
*1 rWfreYWMW-j"fltPM7 - -

-
:er -, 

• 
lIi 

lOR 
) f 

ă. 

tU: 

că 

• 
IeI 

ti 

Anul II. Nr .. ,.. 
-.".. .. 'aginl 2 Lei Dumlne("ă, 28 A I'rflle 19315. 

ZIAR POLITIC INDEPENDENT 
APARE SĂPTĂMANAL 

Director I ION JELECUTEANU 

Redacţia şi administaţia: 

ARAD, Strada Emlnescn Nr.18. 

Abonamente: 

Pe un an - - - - - - - 160 Lei 
Pe şase luni - - - - - - 80 " 
Pentru instituţiuni şi autorităţi 500 tt 

Pastorala de Paşti 
il P. S. Sale (piS(OPUlui firlstorte Numtrus 'illiI(hi(US 

Precum în timp de războ' rese vremelnice, crezând ca de d. dF. AL1X, VA.IDA '01'OD 

iu gornistul îndeamnă sol- se va face împărat lumesc. S'a plămădit pe incetul, in declarat primit de d. Mad
daţii la îndrăzneală şi băr- Dar când femeile au venit mii şi mii de suflete chinui- gearu, în calitatea domniei 
baţie, aţ>a vin eu astăzi să la apostoli şi au vestit în- te. M'a sbuciumat şi pe mi- sale de secretar general al 
vă indemn pe toti a fi plini vie rea, adânc mişcat a l'ă- ne în zile de frământare su- partidului. In redactarea de
de curaj şi bucurie în lupta mas Petru de cele auzite. fletească şi de nopţi nedor- finitivă, se cânta însă alt 
vieţii. Mulţi vrăjmaşi are, Femeile au primit .dela in- mite. IDEA, nu cuvântuL cântec. 
biserica şi credillţa noastră I ger porunca: "DeCI mergeţi Iar în momentul când acei In aliniatul I cartelurlle 
ortodoxă, mulţi vrăjma:;;i a- de spuneti ucenicilor lui şi cari simţeau Ca mine şi to- sunt interzise; în al II-lea 
re statul nostru româllcsc, Ilui Petru" (Marcu 16 v, 7). tuşi mă combăteau pertrac- "se VOr putea infiinţa în ur
dar faţă de toate vrăjmă~ii- I Fericit eşti Petre, că după tând de o zi întreagă, par'că ma unei aprobări date cu 
le, eu vă zic vouă tuturor: lăpădarea de Domnul te-ai aş fi propus "numerus clau- respectarea condi(iunilor 
Fraţilor, bucuraţi-vă! pocăit şi pentru aceasta sus" a tâşnit instinctiv din stabilite de lege; in al II-lea 

Da, iubiţii, mei, bucuraţi- Domnul te vesteşte prin în- profunzimile subconstientu- aliniat: "StatuI de va con
vă, căci astăzi prăznuim In- ger că a înviat! Şi vouă iu- lui sintetizarea cristalizată trola şi indruma". 
vierea Domnului ~i biruinţ~ biţii mei, cari v'aţi fi în" ,a gândului, in cuvintele: ,nu La punctul 7, am propus 
lui pumn~~eu ,asupra vrăr doit oal:e~ând de ,p~t~rea E- II pot admite falsificarea pre- amendamentul referitor la 
maşllor Sa.l. PI ~cum omul vanghellel, dar v.ati .mdrep- meditată şi tendenţioasă a proporţionalitatea elemen
nu se ~ntrl,~teaza_ l~ ~p~sul t~t; vă vesteşte .bl.senca In: I propunerii mele: nu e vorba tului românesc în întreprln
soarelUl, ştllnd ca Iaraşl va Vlerea DomnulUI, Iar aceasta de numerus clausus eu vre- deri, D, Madgearu, în aceiaş 
urma răsăritul lui, aşa nu înviere va luminează taina t au NUMERUS <'ALAHI- calitate menţionată, a decla-
trebue să se întristeze şi să vieUt-Iui Iisus. Multe cor- CUS':: rat că s'a primit. 
nu desnădăjduiască în lu~ta puri cereşti, de pildă luna, Era in Intimitatea familiei In programul tipărit nu se 

ticăIJ, adecă de dreptul Ca să 
ne sfâşiem partidele româ
neşti între noi, să paradăm 
cu vorbe patriotarde, să şi
canăm în numele naţionalis
mului câte o instituţie mi
noritară, iar în rest să facem 
propadandă demagogică ver
bală şi aceiaşi propagandă, 
pe calea unei prese stipen
diate de capitalismul mino
ritar? 

Ar fi o d~olantă perspec
tivă de sinucidere. 

lui, .văzo[\Il? că încă nu l-a primesc lumina lor pl~n s~a- politice pe care m'am trudit găseşte nici o urmă. Adevă-
ni vemt bu·umta._., _' re, şi. tot .a.stfe~ şi mI,?uml.e să o smulg din echivocul, a- rat că prevăzând acest re-

tel Precum gradmarul nu ŞI lUI IIsus IŞI prImesc lamurl- coperit cu fraze măestrit tic- zultat, nu am îns:etat să stă-

La nici un caz însă lupta 
pentru numerus valachicus, 
nu poate înceta, CAT DE 
MULŢI BUNI $1 CONVINŞI, 
TREBUE SA NE FIE DE
VIZA. Şi să ne încălzească 
credinţa că fratii şovăitori, 
sufletetiştii de astăzi, din 
toate partidele vor şti mai 
curând ori mal târziu să se 
desolidarizeze de tovarăşii 
lor interesaU Şi să lupte ală
turea cu noi pentru Nume
rus Valachicus, până la tri
umfUl definitiv. 

;u~ pierde nădăjdea, văzând că. rea lor divină prin faptul \luite, cu mult savantlâc. ruesc pentru numerus vala-
)i' to~mn~. se d~sfrunze~c _ . P?: învierii. "Democraţia" trebuea să I ch1~us. Urmarea a fost ~?" 
a~ ~l.l, Şt:l~ld c~ la pn~,aval ~ F~ră îr:viel'e, celelal~e lu- acopere acel echivoc îndul- I solidari~area JJconducern" 

~~ VOI InflOll, a~a nlCI nOI cral'l mal pretsUS de bre ale cit - . 1 . " I de "acţiunea mea dezastroa-
-, ~!iu llC~ pICI em na el! e~ Domnului s'ar fi destrămat, pletecit cu nume mari, dela 1 sa şi antidemocratica", de-

- . 'd ;; d . 1 1" cu hUOp soc,:.o OglC ŞI lm- I ~ • • ~ 
AL. VAIDA VOEVOD 

n vazand ca ~~nca noastr~ e, crezând oamenii că ele sunt Marx prin Gobineau Saint I clarând că m'am "situat în 
li s~e nesocotIta de oamem ŞI ale unor puteri ascunse ale Simon Proudhon 'Duguit afară de partid". Totuşi este 
an ca dreptatea este Întuneca- naturii sau ale în;.;elăciunii D khe'· L d' Il eh' 1 caracteristic cât de bine 

'W_ 

}'" t- d ., N . b'ţ" '1' . '" ur lm, aara ee,.. J Z· 1 • · · 
'al ~ e (,'1. u lUA 1 11 it el, CI simţurilor; dar când Dom- Benoit etc. etc.-până la Max mt'am cunoscut colegii din I lUa DVlerll 

sa ne Încredem m dreptatea nul a biruit puterea morţii I AdI '. , li 'conducere, cari cu ocazia re-, . A t" l' D - 1 , er, cel. cu "socla zarea. ~ '" .. . ~J " l' t Z' 1 
t ŞI totpu e~'mcIB: UI

I 
. um I s'a Înveselit acea privire a solidară". Dânsul, Max Ad- naclarll debmtive au esca- I . 1~:eEşl m

t 
,l~/llna ai eds e ma n-

en 
I nezeu, c.an prln.~ nv~erea I oamen~lor, care în. noaptea ler trebuia să devină unul motat şi ~u încetat. ampndR- mCTll. U S 1~ uceş c c. a~llpra cc-

Domnulm, au stralUCIt în, răstiamrii incrememse _ t ti' ţ. 1- v v ,. mentul pnmit unamm de co-llorlaltc cu ŞI soarele In/re stele. 
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1 · lI" ti'" . sau UI lIna Iona ţaranesc r I o , . /. . 
C l1PU ce mal. mmuna . M:1nfuitorul putea să ne b. . I ) misia comitetului I ~(! um!nea:u mal pu ermc ca once 

Cu adevărat, Invierea din I :n&ntuiască chiar numai cu pe t aze trog~am!ice. t~ r:st I De -vechi practi~e statuta- II/mină şi sgadue din adâncuri loa-
morti a Domnului a fost 10 lacrimă" dacă asa al' fi PUt et

m
l a ege ut

pa 
"gUS ltntrel: re nu se pot lapăda anumiti 1/1' {clpfurile naturii. 

, .' . ..,t~ te cea I , .. lIS a u norma or. sau \ I In,.iere c(nt'om"' "t~f '1 ()f cea mal mlllllllc<a ves, binevoit întru bunătatea Sa d '-&c,. t 1 J ~. _ m.embri al' co"ducen"t'" S'~; . JQ J.lI Il Im [1 II un e , • . f ~ l' "1' I ... , pro ucaLor .,S a u qe"do "r,.. c.; s· ! o. r .. / . . ./ mal rumoasa so le a ~,an- dar prin moartea pe Cruce' " tt'I',"' ,~ temut. conducerea" ca~ paAnx i' (l'l[J llr1 ŞI pr()Ji'!11 C I111SlOnan or 
t 't l' nar ca, as ~ Sa aJunaem --" . C'C ,.. • • f - " 
Ul .oru Ul. ia ,'ol't sa" ne lA 11yr ţe dC"lJl'('. ~ 1 t--t 1 4~ In conores"l "eneral va:: C}'Cş 111/ C(lrI (11/ !Ja~ll In ca o nOHa 

O . ~ J' t" C ,. "'-. , nI se suoera. - a sau ~a-" <.....~.. .. l' I ' . ~ . . 
, ce mmunata so le a 1'1- 'O'l'ozăvia păcatulUI' side<;!)l'(' ~ ,. ~ "~ d ~t" ~ v 1 rr.ouo;:i propagând l'del"a .nl!- 1 1111 rwnarc calre o vwla !dca/a. . "1' t 't 1 . i ~ ....- . ranesc ,lUe; eca Insa a -'" < ,. I r - '1' J'" 

1111S .1'1 an m ?n~ prll1 nger mila nemăsurată a Cehli în' st tIţi nIt t l"t . ments valachicus". se obţin: . lira .. m~lere. =(I([(;rm~ sar. mvo~ 
femeIlor, ean s au dus să viat din morţi : t: !l~_ o 8" {I au ar, ŞI mayoritA.tea voturilor ! cn rlwl/wfrdl'u Jl[lIliLHlomlm ŞI 
vadă morm{llltul: ,,?\u vă C' d P'l t' 1 ISOp ans orgamc. n'ea''''e graba d • -lllCJIHl1'ir ('(1 sti/lele/or. 

• • ~. .' y an 1 a (orrnea, e~' roorame ca acesta am ,,'-i a e a ma " . o 
temetI VOI, CaCI ştIu Ca pe ~. arhîel''' Jidovilor Hl'isto~': ma" v~ t M Ue' D discinHna dupăcţ> den"nAa- Cmct{I(,(1l'f'a omului dm Na::a-
Iisus cel l'ăstignat c[tUtati. .. 1 ~ .. t 11. . 't ::-l: ~<tld aZl1 J't ,. u • oa,mne ren - ~'-~I·:"e~ocrat~l·Ct>l· "'me~le l'l'lh pentrl1 o idce şi o credinţă .,.. , . ~ " 1 a InVIa ŞI pl'ln aceas a a ,ca e mu, e. L nul ll: ... '" 1., .. v,", , .' 

nU ('ste aCI, ca. sa scu at t" l' .' '1 ... I propunerI· pIlon pres" anu"c V Il'sle slml'oill/ mrnfH'aru ~1 mall/ltI-
, , o • Y T d ,- i }'Im18 so le vraJmaşl 01' SeU, S'au redactat s'au discu- ." a -- . .' 

Pjl ;~cllim a] ZISl' eIll.I, teD' e 1· că ei nu pot birui pe Dllm-! tat s'''u "Uat l' nsav "'''' p' a~- lor, nu a isbutit să cOnlI1ro- 11'_11. lnPII'!'Nl cefl ?!tll'i', ~s/e leme-
c ('11 oeu un( e a zatu om- . _.. '"' <\ "" , . '--.1, v:- 't~"d - 1/0 WlC:'tlfl'!ri le']! cresllni'. 
nu}". (,Mat. 28 v. 5~()). Erau i neze~o Hnst?s cel Invl~t d~~1 tid naţIonal nu poate sa fu' 1 nu a.t _~a... t . 

t d 1 te P J 1 
"

J d ' Pnn·-tual ·1 es c c<> nu lJl' n'ar fi fzw;('r!', ::n1ol'llicâ ar femeile carI' sluJ'eau lui Ijsus mO~'1 esm n. . c . H 0
0

1, ecât 80 la sute ţărănesc ~t il' .: .~' '-'_ . o-o, , 
1 1 t b Jd t 1 nu a g. c"e'" S" p""n~"'" la fi ~:i p;'u!u nn(/.~Ir,1. Fill!;:n,liu. rdi-d' - CII' )I 8' ca '1 an (a al1I so n,l 01' un partid ţărănesc condus' - •. < ~,., <7 '-" . """ • '" • 

') 1113 a,.u 11 fe ~tOll ~ulca 1'" ca să spllnă că Iisus n'a Î1J- de Români dAp.se~en"'a nu 1 lupta pentru dgsrQhi~e" ele- f!,"(pr"n :'1 llllTl/(' n'r SI' pnole S'lS!I!.lC 
..,- ) SI a os C 0StU ca (' e· . . . v"" - J .; 1:' A '" < • I f .. " lJ"'"' i Il ' I 

'SUv'''l' a'(l'l(,';-; all11'11-te d'e ?\f'"în- vlat, ci trupul lUi a fost fu- pont'!) fi decât national, J?1en~t: In r(\nla''..~f,C ~L~::l'_;:n i WI_, (00 v" W(J nI/ ,i:17"'1 ris [~s, 
, :. : cu., l' ,:v <, • rat. . •. ~_ ue ~,condtlc"'ţ'f'<l" ac",h1Y "1f"r-! :;a"rL"-nrCII esl.' C;'I'(~:!!{([ l1(1W;/ra .•• 

t 1.11t 01 111, pelltllHa e.o Sel fle 1',- o v.' Am pI'eht!.s ca ţltlll prUT". tirI ,~~re-"'.· ~"r> <;o' !1""'!o ...... l" 1 .. 1"1:1:1 inwi I!rÎslw q "lyi'l' fă-i .. .. 'f' - 't'-, Sa înveţe dm acestea \Ta]- ' d~ tII • ,~<-. ;:.l , ... ,,- -1 •• ~ L" "', 't - ... > ,,- ,l, -
n"l cdmntc a ~(' Gl (' \ e~1 I ." . .. . rea amen "m{ln e or me e "J' car'" d~"'ă ..,i--. ...... " nt - : n~lId;I-S(' l'nrl'/l,~I[!I'(I '''''''"l'ii crlor 

t 1 . ., c~· .~ ma"l1 hn Hn"to~ ('an 111' ~" t·.J '. i" "".', ,,< ,~" •. h,.e 1 1. . -, " 
oare ale nVH.'rll: ,,':,1 (le- ", ~ . o ~''. ~'sa-şi Ia par lt.~·ll ac.g<namen-Imai \';;"'ăr"~,,H t.n't ~I'O 1 iil rl.(J.nll'((' mlr'l'risr·!r onoef()lul 

g'l'ah ic~ind dela mor:m;"înt, c]'f'd I.n h!vlcr~a Lm, ~a tul infăptuirilor nationale. • t :;~~:: ~:'>!i~ : ... n~::' na_ :P;ll'rI' , <'".' J " • 

cu frică şi cu bucurie mare. tocr:n ai prm ml!llllla~a Sa Puţin imi lla sa şi im:i pasă" a: '"l T .... .. ~.,.~.a ... !~,. ~ .. ::: :«~ 3_: . _:,.. _ ., . . ," 
]

-1'", t;- t,;-, _'ÎnVH're a dovedit, Ca este d ",<;1 V'. v" .... ; .,.,rat.6M n .• :.l ,.' .. - c .. ,,,,r! .• ,J)n I LnlCIUl este o lc~~( fi rllu. nil au a e. t' a. Sd ves .caSCd l, CI' . e r .... " 01 fi rn. Sa a._.,!'l"f',ol ducPTe"''' fi',,~ v t", . ,. -, ,.. , ,T "1 1'''· 1· Fiul lUi Dumllf'ZeU Vr''iima- '~l H' . • '_.- n, ,_l~h_C:>, ~'1n, - lill.- t IH1nWl o ('1'I'(dll;!I rc.lf{WflS(!. .,0-n1('10r Ul. n~a cum ('-a' - .. {, asU.e nu m_U.dw_:;l':\ r,:Ui:.'H~~~1.- • 1 t o;oV ., n" t • . '., " 
~ • lO" '1: S' ; T'" b ~iî 111i nu voiau să 1l1'nl<'ZC': 1 • Il tit" '; • _ '1 mehcca ,,<1.:ma lH·.7.!:'t. In: fl1ra fCnaşte in {[ec.:lrc ]il'1ma:,onL ".pu-s n.~(,Jtl. ".,.1 (r!'f·,<L". y.' , 0'1:' InSu~~C .. 1, s·ncen, mem fa~ ....... ~ .,.,,~._1 ~~ ,..:>,..,,, -1 II f' , '1 .,- l' I '1 t· . OI l' BC('llllU care a h"'lt ('a un b·· li 1. "1 I ." ... 1'1_ ..... ,.~r:. "","-, . ".: 1'\, TIe Il I('car~ (In Irn >n.«(! W!I!(l ce merga ne spune ,1 11 CE'1ll(,) 01', " ~ (.~ <" . .'. ru s~ra un OI' argl, CI ano.- j ;; _. ~ ~~'<""l' :.s ~ ;-'.. ' ! '1 ~ . ". 
J • "v",' 1 t d' .. " ('01111 sarac într'un at"J1"'1' SI "f" d '.li, il" "'''d" ~_ C<lJ:{'! s.~ 1 C':"l ,,- ( '-'nr,'1 ,,'!fO-, s(,r,r.!oarl' ŞI (Jrcu~I,! ,rwnrr('. ra-
"lIi (,1 .~ a seu a In mOI tI ," . . ~ o '. TIn ,1 omnl u,~Ii .. e C ""V~·. : b~ O;;~" n ~ ... H. '" 1,', r' I '" "'/ '1" l' (;\1 t 28 ' ~-8) : tot astfel tOţI vr<llnla"]l dp t ", "";c; la, d.U n, <t"i··,1::J,eH IDya. I re "1,1 U.e [,1 S(", '(1, ,flrco 111'11'-," ao 'V. 1. i ,an. ca pe VlHIJ'[ S" nn se II + l' _. ref l' (~ v 

Unde ~untpti voi fpIDel' de ,azi ai Domnul ai. jidovii ~i mai "'oat~ asclln.llp' dună fra- Il, 1/ (' CfI oa CI SI1; /Ol'ea SI! SI' 
• ~. - - .. ' -- - A-' 1.. ~.. -=,.: ~ J'A' ...... ~ .. ~ r "'. "'. v- lnu 11il d{~ n('snt~Sa rn:f"UriC'!)l 5,1 

aZI ale neamulUI meu roma- ,to11 11('Cl ednH'lO~n nu '0- ze democrahce f~lse ş~, am/'.- Va pncene o1Jmi~ nub'~n., 1 . , • ~ 1 I inr;!((' SI(;~,,-,$:l)pii Pr(J!>idrll/ci dil'i-nese, cari !'ă lllaţi d(' mână 1, I<'~C .~a urml"7.(, _ pC' ('(' . ('(' :l ţito~te de cOl1~tiinte, d~ câ- in ce ~Huatie absurrF\ .se (!ă-
f t t ~ t 1 .... Il<'. fi'nlr!! alti/o lJl'isos de pirl{rl şi 

pc .prl1nc.ii v.o~tri ~i s.(l-i du- 1 S 111 1 .. mUl;C"a In a (' I~er; ~<'.- teori a!' trebui să-şi ""'~"f!re 1, seşte elE'.m~nh!! ehâ~" ramă-- - I t f··' 1 ~~ .... . pcselit\ ri/J'{1 ~f' rrlYJr.c:li IJ('s~c t('a c .. etI la blSE'l'lra? tnde Sllt1- I s ('. 11.e8(, Set nu r.rNl(~<~ 1.~: 'concursul p.entrn 'f,r~h1:~ta- I nasc antohtnr? Va Sţl f1(;r.e- ' .-
î n m 1 a t(; ,fn!{t ;;/;l!~r~l~!:~(pf. 

tE'ţi voi mame, rnrj in loc, nV.letpu ~. o ~nl1 nI vr:qmc .Sl1 rea elementului românesc. I ralia ră~boiulu:i. gă l"l2acţio-
să duceti l~e fiii si fin']: '1,'0.1.-1 L:U 1, prntru('~ ~?m!1ll1 a 1:1- Era.m pătit, P!ea _ amar:, ~eze, fără de.os.e~'ire de J'!lr !nd·' ro'!;!::,l" ~ (;~, lnseninoi, 
stre la Hristos. tolerati ca ,1Jlt Ţl<, ml1nr]toll ŞI mmH3 expenente m'~u Jnvatat sa lUd? Vom_ şti ~n !='cn.tu!'am t()lIle Înilp!l" -,',1tI (!I'~('hi~ şi toate 
ei să trăiască în cOl1ruhinaj 1 cin~tită, ajntâr;r' :3~ Pf'~ p,~- creez o ~recedentă - de cora- sţurn pOlitici .. ,nismuhti si ~ă gllrile c(ÎI'~(). ('1/ 1!().f(' hwul. ~:"l1Iif(! 
şi tot felul de făI'ăd<'le~d?? i racI: Este ('xl'hrabl1. ca p.rnl trapondere naţională _ ve-! ne 5n.fâln'im pe accIa~ 5:ront lmnl'/"I'. ('UCI (' .. 7.1-!~' 111111en~, să 

Dar 1 nvierf'a Domnu lui f'-! Tnvl('r('a DomnulUi le ~1 rp: duicei hipocririi psel1dode- romti:n_ege totf Român ~i, S7JTe !!ll' /1/1("' "', 'li IlO/V}. , •• :- "1' - pluwe-
ste o solie şi pentru sfintii i Eu, sunt Dumnp7Pu.. Înt OUl'- mocratiee.- a asiQu~a viHoerei qp.u~r\"at~j j $/1' f~l:/'~"(""-:. ~; 1.''';1 III' n!tii si, 
apostoli şi mai ales pentru l' cpt]-vă sal~ veti 11('1"11' . I Cum s'a procedat de "con- rolul determinant, CO~~l'H:ă- îml'l'Ill:,~';::, 81 ,~(I -IN':' TraI/lor ~. 
apo~tolul PdrH. Persoana Dar fn,vH'rea nomn1l1m e- II ducereu dovedeste nou tipă- tor, pe tonte t~l"âmurn" v)e- ('l'lor ("f' I'(,~ t'r;I~" r'" Ni, $<1 icr
:MântuÎ1oruhli pentru multi I S~E' <? ~?he şi .ppnt~·H cei ('1'1;>- 1 ritul nrogram al P. N. T'

J 
in tii de !",tat, Cl~ltnral. ec!)...,.,- tifm loalf' i)('1~!1'Il im';rrp·'... ' 

era învăluită în ceva tainic I d1T1('10S11 Lm. rRrOl'U lp-I'! I redactarea lui definithri\. A-' m.i.~. fin:allcin..-? Ot"~ n~ vetm J)(' o ~'rl,1 si dr (l mic de ori 
şi chiar cei mai aproape de l zis după invif'l'e: "Pare mendamentul meu: "Ca:rtc-I mulţumi să dispunem şi pe slml fericiii, a(""i ("r (Tcd şi melr· 
Domnu], legau de El şi înte- (Continuare in pag. 3-8) lurile se vor desfiinţa" a fost ,iHor de "conducerea poli- (C rm1inuure in rac', ~. 8) 
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c:.~:~.r~:::r:'~i ~~imrăspuns V~!:ă 'a.~tt~~~~:: O Sa d~'~:iI.~il~i\~I~ostrlf ~ 
săi ~i Illal presus de cei mai cineva despre neputintele 
mUlţi dintre ei, Mihail f\o- 'Domnule Director, mele în direcţia realizărilor, Când am citit in zial'e că păl'ăm, daeă tU se aruncă. 
găln~ceallu, a pus bazele ,Sta- Ca urmare la foiletonul Nu cunosc informatorul, dar vom avea Monetăria lloaS- i epitetul de tembeli. 
tului Homan moden~ ~l ~ I Hceenzii-He\'Îste" semllat derilă mir de uşurinţa cu eare tril, mi-am adus aminte de i Dar s~i nu ne uităm vorba 
fost cel mai ~ar~ raspandl' II dl. M, Ol1ncseu şi publicat i-au fost primite informa- Pitu1'ca, brulal'u], cel din- i dela început; 'statul o să ai
tor de cultura dlll secolul în ,,:$tirea" No, 871, din 11 I tiile, Se vede dtt de colo, că Uliu convills socialist ro- bă flţbri('~ lui, !.lupă cum câ-
Să,":', : ' ~ _IMart. c" pentru lămurirea I revista ,,~('oala Vremii", a man, care devenise idolul tiva cetateni, aLl aVlJ.t ~i poa- 10] 

.':Se, cu V 111 e, ca Romama, In opiniei publice şi respectul! fost prezentată numai pen- .mullcitorilor ~i haimanale- te eă mai au, pc iei, pc eolo, in 
tl>eglt,ă ~ă-~~ a,du~ă anunte I adevarului, cu onoare Vă tru a putea fi plasate acelea 101' bucureştene, prin apl'in- făbricuţa lor, A~a că o să a-
de ~l~h!l-11 h,ogallU~ea!lU" I rog să bincvoiţi a da loc iuformatii. sele şi memorabilele lui dis- vem bani făcuţi şi crescuti 

AICi III Bucure:;;tI CapItala t" . .' 1 ,1' , "1 ctll 1..1 l' f' t ÎIl mahalalla in tara- d\IP - h' tii' c " " 'b ,- e 1'i- acestll ra~pUllS, Iil unu ulll Cât priveşte aSOCIaţia e (1- . 'S r, \lllue . : \ t a e Ip ŞI as ~ 
R.0mdmel,. tI~ u~ tsa ,5, numel'ile cf'lea mai apropia- vii OI' absolventi ai şeoalei Cojoearilor. Cine a citit l' mtmarea noastră româneas-
dIce un asezaman ŞI sa se. I ' - 'D ' '" ,'- Il' t ~ t 1'" d D CăC - - b' t I 

t 
• l' 1 l' 11.'11'- te a e pl'eţlOsulUl \. ZIal, prImare, nu Ilu-e rU~llle sa ,,' rIn 1''' .t~pos 01 e . ~, c. ,um O sa {'urga ane u 

l)erpe ueze c llpU UI l' 't " ~'t'" f l .' , ' 1" 't'" ' 'd i' l' 1 l' • l't 1 
1 

'1 l' ~·I' 111 l'uca.. ".:, l}'ea a re uza reeUllose, ea aIn IHlţlat-o cu, \.lrl ,..:scu, lŞl va a uel' u:;;or: pe gal' a a va e, Iar pal' 1 U 
laI \.o.~'a l1lCeal;U, 1 a mH publica, eOllvingi'tndu-mă ca elevii a:dÎnte de această figură re- de rumâ.n o să stea la um-

ch 
de 
fii 
rur Adresdl1l un calduros ape In foiletonui amintit dl i " 1 ,'.' , 1 mai belă, plină de făină, cum ie- bră şi doar ° să intindă mâ-

> 1 . rom:n de a g'lsi . ..' 'te CII, «('\In In CE' ea 
P~I?Ol tI Uii <It '~l 11. Olinescu, l'eeclJz[lIJd prin- multe cazuri duşmanii de şia seara dela lucru ~i ve- na să l uleagă CtU i-o cere III 

mlJloace~, n:leet~al'~, lC)~lIltlu tre alte rf'viste ~i prllulti- re[lÎne ai ş('oalC'i. Că ll'am nea la intrunire, inima, Ce b[lIlie, ce zărăfie, ro; 
dotarea .l' U Hua lumI u - l - I '" l' \'. " - c' 1 I l' 1 1 '1 il' -~, 1 O h 

l 
. l' u ,mu numar a ,,;:-coa el '1'e- putut-o pune In practlca, se ,-,pUl1ra e ,rezo vane c 11'8- sa (US (raeu UI sarae1(l.. r c 

l'a e ce l)Oal'ta nume e sa ..." t' - " t', - ' , ~, 't' 'J ' ) A • ~ f - 1 d' ~ :f , 'd' . - ! mn , meu lOneaZH ŞI al' 1(0 datoreste ÎmpreJurarllor VI- nlln e economH'e,: " careia sa se aea egen e ŞI-OI' sa se el 
!';l pentru n It'al'ea unUl mo II 1 1 1 ' ' tOt 1 t' " ~ , v. - 1 ~ , f' , 't .. . 1 ' l\1'h '1 l' '-.1 '- li sus JSemllatu \lI 111 1 ti a . tr('g-e în can aeeasta aSOCIa- va sa ZIca, (aea nu avem III lI'lpe can ece: ce 
nument t11 1 al \,Ogd III ! .. COOPCI ativelf' şcolare", În- i ţie a fost iniţiată, M;'î mi!', balli, d('ce să nu aducem fa- Colo 'n dl'al /(1 7,(lnlfic, ar 
ceanu, ~ f d l' . _ ' so\indu-l ('u urrn[\toan'a I ele ce informatorul <ilHi mi, lll'Îca dE'la l\'emti la noi în Ce si! fir, ('e si! fie? 

Aeeast',l u11"~a\lllnbel'~. a a 'HOU. ironica.~ ~i plină dt> hă- I nescu nu i-a arătat cine i ţar{\? Dece, acareia Va să S'a 'nfâmp/nl altă bOliI', 
vea memrea sa pu il e o \. J t t' '1 fi'" i ă - '1 - 'b'" , , l~. - t t ' , nut> 1 .. '" II eu HUli e rn- s'a opus la injQ'hebaJ'f'a ('Î, .. z c , sa al)(\ numai 0]('1'11 S'a 'lItâmplat altă 1101ie .. , ele, 
edItIe com~ ~I\~~ţl ~ h U}ll 0.1_ moasc cel' şi }'('alizăl'i la a- Plltf'ati d('altf~l să vă con- liberalii, cioroii, dela fabd- 'vi 
opeI'elor hlI d" 1 l~tl ~~g(t nI ('eea~i înălţime, - Gmd af-I VillO'f'ti de adevărul eelor ce cile loT' din străinătate şi să Şi-o să ne mai pună Dum- le 
ceanu !';c" a H[lOSeaSla un '- .' ,. ,~\ ~, " 'd 1 f h" l1czeu rna'lla 1'/1 "ap "'1' cu ~ '_,~l b'bl' ,- li li- Iărn de realIzarra a:W<1atlCl VI-s'au spus, e('rundu-ne In- nu avrm :-;;1 nOi. e a a !lca .. . .... ~ lea 
muzeu ŞI o 1 lOteca pt ) foştilor absolvenţi ai şeo-I formatii ~i atunci. ati fi pu- 11Oastn\? Dece să n'avem fa- Ford, O să villă Ford şi mă ai 
că .. , . f d ,'!, IHor primare, dle VârtaCÎu? I tut avea ~ copie de pe pro- hl'ica noastl'h aici la noi, ca tem că pe toate drumurile 130 

.':Stl'angl'rea on Uli 01 se D' ' t· - , f J" 1 f o să vrdem l'umâni trantiti 'B K t' eel sunt provoca. sa ras- ('esul vl'l'bal dl'f'sat cu aeea sa ne acem lam carlC PO-
va face pnn anca 1 alOna- I ) 1 d a a CX o fa ac'um .. , ' t" el 1 tl'm SI' ea't poftl'm" ~l' cam :;;i sehilodiţi. e[l rumânnl,' , " , , .. " , _ 1 t 11, Ş<,.<1 C , ocaZlune, pe care c(> In ll-, ~. .,' , ( 
l~ ~~ SU<':UIsalele (J~n, Pl~ I df'~i a trecut n:a.i bine de o ati fi renuntat de a mai iro- a~a ii dăd,ea bietul Piţureiî.. eu~ ~i ?} d,in :\rc'.,cn c{lciu~a 
\.lI1c,~e. ,~omllul MIhaIl fi~: lună dela ~panţla acestora, Ili~a intentiunile bune ale pa1:ă ayrmdea, ,sala, care. }:e o Spl dll~~a]la :;;1 c:lm o l~ 
hogcilmceanu, nepot de I Pe dl Ohne!'H'u îl Cl1no.;;c' , V' F t strIga 111l1Cbumh' Asa e L cam pe IDl,llocu.1 dl umulm, 
al lui :Mihail. !\'OgăllliCC. anu, 111Umai ~lin S.C;'iS 'si am. a~l~ U~,!l Uom'''ăcal e nu a acu ~.re drrptate tnli~~('ă' P'iţur~ I mai ales c'o. avea .bani la 
a donat ea prim fond pen~ mirat Întotfleauna' obiectivi- meI ,n, 1 < U. '_ că!-" I chimir, o să-i tragă ni*te 
tru înzestrarea muzeului ŞI d-' A i x d" La mJghehal'ea acesteI a,. sfinte de chefuri din zori 

, , .. fI' " • - tatea ~ale, cum, ns(~ eşI ~ociatii am lU('J'at ca intot- SI au trecut de atuncea 1, , • ' 
a blhotecn U.ll.C aţlltIlll, 111 I n'a ,,"orbit cu mine nimic' '. : ,~' .. ']'1 1" d ă I pană 11 zon, llU ca acuma, 
treaga sa colceţiune eom- . ~'S s' ' cleat~lla, cu sprijinu~ şi ? am, ,,:!OCOll ŞI, 1,)era 11, ,ac 'când umblă cu gura aprinsă 

î,n 
lei 
m 
nI 
gl 
dt 
1'< pu ă dl'n obi'ecte a.le ilustl'U-1 m.1 ma cuno~., te ce pot ..,1 ('.e sf'nt1mentlll cplol'lalţl colf'gl. se. înt ampla S.1. fle de fată la! d ' '" • d ~ 'h' " s ' 'stIH se arata oarecum SCl'p- . ., d', ,'1 f" ~ - t f" ". up o Clllzaca e 1 ac lU, 011 

lui defunct, ° colecţiune <le I tic in ce priveste puterea Nu am ~rmărlt ,mC,I.un scop ISC'dl~r:sulll el' :tlI~'tC~P,~l, ,"<tlr,~ i <lup'un pac de t\.~tun. Maşi- er 
d 1" statui tablouri ma- . . , , .' , .. <1(> destramare !';l 11lCl nu am coa a a e UI . 1 ur Cel, lac e '1' tII. d' _ la 

me a lI, ~ ,.' , " ,1 mea de-a pune în practică ,,' r' 1 ,..., 't au cu laerimi tiniindu-se de 111 e ,CU~l sun cea e la f.l" 
sea mortuara a lUI MIhaIl I .' t E' 1.1"\ mt a SItuaţII crela e ~ '\, eulUI nor sfl se dea laopar- < 

l(ogălniceanu o coleeţiune 11e~eace,r;tn~ p. If'ăeOllflzl,at:'! I prin înlăturarea altora. burta, de, mPll~alItatea de te si:ol' să sară' in spinarea di 
, _ l' I f - nne, el t og s a a\l, ca , ~ d ] ,'1 d mahala a bH'tulm "soţiallst". ,.... A , le' 

de documente vec 11 a e a articolul din Scoala Vre- A~a stan ucrUJl e. cre S' . 'i . i 'rb' r I bIetulUI l'uman, cum sar ca-
miliei Kogălniceanu ~i ale mii" este rf';'~~ltatul un~i I că mă veti erta, dacă nici ..,1 acelaş d CIOCO, ŞI 1 e~ ali prele toamn~ după mug-ur,,-.. lir 
altor familii înrudite, aete J)1'ac'tl'~l~ in ac~astă directie acum nu afl aţ fac' realizAri- 11.e-au

t
_c<,>n ~lSd ŞI ne, ('on \llt" i Numai de·rl.u"ne-ar'Rdem"_ ...... r d' 1 t'. ,'- . . . . " I . t' . . t d SI as aZI can au ajuns a " - . s' 

pu~ IC~, i lP oma Ice
b
·· 'bl~Ctll_ Sunt concluziile trase in ur- e. asoc

î
la

t 
1(>1 .ptrecon~zae f ~ ~ol'bele iui Piturcă cu lHo-· na. dracu, să, ne n~ancam, fa- 18 

SOI'l ŞI ntreaga sa 1, 10 ~ ma alor sapte luni de exi- mIIle, 11 ruea , ea n,a, o~ -, NT. t' Iă' I bl'lCa, eum :-;;1-a nUllleat ţlga-
.- d ;- >ţ' ve('h' l'omane"'tI _. ,.' ptlSl' ~n prartlcă llIt'lodata l1etana - a IOna c, 1 b'" " ca e cal I 1 ....' stenta a ('ooperatIVeI care- al.. < '1 D' t .. -' P' '1. ' r I nu . lselIca. 
Avem credinta că ori un- ~I' al'e !';cdilll 1··a !';c~ala No Cauza? Ati văzut-o. .. eal'. 1 cl~ t !tU11DC<, alI! Dar nu trehuie ă gân-

b ' '- " - ~ , .:-'. " . 'F" . d ă r ('f'} putm aJll o]'u omnu Ul I ' . _ s ~ ne . 
de va ate o 111lma .rom.l 1 dm CovăsIllţ. Areastă coo- 1l1~ c "p~esupun _ Ca a,~ I Victor dela FÎJlanţe, Si adică I dlm tol la rH lI" ca mare-I 
nea~că, ap:lul nostlll ,va pel'ativă a luat fiinţă in dat ]ammI~!le ~ ce le.;m cle_ dece n'ar fi? Nimeni nu s'ar I Dumnezeu. Par că văd, ce 
găSI un raspUl;s genelOs~ 23 Sept. 19M, având astăzi z~t ?e cuvnnta t~Jmm, c,on_ pri('epe ca el la ara. njatul fa-.! de zaiafet, ce de lăutari, ce 
astfel ca i,n e~lra.nd . m~m~_ peste 120 membrii. din toa- tmuand să ma mir ee atI a bricei cu ct.\re vrea să ne de sindrofii, Cum o să um-
mentul lUI MIhail Kogălm te cla~ele ~i un capital de vut cu modesta persoană, ' ~ d 1 1\.1" blă câinii cu covrigii lui Ca-

~ 'd' f 1 'c 111 ~. . .. . ~ ,Tă' d l ~, 01' e' Il proeopseasca omnu .,Ilms- . ' 
cea~~ sa ~e ,.1'1 .Ice a B1 . , cca 10,000 lei. Puncţionează ~ e~ al' ('a n am . nc~l. _ tru la primăvară, ragea, ori a lui Ciubăr-Vodă, 
CapltIla Ţarn, Iar fundatm- cu două secţl'!" una de eeo- sa aprInd. foC' de paIe in J1.I ~. ŞI' ca~nd te gânde<.:ti că nu-

~ l -' ..' l' " - b t t b 1 Da o s'avem Monetarla ' '. nea ce poarta nume esau, Homie "'j alte de aprovizio- I'U meu ŞI mCI sa a o ee, , : mai dOUă-trei luni ne mai 
.- . desfa-şoare actI'''l'tatea ..., pentJ'u a mii fa"e va-ZIlt ~i noastră, SI o să fIe autono- . ' , sa ŞI . ~, nare cu mateI'lalul nereS8r, ",., .. _ • " . despart pană vme fabrIca. 

spre cea mai mare CInste a I'levilor şi poate fi văzută de aUZIt. Ceeace le-am spus a ma, AdIcă in loc, să scadă Până atunci o mai trântim 
culturii române, orişidne, chiar şi de dv. da- i~i, sunt ultimil~ mele . ('1..1- autonomele, că CIcă se ~Ul'~ noi, cum o ~ai trântim. iar 

G. G. Miro:nescu, că cumva v'aţi indoi de ade- VInte !n a('easţa ch,estllme, prea m~llt.; ~e ,sporesc. F.acll de-aci înainte ţin'-te pânză, 
preşedmte. vărul celor relatate aici. _ intruc~t n'am !nten,tta de-a !e de tal:~1Uştt,_ a.~l rezistat nu te rupe! ' 

• • --•• -------. i\.t' tit - .. ţă polemlza cu mmem mtemperulor barbI] domnu- , 
• 4 a '. n aceas a prIvI':!. Primiţi, Vă rog die direc- lui Iorga (cel care le-a bote- • Dar, ?are, ~ând ~ ~ avem 

PrIn faptUl că dl. Olmescu tor asigurarea deosebit ei zat or~di fiindcă stia omul SI fabrIcă ŞI maşInI (dela o reparatte par ... 
pala 

nu f!1ă cunoaşte şi totuşi se I mele consideratiuni' ' . . ~eva) si ;'ezistă şi 'domnului Ford) obiceiul de-a şparli, 
exprlm~ in fl'luI al'ătat. de- , , , Gută, . Cine nu-şi aduce a- ori de-a ciordi, va dispare? 
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D. Dr. Corneliu Albu, un 
advocat foarte apreciat şi 
cu 'n trecut plin de actiuni 
frumoase, a fost numit no-

spre mme, lasă să se mtre" 1 .. Vârtaciu minte de tiradele guţ.iste de- 01' să se stârpească,.?rl, o să 
----------------., •• --------- la Tg,-.Jiu. in la minor, ori s!: sporească tâlhal'll ŞI ho--,,· l'8 

ZI 1 1 il mi bemol? Iată că şi C, A. M. tu? ,.frătla or'odoIÎi" din 
Arid In propnl!4IDdil Da nv el' si C. A, p, S, şi P. T. T. şi Tare mă tem că ne-or face 

(Urmare din pag, l-a) 
tar public in fruntaşa comu- "Frăţia Ortodoxă, şi-a or-

ganizat o filială la Cuvin. lurisesc credinta rn inuir,'(!, 
nă pogdoreană Şiria. In după masa Duminecii căci fără inuiere, viata nu are 

Cu această numire cre- Floriilor, un număr impo- nici un sem, nici pret, nici scop, 
dem că, in parte, s'a pus ca- I zant de 'ărani localnici, in- Numai prin realitatea şi prin sfiTl
păt unui lucru foarte trist în I tl'uniţi la şcoală sub condu- tcnia ÎnL'ierii putem pricepe lumi-

ţ' I G . C na şi farmecul zilei de Paşti, ca-
ce priveşte conducerea pu- ~~rea p~eo.l.or ,recu ŞI 0- re mlmai odală se poate simti şi 
bUcă din această regiune, Ilolan I UtlCI'! ~ a derl~r~t: trăI' in cursul unr'I' an, N'lmar' 0-

~ A _ pentru constltulrea "Fraţlel • L 

deoarece batranul notar pu Ortodoxe" şi la Cuvin, dală, În Ziua In!lierii, 
bIic, d, dr. 1. Hotăranu, fiind Marea mulţime a ovatio- Atunci, clÎnd se comemorea:(f 
bolnav, lăsase, totul, in ul- nat c[ilduros pe d-nii prof.- triumful vietii asupra mortii, şi 
timul timp, la dispozitia sta- paroh Nicola.e. Tăndr~,! şi pe biruinta spiritului nemuritor, asu-

C. C. R şi Drumuri şi Po- de râs tot boerii, fi-ne-ar in 
duri. {'te., cu toate cele puşcărie, adică ăi mari, ăi 
373.865.396 Iei (comunicarea de ne conduc, Fiindcă aia 
cifrei e 8, domnului Prof. sânt învăţaţi să tng-hită po' 
Leon, subsecretar de stat la Iii, sutele, miile. cum înghi
Interne) sumă furată, FU- te rumânul sărmăluţele la 
RATA, dela înfiinţarea aces- zile mari. 
tor autonome, ele totuşi re~ Om trăi şi-om vedea-o şi 
zistă, Si vor rezista şi se va pe asta. 
mai fura. Deci să nu ne su- Ion Mara 

.................. SM~ ....... A4 •. m .. ~I~§~asaaamnxBm .. ~~,Qăk .. g&iL&Mamsa ....... 

t Numerus Valacbicus 
d d P 1 P t d pra materiei neputincioasă, De 

giarului său, care neavând . 1:, ompI IU u 1:1U: e- acea, să ne bucurăm de această ' 
ă . . legaţI al F, O. R.-ulm dm A- Am voit să am statistici'l proporţionaUtatea, pentrucă 

titlul corespunz tor mCI nu rad, cari au ţinut două con- s«rbăloare, când Însuş; Dumne:eu Vedeam că răul rezida a- nu e o vointă de ('fi, de a-
poate să redacteze acte ofi- ferinte instructive din dome- coboară pe pământ ~i trăeşte cu dAne in cauze sociale., eco-llaltăerl, ci nNUMERUS VA-
cia.le in numele stăpânului. niul moral şi istoric al bise- oamenii, nomice şi Dationale, pen-:· LACHICUSII a TASNIT DIN 

Ministerul de Justitie mai ricii ortodoxe române, Ziua Invierii!... Hristos a in- lrucă nu poate fi judecat ca ADANCUL SUFLETULUI 
are însă acuma datoria să In c?mit~tul de conducer~ viat!... Un spirit juvenil: misticia- MEU, DIN TRECUT. 

, _ . al cuvmamlor au fost aleşI Visarlon mul na1!onal al tinerilor no- Preocuparea mea era mai 
retragă,. sau Sa _ penSiOneze dnH: inv. 1. Drecin, ca pre- • ____________ ştri. Am căutat să aflu si- inainte de discuţUle avute 
pe bătranul Hotaranu, care şedinte agr. Stoin Sârb vice- I tuatia pe baza datelor stati- acum două luni, RomAnia, 
nu mai este apt de a lucra preşedinte, Gh, Bradin secre- Căutăm corespondenţi har- stiee: biroul nostru statistic este o "proporţionalitate", 
şi astfel cetăţenii sI fie tn- tar, Nica A vramuţ casier, iar nici în toate comunele din DU ne trimitea asemenea lu- : de oarece inb:e celelalte ml-
dreptaţi a-şi rezolva actele ca membri: aR't'icuHorÎÎ: Gh, judet. Corespondentele de cruri şi atunci am dat ordin norltăţi :şi noi era 9 dis-
la noul notar public, care a Angh~, Nic, !tre~an,_ Gh. 1- probă să ni se trimită la sabalternilor mei dela mi- proporţionalitate prea sld-

, f t um't" acest scop greţ, ab " h, stOla jun., redact.fe P'" laAnga~ o scrlsoa- nisterul industri~ Si comer gătoare la cer. 
ŞI os n lIn, Nic. Bretean, Gh. Tătulea şi tol. g tului şi la aUe mInistere să-

ş. A. Sârb, re de prezentare. ,mi raporteze cum stăm cu Alexandru Vaida Voevod 
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CRONICA NOTARILOR --------...... 
Au început lucrărilor pt .. acoperirea 
Dâmboviţei în centrul Capitalei 

Probleme actuale 
'., 

Cum se va realiza această operă de mare valoare 

Intre functionarii cari au I tarilor, iar notarul să fie nu-
fost mai ad{wc loviti de le-! mit pe viaţă şi declarat ina
gile statului, sunt şi notarii i movibil pentru a se pune 
cO,munali, cari după c~lIn se 1 capăt - odată pentru tot-

Odată cu incoltirea prime-! lurile Dâmboviţei din întreg! ce? Putem prevedea şi pen- ştIe, au un rol foarte Impor- deauna - deselor transfe
lor semne de primavara, au ~ ol'a~ul vor piel'i de contac- tru ei un loc mai putin de tant in viaţa noastră de rări nemotivate ce se fac în
fnceput şi lucrările pentru I tul cu lumea. Murdă)'ia va exploatarea milei publicului. Stat. tre notari. Aceste transferări 
acoperirea Dâmboviţei, du- i pluti inofensivă sub plăci I Rezimaţi de zidurile haleloI' Acuma, când guvernul s'a sunt făcute din ură persona
pA planul elaborat încă din i dure de beton. Şomerii nu! nu vor mai putea dormi oa- îngrijit ca să aducă pe pri- lă sau interese meschine de 
anul trecut. I vor mai găsi adăpost iartla· menii fără căpătăi, cu miU- mul plan, din nou legea ad- partide atât de dăunător 

In centrul Capitalei, pe sub poduri, iar vara în iar- i nile în sân !?i cu nasul aco- ministrativ~'i, a c[l.rui ante- serviciului şi care împiedică 
eheiul imbâcsit de murdărie, I ha celor două maluri ale! perit de reverele hainei ciu- proect a fost deja elaborat, orice progres. 
de ,car~ se. leagă ~tâtea, îl.l-I râu~ui. ~i ,,~or. fi sil,iti de îm- : l'uită, e01'poraţiunea notarilol', prin Selectionarea comună a 
făţl:-;;el~l tnste.: ~t~lta mIz~rle I pre]urăn sa-şI schImbe cen-I Dealtfel eonstatările din organele sale competente a notarilor se impune, dar nu 
~mana, va rasan îneural~d I tr,uI d.e lungă a~teptare de .. -, aceste pu.ncte de vedere le crezut de necesar, a interve- pl'În ura :;i răzbunare; ci 
un colţ de oraş modern. Un panata pe ghemui speranţe- vom face atunci cu mai ni la timp, ca astfel să poa- prin o procedură legală, iar 
m~re blo~ ?~ asUaIt, va !n- lor, !laI'. sutele de c~r~itol'! I multă certitudine. tă convinge pe legiuitori de cei găsiti vinovaţi să fie 
('hIde defImtlv valUrIle m- adevaratI, sau cu dIploma justele lor deziderate. sanctionati, prin eliminare 
feete ale râului, cronicarul din şcoala lor, ce se vor fa- Gheorghe Nicoloi I In toaie judetele, adumlri- din corp. 
cel. mai fid~l Î!1 d~sfăşurarea 1.IfWM!!I0IJIiIEMB le notarilor au redadat mo- O altă categorie de notari 
amlor de VIata mlzeră. I ţiuni, prin cari cer repune- nemultumiti, sunt notarii 
r Miile de şomeri vor fi pă- 1.' "1 L- _ B J.I rea lor în drepturi ~i situa- diplomati, ai şcoalelor de 
~ltbiţi de adăpostul oferit cu iW,umerUs ,a ac II:U5 In ana. ţiuni mai bune. notali şi care astăzi sunt 
bUindeţt' de malurile Dâmbo E de remarcat faptul că şomeri: muritori de foame. 
vitei bătrâne şi de poveşti- Acum 7 luni, s'au pus ba-l murile de activitate. notarii comunaIi, depun o ! Se impune urgent plasa-
le melancolice în leagăm~~ j tele cercului de studii al Apoi, d. Adrian Brudariu I ~Tca mun61 pentru prospc- i rea acetor notaJi diplomati, 
cărora adormeau aceşti fu organizatiei naţional-ţărăni- '1 îşi începe conferinţa aminti-I rare a administratit'i comune în vechea provincie, unde 
ai ţării, desmoşteniţi de ste din Timişoara. Ut mai sus, Ilor rurale, luptând din greu i se simte nevoia de o admi-
lSoarte. v Cîc~Ul de c~nfe;inte. al a-I, In pl'Îmul rând conferen- cl! multe ne~junsuri, ,ne~- r n~stratie sănătoasă, celei 

Const~tarl la lata cestUl, ce~c, sa mehls. Cl~ tlOna:'ul . al'~tă atitudinea \ vand ~n Sclll~b o r~t,l'lbl!tl,e: dm Ar~eal. . 
loculUI confermta cunoscutuluI 1;'1 preseI mmOl'ltare care a i Cal'e sa le aSlg-ure mCI mUll- i Ace~h şomerI bat pe la 

Deocamdată lucrările au ap~'eciatului ~vocat d. A- făcut ~ o gre~eală ,prin fap-I ~UI necesar pentru existen- I u~ele t~tl~ror PTe!ect:lrilor 
inceput in apropiere de ha- dJ'lan Brudanu, care a vor- tul ca a relatat Invers pro- I ta. de a prImI o slUJba. cat de 
lele centrale. Dar inainUirile bit despre "Numerus Yala- gramul diui Vaida-Voevod Actualmente notarii co- mică. chiar şi de casier co-
merg încet, din cauza pă- chicus şi Banatur'. şi din această cauză s'a nă- munali nu se bucură de o munal cu a retribuţie de 
Dlântului inghetat şi a fri- Inainte de a-şi incepe con- scut a paniCă dăunătoare mi lege a' inamovibilităţii în 400-000-800 -;;i în nici un 
gulni, care amorţeşte mă- ferinţa d, Adrian Brudariu nOl'itariIor nu nouă clemen- slujbe, ci fiind desPol'i mu- caz nu trece de 1000 -Iei lu-
dlllarile bieţilor lucrători. face o lungă dare de seamă tului majoritar. taU şi transferaţi dE'la un nar. 
Totuşi o amânare nu mai a activităţii cercului de stu- Trecând la evrei d. Bru- loc la altul. Fată de acestE' Se impune, deci ca guver-
era posibilă, deoarece până dii. dariu spune că aceştia in neajunsuri ei cer ca odată nul să rezolve problema no-
Ja 15 Iulie curent trebue să După aceia d, Brudariu fa- fiecare tal'ă s'au asimilat cu cu votarea nonei' legi admi- tarilor comunali, a căror 
fie dată circulaţiei porţiunea ce o amplă dare de seamă poporul dominant. D-sa ara- . nistl'ative să fie dE'finitiv muncă este pe deplin apre-
dintre podUl Sentului şi bu- a dezbaterilor cari au avut tă greşala evreilor din ve- reglement'ată şi situatia no- dată, de cei tn drept. 
levardul Regina Maria, în loc în Bucureşti la sediul \! chiul rf'g-at cari s'au con- • ____________________ _ 
linie dreaptă de 2Mi metri. partidului naUonal-tărănes(' stituit în partid politic in a ,. 
'~rea e concesionată 111 zilele de 1, 2, 3, 4 şi 5 Fe- I e.ontra noa"tră A românilor. 1 f t · · 
societătii "Via" şi costă bruarie a. C., când d. Iuliu I In incheiere d. Brudariu nor In alU n 1 

18,794 lei. Maniu a aprobat propunerile spune că lupta intreprinsă. 
, Planul de acoperire a dlui Alexandru Yaida Voe- I de d. Vaida nu e contra mi-
Dâmboviţei cuprinde O di- vad, de a se trece în p)'o-\ noritătilor ci ea tinde la o 
stantă de 610 m., adică pâ- gramul partidului proportio-I colaborare sinceră cu mi
nă la podul Şerban Vodă, nalitatea etnică în toate ra- noritătiIe. 
dar înfăptuirea se va faee ••••• ___ •••• ________ -1114 .. ____ _ 

Ziarul "Inainte" urează 
tuturor cetitorilor şi colabo
ratorilor săi: Sărbători fe
ricite! 

• treptat, in cursul acestui an. 
, \ 

DărAmarea halelor 
Pastorala de Paşti lncepând dela 10 Mai c, , .. Po-

runca Vremii" tribună de lupUL 
centrale (Urmare din pagina 1-a) nationalistă, care apare odată pc 

Dar, odată cu munca de- vouă" (Ioa.n 20 v. 19). Adică tări, cu priviri spre inăI- săptămână în Capitală, va' apare 
:pusă pentru modernizarea voi cei credincioşii fiti si- Urni, cu dorul spre lumină, zilnic În 4 şi 6 pagini, cu pretul 
-eheiului murdar, se vor dă- guri, că Fiul lui Dumnezeu Până când decÎ VOm mai de Lei 2 exemplarul. 
râma şi halele centrale spre prin invierea Sa a dovedit rămâne in nepăsare noi- ai Recomandăm cetitorilor noş(ri, 

i f
" ţii . eă tot ceeace a învătat şi a' căror înaintaşi de 'aprdape să spriJ'ine şi să aboneze auastă 

ta se n nn a n acul lor ple-'te de sector bine ingrijite şi dăruit oamenilor, este lucra~ două mii de ani cântă: "Hri- gazetd româneascd şi naţională. 
-câteva pieţe mobile, Această rea lui Dumnezeu! stos a Inviat"? ' • • ~ă ţ' A A.stfei deci şi nouă ne In inima fiecărlll'a, l·n fa- I 
marea~ opera le va lllcepe 
prin luna Iunie şi va fi le- grăleşte Domnul: "Pace milie În ~coală în biserică In ziua de 29 Aprilie (a 
.gată de şirul de realizări in- vouă". Dar acea~t~ ~ace o in f~brici," in viata de stat: doua zi de Pat<ti), la ora· 5 
treprinse de primarUl gene- vom a~~a numaI ac cu să arătăm deci iubirea faţă p, m. va vorbi la Palatul 
~al d. Al. G. Donescu. t~ată fanţa, no~stră ne le- de Evangihelia Cehli Ce a Cultural din Arad 
I S'a pus intrebarea, ce se g.am de, MantUltorul .. nostru inviat din morţi şi faţă de 
tvOl' face nenumăraţii negu- JIS,?S HrIstos. In O~hll ':0- Ceice cu credintă vestesc E" D. Nichifor Orainic; 
:stori din aceste hale? Şi Ş~f1! in faţa noastr~, in mlş: vanghelia, Căci o inimă lip- . , 

carIle, mersul, haInele ŞI sI'ta~ de l' Ubl' re, este ca un l'S- dIrectorul ZIarului "Calen-
"Consiliul municipal al Capi- ~ d 1" d 
1alei a decis să nu fie pre- vor~ele ~oastre sa nu ap~ră vor ascuns in nisip, pentnr aru espre 
jlldiciate drepturile acestora. decat HrIstos, precum ZIce că n'a gă~it calea spre ma- "Mor1i, oopii şi săraci" 
~tunci când interesele gene- sf. ~oan G,!r~ă de Aur. . ~ re, unde toate râurile curg. 
~rale necesită asemenea mă- Sa n~ UItam ~ă apa mIca Având dragostea Evanghe- Conferinţa se tine sub aus-

. poate fi H!'>or ml~cata dar a }" A ••• b'" piciile soc. culturale ,.Cri~a-
~SUrI. Se afirmă că toţi aceşti ~ .. ' . . - leI m ImmI vom IrUl on- na". " > 

'negustori vor obtine compar- p~ ~dâncă a mării est~ li: ce necazuri: In tinuturile 
,timente in pietele de sector mştltă. Arborele, care mtra calde alI" Afrieei există a Seara, va avea loc in sa
~c~ se vor înfiinţa, după dă- adânc în pământ cu rădăci- floare minunată, care veste" loanele ,;Cercului românesc" 
rama.l'ea halelor de zarza- nile sale" stă neclătinat in l şte cu 40 ore mai inainte ori" o serată de dans la care îşi 
'.vat, carne şi peşte. vremea vlforului şi tot astfel I ce vijelie sau cutremur de va da concursul renumitul 

stă liniştit şi pacinic cre!;'ti- I pământ. Acea floare, cânrl jazz-band "U" al cercului 
Alte constatări nul, care are ,pe .. Dumnezeu Rimte apropierea furtuuei, cultural "Petru Maior" din 

ca _,centru ,al ~letl1 s~le: îşi adună frunzele ca să poa- Cluj. 
Când lucrările proectate ~ă ne ga n.dlm de~l cat mai tii lupta mai bine 'impotri- • 

Conferinţa Consiliului 

D. Luden Romier va ţine 
o conferinţă la Ateneul Ro
mân şi va fi prezentat pu
blicului de d. N. Titulescu. 
ministru de externe. 

• 
Asociatia avocaţilor ro-

mâni cre~;.tini şi Centrul stu
denţesc din Cernăuţi, a in
vitat pe dl. Alexandru Vai
da-Voevod, fost prim mini" 
stru, să conferenţieze şi 'n 
Capitala Bucovinei, despre 
"Numerus Valachicus". 

DI. Vaida, va răspunde a
cestei invitaţi uni în prime
le zile ale lunei Mai. 

• 
Renumitul cor al inviltdtorilor. 

din Bucureşti, ua vizita la 19 Mai 
Aradul. ~ 

Cu aceaslt'f ocazie va da un sin
gur' conced În aceeaşi seară, la 
ore li' 9, In sal(l Palatului Cultural. 

Dai fiind prestigiul de care se 
bucură acest cor, avem certitudi
nea că arădanii uor şti să-I apre
cieze aşa cum se cuvine, partici
pând la ace.r;t concert [n nrlml1r 
cât mai impozant. 

• 
(ilrtl şi re,lste 

Am primit la redacţie: 
Dr, C. Grofşoreanu: Curcnlele 

social-politice contemporane. :"\101' fi date circulaţiei, un de multe on l,a sol~le ce le-~ va primejdiei. Aşa şi noi in 
tntreg cortegiu de accidente adus. Cel i~vlat <im !,:ortt faţa primejdiIor ce ne pot a" 
pungăşii, isvoare de tot fe- femellOI', lUl Petru. vra]ma- ştepta in viitor. să adunB.m 
luI de boli, vor lua sfârşit. şiIor săi ~i nouă. Să ne dăm toate puterile noastre sufle
In aceste locuri va răsări un s~ama" ca sufletul om~nesc te sti. S;4 trăim crestineşte fii 

Permanent al Inţelegerii I ,. 

Balcanice se va întruni la . .şcoala vremii", No, 3, revistl 

:'colţ de metropolă civilizată, tmde dIncolo de calea mgu- să zi('('m din toată Imma: 
'Convoiul parlamentar va în" stă a prezentului ş~ de lu- Prin Hristos vom birui! 
etâlni în drum spre dealul crurile acestei Iuml. , Cu aceste cuvinte Vă zic 
:Mitropoliei, un bulevard larg POl'oarele c(']e vechl în 
. de 60 metri, curat şi incân- statura dreaptă a omului au vouă tuturor: "Hristos a In-
tător pentru reprezentantii văzut degetul zeilor, cari ti viat", 
natiunii. arată scopul mai înalt al Al vostru al tuturor de tot 
! Tot pe planul Întâi se pu- vieţii lui in raport cu al fiin- binele voitor 
~ne tnsemnătatea din punct ţelor necuvântătoare. Ochiu1 
'dn. ved h' , M" I Dr. Grigorle Gh. Comşa '" ere 1gemc. . Ihoane- nostru trupesc şi sufletesc 
le de microbi adunati In va- tinde spre mărimi şi depăr- Episcopul Aradului. 

-~\-.._------------

10 Mai, in Bucureşti. pedagogică a Asociaţiei invitato-
In zilele de 8 şi 9 Mai, rilor din judetul Arad. 

'Vor sosi in ţară d-nii: Tew
fik Rustu Ara.s; Jeftici, şi 
Maximos, pe care-i va pri
mi d. N. Titulescu. 

• 

.' 
"Străjerul" Anul II, Nr. 3, revi

sta de propagandA natională a or
ganitaţiei patriotice "Striljenii Ro
mâniei". 

Mai va sosi la Bucureşti, d, . ' 
ln primele zile ale lunei j '. 

Lucien Romier cunoscutul "ReVlsla Institutul Social Banai-
ziarist şi gânditor politic. Crişana". 

l2 
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sa tic pftnaarifil de un (ODalOmeraf 
de Infcrtsc inftrnilflODillc Şi milsoni(c 

- Interesante deClaraţII făcute de d. Aurel BlrtoloD -

Cred că străinii, cari se I valoare. ' 
găsesc in ţară şi nu sunt Pentru toti aceşti străint 
cetăţeuJ, ci sunt veniţi in cari şi-au câştigat o ceU 
această California pur şil ţenle, Statul să fie in posibi' 
simplu numai pe ideia de I Htatea de a reexamina situ,,· 
câştig, să fie adunaţi dela, ţia lor, cu alte cuvinte Dl 
rosturlle lor şi trimişi in trebue o lege pentru exami' 

Intâ/nind pe fruntaşul conducd- tii, sau a-şi trage consecin- seama că Dsa, este acela ca- patria de origină pentru a narea cetăţeniUor postbelice 
lor al partidului nat·-tărănist ra- tele crede că ne poate demi- re printr'o lipsă de autodta- da posibilitatea ca elemen- fiindcă cele mai multe sUDI 
mara vaidisid din Arad, dl. Aurel te din funcţiunile şi postu· te personală a adus pacostea tul românesc Şi munca cu caracter fraudulos. i 

Blrl%n, l-am rntreba{ dacă ştie rile cari nu ne-au fost dă- desagrevării în partidul naţ- românească să fie puse in Octavian Gog~ I 
ce/Ja de o apropiată lJenire a dlui ruite de Dsa, ci de voinţa ţărănesc. Ne dăm prea bine 
l'm MihalacJle la Arad. Dsa a bi- congresului. seama că noi, aici la fron- •• )lI'JQ4-

nevoit Il ne face inLeresantele de- O tiera de Vest, trebue să ne CAd d d Al 
claratii, pe cari le publicăm aici: .. -. Hilla~~~"e ne-. de-

j 
strângem rândurile şi să ne I an va merge _ r. ex_ 

Se şi cuvine ca dl. Miha- Sc:lllS eel.... organizăm pe faţă Ca un 
Iache, care a condus un an I tid ~ , Val "da Voevod lAn Capl"ta]~ Se cuvine ca d. Mihalache I ~ar mtr adevăr democra- - el 

de zile organizatia naţ-ţără- să privească asupra acestui I bc românesc. . .. . I 
nistă din Arad, să vină in an de şefie al Aradului şi Şi iure/şi ne ddm seama că Iă- .. Front.ul Ro~ane~c scrre: dinţia d-Iui dr. Alex. Vaida- Voe 
acest oraş şi să -şi vadă ope- să-şi examineze conştlln'a. sdmântul unui Ştefan Cicio Pop, I~ ultl,m, .ele dl~ s uu publr~at f~- vod, cu care oca::ie se lJa constit~ 
ra înfăptuită intr'un an. Or- ~ I Ilur'le şll/'I cu prrl)/Ie I - 1 / I d d Opera Sa este azi ineoronată I care a ştiut să jerifească tot tii ' '." .' a soslr~a.!Il organu cell ra e con ucere ( 
ganizaţia de Arad, preluată cel puţin cu atâta că ne-a I pentru ideiu naţională, nu poate I ~apltala a. d-llIl dr. Al.ex. hH~~~ Itlplei nationale la care s'a pornit 
dela regretatul Ştefan Cicio deschis ochii. Ne dăm sea- fi lilsat ca să fie po.ngilrit de lin "orvod ŞI la s,copurrle VelHl'!! Odată organul central constituit 
Pop, a fost una democrati- mă că de o pseudo-democra- c01lglomerat, sustintll de interese I d-sale la BucureşlL. ,. se va proceda la definitil)area ~ 
că, păstrând totdeauna spi- AdelJărul e că d dr Alex "ard c n" . ţ"1 d' ţie, cu care ne-a orbit pe internationale şi masonice. Pentru , "\ .....• ~ . a- ~ ~rmarea orglllHza II 01' In pro: 
ritul de echitate şi fiind noi un an de zile noi nu aceste considerente lJizi/a la Arad \-oevod va fi fn Capltald In zIUa vrncle. 
condusă totdeauna de majo- putem să no Iăsă~ condu~' I arwnlald pentru PaşTi a dilli .Hi~ de 12 Ma. i, fn timp. ul popa.sulul" Imediat după const,iluire, se v.~ 
ritate. Dela venirea d·luI· 1. - ~ I d Iti I ăf t d J mai departe Ne di\m bine lralacile este binevenită. (1 v) -sa e aCI, se vor rne o serie cel an sa c re ar o c temare, prlf 
Mihalache in fruntea acestei· . . consfă/lliri ale fruntaşi lor pal,tidu- care se VOI' arăta temeiurile acţiUi 

ol'ganizaţ.ii. au fost schimba- j' _MEu_aa ,.... _,_a, =." ••• E ., ... lui naţional-ţărănesc de sub preşe- I nii noastre. i 
te principiile de conducere 
cu desăvârşi re. Dsa, se eri-";;t' ~ Inilin1ilrlle In ar. ___ n ----------------
jează pe de o parte ca ma- ~ punCle mat~ SP wor la(e p . t· l' t t ? Il re democrat, pe de altă par- u U ~. U 
te tot timpul conducerii D- Să-l urmeze lil 10 ... I ropor Iona l a e 
sale, a neglijat cu desăvâr- Ziarul miilalarhisl din localitate, r Iil ' , - • ( 
şire voinţa majorităţii, con- probabil ca să poată fi mai bine 
duca~ nd ol'ganl'zaţ,l'a de Arad "i d Id'" Urmând să se termine cât prlnu e so a/il disciplinaţi de/a 
prin inter-puşi simpatizati tară, publică şi poezii. mai grabnic ultimele lucrări 
personal de Dsa. adică prin- O strofi.'i dinlr'rm imn, scris de prin aplicarea articolului 50 
tr'un fel de dictatură. Acea- o "poetd populară" sună aşa: d~n legea poziţiei ofiţerilor 
stă dictatură mai era com- "Frati romdni din neam de frunte ZIUa de 10 Mai va fi obi ci-
promisă şi prin aceea că d1. Toti voinici ca brazii 'n frunte nuita dată a avansărilor în 
Mihala<.:he nu lucrează prin IIujdati cu totii sd jurdm armată. 
organele statl.lare, alese de Pe Mihaloclze să-I urmăm!" De data aceasta nu se vor 
către congres, ci lucra prin Sărmană autoare! (e din Ma- face înaintăM decât în limi
informatori personali care cea). Cum ar urma şi ea pe Mi- ta locurilor vacante tn mici
n'aveau altă calitate de câ~ I halache! Din simpli1 anonimă dela le ~i marile comandamente. 
că .pretindeau că au relatii tară, ar ajunge ministru, ş'apoi şi Dacă până la 10 Mai nu 
amIcale cu Dsa. Aceasta in şef de partid ... _ Şi de ce nu? . se va tranşa....:::-:- ~i credem că 
ce priveşte sistemul de con. nu - definitiv cu pensiona-
ducere regulamentară şi Fără rădăcini rea ofiterilor prevăzuţi in 
statuară. I t ' d d Y 't articol ui 50, este posibil . S{l 

In ce priveşte punerea în 
scenă a conducerii locale 
Dsa a npglijat să respecte 
chiar şi hotărâl'Île scrise de 
Dsa şi cari sunt în posesiu
nea mea. 

n r o are e seama a mOIll 0-· • 
. l' 'il I h' l d' I /'t 1 I avem ŞI în cursul luneI Ju-

rII/ UL ~~ a ac IS ' rn o,ca I a e, lie alte avansă.r:L 
se publica cu multă bucune, că I 
acţiunea dlui Vaida nu prinde ră- ____________ _ 

dăcini. Ştiţi de ce? - Fiindcă dl. 
Birtolon nu pldteşte vitele "cor
nute" cu 30-1,0.001) lei, iar porc:il 
graşi cu 3-'1000 lei, bucata şi al-

Naţionalizare! 

Ca să ne dăm seama de sla- comercianti numai 18 sunt român. 
rea de inferioritate în care se I restul de 226 fiind minoritari, (II 

aflc'l elementul românesc fată de dică 92 la sutd. 
cel minoritar în viata economică La rntreprinderile comerciak 
şi profesiunile libere, reproducem (comert mic), români sunt numa: 
IIl'măt~a/'ele date oficiale: iO, iar minoritari 350. II 

In JudeţUl Arad, sunt MEDICI Tutungerii şi 'debile: 1077, din· 
41, din~l'e cari români 17, millo- I tre cari 225 româneşti şi 852 m~" 

r~tari 2'4 - .59'1,. AD,V~C,4.ŢI: 10? I norUare, adică 77 la sută. ; 
ŞI anume: U Româm, zar 66 mr-, In toate aceste procente man 
norilari - fJ20/,. I cari indică pe minoritari, jidanii 

In oraşul Arad, sunt: MEDICI: intră cu peste 60-7{)9/. În oricţ 
12.1, dintre cflri Rom<'ini ;n, minQ- I'flll1tlf'd ~HWlti6, ~CUllUmfl"l'f-s<ki __ 
ritari 86 .- 7{)9/.. sociald. "><"- "~ 
AD'VOCAŢI: 1/1.3. Dintre cari Ro- Şi mai au curajul donrnii re: 

rnâni 64. minori/ari 79 - 5(i'/o, prezenfanţi ai "ţărănismului pul" 
INGINEHI: 60. Dintre ca)'i Ho- •• 
• '2A' . ./ '''6 60 I să apere intangibilitalea tratatelor'p' 

mam ~,zar mrnorr an ,) - q ,. 1. . y y ,« 
PA IWACII : 53. Români 4, mino-I Ruşine să le fie, ca nu vad Irr-

ritari 49 _ 92'1.. stii: realitate şi nu sar În ajrrto/,uA., 

In comerţul mare, 'din 2!~ de Românilor! dE 

niBlI ___ lIiL .. -=.: __ PII!2liillf$!-=-a:r.QM$NMMS!.F~ 
Dididul'oi persenaloi '1 le bazaconii. Consiliul de administraţie 

I f - d t 1 Apoi CII arf/umenfe de aceste a Sindicatului spirtarilor (I~ frc n, ",0 fo·rbc I!Oill~ n a ara e aces ea, d . din Rom[mia, recte Asocia- . 
Mihalache a dat la Arad un in fata ţ/l/'anilor, sUlltem şi noi . 1 1:0 

ih l de acord cii mihalachişfii nu lIor tI.a <'abrieall\ilor de ,spirt C 

la; 
li, 

examen, ca mare ps o og ce d 1 d' azul dela Societatea română (1) de telefoane -Ia 
este. In loc ca să-şi arate au- prinde nici odată râdâcini in judeţ. I ll1 ~ere~ e, se (;OmpUllC III .. 
t ·t t d f ul'matOrIi domm: Intelep!.ii nuţiollal-ţăr<1niş- Parsons, american 120.00fL'1 on a ea e şe consacrat, nu CuvaAntul de Onoare Preşedinte: N Ma· . TI impus de eveniment . saY ~. ! XUl1l, ti de sub ,,~cfia" dlui l\liha- Rudt, american (.)). e Şl fost mi,nistru, } .. p , eA 
fi impaYcat ne"ln'elegen'le 1· In sinodrll lor dela Arad. mem- mem )rll: . laehe combat sustinerea nu' ~melos, ungur (?, 

~ - O. Vasalol)ol, ·V. Hothmund, (a.\" vite IAnire -..tcepre"ed!'ntele l))'!i rămaşi credincioşi "dcmocra- mUTului propol'ţional în Struver, american' 
V~, '? 1. losifovici, 1. Marcovici, ba-pentru Vechiul Regat, d. Dr. tiei ţărănisle", au dccbrat pc cu- C viata de stat. Ei aduc fel de Thomson, amer. 120.00(~p 

NiCOlae Lupu şi vicepreşe- yant de onoare. (De ce 1111 S'(I Pll- 1'0n '. l'\euman, I. Taussig, fel tie motive şi învoacă mai Tolnai, ungur 30.00~ 
dintele pentru Ardeal. d. Dr. blicat in "Homânul" aceas{{l fra- E. Fan'aş, Dr. Hoxin, 1. ~Jer~- ales faptul că în cazul când Tucker, amer. 120.00l,01 
Alexandru Vaida Voevod, z<1?) că nil aderel la ac/il1nea d/t1Î del: 1. Halla~; Dr. Hadu ~d'I- s'ar apiiea "numerus vala- I "'an l'\iv elt , amer. (?iei 
Dsa ne forţează pe noi ară- Al. Vaida şi stau foti pe Irmgă pro- gal ~ea,. D~ .. ~Igm\md ~ahk .. I chiem," stl'iiinii ne-ar cutro- I Alscheck Clara 12.00(1 
danii să-l sărbătorim pe Dr. gramlll partidllllIi, IIrmând flire/l ~ oftlI.n. r\ulllai naţlOnalI-: pi :-;;i slujbelc, d~ Stat, nu nu- Minosmino, cne, U (?; 
Lupu atunci când acesta in- .~oIJăire pe condllcfllorL zaI e pe!:ite tot!... i mai ('cle particulare, Almosnino L.. evreu (?' 
jură in presa jidovită din Biefii oameni! Arrm('c'l lIor/lc/e tsiWi~~Y:ii:It1!Mt'S".p;:Jjt".iI1IMJjJ I Publicăm mai jos un la' Asmos, evreu (?\ 
ţară pe marele bărbat de 'n vânt de dragul consecven(ri po- blou, după, darea de searnfl Soti Bender. evreii 18.000] 
stat şi patriot d. Vaida Voe- litke căci ştirr ei şi-aşa că in C(l- In ziua a treia de Paşti a Societ:1tii "romiine" (?) de Rraun evrc~ 1(i.OOr 
vod. zu/ când condllci1to7'Îi nu vor' lIeni • 1 f' telefoane, din carc se poate CusseI~, evreu (1'? 

Prin accasta atitudine ne-a la [lI/tere nu-i /lor mai urm(), 01'. magaz1ne e vor 1 În- vede foarte bine, cine sunt Eru, evreu (?\lD.l 
plasat pe linia pe care I1'C- ce draCtl nu avem lista lor? Nrt-i ('hise :;:i cum Hunt pl~Hiti în fie- F'ritz Aran. e"reu HtOO(ln~ 
bue să fie ori('e eTeatur:I el p ermollşfem? De ce aluncia crl1lrÎn- ca "c 1 U 11<\. fUllct.ionarii stră- Ght'tl en T oh n, evrel..'l . (?ieh 
stinge româ,nesf', care in /111 de onoare?! Potrivit ordinului telegra- ini ai acestei socieUiti par-i Hpigf'r, evreu 14.00Iu 
ultimilf' df\renii a fost mar- Ivalah fie al MJ,nisteruhti Muncii, t.iculare, fată de bietii 110-, HE'l1er, evreu (1 
to}'1' 8 activijfitii patriotice I.----~---...... -.,---- cu Ro. !!532 i 1935, in ziUa de ~tri functionari de Stat. 'Hrrscoviri, ev}'rU (?JlJ~ 
ale lui A]px3nd"n Vaida Vop , V' - 30 Aprilie, ziua a treia de G. Aglivie, amer, 40Q.OOO Klein, evreu H.OO{t

ru 

vocI şi atitll(t1Jlri politice în- In, urI Paşti, magazinele vor fi in- Hal'dero, austl'al. .iO,OOO Lrvy evreu (?ân 
tre stindardul roşu si în- , chise, ohli~Jator, toată ziua. Deneteo, span. 35.0000 LOl'e;17" evreu (?lvl 
tre partidUl libm>al al c{Îrlli; D,6I\.1:I"';. h" I Această măsură s'a luat B1allco, SpaH. 50.000 Kegl'(',lnn, eVl'eu (?'eo 
brnC'ficiar a fost acum c<1ţi- i UIII.IUI. ŞI vec 1 t prin compensatie, deoarece Roehm, am ('1'. 80.000 Pleshold RliRe, evr. Hl.OMI~ 
va ani proaspătul şi "mul'c-I unelto pentru apărarea vi· I s'a admis ea magazinele să BOR('hel1, helgian (?) Pragpr, evreu 30,on~'l 
le" (lrmoerat şi p!'iptf'n al tico!ă ~ fie deschise de Sf. Gheorghe. A\lton.icr, belgian (?) Reinhardt. evreu 30.00(ifu. 
Sflrindarllll1i nostl'll. 1,' p tIA d" I!~ Castincro, spall. 18.000 Rothenberg, evreu (? 

I~r .atunci eiind din. non., romon oru - ra. Il~- , ' i Cromhs, amcJ'.ican (?) Rotopon Rosi, evr. (?'iar 
maJorlt,a~ca (1.1 membn ?-i," . Unde-şI vor petrf'ce I Holmf'R, amerIcan 80.000 Ruhin, eVl'eu 15.00ere, 
df'leqaţlet p~rmanl}nte [bon. ~ Consum pentru valorl- '" b ~'[ .. Holt, arrH'I'can 200.000 S('gal, evreu (1: 
totalul de 2A,- eât admit sta- ficarea vinurilor . sar aton e d-nl1 Ma- Ianoş, ungur (?) SC'hl'al'. evreu 16.000. 
tutele. restul fiind cooptati Arad, Strada. Cloşca No.! • • M·h 1 h Kumpler, american 120,000 Cetitorii privind acest, 
d~ căt1:"':, ns~ dllpă s~)l"ânce~- 1. f ntU Ş1 1 a ac e Leech, scotian 80.000 I tablou îşi pot dat geama M 
na' hotareşte ada!}tarea llnn Cu filiale: I D. Mihalache îşi va petre- 'Manzanegne, span. 60.000 realitatea aeestc>i situatiuni, 
cipiului nronus de dl. Alex. Str. Alexanrlri No. L ce sărbătorile la Topoloveni. Mc. Crudy, american (?) ,prf'C'um şi de faptul că 80' 
Vaida Voevod, nu anlică I Str. Cicio Pop No. 1. i iar d. ~'Ianiu a p[trăsit jpri I Meteş, ungur 25.000 I cietatea romflnă (?) de te' L 
prlnciuiul demncr.atie jle va,~ Str. Sarmiseghetuza Nu. 1. ! C,:p.it:;la ducândU-se la Bă-t' KOl'I?,an, ungur 12.000 j lefoanc în mâinile cui se 
~e su?une votulUI m:\Jorita- 1 _ _ +_ duelUl. PaI1lgumor (?) găseşte. _ Uel , ... .~.....a~ ..... " =·T>ChC_F ___ "'·~~r. ....... ...t4:*'~~""_~ZD""--""-' ',..--"'4{""' ..... ...........,w, ........... !@111''' '!Wl,"* --..,.~~u 
Tjp. Lovrov & Co,. Arad. ' Redactor responzabi1: Ion VaIachu O 
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