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Apare sllplllmanai sub conducerea unul comitet

Cătră' alegătorii

ln ziua de 12, 15 şi 17 Decemvrie veti fi chemati de indato·
firile voastre de cetateni ai Ţării Româneşti, să vi'i esprimati convingerile politice. Cu acea ocaziune, vă vor in . . .ita multe persoane
să vli dati votul pe oameni, cari cu promisiuni1e in traista făgă·
duelilor, afirmă fără gând de urmări grave pentru Tară şi neamastfel imbleteli bolnave, cari trag în noroi atât cinstea voastră cât
şi prestigiul exercitării dreplurilor voastre libere. Cu priviri piezişe
şi cu gânduri scăldate in apa neadevărurilor, proprietarii scanda·
lurHor vă urmăresc ca nişte stam, şi vă cerşesc voturile pentru ri·
dlcarea lor şi nici decât pentru înăltarea voastră. Ii intimpina1i la
toate răspântiile, şi Inbufnati cum sunt, varsă de astădată atmosfere
şi doctrine căptuşite cu minciuni şi inodate de firul înjurăturilor.
Intovărăşiti cu comuniştii, prieleni cu toate e1emente!e desmătate,
protestătorii celor 10 ani, ridică la suprafată stări bolnave apropiate
foarte mult de cele deslăntuite astăzi în Rusia. Strivind demnitatea
de om. aceste tnfusorii patronează neorândueli ruşinoase şi scuipă
contra fratilor, murdării e sistemului cocotonat la putere. Examinate
firele acestui proces, descoperim acapararea puterii de suflete cer·
tate cu dragostea de neam şi in supărări cu iubirea de pi'imânt.
UmplAnd arena vietii noastre româneşti, se Infătişeasă ca purificatori a toaUl munca ce s'a aşezat de 10 ani pe aceste tărâmuri. In
realitate nu sunt socotiti de convingerile drepte decât de nişte scamatori, cari au umplut piata noastră publică cu cele mai defaimatoare opinii angajate să spun! sentinta de moarte a Ardealului des'
robit. Involburarea lor este opera urii şi răsbunărd, iaf conştiinta
lor, tresărirea unei productii suHeteşti ataşată la isbucniri temerare.
De brat cu elemente firave. propagandiştii curentelor subversive işi încunună aşteptarea unui deceniu prin debitarea de invă·
tături bolşevice, şi scol la iveală crezuri exagerate de greşeli şi
păcate. Resli'ititi pe sate, atitudinea lor se remarcă prin manifeste
Incendiare, şi prin cărdi'işii cu cele mai parazitare individ!Jalităti.
Crezându·se logofetii zilei~ oploşiti ca intotdeauna după gândul
amenintărilor, din toată vlăguirea lor nu poti scoate nici macar un
dram de aluat care să sporeasdi încredere in dăimuirea noastră
pe aceste locuri. Pe spinarea ŢărU au impânzit libertatea fări'i frâu
şi gusturile diabolice. Simpli in gesturi, valuta lor morală e în decădere şi abia de-şi mai tirăe creditul inaintea sufragiilor cinstite.
Contul neamului, mâi până eri impreşmuit de încredere şi
simpatii culese din muncă şi sfortări, s'a inchis ermetic de când
patroneazli în lungul Ţării bandele legendarilor fără credinti mântuitoare. Nimic degată de glie, clocotirea desfrâu lui se sbate într' o
prăvălire asurzitoare, şi macini În tragedii corabia statului român.
Din nou se ridică tentaculele opresiunii şi temnita încătuşării.
Contra tendintelor naufragiafe pe apa discordiei, opunem altarul bisericei noastre făurit din muncă şi dragoste de Tară, opunem opintelile atâtor generatii credincioase ideal Ilui nostru de ingrădire natională, făurit din jertfe şi conştiin(e bine prinse de nă·
zuintele neamului. De atâta amar de vreme de când partidul natio·
nal-iiberal a condus naia d inuirii noastre, s'a simtit pulsaţia sinceră In toate manifestările neamului nostru.
Injghebat pe vremuri de grea cumpănă. prin organizarea lui
şi sufletul conducătorilor s'a creiat operile de valoar~ ale existentii
micului stat de eri şi s' a pus tencuială solidă marelui stat de astăzi. In luptă cu putregaiurile desmembrării, partidul liberal poate
sfi·şi revindece dreptul de a fi creat aureolă de presligiu şi consideraţie asupra acestei Românii, lăsată azi pradă tuturor cucuvaelor
ametitoare de făgădueli năstraşnice. Şi, fără a ne socoti cronicari
demni de a i înş ra faptele mari din lrecutul său, alunecăm din ele
pe cele mai recente, atât de vibrătoure in sufletul multimii.
După încăerarea mondială care ne-a adus lărgirea hotarelor,
ca semn de recunoştintă pentru luptătorii şi eroii franşeelor, parti·
dul liberal iau făcllt proprietarii moşiilor expropriate şi al gliei răs'
turnate în brasde de plugurile lor. Şi acea tărănime română care
a fos împărtăşită din be]şug pentru vrednicia şi hotărîrea româI nească a ei, nu a uitat niciodată, că partidul liberal ia pus la în, ..... demână fericirea ei şi a celor ce o va urma in statornicie şi cre·
dintă. Ascultând impulsul tainic, pi'istrând in toete fibre le de gândire cinstea cuvenită şi fiorul insuşirilor morale, a judecat după
(ContlDuare pe pag. 11.1
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Arad, 11 Decemvrie 1928.

Al~gători,

Iubiti

judetului Arad!

I

Mercuri 12 Decembrie, sunteli chemaţi a Vd face ,'acetălenească de a alege deputaţii voşfrU În noua Camerd.
Nu plecaţi urechea la jăgddueU deşarte ce nu se pol implini.
Nu ascultaţi de glasul oameni/or fără răspundere şi de dema-

Mâine,

toria

gogii satelor.
Cercetali faptele din trecul ale luturor ce vd cer voturi, sJdlaiţi- vă cu fruntaşii voştri. intrebati oamenii luminaţi, pe cei CII
vază şi pe gospodarii satelor, şi apoi cu cugetul cural hotdrâţl
l10tuI vostru.
Partidul naţional-liberal 1'd cere volurlle pe lemeiul celor ce
au {ăptuit şi anume:
J) Neatârnarea Ţi1rU
2) Unirea tuluror românilor
3) improprietdrlrea ţdranilor
4) Volul

obştesc.

5) ZidIrea a numeroase şcoli şi bfsericl şi ajutorarea lor.
6) Ordmea internă şi liniştita deslJoltare a Ţarii In cursul
numeroşi/or ani tn cari el a cârmuif. o:
Lista partidului national-liberal are nr. 1 şi semnul ei ntt

o linie

dreaptă

tn picioare

1

•

Ea are in fruntea ei pe d-I Dr. Dimitrie Manolescu, medic,

prof. al
acestui

universItăţii

din

Bucureşti, lo~t

pând acum senator ,al

judeţ.

u
\r==D::::r.;:::Di::::::::m=it='i;:::e=M=8=n:o==le:::tlc::

==::::'I

acestei liste cuprinzând fruntaşi din toate pdrsaul pentru camerd următorii:

Candidaţii
ţi le judeţului,

1. Dr. Dimitrie },[anolescu, fost senator prof.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Uni-

versitar Bucureşti.
Dr. Ioan Groza, fost deputat, medic Şebiş.
Gheorghe Pleş, fost depufat, învăţător, i BârzavH...
Dr. Adam Iancu, fost deputat, medic, Curlici.
Romulus Verişan, dir. de bancă Şeitin.
Traian Mager, profesor, Arad.
Dr. Gheorghe Henţiu, advocat, Jneu.
Gligor Ţiriac, agricultor, Nădlac.
Dr. Ioan Ursu, fost deputat, advocat, Arad.

Volaţi lista naţional-libera!ă care Vă
păşire a vOG1trd şi a averii voastre.

a!igur4 cinstita pro-

•

1
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oamenii străduintelor româneşti, cari all fost În totdeauna legali de
v
\II
partidulUberal.
c~
s~u
Ă. dat ca vointă de exprlmare votul universal, ch ~mând la
U
U
•
'Conducerea Ţării toate straturile societătii. Prin acest gest, s'a altoit
in conştiinta populară curentul de griji fată de stat şi efepluit paveni10r le·a marit păşunea cu 28 jug
Iubitul meu fiU I
trimoniul de răspundere a fiecărui cetatean. Din acest capitol, a
Te piilogi, că de 2 ani de- când eşti cadastrate şt era să mal câştlge incA
tresărit apoi preocupările tuturora fată de airihutiunile ce le au ca dus la Bucurf'ştl, aproape nu şti ni- vre·o sută jugăre. Ei dar ou au lă
oameni, a datoriei supuşi legilor. Şi cum Ia inceputul erii votului mic ce se tntimplA ]a noi in Arad, sat-o altIi să mal lucreze.
universal, tendinte1e erau mai mult sau mai putin desmembrate de dar mal cu seamă in Gaiul nostru.
Ce·l mai mult, iti aduci tu aminte
intelegerea rosturIlor, astăzi, după 10 ani aceste au apucat alvia
Apoi sd-ţi scriu acum câteva noutati. in ce colibe hodorojite locuiau ţiganii
cugetării drepte in acord cu ritmul de simtire a neamului. Orga"
la Doi acum e mare fel ben'. E dln Şega? Apoi vezI comIsia a că·
nismul nostru politic pe zi ce merge să însănătoşează, iar din vivorba, că Consiliul comunal ales astă rei preşedinte este d.1 Dr. Robu, dângurozilatea elementului românesc tişneşte tăria Ţării şi armonizarea
du-şi seama, că şi el sunt oameni şl
vară În August, să plece. 11 alunga.
intereselor ei.
români
ca şi Doi, l-e-a dat ](\c de casl
partidul naţlonal-tărănesc, ci ci vrea
Pentru 8 vindeca ranere pricinuite de răsboiu, şi a ridica la
grAtuite, să- şi poatA fa.::e şi el un aIreapfa consideratiei pe toti fiii poporului român, partidul liberal a să htă "dreptate" şI "legaJltate".
dăpost omenesc.
Ştii, ră 18 al~gerile acelea a eşit
impânzil meleagurile Ţării cu 7000 şcoli primare, locaşuri de cul~
Toate aceste le-a făcut co 'llisla Incu 4800 de voturi lista liberală in
tură românească şi înăltare sufletească. De unde mai până eri
terlmară
liberal!, Dar te intreb, este
frunte cu dl Dr. Rohu fost primar,
striga blăstămul întunerecului, asUizi, se re~fflti§ prin munca dasc8·
oare grrşală, păc:at poate, s~· fael
Iilor vrednici, realitatea unei vieti demne de opintelile eroice ale până când Cl'a bol~evjcA şi a partidului ul la putere abea a avut cate bine cu cel lipsiti? Intreb aceasta
neamului.
3-4 sute voturi. Mal ştii şi acela, că pentru că dl1~ă cum am auz.it, guSperante şi îndemnuri de bine să fi :xează din fiecare cămărută
vernul DOU a scos din Shljbă comisia
până asUvară a stat in capul oraştl
şcolară, iar peste crestele ardealului nostru drag, se abat sperantele
interimar! de până aC'um ş! 8 pus
de bine şi nădejdiie de mântuire. Alături de şcoală, partiduHib~ral lui conslliul d-Iul Angel din Şimand,
cela care ~ub unl{url se făcea, că [\U alta, z.ice că mai bună tn locul el,
a inchinat credin1ii strămoşeşli şi D-zeului neamului, atâtea biserici,
tot din advncaţt. Dar treaba nu este
ca din jelaniile trecutului să se coboară din ceruri afirmarea vointii ştie româneşte, deşl-i fiU de taran
aşa litnpl'de pe cum s'ar crede. pen"
creştine, pe pămAniul românesc.
A.:est conslllu, deşi nu a făcut pute
truc-ă după cum ţl~am scris mal sus,
Iată, deci, cum din împulsiunile acestui partid s'a format din din ci mci uo liberal, liberalii {-au
În AUj(ust s'a ales un constllu nou,
atAtea veacuri sbuciumaie, preparatia de iniărire şi bărcile de sai. lăsat să lucreze aproape doi ani şi care dt'ş\ a fost apelat a rămas bine
vare a poporului român.
numai după ce au vAzut c:ă nu luales. Apoi ac-est consiliu ]a inceputul
In numele idellor, cari au condus pe marii şi actualii factori creiilză nImic şi că risipeşte banII 0- lut Noemvrle a ales delegatia perma)a inchegarea granitelor Ţării şi la desrobirea economică şi cultu- r;jşu!n! pe lucrllrl nepermise, l-a dat neotă şI pe primar. Acum trebuia, ca
ra)ă a părUi etnice de dincoacea Carpatilor, venim cu gândurile drumd astăvară. Dunând În fruntea
guvernul să fntăreas..:ă ace~sta alegere
curate să vă cerem voturile. Nu suntem harfe răsunătoare de pro' oraşului o comisie interimar! stJb pre- pentrucă, pe cum zic cei lnvăţaţt, aşa
misiuni vagi lipsite sâmburile rea\iz;rii, ci glasurile sincere ale u" şedlnţia d-Itll Or. Robu pe timpul ser le în le ge.
nui partid care ne-a scos din ghiarele perzaniei la lumina conside- până se fac alf'gertle şi se constltue
In loc s'o faci aceasta, guvernul
raliei. Amvonul nostru este curat. iar din stranele noastre se dea- noul consiliu.
numeşte altA comisie interlmari, adee!
pănă melodia lroparelor simtirii româneşti. Putem să fm criticati
Comisia aceasta apoi s'a pus pe
de ciorovaiala ideologilor de pe străzi, însă nu ne vor putea impe- luc.ru, şi a făcut in 4 luai mal mult calcă legea:
ŞI mă judec eu in mine, oare cum
deca de a nu fi aceea ce dietă conştiinţa şi dragostea românească, decât d-I Ange! cu consHlu lut In 2
se
poate una ca asta pentrucA DU
Ne veti întel~ge, vom aduce ca recunoştintă munca desfăcută anI.
<Un cut ele inimilor şi grjjilor noastre. Veti rtimânea reci la glasul
Acum să vII acasă nici DU ai-mai odată am cet't in gazete, că dl Manlu
de frati ce Vi-I adresăm, nu va trece multă vreme, şi din adâncu· I cunoaşte Aradul, dar mal vârtos tiU şi uartldul dumUsale tot pentru a ~eta
rile suferintelor vă veti gândi la noi şi la faptele ce le-am făcut şi al cunoaşte Gl1ul, Şt'ga şi Grădişlea. a luptat contra liberalilor, că el ar fi
le·am fi putut face ca aleşi ai voştri. Oânditi-vă la drumul ce-l veli
Să ,tU, că .. zI in Olt tn loc de făcut multe -lnlegaHtăU".
Sau pOlite ce face partidul O-lui
face. Pe al nostru să ajungă la limanul dorit de generatii intregi, apă rea din fântânlle noastre de pân1
chiar călcând legea, este "leManlu,
pe al altora, veti întâmpina spinii inşelăciunii şi napasta catastrofei. acum, bem apă din 4 fâtltâni cu
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Cine va vota
cu partidul

Naţ.-Ţărănist:

I

iuptă impotdva operei de
şi înfrăţire a României intregite.
Va sprijini pe acei cad s'au obţinut dela Încoronarea SUveranUor la Alba Iulia şi c:ui m Incercat să impiedece votarea
consHtuţlei şi a tuturor legilor de organizare a Noului Stat

Va sprijini pe acel carÎ de zece ani

consolidare

Român.

Va sprijini pe acei cari, alături de vrăjmaşii neamului, au ponegrit şi drscreditat StatUl Român peste hotare, pentru a impiedeca stabilizarea şi imprumutul de care ţ~ra are nevoe.
Va sprijini pe acei cari, in Opozlţle eri şi la guvern astăzi, s'au
tDtovărăşit cu comuniştii ne aceleaşI liste de candidaţi, slujmd
astfel scopurile Moscovei SovIdlce care vrea destrăm area statului român.

Va sprijini pe acei cari In locul legalităţel făgăduite, deslănţue urgia disolvărilor de consiHt comunale, cu călcarea legei ad'ministrative şi a inlocuirei şi permutărd funcţionanlor, cu călcarea
legei statutului funcţion<irHor.
Va sprljini pe acei cari in locul alegerilor libere făgăduite,
asmuţesc drojdia satelor, organizează bandele de bătăuşi, înstitl1e
cenzura propagandei electorale, şi prin focuri de armă trase
1n adversarii pol!tici speră să-şi asigure reuşita in alegeri.
Va sprijini pe acei cari au intronat cel m;ti scandalos sistem
de risIpă a banului pubHc, prin inmultirea ministerelor şi a subsecretarjatelor de stat, prIn căpăluirea partîzanilor politici în posturile de consi,Ii~.ri tech~ici infiinţate .cu duiumul la toate depanamente1e şi servlcl1le publice.
Va sprjjini pe acei cari au lăsat, In pragul miulu! an, ţara fără
budget şI cari prin poHtica de risipă şi de aventură compromit
ţării

peste hotare.
Va sprijini pe acei cari eri au înşelat ţara prln DeDlagogie şi care o ameninţă astăzi prin nepricepere,
'VrajbA şi anarhie.

ereeHtul

pompă, care scoate apa din pământ
dela adândme de 20 metri! Apă mlnunaHt
Azi DU mii trebuesc 4 bol, ca oamenII toamna să-şI poată duce acasă
Unul şi lemnelr: de foc. Ati intorci
dumnezl1eşte cAruta şi trasă de 2 cal,
pe uşor Ît' trl in curte cu Urhatul. ŞI
când clopotul nI! cheamA la Inviere,
ou ne mat sdroblm oasele prin gropile depe stradă, mergem ca pe abtfalt până la sfânta bIsericA, căci 5tr.
Bisericei - ştII cât e de lungă
toatii e pardosltl CII peatră. Tot aşI
şi strada Tribunul Corcheş. Tot co·
mIsia Interimar! a dat tineretului te·
ren sportIv, unde poate să facă sport
şi nu tn: buie i ă· şi petreacă În cârciume- Mai ne-a dat şi drept de larg
odatâ pe săptămână, aşa ci DU trebule să fugim după fiece În oraş. A·
pot ce să-ţi mai spun, avem şi autobus dela biserica noastră până în
centrul oraşului. Nu mai trebuie să
facem un chl10metru şi mai bine pe
jos până la tralvan. Tot cu acea piatA
ne duce
autobusul în oraş, Chiar
şi s răzile ne sunt acum mal luminate.
Până ;?cum tot la 6 stâlpi era o lampă
electricA, azi la tot al tu'Uea 1umlneazi una. MultA lumină şi mult bine s'a
făcut CU noi sub comIsia aceasta In·

,1

I

galitate"') Tu care al vătut multă lume
vei şti poate să·ţl esplici aceasta, eu
cu mal puţină carte nu o pot, eu tIn
una, că cllcarea legei este ilegalitate I
Apoi sA deIe bunul Dumne-zeu, s~
fIe toţi dlregătorll cu aşl tragere de
Inimă către popor, cum a fost a~easta
comisie şi cum ştiu, că ar fi fost ,1
consiliul ales in August, cunosc pe
toţi cari he parte din el - Căd numai
bine ar fI fost de noI. Tocmai de
aceia De intrebăm nedumerit pentru
ce tre buie să plece?
Tu ştii, dragul taţII, că eu s"ot
liberal de când am auzit de el. Şi
rămân tot liberal, căcI numai bln!> ~m
văzut pentru popor de pe UI ~
Te sUtuesc deci, el t . ii .,;
de vot, să votezl şi tu p : 1.•. :.
!â, căci şi eu şi tot "
din Arad pe acela vo~
Ehel! Multi îi injl1 ."";
Du-şi dau seama, el
azi nu ar fâlfăI ste,r ,'""\
pe turnul pr Itn ărL· '
,~ ea ]a 6
" 1
Dală aceasta
C

j
:4

, 1

,

r

i
\

Decem, 1928,
Ră
.rl,

, . ă Iubitor.
L, curtan

terlmară.

Dar nu numai in Gai s'a lucrat, clei
s'a făcut multe bune şi fn Şega şi
Grădiştea, Şi ei au apă bună, strazi
pietrulte cu peatră cubică, lumio...,ţle
electrlcâ, autobuse, piatA săptâmânal!.
Pâroeava, nici ea nu a fost uitată
şi ea are străz.I pavate cu piatrl1, lumIna electrică mat buni. Ba plrne-

Citif

j"

-~

'diţi

ziarul

....................
"Tribuha Noauă"

Votati cu semnul: 1

.

".--

~
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Sub cea mai

Delna2'ogia la lucru.

sălbatecă

TEROARE ELECTORALA
-.

-- De pretutindt-l-li, d:n Ardeal, B'!sarabia, din vechiul Regat, ne
vin ştiri despre nemaipomenttele VIOlenţe săvârşite de bandele bă
tăuşllor guvernamentali, organiz3ţi in aş:=( porecUtelt" ,.gărzi cetăţeneşti menite Sd patroneze ALEGERILE LIBERE ale d-Ior
M,halache şi Mamu.
.
In multe locuri crima şi asasinatul lntovărăşesc opera de tnvrăjblre politică şi de desbinare intre fr2ţi, spre marea satisfacţie
a minorităţ lor care îşi strâng rândurile intr'o acţiune de solidaritate
duşrn ănoasă rom ân~sm ului.
Zece ani s'au scurs de la Unire, in care răstimp s~au cheltuit
energii nemăsurate pentru a se f.ice educaţia cetăţenească a maselor. Toate sforţările noastre la guvern, au fost violent atacate de
partidele d-lor M hala(,he şi Maniu care se decla.rau veşnic nemulţumiţi cu "micele" progrese democratice realizate şi mereu ne pomeneau despre o democraţie adevdrată, bazată pe ordme. pe iubire
intre fii aceleiaşi naţii, pe disciplină socIală ŞI pe unitate slIfletească.
Dar făţărnicia şi POlitIca demagog1că dm opaz ţie, care nu era
Vintilă C. Brlitlanu.
t.!;
decât deslănţllirea analhică a tuturor poftelor şi făgădut1l1or mincinoase, răsuflă astăzi In cea mai crâncenă teroare electora.ă şi In
~====:~
cel mai stupid separatism pe care l'am cunoscut tn ultimul deceniu.
Analhla, crima şi forţa brutală, amb tIa nemăsurată şi stearpă
VOTATI: partidei care a desrabit pe fraţIi subjug(jţJ şi a făcut demagogia cea mai jtlsnică - iată pe ce elemente tşi inaugureazA
Româma Mare şi Liberă.
d-l IUliu Mantu era guvernării - era pretinsei regenerăIi a neamului
VOTATI: partidul care a apărat în trecut şi chezeşueşte tn reintrrgit prin je[tfele sfinte ale sutelor de mii de regaţenl.
Democratia d·lui Maniu este cea mai mare insultă care se
viitor limştea Ţării şi infrăţirea fnhe toţi cetăţenii României intregite.
poate aduce bunului simţ politic al acestui popor care - e bine
VOTATI: partidul care a salvat aVllţille ţt1rii,. a incurajat să se ştie - nu uifd nici odată .şi plăteşte după faptă.
munca româneascd şi a sporit mtjloacele de credit pentru toate cateama
forHle de producăt Jri, industriaşi, comercianţi şi meseriaşi.
asPun
sP~"
dA b
'.'
'bU"
VOTATI: partidul care a scăpat dela ruină finanţele Statului
şi care pnn pa.lItlca lui ch bZtlită ~ refăcut credit~l Ţării În afară,
dobândind sprijinul celor 14 Bdl'lCI de emlSJUrze Şl concursul ce.lor
mai lnsemnate grupuri financiare din streinătate prntru înfăptuirea
stabilizărei leului şi a imprumutu/ai de care România are nevoe.
VOTATi: partidul care a aşezat astfel bazele sfabilizdrei şi
ale tmprumuta/ai pe care numai nepriceperea guvernului de astăzi
Mai mult ca fn alte dăţi, ţara se găseşte la grea şi ameninţăle poate primtjdui.
toare răs p,âotie-. .
.
Când
nevoia
intăririi
creditului
ţării,
chezăşuirea
semnării unui
VOT ATI: partidul care a asigurat funcţionarilor publici drepimprumut
cât
şi
buna
gospodărie
a
bJ.nului
public
pentru
plata a
:turile la stablhtate şi inaintare prin Statutul funcţionarilor.
celor ce ne legăm prin acel imprumut, arătau că trebue să se facă
VOT ATI: partidul care a făcut legile de ocrotire pentru me- un guvern naţlOnal de im păciuire partidul naţional- liberal s'a re:s~riaşi şi muncitorii industriali.
tras dela putere pentru ca un asemenea guvern de inf1ăţire să se
VO TATI: partidul care a inmulţit numărul şcolilor. s'a ingri- poată face.
,
jit de Biserici şi a sporit mijloacele de desvoltare şi răspândire a
Toate celelalte partide au inţeles această chemare sfântă a
cultarei româneşti.
ceasului.
Un singur partid a rămas afară de avântut' care a tmbrăţişat
VOTATI: partidul care a ap~rat ta.~a contra un~ltirilor ~o"!u.
pe
toţi
cei ce se simt răspunzAtorl de mersul treburilor obşteşti:
niste şi care singur poate chezeşul In vIItor oldinea tnfernd ŞI linlPartidul
naţional-ţărănesc.
.
şti/a desvoltare a statului.
Toată lumea credea şi nădejdea se aprinsese că In fine partiVOTA ŢI: partidul naţional-liberal care in toate tmprejurările dul naţional· ţărănesc, va intelege şi el gândul Inalt din care a izgrele a dus neamul la izbândă şi a asigurat proprăşirea ţăni.
vorât fapta şi chemarea partidului liberal.
Ca şi in alte dăţi nădejdea oamenilor de bine nta pu.tut pâlpăi decât o clipă şi aspră desminţire au căpătat din partea partldului naţional· ţărănesc.
PartIdul naţional· ţărănesc, a cerut puterea singur ca şi cum el
singur ar ft putut avea capacitatea de a rezolvi problemele atât
de grele ale ceasului.
Şi acum iacă·l la putere. Sub povara lipsei de adâncire a
dt'c!t ...sd facd negoţ CII automobilele
nevoilor
obşteşti, sub povara aţâţărilor şi turburărilor din trecut, a
şi să născocească mereu la ministere,
"i'~IWAre wt
~DI.
ingăduellor fără chip de implinire, iacă·} cum se sbate în greută
pentru a·şl putea căpătui _ el pe toţi
ţJle ce-l încercuesc şi-) leagă parcă de stâtpul de pedeapsă.
tovarăşii
cari s'au deosebit mai mult
tn vremea noc,std!, politica a ajuns
Aceasta toată lumea o vede şi o adâncă ingriiorare a cuprins
aproape ca un f .... 1 de marfă de târ- tn săvâr~irea uneltirilor ticăloase.
pe cei ce cugetă şi simt româneşte.
glllaU, pe care toti' nepriceput!! şi toti
Dintre toate partidele de după rh·
De aceea azi ca şi in alte dăţi privirile se indreaptă din nou
nepregălitli vor să O cumpere, spre
bolu, singurul care şi-a îoteles meni- către partidul naţional-liberal. Românii buni vor să se strângă în
" folosul lor, fără să ştie că ea are un rea sa de îndrumător al adevăratelor jurul partidului care a călăuzit România pe drumurile istoriei, dela
I scop mal inalt şi muti mal temellJic, nevoi ale obşte! poporului, a fost fără revoluţia naţională din 1848 până la luf iptuirea României-Mari.
declt işi inchlpue aceş.tI nelrebalcL iudolal! partidul liberal, căruia I-se Românii buni cată să strângă in jurul partidului ce cunoscând
Faptul că UD partid nedutolnlc şi ne- datoreşte, intr 'o bună masurA, cele calea mântuirei o urmează fără şovăire.
pregAtIt. ca cel care se află acum la martnsemoate infaptuiri şi legiuiri foA

J

.

Românii buni În jurul
Partidului national-Iliberal

Vnt~ti tu totii listele cu s~mnul
r.h

linia ~r~H~tă in

~i~io~re 1

C8 re sa"'t·

I

a putut să sinngă Ît1 capul
trrb' lor Statului nostru. in tmprej urări
IItferlclte., ne lămureşte irldeajuns asIJpra felului cum iotelfg naţlonal·ţă1 rlolştu să cârmulască pra aceasta.
~ Qpeh'nlile drmulrei de astăzi n'au
guvern -

, nici un plan bine hotărât de indrumare
il nevoilor obşteşti ale ţării, el ei se

,

sbat in

frămâutărI

zadarnice şi nefo-

lositoare. De când au venIt la guvern
astazi, nu au fost În stare si
aci altceva mai bun pentru popor,

şi până

lositoare pe ca(e le are la temelia sa,

România·mare.

Partidul

care a fost Ion L C. Brătlaou,
a adui la Isbândă marea faptă de unire a tuturoi tădşoarelor instrăinate -

ţărel

s\ tralul::ă
celor mal de seamă legiuiri de che-

a dat

zăşulre

a

întărire

depl1nă

...

llolştei

apărare neclintită

'n......

s

••

nI

OI

._ III""

I

$4 7

liberal. tn

frunte cu neuitatul mue cârmaclu al

şi

...,

lăuntrice tării şi

a hotarelor el.

de

Uot~ti listo nO.1 H~~rti~ului notional-li~~ral
care

o litlie

poartă

dreaptă

semnul 1
în picioare.
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cu focul!

vă jucaţi

Nu

Miu ciuu il e larăn iUiio r ~ i cei pa caliti

1

Azi chiar şi cel neştiutor de ca,te trebuie să ft :lflat ci cea
~a~~lo~r~~s~~~ ţR~~i:.jn lume şi bătută de Dumnezeu, este tara musNu-i sătean care să nu ştie că ţbanii ruşi au ajuns mat rău
de cât robii, de când pe cArma tării au pus mâna blăstămaţii de
botş"vicl, care b01şevici Inşelând ţărănimea şI- r~,"",~rătind-o lm potrt-I
va Ţarului şi a Legilor, au ajuns )a putere. _.
Odată ajunşi la putere ei au hotărtt ziuaalegerilor t căci ştiau
bine că nu r,~măs~se ţăran neferme~at de făglidu\elile l~r deşarte.
ŞI tărann ruşI d~, bună credmt~ aU v<?tat ,pe bolşevl,ci cu bucurie crezând In neştimţa. lor că de acumlonamte vor aJunge mari
proprietari de pământ, ci nu vor mai plăti 'dări şi că vor sta cu
burta la soare ca să le cadă ta gură, para m~eată!
,.

•

f!t,

In;el3toril trebuie luaU de guler II IntrebaU:
De ce ati făaaduit ce Da putett ImpUnl?

ei tşi vor da seama e4 s'au Idsat Inselati
de !iedloşU ajunşi
-.
d la
A
putere. 'mata aceasta se numeşte 'armata roşie adecd vdrs loare
de sdnge, dar nu de stinge vrdjmaş ci de sânge jrdţesc.
Armata roşie e tntreţmuM. dtn munca ţdranului rus care e dalor sd· şi descarce coşarelecu bucate spre a hrdnl pe cei cari ti

asupresc .. .,-

.. ,:. \

I

fost de al'uns, nesocotitH aceştia

•

fndemnau lumea si n'asculte de
legHe t~rei. să tI'asculte de au. d arrnt,. d e pnmar,
'
i
t on'tăţl1, d e Jan
lntr'un cuvânt fiecare să se ia
după capul fui, aşa cum In nici

De unde ţăranul rus se aştepta să fie judecat de judecători
buni şi drepţi, azi ei nici nu mai au dreptul de judecată J Oricare o ţară din lume nu se poate.
comisar bolşevic are dreptul sâ osândeas~A la mo"rte pe dr"pt sau
Şi cum e ştiut d. sfcitul rău
pe nedrept...
prinde mai degrabli decât cel
Ţăranii ruşi care lncearcă sA scape de guvernul asupritor al bun, multă lume, zăpăciti de
bolşevicilor, sunt pe loc impuşcaţi de armata roşie care are ordin făgăduielile şi Indemnurile lor,
să tragă In tărani fără să li mai Intrebe ce doresc.
.
,.
Din pricină ci bucatele şi orrce grâne rod al muncII tărtineşti abia aştepta să vl~ ţărămştll la
- sunt vândute peste hotar, In Austria, Ungaria şi Germania, foa- I putere, pentru a It se da ce li
metea a cuprins toată Rusia. Mii de oamem mor. de foame şi cine I s'a făgăduit.
lndrăzneşte să ceară ,e socoţit ca netrebnic şi impuşcat fără judecată ..• I
Mulţumită făgădueBlor mind-

c'
pe

De toale aceste rele şt pedepse~ tdranii ruşi ar fi scdpat danu se potriveau zurbagiUor şi /ledloşUor zişi bOlşeViCi, adecd
ruseşte Idrdnişti.
In faţa aceleaşi primejdii, ne

~; noi azi fraţilor I
cel rus, li paşte o mare ~en~ro-

aflam

, Pe, taranul romtJn ca şi I!e
ctre, pt n/rucd şi el s'a ldsat Inşe/al de acel ce
vdndul sufletul străinilor vrdjmaşi Românului.
In mâna
care

voastră săteni

sti

putinţa

să

pentru bam şI-au

scăpaţi

vă paşte 1

de primejdia

Luaţi aminte şl nu vă jucaţi cu focul t •••
Nu daţi vrabia dm palmă, pe cioara din par!
Inainte de a vă duce la vot, Întrebaţi-vă dacă e mai bine să
daţi votul celor cart v'au improprietărit sau să daţi votul celor
cari vă ameţesc cu făgădui eli aşa cum l-au ameţit pe ţăranul rus
spurcaţii de bolşevici...
.

Gândtti-vă

vot.

dar bine înainte de a pune pecetea pe buletinul de

Incă odată:

- Nu
din parJ. •.

vă jucaţi

cu focul

şi

nu

daţi

vrabia din

palmă

pe cioara

noase ale celor zişi ţărlinişti, satele s'au impărtit in două. De o
parte, gospodaril satelor, oameni
cu judecatA şi cinstiţi, jar de
altă parte răii satelor şi co' tel
.

a

e

goale lşl tnchipulau că odată cu
venirea tărăniştilort vor intra deadreptul In gospodăriile altora,
fără drept şi fără muncă. Aceştia
s'au alăturat partidului ţărănist
şi au inceput a bontăni lumea
ameninţând

in dreapta şi'n stânga
că vor lua dela cei ce au şi că
vor impărtl pământul aşa ca sâ
le vie şi lor.
Astăzi abia trei săptămâni dela

venirea la putere a J:urbagiilor
mincinoşi, şi vedem pe cei inşe-

latt

Manifestatia culturala dela
Teatrul comunal.
SâtnbăU,

9 Dec. Societatea cuJlurali .N, lorga lol a eleVilor plaSaţi fo
tteaSa Invaţătorl1or- I sărbătorit cu
elan pe patronul acestei societăţi.
Amânat! dIn ziua de 6 Oec. la datul
de sus, l'a pronuntat cu cea mal deslvârşUâ amploare,
Prof. Alexandru Constantinescu a
vorbit o oară întreagă despre opera
marelui istoric scoţând ia relief persOClalitatea acestui inv~ţat român a
cărui faImă a trecut demult g'anlţele

N. Iorga Deo.am fAcut cunoscuţI slrlt~
Inătăţll, Iar prin munca lui ne-am rl-

dic8' in conSideraţia apreclerlt.
Con f erloţa aS~llltatl cu via interes
a fost răsplătită cu aplausele pubUeului mare, semn de adâncA ioţeleg~re

şi Jecunoşllntă.

A urmat poesil recttate de A. Vlteolog a 1.
_Sfârşitul L.umll- comedie de V,
Eft'lmlu predat! de elevii el. superioare a stârnlt multă simpatie. (ndeosebi s'a remarcat elevul ODCU în
rolul lui Matache.
De altcum, toţi merită laudă şi in~
curajare pentru vrednIcia şi munca
şolu

l:~,i~ ~~a~:~~ ::1~~~~~~ ro:~~~I:a!~~ depusă.
ce-i străbate sufletul şi incarnează
dogma de Oren
i tă r I cu lt ura 1e. A t recu t
prtn Conştiinţa audltorllor muuca de
ridicare culturală a cărei fibre sont
rlsl1!ţ 1 te pe intrrg cuprinsul Ţării. Prin
.

~

E o pornire bună c,are căliuzeşte
pe cărări de b Dt, şi de cari să leagă
nădtjdile viitoare.
-~-~----_.,----- , .... '.
••

a

Tlparul Tipografiei Dlecezaue, Atad

I

,
..
1
. Se ştie că .de zect de. am d~ oameni, ridicând pe frate Impo-,
Zile, tn~elătoni ţărănimel, adica triva fratelui şi pe fiu contra pA;
ţărăniştii, n'au făcut altceva de- rintelui?
cât să tmpăneze urechile satelor
De ce att burzuluit lumea, când!
cu făgăduell dintre acele pe care ştiaţi prea bine că tot ce a fost
ştiau foarte bme că n'au să le posibil s'a făcut de alţii şi nu"
..
f
poată imphni nicI măcar pe de- de voi şi dece ati s ătuit lumea
parte.
să calce legile, când astăzi viPar'că-i vedem şi acuma cum. zându·vă la arnan şi ne mal a1n nesocotinta lor pentru a se vând incotro. le răspundeţt ci

n a trecut mci doaad luni ,dupd a1e.geri şi guvernul bola ardtat arama pe faţa ŞI. atunci J'su deşteptat ţdrami '.
.
'.
ruşi şi ali V4Z11t cu groazd cd ou vlJtat pe nişte ticdJoşi vdnduţi lipi de imma ţârantlor, le to~
străimlor - cii adecd el 1dranul rus a rncdlzit la sân pe bolşevic. sgândărea păsul ceei durea mal
De unde $e tJştepfau'ţdrantl sd li sil, dea pdmânt s~au pomenit mult, adică lipsa de pământ, şi
{lIrd pdmtinf, cdei pdmdntal rusesc a fost arendat şi vândut negus
parcă-i auzim cum, cu o .1ărnitOfllor nemţi şi altor care au venit sef se lfhbogilteasCd In Rusia cie de om ce n'are nimic de
bolşevicI lor, pe sp,inarea ~;etulu; tdran. ru~.. " , .
pierdut făgăduiau moşiile altora
De unde 'Inamte de f"dscoo!d, bolşeVIcii spqpeau cd vor d e s - . '
. t
'
fUnţa armata (drlt şi de acum inainte nu va mal trage nimeni tm~ărţmdu-le după nevo.ie, n buSOfI./, ei bolşevic"; ş;-.an fdeut o armatil a lor, nu pentru a apdra curta celor ce stau să'1 asculte.
ţara, dar pentru a apdra pe' guvern 1mpotriva ţdranilor atunci ctlnd
ŞI ca şi Cum aceasta n'ar fi
. Dar

,etlIC şi

t

bătând

scărHe

Prefecturet,

cerând să II se dea făgăduiala,
iar Prefectul ridicând dm umeri,
ne ştiin

ă

d

d

cum s
reagă, ba trimiţându- i la consilierul agricol
ă I
1
S le arate egea, ba spunându-Ie
drept că ceeace vor ei nu se

cererile lor sunt nelegiuite şi cu,
neputinţă de Implinit!
;
Aşa să se Intrebe orice alegli-'
tor In clipa când pune mâna pe
ştampila de votare.
_ .......
2 .' . . .. . . '
.
. - .. . . . . . . . . . . . . ._
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•
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InforlDatiuni:
Tu.rneu tlectoral. FruntaşU nostril

ş'au

cont\nuilt turneul electoral villtlnd
Jd
V
numeroase comune din u et, aşa, ..
neri, Dall De. Manoiescu, DT. Ursu,
Or. Rubu au vizitat comunele Turnl
şi Varia" SâmbătA, Curtici şi Macea
Iar Oum!necl plasa Chl,tneu. Prdutinde 01 JU fost intimpinatI cu lncrederea insufleţlrel de toţi oamenii c.
simţire romaneascA, promiţând a D'
asculta de ftgăduellle deşarte ale demagogHor rasfăţaţi.
10 suburbiile AraduluI, Vineri ,
SâmbătA, cetătenil alegători au adama
cu insufleţire pe Or. Robu candi~atti
nostru, apllcându-i recunoştInţă pentr]
mUDca depusi fa iuteruul l\Jr. Subur
bille Gal şi PArneava valoreazA actl
vltlţll fostei comisii Interlmare, Ilu
mlnatul ItrAzllor. pavarea lor şi COD
luulrea a numeroase fintant.
•
La Bucureşti comuDlştll volod I
ţinA o tntrunlre tn sala .Dacla", pa
tronul sAlii n'a voit si le·o mal ia
chirieze.
Au incercat si Intre cu forţa. dar:
sosit ImedIat un deta,ament de jau
darml care t-a indepArtat din faţa sAle:
Comuniştii s'au adunat apoi ia plat
Sft. Anton, au improvizat o tribun
sub cerul liber
au incercat si IlO
Intrunirea.
'
ŞI de aci a inceput clo::nlrea totr
armată şi agenţii Moscovei. Armata
vwlt să-i impră~tle, dar comuniştii s'a
OpUi; au tUluitat armata şl au iocepll
să arunce in SOldati cu tot ce le eal'
inainte. Din piaţă, comuniştii "._
tat cu intrunirea ir.
(>.
"
au fost alungit!

,i

Ageoţli COL
Văcăreştl şi l
",Gloria- au 11
airea. A sosi'·
si.l tmpr!şf.

a fost

mate

• '""

..
0,.

...(i

,(,

•

. •"'u,
.ta
~i
.. l' a vo,
~, ta cfocnire
jd rănit'

sol

dati şi co ';i,r
"rigat .. ios a~
mata". G·"·"'\"j;.o,nuDlştl au me~
t
ă â d
J
apo pe;
" ;,' " sp rg n ieI
I
mur le
.r~ (, L ." ~ase.

poate.
li întrebăm acum pe cei al'unşi
la putere:
.
S'at~
ţ.
I ciL arestărI.
- Dacă
puteti tnfăptui ce
ţ' fă ăd 't
. d
~ ....., M--_--a 1 g Ul I ŞI aar ştiaţi că nu
,.
se poate, de ce a-ţi făcut făgă~
dueH de acestea?
·.0.
'. _'" vAnzare
.i·
De ce aţi răscolit satele, ză- .' I l · ' -.
1
~
păcind minţile oamenilor, când •••:: ......... -f~ e .. up pui :.
ă d
o'
V
adeaţi seama că ceiace fă:'..
A se idresa la sei'vUorul
:
•
găduiţi era doai o poveste?
••}
Tipografiei Diecezane.
::.
De ce aţi vârât zizania tfitre :;)...
L- •••••••••••••••••••• o" ••••• •............ .......
GlCant responsabil ŞTEfAN DRAGA.
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