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(ckhardt... spre Geneuil 
IDI Diplomatul Ungariei .marele" hora, fireşte, cici nici d. de 
-ckhardt, În drum spre Geneva, Eckhardt, nici vreunul din Se~ 
Ii~ oprit la Viena, unde a ţinut menii sii n'au avut nimic de o~ 

1; Opereta . Ardelenilor 
şi fetişlşti ai persoanet, ce vrea 
in definiti\1 dl [uliu Maniu? ,. " 

Pe ce cale să- J urmăm? ' 
De zece ani nu auzim decM 

acelaşi cuvânt stereotip: .demo
cratie-. Lonflictul Maniu-Vaida 

ar, h ă m ~ n fă r il e de pre
da Dr. DANTE GHERMAN facere ale Româriiei Mari,ln 

'conferinţă. O conferinţă cu biectat faţă de revoluţiile nenu~ 
Cntecul vechiu al Ungariei: revi- merate, sau articole de jurnal cari Cu douăzecişicind ani înainte, 
-""onismul şi pacea, A pledat pen· nu contenesc să reclame recon. un grup de tineri universitari, 
.. 'U teza revizionistă, susţinănd stituirea H Ungariei integrale" _ izgoniti din galeriile parlamentu-
~ntru' nu ştim a câtea oară că excercitând de concert cu Aus- lui unguresc din Budapesta pen· 
u va f! pace in regiunea dună.- tria egemonia in regiunea Dună.- tru aplauzele noastre tinereşti, 
~ană atâta timp cât pusta Un- rii. Oratorul binevoeşte să 'nte-I neastâmparate şi in~uflet~te, c~ 
~riei nu va fi intinsă până 'n leagă imposibilitatea de a redeş- care insoteam cuvantărlle Im 
restele Carpaţilor... tepta. Austro-Ungaria aşa cum ea Vaida, Maniu şi Aurel Vlad, ne 
: A vorbit diplomatul Ungariei a existat inainte de războiu. Toc- retrăgeam in suteranele tipogra· 

~ j despre Mica Inţelegere, ci este mai de aceia i se pare şi mai ne. fiei .. Foaia Poporului Român-
, constructie artificială şi precară, cesar să distrugă Mica Inţelegere, alui Birăutiu, descifrând manu· 

'JIl~ grup de state unite prin le- şi ordinea lucrurilor create prin scrisele lui Vasile luca ei şi Gol
a/:ături prea. fragile. ca tot in ace- tratatele de pace în Europa Cen- diş, corectând în zorii zilei pa
'i aşi conferinţă să spună, mai tar- trală, a cărei paznicii s'a contituit gini1e ziarului .. Lupta-, in care 

,lu, că aceste legături au devenit ea. Aceasta trebue să fie urmarea sufletul intregului Ardeal, vorbia 
tăt de solide intrucât, din Fe- politicei nouă de intelegere in~ prin rostul fruntaşilor noştri po

'1ruarie 1933 incepând, constitue tre marile puteri a cărei punct de litlcl de atunci. 
in ~sistem perificat". plecare il avem in acordul fran~ Rânduri de generatii şi·au a-
. D . p"ren' d' c . e p t c't l' n prins fortele vietii la lumina 8.-C! oua a , 10 an s oa e ~l a la ... 

Ufllonstata opinca străludtului orator Şi 'n faţa austriacilor, in frunte cestor faruri, cari luminau lup· 
at~ O judecată asupra efectelor în~ cu însuŞi Cancelarul lor, aşa a tele nationale a românismului de 
I ~legerii franco-italiene, i-a fost I vorbit oratorul calificat al vecinei dincoaci de Carpati contra opre
,;c,eu de formulat, cu toate ca e j noastre dela Apus. siunei, pentru ca astăzi, evocând 
~:,···..,.t'dpaţie a drumului spre i- Cuvântul d-Iui Eckhardt. vân- grandoarea unităpi de gândire şi 
IIIIJIIblrrl ~sat de-d-.~ ~ turat SfX~ toate colţurile lumii, actiune dinaint1l .eu un sfert de 

, Acest ideal Se poate astfel reI e un augur al idealului ce-I vir secol, să asistam cu desgust şi 
"f ':':"uma: o Ungarie cu 12 milioane, sează acest trimis al Ungariei, la durere, la spectacolul decadente!, 

le locuitori - asta: ca intrare 'n I Geneva? MINAINTP pe care Ardelenii Il oferă in po-

ea o ..... "Ia .. ., litica României tntregite. 
ea & VI .......... I Este. ca şi cum ai privi la dă-

STELE VERZI râmarea unui templu, la nărui 
rea unui crez, pentru a-l înlocui 
cu vulgaritatea zilei ,1 goliciunea 
omenească. 

Bietul clolaR 

~ ~ National· lat an/ştii. din Arad 
g mI la cllNe. D/vlzati In 2 - 3 
rrftlbert, lot. Ia chJb, ,'au spurcat 

~ IRU pe altII mai rdu decOt bir
~:arli .. Cauza? - Bietul eloI a n. 

~ Acetaş soarld O are şi vechiul 
'arild liberal din loc. Aici, tnst! 

1Ol't ,,'ucreaza" unit pe a!ţli mal ca 
ci-1plom 'llit,/ard InJurU şt sudalmi. 
, Callza? - Au/al c l o IaD. 

doilea, ndscut tn zodia porculal, 
e Inscaunat intran nou post zras. 
unde repede poat, devenI, - dm 
sarac ce era odatd - .om bo
za'-. 

Mare eşti Doamne ,i minunate 
sunt lucrurile Talel 

In i'dd/na Aradului ne· ai dat 
tot felul de vieluttoare, printr, 
cart şt cam ele o n t, numai ca 
sd n. protesteze cetatenti cd In 
vIata lOT aşa specimene n'a,. mai' 
vdzut. halah 

In masele fărănimii noastre 
ardelene, ca şi a păturei de căr
turari, conflictul politic a celor 
doi fruntaşi ai vietii noastre pu
blice, a trezit acel reviriment 
psichologic, că de pe soclul ve
neraliei obşteşti, două figuri au 
fost aruncate in noroiul politi· 
cianismului românesc. Semnifi" 
catia vrajbeL care frământă opi· 

SE W2L 

nia publică ardeleană de un timp concernul problemelor impuse de 
spiritul şi nevoile timpului şi 

indelungat. şi-a găsit o lapidară progresului, la noi se reduc nu-
interpretare in cuvintele unui tă mai la idealul d~lut Maniu:·la 
ran dela sale: .• Săceartă domnii. cămaşa şi itarii lui Mihalache 1 
dacă au ajuns la puterea. O in- Nu vedem a,ea opera t:ons-

tructiv~, de infăptuire şil-eall
treagă mentalitate şi deceptie. zare a unei refor'me In orice da-
până. la discreditare. să desprinde meniu pozitiv al viet" de Stai. 
din această frază a plugaruJui in care dl Maniu sa fie intim
nostru. De ani de zile, oameni pinat, sau să. intâmpine obsta
politici. presa, mullimea intreagă. cOle, piedeci insurmontabile, Q-

punerea oricui. '. " 
vrad şi ghicitori, să in treabă , Supararea dsale pe Constitu .. 
care este cauza· adevărată a di- tie, pe Vodă, pe Vaida'şi pe PiJr. 
senziunei Între cei doi conducă· tid, crează .atmosfera nebuloasl 
tori ard~leni 1 eare este obiecti- şi echivocă a eroului, care ştie 
vul politic, deosebirea de concep· ce vrea, dar nu spune, poate, dar 
tie, program, pe care in alte nu vrea sa facă. . 
State fiecare om politic de marcă, Ambiguitatea sau concentra .. 

rea aceasta prea indelungati, 
o fixeaza. în conştiinta opiniei prindea In ttmpuril~~ când, toatt 
publice, orientează masele şi for· conceptia noastră pOlitica de sub 
mează educatia politică cetate- dominatia ungureasca, era de 
neasea? ordin ,nalional·sentimental, cu~r~ 

Deoparte, teoreticianul Iuliu trenuri din plarşul lui And'rei 
Mureşanu. ,- . -1", 

Maniu. cu neprecizarea unei ati- Dincoto, Alexandru Vaida.· Voal 
tudini, nici in sus, nici in jos, la vod, omul realitatilor, persoana 
dreapta sau la stânga, cu abli- grata, aulică de pe ,vremurt~ lup. 
nerile dela incoronare, dela ser- tatorul activ şi impetuos, tncu~ 
bările r.omemorative alul Avram brat de acolitii de camarită Tilea, 
Iancu, pentru şi contra Restau. Mirto, etc., C8!.e nu .s~ .hazar. 

. . . dează in teorn constltullonale-, 
~at~el. contra sceleratel noastre aşteptând cuminte. st vină' la 
legi electorale - care scoate de, I putere, cu Sau fără, prelettulpet 
puta1ii gata, Intocmai ca o ma- Jjiiel din Bucureşti. ") 
şină, cârnatii de porc şi in schimb Şi atunci, hartuiala Maniu· 
obsedat de idee alegerilor libert", VaÎ~a, pri~it,ă de noi sub; aspec, 
şi ndalsificarea voinieL obşteşti. t~1 IdeologIei ma~elor cetăteneştl 

. dm Ardeal, ca ŞI a postu1atelor 
Monarchls~ declarat, care v se re- politice de astăzi, . apare ca o 
trage în fiecare an, suparat, In farsă neinte]easă,lăsând 'regre
cortul dela Bădăcin, ca protest tul general~ pentru' cei eare -au 
simbolic şi cu vorbiri nerostite, ţost cu dpuăzeci ~i c~nci ani i,na,,: 
cu tipărituri impărfite clandestin. mt~, luhu Mi3m~. ŞI AI~~andr~ 

Valda, indrumătorn conştllntei Şi 
Astfel formează Dsa curente de actiunel românismului de :din-
idei şi convingeri in masele ce- coaei de Carpati, debutanti azi 
tăteneşti. In opereta politicianismului. din 

Ne intrebăm atunci cu drept România Mare., ; 
cuvânt, toti, inafara de idolas1rii Dt. DANTE GHERMAN 

ICO Prin urma", aceste doua pa,.· 
:el1de, pe toata IIniaJ luptd ptntr. 

In I/nzur Ideal: blntle ţdrii (.a
euQca Ifard/ •• ,) 

Religie şi Ştiinţă 
~ c.ioşilor ,ari vin din toate partile ' de o pânză.. AŞi1 că gi~giuJ .. ~ 

lumii să-I privească.. păstrat nu numai urme?~ ~âng! 

an. Uit" ponl nu e POpi 

p Niciodata nu s'a potriVit mai 
JJlne expris/a aceasta. loarte popu, 

ul.ara dtall/eI. ca ,t acuma Dar In 
I.0c de popi sa~1 zietm pe nume: 
cellzurA. 

Il! Ar urma decI. cd: uite etnzura, 
·zin. e cenzura; txilta cenzura, na 
?rlxlsta cenzura: va IJ eternd un
,{iura, se va slsta cenzura .. 
, Un joc foarte SImpatIC ,1 utU 
l1l~UVtrnului. dar foarte Pdeubitor 
la"rtsel, careia ti caazeazd enorme 
:ăldaune, din toate punctele de ve· 
zIrPere. 
eTi C3mefponil no,trl 

h Intre cel mal ,1'41# oameni;j 
ml.Af'oduluf patern sa enumardm ,t 

pe CIt dat camfltoni: Brutus şi 
av;.omul tllei-. 
'e I Il munlm cameleoni, fiindca df 
, ,cOnd au oparut pe suprafata pa. 
U'mbntului aceştia ,I.au schImbat 
dIJlnfft'U ppJle. 
in! Primul, acuma, poarta cioc, e 
Ihrfadll1 rdu, 'alt din loc tn Joc ca 
nru:" tap " " crede In drept a se 

f mflleea fn toattclustlllru/e Al 

, 
r 
I 
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In veacul trecut, acest corp de- cum a fost flagdat IsijS, . .,daLşi 
Biseriu creştină cuprinde o 1 a fost infâşurat trupul Mântujto~ liet, martor rece şi mut, i~a fost dat l~ul rănilor. FotografU, lui" ţ;,e 

mulţime de Taifle sfinte. In în~ rului Isus căt a stat in mormân, să autentifice pe Hristos. Cu des, arată; o figQrăc.u uqne de ~g~ 
ţelegerea lor ştiinţa a adus nu tu! din grădina lui Nicodem. coperirea folografit"i in 1839, chi, in. păr. cu Q' r.ană. pe .. frunt~ ... pti
odată lămuriri, cari au intarit şi Scripturile marturisesc ci Isus pul giulgiului, pe care cu ochiul cinuită dinimpuns.ăturile .~oroar 
mai mult temelia Ş1 cuprinsul după trei zile a inviat. După in, liber abia se observă câteva pete, nei de spini, dj!l c~re se p.rd~,n: 
lor. viere giulgiul a ramas ca o scum. a fostfotografat şi răspândit în ge pe frunte in jps, Un şivoi\l J de 

Biserica nu fuge de ştlmţa ŞI pă relicvă a bisericii Dar urma t<>ată lumea. Acum se întâmplă sânge. Se vede rana din .'coaste 
examenul ei, Din contră, solicită i se pierde până În anul 1206 minunea. Ceea ce nu a putut unde a fost Împuns cl,lsul$ .. ş'i 
ajutorul şi luminele ei. Probleme- când impăratul Henri, Barbăroşie descoperi ochiul liber şi imper. urmele. piroanelor in lŢl'âni ş~. pi,.
le uneia gasesc răsunet adânc în al Germaniei l~ar fi ră pit din Bi~ fect. a descoperit placa sensibilă l cioare, urmele biciuirei, ran.a .. qe 
tabără ccealaltâ. De câteori s'a unţ in cruciada a patra. Il găsim in anul 1898, confirmată mai perr ! pe umăr produsă din frecarea ce 
întâmplat că in faţa tribunalului apoi la Besan<;on, apoi in 1350 fect de placa cu experienţa dela. I~a produs--o greutătealemnq~uj 
stiintei, biseriu să fie incoronati la Troys in Franţa. De acolo a~ 1931, anume: chipul lui Isus in crucii .. umflături şi. urme,' de ~9r 
cu dreptatea şi adevărul şi de junge la Sanit Hyppolite, apoi la giulgiul care a invăluit corpul Lui ge peste tot corpul.. '.. ' .. ~. 
câte ori ştiinţa nu a beneficiat Chimay în Belgia, unde pictorul in mormânt, prin fotografii cu pla- Important e.ste că f()togr~ 
de razele înţelepciunii divine, pe Diirer Ira reprodus in toate amă- cate infra;roşie la lumitla ultrar reuşeşte numai daci ,.giulg~ul sti 
cari le impniştie religia in gene· nuntele pe un tablou pastrat violet. în faţa aparatului. fotografic ~ 
raI şi biserica lui Isus Hristos in _ până astăzi. De aici se intoarce De fapt nu e nimic extraor~ puţin două zile. ceea ,Ge. c~Qr 
special. Mai mult Religia a fost din nou in Franta, la Chambery. dinar in giulgiu. Untul de lemn firmă alt adevăr biblic. şeder 
cuibul in care s'a născut şi a unde într'un incendiu dela 1532 cu care a fost uns trupul Măn, rea lui Isus trei zile. in mormânt. 
crescut ştiinţa. era să fie distrus. Nu peste mult I tuitorului s'a îngalbenit sub in- Se mai afirmă că tot dela Min .. 

In cele ce urmează vom arata timp Casa de Savoya. proprietara fluenta. aburului amoniacal Ce tuitorul s'ar mai păstu in biserj; 
cum ştiinţa de astăzi confirmă ex· lui, îl duce la Turin (Italia) unde transpiră din suprafaţa pielii, I ca d'Argenten.il de lin.gă Paris 
perimental un fapt de acum 1900 se afli şi acum, şi unde ]30 fier Sângele uscat sub a~ţeaş influen r tunica pe care o purta ~l!n ziua 
aoi. E vorba de giulgiuI in care care 30 de ani este arâtat crediOr tel se inmoaie şi poate fi absorbit supliciului. Supu~ ~iea ,.exitme:' 
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Declara iile d-Iui 1. Mihalache 
JoI, 11 Ianuarie, ia tln.ut ,e~ lunt aamlt tilhari, cI potcl cari I ci datorltl lai va carge lapte ,1 

dlnla comitetului judt/tan al or· ua alti mijloacele ca cari dis- miere io tară. Noi foţelegem iii 
lanizalitl naţ.·ţaldnutt din jUdt- troi bunurile aUora. sustlDem industria, dar ia prl· 
lUI Arad, ",6 prt,tdJnţia d·llli Aceasta ae lodreptAţe,te il mul rând trebDesc sllstlnuţl a. 
J. MlhalacM. ultim ioalote de· a ne asuma grlcaltoril. 

Ca auastJ Dcazlt l).,a, ti la- rAspuDderea iuvernArll. A ga- Noal program al partidului 
cut dtcloratilloartt lnJ,rtsantt, verDa nI, talemDeazl I prtface nostru, 811nt Ilgur, va schimba 
U repf(xJuCtm: total dlo temelie. ŞI ca z.ldltorll fata tărll. 

Oacl o'a, fi Ilmtlt cA prezeata Doalal lerasallm, olta,1I no,trl RăspaDderea e ca atât mal 
mea aici, el te tot a,a de atUl, trebue li Îovete doal meşte,u- mare 'o condltluni1e actuale. 
pe cam vi eate de pllcatA, Da guri: ca o manA si zidească Vrem ca atlInci cInd venIm la 
ml-.,I fi rlplt dia tlmpal atAt noal nostru lerallllm, Iar ca alta guvern si fim aşa de pregAtltl 
de preţlol. si se apere ca Ilbl., Impotriva fnc!t pAnl na terminăm progra-

MI Ilmt ca latre vechII tova· turHor. mul, să nu plecAm. 
rl,1 de mancl dela MUlce!. Drş! .,td"olU ,.".,.1141111 ",ai ."'" A", decla,ol ,4doi ,.e,;",,,.. 

• 

.. 
Ziarul • Ştirea" , care ae pretinde că aduce informaţii f 

deie şi importante, scrie Ul1 reportaj cu ocazia corudatuir 
comitetului judeţean al partidului navţărineiC din Arad, pu 
de erori ,i patima. . 

Căpăţîna autorului, a acestui articol, cu inteligenţa fOAr! 
redusă, crede ci calomniindu-mă, poate si mă compromit 
şi să distrugă ziarele ce conduc. 

Un astfel de procedeu insă nU prinde. Fiindcă 0PÎlli 
publică ştie cu cine are a face. 

Il cunoaşte bine pe "directorul" "Ştirei", un om de afl 
ceri, care nu urmăreşte decât "existenţa" sa, cu ziarul care 
apărut odată cu coloane scrise in ungureşte, şi a cărui zia 
e cel lUai murdar şi Slab din toată ţara. I 

Contra acestui criminal al presei româneşti, am in8inQ 
dealtfel. reclamaţie la Tribunal, unde va trebui sa răspun" 
de cele ce a scris la adresa mea. i 

Ion Jelecuteanu.: 

as ... N" .. ..... ,,1JltJI# ••• " , an an I cAI 
i 

Dihonia Între na1.-fărănisfij , • '1 din tlrad :: 
L 

D. 1. mlhalache orea să plece sc3rblt de cele auzite şi uăzt 
- Ce s'a petrecut la şedinfa delegatiei permanenle -; 

n locot prlatre cel mal bravi III c,s, .. G Skll"l",i, pe.'""c4 1,,1 IId",o/, da, "'O,,, incep.' 
olta,l al partldalul o_tlooaltl- "" II'. el •• le dG 6,tf"d. NM fi IIcli."eo de ,d"",,,a, •• In~ 
rlauc, luat Incredintat ci In DOM f; , ••• cel co,; o ,ti 1. tentlonăm IA ne terminăm lntâl 
tot cuprlalal Romaniei Mari, oa d4"" fI "" .e "O, ",011"k4 programul şi să ne dlsclplinăm. Dup~ exemplul şefilor dela I bru al organlzailel cu cuvinte 
exlltl o popa latle mal v!iarolli, "'*"11" ... G""M""I ocillal." Ne trebue un pr(lgram unltar şi conducerea partidului natdără. "curVă- care al fost reprimit 
mal clpabUI de mUDcl, ca ta fJa fi ,,, slo,. 'Il '.Ioc",,,"cll o disciplină unitară. Numai in nesc, organizatiile judetene din partid la stlirulnteJe:mele. 
pArtile aceltea ale Ardealalal. tJiilo"d 6.gel /1' "u"l/, u",e.. felul acesta se poate ulgura o fOfită tara, s'au luat la hiirtuială. Nu s'a lăsat mai pre Jos ~ 

Baza pe care vom iacepe lapt. iii. Bugetul IDsemoe8zA cootri- continuitate pe bazA I'guri. ne având altă treabă mal bun~ de Frumuzache al noslru, ca 'feei 
peatru dlrAmarea reglmalul de butlIIe tuturora. ŞI daci curge Inb'o ,coDversatle pe care am făcut In aşteptarea puterii la a ceferist nat,·tlirănlst din naşle 
III, care Da mal poate dllDal, girla economiei noaitre, ia ,1 Ivut-o cu d. Mussoltal. d· iii a~ doua venire. care a cerut Izgonirea cu sbic 
eliel. Stltul ca coh. Dar clnd Statul firma că mal mult poate realiza Pentru a Impaca neintelegerile din partid al tuturor neoflfilor. 

Am aazlt adineaori o vorbi oa mal are funcţionari con,U1o- DD guvern mediocra, dar It" bll, din sânul organizatIei din Arad, Scârbit de atâta dihonie şi! 
InteleaptA a lui MOf VorţaD. care elo,l, ajarge II faliment, Iar a- decU uoal compus din geniI, a coborât În mijlocul lor Însuşi răboi, şeful Mlhalache, s'a rl 
cerea Il laceteze certurile pe OII bla domne,te Intre toţi cel dar fărl Cotltloultat~. şeful d. Jon Mihalache, pentru a cat zlcându-Ie ucenicilor, cam 
cbestlt perloalle. Dlcl am lisa 6UI pu,l. ContInuitatea fnd trebue 58 evita o nouă rupi ură şi mal ales felul ac{?sfa: 
certarlle De.ar rAmloe mal mult E;oDomla ţlrll e paralizatl. se f.ci pe bue Doal, solide. 10 pentru a împăca zizaniile perso. .Ai sietir, vd las dracul 
timp peDtra cbestlual de loteres La Doi Da·1 conlum mare Intern. Italla ,'A retinut la economIa II~ nble. căci la aceasta se reduce pe toti şi plec" ... 
,eaeral. Atcl, II d·vo8ltrA. m"am Avem deci nevoe de libertate la berall. De 16 aDI, Ja noi, se toată acUvifatea clubului nat.lti, Marturishn ci n8 a,tephm 
IAllt Incurajat 10 acealtă teo~ expnrt. Daci Da ese marfl, pa- constraeşte pe vechile baze U~ rănls' din Arad. Ca spectatori noi, da~ m~i ales bietii tarani It 

t , I I JI beraIa fa ti t t t' d' f t·· vinovati chemati si asculte sl dinţi. reztm o gr S mea noastra. pro- ..o, mp ce pes e o I a ~sm eresa I al evem~entelor zi· turl1e, indrumArlle ,1 prograll 
Resplrlm iocl atmosfera pe prle. Cind prodacAtorul vede cA retinut la liberalism. Economia Iei vom căuta să redam cititori. de muncA al oonducătorllor • 

care a reaplrat·o rrgretatal Şte. Bloca NationalA f,xeazl ao curs liberi tnsemneazA: care, cum lor noştri tragi·comedia naf .• tă. Arad, sI. vedem o IIdevAratA II 
taa Clceo Pop. Ne IUOt la a- le lz.ut peatra devize. ataael clnd poate. r5niştllor din Arad, aşa după cum niftlstarB ai unor oameni preoo: 
mlotlre IfllurHe 1111. ladreptarea pe cale particularA ar putea lua Ia italia, fiecare ctUt~an e Il decurs, cu spălatul rufelor din~ pati de grijile tarlt ,1 'n Ichl" 
ar veni, Dumai daci ar ioceta dubla. e nataral ai DU mal tX~ liber până la Iln PUDct, dincolo tre membrU acestei organlzalif, :~ ::e~e~c~~t f~~:~\8r:~â~~:~ 
aceste certuri IDtre fruatl,,: Intre porte. ŞI daci aa ne marI. din de care, este obllglt a se tnca· in şedinfa delegallel permanente cineva decat adversarii Ideii I 

fraDtl'lt ardeleni IA domaelicA llrl, na IntrA banII. dra fa economia de Stat. de Joi seara. partId. 
pacea. (Str'alte de trAtucA, pre- In aici o tari au s'a procedlt La noi, dtlpăce toate pieţele Tinem să arăfăm că nu vom Concluziil~ " lăsdm p,ntl 
lungi te). Vi multamesc, continui ca la 001. Peste tot 1', lasat ex- Itrtloe .'au Incb's, d. Maaole- urma pe confralele .ŞUrea" care oric., omdfl ,bine. fi.cartl am 
d, Mlbalacbe. cA dia acut colţ de portal liber ,1 I'aa mii dat ,1 !Scu· StruDgl s1il de,teptat să le se botează i Iti i avut o nodf/de In rndreptarl . n oa e ape e par· relelor dm partlla polrticianU 
tari primelc ImbilbAhre ,1 pen- prime de tncurajar". delChldă ca avionul, fntr'o lin itdelor politice c c 4 f bl d 
t ... . U a e a agos, no!tri cu pr~t(lntd e a conduL 
traci d-voastrl Imi Itaţl Intr1a· Din ce se atrAdutşte guvernal guri lună de z le. lovII Dumnezeu, România Mare, mane Iara ŞI treburile obste~ 

Economia I berali, e o eco- l"J jutor. fie pildA vle ,1 pentra re- ,1 aUlţlnl leul, Jmpledecă ex- fiicAndu.se un fel de trompet6 Il Cronicar, 
Itai Ardealulal. portul, Iar ra caz.al aceata Icl- aomle de cArpeală. Aşa nu mal tuturor guvernelor şi 8uloritătiJor IY' ._" 1$ .. 

Din expaoerlle asupre actlvl- derea leuluI e inevitabilA. Am merge. Nil poţi zidi ceva tralalc, el vom expune clnemalogratui •• •• ~ 
tltll din .1tlmal timp a orgaol- ajans Il De rugăm: dl Doamne ~eUc::1 cfo:;;::!. şi cu bratele de nel· tărănlsf din Arad, in ]7 la- Ştiri pohtlce~ 
satlel. am retlaut uaele lucrari secetA, al nu le fAci grlu mult, PG,.lld,,1 "a#0"0114,.4,,e,c nuarie c. D. mareşal Averescu plflaq 
Imbacarltoare. Altele 1011, ml-aa t cA le IdtlDt,te. I,..b.e 84'f; ID ,dsl""dueo 1 La ,edinţl pe ziua de 21 Ianuarie , 
ItraOI Inima de durere, ca tap· Bug~tul trebae croit pe baze l"fJef'''4ri~. Şi fi-o "O 1110. ~ Fostul senator C. Teodorescu, Coasta dB Azur. 
tai totlmplat la TtrDova, ande ooul. Trebuie mArit conaumul ,1 Pe"t,,, oPlica,eo p,ogra1Hul,,; : adresează cuvJnte grele la adresa lnaint, dtl plecare d·." I 
alltorl1ltUe I'.a coborit Itlt de II le dea de lacra, printr'un .061,,, 1116t1, e,l, ".cua, .,,, I~ dlul Dr. SilvIu Păşcufiu, că da- aVt/a o noud 'ntTflv(ider, CU, 
101. Cam pot tril ace,tl oameni program bogat 10 lucrărI. Acesta li"" de 5-10 a.;, In ear • . torilă fncidentulul de a fi mem. George Brdtian.u, • 
cari le DamelC Intelectuali, pll- este de altfel noul nostru pro- limp celd/.";; .tI 'oattJ fJedeo bru al partiduluI nal·tărănesc, s'a D. prof. dr. C. Angelud 
tit' dIa blntl Statului fi [~,~,~~ gram. Dar n~ y_~e~ z!!m spunem ,eaU.4rile,.1l fac6 compa,a- cuibărU la banca "Victoria- din mln1strul fostrucţlodil publice. 

---- ,ie 1.1,. ,/o,eo di" '.ai"te gu~ 1 Arad, şi incă altele la adresa al. d: Aotonesca, mlnl8trul jQltlt!1 
nului ştiinţific cu ajutorul plăci.. Studiile şi analizele Încă nu t I b i I au reintors dela P"ril. J fJe,.,,4rii ,i U4 de duPd gll_ lor mem r. .. 
lor iotografice infra,roşii, arată sunt terminate. Fapt indiscutabil fle,,,aretJ Ja,lidlll,,1 "o,t,.". Marele corifeu dela Sânnlco- * ~ 
mai multe semne luminoase de şi dovedit este, că prin razele PrefecţII din fntruga tari, 
' d . l' fr -- 1 1 ' f Trebue ,1 dea VIaţă presei ,i laul·Mlc dela Adam Nicolae ce fost convo!'atl de m',nl"terQ! . sange, rana e pe umar, urme e 10 a;roşll p aca aparatu UI otog, - t a 

L"_ 1 1 ' f' oTglnelor de stlldll. Oraaalziitia fire, a dai leclU de consecventa Interne ]a o coof"rl"'tl "are f ~iuirei, şi pe mai mu te ocun ra lC a putut prima oră să repro-" "... " 
locali trebue sA urmeze exem- noilor aderenll, deşi încă şI dân avea Joc In Zilele de 26 ~I .1. 

le vad urme de carne vie arătate ducă chipul lui Isus Hristos, de l i t b le 1 .,. ~ plai celei din Muşcel, care şI-a su ar ma re ui Sa iee ectii de lan Darle 
prin ingrămidiri de sânge pe 10- pe giulgiul in care a fost înfăşlk transformat patru case de Ifat, 'act şi Intelepciune politică dela 
eul ieşirilor osoase. rat El in mormânt. ta ulliver,lt;1ţt poporale. MI$a Vasiescu din Lipova. 

O apropiere şi o comparaţie Ştiinţa vorbeşte şi glasul ei Cit voi fi eu preşedintele par- Ilie Ardelean, cerea cu glas 
intre tunică. şi giulgiu arată ase- este adevărul cel Unul, pe care tldulal DU admit si se vorbel8cA mare ~ă i se re.cunoască măcar 
m.ină.ri cari mişcă şi minunează Biserica il predică de 20 de de manll,t1 al valdlştt. N'am acum In opozitie drepturil,e lui, 

, flet T t l ~ '1 d 1 veacuri, '1" ca 1 1 t i 4 once SU • oa e ucran e e a- v-alt de bu li. • f t unu care a ucra Ş n a CaŞ· 
PA V'·" Da voe Iti run el. . . 

borator şi toate examenele sfiin.. ar. turlO" partidului dar d â d 1. lIgat nimiC pe timpul guvernării 
tt.fice făcute in anii din urma de .... c ..... JWU'!. tctlV uumat rĂspu ci e c D I m ab~ tărlinfs1~ şi să fie finut in evidentă 
specialişti in materie, cum e Ge- Şcoală pentru tigani 11 erea ce neum la prOXIma guvernare. 
fard Cordonier inginer de geniu unut conducător, Olt ez!t nici o (La recensământ şl.a avut cofa 

In Teiuş s'a infiintat o şcoală clipA de-a merge la, bun sfârştt. foarle redus:':'. Nof. red.) maritim, diplomat al Institutului de ă ' . 7 a 
separat pentru copIii tiganilor. ,,~; 0.1 a", elltlal ,ti Iau Pr. Cosmtl a amenintat toată 

Optici şi detaşat la serviciul Foto- Ea şi.a inceput activitatea in. co"d.cereo. D-.iI Man;". Vai- d x. A v 

aerian al Ministerului Aerului din do ,i d,. LuA .. _,_~ ~or'al.lII ft URarea Ca, dacii mai mdrazneşte 
tr'un local potrivit, fiind până a· Y- "P"'- J' r .. ~ b I d 1 

Franţa, Dr. I. M. Auclair, docto, cuma cercetată de 18 I . Du ă fac Gce,' luc,.". ŞI odal4 ce vreun mem ru a parti u ui naf· 
e eVI. p I-om 'dc.,l. " •• tii"',· ad",JI,'" din Arad, să deschidă gura, va ruJ: chirurg Barbet din Paris, M. ă I 1 bl J' -.. , u 

cum anunţ zare e, pu ieul de ,e IIIe6 d~"il Aerllonale. . eClj cu dosarelt/(?) Vignon profesor de biologie, M. 1 ă Y Y 
aco o a r mas multumit de Am fost aSigurat cA tot' vor Va ti ştiind omul ceva de a 

Roolceau directorul Societăţii de l' lAt I St' d uarea acesteI măsuri lăudabile merge a G ar. un • gur cA i- făcut o declaratie alât de gravă 
expertiză. şi control din Paris şi t 'f"'t'l că organizaţiile din Ardeal vor I f" • 
alţii, _ toate 'sunt c{mcordatel) a au orI" I ar. cere fruotaşlor partidului său să a care a Irmahve. ~n fosl depu. 

l.) Veri Itudiul lui N, Buwu~n, in 
revLtta Pdntdna Darurilor. Nr, 9.10-1934, 
p, 273-278, - BucW'~, 

Cititi şi .'ăspândiţi 
"Inainte" 

meargA alături UDII de altiI. o 'a' 061.-t6r. ~' •• , leşlnet (1) 
vor face. Mare tiirabol a provocat dl 

Devlu mea t'ste: Cu partldal, Colonel in retragere 8abescu, 
pe liola prorramolul. adresându·se unul marcant mem. 

~ 
Dacă guvernul va putea tr~ 

peste greutălile care i stauR 
cale, are de gând să depună 
parlament urmatoarele leg: D~ 
tnbuirea împrumutului mte~ 
Monete divizionare, Lansar. 
monelâriei nationale şi COJ'~ 
penal. 

• 
Joi dimineaţa J'a ţinut un c 

,IIIU de mln'ştrl ln care ,'a t'xt1 
m!Tlut sltuaţt'J economica Illmal 
clara a laril, care TeciamtJ /lra 
nice ,i eficace solu/Junt. 

'" 
Curând va avea loc un • 

important consiliu de miniştl 
sub preşedinlia Suveranului. ! 

Vor Jua parte pe Iânl 
membrii guvernului, toti fa 
miniştri de finante ai !ării, 
tuturor regimurilor. 

Redactor r88pon8~bll : 1. Valahf 
--------------------~ r'pand Tipografiei Duceulfle .. ~ 
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