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CeiAfe:n.i ! 
Partidul liberal, în al patrulea an de guvernare, e hotărât săşi continue munca pe care toată ţara o recunoaşte ca binefăcătoare pen~ 

hu interesele obşteşti. 
Jmplinindu-se trei ani dela alegerile judeţene, În ziua de Duminecă 11 IuHe, sunteţi chemaţi în fala urnelor pentru a ale .. 

ge :15 consilieri jndeţeni În locul celor ieşili prin tra~ere la sorti, c~niorm legii administrative. 
Lista Nr. 2 a partidului Naţional-Liberalt cu semnul 1, este următoarea: 

1. Dr. Cotio'u Romulus, 6. Tri"on MOisd, 
2. Mărienul lfroş. I 7. Vidican Teodor 
3 ... Dr Suc.fjy Paul, S. lJrsu Ilie, 
4. Weber Ioan, 9~ TăHJoş Peire 
5. Slepan SiHJiOD, 10. Frălila Ioan, 

11. Dr. Russu Emil, 
12. Dr. Iancu Adam, 
J3. Pleş GljeoFg.fje, 
14. Popovici Ştefan, 
15. Vulpe Iosif, 

Aceştta. sunt cu totU, oalDenl cari au Inuncit, c.Jă.turl de prefectul 'udetulul, pentru a. aduce cât 
Ulai lD.uUe IIn.bunăfătlrl pentru popo!"ul de aci şi sunt hotă.ritl de a. :lD.uncl şi JDal departe pentru 
a-şi cOInplecfa opera. cu noui reallză.rl menite săvA uşureze traiul. 

Partidul NaţioDal-Liberal, bazat pe iniăptairiJe guverll~~ii sale rodnice, are credinţa Îndreptăţită că toti aceia 
cari au la sullet propăşirea ţării, buna gospodărire a judeţu.lui, ,1 indepiiniJ'ea d:rcptelor lor nevoi - vor vota lista 
~r. 2. cu .semnul 1, <~~ 

Partidul liberal a dat dovada şi acum ca şi altă dată. că îşi ţine făgăduielile şi că prin priceperea conducătorilor săi. este singurul care 
~tîe guverna şi care afli la factorii constituţionali răgazul trebuincios pentru serioase şi durabile înfăptuiri. 

Astfel partidul în ultima guvernare sub preşedinţia dlui Primministru George Tătărescu. a realizat ceeace guvernele din trecut au 
:ăgăduit numai, însă nu au în fost stare a înfăptui., 

Astfel gu ..... ernul I.Leral a (ăc:ul c:onTersiunea daloriilor agri«:ole, Ta'orific:area «:erealelor şi a ..... ilelor, e.:::LI- . 
IiL ..... 1 finaottiar, inxeslrarea ar ... alei, reintegrarea Blundi nationale in drepturile sale fireşti şi sporirea e:.
portului şi a i"tronat, in loală :fara, o Lună şi rodnh:ă ad ... inistratie Judeteană şi «:o",uDaIă. 

Astăzi banul românesc are pret. munca ţăranului şi a meşleşugarului e bine plătită, 

!lensiile şi salariile functionarilor se achită la timp şi fabricile lucrează în pliu .. 

In judetul.Jlrad, sub priceputa conducere a dlui prefect Dr. Ion Gro:za, 
Vicepreşedintele partidului national-1iberal din Arad, s'a lucrat în patru ani 
nai mul de cât subt toate celelalte guvernări laolaltă. 

S'au .edus datoriile c:o.uunale dela 90 milioane la 3, s'au desă ... ârşit lucrările de iftlproprietărfre, s'au ixu
,ielruil şoselele, s'au clădit şi reparai podurile şi drullllluri'e judetene, s'au «:Iădit şcoli: io «:ollDunele ru.ale, 
,iserld, dispensarU, case «:ull ..... le. 

S'au distriLuit de (:aDlera Agricolă, suL adiTa conducere a dlui deputal Or. Ada .... lao«:u, candidat pe 
isla noaslră, Lucale eftioe locuitorilor din regiunile sărace, unelle agri«:ole, ...... Ie de rasă şi se ...... '., de soi .... 

Toale acestea s'au făcut cu un buget al judetului redus din an în an ... 

Vreti ca şirul acestor Înfăpluiri de lolos obştesc să se desăvârşească ? 
Vreti să aueti imprumuturi ieftine prin creditul agricol pentru ţărani şi prin creditul meşteşugăresc pentru micii meseriaşi? 
Vreţi să fie şi mai departe linişte în Iară, bună sfore, pril~j d~ muncii şi de câştig? 
Vreti ca pretul bucatelor şi vitelor voastre să nu ajllngă i01ăşi de nimica? 
Vreti să se pună stavilă speculei care scumpeşle viata lJoastră ? 
Vreti şcoli. dispensaTii şi cas~ culturale în comunele unde nu au putul li clădilfl până acum? 

Vreţi siguranţa zilei de mâine? 
Nu vă încredeţi în cei cari vă făgăduesc fără temeiu şi cari s'au dovedit neputincioşi în guvernările lor! 
Votati lista No. 2 cu semnul 1 a partidului Naţional-Liberal în frunte cu omul de muncă ,i de cinste D .... ROUluius Coţioiu, 

lepatat ,i primar al ora,ului Arad, secretarul geDeral al orgaDizatiei National-Liberale. 

Trăiască partidul National-Liberal a cărui lozincă este: 

.,Prln noi înşine, pentru Tară, Tron şi Natiune 1" 
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---------------------1'. 
Populaţia judeţului Arad demonstrează~ 

pentru partidul Naliollal-Liberal' 
Ce s"a constatat cu ocazia contactului conducăto-!! 
rilor din paJ.-tld cu satele !. 

In vederea alegerilor ju- ~ da in judeţ, in fiecare co
deţene, organizatia nat.-li-J' n:un~, deplas~nd.u~se con du
beraIa, a inceput propagan- catorll orgamza ţiel. 

lui naţional-liberal din :ud"ţul; In întreaga plasă, în comune" nllor d. cons. jud. Haidt, al"ătând~ 
Arad l-au luat cu pupulaţia ju Ilie pe cari le-au vizitat, li s'a fă- infăptuirile guvernului actt.lal. !II 
deţului s'a făcut in mai multe, cut o primire călduroasă, D. Haid ştie să vorbească plă',i' 

D. praf. Hanolescu în 
locul poporului 

t t · . ăt .. t t IV pune e. '" " , Constahlrea dlor este că po-' cu ŞI convmg o~. aşa lOca oa.~ 
mii·~ PJ~sa Târnova,: .lost Vllltal'liporui înţelege înfăptuirile valo- tă asbtenţa, compusă din ţăranii 

de catre d. Ion F raţlla secondat; l ti'd l' .. 1 l' şi câţiva intelectuali l-au asculJ" 
d d · ti t . . t" b "1 ronse a e par u Ul nat'0na - 1- 'It 

e os 5 eze an ŞI lnl::rJ mem n t t t ţ' f" d d 1 . ' "t'd l . t beral şi le apreciază. a cu mare a en lUne, IlD e." 
al pal 1 U U1. 1 f 1 d .,. . , d 1" DI preşedinte prof. DI'.I partea locuitorilor cari vor 1 a t e Ei: mal naInte conVInşI e, 

Manolescu, insoţit de d. fi rezolvate cât de urgent La CLii.şineu-<:riş ladevărurile pe cari d. Haid le ar 
deputat Serbesca, Dr. V_ ca astfel populaţia şi comu- Chl'şl·neu-Cr)s.'ul este plasa Nu i de mirare deci dacă! spus alât de frumos, avârd in'i' 

C I v f - - credere ci. fiecare cuno"tea in·i 
Suciu, Pera uparescu, ne e sa nu su ere, de popularitate a dlui Şte- dsa a găsit, D.uminecă, ~u~- t făptuirile naţional-liberal:, it. 
şi alţii, au vizitat, Dumine- S'au examinat în special fan Popovici, deputat, no- Iete calde can l~au pnmlt I La Glogovat se prevede unI, 
că, Valea Mureşului, unde chestiunile de păşune şi pă- hr publîc la Aradul-Nou si cu plăcere la Chişineu-Criş, 'real succes al listei Nr. 2. tic 
populaţia, încrezătoare în duri: cari. au !o,st prezent~· al 14-1ea candidat al listei la Vânători şi la Mişca 1 • t 

Partidul Naţ.-Liberal, i-a pri- te ŞI ~-lUl . mlnlstru CaicI- naţional-liberale pentru ale-I D. Ştefan Popovici a fost I 1_ ~e4:f ..... 1 ia 
mit cu foarte mare insuf· cov, ŞI can ~e vor re_zo va gerile jud~ţene din 11 Iulie.) Î!'Jsoţit de avocatul dr. Bo-l _ I( 

leţire. d-} prefect fnnd chemat tde
e
- . ~ei. ce ~uno~c c~t ~~ pu-I tj,şeI, medictl~ dr, Bunt,ea~~ 1 Ce .... e. ~ 

!4a Săvâ .. şia, s'a ţinut le grafic în acest scop ţ101 Sltuaţla dm Chlşmeu- Şi avocatul Codreanu, lUblţl; In sectorul Cermei a fost rll 
O intrunire populară, vor- Mionister. U A Criş vor şti că d. Fănică iii ai Chişineu·Crîşului. I avocat Nicolae Avram însoţIt 'c 
bindu-se poporului despre upă masa, mtreaga e- Popovici este nespus de mult Toţi s'au convins că În I ~t d D M' l' b' DI i, 

l· 1 1 . 'd h' ă' f t d 1 f I ca re , r· lrOn a IC. On. 
rea lzărlte guvernu U1 ŞI es- DC lp ,,~n ru1n e cu - p~o .. simpatizat la Chi~inetl-Criş. această parte a judeţului.' au vhitat comunele Cel mei, Şo-"I4 
pre programul ŞI' l·deolo..-;ia r 111,1aOO eseu, au VIZ1- . ,. ă"' l' t N 2 ., d' t ţ t ' 

5 ~ 1 S.... b"'t • nu numai pentru caut ţtle :s a r. va IeşI 1S an a 1 mOS.Cheş şi Apateu fiind primi}' 
P artidului liberal, care are tatal comune e am a eUl,' d 1 . •. d .t 'tl ci . t' ă '. .' : I'i' . M.... d 1 d sa e can 11 au un II u e VIC onoas . ! cu multă slmpAbe de către p 
cel mai serios program de '-' cir ŞI a~. ~ oc, un e nebleţe spirituală, ci ~i pen- pulaţ:e. 
infăptuiri şi realizâri istorice, au fost p~mlţl ~u foart,e tru râvna cu care înţelege Glogovat I D. <l ..... ocat .. ~vram are o lar~' 

Rând pe rând au fost vi- mult e~tuzlasm. S a :vor~lt să se pună în slujba iniere-I Din incredinţarea partidului 1 populantate 1n. aceste comunţ 
zitate toate comunele de pe oamemlor despre rea

1
1zAnIe 1 1 '.. l' 1 }' ,1n C(!l"e a muncit ea un vredalCi 

1 1 ·· t f ] se or ce or pe can 11 rep- dsale Ş1 pentru succesu lstel R,embru &lI partidului Naţ .. Lib" 
valea Mureşu ui şi anume ~ guvernu Ul ŞI toa e aptee rezintă naţîonal-Iiberal€ a vorbit oarue-· I!tl 
Roşia, Ilteu, Toc, Corbeşti, mari, cari au primit bună • ',ra " 

Petriş. Văr.ădia de !"1ureş , solutionare sub înţe~eaptc: D. prefect dr _ Ion Groza ovatlonat . 
CC)n~p,. B.arzava. Capruţa, conduce~e actuală aŞI cart de sătenl1 plasel loeu Il 
MOClom ŞI Odvo$, puteau fI rezolvate me! de l 

După cuvântări. d. preşe- mult, dadi şi celelalte gu- Propaganda ,in plasa Ineu, s'a descriind rodnica Activitate a ac-' rii, a avut peste 90 milioane lei l 
dinte Dr. Maoolescu, a verne înţ~Iegeau neuoile po- făcut de către două echipe. sub tualului consiliu judeţean şi opera datorii şi era în(r'o s\tuaţie 108\-< 
primit numeroase cereri din I pulaţiei. conduc:€rca dlui prefect Dr. I. guvernului liberal - diferitele te critică, toate comunele eraţ' 

Groza. care cu această ocaziune doleanţe locale. precum şi zi- sufocate de clatorii făcute fă~ I 
a supravegheat autarilăţtle loca- din~a unei ,coli, au fost, l~zol- nici un rost, decât numai l' 

Oumineci dimineaţă la orele I C()ţioiu, şi asigură pe acesta că le, cum satisfac doleanţele po va te, apoi, de acord cu iotere- scop de căpătuială. '. ' 
10, s'a ţinut o mare întrunire in slovacii se vor identHica CU a· porulu.i şi legile ţării. .Dsa. a l~a~ jscle locuitorilor. La ora 4, partizianii ~in co~ 
sala festivă a primăriei Nldlac. cest partid de muncă, cinste şi măsun ca toate partidele sa-şI , d Ş I Ineu, in frunte cu d. pnmar Jj 

Intrunirea a fost deschisli de le~alitate. După acestea dt Mărie- desfăşure activitatea în cea mai Adunarea ela ieu a Georgeo, au ascult,at cu itltelţ 
d-l Mărienul U OŞ, preşedintele nul, îno:hide intrunirea. mare libertate şi nici un candi- După masă, la Şicula, în faţa deosebit eXjjunerea dlui pref~ 
ornaniza~iei locale icare a salutat L SI· Ş -t- dat de opoziţie să nu fie oprit unui numeros public, adullat din care a făcut ca in această. at 

li ~ a em ac '1 el In ' 
in mijlocul asistenţei pe dl-l Dr. de a face adunări fruntaşa com. Şicula şi Chereluş mună să se zidească un pod ~ 
R, CotiDiu, deputatul acestei cir- După intrunirea din Nădlac, Prima vizită a făcut-o in co- s.a ţinut o intrunire populară. beton peste Criş in valoare N 
cumscripţii. I d·I Dr. C()ţioiu, insQţit de cola- muna Moroda. Dr. Russu, deschide adunarea peste 9 miL şi împreună cu ccn 

D. Pas.:u Ferdinand, consilier boratorii d-sale, au plecat in co- După ce d. 1. Vulpe, ajut()r saluiând pe conducătorii judeţu- siliul judeţean, a ajutat aşa ~ 
judeţean. arată situaţia trecută munele Semlac şi Şeitin. de primar şi d, /. Jeleculeanu, lui şi oraşulu; Arad. cari au ve- mult comuna Ineu (in curând 1 
când nu s'a făcut nimic pentru La Şeitin, toată populaţia a redactor al ziarului .,Graniţa", nit in această comună, ca să fi ridicată o clădire proprie pe~ 
această regiune şi situaţia adua- fost strânsă la un loc. iar dl pă au vorbit popondui de5.pre rea- aducă cuvântul lor de îmbărbă- tru judecătorie). I 
lă când guvernul a dat atâta im- rinte Nemet, a bineventat pe de- lizările guvernuluj, iar d-l prefect, tare şi să arate ţăranilor faptele L~ Bocsig j" 

portanţă rezolvării problemelor putatul acestei regiuni ~ a salutat a explicat ţăranilor rostul alege- săvârşite de guvern. . 
<UD acest ţinut de graniţă, 0-1 oaspeţii în numele comunei sale, rilor judeţene, trecând în revistă D .• Iosif Vulpe, luând cuvân- Ultima adunare s'a ţinut 
deputat Dr. Colioiu. în Parlament care Vo;!. fi totdeauaa cu adevă- activitatea consiliului judeţean tul, cu dovezi, înşiri toate ope- fruntaşa comună Bocsag, unde~ 
a susţinut interesele acestor co- raţii ei sprijinitori, cari prin fap- de sub guvernarea liberală. La rele mari ale partidului şi face o vorbit d. J. Vulpe ,i d. Dr. G~ 
mune, În repetate rânduri. te au dat dovezi că pontă grijă dorinţa oamenilor de a numi un comparatia intre guyernarea d. za, prefect, fiind necontenit at 

S'a făcut un dtUm judeţ;;;, de ea- A vorbit apoi d-l Pasca notar in aceallt! comună, dE'oa- acuma faţă de cel de alte parti- laudaţi de oamenii veniţi Gl 
care deseverşeşte perfect de bine Ferdinand, consilier, car~ a ară- j rece actualul nu s'a prezentat de de. D. 1. Je{eeuteanu, evidenţia- Răpsig şi Mânerlu să ascute" 
interesele locale. Dl Paseu, inşi- tat ce a făcut in cei 4 ani de 3 luni de zil~, dsa a dispus ime- ză rolul istoric şi naţional al par- vântul reprezentanţilor partid\ll 
ră toate realizArile din com. Năd- guvernare, consiHul judeţean pen- diata numire a unui cou notar. tidului nat. liberal, in momente- naţ, liberal. } 
lac sub ptimariatul d-lui Ţiriac tru acest judeţ. In comuna Iermata, deasemen~ le cele mai grele prin care a PlrinLele comunei în num~ 
ajutat de întreg c09siHul comu- O. DT. Catioiu, a descris situa- s'a făcut acelaş lucru. trecut ţara românească. D. Dr. 1. locuitorilor mulţumeşte d-lui p1 
nal ,i cu concursul d·lui Celovs- ţia politică şi rm;tul alegerilor ju- Poporul din Mocrea, in frunte GrozQ. face un larg expozeu 8- ied pentru concursul (dadil\; 
ehi, aj. de primar. reJ)l'ezentan- deţen~ pe (ari ministerul le-a cu preoţii şi Învăţătorii au in- rătând realizările mari ale gu- unei şcoli primare) dat şi-l J 
tul slovacilor. fixat acuma. timpinat cu flori pe reprezentan- vernului liberal: valorihcarea ~ură de toată încrederea com 

D. Dr. COloiu, deputat fi pri. Dsa explici programul parti- ţii partidului naţ,-liberal, venit in grâului şi conversiunea. cari au nei, care nu poate să voteze l 
marul municipiului Arad. face dului şi descrie realizările mari mijlocul lor. Preotul gr. cat. în salvat pe Itgricultori şi au adus alegerile judeţene decât cu ac~ 
un expozea., arătând situaţia săvârşîte de acest partid cât timp cuvinte calde mulţumeşte d·lui asanarea financiară a ţarii. Dsa 1 care a dat cea mai mare imP4 
generală a ţării şi a guvernu- & guvernat ţara. I prefect pentrul ajutorul. dat Sf. arată apoi ce s'a făcut în acest 1 tanţă intereselor comunale, ~ 
lui. Expune, pe larg, progra.. In comuna Se.mlac, s'a ţinut o biserici şi-I asigură de devota- !liUdei, care la preluarea guverni- lzolv4nd toate cererile. ". 
mul fi realizările partidului frumoasă intrumre unde, dea se- ment şi vot cQncursul la alegeri, 
naţ.-Uberal, in special legea m~ni: d-l deputat Colioiu, ~ ~ost Şi aici. s'a arătat programul par· In plasa Sânlana 
CilOIlverllio.nii ,i a valorificărli prml1t cu muJti căldură. AICI au. tidului. iar dl prefect a expus , ., . . 
griulni. vorbit: d-l Pascu Ferdinand oilinfă,ptuirHe dia cuprinsul iUde-1 Comun~l~ dIn plasa Sf.. Ana, [tand vorbmle d~lor ~~. Ion l 

D1 deputat. in tot timpul cu- d 1 primar Coţioiu. tului in cei 4 ani de guvernare. au fost Vl~lt~te d~ o echl~ă de 1 rila, D,.. P: ClUmpzla, Dr. " 
vântării a fost viu aplaudat La Gurba d. candidat ': r, propagan~l,ht can au desfaşurat Petrovici Ş1 adv. Mărcule 

In plasa Târoova '. o vIe actIvItate, sub conducerea . • " • 
de numeroasa asistenţă. E. Russu. aduce pnmu]. salut, şefului plăşH d, ad •. MăTeuJ.scu. şI-au, ar~tat l~cred~rea fa~ 1 

D. Cehavschi. re:r;umă in limba Duminecă. contactul pe care după care d. prefect explică să- In fiecare comună •• fost candldaţn partidultn naţ .. hbe:r 
slovacă cele expuse, de d-l OI, conducătorii organizaţiei partidu- teni10r rostul acestor alegeri, aliteptaţi de locuitori. cari. ascut- la al'ilgerile din 11 lule. ' 

- -- - -- - ~~ - - ....... 
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"G R ANI TA" 3 

LVOTATI ~ISTA N •• ~ ClJ SEI'fI~lJlt: 
!_t!d~ 

~,RostUI şi înse~nă-I..41te succese ale guver-
i tatea alegerJlor 1 -.... 1 -
r Decâteori pornim să săvârşiml nainle s'au arătai destoinici, nu UI In a eu er~ 

~dlDn lutcru, trebui~ să·i ~c~lnoaşte7 Iată, cleei. cum trebuie făcuta In Vlaşca l' Ardeal .. 1 e re'-'uDos"a"-' lor 
i ;roslu precum Şl urma" e u e o alegere, Nu ne vom lăsa amă- " --. 

ă· ,va avea, giti de promisiuni, ci vom cerceta Alegerile complimentare cari: Duminică aU avut loc în JU' d ~ 2 d t li t V 'da 
la' . 1 1 A • A • manesc man a e, s a aI 

:' Acum, in preajma a egeri or, numai infaptuirile dar dacă vom au avut loc m Jud. Vlaşca, in. Sibiu alegeri COtllplimentare/ . Goli 1 d t, ţă ~ '_~,~ 
lm~ bine să ştim de ce se fac şi consta/a că cel ce ne ce,e să-I tre 30 Mai ci 25 Iunie a c ŞI 6a man a ran1'i'WA 
11- • 154 Y t - h' - 't' pentru completarea consiliilor, 3 mandate ci lista dospodă-~ ','.., mlJre însemnătate au ele p"n· 1 'f . ., ~ S - - Y 6 .. a egem esfli! un munclor cmsll, In comune, au mc ela comunale ~ 2 dat 

de t ~t . d' d cu urma-toarele rezul~te: Al ril' tI' reaSCa man e. 'tru ce a eru. că eC6tllori; s a at o insărci- _ ~ 
d~: ege e au avu: oc ln ca- Succesul listei liberale vă. 
, ţ Acolo unde sunt multi, trebuie nare a dus-o cu bine până la NAŢIONAL LIBERALII au munele Ghijasa, Teneşti, Avrig, . . . 
;n~iş I existe un conducător capăt, nu vom şovăi 8ă-; acor- obţinut 15.324 voturi luând 313 Marcat, Cristian, Ursu, Jina! d~~te recnnoştmţa populaţiei 
in.; O comună, un oraş, un judet, dăm increderea noastră. mandate; Naţional Ţărăniştii; şi Ijbav. I Slblene pentru opera de gos. 

;nu poi fi cârmuite de toti cefă Şi dacă ac.sl muncilor a fost 11,332 voturi CU 192 mandate; Rezultatul: Partidulnaţionaijpodărie rodnică, infăptuită 
un\troii deodată, ci se numesc de in serviciul nostru mai multi uni, Frontul Românesc: 11.130 vo~ liberal a obţinut 27 mandate, t acolo de către fruntaşii orga

led/re ei. şi dintre ei, pe un a- şi in tot ac~st timp s'a străduit turi CU 183 mandatej Naţional saşii 5 mandate, frontul 1'0. i nizaţiei naţional liberale. 
• Inumit timp, un număr de indi- să aducă îmbunăIăliri în ograda Creştinii: 4.495 voturi cu 47 _____________ _ 

I . vi:i care să conducă treburile a· şi pe ogorul noslru, el va fi a- mandate; Georgiştil': 3.953 vo.. F ........... -. d -==- --.-1--1 
lcestor aşezdri. cela asupra căruia se va opri turi cu 39 mandate; Lista ce. ........ --.. --
I Când timpul pentru Care ei au alegerea noastră, fiindca el nu tăţenească: 571 voturi cu 7 i dela 

cJ fo,~t aleşi, a trecul, se pUTcedi? la va mai trebui să O ia dela in· mandate şi Ţărăni,tii Radi. ~ 
I I 

citfo nouă inlrli!bare a cetăţenilor. Ci?put penlru a cunoaşte "rostul I caii: 553 voturi CU 4 mandate, 
l]orSe fac - cu alte cuvinte - a- casei", ci va şti Ceea ce s'a fă- De notat că aceste alegeri 
~. a. 

;~ Infaptui.ile s ..... e ...... I .. 1 .... ti .... 

In judeţul Braşov toate mao..; rai. manifestă concrd pentru 
datele au fost luate de lista ideea naţională, pentru umfica
partidului naţ .• liberal. Rezul. rea sullet~ască al cărei expommt 
tatul alegerilor in cifre este a losl ŞI este partidul nalional-
următorul: liberal. 

i I ,-L I t f· t 'W .1.. ~ d -t I La Braşov. LmERALll 8298 IIArdealul şi Banatul îşi mani-
ri~ na •• e... .. .. pc» • ..~a ... e voturij naţ.ţărăniştii 3580 vo- festă recunoştinţa, de"selllenea~ 
~on~ de .. i.-..eui! ;turij vaLi,tii 2821 voturi; ge- pentru Opli!ra de solidă şi price

lorgiştii 2237 voturi; cuziştii pută gospodări€ p~ foate tărâ
-------d---·---rf-----din-·- 993 voturi şi hiUeriştii (saşii) murili?, rflalizafă de guvernul 7 1 • ib!)'_'.IlI. 

i legerile. 
I D(! răspunsul chibzuit pe care 
1 îl vor da cetătenii când sunt 
fchema(i să·şi numeasci condu-

cut ca totul să meargă cât mai au ecurs m pe ecta or e. actual. 
binli!. fără a se isca vreun incident 2619 voturi. 

şi fără ca opoziţia să fi făcut • Şi. totde~~ată mani~estă im,-
vreo contesta~e. Obţinut acum la sf'irşil de po. ~lVa pa J,ICIl . e ura, o po ,-Prin apropiatele a[(!g(!ri se vor , t li i d - 1 

l~ cătorii, atârnă fericirea sau ne· 
)arR4):I!:"eiFIIQ ~T_ ~ 

desemna, se vor numi, conducă- tA _ • d I . I guvernare, acest succes categoric t,ca de regIOnalIsm care e o ne-
forii de mâine, crrrora le încre- In JU etu HUSI ._~ • 1 nil reprezintă numai puterea ca- noroci,,! pentru neamul tomâ-
dinlăm sonda noastră. şi in ca- j 

~r~ N,wolnici, nepriceputU, cei fă
făti Tii experienţă, sunt o pacoste pe 

t 1 
~ t - In urma alegerilor s'a obţi •. drelor liberale, cele mai bune, nesc. 

re ne punem oa a speran a ca - 1.., D .. . d I 1 A d l' ,/. nnt urmatorul rezultat: mai rntelecfuale ŞI mal gospo- . fi aCi?ea mCI }U e u ra 

ci capul bieţi/or ct>tă(eni, cal e în
i trun moment de recugelare i-au 
. al~s. 

?edvo~ r(!a Iza ne~ol Il ŞI ne vor Liberalii 1234 voturi. dare elemente din Ardeal; nu nu trebuie să.e lase mai llTfl-
In eparta necazurzle. . . - t v t " t 

T b · ~ h' . - v Cuziştii 319 voturi. reprezintă namai puterea ideei dOS. CI sa ara e ca es e conşllen 
re Ule sa c Ibzulm bzne, sa· I _. _, I . • 

Naţ.-ţărăniştii 648 voturi. .' libelale in ac~st(! part' QllI 'ar(!1; 1 d(! solidlfatllO, md(!strueUbi.'ita fea • 
:~ A găsi oamli!ni in care să poti 

năfos. , 
Georgiştii 96 vo ud ; nu înseamnă numai un succes \ etermiafea legaturii lui cu tlicle 

Candida/ii guvernului libera! 
vin la acesfe alegpri. nu cu pro
misiuni, ci cu un intreg şir de 
infăptuiri de car~ ne lovim la 
tof pasul. Ei vă arală ceea l:e 
e în curs de înfăptuire. Ei su-

Vaidiştii 56 voturi. 1 electoral al parfldului lib€ral. I celela/tf' judete ŞI provincii ale al'ea deplină încredere, este, în-
ere t 'd ~ f t . f •. r a evar, oar i? anevolOS, 
~ Şi pe drept cuvânt ne vom pu· 

1 ~ M intrebar.a: pe cine să alegem? 
, Să ne gândim putini la ci?l ce 

având o bucală mai întinsă de 

Totodată suntem în măsură Semnificatia lui este mult mai i României Mari, să arate cel ap
să anunţăm. demisia din or~. adâncă şi noi o subliniem aci "doză realizăril, româneşti de 
ganizaţia naţional liberală de cu ,oa/d satisfacţia. ori· unde ar veni şi că nu con
Fălciu, a d.lui Mihai Chiriţo;" ~ Ardealul şi Banalul, mărluri· tr/buifl la întretin~rea urei ,.,-
decanul baroului. ,sind încrederea in partidul Uba- gionaliste. 

0)[_ •• ti . . pamant, nu ŞI O poa li! ucra sm-

d : gur, .c~ va fi nli!~oit să.şi~ an~aje
• ze calwa oamenr care sa-l aJute. 

pun apruierii l:etăţenilor munca , •• 

lor, muncă neîntreruptă şi mă- Oala 1 • l 
PeJ Dacă in primul on el va gre

. fi alefându-şi şi buni şi răi. în 

Roasă în realizări, muncă cins- a eger.-, Rezultatul alegerilor 
ti~ă inwfolosul obştesc, muncăa-,lor judefene:'ColDunale din ,-udelul 
mmala de dragostea de tot Ceea I 

i cei următori va opri pentru mun- ce e românesc. R. G. 11 Iulie "rjDll-Ş'" Toron101 
: ca ogorului numai pe cei ca"e .JI. , 

t t ...................................................... . 
lei' 

G~ Populatia judefulu' Arad deIDonslrează 
li 

~. penl~u parlidul Na,ional-LiLeral 
eCţ 
du} (Continuare din pagina 2-a) La urmă dl preşedinte Mano. 1 simpatie a populaţiei pentru 
I In ziua de SiL Pelru lescu a ascufal plângerile şi do- guvernul liniei de mijloc şi 

oi [eante/e diferitelor comunei, pre- al înfăptuirilor serioase ~î 
Illi Campania electorală a conti- T cum şi a particulari/or. trainice. 
i p~ ttuat şi in ziua de s'. Pptru. 
elirt Dt. Prof. Dr. D. Manolescu Minoritari apreciază 

... preşli!dintele organizatiei judetene, înfăptuirile Guveruului La Şe biş şi C urtici 
ollJ 'împreună cu păr. Ardeleanu. Tot lAn zl'ua de sf. Petru 
'e J. d t t . d l' 'f VI' t La Şebiş, 'propaoianda s'a des-. . epu a ŞI • leSl u pe aJu or . P 1 d dr Reţi' , fi 

ac. de primar, au vizitat sectorul Şi, ave l' . ul' .' A O d01U! flşurat .ub conducerea dlui adv. 
o...A Ti d b /' dl' 1 prunaru oraş w ra ŞI I 

l'~; arnova e su Şti la Dt. 1 l' t' ţ' al lib 1 ld!ontin Ciurbe, iar în sectorul 
~ F: -ţ" l D capu IS el na Ion - era e, 

, , ra Ila. n COmuna raut. po-. ţ't d d'd tI' Curlici, d, Dt. Adam Iancu, de-, . ~ , fisa 1 e can 1 a u romo-

~ pufallC) a lacul o mandestatze 't ~ ţ" ,sh' d d P 1 putat. pre,. Camerei A<1'ricole 
d b't· ., d . ,n a 11 ma6 Iare, . r. au f' 

""ose la, pnmrn pe oaspetI cu S h ' . 1 I banderii şi steagurI ZUC y, 8:U VIZitat ~om~ne e pentru adivita'ea dsale publică 
: Asemenea intruniri s'au ţinut Dorobanţi, unde sa ţmut o atât de rodnică, a recoltat foarte 

p~ şi'n comunele Taat şi Târnova. mare adunare, Sf. Paul unde frumoase succese. In special ca
r. t Toti au vorbind dupre inlăp- i-a aşteptat, deasemenea, o 
1 .Ii ul . d muna Dorobanţi l·a primit cu 
"'1 mirile partidului. recoltând mare mare m ţlme e oameni, 

i i d . SAI • multă Insufletire ci l-a asittural 
ţă f nere e" in sufletele ascultăto- Şi an eam. y 1> 

ibet tilor cari cu ovationa.t la. "dreBa In toate aceste comune ci-i va fi recunoscătoare şi cu oca· 
, part. nal.-liberal. I s'a observat o accentuată zia alegerilor judeţene. 

lată cum s'au desfăşurat ale-lgeorgiSti 18 (2.5 la sută) manda
gerile comunale in cursul lunei te cu 1872 (4.8 la sută) vott1ri. 
Iunie. În 163 comune şi cari sunt Frontul Românesc 32 mandate 
rezultatele obţinute de diferitele I (3.8 la sută) CU 2.287 voturi (5.8 
partide. la sută). Naţional-Creştinii 59 (7 

In cele 163 comune, dintre la sută) mandate cu 3.599 (9.31a 
cari 80 sunt curat româneşti iar sufă) voturi. Ustele independente 
83 parte minoritare şi parte mix- 13 (15 la sută) mandate cu 523 
te, au fost înscrişi la vot 59.400 (1.3 la sută) voturi. Li .. tele gOI
de persoane. dintre cari au vo- podăreşti 60 ('1.5 la sută) mao· 
tat valabil 38,541 persoane. In date cu 2496 (6.6 la sută) voturi, 
toate comunele, partidul naţional Partidul Uoiunea Agrari 2 man
liberal a obţinut 431 mandate, date (0.2 la sută) cu 97 voturi 
ceeace reprezintă 53 la sută din (O 2 la sută). Listele germane 62 
totalul mandatelor. Voturile ex- mandate (7,5 la sută) cu 4943 
primate pentru aceste mandate 'voturi (12.8 la sută), Pad, ma
se cifrează la 14.693 ceeace co- ghiar 4 mandate (O 5) cu 137 
r'lspunde la 38.5 la sută din lo- voturi (O.4 la sută). 
talul voturilor exprimate. Listele 

naţional-liberalilor disidenţi au Cine votează pl .. 
obţinut 35 mandate, adică 4,5 la 
sută, prin 150Q voturi, adică 3.8 partidul Naţional. 
la sută dia tolalul voturilor. Liberal vot e a z ă 

Partidul naţional-ţărănesc a pLinleresele Ţării 
obţinut 99 mandate (12 la sută).. • .. oi 

CU 6.288 voturi (16.50). Partidul ŞI ale lUI Insaş •• 
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Lista. Nr. 2. \./lp!:f!!!f!~!!~pab.~ ~ 
I

! pyeraare dowada că e siagurul partid care ,tie ,i i 

a partl-dulu.- Na 'ional-Libera ».tare.ă Iaer ... cu rod ~~t:'a binele popor~IQi.. ,':j t g Prh1ti bogateI. reallzar. de p. tol capnn811l .. 

t I -1 C s-I- lui Judetean !ttdai: ,coli, biserici, ca.e calt.raIe, disp.nsarii, , pen ru a egerl e an I IU ;clru.a,i, poduri, .tc~ 
Dăm mal los numele acelora pe carI portJdul i Na aitati că descăta,area .oastrll de datorii 
Natlonol-Clberal l-a candIdat pentru a repre_hegea cODye"Î~aii, ridi(Jare~ preţabd vitel. o .. ,i ! Ieiel' yoalltr. '1 toată bana atare de aZI 8UDt 
:enta populatia ludetulul ./Irad 10 Consiliul Ju-- :Partidalai Naţioaal-Liberal. 
deleon, core se va alege ~ Dacă ",eti ca .tarea bună de azi să dăinuască In. 

O • -... A ~ .4 lui -• ..-:lII!. :.ă ... aarcă ,i sp .. e mai biDe, yolaţi lista Partidlliui 
........ e c: ciII~ • n _... ~ : lional.LilMralJ 

· N. wă hlaţi după cei c. ~ă :a.dat PI'W făgădl&eli 

1 D C '·· R . I lost voluatar, deputat, . r. 0.101U orna US, primarul oraşului Arad 

2. Mărienul Uroş, agricultor dia Nădlac 

3. Dr .. Suchy Paul, advocat dia Arad 

4. Weber Ioan, Învăţător dia Schondorf 

5. Stepan Simion, agricultor din <:aiedi 

6. TripOD l\loisă, agricultor din Ruteai 

7. Vidican Teodor, agricultor dia Nădab 
8. Ursu Ilie, agricultor dia Cartici 

9. Tămaş Peire, agricultor dia ŞLia 

10. Frăţila Ioan, proprietar dia Agri, 

11. Dr. Russu Emil, medic dia loea 

12. Dr. Iancu Adam, pre,. Camerei d. Agricultură 

ti •• ,i yorbe goale, cari duc tara la ruină. 
? N. 'Asati ca P"~D yolul Y08tl'1l .ă reÎDvie treeu 
: d. mmede. 

!Trăiască Partidul NaţioDal.Liberal, 
f g 

lP ... tidul liniei I 
1 . de JlDljlo 
ţ 

: Anglia este ţara democra-. Alte partide înfăţişe 
; tiei celei mai binefăcătoare i program~. convingeri. flj 

· şi de aceea această 1,mi Je- \ reu altele, încercând () 
; tine cunoscutul ei loc de j nia publică Partidul nar 
: frunte în concertul ţărilor ~ oal-liberal nu se laudă 
: lumii. O politîcă de calm' programe, ci înfăptuieşte·. 
j de seriozitate, de tad, de a$a fel ca Ţara să sirn 
: cumpăneală, nu poate adu- îmbunătăţiri sub guver 
; ce niciodată desamăgiri sau rea sa_ 
;. efecte nefaste pentru o ţară. Partidul care este asi' 
i, Or, priTiţi, in ţara româ- in fruntea ţării, nu se ba 
\ nească. cine sunt aceia. care pe piept că ~ste prieten 

13. Pleş Gheorghe ÎDvăIător ,i seaator dia Bâr •• va. leste partidul a~estei pol1~ic ţăranilor şi nu promite ace 
, ,de cumpăneala, de seno- tora ceeace nu le poate ~ 1 

14 Popovici Ştefan, depatat,aotarpublic diIlArada1~No.l. zitate. partidul liniei de mij- el a arătat că cel dintâi gâ ' 
•• loc, partidul unei democraţii al său spre ţăran se înclrea 

15. Vulpe Iosif, subprimarul oraşului Arad . !ănătoase? tă şi că problema bune 
· Este numai partidul na- stări a acestuia îl preocup~ 

C~.ăfet .. iiiii dii ... _det .. 1 A ... d. -=_oe..c: biio«!'!l .. c:e •• j ţional-liberaL Şi nu numai atât, ci a R 

.«!'!I .... .,.e. C; .. ~ __ •• iiie c:oili ••• CII ••• ,ăd .. ii.. poili_,ă .. _1 Ace~t panid nu fac~ de- fost. vrednic, ~ces~t iito~ 
_ • d .- . magogle. nlare steaguri po· partld al oamentlor mtelep~ c:_.,.. fi-;c: ... e _d ... ~~ ce. ep«!'!l = .• ~ .. ce_ •• ~. ~ ... : litice, nu trimbiteazA idei să găsească şi să aplice s~ 

.... aii ........ •• .. ..d.c:.. P<op......... ._def-..... ; şi convingeri pe cari să le lutiile cele mai bune peni 
E.ttet .. d ...... iie de c: ...... iiiii .. tă .. fii«!'!lc: ..... ii .. Ie- schimbe mai des decât ru- tru îmbunătăţirea stării m~ 

9~.". să •• ii de ........... 1 .. c:el ..... c:a.ii le..... ...ă .... fAria - cum fac alte par- teriale a ţăranului, neIăsânt 
că ._._, ....... e.c •• pe.. să le. fiie de fe. ..... pe-...... c .. tide.. . . . !laopa.rte nici grij~ de mi~ 
.ii d4l!l ac:ii a ........ eJ< , .. de-tul A. ... d ~ fiie. s ... p .. dă.;. Parbd~l. na~onal-li~eralltea .Ş1 sufletu} lut. ~ 
d - - .... 1 d • A. fi -! face pohbca mţe1eapta a, Cme nu l11ţelege toa 4l!l <O .... 4l!l ... c:..... ....... ..ce...... .. ••• «!'!I v ... • t t dA d t t tă A ·t d cumpamrn In oa ei an aces ea, es e s panl e pa, - 4.... ţării siguranţa prezentului i timă ori de meschine int~ 

Vi=ila M. S. Regelui :!J~r~nţia siguranţei vii-Irese personale. I . ............_-
Carol al II-le a I.n Polonia o nouă victimA 't 

a trâ,znetuJul M. S. Reg.elui I.a fost oferit Comandamentul onorific 
al R~g. 57 de inlanterie polonez Am scri, in număruJ trecut a] casei lui Onea Mihai, ~erceptj 

_ _. _ _ gazetei noastre despre tragica trâznetul a lovit in stâJpuJ J 
Populatla POlolJieJ. U prJnlJl CU un f<uomidabl1.enluezi0s.,m moarte cauzată de trăznet a unor teleglaf din apropiere_ Căz~ 

pe Suveranul ş~ pe l'foşlenilorul TronulUI RomâD~ej excursioniş'i surprinşi de furtună. stâJpul a tras cu sine şi sârui 

Drept răspuns al vizitei pe pe Regele şi Moştenitorul Tro- a M. S. Regelui nostru în Po- Iată că Marţi s'a Întâmplat ca în care din nenorocire s'a încu. 
car~ d •• M~sciski, preş.~tele nului Rom.ânie! CU Ull entuzi: loni~f este COY1irşltoa.re. celili s~rvitorul lui Petru. Caţa din Şi- c.at piciorul trec~torAu]ui. Sub a~, 
Republicel Polone a facut-o asm lformldabil, cu urale ŞI doua popoare sunt hotărîte dea na să se afle pe camp cu hoa- ţlunea curentulUi 'sarma a 
României nu demult, M. S. ploaie de flori. arătând astfel f rămâne două trupuri cu'n sin- rele. La apropi~rea furtunii a piciorul nefericitului servitor 
Regele Carol al II.lea a fost, că poporul polonez păstrează ~ gur suflet, cu. o singură inimă,! voit să se iDtoarcă acasă cu pă~ a încetat din viaţă după 
împreună cu Măria Sa Marele adând sentimente de dragoste, dOlJ.ă ţăl"i cu o singură armată sările, dar dnd a ajuns în faţa minute. 
Voevod de Alba Iulia, oa~pele şi prietenie pentru România. şi un mare lel: păstrarea 

Poloniei, până ieri. . .. Insemnătatea acestei vizite păcii în aceste părti de lume. Distribuirea carnetelor de v 
In decursul aceste1 Vlzlte 

Su?eranu1 României a asistat Se fa<:e Su~eranultui o pri ... ire se va face pent~ mu~icipi-lpierdere A DU s~ "'UU'I;i""""-' 

la manevrele armatei polone sărLăloreas«:ă in Hu<ureşli ul ~rad, Su~urbla Mlcă~a- i altul decB;t plătindu-se 
şi a fost numit coma.ldant ca ŞI grupunle de case Cla~ ,de 10 Lei. 
onorific al t.Regimentalui 57 Pentru ziua de Sâmbătă 3! ţei polono~române. la, Pepeniera eia!", Bujac Alegătorii îşi vor 
Infan.terie." Iul.i~, :md Se va întoarce. în I Intr/adevăr serviciile pe cari şi Câmpul Pieirii î~ zilele identitatea în faţa ____ ... __ 

len M. S. Regele Carol II. lea Capitală M. S. Regele, venmd M S R gel C 1 al ni de 26, 27, 28, 29 ŞI 30Iu- ţilor însărcinaţi cu distn 
şi d. Mosdskyau fost la mor- dela Varşovia, Guvernul, în' e e aro - ea nie Între orele 8-12 şi 14 . t d . 
mântuI mareşalului Pilsudski, colaborare cu Municipiul, va le aduce României sunt ne.. -18 în Palatul Justiţiei sa- rea, pnn ~e e e 
la Csacovia, întărind, acolo, face Suveranului o strălucită măsurate şi strângerea rela- la Nr. 43. tate, bulehne de u. 'O ...... ,Dr. 

legământul de alianţă şi prie- primire, ca o expresiune a tiunilor poiono - române este Alegătorii sunt încunoştin- la biroul populaţiei, 
teme dintre cele două ţări. recunoştinţii naţionale pentru unul dintre cele mai fru-, taţi că aceste carnete sunt prin doi martori 

Populaţia Poloniei a primit CI pera de consolidare a alian- moase. permanente şi în caz de magistratului. 

Tipoi!rafia G. lENd. Arad. 
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