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Pietri de hotar 
Evenimentele politicel ex

terne din ultimul timp, 1n 
desHişurarea cărora dl N. 

· Titulescu s'a dovedit, din 
· nou, o valoare de calitate 
covârşitoare, sub rapori 
mondial, - au dat t~rii noa
stre satisfacţii din cele mai 
de pret. 

Reluarea raporturilor cu 
Rusia consUtue un fapt care 
va avea repercusiuni adânci, 
atât in ce priveşte pozitia 
internatională a României, 

, cât, mai ales, in ceace se 
tine, sub raport sufletesc -
de sentimentul securif~til, şi 
a rezultatelor ce această s~-

· gurant~ le va produce in si
tua11a internă Prin stabUirea 
unor legături dela popor la 
popor, prin afirmarea inten
flunilor de pace, cu res 

,pectarea reciprocă a suve
ranitătll 'vecinllor, câştIgăm 
inspre Răsărit, o definitivare 
a stărilor de fapt şi de drept, 
pe baza cărora stăpânim, 
azi şi pentru totdeauna, in 

! 
nasarabia. 

Ca un corolar al acestei 
. actiuni diplomatice, şi de-
1. sigur ca un inceput de epocă 
. nouă, trebue să socotim vi~ 

I zita recent' a diul L o u i s 
Barthou, ministru de externe 

_ al Frantei, făcuiă RomânIei_ 
'- ceastă vizitl marcheaz~ 
incă un semn vizibil al im-
portanţei ce a câştigat Ro
mânia in configuraţia euro
peanît, lucru care-i va îngă
dui să stea cu demnitate şi 
prestigiu, in fala oricăror 
acjluni de revizionism, spre 
a rhpunde hotărât şi res 
picat. 

Şi răspunsul cel mai 
prompt şi fără echivoc, l-a 
dat comisia bugetari, când 
a admis o seamă de noi in
vestitii necesare capitolului 
ap lirării nationale. 

Toate aceste fapte, preei, 
pitate In câteva zile, au a 
dâncif şi mai mult in pă
mântuI românesc, hotarele 
definitive ale Statului Na· 
lional Român, pe veci aşe
zat în marginile lui fire~ti. 

Repercusiunile acestor e
venimente in ordinea lăun
trică a Statului, \'or trebui 
să se arate cât mai curând 
şi cât mai eficace. Destinde
rea pSihic' de pe urma unei 
incertitudini care stăruie, ce-i 
dreptul destul de vag, dar 
totuşi incomod, decâte ori 
gândul cetăţeanului se in
drepta dincolo de Nistru, 
s'a produs,.. Iar mărturiile 
de sprijin şi de aliantă ce ni 
le-a adus. din partea Fran
tei, un sol atât de important, 
ca ministrul de externe, în 
func1ie efectivă, ne indică 
dela sine drumul, pe care 
va trebui sl continuăm des 
voltarea noast ră -in viitor. 

Un fericit destin istoric vrea 
ca. in des~vârşit acord cu 
virtuAlităţile noasire latente, 
să ne întâlnim şi pe planUl 
realitălilor, alături cu cei 
cari sustin ,1 reprezintl azi 
civilizaţia latină, - 8il1gur&' 
productivă şi de lungă du
rată ... 

Sub acest lemn, trebuie 
ali deschidem drumuri noi, 
apre zăcămintele de v'ri ti şi 
energii ce zac in sufletul 
românesc. La adăpost, in 
mare mă~urli, de-acum, in 
ce priveşte vecinii noştrii, 
eliberati cu o sumă de puteri 
sufJeteşt i , de sub o tensiune 
improductivă -. cată să ne 
concentrăm tof mai intensiv 
asupra misiunii noastre In 
locul şi vremea sub care 
trăim. 

"Inalnte" 

'$ 'V'I ... , I .n" .... '$ ".. .. 
Antirevizionism? 
Dapă 14 .'.:1 de propagandă 

revlzlonlstă m.ghlară, a il1 incer
cat şi noi - a::u m vre- o doi 
ao! - de a cootrabalansa mlş
Clrea vecInilor noştri şovlnlştL 
ŞI ace.sh, să no ultă'1l, după ~ 
12 ani de medl-aţle contempla
fvă, Dar să nu hslstiim asupra 
acestei nepăsări care, ilU tocmai 
De h~e cinste. 

Am infiintat o Vgă Aotlrev!
zlonlită. 

AntirevlzIOD!.m - dacă mi-ar 
permite dl. Aron Petruţ1u şi 
ceilalţI a m t c i ai săI - ar 
trebui să insemne naţlona! Iim. 

Dar În acest CIZ, ar trebui ca 
r Intirevl zloll' ştII noştri să adin
~ cească problema. 

lnfllDţarea unui cotidian ro
I mantse în Arad, sau rIdicarea 

ttoel Cruci comemorative I eroi
:Qr If\calnlc!, cari 8"U jertU pen

'l.!alele frontiere ale tărlf , 
j,'l:tt gesturi fata de care 

~,.ntem şi Doi alături. Dar aceste 
: douA lucruri) si fim sfncul, nu 
~ rezolvA complexa problemă de 

IDtlrevizlonlsm. 
Avem o literatură romAneascl 

"re scuipi tot ce e romAnele 
,l tot ce e cre,tlDe.e. 

ŞI noi stim refractarl. 

ZIlnic ne gh!m in fata curen
telor sociale străine de sufletul 
acestui Neam. Sunt lu:rurl prea 
bine cunoscute. 

Ce at!tudlne am luat noi? 
Viaţa socialA e UD complicat 

angrenaj. Să nu aclndăm pro
blem", să nu căuIăm diverSltmj: 
problema antlrevizlonls1d se in
teR'rează in complexul problemei 
naţionaliste. 

Ori, să ne erte DJmm zeu, 
darA in f~ta acestot: lovltorl pe 
cari le iodură cu prea maltă re
semnare elementul românesc, Doi 
DU luăm nici o atitudine cate
gorică, cred cA avem dreptul să 
De Îotrrbăm : ce fel de antlrevl
zlon!~tI suntem? 

Problema 3Dtfrevizton 1 1tă este 
sinonimă cu problema domlnărJi 
elementului românesc iu toate 
ramurile de adlvitate socială. 

Unde întâlniţI, in Istorie. vre-o 
victorie câştlgată de slugi? 

Unde fatălaill fJămâozi eDta< 
zlumaţl pentru o Ideie? 

Nu este nici locul fi ua este 
olcl timpul pentru a face o dia
gramă grafică a crimelor pe cari, 
de aproape 15 ani le comltem 
contra naţIonalismului românesc, 
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Starea precară şi de plâns 
a ţăranului român 

Pe agri:ultură se sprijină exis' Între prfţul produselor industriale 
tenţa statului nostru, De burn:: şi a celor agricole. Din an în an 
mers al agriculJurei depinde in- situatia lăranului este lot mi 
florirea Îndu:otriiior şi a corne,- grea şi mai precară. Impozile'e 
tului. Şi lot agricultura este îr.. ce trebuie să le plateasca a 71 

deletnicireil care reclama ma; plugarul, deci taranul român, ... 
, multa şi mai grea munca. mă rât şi atât de Încercat. sunt 

După toale a:estea rezultah:l insuportabile. mai ales acei can 
muncli plu~ului pe lânga al mUl.- sunt îngreuna!i şi cu ramăşij',; 
cii celorlalte pături sociale, se din anii trecuţi. Preturile cerEa 
prezinta foart€ târziu. - unea; i le'or numai atunci sunt urcate 
de fel ~ şi este prea condiţian<- t când recolta este slabă, iar daui 
de o mu~timC! de agenţi şi pro- se întâmplă de este mai buni
Mori de oC2zii, nedoriri. O Î'· şoară preturile sunt ridicol de 
cUl'ajare a agriculturei prin lir ieftine. 
mare, se impune necondition2i. Iată cum trăieşte bietul taran 
caci este lasata prea in grij 1 român În ţara sa mărită şi v:-
sortii. astfel ca numai nişte p.. sata de veacuri. atunci când sira
raziti În cea mai mare parte d·· inii se scalda in bogaţii şi alţi 
neam străin, profită de prodUSUl paraziti traiesc boiereşte de pe 
muncii piugarilor şi Îndeosebi a urma unor aventuri. 
celor romani. Consecinjele, - dat:a Ce este mai trist e că Însu~.i 
cei vizati nu vor lua măsuri:~ fiii nascuti din acest obidit po-
de rigoare - vor fi decăden a por, favorizati de soarta sau de 
care va a trage dupa sine o p ," vremuri îşi uită de datoria ce o 
ralizare a întregei vieti econo au de apăra şi ocroti poporu; 
mice din tară. din care se trag. 

Deşi românu! este un VEchii! Toti din toate părtile îşi striga 
şi priceput plugar. 10tuŞ are n:;:· meritele, pe cari nu le au, rec· 
voe de mult sprijin şi mai al,'~. lamă răsplată pentru servicii ce 
pentru a fi ap,:H.(\t de speculant· n'au făcut, şi uHă de aceea na· 
şi par,1Z i ţL P;":,,~'i,a! jeri muncea căjîta pah,;ra a neamu;ui nostru, 
pămantul ca iob.3g, sarac lipit d~ care are toate meritele, care aş· 
glie, - pe la grofii cari azi teaplă blândeţe, dar nu răsplată, 
zb!ară că li s'a făcut ne~reptale t şi aşteaptă drepta!~ şi ocrotir~ 
prm tratatele de pace, ŞI cer ~a contra acelor carl-I speculeaza 
se revina la lucrurile dinain1e şi,şi bat joc de munca lor. 
dE: război, ca iarăşi obidjlul po Când se va intelege oare că 
por român să-i fie iobag şi cal aceasta situatie nu mai poate 
de bătaie. In urma răsboiu(ui şi continua? 
după reforma agrară, a ajuns la 
o bucata de pământ aproape 
iiecare făran capabil să mun· 
cească, dar şi repede s'au scăpct 
de el o mare parte dintre ei, şi 
cei mai dureros că multi l·a;1 
vândut ca şi de pomană, Cu 

câte 1000-2000 leiiugarul. 
In anii din urmă. când ar fi 

putut şi Jăranul român să se re· 
culeagă. au suferit foarte mult. 
mai din cauza timpurilor ne
prielnice, ddr mai mult prin COli
curenţa străină şi oscilaliile nte
contenite ale valutei noastre. 
Aşa că principalele produse ale 
tăranului. cere ale le. au fost şi 
sunt speculate de căli pierde 
vară şi eserod interni şi exterr.i 
fără ca cei puşi la locurile de 
raspundere sa.şi facă. datoria aşa 
cum cer interesele vitale ale ţarii. 
pentru a pune capăt unor astfel 
de afaceri ruşinoase făcute P2 
spinarea celui care este talpa 
tarii, ţăranul. Lucrurile se pre
zintă cam În felul următor: de 
exemplu la noi în Chişineu.Criş 
unde tot comertul se aUa În 
mânele străinilor. ~ ca şi peste 
tot locul - care işi bat numai 
joc de munca plugarului şi mai 
ales totdeauna după recolta cea 
nouA imediat, cand preturile la 
cereale nu sunt fixate, aceşti 
paraziti şi lifle, întele~i fiind in
tre ei cum să faca afaceri, CUm
pără produsele celora cari mun· 
cesc un an întreg, pe un pret 
de batjocură mai bine zis cum 
le convine. şi iar vând cum le 
place, căci vezi bine bielul tăran 
este constrâns să,şi vândă până 
şi pâinea din gura copiilor pen
tru satisfacerea nevoilor sale. 

Pe deaJtă parte, produsele in
dustriale cari sunt numai in mâ
nile străinilor, fiind extrem de 
seumpite, au contribuit foarte 
mult la ruina tăranului român. 
Nu este de loc' vr'un raport real 

Petru Tangu 

" eat .... 
Hai la bonuri 
de vânzare ! .... 
Numai d'ăştea nu vândusem 

până acuma. Ni lE-a dat statul. 
dar nu fac doua parale şi o să 
ajungem să nu le mai vindem 
cu bucata, ci cu kilogramul, ori 
cu banita. Mai incolo, or să in
ceapa oltenii să le vândă ca pe 
verdeţuri, castraveţi, gaz, iaurt, 
gogoşele calde, ori ca pp porumb 
fiert, 

Ni le,a aruncat hotu de stat 
(toate le punem în sp'inarea bie· 
tutui stat) ca să scape de noi, 
ca la orbeti, sare în ochi. dupa 
ce am aşteptat după restante 
până ne·a ieşit părul prin căciulă. 
Cine a câştigat după urma lor? 
Statul o fi câştigat, n'o fi câşti· 
gat. dar jidanii lui s'au rupt. Au 
caştigat ei şi băncile lor putrede 
de bogate, cărora le·a dat Arge
toianu banii noştri, bani peşin, 
ca să le salveze dela falimeni, 
(Această opHatie a rămas şi as
tazi mister franc masonic). Simb
ria noastră a dat·o casapu Ar
getoianu bancilor jidăneşti, iar 
pe noi ne-a lăsat mai rău ca pe 
nişte caliei, să crăpăm de foame. 
EI, talharul şi cu lactul dela Va
leni, Apostolul Neamului. 

Eu le·am dat dracului pomană, 
ca să ma scap de ele, fie-le de 
suflet alor care ne~au lăsat ca 
sa iljungem aşa. Le-am dat cu 
30 de lei suta, iar băncile jidă. 
neşti. după ce ni le-au adunat, 
le vand pârlitului de rumân cu 
70-75 de lei suta, astăzi. 

Le·am dat cu tot decalogul lor 
de avantajii, tiparit pe spate, care 
numai pentru noi bietii funcţia· 

(Continllare tn pagin" Il-a) 

Cosaşii CU zeghe sură 
Holdele inspicafe îşi pârguesc 

anevoios bobul mult aştepiat şi 
coasele au şi apărut in adas· 
tarea muncii, care aduce răs
plata de un an. 

In fiecare vară, mirajul şe· 
sului mişcă lumea din văile 
muntilor albastri. şi cosaşii 
cobor tăculi şi îngandurati, pâl
curi de nădejdi, însprl! lanurile 
de aur. Pădurpnii atât de sobri 
şi zădărifi. se aşlern pe dru. 
murtle dl! tară. Şi de atâta a
mar dl! vreme, an de an, feno
menul acesta. atât de singular 
şi caracteristic vil!(ii nooslre ro
maneşti, se repetă. ca o vie 
mărturie a mizerii din munlii 
cari nu pol hrăni, şi cari a
mestl!că printre gazdl!le dela 
şes, pItorescul lor liniar şi 
aspru 

Noi, ciladinii, imbibafi dl! at· 

I mosfera închisă în zări sure, 
ne sesizăm de apariţia gregară / 
a coaselor, ca de putin lucru. 
Ci. lotuşi, el mărturiseşte o 
realitate economică: ea du· 
rează de veacuri, şi fJoale încă 
pentru multă vreme, hăIăduirea 
in drumuri a muntemlor nos" 
Iri. va stărui. ca o muslrare. 

Desigur, idealul ar fi să se 
găsească pentru chinu:tul po
por al Moţilor, un lost de pro' 
ductle şi de existentei civliizală 
la el acasă. J\.Jigratiunea Q. 

ceasta periodic ă dă o pâine 
câştigalei cu· eforturi cari nu 
~galează niciodată câştigul, şi 
cafe nu ajunge penlru hrana 
unei famiW 

Am văzul, in multe rânduri. 
la guvernanti si/mţl! lăuda
bile, pentru a rezolvi pro
blema Munti/or noşlri de aur. 
Solutrile Întarzie lotuşi şi ră
mâne incă pentru mult timp 
loc larg in drumurile rQmâ
nl!şli, pentru căruta cu coviltir 
şi zeghea sură a prderinului 
întru muncă şi priva/iune. 

Dar, cum din zăcămintele de 
suflet ale omului de munte se 
primenl!sc ca şi apele din isuor. 
straturile sedentarl! ale vietii 
noastre sociale - grija şi preo' 
cuparea mostoUă a obştei ro
mâneşti. trebuie să o formeze 
menajarea, creşte"a şi duce. 
rea înspre bunurile civrlizatiei 
a acestui element de reînoire 
şi vigoare. 

Deaceia, nici un cuvânt a
daus la această problemei nu 
poale li de prisos, nici spus 
de prea multe ori, pentru cei 
cari işi duc destinul aspru. 
coşi pentru cei cari îl pot in· 
drepta (t. Y. ) 

• .... se .e M.·, 
o nedreptate 

Ministerul de Domenii printr'o 
circulara da ordm sericiulturli ca 
cei ce cultiva vermi de mătasa 
au dreotul de a culege fragile de 
pe ş03ele, drept recompensa pen
tru că nu li se plăteşte gogaşele 
de matasă (ci. l) numai cu 8 lei. 

Când sunt în toiul lucrului Pre
fectura judetului da ordin ca fra. 
giie să fie licitate. Picherii de 
drumuri dau fragile din mână li
beră oamenilor cari voesc ei. Şi 
aşa o mulţime de oameni săraci 
rămân iară pâine, adica locmai 
acei ce s'au ocupat cu vermii de 
mătasă, şi astfel ar merita o in· 
curajare. 



'1 , 

Complectări la un portret Antirevizionism? • 

E x a m e n ele ... (Cor:finuare elin. pagina [.a.) 

Am auzi< pe furdui spunând 
că nu-i plsă de cete ce noi am 
scris d'i!spre el, fandcă r:umai 
despre oamenii mari se poate 
scrie in ziare. Noi rasp'mdem că 
se scrie şi despre borfaşi, şi 
domniasa face parte din şirul 
acestora, după cum am arătat 
şi vom mai dovedI. 

Deo::amdata semnalăm un sin
gur caz: acda al invatatorului 
Ion Mara. care a funcţionat la 
şcoala condusa de furdui. în 
1932-33. 

Incepând dela 3 Martie 1933, 
pâna la 6 Aprilie 1933, învaţă
torul Ion Mara. care a suphnit 
la clasă pe Doamna Elena fur, 
dui (dânsa având concediu) ab 
solut gratis, în loc ca această 
suplinire să fi f0St făcută de 
domnul furdui, SOIul Doamnei 
furdui. 

Nu t,e am fi legat de această 
chestiune, cu toate că este vorba 
de o muncă efectuată de pomană 
timp de 1 lună şi 3 zile. dar alt 
caz ne·a făcut să semnalăm mai 
hotărit ca furdui. domnul di
rector, face cum îi taie capul şi 
nu se cortÎormează nici ordinelor 
primite dela autoritătile şcolare 
superioare. 

Tot Doamna Elena furdui, 50· 
tia domnului director furdui, şi a 
cerut un concediu de 40 zile. ca 
să facă practica la o şcoala Nor· 
mală de conducatoare, pentru 
obţinerea unei diferente. La ce· 
rerea D saie, a primit ord. Min. 
60.808 I 933 prin care i se a· 
probă concediu de 40 zile, în· 
cepând dela 8 Mai 1933. Pe 
lângă aceasta. acelaş ordin spune: 
" Veţi fi suplinită la post după 
propunere, iar plata salariului ! 
se va face conf. legii II • 

din 22. V. 1933) odinul Minist. N,~ mira Îllsa faptul că un Or, 
de aprobarea concediului 60808- Ioan Suclu care ia .Cuvântul ,~ 
933. cu aceeaşi mer,!iune : "Plata Ardea.lulul" N(). 12 din 23 Mai Nu cunosc deJmţta Clasica a I 

, . I . f f' txame/!lIiui, dar cred că tsfe mj-
salariU UI se va ace con, legii". 1926 povestea cazal ,.unlculul- Jocul _ foarte puţIn comod _ 

Toate aceste ordine au fost ţăran din Prez.eştt carI votase cu j prin care exam, lator şi examinat, 
primite de Directiunea şcoalei Solymossl şi care .s'a pomenit, ali ocaza de a se cunoaşte _ 
primare Bocsig, iar domnul di- ca nimtni În sat nu-l mal cunoş nu in întregime, se'n/elege - ci 
reclor n'a binevoit să se con· iea şi nu mai vOlbea cu el, nici numai aşa aproximativ: cam câte 
formeze lor, neluând În seamă cu solia şi copiii lui". şi căruia parole pretueşte fiecare. 
dispozitiunea ca salariul să fie tocmai d·1 Dr. Ioan Suclu 1· a Se zice ca examenul este o CQ-

plătit conf. legii. Ba a şi dosit, dat "carte de iertaclune"', astăzi lamitate pe capul foştilor ~baeţl 
pe cât a putut ordinele, pentruca candtdează pe aceeaşI I'stă im- de viata" al claselor, sau al aşa 
nimeni sa nu ia cunoştinţă de plstritată cu străI·nl. f" 

t zişilor "raltlI". este adeva,at 
ele, afară de O-sa, pentru a nu D-Voastră şi acelora cari vor însă că pentru examlnatori, ace-
avea budu: cu cei cari îşi vor vota listele impistntate cu străini, el1ş afIrmaţie se 'poate r{drea la 
reclama drepturile eventual, deşi cine vă vor da ,,(arte de iertd- patrat.. Căci, (" timp ce primii 
era obligat ca să le comunice c!une-" nu au nimic de perdut. fIIndcă 
celor interesati. NatIa a erbt prea mult. Şi nimic nil au câştigat î;z timpul 

Domnul furdui a incasat ne· pre. pe mulţi. studii/o!', ultimU se aflci lnt,'o st-
stingherit salariul Doamnei, aşa Mal alea când la BUdapesta tuatle foarte dtlicată. 
intreg, intact. iar al1ii au muncit se scrie utfd: SetalyuDk csak Sd rasp:Jnzi sau .sa faci, fiind 
pe de·a gratis la clasa. conse v ni cu ti uf' c;i cu ba 

AcelaşI· furdul· care n'a voit să nyitott szemmel Budapest utcaln. . C ~ ne IflS '\ -gOjul tau de cunoşilnte. este Iu-
dea un singur leu pentru acea· Leptetl - Dyomon ldegen nyelv, I atll cel mai uşor. Sti făllreşti în-
stă Îndelungată suplinire, a oprit idegen sul1em, vagy Idegen trebări însă (este vorba despre 
mai mult forlat 1500 lei (Una atanut vlgyorJg raTlk. Es mi intrebarile inteligente, nu de ba· 
mie c(nci sute) din salariul învă· e-zeketlenul elmtgyuok mellette. zaconUe ce se aud ~desw) dar 
fătoarei Silvia fărcaşiu. dela a' Esue sem ves.zii 1k Vagy ha mal ales. să da! exp;icărUe nece
ceeaşi şcoală, În 1931, c.ând . ' sare şi Jllste cana se ivesc mdu
dânsa a avut concediu. iar dom' latlUk, nem gondolkozook f(5 (jl.te. mem!, este poate lucrul cel mai 
nul director s'a îngrijit de su- Nem erezziik a seded ei oem ,greu. 
plinirea ei la elasa, deşi s'a con· • erezzUk megballtva magunkat. 1) Incepâ'ld cu examenul de ad-
statat că elevii nu progresează I m·tere şi pa~"a la licent~ .. ' dac 
cu nt'ml'c, fl'!'nd doar supra ve· Ecoul acestor rânduri, des,gur, I " .. ,,1 • torat, aceastd maş/rzârle hodoro
ghiati. Ia ordinul dânsului. de prietenii de azi, de pe lista d·lui gi/a se sCreme ca un munte, ca 
elevii din clasele mai mari. Suclu l-au auzit de mult. in cele din urma sd dea naştere 

LIl/!1/ şOQftce. 

Este drept că multe rozCJtoart 
baget,vare in perspectiva sunt în
Iăturale, Multi gâscafli sau I!âs· 
culiţp. ce nu ştiu pune o virguld 
,,'şi văa ViSUl cu ochiI", dar, este 
tot ardt de adevarat şi dureros, 
că multe nuidall, ce nu ştiu cei 
dupa PUf/ct se scrie cu literă marti 
la inceput etc •. sau cari sustm cd 
"cloşca cu PUL- a fost lasatd de 
Huni, se asclllld În dosul unei di- i 

plome, adesea pita pretentioasa. r 
O, sarmane examene!.. Săr

mane diplome, pomOOClse şi ettJne" 
aţi ajuns de râsul lumii!. I 

Vrem examene. dar examene ( 
serioase; examene dm can Pto-u1 
fesorul sd nu ese cu nota 3 (tul)el 
la purtare şi 4 (patru) la stud i ;01 
ex~mene dtla cari wndldaţll sa" 
fiU piere cu deplorabila idee a in-lU 
capllcitdtii profesorilor lor la a-la 
nele materii Sau chestiuni pe carl01 
singuri le abordează, dar nici e-h1 
xamene prin cart sa treacd toateatj 
gJlnoaele. Ir~ 

ah! ŞI sunt atâtea gunoae f/lret 
v.'afa noastra publtcd, mullumltd:Ul 
examenelor! • !lj 

Sa ridicam Examenele la Înd/~"Jl 
(imea unui foc curaţifor, din mO-ra 
ciria echivocului şt semldocttsmu~uJ 
lu( de azi. )C 

Calyn J'~ Asta.i morala după care se Nici un vot guvernului care II 

conduce acest om. lipsit şi de ru- căutat să inAbuşe nationalismul $'.'clIU' ,.. ani A .... n ....... "Us., ...... 
'.'. o: 

şine şi de bunul simţ, In numărul românesc! 
P. 1. Dehalaan Din Socodor viitor: alte Învârteli ale lui furdui. 

Koq y noor 1) .Pestl Hirlap" din 11 Sept. 1932 
Notan;l wli1unEi noastre, dl 

s,=;, '\1'52 ... --. ...... I11III-' ........ ' _ ... , ... %~ ..... p_ ... ~-... / ...... ·~-' ... ·.ţ' ... III$IN .. _...... Aurel Stan. - ajuns În acest 

Hai la bonuri 
d A' e vanzare .. ,. 

1 
tul Zamfir Brătescu, 10ti miniştrii post prin protectie femenină (pes
de atunci. 10ţi subseerdarii de l ărie) - Îşi face de cap. Ca sa 
stat. toată armata de directori spdj!ne pe so~nll siiu în politică. 

-h: o lămurire 
ri 

Primim din partea d·!u'n 
Ă. Birtolon urmăloarelc :(r 

Inspectoratul şcolar Timişoara (Confirmare din pagina l-a) 
aprobă (in urma propunerii re-

I tratează cu adversarii politici ca 
dela toate departarnE'ntele şi ca· şi cu servitorii, crezându,se, pro-
binetele, uşierii ministereiOl'. Şo- babil, că este .' acum În bogata 
felii limuzinelor ministeri31e.. 'rf 

SLint inform3t că diferite g ·"Il 
zete provinciale s'au ocupat dcla 
bro~ura m::'i! şi pana ~cuma nuu 
Ii;!-am dat raspuns, deoarece credlCl 
că nu e necesar să f ~c polemic3el 
pe chestia aCeaS1J, cu atat maia, 
vârtos pentrucă partid!.ll national·1\ 
13 t â nesc a ţinut s~ama de cel')A 
mai multe deziderate dm acea. 
broşură în ~ alcătuirea no~]ui prol'a 
gram al sau Iă 

vizoratului şcolar) ca în timpul nari nu erau. Ne·am curătat de 
concediului Doamnei Furdui, ele de par'că n'ar fi fost. Acuma 
clasa D-sale, să fie suplinită când s'au dus de pomană. să f::l. 
de Ion Mara. (ard. 5.769 i 933, cem oleaci de socoteală: dacă le 
comunicat Oir. şco prim. Bocsig, aveau şi înaltii functionari ai sta
de către On. Revizarat Şco cu tului, se croia o lege, fie zisă şi 
ard. 1376 din 8 M~i 1933). a bonuri/or, ca să le valorifice 

Sunlem Si;iti să deschidem alfă şi pe ele cât de cât. 
paranteza: Această aprobare a Dar ei n'au avut bonuri, căci 
cerut-o furdui cu ard. Nr. 50,'933, acelaşi stat care ni le a aruncat 
inducând revizoratu\ şcolar în nouă acuma, a fost În stare ca 
eroare, raportând că învăţătorul I să· i plătească, încă şi înainte de 
Mara, conduce o clasă cu 20·25 vreme, atunci când noi mâncăm 
prezenti, iar D-sa cu 60 65 elevi mămăligă cu murături, fiindcă nu 
prezenţi, uitând să spună că înv. ne mai dădea măcelarul carne 
Mara mai conduce şi clasele V pe datorie. 
şi VI, bl şi pe VII până la un E unul care răspunde la nu· 
timp, total 45,48 prezenti zilnic, mele de B3nciu, fost suplinitor 
adică atât cât şi dumnealui CU la o catedră peia R. Vâlcea, ac· 
o clasă. (A exagerat grosolan tualmente ajuns prin politică, di· 
când a spus Cl are 60·65 elevi, rector la Inalta Curte de Conturi 
in realitate având o frecventa a Statului. care se Iăfaie În bani 
medie de 45·50 eltv;). şi care astăzi n'a primit bonuri 

S'a mai comunicat de către de impozit ca noi. 
Inspectoratul Timişoara (Nr. 5709 Tot aşa mai e unu Teianu, al· 

Alexandru Mocsonyi 
Conft:rinţa păr. Dr. T. Botiş la aniversarea de 25 

ani dela moartea marelui român). 
(Continuare. ) 

Animat de aceastA cOllvltlgere 
păşi din nou pe terenul de lupti 
şI lnlţl! şi iafăptul, o coneen· 
trare a forţelor luptătoare rhle· 
Ilte. Situaţia grea, ce J-se creă 
partidului reclama o Două orlen· 
tarfl, o noaA tactică de luptă. 

Când organul memoraodlst 
"Trlbuna~ din Sibiu in urma 
crizelor din dnul comitetului 
partidului şi a loviturilor slraş
nlee, ce l-Ie aplicară procurorII 
şi tribunalele maghiare era Îa 
declin, ş\ in urmă fu nevoiti sA
şi slateze apariţia, Alexandru 
Moc8onyl şi fruntaşii grupaţi in 
jarul lUI, intre cari fratele său 
Eagen şt vărul său Zena. 10fl
Inţează ziarul cotidian " Dreptatta" 
din Timişoara. Adunarea fouda
torllor noului zIar ce se tinu ia 
Decemvrle 1893 la Timişoara a 
fOlt o puternică ,. Impozantă 
manifestare a solldarltitll fi dis· 
cipllnei nallon.le. .Suut de 16 

asa L sa ift_ 

anI in Banat - scria, în 1909 
T('gretatal or. V. Branişce, mar· 
tir al canzel noalltre naţionale, 
- dar aşa frumos incă n'am 
văzut nici odatA toată floarea 
BanatuluI adunată la un loc. Au 
foii şI mulţi ardeleni ,1 angu
reni de faţă .... " 

"A'~xandru deschide adunarea 
şi in vorbe clare şl preclse
vorbea ca din carte - expune 
de tot liniştit într'o tăcere mor
mintală scopul adunării şi după 
ce arată, in IInlamente lămurite, 
situaţia creată prin refuzul me
morandulul ",1 vandallamul dela 
Turda"', conclude că vede sosit 
momentul prevăzut incă la Si
biu, in 1892, de a creaia un or
gan de presA, care IIă re prezinte 
" spiritul genuin" Il polltlcel 
noastre naţlonale-. 

Când ,1 cotidianul moc:fonlst 
"Dreptatea- sucumbă sub greu
tatea amenzilor ,1 a condamnă-

Ei 

Mllr;(J Tlr,..ckHnHif pe bouul curte a «dulceI lui" Cil.re I·a ri· 
.Arf1'etolanu,- dicat la rangul de notar, (şi Încă 

~ . , ... ~ • .• int.'o comună bună) ca apoi 5·0 
. . • . . . , . . • sţmndlld· t d Ţ' I - d . 

cit n 'are ba,,; c"nd [. ai certlt U\ e repe e. Iganu can a ajuns 
socotea/tJ ctJ de re It" p'tJteşle, împărat, Întâi pe tata·su I·a spân. 
cltiamtJ./ ,Măria 7 a, la. scara zurat.) ... Încurcându-se ClI altele. 
paJatului, SCOate Ţi bU:Jduga. a. că~or proptele se cred neclă
"ul domnesc şi despicll-l capul ~ t1nablle .•. 
drept pe'ndmu't! 7 of aşa (ti şi ~ . N~mai să şt~e domnul not~răş~ 
CII cei/a/fi Mlltari, că prnl şi_ ':a ZlU.a s?:otel!tor se apropIe ŞI 
ati btJtut joc de "oi şi de dem- d~ scarmaneala nu va scăpa. Iar 
"Uatea noastrtJ· Iară duPtJ a- pâna atunci, ziarul nostru il va 

[n ce priveşte un articol SEm 'iu 
nat el. p, Crivaţ', în ziarul -Eea· 
ul~ din Ai'act, cred că dupa re .... 
zolutiunile adoptate de către con· 
gresul international agricol şi dl 
care semnează acest articol, va 
fi edificat şi va întel(lge că nil 

putem să avem mici socoteli .şI 
interese într'o problemă aşa de 
importantă ca lransformare<t.ol 
învăfămânfului primar în invăiel 
tământ agricol, alunci cânoel 
această problemă şi a însuşit-atul 
în întregime dl Mosse, preşe-M1 

dintele delej[atiei franceze. fos&ill 
ministru de agricultură. şi all(J 
lradus·o în rezolutiunea recen-d 
fului congres recomandând lu hr 
luror tarilor agricole transfor.răl 
marea invătământului primar)u 
în cel agricol. 

ceea, trimite pe tl]ti bmtdifii ·onora". o. p 
dilt minislere acasă (tJ; cari .... - ..... -.... ........ ... 

Ştiri. politice 
'''' /UU'emltf "im;c şi doar in
caseaztJ /teciie de tltii pe /tină) 
trimite.I la palatele lor, ftJeule 
di" truda şi ditl st'irăcia noas- O:gdnizaţia liberală (guverna
trtJ, ;0.,. acolo sus. 111ajeslale, mentală) din comuna Zărand şi-a 
ftt stJ tronese cinstea şi drep. dat demisia in bloc din partid, 
lalea Ţara "a ctJdea cu frun- " . I N t +~ ă . 't" 
I A ItJ A ă I p'. / 'ltJ cerand inscrierea a a.·!:lr ni .. 1. ea Inr"n . a ,efODre e"~ - . 
,iei Tale şi '1'e va preomtJ,.; Dl Secretar general al ogam-
ca pe Dumneseul ei ~ zatiei din judet, Or A. B01ioc, a 

Ion Mara 'confirmat noua înscrierea. 

rllor redactorilor el. Alexandru 
Mocsonyl şi am!cli său politici 
Înfllnţară ziarul "Drapelul" dIn 
lugoj, care ca şi ~ Dreptatea· a 
servit cauza naţională in spIritul 
IntransIgent a lui Alexandru 
Mocsonyl, cu cinste, bărbăţie Şl 
demnitate. 

La inceputul veacului currnt 
se produce in atitudinea POlll1că 
a românilor din statul ungar u 
importantă schimbare. In adu
narea alegătorilor români din 10 
Ianuarie 1905 la SI b!u birui cu
rentul activist, ce-I reprezinti şi 
sustlnea in Ardeal dda inceputUl 
ereI constitutionale angare. (1865) 
cercurile clerlcale din S·b'u. ia 
frunte cu marele Andrelu Buon 
de Ş~guna. şi apoi urmaşii lui, 
având ca ziar de propagandă 
activistă ,. Telegraful Român· or
gAnul oficial al Mitropoliei, iar 
epoca pOltmemorandlstă ziarul 
"Actlvltatea" din Orăştie şi in 
urmă" Tribuna POP'JrU!tl\-, mal 
apot li Tribuna" din Arad. Faţă 
de acest curent tlnensc Ale
xandru Moclonyl fă llâne pe 
U.ngă hotărlrl1e ae pasIvitate ale 
conferinţelor Daţional~, ce se 11-
Dură in Intervalul dela 1881 -
şi până la anal 1893, când par-

1 

tidul dedllntat fIInd nu mal pu- ştllor regretatul Vasile Goldlş. )8 

tea ţine măretele sale coogrese lntrând activIştii in laptela\~ 
de mal nalntC'. electorale. Alexandru MocsoDylm 

A::~asta era şi atldudinea 0- avu o at,tud!ne concUlantă şdu 
fl;:lall a conducerII partidului. binevoitoare. Se bucură din ini.{.u 
"Eu suat de părerea nestrămu- mă de blruintele electorale altdo 
Iată - it acrle la 1 \ Martie elanulul tineresc. Clndidară ş(F 
1901 preşedintele partidului, ma- amicii &AI poHicl, in frunte CIilU 

rtle luptător national Dr. Ioan Corlolan Bred\ceanu. Celor ccpâ 
Ratlu - că trebue să pers!ilăm... sollcltară le dădu ,prijinul săulel 
in pasivitate şi mal presus de Un propag~Ddist şi candidat tl·bi, 
toate 'Insist. ca in atidudloea năr dia B hor îl multumeşlfce 
noastră politică, na se poate face pentru ajutoral material, cu CUt 
nici o schlmare. fără o !:onfe~ a contribuit la organIzarea pr0c! 
notă naţionali. Conferintele Da- I pagandet. 11 plăti chiar şi a'er, 
t'onale ale noutre. ne-au pres menda dIntr'un proces de presăyu 
s ~rii atitudinea noastră până * bil 
aci şi de concluzele acestea a- Attxandru Moclionyl a fost I.l~D·l 
vem să ne t!n~m. până va fdce factor de mare valoare şi ii 1 

vre'o schimbare tot o conferlotă v:aţl noastră bisericească. Er;sa 
naţională, forul nostru suprem: membru in toate corporatlunllfC 
Roagă pe Mocsonyl să· şI biserice,tI, in(:epând ca modes lr 

spună şi el cuvantal său autorl- tul corn tet parohial din CăpăI~j 
tatlv şI d-şl preclloeze părerea, naş şI până la Constatoral MIS
cum va afla de bIne, ceeace tropolUan ,1 Congresul nattooilC,ii 
Alexandru Moc.onyi I şi făcot bisericesc. U 
i!ltr'un articol claSiC, publicat iu Pătrunl de adevărul, că bise pi 
"TrlbQna" din Sibiu. mlllUnd rica noastră Ulţlonilă "Iste pa,Fi 
pentru menţinerea pUlvltăţ1i, pâ- tia integrantd a românlsmul~ m 
nă când partidul DU va fi repus genuln", valorosul său aport in pi 
şi l!bertatea sa de actiune telectual, moral ,1 material pen m 
conUscată de guvernul maghiar. tril fortlficarea acestei "condiţ' dE 
ŞI rlspuose Îa numele activl- de viaţă a poporulUi român· _m 



Campania electorală 
-Un interview al dlui dr. Sever Ispravnic, preşedintele GeorgiştHor .. Decla.raţia dlui Aurel Blrtolon~ 

Manifestul Naţional-ţărănist 
~: - Situaţia politică înainte de alegeri. Perspective -
.8 I 
~iterview CU dl dr. Sever Isprav-I Ce ne declară . I 
.Şi·C , şeful georgiştilor din Arad d-l A. Blrtolonu 

3. Iuliu Grofşoreanu, pensicl13r 
Gatşa. 

4. Dr. Cornel Buştea, advocat 
Chişi neu, C riş. 

,t~i urma eunosculelor relaliilor '1 Ce pels,IJfctive eb'ctJrale aveti? 
~~.rd8te djntr~ ~ele do~ă paJti~e Cunoscând insufleţ!roa şi cre
ai ral~ am b g8S11 y de ~me sa d~a: dinta partizanilor, nădejdi18 nu 
a-I sa .vo: ea.:'c~ 8CI una ",n pot fi decât cele mai bune. E la 
n_fractt~n~, cacI pe cealalla o mijloc Însa presiunea şi interven-
re em zllmc la lucru. tia ce o face. şi o va face fără 
m le-am p~ezent~t asl!!;':l la i'id;~ a alege mijloacele, partidul gu-

Sosit din Budapesta, unde a ;' ca sa ne faca un manifest pe 
participat la congr,sul inier- f placul colaboratorului său Vulpe, 
national agricol, d. Aurel Bir- ~ după. spatele car~ia îşi ,ascunde 
talonu, v. preşedintele organ;· ~ răspunderea. NOI nu ştIm face 
zatiei na(·ţărăniste din judetul ~ alt manifest decât scriind şi ară
Arad, referitor la alegerile de ~ tând ~ealit~tea, .Sau vrea d-I pre
Luni, ne~a declarat următoarele: ~; fect. sa sCrlt:'m In a~e~t l!la~lfest 

cLupul paru-şi schimba, dar ~ c~ Judetul tre~ue ~a fie Inc~ntat 
năravul ba", Liberalii aveau timp . ca at:e _ oamem atat de desmte
în opozitie sa reflecteze asupra .• r~sa.tl In fr,unte CU d I Vulpe" car~ 
motiveior pentru care şi-au per- s? fte l~a!1 .de exemply, cmstel 
dut autoritatea şi popularitatea. ŞI .o,memel. In tot cuprmsul.aces
Credeam că au invătat minte şi tUI IU,de! ŞI Ca!l cumuleaz? ~u 
fiind la putere vor intelege ca m~mal ~ele m~l fmr.n0ase ş~ d!s
nu pot confisca şi situi vointa stmse. msuşl~',. CI ş~ o serie 1II~ 
unei tări. Chiar cu acest prilej, treaga. de SlUi?e" In ~efavorul 

5. Ioan Bogdan, agricullor io· 
saşel. 

6. Nicolae Adam, agricu rar 
SânnicoJaul mic. 

1. Ştefan Kramer, agricwlor 
Sântana. 

8. Ioan Duşan, agricultor Po· 
enari. 

9. Toader Lustrea. agricultor 
Cuteni. li. I,:;pravnJc cerand sa ne r ysrnamental, lucruri ce pot dena. 

Irt da :. _ _ tura vointa aiegatoril~r, aşa precum 
. rtetl necesare alegtrJle Judete o -tim din trecut _1 la COl trebue 

li. • t . l 'i ? v , v , 
:ă ne acum in OlU vert sa. ne aşteptam ŞI pe viitor. E .Ia : 
te fu, h eJtarât .M - .nu Iluma! mijloc, ceiace toată lum~a o stle, 
m' C<luza anot1mpulul, el şi dIn presiunea celui care deţine pute 
m ~vul că ele l'e fac sub un re· rea vremBlnică, opera nefastă a 
r>- 1 de cenzură şi stare de ase- guvernului. 

10. Pavel Buduiu·Cioran, aJri • 
cultor Comlăuş. 

11. Iosif Pacurariu, învăţător 
Savârşin. 

12 .. Valentin Palfi, agricultur 
Chişineu.Criş. 

II.' utfel că voinţa alrgătoruiu, Nadăjduim însă că se va manl' 
IU se poat~ manIfesta lIber, ne· festa în favoarea noastră con
şi /fată. Şovălrea gllvernulul se ,tIinţa românească deoarece fata 

cu durere am constatat, că nimic acestUI nenorocit Judet? 
13. Aron Zopota, agricultor 

Regele Carol. 
] 4. Gheorghe Mladin, agricul

tor Chier. 
e. t ŞI dIn aceea că alegerlle D~ de celelalte două liste imp!striţate 
rn. fac it] tot cuprlnlul lărll, CI cu minoritari noi am deoulJ o U
)_ aal îo unele judeţ~, unde gu· stă curat ro~âneasc:', fidel prin, 
t>Î nul Dădăjd~leşte rezultat sa~ cipiului enuntat de preşedintele 
:u Icător graţie aparatuluI ad nl- nostru dl. George BtAtlanu, că. in 

n'au invatat din trecut şi acum Se înţelege că fată de astfel 
partidul iiberal a rămas tot aşa de samavolnicii noi suntem pre
de abuziv şi sectar, ca pe vrEmea veniti şi nu ne suprinde din par
satrapiei foslului prefect Geor- tea acelora cari o viaţă au ştiut 
g2SCU, de pie amintire. să guver~eze pe astfel d~ l,!let?~e 

Ne-au confiscat manifestul pen- reprobablle. Pe~tru n~1 Invata .. 
tru alegerile judetene, pentru t~ra este, numaI ca sa _le ~ph
simplu motiv. că În acest manj. c~~ la randul n,ostru masun po

15, Ioan Vormittag, agricullor 
Glogovaţ. 

16. Gheorghe Dragan alui Ma
r;an, agricultor Nada b. 

11. Pavel Cosma, agricul~or 
AdUla. ·.tiv, folosit !ără prea mult tara românească românul trebue 

J- rpul\pelotru ajungerea scopu- SA administreze. iar străinul, de 
II. ,r po tt ce. neam să asculta. Imperativul ace-
!iÎ tce nu s'a puful face blocul sta. aci la frontieră, este un co 
III românesc? mandement de care am tinut şi 
'8 lm mai arltat care au vom tine socoteală În totdeauna. 
~I st ,notivele eşecului. \ . . . 
)_ Irtidul guverna menta' Durata consillulUl? 
;8 a dorit În mod sincer I Foarte IcurU, !t'gată de viata 
18 ;.lizarea acestui bloc. I guvernlllul. 

a clautat să asigura Ar fi de dorit ca act la fron
tla!t0rarea t ~ tur. o -: tlerli, la Oradea şi Timişoara, 

-Irtldelor romaneştl, ,. precum şI dealungul intregei DO"

căutat aă strec?re slre garanit' să existe o politică 
l inoritari pe listă, .m· a frantarHlor: o politică româ
- •• jurări cari au dena- oească de consoltdare ,stărilor 

.. al caracterul listei, de lofărlre a elementalul rom:\~ 

18. Pavel Gr<'lda, agriculior 
Târnova. 

19, Gheorghe Crişan, agr:cul
tor Pauliş. 

20. Gheorghe Mornăilă, agri· 
cultor Şimandul de jos. 

21. Adrian loti, agricultor Sâm
bateni. 

22. Mihai Vortan, agricutlor 
Covăsinţ. 

23. Ioan Poleac, preot CH-

fest în loc să lăudăm guvernarea tnvlte de corecţlUne. 
dezastruoasă, dezorientată a libe- Il ce priveşte acuzatia din ma· 
ralilor, am criticat metodele şi nifestul liberal că ni s'a facut 
Sistemele Învechite şi abuzive propuneti onorabile să mergem 
prin cari ei conduc şi acum sta· pe aceeaş listă şi cu semnul lor 
tul şi judetul. Nu am atacat în in alegeri, apoi cred şi eu ţă 
acest manifest niei Dinastia, nici le·ar conveni domnilor liberali 
forma de guvernare şi forma de să se afişeze cu noi pe aceeaş 
stat cu nici un singur cuvânt. listă în fata poporului. Ar fi Însă 
Totuşi a fost suprimat întreg ma· o abdicare dela demnitatea noa5-
nHestul, făra nici o bază de drept, tră ca partid, dacă noi am primi 
pentru simplu motiv, că nu-i con· o astfel de colaborare Înainte ca meiu. . 
vine triumViratului cocoţat in frun- partidul lIberal să·şi fi revizuit 2~. Dr. Avram Ursu!lU, advocat 
tea judetului ca activitatea lui să II complect sistemele odioase de Pecl.:a. . • 
fie criticată. I-am cerut d-Iui pre- gâtuire a gândirii şi de a se trans., 25. Ştefan Bodea, agncuk)r 
fect de judet ca sa puie pe cineva I forma într'un partid democratic. I Almaş·O I B- . d t 

26. r. oan aneşlU, a VOCa adArnicind scopul ini- nese. Dela acealta politică să nu 
... că a fost _,a, s'a se abată nImenI nici acel de azI, 
;zut 'ii din aceea ela oicl acei de mâine. Noi vom lap-

Il irtidul guvernamental ti pentrn realizarea acestui de-
Manifestul Naţional-tărănist l Ro;~~eZenobie Brădean, preot 

• Burtici. 
1 • consolat repede fă. siderat d~r cerem inţelegere şi Partidul national tdrdnesc, 01-

ind frăţie de luptă Cu sinceritate dia partea celorlalte ganlzaţia judetulUi Arad, a Jan-
inoritarii, ziua urmă- partide saf pentru alegerile judetene ma-
tare ruperii tratative- ni/estul de mai jos, 

~··Ir. Unde a fost atunoi t' iii. "'$$- vvn .... Venind liberalii acum vre-o 
e ,nvingerea 'ii sinceri.. şapte luni h cârma ţării au di-

Itea? - Ce seriositate Ţărani! ... 1.. bonaţi ! solvat consiliile comunale şi ju-
1- avut Înoerc_rea? detene liber alese de voi şi a 
~ rm vă inchlpuitl o conlucrare "Inainte" pus în fruntea voastră c031isiile e cu partidul /.beral? interimare nu din gospodarii şi 
1] Fără sacrificarea principiului, ca 8upliOlentul fruntaşii comunelor şi judetelor, 

., Gura Satului" ci din agentii lor electorali. 
)- 'ă dimlnuarea demrt\tăţli res- Rezultatele acestui sistem il 
~ ctând o hotlirâre. Redacţia şi ftdmlnistratia Eminescu 18 vedeti fiindcă îl simtiti. 
1- _. ---------------------~------------ In loc de bună gospodărie în 
e m o privea el - I au câştlgat râtor_ Memorabile şi pururea administrarea averilor publice 
e ull eternel recunoştiDţl. actuale vor rămâae cuvântârlle I este bunul plac, La aplicarea le-

Alături de unchiul său An- sale dela lostalarea (889) t'pls- gilor înainte de toate primează 
i- elu Moclonyl şi ceilaltI mem- copu:u~ academician Ntcolae Po interesele de partid. 
t- II al famHlel sale, se vrednici pea din Caranstbeş, la anlver~ In loc de politică agrară în f~-
t.! marea dlltlncţfe de a fi DU- sarea unul sfert de veac dela vorul tărănimei, cu susţinerea 
! .. lrat intre c\tltr.>rll rdavlatel moartea marelui Andre!u Şa· preturilor produselor. tărăneşti ei 
i·· lastre Mltropolt11 ortodoxe din guna, (1898) la Congresul tlec- duc o politică de scădere pre· 
!- 'deal şi a măretel ei catedrale toral din 1898, scrisoarea c: o turilor produselor voastre şi fac 
ii D S;b'a, contribuInd la clădl- adruă eplscopalal Ioan MeţlQou politica de sustinere a preturilor 
l~. ei ca 60.000 coroane aur. Ia I nstaJarea sa de mitropolit produselor industriale şi comer-
1. fost preo:upat de problemele (1899). Ia care din pt'I~!na bO~-1 dale. 
i tale ale bllerlcll noastre na· Iei nu a patut ~aJtlclpa. li1 In loc de aplicarea unei con
;}. ~nalt', it] toate zilele vietII sale toate aceste eman&lll de splen- versiuni largi şi democratice şi 
- la soluţlooarea lor norocoasă. d!d~ gând!ri şi concepţII despre automate ei au ştiut să va lege 
~t vremurl grele când tiri pas biserică şi "sublIma el misiune mâinile de termene fatale, cari 
J 'eşlt, ori lipsa de prevedere şi cultural~", Alexandru Moc,or·Yi sunt in favorul băncilor lor, iar 

oderatlune, puteau 6ă aibi con. ni se lnfliţlşează in. Ipostazul pe voi vă apasă. 
• Iclnţe fatale penlru antonomla unui apologet al credintei orto- I Apoi şi mai mult vă a-

)astră biserIcească, atât de doxe ,1 al concepţiei creşt~ne pasa acele 450 mihoane pe an 
!~ nit temută şi InvidiatA, - !n- deapre viaţa, al unul apărător cu cari guvernul liberal rasplă. 
i ~Ilgenta sa sclipitoare, erudIţia aprig al autonomiei şi C?nstltu· teşte băncile de pierderile con. 
e-, fără seamăn, spiritul săa de ţi,el democratice, cu care IDţelep· versiunei. 

CIUDl'a preVăzătoare a marelui _ 
ltrllndere obiectivă a realltăţl- Şaguna tozeltră şi ratări blse- _ M~lta lume c~edea, vorb:lo~ 

• tf şi • sltuaţllor. a avut UD rol nca luptAtJ.re a românilor or- laudaro~?e. ale hb~rarllor, ca el 
'i lvărş!tor. La alejferlle de epis. todoxi din Transilvania şi Un- au soluţII ŞI ~eacu.rl p~n".ru. toaţe 
- 3pl ,i mitropOlit!, cât timp garla problemele ŞI bohle tam, ŞI abIa 
- Iintei lui ageră, Inima SI ge- ' • după un jumătate de an SI;! vede 
• eroas! ,i înalta sa autoritate _ __ __ _ că n'au nici o competin!ă să con· (Va urma) I 
.. torală Insplrau lucrările slnodu· Citiţi! Abonati! RăspAnditiI ducă ţara. n'au nici o soluţie sal-

II eparhlal din Caransebrş ,1 Ziazul: vatoare pentru nevoile lâranime;, 
le Congresului national blserI- ain a." nte,) dar cu atât mai mare le es1e 

Il tsc, - a fost un factor hQtă- pofta de a sta În fruntea voas' 
i 

:J~ , 
:,. t 

tră cu sila pe litru a,şi satisface 28. Florian Popescu, învăţător 
interesele meschine şi a se Î'T\- Târnova. 
bogaţi. 29. Dr. VasiHe Voştinar, ,;,;i-

Acest sistem introdus din nou vocat Ineu. 
de catre partidul liberal după 30. Dr. Petrila Petica. advo~at 
câţiva ani de opoziţiI:! trebuie sa Arad. 
fie curmr1t prin vointa şi prin ........ ' ... -........ '-.......... , ............ , .......... - ......... 
votul vostru. 

Situaţia politicA 
in preajma alegerilor 

In ziua de 25 Iunie veti fi 
chemaţi în faţa urnelor pentru 
a va alege consiliul judetean, 
menit să administreze acest fru· 
mos judet. Alegerile de mâine ne daU pri-

Partidul Natlonal- Ţardnesc, kjul de- a verifica forţele parti· 
conştient de raspundfrea mare ce delor ce candideaza. 
o are pentru pd~trarea aleza- DUPĂ CUM SE ŞTIE, LUPTA 
mintelor democratiei româneşti şi SE VA DA INTRE 3 PARTIDE 
conştient de puterea tdrdnimel, ai MARI ŞI ANUME. 1. PARTIDUL 
cdrui reprezentant este n'a Ideul GUVERNAMENTAL IN CARTEL 
pact cu nici un partid politie, CU UNGURII ŞI ŞVAB!I; 2. PAR~ 
vrea, ca voi sd vd pronuntaţl în TIDUL NAŢIONAL, ŢĂRANESC 
viitoarele alelleri eli gând curat ŞI 3. PARTIDUL NAŢ.·LIBERAL 
pentru partidul vostru. (GEORGIST). 

Partidul Noflonal- Ţărdnist a Ne,reuşind ~IOCll~. ,românesc, 
intrunit pe lista sa pe cel mai de (motivele ~aman a ti dlscutat~ pe 
seamă reprezentanti ale diferite. larg de Ziarul nostru) partidul 
lor paturi sociale din judet. gu,verr:am.~ntal . a ~ăcut pact cu 

Nu Vă promitem minuni dar Ilm~or.'tarn aSlgura"du,şl astfel 
vă promitem, că averea judetu' malontatea. 
lui o vom gospodări cu cinste şi Dacă numărul voturilor ce 
omenie iar legea o vom pastra se vor exprima va fi de circa 
şi o vom cinsti. 80%. liberalii cu minoritarii vor 

Suntem încunoştiintati, că 3dollua 18 mandat~, rest!ll, dA 
ministraţia face de pe acum pre· ~2, urmând si f •• im
siuni pentru a vă influenţa voinţa părţite d~ c.le două 
şi a schimba În favorul partidu- . mari partide de opo
lui liberal rezultatul urnelor. I zi ţie: naţ.-tărănesc şi 
După atât ea samavolnicii şi I georgist. 

fărădelegi ce vi s'au aplicat pană Trebue să anticipăm că fată 
acum veti şti să răspundeti prin I de trecut aceste partide vor avea 
votul vostru. I mai muite voturi. 

Lista PARTIDULUI NA 710- Lista liberalilor geoTgişti fi· 
NAL- ŢĂRĂNESC, care este lista ind pur românească: gogiştii, 
No. 2, are ur mdlorit candidaţi: extremiştii, - sunti'm informati, 

1, Mihail Cosma, protopop ort. vor vota numai cu această listă • 
[neu. Rămâne ca verHicarea s'o fa 

2. Aurel Birtolon, agricultor cem in noaptea de Luni, când 
Conop. se vor despoia urnele. 
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Partidul naţional-liberal de sub conducerea d-Iui Gheorghe Brătianu, organi~ 
tia de Arad, a lansat pentru alegerile judeţene din 25 Iunie următorul manifesi 

Frati . Români, 

( 

\ 
• '. . I 

faşilor săi iluşhii: este bărbatul de stat, cumpănit ~ 
hotărât, omul care ~ştie ce vrea şi merge pe drun; 
drept, căci "drumul nostru e acelaş ca până acuma: fărA 
cotitură şi fără şovăire cu conştiinla deplină a dat~ 
riei implinite şi a prevederilor realizate" - spunţ 1 
dl. Gheorghe Brătianu. I 

In ciuda tuturor greufătiJor ce le-am infâmpina~ 
partidul nostru s-a afirmat ca partid de guvernământce 
fiind aşteptat să preieie conducerea (ării la toaffSp 

. 1 d d '" ~ O ~ laOl crIze e e guvernare e pana acum. aca nu aOapi 
ajuns încă acolo unde vrenlurile ne vor aduce curânqrn~: 
aceasta Înseamnă că noi avem o credinfă şi un pra,i n' 
gram dela care nu renunţăm de placul nimănui. NO:u~ 
ştim -. d,in ţrecutulJn~nJaşilor .conducăt?rului . n~strte s 
stimat SI IubIt - ca fara convIngere ŞI credinta n~l 11 

se poate realiza ninlic serios. :~ 

Fraţi Români 
ani 
lent 
lisp 
lan 

Candida1ii partidului ':l~~tru p.e~tru a'ege~d~ 
riie judeţene sunt vrednicli romani:' 'e 1 

Ion. 
l. Dr. Sever Ispravnir, advocat, Arad ~~~ 
2. Gheorghe Popa, agricultor, Tauţ i re 

OHE01WHE BRĂTIANU. 3. Ioan Terebenţiu, preot, Oovăsinţ II~~I 
Veti fi auzit poate că partidul guvernamental ne-a -l. Dimitrie Olariu, revjzor şcolar în pensiune, Ara$sc 

Învitat, ca Împreună cu toate partidele româneşti să 5. Iancu Stoinescu, agricultor, Cicir ~~; 
depunem o singură listă la alegerile judetene. De 6. Ioa,n Boc, agricultor, Buteni : Rc 

aceasta propunere noi care suntem Însuflefiti de o 7. Dr. Alexandru Lazar, advocat, Chişiueu-Crjş ~o~ 
credintă nationa1ă, ne-am bucurat, gândind că astfel -_. 8. Nicolae Dumitru, agricultor, lVfâsca ',' - 1'-fls 

vom da judetului acesta românesc un consiliu jude- 9. Dr. At. Brădean primmedic jud. în pens. Arad~~~~ 
tean românesc. Pe urmă am aflat că partidul guver- 10. Petru N egrău, ag~icult.or, Socodor . . :n: 
namenfaI nici de data aceasfa nu a fost sincer, de- 11. Teodor Don-Bălu, agrIcultor, Curhei .im 

oarece pe aceasta listă comună nu luau parte foate 12. Teodor Demşorean, agricultor, Cuvin .....-
partidele româneşti, ci erau puşi şi 4 nemU, aşa că 13. Pavel Dâ,rlea, profesor, Ineu i 

nu mai putea fi vorbă de un bloc rOTTzânesc. Am 14. Traian Şerban, agricultor, COYăsinţ j. 

denuntat afunci inlelegerea nesinceră, şi ne-am ha- 15. Dr. Simion llIlhnt, advocat, Arad : T(] 

iărâf să mergem la luptă singuri, cu credinfa noastră 16. George Şiclovan,' proprietar, Şeitin ~un 
românească. Deviza noastră e: aci la frontieră româ 17. Nica Ratiu agricultor, Târnova f:l~~ 
nul trebue să administreze, iar străinul de neam să 18. Gheonrhe Ardelean, agricultor, 1Iacea aste 

J 
'

v hat 
ascu te. 19. Dr. Victor Săbău, advocat, Radna eul c 

Că ce neserioasă a fost intentiunea patriotică şi :l0. Vichentie Oa.tana, Înv-dir. Hălmagiu i CI 

românească a partidului guvernamental, s'a văzut a 21. lot,a Dehelean, agricultor, )Iiniş Îletă 
I ~~ doua zi dupăce am denuntat pactul: partidu guver- 22. Gheorghe Tămaş, agricultor, Zărand Una 

namenfal a făcut frăţie de luptă cu ungurii şi nemtii. 23. Ioan Că1imar, comerciant, Cermei ~s:~ 
Aceasta arată că acei cari sunt la cârmă nu sunt 24. Dr. Aurel Demian, adyocat, Arad leroll 

d d d t . Fult. oameni e convingere, nu merg pe rum rep ŞI 25. Ioan Buşa, agricultor, Ha,lmagiu 1 o 
românesc - lucruri pe care noi cu părere de rău 26. Teodor Golea, agricultor Hălmăgel lel~c 
Je vedem nu Întâia dată. 27. Romul Taucean iunior, advocat, Chişineu-Criş~~ln 

Plecăm la luptă deci singuri, cu credinte~e şi nă- 28. Dimitrie Drăgan, agricultor, Nădlac r w Âr 

dejdile noastre bune. Conduşi de dl. Gheorghe Bră- 29. Ioan Barbatei, agricultor, Alm8ş :~I~~ 
tianu vrem să redăm partidului liberal şi tării noastre "30. Dr. Gheorghe Sârbu, advocat, Arad sen(] 

dragi aceia strălucire pe care le-au avut când în Acei cari doresc binele lărH, binele judetului te~~~ 
fruntea guvernului era Ion şi mai apoi Ionel Brătianu. acesta românesc, bineJe lor, - trebuie să voteze pe:~~(] 
Aduceţi-vă aminte de mândria şi bunăstarea româ- lista cu semnul iCirlo 

nului de pe acele vremuri: gânditi-vă la zi/ele amare '~~~tl 
de azi - şi îndreptaţi-vă gândul către speranta nea- 1 1 1 lui c 

mului românesc - fiG·uhl celohr RdoUi mari Brădtieni: . :~~l: 
profesorul universitar eorg e rătianu - con ucă- Ide 1 
forul partidului liberal." trei linii drepte ca stejarul, trei linii drepte ce sim- :~~~~ 

DI. Gheorghe Brătianu, prin faptele sale de până bolizează pe cel trei mari conducători ai partidului stric, 

acum a dat dovadă că este urmaşul demn al înain- liberal: Ion, Ionel şi George Brătianu. .cin~; 
iprlnt 

Strigaţi deci şi voi ÎD1preună cu noi: J~ui~ 
Trăiască Partidul Naţional Liberal condus de dl Gheorghe Br",~~~l 

tiana, urmaşul demn şi stimat al marelui Ionel Brătianu! J.-P. 350 0 
pl 
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