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'Si 

n. ' 
a/ Buruiana cu otravă 
ni Cea mai puternici dovad~, 
lfţ:spre importanta istorici a 

lanife&ta1iunilor politice din 
tllapitală, petrecute cu oc.· 
tria vizitei dlui Louis Barthou, 
'iinislrul de externe al Fun

'Oi ne·o furnjzeazll rlsunetul 
r le care acest eveniment l'a 
I~ut la ,.ecinii no~trii dins
rtte Apus. Din discursurile 

le s'au rostit 1n parlamen-
1lU maghiar, ~I din comenta

liJe presei budapestane s'a 
(esprins, Uimurit, efectul de 
anicl şi complecUl deso
lenta re. pe care cuvinteJe 
lspicate şi enersriee ale dJui 
~arthou le-a produs In ta-

~oIlra vrljma,ilor pllcii ,i a 
0,1 ~dinei internationale stebi

.e prin tratatul dela Tria
Ion. Orice echivoc a fost 
!Stfel risipit, şi dorintele mll
ihiare de-a obţine vreodaUl 
j revizufre pa~nlc.li a condi-
11101" cuprinse In tratate. au 
.pst lmpinse din domeniul 

lOiscuţiilor posibile In lumea 
antasm.goriilor ,i a nebunii. 
, Unde le este locul. 
i Roadele acestei limpeziri 
l orizontului international, nu 
.e pot limita numai la atit. 
1'--Est~, m-~rârţ'i(, necesar, ca 1 ~ătoelUe de natură revizio
iistă cari .gitl pe alt pl an, 
~ndinte agresive sii fie puse 
• punct prin consensul una· 
.îm al celor Interesati pen-
-.". 

'ru ca 'pacea să fie garan
taUl pe vecI, şi popoarele 
chemate 5~ salvgardeze ci
vilizaţia acestor păr1i de Iu~ 
me, să fie l~sate a·şi implini 
misiunea de rodnicie şi pro
ductie. 
Conducătorii de azi ai po

porului maghiar trebue tre
ziti din v/sul lor haluclnatorB. , 
şi aduş', prin constringerea 
unor mijloace de natură e
conomici, )a reahtate. C~ci 
daci este neindoios şf, mai 
cu .eamă pentru noi româ
nii, fatal hotărât, ei nu ce
dăm nici unui argument di
plomatic .au de fortă, urmea
zi necesar si prevenim e· 
venimentele şi să le eşirn In 
cale. 

Interdependenta economi· 
că a natiunilor este azi atât 
de strinsi, şi mai cu seami 
Ungaria e8te prea mult avi
z.ta la legăturile sale cu pie
tile din atarI, incAt O presiune 
de natura aceasta să nu îşi 
produci efectul_Iutar 

Suntem convinşi eli din şi
rul faptelor ce vor urma din 
nevoia de a consolida pacea 
in Sude.tul Europ"an nu vor 
putea Jipsl, inainte de' orice 
gAnd războinic, aceste m~· 
suri cari să taie din rid~cÎni 
buruiana cu otrav~ a reviz1• 

onismu]uÎ. 
"Inalnte" 

s"u , .. 
i .. Cultura morală 
, Tot ce poate avea un om mllf 
~un in sine este cultura morală. 
eultură inseamna inbunăfătire, 
~ultivare a Insuşi,ilor bune. 
aste om cu1t acela care şi-a cui
~vat mintea şi inimn prin mijlo
eui cărtii. 

~ Cartea este cea mai Însem. ' 
natii unealtă a culturii. Nu se 
poate face cultură adevărată. 
(firă ajutorul cfirtii. De aci mareI'! 
lnsemnătale li cărfii, şi mai ales 
III cărli1 bun. tn forme rea carac
terului şi Il persona1ftitli omului 
~ult. 

1 O carte rea este o otravă in
telectuală, Un lenin pentru suBet, 
mai ales in lucrarea de cultură 

~morală a omului. 

t Ar trebui să fie O strânsă le
gătură Între cultura intelectuală 
şi cea morală a oamenilor. Din 
nenorocire nu este totdeauna aşa, 

• Sunt oameni cari sub raporl in
Ilelectual sunt foarte culti. dar 
) sub r8port mOTal sunt inculti. 
, uneori corupti şt cazuti In mo-

lcirla hnoraJitiitli. In loc să.şi cul
tive armonfc şi Intelechll şi con
dult8, işi hrlinesc numai intelec
.tu1 cu cetitul cărtilor, Iar in pri
:vinta purtării morale, intorc fata 
idela cinstea l.gii şi a temf1rii 
!de Dumnenu. Aşa se esplică 

• faptul. că avem cazuri de oameni 
foarte cuminti, cari cu faptele 

i strică cee8 ce câştigli cu mintea. 
Nu toP oamenii invntap sunt şi 

,cinstiti, de aceea s'a cuibărit 
tprintre muritori gandul, că este 
ltnai de dorit să suferit astfel 
I cuII ura lntelectuală, decât cea 
ă morală. Căci o cultură infelectu. 
,ula, feră de cultura morală, este 

Jto primejdie. 

l 

Iată de ce se ridică tol mai 
multe glasuri din multime, cari 
cer mai întdi moralitat.. epoi 
intelectualitate, fie că ne aflăm 
in ,coală. fie în vieta publică, 
fie mai nles în famili" căci de 
aci pleacă in lume binele şi răuJ. 
binecuvânlarea ŞI blestemul. 

Am spus c6 cel mai insemnat 
rol În cultură il are cartea. De 
folos insă pentru cultura infmii 
este numai cartea bună. Cine 
alege şi recomande cărtiie bune 
de citit? Sunt desigur indrumă
torii fireşti al oamenilor, dascăIii 
şi preotii. lângă cari se a.daugă 
cei mai buni colaborBlorl ai Jor. 
mai ales În ceeace priveşte con
trolul: părinţii. 

Părinti. controlati voi căTtiltl 
pe cari le cU.sc copiii voştri, 
prin cari îşi formeazlil cultura 
minlii şi a inimei1 Sau copiii iau 
de pe noptiere otrava. care după 
ce va olrăvft pe '9'01, ii duce şi 
pe el pe calea mor~i 1 •.• 

Vrem cultură mora1ă 1 Atunci 
întâi de toale voi perintl trupeşH 
şi duhovniceşti ai neamului şi ai 
copiilor lui, dati in mâna fiilor 
voştri ciirtl bune de cllit, cerce
taU cu ei de mână biserica. da
li-le exemple de viate vlrfuoasi. 
indemnali-l să nazuiască Ia ase
mănarea cu oamenii reprezenta
tivi al ştiintel. filosofiei şi a reU
giei, şi punep in mâna lor Bib
lia, cartea cea sfântă a vietii şi 
Il sunetului. 

·Atunci ali pus temeli~ de pia
tTă culturii copiilor ,"oştrI, cari 
Îşi ,.or cUidi pe ea cultura inte
lectuală armonizată cu frumuse
lea pururea ..,ie şi nobilă a cul-
turii morale. par. Via. 
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~&risoare ~e consolare... S~o~ei t Sever Mic/ea 

- Skodii, ueşnic lil ordinea zilei -

S'a prăbuşit şi Sever Miclea!.. 
Piere încă unul din vechea 

gardă. cqre o viată intreagă s'a 
inchina(idealului national, ală
turi de cei mai de seamă {run-

Cât ai avuI de suferit. prin Szeletki şi nu-I va părea rau, E iaşi români din Transilvania. 
câte emotii ai trecut! Tu, de foarte firesc ca după o fetă să Suferind de mult timp, Dr 
neam subtIre, intreşi pe mâna ai şi Un băiat. cere nU poale fj Seve,. Mic/ea, s'a agăţat de viaţă 
pArliti10r de români, cari nu te decât Sbogoml. căutându-şi uindecorea in strai-
mai s1ăbesc. Bietă Skoda, aproa- Sbroyowka se va mărita, de. năiate, unde a fost pMiru a se 
pe so nu te mai cunoşli! ca fetele şi iar.a Începe o vi- prezenta mediei/ar specialişti. 

Dar să nu te superi. fiindcă afă fericită şi senină. cari să-i poată ajuta. Dar in-
aşai rumânul, nărăvaşi dil'l naş- Deocamdată, un sfat: roagă-te cerca rea a fost fatală. Reintors 
tere, iute ca ardeiul ]a inceput zi şi noapte la Dumnezeu, S8 pi! pământul tării sale, in Ara~ 
(hei, nu-i domol şi cu tad ca n'ajungi iar pe mâna mililarilor. dui unde a trăit cu lot sbuciu~ 
neamtul) brutal de n'are pereche Mal rămâi acolo la comisiunea mul său şi toată fericirea sa. 
in lume, dar bun mai 8les când parlamentară. fiindcă oameni buni ingălbenit şi sfâ,-tecat prea de 
s'a săturat, bun ca pâinea caldă şi cu maniere atât de distInse timpuriu de chinurde boa lei, în 
Dacă eşti in cearli cu unii, e şi nu mai există în tot cuprinsul ziua de 29 Iunie a închis ochii 
din cauza ta. Ai fosi prea rea. tiirii.. Numai să nu te pună dra pentru totdeauna.,. 
de muscft, te-ai dat prea cu toli ca să mai faci vre'o boacănă. Dr Sever Mic/ea Si! trage 
fără pic de ruşine. Mai intâi ai că-ti ajunge Sbroyowka. Ori dintr'o veche familie fruntaşă 
umblat cu militarij, fiindcă.s mai dacă eşti irezistibilă şi scoU din Banat. Născut in 1885 şi-a 
tari in săbii (desigur pe grade şi oamenii din minti, umblă pela făcut siudWt! secundare la Be .. 
pe vechime) ai dormit În pat şi vreo moaşă ca să eranjeze să iuş si Tg"Mu reş , iar cele uni
cu Excelente, ba şi cu ordonan· nU mai faci copii. Păzeşte-te şi ver~itare la Cluj, Viena şi Bu
tele, ca mai apoi să mi te ia iij tu, barim acuma până trece focul dapesta, aici luându'şi dodora
primire civilii get-hegel. Şi după ăstll, ce naiba, vrei s'ajungi femeie tul în drept. 
ce scăpaşi şi d'ăştia, jumulită ca de stradă?~ bzainte de războiu, a fost in 
vai de tine, s'aruncă doctorul Ion Mara primele rânduri ale luptâtori-
Lupu şi te lasă mai mult moartă, .r l' IV ",.. .n.,., lor din partidul national român; 
de, ca omul neinsurat, ca să-i redactor responsabil în vremuri 
faci! Tare al dracului şi doctorul Beţie de grele (a oficiosul partidului 
ăsta şi amarnic de gelos, căci te .. Românul", membru şi secre-
făcu de râs spunând in gura CU vin te tar al Consiliului National din 
mare la toaUi lumea. că ai o Arad, 
sumedenie de Orit1Jntl. Tare el, Se scrie şi indeosebi se vor~ Adtviiatea publică desfăşlJ-
dar mai tare tu. Vorba ceia: a- beşte mult. Foarte mult. Toti a- rată înainte de războiu o com
pa trece, Skoda rămâne. Te.a vem câte o solutie pentru ori- pledează după unire, având 
Iă~at şi doclorul Lupu, a di"or· care problemă la ordinea zilei. roluri frumoase în viata socială: 
tat scârbil de_ tine şI după câte Şi a fiecăruia esle cea mai po- deputat. pr(!şedinle al clubului 
se văd, mai ales 8cum În urmă trivită. sportiv Gloria CFR, secretar 
fără sperante de ati mBi pomeni Nu cumva, ferească Dumnezeu, general al partidului poporului. 
de nume, Dar fu văduvă tâniiră să puni la'ndoială această «unică,. colaborator al maTelui poet 
şi cu bani iti gasişi altii. Acum solutie, căci te trezeşti cu o in- Octavian Goga, 
te inlârt şi te sucesc 8i d;n co- treagă avalanşă de cancanuri. Pentru laptele suie mari, a 
misia parlamentară. Vor să sta, Cu resemnare trebue să le purta t pe piept marea decora
bileasc8 cati amanti ai I'!vut, dar înduri, căci altfel, jigneşti pe cei tie "Ferdinand". 
aşa.i C8'S care de care ma! dra, I cari «cuietă. şi în acelaş timp, In cimitirul unde-şi dorm 
guti? Hei. ce-mi spui mie de dt. se opintesc din greu să scoată somnul veşnic Vasile Goldiş. 
Dlmitrfu, o bomboană de om. nu din făgaşul infundat al mocirlei' Romul Velici, Ştefan Ciceo,Pop. 
altceva! Dar domnul ăla cum ii noastre polifice

l 
carul hodorogit vom petrece astăzi şi pe Sever 

zfc€', Armand (cum de nu-I şi d1. al intereselor noastre sociale. Mtclea, aducându·i ultimul sa
Eduard?) dar dI. lun",n 1 Mic, Că acesta este un car mortuar, lut, ca unui vrednic ostaş ce a 
mic, dor ştie să se poarte, Tu sau nu, - putin interesează. fosl, şi despă.rţit prea de vreme 
fot a noibij, le foci cu ochiu], că Titu Maiorescu a protestat o dintre noi. cei ce mâine sau 
se prapădesc de ruşine. Nu-j viată întreagă În contra "formei mai târzlu îi vom urma,.· 
vezi cat sunt de Ilmizi saracii? fără fond". Fie i tărina uşoară şi memo-
Abia se epropie de tine, ca tu Şi azi, ca şi eri, noi căutăm Tia binecuvânta tăI 
sa le zâmbeşti. şi apoi dânşii să să anticipăm realităj:le 5ociale, Ion Valahu 
se refrogă repede. cerându-fi scu- jonglam cu premizele false. fra- ftatA ..... ........ .. "' ..... 
ze pentru indelicaleta comisi, ca zele bombastice cari sfidează săr. 
nişte liceeni neîndemâne.Uci. Dar mana hârtie albă şi pe noi. proştii, 
ce să-I faci? Iti mai omori tim· cari nu le putem Întelege. au 
pul şi cu domnii ăştia impofentl. darul de a ne trezi la realitate. 
până iese Szeletki din puşcărie. La care realitate? Mister. 
Apropos, de Szeletki, val. cât de 
frumos el Cum s'a îngraşat P. P. Carp spunea, altădată, 
decând pătimeşte pentru tine 1 Iar că În tara noastră totul depinde 
lu ai slăbit de atâta tărăgănea1ă de pJoaie; C. Rădulescu- Motru co
şi tocmeală a domnilor din co~ mentând acest determinism so
misle, incât cât pe uci să nu te cial care ne călăuzeşte, explică 
mai recunoască mai zj]ele trecu- astfel intrarea "primutui politi· 
te Seletki. Barbar şi Seletki ăsta eian periculos· in viata socială. 
al Uiu. Probabil cii fi viizut şi In N'am scăpat Însă de teoritici· 
comisia parlamentară prea multI enii exigenti. 
bărbat! eleganfi şi a devenll ge- Din contră. La orizont apar 
Jos- Dar cam are şi el dreptate. noui formule salvatoare, mira-
s~racu. culoase. 

Dela Nat·-fărănişti 
In legătură cu congresul judeţean 

al Partidului Nat-Ţărăneso, preşe

dintele Olganizaţiei a luat următoa

rele d'spoziţiuni pentru pregătirea şi 
efeptuarea congresului 

fiind reorganizarea aproape in 
întreg cuprinsul judeţului pusă la 
punct, sunt convocaţi toţi şefii do 
sectoare, pentru ziua de 7 Iulie a. 
C., la o comfăluire, la Atad, când 
va lUI parte dl 1. Mlhalache, preşe

dintele partidului şi dl Vaida Voevod, 
preşedintele Ardealului. 

COHgresul generat va avea bc î. 
ziua de 8 Iulie. Adică de ce te-si apucat să Evreilor dornici de a fi scoşi 

faci copii in lipsa lui? Cu cine din rorie şi cari zilnic protestau ._ ...... -., ............. I11III1 ... ' _,. .... -.. y.L .. _ItI.· ....... ' \1 

mi te-ai culcai de ai făcui dră- in faia lui Moise că se tot amâ
coaica aia de fe1işcană. Sbro- nă plecarea in Canaan, Moise 
yowsk8, fiindcă vezi că Seletkl le·a răspuns: nu se cucereşte o 
n'o recunoaşte'1 (Numai cu spur· tară de cei născuti în robie., 
cafu de Argeroianu sa n'o fi La fel şi azi, părerea noastră 
racul). Dar până când domnii este că nu se poate îndrepta o 
din comisie il fac curte Sbro· fară cu cei învechiti in rele. 
yowkăi, tu fă rost pe aHă parle Dar să părăsim teoriile şi să 
şi scoate pe Selefki. Şi. după coborâm la realitate. Adevărul, 
cum se vede treaba, vine timpul la descifrarea căruia ne trudim 
cât de indetlil ca sa se nască şi cu totii, ni l'a spus de mult Sa
acel ce noi numim Sbogom!. lomin. un personagiu dintr'un ro
salvatorul. Pe el il ,a recunoaşte man al lui Turghenev. Marlannei 

care aştepta mereu să se iveas
că ocazia de a se sacrifica pen .. 
tru Rusia Salomin ii răspundE', 
că Rusia are nevoe ca băiatu1ui 
murdar pe care·l avea, să·i spele 
fata şi să-i piapto1ine părut. ' 

Şi Marianne de acesteat întâI· 
nim la fiecare colt de stradă. Pe 
un fundament de nisiPI vor să 
clădească sgârie-nori. 

S'o facă. 
P. L Debeleanu 



INFORlllAŢIUNI 
- l.nplinlndus.e 12 ani de la 

moartea marelui bdrbat de $tat 
Tache Ionescu, s·a lacut un pa· 
Tastas pentru pomenirea lui, la 
mănastllea Sinaia, unde dtfunc· 
tul tstt înmormântat. 

- Joi s'o Judecat ]a Tribuna. 
lul Arad, sectia I a sub preş. 
d.lui Orecu·Nicula denuntttl făcut 
de dl Pascu Ferdinand, primarul 
liberal din Sem1ac. in contra lui 
Teodor Bărbuliu fost primer na· 
fjonal-tăn1nesc din 8cea comu
n8 pentru crimele de suslractiuni 
şi luare de milă. Acuzatul repre
zentat prin dl. edv Dr han Băne 
şiu din Ro,;ne, a fost ochilat. 
do,edindu.se că toate' capetele 
denuntului, 1n nr. de 20 au fost 
simple Înscenări şi calomnii. 

- Importul de cereale româ· 
neşti in Olanda a fost prohibit 
cu incepere de .. Iunie. Toale 
fransporlurlJe nu se vor pulea 
efectua pe viitor decât pe cale 
de compensatie. 

- Adunarea gQnerală a so 
cietătii regale dll geografie s'a 
tinut Marti 26 Iunie, in sala 
Fundatiei Carol Il din Capi. 
tală. sub prezidentia Suvera 
nului. 

- Congresul international de 
agricultul'ă, a avut loc la Buda· 
pesta, Viitorul congrel 18 va tina 
in anul 1937. 

Serbare şcolară I 
I 

- Ministerul apărării nationale 
a hotărât ca pe data de 1 Iulie 
C.S8 face noi ÎnaÎntări. Tl'Ibloul 
ofiterilor cari urmează a fi in· 
aintati, este supus spre semnare 
Suveranului. 

- D. O. Tătărăscu, prim mi. 
nistru, a fosl invitat de guvenul 
francez să participe la marile 
serb8ri din Franta. ce yor a~ea 
loc la 14 rulie. 

Şeful guvernului va pleca din 
tară 10 12 Iulie, urmând ca la 
data de mai sus S8 tie la Paris. 
Dup8 vlztlarea acestui oraş va 
vizita Londra, Praga şi Belgrad. 

-In urma tratati".lop 
dus. cu Ungaria, Ro
mAnia .a exporta anul 
aceata 20.000 ton. 
lemn. de foo. 

- Preşedintele Cehoslovaciei 
Masaryk este bolnav de ochi de 
câteva Săptămâni. 

- Bugetul C. F. R este de 
9.700 milioane Lel EI a fost o· 
probat de consiliul de odmini· 
s1rajie. 

- La Brftşov, s'a tinut un con
gres el notarilor tără postun. 
E! protesfeaz8 contra faptului că 
Sia lui inlocuieş!e notaril cu drep
turi la posturi, prin licenlia1i, lă· 
sând 8stfel pe drumuri 8l6tio 
notari. 

.. ";A • L' 

o provocafiune 
DumjD~ci 24 lunlt, orele fi P'II Ştirea despre tentativa unei e. 

m. a avut loc in sala teatrului dituri minoritare, din localitate 
de varl, o frumoasă lerb lre ,co- . ' . 
Jar! dati de ş~oalele de copti de proa~ta reputatie .ŞI cu certe 
miei Nr. 1 şi Nr. 5 dia Arad, apucaturi negustoreşh, de-a Ica· 
fUnd invitati să participe la ea pare pentru speculafiunile sale 
toţi pArinţli de copil, precum" de tarabă, numele M. S. Regina 
toti românii dl~ acest ori'. Pro- Maria, auloarea cărtii .Glasul de 
gramul .erbărU B fost următorul: de pe Munte- a produs cum 
Limba mea (reclhre) PAtru 1011- " • . 

N, ~ uul'Pea -~i Ma~ca era de aşteptat, o unammă m-
ana şc, J. u, t', y ~ J d' • A d '1 I ţ' . 
L L t t EII.( ~ No 1 Ignare In ran url e popu a Iei 

Ing o.e lee Ş • •• • t' l ă' . 
H · S 1 1 I ŞI' de copii romaneş 1, a e c rei sentimente 

ora ~ver nu u, -. d d' ă' b' t T . 
mici No. 5. La şcoala (recltare) : a ~nc lU lre pen ru ron ŞI 

F k t C J N 5 Tanul Dmastle, au fost. de data aceasta, e e e aro ,C. o. • l' f d" 't pro un Jlgm e. (rec!tare) Denes Oicar ş~, No, 1· 
Şcoala pistci/or (comedie) şc, No. 
i. FJueraşul (tablou) [vanuf ilie 
,C. No. 5. Puşculiţa (re ci fa re) 
Vlorici [odrl,cl ŞCo N. D. Nunta 
PdsdrJlol' (operetă) te. No. 1. 
Romana (dans) şco N J. 5. O'la· 
nul (recltue) Ionel Ilie şco No, J. 
Petre Sdf"acul (presă) şco No. 5. 
BQJlul Mdrdcine (dans) ,C. No. 
1: Ionel ilie, Lang Lotte, PetrJla 
LIlI. Ol.rlu Petru. Hora In/fdţl
Tet ,:, No. t. 

Suntem siguri, că reclama lan
sată de gheşeftarii fituicei .Aradi 
Ujsâg", nu acoperă realitatea, şi 
ea se va dovedi, in cele din ur· 
mă, de domeniul fanteziei. 

Asteptăm, cât mai curând, o 
desavuare care să vină dela cei 
cari, au in grijă şi pază presti· 
giul Coroanei, dejucând astfel o 
Încercare de-a surprinde buna 
credinţă şi generositatea prover' 
bială a augustei Suverane. I 

n Ht ·'.TEV n 

Cărţi şi reviste 
A Ipărut tn edIturi Fundatiei 

pentru lIttntllrA ,1 Irti .Regele 

Expozijia Şcoalei de Arfe frumoa 
din Timişoara 

Carol ua. c.rtea cea mal noul Şcoala de Arte frumoase din 
.t d.lul prof. N. Iorga: "O.menl 1imişoara a Incheiat primul sdu 
cui cart aa fOi;.1ot on de acttvltate in noua sa patrit. 

* • I marcând totodatd şi o decadd 
Disti~sul scrii~o~ .ardele.an, d. s~ dela tnfilntarea el fn Ardeal .. 

v~r StO!ca,. p~bhca 1~ ulum\.!l numa~ Cu aceasid ocazie, s'a orEa-
dm "Faml.ha unnte~eS:~l eseu. nlzat O expozitie a tlevilor aus
.Stat cr~ştln sau st~t etic. D:. Se· tei şcoalt. c. conclirsui artiştilor 
ver S~olca, spune m conclUZII· ~ă,. pla;;tic'. foşU eitvl ai Institullei 
.dat.ona oreI prezente es~e de a ~n. Vemlsajui a jost Jlnut, in localul 
l~cul statul democ~al ateIst: ~aterla- şcoalel din cJddirea AutoclubuJul, 
hst, st.atuJ d~ pa~ld de,.astazi ~~ un Duminecă, 24 Iunie a, c. in pre
s.tat etl~. na~lOn:hst tota.l1ar. splrltua- zenţa autorităţilor, a corpulllÎ pro. 
bst, emIneSCian • • t'SOI al li a unui public numeros. 

~ Printre expozan/i am întdlnit 
AI treilea fascicol. pe luna Mai, a numele d-lui Ion V'asiu, un ta

revistei • FamHia- din Oradea, în lent remarcabil, care a explls o 
continuarea operei sale de afirmare Seama de lucrdri ca motive re-
cullllraii şi spirituală pe granilă, a 1· / Il! oase. 
apărut cu acea,i ţinută literară şi de 
bun gu.st. Un alt panon de valoart estt 

La sumar contribue cu studii dnii detinut de Tasso Marchlni, alt 
Mir~ea Eliade, Tiberiu Moşoiu, Sever carui tablouri inseamna Idmuriua 
Stoica, Pelee Comarnescu, Teodor unei noi etape 1fI desvoJtarea aces

tui taLent. Neş. 
Poezii publică dnii Zaharia Bârsan, DJ Nicolae Brana cunoscut 

C. Teodorescu, Ion Th, !lea, Radu publicului Aradan, contlnlld m.n
Gyr qi alţii. ca sa de inspiratie li t~chflicd 

variată. accentuând. preferinta 

pentr. motivele sociale ,1 tj 
in 2tneral. tU 

Sculptura esfe bine reprtl tM 
tata prin operele d-Ior Ion Vl~ dt. 
Strvatius, d·na Lucia Pisa. 'pfJ 

O comlslt compusd ditl ,nil 
dr. N. Table secretarul l!eflJ ta 
al Mumciplu/ui şi dr, Joae ţJJ. 
MI/olu diJectorul Muzeului . tM. 
naţtan, a reflnut pentru coiee ,(}. 
Muzeulut cii/eva lucrdrJ ale d I!lJ 
Ion V/asiu, 1 asso Marchlni Ş /ro 
Brana. ra. 

Rez.Uatele frumoase pl I : 
le-a ard/af cu această expm Si, 
ş:oala, merituoşi pentru ma 
şi strddulnltl, atât a tlevilor cu 
şi a prof~soriio, d-nli AI. fo in! 
C. Bogdan, Romul Ladta, At nd 
Pop,' - Jar afluenta more su' 
pubilC, calt Q d.JVedit un intf ' 
neaşteptat pentru expoziţie, tn~ 
odată mai mult etl la 7 im/~o, ac, 
~xlstd un mediu prielnic pentl ~( 
şcoaltl de arte frumoase Şl·n ~ 
aceastd Instlt.ţie trebue met ar~ 
nllttf ,i dts'Poltatd cu orice I 
erJ/tciu. (t.' cal Pictorul Catul Bogdan, ne este rre 

pnlat de către tiniirul artist plastic, 
Ion Vlasiu. 
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Cronica, recenziile şi notele, sunt 
in mare parte alciituite de dnii 
Octavian Şuluţiu şi M. S amarinea nu , 
cari dau ritmul general al publicaţiei, 

WZu $4'%'" .... , • 

o nouă adeziune 
georgistă 

D. Ş. Cărăbaş a demisio
nat dela ţuvernamental i 

Organizatia libp.rală guverna· 
mentală din loc pierde un mfo
cat luptător. fostul membru al 
comitetului central, d. Ştefan Că
rabaş, a delni~ionat încă inainte 
de alegerile judetene, trecând la 
georgişti, despărtindu·se astfel de 
fo~tii colaboratori cu cari luptase 
ani intregi pentru izbânda ideii 
na ti o n iiJ ·liberal e. 

Primit in noua casă cu căldură 
ş.i entuziasm, noul membru a fost 
însărcinat cu conducerea secto· 
rului Zărand,· unde la alegerile 
de Luni a luat parte activă, ob· 
ţinând numeroase voturi. 

ţ , U $ 
, ,;-. ... , .... -

Ţărani! A.bonaţi! 

"Inainte" 
cu suplhnentul 

"Gara Satului" 
Redlctlll şi t'Idminlstrllllll emInescu 18 

u.V IJIW' 

Procesul A verescu-Lupta ;(:a: 
Marti, 26 Iunie, a v!?nU spre 

judecare in fata tribunalylul lUov, 
sectl8 II-o civilo·coreclională ac
tiunea inlenlată de dl mareşal 
Averescu dluf Emil Fagure, di
rectorul ziarului .Lupta". 

Completul de judecati o fost 
formal din dl preşedinte Sălceanu 
şi judecător Piisculescu, iar fo
toliul ministerului public ocupat 
de dl procuror Alevra. 

OI mareş81 Averescu s'a pre
zenlat in instenfă asistat de dnH 
avocati Anlbftl Teodorescu. Or. 
Trancu.laşl, Vasiliu·Cluj şi Crls
tescu, iar dl Fagure de dnii ftVO 
ca1i LOr. Perieteanu. Tonl lIiescu. 
Armand Călinescu, Aznavorian şi 
Aurel Bentoiu. 

DI 1. Or. Perieteanu, în numele 
apărării, cere să se procedeze 
la interogarea inculpatului. 

Interogl'lf, dI Fagure precizează 
că nu dsa ci dl Alberl Honigman 
este autorul arlicolulul considerat 
calomnios de dl mareşal Ave
rescu 

Mai lIr6tă că informatia apă, 
rută in coloana "ştiri diverse"
informatie la care, deasemenel, 
ne referă actillnea dlui m8reşal 
Averescu - nu ştie dela cine e· 
mană. Numai secretarul de re· 
dllcUe poate d. precizări in 
aceasta privintă. 

DI Iar. Perieleanu cere ci
tarea dlui Albert Honigman. 

OI Vaslliu.Cluj se opune, ară· 
fând că se urmăreşte amânare. 
procesului. Legea prevede res-

ponsab!J1tetea directoruluI de zi nu. 
Directorul este răspunzător dJ'~~ 
mente. dar mal oles in penal. r j 

Parte!! civilii işi rezervă dr/nt, 
tul de li cere şi judecareo "la( 
Honigman. Insistă cu texte as da 
pra responzabiJităH dlui Pagul • 

Onll Tonl JUescu şi lOr. Iple 
riefeanu au arătat că in toate h$QI 

tele legale şi in Constitulle : VOI 
precizeazA că responsabil de Ibe~ 
fractiune este autorul infrafiuJ1!pel 
In materie de presi, respons('g~ 
bil este 8utorularficolului fnC! l 
minat şi numftf dacă autorul Ipel 
este cunoscut. se 'rage la r~ ... lai 
pundere direcfol'ut-n1trulur.-- -:.'0 

Cer citarea dlul Honlgman . .ca, 
DI procuror Ale.rl! cere ilts 

d 5a citllrell dlui HOI1Jgman ma 
Tribunalul. dupA o scurti dleUI 

liberare, hotărăşte citarea d. ~ 
Honlgman şi di ~pune amânftrfirllJ 
procesului pentru ziua de 29 OJilt~ 
lombrie 1934. ,_ ~ 

.. $ b qy '1]1. ....l'-' 
- Procesul comuniştilor det{ll~ 

Oradea s'a terminat. Au fost collor. 
damnati Iosif Bacă la 5 ani şimd 
luni, 50.000 lei amendă şi 10 al ( 
interdictie, iar 42 acuzaţi la in 
chisoare dela 6 luni până la ~ 
luni. Trei acuzati au fost achital 

- Di. Fra,,'a .e co",,,,,id -
ctJ ac% djll caN8. sl!!JceteCap 
multe rd,,"; aN secat. Vremt'll'alll 
e f,.umoa.1J şi clJlduroQstJ. Desi, 
Be,U,. lem/""at"ro a fo'l dBub 
30 gTl~de la umb,tJ. dişt, 
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Alexandru Mocsonyi 
Conferinţa păr. Dr. T. Botiş la aniversarea de 25 

ani dela moartea mareluI romAn). 
(Continuare.) 

1 Il viata noastră culturali. tI I aflală, ci aceste sentimente no
revine mareluI dispărut nu nu· blle)a nld un popor nu sunt 
mal clostea de mecenate, Ură mal armonlol contoplte decit la 
egal Intre contlmporaol. ci şi de poporal romAn... Sunt convlnl, 
animator indrumător şi al tutu· ci patriotIsmul poporul al român 
ror aspiu.tiunllor ,1 luptelor. ce Izolat de sentimentele sale re
le-III dat românii de sub atlpa- Jigloase fi nltlaoale, ,'ar Ulca 
nirea maghIară şI pe teren cal- ca o creangă raptl de pe trun
tur.1 pentru conservarea limbel ~hlal ei. In leeută armonfoaiă 
,1 naţJonllftlţll lor. trloitate a aentl mentelor mal 

.Lupta aceasta cultarall - Inalte ,1 ma' nobile ale lai mII 
zlce tn mult apreciati cuvintare omeneşti se manlfelt! lcel Idea· 
cu care bJneventă in numele Ba. Hsm Dobn al poporulUi român, 
natuiui prima adunare Ja Lagoj care formeazl trbăturl funda
fa 1896 - a Astrel" in .custl mentall a caracterului .h na
provlncfe romătJească, DtI elte o ţlonli-, 
laptă sângeroasi, o lupti ca foc .Dla IceastA Indlsolubnă trl
ŞI cu fier, nici o lupti pentru oltate I lentlmentetor rellgloau. 
interese meschIne. Este o lupti Daflonale ,1 patriotice rlsare in 
ca armele cele mal loblle ale deplina sa splendoare, genfuI 
mintii ,1 Inlmit pentru Idealurile natlonll al poporului romAn. Eu 
mArete şI nepieritoare. Iar idea- nu preget a dl expreafune fer
larile aceate Izvorăic din IeDti- mei mele credinţe ci, până cind 
mentele religioase, naţionale fi poporul romh va fi Iosplrat de 
patriotice, ŞI cutez I afirma fărl bunul d.u. geniu, pinA cand noI, 

Inteligenta, fideli acestuia ţinem 
oecllntlt, ca ta o dogmă nerh
taraabUI, II cODvlogerta, cu m 
cA caliura poporalul român cere 
sA fie creştină, nafională şI pa-
trlotlcd, pinA atunci poporul ro· 
min ia fata tuturor pericol~llIr 
amenloţătoue poate exclama 
liniştit: .afară de frica lui Dum
nneu altd frlcd nu cunosc". 

Va factor cultural de greuta
tl'a şi prestigIul 101 Alexandru 
Mocsonyl, DU putea d Dn Ilb~ 
o aprecIere, cITe să·1 deSChidă 
calea spre cea mal fDaltă şi re
ptl'Zentată demnitate, cu care 
românII de dincoace de Carpati 
puteau ioalnte de unire, să dis· 
tlngA putinele ule elltt Intelec
toale, pe cel mal ale,1 fii al IlAI. 

.Asoclatlunea pentru meratura 
romând şi cultura poporului ro
mân," in adunare. 118 gcnerall 
dela SibIu, 10 toamna .nului 
190], ti alege "prin aclamathme" 
de pre,ed!nte, şf el le inchId 
cu Imerenlf!- ta fata dorinţeI ob· 
,tt,tl. cu toate ci sănătatea'l 
,ubredA il impuoea odihni. 

Nu l-i'. dat fnd si Ilustreze 
timp mai indeluogat scauDul 
prrzldenţlal al • Astrei". Boall 
tI am Iă damiiloneze din ,,00-

bllal oficiu", fericit - cum Ieria J talt - ,1 caac:le familiei MQI2en 
in adren la de adio -. că csonyl, ,1 el mirele dlspăr~at 
Aiioclaţlun~. şi-a .tltlnl ifera intretinea lelrAturl intime cu gJam 
actlvltătll ule pelte iDtr~g po- aeratlUe de studenti. grupaţi rl=ut 
poral roman de sub corolna acelitA locletate "care - cu~or, 
Sf!otulul StefaD~. Activitatea il zicea el - ar trebui să fie pllt1lcft 
de pre~edlnte o incunună cu un etul de erl.tlllzare a VietII lerlee 
dar de 24.000 cor. apr, ce-l fAcu claIe romlue,ti dlo capltalA" Jtat 
dimpreună cu vlrul du Zen~, Ungariei. puri 
pentru clădirei muzeului ~Altrel . R dnl~l ,1 bine avlnhti L A 
Adunarea generalA din 1904 li o" c ~ult 
1 ge preşedinte de ODoare fost vla), lui Alexandru MocI(}aau 

a ~ . 'nyl ,1 In raport cu viata econo-~rd~ 
Strâns legat rAmine aumele lui mIcA a romAnilor dIn Ardea~ 

Alexandru Mocsonyl şl de cea- Convina de adevArul ci taal%, 
1 Il('" f ,..an~ 

Illtă sactetate cu tara d a roma- tarea culturllă ,1 politică a unuille nllor ardeleni, lorl mal tin Ară popor e condiţionată şi d~ ti 
.A.trei", .Societatea pentru cre- btlobtarea ]ul materialI, \,:ontrl?l: ~ 
larea unui fond de teatrll

U
, Izvo- bal cu tot elanul IiAa tineretiC~e ~ 

vAtă ,1 el din necesltAţlle ,1 la tnfllntarea, in 1872, I primu·:flor 
liplr.ţlunlle noutre caltarale lai IDitltut de credit ,1 ecoo(J· 1 
din vremurile robIei poHtlce, 1. mii "Albina" din Sibiu, care fă- " 
tnfilnţarea dlre!a ~t~a dat valo- rl intervenţIile ,1 iollclt~rlle lI~eot 
roil sa contributie morală şi le, la guvernul uogar pentru ;1' rlE 
mlterl,ll ,1 eare asemenea l-a probarea thtutelor fi fără con,aa I 
1nlltat 1, demnItatea de pre~e- .Id~rabllul şi 11Idispenaabllui 3.::.1 ( 
dinte al el. . port material, al 11u şi al fa. .1 

A.lexlndra Mocsonyl a fOlt in mlIIel lale, abia ci ar fi puteţi , 
toate zilele vietII sale patronul la, fIInţi. A fOlt prlmlil el pre·a CI 

SocietAtII Academice "Petru Ma- Şl!dlnte. Când tII adunarea geJe I 
iorlA a studenţilor rom~nl deja ner.ll dia 25 Martie 1814, pre.:at11 
U:1lvenltatea din Budapesta, Ce .. 1 zld.tă de el ie prezIntA bllantal,:ut'l 
tim tn Iitoricai aceatel SOcietAtI, extrem de I.bucarltor, II prf.ai i 
el t,1 avea 10calitătlle - gra- I mulai an de geltlune, cort'lpon~ at 

f 
t 



•............ ~ ................ ~._ .. __ .. __ ...... ________________________ --------____ n_~------------------------
.. pmSm,mmrT 'm - -

• 

DumineC8, 1 Iulie 1934 INAINTE 
z 2L2&2'!!'! . & 

Rubrica mea INAINTE IN JUD E T Rezultolul 81elerilor ju~etene ~in Hro~ La mare 
PecÎca 

voluri Liberali De cât~va Zile soarele-şi face 
tU cap, DIIl sEdrc/t ce era tata-i lnchei,rea anului ,colar. Du
azi marlnimos ca un miliardar minecii, la 24 cor. a OYut loc în· 
dtscl'tetot ce-,i desface baerele cheie rea activitălil şcoalelor din 
,pungii vărsând tot aurul pe pd- loc, Avem pliicer:a de a,remarca 
miini. Merclflui joacd in terlFlo- I fr?mOaSfl ,ŞI ro~r'lca activitate a 
mdre dupd porun.ca lui. Pe fr.'I- catorva dmtre hnerele elemente 
ţJJ.e inflt'roontate aDar mălqeluţe ole invatământului primar din 
tU sudorl CI s, 'p,elln~ pefa~ Pedca, In primul rând trebuie să 
Id, pe !!ât, în OChi, 2ură '. şi ne ex~rimiim multumir,ea -:- nos' 
~ustul lor· sărat iţi mdreşte şi tril ŞI a luluror peclcanJlor -
mal mult chinul setei, Nu-I Inl- fată de vrednicia dlui În.,. Ilie Po· 
rare, ca azi plaja t mat po{Ju- pian, In ofară de adm~r8b,i,tul. d. 
lată ca oricând. Trupurile bron sale cor~ formal din bnern ŞI f~
zate In namol.l măfli dau Imprt- lele din 10<; lIm avut, la 8 lume 
'la unOf reptJlt sornnoroase, a. c, ocazia S8 vedem echipa de 

In valurile spumegânde femei gimnastică a şcoalel primare, 
cu trupul ca bJlonuJ incearcd Să e.xecl1,!ând frumoase exercitii fl~ 
invete mtşttşugul lnnotulul pu- ZIce libere, sub conducerea d]U1 
ndnd pe bdrbaţti plrctislţl sd le I Popian Sperăm că fericitul În
sustina d~-asupra apei. ceput, va fi continuat; ingloMnd 

ŞI pe când lşJ implinesc cu slld Înl~'o lI~?citllie de ,:du~atie ~izică 
aceasta cOlvoadă, ochii 101 ur- toll COpiII de şcoala ŞI cel ce 
măresc Cit nesat/Il sbatddlniciile termină cursul primar. Cu acest 
.nimJelor moderne ce au trupul prilej f8cem şi constatarea, că 
ars de soare şI dorinl/. Ia ziua Reslaur8tiei şi 8 Sportu. 

O prtottasd dlla sat ven/td de- riJor, si~lgura ma~ifeslare A inăIIăw 
cMellQ zile pe· aiCi nu,şi mai sia toare ŞI ~u lIdevaral romane~~~a 
beşte din ochi barbatul: ,.Fii cu- au ~?Sl cant.ecele, şi t>xerc1tule 
minte Nicuto, tu eşti preot, nu se cO~lIlor dlUi Poplan, I~c~lo.,. ~ 
cade Să fli şi tu ca celial/~ '" ruşI,n.e, de care ne Jenam sa 

D 1 1
·, ,orOlm, 

ar a p aJt mei lin af 2U-
ment nu foloseşte, Aerul, op 1, Lăudabilă este şi slriidu!nfa 
$oa,elt, lumea desbrăcatd, le- a dnei Istrale. care Duminecă a 
rapit tuturor acele manit re fme dat un festival şcolar - în gri
Intrebuinţate tn saloane, şi cari dina publică ~P(omenad",
Jac pe om sd fie veşnic urSIlZ şi al cărui program, formal din de. 
disciplinat, clama1ii, dansuri nationale şi pie-

Aici omlll se renaşte, se apro. se de teatru şcolar. a Încântat 
ple de primltivttate, se sbengue. pe asistenli. 
Iare ca un tap caraghios, prmde Uiflmul cu.,ânt de hmdă il seri· 
vorbd cu aricint, IIJtreazd, iu- em pentru 8 scoate În lumină 
beşte. cântă, CdCI vrea sd u:te muncll de un an a d·şoarei 
penlru moment viaţa ln/lrddltd in Cruce an, tânără maiestră de 
~ea convenţionale. lucru manual Expozitia din anul 

Un vÎs de pldcere pluteşte acesta este o dovadă nouă a 
peste toţi. Ce frumoasa îţi pare harniciei şi priceperii drăgulei 
~lata, daeei O priveşti astfel!.. d·şoare O felicifăm. 
"O sllfrtrrdeRie de dulci Secrete pt 
cari abia acum l! inţtiegi şt le 
dtsle2i. Doar un stngw nor se 
mai abate sd întunece acest, biti
curii: babelt. ge/oase. 

1impaJ care le-a rap't comoara 
trupească, le-a transformat in po
lilte moralizătoart, 
. Oi-ar fi dUPd mine de mult 
"-aşi interzise acestor bab'! sd 
tulbure vraja plajelor cu praenta 
lor. ş( aşI mat zice ceva, d'ar 
mdme cine ştie ce o să·ml facd. 

Cad aşa-s babtJe gtfoase " 

~ . 44U 

Ghilă Amarâtu .. .. . ..... 
- Duminecă a a.,ut loc in 

Capitală o mare adumue a Fede
ratiei generale fii 88ociafillor pro. 
fesionale de salarizati publici, 
tub preşedentia d·lui Stancu Bră
:Uşteanu. 

'entul ziualal .Alblna- eotllziu
nat exclamI.: "Olorle Tie ilustrA 
'amUle de Mocsonyl, căci al fă
:ut posIbil incepatal inceputurl
or, pllnând temtlle pentru ed!
Ielul economic al NaţiunII, fe
'Ice că al ia dDul tău bărbat' 
,tU de demol şi nob!1I ta tlm
nul atât de grele- (Nr. 22 -1874). 

Aproape ci nu era IOltltuf1une 
:ulturală ,i economfcA. o revistA 
,au vre-on ziar mal de stimA ia 
\rdeal, care al tiu fie IImt1t 
Iroverblală dArnicie. lai Ale
:andra Mocsonyl ,1 a famiLIeI 
i.Jet clre Il nu.1 albi intre fon. 
[atorll şi sprijinitorII sAI. A jert
It minte, inimi ,1 avere pentru 
:e era romlnesc ,1 servea ma6 
Hor Interese natIonale. 

.De câte ori avânturlle noutre 
:enerolie - mărturiseşte Oral 
Irlnl,ce, - le pot!coeau, că 
~ll lant blnl, era gata loluţia: 
,1 dea MocBonyl !". 

.Dar nu numai io cele publice, 
I ,1 ta cele partlcalare. Ştiam 
1 cercul oostra'" -.1 tinerilor 
e atunci - .cA pe cutare şi 
atlre il liiprljtoe,te Moca.oyl·, 
utare, ajunl la nevoie 11& scris 
riMocJonyi· ,t I primit ~ttt 
I atAt, ba tinerI mea din cutare 

Politice. Alegerile de Domlnecă 
ne-aa demoostrat facA odatA, ci 
pecicanil DU pot fi duşi de Oii. 
Ori cit ,I-au dat illlnţJ, mai 
deunăzi corifeU liberali d-şl a
rate dragoitea faţl de .poporul 
iuveran· ,'votant, peci~anllle-ao 
refuut increderu, il] al~gerea 
consilierilor judeţenf, ŞI asta 
ma! puţin de draiul demagogiei 
ţărăniste, cât din averslone tată 
de actllalul primar şI din lodig
nare, că lingaral pecicla de pe 
lIita gavernlmentall este Dr. 
Lel!k, reprezentantul partidului 
ungureiC. Liata georgistl", -
I'nlltra rotnâneucă carată -
a tost ignorati dlo Il psa de pro. 
papandă şi fIIndcă le găsea pe 
pag!nl a II a buletinului de vot. 
Ăitftd că am avut 572 votul 
guvunamentale - date de an
gurii din loc ,1 din Pere~ -

loc.IUate .şi jur", araojând O 
.petrecere'" a trimis lui Moclo. 
oyl o Jnvltlfe ,i a primit ca 
proxima peşti o .umi, cu care 
• acoperit IOdlapeDZlbilul .de~ 
ftclt" la asemenea· i[)treprln· 
der! de ale .Unerimel studlolse"'. 

Alexandra Moclonyl a foat ou 
Dumli iti mlnlf~stlrtle sale pa· 
bllce o strAlucitoare personali. 
tate, ci şI ca UD adloc cuget!
tor - f1lozof. Fire tăcută şi 
medltatlvă nu cunoaşte. alte 
plAceri, decit dlJceata artei -
trl ,1 compozitor - şi arlstoc· 
rattcele bucnrlt ale g. o d i r II 
,1 ale Itudlulal netntrerupt. Prin 
o plltonatl peregrinare ro do, 
meniul curat II Idelor, işl creA ,1 an .tstem filozofic propriu. 
Nu I-s', dat tolă - durere -
d·1 tranlmJtA tn mtreglme POI
terllljţU, d-1!e-lo rimas Dumal 
fragmente In lucrArile sale: 
.Conştllnţl naţlonaIA"" .. LIber
tatea presei"', "Problema vietII", ,1 indeosebI io valorolul său 
Itadlu .Rellglanea ,i ştlinţa-, 
publicat in româoe,le şi nem· 
te,t(", Il 1906. 

(Va urma) 
n • ,. ." ., .,...., p 

Cititi" rispAudlţf zia r 111 
.1 'N AIN T E-

14:>2 Olt. tJrinlate ,i 73 IIbera
le·georglatt. 

OI AxeDtte Novac, prlmaruJ 
actual, cilege roadele cuvintelor 
ule, ci DI] va face nici odltă, 
bIne pecic_nUor. Ceeace este de 
mlrlt, • ci organizaţIa jad. libe
rali nu-I tnlocuie,te cu utlal din 
tlneril liberali peclcant, care II 
flcA .partld· In PeciCI. S Iti pOlte 
le convine mai bine lngtmtarea 
aeacA a boul Axentle Nouc, de· 
cit popal.rltatea UitAtuluI advo
cat Dr, Liviu Moldovan. D~ asta 
ie bucari demalogul domn Dr 
A. Urlutlu, protectorul ,1 ingerul 
bun .1 peclcanllor, care nu 1111 
11-1 Ic.pe nici UD prUtj ca Il·,1 
Irolte ,1 mp.tl. faţă de popor ca 
şi atotputernlcll d-sale de para
trăznet. 

Aradul Nou 
Schondorf 
OuHenbrun 
Curtiel 
010gov81 
Nădlac I 
Nădlac 11 
Seml8C 
Peclca 
Rovine 
Sf.·Ana 
Şimand 
Macea 
Zărand 
{neu . 
Cermeiu 
Bocsig 
Taut 
TârnoYa 

8. Drullliru Bulenl 

Ghioroc 
Şebiş 
Ourahonf 
Hălmagiu 

Comuna noastră este bătută Vârfurile 
de Dumnezeu, Sub r~gimul ma- Chişineu 
ghiar aici S'8 făcut colonlzarea Zerind 
ceangăilor pentru maghiarizarea GrAniceri 
acestui tinut românesc Sub re- Şepreuş 
gimul românesc se continuă odl· Socodor 
vifatea acestor iredentişli, cari ŞirÎa 
îşi desvoltă maflifestaliunile după t Pâncota 
cum cred el mai nimerit. Ghioroc 

Ce fac autoritatile noastre? - Radna 
Nimic. S8.dovedim? In comisia Bârzava 

volanll 

5088 
2562 

3893 
2498 
4440 

2925 
254. 
2597 
4822 
1361 
1895 
2633 
4942 
3776 
2477 
3769 
3811 
3750 
3807 
3588 
2613 
2702 
3499 
2616 
1995 
2262 
2826 
U37 
3496 
3346 
274:4 
3233 

expri. 
mate 

2751 
1166 

712 
2880 
114" 
821 
506 

1154 
2141 
2731 
2830 
999 

1390 
1887 
2509 
1633 
1630 
2510 
2272 
2482 
2629 
2296 
2002 
2030 
2479 
1967 
1283 
1572 
1394 
1893 
2193 
2051 
1520 
1760 

nule 

1 

t 
6 

6 
2 

6 

6 
21 

16 
68 

.5 

7 
H 

2 
10 

8 
1 
1 .. 
1 

10 

anu, 
late 

252 
131 

29 
11<4 
147 

36 
8 

46 
33 

151 
106 

29 
90 
28 
78 
45. 
46 
30 
69 
47 
42 
50 
25 
11 
66 

105 
34 
43 
30 
76 
82 
53 
38 
83 

minori· Geor-
tari nal făr. gişli 

1640 708 151 
723 217 89 
456 209 18 

1468 1038 260 
894 459 244 
554 194 43 
433 53 t2 
804 751 163 
575 1462 71 

1711 717 146 
1517 1115 92 

453 479 38 
181 .37 82 
594 920 345 

1206 1075 330 
696 742 150 
789 130 65 

1282 571 618 
958 975 270 

1366 904 165 
1627 899 61 
1026 114! 79 
1076 805 96 
1108 890 21 
1139 1034 240 
110) 545 214 
615 516 118 
560 928 4! 
558 339 437 
977 729 111 
862 743 506 
801 601 506 
816 .556 110 
981 591 105 

2815 1894 interimară fJgurează şi un Înfocat Săvâr,in ___________________________ .....;. __ ..:..;. 
iredentist. Schmidt, falsificator Tota. 

26 622 1157 89 

107300 66,U1 251 2294 32687 25320 tJ116 
de registre şi fost casier al co' 
munei, de unde a fost dat afară. 
A.cest personagiu reprezintă po
pulatia cinstită a comunei noastre 
şi dela el depinde buna gospo· 
dărie a acestui Sftf lasat absolut 
in grija celor ce·l exploatează 

- noul consiliu se compune din 13 nationall
'ăr8nfşfl şi 17 din "blocul liberal-minoritar" -

fără nici o miUt 
., Incă. un caz." ..... COmisia inleri
mară f1dU8Iă a votat drept re
compensă notarului suma de 
lei 24 000, enua) pentru despă
gubirea sesiei nofariale. Aceasta 
sumă s'a luat dn buget şi este 
spre 8probflr~ la Prefectura jude
tuluI. Apelăm pe această cale 
la dL Pretect rugându 1 să bine 
voiască a lua loate măsurile şi 
să stârpească odată pentru tot· 
deauna, lucrurile de mai sus. A
vem sperantă că dsa este un În
telegător şi.8 asculta glasul 
celor multi. 

G.N. 

Ologovăf 

După cum s'a scris fn zl
arul nostru, alegerile judeţene, 
cari au avut loc Luni, 25 Iu
nie' au dat ocazie partidelor 
politice să consu.te poparul 
asupra popularităţii de cari 
dispun astăzi în judeţ. 

Dintre 107,300 de voturi, 
,'au exprimat 66.417 mii, nule 
au fost 251, iar anulate 2294. 

S'au reţinut multe voturi din 
cauza timpului, prima zi de 
seceră, când multi cetăţeni 
au fo d la muncă. 

Pronosticul anticipat de noi, 
s'a adeverit in tocmai. Par· 
tidul liberal guvernamental 
lipsit de popularitatea pe care 

Nu odată ne·a fost dai să IA· O avea la venirea la putere, 

intrunit de acest partid până 
astăzi in judeţ. 

AceastA organizaţie, are sa· 
tisfacerea de a fi pus o listă 
curat româRească, ceia ce 
alegătoriit acolo unde s'a fă· 
cut propagandA - au înteles 
iar dacă cadrele organizaţiei 
ar fi fost mai mari ,i mai 
vii, nu era exclus aşa după 
cum s'a prezis si obţină un 
număr Înmulţit de voturi. 

Din alegerile aceste un in
văţământ putem trage: ,i fără 

-minoritari ne putem alege t 

Cine .unt Roui 
consilieri 

udăm aclivUalea culturală a con- i ,'ţ' .. 
cetălenilor noştrf, cari, cu toată acuma n coa I le cu mmorl- Noui consilieri, cari au fost 
seriozitatea s'au ocupat de ee ÎJl tarii abia a putut obţine aleşi 8un4 următorii: 
viata socială, 32.687 voturi, ca astfel si De pe lista liberală-minoritară 

In fruntaşa comună şvăbească 8e aleagă 17 consilieri, (9 li· Dr. Mihail Mărcuş, adv. Arad; 
010govăI. functionează la o şcoa- berali, 6 minoritari şi 2 in- I Dr, Ioan, Sudu, f. y~injsfru C,hiŞi
li confeSiOnală, învătătorul vred. dependenti). Un eşec prevăzut neu.C~ş, Uroş MarIenu!, egncul
nlc, conştiincios şi foarte loial, d t ţ' ... 't I fi for, Nadlac, Dr. Va)eTJu Suciu, 
d, Y. Kirer. La examenul şcolar .e ~ 1, !nam e, a. ormarea advocat, Radna, Petru Marşieu. 
elevii acestui invitător 8U fost hstel, cand alătur. de Dr. profopop, Chişineu·Crlş, Dr. Lu-
8Ş8 de bine pregaflti şi famiIarl· Ion Suciu, au fost puşi mina· dovic Olasz. advocat, Chişineu
zatl cu Hmba română, Încât toti ritarii fi alte persoane cari CriŞ, Simeon Siepan, agricultor, 
asistentii au adus elogii tinerulul n'aduc niciun aport românis- Culed, Or. HH,ns Korf, advocat, 
pedagog, CMe a ştiut să aibă I . d .. Sf. Ana; Eerdmand Sever Pascu, 
rezultate aşa de frumoase. Căci mu UI e aiCI. ogricuJtor, Sem lac; Pavel Haidt 
scopul adp.v8rat oi şcolii acesta Naţional· ţărăniştii, au obţi- agricuJior, Gtogovăf: Ştefan Drig: 
este; sa formeze din elevii de nut succesul cel mai mare. agricultor, Coml!uş, v Dr. Pavel 
acum, pe cetătenli de mâine bu- Sau ales 13 consilieri _ Au P" Ooval, 8.dvocat, Nadlac; Moise 
ni şi cunoscători ai jări! În care I t 25320 d ··ti TnpaR, agrlcuJtor, Buten!; Teodor 
trăiesc, ua . e voturi, CI ră Vidican, agricultor Nădab; Ilie 

Totuşi ,'a glsif cineva CU. adevărat ~rumoasă, dar Ursu, agricultor, Cudlei; Dr. Paul 
care 88 critice 8ctivitatea invită. mal ales surprmzltoare pen - Szuch, advocat. Arlld şi Petru 
torului Kirer, Sub motivul că a- tru opin.a publică care astfel Tămaşu, agricultor, Ştria. 
re prea mare rezultat fa U';ba , s'a putut convinge, că reor- p~ pe lista national tăranlsti. 
român!. preotul catolic din loc ganizarea din ultimul timp a' Mihai Cosma., protopop ortodox, 
P. Manoevre, a sirit ca ars, în- ajutat acestei organIzaţii Gu- I Ineu; Aurel, BJrto]on, agricultor, 
.lnovăfjnd şi emenintând pe in- ..... Conop; Iuliu Grofşoreanu. pen
văfătorul cere 8 fosl la datorlea vernamentallf, cari nu vIsau sion ar, Oalşa; Dr. Cornel Buştea, 
58; pregătind copiii 8şa dupi În ruptul capului o asemenea advocat. Chlşineu-Ctiş; Ioan 
cum cer interesele tirit sale. concurenţA, au rămas foarte Bogdan, ogricull~r, losăşeţ Ni, 

C h IV d' • emotionaţi de acest rezultat colae .Adam, agricultor, San!co-
erem anc ea 10 par\ea " ,. • JaulMlc; Ştefan Kramer, agricu'. 

forurilor in drept şi o straşnică ,. n.u.,. pot vem mCI acuma tor, Sânlan8; Ioan Duşan, agrI-
pedeapsă preotu]uj şovinist care, tn fire. '. cultor, Poenari; Teodor Lustrea. 
in loc să.şi vadă de sf, biserici Georgiştii, deşi nu au obti- ogricultor. Suleni; Pavel Budiu
se ocupă de chestiunile nalional; nut cincimea neategându-Ie C~oran, .agrl~u:to~, ComI8~ş;. Io~if 
criticând pe cei ce invată limba consilieri, au luat 6116 voturi Pyac. urauTlup' rlf~vătat~r'lf S8vcârh~I~; 

. __ ·f .... fo -'- '--'-b·tă -... a en n a 1, agncu or, IŞJ. 
patriei. CI r~ aUD r8SPIC\JLa t - neu.Criş ,i Aron Zopola, a gri-

A. C. cel mal mare numlr de voturi cultor, Regele Carol. 
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Săptămâna politică 
Congresul Naţional-Ţărănist dela Arad: 

SăplămAna poliHcă Începe cu 
imporhmle dedarll'U făcute de 
,efii de partide. d.nil: Origorie 
Fj)jpfscu şi Or. lunlan. 

spedul drepturilor dobândite_ Nu 
.,0 trece multă vreme până ce 
Franta "a ti chemată să culeagă 
IFI toate domeniile recolta bogată 
III semintelor oruncate In cele 
patru col1url ale Europei de ma
rele pelerin al păcU. 

- Vor participa d-nii 1. Mihalache şi Vaida Voevod 
Alegerea preşedintelui judeţean -

-1 

I 

Şeful consenetorilor, Il che
mat intr'o consfătuire întreg co
miletul, cOIUia i-a d~sliiinujt pă· 
rerile sale~ asupra evenimentelor 
politice interne, cori nu le cre· 
dea schimbătoare. Ia plecarea 
d·sale din tară, în senzul venirii 
la putere anunui guvern Averescu. 
Âsupra acestei situa{iunl dsa a· 
firme, că dintre berbatU poliUci 
cari ne·au cârmuit În anii din 
urmă. A.,erescu este incontesta
bil acela, care a rezistat cu mai 
mullă îndârjire tendintelor dema
gogice, Din cauza s.,on\lriloT. 
străinătatea are impresia că se 
află in fato unei tări lipsite de 
serIozitate. DI Filipescu lpretinde 
un gu.,ern national, de 6utori1ale, 
compus din toti faclorii mari al. 
1ării, impotriva oricărei asocia Iii 
de uentură in core ar trono Jipsa 
de convingere şi incorectitudjneo. 
Căci o asemenea incercare ar 
a.,eft drept sfârşit prăbuşirea dl
nestiei. ceeace ar fi ° nenoro
cire pentru tare; iar contra lac
torilor oculti trebue luptat prin 
tosle mijloacele. Aceasta o foce 
numai un guvern national care 
este exponentul tuturor fortelor 
vii ale tării. iar nici decum o in
tovărăşie de ahUaU după putere, 
întotdeauna gata se-şi trădeze 
partidul. Un gUl'ern nalional tre· 
bue Sft tie un guvern de Înfră
ftre, iar nu O cool!tie de ură. 
Ritmul nou nu poote fi în nici 
un caz regimul d·lui Panga!. A
ceste sunt credlnlele parlidlilui 
conservator. 

• 

• 
Intre d nU Iuliu Monlu. ]00 Mf. 

halade şi Dinu 8rălianu. au a,ut 
lungi ÎntrevederL După cum se 
afirmă in cercurile politice. sco
pul acestor consfătulri ar fi, ci
menlarea unui bloc democrat 
contra unei actiuni de dicllttură 
ce pare 8 se proedaln România, 

In legături cu aceasta oficio
sul consenator publice: .Impor. 
tan1a Intrevederii dintre d·nli Ma
nlu şi Dinu BrăUanu nu poate 
scăpa nimănui. Ea este urmarea 
fireasc·ă 8. celor intâmp lale acum 
o lună 

Din acest punct de .,edere 
criza din Mal, a avut şi o latură 
bună. 

Cine ar ti crezut ocum un an 
că o apropiere Între liberali şi 
national·1ărănişU se va produce. 

lnU\lnirea de eri Îşi trage obâr
şia in evenimentele din Aprilie. 

Vâzând unele aliludini stranii 
cu ocazia procesului giSrzii de 
fier, d. Dinu Brătianu Înainte de 
e pleca in străinătde a reco
mandat partidului liberal să se 
apropie de d_ Iuliu Manio. Ideea 
a incoltit. 

Crize din Mei, n'a focul dec8t 
să epropie şi mai mult pe libe
rali de n8tional-tărănişti_ 

O intâlnire intre d-nii Dinu 
Brătilllna şi Maniu era în vânt. 
In urma unor convorbiri ce au 
a\'ut Joc la sfârşitul săptămâni! 
Irecute, intre prieteniI personali 

La o intrunire din PJoeşfl, d. din ambele febere. ea s' a produs. 
ar. lunlan, preşedintele partidu- Am ti nai1'i să credem că COn
lui ti!hănist-radicalt a combătut versatia Sratianu Meniu nu r5-
partidele na'.-tărănesc şI liberat, mâne Uiri răspuns din partea 
cari au adus tara În situatia de- acelor ce am pus la cale lovi
zaslr~oasă de a.stezt D.sa~ ~~te f tura d~ acum o lunii. Ei joacă 
?e parere că mei o Imbuo.?h'lt1re J ultima lor carle, dar o vor juca 
m soarta economică a tarii nu I acum in conditii proaste. 
se l'a pulea realiza ponă când Se putea crede septomAna 
banul nu va fi dus la Justa lui trecută cii "om ana vacanta 
!aloare şi dacă plafo imprumu· calma. 
turilor făcute nu se va amâna El'enimentele vor: dovedi COn-
pentru vremuri Rlel bune. Cu trarul. 
cerşi1ul de astăzi. pentru redu· După cum se poate vedea din 
cerea pIetii cuponului, ne pierdem acest articol d·1 Titulescu com
şi ultima încredere ce ne-a ră· bale cu veh~mell.ă un alt regim 
mas pe pietele străine. in afer ă decât cel democrat. 

Congruul organizaţiei jude
tene a partidului naţional fără· 
nqsc va avea loc Dumrnecă. 8 
Iulie C. t la Arad. 
Insemnăfalea acului congres 

va fi mare, prin fapiul că va 
participa la el însuşi pr(lşedin
tele partidului. care esle "ro
vizoriu şi al organizaţiei dfl 
Arad, d. 10n Mihalache. însotit 
de d. Alexandru Vaida Voevod. 
preşedintele Ardealului. 

Se ştie că dupa moartea ma
relui Cieio Pop, prl"şeden1ia 01-

ganizatiei a fost mereu la ordi
nea de zi. Nefiind terminata re· 
organizarea În judet, şeful parti· 
duluit în întelegere cu d-nH Ma
niu şi Vaida Voevod, a luat gi. 
rul de a figura ca preşedinle al 
acestei organiziitiuni, urmând ca 
la congresul general, să fie _Ies 
unul dm devotatii membrii din 
localitate. 

Reorganizarea odată făcută, 
comitetul judetean in acord cu 
preşedintele provizoriu al orga
nizatiei d. 1. Mihalache. au stabilit 
data congresului general pentru 
ziua de Duminecă. 8 Iulie, şi când 
vor lua parte toti delegatii co
munali. 

Cine wa fi noul pre,e. 
dinte el organizatiei? 
Punctul principal al congrllSU-

lui este al"gerea noului preşfl· 
dinte. . 

Organizatia de Arad fiind una 
dintre cele mai puternice, con· 
dusa zeci de ani de marele băr
bat de stat Ştefan Cicio Pop, nu 
poate avea ca conducător. decât 
un demn şi valoros membru . 

fapt, care a fost respectat dela 
devenirea vacantei prezidenţiale 
şi pentru care tot . comitetul ju
detean al organizaţiei a fost de 
acord. 

S'a. p". td."ei problema. fI,
tII(Jloar~ : c. .""'Q-Ş al 1". 
Cicio PO?, $41 fie "IIa. di.lr. 
tUei. di"tdi pe"so"QlitlJ~ po
litice. D-"ii Juli. MQlliu, Va.id. 
Voe~od Sti" 10# Mihalnche. 
Chiar centru partidului, examÎn 
nând situatia dela Arad, a avut 
aceleaşi vt:deri. 

Dar aici problema pare nere. 
zolvabila. D, luli" Mtu,i", "" 
pri",eşt~J din 1Hoti'De bt.~ Cff

IIosude. D. Vaida Voevod. fiind • Parcă sub adualul, diclatura, 
slarea de asediu cenzura, ar lipsi t După plecarea dlui Barlhou, preşedintele Regiunii, având şi 

minis1ru de externe al Frantei, • alte judete. deasemeni nu poate 
N, Titulescu ti făcut declara~i1e Incolo, şedinlele Birou'ui Nat. primi acestă demnitate_ 
urmetoare: 1lirănesc. unde se caută solutii Supra ocupat cu chestiuni 

Primireo trfumfaJă a d-!ui Barthou de împăcare Între membri!; con- general,. având marelll rol de 
in România, întâlnirea sa cu mi. sfătuiri liberale, b6nchete politice a conduce partidul, nici d. Mi
niştrii Mieei Intelegeri la Bucu. şi ••• adilil8tea pasivă a gu.,er- halache nu poat, primi această 
reşli, toasturile şi discursllrile nului. .. _ X. Y. sarcină. A spus·o şi a repetat·o 
schImbate În fata corpului diplo- ., $ ,tt .. .... cu ocazia întrunirei dela Arad, 
malic intreg, dovedesc că poli- când s'a hotarât reorganizarea-
tica externă a Fran1ei şi o Ro S. tiri politice partidului. In acea consfătufre d-I 
mâniel se face in plină lumină. preşedinte a făcut apel la cola-

Ce departe suntem de alian- D~oa.rece II. Xilulescu "n borarea tuturora, rugându i ca 
1elo c le dl . 1 d W b . Să-şi aleagă un devotat membru 

o; se re nam e e ras OlU. liPsi ;Ii. ,-,.,., eMleOMiuJ~" 
Toate acestea do.,edesc. Înainte r- din judet, care sa poata li În 
de orice~ că unicul fundament al d. Saoel RlJd.luCfl. şe Dfl 1'fll4 fruntea acestei puternice organi 
politicei Ffantel şi României este ctJ i"lerl",al.l Ufte",.ltlr t:Ia zatii. A primit preşidentia provin 
grija mentinerel păcii. Numai fi i.Cf'edi"ţtll 4.I.i Xe"l. zoriu, doar, până la tinerea con-
echivocul poate aduce compU. • .. gresului general, toate Clgendele 
catii din care ar pulea să iasă * ramânând să fie rezolvate de 
un răsboiu Ziarul .Epoca- scrie: In tim- vice presedintele de până acuma 

lnăunirul frontierelor tarUor lor, pul vacantei d. Grigorie filipescu. d. par. CosmiJ. 
pe veci definiti\'e, Franta şi Ro- preşedintele partidului conserva- RtJ1H4,,~, du;, aşa II.JN) c,.", 
mânia sunt g6ta să practice o tor, va vizita mai mul1e centre tJ ce,.d fi d·l MihtJltUII., ca. 
politică de colaborare internalio- din Ardeal unde va tine confe- cOllg,.etrul sti tlletlgiJ ~ ilONI 

nală dintre ct'le mei largi. Si rinte politice~ preşedinte. 
nu se atingă ntmenl de hotarele • • • D. Aurel Birtolonu In. 
noastre. să se renunte sincer la 
spirituJ de re.,tlnş8 şi se \'8 gost D. Octavian Goga, "lui par- dicat la pre,eden1ie 
in inima Frantei şi 8. Romaniei tidlllui 1IatifJlllJl-allrar a plecat Dintre localnici, după cum a· 
comori nesfârşite de in'elegere in Ardeal spr. a participa la flăm Iloi, doi ar fi candidatii. 
şi de avAnturi pretfoase spre $O- mai multe intruniri publice, Păr. Mihail Cosma, care gi· 
iid a rit tl te. .. .. nază actualmente conducerea 

Călătoria d-Iul Barthou la Bu· .. organizatifli şi d 1 Aurel Birfa- I 

bue să sacrifice mult timp. d-sa 
nu poate avea ragazul de a se 
ocupa cu conducerea efectivă a 
organiza ti ei, 

Rdm4"e, .sI/ei, ""ieu/. ("(Jr6. 

- flJ~1J luJ fie '"'P"S IU'/N ,.te
c01lf,alltla# de S"8, - fltJ fi alu c. ",ajorital., tl~ ('dire congres 
- d ÂH,.d Bi,.tololl." 

Colaborator distmş; cei mai 
practic şi activ politician, care a 
produs atât ea IU~rurÎ în directii 
economice şi financiare, fost u
cenic politic pe;;te 15 ani al ce· 
lui ce s'a numit Ştefan Cicic 

POP. d-] Aurel Birfo]onv, se bu.I 
cură de mare popularitate in 
rândurile national-tărănisle de. 
aici. i 

Inlll de ce tlji,mlJlII CI' IOGIIJ: 
cntit"di,ulI clJ Iti cmfgf't'sIII.d.i 
lJ"",i"ec(J Sti fiti "Iege de pr __ 1 
şedi"ttl d. A ",.el B'rlol0.", 
."şti."i dtl ctli tIIulli. 

Nu greşim dacă afirmăm că· 

astfel solutionata problema, va 
aduce numai foloaset partidului' 
national·tărănesc şi vietii noastre 

\. . I Il po 111ce. , • v. 
~N_."_ •• ,,,-~ţ ____ bL~-"'~ __ "~.""""_. __ " __ ""~~" __ ~ .... ~ __ .. t~ .. hO ._._ a u,n .. b uet ..... uat pl 

m!~~ril! ju~et~ne ~in tară 
- In jud. Neamt -

Duminica s' au efe':'lUat aleget i 
pentru consiliul judetului Ne.tml. 
Rezultatul a fost următorul: g~. 

vernamentalii ] 2,424 voturi; na i·
tărăniştii 12.](57 voturi şi geor
giştii 5416 voturi. 

Mandatele s'au Împărtit pe din 
două Între liberali şi nalional. 
tărănişti luând fiecare partld câte 
]4 mandate. 
'llfJJfl nu, aţ sst; "t ... I 

Abuzuri electorale 
Damlneci, a fost art'slat la 

Mldeu t din ordin.1 prlm.rtllol 
liberal Ioan Popa, locuitorul M • 
tru Neamt. pentracl. ar fi duh
plt ua afiş guvernamental pe ca
re agenţii acu tor. l-ar fi pus 
peste cel natlonal-ţArlnist. 

01 Dr. Sever '.pravale preş'· 
dintele georglştllor a denonţat p! 
Ioan Popa şi AI~x. Borlea, au
torII acntal abul de potert", 
Parchetul.1 de Arad. 

DI prefect a Judtţalul îşi de
cHilă orice răspundttf', faptul 
fIInd comis fără .utorlzatla !lat 

el Dumai din capul ce lor doi, 
după cum ne-a declarat dsa 
personal. 

,u • u' ce ---.. 

Intrevederi ~: 
Politicea1 

F' 
D. Dinu Beatianu şeful parH-B' 

dului liberal a avut, în cursu]~l 
săptămânei curente intrevederi ( 
lungi cu dnii Iuliu Maniu şi lonln 
Mihalache, şeful partidului nalio~ls 
naJ-lărănesc. l( 
După câte se afirmă În infre-jş 

vederile acestor şefi politici s'ale 
stabilit o deplină întelegere ca~. 

c~le două partide să ia o atitu-tr 
dine hotărâtă impotriva unor ten-~I 
fative şi incercări dictatoriale. ti 

La Camera a avut loc, de a·~ 
semeni, o lungă intrevedere cu el 
dnii Iuliu Maniu şi Gr. filipesCl1!)l 
şeful partidului conservator. .1 
• u' I un " t , At;tIJs ~I 

Dupa ultimile in!ormatiuni sere 
dă ca sigura numirea dlui gen.lr 
P.lul Angelescu, ca ministru a-~~ 

părării nationale. le 
In timpul vizitei]~ P(lti~_~~ 

dlui G. Tătărăscut d·sa va lualr 
interimatul ministerului apărării!t1 
nalionale, urmând ca după re-r 
Întoarcerea În tară a primUlui 
ministru. să fie numit titular la 
acest departament. 
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cureşti, ca ,i acelea pe eare le D. Genera) Rădescu, preşedin- lonu, vice prflşfldintflle organi· 
face sau pe ~re le 1'8 mai fac~ te~e or~anizafiei judetene a par- zatiei. I 
dovedesc că Frtmts~ odat~ mal tidului averescan fost să tă. D. Cosma se bucură de o cinste - ~ 

~P~terea 
muJt~ la~ in fruntea lumii, mitia- A ' a ~ p exemplară fiind considerat de 
111'8 să organizeze Europa pe mana aceasta la Arad~ In vede- primul colaborator al partjdului. ţ< 
singura baza politică Il unei păct I rea reorganizărU partidului in Indeplinind însă şi o slujbă la ~ 
durabUe : drliptatea aliată cu re- judet. Stat, ocupat cu preoţia, unde tre- ... 
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