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Demagogia la largul • el. EU VOTEZ 

Partidul national-ţărănist, care 
cum se ştie, a pus mâna pe pu
tere dupăce a capitulat In fdţa 
factonlur cu răspundere, s'a In
ceput seria sforţănlor demagogke. 
In tXDOsee, in maOlfestăn şi In 
toate formulele lor de propagandă 
electorală, nu auz! altceva decât 
trambulina demagogică scoasă la 
iveală de toti tributarii răspântii
lor. Oameni proaspfţi In conSOf
tiul pohtic dela puttre, In aler
guea după rasolul căpătueliJ, nu 
se dau tndărăpt dela cde mai 
deşanţate imposibilltăţi, pentru a 
crea desorganizatulm partid un 
ecou f1vo"abil in opinia publică 
cinstită. Gata de orice acţIUne 
dăunătoare Ţării, um!lmţa fnge
nunchiată de eri, 'şi scoate la li
citaţie indeletnicirea făgăduelllor 
şt plasează in discursuri carac
teristi ce, acordul teorillor desas
truoase. Să se urmărească fuga 
cetăţendor aruncaţi 10 propaganaă 
electorală, ca să esplicl uşo r r d

vagiile incompetenţei radicală la 
suprafaţă. Eclipsată de popula-

I ritatea Inchipultă, demagogia să 
asvArle In atacuri a tot ce s'a 
creat In această Ţară, cântărin
du-se munca de decenii cu ges
turi scandaloase. Principii bom
bastIce şi răţoeh furnizate din ser
taTul contraverselor iau locul dis
putei logice, ca să scormonească 
patimi ŞI să accelereze dezastru. 
In şubredele tnfăţişărl, simti cum 
muctgaiu) oat.- ţărănist se cram
ponează in atItudini de stăpân. 
lăsând impresia unei concepţh 
senile In exploatarea pasiunilor 
populare. 

Valorile intelectuale, râvnfle o
dinioară de acest colţ de pământ 
sunt socotite 1n camera descon
siderării, Cii tn locul lor să-şi facă 
arătare' toate violenţele guturale 
şi varietatea tipufllor bUlmăcite. 
Este foarte firesc deci, mişcările 
ce se semnalează In teritoriile a
lipite contra fraţdor veniti de peste 
Carpaţi, mişcări cu tendinţe de a 
pune din nou graniţde de odini
oară, iar tn aparatul de guvernare, 
stigmatele regionalism ului crud. 
De când accentuiază cu if.Js de 
stradă: "suntem la guvern", di
mtnuatia de prestigiu, invoacă in 

'! bâlbălri ne1nţelese de catelhismul 
urii şi a răsbunării a tot ce este 
credinţă sănătoasă şi spirit de 
consolidare naţională. 

Scrisul echivocului nat.· ţărănist 
se intrece in denigrări, perzând 
astfel din vedere mteresele su
perioare ale Ţării. PIaţa publică 

I este invadată de 5puma incertă 
a demagogiei penibile năi/ălitA in 
sufletele par,::zltare găsite in 0-

portuOltatea clipelor pela toate 
dosinle colţurilor. 

Se aştepta după 10 ani de 0- lista Partidului Naţ10nal- Uberal ,-ou semnul I 
poziţie hullganică să f.m ptşi In Pentru că &C€st Partid m~a dezrobit şi m'a 
fdţi unor concepţiI de dinguirc I lntlJrit, mă indrumează şi ma luminează. 
lumi~a~ă, confecţlOnată după Ct le El este partidul faptelor, nu al vorbelor: al faptelor mari şi vâ-
mal malte mttode de guvernare. zute nu al vorbelor umflate şi deşerte 
Cercetând fără părtinir~ desvălu- I • , • • -

irea promisiumlor făcute in lar- .. Aces; partJd a ,cârmUltype vremu:I. de mare furtu~ă. cor,abla 
gul Ţării, eram sortiţi să ne fixăm ţ~r~IJ d~Cdn~-o cu bme. ia ţarmul .nAdeJdllor noastre imphn1te: Ţara 
aşteptarea in prelăderi convin- ul-a mafl.t ŞI neamul ni l-a tntreglt.". . 
gătoare, ca la rându-ne. să punem EI n~-~ sco~ de sub rob~a mofn'or boereştt, dându-n.e locurile 
şi noi In acţiuni bintfăcătnare n?d~trc ţa:aneşt1: el ne-a sc;aD~t de nedreptatea votulUi boeresc, 
toate forţele creat0are. Cu gân- danuu-ne In mână arma votuluI obştesc. 
duri lipsite de patimă şi cu cea Vorba lui e faptă, şi fapta lui isvor de dreptate. 
mai potentată dragoste de frate Partidul N3ţiooal-Liberal care ne· a dat pământul, tot el va a-
ne-am fi prins In hora muncii de juta în munca şi în sporirea roadelor iul, ne va ajuta să cumpărăm 
ridicare a neamului. unelte!e trebuitoare pe preţuri eftlne, ne va ajuta să găsim bani de 

In loc de 2c~ste cred,nţc, ve- imprumut cu dobândă mică fi să ne vindem grânele pe preţuri bune. 
dem destrămarea edif;duiui naţi- In sfârşit tot partidul naţ'onal-liberal, care a intemeiat cele mai 
onal, lăsat la mistria meşterilor multe şcoli la sate, va desrob' ţărălllmea de sub puterea vrăîmaş! 
f1otanţi. buni de dărâmat, şi nici a lnt:.werecului mmţei prin inmultirea ş~oldor IJi răspândirea lumi
decât fasona ti pentru conducere. nei, pentru ca şi copii noş.rrl să se poată ridica, prin ILlvăţătură. Ia 
Fâ-joiui pe urma Jor se lntinde, locuri mai vrednice in rosturile viitoare ale ţării şi ale neamului. 
iar din sbuciumul orop3irii de vea- De aceea eu votez lista partidului naţional-liberal cu semnul 1. 
curi se sf dează realitatea unirii 
din 19î8. tn crezul lor se ames- ...... .,., •• ..,. ... __ .. ...,;...,; __ ............ n_ ............. 1wl'4-... ~_ ..... ----....... -----.......... ~ ...... _ ...... ..,. ............. - .. _".-.... - ........... __ r 

tecă răscolirea patimllor şi a ne
norocirii. Din ta;nele evoluţ;ei nu 
prind mmic legal, iar dm porun
cile vremii nimIC vuitabil. E ha
osul tntunerecului deslănţuIt. 

Iată victimele demagogiei şi ai 
acţiunilor roblei intelectuale. 

, .., •• * • • uP t .,. .. 

~rIm-mints1ru 1. Mun~u la Hrâ~. 
In 5 D..:L.:cmvrie 0-1 Iuliu Maniu prim

ministru ~'a făcut apariţia in Arild, ca 
să mai toarne un expoz'2u echivoc şI 

să-şi tmbarbăteze ceata de bălâuşi la 
al ttunl mai eficace. La gnă a fl1st 
întâmpInat cu muzică şi acordul Im
nului Regal (0-1 ILllu Mania e regde 
neincoroDat al Ardealului) Ţărănimea 
mânată de ordine superioare ,1 de 
ciomagul bătăuş:lof reslăţlti prin toate 
satele Judtţulul. s'a postat pe 
căprlrie, având în friJt;te pe cel aleşi 

ca mBl bun! iojurătorl. Pentru a se da 
lntlndere la numărul partlclpanţllor, 

s'au dlstanţlat la zeci de metri, ca 
astfel să impu[)ă mt'ştrşug"t pubiicului 
din oraş. P,. de laturi cu btţ vaDt s'au 
dedat la ruperl de at şe şi la strigăte 
tătaTe. ScaudaiagH DU se multumeau 
cu beţele amenlntâtoare~ ci flcând 
spume la gur ă tnjurau pe toţl trecl
toril paclnlci. lodisc!pllnaţf ca intreg 
partidul, hajmanal~ le cu priviri Sălba
tice terorizau şi cote au lumea din ca
lea lor. Din toată ceata adu să cu tren 
gratuit (O·, iuliu Maoiu e preşedintele 
Guvernului economieI naţionale) DU 

s'a desprini cicl măcar cu f gură se
rioasă şi cu inteoţle de ordine. Toată 
adunătura. compusă in maj:lrttate din 
femel şi băetol fă-! răs?undere a dat 
dovada dia ce elemente e compusă 
cărda~ia DJţ -ţărănistă şi ce temela 
se pune pe o r:slfel de guverDare. -_ .......... --

Iubiti Alegători! 
Votati bsta 80 ••• a Partidului Naţional-Liberal cu semnul 

I 
Candida1i acestei liste sunt: 

La CamcrAI 

1. Dr. Dimitrie Mano/eseu, 10sl- senator prof. Uni-
versitar Bucurcşii. 

2. Dr. Ioan Groza, fost deputat, medic Şebiş. 
3. Gheorghe Pleş, fost deputat, invătător, Bârzava. 
4. _Dr .. Adam Iancu, fost depula1, medic, Curtici. 
5. Romulus Veiişan, clir. de bancă S~itin. 
6. Traian l'Jager, profesor, Arad. 
7. Dr. Gheorghe Henţiu, advocat, lneu. 
8. Gligor Ţiriac, agricultor, Nădlac. 
9. Dr. Ioan Ursu, fost deputat, advocat, Arad. 

La Senat: 

1. Dr. Gheorghe Ciuhandu, fost senator, asesor con
sistorial, Arad. 

2. Dr. Aurel Ikmian, fost senator, medic, Arad. 
3. Dr. Sever Ispravnic, fost senator, advocat, Arad. 

La colf~giul penti1"tI COlMiiUile Comunale I 

1. Dr. Ioan Robu, primarul oraşului Arad. 

IUBIŢI ALEGĂr-ORIl 

Aducetivl aminte că Partidlll Nat:onal-Liberal a flcu.t 
unh'ea, a dat dreplul de voi ,i pllmânt tlranilor. 

Partidul Naţional-Liberal vl cere votnrile:în numele fap
telor. tmplmite şi nu a fii.gld.aelilor ce nu se pot Implini. 

I/f 



TRIBUNA NOUA 

Cum a fost înselată , Ţara. 
Nr 49. 

COMPOSESORATUL 

de pădure Măderat. 

Ce-a făgăduit partidul natio- Şi ce realizează la CONCURS. ~ 
1

..,. ~ .. Composesoratul urbarial de pă- ! na -1arănlst in opolll1e? guvern: dure din Măderat publică con-. I curs pe ziua de 27. Decemvrie 
1) A Jegeri li bere . J. Teroarea ~andelor de bdtd:J$i orza"lza~e. DfzolvarUe Q- 1928 oarele 10 a. m. pentru 0-

buzlve ale consILIIlor comunale ŞI ale Camentor profesIonale. cuparea postului de pădurar la 
SchImbarea listelof electorale in ajunul alegeri/ar. Censura pre- pădurea din ht1tarul comunelor 
ventivd a orlcdrei propagaffde electorale. Drauţ- Dud devenit vacant prin 

2) Legalitatea 2, Cdlcarea brutald a tuturor legilor. Numiri ilegale, per- tndepărtarea tltularului. 
mufdri ilegale, diso/vari ilegale. Suspendarea abuzivă a legilor' Cond ţiunile de admitere sunt 
in {rintd. Arestari ilegale. celea stdbllite In art. 3 t punctul 

3) Economii 3. Inmultirea mitlisterelor. Ploaia de subsecrefariate de stat 1 par~ea ~-~ din ~egulamentul 
şi de consl/:eri fech'lici. Demagogia desfiinţarei automobilelor şi SerVICIul silvIC extenor. 
a sinecuritor şi dublarea funcţlUnilor cu consilieri fechnici şi lrz- RetribLJţiuniie sunt celea sta
mulţirea automobilelor la subsecretariafele de stat din nou infiinţate. bihte in art. 31. punctul 5. tot 

4) RI~lcarea Itărei de Isft~lu 'II mumt 4 Des/ăntuirea anarhiei comuniste.' trdiascd Rusia sovfeticd, din regulamentul sus citat şi o 
eliberarea lui Bujor şi candidatura comunistului BOflS Ştefanov Intregire a salarului din bugetu' 

• composesoratului. 
5) Reducerea impozitelor 5. Manifestul guvernului nu pomeneşte un c!lvânt de redu-

cerea impozitelor. . Cewrea cu toate actele nece-
sare se vor Inainta Composcso· ~ 

6. Manifestul guvernului nu pomeneşte un cuvânt de redu- ratului urbarial din Măderat. 6) Reducerea serviciului militar 
cerea serviCiului militar. 

1
· Comitetul de conducere. 7) mDunătătirea sItuaţIei fKocUOOarttor 7. Manifestal guvernului anulzfd suspt!ndarea statulu lui func-

tlonarilor. inainte de a suspenda statutul, sute de !l1flcţiJnari sunt 
aruncaţi pe drumuri ş; permutaţi cu ca/carea legei. 

8) Impartire de pamAnturi 8. Manifestul guvernului nu mai vorbeşte de noul lmpdrţiri 
de pdmânturit dar aruncă sdmânţa nelncrtderei in siguranţa drep
tului de proprietate pe pdmdnturtle sldpdmte de ţtirani. 

9) Desfiintarea taxelor de export 9. Guvernul mdrluriseşte cd nu poate desfiinţa taxele de 
export. 

10) D. Maniu avea Imprumutul in 
. buzunar 

10. Guvernul a împotmolit operaţiunile imprumutalai şi ale 
staIJllizdrei. mdrturisind Că intdmpinc'l greutdţi. SamsQrU de im
praml.1!uri au inceput sd mişune şi creaitul fării se compromile. 

11) A Impiedecat formarea guveruului Da
ţionaI. fagaduind că poate face fatl silgar 
situaţiei 

Il. Şi a luat răspunderea şi acum dă din coIf In colţ cd nu 
pf1ate face faţd situatiei. 

12) Consolidarea unitătei sufleteşti, J 2. A deslănţuit rdsboiul contra "regaţeni/or· semdndnd 
lIrajba intre fraţi. -

Astfel a înşelat fara partidul naţional ţărănist, cara În. cinsprezece zile de gu
vernare a desmin1it tot ce a făgăduit in cei zece ani de opoziţie. 

Văgiiduelilemincinoase In~ufletire &U lâlt. -
ce: ( CU "lmPRUmU(UIJ" 

d -1 u i 
, 

Ş. fuI guvernului ţărănist Mier
curi In ZiUa de 5 Decemvne şl- a 

M A N I U făcut Intrarea triumf J1ă In Arad 
fiind primit cu mare alai pus la 

Cum il ~ fost mistificată opinia publică -
cale de corifeH p;ntidului natio" 
nal- tărănlst. 

Interesant este numai aceea că 

Partidul naţional-ţărănist a făgăduit ţărU toate 
cerile şi toate ferJcirile. 

binefa- "tnsufletirea marelui tămbă1ău n'a 
fost atât de spontană cum sust'n 

A fă găduit legalitateş - şi 1n douăzeci de zile de gu
vernare a săvârşit atAtea ilegalităţi câte se puteau săvârşi 
in douăzeci de ani. 

A făgăduit "libertatea alegerilor" -~ şi abuzurile, vio
lenţele şi fără de Jeglle săvârşite până acum au dovedit cu 
prisosinţă ce inseamnă •• ategeri libere" sub guvernul 
d-Iui Maniu. . 

Dar d. Maniu a făcut O făgădu:aiă mai gravă: ,'IJ lău
dat e6 a-sa are lmpr"1tI"twl ,,, b""uNar. 

Partidul naţlonal- ţărănist a luptat pe toate căile şi prin 
cele mai condamnabile mijloace impotriva tmprumutului ce j 

trata guvernul liberal. 
D. Maniu avea 10 buzunar un imprumut 1n condiţiuni 

mal bune de cât imprumutul guvernului trecuti .... 
In numele acestei făgădueli d. Maniu a solicitat guvernul. 
A fost adus la guvern. 
Astăzi 'Opinia publică este in drept să-l intrebe pe d. 

~aniu. . 

dtţinătorii fncrejerei masselor·, 
ci a trebuit dat ordin pretorilor 
şi notarilor şi primăriilor să se 
prezinte şI să lnsufletească pen· 
tru DI Maniu. 

Şi OI Maniu cât de democrat, 
se zice că n'a primit pentru sine 
vagonut gratuit ci precum spu 
nea un ziar minoritar ar fi plătit 
6000 lei costul vagonului salon. 

Cred€m insă că democraţia era 
pelfectă atunci dacă Dl Maniu 
ar fI fost plătit şi costul călăto
riei poporului adus pentru a se 
insllfleţi - cu trenuri gratuite
ca stimulat al sutlt-tirel. 

Şi credem că pentru aceste 
trenuri cari au Ilferat gratuit pe 
"însufleţ ţii" - dacă DI Maniu 
ar fi platit se Inţelege din pro
priul său buzunar - ar Insemna 

Unde este Imprumutul; 
D. Manlu a impanat Europa cu trimişi :speciaU 

căutare de imprumuturi. 

o sumu11ţă frumuşică. - Dl Ma
pentru niu insă a uitat să plătească a

cestea bilete a poporului. 
Samsarii de imprumuturi au reapărut şi ei. 
Acesta e Imprumutul cu care se lăuda d~ Maniu. ---.••• 1. __ -

Slmx. 

CONDIŢIUNILE 

1. Să aibă şcoală de pădurar 
(diplomă) dacă nu este aşa a
tunci să fie priceput In toate 
ce se ţine de pădure. 

2. Să fie făcut armata şi să 
fie in vârstă dela 21 ani până 
la 30 anI. 

3. Să aibii extras de naştere. 

4. Să fie sănătos (Certificat 
medical). 

5. Să ştie scrie fluent şi cetl 
(certificat şco~aT). 

6. Să nu fie suferit vr'o pe .. 
deapsă judecătorească infamantă 
(Certificat dela Judecătoria de 
Ocol). 

7. Să aibă ţinută şi purtiiri 
bune in societate. (Certificat de 
moralitate dela primăria unde do
miciliază). 

8. Să aibă avere cu ce garanta. 
9. Dcerere scrisă de el. 
Măderat, la 14 Noemvrie 1928. 

Notar urbarJal Preşedinte 
ah. Pla, (ss) 1. Mihulia (ss) 

Ne. 35 I 1928. 

••• 
Publicaţie de licitatie. 

In baza execuţiei de escon
tent.ue tfeptuată în ziua de 16 
(uUe 1928 pe baza decisului Ju
decătoriei Rurală Vmga cu Nr. 
1402 I 1928 obiecte sel h estrate 
in procesul verbat de execuţie 
Nr. Q, 16089 1 1928 I birou de 
sClis,- 1 oglmdă mare şi alte o
biecte pretuite tn suma de Lei 
58800 cuprinse In favorul Ga~ 
vnla Krausz reprezentat prin Dr. 
Paraslhlv Licareţiu advocat Ti
mişoara pentru suma de Lei 
5 t 161 capital, şi spesele stabi· 
Lte până in prt"zent se vor vinde 
la licitaţie publică 1n Arad Str. 
Barr:ţiu Nr. 1 in ziua de 21 De
cemvrie 1928 la ora 3 1/. d. m' 
conf. art. de iege IX § ului 107 
şi 108 din anul 1881. al legei 
exec. 

Arad, la 1 Decemvrie 1928. 
Şef portărel, --... _--
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Dela făgăduelile S'A INCEPUT 
manifestului la 
p-

realitatea faptelor-
-~ IJelDascarea Itlinciunilor -

a se pune în practică mult trimbifata 
legalitate a Na1ional-Ţărăniştilor! 

Manifestul partidllllJÎ naţional-fă-inese nu face de cAt si confirme . .. .. • ~ . 
pontica demagogicA ,1 stearpA pe care acest partid a fAcut-o timp de I Mai bme de 10 am asoclaln ŞI I ceară transferarea .. In once plasă 
zece anL beneficiarii consiliului dirigenl de din tară" - sau şHu ei ce ur-

lati, fată ta laţi. frazele umflate pe care le vlntură ta manifest pomină urlă in cor cu spume la mează, şi nenorocitii de slujbaşi 
,1 tăSpunsul pe care U-l da adevarul fltptelor: gură cuvintele de vrajă: .. alegeri iscălesc că ~se roagă să fie tran-

Ce fagadue,te manifetuJ Ce spun faptele partidului libe.re, lega~îtate şi cinste~, de sferati ~in orice p~asă din tară" 
'( . ... .., . carr răsună mtreaga presă dm Să- acum In cap de Iarnă! 

guuernulul: national-taranIst. rindar a tuturor HonigmanHor şi Cu nespusa furie s'au aruncat 
1) Grija de Căpetenie a 1) Boicotarea tuturor sfortări - BraniştenHor. apoi asupra eruditului inspector 

partidulut naţional .. ţăranfsc lor de consolldarf, absentarea de Cum au inteles şi cum inteleg şcolar Cristea Nicolae, - care 
pentru consolidare~, RomânIei la serbările Incoronărei de ]a oamenii .. coronulelor ştampilate pentru ideile sale politice au fost 
tntregate. Alba-Iuha, opunere )a toate le- şi neştampilate

U 

aceste formule suspendat la interventiile mes· 
giuiTlle de unificare, retragere de şarlatanie politică, cu care chine fi politicianismului .. legaH~ 
din Parlement şi denigrarea ţării mai bine de 10 ani îmbată lumea tătii- nationaHărnniste. 

2) ConştIInţa naţională, jert· 
fele grele aae tuturor Nomâ
nilor. 

peste hotare. proşti1or, au dat destulă probă Persecutiile cele mai sălbatice 
chiar in primele zile ale guver· s' au deslăntuit asupra aderentilor 

2) Trimiteri de publicatii Ia năril lor. partidului Jiberal din intreaga tară, 
Liga Naţlumlor In potriva pro- Inainte de toate ca să poată dar indeosebi in jud. Arad. In 
pnei lor Patrii, preconizarea po- da dovadă de altruismul lor şi de modul acesta ,.Iegal" a fost trans· 
llticei de luptă de clase, cam- spiritul de crulare a ministerelor ferati aproape toti primpretorii şi 
panie In presa străină contra de care sunt conduşi, - au în~ toti nenorocitii de notari comu
stabilizărei şi imprumut'ului J etc. mulH numărul ministerelor şi con- nali care acum in cap de iarnă 

3) Normalizar-ea vfeţet de 3) Lupta violentă pe care au trar cu procedura ,.oligarchilor sunt siliti s§-şi ia zdrentele tn 
.stat. dus-o i11 potriva constituţiei şi a de Bberali" cari se indestuliau cu spale şi să plece, căci vezi aşa. 

tuturor legiuirilor necesare noilor 13 minislere (din cari unii făceau pretinde legalitatea national-tără~ 
stări de lucruri. două slujbe de minister, Însi cu nislă, slujbaşii transferati sunt 

una şi aceeaş plată), - ei ca să apoi inlocuiti cu zbirU partidului 
4) O erA nouă In viaţa lArll. 4) Bandele de bâtăuşi cutreeră dea dovadă că vreau să mun· national~tărănist, iar consiliile co~ 

satele, focuri de armă, şlroae de cească pentru pODor au inmultit munale sunt dizolvale pe toată 
sânge, suprimarea llbertătii, a- numărul ministerelor la 17, înfiin- linia şi înlocuite in vederea ale
na[hle.... tând încă 4 ministere ,.fără por- gerilor "libere" cu bătăuşii par-

5) Uaiflcarea sufletească. 5) Aţâţdre necontenită tmpo.. fofele" (pentru cei ce nu sunt ini- tidului dela putere. 
triva regăteniior şi denunţared tiati not1m că a fi ministru .. fără Aşa se prezintă întronarea le
»putreziciuneitc din vechiul Regat. portofoliu" înseamnă că eşti mi- ga1itătii flationaHărănisHi. Şi să 

nistru fără slujbă, fără lucru, nu uităm că acum suntem abea 
6) Ridfcarea morală şi in

telectuală a naţiune'. 
6) Cărdăşia cu 'comuniştH şi adecă fără nid ° treabă, dar poti la inceputul inceputului, - când 

cu agentIi Moscovei. să ai portofel cât de mare în care încă proced cu cele mai delicate 

7) Reforma adl1t1nIstratlvă. 
. să vâri plata cea groasă stoarsă mijloace de legalitate şi cinste. 

. 7) .. Suspendare~ statuluI func- I de pe pielea cetăţenilor). na\ionaHărăniste. I'şi poate închj-
ţl?nanlor, revocal.i de notari, I Tot asemenea nu s'au multumit pui oricine ce se va întâmpla când 
dlzol~ări de con~'lii com.u~ale? I cu cele:) subsecrelariate de stdt ni-se va produce grosul cinstei 
creăn de conslh.erl tehmci ŞI în rang şi in plată egal cu mini- şi legalitătii partidului, indeosebi 
subsecretari de stat, etc. ştrii, - deşi constitutia prescrie după sosirea imprumutului şi pen· 

8) Guvernul se va stradui 
:sA ridice armata ia demnUa
,tea şi In puterea ei. 

8) Se ingădue demonstraţii de in mod _ ca.t:goric ţ? ace,stea nu tru apli~area sistemului natio
stradă comuniste unde se strigă se p.ot mh!nt~ d~c~!. pnn lege: naI-tăr?nJst la buget. 
"jos armata" şi Trăiască RLlsia - el totUŞI şI-le InllInlează dkl Ne mlrebăm ce este de flkut 
sovietică!"" aşa pretinde interesele flămânzite în fata vandalismuJui politidanis· 

In faţa acestei făţărnicli indrazneţe cetăţenii conştienţi de 10 ani ale fruntaşilor - in- mului sălbatic al coteriei care prin 
vor şti ce au de facut. diferent că poporul plăteşte cu fariseis Il şi şarlatanie demago· 

VOT AŢI LISTELE 
partidului national-liberal. 

- cu semnul o IUlie dreaptă In picioare -

sudori de sânge, - vorba e: le· gică şi desmă1ată s'a cocotat la 
gali1ate, deşi aceasta este legali- conducerea acestei tAri nenoro· 
latea lurcrască adecă legalitatea cite 1 
pe dos, insă lucrul principal e că Un sfat ce putem da este să 
e legalitate! notăm toa!e abuzurile şi ilegali-
Că ce inteleg şampionii liber- tătile şi după împrejurări, având 

Iătilor pubiice şi, alegerilor libere dovezile recerute să ne adresăm 
sub acestea fraze, - avem exem· justitiei cerând scutul legilor fată 
ple vii deja până acuma: atăca- de cei ticăloşi, - iară În cazu

Votati: partidul care a desrobit pe fraţii subjt1gaji şi a 
România Mare şi liberă. 

făcut rea prirnăriilor cu celele gunoaie- rile când perversitatea coteriei ne 
lor şi derbedeilor, - împuşcarea fac imposibile probele necesare 
primarilor (Tăucean), (laşi), de- pentru satisfactia pe calea jus j
vaslarea loc u in' e 10 r oamenilor tiei nu ne rămâne alta decât să 
paşnici (cazul profesorului de Uni- semnalăm fărădelegile şi când se 
versitate din Cluj Bogdan Duică). va sfârşi c:.u regimul tmjnciuniJor 
Acestea sunt dovezi pentru edi- şi şarlataniilor care nu poate fi 
fiearea opiniei publice că n'a mai de lunga durată, - vom cere 
existat partid politic în lume care, toată satisfactia celor persecutati 
să abuzeze un astfel de revoliă- pe nedrept, - şi loti mişeii vor 
tor mod de credulitatea poporu· fi traşi la răspunde' e. 

Vutat': Partldul care a apărat in trecut şi chezeşueşte in viitor 
liniştea ţării şi tnfrăttea intre toţi cetăţenii României intrfgite. 

Votat,: Partidul care a salvat avutul ţării, a tncur2jat munca 
românească şi a sporit mijloacele de credlt pentru toate categoriile 
de producători, industriaş1t comercianti şi meseriaşi. 

Vota1i : Partidul care a scăpat dela ruină finanţeie statului şi 
~are prin polttica lui ch bzuită a rl-făcut creditui tării in afarl do
bândind spnjmul celor 14 Bănci de emisiune şi concursul celor 
mai losemnate grupuri fmanciare din străinătate pentru infăptuirea 
-stablhzărei leului şi a imprumutului de care România are nevoe. 

Votati: Partidul care a aşezat astfel bazele stabilizărei şi ale 
Imprumutulul pe care numai nepriceperea guvernului de astăzi le 
poate primejduL 

Votati: Partidul care a asigurat funcţIonarilor public! drepturile 
la stabIlirea şi Inaintarea prin Statutului filncţionarilor. 

Votati: Partidul care a făcut Legile de ocrotire pentru mese
riaşH şi muncitorii industriali. 

Votaţi: Partidt:l care a inmulţit numărul şcolilort s'a i1grijit 
de Blsenci şi a sporit mijloacele de desvoltare şi răspândire a 
Culturii Româneşti. 
, Votati: Partidul naţional-1:beral care in toate imoH'jurările grele 
a dus neamul la izhandă şI a as'gurat proDăşirea ţâr1î. 

Vota li cu totii list.le cu semnul linia dreaptA in 
picioare. 

lui şi să indrăznească in aşa grad M. Petru Iustinian. 
a-şi bate joc de sfintenia ideiJoi. • •• 
un exemplu tipic şi revoltător a 
farizeismului, a brutali zării încăr
cării legii şi băIăii de joc de lege 
ne serveşte administratia jude'u
lui Arad abia ins1alată de faimo
sul regim al ulegalitătii" unde s"a 
şi pornit cea mai sălbatecă goană 
con ira funclionarilor publici cari 
sunt aruncaU pradă răsbunării 
cHeei sălbatice a f!ămânzilor din 
partidul instalat]a putere. Pretorii 
şi notar ii sunt citati la Prefectura 
unde li-se pune în vedere să-şi 

Road~re demagng~el desmălate iDte~e II 
se arate ne toata linia. 

Ni se comUnicd dm comuna Tauli 
judetul Behor, cd ţaranli dând cr<zd
mâr;t propagandei aemogoif.Ce a p 1r
tfduiUl nGllOna~ ţa/dn/st u dtnegat pid
tuea imooz1telor. - a pretins postului 
de jandarmi precum şi no/alu./uE şt 
Pft~otulUl sd pâ,âsească eOf1,una. VOirld 
sâ·1 scoala cu fOfţa pe preot d n bi
serica. 

Prefectul de judtl s'a deplasat la 
fota lOcului pm,ru a Im1ştl spmltle. 

••• 
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tlutomobilele lui mihalache. InforlDatiuni: In ateUl/UDea Prga 8fintiei Sale . . 
(piscnpul Hradului. 

1 

Ţara este salvată. a ,salvat o 
cdmaşa seoasd a jostului îfll'd
fdtor dela Topolovenl actualul 
ministru dela domenii care nu 
suferd sd se prddeze banii ţdrii 
cu automobile, -jdndcd democ
raţia aşa cere cd miniştni sd 
umble pe jos! - Aşa e pe 
hârtie. 

sch.lmb plata grasă separat lu
naf pentru deplasari cu auiomo
b, le plătite! 

Implinindu-se 6 săptămâni dt'lll moar
tea vredniclliui fost prefect 1. Gcor
gesru. din a'est priit} se va olteia 
în cat~d,ala ori. romând din Arad un 

Celealalte automobile dela ser- palaSlilS. Prietenii şi cunoscuţii cari 
viciile ~xterioare se vor păstra şi I n'au u;tJt murzr:a actstui om de. bine 
pe mal departe. sunt rugaţi a participa Sâmbătă 8 

Suntem Informati, el cu o ?azlonea 
veniri! la putere a guvernului Moscovei 
preoţii lt:ucuţ" ii Mornăilă dln ŞI. 
mand au cutrecrat toată noaptea co
muna, in fruntea unor betivan! ordi
nari. [ntrt' ba 'TI: aceasta manifestare 
apartine eserciţiulu\ pastoral? De a
semenea preotul din R~vetlş ln stare 
de b~tie, tncă s'a dedat la fapte con
trare situaţiei sate de slujitor al ai
tarulu'. Cu astfd de elemt nte nu e 
mirare că satde noastre bâjbăe de 
pocăt' şi alte confesIuni strâme ten-o 
dlotdor noutre romAneştl. 

4 

Va se zică suntem tot acolo Dec. ora li la localul amintit. 
unde am jost cu deosebirea a- • 
cela că aulomobtlele cumpdrate DnH ,efi de sectoare preC\lm şi 

Afacerea tnsd nu e tocmai aşa 
In rea Mate, riindcd oficâl ar fi 
de scoasd cămaşa lui Mihalache 
totuşi li place sti se Mjdiasc{} 
in al1 tomobfl, democrat este el 
numai dind se prezintd alegd
torilor. 

acum se vor vinde pe preţ de membrU comisiei permanente sunt 

nimica şi In loc de automobile rugaU a paTt c'pa Sâmbătă 8 Dec. 

DI M halache şi ortacii săi vor la con~fătuirea politică ce se va 

primIi bănişorii gata la buzunar, ţinea In localul clubtllul partidului 
ceeace l'a ii1lf!reuna fara cel pu- liberal. 

Treaba cu automobilele sfd 
aşa cd se vinde "re'o cdteva au
tomobile dela domenii, - şi mi
niştri precum şi sub~ecretarU de 
stat şi directorii generali pri
mesc În loc de automobIle in 

tm de 2 3 ori mai mult decdt pdnă 
acum. 

Vorba e însă poporul să crea
dă că e cruţare .~i democraţie 

la mijloc. . 
Şi sd zlcd cIneva ed nu gu

verneazd bine guvernul D-lui Mi
ha/aehe cu cămaşa scoasă! 

Ce urmăreşte partidul national-liberal 
Pentru infrătirea tuturor 

şi ridicarea celor de jos. 
Partidul naţional-liberal urmăreşte: 
Imbundtdţirea soartei tuturor categorii/ar de ceMlenl, pentru 

cd fiecare este de folos şi tdrd una dm ele, un popor nu mai 
poate osidzi sti trdiascd. 

PartUul national-l beral doreşte: 
Intelegerea tuturor RomdniLor, fntrucdl oamenii dintr'o cate

gorie soclald 'şi Easesc pe pdrinţii, pe frotii sau pe copiii lor in 
alta şi nu se cuvine sit se fnvrâjbeascd fraţii Intre ei sau pdrinţ;; 
cu cooi;; lor. 

Partidul national-liberal luptă: 
Pentru ridicarea celor de jos la bunul trai şi la tnvdftltura 

celor de sus, nevroind si!. scoboare pe toli oamenii la mizerie şi 
Intuneric. 

Aşa a lucrat partidul naţional liberal cât a purtat sarcina 
conducerei statului. 

tam"ania electorală ! pa~~ l~~:::l :~m:!~~:~.~'~~id~~~ 
" plin succes comunele plăşilor: 

• 
Suntem Informaţl cl in 'satele de 

pe valea Crişulul se imbată lumea 
cu un fel de fel de promIsiuni, cA 
parti jul dela putere "Naţional- Ţărl

olsttll promite că vor lua pămA,.turlle 

prroţllor şi tOlliţatorilor şi le vor tm
părţi tărănlmU, ba ceva mal mult că se 
vor lua pământurile şi lăramlor cari au 
oeste 20 de jugăre in sus Azi toate 
aCt'ste promisIunI fiind venite din gura 
oameoilor nesenoşl, promisIuni fără 

caractl"r demn la baza, 'punem şi noi 
la r .1ndul costru că toate aceDte avo
nuri sunt stupite 'şi omenirea să nu 
se lase dusi in eroare cu astfel de 
minciunI. 

• 
Din mal multe pArţi ale jcdrţului 

ni se semnaleazA stări de adevAratA 
anarhie. Bestll tmbătate cu rachiul 
gratuit al guvernulni cutreerl satele 
Şi ameolnţând pe cei ce au ajuns la 
ceva parte materiali, deslănţue teroare 
şi groaza. AdecA, dupa. scene a la 
Ciucea urmează automat democrat a 
clomagulul, pusi to practici de tOţi 

Ot bunii cu cel cari actuala guvernare 
vrea sA· şi 'intindă sforile libertatii. 
Adresăm prietenilor noştri cA la tm
bulzdt de astea să răspund! cu păs
trarea celei mal rguroase ordine. Se~ 

n.nalându-oe toate mizeriile ce li fac 
agentii batAuşt al guvernului legalltlltll. 
Din parte· ne adrt săm celor ce vor să 
răspundA pentru actele disordlnl ur
mAtoarele: 

SI ktaţl aminte. 

• 
Pentru alegdtoriJ germani. AleglitorU 

germani dln acest judet să. Ia aminte 
că HdDS BelJer flgurantul de pe lista 
guvernamentali este omul tuturor si
tuaţhlor oportunIste. Azi, nat-tărănist, 
anul trecut al~s prin maghiari, iar tn 
1926 pe listă averesc3nă. Adecl vorba 
Alula: azt cucutA, mane pătrunjel. In
trebAm ţărănImea germană. Ce a făcut 
a est simulacru pentru dansa? In par
l"ment ticerea peştelui, iar afarl 
cu buzunarul dIurne! Incassate de 1 .. 
toate guvernele pArindate la cArma 
Tard. Il tncredlnţăm atenţiei alegAto
rilor germaoi ca pe t,pul nestatornic 
fn opinii. 

-_ ........ 11._-
Un om sinistru 
CItim to "Neamul Rumanes,;": 

SInistrul personaj pe care abHltllite
d-lui Maniu l'au ţ1nut trei z.i1e, pe 
lista mtniştrHor, ca să fie t'xtras firI. r 
menajamente tn ultima oră, omul cllre 
tngloba R()m~n;a ca pe o biatA pro
vincie. tn htedandul expanslunel ger
man", C. Stereo "' le cărui pareri des-
pre Mareie Rq[t! Ferdlnaod, ar fi scos 
dtflD!tiv din viaţa publică pe ori care
rătăcit, - domnul acesta are dela d. 
Manlu dreptul bA f'xae toate candi
daturile guvernului, fa Basarabia noa-
,tră ... 

Spa\ml a vieţII politice. şef al Te
roarei in care d. Manlu joacă sb aniul 
rol de şef fără ,efle, C. Stere are ple
nipotenţa asupra candidaţilor de pe.te 
Prut.., 

. Aproape o sutA de senatori 'II de
putati, vor ajunge astfel tn Camerele.
Românle\· Unite. - numai dUDA ce 
Sinistru Stere le va da spurcata lat. 
cumlncf1turl ..• 

Ca apoI, - sfldând ca un inconştient 
cele mal sfinte slmţiminle romAne,tf,
să-şi poată permIte todrătneala de .. 
prezida Camera României! 

Ert C. St~re. omul Dt>tronArel fi a~ 

memoriu lui către Ma" kensenli sllba
UcI. cari au sugrumat o ţarl cotropiti .. 

C. Stere ,el al Basarab!el? DupA. 
ce a semănat Ollmal ură, numat anar
hie, numai disoluţIe? 

E cu putint' acest scandal? 

Dai intrebAm şi noi este cu putin •• 
această ru,ine? 

,.;: 

Ni se semnaleazA cA in Corn ...... ,'a 
aruncat consiliul comn.nal p!!ntru ma
rele păcat· că D'a vindut la licitatie 1 
publică splolt Ulaţl depe lângă gar
durile omenitor. 

Br.rvo I 

• 
In ElveţIa s'a tntâmplat el un avJoll 

a fost cuprins de furtunA tocmat când 
trecea pe d~lsupra unul ghtţar. 

Fruntaşii liberali din Arad şi 

Judeţ In frunte cu OI prof. univ. 
Of. Manolescu au cercetat Du
minecă şi Luni toate comunele 
depe Valea Mudişuluf, tinând In
truniri şi sfâ tuind po porul român 
la alipire către partidul libera1. 
In toate vorbirile rostite s'a ac
centuat munca acestui partid pen
tru ridicarea culturală şi materială 
a poporului, dovedită cu priso
sinţă In- cei 80 ani de exlstenţă. 

Fără promisiuni şi patimi, fruntaşii 
liberali 'a pus publicul tn faţa 

realităţii, năzuind ai descoperi 
numai ce crede că se poate re· 
aliza. De altcum publicul caTl.: 
ştie ,i cunoaşte altruismul celor 
ce vreau să formeze dIn acest 
colt de' Ţară un adevărat pământ 
românesc, pe temeiul faptelor să
vârşite, a primit cu multă căl
dură pe candidaţii noştri, cari şi 
1n trecut au luptat cu desinte
resare pentru prosperitatea tără
nimei. 

ş"ria, Spineni, lneu, Şl b Ş şi 
Hălm~giu. Şi In aceste păJţl, tn~ 
crederea cetăţenilor este mare 
care denoti o opinie pusA bine 
pe cărările răspunderii. Cu date 
din faptele realizate de guverna~ 
rea liberală, candidaţii liberali 
atrag cetăţenii· cătr ă adevărata 

politică bună pentru tot ce este 
cinstit şI vrlldnic in ŢarA. In 
toate comunele străbătute a re
Inviat alipirea cătră acest partid 
care a Inscris cele mai glorioase 
pagini in istoria neamului. 

• •. Pllotulul '-1 reuşit 'SI recA,tlge e-----------
Citiţi şi răspânditl ziarul 

"Tribuna Noauă" 
......................... 

Reclama este sufletul 
comerţului r_ 

Dl Alexa Boţioc candidat la senat i chUtbrul, dar ulterior la ~besrvat el 
pentru consilIIle comunale. a dat cu un pasager. care Il 10so,,, a cAlul. 
oiştea In garduL neşt.lnţei ligii decto- din avion. 
rale. In comuna Şlria uilde era dus În 
campanie electorald a spus cd dânsul 
Ctre. volul consllierrlor de drept. !'.'a 
prins din legea electorala nici mdCar 
atdta ca sd ştie cine are drept sd vo
teze. Primind ca rasplata râsul irollk 
al aslslenJtl, a părăSit tfjbulla ln ft/
citariit prl' ttllHor tot aşa de bine in
troduşi în cetirea articolelvr legi(. 
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