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I La Alba-lulia. 
: Sfântă şi mare zi răsare, pentru 

pspporui Român, la 6 Mai în străvechea 
|trfate Alba íuüa. Spiritele lui Avram 
î«mcu şi a tribunilor săi cari pluteau 

tpfin văzduh deasupra plaiurilor Ro-
ffeneşti plângând soarta neamului lor 

^ntru care îşi dădură pământului 
\.m nainte de vreme ceace era a pă 
•ţtântului, îşi vor alina durerile ce le 
jâură de aproape un veac, căci a-
«astă sfântă zi va fi, va trebui să 
I ziua în care se vor desăvârşi rea-
is/jle visate de acest neam de când, 

i l urma descălecării lui Traian, se 
plămădi pi in altoirea mlăditei romane 

trunchiul poporului dac alui De
al. 
Cine ar putea să tăgăduiască ace-
i popor dreptul la viată şi cine l'ar 
ea oare să-1 împiedece a-şi croi 
gur soarta? Dacă aproape două 

elenii a putut să răzbească spre o 
fUaiă eternă prin zidurile atâtor duş-
wm cari îi înconjurau, este cineva 
|are se îndoieşte că azi, întărit şi mă-
p prin unire, să nu poată răzbi fa{ă 
| e un duşman slăbit prin el însăşi, 
jbrorizat de formidabila voinţă a na-
ţunii şi, pedeasupra, !aş? Intimidările, 
|seschinăriile, falsurile, minciuna, în
cercarea de a induce în eroare nu 
tiai prind. Tertipurile şi toate plănu
ite, de zădărnicire vor găsi teren pre
gătit, căci astăzi şi cele mai devotate 
jfemenfe ale puternicilor de ieri le 
Üádeaza trădarea lor. Drapelele din 
funtea coloanelor ostăşeşti se vor 
ieca în fata suveranităţii suveranului 
ppor. plumbul gloanţelor destinate 
:iin arma fiului pentru tată şi prin 
•ama fratelui pentru frate se va tran-
iorma în unt, iar otelul alb al săbiei 

B va topi în fata focului ce arde în 
l ima fiecărui bun Român. 

x Vom trăi în 6 Mai la Alba-lulia 
fcoiceie vremuri ale lui Iancu. Munţii 

userù, regatul dispărutului rege, se 
or cutremura sub paşii voinici ai ne-
óft\or. Văile nu vor mai plânge şi 

frânii arbori, în care şi-a crestat re
le munţilor numele şi poruncile 

se vor mai boci. Dar vor răsuna 
le cântecele de sărbătoare ale noro
iului ce se va scurge pe potecile căl
i t e de voinicii cari făcură adinioară 
aceputul, acărui continuare fu unirea 
i'in 1918. 

Urmaşi demni ai înaintaşilor no-
4ri şi demni de încrederea ce şi-o 
suseră în noi când jertfinduse ne da
rura {ară spre a o păstra şi înfrumu-
»ţea, sortiji pentru o mai bună viată, 
te vom croi drumuri pe sub pământ 
lènfru a lua parte la marea sărbă-
$aie delà Alba-Iulta, unde neamul 
èomânesc îşi va înmormânta jal 

Pentru răsturnarea tiranilor stârpi-
rea tâlharilor, şi, mai presus de toate, 
pentru întronarea dreptăţii : 

„Români, la Alba-lulia!" A. 

nicul trecut pentruca să-şi croiască 
un strălucit viitor. Ori, tot aici se va 
stabili ca acest popor să-şi poarte ru
şinosul jug înainte. In acest caz laşi
tatea acestei naţiuni ar deveni pro
verbială. 

Salutul Românului azi este: Alba-lulia, — i a r răspun
sul: 6 Maiu Fraţi Români din oraşul şi judeţul Arad! 
Alba-lulia ~ 6 Maiu acesta este şi salutul Vostru, fo-
losiţi-Vă numai de acest salut, ca să ţineţi minte ziua de 
apoi a învierii Neamului de sub jugul liberal şi să fiţi cu 

toţi acolo: la Alba-lulia în 6 Maiu 1928! 

Alba-Iulta - 6 Maia 1928 
Manitestul partidului 

naţional-ţărănesc cătră ţară* 
Incapacitatea regimttitti liberai 

Cetăţeni! 
Partidul naţional-ţărănesc, în ceasul a-

cesta de grea cumpănă al vieiei noasbe na
tionale, crede de a sa datorie să facă apel 
la conştiinţa cetăţenească şi naţională a în-
tregei ţări, ridicăndu-se pe deasupra tuturor 
consideraţiilor mărunte de competitiuni sau 
rivalităţi de partid. 

Lupta pe care o duce partidul naţional-
ţărănesc nu se mărgineşte la o simplă dis-
cuţiune asupra problemelor politice curente. 

Ea este în realitate continuarea străduin
ţelor seculare ale neamului printr-o sforţare 
eroică, voinţa de a trăi liber şi unit. 

Dar entusiasmul popular şi credinţa na
ţională au căzut victime, în faţa unei oli
garhii şi plutocraţii lipsite de orice scrupul, 
care a încercat să exploateze tragedia nea
mului în scopurile sale de dominaţiune şi 
împilare. 

Războiul sa sfârşit de zece ani. 
De zece ani provinciile româneşti, scu-

turându-şi jugul străin, sau hotârît să pună 
temeliile unui stat national românesc, liber 
şi independent. 

Dar prin cruda ironie a soarlei, o cote 
rie plutocratică a ştiut să utilizeze armele 
încredinţate în 1916 guvernului de atunci în 
scopul apărărei ţârei împotriva duşmanului 
străin, — pentru a duce război împotriva 
provinciilor alipite, împotriva claselor produ
cătoare şi a masselor populare din întreaga 
ţară, chemate la vieaţa politică prin însăşi 
jertfele lor. 

Astfel, de zece ani trăim sub un regim 
de opresiune şi exploatare, în care jandar
meria, starea de asediu, cenzura şi nesoco
tirea desăvârşita a tuturor legilor, a consti
tuit singurul mijloc de a menţine domina-
ţiunea guvernelor liberale făţişe sau ca
muflate. 

Cetăţeni ! 
In teorie avem o vieaţă constituţională, 

bazată pe sufragiul universal pe regimul re
prezentativ şi pe responsabilitatea ministe
rială. 

în practica sufragiul universal sa dove-

pnmefdajeşte existenţa statului. 
dit o minciună. De opt ani tara nare repre
zentanţă naţională. 

Conţinutul urnelor a fost înlocuit, liber
tatea individuală călcată în picioare, presa 
înlănţuită, Ddministraţia, poliţia, magistra
tura, armata au fost deviate delà marile lor 
misiuni de ordine, dreptaie şi apărare na
ţională spre a fi transformate de guverne 
inconştiente în instrumente de corupţiune şi 
opresiune electorală. 

Corpurile legiuitoare au fost produsul 
artificial al violenţelor poliţieneşti, al fraude
lor administrative şi din nenorocire, de multe 
ori, al abuzurilor unor magistraţi nedemni 
de înalta lor misiune. 

Cetăţeni ! 
Gospodăria economică a ţârei, aşezată 

pe baze fundamental greşite, este ruinată. 
Agricultura lucrează în pierdere numai 

pentrucă organizarea sa nouă, reclamată de 
necesităţile reformelor agrare, este nesocotită 
şi ignorată, — dar este deadreptul prigonită 
prin taxe vamale care împiedeca procurarea 
de bune şi ieftine unelte agricole şi taxe de 
export care descurajează intensificarea seri
oasă şi închide porţile şi sacrificiile bugetare 
ale contribuabililor ţârei sunt îndreptate pen
tru menţinerea unei industrii parazitare. 

Iar comerţul cinstit merge la faliment 
pentru a lăsa loc comerţului exploatator. 

Politica de revalorizare monetară, me
nită să protejeze interesele bancare ale re
gimului, a dat faliment şi partidul liberal a 
fost obligat să adoapte soluţia stabilizărei 
monetare, fără a trage însă nici o conse
cinţă de ordin politic din aceasta abdicare 
totală delà programul său economic. 

Politica de refacere a tarei „prin noi în
şine", delà început condamnată din cauza 
lipsei capitalului mobilár indigen, distrus de 
război, a exclus importul capitalului străin 
a impus dezastruoase măsuri de moratoriu 
faţă de creditorii tarei şi ne-a creat o repu-
iaţie tristă de xenofobie economică, prin care 
s'a ruinat creditul ţârei, s'a împiedecat refa
cerea economiei noastre şi punerea în va
loare a unor imense bogăţii naţionale. 

Sub mantia naţionalismului economic, 
partidul liberal a procedat la o sistemaiică 
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şi siâruitoare acaparare a tuturor bogăţiilor 

păduri, uzini, fabrici, conducte de petrol 
pescării, căderi de apă, ^tpÉMoni» cJÉuifii 
şi balneare, mijloace de teemt)ort,'ißfnei 
cereale, comerţ de bancă.' mifet ce aniţire: 
o valoare în aceasta /ara/fa*-» fost "ţQistîi 
fie cu ajutorul legilor transformat* ék im 
mente de jaf, fie cu :ajutcrtd unUi jntretfcè 
parat administrativ de birotstm şi <tfe icomàitè 
îngrămădindu-se în >cătiba<. ani v4tb~aMwxi 
măiniK bogăţiile imenSp iafe; tarei şt trqnsior-
mându-lé întiro undşte '• mbr^rinderë^pemkl-
tară, care se, nutreşte din mizeria obştească. 
'•- Urmarea imediată a unei astfel de po
litice economice trebuia să tie fiscalitatea ne
fastă de astăzi: birurile apăsătoare smulse 
cu greutate unei tări sărace. 

C e t ă ţ e n i ! 
Deşi descentralizare este regimul legal, 

administraţia publică se află sub un regim 
de centralizare excesivă care este urma
rea directă a sistemului absolutist aplicat în 
politica generală a iărei. 

Noile provincii obişnuite, cu regimul u-
nei autonomii locale, vechi de secole, adânc 
intrată în tradiţii şi dominată de un puternic 
spirit de legalitate, au fost aspru lovite de o 
centralizare brutală, care adăugata unei u-
nificări nechibzuite şi corupţii administrative 
a provocat o nemulţumire generală contra 
spiritului îngust şi metodelor balcanice, cu 
care partidul liberal administrează tara în 
general şi în deosebi noile provincii. 

C e t ă ţ e n i ! 
După zece ani delà un război în care 

lipsa noastră de pregătire tecnică ne-a dus 
la jertfe inutile, situaţia armatei noastre, su
prema noastră speranţă în fata unor primej
dii în fiecare zi mai ameninţătoare, este du
reroasă. 

Situatia externă a României ne dă în 
tot aşa de mare măsură dovada incapaci
tăţii regimului. Opt ani de nepricepere a îm
prejurărilor, de heprevedere şi de nehotărţre 
au dus tara la discredit şi izolare. 

Azi Ungaria, dezarmată de tratate, se 
poate înarma şi poate agita chestiunea re
vizuirii tratatului delà Trianon şi a schim-
bărei frontierelor noastre, fără ca un cuvânt 
de protest, sau un gest de bărbăţie să fie 
făcut la noi din partea unui guvern lipsit 
de autoritate, de demnitate şi patriotism. 

Un asemenea regim politic, vinovat de 
atâtea grele păcate nu se mai poate pre
lungi o singură zi fără a primejdui existenta 
însăş a Statului nostru şi fără a ameninţa 
iremediabil puterea de viaţă şi putinţa de 
propăşire a poporului nostru. 

C e t ă ţ e n i ! 
In lupta politică ce se desfăşoară astăzi, 

stau fată în fată, de o parte o clică despo
tică şi hrăpăreaţă şi de altă parte naţiunea 
românească întreagă. 

Partidul national-ţărănesc, atât în urma 
alegerilor, cât şi a manifestărilor populare 
grandioase, cari au avut loc în toate regiu
nile iărei, are credinţa, că reprezintă adevă
rata voinţă naţională şi are misiunea de a 
duce la izbândă lupta pentru emanciparea 
naţională şi închegarea Statului român. 

In această credinţa, partidul national-
ţărănesc face apel la naţiune, pentru ca în 
ziua de 6 Mai, în adunările simultane din 
toate centrele însemnate ale ţârei şi mai cu 
seamă delà Alba-Iulia, să i se încredinţeze 
în mod solemn şi categoric mandatul expres 
de a o ducela realizarea neîntârziată a eman-
cipărei sale politice, sociale şi economice, în 
condiţiunile şi cu mijloacele, pe cari le va 
socoti potrivite. 

In consecinţă, congresului partidului na
tional-ţărănesc delà Alba-Iulia îi va reveni 
sarcina de- a traduce în hotărîri precise 
sentimentul naţiunii. 

C e t ă ţ e n i ! 
Lupta noastră având caracterul, nu de 

luptă politică obişnuită ci de adevărată ac
ţiune naţională, sunteţi datori cu toţi să vă 
daţi prinosul şi concursul pentru izbânda 
finală. 

Trecând dar peste toate piedecile şi a-
meninţările, să ne dăm cu toţi întâlnire la 

Alba-Iulia, BucureştU^ţaşi, Craiova, Cernăuţi 
~~ narvmumtirtsre Mat.—•—tt 

Comitetul de direcţie al ptirtidu 

'•, Onoarea naftor 
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ieBtaEm&EHEßecretar general! 

trai: Mihai Pojj 
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libertatea şi să instituim legalitatea! 
La 6 Mai, la Alba-Iulia ! 

F R A Ţ I L O R ! 
w 

După întrunirile măreţe cari s'au ţinut la Iaşi, Făgăraş, Craiova, 
ieşti, Cernăuţi, Galaţi şi după grandioasa adunare cu 100 000 de Ra 
delà Bucureşti 18 Martie, 
Dl Dr. I U L I U M A N I U , presidentul Panrtidului Naţional-Ţ 
nesc ne cheamă pe ziua de 

6 Maiu, la Alba-Iulia 
F R A Ţ I L O R ! 

Pregătitiuă! Nici un sat să nu 
lipsească. Delà 18 ani în sus numai 
vânzătorii poporului vor rămânea 
acasă ! 

Nu aşteptaţi altç porunci. Pregă-
titivă liniştiţi, în tăcere, voi de voi, 
delà om la om, din sat în sat şi fa
ceţi raport conducerei judeţene a Par
tidului nostru. 

Luaţi merinde pe 3—4 zile, căci 
oraşul Alba-Iulia e prea mic, ca să 
poată hrăni potopul norodului doritor 
de dreptate şî libertate. In seara de 5 
Maiu să fiti în satele din apropierea 
Albei-Iuliei. Fraţii buni de acolo vă 
vor da adăpost. 

Nu ascultaţi de ademenirile sim-
briaşilor liberali. Ştiţi c ă vorba lor e 
o minciună, prietenia lor fariseism, 
făgăduinţele lor deşertăciuni. 

In 1918 la Alba-Iulia a m hotărît 
Unirea. A c u m vom a ră ta lumii, c ă tot 
poporul, Regăţean, Basarabean, Buco
vinean, Bănăţean şi Ardelean e hotă
rît, să închege şi desăvârşească Unirea 
printr'un guvern ieşit din încrederea 
unui parlament cinstit şi liber ales. 

F R A Ţ I L O R ! 
Plecând la Alba-Iul ia pe jos, 

cu trăsura ori cu trenul, rostiţi şi o 
închinăciune în faţa icoanelor sfinte 
din casele voastre, c a Dumnezeu să 
ajute dreptăţii, şi să lumineze minţile 
înaltei Regenţe , c a să ştie să se ridice 
la măr imea datoriei sale : de a înfrâna 
nedreptatea, a mântui ţara şi neamul 
de prăbuşirea, spre c a r e ne împinge 
pacostea liberală. Din hotărîrile pe cari 
le va lua congresul de là Al ba
iu Ha trebuie să răsară libertatea în
temeiată pe lege şi belşugul pentru 
ţara aceas ta frumoasă şi pentru toţi 
fiii ei bravi şi cinstiţi. 

Jos tirania uzurpatorilor liberali! 
Vină împărăţia omeniei, legii şi drep
tăţii* 

La 6 Maiu în ALBA-IUL 
trebuie să fie marele praznicalî 
nirii dorinţelor poporului şi al în 
politice a neamului nostru 
T r ă i a s c ă Partidul National-Ţăre-
şi Prezidentul nostru 

Dl Dr. IULIU MAN 
La revedere ia ALBA-IUL 
Comitetul de organizare pentru A 

şi Banat al Congresului 
Preşedinte : 

Dr. Alexandru Vaida-Voevod 
vice-preşedmtele Part. Naţional-Ţărănesc 

Secretar: 
Dr. George Cri) 

Bunii prietini I. Georgescu 
I. Vulpe daţi în judecata 
Vineri în 27. 1. c. a fost defirj 

faţa Tribunalului Arad Sc. II. în con 
tul Dr. F i c k e r - Bălăcescu desbaterei 
cesului electoral intentat contra I 
Georgescu şi I. Vulpe. 

Acuza era reprezentata prin d-ri 
Ştefan C. Pop şi Dr. Victor Hot 
apărători fiind d nii Dr. I. Robu şi 1 
Coţioiu. E r a de faţă şi d. procuror S 

Acuzaţii nu s'au prezentat, Geor> 
scuzându-se că «agende oficiale« îl 
iar I. Vulpe nici nu a aflat de cu 
să se scuze. 

D. Dr. V. Hotăran în o cuvl 
frumos documentată a arătat si 
comisă de acuzaţi, producând scuz 
nu se pot accepta. Având în vedei 
prefectul Georgescu are şi alte d 
penale la Tribunal, este deci un recii 
precum împrejurarea că s'au pre 
peste 100. de săteni ca matori a cer 
acuzaţii prin mandat de aducere s 
pentru desbatere prezentaţi în faţ 
stanţei. 

Tribunalul voind a cruţa un »pa 
de aceasta ruşine, — a amânat desh 
pentru o daiă caie se va comunica. 

6. Maiu 1928. Alba-lu 
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Înştiinţare, Aduc la cunoştinţa on. 
dame că delà 1 Mai am mutat 

L » J § în noul palat Neumaru Kç 
piepste binevoitorul sprijin» »rol loszkay. 

É á f o i ià W^a^ l t á* & . áa r i s t i / eérfespb^ 
•denţii ziarelor din Capital» şi reprezen-t 
tanţii presei minorita'rje. D. Iuliu Maniu s *i 'a 
avut însă ce ră Je comunice, ce a aviÄ 
de sptiS chiar recent le a dat îgi Vileag prin 
presa din Capitală, mai mull nu avea ce 
spune., căci cum zicea D-Sa: «eu ştiu tă-
'cea». D e allă parte n'am putut înţelege 
inzistinţa a c e a m a r e a confraţ i lor când au 
dat de un refuz categoric, răpind partiza-» 
nilor timpul şi aşa scurt de a putea sta 
.de vorbă cu şeful, bombardându-l cu cele 
mai imposibile întrebări. Aşa cel dela«Bra»-
siói Lapok » ori « Keleti UjSiag» a pus dlui 
Mani-u între barea, dacă cele 17.000 de po-ţ 
liţi ţărăneşti delà bainca insolvabila «Vie 
toria» nu îiirtuinţe'zja politica partidului în 
judeţ (Sic!) la ce d. Iuliu Maniu cu mult 
spirit • a răsipuns: «Politică pe bazjă{ ban
c a r ă fac liberalii, ei vă pot da indicaţiuni în 
privinţa aceasta». Toate pretinsele inter-
viewuri publicate de ziare în legătură cu 
scurta şedere a dlui Iuliu Maniu în Arad 
sunt apocrife, crâmpea poate din convor
biri de refuz a unui interview. 

* 
In absenţa Doamnei Eugenia C. Pop, 

d-na Ani Birtolon, fiica dlui Dr. Ştefan C. 
P o p a dat în onoarea dlui Iuliu Maniu 
o delicioasă gustare. ApropiindU-se verti
ginos timpul plecării lumea prezentă s a 
îndreptat spre gară pentru a aştepta pe 
şeful iubit, care nu a întârziat mult de a 
s o s i 

Ajuns pe peronul gării d. Iuüu Maniu 

Dl Iuliu Maniu în Arai*5' 
— La Timişoara. ~• Drumul là Arad, — 
In casele Dlui Dr. Ştefan C. Pop. — Ih'gara 

Arad. — Epilog. — 
• D . Iuliu Maniu preşedin te le partidului 

national-ţărănesc în tendinţa reuşitei c â t 
mai grandioase a mare i manifestaţi i din 
•6 Maiu a. c. delà Alba-Iulia ne cunoscând 
nici o oboseală, după a tâ tea alte organi
zaţii a cercetat. V i n e r î a t recută , şi d a c ă 
numai pentru 2 oare , organizaţ ia judeţului 
Arad. 

Iubitul nostru preşedinte e r a anunţa t 
deja de joi pentru viner i seara , în u rma 
unor împrejurări neprevăzute însă progra
mul s'a schimbat radica l şi şederea D - S a l e 
în Arad, spre mare le nostru r eg re t s 'a li
mitat la abia 2 oare . 

* 
D. Iuliu Maniu a soslit la Timişoara 

Vineri la oarele 12 a. nu, primit fi^nd îa 
gară de fruntaşii orjganizaţiunei djn Timiş 
şi mult popor venit spontan la auzul vi
zitei proiectate. 

Din Arad întru întâmpinarea Dlui Iu
liu Maniu s'au deplasat în 2 maşini Dnnii 
Dr. Ştefan C. Pop, Dr . V. Hotăran, Nie. 
Adarri, Dr. E . Veliciu şi I. Chera. 

D. Iuliu Maniu abia sosit la Timişoara 
ai primit ştirea telegrafică, că este urgent 
reclamat la Bucureşti. Aflând de .'egătura 
bună delà Arad la Bucureşti, ce este după 
toiasă la oara r> şi sfert, după masa eomumă 
d«la «Regele Ferdinand» la oarele 2 şi juin', 
luând în o maşină loc cu D-nii Dr . Şte
fan C. PoP şi Sever Bocu, în alte imaşirai 
fiind însoţit de D-na M. Bocu, d-nii Dr . 
Sever Dan, deputat, Popescu din Lugoj , 
Dr. C. Băran şi arădenii veniţi pentru în
tâmpinare. D. Iuliu Maniu a luat drumlul 
spre Arad, unde a sosit la casele dlui Dr, 
Ştefan C. Pop la oarele 3 şi un sfert. . 

Ves t ea venirei dlui Iuliu Maniu la 
Arad s'a respândit fulgerător. Membrii in
telectuali ai partidului şi mu>-ţi săteni cari 
erau cu afaceri în Arad amânându-şi călăto
ria, s'au adunat în număr inare pe oara 
indicată în casele ului Dr. Ştefan C. Pop . 
Curtea era plină de săteni din toate păr
ţile judeţului, erau peste 250 de săteni, iar 
intelectualii aproape 100. fe 

Din cei prezenţi am1 putut nota pe ur
mătorii: Dr. I. Marşieu cu d-na, A. Bi r 
tolon cu dina, Dr. V. Hotăran, Dr . T. Pap , 
Dr. S. Popoviciu, Dr . A Boţiocu, Col. Alex. 
Vlad, Dr. I. Borneaş, Dr .D. Cosma, C. 
Teodorescu, Nie. Adam, Dr. E . Veliciu, Dr. 
A. Raicu, I . Chera, Dr. C. Luţai, protopop 
Crâşnic, preoţii: Şt . Leucuţia şi I. Mar
şieu, profesorii: Popoviciu, I. Arde
lean, Malnole, Caudale şi Grapini, Dr. R. 
Laizla, Dr. C. Buştea, Dr . V. Muscan, R. 
Giurgiu, Dr. I. Fufidui, D r .Şt. Grigüroviqíu 
Dr. Moga, Dr. Vladislav, Dr . S. Damian, 
Dr. A. Lazar, Dr. Bărbuşi , I. Stroia, T. 
Văţianu, C. Beleş, Ganea, Alex. C. Pop , 
fraţii Ianota, Feodor etc. etc. 

Sosirea dlui Iuliu Maniu a fost pri
mită cu nesfârşite ovaţii şi o impresionantă 
bucurie. Dl Iuliu Maniu a ţinut înlâin .sa 
.vorbească sătenilor adunaţi, unde le a ex
pus înSlenuiălatea adunării delà Alba-Iulia 
îndemlnând 'a lua parte cât mai multă 
lumie. Sătenii vădit impresionaţi şi mulţu
miţi până'n' adâncul sufletului .'.or, că au 
putut să vadă şi s'ă audă cea ce este Iuliu 
Maniu, idolul neamului, Cu o veşnică amin-1 

tire au părăsit caalele dlui Dr. Ştefan C. 
Pop.-

Fruntaşii partidului fiind prezentaţi i » 
dividual au fost invitaţi de d. Iuliu Maniu 
Ia un mic sfat. 

* 
Deoparte este de înţeles, că D l Iulîii 

•'W. fost lung ovaţionat 'ûty Itutnek' * BJUttAtà 
în mare număr. Strigătele de «Tnăiascăi Iu
l i u Maniu», «Trăiască Alba-Iulia»- inu mai 
conteneau, fără a lipsi nici 'huiduielile ia 
adresa urgisitului partid l iberal . 

* 
D. Iuliu Maniu sui t în vágjon, şi acom j 

paniat pe drum de D-rna şi DI S. B o c u , 
D-na şi Dl Aurel Birtolon ş"i d. Dr. Severi 
Dan, a stat ide vorbă cu cei prezenţi, ,iari 
la plecare luându-şi un călduros adio delà 
partizanii diln apropiere, trenul întlrje lungi 
şi călduroaste ovaţiuni la adreS'a dlui Iu
liu Maniu şi a revederii la Albä-IuÜa Is'a 
pus în mişcare cu adâncul regret în suflet, 

că aceasta vizită a fost şi dacă 
frumoasă, dar atât de Scurtă, par-dă, e ra 
un vis... 

Dar repede am fost aduşi la realitate, 
căci zbirii guvernului nu puteau lăsa: o ser
bare atât de frumoasă neconturbată şi lip
sită de râvnă >nejusitificatiă. Căci ce alta 'a 
fost tendinţa de a aresta pe vre'o 2 dintre 
aderenţii (noştrii de cât o mâncărime de 
no.! «Irwerite» înaintea guvernului de azi? 
Acei comisari ori Sub-comisari de gară re
pede au primit corecţiunea bine meritată, 
de care se puteau lipsi şi care au provocat-o 
absolut inutil... 

Zicem şi noi, c& mulţimea ce ovaţiona: 

Trăiască Domnul Iuliu Maniu, 
prim-ministrul Ţării Româneşti! 

in 6. Maiu a. c. Românii sunt la Alba-Iulia. 

Bestii... 
Piut.-major de jandarmi: NicoSae Dumitru 

din Chişineu Criş, 
Guvernul prin slugile sale, în fruntea 

cărora în judeţul Arad stă faimosul Geor
gescu, care se vede că nu reaghează la a-
vertismente verbale, ci aşteaptă avertismente 
mai eficace, caută prin oriice mijloace ide 
de a intimida şi împiedeca mulţimea de să
teni de a se deplasa la Alba-Iulia. Ştiu ei 
prea bine, că Alba-Iulia înseamnă sfârşitul 
domniei arbitrare şi desagregării sufleteşti 
provocate şi menţinute de o haită de hiene, 
cari în Ţara romanească nu văd alta decât 
un bun particular, iarân Ardeal o colonie 
de exploatat. 

Aceste hiene apoi nici nu aleg mijloa
cele de a căuta să triumfe voinţa lor. Ei nu 
au nimic sfânt înaintea lor, sunt ienicerii 
domniei fanariote liberale, iar arma lor de 
convingere este bestialitatea, baioneta şi 
glonjul. 

Azi dăm două specimene de aceste 
bestii-hiene, unul este cel ce formează al 
doilea titlu al acestui articol. 

. Plut. maj. din Chişineu-Criş, membru în 
casina română de acolo — ce minuni nu se 
pot întâmpla azi, — care şi până acum s'a do
vedit de prototipul bestialităţii şi neruşinării, 
aranjor de scandaluri şi pângăritorul memo
riei oamenilor mari ai neamului, pe care un 
ţinut bogat, cuminte, cinstit cum aste cel al 
Chişineului trebuie, ca prototipul corupţiei 
liberale, să'l sufere cu scârbă şi ruşine, în 
bestialitatea Iui perversă când trebuie să-şi 
arate virtutea de mentinător al „popularităţii 
liberale" nu cunoaşte marginile impuse chiar 
bestiilor. 

Aşa în neputinţa lui de a putea pune 
stavilă ritmului popular, care vrea să-şi 
elupte libertatea şi dreptatea la Alba Iulia, 
— cu deliciul unui indian sadic din sălbăti

ciile Americei de acum câteva sute de ani' 
.— a scos bravului sătean I. Ratui din Şi-
clău toate unghiile de pe degetele delà pi
cioare, iar din gură o măsea. Şi azi zace 
în spitalul din Arad. 

Oh! Voi călăi ai poporului românesc 
nu vă cutremuraţi de atâta bestialitate ? Da
că nu vă este frică de Dumnezeu, nici de 
oameni nu vă temeti ? 

Piut. de jandarmi Marin Stan din Dieci. 
Al doilea specimen de bestie este cel 

cu numele de mai sus, în edihe „ame
liorată". 

Numitul tot în urmărirea scopurilor des
crise este un bun tovarăş al lui Nie. Du
mitru. Marin Stan lucră cu massele, nu este 
aşa circumspect ca Mic. Dumitru, care-şi 
aranjează individual victimele. 

Ni se comunică cea mai nouă ispravă 
a bestiei din comuna Dieci, plasa Şebiş. 

Acum Duminecă frecând prin comuna 
Dieci cu maşina dnii dr. E. Veliciu şi I. Ar
delean din Arad dr. A. Grozda şi dr. A. 
Munteanu din Buteni şi stând de vorbă cu 
oamenii din sat — drept garantat prin con
stituţie — bestia cu un alt coleg sub titlu, 
că „este adunare", ceeace exista numai în 
fantázia lui bolnavă, a provocat mulţimea 
să se împrăştie, mulţime convocată de pri
mar pentru convorbirea unor chestii săteşti. 

Lumea în dreptul său şi fiind decisă 
a nu respecta iărădelegvet nu s'a mişcat dm 
loc, la ceeace — şi aici iasă bestia, — plut 
ff ui) cu însoţitorul său a încărcat arma îndrep
tată contra celor vreo 200 de săteni, cari 
cu seninătate au aşteptat desnodământul 
fatal. Nu s'a produs, căci tipii aceştia sunt 
Şi l a $ i . , . . 

Poporul înfuriat între înjurături mai 
că a linşat această fiară sălbatică şi dacă 
nu s'a produs, să se verse sânge de hienă, 
este a se mulţămi numai fruntaşilor no
ştrii, cari cu greu au liniştit lumea legi
tim înfuriată. 

Proprietarii de băi, hoteluri şi sanator 
deci oferim mobilele noastre fabricate din cea mai bună 
calitate cu preţuri modeste, la cerere trimitem tarif : 

operă în interesul lor propriu dacă camerile 
lor le desmfectează contra vermilor prin 
aranjarea mobilelor de fer şl arama, 

Fraţii Fleischer fabrică de mobile de fer AiW'fHSL&S 
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Dar cà sâ'sfe* iàcâ obiectul nostru şi 
de râs a declarat pe fruntaşii nostru când 
ieşeau din comuna Revetiş de «arestaţi 
pentru propagandă*. I a îndreptat spre 
Şebiş, dar el cu bicicleta lui tot nu mai 
îi ajungea, căci nu voia. Se va fi convins, 
că este şi măgar: care lege interzice pro
paganda ? 

Dar dl prim-procuror, care dupăcum 
ni s'a adus la cunoştinţă, şi ne place a 
crede că este aşa, asemenea detestă ace
ste elemente cari ne fac neamul şi ţara 
de ruşine, — nu să sesizează din oficiu? 

M. R. 

Pentru Alba-Iulia, 
In articolul nostru unde tratăm ispră

vile celor doi plutonieri de jandarmi, se 
învederează toată munca intensivă depusă 
de organele administrative pentru împie 
decarea mulţimei de a merge la Alba Iulia. 

Afară de cele două întâmplări ni se 
anunţă din toate părţile judeţului teroarea 
pe care o exercită îndeosebi jandarmii pen 
tru a împiedeca lucrările pregătitoare şi 
apoi deplasarea mulţimei pentru Alba-
Iulia, 

Col. Alex. Vlad şi părintele M. Cosma 
pe Valea Deznei au tost obiectul graţio-
zităţii jandarmereşti. Liniştim cetitorii — 
au fost puşi la punct. 

Sunt sate unde s'a „bătut doba" că 
cei cari merg la Alba-Iulia vor fi pedep
siţi. Sătenii în multe locuri individual sunt 
ameninţaţi şi terorizaţi. 

Despre urgia aceasta nemiluită — ul
timul act de barbarizm şi cavalerism fră 
ţese a lui Georgescu — s'au convins şi 
fruntaşii noştrii, cari Dumineca aceasta au 
cutreerat judeţul în vederea adunării na
ţionale delà Alba-Iulia. 

Asigurăm însă pe terorişti şi fricoşi, 
că vom învinge toate greutăţile şi piede 
cile şi vom merge mulţi, mulţi de tot la 
— Alba-Iulia. 

Ştim că ni se rezervă încă mari sur 
prize, ne luăm voie însă a trimite un ul 
tim avertisment către cei pe care îi prive 
şte, îndeosebi lui Georgescu, şefului poli
ţiei din Arad, şi şefilor de gări, să caute 
ca subalternii lor să se menţină în cadrul 
strictei legalităţi şi să nu împiedece lu
mea de a ajunge în gări şi a se urca în 
trenuri. 

Dacă o fac — îi priveşte. — să se 
ştie însă că nu vor rămânea fără sanc
ţiuni, şi îndeosebi pot să-şi aducă aminte 
că acele sancţiuni pot să fie şi momen
tane şi triste, căci : cine samănă vânt — 
furtună va secera. 

* 
Mai amintim numai atât, că zvonuri 

răspândite de organele administrative, că 
dl Iuliu Maniu şi-a dat abzicerea, Alba-
Iulia se amână etc., sunt glume de prost 
gust. cari desonorează pe cei ce le inven 
tează şi le răspândesc. 

Alba Iulia se prie, căci nici guuernul nu 
are curaiul să încerce a opri aceasta mare 
adunare naţională. 

L a revedere deci cu toţii la Alba-
Iulia ! 

Iosif Muzsay 
A R A D , visa vis cu teatrul 

«BP» 
é 

Tariful de primăvară: 
Costum moda de primăvară — 
Costum lână curată — — — 
Costum covercot la modă — 
Pardisiu de primăvară — — 
Ulster la modă — — — — 
Ulster covercot ori raglan — 
Pardisiu fregoli — — — — 

f Pardisiu de gumă — — — 
Costume de şcoala după ordin 

Lei 1600 
„ 2450 
- 3150 
. 1950 
„ 2350 
. 3500 
. 2100 
. 860 
» 1600 

! C r o I t o r l e 
Mare 

d u p a 
magazin de 

m ă s u r ă I 
postăvari e • 

R O M Â N U L* Duminecă, 6 Maiu 1928. 
i ii - & a r — y -

Un cetăţean maghiar şe 
ocolului silvic din Paulis* 

In un număr al ziarului „Voinţa Popo
rului", a apărut un articol referitor la ingi
nerul Szabó Albert, şeful ocolului silvic din 
comuna Păuliş. 

In acel articol se desvăluie în câteva 
cuvinte, cine este dl inginer Szabó şi cum 
înţelege D-sa să procedeze fată de o insti
tuţie românească, cooperativa forestieră „Clă-
dovana". 

Revenim şi noi asupra acestui inginer 
silvic, pus în serviciul Statului, şi care stă 
în Jsră cu paşaport, fiind cetăţean maghiar. 

Adevărul celor publicate în amintitul 
ziar, îl confirmă şi faptul, că inginerul Szabó, 
de când se găseşte în comuna Păuliş, a 
adunat rândurile iredentiştilor maghiari, con-
stituindu-se în şedinţe secrete, sub formă de 
vizite prietenoase. ' 

Aşa în casa unui proprietar de vie, nu 
demult a fost renumitul iredentist Bara
bás Béla. 

ín acea casă, au petrecut lângă pahare 
de vin, vorbind în şoapte, — cine ştie de 
nu tocmai punerea la cale a distrugerii, pe 
cât e posibil a tot ce e românesc în co
mună 

Prezenta iredentistului Barabás Béla, a 
avut ca urmare faptul, că inginerul silvic, — 
cetăţeanul unaur — şicanează cooperativa 
forestiera „Clădovana" prin toate mijloacele 
posibile. 

La venirea dlui în comună, — când i 
s'a spus că, cooperativa „Clădovana" este 
o instituţie pur românească cu interese pur 
nationale,— s'a exprimat prin cuvintele: „con
ducătorii cooperativei sunt nişte vite de ţă
rani români", iar mai târziu că „eu nu stau 
de vorbă cu cooperativa, nu mă intere
sează", etc 

Adecă o instituţie românească, nu este 
demnă de a fi sprijinită din partea Ocolu
lui silvic, în capul căruia stă iredentistul 
Szabó- Albeit. 

Domnule Szabó! 
Dece nu pleci dintre ţăranii români, pe 

cari îi urăşti şi pe cari ia-i făcut „vite"...? 
Când într'un rând, a avut cinstea acest 

inginer, să fie invitat la o serbare, culturală-
nat'onal românească din Păuliş, a luat cu 
scârba hârtia pe cere era tipărit, programul 
frumos al serbărei şi a rupt-o în mii de bu
căţi, manifestânduşi prin aceasta, scârba ce 
o are pentru najia romanească. 

Manifestările iredentiste ale inginerului 
în chestiune nu se mărginesc numai la ace 
ste fapte. 

Ele se întind şi aspra propagandei de 
răspândire a ziarelor streine „Brassói La
pok" etc. a căror sosire, zilnic o aşteaptă 
inginerul cu nerădare. 

De când Barabés Béla ia onorat cu vi
zita, ziarul „Brassói Lapok" etc. continuă 
să se îăspândească printre iredentiştii ace
stei comuni 

In biroul inginerului — cetăţean unşur 
— nu vezi alt ziar. decât numai „Brassói 
Lapok", plătit desigur de Stat, căci ziar ro
mânesc nu primeşte deşt în buget se gă
seşte contul abonamentelor la ziare. 

Dar acest cetăţean ungur, nici nu po
sedă bine limba Ţării, în serviciul căreia se 
găseşte încă, şi a cărei pâine produsă prin 
sudoarea ţăranului — pe care-1 face „vită" 
— o mânâncă 

Ne mirăm deci, cum acest cetăţean un
gur, funcţionar al Statului Român, are pre
tenţia de a se găsi în măsură sâ facă ra
poarte în româneşte, căci desigur iredentiştii 
dlui, nu sunt capabili să-i vină în ajutor. 

r , 1 

!• - 'Poate dortmul fîg|o£ Anton îl scoate 
din năcaz câteodată, căci sunt prieteni ne-' 
despărţiţi. -x ' m ' > -

Peptrü lămurire^ :<jpf|íei ; fcijtlice asupra 
individului „Bőgőzi Antal', dăm următoarele 
relatiuni: 

In era maghiară a fost şeful ocolului 
silvic din comuna Păuliş. 

Un inginer model pe acea vreme, căci 
„puturosul de valah" — cum îi numia acest 
săcui — nu putea pătrunde în biroul ocolu-l 
lui fără de „tămâie". 

Dupâ Unire, toti streinii găsiţi în servi
ciu de Stat, fiind solicitaţi să depună jură
mântul de fidelitate, acest Bőgőzi Antal, a 
renunţat, la funcţiunea avută. 

Ne mirăm cum de acest individ suspect, 
mai poate poseda permis de port-armă, când 
manifestările lui iredentiste au început odată 
cu refuzul depunerei jurământului de cre
dinţă fa{ă de Ţara care-1 găzduieşte. 

Iată deci, cum în comuna Păuliş se gă
seşte un cuib de iredentişti în frunte cu ce
tăţeanul maghier Szabó Albert, şeful ocolu
lui silvic... /. A 

A P E L . 
Prin aceasta rugăm deponenţii institutu-^ 

lui nostru cari au la noi depuneri peste 
10.000 Lei şi cari până în prezent nu au 
subscris declaraţia de moratoriu, să bine-^ 
uoiască a se prezenta de urgentă în biroul13 

institutului între orele 9—12 a. m. şi 3—5' 
p. m., aducând cu dânşii şi iibe/efe de de- : 
puneri. ! 

. . V I C T O R I A ' " * 
Institut de Credit şl Economii . 

U R A N I A I« 
Delà 7 Maiu l e 

Lupta navală 

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiits » 
I CINE MEM ÄTOGR A FUL ELISABETA. §" 

I . Delà 7 Maiu § 1 

I Sclava albă | 
S Reprezentaţiile încep la orele 5, 7 şi 9 S 
î î l l l l l l l l l l l i ieill l l l l l l lHlll l i l I I I I I I I IHIII I I I I I I I I I I INIII I I l î î 

A P O L L O 
Delà 3 Maiu 

Lyon Lea 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 

Culorile de priăvară cel mai 
frumos vopseşte şi curăţa 

H O S Z P O D A R 
vopsitor Arad, Str . 
Stroleseu No. 13 . 

C a d o u de P a ş t e I 

Piane şi Pianine 
cele mai frumoase şi mai bune 
calităţi delà Lei 45 până la Lei 80 

c u c o a r d ă î n c r u c i ş a t ă şi pedal d e 
h a r f ă 

Stingi, Wirth, Hamburger, Wiener Genossen-
schalt. Lauberger & Closs, Hoffmann. Tetten
born, Parttart, Vendl & Lung, Luner. Piane fo
losite cu preţuri ettine la M E L I S ARAD, 

PIAŢA AVRAM IANCU No.21 

C E I AV A. I JFitUrWOS VO P S E Ş I E Ş I CURÂ.ŢE * 

fabrică pentru vopsire şi curăţirea hainelor Arad. Prăvălie pentru primire Siraôa 8 
Brătianu No. 11 fabrică: Episcopul Radu No. 13. (Casa proprie) Comandările din pro-^ 
vince se gătesc urgent şi perfect. On. publicului precum croitoriilor magazinelor pentru ' 

dame recomand * 
C O I E C Ţ I I I E i > j : VÖJPSIÄE* 
cărei se gătesc în cel mai scurt timp — strict după colecţie — ată, mătăsuri, 

lână etc. se vopsesc în cele mai frumoasă culori de modă. 
S e r v i c i u prompt! P r e t u r i eft ine 

Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hírlap nyomdaüzeme. 


