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IDOLI RASTURNA TI. , . 
Din Istoria B!blică ştiu, că po-I papricaş şi a ţuică puturousă ji- chlse pe fraţii nostri din Vech:ul îtl vinzi tu astăzi grâul, orzul, 

poarele de demult nu se fn(;hin;Ju dovească. R~gat. Vă aduCtţi aminte de Paş- porumbul, vinul, poamele şi tot 
Dumnezeului ceJui adevărat din: Idolii mmcflloşi Moldovan, tiic din 1919 şi dei'ăcazuriie pe ce poţi câştiga cu cele două 
cer, după cum facem noi creş- Csokan, Burdea, Mangra, Sie- cari le am suferit. până au venit p31me? Ce bine ţi-a făcut OI 
tinii de a.zi,w ci altor pumnez~i, gescu şi ceil~lţi, au fost huiduiţi cei ce ne-au mântuit! ACfşti i~ Maniu de când e la putere? Ai 
pe care II faceau ele smgure, dm şi b!ăstemaţi de tot poporul ro- doJj, in frunte cu DI Mliniu, cari tu ceva folos, că azi eşti in ţara ta? 
lemn, peatră. aramă, ba chiar şi mânesc. JU devenit idoli mincinoşi, au Până când pe spatele noastre 
din aur, cum au făcut jidovii în D' r e 't aY b ' I ~ I 1"0 • b~gd iflSă ura Intre fraţii de un au aruncat cele mai mari dări r w ă â d M . . â a v n r z alu I.:e. n.c.; >. SI ~. . d 1 I â . 
pus le, pan c n o~e prime idolii nostri la cari ne iIH,h:n;- sange ŞI <: o ege, ne t <iZI se din lume, OI Maniu şi cu oam'enii 
pe m"untele Tavorulni ab~ele de serăm până ~tunci, nu se mai v';- ur~~t~ ,,,r;gaţea~UI" cu "ardelea- săi din partidul naţional-ţărănist 
peatra" cu cel~ !O p~runcl. "deau, de credeai că i-a bghtt I m:~ ŞI SM ar rn~~ca om pe om. hc cea mai mare risipă cu banii 

Mmtea ~anatoasa ~u ~e ~asa pământul. Ei nu-şi mai băteRU I ~'H~ aceasta d, "7oste d~ Neam ţărfi, pe cari no.i ii plătim. Se 
~ă crede~ c~ acele ChlP?ri, CIOp- capul cu bietul POPOT. care Î~i I ŞI {.e ~atrle? Nu..... duc prin ţările străine, unde mâncă 
llte, sa~ l~oll c~m I~ mal, z,lc~au, lăsa oasele prin tranşee, H!r.:i t:u I _ In tl~~ de 10 ani .. ca,t au fost multe şi multe milioane adunate 
a~ pu!ea sa faca cUiva niCI ~ln?, miile de orfani rămaşi pe dru_1 10 O~OZ:ţl~. DI Ma!l:u Şl cu oa- din sudoarea nostră. Făcutu-şi-au 
mc~ Ta~l, De aceea, nu odata SA a muri. Dânşit erou acurca cele mai mtn,,11 saJ, ~u au. facut a~tcewv~ averi, cumpăratu-şi-au palate câte 
in"tao:plat, ca poporul inşelat !n plecate siugi ale UngLlrilor, pe CG~ ! de~a.t. au .. ~ţlţ?t ura Intre fratI! C:let cu 3-4 rânduri, ei, flămânzii şi 
~ad~Jd',]e pe ca~i le pus2se ~n ii rugau cu căciula in mână, să 1 :ceşd p3gam nu v!"p::u sa, ştle petecoşii de eri-alaităeri. 
ldolt s.a se infl!nez~ ~I. in "fI1:.ânta nu. i trimită pe front. Alţii din ei ue !ruITIoasele cuvm.tt, can s~ Nu vom mai Jnşiră fărădeJe
~a să-I răstoa,~ne şt sa-l sfarame, dădeau declaraţii in s..-:ris că ei cânta In toate b:sencIl,:: "lata gile acestor idoli mincinoşi, căci 
Iar ye pr.orocit cari it ... l!'~e:nn~- sunt cei mai credincioşi pi iet;ni acu,m, ce este mal bun ŞI ~e est~ ne temem, că şi hârtia aceasta 

r sua ~ă-ş! pună ~oatewnadeJ?!le In ai UfJgurilor, în contra cărora str;-I ffiji fru~o~, de cât a j()CU1Jraţl1 se va roşi la faţă de ruşinea lor, 
aceştI. id?I1,. să-I fugareasca pen- gaseră in gura roaie pâ~ă atunci. 1 im~reun~? Dar nu vreau sa ştie d<lr nu putem tăcea să nu seri.!ID 
tru mmc1Umle lor. Aşa, poporul nostru rămasă făI ă I mCI. de mţdeptde vorbe ale poe- şi aceea, că aceşti anticrişti, ca 
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şa a os a .. unCJ. ,aZi nu e:;te ~on ul:dWfl, ~a val t: caplll sau, • ' .. , nu (;umva să afle popornl păca-

aşa? Să vedem. căci idolii pe cari ii credeam idDli H'" d" ~ .. â" tele lor, au cumpărat cu bani 
l ' 35 d 1'" d d ţ" I -d t d l " al sa am m<lna cu m na, . , ., , namte cu e an rasunau a ev ra 1, sau epa a Je e . C . .,... A'" ,_ scumpI toate zIarele jldoveştJ 

t t t 1 d ..· W'I t C w R F et cu 1I1Ima romana. ." ... ' oa e sa e e, co rtI Şl val e noas re ând tnsa viteazul ·~ge er-I : sCTlse romaneşte, ca sa-j laude 
de "Cântarea lui Lucaciu", in dinand I şi cu marele român 10- In timpul opoziţiei au st(gdt I şi să nu scrie nimic din risipa 
carea erau cuvintele: nel Brătianu, trimiseră trupeie ro- şi strigă şi azi in gură mare, că şi fărădelegile pe cari le fac zi 

.Cântă mieria prin păduri, mâne peste Carpaţi, la noi, amn- !!beraliÎ fută banii şi m1bcă a- de zi. Si ca să fie şi mai sjguri, 
Robu· i Luc:aciu la Unguri. când in gura morţii sute de mii verlle ţării, dar de aCt:ea nu eW gă- că nu se va auzi nimic din fap-
Vine-o d'albă primăvară, de viEţi tinere şi viguroas~, pentru sit nici pe un liberal v!nov;,t de tele lor, au dat şi câte un man-
Fi-va Lucaciu hber iară." ca sd TIe desrobeascd, idolIi în~hi- 'I..!eva, ca să-I închidă, in actbş d~t de deputat fiecărui ziar cum-
Această cântare a încălzit toate naţl ungurilor iarăş se ivi:ă ŞI stri- timp însă parchetul a inch;s chiar părat pe banti ţăriI. 

inimele româneşti. Fiecare se grăbi gau in gura mare, de te aSuruau: pe vicepreşedintele Sen:2tului, pe Cu Ungurii şi cu jidanii din 
să sprijinească Partidul Naţional Trăiască viteazul Regt! Ferdi- st;ndorul St3.icu, din partIdul lor. ţară au legat cea mai strânsă 
Român, în fruntea căruia erau frun- nand, II Făcut-au făgădueii, că d3că vor frăţie. întocmai ca Mangra de 
taşii noştri: Gheorghe Pop de Bă· Trăiască mare le Ionel Brătianu! ajunge la putere, vor şterge dă. pe vremuri. 
seşti, Veliclu, Lucaciu, Mlhali, Şi când trupele române au fost 1 rt!e, vor uşora traiul, vor face, Iată, că idolii nostrU se Idpă-
Maniu, Vaida-Voevod, Rusu Şiri- siine să se retrZlgă, curajioşij nostri I ca R~mân!.ll să se simtă bine in dară. şi a treia ord ~e p0JJ,.or! 
anu, Goljjş, Ciceo-Pop, Vlad No- idoli iarăş. au lăsat poporul In Roma.Ha Mare. ca ş! Sf. Petru de HrIstos, pana 
vac şi alţii - dintre cari unii au ştirea lui Dumnezeu, Iăpădându-se Acum sunt la putere, căci Par- a cantal cocoşul! 
murit in cea mai mare cinste, - de el a doua ord şi fug/ră de tidul Naţional Liberal s'a retras Domnule Maniu, pentru ce îti 
căci acel partid urmăreA desro- astădată nu la Uoguri ci la ,;:e- II d~ bună voie. Şi fiind că sunt la numeşti partidul, naţional, când 
birea Românilor de sub jugul un- găţeni", pe cari astăzi fi înjură şi putere. să vedem ce au făcut. el numai naţional nu e - şi 
garese şi unirea cu ceilalţi fraţi Îi numesc "ţ:gani 14 • Vă aduceţi Să vedem, cum şi-a impiinit DI pentru ce-l numeşti Idrăn;st, când 
intr'o singură ţard, mare ŞI pu- aminte de fuga Consiliului Naţio- Maniu făgădueliie făcute de atâ- el este cel mai mare duşman al 
ternică. . nal din Arad, in frunte cu OI Pre- tea ori poporl.ll:!i. bietului ţăran? Nu te temi, că a· 

Alegerile de deputaţi intâmplate fect de azi I Aceşti idoli au minţit poporul, c~st ţăran te va mătura î~tr'~ zi 
cu 10 ani mai târziu, au deşteptat Dar când trupele române ve- căci nu numai că nu au şters dă- dl~ locul pent~u c~r~ te-al aratat 
"din somnul cel de moarte" toată niră a doua oră şi cuprinseră rile, ci le-au ridicat până acuma atat de n~vredn~c, cact cocoşul ţi-a 
suflarea românească. Poporul s'a rând pe rând' satele, oraşele şi de trei ori. Au scumpit tutunul. cântat ŞI Dumttale? 
grupat cu multă dragoste in ju- chiar şi trufaşa capitală, B~:da- sarea, petrolul, timbrele, telegra- Acum să ne lntrebăm, nu sunt 
rul conducătorilor săi, ascultând pesta, curajioşii idoli iarăş se: mele, scrisorile dela poştă, pa- mincinoşi aceşti idoli, cari in 
vorbirile lor cu ochii scăldaţi in iviră şi in scurti vreme Işi ară- şapoartele pe vite, au ridicat da- timp de 9 luni au ştiut fdce nu
lacrimi. tară cea mal mare nerecunoştinţă rea p~ rachiu şi pe vin şi au mal rău şi nici un bine? Mai 

In chipul acesta, fruntaşii po- faţă de cei mai mari bindăcături vândut străinilor fabricile de chi- este om cu minte întreagă, care 
meniţi mai sus, au ajuns a fi ai Neamului românesc, viteazul brituri. Tot aşa au zăloglt străi- să se inchine lor? 
idolii nostri, pe cari ii credeam Re~e Ferdînand I Ji marele wlonel nilor !oate. ~veArjle ţă!'ii. Şi incă Da, sunt idoli mincinoşi. Toc
şi dela' cari aşteptam toată feri- Bratianu. Incepura a se lauda, tot et stnga In gura mare rn mai de aceea li'scoatem din sufle
cirea pământească. că nu ac~şti doi o~meni mavrj şi contr~ liberalilor, că sunt hoţi şi tele noastre, chipurile lor le vom 

Tot pe atunci s'au ivit Tnsă şi c!l puternIca. armata ro~ana au tălhart. rasturna, iar pe p roro c ii lor 
al'tfel de Idoli, idolii mincinoşi, facu~ ~omânl: Mare, ~l ei, cari Te fntrebăm pe tine bun ţăran - adecă pe corteşil lor, - tot 
tr.lmişi de tabăra ungurilor. Aceştia se lapadasera de w doua ori. ~e român, de unde vei putea plăti aşa de mincinoşi, îi vom spul
fIInd cumpăraţi de Unguri, lucrau popor, când s'a aratat primeJdia. atâta amar de dări, căci aceştia bera din satele noastre, unde nu 
cu toate mijloacele, numai ca să Noi, carî am stat 1000 de ani sunt in stare mâne, poimâne, să·ţi mai au ce căuta! 
ademenească pe Români in tabăra în robia ungurească, am aşteptat vândă la licitaţie perina de sub 
lor, care mirosea de multe ori a cu dragoste şi cu braţele des- cap şi cenuşa din vatră? Cu cât ••• 

--
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Ce au făgăduit 
nationa1-tărănistii 

III , , 

În opozitie? 

1. Că vor uşura dările, desf.in
ţând unele din ele, indemnând pe ţă
rani să aştepte şi să nu ie plătească. 

2. Că vor face cele mai mari eco
nomii, spunând că liberalii fac risipă. 

3. Că vor ieftini traiul, vor face lo
cuinţe pentru nevoiaşi; vor da des
păgubiri de război. 

4. Funcţionarilor le-au făgăduit lefuri 
aur, in locul salariilor "de mizerie-. 

5. Podgorenilor şi ţuicarilor le-au 
făgăduit satisfacerea tutulor cererilor 
lor. 

6. Ţdranilor: că vor revizui Impro
prietărirea şi vor da pământ celor 
cari n'au. 

7. Muncitorilor de toate categoriile 
le făgăduiau raiul pe pământ. 

8. Au făgăduit că vor tmbunătăţi 
. finanţele publice şi pe cele particulare, 
proslăvind b in efa cer il e capitalului 
străin. 

9. Au făgăduit că vor asigura pro
păşirea culturii poporului român. 

(Urmarea fn numărul viitor.) 

TRIBUNA NOUA 

Ce au făcut ei În 8 luni 
ICI guuern -

Au sporit în două rinduri cu 20-30010, in 
4 luni, toate dărtle şi au pus altele noui; au 
scumpit tutunul, petrolul şi chibriturile; acum 
execută cu jandarmul dărtie de anul trecut şi 
anul acesta. 

Prin legile: administrativă, a poliţiei, a 
jandarmeriei, sporesc personalul şi lefurile cu 
aproape 2 miliarde pe an; ne angajază să plă
tlm optanţilor unguri 4 miliarde, fără să fim 
datori; foştilor funcţionari unguri, cari n1aveau 
nici 'un dreot, le· dă 3 miliarde pe trecut şi 
zeci de milioane anual pe viitor; mai svârlind 
zeci de milioane şcolikr llilgur.cştî, În timp ce 
desfiinţează şcoli româneşti; in acelaş timp fac 
risipă dând lefuri şi pomeni mari agenţilor lor 
electorali. 

Au scumpit traiul prin impozitele de con
sumaţie; nu dau nici un ban pentru locuinţe; 
nici despăgubiri. 

Prin impozitele directe şi cel global, au 
redus enorm chiar şi lefurile de mizerie; prin 
difente legi au desfiinţat Statutul şi au svârlit 
pe drumuri mii de funcţionari, inlocuindu-i cu 
agenţi electorali; nu le plătesc lefurile la vreme; 
le· au redus şi fnlesnirile pe cille ferate. 

N'au făcut nimic;' din contră au sporit fon
dul comunal, taxtle pe alcoolurile dm vin, 
cifra de afaceri, au pus taxe enorme pe bre
vete, iar când podgorenii voiau să- şi exprime 
doleanţele, li s'au inchis uşile ministerelor şi 
au fost isgoniţi cu armata. 

N'au revizuit nimic, căci nu puteau ;n'au dat 
pământ, căci ntaveau de unde; ieU pe cei care 
au cerut, l-au dat pe uşă afară. 

l-au amăgit pe toată linia, nefăcând nimic 
pentru ei,' căutând să le răpească repaasul, pe 
care dacă nu )' au putut desfiinţa prin lege. 
calcă legea lăsând prăvăllile deschise; nici o 
grije de soarta muncitorilor; prin legi cari lo
vesc industria pregdtesc mizeria muncitorilor. 
Ajută emigrarea muncitorilor romdni şi întro
duc pe cei strdini; pe muncitori îi împuşcă, 
dupd ce s'au slujii de ei. 

Au compromis şI finantele publice şi pe 
cele private, aducându-Ie în cea mai mizera
bilă situaţiune; au lovit in aşa mare măsură in 
industrie că o duc la dezastru; la o săptămână 
după tariful vamal, fabricele de hârtie, con eu
rate de străini, au incetat In parte lucrul: alte 
fabrici vor avea aceiaşi soartă, fI indcă le tae 
creditele la Banca Naţională şi reduc Creditul 
Industrial la neputinţă. 

Capitalul strein a cotropit avuţiile ţării de 
unde numai el trage foloasele; mdine industria 
strdind va ajunge stdpdnd în ţard; nici un ban 
slrein lnsd n'a venit sd ajute situaţia finan
ciard privatd. 

Azi cu loatil stabilizarea şi cu toate osa
"a/ele aduse capitalului slre/n, nu vedem de 
cdl cd nu se obtine la nevoie nici cel mai mic 
împrumut la bdnci, iar Cooperaţia de-abia o 
duce de azi pe mâine. 

Au dat zeci de milioane şco1iJor ungureşti, 
dar suprimd: jumătate din şcolile normale, 
gimnazii şi alte şcoli româneşti, câte 50-100 
posturi de Invăţători de fiecare judeţ, bursele 
copiilor săraci, 80 milioane destinate culturii 
şi higenef naţionale; nu dau nici un ban pen
tru construcţiile şcolare şi Iasă să se ruineze 
cele tncepute. 
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tlctiuitatea si atitudineal 

Partidului I 
national-l1iberal I . ; 

... •• Ma 'i c' ... ;. 
Dările puse de liberali la 1922 erau u· t I 

şr:lare; nu se simţeau de ţărani, nici de ne-I 
voh:şii oraşelor; totuşi budgetul a crescut dela t i 

10-30 miltarde; tn 1927 s1au desfiinţat taxele r 
comunale (aruncurtle) şi s'a redus funciarul,[ 
mai ales la munte, pe văi şi in locurile inun-I 
dabile şi secetoase. f 

~ 
Ştie toată lumea cu câte econmii şi se-: 

veră supraveghere se chettuiau banii Statului" 
din care cauză d·l Vintilă Brătianu, ca min1s- i I 

tru de flOanţe, era considerat ca cel mai sgâr-' 
cit dintre toţi oamenii politici! chiar cu străi
nătatea s'a luptat dârz contra pretenţiilor ei 
nedrepte şi păgubitoare ţării, din care cauză 
d-lui B:-ătianu i-au scos şi ponosul că e contra, ' 
străinilor. I 'i 

f • 
t ~ 
f, 

Liberalii au tinut mereu scumpirea in frâu; 1 1 
au dat sute de mdloane pentru despăgubiri ŞI! 
locuinţe ieftine. ! 1 

Liberalii le-au sporit mereu lefurile, dela I ~ 
1 1/2-12 miliarde anual; au plătit lefurile re- t 1 

gulat; le-au acordat diferite inlesniri şi avan- . ~ 
tilgii; le-au asigurat prin Statut stabilitatea şi ~ 
regula la avansare. i 

Liberalii 'ntocmiseră legea pe care şi pod
gorenii o găseau excelentă şi care n'a putut fi 
votată In Februarie 1926, din cauza tltnpului 
scurt până la inchidere ŞI din cauza rezistenţii 
opoziţiei naţiOnal- ţărăniste: 

LIberalii au ajutat producţia viilor şi Ii
vezilor, prin dări uşoare şi prin tot felul de 
Iniesniri pe care podgorenii şi tulcarii le ştiu. 

Liberalii au dat pământul şi votul şi n'au 
înşelet niciodatd cu făgăduieH mincinoase şi 
au spus mereu că naţional-tărăniştii făgăduesc 
ce nu pot face. 

Liberalii au făcut legea repaosuJ uit au des
voltat asigurănle sociale, plasarea, căminuriie 
de uceOlCl, Invăţământul şi b:bliotecile munci
toreşti, au protejat munca, au inlesnit credite 
pentru meseriaşi şi le-au dat lucrări; au ame· 
/iorat situaţia m uneitori/or prin legi economice 
chibzuite; au pregatlf marea legislaţie a mun
cii, asigurdrilor sociale şi a cooperaţiei; cu 
legea imlgrănlor au protejat pe muncitorii ro
mâni şi au impiedecat invazia celor străini. 

Liberalii au pus ordine in finanţe; au spo
rit venUunle Statului fard spor de ddrl, pen
trucă au ştiut sd fie socotiţi la cheltuieli; au 
sprijinit, alături de agricultură, industria naţi
onald; au apărat cu energie şi avulul şi baflul 
Statului contra samsarilor străini ŞI lăcomiei 
lor şi au sprijinit pe toate călle creditul privat 
prin Banca Naţională, Creditul Industrial, Cre
ditele funciare şi Casele de gaj, prin coope
raţie etc. 

Liberalii stau ocupat fn deosebi de cu1tura 
românească, au infiintat licee, gimnazif, şcoli 
normale, de meserii~ etc., posturi de invăţători, 
au dat burse in ţară şi in străin~tate, au c0'1-
struit peste 10000 localuri de şcoli la sate, 
au sprijinit şi desvoltat invăţământul tehnic şI 
pe cel superior; In părţile minoritare, an cău
tat să ridice cât fflai mult cultura româneaască 
care fusese obijduită, etc. 
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s. o. s. 
Strigătul căpitanului de vapor 

abea trece peste 500 Lei ofzul 330, în caz de Pericol. Ajutor că ne 

II In jurul Intre .vorbe şi fapte. 
f c~l~r 11 mmHr~e ~~ntit. Cu toate năcazurlIe multiple şi zll-
r nke lumea n'a uitat atitudinea grijulie ovăsul 300 şi aşa mal departe. tnecăm cu toţii I 

Acest val de leftinfre se mărgineşte De data cceasta tnsă nu s'a I Când d-l I. C. O uca a cetit a ciripellor naţIonal-ţărănIşti pentru 
! 1n parlament memorabilele cu- soarta mult tncercatului tăran român: numai la productele tăranilor atât de tntâmplat in largul mării~ ci pe 

~ L vinte de retragere a partidului talpa tarii. cum se spunea. Scrâşnlrl compătimiţi fn oPozfţie, in vreme ce uscat.. .. la Pâncota. . 
t Naţional-Liberal dm parlamentul de dinţi, pumni tncIeştaţl, atitudini de 

- f de ocupatie naţional-ţărănist, d-l plină revoltă. E drept că aceasta. re-
-! Iuliu Maniu a acuzat partidul Il- voItă să mărginea de regulă la cafe-
a [ beral de un deficit de 17 mili- . DeIe şi unele cancelarii avocaţiale pe 
:d Jirde lei In tezaurul bunului pu- lângă savurarea utlul respectabil "tra
.! blic- bIlCO·, - dar mereu aceiaşi refren, 

alte articole de prIma necesitate pen-I OI Invăţător pensionar Iuliu 
tru dânsul nu urmează de loc aceasta Grofşorean, Senator Naţional- Ţă
scădere, Ba da! OI Virgilică cu nume rănist, din ordinul jiUl Cicio Pop, 
unguresc dar de obârşie armenească preşedintele lor din Arad a con-

·;1 D-I Vintilă Brătianu tn răspun- aceiaşi obiectiv: salvarea tăril şi in-
sul d-salţ În organele presei', a deosebi a ţărănimel din starea catas-

marele reformator al economiei naţio
nale, maniacul leg:terărit n'a uitat să 

dta un nou avertisment pentru Înca
sarea imediată a impozitelor punând 
o singură cond ţie că toba se bată 

mai În surdină la uşa tăranulul, decât 
la uşa comer.;lanţilor, functionarilor 
şi altora. Incolo plata la ţanc! Este şi 

aceasta o mică recunoştinţă peotru 
unanlmltatea sufragillor pe cari astăzi 
cu greu le-ar mai intrunl. Mai sunt 
câteva con:tllli de administraţie cari 
trebuesc incă aranjate pentru "ai noştri
şI incolo popularitatea numai impoartă, 
Astfel marea reformă este desăvârşlU. 
Bunul Mihalache are o singură amb:ţie: 
să tşi exhjbeze cu preseverentă cămaşa 
la foate ocaziunile mai mult S:lU mai 
pntin festive. Sfatul său cu adân::lrea 
ogoarelor in Banat şi judeţul Arad 
este Inoperant, deoarece pe acestea, 
meleaguri ogorul se adânceşte din 
vremuri Imemoriale din propria iniţia
tivă. Cât despre celalalti reprezentanţi 
mlnoram gentlum al democraţiei Inte
grale se simt foarte bine tn limaslne 
şi campania artificială contra automo
bilelor dia ministere au incetat cu 
desăvârşlre~ AI crede că decând lumea 
tot in automobile au trăIt, doar dru
murIle şi podurile neglijate II mal 
scutură din reverII. Misiunile fn stră

Inătate se succed mereu. deoarece 
mult sunt in restanti ia privinta cu
noştinţelor limbel franceze . 

i trofaU. : spulberat aceste acuzaţi uni copi-
i lăreşii, dovedind cu cifre că din-

potrivă partidul liberal a lăsat la 
J plecarea sa dela guvern·] 1 mi

. t Uarde excedent. - Iată adevărul.
i. Dacă partidul naţional-ţărănesc 
. I instalat la cârma ţării prin min
_: ciunile unei demagogii amăgl-
i 10are şi având sens in fruntea , 

,

;,r draPdelului insurecţiei odioasa bă
taie e joc a .. legalităţ i", îşi per

! mite astfel de acuzaţiuni ne con-

I
f trolate, noi nu le vom permite. 

Nule vom permite să conti-

1
, nue şi la guvern minciunile unui 

deceniu de opozitie anarhică, nu 
le vom permite să exploateze min

I· ciuna celor 17 miliarde deficit 
1lentru a-şi menţine agonia dis
perată la cârma acestei ţări pe 
<:are au dus-o la dezastru. 

Noi pretindem ca afirmaţia d-lui 
IJlIiu Maniu să fie controlată. 

Dacd se va dovedi adevd
ratd, gUl'ernul naţional-ţdrdnesc 
.are toate mijloacele la indemână 
,pentru a pedepsi pe vinovati. 
Dacă insd dinpoirivă se va do
vedi ceI afirmaţia d-lui Iuliu Ma
niu a fost o minciund ordinard 
. rostitd de pe banca ministeriald~ 
vom pretinde ca primul mi
·nlstru care in plenul camerei 
a rostit pentru intreaga ţară, 
.pentru intreaga lume civili
zată o calomnie la adresa 
partidului liberal, să fie scos 
din rândurile omenilor cari 

f poartă un nume cinstit. 
A sosit timpul când ţara are 

dreptul să cunoască pe cel cari 
au minţit- o zece ani in şir în opo
ziţie şi continuă s'o mintă şi deja 
guvern. 

A sosit timpul când ţara tre
-bue să ştie că minciuna celor 17 
miliarde deficit a fost inventată de 
guvernul Maniu ca prin asta să 
treacă la cronica faptelor diverse 
adevăratul deficit de peste 6 mili
.arde lei pe care nepriceperea cri
minală a actualului regim l'a cre
.at in 8 Juni de guvernare. 

A sosit timpul că tara să-şi 
<lea seama că este un dezastru 
ireparabil fjecare clipă cât acest 
~uvern mai zăboveşte la putere, 
IOtronând anarhia atot puternică 
<lela banca ministerială şi până 
la colibele ~ Voinici/ar" electorali. 

In ziua in care fara va demasca 
lntreaga actiune a aventurierilor 
Constltuitl in partid de guvena
mânt, in ziua care este mai a
pr.oape de cât se crede, hibrida 
a~,anfă naţională şi ţărănistă va 
dispare pentru ca să nu mai in
vie niciodată ca un organism 
politJc care s'a născut, a trăit şi 
va muri tn minciună. 

Aurelian. -....... 

In Ipostaza de cârmultorl al ţărII, 

atItudinea nu li s'a schimbat deloc. 
Se cheltuesc vagoane de hârtIe şi se 
scurg valuri de cerneală pentru a se 
dovedi că suntem un Stat agrar, că 
se are mereu in vedere soarta tăra

nulul româo, că prin chibzuite h'gluirl 
s-a pus temelia fenclrel sale actuale 
şi viitoare. 

Mare este distanta intre Arad şi 

]okahamaibunăoară, dar mult mal mare 
este depărtarea Intre vorbele şi fap
tele actualilor noştri oblăduitorl. 

Ne reamintim cu toţii că anul trecut 
grea foamete se Int{nsese asupra Ba
sarabIei. Au urmat nenorocitele con-
tracte de aprovizionare cu o firmă 

g~rmană, Importul grâulul din Ungaria, 
Iar Dunărea românească era plină de 
corăbII Incărcate cu grâu din Serbia. 

Numai in Arad o firmă cuooscută 
importase cc. 700 vagoane grâu un-
guresc. 

In Crişana şi Banatul mănos sto
curile de cereale aşteptau tn zadar 
cumpărătorii. ŞI era atâta belşug şi 

atâla lume . putea fi mulţumită pe 
lângă o politică bine chibzuită. Na 
mult dapă acestea, - autorii ruşinoa
sei transacţiel cu străinătatea presim
ţind valul de revoltă al poporului, 
l'au prevenit din proprie iolţiiltivă. ur
când vama de import a grâulul la 
16000 Lei vagonul. Măsură tardivă şi 
absolut Inutilă deoarece nimeni nu 
mal avea nevoe de Import nici chiar 
samsarl bine retribuiti al invârteiilor 
fIIndcă ajunsesem In preajma recoltei 
Doi şi afacerea Incetase de a fi ren
tabilă. 

Miniştri avem b~rechet, mal mult 
ca tn ori ce ţară, aceasta imprejurare ne 
consolează miliardele pierdute. Azi 
mai fiecare lună tşi adaugă mlliardui 
său la deficitul general, dar val dE" 
mine? ce ne-am face fără Sever Bocu, 
doar BAnatul e fruntea, e nesfârşit fi
rul anomaliilor intre vorbe şi fapte. 

Fapt e. că văzând acest contrast 
intre vorhe şi fapte, lumea nu se mal 
miri de loc. Ea vede că actele de 

Astazi s'a acordat din nou proprie. guveroămâot nu sunt altceva decât 
tarilor de moară de a Importa e-râu ~ avortoni monstruoşi al marlajulul in 
scutit de taxele vamale ~I de cât de I desfacere Miniu-M-halache et comp. 
mare a fost grija penlru agrlcultorul Ţăranul român atât de perfid fOielat 
român ajunge si amintim de faptul flueră a paiubl ,i murmură In sine: 
că oficialitatea nici astăzi n'a eşit din "Ne-a venit şi nouă odată - zi de 
cercul vlţios, al fazei teoretice iar plat! şi răsplată că cu minciuna ori 
drept rezul1at unic, cert şi Inexorabil prânzeşti, ori cinezi. dar amâodoauă 
avem situaţia că 100 kgr. de grâu nu le faci". Dela Vidra. 

, , 

(ilnfecul roatei. 
Roatd mare roatd mict1 
Maniu nu IdeiI nimicit, 
Când suia roata la deal 
Vrea sd 'ntrecd-un liberal. 

Azi nainte şi napoi 
Roata caled 101 pe noi, 
Şi vdzuşi ce mai ocard 
Câtd greutate 'n fardl 
Bir pe castI bir pe mastI 
Bir pe haine pe cdciu/d, 
Bir pe bucata din gurd 
Pe pdine şi beuturd ... 

Şi spre cea mai mare huld 
Ne scumpit duhanu 'n lu/d. 
L' aşa cap~a~a cdciuld. 

un ţAran 

... 

de pe valel Mure,ulul. -....... _---

'1 tu· $ U44 .- .. .. 
lucruri stiule Ile W~tă lum~a 

"Dreptatea· oficiosul Naţional
Ţărănist anunţă că situaţia eco
nomică din România a inceput 
din luna lui Iulie să se tmbună
tăţească, "Curentul" ziarul d-Iui 
Deputat Naţional-Tărănist Seicaru 
afată, cum in unele judeţe ca 
Maramureş funcţionarii n'au pri
mit leafa de trei luni de zile. 
Toate acestea sunt trecute tn 
vocabolarul politico-economic al 
Naţional- Ţărăniştilor ca "îmbu
nătăţire" N'avem nimic de adă
~gat, lăsăm la buna judecată a 
marelui public, care dealtfel le 
ştie şi pe acestea, - nevoia unui 
nou spor de impozite?! 

.-... ... 

vocat pentru liua de Ouminecă 
orele 3 d. m, in Pâncota o mare 
intrunire a partizanilor Naţional
Ţărănişti. Şi ca se asigure în
trunirei o cât mai grandioasă 
reuşită, a lăsat să bată toba in 
toate comunele dm plasă, ca să 
nu fie nimeni care să nu albă cu
noştinţă de cele ce se vor în
tâmpla. Sunetul tobci~ semnalul 
disperat al llcitatorilor perceptori 
şi portărei, a fost auzit şi ascul
tat cu mare atenţie de lOCUItori. 
Duminecă la orele 3 fIX dl 

Senator Grofşorean cu ceasul In 
mână se scărmăna'n ceafă. A tre
cut! sunt orele 3 1/" ... nimeni... 
la hazard! un S. O. SI... orele 
4, la fel.. S: O. SL orele 5, incă 
un S, O. SI... ce drăcie? 1, nici 
asta nu mai ajută? L. Marele 
public a rămas surd ?L. nu, s'a 
săturat de minciuni, de păcăleală 
şi promisiuni smulse de ureche 
din sacul fără fund, La lăsat pe 
bietul "DomsenatorM se vorbească 
celor doi săteni din Chler şi 
Buda Simeon din Pâ'lcota, cari 
formau masa ascultătoriior ne
vând mai mulţi. DeSIgur, că din 
aceasta marele public a ieşit fn
vingător; că nu şf-a mai pierdut 
timpul de geaba la intrunirea po
vestei cu 1001 de nopţi:, iar dl 
Grofşoreanu a căşt~gat o nouă 
experienţă: speranţa... In vIItor. 

Astfel a luat tragicul sfarsit 
actul prim al campaniei Naţlonal
Ţărăniste din plasa Pâncota. 

Domnul Grofşorean nu s'a dat 
bătut, a Incercat şi actul al doi
lea. A pus la cale o a doua In
trunire, Marţi, - zi de piaţă -
in comuna Şilindia. De data a
ceasta insă "Domsenator" a fost 
mai dibaci, că .•...• vorba t gaflu
lui: "dacă nu veniţi voi la noi, 
merg eu la voi" •.• şi publicul eră 
acolo .... In târg. . 

DI Grofşoreanu vorbeşte, In
deamnă, asigură promite, .• de stă 
Luna'n loc. Marele public a con
statat lesnicios că tot povestea 
veche 'şi cantă cântecul. Ce-i 
asta? spolială ? vorbe goale? min
ciunl?! Ajunge... hă... mă etc .• 
garnisite cu fluierături şi u me
zeală de pe limbă •.•. ca la bâlci. 
Din ansamblu n'a lipsit nici.jan
darmeria, era acolo, la datorie, 
cum - probabil - avea ordinul. 
Şi nu peste mult timp totul se 
schimbase. parcă nu s'ar fi tn
tâmplat nimic. 

Cântecul insă şi-a mutat do
miciliul, - probabil spre com
plectarea actului final - la ca
zarma jandarmeriei. Săteanul Ni
colae Neagu, pentrucă a Îndrăz
nit să contrazică pe dl Grofşo
reanu fost Invătător şi actual se
nator Naţ1onal-Ţărămst, a fost şi 
este târât pe la jandarmerie şi 
interogat. Păi domnilor dela pu
tere, asta o fi scriind in consti
tuţie şi legHe ţării? Noi ştim 
demult, că dragostea nu se face 
cu deasila şi nici măcar printr'un 
bine meritat S. O. S. Bodroganu. 



Pag. 4 TRIBUNA NOUA Nr. 17 

SCRIlllA 
ca element de educatie natională. • • 

Răsbolul mondIal, care a transfor
mat din temelii harta vechei Europe 
şi creat sltuatluni politice, economice 
,1 financiare atât de complexe şi dl
lielle, încât cel zece ani dela inche
lerea~ pAcei nu erau nici pe departe 
suficientl, ca ele să se poată solutlona, 
a adus pe lângă o schLn bare radicală 
a principiilor şi dogmelor de guver
Dare a statelor şi o concepţie nouă 

pentru rezolvlrea problemelor iu le· 
gătură cu aceasta guvernare. Intre al
tele a trecut pe plam:;\ principal edu
caţia natiunilor, ca o unitate, educatie, 
care nu se mulţumeşte numai - ca 
şI in trecut - cu creşterea şi lnstru. 
Irea individului, ci grupează aceştia 

pentru colaborare educativă, nlvelând 
prin aceasta diferlntele ce se arată 

Intre clasele sociale, întărind coh ezl
unea elementelor mase! nationale, Ast
fel ]a momente de Încercare aceste Se 

arată cu mult mal d!sc!pllnate, rezis
tente şi ma! uşor de condus. Pentru 
• se ajunge acest scop s'a constatat, 
că in ţările cari au dovedit cele mal 
llimitoare capacităţi de rezistenţă, baM 
zată pe solidaritatea şi perseverenţa 
colectivă, educatia fbiră a fost aceea 
care a servit la inchegarea cetăţeollor 
făcând din ei un zid puternJc de a
părare a patriei. 

Pătrullşl de convingere În marea u
tilitate şi putem zIce chiar necesitate 
imperioasă, a educaţIei fizice pentru 
naţiune, Intensificarea el după răsboi 
a progresat necontenit. Din iniţiativa 

guvernelor şi cu colaborare InternaţI
onală s'au aranjat concursuri, emula
ţiunl sportive in toate tărlle, cari au 
culmfnat in Olimpjad~, unde gloria 
repurtată de echipele diferitelor naţi
uni a fost totodată o victorie a aceleI 
naţlun! in intregIme, şi ochlt lumel 
clvll!zate au urmărit, cu o atentiune 
necunoscută până acom, progresele 
flzfce arătate, fllnd ele şi dovada tr1\l
niclel nafonale. -

Ulla dintre cele mal nobile ramuri 
a SPOl turllor fIInd scrima, este foarte 
natural, că ~a este totdeauna in cen
trul InteresuluI. Scrima, care in trecut 
a fost măsura de apreciere a valoarei 
unui cavaler, artă accesibilă numai ce-

. lor mal dIstInşi şt nobill al natlunel, 
elte azi singurul sport unde se imblnă 
munca fizică a I!Iuşchllor, cu desvol
tarea intelectului. Pentrucă scr!ma des
voită nu numai corpul omenesc,
cum o fac mal mult sau mai puţin si 

Aradu! a fost totdeauna un oraş in 
care s'au cultivat sport urile. Este Însi 
unicul oraş in România, unde scrlma 
se exercită atât de Intensiv, sIstematic 
şi cu frumoase rezultate. Dovadă COD

cursurile car\. io anii treceţi s'au dat 
ia Arad şi scrimorll cu renume in in
treaga ţară, care au Ieşit de sub mâna 
meşter! a maestrului Virgllio Pelle
print Apropiându-se toamna se rdn
cepe mUDca serioasă in sălile Clubu
lui Gioria-C. F. R., din Palatul Cultu
ral şi suntem Informaţi, că acest sezon 
se va prezenta foarte activ şi că so
cietatea românească a inteles insem
nătatea scrimel, ca element de educaţie 
naţională. 

Dr. A. D. 

Un schimb de pămânf care miroase a 
n fi H I Ş (f r l 

Mult uzata afirmaţie a Na
ţional- Ţărăniştilor "reintrarea În 
legalitate" nu lntârzie pas de pas 
a se dovedi că este numai o 
greşaiă de espnmare: legalitate .. 
... ilegelitate .... obrăznicie.... etc, 
sunt definiţii care împănează, 
ilustrează discursurile demagogice 
pe care le auzim ztlnic. Dovada? 
Ş .. t W , I la a una .... 

Succesorii lui Iosif Gros:;, a
veau în hotarul comunei Nădăş 
57 jug. pământ. Ca să fericească 
Statul, au făcut o propunere de 
schimb, cu un pămunt din ime
diata apropiere a ofcşului Arad. 
Trebuiau' dovezi de calcul şi a
vantaj pentru Stat. Le-au găsit 
repedel Un contract de vânzare 
de pământ din comuna Nadaş cu 
35.000 lei jugăruL Odre dne nu 
ştie că pământul in Nadăş nu 
ajunge abea pe jumătate; teti ţă· 
ranii o ştiu, numai cei dtla Mi
nister nu. Cererea s'a admis şi 
Succesorii lui IOSIf Gross au pn
mit in Joc de 57 jugăre dela Nă
daş 114 j ugh. din pusta" Gucziar" 
de lângă Arad, Pământ mai bun 
mai scump şi pentru fiecare ju
găr din Nădaş două jugăre de 
lângă Arad. Straşnică .Iegalitate" ... 
Un adevărat jof în averea statului 

Oare ce ZiC domnii Dobrescu şi 
Potârcă? dacă aceasta nu miroasă 
a .ghlşeft" f atunci a ce o fi mi
rosind ?! 

functionar pedepsit pentru 
aplicarea legii. 

celelalte sporturi, - dar face ca m11]- Ce-a mal ajuns şi bietul funcţionar. 
tea, prezenta de spIrIt, tacUca de luptă Dacă aplică legea e pedepsit, dacă 
şi cunoaşterea intenţiilor ascunse de n'o aplică tot pedepsit, ca cel cu ca
atac ale adversarului să se desvolte pul de stâncă sau cu stânca de cap. 
in aşa mhură in scrimă, ca aceste Intre numeroasele abuzuri ale gu
facultăţi să-I servească şi atunci, când vernulul "fără de lege" a trebuit se 
nu stă pe teren in aşteptarea asaltului, mal Imegistrăm zilele trecute iocă un 
ci când îşi măsoară agerlmea mintel caz. Doamna ulJui. General venind din 
in viaţă cu adversari fnarmaf' cu arme strelnătate a adus cu sine o blană de 
şi mal periculoase decât spada. mare valoare. La vama Curtiel, cum 

România are mal mare nevoe ca ori era firesc şi legal, a fost Impuse la 
când de a-şi creşte o generaţie Două, plata taxel de Imort. Doamna nemul· 
riguroasă şi rezIstent!, pentru a duce tumltă de "abuzul" şefului de vamă 
]a bun sfârşIt organizarea şi unificarea că ii taxează blana Importafă s'a plâns 
tărli incepută de actuala generatie is- dlul Ministru Magcaru. OI Ministru 
tovită de greutâţlle supraomeneşti pur- fără nici o cercetare a luat pe I~c 
tate dela 1914 în coace. Ea vede, că măsurile dictate de felul dsale de-a 
tărtle cari o înconjoară şi cari au fost gândi. O telegramă şi totul este a pla
desarmate, prin aport şi diferite for- nat. Mută pe cale disciplinară pe dl. 
matli de educaţie fizică, mentin spi- Şef al vâmll Petre IODescă la Adm. 
ritul răsbolnlc tn tineretul lor şi ti Financiară din Bazarglc in calitate de 
substltue forţei armateI. Se intelege, şef de sectie. 
ci este o datorie natională de a tIne Aşa se vede că pentru d1. MInistru 
pas cu vecini şi cu tărlle occIdentale Magearu Statutul FuncţioDarllor e Wax, 
ca si arătăm puterea noastră. Ori a- Iar miopia Intelectului dsale nu poate 
ceasta numai prin Intensificarea spor- deosebi directia În care s'a speciali-
tulul o putem ajun~e. Z-1t bIetul functlOT~ar. R ep. 

Girant responzabll: Z. HANDOCA 

----J1J 

~~munj~ti vor să ~istru~ă ~e
~Olit~le ~e muniliuni. 

In cursul nopţi de alaltăeri sen
tinelele dela depozitul de mu
niţiunj al reg 41 din Braşov au 
surprins mai mulţi necunoscuţi 
cari căutau să se apropie de ma
gazia cu explozlbile. 

Somaţi să se oprească, aceştia 
au răspuns cu focuri de armă. 
La rân jul lor soldaţii au tras mal 
multe focuri dar necunoscuţII s'au 
făcut nevăzuţi. Se crede că ag ta
torii comunişti au incercat să a
runce in aer depozitul de muni
ţiuni. Au fost de indată avizate 
autorităţile militare şi civile din 
oraş. 

S'au început cercetări. Până 
in piezent fosă nu s'a putut da 
de urma atentatorilor. 

D. prim-procuror Popovlci a 
luat măsuri pentru preintâmpina
rea agitaţiilor. 

După cum se vede comuniştii 
din Oradea se găsesc intr'o ac
tivitate febrilă. ActIVitatea lor se 
desfăşoară in toate domeniile de 
când cu incidentele sângeroase 
din Lupeni. 

Congresul Invalizilor 
din Ardeal şi Banat. 

Suntem informaţi,. că invalizii 
din Ardeal şi Banat vor ţinea in 
Arad la 15 Septembrie un con
gres general, la care vor lua parte 
delegaţi dm intreaga ţară. 

Mişcarea victimelor. războiului 
este desigur o actiune legitimă, 
pentru-că tara trebuie să-şi facă 
datorinţa faţă de cei care au aco
perit cu sângele lor glia stremo
şească şi au transformat in fapte 
visul milenar al tuturor Româ
nilor. 

Azi, invalizii sunt prescurtaţi 
în drepturile pe care leau avut 
prin Legea 1. O. V. Abuzurile işi 
arată ŞI ~ci colţi răpitori de 
existenţă. In judeţul Arad la o 
mare parte din invallzi li s'au 
retras carnetele de călătorie pe 
C. F. R., marii mutilaţi trebuie 
să trăiască din pensie de mizerie, 
care este plătită după 3-4 luni, 
aşa că oromisiunile făcute de 
Naţîonal·Ţărănlşti in alegeri azi 
sunt uitate, drepturile căştigate 
nu se respectă, ba se mai zlce, 
că guvernul vrea să le taie şi din 
pensiile pe care le au, ca să 
poată satisface pe functionarii, 
care au refuzat se depuie jură
mântui de credinţă către Statul 
român. 

Informatiuni. 
In ziua de 7 Sept. 1929, va avea 

loc la Arad congresul inginerilor din 
Întreaga Iara. La sfârşitul conglesului 
inginerii congres!şti vor pleca intr'O' 
txcursiune de 8 zile la Praga, Karlsw 

bad, Pilzen, vlzitând marile centre: 
industriale. 

... 
DI D. R. loaniles:.u sllbsecretar de 

Stat la Interne cu ocazia aTlei vizite 
la Tulcea şi-a uitat servieta la un 
restaurant, unde dejunase. Restaurato
rul i-a trimis la Bucureşti servieta ca
re din fericire nu conţinea· decât se
crete de Stat nu şi de ale partidu/ul 
Nof ional-Iar dnesc. 

... 
Noua Lege Administrativă pretInde,. 

ca in anumite functiuni de Stat peten
tul să albă "Licenţă". Dt Giurgiu, di
rectorul Prefecturl Poliţiei Arad, ne
având .Licenţă fi, in lipsă de Bacala
oreat, au cerut Ministerului de Interne 
să fie admis şi cu modestele clase pe 
care le are la examenul de primire in
ş:oala de notarl. Cererea a fost admisă 
şi comunicată Şcoalel de Notari din 
Arad. 

• 
AcceleratuL Valşovia-Paris a suferit 

un grav aCCident lângd o/ăşelul Buir 
dm Rur. Prin deraierea maşinei, care 
era in plmd viteza vagoanele dm Ilrmă 
au fost smulse de pe şine şi răstomate," 
lnrellistrându-se 12 morţi şi 40 raniţi. 

... 
10 Ierusalim arabil au început lupte 

serioase coutra ovreilor. S'a înregistrat 
până in prrzent peste 1000 de morţf 

şi UD număr mare de răniţ!. Uniunea 
Ovrellor din America a cerut inter
venţia Statelor Unite pentru asfgurarra 
linişte! din Palestina. 

* 
In apropierea de malul din Califor-· 

nia vaporul de pasc; gerl Sanjuana s'a 
ciocnit cu vasul Bobb, Pe bordul Sab· 
juana se găsea 100 pasageri, dintre 
cere cu mari sfortări au putut fi sal
vaţi prin ajutorul vasului Franck Lynck 
70 pasageri, iar restul au fost răpiţi 
de valuri. 

• 
Cea mai frumoasă fată din Lume' 

- Miss Univers - va sosi zilele 
acestea la Arad venind dela Timişoara 
unde se găseşte azi. 

... 
La fabrica "Astra dia Arad" au Intrat 

în grevă 1800 muncitori pentru pre
tenţiuni de leafă. Din partea oflciall
tătllor se fac mari sfortări spre a împăca' 
lucrurile. 

Citiţi şi răspânditi ziarul 
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Ultima oră 
Conventiunea tratativelor dela . .. 

llaga a luat sfârş~t~ 

Haga 30 Aug. Pentru licvidarea ultimelor rămăşlte a 
efectulu~ economic al războiului mondial,cele ti puteri intrunite 
la Haga au ajuns la acord. Tratatul a fost semnat. 

-
Reclama este sufletul comerţului. 

Tiparul TlpclgJahel Dlecezaoe, Arad 
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