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JMrBMWe ... -., fi'." • 
Să-i facem răspunzători! ispăşeascd vina mizeriei in care 

ne sbatem. 
Şi dacă o Regenţă bântui/d de 

fantoma unui prinţ rămâne ne
putincioasă din cauza şantagiu
lui prin care acest guvern o te
rorizează, noi, cetaţenii conştienţi, 

Impozantele con/;rese liberale 
d;n intreaga tară conslttuesc prima 
străLucită etapă in acţmnea de 
răsturnare a guvernului, pe care 
paTi/dul Naţional-Liberal, veşnic 
şi neadormlt străjer aL bineluI 
ţării şi al dinastie; române, a 
intreprms· o pentru mântuirea nou
stra a tuturora. 

Zecile de mii de delegaţi ve
niţi la intrumre din to .... te comu
nele judrţelor in ciuda pres. uni
lor admmistraţiei şi a teroarei 
hoardi: lor de vOimd, dnvedesc 
nu numai cii ţtiranuL romârz are 
pururea treozd conştiinţa lui ce· 
ttlţenească, dar dovedesc indeosebi 
cd jaful şi dezastrul aCtstui re~ 
gim nenorocit, a lOVit şi loveşte 
in ei. 

Birurile ruină/oare pe cari a
cest guvern le· a aruncat asupra 
tuturor claselor soc/ale dm a
ceastă ţara şi in special asupra 
ţărdmmei care e silita Sii-Şl vân
dă grâ,lll şi porumbul pe un pret 
pe care tot nepriceperea arestUl 
guvern ta fixat in bafjocura, 
toate astea au tăcut ca murmu
rul nemuiţum1rei şi al drepteI 
revolte sd- şi focă drum până la 
cei cari în palate nou cumpărate 
(şi clocesc beţia demo!;.oglel care 
i-a adus la cârmă. 

Mulţ/mea in$elată de cei cori 
in Opozrţle nu-şi cântăresc fti
gtJduelle, dar cor; ImedIat ce 
s' au vazut ojrm~i la putere şi-au 
uitat toote promIsiunile. mulţimea 
mint ta se indreaptă astdzi cu 
lubtre şi Cl! rugămmţi de indrep
tare spre partIdul liberal, care 
nu prm jogăduieli deşarte CI 

prin fapte a sens cele mai glo
rioase pogm/ din istoria acestei 
fdri. 

In Jata dezastrului pe care 
numai nepriceperea gUl'ernulul 
l-a provocat dL Mania declara 
"acesta este gllvernuL scadenţe/or" 
Intrebăm pe d-l Maniu: 

- Cum poate să fie vorba 
de scadenţe atunci câ,nd aCest 
guvern ~l·a luat lntreaglJ laS
pundere a situaţiei, frtdepdrtând 
astfel idela unUI guvern naţIOnal? 

Cum se poate? 
Nu este oare aceasta declara

rea ja/lmentului acestui reg m? 
Nu se putea expitca altfel graba 
pe care a avui-o acest guvern 
de a veni la putere decdt gân
dmdu- ne la cei zece an' de opo
ZIţie când d-I Maniu şi oamenii 
săt nu aveau ce să mtJndnce. 
Numai astfel pricepem de ce ţi 
nea partidul naţional fărdnesc ca 
ch ar provocând dezastrul gene
ral, să vie la putere. 

Asta este principala lor vinil. 
Nepriceperea şi patima lor sunt 

celelalte. 

Dar acum în ceasul al doispre
zecelea al mizeriei naţiona·e, mul
timea inşelată şi intreaga această 
ţara târâtii in noroi are dreptul 
şi datoria sa ceard alungarea lor. 

S' mai are dreptul să-i lacd 
rdsounzători. 
Până la unul, fiecare om al 

acestui re~im, va trebui sd- şi 
• ţ va 

. avem sfânta datorie să a/ungiim 
in ultimul moment acest guvern 
aL prostiei, ilegaltfăţii şi al urii. 

Aurelian 
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"DU mal 

dorim pe această cale colaboraiorilor, prietenilor 
si tuturor cititorHor nostri. 

Poporul' să nu uite că fericire~ lui şi a fării 
întregi o hotăreşte el atund când este chemat În 
fata urnei. Partidul National-Liberal nu v'a mintit 
şi nu v'a înşelat, el v'a dat sufragiul universal. 

Votati întodeauna linia dreapiă 1 drum al bi .. 
nelui şi al progresului şi veţi avea un mai fericit 
decât acesta care trece. ........ -.- .,. .. ..... "".* ". '" 

Ce ne-a dat d~ mClniu de anul nou? 
~--~ --- -- ...... --

1. Biruri tnzecite pentruca membrii guvernului să aibă capi
tal sufic!P 11t tn vederea viitoarei şi lndelungatei opez;ţii la care 
se asteaptă. 

2 B 111de de vo:nici c:ui de~nodând spinările alegătorilor să- I 
indrurnez€" sore adevărata d~mocrFţie. 

3. Preturi de batjocură pentru grâu şi porumb, Intru tmpli
nirea făQ'ădue1iloţ difl (lo0ziţie. 

4. ConcediE'rile tn timoul ernil şi pensionările tuturor func
tionarilor cari nu sunt n::ltional- t~rănişti, oentru ca România să· şi 
df'a ~f>~ma şI să Sp bucure din plin din acest sfânt regim al 
d eot;itii S' al lE'g~Iitătif. , 

5 Lf'gP3 circu1atiunei bunurilor prin care se distruge opera 
reformpi agrare şi care la~ă oosib:litafea cea mai largă elemen
tului străin ~ă aCBnarpz~ oământuJ ţăranilor români spre a~t face 
din "OU robi PE' ofimântul lor. 

6 C"pdit',1 Agricol prin care străinii să dea imorumuturi ţă
ranilor (fpre~fe-fe de ban strein şi de cui strein in casă!) ca apoi 
să lE' int::;bll1eze casa şi nământul şi să-i lase pe drumuri. 

7. lnC'h;oprea scolilor şi darea afară a tnvăţătorilcr pentru 
ca pooorul să rămâie şi pe mai departe cu mintea tll trtunerec 
şi qă rabrie a~tfpJ şi ne mai departe toate sîlniciile şi jafurile gu
vernului n~ţional t~rănesc. 

8 Un proect de lege pentru sugrumarea presei, tn scopul 
m~rtl1risit ca pnnorul ~ă nu afle ticăloşii1e pe cari le săvârşeşte. 

Şi fncă multe altele. 
Ce vom da noi d-lui Manlu de anul nou? 

Asta o va vedea tn viitoarele alegeri comunale şi judeţene. 
Aurellan. 

"Bucuriile" • carI ne aşteaptă. 
--Guvernul .. fericirei naţ1 0nalr" I caracteliza mal bine, decât de
şi-a epuizat toate formulfle arnă- numindu-l "buget de risipdll.. 
f;!irH opiniei publice, dună cum a Pe de-o parte riS/Dt! destră~ 
rE'nu"tat la toate "rorocirile min- bălată a banului public, pentru 
cinoase a le revărsărflor de mană că p ă t u i rea partizant1or, pentru 
fi"::Inciară tn viata poporului ne~ aplicarea unor reforme prlpite,
căjit. iar pe de alta, o deslănţuire de urgie 

htă-ne In preajma aplicărei no- fb;calli sălbatic concepută şi prt
ului buget, pe care nu-l putem mejdios legiferatA. care ameninţă 

MM 

să distrugă comertul şi economia 
naţională. 

Am făcut imprumut, am stabi
lizat, am amanetat, am adoptat 
faţă de finanţa internaţională po
litică de .săruf:-mdna". am văzut 
pe d. Madglaru benchetuind la Lon
dra şi plătindu-şi sărbătorirea cu 
conct'siuni oneroase din partea 
statuluI, in sfârşit ţara a suportat 
toate urmările unei guvernări na
ţional ţărăniste~ in speranţa un~1 
realizări a unei justificări măcar .•• 

Nici abondentă. nici ordine, 
nici legal1tate, nimic din ademe
nirile demagogiei de eri. l.:âr
muirea d-Iui Maniu a adus numai 
distrugere şi anarhIe, numai să
răcie, bandltisme. atentate şi jăc
măneli "vojn!cf ~i i" sau tâhlhăresti 
- e tot una. 

Dar să tre'~el<; :':, b~'",. ,-;: ~:;; 
nu fIm invinu't: ~ă ::.'C, 2t:;rJ;:1-
cim cu lnvârr11:{'a ;[(lZ"T·" 

Cu Ali'lcep''''-~' :~~,::I ' l~:~"'-::"l".' f~ ....... \.tL.~_ , 1.;...t~, :...; .......... 1::. 

urgia fiscală va spud .;1' ;''':,,-, 
toarele arnără:iuf1! "h'·'C~i·· , 

-.... • f 

1. Relnoire i +~:~ H~r 1"1(''' ';'ţ. r 

lor provizoril t],"/"Î 1 hJi.; ;'. (,; 
(majorarea cu, ~ 0'/.,) f>,:r 1 : ;",. : I 
iau să ia sfâf~;i:. ii'. :::1 ')\.'j.:~l. 

brie ? .c.---..~ _.~ .. -''"--~.'~ " , 
2. Sporxfea !;, J(f'; ';2 ·.~(HISiHua- ,:",' 

ţie pe gaz şi ·.~c tnatc prtiT."l;':r,lr: ;'; 
petrolifere. . I 

3. Scumpire" (hi~fl:·.lI<~l)r '-'~ ~. ! 
cu 25°1& mărint~u-;:ie preţl~1 :. tt:ei • I 
la 2 IeI 50 de!1~::'lddali:L I 

4 Scumpirea ~cri~;.oril.)r 1',. L;~ o,., f 
mărind tuxa de 'a 5 j~ !" ~:; t(>L f 

5. Dublarea i;l1p,m1:l'l' /( p-\!it· 
siunilor Il bere C(l: duu.)< :: yo-· 
Coţi, etc. _ t 

6 Sporirea chini!or mi:] ~1t:sf:' I I 

tarea scuti rei de t2X{:;~\ .•. 

noui. 
7. Mărirea impozitelor pe lUA 

şi cifra de afaceri. 
8. Taxa pe vagoanele de ce.· 

reale oentru şoşelele de stat. 
9. Taxa autobuzelor, pe cau

ciucun, uleiuri, etc., pentru şose-
lele de stat. 

10. Scumpirea tarifului trenu
rilor cu 5'/f). 

11. Impozit de 10&/. pe prima 
de scumpete a funcţionarilor. 

12. Reducerea Inlesnlrilor pe 
C. F. R., pentru funcţionari şi 
familiile lor. 

13. Taxa de gOJ. pe chiria ca- i 

selor pentru prestaţie. 
]4. Taxa de 50 lei pe bedarul ;, 

de pământ, pentru prestatie. ' . 
15. Taxa de 5 11, pe venitul i:1 

comerCIal şi industrial pe n t r u 
prestat" tie. 

16. Taxa de 3°;' pe venitul 
profesional pentru prestaţie. 

17. Taxa de 1". pe salariU şi 
pensii pentru prestaţie. . , 

18. Carnetul de contribuabil p 
amt'nzile fiscale. 

Ne e teamă că ciclul a rămas 
neJncbeiat, '1 că dupA noi .risipe.a , 
"or urma DOJ constrângeri. 
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Cuvinte pentru friiţiCl româno-mClghiara 
Ştiut este că nimenea nu poate logic se poate sau nu se poate 

ţinut cu forţa a fi sau a dţveni indeplini. 
cetăţeanul vreunei tări. Este liberul * 
arbitru acela, astă~t indeosebi, care In fruntea conducătorilor po-
determină pe un individ să de vie porului maghiar, dar cari, de fapt 
dacă nu este sau să renunţe dacă nu au nimic comun cu acest 
este supusul României. popor, şade bătrânul ipocrit BăI ă-

Vorbesc pentru unguri şi in baş Bela. 
special pentru 0- nii Gyarfaş ŞI Intr'un articol intitulat "Dom
Pareţ, cari găsesc că mmorităţlle nilor mari ai României Mari 1" 
maghiare dm România au ajuns acest bătrân (bătrânii câte odată 
la hmlta suferinţei şi al răbdărei. cad in mjntea copiilor şi chiar 
Dacă vor pleca mtocmai ca mai jos) crede a cunoaşte că 

Evreii dm Egipet, nu noi vom fi cultura ~omâniei-Mar: a rămas 
aceia cari să-i urmărim până din- cea de pe vremea lui Cuza şi că 
colo de Mare, pentru ai aduce pe acest ţărâm ţara noastră dă 
Inapoi. tot inapoi ca racul. Constată că 

Vor fl buni plecaţi. FOARTE PUŢINII oameni culti 
Celor cari rămân le cerem ai românilor sunt Jncăeraţi in 

foarte puţin: loialitate pentru ţara lupte de partid spre marea nc
tn care trăc'Jc. ,norocire a minoritarilor. şi cu 

Dar nu asta m'a indemnat să I inima strânsă de durere vede că 
scriu aceste rânduri. fr.umoasa Mare-Româtzie creată 

V reau să fac o constatare şi şi admisd in rândul statelor eu
vreau să lovesc, aşa cum se cu- ropene plin BUNA VOI NŢA Ira
vine. In faţa unui ipocrit. latelor de pace este impărţită in 

Constat că acest popor maghiar atâtea tabere politice incât (dm 
Care orin reprezentanţii lui de eri cauza bătrâneţelor desigur) nici 
a exercitat cea mai grozavă te- nu le-ar putea număra. Nu se 
roare şi :asuprire asupra diver- miră că România nu are şi nu 
selor sem intii cari populau Un- a avut nici un bărbat mai de 
garia veche, al cărui acţiune de seamă căci doar a fost şi este 
ură şIJvină 1;i desnaţtonalilare sîi- o ţară inapoiatd şi că numai 
nică va rămâne un neperitor mo- bărbatii din Ardealul rupt Un
nument de imbecilitate şi degra- gariei: acei cari s'au adăpat la 
dare umană, acest popor prin cultura(?) maghiară, numai aceia 
aceiaş reprezentanţi găseşte astăzi sunt cu adnvărat oameni de Stat, 
cele mai indueşetoare acorduri culţi (sic Maniu), cinstiti (sic Bocu), 
de umanitară iubire tntre oameni. valoroşi (sic Mlhili Popovici) şi 

E ciudat. morali (SIC Vaida). Aceştia au 
Dar urmăriţi activitatea parla- fost crescuţi in cultura(?) şi bu

mentară a aleşilor acestui popor, nele moravuri (?) maghiare. 
urmăriţi declaraţh!"He, scrierile, In ~Jtă !,arte acest batran .pio,.. 

\ conversatiunile lor, a călăilor de ner al iubirei între oameni amm
, ~şi veţi găsi că fiecare are teşte următoarea strofă a unui 

drept nobil ideal al vieţii iu- clasic poet maghiar, cu scopul ca 
birea de oameni şi că scopul şi noi românii s' o invăţăm şi să- i 
sacru pentru care se iertfesc este urmăm povaţa: 

"consolidarea frăţiei (?) român 0- Mlnden olszag tdmasza 
maghiare. 1 alpk5ve: a tiszta e, kOlcs 

Pentru ce? A mely ha tlvesz, Roma 

privească Bărăbaşii României la 
stăriie dlll Ungur/a. 

Privească un regIm reacţionar, 
privească mijloacele inchisitoriale 
prin cari acel regim se menţine, 
pnvească poporul care geme sub 
jugul unui ~uvernator fr:udal şi 
pnvească minorirăţHe suprimate 
din Ungaria. 

Nu este oare România pămân. 
tul făgădumţei pentru unguri? 
Unde poate oare d. Barabăs şi 
ceilalţi să Injure România şi nea
mul românesc, mai bine şi mai 
hber ca in România? 

Unde poate d. Barabas să in
sulte ţara care li tolerează fără 
să infunde puşcăria dela Vaţ sau 
Seghedm? 

Atunci ce 11 nel inişteşţe sau 
supără? 

Cultura iOmâne.::.scă? N'a cu
noscut mciodată adevărata cultură 
românească şi nici comorile as
cunse în suf:etele ţăranilor ro
mâni, căci altf~i CU siguranţă i-ar 
fi ruşine că e ungur. 

Libertatea de a face politică? 
Sufragiu! universal? Libertatea de 
intrumre? Libertat~a presei? De
mocraţia? 

Poate 
Criza financiară şi impoz:tele? 

Ele sunt rezultatul unui an de 
guvernare al bărbaţilor culţi (sic 
Maniu) cinstiţi (sic Bocu) valo
roşi (sic M. Popovici) morali (sic 
Valda), inteligenţi (SIC Voicu Ni
ţeseu) competenţi (sic Vlad), echi
libratl (sic Ctcio Pop) etc. cari 
s'au adăpat la cultura şi mora
litatea maghiară şi cari acum ilu
strează şi dau dovadă de această 
cultură şi această moralitate. 

Cultura maghiară are ocaziune 
să se manifeste astăzi in două 
ţări europene. In Ungaria prin 
tirania medievală a famIliei Horty
Bethien şi în România prin de
zastrul familiei Maniu Vaida-Po-De ce vreau călăii de eri să fie Ledăl s rabigdba gărnyed 

propovâduitorii itlbirei de astăzi? "ceeace tr:rteamnâ că t07.te ţârlle cari povici. 
De ce se batjocoresc pe ei insişi nu vreau să cadă ca şi Roma să a'bă E un succes. 
şi de ce ne batjocoresc şi pe noi? la temelie morala curată şi iubirea etc. Dar tn privinţa asta popoarele 

Ei ştiu prea bine că in sufle- Noi mulţumim d-lul, Barabăs işi au oamenii pe cari ii merită. 
tul br ne ardsc şi ştiu prea bine şi-J asigurăm că am urma povaţa Să le trăiască. 
că noi n'am uitat tncă trecutul, iubirei de' aproape, dacă in su- Să le trăiască până atunci pană 
că sunt încă calde mormintele fletele noastre n'ar răsuna VI"SU- ce aceste popoare nu vor fj tn 
martirilor neamUlui nostru. riie unui alt poiet clasic (1891) stare să le scuture jugul şi să-şi 

Ce vor atunci? şi tot maghiar. care după ce a- conducă singure destinul. 
Şi cu toate astea noi nu urâm seamănă pe Valahi cu viermele * 

poporUl, ~aghiar. Nu-l u~â!D p:n: care roade; zice: '1 Ca să sfârşesc voi aminti cu-
trucă mCI tn tre~ut Şi niCI a~ta~l Suits It .. rtjuk, a f~rgekre vintel~ prin cari sfârşeşte Barabas 
el JIU a av~t .. ŞI n~ are Olm!C Egf~~ .. ok.tt, zuzd lzekr~ Bela: "Dacă aş iudeca situaţlu-
comun cu tOţI Barăbaşli, Staubeni, A kozonynek legyen Vellt nea pol1tică nebuloasă (din Ro-
Schlllii, Hofmanii, Mailaţhli, En- PusztU/iOn ~i . N R) 
gelharţii, ZimermanH, Uhtingeril, A mallyarsag ellensege mânia = tară inapoiată. cu 

I
t ă ălA ă dA pornirea unui ungur ce sunt, aş Sulicii şi alte mii de renegaţi .ceaace nseamn s oveasc, s ar Zl·ce'. _ Val' mari români", rupeţt-. ' . â b' . şI să sdrobească sub picioare pe toţi 

nemti, evrei, croaţi. s r 1, româm, vlermlt şi să piară astfel un duşman vă in dinţi, bateţi-vă, spargeţi-vă 
etc., cari l'au dus la dezastrul al ungurilor. . capetele, eu mă bucur de deza-
din tre~ut ,i cari il duc şi astăzi Ce are de zis d-l Barabăs? strul vostruJ/ etc ... 
pe acelaş cale. Prin urmare iată că un adevă-, Şi tarăş n'JÎ nu căutăm pe * 
această cale si apropiem sau Cu o duioşIe specific post- rat ungur nu doreşte şi nu poate 
să IndepărtăDi simpatiile massei belico-maghiară acest bătrân ipo- dori altceva decât peirea noastră. 
maghiare de partidui National-Li- crit dă sfaturi de indreptare îna- Atunci pentru ce propaganda 
b 1 O rt d i j ţ . .. poiata/ai in culturd popor româ- umanitară? 

era. epa e e no nten 18 sa Şi pentru ce frăţia româno-ma-
linguşim şi si promitem ceace nesc şi găseşte că mai este timp . 
nu se poate indeplini. pentru o nouă orientare, cu dra- ghiară? 

Ne-ar fi ruşine să .urmăm goste pentru minorităţile maghiare 
exemplul prefectului htsttn Mar,eu. etc. 

A. 

Noi nu IfnguşiBJ pentrucă poporul Până acil! 
maghiar nu are nevoe să fje lio- Ajungă atâta prefăcătorie, atAta 
guş1t şi nu promitem absurdităţi reacredinţă, atâtea insulte, şi a
pentrucA iarăş poporul maghiar tâta enciclopedică jgnoranţă cu 
inţelege prea bine ceace In mod privire la neamul românesc. Să 

Cetlti şi rAspinditi ziarul 
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Ofensiua cultural li 
Partidul nt!ooaI-liberal, care a fost 

dela primele lui manifestări politice 
până azi, adică trei afertori de veac. 
exponentul marilor interese de stat şi 
romAoeştl, a fă:ut din intărirea şi pro
movarea culturel an punct de r.rogram 
cu stăruinţă urmărlt. EI a inteles că 
cultura este factorul primordial de 
sustinerea naţională, şi că unul din 
comaodamentele politice cele mal o
bligatorii pentru un partid politic, tn
ţeles ca Instrument de realizare a in
tereselor mari şi permamente, t'ste a
ceia al organlzărei şcoalelor şi răs

pândire! luminei in straturi cât mal 
largi. 

In trecutul lui, partidul liberat işi 

face o cinste din a cita numele ace
lora cari au loat o parte efectivă in 
Îndrumarea energlilor româneşti pe 
drumul luminârei mintit. Ion Brătianu. 
considera chIar In primele momente 
ale constItuirei statului român modern, 
ş::oala ca un factor de întărire naţio

nală. 
Dimitrie Sturdza şi Spiru Haret ră

mân înscrişi in istoria culturală a po
porului nostru ca perscnalitătl ce şi-au 
legat numele de organizarea şi pro
gresul ş..:oalei româneşti: 

A:ealltll operă a marilor inalntaşl, 

se ~oilt\nuâ apoi apoi prin d-nll Duca 
şi dr. Aoghelescu, cari lucrează in ca
drul unui tdeal cultural, atât de înăi
tător fomulat de marele Ion 1. C. 8ră
tcaou în cuvântarea prin care ofensiva 
culturală se inscrie ca o obligatie de 
execuţie ,1 înfăptuire, În programul 
recent al partidului nostru. 

Cu conştiinţa vie a necesităţilor anui 
stat modern, şi cu intuiţia că nu pu
tem nici să ne apărăm in afară fără 
o cultură cât mal vie şi mai r~spâa

dltă, fruntaşII partidUlui liberal au fă
cut astfel d in întărirea şi progresul 
şco alei o politică de stat şi o direc
tivă urmată cu hotărârea ce insoţeşte 
totdeauna convingerile serioaae şi a
dânc gândite. 
~ lata de ce nu putem împărtăşi pă

rerile acelora cari susţ[n că şcoHle DU 

sunt caUZi civil!zaţlei, ci dimpotriVă 

că civilizaţia crelază şcolile. 
De5!gur că şcoala singură nu poate 

să crelez.e intreaga civilizaţIe dar pen
tru infAptUirea aCl'stui grad de civ!ll
zaţ le, nu credem că trebue să ince
pem a lucra mai intâl şoselele fără 
a ne gândi la luminarea sufletelor. 
. NI se pare cu desăvârşlre greşit să \ 

ni se spună că este posibilă civiliza-
ţia concomitentă cu analfabetismul 
intr'o ţară. 

Este după părerea noastră o con
cepţie tn genere medievală-adică po
trivită timpurilor de. obscurantlsm -
ca să se nege omenirei de azi dreptul 
de-a se folosi de toate cucerirlle tre
cutului, de-a invAta din experienţa po
poarelor cari all trăit inaintea noastrA, 
,1 de a tAia astfel firul de continuitate 
intre tre :ut şi preient I 

Dar da::! localtslm aceste opInii la 
situaţia ţărei noastre de acum, ele a
par ,1 mai evident contrare Intereselor 
naţionale şi deci cu atât mal regreta
bilă ignorarea situaţii reale a statului 
nostru, dupA tntreglrea naţională. Daci 
opera de luminare şi de organiz.are a 
şcoalelor nu s'ar fi făcut cu atAta cu
noscuti Intensitate sub guvernele li
berale dela răsboi incoace, am fi con
tinuat să avem 4.2% de analfabeţl in 
Vechiul Rea-at, 40% in Ardeal, 60% 
in Bucovina şi 94% in Basarabia! Ar 
fi fost oare o politică cuminte a na 
infiinţa cât mii multe şcoli in Basa-

(Continuare ia pag. IV) 
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Programul partidului nafional-hiberal 
Indrumările d-Iui Ointilă BrătÎemu către organizati unile judetene. 

In vederea alcătuirii progra-
, mului vIitoarei activităţi a partJ
oului liberal. a apărut o broşură 
cont~nând indrurnădle date de 
.comitetul executiv al partidului 
către organizaţi unile judeţene şi 
ayând ca prefaţă o scrisoare a 
d-lui Vi ntilă Brătlanu adresată pre· 
şedinţilor acestor organizaţluni. 

f-roblema Monarhică. 
In această scrisoare şef:Jl parti

'dului liberal spune că scopul bro
şurii este să contribue la intărirea 
conşttinţei unitare a partidului, şi 
să servească la "luminarea opiniei 
,publice şi la educarea votului ob
ştesc in ajutorul cdrora avem 
dreptul sd nddăjduim pentru tri
umfu/ acţiunii noastre". 

In contmu3re, d. Brătianu cere 
comitetelor judetene sâ discute 
conţfnutul broşuril, şi să facă pro
puneri pentru congresul hberal, 
ce va avea loc in primele luni 
ale anului. .. 

Observoţiiie trebuesc trimise 
până la 15 Ianuarie. 

dată ce Inaita Regenţă ti incre-l mict pentru exportul sda în Asia micd 1 a veniturilor, in~epută dela 1922 cu 
dmţase guvernul ţării, partidul şi bazinul Oti~ntal al Mediieranet. Si- I s·,:opul de a SpOri belşugul cătăţenllor; 

ţ . }, ţ-t- 'st . A d c edlnţa- I tuatia speciald a României la Gurile I Iar sarctnele Impuse contnbuabllului na Iona a am ,lurar. r ur:nează să fIe dictate numai de ne-
noului aşezământ, va fi cinstit in Durz(trei, renaşterea ţoliticd a Europei valle esenţ ale permanente ale ţării, 
jurământul depus. Echivocul pe orientale şi a Asiei occidmtale dau prin pnntr'o justă repartizare a lor şi prin 
care a contmuat să-I păstreze regimul de libertate şi de internaţiona- !nlărirea' vletei, economice româneşti 
neîncetat şi dupd venirea la gu- UZate bine aplicat o importanţă noud 10 toate ramuflle de activitate,. 
vern, legăturile continue pe r.are po/Liicei Dunărei. pentru libertatea că- tldlOt CleI priVI eşi te ctapitaluil trstrăI.n'd p~rl-

, . R _. 1 . AtU cera, o oate n epno eri e 
n·a incetat sd le aIbd; prm tot reza omanta a uptat ŞI In trecu. economice, care nu sunt În legatură 
felul t:ie agenţi, cu fostul P, in- D~n acest rezumat se .vede că Ro- cu apărarea naţională şi nu coodiţlo
cipe moştenitor prezenta in ma- mâma urmă~eşte o poLtleă profund nează functionarea economiei naţlo
. ., t a /' e fa d'a t fur r pa.::Wcă. PolItica de conservare şi de nale A fost intotdeauna Şi este şi 

JOr! a e par am n r u o li. A f ' ''. . • . . apărare a el se concentreaZa 10 s or- astăzi partizan al unei participări a 
celor care urzesc lmpotflva regl- ţările de a zădărnici încercările de capitalului străin asigurâDdu~i toate 
mului monarhie şi in ultimele destrămare Ce s'ar fac~ la hotarele nQa- inlesn:rile necesare-. 
zlle lovitura de stat făcutd cu stre. Partidul naţional-liberal este de pă
prilejul dispariţiei unuia dintre Aceasta polltlcă ca caracter general. rere, că se pot face exploatările sta: 
Inaltii Reerenti aratd cu priso- va fi. desigur, i~fluentată de noulle tulUl cu capitalul privat naţional ŞI 
.' o' t'/' t d l tel!dlnţe economIce de după război străin. - statul păstrându-şi rolul de 

Sinţa respec u pe care par 1 U ale tuturor statelor. îndrumător. 

~a~orzf!l~ţ~ră:ist îl .ar: fatd /u Politica ApAririi Naţionale Funcţionarii şi pensionarii Statului 
J~r mantu epus ŞI n ace aş In afară de alianţele de cari am vor- - Revjzuirea _ 
tImp, la ce ne putem aştepta pe bit programul partIdul liberal mai pre
vidor dela acest partid, intr'o cOflizează: un regim de neutralitate 
chestiune )ita/ă pentru consoli- pentru Ounăre (pentru care ar tre?UI 
darea şi propăşirea României in- să lupte şi Bulg'Jrla, tot atât de 10-

o teresată), aiigurarea Hbertătll gurllor 
treglte. . . w Dunării, apărarea coaste lor muritlme; 

De acela, ca susţmatori ho- asigurarea arumului prin strâmtori. 
-tărâţi al regimului monarhie, im- Urmează apoi nece,sitatea toz'strărll 
pus de interesele mari şi perma- armatei, prIn desvolta~ea Ind.ustriel In
nente ale României şi de eri şi terne, spre. a nu depmde mei de a~l-

d â · . 1 t' aţi comenzile de material de războlu. e m me, - ca Slnguru reg m 

" 

Programul se ocupă, apoi, de vil
toarea politică agrara, economică (In
dUitrie, comerţ tranzit, regim vamal, 
transporturi): politica cultelor; pro
blema culturală şi sanitară. 

In ce priveş l~ situa \Îa hu: c:,ionari'er 
partidul natloIJ:~I-liberol ar' otet ,_ .• , 
.va revizut şi va suprIma 10 ii~:;::i 
statului funcţlonilrllur, al legilor oen
tru organrzarea corpurllor speciale şi 
al lega pensllbr, tO<lt~ nUlnlriJe, 'nlf.,
culrlle şi pensionăr,le, abUZive U~ f'l'1:':
ţionarl, precum şi tc·.:te augt:jărllt> 1", 

contracte" • 

Problemele 8~ecialc ale 
nouilor prov~ftcH 

Urmează un capite! priu ~.:l(f' 

Cu toatt! că nu este vorba de 
un program complet şi defmitiv 
intocmit, ci de nişte indrumări, 
care urmează să fie puse in dIS
cuţia organizaţiilor partidului, ca 
.şi a intregii opmiuni publice, cup
rinsul lor este important, prin 
modul cum se tratează şi se ex
pun toate problemele politicei 
noastre de stat. Este un foarte 
bun procedeu, ca partidele de 
.guvernământ, să-şi fixeze punctul 
lor de vedere, atât in politica 
externă, cât şi in cea internă, să 
defmească in mod clar, care este 
politica lor şi care sunt soluţiile 

la adăpostul cărUia se poate să- şi 
indeplinească mai departe rolul 
ce îi revine în răsăritul Europei 
- partidul naţional liberal, ră
mânând impreună cu toat~ su
flarea românească recunoscător 
primilor săi Regi, trebue să fie 
straja neadormltă a aşezământu

se aduce )a CLmo~tint.1 n·,')llr·r ;:'1'0- ..--.. 

lui său constItuţional, 
- Acest regim nu se poate - -asr.: 
gura, decât prin executarea ne
ştirbită a testamentului Aceiuia 
care a ştiut să fie, precum a spus: 
.,mai lntâi Rege şi apoi părinte". 

ce le ered mai indicate de a fi Directivele politicei externe 
aplicate, atunci când vor fi che· Asupra dlrectivelor polltlcei noastre 
.mate să conducă treburile statul ui. externe se accentuează scopurile el pa-

După ce se constată că rE'gimul ciflce, u@cesltatea conservări situaţIei 
'monarhie asigură continuitatea şi dobândHe prin tratate şi mentinerea 
dă În acelaş timp poporuluiro~ allatelor cu statele amice: 
mân putinţa de a se ridica şi "Grija apdrdrii la Răsdrit, Apus şi 
propăşi in libertate, programul Miază-zi, prin colaborarea cu PoLonia, 
precizează că interesele superi- Mică Inţelegete şi Franta, pentru a pu
oare ale statului şi naţiunii im- tea conserva si!Maţiunea dobândi/d prin 
'pun respectarea testamentului ce tratate. , 
ni l-a lăsat, spre executare, ma- Aceste interese imediate nu 'trebuesc 
,rele Rege, Ferdinand 1. insel sd ne faCil sil uitdm nevoia de a 

După ce se reamintesc inci- avea o politicd efit mai concordantd 
dentele şi faptele petrecute acum cu politica englezd şi italiant1 în Ril
un an şi ceva la Londra, cari au Sâritul mediteranian, sau sd nu tinem 
dovedit şi după moartea Regelui seama de rolul pe care Germania, prin 
Fe, dinand, că "fostul Principe importanta el, il va avea din ce in ce 
Moştenitor spulbera şi ultimele mal mult in ctntrul Europei, 
iluzii in putinţa de a implini sar- Faţa de ţările vecine cu care voim 
cina ce ti fusese odinioară incre- sil trelim in pace şi să avem raporturi 
dinţată, se spune in acest prog- cât mai amicale, In cadrul aratat mai 
ram: sus, nu trebue sd pierdem din vedere 

~ .Nu am amintit de această du· Interesele speciale pe cari le avem în 
reroasă chestiune. rămasă pentru rtlaţlllnile dill regiunea noastrd. 
totdeauna lnchisă pentru toată Cu Iugoslavia, intensul păstrdrei şi 
suflarea românească, cred inci 0- executdrei tratatelol, ne impune sd ne 
asă monarhiei şi te·tamentului eoordonăm politica noastră fald de 
Regelui Ferdinand, decât fiindcd, Ungaria şi de Bulgaria. 
print'o greşală. a factorilor con-· Un interes identic faţd de ac~st din 
stituţionali, s'a Incredintat grija urmd Regat, ne apropie de Grecia mai 
intereselor ţdrii pe mdna acelora tndepdrtatdj nu trebue uitat însă cd ea 
,cari in patima lor politicd, au Înjilţ şeazd interese speciale In rapor
·CiJ.utat să se folosească chiar de turile cu 1urcla. România nu mai att 
elementele ce urmdresc destf(l- interese confrarii 1urciti de azt, d ore 
marea României Mari prin sld- '1 unele nevoi de inţelegere. datorite sfrâm
.lJirea simţdmtintulul monarhie, I torilor, care răma" punct de sprijin al 

Am nădăj duit zadarnic că 0- 1 uTCiei în Europa şi inteleBe teono-
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Problema Administrativă 
,Programul partldulal liberal recu
noaşte necesitatea descentralizării. Dar 
o vrea ulterior, după ce statul se va 
fi consolidat, ~i atunci când toate pro
vlllcille vor avea aceeaşi mentalitate. 
Astăzi, câtă vreme există reminiscente 
partlcularlste, toată ţara trebue admi
nistrată unitar. Nu trebue ca Româ
nia Mue să reia să din elem~ntele ce 
o alcătuesc. ci, din contra, din RomA
nia Mare să laiă viaţa elementelor ce 
o alcătuesc. 

Cu această ocazie iodrumările par
tidului liberal se pronunţă contra prep~ 
tului de vot dat femeilor. care tn bue 
sA rămâe rezervat pentru mal târziu. 

Planul de luptă este: întâiu trebue 
abrogată legea de azi, apoI trebue re
venit la legea din 1925, amendată du
pă experienţa din ultimii patru ani şi 
cu mal multă descentralizare de cât 
cuprinde aceasta. 

Politica Minoritari 
In această privintă, iodrumărlle a

firmă că partidul nntlonal, ţărănesc a 
dat prea multă importantă chestiunii 
mlnorităţHor şi a făcut prr:a multe pro
misiaDl. pontica partidului Uberal tre
bue să fie aplicarea legii cultelor şi 
a invăţământulul primar şi a celui se
cundar, votate de liberali, In aceste 
limite minorităţile să fie convlnse că 
propăşirea lor e bine văzută de li
berali. 

Polftlca Financiari 
- Colaborarea capitalului strAin -

Dupl ce se examinează politica ur
mată de guv~rDul actual, care a dat 
rezultate negatlve, se spune el parti
dul naţional-liberal va relua politica 
de bun' gospodărie a cheltueUlor ş' 

vincii cari sunt plOb1cm(;i~ ior 
speciale. ", __ ," , ' ,'"" ... "'! 

Basarabiei, îi rec.:': ('IZ şte o sin- "-
gură lipsă obkdivă: {;ăl~ co- _./ .. 
municaţ\e inferioare. Pri!"cmilul 
este că admln,~trati2 Hl!;a'L biet 
a fost incredinra:râ' ag:.'nţior So
vletelor, contra cărora heo:: re să 
ducă lupta elemrn' ~le COnş!lehh:, 

Ardealului ti f'r ,rr:llllk:ă. \:â a • 
fost fnşelat de g~~rtidul n8 ional, _,~ 
dar că acuma Inl.:(; ~ .. ~~ ~-.; tre
zească şi să devk !ice ':3.1: ii mai 
spune că vechea a lmil1lstfC'tie erd .,...~. 
numai în aparenţă în..:!~t::>t~1 .,,;a 
deci trebuie desrădăciăată com
plect vechea mentalitate. Toţi ar
delanil, fie români, fie minăritari, 
au un singur interes, să nu mai 
fie reglonalişU şi să se solidari
zeze cu vechiul regat. 

Bucovinei ti svune că trebuie 
combătută acţiunea ucrainienilor 
şi trebue susţmută administratia 
fondului religlOnar. 

Dobrogei noui i se spune că 
trebuie susţinuţi coloniştii, iar po
pulaţia de altă nationalitate să 
afle că nu va putea propăşi decât 
dacă va convieţui frăţeşte cu po
rulaţia românească. 

CONCLUZII 
In 12 lonl de guvernare, regimul 

naţional-ţArănesc a fAcut gre şeI t 
enormt', pe cari le enumAră in 12 punc
te, Statului ti trebuie insă o politicI, 
pe care croşura liberali o rezumă tot 
tn 12 puncte, deasemenea cunoscute, 

Jar prin ultimele cuvinte, d. Ori
tianu arată care-i problema eea 
mai importantă din toate: apărat ea 
regimului cODstituţio al monarhie ,1 democratic şi restabilirea Re M 

genţii in drepturile el. 
Urmează o lene de anexe, dintre 

carI cea mat tnteruantl este memo
riul tnalntat de d. Vtntl11 Srittand , ' 

. Rerentet, ta Octombre 1928. 

--a W~I..,tUi 

• 
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rabla, Ardeal. ori in Buco .... ina, unde 
stăpâlllrile str!lne inlocuiesc ş:oal8 fi
rească a poporului român, cu şcoala 

uogurească. rute au!, germană ori ru
sească? ŞI ce fel de concepţie .ci
villzatoare" ar fi aceea de a lăsa mi
Hoane de român! in întuoerec, pe c~nd 
popolattunl1e minoritare au şcon nu
meroase? 
Să nil se uite că noi. ca stat tute

lar al minorităţilor etnice, am fi ră

mas, fără .ofensiva culturală" greşit 

criticată cu 22 Bcee in vechiul Regat, 
cu 4 licee româneşti tn Ardeal, cu 1 
Uceu cu trei secţii in Bucovina şi flră 
nici Ull liceu f.omânesc in Basarabia 
pe câod numai Ungurii aveau 52 licee 
in Ardeal t O "ciVilizaţie" care s'ar 
fi făcut singură, fără aportul şcoalei 

româlleştl, ne apare astfel ca un mi
ra:ol, dacă nu ca o Ignorare a reall-
tâlilar tn care trăim! , 
. De altfel enormele sforţări materi~ 

al~ cari s'au făcut sub guvernul libe
ral, şi care sunt tot atâtea momente 
de mândrie poHtică, apar cu totul In 
ritmul "ietel de azt, când cheltueUle 
pentru şcoală, sunt Socot1te tn toate 
ţănle .civll!zate" ca imperioase şi nea
mâuablle. Ar fi de ajuns să ne rea
mintim de atitudinea d-Iui Tardiea 
care a inscris in anul acesta in bu
getul Franţei an miUard de franci pen
tru ajutorarea comunelor ca să şi clA
deascA şcoli pnmare, de 300 miL 
fr.,lnci pentru clădIrea şcolilor secun
dare. de alte 3uO milioane de franci -,_c pentru clădirile universitare etc. pen-
tru a ne da seama de obl'gaţille ce'şi 
impun conducătorii pollţlei din alte 
ţări de a cere jertfe cât de mari pen
tru şcoli. Numai Doi oare să ne sio
gularisăm necrezâud În eficacitatea ,,0-

fensivcl culturolt: 4i
, - Dat, cari suntem 

moşterlUori unor regimuri polItice in 
.. ; care limba şi cultura fOmânească erau 

... pn gonltJ> ? ' 
\'-~e-Păstrăm astfel credinţa că 0-

per~. culturală ln ţara noastră şi în 
faza actuală a statului român, este ° 

~ putu<ljcă şt urgenta neC~$ltate pentru 
care partidul liberal îşi hee o cinste 
ain a lupta cu o necllnti1ă hotărâre. 

V. 

0\0' sursă demnă demn! de toatA 
increderea aflăm ca, deş1 S!lutem in 
plină iarnă, spitalul judtţean din Arad 
IlU est~ aprovlzlonit cu lemne: 

Direct unea Spitalului a cerut la 
timp fondurile neces~re spre a-şi pro
cura lemne pentru Iarnă, iosă de data 
ace<.lsh Ministerul Muncii, Sănă!ălil şi 
O ;rotlri\or Sociale a răspus, că apro· 

TRlBUNA NOUA 

Răspuns la un interwieu. 

De încheiere; 
Celce am fost la adunarea din 1921, 

am primit sfatul Olui Oold!ş, rămâind 
consecventi formulei O-sale: 71 UnicUl 
part,d de guvemamenl, Istoric. Cinstit 
şi ferm in acţiumle sale, este partiduL 
national liberal, fund compus din cel 
mai destomici oameniI./, ştii vorba ma
tale, O-le GOldiş. 

Alfa. 

.", te ... ţ 

Acum un ati, De vremea asta, 
il auzeai pe d-l Madgearu rostind 
mironosit cuvinte cu intelesuri 
complexe: Acesta e un "buget 
de ispăşire" sau un "buget de 
mizerie" t dar la anul, vă făgă
duim~ după imprumut şi stabili
zare, vom veni cu un "buget de 
refacere", consolidare, de ordine 
şi deci de abondenţă. 

Nimic din toate steroele promi
siuni n'a rezistat tristei experienţe 
a unei guvernări inspirate de cer
te interne, indeciziuni şi incap a
cităţi. 

Plecarea ~-Ior 6. fi. MirDn~scu 
si lu~~~~anu I~ H~~8. 

viZIonarea spitalului nu cade in sar~ Eri ]a prânz au părăsit Capi-
cioa sa, ci a judeţuluI. Pentu caracterlzlre, amintim un e- taIa, ducându-se ]a Paris, d-nii 

Pe de altă parte Prefectura Judeţu- ptzod interesant d~la acela adunare miniştrii G G. Mironescu şi (. 
lui Arad, soltdtată şi ea tu acest scop 0-1 C. S., pe atunci deputat averescan Lugoşanu, impreună cu d. Tlltuc 
a răspuns că nu mal sunt fonduri (Ia putere) fIInd prezent la adunarea consilier technic şi Pavelescu şef 
d1spoDlb:le in bugetul anului acesta noastră, azind vorbmd aşa cuvinte fru- de cabinet. 

, spre a putea da ceva, moase pentru 11berall, s'a spenat că Dela Paris" d-nii miniştri Mi-
010 a.:eastă caud direcţi unea spi- nu Ta mal ajunge deputat, da.:l vine ] 

talului a ajuns să cerşească Jemne, la guvern colaborarea l,beralo-naţlo- ronescu şi Lugoşeanu vor p eca 
pTimind sl..b formă de imprumut 3 oallstă, zic. D-l deputat C. S., to ur- împreună cu d. N. TItulescu la 
vagoane cu lemne dela Primăria Mu- ma inţelegerei avute cu 0-1 Goldi., se Hclga unde rfep~etZintă guv~ărnUI 
nldpiuJui Arad. sul la masa preztdială, Iar Dl Ooldl, român .~a con erm a ger.era a 

lş\ poate oflclne inchipui, cât de arătlnd cu mâna spre dansul, cu glas reparaţl1lor: . 
nsufldente au fost aceste 3 vagoane sonor ,1 cu voce vlbrătoare, nl-a zis: D~nii Mlron~scu şI Lugoşlanu 

pentru Spitalul judetean, care elte It Vfdeţt acest om, In acest moment. au fost conduş\ ]a gară de d-nU 
aproape plin cu oameni şi c:ollslJmA in faţa noastră a tuturora, recunoaşte I Iuliu Maniu, Virgil Madge~ru Şl 
mal mult de o jumAtate vagon cu el a fAcut uu picat, când s'a tobă- 1. Răducanu, elolac Antlc1 Şl 
lemne pe zi. mat ia partidul averescan şi acum re- Kuenzt J jlfskl precum ŞI de per-

Atragem atenţ'unea O ·Iul Ministru cunosdndn şi mea culpa, le roagA sonatul superior al mt.nÎsterului 
al Rl'sortul\ll respe:tlv ,1 O-lui Pre- şi eu insist, ca să-I prim ti să se io· de externe şi al preşedmtieL 
fect al JIlPf'ţu'ul de situatia precară scrie tn partldu], care face colaborarea 

Nr. I 

InforDJaţiuni .. 
Intr'un Intervleul acordat ziarelor' 

minorltare d-I Ştefan ClclO Pop, pre 
şedintele Camerei, urmând exemplul 
stăpâollor să-l cari şi-au pierdut com 
plectamente capul, are o eşire extrem· 
de violent! impotriva partidulUi Hbe 
rai. Ne vom mulţumi să răspundem. 
că. înfaptulrlle acestui partid liberat· 
sunt mal presus de priceperea şi a
precierile d-Iui C1cio Pop în acealSt'" 
materIe. Şi mai adăugăm că acela 
care trăeşte de pe urma băncilor Il
bera le, este capul d-Iul preşedinte al 
Camerei, şi acela pe care băncile li
berale l-au făcut om, acela tate cel 
mai puţin chemat să facă criticele pe 
cari le-a făcut şi să spue vorbele cari 
le-a spus. 

Gestul prtşedlntelui Camerei pe ro
mâneşte se chiamă mitocdnie. .. 

In Monitorul Oficial No. 288 
din 25 Oec. 1929 se publica 
"Legea pentru represiunea e
vaZlunUor fiscale la contri
buţtunile directe". Articolul5 
al acestei legi dispune urmă .. 
toarele: 

"Nici un act public, certi
ficat sau sumă, nu se va eli
bera de către administraţiu .. · 
nile de stat, judeţ sau co
mună şi nici la instituţiunile 
autonome, dacă contribu
abilul nu va face dova
da că a plătit impozitul 
global pe cel puţin 6, 
luni inainte·. 

Cetăţeni ai României- Mari 
beţi şi vă veseliţi de binefa
cerile GuvernUlui Maniu!! 

Proectul de lege a presei prin care 
d-l Meniu vrea sr1 dra dovadd de le
galitatea regimului a stâru,t furtună 
in toate Cercuflle profeSIOnale. ASlf11 
Asociaţlunca presei. a dat urmatorul 
cemluzicat: 

.. Camlletal Asociatiei Generale a Pre
sei Române", luând in cered{ue pro
eelul de lege ,.pentru apărarea onOQ
lei" Îşi expnnui surprinderea că s'a 
păşit la alcătUirea lui Ca organizat/
unile de presti să fi Jost avizate şi' 

consultate. 
,.,In acelaş timp tomitftul se crede' 

dator sd atragă atentiunea tuturor 
membrzlor Asociaţiei cd sp1ritld reac
tionar şi inchizitorial in care a fost 
conceput şi redactat proectul tradeaza 
intenjlUnea vadita de sugrumare a li
bertăţri preseI etc:" 

laI mui departe: 
Protestând contra aas/ul atentat' 

la Îibertatea scrisului, de care bmtfi
ciuzd in primul rând cetatenii Iării," 
comitefuJ este hatartt se perCt ada la 
luptti de aparare şi face apel la so
lidaritatea luturor membrzlJr ,.,Aso-· 
clatiei. 

Sindicatu/ Ziariştilor examinârzd pro
ectul de lege declard căt "ln Jata prtr· 
teiului uniii asemenea legi a presei, 
Comitetul Sindicatului Ziariştilor de
clard cli-' respinse cu tellie. 

latd cum se fac de râs oamenii 
lUei. 

RECLAMA 
e sufletul 

comerţului 
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