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r 
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,,,Mâna guvernului, care DU ştie nici să tremure nici să şovăească, va 
i stăpâni ca şi până azi oamenii şi împrejurărileu - a declarat d·l prim-ministru 

1 D. Gh. Tătărescl1, prcş~dinte- datorită măsurilor noastre,' că în faţa cărl;ia sunt siliţi de spitale noui, am red"schis 40: blarea liniei Teiuş ApaMda 
! le cons~liului de m~niş!ri,.o făcut să activăm producţia ţării) să se încline până şi adver~ de spi~~fe judetene, ,am !ond~t' şi norn:alizarea lîni~i Cras-
~ la R{ldw, Q'eclaTallUnt dm care· ~'d tIA t ti" ~ . ') .549 dls!Jensare noUl cremd m na-Huşl, am modermzat 400 
, reproal1C€'m: j marm, expor u . ~ oa e, sa~~l noş,n. . "_ I acp[a,~ iim,n 1000 de posturi noui I km, şo:::ele având în curs 

Aşa dar, o parte din criticii. ramurtle economlel noastre! Un S,lll nu - am retacut de mediei pentru· ameliorarea dE" modernizare alte 540 
noştri tăgaduesc opera de conso i naţionale astfe~ încât: exce-; toate ~ .esortnriJe materiale sănătăţii şj',N higienei pubiice? km., iar datorÎU avântului 

llidare ce am săvârşit în ultimii: dentul babnţet noastre co-' ale- tă!~!, cate acum peltru-! Da qif np - am pus in gospodăresc, am putul por
i patru .ani. 1 merciale s'a ridicat dela 2

1 
ani se soi'itt';) Între n~Lni- !ucrarf! r;;;iile ferate Baba- ni campania pantru repara-

In faţa ţării eu înlr{!b pe a'T d . Vt t A 1/ L • 1 v -l 'ci ? I • , '" jillllar e Juma a e 1D anUl1şLe ŞI Ql'SnaUe) e. j dag-Tulcea, Resiţa-Caranse~ rea tuturor şoselelor lăsate 

,a mI iar e In ,inu <, a ( 1.; m,n, 1'1 cupnn-, beş, Ilva Mică-Dorna Vat- de multă vreme in părăsi-
ceştI cnhr.l; 11933 1 9 '1' dAI [t· 20 1 .• bă' . 1 ' , 

,...Da. sau nu'" - 1936?_ .---" .. ~,~ ~.~<,- z~~..cel~:"'il",.~~I.:la.JllJ:.-.illJap--~trei Bum<rreşti-Livj:zeni duJre? 
i D r tum ale guvernafll noastre? l' , , 

, 
~ ,. a SilU nu - am lacul 

Da sau Du - alllll Infăp. " . ~ d Da sau nu 1 
• o pc ... ea e proiectie lIit Programul de Vi-l-tor 

lod .... re. refo ..... ă • ! I I II' d l' D<t - răsp"nd evidenţa 

1 
d II 6 I aur CU lur ŞI" e 'Va 02"1. - I 

co ......... i .. II alo i OI', la-, f . h~t'J d bt h": 
fă de C!.r. ' .. el l~tJf an'.- i .~ar. a tuturor produs~- Şl rea 1 a,l e e SU oc 11 i Programul nostru de mâin€' , conlim;a <'cţiunra noaslră de 

I ţ "". "" 1110 .. agricole dând pulinta noştri. 1 e~te un program de muncă şi I gospodărie care a dat in toale Ir Ollll'e lIe a •• aser ... n.pu_ o I I I ~ l 
1.· l ' o I d LOI 'i' agr .. ::u lori or nO'f!ri so-şi Da - răspunde b<ma nu un program de agitar~. ~ domniiie în acesti ultimii patru , loc.oose 11 aIn e.ro I ~ ~ • ' 1· . - ' . 

i. f{ I I d .>! I DIIareaS'l:a ... eudu ... ile '1 d' ţ ~ Ce vom face mâine? am atat de numeroase Şl strl· ; illl le pen ru. oua oal'a cre In a. " f. 
't~ W • I y Da sau nu - am reuşit ~ .,. d Vom continua în primul rând' tuclte roade. 
: araDUlIlIea no."" l'a, re. y l""1li- - .... p .. - n_-; " _ _ _. I Vom conti::.ua într'un ritm şi 
născând in aceli!c liuap' sa mărim produc+ia non~tră alt ... ; -.bi.· c: ..... _ 'acţll1nea noastra de mtanre a . <d tă l"t' v d :''P, ~ • ~,- ",.. ".. t mal rapI aceas po 11Ca e 

lered"ul !fI re.ducând pa-/ industrială in aşa măsura! ..... d,. __ .zU c: ..... __ : A~~ate~: a Şco.alel) a B~sertCll, a t cons~rucţi~ şi ,de consolidare, 
I t::ea !fi liniştea int .. 'o ,ară' A A t f b . '1 . . 1 1 ... _d bâ.fii .... ii d~ I Sanatăţu Publice, pentru care dar In acelaş hmp vom face o 
1 Imca a tICI e ŞI uzme e u·· :. I ' . . ,. 
\ lulLurată 'f , A, ... ~.~.i~ .' "cati .n- am .. c~rut In trecuta guvernare: hotăntă polthca de lDOlre in 

O ,crează aZI supramcărLate. ••• f 1 ţăru Jertfe fără de număr, Vom I toate ramurile vieţii naţionale. , a sau nu - am reaşe- d .. 1" e.~...... c: ... ~ ~.-e comenZI, ŞI une e dm Î .... 
tat ordinea în finanţele pu- , '1 ~4l!!' ... z ................ .-e- R f A iii 

bl ' A. h ' d ']_.1 b t ele nu mal pot sahsface~I~~i c:: • .edi_f~.' ~ .. - e ormele d\e I!la!ne 
Ice h1C elD c'c UI uge e- nevol'le ţX_'I'? I •• _ 

, • , , • A eul ! .. te n_ ,..~. _.~a ... 
!l~r deflCt~are SI maugurould 1 Da sau DU - ana i .. Iă_ ...... dă _ic:I să ..... dă_ Datorită chibzuinţii şi price-
jClclul bugetelor excedenta- lur",1 .~ .... jul. astfel ilO- t . In ziua votului fiecare român perei noastre, ţara are azi fi-
Ire ? < ',Câ ........ ai eJl:islii i .. talf'iiil Sa tcdtească Întrebările acestea nanţele publice consolidate şi 

Da sau nu _ am plătit lucrători cu Lratele nein I şi să răspundă după ce a lăsat jzvoarele bogăţiei ei sporite-, şi 
I t ' t t 1 f '1 ld' .reLuiotate' I să vorbească ia el numai glasul putem astfel înfăptui azi ceiace 
a Hllp oa e e un e, so e- . . , 1 t . fă t' , V 

tfă pubiică, 

Munca tuturor, disciplina ge
nerală, colaborarea tuturor cla
selor vor da viaţă reformelor 
care aşteaptă înfăptuirea lor, 

.. . ... Da sau nu _ am legile- drepteI Judecăţi. nu am pu u m p Ul en, om 
e, penslUfllle ŞI furmzoru . Du sau nu _ am creiat 18 putea deci inaugma era refor- IDvesti~ii Doui 
, t tI'? rat pentru pnma oară pro- ~ , a u UJ + ,.., mii de p:-sturi noui de invăţă melor având drept scop: ridi-
, O Itectla munCll naţIOnale, des-It . '-ţ r .. · 1 cllr"a vl'eţ\'t' satelor, l'nsta~rl'r6a Anul 1938 va fi în primul I!II sau nu - .... «:on80- . A A • • Ori, care vor mva il pf' ,ill P u- ... ~ 

Ildai datorIIle 'olerne in chizand Romamlor JOCUri de' garifor noşt7i cartea dădăfoure clasei muncitoreşti, punerea in rând anul a noui investiţiuni şi 
1 I ' ă ~ ă . A L~ ? 1 a mari lucrări de interes ob~ l'. o... de ~o Miliarde munc pan· aZI mcwse. de lumină şi de putere? va oare a tuturor bogăţiilor tării 
'Il , d d ' . d l' .. , ştesc, care vOI' de.chide noui 
'1 el, ăc:ân .. 'SPB"" a.-l Da sau .... - .JID făcu. Da sau nu - am creial 4 mii ŞI espo IhclaDlzarea totală a vi-

d ' .. S 1 perspective de desvoltare mate-r-osfera e neÎncredoer. l execularea JID.relui p .. o· de şcoli noui pentru adăpostul eţll tatu ui-
_., I I dală şi de propăşire a ţării ~a ..... n6Iura St.lu u. ro-, ora ... de i .. zellirare a ar. şcolarilor noştri? In acest împătrit domeniu se 

noa,slreo ilBân " ! llIIIatel in«:epul de gu ... er- Da sau nu - am CT~iat noui va desvolta acţiunea novatoare Uzine DOui pentru transforma-
I Da sau nu - am redus l n .. 1 adual, <o ... eDU de 2 .. codrI! de disciplină naţională a guvernului <::ăIăuzit in . per- rea industrială a produseloragri
Icuponul datoriei publice, llDlllarde de Iei, plătlnd pentru finfrelul nostru, pre~ă- manenţă de crezul nafionalismu- culturii, silozurinoui pentm valo. 
a cărui :plată am găsit-o' până .zI efecilT 10 ... iliar. tindv~l astfel mQi bine pentru lui constructiv. rifîcarea cereale1or, uzine nou 
Suspendată, făcând ţării' în 1 de lel •• i punând astfel misiunea ce trebue să indepli- Infăptuirea acestor reforme nu pentru sporirea producţiei auru-
patru an!, o economie de 6 j a~~a~ •• ~e druDlol inolril nească în viaţa Statului? se va face prin acte de violenţă t1ui. pentru fabricare a aluminiu-

miliarde 721'· milioane lei? 1 Ş. Intanrd'f Da sau nu - am creiat şi de silnice, ci numai prin o ~ lui şi a cuprutui~ uzine noui 

O 
"Iv Da sau nu - am dat un 700 de parohii noui, pentru mai raţională organizare a mun.: plo'ntru transformarea materialelor 

a •• u nU -.... an a. '1 d" '. cii ţi l' A prime necesare l'nduslril'lornoastre 
lural conl .. olul .lrăI" a-: nou lmpu s a mmtstraţlel sporirea slujitorilor Biseri- TI:] ona e, plln punerea 10 

'1 1 f d l mişcare a noui c<lpitaluri şi în nOUl pentru translormarea câne-
supra flnanfelo.. Slalu-j ~ca e, s ,ărâm~ ,cătuşe e cii ce ~întreţin Hacăr a cre- special, a capitaluritor româneşti pii şi a inului se vor ridica în 
lui'f i blUrocrahsmulUl. ŞI am fă-. dinţei strămoşeşti? şi printr'o totală re\ÎZ1lÎre a tu- curând pe tot cupl·tnsul ţării, 

Da sau nu - am reuşit, cut acea operă nospodăreas-1 Da sau nu - am (:reial 80' turor pr;lctl·c"I(· ... d','n ţ'l'ata 
S .. noas- (Continuare ro pa!!, II-a} 
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• 
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2 .1G R ANI T A" 
--------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------- -
Semnul partidului· naţional-liberal 
Semnul salvării naţionale --• - *-=> 

• (Urmare tn pag, I-a.l. ,f găturile ce are in ţară şi în stră_ Iuliu Maniu, preş(>dinte de con sul a.dministrati~ p~in reforme I Nu se sporesc impozitele 
aducan.:l un spor de mflonre i inătate poate începe şi duce la siliu sub Regenţă. fanteziste neaphcabl1e? Forţele . ' 
agriculturii, industriei, comertu-I bun sfârşIt asemenea operă. ,In vremea aceia, c1evetitorii oculte au creiat legile de comer l' U~elc zlarJe ale

t 
~rfuPărtlţo.r. de 

1 " .. A t' . 1 d f t . l' d d opoZiţie au ansa m 01 ma Il lne 
U1 Şi munC11 romaneş 1. I . nu 1Qventaseră egen a orţe or o Cla Izare care au acor at a e-I xacte cu rivjre la stabilirea im. 

Numai guvernul nostru cu le- i ; culte j d. Maoiu a guvernat vărate liste civile favoriţilor re- pozitelor ~iitoare. 

Reformele muncitoreşti 
i cu puteri nelimitate, li guvernat gimului d lui Iuliu Maoiu? For-l S'a pretins chiar, că ~~ pregă. 
I .. constituţional" in sensul coo- ţele oculte au perfectat conce- 1 tesc .proecte de legi pnvltoare .11 
. cepţilor sale şi a guvernat "de- siuoile scandaloase şi atâtea con- 'modificarea actualelor legi its-

Deopotrivă, vom ridica nive- I de ocrotire şi de cultură. vor mocratic" in sensul ideologiei tracte oneroase? Forţele oculte I cal,e.. . It" . l't' . 
. 1 .,.. 1, ,... d'ţ' '1 1 !"Ial mu • unu oameOl po 1 ICI 

lut de Viaţă a muncllonmu 00-/ creta muncl10rlmll con 1 lUot e . sa e. '" aU persecutat industriile româ-, au purta t aceste inexaditaţi in fli 

astre. de desvoltare reclamate de nă·1 Dar ace~h dOI a~,! d.e ... guver- neşti, pregătind prăbuşirea eco lintrunirile electorale cu scopul ti( 
D.ifuziunea proprie~ţ~ .~divi- ~uinţ~le ~remu~ilo~ n~astre şi, nare con~ht~ţlO.nal_a . ŞI .. mtegral nomică ŞI şomajul? Forţele ocul I de a agit~ masele. , . . ,tI 

duale in masa muncltonmll, spo- lLvorate dm sohdarlsm ŞI respec· I dem?ctr:lt~ă .at
i 

d Iw. ~an1U, r~- f te au instaurat legile demagDgi- Jnleresandu-ne dm nou la lD.1' l mi 
. . 1 d' 1 d ... . prezlO .. ŞI aZI n amlOhrea ţăru, I nisterul de finanţe ni s'a des-' 

ruea aşezămlDte or e asl.tentă. tu emOllăţl1 omeneşh. ani de adevărat.l catastrofă. ast- ce ~are al: ]ăs~t in părăsire dru- mtnţit in modul c;1 mai hotărât !i 
fel încât cu drept cuvânt ţara se munleromaneşh?Forte1eo culteau asemenea fanlâzii. 1'" 

Guvernul şi ,\rdealul ridici şi intreaba pe dictatorul de pălmuit ~em.nit~tea ţării 1 Fo~,p]e Sub nici o formă_ şi nici într: 

1 
eri, care se plânge azi ci nu a' oculte au lmpledlcatp~ d. !\tamu să ttn :::az. ~u se prcgat~sc sporun ro 

"In aceiaş postură neprielnică se vendicăm ca una din înfăptuiriI,. putut face binele ce ar fi dorit I transforme lara intr o Arcadie de lmp~zlt,~ ., . pu 
• f .. f d' . In ulhmn dOJ anI, d~lontă pc-

aşeazi d Iuliu Maniu şi când r.e]e mai importante ale guver- din pricina fo'ţelor ocu1te" encltă. aşa cum o 1..1ă u1se 10 rr' . n l' , ICI 
• .. FI" 1 f b· . zece ani de frlmântări şi de a po t leei eCOn?mlCe a b~vernu UI 

mă acuzi el nu am cerut cu năm. , orte e OCU te au Icut uge-;, .? toate cheltuclde stafulUl au pu- vr 
prilejul fo~mării. guvernului cola- lată ce a făcut pentru Ardeal, t~le inflaţ.ioni.~t~ cari au fost,ori-I glti:!;~ 'tntrehările pe r.are o tară tut!i aco~ente pe baza actual~-
borarea meiunul reprezentant al guvernul nostru. glDa haohzăm fmanţelor publice? /Întreagă le pune d lui Iuliu Ma- lor lmpozlle. 
Ardealului şi cl dispretuesc ast- Ce a fleut d. Iuliu Maniu pen- Forţele oculte au provocat hao-j niu. ------------
fel mâDdria acestei provincii. tru Ardealt în timpul guverni- Ţara infierează politica 

Afirmarea este in primul rând rilor sale? O reactiune necesare periculoasă a d-Iui Maniu 
inexactă. Doi reprezentanţi ai D. Iuliu Maniu obtşnueştl să IndrăsneaIa d-Iul Iuliu Maoiu. roc 
Ardealului figureaz,ă rrintre Mi- vorbească din când in ,ând in. D. G, Tăt~rescu. a incheiat de- Nu ne vom lăsa impresionati care a vrut să ţinl ° întrunire. I Iri 
niştri azi în funcţiune. In de- numele creştinismului şi se ara-' claraţiile cu următoarele fraze: nici de agitaţii şi nici de ame- un Je să şi reediteze calomniile sa· .i' 

cursul trecutei guvernl.rii am. a- tă a fi un suf/d mOTal şi creş- Cu aceste scurte observaţiunj nin1ări. le politice, a fost infierat! de 0- • 

vut deasemenea ~in permanenţă tin. G'q a făcut pentru Biserica sugerate de cea mai nedreaptă Mâna Guvernului, car. II. pinInia
t 
publicăd al· ~Map't~lei. tf 1 ~ 

d 
• • runtrea 'Ul amu, as efa .... 

doi colaboratori ardeleni- Românflascd din Ardeal? Ce a ,i pltimaşe intre campanii, Cer ,fie a.ci să tremure ,i alei fOit zădărnicită şi domnii baţ- • 
Este drept că guvernele d-lui Idcul pentru B,serica Ortodoxă in numele Guvernului increderea să ,ovăi.scă, va stăpi.ai ca ţărănişti siliţi să plece cu forţa, 

Iuliu Maniu aveau o reprezen- CfJre a sulerit atât de mult in tuturor oamenilOl de bună Cre- ,i pâuă azi ,Î oameuii şi Ţara e sătulă de demagogia unui ca 
tare ardeleană numeric superI freculul vitreg al neamularhostru? dinţ!·· imprejară,ile ,i ya •• icara p~rtid pe panta n.eputinţei. ~. IN 

oară. Ce a realizat insă d. Ma- Ce a făcut pentru Biserica Unifă.! Nepăsltori in faţa coaliţiunii mai departe tării lini,te. ,i plt~la a d~~ o l~ct~e d~ti- • 
. tudlne pOllhcl '1 1 a chemat pe tii 

nil! pentru Ardeal şi ce am rea că/f!ia ii aparţine? D 1 Mamu urii şi a neputinţei vom merge o.dallea de care are nevoe căile ordinei şi legalităţei pe d.. G. 
lizat noi ? ~ om de cultură, Ce a fdeut pe drumul nost .. u, pe drumul bi- pelltru propăşirea şi coaso' Maniu ' 

In decursul acestor patru ani pentru aşpzemint~le culturalI alti ruinţii prin muncă lida .. ea ei. Ţ':Ira ii spune d·lui Maniu; de. 
de Ifuvernare, având de luptat Ardealului? D 1 Maniu, caf:ef N0111 program de infăptuiri va Conştienţi de forţa noastră. prÎ'l tul CII politica d tale periculoasl . dar 

5 y • " x l' j t 
cu toate diEicultăţile crizei eco- al guvernului, a putut cunoaşte fi pus in executare imediat du- vim cu incredere ViitOI ul neclin- Şl v~n.moas .. , c c~ ea are nnoe 

, , •• de hnlşie, pace Şl mUDcl tai 
n0mice mondiale am acordat problemele economice ale Arde- pă alegerile generale. tIt\ 10 hotărart-a de a ne face, Muncă reală. pentru consoli- tr~ 
totuşi intereselor ardelene o pro ulu/ui, Ce a fdcul pentru solu-I Acest program va fi executat datoria in slujba Regelui şi in darea şi prosperarc1 neamului ali 
movare şi o ocrotire pe care pot tionarea aceslor problf!me? Ce . pânl la capăt. 1 slujba Ţării. românesc., tic: 
să o calme fără de prE:;cedent. a făcut pentru industria Ardea- I 
Ne·~*~d~ ~ re~U ~fui?~a~~p~~rom~-----------------~-------------------~ 

si creiem in primul rând noul tul Ardealului? c.P. a făcui pen
posibilităţi de dezvoltare pentru 'ru instituttlll financiare Tomâ
economia Ardealului şi in spe· leşti din Ardf!al? Ce activitate a 
eial pentru aceia agricolă, ciu- lesfăşurat d Iluiiu Mania pentru 
tând şi găsind noui debuşeurJ acest Ardeal? Nu cunosc această 
pentru produsde ei i datorită activitate şi nimeni np o cuno
politicii noastre. crescAtorii ar- aşle. Dacă ea a existat vreodată 
deleni Iş.i vând azi vitele cu in dt/cursul guverrărilor sale a
preti indoit faţă de preţul de lunci ea s'a desfăşurat incognito 
acum patru ani. pe pământul ardelenesc. 
~ lAm stimulat apoi şi am ocrotit Greşesc - istoria Arde-
toate industriile ardelene. Ur- alulw va reţine drept ope
mare a acţiunii noastre toate a- ră pozitivă a guvernărilor 
eeste industrii sunt in stare de d 1 . 1 l' M' . 
• fl' A . t· 1 - UI U lU aOlU penslOna-
10 onre. m crela m ace aş " 
timp industrii noui. Mai toate rea funcţlonanlor unguri, 
indusbiile de război nou creiate cari refuzaseră să depună 
au fost aşezate in Ardeal. La jurământul dat.'ril Statului 
Braşnv, la Zărneşti, la Orăştie, Român. Această reformă 
la Ayrig, la Cujir, la Petroşani stă Ja activul guvernări d
s'au făcut investiţii de peste 1 lui Iuliu Maniu, la capite
miliard, care vor da un nou im- luI .,promovarea naţiunii 
puls desvoltării economice a Ar majoritare'. 
dealului. Am ajutat ioshtutele de 
credite româneşti din Ardeal, şi 
prin acest ajutor ele s'au putut 
menţine şi inflori. Am ajutat 
Şcoala, Universitatea şi Biseri
cile nationale din Ardeal prin 
infăptuiri cari atau vii pe tot 
cuprinsul Ardealului. Am ince
put in Ardeal acea operă de 
reparare istorică pe care o re-

De ce a căzut 
d .. Maniu? 

Vorbind de atacurile d-Iui Ma
niu, d-l Prim· ministru a spus: 
Că dacă a fost un om care a 

guvernat vreodatl fără de niet 
o stavill şi fără de nici o in
gredire acest om a fost d. 

PIrIi.. dati .. ici..... ....ot 
"Totul pe ...... 

'ei 

1" 

Acest partid a decl~rat că a doua zi după ce ar veni la I 
putere, va încheia o alianţă cu' Germania, care luptă pentru ca co 

ungurii să slăpânească din nou Ardealul, şi să rupă alianţa noastră .!~; 
cu Franţa, şi cu Mica Intelegere, care apără la olaltă cu noi, AI 

m. 
teritorul nostru. de invazia străină. fi 

Partidul,_Totul pentru tară", vrea săf!~: 
desliinle:e Parlamentul şi deci dreptul.dei!~' 
vot, pe care Partidul National-Libera~ l-a dat tărănimii, pentrul 'fi 
ca aceasla să-şi poată prin, trânsul apăra dl eplurile şi interesele, :j 

In ziua care (ăranul nu va mai avea dreptul de voi. ~c 
,OJ 

el va cădea iarăşi în iobăgie. tiei 

Pierzându-vă volul obştesc, veţi pierde pămânfurile, ci~ 
pădurile, primite odală cu volul universal. " nij 

Partidul uTotul pentru ţară" nu poate înoi şi ridica ţar~:: 
după cum făgădueşte, fiind alcătuit din toţi politicianii cari a~ lm 

fost goniţi din alte grupări, sau n'au putut ajunge în alte par~!! 
tide, nefiind buni de nimic_ 

-".~ ..... ;.--~---------
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.Volati lista No. 1, cu seDlDul: 
--

P e d e 8 S U P r atu tu ro r 8, i n t ere s ele P 8 t r iei 
Declaraţiile D-Iui Consl_ 1. Brătianu, preşedintele partidului Liberal 

Cuvântarea d-lui D. R. Ioaniţescu 

Eri dimimuJ/ă a avut loc la I judece care din ele este mai fo- rei, că are dreptul să i ceară in
clubul flen/NI al partidului na· lositor bunului mers al treburilor crede rea sa. 
lionallibllral o pulerni,-ă demon-I publîce. De aceia lupta electorali, Nu vă voi desvolta nici ceia 
,fratie po!ilică. organizată in co- ar trebui dată pe principii şi pro, : <.e a făcut pa:tidul n?s~ru in Ire
man d, cadrele national liberale ~ grame, şi mai mult încă pe în-, cut, pe~truca ~omant,a m:re 

Dar toate acesle concf1p~' mit "Totul prlntru Ţora" 
tii originale sunt în pndunw I se prezintă alegătorilor ro· 
dă contrazic~,,! cu simtă- 1 mâni cu un atar* program, 

mintel!! şi cu inliresele po- aceştia nu pot decât să feS· 

porului nostru. pingă pe candidu tii CI el . al. Frontului Românesc" din l' făptuiri. pentrucă făgădueli nein- I de astăzI eS,te In, pn:n ra?d 
fI II " " • '1 1 opera sa. VOl examma Insă cela-
jud Ilfov. dephmte Şl chla' ne eahzabl e nu I f d 1 , It 'd' 

. b ~ t f . ă Y I ce ăgă uesc ce e.a e parh e ş\ 
In câtev. zde ţara tre ue sa, pO 1 puse Ul cump na cu o o-! dacă ele sunt const>cÎnle cu ele 

rosteascA in ce part,id politic işi I p.eri reală. pe care ,toţi ~ simt insuşi şi dacă pentru o tactică 
pune Increderea. Pun urmare, a-I" care face ca partidul ltberal,: electorală sau din cauza unor ne
legătorii t(ebue să ,tie ceia ce i după o nouă guvprnare de patru 1 mulţumiri, ele nil au părAsit ca 
vrea fiecare partid politic ,i să ani, să fi dovedit încă o dată ţă'llea ... e şi croiseri. in trecul. 

Când partidul supranuw : propune voturilor lor. 

P .... ;d ..... af;o .... I.'ă.~
.. i". alăt_ri de G .. rd .. 

de fer 
l' d I I Dar ceia ce este mai .traniu mocratiei luptând in contra Intro· 
..... e ,..-... pa.'; e e _ este că partidul naţional ţărănist ducerei fascismului şi hitl~rismtl-

P .... iid.:.1 ~. To._1 p~ .... _ Tcw • .-r... face un aşa zis pact de neaQre- lui în politica noastră intern~. 
siune cu partidul Gărzei de fer. Pactul de neagresiune ce a 

Mă voi ocupa in special de Se rosteşle contra df'mocra- .... .-r. __ •• de .~~ii- Un partid naţional ar trebui încheiat cu Garda de fer este o 
noul partid intitulat: Taful ppn- tiei, adică a drllplului c~ ar~ po- ~ii .. _ii ••• I să ~ombată atarii concepţii. Fiind renegare a trecutului său, şi o 
iru Ţară. care până acum nU porul să ia part~ la conducerf?a un partid democratic nu poate inconsencintă, pentru-că dl un 
• in.trebuinţat decât mijloace Statului, D sa e ptmlru politica D. Codrean'. declară ,,"'1 lăsa prin tăcerea sa câmpul a- avânt acelora cari concep dicta
utralegale ,i care a căutat să fă ilordedtcfatură: Germania şi 48 de ore dupa biruinţa celora cari caută să schimbe tura fascistă sau hitlerista. 

te impună prin teroare ,i a-,Italia.. mişcă-ii legionare Româ .ia m~ntalitatea slnătoasă a poporu- Motivul ce-l dă conduc'toml 
laSÎD.ate. In acelaş timp d-l Codreanu , 101 nostru. 

va avea o alianţă cu Ro actual al partidului naţional ţi-Să nu uităm că cel dintâi ,se' înfătişează inaintea alegători- ,ma l' Până eri era in luptă aprigă 
!' B l' l ă rănesc este combaterea dictaturei. care a căzut victima acestei lor şi face un aşa zis pact de l Ş1 ~r mu,. apăr toare a cu garda de fer. cari ii ame . t t' t d' t • 

, d ... d 'c .' It'" '1' I • l' t Ion aces mo lV es e lS rus m 
nenorocite. mentalităţi a unor ne~g"'est~ne cu uşman:l~ ,SăI e f' ~cef,J,a CU ,_ureI Şl~'V1.)-+1!i~~a, astăZI lnc H!le un, pac a~. pactul făcut cu partidul dictatu-
.tineri a fost Şeful nostru ION en: partIdul nallOnal-larllrl"sc. zaţlUnel creştme". De sigur: ga}andu se a comhate o'şte teoru I rei. 

I G. DUCA. I D·sa vrea o luptă civilizată, cu x d t" t' pe' iculoase şi pt>otru democra~ 1 D . 1 .. 
• 1- '1 1 d .' c:, sa nu es e In curen, ' l 't. t ă r e aCHa a egătoru nU pot dec4t Dar a.stăzi se pare că acea In alurarea VlO enle or j ar In j , ,. tism ŞI pen ru eJtls enta noas r f •. 

:.. de tiner' fanatisaf.: acelaş timo o,-ganizează bande i cu luptel p religIOase t'itre naţion;jJl. I s.ă c~n und~ pe acela can Se '0-
.rupare ~ ta , l h'tI . t . b' , hdanzează 1n combaterea pa r de doctrine streine au adop- de n€otegători cari lerlJrizeară r~Sl"mu I erls ŞI lsenca. Nu consideraţii de oportunism '. ..,., r 1-

, • 1 r G ~ . d L , • - ' d - lUI lIbera] ŞI Să'1 tnmltă ŞI pe u-tat altă concepţie acela de a sale e. rflcutul arzflf e rflr creştină, ŞI nICl cu dechra- momentan sau e suparare ... .. 
. trece de la trupele de asalt Ifa~e, că nu te foii incred~ î~ ţ ih' d-Io" Mussolini si Neuw: treb,uie să fie f~rul conducă!or al n~l ŞI .p.e alt\~ C?t la cot a~~să la 
ale GărzeÎ de fer la un par- pac1(,smu[ acestor trupe de tm ", fh ". I f '1 'unUl mare parttd. ,el si. Şl reVlsulasci. conştiintele 

ra , mtms ru a aC€'rl Of EI t bIt t 'şi să.şi reamintească că peste tiei numit: Toiul pentru Ţara. DJr Sf? pune chestiunea cum .. • . re ue să up e pen r u pnn· 
strelO" din Germama .... I 1 t- d t t'" . d . ă . t D nul Corneliu Codreanu, că vor asculta alegătorii făgădue- j • • • ~Pl1 natlOua ~I up an P~D r.u. pa lml Şi necazun omln an .e~ 

"ilanul noului partid. a dat pre lilf? aCf'luia carg Vrlla să suprime f Domnul MussollDl nU-SI s~gu:~nt!J. ,ţâre\, pent~u, a,nl1revl-, rese]e permanente ale patnel 
'fii un intlilruiew in care exp:ică cuceriri/e socialI! şi politice T€oli-' ascu ,. de gând "file şi sim .. zlomsm ŞI pentru pnnclplUl de-, noastre. 
t';JCfI vrea să reallZflzf! p~nt,u zate sub directia partidului na- i patiile când dt"c1ară fă V n~ 
I/flricirea României: lional·liberal? garill estt' într'adev~r m:irea C .. ~â ...... e .. d-I .. ; D. II. 
I • .- -. J- te. mutilată, că 4 milioane de ......... esc .. 
t .... p... .~.. ....... c.. .. ... · -unguri tr~t>sc în afară de . Am asc~tat. cu vie_ emoţie cu· J Ne putem prez~nta. cu crerun 
I Undl! însă d ,1 Codrflanu are pf?ntru chezflşuirfla lor conlra rfl- f,unhriile Ungariei şi cât 1 v.lntele. can atarnă. atat de greu l' ţa că am conslrult Ş1 ci vom 
: conceptii hotârit 0PUSfI cu in~ I vizlonismului maghIar sau bul f se v fUI ale preşedintelui partidului na- mai construi pentru binele aces. 
lerll&fllfl României flslfl când dfl- gar- Imp nu a ace nga~ ţ.onal-liberal, d C. 1, C. BrUia-, tui judet. 
I clară că estI! contra: Frantei fi Fiecare din Iărill! aCflslo,. in- ripi deptate nu va putea e- nu. Văd aici prottpendada judeţu
iAngli~i. ca"; au pus In politica telegeri reprezintă pulin pe flchi xista O reglt'mtntare defini- Cât priveşte colaborare noas-jlui Ilfov Dinamismului dvs. nu 
I mondială : dreptul nationalităţilor \ chlt/rul european. Toate împreună tiv§ a intereselor in b" 7i- trll, vă rog, domnule preşedinte' va rezistă nimic (Aplauze) 
Ifi cari nfl-au ajutal să infăpluim I r"pr€zintă o Iartă comparabilă cu nnl Dunărean. Mai dr:>parr : B,ătianu, să luaţi act de toatl, LL lifov este angajat nu nu
lidealul nostru national. intr~gi' i eele mai mari putflri. V'rt ţ'l 'l.t . I loialitatea şi solidaritatea n(}Astri. I mai partidul naţional liberal. ei 
~,:'.,."a nnamulu;, ln contra aCf?lor! Dacă s'ar fi pUlutJacl! dezar~ " I '1 I e ml far,", Cl1ulU I d 1 b' '\ I .. b' 1 d d ...,. • _ _ ~ care ne va uce a ltUlD\:l. '~l IU Itu să u preşe inte, -i 
'fări cari sustin pe cei mai mU:i', marea generală, daca cel, doua şi spiritul lui d' jertf j \'0.' Sunt reprezentantul unei" rga- \ Const. I. C. Brătîanu. 
1,1 mai slabi şl-i apără in contra mari puteri cătr~ Car; se ,indrl1~p, avea curând o ocazie solem- nizaţii care, la Ilfov. a luat parte I Domnule Brătianu, m'a,;:i sim"l 

d ' 1 1 d t' ['1' - \ ta d. Codreanu nu ar Il dat lm- ... tA 
t"n In e or e co roprre po r "a I . _ _ , . nă să glls'ască O manifesta la toate bătăliile electorale des- foarte mândru ca, din această 

- , w 1 . d pu!srunea marmanlor din carp , l' b' , 
Ş2 ~cQn~rru~a a ce or, eart 811 ~re : rezultă un pericol permanent de ţie tare şi dps('hisă a simtă făşurate sub regim. ul votu U1 o -1 colaborare să rezulte pe lingA o 
mal larz Şl contra lnterventuloT I t ci ~ ft 't- . t'· . 

: ", y I război s'ar putea concepe supri- f mintelor poporului ihlian". Ş csc'. . ,esavarşl a VIC one Ş! o umre 
ac~stor m politICa mlerna a ce· l' ti' . I 1 '1 1 Sunt sIgur deCI că, alătun de. deplină - . . .. d marea a lan e or fI In e eg"'rl ar Sti' b' . . I ' 
lor/alte tarI, cu consiliUl" e par- Ati t d 1 '1 t II poa e 1"' oglU mar partId naţional-liberal, vom iore Aveţi la Ilfov pe d Niculescu-. , . , f m re S il e, ar ucrun esau ru, .•.. . 
trde natl'Jnal.soClalrste sau asw t tI' t' ltf 1 . . f' - , . clar ŞI putem avea nOI zn- J tflstra un tnumf demn de trecu- Dorobanţu reprezentantul vechii , ,'" o u m r a e ŞI ar 1 sa prime}. I'i I j . 

CIsft! pe tentom slrelne d' R A. - t '1 - d - credllrt! în declaratiile dom tul partidului dvs. demn de spe- : noastre boerimi boerîmea ruraăl 
E .. 1 R A Ulm Omama In regl a t aca - i' 
.. st~ oare m mt~resu ~.m~A,1 n~ am retrage din sistemul ac- nului C.odreanu că nici o ranţa pe care ţara şi·o pune a-: care trăia în armonie cu ţăranii, 

nle, sa se desparta de maru sar ,. tual de alionţf! şi înţelegeri, .. '.. cum in noi. I aveţi cadre, şi văd aici şi statu 
alia,ti cari ,~u _se:viJ.Q in tre~ut, ~oale tari!~ ~u cari ya~em ,a~ reVIZUlr~ A de f,untaru nu se Lupta e foarte u~oară, .Ne 1 major al dwlui Petre Ghiaţă. . 
('ar~ O spnJtna In .. pruent ŞI oI tan cO~lJentrum sunt t~rt paclf,. va. f~c~ In delavorarea Ro- prezen~ cu bag~Jul politic I Aveţi de celelaUă parte pe u. 
lntareşte pentru vlItor?, \ c~ dOrl!oarll să S,II p~a.ta ~esvolta mameI? al partidului naţional-liberal mitul copil al brazdei care sunt 

D-nul Codreanu 'ste ŞI contra llber ŞI sunl antlrevrzlOnrste DIN th t . şi C11 al nostru. j eu. 
Mi . li 1 "l I I ' B I D ~ ~ b ' { l' omnu t!ura es e ŞI C' - d 

CIP, nle egerl Şi n Q egerel a - "pa roz OI sa crllea un SlS- Dânsu/ r~l.'izionist şi me poatE" să conteste ca, e De partea adversi sunt toţi 
conic., tflm de echilibru europllan carI! Sus- 50 ani dv. cOIlllruiţi pentru ţara pripăşitii. Nici unul n'are legături 

Ori ac,st~ grupări de forle într. garantează pacea. Cel care l'ar tină tor -al interf!selor ma- românească? Toate celelalte par· cu lIfovul! 
stafele mai mici au Iust făcute distruge ar deslănţui războiul. ghiare. tide au avut o activitate sterilă. (UrmaTe ro pag. IV.-.) 

• 
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Voiati lista Nr, 1, a Partidului Naţional
Liberal din judetul Arad, cu semnul I 

Pen'ru Catneră: 
1. Dr. o. Manolescu, Profesor Universitar, Preşedintele 

Partidului Naţional Liberal Arad. 

PenJru Sena': 

Colegial Universal 
2. Jlurel Blrtolon, Preşedintele Partidului Frontul Românesc 

Arad. 
3. Dr. Romul Colfoiu, Primarul Aradu1ui. fost deputat. 

t. Dr ... G.(j. Ionescu SfseştJ, Ministrul Agriculturii şi Do
meniilor, fost Deputat de Arad_ 

4. Sebastian Şerbescu, fost deputat de Ar~d. . 
5. Front;: Beslnger, ziarist, reprezentantul PartidulUI Germ~n. 

2- Or. Adam Iancu, Preşedintele Camerei de Agriculturi, 
fost Deputat de Arad. 

6. 10sJ1 Vulpe, ajutor de Primar al Aradului. fost Preşedin-
tele Camerei de Muncă Arad. 

3. Ioan FrdlJlii, proprietar din Agriş, agricultor. 

7. €eontln Clurbea, advocat din Şebiş. Colegiul Consiliului Judeteaa ,i cOlDaaal 
8. Ioan BotJşel, advocat din Chişineu-Criş. 
9. Or. Petrila Petica, advocat fost primpretor, reprezen

tant al Partidului Frontu] Românesc. 
1. Poseu .f=erdinand, agricultor. consilier judeţean. Semfac, 

Cuvântarea d-Iui D_ R. Ioniţescu 
(Urmarea dela pai. m ... ) 

Un sătean: Dar d. Madgearu? 
t:rumoare ). 

OI D. R. Ioaoitescu: De ce 
illli rostiţi UD nume, care •• 1 De
atAtea ori i-am spus acestui 
"ilfovean", care sub regimul au
frJf:iului universal a coJindat 12 
org'lnizaţii şi toate l·au exclus 
din sânul lor şi a cărui origine 
du hioasă. n(are nici·o legătură 

cu tara noastră; că nu.J leagă 

•• 

nimic de judeţul llfov, el n'rae 
în părţile acestea nici UD petec 
de brazdl şi nici un mormânt 
al vreunui strămoş. (Aplauze aşa 
el 

Când a fost ,i el la guvero, 
nici DU se gândea la acest judet 
şi acum l'a apucat subit dragos. 
tea de iUonni. 

BrAtianu, nu tra~e toat4lisla du· 
pă d-s., n'aş fi pus In plug cu 
dvs. 

Prin simpla prezenţă a d\'s. 
in capul listei, ne asigmlm intre 
gul devotament al ilfovenilOl·. 

Intr'o atmosferă de entuziasm, 
de iUnet, de avânt, să pornim 
la luptă pentru ca să dăm pre-

InrădăciDaţii iuntem numai şedintelui partidului nattOnal-ii-, 
noi impreună. I beraI cel mai fnlmos judeţ. 

T 
Dacă o'aşi şti că d. C. I. C. - I 

R A - II r Campania electorală I 

O m ani, I 01. Ion frătiJa, candidat de-
" .. senator, însoţit de dnti lJimitrie 

M. S. Regele a bmevOit al reiOOlască d·lul Gh. Tătărescu Olatiu, revizor şcolar pensionat 
încrederea dăndu':j insărcinarea si conducă mai departe trebu- şi Dimitrie Birău, repreuntan
rile obşteşti. al voluntarilor, au ţinut adună~i 

Această veste a umplut de bucurie tufletul tntregei ţări, de pr,?pdiandă el1ert0MTllăldă Dtumlt 
necă lD comune e era ŞI 

dela un capăt ia altul. • Drauţ 
Noul guvern a partidului naponal-liberal este hotărlt să In Măderat Oaspeţii au fost 

continue mai d~parte opera incepută in aceşti din urmă patru primiţi cu urale şi cu fanfara de 
ani cu rezultate atât de fericite pentru ţari. ,? mulţime. ~e. ?ameni, adur.aţi 

Programul de inoire vestit ţărei de guvern a sămănat pre- 1.0 Afata Prbl';Dtartel. â d d .. 1 
. . . - d u vor 1 pe r n DU oan 

tutindeni, la sate ca ŞI la oraşe. cea mal bloefacătoare incre ere Frătila, Petru Bone, Dimitrie 
şi curată bucurie. Birău şi Dimitrie Olariu 

, Noul guvern a vestit ţărei că (ea dintâi grije alui se va Cuvântările au fost ascultate cu 
illdrepta spre clasele prod~ctoare şi muncitoreşti. multă atenţi~ şi intrerupte :ne. 

. contenit cu aprobări de spirit şi Pentru pltlgărime guvernul va veni cu măsuri fi ajutoare ura1e pentru Partidul Naţional 

lectii de românism? 
Un răspuns unor indivizi - gardişli 

Regimul national liberal, a hotărât cele mai libere alegeri, 
în cari partidele politice să.şi susţină pro~ramul şi propaganda 
necesară. 

Pretutindeni înlrunirile sunt libere. aHşele şi maoifestele 
permisp, iar propaganda decurge fără piedeci şi amestecul for· 
ţei publice. 

Cu toate aceste în ziarul "Buna VestiteI' au apărut afir· 
maţii mincinnase, calomn i ordmârc, la adI'{sa t.:tilducătorilOT li· 
berali din Arad, ară!âf'du·se cA în acest judeţ se fac cele mai 
mari s~mavolnicH, arestări, baosfnăti de funcţionari publici ti 
câte alte invenţii. 

Acest sistem de propagandă, - desigur in nota turburătorij· 
lor de ape, - trebue s'o spunem acuma după ce suntem provo
vaţi, ne arată pe de o parte inteligenţa şi capacitatea illdivizilo 
cari stau în frunlca "Tolului pentru ţară", iar pe de 'alt"""1'noti· 
vul pentru c<tre vreau aceşti "gardişti", să acopere eşecul şi 
infrângerea ce vor înregistra la alegeri. 

Atacurile primite deja aceste persoane nu De interesează. 

Opinia publică cunoaşte bine pe cei ce slau în fruntea organi
zaţiei naţional liberale şi ştie deosebi pe conducătorii acestei 
organizaţii fată de cei ce s'au cramponat în fruntea mişcării gar
diste dela Arad. 

Dar fiindcă conducătorii noştri sunt nwreu atacaţi de ei l . , 
noi le răspundem, odatA, ca să se şti~ : 

noui pentru a ridica viaţa satelor printr'o agricultură cu venituri Liberal i iar când s'a făcut pa. 
sporite, prin Şcoli, Biserici şi Spitale mai multe, mai bine inzes- menire despre loialitatea şi dra
uale şi mai la îndemâna mulţimei. gostea ~u car~ dato~ăm M.. S. 

De unde are şeful gardiştilor Dr. No\'eanu par:'\leJe ce lE'·a 
cheltuit in ultimii 2 ani pentru propagandă? 

. . "De unde câştigă atâţia bani că-şi poate întreţine o maşină 
U", credit de un miliard de lei va fi deschis chiar în luna' RegelUI,' mulţimea şi·a ~aD1f~s 

.. . . 1 . 1" t"t J I tot credmţa sa neţerămultă prin vllfoare pentru a vem in aJutoru agncu toru, a creş eret V1 e or... 1 . . • t l J 
. • VII ura e, cart r,u mat lDce au, ( U 

şi a indu;;trializărei produselor agncole. . ,'pă c~\re fanfară a intonat Imnn 
Guvf'ornul va începe marea luptă pentru inlOCUIrea bumba- rcg~;1. 

eului atrein şi scump prin inul, cânepa şi bumbacul românesc Cu această ocazie reuşite s'a 
Pentru muncitorime şi meşteşugărime ~uvernul va veni cu d?vedit şi mai mult, că poporul 

legi ti măsuri noui menite Iă ridice starea morală şi materială a dt~ M~d~rat .dep~rte. ?e a apucă 
.. . căt rătacIte Şi pnmeJdlOase pen-

acestor categom munclt?are. . . . "lru dâ3sul şi viitorul Neamului 
Guvernul va ocrotI munca .natlon~Iă ŞI pe muncl~orul.romafJ 1 românesc, înţelege să rămână 
Guvernul va face go~podăna ţărel pe toate Hiramunle. I credinctfls trecutului său atât de 
Va apăra pacea in afară şi iinîşlea înlăuntru. glorios din luptele naţionale an. 
Ţara asta VIea. tebelice, în c .. ri s'a şiiUl iiÎlrma 
Cine va incerca să tulbure 'Ordinea va întălni braţul hotă. delfrumos. 

rtt şi puternic elI guvernului. La plecare, eckipa a fost acia-
Printr'o chib:tuită politică financiară şi Qconomică, guver- mată de poporul ad,!1nat, când 

.ul va putea asigura mersul gospodăriei statului, preţuri bune la fanfara cântat câctece naţionale 
bucate şi )a toate produsele muncei naţionale şi buna stare a In comuna Orauţ aşteptau de. 
tuturor claselor de muncitori .:u braţul şi cu mintea. asemenea' mulţi alf'gători. 

Ceeace a făcut in cei patru ani cari au trecut. stă cheză· Aici au vorbit d. Ioan Frăţila. 
,ia că şi in viitor guvernul condus de d-I Gh. Tătărescu va face candidatul de senator, d. Pefru 
ca ţara să trăiască in linişte şi in belşug. Bone, d. Dimitrie Birău, , repre

In alegerile care vin, tot românul cu întelegere zentantul voluntarilor şi d. Dimi
de nevoi/e obşteşti şi cu grija de propriile lui nevoi, trie Olariu. 

. d 1 I Vorbirile au fost ascultate cu are datOria sd vole:e lIstele parti u U t ţi . d . t t cu a 
a en unp. Şl es In erup e -

national-liberal cu semnul. I probăd şi aplause unanime. 

Respingeţi cu hotărîre rătăcirea 
naţilor de neam. 

--------~~ 

Alegătorii adunaţi au rămas 

foarte iatîsJăcuţi de cele auzite 
instrăi- fPrt;rnitând, ca vor vota cu toţii 

lista Nr. 1, cu semnul 1 a ,Par
tidului Naţional Liberal. 

Tipografia G. lENeI, Arad. 

luxoasă, cu care colindă zilnic sute de krn. ? 
Din clientelă? - Ne va admite Dsi'l, o înrt'barc. De ce 

specialitate este clierltda Dsa~l' ? 
Sigur că nu ne va răspunde. 
Judetul Arad esle colindat de 3 froti: Vasile. Nicodem şi 

Emisl, - triumviratul care vrea să domineze suf/arlla române
ască din această parie a tării. 

, Cine sunt aceşti domni? Ţărani, inuăIăiori, şi voi iubiJi 
cetăţeni, intrebati·i ce sânge curge in vinil le lor? 

Intreba(; pe Fraţii NOl'eanu cinll-; bunicul lor? 
Cine·i Hajek Carol şi naşii aCllsiuia ? 
Noi ştim că la Arad, este un asemenea Haifk, car(i avea 

un depozit de sUclărie. de orgine el"ică evreiască. 
Nu cumva acesta a fosl rudă cu faimoasa familie Hajek 

Noveonu? 
Şi când lucrurile stau aşa. au curajul aceşti indiv:izi 

veniţi aici ca invadaţi., să dea lecţii de românism români .. 
lor de pe aceste meleaguri, unde a străjuit odată cea mai 
mare spiritualitate naţională şi unde s'au dat cele mai în· 
locate lupte politice româneşti cu oameni mari, români, 
cari au avut un rol însemnat în istoria românească. 1 J 

Pretinşii urmaşi ai acestor români din judeţul Arad, 
aşa zişii gardişti, se lasă, bieţii conduşi dE! aceşti triumvi
rat de origue străină? Să se lase J 

, Ori care va situaţia uTotuIui pentru ţară" din. Arad, -1 
fiindcă organizaţia partidului ca atare nu ne stă în cale ~I. 
repetăm nu ne interesează. : 

Am dat însă răspuns celor ce dia umbra, atacă pe 
conducătorii partidului nostru, acestor indivizi, pe cari o
pinia publică de aici, îi va demasca ,şi.i va pune la punct, 
la timpul potrivit. 

\ 
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