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După

patru ani de rodnică guvernare şi bogate realizări pe tot ruprinsul Ţării, Partidul National-Liberal
. .. se prezintă din nou in 'faţa D~voastra spre a i reînoi increder~a,
M. S. RegelE'" prin Însărcinarea ce a dat în luna tr~cută Domnului GDeorgfje Tătărescu,
Preşl!dintf'le Consiliului de Miniştri, de a forma noul Guvern, a aprobat aciivitatf!o depusă de Partidul NalionalElberal în ultima sa guvernare, precum şi programul său de viilor.
'
Dintre bog;ltel~ realizări ale gUVf'rnării liberale, amintim Itgea
Lista de candidaţi pentru Cameră şi Senat a
conversiunii datoriilor agricole care a scăpat ţărănimea de povara
P rf d 1 • N f
1L'b 1
' 1 1 t 1 "t 't ...
datoriilor, echilibrarea bugf'tului Ţării şi plata la' zi a pensiilor şi
a 1 U.UI ~ a ,Iona - 1 era cu se~nu
es, e a. ca ~1 a
salariilor, va)orifL'area produselor agricole care a permis ca munca
cu colaborarea Frantului Românesc, a Partidului
agricultorilor să fie răsplătItă, cerealele şi vitele având pret, şi in
Naţional Democrat şi a PartidiIlui German coresfine marea operă a Înzestrării Armatei cu materialul cel mai mod~rn,
' "
. ,''
. .
constituind astfel ehfZăşia sigurantei granitelor no~stre.
punzând astfel Inaltei chemări Regale ca în timpuri
Pe tot cuprinsul 'acestui Jude, s'a făcut cea
grele şi turburi cât mai multe . puteri să se uneasCă
:anal ingriJitA $1 cinstită gospodărie spre propă,
,..
-.
" "
şlree popula'lunel.Astfel au luat fiin'ă nUIDe- 1 spre a duce la bun sfârşit opera de consolidar~ şi
roase şcolI, biserici.. dlspensare. poduri. case
.. .
Ţw ..
.
culturale.. etc. S·au reparatnUKD.eroase dru..n.url
propaşlre a
aru.
şi s~au fAcut Indlgulrl pentru a feri p6IDânturile
Datoria fiecărui cetăţean conştient şi care-şi iusătenUor de Inundatiile Mureşulul şI Crlşulul.
S~.... ~_... ple~"'. I.p....ile ••I_z........ c ..... _beşte Ţara este deci să voteze Lista No.l a Partidului
.... Ied..............e . . ..--_1 ~,_ .. il......... I.ă ... ce
National-Liberal cu semnul I asigurându-şi astfel
.1 c:: _ _ e . . .1 ..... ii . . . . .1.
Printr'o ch'bzuită administrare a finanţelor s'a reuşit a se plăti
buna stare generală şi personală într' o atmosferă de
datorii ale judeţului, ale- Municipiului Arad şi ale comunelor rept . .n
ţ'"
.
rezentând peste 100,000,000 _ Lei. moştenite d. Ia ~uvernăriJe tre-·
lnlş e Ş1 S16uran a.
cute, rea:izare ~u atâ.t ~ai merituoasă, cu cât bugttde comunale
Fală
făgăduelile şi
celorlali~
fuseseră Intre timp SImţitor reduse.
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Prof. Dr. D. MANOLESCU

I

Lisla candidatilor Partidului, National-Liberal din ./Irad

I"

Pentru CalDeră.1
1. Dr. D. Manolescu, Profesor Universitar,

i

2.

3.
4,

5.
6.

- 7.
8.
9.

Pentru Senat:
Preşedintele

Partidului Naţional Liberal Arad.
llureJ Birtolon, Preşedintele Partidului frontul Românesc
Arad.
Dr. Romul Cotioiu, Primarul Aradului, fost deputat,
Sebastian Şerbescu, fost deputat de Arad.
Frant: Besinger, ziarist, reprezentantul Partidului German.
Iosif Vulpe, ajutor de Primar al Aradului. fost Preşedin
tele Camerei de Muncă Arad.
Leontln Ciurbea, advocat din Şebiş.
Ioan B011şel, advocat din Chişineu-Criş.
Dr. Petrila Pe1iea, advocat fost primpretor, reprezentant al Partidului Frontul Românesc.

Colegiul Universal
1. Dr. GJj. Ionescu Sis eşti, Ministrul Agriculturii şi D~
meniilor, fost Deputat de Arad2. Dr_ Adam Iancu, Preşedintele Camerei de Ag,icuHure,
fost Deputat de Arad
3. Ioan Frălilă, proprietar din Agriş. agricultor.

Colegiul Consiliului

Judeţean şi

comunal

1. PQseu Ferdinand, agricultor, consilier judeţean, Sem]ac.
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Pretutindeni au loc entuziaste
guvern şi partidul

manifestaţii de Încredere
naţional liberal ..
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frumoasă manifestatIe
la Cdpruţa
In ziua de 5..XII .a, .c. d: mi ; tlce. Aceste convoae au fost co.-'r'~

I.

; I nIstru

Ionescu SlSc~ht InSOţlt de. duse de părintele Petre Ciongradi
In continuarea campaniei de în slujba ţării.
promisiunilor, ci al faptelor pc Î O, Manolescu şeful organiziţiei I din Groşit·noui şi de f. deputat 1. 1
lămurire a sălenilor asupra mă-1 D. Dr. Ioan Groza, prefectul cari si le simtă poporul ca pe Partidul NaHonal Liberal din J'u-' Hanclu din OlJmb, iviţa, cari i.aa
surilor cari au didat rămâmma. judeţului primit cu ovaţiuoi o inviorare,
1
ar I
dt>tul Arad şi de d, Or, Co·ioiu I eşit spre preÎntâmpinare pănJl la I
la cârma tării a partidului Ha-! nesfârşite, a vorbit oamdlilor
Poporul a petrecut apoi, intr'
t
primarul Aradului, a descins pe i Varădia de Mureş.
lional-Liberal, Dumineca frecută I pe limba lor arătând cari sunt un entuziasm de mare sărbătoa- Valea MureşuJuj. unde pretutinfn Căpruţa ÎBCjIW oaspeţi au
d. preFect a, făcut onoarea d-lui, m. arile.d sale infăptuiri in acest re. pe oaspe~ii lui. ,ovaţionându i
f
i
j
avocaf Nicolae Avram 1 şeful , ludeţ ŞI dovedind astfel că dom- pană la] eşirea dm raza lor de denea a f"st pnmit cu cde mai ost ntâmpinati de părintele Oisincere şi mai lnsufle.ite ovatiunl. ! mitde Maci preot, care conducea '
,
sectorului Cermei, de a·l insoti! nia sa nu este omul vorbelor şi vedere.
'1
[pal
Dintre primirile, făcute, este de i Un cor vrednic de tOlltă lauda. jA 1
împreună cu cel mai adiv depuv
a
erec:: in
remarcat primirea din notariatul DupA cltvântarea de bun sosit a
tat pe care l-a aout vreodată
;ţIaJ
;ndeţul Arad: d. Sebastian Şer. au fost mai mult de trei sute d~ comună binefacerile ~uvernării Căpru1a, unde populaţia mâFlatl l părintelui Maci, a urmat f08 I ul.Lui.J
heseu.'
de incredera ce-o are fdtă de Par- ; depulat 1. Har,ciu, care in urma [llor.
oameni deoarece act'astă cnmu- Naţi.onal-Li.berale s'au arătat, Şi tidul Liberal a venit _ neluând lt'găluflJor dm trecut a prezentat Mt
Sectorului Cermei îi aparţin nă nu i atât de mare ca şi Apa- aici au vorbit d-nii Avram, Dr. în considerare drumul desfundat l' duiit acţele p-:pulaliei dt pe această c'l
comunele Cermei, Somoscheş, t·· teul sau celelalte din jur, Totuşi, Ion Groza şi Sebastian Şerbescu d '
va f", eVldenţund Unele nelljunsuri ve
ela Slahna, de Murt"ş la Căpruta., ale aeeast.ti populaţi'.' 'In Lpe"J'al S.
Apa/~u, Berechiu,·şi Gurba, din- atenţiunea şi liniştea in care al recoltând fiecare aprobarea unor _ .10
\
a
,
.{
f
lungl convoae de tdsur, a comunei Dumbrilvita care ll-a
tre cari d omnii amintiţi au vizi- decurs adunare t este cea mal însu leţite aplauze.
prim}t prin reforma agr~ră pădure
bună dovadă că şi în această
rl'<,;'·:'
ŞI pa nă I a tn
. f
'
ăptUirea
ac~stei do-,
a SOIDosc:::Le&:
<,
leante, a cerut majorarea compe- . 1
.....
tinţd de lemne de foc, precum
a f0st popor mult. Cei din
za pe care pe drept cuvânt tot
-, "..
p,:i;unatul vlttlor din pădure. Pă
!,'y', • ,,,',
nntel~ Oongradi prezintă cererea
moch!?ş sunt oameni cu mintea judeţul, cu adversari politici dimparohlel de a i·se ceda lemre din
luminată şi inţeleg mai repede preună. il numesc "tata judepadurea CODJtlllel pelltru zldirt.'a
unele lucruri pe cari oamenii din tutui". Nu cunoştem om care să
biseric~i.
alte sate le pricep mai greu. A- se bucure de atâta popularitate
Părintele Maci prezintă Cererea
şa se poate explica exdraordina- in faţa sătenilor ca şi d. prEfect.
În numde I"cuitorilor din comu
na Căpruta, solidtând să li se
rul entuziasm cu care cei trei Cei peste cinci sute de oameni
majort'ze pădurea comunei care
C
binefăcători ai lor au fost salu- au arătat o neaşteptat de mare 1
este insuficientă pentru Iip~le co
e
taţi incă dela intrare in comună incredere în actualii conducători \
munei.,
După cuvântările rostite in ai ţării bazată pe experienţa
Tut~ror acestora le.a rlClpunl ra
cari 1\ s'au arătat aceleaşi lucru-I faptelor văzute şi nu pe aceea 1
d. ministru I/:>nt.>scu SiseşH. asigu- re'
Ti ca şi celor dela Apateu
şi I a vorbelor dC1'şarle.
lându.j de tot sprijinul şi toatl
II
bunavointa.
- ' . ,.
at
Berechiu, şefii d~ sectoare ai ce.
A arăta muţlumire CU care
Ponufaţia a ramas multuIRitl
lorlalte partide au venit să facă r s'au depărtat d-nit Groza, ŞerD
pe deplin şi plst, ind o dlsdplini
act de recunoştinţă şi de supu-" bescu şi Avram dela Somoscheş
. prot. Dr, D. "'_n_lesc.. demnă. s-a tnc'epărtltt la vt"trele
nere în faţă realizărilor de ne- 1ar părea poate o exagerare.
În frunte cu drapelele şi p!acarde efi'l aSlgurâ"d, ~e_ d. Manoleseu ,e'1 G 1
'
u organ l zaţlt'1 Judeţene de toaU
Prefectul judetului Arad
con t est a t al e pre fec tuI Ul on ro. naţionale, tntonând că of ri patrio- rt'uşită.
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La

tat numai pe cele 4 dintâi. PriCerIDei
'
ma desinderp.. in Apateu a adus
. ă d' t
vreo şase sute de oameni adu- ţul i le cunoao.te.
Aşa încăt elite
d -1Ul, pref ec t o ~upnz
ID re ceY
In No 8 cu dJta de 1 Dtetmble mai plăcute. O mulţime de naţi să asculte pe aceia despre explicabilă căldura cu care a fost tie a, c, al zLHului local "liomâpeste patru sute de oameni aş- cari au avut dovezi el nu' le primit şi aplaudat pentru cuvin- nul", organul parriduJui naţlo
teptau să asculte cuvântul acelor vorbesc minciuni, au primit oa ... tele pe cari le a adresat cermeie- nal-ţăr~nesc din Arad, a apărut
cari reprezentau partidul ce le-a' peţii de Duminecă intr'o mare nilor.
un articol tntitulat "Sub CăkâlUl
"d
D
~
D G
despotismulUI", in l:3re Se critică
de ura1e stngan
adus atâtea binefacer',
Seria
eu-I
pe
nume
pe
,prer('cI
r.
roza
nu
a
•
u.It'ima guvernare naţion .. l libt'rală
vântlrilor a fost deschisă de şe- fiecare dintre cei trei şi urându- fost niciodată la Cermei până ŞI se . fac diferite. prono~tjcuri
fui de sector care a salutat pe le entuziasmaţi ,. Să trăiască 1" Duminecă. Cu toale acestea pa- asupra
felului cum
se vor
oaspeţii aleşi cari onorează comu- Mai ales fiindcă oamenii din Cer- pulatia acutei f,unlaşe comune efectua alegerile genuale di n
Da Apateu şi a arltat apoi cari I mei ştiu să facă politică in mod l-a să,bătorit ffJ aşa fel, ca 0- luna aC f 8sta. trecându-se apoi la
f
'1
t
d
d
h d
,amenin,ari.
sunt marile merite _ şi de duş oarte mte igen '. nu cr~ em~ ca tâta r~goste ~inrât c iar omnza C
mani recunoscute şi necontestate in altă parte a JudeţulUI stradu- sa a vazut ca munca pe car' a
riticilt: de fdul acesta in preajd
c/
ma ,alt'geri,lor sunt cunoscute şi
_ ale doctorului Ion GToza pre- inţa guvernului partidului Na- epus-o in acest ju el li este nu Impre-l0nf"aZA p~ nimeni, lu.
fedul judeţului Arad şi ale de- ţiona1<Liberal să fie mai·bine ln- răsplătită de frumoasa în (elpge- mea de bună crediltţă Îşi va ex.
pulatului Sebastian Şerbescu ca- ţeleasă şi apreciată decât aci re de care se bttcurcJ In faţa tu- prJrna părerea cu ocazia alegerilor.
re a ridicat din nou numele şi Oamenii judeci, Clar şi desinte- luror, cetăţenilor judetului. Marea
Cei~ce m'a ddermin;,t ~ă scriu
calitatea de deputat la loculideal resat. Nu sunt oameni prea să- muflrmfl de oameni adunaţi toc- act's~ llrtilol este perso'lna auto,
muncind fără preoiet, fără oste~ raei pentru a avea nevoie de mai Fiindcă ştia că vine şi dom- rulUl Dr. Ion A. Drincu 6
1
a rărd morGilitate \'oi inc .. rca s'o
neală şi fără altă răsplată decât multe ajutoare. Şi tocmai de nu pr~ect. a arătat cd este şi sehlţez la cele ce urmează:
satisfactia de a face bine, pentru aceea au, o bună perspectivă, ea vrednică dll interesul oe care
L am cunoscut Ca ofiţer în
populatia acestui jude~ 'care se Este deci imposibil ca ei să DU numai partidul National-Liberal anul 191<1 la Odorhei, de unde
poate mândri că 1a ales şi care fi văzut care este diferenţa de li· 1 ştiI! arăta in măsura cuve- numItul a venit Ia Arad OCup:lnd
.
t f' " d
.
b
nită
:,curt timp postul de co ' . '
nu-. va pu ea 1 DlCIO ată mdea- tratament su guvernarea aceas·
•
Pr f t
P 1·'
ffiIS"r In
.
d
Impresi g
l~ d'
e te Ula o lţ el locale D
ci
Juns e recunoscătoare.
ta şi sub oricare alata,
a enero a
m aceste a irltr"t' ca fUll,t'
.'
c:. a
,
'
comune esle
d'
1"
I:tlonar lfJ ser\"1tJUI
, A vorbtt apoi d. Şerbescu aCând d, advocat Niculae
1
una mire ce e mal, :--0(" lomaş, unde a stat apfo<pt
- .. N a- A vram a luat cuvântul pentru a ,
exce .
enfe.
ReligiosÎfatea cu. care 10 aOl,' .In care timp & urmat
fa't:-an d rea l'lzan'1 e ,.:uvernam
lional·Liberale precum şi punctele pnluta in numele consătenilor l.ecare crJ(Ja~t pra aseu,/tat, entu-! dreptul. Neadm!tându_i-se asigu
esenţiale ale programului pe care la-sale p(> d. prefect şi pe d, z,lasmul,. calc/ura, smcerifatl!a ~::~~
st"bl,h rate în serVICIU
il va înfăptui acest partid de deputat ŞerbesclJ, a trebuit să arogostel Qrătale dovedeştg C'ă tul O~~Iă r. DOnLU ,a .piir~sit pos
acum inainte. Vorba aşezată şi aştepte indelungatea să s!ăb~as- gL~bvernlare~ partidului Naţiunal-' şef al Ser;i~iul~i G2oU"tftj~. fostlul
"
1 era ŞI pe mai dep t i ' f'
o t:1l.tOsu Ul
temetnlcă
a d-1Ul. d eputat Ş erbes- că valul ovaţiunilor pentru a p U
',
ar e es e. Irme], Lomaş.
a_ fă r li",mI,
. . a tarI.
- 'i t .Ca
" o răzbunare pentru ace t
cu a mers Ia sufletul oamenilor tea fi auzit.
_
_o necesz/ate
,
•
1
cel d' d
as a
carI au inte es pe deplin străD. de1>utat Şerbescu este deaOI a vocaţi au
pus la cale
nU
duinţa guvernului acestuia de a semenea binecunoscut la Cermei S.fJ In D U 1
NAŢIONAL- lin
} 1~30 faimosul denunţ
se pune cu exclusivitate numai I pentru faptele pe' cari tot jude~' pal'tid ului
LI B ERA L ~~~ r: ătostelă fl,or patroană, prin
r au c uma lomaş folosea
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bilanturi, unul real secret
fumă şi altul falş pentru : ~
autodtăţi, prin care s'au tludat j ~I3
legtleşi s'a flusta( shtul ca i~~
sute de milţoane de Iri.
~t?
S'ar pllrea că aceasta ar tre- i~~
bui să ~noreze pe de II untllto rit ~~."
C-rI pnn acţiunea lor au adus
t./"'
un ,servic~u statului. Denuntul
are Insă ŞI o lature care frizeazl r~
moralitatea şi care dovt'dt'Sc t'ii. '
adevăratul mobil al denunţului a
fost interesul personal al jenuD>
p .. ntru

i

t:1

ţatorilor.

I~ade.vllrt in denun~ se araU
~ă .cel dOI advocati Observasffil
InaInte cu vre o opt ani că firma
Lomaş fr"sta Statul tă' 'd
t
'.
•
111 Uln
ac~s ~dPană ,In anul 19_0, care
COl 11('. l" cu tImpul imediat dup.
pltcirea
lor dlO servl'cJ'u] Soele·
'fi
I~ ţ II, c,.uZâ'~du-se astftl pagube
S arulUl, prin prt'scrierc:a drt p~
1unlor ,de a mai put .. '" f'
bl'
ă'
,
-1 o 1.
pA5
gat II ma 'a plata impozitelor
a
f 1 ustate,
' t ~
Iar mai târziu, când firma Lo- jit
maş. a lnchdat Scandaloasa traa- dc
zacţ.'e din timpul ministetialului
Oiui Constantin
Argetohnu De
p~ntru':a din pesle 255.000000
SlI
11-1 amt'tida rătn( stat fi'ma si
[r
plă 1 easta abia ] 0.5000000 fei, mîl
Dr. J)rlll(U s'a înfrut'tat cu câte- te
va ~mltoallc de lei ill duUă rân.
dUri, dela Soc, Lomaş. rumpărân
du.şI C1Sl!' şi moşie

Iată dar soclul moral al celui
Iichtlii;m, afacensm neruşinat, comisii interi~~re veroase, jecmănitori. para.
zlhsm etc.
A. Cioculescu.
('ar~ Vorbeşte de
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lSem nul partidului national-liberal
rSemnulsalvării nationale
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"Vrem ca România să Întreacă toate ţările
din Europa" -- a spus d. ministru
Ionescu ..Siseşli

1
\

t1
I

fnteresantele

I

declaraţii făcute

de d. Ministru al A griculturii

şi

Domeniilor

! Luni

6 Decembri~f organizaţia 1. Jeleauleanu f directorul ziaru .. 1 Primăriei, in faţa unui public It
Dis«;ursul d-Iui Ministru
ipartidului national-libtnJ, a ţinut lui nostru, d-nii: D. Petrescu I foarte numeros. .
lo intrunire publică, la care au director de cabinet, ing. insp. A.' Dupăce, primarul comunei
Primit cu mui aplauze dl mi- ma mai m.ic~ mărfurile ce ae
:participat şi d. G. Ion'8cD-Siseşti, Neclelco/Jlci, sub adm CAPS ului, Ax,nl, NovaC', in numele popu_\nistru G Ionescu· Sis~~ti, a fă~ut ~ de acolo să !ie ~ai eftiae
t1l1'1nls
I ' It '. • d
".
.
E P. J bă'
N 1 ţ"
1 le.
dl
.. t
. următoarde dec1araţu:
ŞI astfel şi fabricanţil aOftri
r •t
ro agrlcu urit Ş1 o.menu. mg. lDSp.
. DuO O • lOg. ,.a ICI.. sa ut« pe
mIDls ru ŞI
Fratilor din Pecica
să eftinescă preţurile iar plu.
l!or, d. Dr. R. Cotioiu, pnmarul Popncu, Drăgan, P. Grecu, etc. ltlalţll oaspeţi, se dă cuvântul E O bucurie mare pentru garii să cumpere mai lesue:
M.UniciPiutUi Arad, d. Sebastign specialiştii, cari au Insotit pe dl d-Iui deputat S. Şerbescu, care a, mine când vin aici Am fost pluguri, unelte, bumbac, piele
j~rbescu, deputat, d. Ferdinand ministru.
rostit următoarele:
Ide 2 ori, când am fost ales etc. şi
S. Pascu, consilier judeţean, d, I Intrunirea a avut foc in curtea
~ deputat de Arad. Păstrez fru·1 Să fie preţuri bune pentru
I moase amintiri de atunci.
Dvs., ca să vindeti scump şi
să cumpăraţi eftiD.
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adevărat. Interesati-vă
cum trăeşte lumea în Ung~
JugQslavia şi Bulgaria sau De-

La noi e
Nu.i

, Dda răsboiu au foat mai multe aci aveţi una dintre cele mai' spune despre partidul Naţional
~verner ceiace e foarle rău pen- bogate regiuni ale tArii.
Liberal că nu este creştin?
~ o ţară tânără, ca a noastră. t Noi ne preze~~. cu . fruntea
Cine a făcut atâtea bi!eriti şi
norocita de Rusia unde OillDenil
sunt ca nişte Tite, trimise
1 In inţelepciunea Sa, M. R. vă- sus.. E _uşo~ să crlbCl, ŞI e greu a sprijinit preotimea intercsândula
moarte,
ca la abator•
.wd roadele guvernului libera], de lOfaptUlt. Ce se poate spune se de situaţia ei materialA, dacă
In alte ţări impozitele sdal
încredinţat din nou puterea. contra guve~u)ui 1 Că n:a put~t nu Partidul Naţional Liberal.
mai mari şi greutăţile vieţii c.
1 In 1933, agricultura eraaproa face totul ]~ patru anI?, N!C1 1 Poate primi lecţii de naţiona.
m.ult mai grele ca la noi.
Noi, Vrem ca Iara românească
falimentară.
l ~umnezeu ,n a făcut lumea ~ntr 0_ iism acest mare partid? Noi am
să fie o tară bogată, să Inlr.acă
Guvernul a moştenit o datorie Z,l. Poa~e clOev~ s~ s~ună ca Par. Infăptuit c.ele mai mari opl're na.
foaie fările clin Europa ,i dac«
e 24 miliarde; pe care a plătit-o bdu~ LIberal n a realizat cele mal ţionale. Ţara se bazează pe în.e poate chiar din lume
' '1 e ŞI• 51 man
pentru ţară?
. '\ e noao t re. N'
rl să spor~ască blrun
'opere
.
, fă p tU1n
01 nu facem
iată ce unDăreşt8 gU'Jeraq(
Ctoe a desroblt ţara românească t
'
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d
b
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de astăzi, (Aplauze,)
reveze ţară.
rd
b ' ri 1 t
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e vor ă, CI eapte,
P: su
JUE;U urcesc . a l i
In judeţul Arad au fosL,plătite Naţional Liberal. .
Farotele noastre stau mărturie la
Răspuns
ate datoriile făcute sub alte gu' Cjne a făcut independenţa şi 1toate operele mari ale Nafiunei II
..
rnări,
Regatul vecbill ? Partidul Naţional, noastre aşa dupăcum propOVăduia
ourdişlil
Partidul Naţional LibE:ral. a L,beral.
regretatul Vintilă Brătianu, care I D. C. 1_ ...... oe . . .S ...... tl
Un anumit advocat Noveacut un act istoric când a făcut
Cine a înfăptuit România in' avea deviza: "prin noi înşine".
''.\lnhtru A ~ticultu1>i ţi Dom"l'llor
nu şi un învăţător Precup, care
.
tregită? Pitrtidul Naţional Libe·
j
".
în loc să-şi vadă de treburile lui
nverslunea.
1raI
In programul nostru avem de
AStăzl f cand sunt dm nou şcolare pentru care 1 pIătefte
•C ,me a fă cutmpropne
i ' tA'
7 scop să dăm credite eftine Rgri- Ministru. de Agricultură, vin Statul
nrea.
,
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4
procente
pentru
m
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aşa
vs.
comuna,
ca
Comiăuş
că d. Prefect Dr 1
Palu.
rt
a~10n~ . 1, era. ('cre
,să. vă spun grija mea fată de
' •
,
~ .
tul dl" lmpropnetarlre este sem- cumpărarea mventarelor agricole . t es 1 1 . - : " "
1 ~roza, m .lo~ de 28 Jugh.pămant
"
tn er e e p U s arUilll,
I cat avea lD8mte are acum ;fOO
nat de I. C. Duca martir al Nea- semmţe, etc. pentru ca desvolta! Grija mea 1
l' h " t
"1
d L'
1.
I
. 1 ..
J ' b'
.
JIlg . Şi ca eva mloane e et
mu ~1.
rea genera ii a agncu tum să pro-' Sa mear1s.a mal me a~ncul•. depuse în Elveţia.
Cl~e va d~t dre~tul de vot 7 greseze. Grija de Căpetenie a gu- tura, gospod~;i,le p~ug~nlor. , Di. Prefect răspunde urmitoaPart:dui NaţIOnal Ltberal.
vemu)ui este fatA de ţărănim(>,! Dvs. sa ..~raJti ma! b.lIle, ym~ . rele:
Ctoe a făcut totul pentru a·
, tA
.
uşor; COpl11 Dvs. sa fIe sana-I Tot pămânlal ce~l are pat~
8 re
ceastA ţară, legile mari ,i sănă· car~ r~~~~zl~. d ce: mal
t toşi şi voioşi, şi să va simţiţi 9 jugh. cad, pe care l-a câ,I<.
toase? tot Partidul Naţional Li~ Păar ea :"lă' c CI lac firaănu es e, mal fericiţi.
gal după O muncă cinstită~.
b era.I
s rdc .
SI Ot ~nu va
~.
.
• s .rac. . '; D aea~ va f'1 aşa, m
tara- e !î mf/d'~c d e 20 d e am,' zfără a proPalidele care vin cu tot felul 1 . Deacet8 guvernul 1~, pnma h- bine.
1loca auorturi şi $fârpind prin
de pro~isiuni sunt partide ce ur- nte va av~a ac(>a.~tă gOlă, de pro-! ~ste ad~vărat. că in ~tim.ii a~easla n~amul românes,:, 1.
măresc lDtelese mărunte. Se poat~ gresul agnc:ulturll.
1am trebnrile au mers mal greu da donatu acelora car~ afrrlll{j.
_
. decât trebuiau.
far cât priueşte rnilioantlle din
C .."ântarea
dr.
Cofioi.. Mărfurile din ţara noastră EJuqţia, până la ultima centimă.
n'au putut fi valorificate, a~a tie cedează ac.duia care le I)Q paka
După dl Pasr:u. dl primar aiI
Suntem mândri ca ne face ddpă cum ne cerea strrurăta- dot'edi.
Arad.lluÎ, 01', R. Coţo;u, de put tt acest! cinste şi deact'ia îl rug'î ru tea, fiindcă DU corespundeau
Dealfel astfel de minciuni s'a"
D. S. $e.L. __ c::..
al acestei plăşi, luând cuvântul, să ne dea t'lt c<1ncursul.
cerinţelor şi standartul vieţii mai spus şi In comuna Mişca de
spune:
;n1l era rHicat acolo unde tre~ către un Învăţător care a lndemStatistica dela Baoca Na tiona· IEzi de bucurie, astăzi câ.,d
; bUla.
nal oamenii d intrebe pe d 1
. arată. că in judetul Arad peste putem l'al~t~ in mijlocui n,ost~
I Ţările străirte. nu prea luau Prefect; câtă pădure s'a dat cemiliOan~ erau datoriile in a- pe ~I ~Jmstru Ionescu,SIS~Şh,
maria Doastră. Din cauza l!t'eu~ lor depe valea Deznei din cele
9 13
candIdat In fruntea SenatulUI.
lăţi10r de vânzare scă<leau 5,000 JURa. care cum afirmă Dsa
1 - , _
O-sa, ca specialist, poate să
preţurile mărfurilor noastre. sunt ing~ădite cu sârmă ghimpaAstăzi mai sunt 4~5 milioane. ajute mai mult, agricultura ţării
Guvernul a luat ~tl1nci mii~ tă.? Ii raspundem:
iParhdul Naţional LIberal a a- şi să ridice viaţa sătenilor no,tri,
suri. S'au închis granitele,
In Valea DezneÎ un conte
t grîjă Je ţărănime şi s'a in la ocul unde trebue să fie, în
pentru mărfurile din străină. maghiar a avut 20000 jugh. de
lil şi de valorificarea produselor raport cu bogăţia ţării noastre.
tate. Din cauza că nu veniau pădure pe cari Statul la stăruillIdeole.
In multe părţi, traiul ţăranului
m.ărfuri din străinătate. s'au ţa parlamentarilor liberali di.
iDeci ~ă dati incredera cclor român c foarte slib, şi datoria
făcut fabrici la noi
1923, intre care era şi actua,ul
l'
n0<istră este să~l imbunătăţim:
Fa~ricile din ţară însă, în Prdect, a ~xpropriat în intregime
i sunt <:apabi i să conducă ţara.
.
datorinţa de a câştiga mult, an dând jumătate ţăranilor, iar acum ..
Di nu \'.i făgăduirn nimic. Nici
D-I Siseşti, în calitatea dsale,
st::urnpH mărlurile, aşa se ex mai recţ'nt tot la stărui"ţ,j, pamInune. Cine vă spune aşa, îşi de sen:ltnr de Arad. va fi m:il
pl;că de C~ mărf!lrile ce le lampntariloi' 1 bera li, s'a mai dat
l
'
l~g"t
de
acest
judf'ţ
şi
va
da
tot
cumnăr;'i
ţăranul sunt mai o compledare de cca 2,000 J'unh.
Ile lO": d e O vs" şi ace,a minie.
l
~'t
ri'
it
\'
6
com.ursLt ca sa aJi.1 e a s r1CU ura,
scumpe. d~cât ceiace vinde el.
Cât privqfe cele 500 perechi
Manifestul gUVt:rnuluÎ arată iar pesle 4 ani suntem siguri că
Guvernul aloe însă prjjă ca de opincî ce s'a afirmat că .'au
oglamul de guvernare.
vom putea spune binecuvântata
să vină mai mult în ajutorul dat oamenilor săraci, DI Prefect
Cel mai invăţat profesor dela ~ ziua când Dsa a candidat
plul!ărimii. Să avem pieţe în regretă că nu poate da 5000 de
la noi.
~
~
,
~demia de Agricultura din Bu.
strainatate ca să plătească opinci oamenilor săraci şi Deteşti, ca specialist, d, Ministru
DI ministru este un pasionat
mai bine producţiile să căştiJ!e voiaşi.
al agriculturii şi aici are un te,
Iar, noi. să ne facem datoria mai mult şi să fie mai uPentru că lozinca liberalilor
9
nescu Siseşti, vă va vorbi Dvs' ren amplu de activat, unde'şi va faţă de Dsa, votând lista gu- şuraţi.
este totul pentru popor şi nimic
spre programul agricol, fiindcă găsi colaboratori. ,-;o,Mi .~.: :II
vernului.
Să deSchidă frontierele. va- pentru fii .
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Nu vă lăsaţi înşelaţi de vorbe mari aruncate în vânţ I
de promisiuni
deşarte, ci întrebaţi pe propagandiştii parti·
.
.
I
delor cari vin să Vă ceară volurile: ce, au făcut pentru voi:
când au fost la guvern?

Votati lista No. 11a Cameră si lista No. 11a 8enaU
Ac:esle liste c:uprind nu.nele c:andidafilor- parlidului national1
liLeral, in (runle c:u d. pro(. Dr. D. Manolesc:u la C:a.neră şi d. .ni]
nlslru lones~.. Siseşli la Senal. In 4- ani de :zile guyern ••1 liLeral itj ,
reTărosa~ a~"pra satelor toale Linefa.:erile unei. gUTernă.ri infelep !
le, c::âr.nuile de d-I pr....Hlinislru GL. T ă'ăres~u, suL oLIăduire
le
naarelui LărLal de ~Ial Con§t. BrăliaD" .. A~easlă g_.lyerDare .,.,.'a da la
Dlai .... ul. de~â.1 toale «!elelalle la un 10< in.O ani. de zile.
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Vreţi să aveţi

o armată puternică?
Vreţi ajutorarea tărănimii prin fapte nu prin vorbe?
Vreţi salariile la timp?

Vreţi linişte,
şi

ordine, progres, Înfrăţire
dreptate pentru toţi fiii Tării?

.
Votati PartIdul cu care ROlDânla a urcat fiecare treaptă spre
putere şi libertate. .

. Votaţi semnul drept, linia dreaptă
s'au încununat marile reforme

.

1, în picioare

semnul liberal prin care
democratice si, marile acte nationale~
.
1
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Tipografia G. lENeI, Arad.
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