitală, :::!r. 1. Costimscu: jud. Tecuci, Atta Constan

tinescu; jud. Trti Scaune, R, uc:. Râuceallu; jud. Severin, Titus 

Popovici; jud, M .. hedinţi, R. franasovici i jud. Iaşi, V. famandl; 

jud. Gorj. Oh. Tăfărescu; jud. Lăpuşna, 1. Inculeh- jud:--Tîmiş 

ToroDtaJ, C. Brătianu. 

Listele pentru alegeri 
sunt În ordinea urm,ătoare: 
No. 1. GuverDul • 
No. 2. Partidul National Liberal •• 
No. 3. Partidul Naţional-ţărănesc ••• 
No. 4. Partidul Frontul Românesc •••• 
No. 5. Partidul Totul pentru Ţară ••••• 
No. 6. Pa1'tidul Frontul ostăşesc ••• G •• 

, , 

Pentru ziarul 
"Românul" 

Ziarul R'Jmânul dorind să-şi refacă o platformă 
electorală definitiv pierdută, Hclueşte tirade lungi pe 

chestia răsufJată a tradoareIor ridicate dela centrul 
de motocultură Marea şi aduse la Arad. Uită dl vor

beşte de funie în cas:t spâr,zuratului. 

Ţatele nevricoase prea s'au grăb:t să·şi dea po

alele peste cap în văzul tuturor; dacă nu se astâm
p1iră, le vom servi câteva aperitive din glorioasa lor 

ad ninistraţie de 10 ani la Camera de agricultură, 

pentru a evidenţia o mentalihte ş; mai curioâsă: men

talitatea national ţ~ră"istă. 

Deoramdată atât. 

'. ~--------= < 

Ro. u par 'i elor e Of ine 
in campania e ee ora ă 

Ex.cesele delDagogice ale unor 
grupări lDe~flO până la propagarea 
celui lDoi autentic cODlunisDJ 

Dela o vreme, masele populare ~ social-democraţii, ca lor anarhice. 
sunt frămâatate de propagandiştii "'~ d •• R.I Deasemeni chiar condu~ 
unor grupări ~"xtremiste şi îndem- par-d muncI oresc. ei.. d . . 
nate să adopte atitudini politice zuUatele s'au putut ve-! că,toru e grupări extrem.t~-
În baza unor programe anarhice. dea în localitătiie unde' te de .dreapta - ~acă tn 

Sub camufldjul naţionalismulu, 1" d t'" "t 1 I mod SIncer se reazImă pe 
1 , a ta a a e::tls au DUC ee I ţ' l' d t . se propagă ce mal autentic na IOna lsm - au a ona 

comuniiffi. comuniste. a arăta ţării care le sunt 
In1r#adevăr. care s- " programele şi pe ce îşi in-

unt temele de agl1..a- Partidele de ordine care temeiează acţiunile. 
tie ale acestor propa- au ca temeiu programatic Altfel, opinia publică este 
gandlş11? apărarea libertăţilor cetăţe- îndreptăţită să fie îngrijora-

Exproprlel·' rurale neşti şi a actualelor orân- tă de tendinţele anarhice ce 
şi urbane. suprimarea duiri de stat} au datoria de ameninţă sodetatea româ
libertătilor ceiăteneş- a lupta împotriva tendinţe- nească. 

ti_ poli1ică alătur de _.:m------------------I
-

foştlJ Inamici din răz· 
bolul nostru de Intre. 
glre sau răsturnarea 
aclualel organl%dX'1 a 
statului. 

Pentru spulberarea" 
unei calomnii 

Se iace apel la fon .. 
Arad, 24-1. După venirea la misia Olui Dr. Adam Iancu din 

dul de instincte prima- putere a partidului National·creş I demnitatea de preşedinte al Ca
re şi la misticismul ia- lin, o parte din presa minoritară I merei Agricole Arad. 

t - . t ti 1 locală - nemulţumită de a nu I Organizaţia naţional liberală de 
na IC pell m ca as e . fAd' I'd' t f t 1 I se fl putut in rupla precum era ra sa so 1 anza cu os u 
de agitatH să prindă obiciDuită din fondurile Camerei l preşedinte al Camerei Agricole 
!eren îu sph·itul !i-,,1t.ase- Agricole Arad - a pornit con- Dr. Avram Iancu, care suntem 

tra conducerei o avanJanşe de informaţi că va trage la răspun· 
:01' populare_ Desigur articole. pe cât de n~ adevă· dere pe calomniatori. .-
că sici unt":! dintre con- rale pe atât de puerile. Prin a· A. Cioculescu .. 
ducătorii unor astiel de cea stă campanie tendenţioasă 

presa minoritară a urmărit tot Se desmiale ."ollal de:aabl-
grupări nu vor fi de -.r eli odata să se pună bine cu con- ei d.lui N. 1'. Să"eall. -
acord ClI propoganda ducerea lecală a actualului re· partidul liberal 
pe care o iac ,cei mai gim, care se pară însă că a în- In cursul zilei de eri a circu· 

ţeles aceste linguşiri. lat svonuri că d. N. N. Săveanu 
proaspeJi dintre ade- VV. d . , " . tă ar fi demisionat din partidul li-

• _ 1 azan u- Şl I11shtuţla Vlza • beraI. Şlirea se desminte. arătâD.~ 
rentn 01'. Or. Adam Iancu fost deputat şi du se că au fost neinţelegeri cu 

Pare Însă a fi valaba preşedinte al Camerei Agricole privite Ja depunerea listei de 

l 
- 1 a cerut singur verificarea gestiu- candidaţi liberali la Putna, unde 

SVODU ce a CIrCU al . d' t' 1 d . saI i d. Săveanu e preşedinte de ODO· nel ID lmpu con ucerel e, , 
acum câtva timp prin A t ' . fă t d ătr o are. Nl~nţelege~ea a fost . rez.ol 

"' ce~~ a s a ŞI cu. e c .. e \ vată pnn candldatura dJUl Dmu 
care se pl'ellnde că comlSle compusă dm Dnu E. Brătianu. DAa va fi urmat pe listă 

t - tU d tA Negruţiu din partea Ministerului de d. Giurescu. 
eli: reml' 11 e s anga de Agricultură, C. Diţescu deJe~; ___ 'i!iîlii1î _______ _ 

ne mai putând activa gatul Uniuoei Cametilor Agricole l' M d,;:f" a 
.. d 1 • --1 . v C'l'b' Ad .. t t 1 F' o fi lCare In ca ru organizatII or Şl • ] 1 la mlDlS ra oru]- d .., 1· .. -1? 
l .. -t di 0'". nanciar dela Arad reprezentan- CO ,- UI CIVI 
or, au primI SpOZ1tll tui Ministerului de Finan+e, • . 

t Ziarul "CuvântulU sene că 81-
a ae infiltra ia organi- care nta constatat abu:lurile şi nodul pelmaDcnt a hotărât să 
zatU politice mai vio- nervgulile pretinse in sarcina cear~ ~uyerDului modifj~a.rea co· 

fostei conduceri a Camerei. duJUJ clvl1 pentru condlţlonarea 
lente, cu scopul de a ~ . . , . . hotărârei de divorţ, de desface-

d t - ... tul Conslatanle Comlslel de ven· rea cununiei religioase de către 
e ermlDa IDce cu I ficare au fost aduse la cunoşti. bis~rică. SiDodul cere ca nici o 

Încetul la agUatii aDar-1 iota ConsiliuluI d~ Administraţie hotărâre să nu ~ai fi~ ~alabil~, 
hice_ al Camerei în şedinţa c~ a avut dacA. in prea~abtl blsenca n a 

loc pe ziua de 14 Ianuarie a. c. :.:egat cunUDl8. ; 
Cu prileiul ultimelor In prezenţa Olor Inspector Ingi· -

alegeri parlamentare ner Agronom. Eugan Podoabă Celiti,i răspâuditi 

s'au dat chiar dispozi-
dela inspectoratul Agricol Timi- . 7;:--.. rul 
,oara ~i Inspector General lngi. 

li unt a se vota cu astfel ner Agronom C. Diţescu. cu care 
d. partide iar. DU cu ocazie s'a făcut CUD/'Iscut şi de 

Tipografia G. rEJ.~CIU, Arad. 

"Granita" 
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