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reparatie morală

Note pe marginea

In mijlocul unei opoziţii
tplicabHe din partea presei
,inoritare, parlamentul a
.at In discuţie proedul de
:ge pentru protecţia muncii
alionale, chemată să recti~e o injustitie care durează
e atât timp, tn dauna ener-

ditii de egalitate, a elementului romAnesc. cheia ii va rimAne numat sli. dea proba
calitătilor sale de muncli şi
de onestitate, spre a putea exista demn ~1 productiv
in organismul economic al

~]or româneşti.

ci odaili
legea va fi aplicata
în litera ei, intocmai, pentru
a da toate roadele ce se
aşteaptl dela o atare măsu
rii de interes obştesc.
Urmările ce va avea, vor
conta în balanta vjjtorului cu
deplinli justificare a stăpâ
nirU româneşti in aceste meleagurt, unde, IndArătnicia
subversivă a elementului refractar ordinei constituite. se
baricadează în dosul unor
privilegii pe nedrept moşte
nite din vremurile vitregi ale
dominatIei străine.
Un gest de dreaptă reparatie morală. iată ceace credem că va fi aceastA lege de
ocrotire a tineretii şi a viitorului românesc
.Inainte"

ţării.

Să

Opinia publici salută aJltstli operă legiuitoare cu
satisfacţie potenţatli în desldejdea atâtor brate incru.
;şate, peste cari
vremea
ece fără nici un câştig. In~osebj obligatia ce legiui,rul impune intreprinderilor
ari trlesc sub scutul autoHltii româneşti de-a condut registrele şi coresponenta In limba Statului, este
l)ttsJderaUi ca o măsură,
.re să dea rezultate din
de mai eficace atat pentru
roble ma romanizării cen1reIr minoritare cât şi pentru
.~zolvarea şomajului
inte!duaL
~1fuL!.a&e- astfel un înt:~put,
t,rdiv cei drept, pe n t r u
~lemarea la viatl In con.~
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Temelia cuHurii morale şi inte:duale a omului O formează Bilia. Sfânhl Scriptură {~ste codul
·.oral şi spiri1ual al omenirii. lată
~ mărturisesc despre ea câlevCl
in cele mai reprezentative figuri
11 galeria oame.nilor mari.
i Ti:lylor, fost preşedinte al Sta!Ior Un~te, zice: .Biblia este cea
,ai bună carte şi aş vrea, ca ea
• (,e in mântl tuturor. Pentru
guran16 şi treinicia statulUi nos·
u ea este absolut necesara. Nu
oate ti guvernare fără religiune
fără morală; şi nu există mo·
llă fără religiune, nici religiune
ie\'8rată feră Biblie. Biblia .rene pusă mai ales În mâna tine~tului. Ea este cea mai bună
Ilrte d in lume".
Tot un preşedinte el Statelor
lnUe, Wilson zice: .Nici un po·
Of mare nu va putea să- şi bi.ie ispifele şi nebuniile, dadi
u-şi Învată copiii să cUn08SC8,
~uvânlul lui Dumnezeu •.. Drepta!a popoarelor. ca şi a inşilor,
ebue Însuflată din Biblie.•.• Eu
lâng pe oamenii cari nu citesc
.ibUa În fiecare zi... Ea este car.
ta cea mai binefăcătoare, cea
tai simetrică".
Francezul J. J. Rousseau scrie:
Mărturisesc, că mărelia Bibliei
\a umple de uimire. Sfinlenia
:vangheliel vorbeşte inimii mele.
lUati, vă la căr1He filozofilor. cu
)6Ui pompa lor, cât de mici sunt
afă de ea 1 E cu putinlă ca
arie atât de sublimă, să fie nu.
nei cuvânt omenesC-1
Un seriilor german H Heine
ice: ,.Luminarea mea o datoresc
umai celirii unei singure cărti •.
~ceastă cInte se numeşte pe scurl
.artea - Bibliei Pe drept se
urneşte ea si Sfânta Scriptură.
;ine a pierdut pe Dumnezeu, il
·oate găsi in ace8stii carte ş!
t
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In seara zilei de

Ca primă satisfacţie a populatiei, cerem înalţilor conducători
ai acestui judeţ să dea severe
dispoziţiuni tuturor funcţionarilor,
ca să nu·1 poarte pe badea Toader sau Ilie dela Ana la Caiafa
pentru ori ce fleac de hârtie, pentru că marea rezistenţă împotriva
revizionizmului se ascunde tocmai
in straele sărace ale acestui bun
şi cuminte român.
A dovedit-o în seara zilei de

Duminică. po-

pulaţia românească

a Aradului a
participat spontan la o mare ma·
nifestaţie desimpatie pentru franţa,
care coincidea cu sosirea d-Iui
L. Barthou la Paris, reintors din
voiajul diplomatic făcut în România şi Jugoslavia. Această manifestaTie era îndreptată, totodată, şi
împotriva revizionismului maghiar,
în mare furie ~i incertitudine după
cunoscutele declaraţiuni ale ministrului de externe al Franţei.

Duminică.

..,

, Sandu PIăe~u
•
D
re marginea
unui incident

Afirmându-şi dorinţa şi voinţa
maximă de a stăpâni acest colţ
frumos de ţară, acest public cu-

minte şi patriotic a servit încă un
exemplu de civism desinteresat acelora cari cred că a fi român
şi a trăi in România, înseamnă a
fi împărtăşit din toate salisfacţiile
şi a profita de toate ocaziile
pentru a câştiga bani grei şi, de
cele mai multe ori, nemeritaţi.
Asta, drept stimulent pentru a
declara la toate colţurile că eşti
bun român şi că iubirea de ţară
îţi stătea mereu pe inimă.
Nu putem, totuşi, să nu cerem
o satlsfacj1e pentru mulţimea care
s'a 'mişcat DUmlnică(chiar şi dacă
am fi declarati meschini' şi chiar
dacă s'ar putea splme că~ asemenea chestiuni nu pot fi ridicate
alături de gândurile frumoase cari
stăpâniau inimile manifestanţilor de
Duminică.

că această populaţie nu este româneşte servită de acei chemati

cine nU L·a cunoscut, simte aci
adierea cuvântului dumnezeescl<.
Cel mai mare scriitor german
1 W Goethe mărturiseşte: Eu
personal iubesc şi pretuiesc Biblia, căci aproape numai ei il da.
torez tootă cuUura mea morală ...
Marea cinste ce o dă Bibliei.
mulie popoare şi generalii, se
datoreşte valoarei ei lăuntrice. Ea
ntl este numai O carte populară
ci cartea popoarelor·.
• Biblia este codul adevărat al
sfinteniei si prin urmare, al ade
lărului" (S. Pellico).
In sfârşit. iată ce spune insuşi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
despre însemnătatea invăIăturilor
biblice: •... Vă răladU neştiind
Scripturile şi puterea lui Dumnezeu· (Marcu 12'2.)' .. Cin~ se V8
ruşina de mine şi de cuvintele
mele in neamul acesta preacurvar
şi păcătos, şi fiul Omului se va
ruşina de el, când va veni Întru
mărirea Tatalui Său, cu sfin1ii îngeri" (Mltrcu 8'38)' "Fericiti sunt
ceice ascuUA cuvântul lui Dumnezeu şi.l păzesc (Luca 11>28)'
.. Amin, amin, grăiesc vouă, dacă
păzeşte cineva cuvântul meu, nu
va vedea moartea în veac (Ioan
~Mţ

manifestatii

Trebue să o spunem, categoric,

Cuvinte despre Biblie

......

V~

Cazul Ciumefti
Se ştie că imediat după asasinarea lui 1. G. Duca, cu ocazia arestărilor ce s'au operat a·
lunci printre membri Gărzii de
fier, a fost ucis cu câteva fo.
curi de armă Stere Ciumetli, fos.
tul casier al, organiza1iei dbi
Corneliu Zelea Codreanu.
După Îndelungate
cercetări,
parchetul a pus sub acuzare pe
comisarii de politie N. Panova
şi C. Negrescu. cari sunt arălati
ca autorii acelui asasinat.

•

UneI

să îndeplinească anumite atribuţii administrative. A spus-o aceasta însuşi un orator dela manifestaţie, când a cerut ca ,,funcţio-

narii români să-şi trezească conştiinţele", cuvinte destul de clare
pentru a putea afirma că, În anumite locuri - anumiţi inşi îşi au
inimile Încărcate de păcate, servind mult mai mulţumitor cercurile
duşmane nouă _
decât servesc
pe solicitanţii români, oameni nevoiaşi şi istoviţi de neajunsuri.
La sentimentele lor murdărite
de noroiul uitării cel~r mai elementare obligaţiuni faţă de public,
a făcut apel inimosul tribun şi
le-a cerut ca cu un ceas mai de
vreme, să n~ uite că poporul are
drepturi peste cari nu se poate
trece la infinit.
Alături de acest apel, noi îl
anexăm pe al nostru, atrăgând
atenţi unea conducătorilor acestui
judeţ că, mai În fiecare zi, primim reclamaţiuni dela români năpăstuiţi, cari ne mărturisesc lucruri ce ne îngrijorează. Mulţi ne
aduc la cunoştinţă, de exemplu,
că, pentru a primi anumite autozaţii, Ji-se cer îndeplinirea unor
formalităţi anevoioase, serii întregi
de ade, fără să le dea explicaţii
suficiente _ ceeace pentru mulţi
e un mare neajuns - fiindcă sunt
oameni cu putină ştiinţă de carte.
Şi dacă în cele din urmă prezintă
toate actele, peste putin pri mesc
răspunsul "că s'au pierdut' şi "să
aducă altele". Le aduce bietul om,
uneori, de două-trei ori fără a fi
satisfăcut încă şi astfel trec luni
de zile, ceeace înseamnă pagube
şi cheltueli. Unul ne·a declarat
că "nu dă aprobare fiindcă
aşteaptă. .. bani".
lată cum este privită O parte
din administratia ţării, în acest
colţ de }ară, unde ţi-se cere să
fii bun român •

. . ..,'U

Articolul colaboratorului nosflU
dl P J. Deheleanu, apărut în numărul trecut al ziarului .Inainte",
a avut darul să provoace dm
partea dlu; Dr. Ioan Suc/u, un
rdspu~s încărcat de julgere şi
violenle. Dt p. 1. Deheleanu, ne
mai aştepttind aparitia numdruluidt faţa, a dat o txplicallt demnd
şi de·o frumoasd atitudine mofală. care desIgur ii face cinste.
Am putw deci socoti incidenlui inchis, dacă din el nu s'Q/
dtSprinde şi câteva conclllzii de
O rdin general. Cari, în ajaTd de
peTsoanele puse în joc, cu acest
prilej, caracterizeazd O stare de
splrlt proprie gtntratlti "istoricel<,
dacd putem numi astftl oamenu
cart au multe de necontestat în
trecutul neamullii nostru, şi cari
activează în ordinea actuald a
lucruriloT cu giTul moral al unei
Vl,ţ'. de luptd nalionald.
ŞI nu este numa~ decat vorba
de persoana emer~tlllUl luptător
naţwnaIist dtla Chlşlneu: ca dsa~
sunt zeci şi zeci de mtel~ctuall
cari la a~ăpostul unet sltuaţl1~
dealtmtntefl, pe drept o.bt/nuIă, pll'
vesc de sus, cu un dlspreţ ollmpian la ~ei c'!ri vin in u~f!Za lor,
şi lllptd In vaJtoaT~a vielu pentfll.
un ideal de mal btne.
Normal ar fi ca generatiile sd
se lelle tntre tIe, !mn fl~ul unei.
comUnitati de a...sp'iralti şt de rdspunderi: bătrami ar trebui sd
plece urechea inspre t~eamătul
tmereţli ce se sbuclumd. In cdutare de noul drumuri Şi t~nte.
In !OCUl unei sOlidarităţt necesare mtre generaţtl, de fapt existd
o Sllrdd luptd de exterminare,
fn c~rt tineretul este sabo~ta.', disconSIderat şi nu arareori, InJurJat.
Nu e!te a~unCi fi~tsc lucru ca,
Idsatd lFl vo!a ~a~urllor, genefaţia tând/d, mdarJtd şi provoc~td
sd 1mbtaţrşeze Cllrenl!le extremISte
şi sd meargd dupd Indemnul jlrii
sale, spre a-şi cllctrl un loc s.b
soare?
Ion Valahu
un,'
un'.
•... P vu ..
A
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Moartea ziaristului
Victor Rodan
]0 împrejurări tragice, in arma
unei crIze de ap~DdicltA, a decedat MiercurI, la spltalu) Braocoveoesc dIn Capitală, publlclstol de marcă, Victor Rodao,
primredactorul zlaro]ul Curentul.
Ziarist de talent. a colaborat
la mal multe gazete, scoţând, în
colaborare cu alţU, revista de
satiră şi polemici politică .Incotro" .
Moare la "'rsta de 36 aDI.

Bacalaureaful
Pentru vremurile noastre, ldsunetul ce an de arz li au examenEle de bacalaureat, constitue
şi el
carac teristlcd ce trebuie

°

rellnută,

Ce-i drept, bar.alaureatul nu este
o Institutie nouă. Genelatllie de
eri, au cunosclJt şi ele febra intermitmtd a .. fxamenului de maturitate" dela reuşita căfllla depindea, in primul rând, indreptdtirea factice de a arbora inSignele bărbăţiei: bastonul şi .. tigara"
de Joi. ŞI pe vremea acea unii
reuşiall, altii rămâneau pentru la
toamnă CI, lucrurile se petreceau
in discre /ia atât de molcomă a
şcolii, din colo de zidurile cătela
pătrllndea prea putin din mIcile
tragedii ale poficniTil in VTe-un
vers horof/an, sau În plasa insolubllti teme de trigonometrie.
Azi, baca/aureatul este o problema sociaM şi una poliilcă InJâi,
urmările unti respingeri se cântâresc cu balanta cheitueltlor ce
face familia candidatulUI, care va
trebui să upete txpensGrul la
seSiUnea următoarea. Or, aceasta
este o nedreptate, o şicand si o
pieldere de capital. maMă. In
rândul al doilea, şi in acestea
ţinuturi mai cu seamă. baca/(1ure.
atul a ajuns o problemă de
exploatat la clubul partidului ma·
gn/ar şi in presa minoritară.
Bacalaureatul a sfârşit astjel
să nu mai fie
chestiune de pedagogle, pentru o mai temeinică
pregătire a candidatului: examemd acesta, trece de fiecare dată,
în dlscuţte publiCă, cu note, comentariI şi Incriminari, Peste
schimbul de intrebări şi răspunslirt
din aula llceulut, creşte, in dllel
violent, polemica din afară, in care se anga;azd atâta energie şi
timp, nu pt ntru a cere un mai se~
,Jos efort candIdatilor, ci a inlesni trecerea prin ţăru~1i chestionarulUI, a cât mal mulţi elevi a
căror numdr covârşeşte mai 1ntoldeauna calttatea.
Cd, o astfel de victorie repurtată asupra princlpiilo, de pedagogie de cdtte eXigEnţele secundare ale politlcel, In ce mdsura esle
ea de preţ, ne-o aratd apoi viata,
şi nu odatd, in sarcina societătil,
COTe suportd fn ctle din urmă,

°

consecinţele.

..........
(t. v.)

. . . . .a

......'

Excluderi din partidul

nationa l-tărănist
Conducerea centrală a partidului
a dat eri publicităţii următorul comunicat:
"Conducerea centrală constată
că în afară de d. Sever Bocu,
exclus conform art. 52 din statut, încetează de a mai fi membri
ai partidului naţional-ţărănesc dd.
Stan Vidrighin, Rujan Trifu, Aurel
Leucuţia, Simion Teodorescu, Corne] Lazar, Gheorghe Ciorman şi
Dimitrie Şusman cari au declarat
că nu se supun hotărîrii centrale.
De asemenea încetează de a mai
fi socotiţi membri ai partidului
naţional-ţărănesc aceia cari au participat activ la aşa numitul congres al dlui Sever Bocu".
national-ţărănesc

5_

Cărţi şi

Notariatu' Cercu!'!l Oalşa
Nr. 1259/1934.

i,

PUBLICAŢlUNE.
Se aduce la cunoşnnt~ gene.
fală c8 in ziua de 30 Iulie 193-4
la Primăria comunei Oalş8 se
va Unea următoarele licitatiuni
publice:
La ora 8 cumpărarea lemnelor
de foc pentru primărit=> şi notar.
La ora 8 1/ 2 furnizarea hAr1iei,
imprimotelor. registrelor şi rechi
zltelor de scris necesare nolarialu)ul pe anul ffnanclar t 934135.
La ora 9 pentru furniz~rea
şi repararea mobilierului necesar
notarialulul pe anul 1934/35 şi
anume: becuri şi alte măruntişuri
necesare.
La ora 9 1/ 2 pentru repararea
fresurej notarial ului cercual.
La ora 10 pentru rep8rarea
fântAnei din curte!! primăriei.
La ora tO% reparareo podurilor, edificiilor şi pompelor de
incendiu comunale.
La ora 11 pentru repara1iuni
mărunte ce se vor ivi din caz in
caz in cursul anului financiar
1934/35 la edificiile, fântânile şi
podurile comunale.
Licitatia se va tine în conformltaie cu art 88.110 din L. P. C
In caz de nereuşită a primei
licitatii fi 2.a se va jine la data
de 11 August 1934 la aceleaş
conditiuni.
Infrucât nici a 2·a licitatie nu
va avea rezultat, furnizarea va fi
făcută prin bună invoiaU§'
Glllşa ]a 2 Iulie 1934.
Notariatul
_ ....
'IIII\iIII·'........
$'...
, ...
_

.......
- .....
' ...............
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*" Inmormântarea lui Sever Miclea

reviste

,

A, plI.lea defini aflmla/ea
ltl!ta een"ald şi transcendanl
can I!uverneazd, poate, cea,"
instmnata laturd a lumil şi al
treg/i exlstenţe.
,
I O I!dstm in cele mal tI.
domenii
el n
'

A

tac~zino. Pr

*

*

fl

...

Motiune
1. COllstată cu bucurie, că no
bila tară Fr8ntn, prin inteleptul
său sol, d. Louis Barthou, s'a
declarat pentru dreptatea Româ
niei, pentru menfinerea păcii in
Europa, prin respectarea tratatelor de pace şi împotriva revi·
ilonismu4ui turburalor de pace al
oligarhiei din l!ngarla,
2. Işi exprimu sentimentele de
omagiu fată de munco desfăşu
retă până aci de- d Nicolae Ti·
tulescu, pentru instiip6nirea păcii
în orientul Europei. şi-I roagă
să-şi continue munca, până
10
desăvArşitll instăpânire a pilcii.
3. Roagii Onoratul Guvern şi
toate autorltăfile din Ţară, să
punn capăt încercărilor de o tur·
bura pacea, fie că aceste încer.
cări .,In din afară. fie că sunt
pornite de duşmanii din lăuntrul
Ţării. Astfel, necontenitele iritatii
. fac impOSibile munca paşnică.
4. Dacă magnal!l din Ung1!rla,
chiar in paguba unglJrHor, nu Înteleg să pună sfârşit neputincioasele lor svârcoJiri, Guvernul Ro
mâniei esle rugat să Înzestreze
armata Tărji pentru O nouă pe~
cetluire a dreptătii noastre asupra acestui pământ.

prejurdtl

doud vorbe d II

Şi vd mai puteţi gândi şi

l'

af/ni/atea sulleieascd ce sttl· l
baza iubirii din lumea (lintliJ
In lumea motală, deasemelE
este puternica legea afmita
ceeace inJelepclunea popli/ara.d
şi cristalizat tn formula: "Cel 1se aseamana se aduna"'.. ,,1
Aşa dar afinttate morald"n

Imbogatitul de răsboi prin 1I~
de scrupule moraLe, işi va
mâna dt-apururea cu mistijJf
torul votului popular şi falstjtt n
torul pdttmaş, merl!tlnd cu prf.4
lacomd şi conştlmţa absenţd, S~I
celpdtuiala buget/vora.
,sI
Te miri cum duşmani ttz

J

moarte -

probabil

dm call-

vreunei neinţelegeri de ordin ~
ghemonist - se impaca fărd nit
formalltatt sau rezerva, in ~i
mentul când din calcultle IOf H
SJ
schine ,eese cd prin aceasta t(

face un pas spre cdpatulald. dl
Intrebati pe oricare d~ntre aCt-m
gonac/ după WCUN.. .. ~ SI. in parlament, si! vd spurzd ce- tflj

Boala premierului
englez

politică

dind

sebUe jllologlceşte, se prona a
ea o singurel vorbd. Afinrta-tJ
Intrl acele vorbe este aşa de m..d
- şi aş putea-o numi afma 1
jilol02Jcd - cd este neeesi
linioara de despdrtire.
c,
Cl1nd cet/tt acestea, cu SI/'
rarztd cel vd gl1ndtll la un altiCj
de alinitate - afln/tatea eleet'l
- pe care o gdsim ia baza rh
pem:h'"J tlementelor din lun~
fizlcd.
.

Cu prilejul discutiei proectulul
de lege penlru protectia muncii
nationale. d, Or, Hasn!tş, deputat
de Oorj, a rostit un discurs viJelios. O A C. Cuza, spiritualul
şef al L. A. N C. s'a ridicat la
tribună şi a cetit următoarea epigramă, făcută adhoc simpaUcuiul doctor:
CI!! docf01'l1··f tilosemif,
Nu admU •.
Dar, că este hidrofob
Aprob
Se zice că deputatii au gustat
epigrama, 8pl6udând îndelung pe
d. Cuza.

Boale d~ ochi, care ameninta
cu orbirea pe D Mac-Donal j,
prim·ministru al Angliei. a cons·
frâns pe acesta să îşi reducă
activitatea la strictul necesar in
legătură cu ftfnctia ce deline.
Cum eforturile continui ce a depus În indeplinirea misiuni sale,
i·au zdruncinat $1 altfel sănă.
fateft, presa din Apus vorbeşte
din nou de Intentiile lui Mac Do.
nald de a se retrage din vIata

'.

In Elamatica .lmiaata (--Ş
"tn'Jsara de unire- deşi ba", C
ea ne aratd cd sunt anumite il

Epigrame politice

Victor Popescu, Soare

e..

Afinilale ! ...

1

Z Soare. Dr. Făcoaru, 1. 19iraşeanu, Al Pape.cu, George Stroe, şi
Rad" Georgescu
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Cetcul Juridic Bănăţean a scos
ale lui revista sa, pe luna Iunie, aducând la
Dr Sever Miclea, au fost înhu- sumar numele dtUi Or G~orglu Plopu
mDie Duminică 1 Iulie, ceremoca un studiu jurisprudenţial. Dt Eunia funerară tiind oficiată de P. gen Oabija, scrle despre "Ptoprietatea
S. S. Episcopul O rigorie, - a· artl!!ticA şi Iiterari'~ "i, dl. ,Qr "Ion
sistat de un sobor de preoti.
'Rusdin delJpre procedura de urmărire
La catafalcu. ridicat la locuinta a creanţelor contra statului Numedefunctului din Bule.,. Reg. Carol roase soluţiuni jurisprudenţial de drept
au finul discursuri părintele F. comun ~! contencios, dau un proţios
Codreanu, dnii Aron Petrutiu, material InformatiV pentru specialişti
Nestor Blaga, N Popoviclu 1ro. ~i acei carI urmăresc problemele de
ian CO'lociu şi T. Adler. Onoru. drept în des\l'oltarea lor în practica de
rIIe au fost date de·o companie toate zilele.
de soldati.
Un public numeros, In deosebi
*
"Arta şi Omul" ap8re pe fu·
din lumea sportivă a Unul să dea
un ultim omagiu omului care a niJe Iunie şi Iulie cu studiile dlor
Tache Soroceanu, 1. Mihail, Oeor·
fost Dr. Sever Micleo.
ge Zlofescu, Dan BoUe, Jean Ba·
rat
raş, Ion 1. Centacuzino. V, Veli,
Lucia Dracopol etc.
Poşta redactiei: Pentru cores·
Reproduceri: Teodorescu Sion
pondenlul nostru din Apateu şf
ceilalti colaboratori externi: O Adam Băltatu, O, D. Năs1urel,
Mandla Ullea, Dem. Berea, Mar.
gazetă are anumite cerinte teh·
nfce, de paginalie, etc. ciirora tre- cela Cordescu, W M. Arnold.
bue să ne supunem cu totii, mai Stella NedeJcovici, Merfca RAm·
cu seomo pentru articolele ce vjn nieanu, Alexandru Moscu, AureI
Ciupe, P. Orant, Ivan Christof,
cu intii rziere.
Rugăm manuscrisele cel
mai Demetriade Tanii, loseftne Mar.
bre. Informfttii, şi cronici variate.
târziu pentru Joi, dimineata.

n,

răspuns

Revista pedagogico·culturală "Ş~oala
vremii·, organul Asociaţiei invăţăto.
rilor din jLldeţul Arad, a apărut pe
DelUoDstraţia dela I Iulie luna .lunie, ~u c.ontributia dlo.r Dr. ,
5. LuAnd ac! de tncercarea
Terentle OlarlU, directorul Şcoalel Nor_ I
Ca raspuns]6 alacurile Inju'
dfabolică,
ce o tace acum Unmale din .locali~ate, * tr~t.ând despre rJoase debitate la adr.esa marelui
•
le I b'
.
f t'l
"Adevăr ŞI reahtate • Parmtele F. Ce- bărbat de Stat LOU1S Barlhou,
gana: pe a rap
Iserlca ra I.or
dreanu se oc~pă. de problema. elevi. de dilre cercurile ofjciale şi din noştri pe ~ub .oc~ol.irea blsen.cli
I lor subn~rmal~, Iar d1. T. Manş, ~are presa ungureasc~. publicul ro· Slrii~?şeşh prm mflintarea E.pIS.
redacteaza re~lst~ semnează un ~rtlcol m~nesyc, a orgamzat pentru Du. copieI ortodoxe pseudo maghIare
despre. ~r. Glorg.lU Popa. orgaruzator ~Jneca~ 1 ~ luhc ~. ~ e. seara o ma· dela Szentes, - protestează cu
al mvaţamantul~ po~oraJ.
n.'te~ta~le ln~uflf'tlla p:nlru Fnmta toală energia contra acestui 8..
ŞI trimisul el, protesfanduse e· tentat şi cere guvernului să In.
lervină de urgentă.
Buletinul AgriCOl al Camerei de A. nergic contra tendint€'lor revlzio
6. Cere, În fine. onoratului gu.
grtcultură din Arad cu Nr 12 din niste. cari se agilă lot mai stii·
vern,
să desfiinteze garda de
15 Iunie, anuntă trecerea sa la Ca- ruilor 10 Budapesfa.
mera Agricolă Regională, conform no- • U~ public numeros, s'a adun?t spionaj din lungul frontierei, inuei legi de reorganizare a Camerelor In Plata Avram Iancu unde, In cuibatâ in otieiile publice, ca şi
profesionale, Revista va continua să mijlocul unui entuziasm general, În cele parliculare,
In 1ederea realizării acestor
apară sub ingrijirea dlui log. Agr.
s'a improvizat o Întrunire publică,
Insp, Nicolae Popescu care trecând in la care au luat cuvântul d·nii 1 deziderate de prim ordin nBtio.
nal, românii din lungul frontierei
postul de secretar general al Camerii P. Crivli1. I Băcilă. P. Pintea, şi
Arlidului. cer guvernului să in.
Regionale promite să dea publicaţiei Aron Petrujiu
tervină cu toală urgenta,
extensiunea şi programul necesita! de
După intrunire, miile de cela• • •
cercul lărgit alpr;OCUP~~rilor Regional!!i. leni, incolonati sub steagurile
L8
urma
s'au
expediat teleg.
nationale, conduşi cu famfare şi
rAme M S. Regeu}, d-Ior Louis
Revista Fundaţiilor Regale - 114- coruri, au parcurs străzile din
duvilă de "ecenta dispariţie a redac· cenlrul
oraşului,
manifeslând Barthou, Gh. Tă!ărescu. Nico15e
Titulescu şi Slelian Popescu.
torul,,; S414, Palti Zatipopol, continui demn, pentru dreptatea cauzei
Adunarea d luat sfârşit la
cu J1Ilmărul apărut pe Iulie, linia tr;J· româneşti.
sală dela illceput lnfâlnim, în COlii'
In fata Primăriei, ft vorbit mul- ora 10.
Aceastii manifesfa1ie româneas·
tinuarea operelor şi studiilor de pând
timei d-I Aron Petruiiu, secretaaci, numele dlQr Gala Galaction, Z.
ruj general al ligii antirevÎzioniste. cit, venită sponlttn şi tără nici· o
Pâcllşanu, Serban Cioculescu, Colo· care a incheiat cetind moliunea pregătire, va rămâne pentru mull
timp. ca o indicatie a stării de
nel Zdcusteanu Mai publică dnii 1.
următoare:
spIrit
ce domină mesele romA
Al Brăteseu. VoineşU, Matei AlexallRomânii din Arad, luând parte
neşti din acest colt de tară,
drese", 1 Petrouici, IOHel Jianu, Nj· ]8 manifeslafia din seont zilei de
colae Petrescu., A' Mtro11escu şi alţii
1 Iulie 1934, mânati de glasul conştient de dreplurile sale şi
Gronica este ţinutd de câteva nueonş1iInfei lor şi ascultând cu. gata de orice sacrificiu.
, t'
. .!u
•• 1$
1tIt,
me lIoui, printre cari relinem numele vântărlle rosme, cu unanimft indIor GI,. Crislodorescu, G M Can·
suflel i re oclamă următoarea

Rămaşllele pământeşti
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/tOllo,.rea" sau .Rupecta'n
c""ct"t"I.1I d,.t· şt wţt afla j
slgurantă: sau ca acestea S~
""imic",;", sau vd vor da nJt
definiţa dJcţlondreştl - goal~ ~
umflate - arborate cu em/fl 1:
d~
omului cart tni1lte.
Interesul meschin şi dorul jj
pafvenire este tras.ra de un,tll
dintre aceşti Indivizi.
Pi
Fondul Jor sil/fetesc ca: lifJ
de scrupule, cinismul, o d0t/.
născânda de crima (crima
concep/it şi lncllnare su/ieteasţl
necredinţa şi Ja~itatea. se prettQ
in mod draconic unei alianţe d .
rabile, cart In nici un caz nu flj
jace la voia iniâmplă,U, ci a tjil
nitdtll morale.
bz
Unt~ ea aceştia pânedresc Jdl
locurile pe cari le at/ngl . .• SI
Călynf~

EEL

Alexandru Mocsonyi
Conferinţa

păr.

Dr. T. 80tiş la aniversarea de 25
ani dela moartea marelui român).
(Sfârşit.)

In această mult apreciati lucrare, eruditul e! autor dupl ce
supune unei Inallze critice evoluţia ştliotei ,1 a filozofiei fa
evul medla şi modera, ajonge la
conchIZI. ea, ia CUflU' aceltei
evoluţii s'au' format trei feluri de
raportari intre rellgtuae şi ,U ..
latl: raportul armoniei medievale, al conformltăţli moderne şi
al antagonilmulu! din timpul mal
1I0U.

Conflictul modern dintre ren;..
iJan şi ştllotâ işj are originea
,1 aplicarea prlnclphdal ,tiinţei
moderae, conform cărala nt! se
poate admite, ca adevărat,§ nici
o dogmă a credinţei care nu
concordeazl eu ştIInţa. saa cu
lumina ratlllaU, care trecu din
.tarea iDcăta~erll medievale in
Itarea neinfrinirll şi de5trăbă
IAril moderne, inliturSod principiul aatorltătll, dominaot in
eval media ,t care principiU

crelase .rmonia medievali dintre
rellgiane
,tllnţl.
Dar adevărataL raport dintre
rellglune
,tllo11 poate fi dedas
- zice autoral numai din
adevArat canoscat. natară ,1
menire a religiunii şi ştHnţet.
Religiunea şt ştiinţa luat cel
ma1 Importanţi dhi f.ctorff de
cultură, ba le poate zice. că
intru cit state
!)OPOIf!! nu
Damal că pot exista fără ,tIInţ1t
dar pot ajunge ,1 la uo i[fad
anumit de cultară, fără reJlglune
nici exista nu pot, intr'.tăt
eate re1lg1unea un factor cultaraI şi mal indlapenzabU declit

,1

,1

.1

ştiinţa.

. Dar daci ,1 sunt religiunea şi
cel doi factori caltarall
mal Importanţl, lunt ele cu toate
ace.tea toto genere deosebite.
Ambele au rădăcini adânci in
natar. omenească. dar răsl1' dm
dout bolduri fundamentale alevle4
,tilnţ.,

tII cu totul deosebite; ana işl are flcă Oumnezeelrei e'ste ua o·
bleet pur teoretic, Iar pentru
rAdăclnlle in boldal cunOş11otel,
cealaltă io o adâncă trebuinţă a . conitHnţa r~lIgloasă
formeazl
Dumnezeu mal mult decat un
Inlmel.
Fiinta ştIInţei constă din ro· Simplu obIect de cuno,tlnţa,
nOftlnţi obiectiv!, Iar fIInţa re· . Dumnezeu este pentru acellllta
llglunil din nn raport subtt'ctlv şi un ob'ect al afecţiunII, un
mistic al Inlmel ca cauza prl~ obiect al lablrll şI preamăr!rlt,
al dorlrll şi fnchlnăril.
mordlală mistică a Jaml!. Ten·
dlnta şUlnţet este de a Inţelege
Chemarei ştiinţei, ca factor
lumea
Lucrarile rll Dt'xul lor cultural, DU poate Iă fie deci
. firesc, intre marginile naturale, 01 mlcire. celulalalt factor ill·
ce-t sunt puse, şi p ~ste care nu dlspeliZlbll şi neinlocuit carele
poate trece, rellglaoea dincontrl, este religiunea. Nici odată nu
după firea sa tntimă, se mişcă
poate fi menirea ,tun tel a com·
in sfera necuprlnaulul. NicI o bate dogm~le credintei şi a subştiinţă omeaească nu poate d.
mina credinţa pe motiv, el dogresolve ultimele intrebari. ce se mele el nu corespund tezelor
nasc din problema lamli: Enigma ştiinţei. Precam 00 se poate
existenţei, enIgma
lln!versulul. schimba credinţa in ,tIInţă, tot
AICI ată ştiinţa la graniţa el astfel nu se poate~ nicI nu e
extreml, pe pragul necoprlnsu· permis, a aplica măsura ,tllnţl ..
lui ,1 acelt prag nu-I certe, fărA flcă la contlnautl de credintA
a se dlsolva pe sine.
al dogmelor. Raţlonallzarea dogAmbele au an punct comon melor de credinţA duce la nf~
de atingere şI acest punct de mlclrea religiunII.
n .• tură pozItivi este: certitudinea
"Simtă sloguratleil filozofi şi
existentei lui Dumnezeu. pe entuziaştii religioşi - incheie cât de certlt este eXlsten ta lumII. trebulnţa sufletească a anor ,Pornind din această certltudl .. semenea faotuterH, ori Ba simtA
ne, punctul lor comua, căile şi peste tot, ca de exemplu: atepunctele lor de vedere se dea- lşm nici o trebulaţă religioasă.
part. Pentra cercetarea ştllnţl- această este afacerea lor pro·

,1

prle personală, şi fiecare fePI
ceucă-se
dapA fuonul
propriu·.
.Dar d.ci coteazA asemeD~1
reformatori mistici ori d:lşma D
Itel,ti al religiei II le aprop~1l
de sanctuarul popoarelor, de Im
ltgiuoea Intim con crescută cu ~t
treaga lor viaţă 8ufIeteaacă, ~
acea sflntente, care slnltt1poate oferi popoarelor prorf t
morală, mângâiere şi tArIe luf~
tească in vtcllitudintJe vletjllJ
Atunci bărbabţil adevăratel fi'
inte şi bărbatli bisericII treblM
sA strlgt!: acestor făptaltorl •
1Ir1leglu, conştienţi ori iacOlpl
ştlenţl, la COJ unlsoo ftl depar4
răsuniUor: Hand. oH

s,a
"'1

n-

«J

"Armonia religiunII şi ,tlIo~e
este un postulat l1ldlspenzabll ZI
desvoltărU culturale sănătoase ~
paşnice a popoarelor, dar acea'i'
armonie o'are ,A le caute În tl
acomodare Imposibilă .. u a jl9
zelor ştiinţei cu dogmele I~~
credinţă, sau Invers Il dog:nel· 1
de credintA cu tezele 6t11nţr Jl1
Această armonie se poate gj~
numai. dacă bărbat!i ştllnţel ra
bărbatii bisericii. in deplina ill
IAmarlta cUDoştllDtă a dlferlul'l!
intre punctele lor de vedere, ~l

)7
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Frânturi

Apateul

Gazdele din Capitala şi p,oE interesant inst! de constatat
Cu Ci vitez! demnă de secolul
i'incte - pe unde sunt cotidiane ctI această pIesă, care a dedicat nostru, conducerea de sus ni-a
româneşti - aduc, pe zi ce trece,
coloane Intfegi unui funcţionar hărăzit o nouă comisie fnterimarli
rezultatele purgatotiului Invăld- român, Cll nervJt zdruncinaţl, nu in fruntea trebilor comunale. Cea
,mântuiui secunda,.
inreglstreazd acest avertisment şi veche a fost disolvată (era cât
BacalaureatUl, pretonlzat, Sever nici nu a scris până acum p'acl să fie sublimată) pentru ma!
,şI ca un bun seismograf al svârdeşi a trtcut o sitptitmână mul1e motive, văzute şi nevăzufe
colirilor didacttce depuse de can- nici un fând.
reale sau inventate, dar in realididatl In ~cllfsul anilor de grea
Haideţi. Major, Kocsl, Sfauber,
tate pentru motivul că s'a pus cu
muncd sali de permanent Chiui, Zima el consortel, liţi bdieţt seri- Îndârjire deacurmezişul dorfn,elor
a cauzat acum, după tâţlVd ani oşi Şi mdlturislţi că la Buda- unor ahtiafi dupo căpătueli şi 0.de lene - vel:i legea Costdchescu pesta aţi trimis totuşi cuvenitul noruri. apărând interesul obştesc.
-dIn 1929 şi legea Iorga din raport.
Avem Însă ferma convingere.
Nu·i aşd? mânca·v'ar si vd că în chestiunile mari şi de in1931 - multe nopţi de insomnie.
Jnsă elementul românesc a
mdnânce râla, morminte văruite leres local, ori cine ar fi în trun.
corespuns aşteptărilor. Minoritarli şi pul de napdrct ce sunteţi.
lea comunei, va urma acelaş drum
.In schimb au facllt dovada unei
• • •
refuzând categoric ceeace ar a.clasice nepre/1ăttn (n domeniul
Omul dt pt stradă m'a acostat, duce sarcine contribuabililor. Aşa
românesc, ba un canditat mag- scandalizat la culme, şi mi-a se prea poate ca şi noua comihlar deJa liceul piarist - cu spus printre dlntJ:
sie va avea soartea celeilalte; va
limbă
de
predare
româneascd
_
Cum
se
poate
domnule
cafe
"t' dizolvat8~. şi lot in baza faimoa~i
T J
A:
1 .
·ac n
imlşoara, spunta - .. upu scrii la gazeta. ca astitZI, tn Ro- sei formule ,.pentru rea admi-·
examenul scr/ptic. cd ei n'au ptea mănia Mare ziarele wlgureştt nistraţie·, căci nici această coinvatat lIteratura romând. Au ridicd pentru publicaţluni şi ref- misie nu se va murdări Cu nişte
aprofundat lnsd sdptământ, ba lame dela prunăria Arad, mai afa.ceri ce dăunează comuna,
chiar lllni de-arând'I, pe Ady
I b
d ~
I i
EndTf, Aran)', Pelo/I, j6kai etc. mull anl
eeat zare e romaCunoaştem atari fomule răs·
.'. ŞI tribunele maghtartsmului neştl?
pÎÎndlle sporadic prin legiuirile
41n Arad, se mat zbâr/esc şi mai
Tot printre dinti, ciZ nu In~ noastre, cari, ca şi aceea fIS'
· d'In In
. teres de servt.
fac ta.~dboi, cerârrd casarea Ixa· drăzneam să spun în Soură mare I t tans fera
de teama cenzurii, i-am raspuns:
...
t"f d
t i fi
.menelor.
Nu .~tl·U da eonstat ŞI eli
CUI. sun manUl e
e pu ern c
• • •
'y
i
,
.•
zilei cu cea mai mare uşurinlă şi
crucea mamii ei de treabă.
li:.
Ii sau
lnsfârşJt, scandalill Kaufmann
de o biceiu pentru capătue
cu ale lui ingredienţt s' a consuv. barbu
răsbunări politice. Noliunea şi
~mat.Justiţia s'a pronuntat, dând
am
am ar .. ,
V,C continutul larg, reiaU. şi Imprecis
câ,tie de cauză Primdriei Arad.
al acestor formule face din dife,-ba chiar, obllgd pe Kaufmann
luşii politici dela periferie adevasă p/itleasCd 185000 drept chelrati satrapi, tamburi civili. Nu pu"
tatii de judecata
O
păţi nem la îndoială buna credintă şi
Culmle acestei afaceri aU fost
buna intentie a Olui Prefect, dar
'pe Iare arătate in acest ziar de
p
Domnia-Sa e Informat fals despre
d-1. Dr. D. Gherman.
rintre numeroşii prevarka· stările de jos de către javrele
, A
tori ai avutului public. s'a gă- din J'uriJl Domniei.Sale.
. ci, fntrebâm numai, care e .it ti fi ş; genemiul C. Dumisituaţia "maherllor" cari l-au trescu, care în timpul cât fi
In mic se petrec şi la noi a.
sprijinit, ptev{1zând In tJueetul lotd comandantul general al cele aşi afaceri ca şi în conduce.
eomunal 2.000,000 lei pentru jandarmerifli,. a acumulat o a- rea centrală Avem şi "cazuri"
despitllubirlle cerute de musiu Ca- verII de aproape zece rpilioone. de calibru mai mare sau mai mic
mii?
Comisia pemru confrolul avft- cu fraude. Skode, etc.; trei pro·
'~Noi, dacd· am ptI/llJŞa ceva, rilo .., 8#8t:-ată fiind, între altii eese pentru n~i băneşti penIDnpleciÎ la pfJlul nord, sdvâ~ şi de-un camarad de orm. a dente la instantele judecătoreşti,
ndm ... urşi albi.
g~neralului, a introdus cercetă' cari se tărăgănează de ani de zile,
.
• • •
riie de rigoare. După câte se apoi cazul cu .. hotarul"', .peatra'"
~ Tot in chestia Kaujmann. St vădesc din mersul desbaterilor, elc. Cangrena complicităţii în juSI'une că d. Ablonczi, dl de-a anchetatul nu a reuşit să arate rul acestor cazuri e aşa de mare
fa,ntzat munlc;piului Arad har· căile Pfl care ar fi ajuns in că acel consiliu comunal, care
dugh,Ut ce fac slujba de "AUTO- posesia averii considerabile Cfl încearcă să le sgândărească, e
BUSE COMUNALE", ar fi a- are astăzi. deşi în anul 1928 disolvat intr'un tempo fulgerător.
l'ansat lut nea Camtl 100.0001t1, avea peste două milioane da- Asta sub oricare regim. Sunt a·
până ce acesta va ridica dela torie. Astftzl fiind, s'ar putea devărate tabu.uri.
prtmdrie, euvenitele despagUbiri. ca pentru prima oară dela
La noi se fura cu sistem. Nu
... Poate totuşi It ~a primi I aplicarea ei, legea controlului numai bann, ci şi scriptele in care
cândva, dacd mal credt lIZ poveş- aVllrilor să îşi găsească o ju... sunt contabilizati La primăria
tIIt lut•.• Hollmann (dr).
tificare.
noastră lipsesc actele Contabili.
Ce.i drept suntem destul de Uitif din câtiva ani din urm~, in
, S'a lntâmplat tn Arad cd opl- sceptici, şi ni'e teamă că ne şir, Autoritatile de control se mulnla publică românească, a reac- vom alege numai cu nădejdile, lumesc să constate că nu se poate
,ionat urt pic fn contra Ilneltirilor iar d-l gen~ral cu spaima fi face cercetare din aceestă cauză.
budapestane, şi a manifestat cu milioanele
Făcând numai atâl cât să se desdemn, adresând prtsti uneureştl - 4........ ..,...... _ ..... r carce de eventuale responsabiliun mic avertisment, care sd le Cititi f- răspâadlfi z la r u I Uiti, cele mai multe afaceri se
f~ indreptar pentra viitor.
,,1 N A I N T Ea I temporizează la infinit.
j

A
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Unul care
poate

*..

2

preciind ,i respectind reciproc
rezerv'· aceste pllDcte de
vedere, fiecare palte in sfera sa
şi dupl felal său, dar deopotrivă
însufleţ!ţl de comuna lor mlstune
liubhml, se vor nlzut de a promova> mAni tn mânA, sprljlnlodule reciproc, tn concordie ~I armonIe complectă, marea operă
a culturII ,1 clvlllzaţillntl popoarelor lor.
Iări'

Aceasta utt adevilrata armo·
nle a ulJglunll Şl ştiintel.

, .Ca adânc cugetător, Alexandru
MOC60Dyl, a fost ş{ doctrinarul
polltlcel noastre naţionale. PrIn
puterea minţII nle disclpllnate
cko: raţionamentele superioare ale
gândirU fllozoflCt', a conceput
jd~l, a Iămurlt)ituatli şi a cristalizat uplratlunHe ooastre politice,
culturale şi bisericeşti; a fixat
fogme şi norme. dela cari legile
lmpllcabile ale evolutiei oa se
taet ablte. Idelle Şi adevArurile
~fI le-. zămislit agerimea minţII
ilie, Inspiratia sa profetică,
pute'rDlca ,alsatle a conştilntel
lale naţionale ,1 creştine, caracterul său de granit au fost
raze căUiozltoare. uu Dumal con.
tlmpor.nilor. ci ne pot servi şi
nouă generatiei de după uolre in

JUDEŢ
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năpăstuit

Pâncota

Apoi chiar docl hoM e e'rident
dovedit, sonctiunilo sunt 8~ de
blânde; el se poate spune că' legile sunt lipsite de functia e~m
plarltiitii; ba din ~Ontră.
Toleranta ~I: blândefel! rom&nului or fi ele calitati din anumite
puncte de .edere; din altele i"să
sunt ftdev8rate defecte. Daca e
adeviir8t că legile. în princtpUle
geneI ale sunt dictate în uhlma a;.
nollză. de conşfiinta juridică 8 eo·
leef;viliitii, atunci desigur se explică de ce avem senctiurd atât
de putin eficace,

Ineu

După Cum se ştie in cenlnl
comunei ne8sfre este o veche
cetate, in C81'e aslez1 e Instalal
instiiutui1, me d Ico·pe d 8gogie
Instalatlunile aceste coresPUft"
z8.nd mai mult necesititilor mUltare. putând găzdui In orice mob
_~~ ti
ment un ~Ialion de SO'lUa,., co·
muna 8 Intervenit 18' Ministerul
apărării netionale ca sA trimiti ,1
aici militari. aşa bunăoartt. eum
• '7'
tH 1 PA
s '8 trfmiI
a anco ta.
Chestiunea fiind In studiu la
M
.l~
Marele Stat aj~r, se cre\ftl ca
f t~
va fi f 8vora b'l
I rezo ...a a·.
După câte suntem tntorntat1
opiniunea este, În felul ci;. alt
batailon din Reg. 93 lnf. se- va
transforma in Vânători de Munte,
cari urmează să se slabileescă
la Ineu, cât de curind.
• .••
Ci
w

L·

Turneul" yrei"

d'

In

yiria

Soeietatee corale .. Lyra" din

Şiria a intreprins un turneu coral

in regiunea Hălmagiului. Primul
concert J.a det in Arad, în seara
zilei de 28 mnie. ProgFomul ex.
celent execula1, a multumit foarte
mult pe putinH asistenti cari vă
zând producţia trumOftS8 a tinerei societati. a adus toate elogiile corişUlor. AI doilelt concert
a avut loc In Hălmagiu,. In seara
de 1 Iulie. Aici au fost sprijiniti
de foarte multi intelectuali, cari
şi·au dat osienelile ca reprezentatia să reuşească din toate punctele de vedere. In speci61 au awt
mftre sprijin deie distinsul meglstrat Leonida POP. preşedintele
judecătoriei de acolo.
Răspunsurile liturghice, au mui.
tunit foarte mult pe c.redincioşii
din biserica ort, veniti Ît'I mare
număr să asculte aaesl cor.
.., _ _ • ,
1_ U U
•
VA APARE:

"Inainte"

ca supllDIental

"Gara Satatal"

~~~~~~~~~~~~~~~~&~•.~_~~±~I~~~

,1

,i

Speculi cu car.ea ...... Deşi
orăşelul nostru se Bucuri de o
atentie deosebită din partea noa-

stra.. nu putem trece cu vederea
unele fapte cari merită a fi criti.
eate cu toată severitatea.
Luăm astăzi la intâmplare următoarele. în speranta ci cei in
drept vor lua toate măsurile de
rigoare.
Carnea de vită la P6ncota costă
Kgr. 16 lei, iar la Arad 12-1-(
lei. Cea de vitel costă la Plincota 20-24 lei, iar la Ared 17
lei. l:J.ntura de porc 18 Pâncota
se cumpără Cu :56-40 lei, Kgr.•
pe când la Arad cu 28-30 lei
Kgr. Etc.
Adevărată bătaie de joc din
partea comerciantilor, cari abuzând
de buna credinlă. comisiei de
impuneri fiscale, 011 cerut micşo
ralea dărilor~ nemultumindu.se
nici cu favorul alât de mare,
acordat de aceasta şi apelând
şi la Comisia de Apel.
Trăim astăzi foarte greu cu
tolil Cine poate să-şi asigure
existenta de Mi pe mâine este
foarte multumit. Dar cazul coo.
merctanfilor amintiti Însii e recoltitor in pofta lor nesăbuită de •
jefui pueUcul.
Nu ne vom lăsa, până când fiU
vom constrânge pe aceştia să
reintre în normal.

1"""

Coresp.
eA

...

Informaţiuni
- SWl6rllnui îşi ua Iau re·
,ecUnfa la Sinaia in ziua ci.
10 Iulie.
- Din IniţlatiYă parlamentari

ra

votat peDslI vlagere

vădov~

Jot Icrlltorllor Aluandra MaceJou5kl. Emil OarlelDtI
Rovlne.

şi

Coste!

-- Prietllnul ROS Iru, d. Ioall
Drecin, director şcolar În com
Cuvin, rolabora'or al ziarului
nostru: a dat examenul de ina·
intare la gr. II. in ziua de 2
Iulie c. fiin« clasificat prima 1
pe Întreaga Regiune şcolară
TimifQara.
- D. Octavian Goga şeful
partidulur national-agrar, a fost
primit. Marti, În audientă de
Suveran.

- In cerc strici" familiar, a
avut lflc Duminecă, căsătoria
distinsului magistrat d. AdriaN
Seracu cu dşoara EI.anora
Popa,
.
Naşi au fost dna şi d. Dr.
Ioan Benl;u, advocat in Arad.

- Cu deo8ebită bucurie anunţăm cii, Dumin«d 1 Iulie,

opera de consolidare şi inAltare tru toate cite le-a făcut pentru noastrA publică
particularA ca Ba celellfal în biserica ortoa statului Dostru întreg. ,. Vorba not in tlmpal grelel incercAri
pildă vecinic grAitoare. lotele~
doxă din Ineu·Colonie, cunului compătată - zice Sanctlta- suferinte.
danU şi a compltulut. • lndu. Pita religioasă a talentatului
tea Sa Patriarhal nostru Miron,
rirll faţA de aproapele, a mun- nostrn coleg, Ioan Mara Cu
Viaţa lui Alexandru MOC80in paneglrlcul ce-I rOltl la In· nyl a foat an aposto1at al Iubi- cit şi modestlel. oe vom desiS'irtrpaiicC1 dşoară [uliana Bomormântarea marelal dlspărut rii de biserică şi neam, (ii pe vlrş\ fi înălta pe· 001 laşi ne, ne dârldu din lnflu.
sfatal lui temelnfc i fost În cele altarul acestei IubIri a adus vam desăvârşi ti inAlta neamul,
- Cua de CredIt a Corpudin urmă 4-5 d~cenU .proal't jertfA ce·. fost mai preţios dlo Re vom apropia de Dllmoezeu.
pretUtindenea hotirâtor, şi DU rodal muncit sale, tot d~vota· perfecţiunea, inflolti t căral. I·a lai Didactic saspendl pe timp
de 2 lani, acordarea imprumutuodată am dat greş. când na
mentul său fluc, tot sbuclumul . servit şi marele dt.pirat, a --:1l-am ascultat... De cite ori Il ,1 toată podoaba unei vieţi rol memorie să fie in veci blne- rilor ca aslgllrare.
aveam in mijlocul nostru, la sta- trăite in cadrele cele mal severe cuvlntatl f' numele lui preamă
- DupA terminarea transferă
tarile asupra celor mai grele ale unei discipline Intelectaale ,1 rit dia neam in neam,
rilor to fnvătămjutul primar se
chestIuni ale vletll noastre pu- morale, Credea cu toată convor publica locurile rămase vaIl' 1 ' .....
, b"
blice ..• toti le aimţeau uşoratl in vingerea şi tăria io mltlunea
cante pentr. noalle nomjri.
misiunea lor, cunoscând puter- Istorică a nea mului românesc.
NormaU,tii cu ~Iploml de fenica lui fortl de judecati, cu
vitAtor
yor fi convocaţi pentn~
plăU
• Din credinta in Dumnezeu
care croia direcţia de urmat şi • şi din lablrea de Deam - zicea
alegerile locurUor In curlul lupe care cu incredere o accep- : el in vremuri grele - işl trage
Cercurile financiare se ataii oei August.
tam toţi .....
ingrijorate
de soarta tralaH.elor
poporul român nădfjdel într'un
- Canoscutul farmacist din
Azi dupA 25 Inl, cind ne·am vIItor mai frumos. ŞI aici le pe care le duc condndtorH Arad, Dr, C. Omesca, I dAruit
adunat in acest loc, ca IA ne confirmă din nou adevărul con- Băncif Nationale cu fin8nclrfi sf. bisericI dIn corn. Sasca
aducem trlbutul pletăţii noa- cepţiei creştine, că din credlntă sfreini, asupra modalitefIi de pla- Montană (Banat) odajdli scumpe
stre marelui Alexandru Mocso- şi Iubire rhare nădl'jdea- şi "In tă a angajamentelor româneşti
preoţeşti.
nyl. aureola personalităţii sale ciuda diferitelor pledecl artifi- In deosebi bancherii francezi oCu ocazia sArbălorll st. Petru
dlstln.e, gloria şi s.plend :larea el ciale, încă exlsteoze" el .va puri o rezistentă ne justificată 0- ,1 Pavel s'a cele brat In acea
da inainte din lucces in succes, fertei româneşti. Se pare cn În comună hramal bfsertclt, nlş
netrecătoare, ni-se
infătlşeazl
iDa!ntea ochilor 1iufletetltl mat a mlsurat fmprejurărllor, când mal cele din urmă, tratativele, cari fiind dl Omescu. CredincioşII
malestolle (il mal Itrllacltoare, repede când mal incet, dar tot- au consemnul celor două guverne foarte multumlţi de gestat dsale
Iar memoria laI pune in vlbr.re deauna cu par sigur".
vor trebui suspendate, iar plata l-au adus vii multam~rf.
cele mal delicate sentimente ale
Ar fi de dorit ca exemple de
Cât timp il vom urma pe că scadentelor se va face. după
Inimilor noastre. sentimentele de rările acestei (ubirl ,1 ale a- posibilitati şi În limita capacitălii aceste, si deie toţi intelectualU
admiraţie ,i de recunoştinţă, peocestal crez. ,1-1 vom avea în vlatl1 de plată.
Doştrl.
,.

a

fu jurul Bcardulul du
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Cronica int{>Tnli

Săptămâna politică
Evenimentele interne, foarte in- niciun discernământ În faţa. prisemnate, peate de astă dată 511nt mului venit. şarlatan sau sincer,
absorbite de cele externe provo- care ridică steagul revoltei, fie că
cate de situaţia din Germania. se prezintă sub figura d-Iui Fortl,
Luni, in şedinţa Camerei spiritua- fie sub figura d-Iui Codreanu sau
iul preşedinte al L. A. N. C., a a colonelului Precup.
rostit un discurs la legea utiliAcestea sunt manifestări bolnâzării
personalului românesc, in vicioase, manifestări morbide ale
tntreprinderi, care va da destule unor stări de lucruri nesănătoase,
ocazii generaţiei de mâine ca să acestea sunt simptome anormale
se ocupe de el. D. A. C. Cuza, ale unor stări de lucruri anorcere ca românul să ocupe toate male. Ele nu vor dispune decât
locurile În intreprinderi, acesta ca atunci când partidele vor re că
un drept emic naţional asupra păta increderea ţării. Aceasta nu
căruia nu se poate târgu~, aşa
se poate întâmpla, repet, decât
bunăoară ca şi acuma. "Nu adatunci când toate împreună se vor
mitem să fie daţi cu ţârăita 80°/0' uni pentru a desăvârşi opera de
70o/~, 50 la sută etc. ca ~ cum
asanare morală de care are nevoe
noi am trata cu cineva care să ţara aceasta. Operaţia aceasta de
aib:' aceleaşi drepturi ca şi noi asanare nu poate fi începută depe pământul acesta şi nimeni nu cât prin sancţiuni. Şi dacă, aceaare drept asupra pământului ro- stă colaborare a partidelor politice
mânesc, asupra avuţiilor pămân- este o iluzie, dacă spiritul de partului românesc, decât românii, tid este prea tare ca aceasta să
odată pentru totdeauna ".
fie posibil, atunci este de datoria
~ Şi sunt români destui capaguvernului să desâvârşească el
bili ca să invete repede ori şi ce această operă de asanare, să-i
mampulaţie industrială ar fi, dacă
facă el inceputul, începând el
este nevoe. Statul să intervină prin sancţiuni.
prin protecţia lui şi să aducă
Oamenii politici, şefii de guspecialişti (n calitate de profesori.
vern sunt vinovaţi de toate actele
Munca românilor să le aplice nu ilegale ce le săvârşesc dar ei au
in proporţie de 80 la aută, ci în datoria sol apere coroana. Monarproporţie de ! 00 la lutâ. Nu adhia nu poate fi bine servită prin
milem ca sol vină cineva sol se fo- slugărism.
losească de bogăţiile acestui păD-sa fnchee arătând că ţara se
mânt fără să recunoască ce do- vrea guvernată de oameni cinstiţi.
reşte naţiei care păstrează acest
•
pământ şi care munce~te cu braBietul buget '01 slatului, in sfâr·
lele !lale acest pământ pentru a-I şJt a fost scremut 1 După amâneri
face productiv".
de luni întregit in care guvernul
Proectul de lege este o tranzi- a functionat ca omul beat - fării.
ţie dela o stare de lucruri dispecapul intreg, din motive
rată la o stare de lucruri pe care
externe 8 trebuit să se conguvernul o făgădueştt că va fi voace sdunarea extraordinară a
mai bună - pe care bătrânul parlamentului ca să se voteze
luptător nu o crlde. aşteptând
nenorocitul nostru buget. O ade45 de ani ca !!iA o vadA adusă V8fală tragi-comedie.
'
înaintea Camerei.
Părintele vistieriei noastre puŞi frumosul disc.rs s'a Încheiat
bJice. dl. Sievescu. cu concursul
cu un pronostie al dlui Cuza, oilor moaşe speră astfel ca se
care a spus următoarele ~ Dacă deie un plan nou de viată fananva fi nevoe voiu mai aştepta, 45 darii v:lefji sociale.
de ani nu, dar cât imi va da
Ajungând în Camet'ii noul făt
Dumnezeu. O să-mi ziceţi ~ ce 8 fost injectal de leadării opo·
aştepţi d-ta? A~tept ca să vin eu,
zltiei. cari au aşteptat cu gura
să vă inlocuesc pe băncile minicăscată după el
steriale :şi să aplic politica naţioCel mai crud chirurg a fost
nal românească care se cere în şi de astădată ilustrul şef al ra·
momentul de faţă. Aceasta nu dicaUlor·tărănişH., dl Or. lunian
este o ameninţare ci o constatare care nu vrea nici in ruptul capu.
de drept.
lui S8 creadă cii se l'a face eco
Din parte-ne, adăugăm un: nomia de 800 milioane. Este o
Dca 'TIne ai .Iii I
problemă neserloasă care nu
•
poate 81'ea "fială. "Balanta aelhă
Maturul Corp a avut zife mari. a plăfilor nu se face cu texte de
Talentatul orator conservator d. lege ci cu s( himbarea imprejur)N. Miclescu, şi-a desyoltat intre- milor economice şi financiare.
pre'area intr'o atmosferă fncărNoi trebuie sii vă respingem
cată. Banca industrială destul, de
aceasta lege,.- fiindcă· nu este
bogată, a auzit din gur. de aur vorba de vremuri exceptioale, ci
a acestui orator, care este starea de lipsa de convingeri. de unitate
de spirit a 1ării. Nimeni nu mai de gânduri şi de actiune".
are încredere in guvernul de azi,
Şi multi oratori au 1lnul vor.
fals şi absolut improductiv.
biri funebre la căpătâiul noului
Dacă se menţine la putere, se buget. doar, do.':!r l'or Îngropa
menţine pe sprijinul stării de i- cumva de pe acum.
sediu şi al cenzurei, care nu este
Si vedem •.•.
normal.
• ••
Ocupându-se de afacerea Skoda,
Congruele politice se tin lant.
dsa ajunge la concluzia ci era Partidul notionel·18fanesc 8 por·
mai bine dacă nu se făcea poli- nit.o in galop. Le Sibiu, la Arad,
tieă în această chestiune, ca astca şi 18 Timişoara, numai proză
fel să se poată descoperi tot ce .tăriinească".
tJebuia. Impresia este că nu ,'a
In dorinta de 8·şi regula situa·
lăsat justiţia să-şi facă datoria
HiJe, membrii l!e ceartă pe capete.
complec"
Bie~i conducători. işi macină pu·
D. Goga care vrea cu orice 'erile cu luptele sterile şi perso·
pret să tie şef de partid, căutand nale ale câ_orv8 "politicilmi-.
in starea generală de nemulţumire
DI preşedinte Mihalache din tară. o justificare sau o ex- mai creştin ca Hitler - în acord
plicaţie pentru existenta partidu- I cu biroul şi comitetul centrei,
lui d-sale, crede, sau vrea să ne execute insii pe foii raslrătitii,
facă să credem, că această neŞi până acuma au căzui multi,
mulţumire are un substrat de
doar vor inveta minte.
XY
ordin nationalist~ cu alte cuvinte.......
...
....
......
nemulţumirea din ţară este datelJ. General adj. N. Rădf'&cu.
rită jicnirei adusă sentimentului
prrşedlnte]e partidului poporu lui
national într'o privintă sau În din judt'ţul Arad, a fost săPla
cealaltă, şi că prin urmare parmaDa aceasta in Arad, In chea·
tidul d-sale are ca scop, cu fa- tii pollt'ce.
ţiune de a fi să risipeasc:' ne• • ,.,
mulţumirea din ţară dând sentiLa congresul partidului radlmentului naţional satisfactia care cal-tArAnist din jodeţul Vâlcea,
i se cuvine.
d1. Or. IUDlan, pre,edlnt~le parŢara a fost inşelată. Şi in exastldulul ,va face Importante declaperarea ei. ţara se aruncă fără ratU poltlce.
o
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mare manifestatie
averescană la Braşov

Azi Ta avea loc la Bra~ov, În
prezenţa d-Iui mareşal Averescu,
inaugurarea clubului local al partidului poporului.
Solemnitatu va fi precedată de
o mare întrunire publică în sala
~Astra- Vor partid pa la această
mare manifestaţie politică numeroşi fruntaşi atât din Capitală cât
şi din toate provinciile judeţene
ardelene limitrofe.
D. mareşal Averescu l'a fi primit in gara Braşov cu un fast
deosebit. Dela gară, şeful partidului poporului va primi, pe bulevardul Ferdilland, dehlarea organizaţiilor din judeţele Braşov, Ciue,
Făgăra~, Mureş, Odorhei, Ta.rnava Mare, Târnava Mici, Trei Scaune cum şi alte organizatii din
ţară.

După Întrunire va avea
masă comună a partidulUI la

loc o
Bran.
La ora 5 d a. va avea loc un
botez la catedrala ortodoxă a oraşului, naş fiind d. mareşal Averescu.
La ora 6 va fi inagurarea clubului. Cu acest prilej d mareşal
Averescu va face importrlnte deClaraţii politice În legatura cu e·
veniment~le politice
intflrne şi
externe. Vor mai lua cuvântul şi
alţi frulltaşi dela centru şi din ţară.

Reluarea raporturilor cu
Sovietele
Inlr'o şedintă recent5 a comi.
siunii parlamentare penlru aftlceriie externe, dl Nicolae Titulescu
a expus stt!diul actual al relllării
legaturilor diplomatice cu Rusia
sovietică. OI Titulescu, a desvol.
taf pe larg motivele care au
determinat reconcilierea noastrii
cu vecinii de peste Nistru In sis·
tând 8supre comunitătii de Interes
ce leagă cele două State. Intre
altele dsa a spus următoarele:
wSă lăsăm treculul cu toate amin·
tirile lui miite. pentrucă viitorul
ne bete la t'şă şi numai atunci
va fi al nostru dacă vom şti să
ni 1 apropiem.·

M~HrteH ~~stO~eritoHrei
r8~[urnului

Una dintre figurile binefscă
toare ale omenirii, dns' Maria
Curie a murit zilele acestea. în
vârstă de 67 ani. Dna Curie a
fost aceia care împreună cu sotul ei a descoperit radiumul. u·
nul dintre elementel':! chimice
care a adus in medldnă servicii
enorme. Sute de mi! şi milioane
de oameni, au profilat depe ur.
ma descoperirei făcută de sotii
Curie. Defuncta s'a bucurat de
onorurile ce se cuvin eroilor şti.
intel şi a mcut parte din Înaltele
institute de ştiinlă ale Frantei,
luând în două rânduri premiul
Nobel.

CHIUi t~mil

Kaufmon

A.facerea cu tâlc şi răsunet 8
fostului director al Uzinelor Co·
munale cu Primăria, pentru "resbilitarea- dsale a ajuns intr'o
fază nouă, prin senfin1a ce a dat
Tribunalul Arad. asupra aceslul
litigiu. Având să se pronunte in
urma apelului Primăriei, ca in·
sfante a doua, Tribunalul a res·
pIOS pe dI Kaufman cu pretentele sale şi I·a obligat la plata a·
peste 180 mii lei cheltuieli de
judecată.

Aşa se explică deci, graba cu
care mai acum lună, trebuia in·
cheiată lransac!ia ce avea să coste
oraşu. vre'o două milioane.

°

'a
Consiliul de
untt

ar

.....

miniştri, fn tlrma
unal raport făcot de d. mInIstru
de Interne, a hotărât dizolvarea
organizatlHor naţlonal~socialistă
din Transilvania.

Ziua

politică

fuiii

"~
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a Aradului:

Dnii 1. Mihalache, Alex. Vaida Voevod,
fruntaşi politici in locaJUate.
-

7

Congresul partidului

şi

nat.·tăr~nesc

alU

-

DUflă cum am scris în nt. lre·
cut din Ziarul nostru, astăzi va
avea Joc congresul judetean al

declarat şi diferitelor organe d~
presa şi prietenilor mei politic
că nici eu, nici alt membru iii
orgamzaţlei
naţ.-ţâ.Iăniste
dtn organizatiei din Arad, nu are a·
Arad.
portul necesar penlru Il revend~'
Congresul se va desfăşura Intr'o ca pentru sine preşedenfla acest
frumoasă manifestare politl::! ,1
organizotiuni şi moşteniri politic
va avea loc in ula teatrlJlul de a lui Ştefan Cicio Pop.
varA, partlclpând pe~tE' 700 de
Prin urmare· 'in să se ŞIfE]
del~R'atl oficiali din judeţ.
că eu nu
sunt autocandidal
Eri, sâmbAti, IU sosIt In ve· Ctici, ptirerea mea este el
duea congrtsulul d·nll: I. MI- moştenirea marelui Cicio PoP)r
halache, preşedintele partIdului, nu o poate lua decât acei marcl
in_oţit de d. deputat Căpăţlneann,
bărba1i de stai cari au lucrat Îrn s
Alex. Vaida Voevod şi G. Crişan. preună: Iuliu Maniu, Alex. Vaid.ti
DnU Mlhlla( he şi Capllţlnt'l- Voevod sau I. Mihalache.
.ij
nu au venit dimineaţa dela TI.
Noi nl.l suntem chemati să fael
mişoara, in gară fiind aşteptaţI
cem politică de bisericulă, saUl
de foarte mulţi prieteni şi adr- să adjudecăm tactica conducerie.
reaţl printre cari remarcăm pe
cenlrale a partidului şi deci urit
dnll: protopop Coama, Anrel mează să aducem la cunoştinl.r
Birtolon, Nicolae Adam, Dr. A· conducerii centrale, tară să n\z
lrxa Botloc, Dr. Gr'gorovlcl adv, amestecăm in vre'un conflict dtli
f, dt'putaţl, Or. PdrÎla Petic. adv, persoane. Să cerem cu tolii cle
Sandor, f. senator, Colonel Ba- conducerea centrali să ne deiE c
bt'IiiCU, O. Popovlcl, director şco· Cfl conductitor pe unul din lIceşbt
Iar, Pavel Dârlt'a revizor ţie. F. mari fruntaşi. Iar dacă nu. să rea
Popt'scu inv, Framourhe, t'tc.
zoal.e chestiunea alegerii preşem,
Dnll 1. Mfhallche şi Căpăţl· dintelui in congresul viitor, c0n,il
neaun, au deicln. la hotel Cra.- form statutului şi Regulamentulu ,
cea A!bl, după care apoi aa pl~. Partidului, prin vot secret illi
cat impreună ca si viziteze ferma
congres.
e
eeala.
Onol Alex. Vafda Voevod
PArerea pAr. M, I
G. Crlşan f. minlstra, aa venit
Coama
:
ul, dopA masă, din spre Ardeal.
Intubând pe di. protopop Mie
Au fOlt intlmptnlţlla gară de Cosma, Vicepreşedintele organlzau
an numAr mare de membrii ai ţle~ Dsa ne-a spus urmatoarelen
orglnizaţiei locale.
In legătură cu alt'gerea preş!!· C
Apoi între dnii VaMa Voevod dintelui jtldtţt'ao ea. declar db
şi Ion Mihalache a Qv.t loc "
011 primesc
prrşedentta nUml~i1
int1evedere lungd.
in cazul că m: i'ar ghl altă per·c
La o"ele lJ d. fii. .'4
10lnă şi n'ar fj Df meni contra mearl
o cONf4'.'"e cu 'o,~ ,efi; tU
Ş1
•
sectoare, ,. c.re ,'o. 110141'41
"a f·I nau""l
C In.
desftl.""tsreo. programului de
pre"ed"'..1_ -Jt1
ast411;, precum Ş' CQ",(Ji(Ja.reo.
D. 1. M'h.lache, SiS" tie;
prt1edi,ltel"i j"de,ets".
Â
Chesti.nea aceasta, dupd cum
• Bi'l'lolo" •
am relatat noi, este foarte deliDin cele de mal sus reasi
cota şi ea va preocupa foarte clar că organizaţia de Arat
mult pe conducatorii nalional-ţd- nu este de acord asupra acest8
răniştt, cori voiesc să aranjeze chestiuni
ca singura soluţie 81
Într'un mod onorabil problema, fi alegerea d lui Ion Mihalach l1r
orgamzatia de Arad fiind una preşedintele partidului nationai.ţă c
dmtre cele mal pllternice II und' rAnesc ,i fost preşedintele pro't4
persoana conducfitofuJlli trebuie '1lzoriu al organizaţiei Jud. Arai d
să impund.
In ca.zul că acesta nu prime,t. n
rAmane ca congresul să aleagă p~
Ce n. declari unul dintre cel doi candidati: dm;
În le gături cu Mihail Cosma ,i Aurel Birlolon
PunAndu se la vot, suntem 8~.
acestea dl • A U- guri ca. dl. Aurel Binolon Vd olJ:t~l
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,1

rei Birtoloa

Congresul nostru urmeaza
să aleagă un preşedinte care să
primească moştenirea politică a
lui Ştefan Cicio Pop. Deoarece
am .. ăzut că diferite ziare pun
persoana mea in legittură cu a·
lege rea viitorului prelŞedinte, tin
să rlechlf din nou 8cela ce. Bm
.,
,un
" un
at
...

line increderea

majorităţii, fiintl
organizaţl~;.

ales preşedinte al

locale.

•
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'"

•.

!TI

Alegerea biroului încă ne V~l
aduce surprize. Se afirmă cE'C4
postul de secretar general va fl
incredinţat popularului advocal '

Dr.

un_

Petrila Pefica.
... , . , . $

1. V. ,rz

at, •• f

Id

Cronica extern~htl
IU

tuenimentele din
Mişcarea netional·socialistă din

Germani~~

er
pita nul Roehm, şeful suprem ~nE
asalliştilor. Klausner preşedmtellte
asocia1iei catolice din Oerman~hj
şi numeroase personalităti dtUl
mâna intâi
l I
Opinia publică mondială. cor.
mentează defavorabil pentru Hil;o
ler, cruzimea extraordinară, CI I
care a exlerminat pe capii mi"f!;
C"ării. In deosebi presa din Arul
glia cere guvernului său in dellIr
proBpe supraveghere a evenia
mente]or din Oermania
un
Deocamdată, cancelarul Hit~e!P.i
pare să domine situatia. fortanw
mâna preşedintelui re~ubUc.ei-lI~
spre a·j acorda puteri dJscret1cq,
nale În vederea pacificarii elEtn
menlelor turbulente.
tOi

Oermania, a intrat într'o fază
de acută frământare, la capălul
căreia s'ar putea să o inlâmpine
ltchidarea. De unde, la incepuluriie ei 8 pus in uimire o lume
intre6gă. pe care a silit'o, de nevoie să i se aplece. recunoscân~
du-o ca pe o stare de fapt, de
neocolit, azi, germanul rivalitătilor şi a discordiei. răsarit În Iăunirul organizatiilor, poate să
ducă la desagreg5re national·so·
cialismul. Prin aceasta s'ar pune
capăt unei mişcări pornite cu
mult entuziasm. dar În acelaş
timp ar da de lucru şi diploma.
tiGi europene care ar fi nevoită
să caute orientări inspre noile
cercuri berJineze.
_lA • Jet.
W%
$ ,.,.tlU
Deocamdată. bllantul "celei de
Intre d~nH Iuliu MaOlu şI Orv.ul
a doua" revolutii tăcută de bala. gorhi Fllipelcu, şeful parUdal~e
Uoanele de asalt a fost repri- conservator, a avut lOC O lunglAI
mată. Printre sutele de morii se intrevedere, la Camera Dt'putatSlJ
găseşte un general Schleîche, că·
lor.
REDACTOR RES(.iON~ABIL: !DAN VALAHU.
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