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: Chemarea Partidului hiberal. 

alI' 
pIn Partidul Po,'Jorului de sub preşedinţia I reseu. A stJe 1, in fata acestor lmpaju- • 
şi I Guvernulai Averescu,/usese adus la câr- ril/', drş{ nu avea de gând sd preia I 

;na ma, in prinuivara anului trecut, cu aju- lncă cârma td,'i, - dar totdeauna la 
di! lorul partidului naţional· liberal, care locur datoriei şi totdeauna gata ae a 
:năl credea, ca cei patru ani. de guvernare a aduce servicd tarii şi neamului. - s'a 

DR. n. 13UPU şi al Comitetului de reorganizare a 
partidului ţărănesc. către alegători. 

1 1 sa, aII fost o band pitdl1ire de cârmuire a văzut silit a cere Majestaţii Sale Re
re ţării, pentl u arel partid. Se credea că atât gelului schimbarea cârmuirei, şi astfel 
:e I aceasta scoală, cât şi păţilrlble trecu- a fo~t răsturnat guvernul generaluilii 
pel fuiuf, - că .. ·işi/ut este, ca şi in rândul Avucscu. 
al~: trecut, acelaş partid, a fost răstarnat Lucrurile ce le spunem aci sunt tn 
~rt dela cârmă, din pricina nepriceperil, deobşfe cunoscute. Dacd le mai repe
lem greşelilor Iii rIsipei banului pubUc, - tdm o facem pentru a arăta cetitoritar 
ăr!~ vor fl de invăţatură pentru viitor. Dar, noştrii rostul Part/dlltat naţional ltb~
le! dllrere, acest partid nu a învaţal nimic, rai şi tnsemrrdtatea istoricd a rolului 
:epc ci spre cea mai mare durere a tării. a lui în viota polificd a tărli. 
)tâO~ inceput a continua, ln mod uşuratee, Su~tt m un ponar .Unar, .ca~e mai 

de acolo de unde /(t~ase lucrurile la ales mtre hotarele nOI ale tam Intre
:act plecarea lor dela putere întâmpJată în llife, nu ~ve'!l ,destUi Jru~iQşt politici 
n a' 9 C '. cu expeflenţa ŞI cu curwş!mţele trebwn· 

, Iarna a. 1 22. umpdrdturz de auto- cioase pentru cOf/ducerea tr eblm lor 
a I ~ mobile, pe banii tăril, pentru a se plimba publice. Unfcul Partid pregătit şi cU 

~ în ele partizanii cu familiile lor; o veselie bărbaţi pr~cep!ltj pe car~ s~ poate 
lt ! ca la nuntă, risipiri de favoruri şi pro- baZl~ ţara In. oriCp. .1mprel'Jrftri este 
la tecţii intrt membrii pafUdului lor: plim- partl~tll.~stOr1C naţIonal-lIberal, de 

'" '" .. '..al earUI nume s\mt legate toate 
alu, bari prm stra,nătate, pe sfJCstle ţarti, infăptuidle ultimUlui veac ale nea-
,Ia i cu un cuvânt, ca un Jaf jara ruşine mului nc, stru. Partidele noi, după cum 
o~~; al banului public şi~a inceput guvernul aţi vazut, trec prin o mulţime de fră
~ a; generolului Averescu activitatea, lncât mântar~ şi sbuciumari in.terne, încât 
i i. aveai impresia. că nu s'a s~himbat câr- dupa fl~ca:e schimbare dt guvern,. se 
'.' " _ A $( htmlJa ŞI ele III faţă, aproape pand 
:ăs mwrea, CI mal repede, ca lfl ţard a la nerecurlOGşfere Oamenri cari ieri se 
.~rşf tăbdrât o a,mată inamică. pentru a dvşmaneau $i batjocoriall, ii vedeti t,zi 
II rr stoarce vla!!Q acestei ţari. lao/alta, pentru a-l vedea mâine dts
~b~~ In ace/aş timp aS'-lpra locuitorilor Pă~ti~du se. iară" c~ s~ ~e întâlneas~d 
I i Idrii se sporeau din greu birurile, ca stl pOTmone on mal turzlu 1Il alt parlld, 

s , . . On tocmai această /ierbete este cea 
fa 1 fie bam pentru a flslpl. mai pr;mtjdioasa insuşire a flart/delor 

Conducătorii acelui partid. speculând tinere, caCI IIU dau ţ.!rii nici garanţia 
resi anumite imprejurări, de Ingrijorare pen- unei grupdri binl! irz chu!a te, ceeace e o 
- Iru ţartl, - voiau sti tragCi foloase scadere mai !'lult, !!e:;te lipsa cUflOştin-

'" . ţe/Of Şi a pncepUH. ca ele să nu poafd 
, cnmmale drn e,le, pentru pa!tldu~ Jar. primi CârmlUrp.Q tării mai ales in vre-

.. edtli vreme orice bun roman ŞI bun marile grele de azi. 
~hi; pa~riot aşteaptd cu o exol.'cubild in- Pentru incercari cu paftide noi, tara 

dwoşare, unele fntâmplări de nefncunjltl- nu are vreme şi nid bani de risipit, 
ciu ~ rat, - partidul poporului le aştepta Pând când rânduiiila din lăuntrul fălii 

CU o pacaf'/lSd veselie crezârzdu-se pus nu a capatat forma desdvârşi:d, pând 
, C' I d j" d " când vânturi/e de peste granite nu s'au 

II . a a ăpos tu, ortcărel răspun en Şl so~ matca t p ~ A C - t . dă it· ,. . mi" anu am gOSi.JO r a no (0-

:,na~ cotell fală de fard. Maimuţărind pe !fa- naia nli este pusa fn sigură Şl con ti· 
a .~: lle"t, - unde se afld stdri de lucruri, nua fnJlrmre; până nu ne \'Om fI luat 
. ~~~; cart nu le gasim altundeva, - fnchi- toale măsurile de apărare a avutiei 
g b pui/ii massoJi1li'" Qverescani se credeau naţIOnale. foţă de popa hrapărea!a a 
a .30 stâPâ;i peste toate bundtătile acestei b(1n;herilor ~tr~mi. c?rr:za 'ăru ~u poa~e 

.' A • fl pusa decat In mamle oamemlor Pll-
l] CI fal1, şi mcepea'! a se aranja pentru cepr:ţi şi chemati O,i azi umcui Par-
)cet;~ vecinică folosire a avutul ei, ca şi a unei Ud, care este inzestrat din belşug cu 
In ; moşii luate cu arândă. astfel de barbati este Partid/li naţiOnal 

Cutremurafi. de atâta uşurdtate, li- liberal, 
psă de judecaM şi neÎn/elegere a în- lald de ce era indicat a lua el pute
semnătătii mari istorice a zil! lor de rea; iafă de ce cade asupra lui sarcina 
azi, - bunii patriOI;, fară deosebire de desavâ/şirti lucrănlor de orânduire a 

'p, ,1 crezul lor politic, dădeau tot mai des treburilor obşteşti; de intarire trrlă!mtru 
ISpff. drumul nedumerirei lor dureroase, şi şi lrza/ara. a ţării. 
i<l.n1,' ingrijon'lrilor române:;ti. Partidul no- Fiecare cetQţean bun. pa/rlot se va 
nid~l(' fio~al-liberal, - care în aceasta vreme, bu(ura, ca avem acest patt!d puternic, 
: de prm glasul chemat al fruntaşilor lui şi va deschide ochii de-aproapelui ne
ii (in rasleţ ţi asupra intregulU! cuprins al tării, dmnetit ori zăpăcit de galagia (larma) 
l'a şe( propovaduia cumpătare in toate. în. celor darnici de jagăducli, aralându-i, 
12,' demna la muncă statornicd şi înţelegere că votul, ce'l VI1 da la alegfrile, în pra

.;1 ~~ pentru nevoile ţării şi a neamului. _ gul carola ne oflăm, numai atunci este 
_ şi- a dat şi el seama fă toată munca bine chibz11it, dacă este dat pentru lista 

. acelei propagande estp z(Jdarn/ca. în Partidului National-Liberal, şi care 
~rui Iota rlSipel încurajate de sus în jos, poadd semnul: 
T j de către GuvernUl Generalului Ave- 1. 
~OU -.llui. 

irati tărani • • 
Comitetul de reorganizare a partidului 
Tărănesc din oraşul şi judeţul Arad. 
aduce h ccnoşt"nta tuturor alegătorilor 
de Cameră şI Sen~t, următorul îndemn 
al doctorului Nicolae Lupu. preşedin
tele partidului Ţârănesc şi ministru al 
muncii şi cooperaţlei 

Frati alegt1to,,~ 

Campania electorală s'a deschis. In 
znele de 7 şi 10 Iulie, veţi f! chemaţi 
~ vă alege repreze!ltanţii dv. în Ca
meră şi în Senat. 

Partidul ţărănesc se prezIntă inaintea 
dv. pe liste de cartel cu partidul naţio
nal-liberal şi cu alţi colaboratori. 

Veţi avea a vă rosti între aceste 
liste, pe cari figurează numeroşi mem
Jri ai partidului tărănesc, şi intre lis
tele partidului nafonal ţârănesc. 

Foştii mei tovarăşi din partidul 
n aţiooal-ţărănesc, - partid pe care în 
mare parte prin munca. străduinţele 

şi jertfele mele de tot ff.lul l'am inte
meiat, - n'au tnteles aceasta. Ei at1 
preierat cu inima uşoară sA ducă din 
nou poporul la frământări sterile. 
Unei cola horări ffecUve In parlament 
şi in guvern, ei au preferat lupti egoIstă 
de partid,-luptă de supremaţie, de fră
mantare a sufletelor, de provocare a 
patlmtlor, - toate condamnabile şi 

vătămătoare interesului superior al tAriI. 

• 
SI muncitori! • 
şfe chezăşia de solidaritate, sta
bilitate şi omogenitate sine! nc
cesard in oceste timpuri,'-nea
părat trebue sd dăm spriJinul 
partidului liberal. 

Indemn de aceea cu toată 
stăruinţa pe toţi partizanii no
ştri precum şi pe cei care 
-ne'inscrişi în partide -ur
măresc viaţa şi actele mele 
politice de douăzeci şi cinci 
de ani incoace,-să aibă toată 
increderea in dreapta noastră 
chibuzuinţă, să urmeze hotă
rârea noastră şi sA VOTEZE 
CU SEMNUL LINIA DREA
PTĂ (1). 

Oricât de crâncer7e au fost 
luptele pe care le·am dus eu 
impotriva aliafLlor mei de azi. 
- aceasta nu mă împedicd de a 
da acest indemn pentrucd atacu
rile mele au pornit dela frate, 
cu scopul de a indreptal iar nu 
de a distruge. 

Generatiei noastre de astăzi li 
rămâne sd implineasca goJurile. 
Liniile mari au fost trase. In loc 
să ne certăm pe vorbe şipe crun
le ambitii de persoane 1mbrăcate 
in haina seducătoare a principii
lor şi a sistemelorl - sd ne rIdi
căm o clipă deasupra acestor 

Răspunderea va cădea tntreagă a- nimicuri inerente viefei şi "fatal 
supra lor. legate de o mână de pământ"~· 

Cinstit hotărârU luate încă în zlLJa sa privim ill zarea depărtată a 
de 19 Februarie 1927, - când am idealului şi a muncii penflu Pa
prevâzut evenimentele de azi - eu am ' frie şi- oricum ne-am chema ca 
pus de-asupra egoismului de partid persoane şi ca partide - sd lnche
şi de persoane, nevoia de linişte a iem un lung arm ist/ţiu, să punem 
poporului şi trebuinta de pace a ţării. mâna pe sape, pe seceri şi pe 

Partidul care işi tnvlnueşte adver- lopeţi- dar nu pentru a distruge 
sarii de egoism feroce de partid, s'a ŞI a tăia, ci pentru a mun.ci şi 
arătat Incapabil de ori ce jertfă cerută a creta. 
de interesul suprem al Patrlei. . Acestea vi le spune un străjer. 

Din pricina acestui egoIsm, acordul permanent al democraţiei româ
dintre partide nu s'a putut tnfăptal şi ne$ft, care - pe orice cohnd poli
astăzi, alegătorii sunt chemaţi din nOl1 I Ucă s'a gdsit- a avut totdeauna 
să se rostească. I ace/aş SUflet treaz, nea dormit şi 

Am socotit că întrucât par- sincer şi ~'e!aş gând ~e ,bine 
tidulltberal are o tradiţie; intru- pentru tdrarumea ŞI' muncffo.rtm.eC! 
cât are în istoria acestei tări un de ţoate Je/ur; le a acest~l ţan. 
trecut pe eare mei un adversar Dr_ N. LUPU 
de bună credinţă nu li poate iă- Preşedintele Partidului Ţărănesc 
gădui; intru cât are o experienţă 
şi o omogenitate care-i dau s{
garanta conducerii; intrucât s'a 
declarat gafa a accepta anume 
puncte de program care formează 
baza unet Vieţi naţionale şi de
mocratice; întrucât, pe de altă 
parte, celorlalte grupări-orice 
intenţii ar mdrturist ele-le llpse-

Omul politic trebuie să tină 

seama totdeauna că partidele 
sunt creiaie in interesul Pa ... 
triei iar nu Patria în interesul 
partidelor. 

Dr. N. Lupu 
Ministrul Muncii 

.... 
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A 

!n 
la băile scumpe, când şi in acea

stă localitate primiti acelaş 
tratament cu bae de 

Duminecă 26 c. statul major e le::to
rai al pa~t'dl}lul Naţional Liberal în 
frunte cu OI general Vă!toianu, Pre
fect I. Gt:orgescu, Or. A. Dem!iln. Dr. 
Robu, Or. S. Ispravnic" Dr. Chicin, 
Episcopescu şi' Gh. Ciuhandtl, au ple
cat la ora 10 a. m, in propaganda 
dectorală spre comunele Nădlac, Şeitin 

şi Semlac. 

organ iz, locale, dl Verişan, director de 11fă ~cest p~rtl~ .. Intr~'lsigent ia, ind!. 
bancă şi candidat de deputat, au ro- plumea obltgaţlllor catre neam ŞI Tar. 
stit !;uvintele de bunăvenire, şi după Săvârşin. 
c':"t>.:va ""lit: vorblfl, a răspuns insu!le- La ora 4 după masă se ţine tntnist 
ţlnd pe toţi, 01 General Văltolanu, nirea politică la S~vârşlll, În faţa u1ll.. 

publi;; numeros. Of. Coţoiu mt'Qj 
precizând politica p'artidulul nostru. deschizând şedinta, anunţă public. 

Apoi s'a Vizitat clubul şi s'a luat prezent, că deşi nu face partt din nil -! 
de-lnnul la casa o.pitalieră a O-lui o organizaţie politică, ca reman salii: SULFUR ŞI SARE 

HIDROTERAPIE. Verişan. de bunavemre pe CtÎ 50S1ţ; In numt: 
ideei Hberale. Oratorii eri stea, D j 
Cotoiu şi Pleş ptri nda ţi la tri bu{U 
desvoltă progra mul part. liberal hiat 
stând cu deosebire aSUMa activiUre' 
gt:v~rnăril sale in ultimiI 80 ani. ŞI aiCl'nr 
ŞI în COIl0P, cei prezenţi promit cu sfu ,'" 
tenie alipirea la part. ilberall:nlculi J 
star~ să aducă ofl1ine în funcţio!1;;fl)'; 
!\tatdu!. ig 

Cercetati deci , 
BAIA SI MA Y. 

Personal excelent. Abona-
'IHor reducere. 29 

La Nădlac. 

Au fost primiţi cu banditre, cu mul
ţime de trăsuri Încărcate cu notab!li
tăţlle comunei şi Cll bande de lăutari 

chiar la marginea comunei. 
A luat cuvântul de bunăvenire OI 

Aurel Şuluţiu, director,"l Băncii Nădlă-

Seollac. 

La ora 5 p. m. toţi fruntaşii au ple
cat spre Sem lac unde li· s'a. făcut de-
asemenea o primire entusi .. stă. 8an
diere, muzică, ac1amaţii. 

Adunarea s'a ţinut în fata Casei co~ 
munalf', b Ir,;ii,J..:ui unUl pubilC jm~C's 

Tornea·ăl 
cane. f 1 A ă compus În mare măsură dJn germanI. In ziua d,~ 26 corent ora ti p. ~nl 

~r:::::!6fi':::::::::::':::(:::')()::):'X:"::"::":;:::"'X:::::::)~;:::"::<::::;~::~: în ~~~~e!~~:i1: ~n~;::ia:~~ e al~n ~~~~t~- °tăţ~ .. otAădbunUal1răeaaCf'a·stf~oistVreddenChkl,eSăm!d·"eordi-I a avut loc ,in comuna Tornea o gr~âr 
.-. L " dtoa~ă intr'mirt! a pa-tÎ'.lului libeflâ' 
X 'a :,,' riler. L C x ;::: Pascu, director de b;Jncă. Au luat ('u- ocuitorii acestei comune C'omp~ g Bufetul Cinell1aE~ ln curtea primăriei au fost aşteptaţi vântnl diferiti oratori locali şi din Arad din români, uOji(uri şi şârbi, au ţinUr 
- .. de peste 1000 oam"nl' Aln frunte cu să l'a cu totii parte, 01 'nlfesta-ndu.'lrl 5 ;::;.. , iar dl Dr. Demian a rostit o lnimoasă ,,'" 
1'~ I~ I I I~ I · ~'. primarul comunei. â t . 1 b ă f dr"gostea şi increderea ce O au pe) i 
.... n ~U u r ~ ~ U U I ',,' cuv n are in lffi a germal

1
, oarte tru partidul l~beral. 

f-"~:l: I j!H ~ '1 ;,:::~:,,: de S~~i~e~::n~~:~~~, aŞi f~~~ă da~~t~~~~, mult aplaudată de reprezentanţii pre- Luând ct\vâetul Dnii Olariu, Rornr
a 

. I Ula W zenţi ai minorităţii respectIve. neSCll şi Vulp-.:o şi româneşt~ şi unr-· 
s;: . ' t; bitori a luat cuvâdul dl general Vdl-

I 
~ ~' , . ;'i ri'şte, au evidentiat t0ate marile opelţ~ c; se manânca -! ;::; toianu, care prin magistrala !ia expu- A Inl.:hetat Sena vorb,I.lo:- tot dl ge~ înfăptuite pe partidul liberal şi cuer 

"": .~., general Văitoianu producand aceiaş ; 'd h 1 ~ * :_: eftm şi bine ~~ nere a electrizat mulţnnea, care asculta I n _. 'f . " i ;:,;;,:~>.. parti e:>te c emat a CdT!lzU . 
.,.. .... 1 1 b" ă 'sponta. ă r.:.lill I;;~,(irr:: ae sol.darltate, tăni, totdeatl!1a când ţua se găSI~I'C 
''; F . .. bl·· 200' .... cu ev av e IseC1ceass. ..... uncÎlOnam pu ICI au 10 reducere ).; Germanii au declarat că alături de în grea cumpănă, fiind t>iogurul in ml 
~i .. ~) .................. vv._.v •. r ............. , .. , ...... •.•...• ~._ .. _ ...... _ ....... ~~ I Dupii aCt;r::a a luat cuvântul un frun- fraţl·l' lor Roma-nt' vor urma numai' sura să îndrepre toate rdele şi rnj'~1J 
... -.. -.. · .......... ·~ .... -_· ... -.. -......... N'.-.N ... :l .............. - .. ".-.,........ taş slovac, care i-a îndemnat pe fratii săi rtile ('elorl;dte partide de guvern; 

să se ralieze acţlunei partidului Iibera1, steagul partidului Naţional Liberal. 

Gustând aerul curat de Mureş, singurul care poate asigura salvarea S'a vIzitat şi aici clubul liberal ad- .umirea preşedinţiior'/: 
cercetati şi casa A. T. C. a intereselor natiunei slovace. . mirabll întreţirut, unde s'a servit o sectiunilor de votare~e~ 

bărci'lor, unde puteţi face 'In urmă s'a vizitat clubul ljbedi mică gustare. Apol au pornit toţi spre S'au fint - de către preşedintt!" 
+. I " Arad, unde au ajuns la ora 8 seara. tribunalului loca.l , d dl·. Sever BI:1' excursiuni pe Mureş cu unde au fest aşteptat' cu o m ca gustare I b . I d 1'" f ura .. --:-. sect!UlJ~ e e votar~ ;; e Oî~t; 

după care au plecat in uralele nes âr;. Conop. sulUl SI JudeţPIUl Arad. """:TP.:r.2u·~e 1 
B il re il CU motor şite ale locuitorilor, cu automobilele pr.::;>~dlOţti sectiuniior de votare i- 1 

Ş Dumine-:ă 26 Iunie s'a ţinut Întru- modul următor: fa 

C bw -\ la eitin, . bll ă ~ C P "" asa arcI ar este aSOT- n1re pu C In comuna onop. el' ". ora.şul Arod es 
tată Ş! cu un 8 U F E T 1 Şeitin. , langă candidatul Gh. Pleş, au mai . Secţiunea 1. Hârgot George ~,. 

S pe c ia 1 unde se găsesc 'Intreaga comună era in picioare, partlcipatdea centru. DnH Dr_ Coţc»u "It .. tstrat88cu~---· . ..t. 
zilnic mâncări gustoase calde mic şi mare, tinăr şi bătrân, t.: ţi au şi N. Crtstea. .. tiI. AI6xianu ffl 

şi reci si B ERE proaspătă. eşit in intimpinarea fruntaşi~or noştri. După serviciul divin, mulţimea adu- "IV. dr. Fikker CaroJ ,'Il 
44 Adunarea poporală a avut loc in nată it1 curtea bisericii a ascultat cu "V. Orezeanu ROIDUlu6 • 

IfI. Judeţ'" Arod ihl 
o!~tă Părlntelt> Nt>mt>t. P"f'sed i l1teie evlavie cuvintele oratorilor în cari se 

r---.-.------mmm-~.~~~~~~---~-.--aE~.1 Arn~~oo: ~DD~de~ 4 ~" = IN ..... wn - .- rezumă activitatea partidului lîberal Curtici: Chih Iosif 'a Primim CUie"" fn rl"\1TJj~i"n ~ î~ cei 4 ani de guvernare anterioară. PecÎca: Sotireseu la .1. .111 '-V iti. iti lw. 'U lfi Iii Cu exemple auuse dlll muu..:a îndl\- r.;:;vini..l: r.llm:n~::::1l1 eJ 
CORIOfl CtRtOlf fRUCT( si alte PRODUSt H6RICOU. nată Ţării Îatregite, cuvintele orato- Sântana: Berdan George O' 

I ,. rilor Caba inv. dir., Cristea, Dr. Co- Chişineu: Constantinescu Cont.J 

J SISSLE Berlin 0.27, Şiria: Senciuc Petru ili 
• Alexanderstr. 20-a. ţoiu, şi Gh. Pleş candidat, sunt sorbite Păncota: BăIăcescu Gh. • 

42 cu lăcomie şi acoperite cu aplause Ghioroc: Antoni"i Mircea ". 
prelungite, dovada slg'Hă de alipire că- Radna: Cartojan. /Jl 

flmintiri 
din regimul fripturist. 

S'a dus fripturismul, odată cu ave
rescanismuI. S'a dus şi nimenea Du~l 

regretă. b~reaga ţară a răsuflat uşu-

1-
Inconjurat de o mână de cozi de 

topor, ca Iosif Moldovan, inspect~r 
şcolar, David Batint, revizor şcolar, 

demn succesor al lui Moldovan şi altii, 
a deslânţuit o adevărată tortură contra 
învăţătorilor integri, capabllf. bănui ţi 

că ar fi avut alte idei politice. 

rată de un regim de teroare, de fără- Şi inspectorul Iosif Mcldovan, care 
de-legi, de corupţiune. ' se lăuda pretutindeni că el a fost îI1-

Teroarea şi urmărirea elementelor temeletorul partidului liberal în Arad, 

capabiie, st' deslănţui se cu furie pre~ că în loculnl.;a lui a luat fiinţă orga
tutindeol. Şi pe aceste meleaguri şi-a Il iza ţi a liberaiă din Arad, trece cu ar
arătat stârpiciullea, şi-a deslănţuit ura. me şi bagage in lagărul fripturist ŞI 

In deosebi corpul didactic a avut începe prigonirea! 

beze cea mai monstruoasă calomnie. 
Ş[ aşa a· procedat cu Olariu. 

In 1923, aşa dar acum 4 ani, când 
am venit in părţile aceste'l, nici n'a 
trecut decât 3-4 săptâmâni şi s'a şi 

pornit ura contra lui OIHiu. Am an
chetat a:uzaţiile ce I se aduceau o zi 
întreagă N'am găsit nimic, decât afir
maţiuni bazate pe şoapte, pe bănueti, 
pe presupuneri. 

Ministerul a aprobat concluzia ra
portului meu, re dând lui Olariu postul 
de subrevlzor din care fusese sus
pendat. 

mult de suferit de la acest regim. Nici Şirul victimelor e mare. Cel mai lovit Dar ura mocnia în taină. Moldovan 
şcoala n'a fost ferită de turburări. Lo- a fost bietul D. Olariu, subrevizorul a găsit prllejul să şi-o dcsf;';.şure sub 
cal urile 'de şcoală ridicate de harnicul şcolar de cancelarie. Nu s',: cruţat' s::uwl fostului ministru Goldlş. Din 
prefect 1. Georgescu au fost lăsate în nimic con.fa acestui om, p:Jate cel mai nou s'au pornit acuzatiile, din nou 
părăsire. C:::!o netermmate sub d-sa harnic şi mai priceput dintre subre- anchetele. Din nou Olariu este sus-
aşa au rămas. Zidurile se năruie, chel- vi zori. pendat Si ţinut suspendat 10 luni! 

tuielile făcute din strâns oare a ţăranilor Nenumărate rapoarte. cu cele m::l' Intr'un rap:::rt adresat a-iui Goldiş, 
se spulberă. Ba, într'o comună se pro~ odioase născociri; lua~ zilnic calea plângându~se că nu ·se ia nici o mă
lectase dârâmarea etajulUi de la o către Minister, pentru ca Olariu să fie sură contra lui Olariu, mă atacă şi pe 

şcoală. complectamente distrus, Tot aşa a mine, în tot ce am mal scump pe 
Blestemul co~iilor. cari cu. nimIC păţit şi fostul revizor şcolar Cristea lume, În cinstea mea. In acel raport, 

fiU 51,;r.t vlnovaţl de a 11 se fi răpit Mladin din Ş!ria şi mulţi alţii, al căror între altele scria: .,nu s'a luat nici o 
dreptul la lumina, cadă asupra celor numar e mare. măsură contra lui Olarlu, care se plimbă 
ce nu şi-au făcut datori,,! 1 nesupărat, fiindcă Olariu s'a îmbogăţit 

Poate însă nicăieri teroarea şi ura Moldovan nu alegea mijloacele. Pe ca membro in comitetul agrar şi a 

nu s'a deslănţuit mal cu patimă ca în simple bi:l1L:.:;:!!, pe declaraţii sau spusa putut s~-ş1 c::.;;cte pr;~t~ni pc inspec

judetul Arad, fieful politic al fostului unuia şi altuia, şoptită la ureche, fără torul Niculescu şi fostul prefect Geor-
ministru fripturist V. Goldiş. -~----. nici un temeiu, era gata să înjghe- gescu'\ -.,-------- --

-
Tot în acel raport scria că Olari'll 

in 1923, pe baza numai a slmplul§< 
raport al meu, fără să:n fost anchett'U 
a fost re integrat. A uitat bietul Molz 
dovan - şi are dreptate să uite fjjnd( 11 
a trecut de mult vârsta de bO de a~Ş 
- că la ancheta din 19~3 a fost cb~r 
mat şi d- sa şi a şi dat declara~c 
scrjs~, aflată azi la dosar, s, 

Ancheta cerută se desfăşură in fin ( 
Un inspector general, Integru, foa~l 
conştilncios, e trimes in cercetare. T~ 
zile, Îa August 1926, s'au ţinut cereI>' 
tărlle, s'au ascu [tat toate roărturiiflt 

cerute de l\b:covau. I 

Nu s'a putut dovedi nimic, nici I 

acuzaţiurre n'a stat in picioare. Pri 1 
raportul său, d-l inspector general, '" 
cărui nume îl tac, cere Ouor. MinistP 
închiderea dosarului şi trecerea 11,1 

Moldovan la pensie. Şi acum se f~1 
tâmplă ceva ce numai sub regim/

1 

fripturist se putea întâmpla. D 

Ministerul, in loc să dea curs tI; 
portului Inspectorului general, adll 
să închidă dosarul şi să scoată ~' 
Moldovan la pensie, trimite tot doaal1t, 
împreună şi cu raportul inspectorulll 
general lui Mohtovan~ ca să răspuodil 

Punea aş<ldar De deoparte la îod~ 
lală cO!lstatări1,~ Inspectoratul generiJ 
iar pe dealta dedea subalternului săi 
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Desmembrarea pariiciului Cuzist 
L. A. N. C. nu are listă in judeţul Arad. 

Ca S3 se v;:tdă u:1de a dus li~s3. de disCÎojjnă. şi ctrtllrile pentru întâietate din p2~t:d:.tl cu-: 
Mnist publicăm pe larg manifestul pe care profesorul Traian Mager, preşedintele organizaţiei 
un:.. A. N. C. din judeţul Arad, l-a adresat organiz[jţiunilor comundle ale Ugei. 

? ;:: 3 

Primim spre publicare 
următoarele: 

Că1ră membrii 
partidului lărănesc din 

judetul tlrad. , 
edi Manifestul se termmă cu arătarea că L. A. N. C. S (adecă Liga Statutară) esie În contra 
ili~ .. 91lli Cuza şi I.:ă Voinţa Poporului" nu mai este ziarul D-lui A. C. Cuza. In urma instructiunilor şi in-
i m " drumărilor primite dela Şeful 
al~ - lată manifestul: nostru politic, preşedintele Par-
mIi Astăzi, expirând termenul pen- Incerrcă~i de Împăcare. cai, că semnul electoral este al- lidu/ui Ţărănesc Dl. Dr, Ni
b~rU depunerea listelor de car~di- Nu mi-am d.(!făim,!~ "ici odată fui, cel de mai inainte fiind pu- colae Lupu, Ministru al Muncii 
i..sati de deputati, mă simţesc liber fost,,1 meu .amzc .Po.ltt,c. Micat din greşeală. şi Ocrotinfor Sociale, comunicam 
itâle' obliga-mântui tacerii ce mi-l ,In 9 lume pru?un,d o te/~gram~ Ruptura definitivă s'a or'(Toniza,tiJ"·Of noastre Comunale, 

" : A' ' dIn partea D-I", Cu:;;a dm Iaşt, 6" 

1~~71pusesem pand aCI. I iar in 12 dela Biroul Ce"tral din făcut. prietindor # ad-::re:z;f(.:;r iioşmi 
:~1i In că de prin Aprilie Iăţirzdu-~e Bucureşti, pri!', care eran:- insărcinat . ~c~m, că dânşii ~u depus o ' sore OrIentare: 
H:~';r.::! d:;s;;n: d:;:;b/l;t1rf!c d:n sa C()/iJ:-W, ustil- canatdlZţtio,. de Iltsta zn contra d-IUl Cuza, - ' Partidul Ţătănesc de sab 

, 9 1e l' mi se cereau din foate deputaţI, am luat contact cu Dr Ee- ruptura s'a făcui. presidentia Dlai" Dr. Nicolae 
.lga, aş., 1Iea 'Şi am cazut de acord s6 facem I M' f, 'f ~ , d 
'a"rf i1e Iămurirl tot tImpul .am . ... l' tă d G (' ~ am erz sa ajung erou e Lupa, laspunzând chemării, M . 

• t, '. o sInguru ts cu. . "sa tlf. l" t t t 
). (nul sa acopăr ruşme'!: .An~ t~cut {rrmte, ca şi in anul. trecut, obJi- spe~t~co e}l am, zn~erca ~ o S. Regelai şi invitat să colabo-
{ratând numai inform '2ţll optzmiste, gându-m6 eu să obţ'" aprobarea poszbzlul sa se ajunga la o zn- reze la 0plJra vUtoare de gllver
)e~:ăci speram să se facă o lmpă- D-l"i Preşedin:e Sffprem. '.' ţelegere. Put:Q"! să a~e"! ?ici nare a 1 arii, a încheiat un a-
~p. e pentru care am si luptat ,In sensul a~es~a am SCriS ŞI foş- zn Arad doua bs/e a Lzgel Şl pe cord electoral şi de guvernare 
ţlOGr ~J . , t,tOT ca,!dtda~t dIn a~ul treCl".t, d-lo:-: urmă să ne certăm în lata ale- cu Partidul-National Liberal de 
du.ăra preget. ,. 1 Fraţllă dm Ar.f'tş~ o. Ctsmaşm ~ , f ~ ~ ?, ' 
per Acum, după ce duşmarm Pre- din Puica, d,. A. FdntdlUuit. şi il'[. !Ialorzlor,. care e cea a?euarat~ .. sub. conducerea Dfui Ion 1. C. 

edintelui nostru suprem, ai d-lui Stoica di1l Nădlac.,. . L.anc, orz Lancs? l"! am vozi-'! Brătwnu. ~ . 
om\. C. Cuza, nici în ora 12, n'au D-~".I B~1Iea a t,,!nlS d-Zu'l. Cusa ŞI aceasta poate iz vma_ noas!ra. I Pilsiraudu·şi i~~'U fo~te ln-
mr. 1 t Ci t, fnr- M '? la la:ş1 pn" un curIer o scrf.soarc; ( L. H. W. V. nu are IIsiă In dependenta sa POlltlcă funta şi 
JpeZţe es să reac pes e .n ..... , 1,-..>" ill care cerdttdu-ş; scuse ruga să - d A Iii I • • ' ... 

cuersonaJe, mă 'Văd silit să va Co- fie reprimit in Ligă. ' . J", ,..r.a : ' caracterul prop.rzu de partid po-
ârrttunic cum s'au petrecut lucrurile S' fă t... ă ., Pe ?lnS să ~prll.ntm In alegeri? ldic, Partidul Ţărănesc a înţeles 
ISI~ici la noi in Arad. al c~ Imp carea: NOI am mtrat în Org.am- sti treacă ia o muncă pozitivd 
I flll D .. P're.~edt'}l,te A. C. Olt~a, *" zaţia L. A. N. C., al cărUI şef şi constructivă de bine şi inte-
miz'um s'a ~rodu. desbi- nădA'J(~a. că are de a face CII un suprem pe viaţă este _ con- ' 
'!lari - ~ om, ce 't~u rC8pcctă cuvdntul dat , res comun. .. 

' narea aiCI!, in sc'ri8, l-a '}'eP'l'imit în Ligă, ln for.m st~tutelor - D. profesor Interesele mari ale Ţăru, 
;0. Amicul Dr, Beneo, preşedintele intrun1'1'ea noast'ră din .Arad, ţi- unIverSItar A.. C. Cuza. Pe nevoile arzatoare economice, fi
re~egionalei, parlictpdlld la o intm- nută la 11 Iunie, s'a hot(lriU ~ll aceasta am jurat cu toţii. nanciare şi culturale a tărănimei 
. tire Q deputaţil(}r excltlşi~ tinuM în se tar'ă o listă "mtzi.st{t" 'în ~ap Dizidenlii, adecă cei din L. noastre pretind o grabnică şi 
l~:~ucureşti la 17 Aprilie a. c. Q ;a· (;It ci. G. CU~(l, care It:ojM a ş't a~ A N C S' călcat J"ură • ~ d . . , " 

'tlit impreună Cfl aceştia comJmi- părut în Voinţa PopO'rltltd" .j... şI-au - drcC!ptă orcr. !1!.·c, prm can.!!.-'a-
· o~..,tt41 CIMOScz:f, i::drcptat ;" contra No.:t4 ,b.m:i"e. ' mân1ul şi vor să-l răstoarne rea tutaror acelora, cari voiesc 
~e,_llIi A, C. Cusa, trecdnd prin a- Pentru clarificarea ltnOr dife- pe D. Cuza. întradevdr să lucreze pentru bi-
e basta de partea disidenţilor. I-a", 't'ende pref.-'1un şi aprobarea '1efit- Nu este adevărat ce scrie nele obstesc. 

"nlmicat itnediat cd "u aprob acest l,l/l snp'rcm, alm plecrl.t ambt'i, în presa jidovească, că D. Cuza In . slujba acestor interese 
est, şi că eu rdmd" consec'{Jent aceeaş. zt la Btteureştt l(l d. Cu,za~ a rămas singur; Organizaţia ale neamului Tării s'a anga'j'at 
'#rdtndntului în olJ(anisaţia veche. O I ă t ~ , 

-, A predat apoi Comunicatul spre mu; care şo~ eş e, ori L. A. N. C. de sub cond~ce- Partidul Ţardtzesc. prin preşe-
ublicare 1,. "Voinţa Popor,,!ui, eu este nesincer. rea D-lui Cuza a depus hste dintele şi, cnnducătorii săi, În. 
~'am opus, jăcdndu-1 responsabil Sosiţi în gara Bucureşti, eu aproape în întreaga fară şi colaborare cu Guvernul Dlu; J. 1. 

lS e urmări. sădărnicind otice po- am pleca! la Bi~oul L. A. N. C: acea,sta va birui asupra dizi- C. Brdtianu, preşedintele Consi-
tbilitate de împăcare. Peste noapte unde ma surprmde faptul ca den1Ilor. l,'ulul' de Mmiştri. 
intrat in birou cu serfJlUJrul şi a 

'ansporlat la el In locuinţă intreg nu-l găsesc pe amicul Benea. Aftându-ne În faţa alegeri- Domnul Ministru Dr. Nico-
lateria/ul gaselei, editdndu-o mai N'a îndrăznit să dea fată cu d. lor. deoarece În Arad din IllO- lae Lupu, presedintele Partidului 
eparte in numele unui cOlisorţiu p'reşe~inte, cf cu proximul tren tiv:e1e ~rălate mai sus ~. A. Ţărănesc, ca ş~ful nostru politic, 
ou. s a re ntors la Arad. N.' C. n a putut depune hstă. cere concursul şi sprijinul in .. 

:on! Aşa ne-am despitrţit, cred nu din In N.r. ur,mător. a.l gaz.etez.· din. în :,.fata urnelor toţi aderentii, tregei noastre ţărănimi şi in 
inG mea, eli am ~ămas in Liga 26 L - d - t - LAN C d b d 
e 8ub cond"ce,ea d-Iui Cusa, iar ~nz~, ? a mal. In !azm . sa .; • -.. e su con u-primul rând a membrilor Par-
micul Benea Q. trecut Impre","d cu desmmla lIsta publzcafa an/enor. cerea D-Iui Cuza sunt des- tidului nostru, sprijinindu-I in 
ruda la disidenţi. S'a mărginit să dee un comuni- legati de jurământul f~cut şi alegerile elector ale, votând 

__ , ".------ vor vota după cum le dIctează lista de candidare a Gu-
Harinpresia că nu i se va întâmpla nimic. Aşadar, când trebuie să se facă an- conştiinta. vernului in judeţul nostru, cu 
plu!§a a şi fost. Moldovan răspunde prin- cheUi şi să lovească in corectitudinea Din trecutul apropiat ne cu- semnul 1 
heU'un lung raport, debltând acelaşi a- şi Clnstea cuiva, acel act era petiţie n?~şt~m p.rieten,~i, precu~~, t~t Rugăm pe delegaţii .~i re .. 
Ml)lzaţluni la adresa lui Olariu. - căci avea timbru legal - iar când a~5.. ae illr;.e Ilo:; cu~Oa~teH~ prezentantii Partidului nostru din 

indt Ministerul dă în judecată pe Olariu, a fost vorba ca să-l tfiJg la răspun- ŞI duşmann: pe acela, carI judeţul Arad, să ne inainteze 
e aFşi ancheta ii fusest' favorabilă. Unde deie pe Moldovan, actul s'a prefăcut n~-au amemntat, că dac~ vor rapoartele lor asupra situaţiei 
t chiit mai fi PUlUt petrece aşa ceva, in scrisoare personală, cu toate că a.J.u~ge. la putere, vor des- locale şi activităţii desfăşurate, 
arafw cât la noi? Comisia de jud::cată era inregistrat În Minister şi deci nu fun~a LIga. pentru a putea si! comunicam 

să a achitat pe Olariu în unanimItate. putea in nici un caz să fie substras 
din dosar. Dezorganizarea poliţiei. centrului nostru, conform instru-

I tiB Când. am luat cunoştinţă şi de acu- S' d ' 'f ~ t 10 momentul revenirii, În fruntea c!iunilor pr:"mlte. 
foarţţiunile ce mi s'au a,jus, am cerut a găsit aşa ar un mmls ru In ara orefecturei de ~')l'ţ't! lv.:ai.:, i:l a.IUI 
:. T~ se facă anchetă şi Moldovan să românească, ca sA SCOrlt:i (ta dUSil'· Zamfu' FlIott, d-sa il constatlt că vechea 
:erc!>vedească acul.~ţiune:! că eli sunt acte Înregistrate şi care trebujau să organizatie a fost deşurubată corn
turiifieten cu Olariu, fIindcă Olariu e bogat, rămână acolo, numai ca să-şi scape plect, în special în ramura destinării 

I alte cuvinte că Olariu m'a cumpărat coada de topor de răspundere t fond'.lrilor băneşti. Din anchetele fă
cute în rândul intregului sistem fune-

lici 1 blnl ca să-I apăr. Cazul e foarte grav, el dovedeşte ţionare~c dela această înstitutie, reese 
Pri In acelaş timp, am luat măsurI să samavolniele, autocraţie şi pune în că vechea conducere a fost fără nici 
I ~ adresez şi parchetului, pentrucă urâtă lumină moravunle de la noi. un fel de pregătire orgaaisatone, fapt 

r~;tf fost calomniat prin scris. Acum insă putem răsufla. R.:!gimul care a cr("~at abuzuri din partta unor 
n I,De fri· p ":. Moldov'n I'-a scrl's foSttlLUI' , b r '': \ t a:~u:;):ti f:.:::ct'o::a,;, P:-l~t;c cari <l.r:1!r.-~ci .. - l S a p!'~ llŞ.t, gOl~:t I..~id pli ue cum . 
:a ' tim pe cel mai caracteristic, ac~la al 

Cu frăţească draboste: 

Pentru Comitetul Executiv al Paft. Tărănesc 
de sub preşedinţia D-lui Vr. Nicolae Lupa.. 

ORGANIZATIA ARAD 
Profesor advocat S. şi publicist 

Dr. Dante QllImnan şeful organizaţiei. ,_" 
Dr, ioan Pleşa, medic. 

Ioan Costa profesor. 
Siefan Krammer delegatul şvabilor. 

[o;m Oe!c:trfeanu învăţător. "(.../" ' 
Ioan JoIi primar e:onom. 

5e îlinistru GoldJş şi acesta, ca să dis- nu a fost un 'alt regim gonit. E~te fostului director. Arcadie Giulan care 
gimrră urice urmă de calomnie, a luat răsplata bine merit[1tă ti. fărădelegilor s'a dovedit că inducâod in eroare Ioan Popa econom. 

n dosar actul prin car~ eram acuzat. şi a corupţiei a acestui regim de odi- buna credinţă a d·lui Mllţ:U, fost pre- 1, Cri$tea industriaş. 

Oh. Bozgan econom. 

Cercetând dosarul, iată peste ce am oasă şi tristă amintire. fect de poliţ,e diumist, a săvârşit nu- ._ ........ _ • .., ... '" ___ .... _.., .. __ ......... ..,_ ..... ~-_ • .., ... ____ ....... 
S fi 'd â D 1 ' G Id' meroase neregult cu eliberarea paşa-

di It, scns e m na ~ U1 o !Ş, Vasile Niculeseu, poartelor. 0-1 Zamfir Filotl titularul 
aă c ~Scrisoarea personala, fnregistrată de drept al prefecturel de poliţie lo-
t ~ Nr. 81939 din 1926, August 2, am cale, in urma dezorganizării găsite la 
:>sarrtras-o fiind o scrisoare particulara a instituţia sa, a luat urgente masuri de 
oru(;lui Moldovan către subsemnatul şi Vineri 1 Iulie c. indreptare. căutându-se a se g3~! r.:lO- PfiRrmUh!.!I nf1ţ!0!1ff!!" !!~~t:Rf!!!! 
lundjre din eroare direcţia 1 a lnreeis- T -._ ..... " I d(i.Htn.lea îmbunătăţirii stării materiale 
îlld~t-o, fără a fi o petiţie". "r~~~~;;""iiîiiOUa a corpului sergenţi10r de oraş, precum 

mera .. Bucureştt, la 10 I JV I 9.:6. şi a celorlalţi funcţIonari cu mari gre-
li sii (ss) V. Goldiş. apare zilnic. utăţl familiare. 

Dotati lista • 

Votati I 

I 
! 
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P3~ 4. TRlBUNA NOUA Nr. 

'Inforntatiuni , 
Rugăm pe toti prietenii 

politici eari organizează ti 
tin Întruniri În întreg cu
prinsul judetului, să ne a
ducă la c u ~ o fi tin ţ ă, pe 
scurt, cum au decurs ace
ste Întl~uniri sau consfătuiri 
'Ii cine II luat parte la eie. 
- Corespondenţele se tri
mit ziarului, la redacţie: 
Bul. Reg!na Maria 12, E'iaj. 

• Un amical s: himb de telegrame 
a avut loc. cu prilejul instalării la 
cârm ă a guvernului Brătianu, între 
primul ministru şi ministrul de ex
terne român şi domnii: lrlarincovici. 
Beneş. Poincare, Briand, Baldwin 
şi Mussolini. 

• Cabinetul I. I. C. Brătianu 
s·a compledat prin acceptarea dIui 
N. Titulescu. ministrul tării la 
Londra, de a lua portofoliul ex
ternelor. 

• La Viena procesul D.nei Oroză
"eseu, sotia şi asasina teno.rului Oro
zăvescu, s·a terminat prin aducerea 
de către jurati a unui verdict negativ, 
pe baza căruia, Co.nsiliul a achitat pe 
acuzată. 

Cu începere de la 1 Iulie 
c., adică odată cu numărul 
viitor, "Tribuna-Nouă" va 
apare zilnic. 

" MinistulIl de Finante a trimis celor 
lalte ministere o circulard plin care 
araM cd 1, gea almo7izarii se aplică 
"uma; 'II ceeace ptiveşte sporul. 

Nu este admisă nici o inollliwe cu 
prilejul aplicării acestui spor. 

• Zilele trecute s'au Întrunit în Bu
. cureşti, inspectorii generali ai invătă
mântului primar, spre a lua în cerce
tare modul de Înaintare la gr. T. a în
'fătătorHor şi Învătăfoare)or din Întreaga 

tară. 

Şcolare. 

Duminecă 26 Iunie a avut loc la 
Se. No.rmală de învătători din Arad 
serbarea de fine de an şi impartirea 
premiilo.r. Au luat parte pe lângă co.r
pul profeso.ral al acelei şcoli, parintii 
elevilor precum şi numeroase perso.ane 
no.tabile din oraş. 

Pro.gramul bo.gat şi variat a dovedit 
t.dată mai mnlt că pro.feso.arele- ŞCo 
normale nu se mulţumesc a-şi face da
toria perorând rigid ex·catedram ci se 0-

cupă în de-apro.ape de toate manifes
tările elevelor Io.r. 

Ceti!i şi Tilspandi~ It Tribuna 
Nouă", singurul organ de pub
licitate românesc, din oraşul şi ju
detul flrad, 

• A produs senzatie falimenlul fau
dulo.s al Băncii Sârb eşti din Timişo.ara 
La co.nducerea acestei bănci aflându-se 
nişte străini fără prea multe garantii 
mo.rale, imprudenta mai multo.r Bănci 
şi depunăfori, a pro.vocat O. ruinare ge
nerală. Astfel conducătorii băncii cari 
numai sârbi nu erau - Rayna Rosent· 
hal, Hanska şi Lo.ewinger - au trecut 
grani1a cu geamantanele pline cu mi
lioane de lei şi delari. 
Păgubaşii, îşi dau cu capul de perete. 
Şi vina in mare parte, O. au loti ei, 
Prea sau încrezut în nişte venetici cari 
s' au abătut prin Timişo.ara, să se pro
copsească. 

Şi s'au procopsit. Rămâne de 
văzul dadi justitia va şti să descopere 
toate dedesuplurile acestei afaceri fra- . 
uduloase. 

* MinistrGI de Război a intocm:t o 
expunere de motive per:tru acordarea 
amnistiei Ileoerale - C0l1s1!:ul de mi
niştri de M3Iţl a hotărât normele după 
cari se va face- această amni~tje. 

* Dl N. Titulescu. noul ministru de 
externe, soseşte in Bltcureşti -Du 
minecă 3 Iulie c. 

*!!MW 'WWM'1"W w 
A murit Vasile t'ârvan. 
După lungi suferinţa a murit 

ilustrul om de ştiinţă Vasile Pâr
van. 

Defunctul a fost un reprezen
tant al istoriografiei noastre pre
istorice şi arheologice. Vasile Pâr
van fiind directorul şcoalei române 
din Roma, a prilejuit temeinicia şi 
solidarizarea apropieni culturale 
româno-italîene. Moartea Jui Va
sile Pârvan Insemnează pentru 
ştiinţa românească o pierdere ire
parabilă iar pentru Academia Ro
mână şi Universitatea din Bllcu
reşti, un loc pe care nimeni nu-i 
va putea ocupa. 

Fie- i memoria veşnic binecu
vântată! - + 

~ ... "".,.., . ... 
Un şef de gară, elector eu 

aspiraţii inalte. 

CE A 
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FACUT AB~ 

Un 

Partidul Naţional-Liber:i:~ 
Când a fost la guvet-

Red 

In cei din urmă 4 ani de guvernare s'a înfăptlB~L 
o mare operă constructivă l'lar 

Cifrele sunt mai tari decât vorbele. Alegătorul nu-şi poate 
mai bine seama asupra operei săvârşite de un partid, peniru 
cânUiri puterea sperantelor ce-şi poate pune în el. decât cerce\î
bilantul activHăiei unei epoci de guvernare. 

Când a venit în 1922 Partidul Naţional.Liberal la cârma St. 
lui. siiua~ia era mai mult decât îngrijitoare. Se' votase în H19, 
sub un guvern liberal. relorma agra:ră, dar nu se împ~rtise apr01C' 
nimic din pămânflll expropriat Ia fărani. Finantele statului e: 
jalnice, iar creditul tării în sirăinl1tate aşa de zdruncinat, in 
România, nepuiând plăti nici dobânzi1e imprumuturilor ce făcI 
era socoiită ca o fară în faliment. 

Dela 1922 şi până la Nartle 1926. Partidul Nalional·Liberal . 
sub pre~edintia d-Iui Ion 1. C. BrMianu a săvârşit cea mai s~~; 
toasă operă constl'ucfivil, şi anume: v 'ea 

1. A INFIINŢAT 11 MII ŞCOLI PRIMARE PENTRU ŢARJuj I 
Dela i864 si până astăzi nu s'au făcui decât 10 mii şcoli. Oeci! al 
4 ani liberalii au făcut mai mult decât s'au făcut dela 1864 până la 1,utf 

2. A CONSTRUIT PESTE 7 Mit LOCA' URI DE ŞCOLI ŞI A u.:a t 
PESTE 120 Yt~LlOANE LEI PENTRU BlSERrCI. In total pentru şCofcol1 
biserici liberalii au dat in 4 ani PESTE 10 MII DE MILIOANE. me 

3. A sporit ldnrile funcţionarilor, dela 3 m1Harde lei pe an, h:un 
MILIARDE lEi. em 

4. A impărţ:t locuitorilor peste 8 MlLIOANE DE JUGĂRE de Pămfaf~ 
rămânând sA li se împartă incă 2 m!ltoane. IUÎI 

5. A pUtit toate datoriile făcute de guvernul dInainte şl a re~ut 
datoria tărei în străInătate PLĂTIND, IN 4 ANI PESTI! 19 MlLlAwm, 
DE LEI restabilind creditul Romântei în 6t1ăinătate. : 

6 De unde bt: gelui StatulUi in trecut se incheia cu deflcite1

t 
te 

2-4 miliarde pe an, bugetefe făcute de liberali 8U dat in ffecarelr~L 
excedente mari. IN PATHU ANI EXCEDENTElE AU INTRECUT 15 je 
UAROE, ~ 

1 S'a schimbat legea dărilor făcută de guve1'nul dinainte şi stau~m 
dări MULT MAI MICI, MAI CU SEAMA PENTRU POPOR. t~ci 

8, S'a sporit bog-iitla tărei;~producţia _petroluiui. că!.!,unHor .!l ~ţl~ 
minere uri a crescut foarte mutt. De unde valoŞt'ea "roduct'tmelloq_~ . 
la 1922 DE 4 MILIARDE, LA 1926 EA S'A URCAT LA 16 MIL1AR',J 
Industrtile stau indoit, comerţul a făcut mad progrese. uu 

9. S'au reparat mLlte dm şosele; s'au făcut foarte multe poU,. 
S'au reparat toate drumuril~ de fier distruse in război. In timpnlll • 
vernărei liberale s'a indoit numărul locomotivelor. Persona1ul a ~irr 
mult mai bfne plăt,t ŞI ma' bine trstat. rii 

10. S'au infiintat noui birouri de plas'ua pentru muncitori; s'a desVl.rtl 
învătământul muncitoresc; s'au construit căminuri de ucenici in valoare de p'mi 

20 milioane lei. S'AU INFII"TAT 14.400 BIBLIOTECI. a~oi dispens3re, sp~că 
elc. ~'au sporit pensiile lucrătorilor DELA 12 LEI LUNAR CÂT SE PlĂ~ ~ 
MUNCITllRllOR IN 1922: LA 500-1200 LEI LUNAR. S'a dat un mare sprlp 
avânt bancilor populare şi Cooperativelor sătesti Pentru aceste bănci şi ~dl 
peratlve s'au dat ejlitoare de peste O MIE DE MllIO~ NE LEI. Pentru spital!np 
teşti s'a dat peste DOUA MII DE MILIOANE LEI rti 

II. Armata la 1922 ara a!Jroape neimbrăcată şi fărl mijloace. Bugetul s~ 
era de un miliard pe an. LIBERALII l-AU DAT PE,TE CiNCI MILIARDE DEti• 
PE AN. S'au intemeiat apoi În ţară fabrici pentru a se lucra tunuri, ObU2!t~ 

• Se aduce la cunoştinta Ono public 
că Marti 28 Iunie ora 10 a. m s'a de
schis in IDealul din strada Brătianu 9 ex
pozitia de lucru de mână şi desemn a 
elevelor şco. atei profeSionale de fele 
din Arad. Expo.zitia contine lucrări 
demne de atentia o.no.ratului public, de 
aceia rugăm şi invităm pe cei intere
sati să O. încurajeze cu vizita. 

E vorba de d-l Serb Milan şeful 
gărei Conop. O-sa ca un şef de gară, 
cu venituri frumoase işl permite luxul 
de a lipsi dela serviciu de 2-3 ori 
pe săptămâna, pornind-o tn prcpa- vagoane, lp 
Randă curlML. dbidenU. Deşi băI8t ~-~-~-.~.~'~--~---~-~-~~.~,~.~'~~~~.~_~._k~'~'~~'~*.~-~~~~U~-~~·_'~~~-~·~~-~~r 

Direcţiunea. 

Expoziţia şcoalei normale 
de fete. 

târăr. a ajuns şef de gară multumltă 
temenelilor pe lângă d-l Ciceo Pop ... , 
şi ca să arate pu blicului călător, că 
în ţinuturi arădene, crucea încârligată 
are adepţi, a dat ordin ca această 
cruce să fie vopsită cu albaliitru pe 
chiar pomii gării, a cArui conducător 
este. Faptul afişat însă, nu'l impt:dică 
să primească oDorare .... benevole dela 
firmele evreeşti, cere Încarcă in gara 
d-Iui Ser b şi d-l şef de gară o face 
pe electorul cuzist dizident, sperând 

In ziua de 22 Iunie Q. c. şcoala că dat:ă au fost Parlamente cu oa-
normală de fete din localitate şi-a des- meni complect nepn gătit! pentru atari 
chis expoziţia, de IlJcru manual, Q sfâr- chemări, ele se mai pOl repeta şi in 
şitului de an şcolar. Din crle patru viitor: naţia filrdu-I recunoscătoare, 
sectii exponente: 1) ţesător/e, 2) cr01- îl va instala În UDul din scaunele, din 

dealul Patriarhiei. D-I şef de gară dela 
torie şi UngerÎe, 3) gospodărie şi 4) Conop se'nşfală însă: băutura cuzistă. 
desen, caDglofie şi ornamcntatie, prl- o ş1ie toată lumea că a luat naştere 
mele două sunt mai presus de orice in plvn;ţile averescane, dovedite cele 
laudd. Secţia tesdtoriet de sub con- mai falş'fil~toare. în speţă de scoa~ 
ducerea d.rei Mar/eta Ionescu aduce ~erea votutllor, din u!'n: ă ; şi se mal 

. ., t'l . I - I mşeala, nesocotmd ordlntle superioare, 
covoare ŞI per~11e ~n S I naţ!ona, In prin care un atare funcţ'onar este o-
all că,or combinaţii de culorI se vede prit a se pune În slujba unei orga
un excelent gust aTti~tic, Pe aCelGşI nizaţil politice, cu atât mai mult, când 
Irtaptă stă secţia cloitorle; şi lingeriei, o atare organizaţie propagă ura intre 
de sub conducerea d-ntî M. Dumi- frate şi friite, pactând mal bIne cu 

, . duşmanii noştri de veacuri. (Rugăm 
tTESCU. D-na.dlrec!oarf Consuela Lau- cetitorii a'şi aminti de declaraţiile dlui 
gier lmpreund cu intregul rOlp p,.ofeso- A. C. Cuza, la Budapesta, in decursul 
rnl, mn'iM fonf" fp/ir'forifl' n()n!~ire, "Mll1tJi trf'cl1t). 
* Tipografia Diecezană Arad. 
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Dotati Ifsta candidatilor Partidului national-llib~ I 
" aş 

- pentru oraşul şi judeţUl tIrad: 
LA CAMERĂ: 

General A. Văitoianu 
Dr. fi. Groza, medic 
Dr .. (jaziir m. (Chişinel1), aduocat 
Xeni (. fost ministru 
Ore Ursu 1., aduocat 
tpiscopescu n, aduocat 
Pleş Gh. t'1uătător 
Dr. Iancu fidam, medic şi agricultor 
Oerişân R" director de bancă 

LA SENAT: 
Dr. medic fI. Demian 
Of. Gh. Ciuhandu, asesor consistorl,ll 
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Dr. medic manolescu-Strunga, praf. uniuersitar. 
Coh~giul Consihi Of comuna~e: Dr. Sever .Ispraurr 
Colrgiul Gamerilor de Comert: TIr. M. Mărcllş (Circ. Cluj). _\ 

Cenzurat Prefectura Judelullli. 
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