
.-îd'_W"T' m Yif11SWZII' Q ~ a Y" 

I.} '~). 

C,:'. ~':J_.1;'lJ r 1. 1 L l;' J. 

~Aaul 1 .. Nr. 28 4 pagini Joi, 2 D e c e m b r I e t937 • 

) 
F 

Ziar Politic Naţional-Liberal 

Director: IOSIF VULPE 

Redacţia şi Administra'ia: 
ARAD, PIATA. AVRAM IANCU No 7. 

AboD&meDt •• 
Pe UD an - 300 Lei 
Pentru apnjlnltorl - - 1500 .. 
Pentru inlUuUuoi ,i autorităţi - 2000 • 

lor 
,le 

Se,: apropie ziua în care Ţara îşi va hotărî soarta. Ea 
~are de ales între salvare şi prăbuşire. Demagogia şi anarhia 
~.şi-au dat ll1âna ca să oprească marşul victorios al energiilor 
~screatoare şi constructive, căIăuzite de partidul naţ_-liberal, 
N Conştiinţa Ţării este însă trează. Ea va şti să-şi aleagă 
R 'sfătuitorii şi conducătorii. Cu fruntea sus, toţi cetăţenii vor 
linvota deci listele partidului l' care este semnul ordinei,liniş
~a~naţional-liberal cu semnul· ';l tei şi prosperităţiei României. 
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Faptele Partidului National...,Llberal stau la 
temelia. ROID-âniei de eri, de azi şi de Inâ.lne 

Ce !:I făcuţ În Jre(;ut .. _ 
Revoluţia redeşteptării naţionale din 1848, 
Aducerea pe Tron a Dinastiei. 
Răsboiul Neatârnării din 1877, urmat de proclamarea Independenţii şi 

e ridicarea României la rangul de Regat. 
Organizarea României moderne. 
Războiul Intregirii la 1916, urmat de dezrobirea Ardealului. Banam. 

" Bucovinei, Basarabiei şi de în.fâptuirea României Mari. 
Improprietărirea ţăranilor cu 2 milioane hectare şi votul obştesc -

entru a face prin vot şi lot dintr'un iobag un stăpân în ţara lui. 
Stârpirea analfabetismului, prin iD-văţământul obligator, ridicarea 

. ţii prin Şcoală, şi.a sufletului prin Biserică. 
A organizat. a consolidat şi a normalizat viaţa României Mari - de 

bia înghebată. 
A VIndecat rănile războiului. 
A refăcut căile ferate distruse, şoselele şi podurile şi regiunile 

, 

t...t. _> A inlăturat umilinţg controlului slrăin fi CI. r~Ju8 la peste S miliard. da 
i toria eX/filmă. 

A ridicat agricultura şi a dai lupta penlru mfilntinfilrea pretului cerea/elor 
în 'olosul plugarilor. 

A alocat şi a rezolvat problema da.loriilor agricole şi urban6, printr'o con
versiune largă şi curajoasă, desrobind ogorul şi dând vială creditului. 

A readus belşugul, circulatia banului, prosperitatea comer/urui şi desrJolta-
rea industriilor, alungând foametea şi şomajul. 

A ocrotit şi valorificat munca românfilască. 

A refăcut drumurile şi căile de comunicatii. 

A înfăptuit cea mai formidabilă operă de inarmarfil a torii, innstro.nd oş
tirea cu un,lt, de luptă şi creind puternice industrii naţionale de armament 
rare ne asigură independenta dfil acţiune in vr(''7l' de război şi siguranta granitelor. 

A dat suflet nou şcolii ţărăneşti şi meşteşuguri/or. 
A întărit suFletele prin Bisf'riro, şi sănătatea prin clădiri spitali('eşli pe 

tat întinsul ţării. 
1. c evastate. 

d. A ridicat mii de şcoli pentru luminarea fiilor de plugari. 
A înalţat Biserici pentru ridicarea sufletească a Neamului. 

Ce va înfăptui In Doua guvernare 
A gospodărit ţara cinstit) cu chibzuinţă şi economie aducând belşug Va continua politica de cinstită gospodărire a ţării ţd de belşug. 

Al comerţ., industrie, meşteşuguri ,i profesiile libere. Va continua in toate cele bune ale trecutului proaspăt ,i va pune 
t' A întocmit şi votat Constituţia, consfinţindu.se astfel închegarea lega- temeUe nouă pentru viitor. 

~dl . a României Mari şi strângând provinciile noui alipite într'un mănunchi Va da ajutor puternic plugarulai pentru ca ogorul său să devină -
nu.. d ~ ..4't. 

eClD1C ne espa .. ,l prin agricultură modernă _ izvor de bogăţie. o 

scu, A făcut la Alba Iulia - incoronarea Regelui Ferdinand 1 Intregitorul Va da suflet nou administraţiei ţării, ridicând slujbaşii n1Ull8Î pe bază 
instit • a M. S. Regina Maria - săpând adânc in sufletul ArdelUo.lui desrobit de merit constatat, de muncă dovedită şi cinste verificală. . ,.,,', 
se, a' . ta RomâDismului liberat. Va chemBt la loc de răsplatâ t m\1Jlca românească ti tineretul destoinic 
~i::: Fapte mari care stau ca stâlpi de foc la temelia neamului şi a ţării.. pe c::ăUe naţionalismului constructiv. ' , 

~t~n:alce a Jnlăptuil dela 1933.1937 Va ridica muncitorii la putinta de a agoniai capital ,i la dreptul de 
a se iD-stări din munca lor ciDstită. ; o. . 

~iI~~ A r(lslabilit ordin"a şi linişt,a înlăuntru şi a ridicat prestigiul ţării în afară. Va face lucrări publice care să insemne civiJiurea, mândrla ti h0-
sa.' A asigurat. printro gospodări' cinstită ,i ~hibzuită insănătoşir(la finanlelor gătia ţării, chemând pe toţi 1. mUllca cea mare de ridicare a neamului ti 
ul să ublice şi a economiei statului, lichidând 22 miliard#! datorii. la biruinţa gândurilor de faptă româneasci. 

pro'*t====================================================================================~==========~ le ne~ 

-;;.Votati lista No.l 
1 la par1idului national.liberal, în frunte cu d-l prof. Dr. 

MANOLESCU la COD1eră şi d-lminislru G.IONESCU
SISEŞTI la Senat, cu se:rnnul 

I 
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COHlpania electorală în judet 
Realizările guvernului apreciate de populatie 

CelătenI. deH1lo .. slrea~ă pentru Parlidul Nafional-LiLeral 
[r1 vederea alegerilor par-, la sate, luând contactul cu 1 ta sa activitate de guvernare, I 

lamentare, organizaJia na- populalia din judet. prin înfăptuirile sale dm Intrunirea dela Pecica 
tionel-liberală din Arad. Din dările de seamă de I trecul, prptulindeni se bucu- Organizatia. national-l!ber~l~ I criticat de €'ontrarii. politici: ~(Jr 
a inceput propagando, mai mai jos, rezultă că Partidul! ră de mari simpatii şi po- din comuna Peclca, a datSambata I care sunl, foarle ultle romamlor 

murte echipe deplasându-se I National-Liberal, prin baga-! pularitate, ; seara o masă comună, la care,' din p.drti/e HalmoglUluj", in,h~i~ 
~ au asistat peste 500 de persoane, d-I Vulpe 

1 participând din Arad Dnii: Dr. I Dt. Dr. Coţioiu, în cUl)ântar~a 
; Coţioiu, S. Şerbescu, 1, Vulpe, I sa arală cauza pentru care par
• Col, Babescu, adv. Celăreanu.' tidul lrberal, in ciuda traditiilor, 
. Cu aceasta ocaziune s'au ros-: dela Unire încoace, după o gu-

Plasa Târnova D1unifestea:ă 
pentJ~u POI1idul Nalional-Ciberal 
Duminecă dimineaţa dona S. Şerbescu, Vulpe, Celăreanu şi chestiunea păşunei, iar apoi în tit mai multe cuvântăTl, 'vemare de patru ani, a format 

Şerbucu, 1. Vulpe, avocat N. Selegean, au mers în faţa primă- mijt>cul UDE:i mdnifestaţiuni cnlu- VI, Axente Novac, preşedin-! din nou guul!rnul Ţării, pe rea
Celăreanu şi p, Sl?leg<>an au in- riei acestei mari comune de oa-I ziaste echipa a plecat mai de~ teie organ iza ti(!i local", salută' bzări şi conslructivizm pe toatl 
soţil pe d, Ioan Frdtila şeful meni har~id ~ dupăcum au fost ,: parte I.a V~a~t. Aci oa~en~i er~~ prezenţa oasp{Jtilor in mijlocul. tărâmurile viEtii de Stat, Ace.! te 
organizaţiei noastre din plaSll Târ, prezentaţl de catre d. Frăţlla - grupaţl deJa an aşa fel mcat mCI organizaţiei Pecica, Dupa D-sa I realizări sunt C~a mai· bună 
Slova. in comunele: Târnova, unde a vorbit, in faţa a câteva unul să nu pieardă vreun .cu~.ânt vorbeşte Dt. Col. Babesca., nou! chezăşie că şi programul schlţaf 
Chier, Dud, inainte de amiazi şi sute de cetăţeni paşnici şi ordo- ce li se va spune Cel dmtal a Înscris in partidul natioTlol-libe-! de D. Prim.Mmistru in noua 
in A~rjş, Arâneag şi Drau"" du- naţi, acela care este rt'prezenlan- luat cuvântul d Seleg.ean, c~re rol. expliciind trecerpa sa dm I g'Jvernare, Sf> va realiz'l, Dsa a 

pă amiazi. Il tul şi şefu.l lor politic imediat, ~'I a a~ă~at .. care ,este .mob.vul r~:~ partidul naţional· ţărănesc şi in- 1 ~xplicat, apoi, motivele pactului 
In fruntaşa comuna Târnova, Ioan Frăţtla. După d-sa a vorbit I sărclOam partIdulUl DaţlOn~l-hb rolal ea in lupta pentru triumful cu "frontul romdnesc", şi a ară-

erau adunaţi vreo trei sute de I d. Celăreanu carp a arătat, in i rai cu formarea guv~rou:uI car~ cauzei liberale. "Partidul natio- tot că partidul national-librual 
oameni, adevătaţi români neaoşi, cuvinte frumoase, inţelesul muncii I să prezideze alegerile, Iar .mal nal-tărănesc n'a apărat cauza este mai Iărănesc decât orican! 
cari au ascultat cu mult interes partidului naţional-liberal. D. Şer- departe, a ară,tat .că lo~~l ~me- tăranilor. _ spune Dt Babescu, alt partid şi mai nationalist prin 
lAmuririle pe cari d-nii Vulpe, Lescu, deputatul ,atât de b!ne~u- ~ilor est~ i~ ~traJa. Ţăru ŞI n~ şi prin urmare nu mă puleom. trecutul faptelor sale, decât par. 
frăţila şi apoi Şerbescu le-au noscu~ in. intreg ~udeţul. pT1n a1 u- m organ~~ţlu~l. poh~tce extreml- id(mtiFica cu interesele. lui. ceea: tide/e exiremisle, 

.dat in legătură cu alegerile ce torul Intr adevăr IlJ1preSwnant pe ste. O-nll F raţlla ŞI Vulpe ~u ce m'lJ şi determinat să plec din l La urmă, DL Ş. Şerbescu îşi 
vor avea loc la 20 fi 22 Decem- care .1-a dat ia .cei p~tru ani: a arătat şi. aci dec~ ţara .are nev~le aC{Jst partid", 1 exprimă mart'o sa mUiţumire 
brie. ! V( rbd despre. gandunle .de v.!ltor de p~rl1dul n~ţlOnal-hb~er~J, In- i Dt Iosif Vulpe, subprimar, I fată de populatia aceosla vred-

S'a putut constata o deplină ale guvernulUI, După o dlscuţlUne demnand pe hecare sa Judece. ca reprezentant al cel~i mai să .. I nică, ară1ând că d(!putafii dm 
incredere in guvernarea partidu- pridenească cu sătenii, maşinile Înainte de a-şi da votul. ,. 'racl! regiuni din judet. ducrie I Capitală, care sunt cu adevărat 
lui nl3.ţional-lib.ral, bazată pe au adus mai de~,arle I~ Ar~neag De accentuat est~ c~ . mCI u~ sărăcia şi mizeria în care se' liberali, după vechea traditie 
mulţumirea generală faţă de in· pe ~eprezentar.ţll parhdului ~n- orato~ nu a sp~~ mcăm ~săteOl: găset.u hălmdgen/'i atunci când lucreazti desinteresaf, nu numai 
făptuirile de cad s'au bucurat cre~l~ţa~ să condu~ă, al~genle. lor sa voteze I~01,a dreapta .. Toţl Vsa a mers pentru întâia oară pentru chestiunile mari publice, 
plugarii in ultimii patru ani. Ţă- Act It s a făcut o pnmlre Impre- au ac~entuat.a fiecare este hbe~, acolo. "Este o datorie a tulurora: ci si ptmtru nfwoil, mici ale Iă
răni mea noastră are o judecată sionanlă. După cuvântările d-Ior 1 ba chiar dator să voteze ('u acela ca să se inferesgze de aceşti I rani/or noştri-
dara şi dreaptă. Ea nu se mai Frăţi1a şi Vulpe o delegaţie a I pe cari, in mod sincer ii crede i oommi, ~are mflrilă o altă soar- In/r.!) atmosferă plăcută în-
laaă influenţată de discursuri de- mulţumit pentru aiutorul special, mai vlednici de încredere Iă să-i ajute şi să le asculte trunrrea a luat sfârşit seara târ. 

h· b • d t t . • I ' magot!ice, a învăţat, in s(" lm , rare s a a aces el comţloe 10 p/tingerile, aşa cum fac ev, fap- ziu. 
să judect" pe oameni după faptele $_ _ te pentru care sunt dll multe ori 
lor. Iată deC'e nu se mai simte 1 .. plasea ..... 
nevoia de a se face o propagan- 1. Si.... - c ..... 
dă deşănţată. cum era obişnuită Echipa de propagandă corn- riei nu a putut cuprinde mulţi- CII e... a-. ~ilII ~ea 8 

pusă din d nii: Oimttrie Olariu mea de oameni cari veniau mereU. 
ţara ~~b alte regimuri, iată dec~ revizor şcolar pE'osional, Petru Cuvântările rostite au fost . In sala mar~ a ~a.'iei cu~tural~ I Sl!na.tulu~ a Dlui M,nislru Iones·· 
d. mlDIstru de Interne nu m~1 Bone ,i Gheorghe OstolO, profe- convingătoare. Insufleţirea ajun~· dm Semlac s a tmut Mlercurt 1 cu-Slseşfl, esle o garanti" că o
contene,te cu telegrame~e pnn so~, a cutrei~rat comunele ,Se!~u~, I s~s~ la culm~. Or~to~i au dov~-I după masti o mare intrunire cuie interesfl vor fi bine apărat, 
care cere cea mai largă ltberlate, Pancot~, Masca, ,~alşa Ş1 ŞITla! dlt mult.ă rutmă, IOcat au caph- publică, organizată dfl membri ~i in viitor. 
pentru prol'agandiştii opoziţiei. II toate dm plasa ŞU'1a. vat audltorul, drept ce au fost partidului national liberal din a- In frunlaşa comuna ŞeitiD ti 

. Pretutindeni această echipă a răsplătiţi repeţit cu ropote de a-
La Ch,er, deasemenea era a-· fost primită cu mare insufleţire, 1 plause şi cu neîntrerupte aclamă- cea$lă comună. avut loc o altă intrunire, cu ca-

dU~!ltl o ma~e mulţime de ~ameni I In comuna Seleuş s'au adunat: ri. La sfârşit. a vorbit şi primarul DI. Sever F, Pascu, consilier I racter mai restrâns. Primul car 
CaJ'1 au ovaţlOnat pe d-nu Frl- o mulţime de cetăţeni cari au· Gheorgb.e Maţu, cu multă putere judetean şi preşedintel' ortani-I deschide adunarea e.ffl D. Pascu, 
,iJa, Vulpe ,i Şerbescu cari le-au ascultat cu placere vorbirile de convlDllere. zatiei locale, a rostit o cuvânlare, 1 care arată pe larg realizării,' 
vorbit dE-spre infăptuirile de pâ- ţinute. Oamenii au cerut aranja- Echipa aceasta, dupl. cum se prin care a arătat realizările! Consiliului judetean Arad, ia I 

1( , d 1 1 d 'i trea mai multor chestiuni locale. vede din cele relatate mai sus, bmflfticifloare din această reglun"l Dl. primar Dr C ţ' iu fxpun.l 
11. acum. fl ,e~pre p anu e ~ - In Panco'a s'a 'nut adunarea a fost primită pretutindeni cu. ~. . I . . . o 10 j---
toare lnfăptusn ale guvernulUI. 1 ţi. p' ă·· multă însufleţire, a făcut _ am mlaplulle sub regtmul actual. programul ŞI r.alIzdrile gUOfrn 

s, .4' il t ' ia sa a ct>a mare a "m nel, D R. Co 1 i ' lt'b I 
au impl.. t lt man es e cari care de astădată ,'a dovedit ne- putea zice - un mar, triumfal. DI. r, ţioiu, deputat şi u natlOna - 1 era, 

cuprindeau darea de seaml. a incăptoare pentru mulţimea adu-' Pe unde a ajuns, a lăsat in p"marrd Municipiului Arad, I Intrunirea este incheiată prl I 

d-Iui priministru Gb. Tătărescu n.a~l Aici au vorbit, oamenii, 50· u~ma .Ia nes.pusă. con~ngere, in intr- o documentată cuvântare fIX- cuvânlarlCJ pdrintelui loca' N~ 
,i sute de exemplare din ziarul Slţi dela centru. can au captlnt. Vlciona Partidulw Naţional Llbe- pune publicului lupta dU6cJ in! md, car. aduce multllmiri i/fl 
,.Graniţa" In care se arat! pro- p. rin tăria argum~ntel~r iov~te' raI la alegerile parlamentare. ;:t 

.., " 10 iavorul PartidulUI NaţlOnal CamITa Deputatilor pentru ne-' numel. populaţiei domnilor: p,1 
gramul vutoarel guvemln naţlo-. Libual. La unul a vorbit ti O, 1 .. PodSo.iie voile .conomice 0((1 acest.i r(lgiu- I mar Coţioiu şi F. Pascr1. P(lll , 
aal-liberale. I La%ărChebeleu,:primarulcomunei, ni, evidentiind rezultatflle obtinute,1 i""ITesul mare ce-l poartă laf 

La Dud chiar şi membrii re- i care depune multă i.cusinţi p.n. Echipa Dr. Adam Iancu, Candidarea la Arad in fruntea· de ,1. 
pnzeotanti ai partidelor de opo-! tru com~Da în frunt-:- căreia ~, Or, Barbateiu. Dr. Ţabic ii 
ziţie au ţinul al .. accentuieze cl.·. L~ Mm,ca a trebUit ~ se ţină I ex N de . 't t Du- In pla.sa Si. Ana . In hber adunarea.. căCI nU se ap. e scu, a VIZI a 
funt cât se poate de mulţa- găsea o sală care să cuprindă mînecă comunele: Mândru.. ~ 
mitf eu gu.eraul Impotriva căruia pe toţi cei adunaţi. CuvântArile 1 C·· SA băt . Gh' Echipa fOlmată din bnii siasm. S'au rostit cuvântă~[ 

t ' 'd Arti't F" d . f tIt • fOC' IClr, am em, 10- d A Mă eul f d :N~iF nu po avea DlmlC e ca . nn t1n,ute ~u os ascu ta e cu mIu - • C ~' 8 V. • r eseu, şe ul arătân u·se pe larg, realu.arlf 
ora cea mai 'Potrivită, aci erau teţlTe Şl aprobate cu multe aplau- roe '1 Qvasmţ. plasel' SIt. An'" .. .'t d '1 ' g 1 ci 1'~~ 

Ş . .. • . t ' 't 1 tI' -".. inSOti e ne ŞI pro ramu e:.uvernu "-adunati cei mai mulţi oameni cu I se. 1 alC1 s au aranJa mat mUI e n oate comune esau d V' , " . :~ 
, , - h· ; donnţe locale, 1 arătat realt'zările partl'dulul· -nul asile 16naş. ŞI Col.I naţl0nal-hberal, care a iDI cart cel can compuneau ec lpa, l B b . , '.. ' r 

de lămurire au pulut sta de vor- I 10 Galşa au. aş~eptat vre·o i naţional liberal in cei 4 ani a eseu A., a VIZitat comu- făptUIt cele mal mari oper , 
~ , , . i 500-600 oamem, ca să asculte I d g 'g 1 1 Sit ACI v 

ba mal multă vreme. MaşInIle au t cuvântările de propagandă a \ ~ uv~rnare ŞI ... ~ro ramu ne e - na, om auş, Poporul este recunoscut 
plecat in uralele mulţimii, lăsând' celor sosiţi. Sub toată durată a- vutoarel guvernan. Caporal Alexa şi Sint~a ac. t' t'd făc 1 

. l' d ării' b-·l d "t· P l' 1 M es U1 par 1 care ~ a t in unnl sentimentu că Şl aci s'a UD • apro an ~. e SpUI ŞI opU atla comune or, a ică, . . ~.., 
inţelea străduinţa guvernului de a acl~m~nle nu. mal Incetau .. Ora- primit cu multă însufleţire cel mal mult bIne ţam " 

'1· t 'b tonl s au achItat de datorlD'ele t't ., 'd" l'b 1 In toate comunele repre- l' a dat posl'bl-ll'tatea de pr se puaecu toate puten e 10 S UJ a . . t pe ves 1 om 1 eu 1 era e _. ( 
.. lor, Impresia asupra sătemlor a, v 't l' t ţ" t'd l' •• 1 ti ,~. t 

ţăru. fost excelentă. ŞI a urman cu ce mal ma- zel) an 11 par 1 u UI na~ona ~ Iţtres ~l matn are. 
După un mic popas de prânz In Şiria aşteptau 1000-1200 i re interes expunerile aces- liberal au fost primiţi cu 

in comuna Agriş, d-nii Frllţila, oameni. Sala cea mare a Primă-. tora_ multă insufleţire şi entu-

2 I s 
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emnul partidului naţional-liberai 
emnulsalvării nationale I

·~··~·.···· '.~ 

, 
-, ~.' 

ECfjipele Partidului , D' l' ţ 1 1 rit '1 
Naţional-Ciberal In judel O ean ele OCUlorI or 

.. prefect Dr. IOAN GROZAi ~i~par~e,"<t~~~::nl~~~~~~~~~ut timp 

,. v I V ftt.J s'a prezentat d-lui profesor Ma, va aduce in comuna Roşia. pe e. lziteaza comune e: arşand nole~cu: d-nii. f<om~land CO.tiOiUIMinistru Ionescu Siseşti min. 
, medic In SăvarşlIl ŞI Ştefan Du- Agric. pentru a se examina situa-

P -1 G·...., II • • Ş • I '" mitrescu ÎlH'ăţător In Petnş. Dom ,ţia la faţa IDcului şi a se I'Il11e 1, raOlCerl, ŞI le au . niile lor aLi aratat D lui profl!,,(Jrlcap~t odată pentru totdeaunaa* 
Dr. Manolescu core este situ,.ţia; ces'ei ches~iUf;i. 

Duminica. 28 Novembrie, D. CODRE ~NU, care intre altele şedinţă a Primăriei care a deve- comunelor din notariatel@ Săvâr- Deasemenea D. profesor Mano-
'e lloan Groza prefectul jude- spune cari au fost imprejurările nit neinchepătoare. După O'sa şin şi Pdri.. lescu a promis că se va ocupa ,i 
'e :ai, însoţit de către Dnii: Dr. pent~u cari din nou Partidul urmează d. Dr OI \l\.ITRlE ME* Trecâttdu, se la examinarea pe dt: cerinttle locuitorilor din co-
ă ',itrie Memetc, ,adv. ~imitrie Naţional.Liberal a fost chemilt MErE medic-şef care între alte- ('omulle, d-oii dr. Coţi Jiu 'i Şte- munele Corbeşti, Petriş, preCUm 
lt reanU şi Al. O. Şerban, au să condu1.ă şi mai departe d~s \ le spune: "Deşi Partidului Na- fan Dumitrescu au fXpUS situaţia şi IIb·u. 
a . lat comunele Vărşand. Pil, tinele acestei ţări. Apoi vorbeşte ţional-Liberal, nu este parEd cu in felul următor: Pentru comunele VineşH, Pâr
a ~niCeri şi Şiclau, in vede~ea D. AL. ŞERB ~N, _care face o I numele "ŢĂRA~ESC" toluş este In comunele Roşi3 noull, Cor· neşti, Tem.şeşti, Troaş şi SăvU
li paganciei pe· tru alegeri. comparaţie lntre partidul Lib~ral singurul partid politic, care a a. bt'şti şi Petriş se simte absolută \ şin D. Dr. Cotioiu a obţinut pro*' 
r- ,In comuna V ĂRŞAND. 01. şi celelalte partide politice, ară- vut totdeauna g, ija mai mare de nevr,ie pentru terfn de păşune misiunea Dlui profesor de a 
~l lect cu insoţitorii O sale, au tând realizările acestui vechiu I pătura ţărăm'ască," Apoiaratăcum Locuitorii din aceste comune azi se satisface în limita posibihtăii
re ! aşteptaţi de aproximativ şi mare partin. Ca incheiere vor· acestA grijI::; mar e de ţărani, este nu au unde să· şi scoată v' tele! lor tc.atp doleanţele şi că cu oca
in -400 de bărbaţi fruntaşi. în be.şte 01. Prefect Dr. IOAN 1 înpărtăşită de guvern prin intiin, la păşunat. In mod deosebit sta I Ztl vizitei ee o va fa' e impreună 
r· mle cu părintele Nestor Popa. GROZA. care arată programul: ţarea Ministerului pentru indus- examinat (heRtiuoea comunei Ro cu d Mi"isru Ionescu Siseşti tn 

'marul Oobrica, etc. ! viItorului guvern şi îndeamnă trializarea produselor agricole. şia in cn priveşte terenul pentru I comuna Săv.luşin va ct:rci'ta in 
:şi In strigăte de II Trăiască salva 'populaţia la sprijinirea acestui \ Ultimul ia cunvâtul Ol Or' care locuitorii au celut sprijinul I deaproape toate doleanţ·le tuturor 
re. ul judeţ~lui, Arad.",v ~. Pr~- f~u~os program de noui reali-!Io.AN GROZ~ prefedul ju~~ţu- D lui prof. dr. Ma1 olescu, carellc~munt:lot din notariatului Săvăr-
d·. coboara dm maşma, 10 ml)- zan IIUl. care exphcă legea valonfJcă· depune toatl stăs ulnţa la Bucu- ŞID, 
In . ul populaţiei. I Ultima comună vizitată este rii grâului şi ce venit mare a a-, reşti.. Deasemenea şi d. Prefect a arătat 
'al, Intrunirea este deschisă de ŞICLAUL. In Dumăr de 500-\ vul statul din aceasta Arată apoi. In urma expunerii D-lui Dumi. o deostbită atenţie f41 dt cerin
tie Ire părintele N. POP;\, care 600 de oameni au aşteptat sosÎ- că df'şi s'au plătit toate datoriile tnscu, D. profesor Manole-cu a tele locuitorilor din lupeşti şi 
lai ulă de binevenire pe D. Pre- rea rpprezentanţilor partidului ţării, totuş nu s'au pus noi im- vorbit în ce stadii se află ,h~stju- HaIă!iş, c~re dorinţe au fost sus-
CI," şi o~speţii ce·l Îns0ţesc. o\poi nostru Primul vorbeşte D. avO- pozite. ,nea schimbului de teren CU dome· H[]ule de către OI. Dr. Coţioiu, 

j ~ 

'ă- cuvânt.,l Dt. AL D. Şerban,' cat DIMITRIE CO[)REANU din In toate aceste comune D Pre· oiu Altxandru, ce a făcut până medic în Săv!rşin. 
re arată.' marea co"ntrib"ţie li Şiclău, in timpul cuvântăru că· fecl, a rezC\lvat tOMe dole.anţele acum şi a promis in mod 

in· rtidului Naţional Liberal la tot' ruia sau adunat aşa număr mare atât de interes general cât şi de ,i 
ir- există in ţara românească, 'de parti",ani, in cât a fost nevoi9\interes particular al locuitorilor. Pcppaganda la Du1eni 

la primele ei inc<:puturi. Trece! să se părăsească sala mare de. AL. P ÂOUREANU ; 
oi la înfăptuirile dia ultimii r Reprezentantul ~ctorului, Bu- I număr frumos de oameni au aş· 
ani de guvernare liberală. Osa CalIl.pania electorală irA. teni, d. Leontin Ciurba, un teptat pe d-l Ciurba, în frunte 
scrie roadele şi bogata adivl- sectorul CerDl.eiu foarte activ membru al partidu- cu d-nii Teodor Herbei, primar 
te desfăşurată de guvern în cei j lui nostru, a vizitat Sâmbătă co~ şi Oana, preş- "Frontului Romă-

IS' tru ani de când destin ... le a- Alegătorul conştient, astăzi va ru susţin~rea intereselor naţiona-' Oluna Buteni, iar Duminică, cc- nesc'" ascultând cu multă băga-
a· stei ţăd, sunt in mâinile par-I vota acolo unde liniştea morală le. Cu fapte numerice, sincer şi munele Cued şi Hodiş. re de seama darea de seamă cu 

at'.ijnlui N ,ţional*Liberal. şi materială asig Ira existenţa lui. aşa de luminat, dl. revizor 1.1 In· sala primăriei Buteni, au faptele guvernului, expusă de ex-
I D. Prefect Dr. IOAN GROZA, In faţa realităţilor; in faţa bu- Tau a arătat binefacerile guver-' fost prezenţi foarte mulţi oameni, ponentul partidului naţional-li-

â~te primit cu lungi ovaţiuni. nului mers şi a viitorulu asigu- nelor liberale faţă de ace:\stă cu care ocaziune şi·au anunţat berai. 
ca-p.sa arată realizările făcute in rat, o,ice al{"gător, se va pro- comună, de care Dsa este legat Inscrierea ,in Partid d-nii yasile O cODsiătuire la . Sebi, 
ar'~deţ. pe toat.. terenurile. Ara- nunţa hotărât şi favorabil, atunci sufleteşte, fiindcă a funcţionat aci, Crucia, director şcolar Ş1 Ind- __ 
ICUI~ mai departe că de 4: ani de- când cineva ii va da lămurite ca învăţător 11 ani. ,reica Pătrugan, fruntaş plugar. S ~~mbată f~ t,:ut loc la 
rilttind eonduce acest J'udeţ, s'au necesare. L B hi-' . C . J t care pâDa acuma activa în orga- e lŞ O cons a Ulre a repre-

a erec U '1 ermelU ea-' f t ţ'l 1 d-
ia'9lătit datoriIle comunelor, cari Iată de ce, ocaziunea de Du- st'mt'ni, d-l N. AVJam şi I. Tau, . nizaţia naţ.-ţărănistă. zen an 1 or ~o~une or m 

un,. ridicau in 1933, la fantastica mineeă. când echipa de propa- au arătat activItatea bogată al Dupi cuvântările d-Ior inv. valea Deznel, in prezenţa 
'nll;umă de aproape 100 miHoane gandă, din lunea Cermeiului. guvernului naţional-liberal, ~are L Balaban. p. Badea şi adv.! d-lor prefect Dr .. 1. GroZA. 

l. I • salvat ţara de dezastru ŞI a I D. Radu. subreVlzor şcolar 
/l!i. arati programul viitorului: compusă din dnH Nicolae Avram adus atâtea leo'fi bune t:nlru .~_ Leoatin Ciurba, cari au arătat . L 'C' b d ~ 

-1 .. 1 -. •• ă d • J T' Ii P ..,.. ali ă '1 l ' - t 't ŞI eonhn lUt L a ucau-,,,,,,uvern Ş1 cere ca oamenll s a voca... oan au, reViZor şco- rani' cnnversiunt'8 valoricjc.,- re z ne guvernu s a In OCDll d la . +Oi • 

N,~ntribue la acest frumos prog II&r şi 1. Jelecuteanu, a dovedit na grâului, etc.' ' , I un program de muncă pentru' u,-St~' 'lcunoştt:.- .lm.pr~-
''''m, dând Încredere şi pe m&ij că, bogata şi rodnica activitate Propaganda acestei echipe, s'a f viitor.; . I pn,: nn! ~ p b l1 ~ P 1 -

1'ri.~eparte acestui guvern care vrea a guvernului eate aprKiată de incheiat în comuna Gurba, unde I Butencenii au rămas aatisfă- dUri, obţInU e su ac ua a 
,h$umai binele ţării. populaţie, iar partidul naţional- au vorbit l~uitorUor: d. Nico-, cuţi de realizările din trecut ale· guvernare _ . f 

'0'4 In: eomuna PILUL. 250-300 , liberal, indrituit să .tea in frUll~' lae Avra~ ŞI 1. Jeleculeanu. 'conducătorilor judeţului, făcân.! C~ aceast~ OCaZlUne s ~ 
'rameni aşteaptă cu nerăbdare. tea ţării şi pe mai departe. 1.. 1 .... c:ă I dn-li.se pod peste eriş, precum manifes~at .1~crederea!1 

I,osirea Dlui Pf'efect. I L. Apate., mulţimea adunată! ,i indiguirea acestl.i râu apă- mU!Jumlrea,(~ţa de conduca· 
I Aid iau cuvântul: OnH DIMIT- in curtea primAriei, a primit ex- Comun.ele NĂOAB, SINTEA rându-se astfel proprietăţile par- torn acestUI 1udeţ. D. pro-
lRIE CODREANU advocat, Or. 1 plicaţii1e necesare din pa.rt~a ce- ~!t~~ Şde S:~~g~, I.aBoti~:~t tkulare de inundaţii.! fesor Dr. Manole~, d lk.. 

tătlDim. MEMETE medic.şei şi Dt lor de mai SUI. adv" Dr. D. Bunteanu, medi~ i Pe viitor, va mai trebui să se facă. I. Gr~za. prefectul JudeţUlui! 
iză,iPREfECf. Acelaş entuziasm al La Somoscheş, centru al na- şi Nicolae Cârstea, dir şcolar. ; un autobus intre Şebiş şi au_Id. Cmrba. a~v. etc.! ean 
111udomnit şi aici. In urma celor ex· ţiooadiamului iBtransigeut. săteoii Populaţia, în toale comu~e!e, tent şi să" se deschide şcoala de, au depus man sfor~r.t pen-
• :puse de vorbitori, populaţia a au aflat despre realizările guver- a as~~ltat. cu mll~e atenţlUne uct>nici. tru rezolvarea acestei Impar-
101 ~ U - , vorhmle ŞI a mamfestat pentru Leo ' C· b t tante probleme a lC'cuitori-

J
ra~puns cu "DUMNEZE SA nulu" QXpU&e pe larg, de şeful reprezentanţii partidului n"tional' La Cued, d·l alIA tur a'l' . 

er VA AJUTE". s('ct{)fului, dl. adv. Nicolae A\'-: lib"ral. a fost aşteptat de întreg salul lor dIn această regIUne. 
lt l In comuna GRĂNL:ERI sala ram. Problema naţionalismului,,' Căci, oamenii partidului na-, in ftunt~ cu păr. Mircu, Dsa t • 
l~Primăriei a fost neîncbepătoare. susţinută de cU. L Jelecuteanu, ţional.liberal, {ă:ă a se Iă~da !a' arati faptele guvernului, vrogra- V t 
l 1 Pri~aTul comu,nei a urat bine. a

A 

fost aci subiect ~mpor~nt, ar~ colţun ~e . ,strada, aU re~lJzat 10, m~~, infiintarea. unui centru. pre· O a 
J vemre oaspeţilor. Cu această fandu-se, că, parbdul liberal. In Of gOlul ţăOl fO mare op~ra. de ~e t militar etc. cant au mulţurmt pe 

lfQ, 1 Dl . PRE . 1" 'd acere care ace cpocă m Istone, . t d' 1 • 1 .ocazmne mu ţumeşte Ul ~ pnma Inte est_ Un parh na- 1 t d "1 ... b t" cea mal mare par e m OCU1-

! FEeT ' 1 d t . 1 • d t' n toa e omenu e vleţl1 o ŞCŞ 11 • l' ~. t· Sem D • I NA ŢION A.L-
. . pentr~ aJut~are e a e. co- ţlOaa, a cărUI con. ucă O~l a~ acest partid a înfăptuit opere p~n,. ce- aSigura. prm aceas a ~ pa rti d ului LI B ERA L 
. munel de catre Judeţ. Pnmul fost in toate vremunle cel mal temeinice de progres social şi Şi el vor vota hsta guv~rnutut. I dintr. oaspe\i vorb.şte D. adv. mari români. cori au·lupiai p.nt- oalional. I Dumin.că s.ara. 1. Hodiş. un 

ti 



4 ,.G R ANI T AU 
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Votati lista No. 1 a partidului 
naţion.al-liberal, cu se:rnDul 

. .,! Ce a făcut 1 
Manlu guyernul Nafional-LiLel'. 

Dela "Totul pentru ţarăff 

la "Totul pentru d. 

Decanul primului barou al ţării dezaprobă pactul Maniu-Codreanu 
D. I.t,at, Mic"cu, fruntaşul VoeTod, să-i trezim conştiintajnari, ce Tor zice? .. 

nationalist, duanul primului ba- nationaIă. Vor ata ei de santinelă, in 
roa al ţă,ii. a t,imis d·lai Oela,A 't v vid I credinf~ pe lângă urnele eLlui 
-.l Go t"~" m ponu pe carar ea- ,.., ",an ta o senza lona.u sen- b.t 1 ~_ w ,_.Mania, --Iru a scoate dm ele 

rod se le; e e urmau, .IIIsa, ua r-
_001", p' car, o r,p ae.m p,n· vd 'd v. b:- pe omul Moaco'Yii, în persoana 

1 d · Da e) ea mea. sa se UD aue 
tru .nt.r.sa extao,. ma,. p' cor. "-tă ~ d rului Lup" ori pe omul Ge-
I l' spre o...... comuna. • -ti ,·a Iruil in malSe e mari a" neTei fi minoritarilor, în per-
poporului. uDe atunci m'am obi,nuit soana d-lui Titulescu? 

laiiI cât,va 'xtras. din se,i· să 'Vă consider, pe d.ta cât ,i ,,Eu nu pot crede! Sunt fii I 
'oaT.a d·/ai Istrat, Mic,scu. pe eL Vaiela VoeTod. pe răpo../neamuiui nostru, iubitori de ~ 

flAcum trei ani, ingriJoraţi. satul general Cantacuzino-Gră- , datini. I 

de primejdia care ameninta cu I nicerul, Ca ,i pe luptătorii din I Parcă ii văd desmeticin
cotropire străină, viaţa ,i I partidele dT., drept fraţi de d~se ca pi&"-I!ce' a can~ d ba.tă. 
manca neamului nostru, am 1 arme. Am. împărtăşit impretUlă I de se:UU c~: clo~it ouă de! 
pornit, aproape simultan, cu acelaşi iriji in lapte fi aceiaşi I cuc fi zgâind chil către C W pi.1 
d-ta şi cu eL Alexandru Vaieta bucurii ÎD victo& tBllt pentru a~ intreba: :um I 

Dezerlări si treceri la inamic , 
se face ... că .,TOTUL N'A FOST i 
PENTRU TARA", ci" PENTRU 1 
D.MANIU"? I 

,,Ia faţa ei, constat cu da...I din pricina cărora Tede ÎII 0- f 
rere că In afară de d.ta, de rice Coroană o primejdie pen- "CrediDţe]e au desamăgirile lor j 

partidul d.tale şi al eLlui A. C. tru democraţie şi in orice ,i nu-mi pot inchipui că s'ar mai! 
Caza, de asociaţiile noastre Monarh UD inamic al popora· găsi, printre legionarii d lui Cor· i 
profesionale, muncitoreşti ti Ilai. neliu Zelea Codreanu, naivi cari! 
ele mine, cimpul de onoare a si consimti a intra la oc:Di să! 
fost părăsit printr'o blexpU- Pentru Moscova taie sare pentru sala~ parla-; 
cabilă defecţiune la centru, sau Geneva? mentari pe care d. Maruu o pre-. 
cUn partea eLlui Vaida ,i la I găteşte după gustul d-lui LitTinov.! 
atrema dreaptă, printr'o du.. C~ se v.,a intâm~1a ca legla- Ar fi si se cutremUJ'e In groapa 
reroasă trecere la inamic din narii d-IUI Corneliu Ze!e. ~o- lor ti Moţa şi Marin f I 
partea d-lui Corneliu Zele. drean,,:, p~ntru ci,. deş~ Capi- ISTRA TE MICESCU i 
Codreana. i lanul, 1-a lDlpodobd, din Tor. i 

I b V fi -a, v • ~ ProfelOI unl" •• itar. deaa •. 
I a, cu.. e~· ca sa nU-l ra.. u1 B al' _. d IU i I 

"
In mai puţin de o luni v v v al d D aro.... o.,,· . neasC8... pacăIe a, cu se pre,edintele AlOciatiei a. 

situaţiunea politică a fost .or trezi din legionari, merce. "ocaUJor rom&ni ,i cr.,Unj· 

nu numai schimbată la faţă, 
dar chiar intoarsă pe dos. D-nll miniştri lODescu-Siseşti şi 
In loc ca unirea să apară Monolescu-StruDgd la Arad 
la dreapta şi ~iviziunile la Mâine va sosi la Arad, Duminică şi Luni, mai i 
stânga, spărtunle se produc: dl. Ministru Mano/escu- multe comuni, unde va face J 
la dreapta şi concentrările: Str1!nga, ,!en,tru a lU,a. mă-1 cunosc,ut programul agricolJ 
de forţe la stânga, - pen- S~rI ca sa ~le a,,-rovl~lon~- I de aCţzune sub noua guvl!r- ~ 
bu ca noul generalism al, ta populatIa saraca dzn . nore. . ~ 

F t 1 . l A să acest Judel, cu porumb. La camera de agricultură; 
ron u w popu ar roman D' . v • A • I L ~ • ' 

A umznlca va vem In JU- va avea ac o consTatUlTe,' 
se trezească faţa 1D fata cu deful nostru d. ministru cu conducătorii acestei ins- l 

Majestatea Sa. ,lonescu-Siseşti, care candi· ti/uţii, luând informalii şil 
'deoză la S"nat în fruntea intl!resându-se de toat~ ne. 

O frlstă listei din Arad. voile serviciilor agricole, 
5chiJnbare la IatA D. ministru va viz.ita, zootl!chnic, viticol etc. , 

,,Dacă trec acum, dela dezer' efi 
'tarea din .. Frontul Românese'· e ~CJ11 ; S .. ~e."'CJII.eCJII 
• datul Vaida VoeTod, la "To-! d... Âo.. _ I 
tU pentru Ţară", ce văd? 1 ~ ~ llJaa ... e_ 
, . ,,D. Codreanu - car~ a rea- O guvernare de continuitate ,i o guvernare de inoire. 
PID~ apel~ mea la UD1l'e, sub Ridicarea şi instărirea claselor producătoare. 
aJTant ca d-5a e ,,Lumea Sporirea veniturilor plagărimei ,i sporirea Tenituri-
Noaa" şi nu.,i poate indruma lor agricalturei. 
pAfii spre ,.Lumea Veche", pe I Ricii al ~. t' I v it'" d j-tă al~turl d carea mor a ŞI ma erla a a munc OrlD1el In astriale. care o reprezua. a e 
d-ta, statornicia semi.secu1ari Infăptuirea unui vast program de inTestiţii industriale 
de mucenic al naţionalismului ~ şi de lucrări publice. 
marelui patriot A. C. Cuza - Despoliticianiz&rea totală a administraţiei de stat. 
a înlocuit idealul ,,statului 10- Intărirea sifuaţiunei morale şi materiale a funcţiona-
talitar" cu programul "Demo- rilor publici. 
craţiei integrale", Din această \ Ocrotirea muncii româneşti. 
schimbare la faţă, totalitară! O politică de ordine înlăuntru şi o politică de pace 
şi integrală, "Totul pentru la-' în afară. 
răH devine "Totul pentru D.I O pf·litică f~nanciară de economie şi de prevedere 
Maniu" şi pentru ranchîunile I pentru a asigura echilibrarea bugetului, împlinirea obliga
sale regionaliste şi anacronice, ţiilor statului şi starea de prosperitate a ţărei. 

Tipografia G, IENCI, Arad. 

pentru fărăni ... e r 
Guvernul naţional-liberal a desfăşurat o vasti opţ' 

de ridicare materială şI morală a satelor în ultimii 
înfăptuind următoarele ~ 

1. A ridicat preţul la cereale şi mai cu seamă. 
grâu dela 2 lei la 5 lei kg. . 

2. A valorificat produsele agricole ri1mânând 
neficii pentru ţărănime in doi ani 17 miliarde lei. 

3. A sprijinit viticuItura şi pomicultura acord 
mari ajutoare şi încurajând exportul produselor ace 
ramuri de economie sătească. 

4. A aprovizionat satele cu peste 5 milioane ~Il 
de bumbac eftin numai în doi ani. 

5. A inzestrat centrele rurale cu maşini agricQ 
6. A adus peste 300 tractoare din străinătate, t 

continuă a mai aduce, pentru îmbunătăţirea agricultu 
7. A înfiinţat Institutul Naţional de Credit A~ri 'Tj 

pentru a ajuta satele cu creditele necesare. 
8, A asanat mişcarea cooperativă ajutând băn 

populare cu UN MILLIARD şi 400 milioane lei. 
9. A ajutat la înfiinţarea a o mie de noi coo' 

rative agricole pentru ţărănime şi muncitorime. 
10. A reparat drumurile, şoselele şi podurile pe 

ru a ajuta satele. 
14

• A clădit şi reparat mii de şcoli şi biserici n 
în toată ţara. 

12 A ridicat spitale şi dispensare pentru căutar 
sănătăţei ţărănimei. 

13. A înarmat armata ţărei pentru ca· ţărănim 
să aibă cu ce să-şi apere ogoarele, 

14. A votat ,i aplicat lecea d. cODvel'siu 
scăpând satele de poverile treC1,tului plin 
datorii şi desrobind ţărănimea de greutăţi. 

Cet ~.e .. ~ă facă s ...... e ..... 
pe .. t ... fa.aoillfte! 

1. Să-i preţuiască produsele la adevărata lor v 
loare scăpând.o din ghiarele intermediarilor. 

2. Să ÎDzestreze toate centrele săteşti 
şi unelte de muncă dintre cele mai bune.: 

3. Să dea credite cu dobândă micâ. 
4. Să ajute la cumpărarea tuturor moşiilor 

scot in vânzare. 
5. Să înfiinţeze fabrici in centrele rurale unde să

găsească de hlCTU cei fără pământ. 
6. Să ajute pe săteni pentru ca produsele pămân 

tului să fie de calitate mai bună şi cu preţ mai bu 
în străinătate. , 

7. Să impânzească ţara cu drumuri şi şosele bune J 
8. Să scoată satele din întuneric aducând lu,UUJ'~u 

electrică, 

9. Să înmulţească nl1mărul medicilor care să alun 
ge bolile cuibărite în unele regiuni. 

10. Să lumineze satele prin şcoli de gospodă 
ne rulală. 

/ 

11. Să înlăture pe speculanţi aprovizionând ţAră 
nimea cu mărfuri eftine prin cooperativei 

12_ Să încurajeze cultura produselor - în afari 
de cereale - care aduc venituri mari. 

C. au făc;ut alt. partide ,i alte gay ... a.? 
Au d ... ţara la dezastru. 
Ce a făcut partidul naţional liberal? 
Se vede prin opera celor patra aDi de, 

gu,vernare, 
C. făgăduesc alte partide? 
Nu şi-au tiBut cuvântul Diciodată. 
Ce făgădueşte partidul uatioaal-Jiberal? 
Se respectă şi se realizează pe deaintreguJ. i 

• 
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