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Victimele Ceriurilor
Cad intr'una aviatorii noştri din "ăz
ă uhul nedefinit şi-şi topesc trupurile,
e tocmai <1l fulgii de zăpadă când s'aş
ro pe fata pământului. Unul după
tu), aş ii aviaţiei noastre se prăvălesc,
. distrug, în plină acth'itate, în zbor,
f, eodată cu motorul care-i încântă şi-i
e
bitionează spre euccl'irea recordurineatinse până acuma.
la stâlpul datnriei, vitejii pi~i; mor pentru aviatic; mor cu coninta curată şi-n slujba idealului ce-i
- sufleteşte şi care nu-i sperie nici de
~~ruda hidră a mortii, gata totdeauna

foi

înghită.

~, Nu-i în lumea aceasta un exemplu
• ai curagios şi demn ca "iata acestor

~.

oi, - aviatorului fiindu-i aleasă ea'era de destinul eaTe anticip;i prin'piul filozol'ic că, omul este pratşi
ulbel'e, pe care-l bat doar vânturi)e, ..

11, Căci,

li

a fi a\'iator înseamnă, a fi

inimă de fier şi cu

'O

'Oll1

"ointă hotă-

âtă, şi

pentru care nimic în lume nu-i
ern, cu atât mai mult viata,
eare

.....,,'t1-r~*,

"'li

("nnt{,:l!'~

d(" S'e

st'nrşpşte

-n ceas mai de vreme sau mai târziu.
Aviatorii :-unt, prin urmare, adevă
~3~atil cavaleri şi patrio~i. Ei sunt, băr
ll,~aţii cari merit~i toate
distinc~iunile
n,pmeneşti şi pe piepturile lor trebuesc
li.~('ălate deeoraţii1e şi laurii de merit,
e·~e cari tara le acordă astăzi, cu atâta
li,~şurintă tuturor pigmeilor şi ratatilor
titlei, ce fug de jertfă şi de lupta
~~ eschisă.

::' Aviatorii noştri, cei dintâiu, lIu dreptul

:a
le

La Arad s'a schimb~ comisia intele imară. D. Ursu, a fost înlocuit (şi-a
:3 dat demisia) cu d. debutat Coţoi, iar
li viceţw.eşedintele, d. Constantinescu CU
. lţii (?)
in Pentra ce toate aceste? Ce s'a putut
i 'ntâmpla în familia liberală?
Nimeni până acama, nu ştie precis.
oar St'onuri .••
} Şi totuşi oPinia publică, până la sfâr;u şit, va putea afla
molil)ul acestor
ri schimbări.
Sperăm! lHai ales, că eonu Alecu,
l' galant şi franc cum este, se erede în'tt itireptăţif a vorbi.
NIL de alta, dar ca să cunoască şi
ITI publicul adevăratul motiv al schImbări
lor dela primăria de Arad.
Vai, ce vom ajla atunci!

TIUI ... ~ ... I Tă.ă.ăs4C ..
Nici n'au inceput !fâ ('adă frunzele

. de nuc, când rândunele şi berzele se
ue, ca să se it'ească semnele toamnei,
X şi trupele de teatru să-şi de.<;chidă poru ţile, până când trupa T ăt,trăscli ~i-a
• şi anuţat turneul. Aşa ca'n anii trecuţi.
~t • Pleacă guvernul întreg, in turneu,
SI1 In oraşele de proIJincie. La laşi,
la
Galaţi, la Mizil, şi Doamne, ce f('ricire!
c - chiar la Arad.· Vin dOlwdi miniştrii
1S să vadă mizeriile la f!l!a locului, sau
\"0

figureze la t'eeom pense publice, iar
au datoria să-i îmbrătişeze şi
să-i iubească cu adevărat. Uor li se
cuvine toată cinstea şi mărirea. Ei sunt
oamenii de demniLate, ce str~bat văz
duhul, in primejdii grele, fiind gata să
moar[l oricând pentru acest ideal.
Iar, când în ziare, aproape zilnic,
aflăm CUm avioane peste avioane se
pl'ă\'ălesc şi deodată cu ele atâtea inimi iacelează de-a mai bate - gândeşte te, iuhite cetitor la viată, şi
adă-ţi aminte de rândurile
poetului
\'lahută, care zice: «nu de moarte mă
cutremur, ci de vecinicia ei».
Care, în ţara noastră, din c.~i ce au răs
pundcl'ca proasleior avioane, - alcă
tuite din materiale de calităti
inferioare, - in cari, încrezători şi curagioşi avitltorii noştri, se urdi, spre
a cucerit văzduhul, nu au remuşcări
când aeeşti idealişti - simple victime se sting din lumea aceasta?
Nu se gândesc condueălorit aeronautiei la Y(>eini<'ia ce-o relcYă, în versuri
de foc, ::;Ct'utllru! Ylal.lu~ă?
~'au inimi, n'au suflete, când pe pă
mântui Rom~iniei, se prăbuşesc atâte&
victime, din Cau7-4 lor?!
. Or, e suficent să se tragă dungă peste
\'lata acestor eroi, cu alcătuiri de anehete, din cari să se constate c» totul
a fost la mijloc o fatalitate?
O, bie\Hor pigmei şi netrebnici! Cum
se VOI' mai răzbuna, od:1tă şi odată pe
voi, .ictimele ceri uri tor, cari, azi, cad
mereu ea şi stelele din noptile senine
de variH ...
Ion JeleCUleanu

PIJ~CTE

a

'Tl

să

cetăţenii

PE I

mai bine zis, să reprezinte drama lor,
in province.
Ce bucurie, ce fericire, pentru cetă
ţeni! Trupa T ătărăseu tm fi aşteptată
cu atâta însufleţire şi va recolta aşa
de frumoasă succese!
Avantil/I

, .. P.~•• _.~·~
(in oficios al guvernull1i scrie,
pe
CUl'dnt de onoare, că in partidul liberal nu există disensilmi. Aceste sunt
numai » pretinse{( ...
Ca să vă dăm exemplu, dc
câtă
dreptate are ;:;iarul în che"tic, vă amintim că-n organizaţia de Arad, nu există
nici o disensiune.
Fiindcă chestia Ursu, Constantinescu,
Jancu, etc. nu sunt disensiuni. ci adevărate (tot un
fel de »pretinse«)
conflicte.

T •• ' ....
După cum se aude, în noua Constituţie ce urmează să se fo,-me=e.
s'ar
ereia titluri de nobleţă: conţi, d7lci, etc.
Ce frumos va suna, în viitor numirile
de: dlIcele de Vlaşca, N. N., contele
de Ţigăneşti, N. N., mUf'chizul de
Arad - cltecheş N. N., etc.
- Şi să mai zică cineva că nu trăim
în plină operetă? - Satul arde, iar
baba se piaptănă! ..•

Iwalall

Alacerea deuizelor - Oeroare juridică

:1

1

I

:1

I

en consorţiu financiar strein a dat
unui oarecare samsar VUf,ile"cu, o
sumă de 25 milioane lei eOlI11SlOn, pentru a face să se aludeze legea de prohibiţiune a esportului de moned<l naţională peste graniţe, pentru a corupe
funcţionarii Statului şi de a obţine un
beneficiu ilicit.

Chestorul CăIătorescu pedepgit disciplinar şi vicepreşedintele Senatului
retras din politică. Juridicestc şi legal,
chestiunea VasiIescu-Slaerke se
'va
reduce la aranjament pe calca procesdui civil şi după căte\'a ~ptămâni.
intrăm iarăşi la normal, n' la Sada!
Suntem doar în Tara Românescă.
Iată şi a doua
concluzie, pentru
Dacă opinia publică doritoare
de
luI provocat, Ţara a suferit un imens' care nu mai era nevoie să ne facem
de râs peste hotare.
senzaţii a fost satisfăcută de scandadescredit moral in afară, iar justiţia
Dr. Dante 6hermall
noastră acuzatoare a să\'ârşit o
greşală ireperabilă, o comedi~ judiciară,
car<:' nu poate resista untti exnmen
obiectiv şi de drept, unei cântărire a
corectă
fbptelor in lumina legilor şi principiiProblemele de ortografie şi cele lexi~
lor de drept penal.
ee,
fac mai nou subiect de actualitate
Ocrotind legea pe cel slab, indus în
eroare, pe lezatul care nu îşi poate da in presă, prin pana câlorclz sf;cţ'ialişti
seamă de machinaţiiIe frauduloase ale
şi, Cea ce este mai semnificativ, prin'
infractorului, nu a inţeles nici cand, să contribuţia de oca:ie a uidlor diletcmţi.,
vină în ajutorul acelora, cari conştienţi
cari au dreptul totuşi să-şi spuie prede fraudă; în conştiinţa ilegalităţii faptului urmărit, avansează milioane lui ferinţele într-o problemă care ţznteşte
\. a~ikecu, pentru a prejuJicia Statul imbngăţirea unui patrimoni:l obştesc.
şi moneda naţională, a sustrage rigoNevoia disciplinării p~ lima cU trarilor de restricţie a legii banii dela di/ie şi de normă unică a e.Tpresiei ca
Banca Naţională, a Corupe pe funcţio
instrument de circulaţie spirituală este .
nari şi politiciani de jos până sus,
cpidentă. Sub acest raport, traim de-aAutorii morali ai infraeţiunei imputdta vreme, - in lipsa unIIi criteriu
tate lui Vasilescu, belgienii St.wrke et
sprijinit
Comp. nu pot compara în faţo legii ca vizibil pentru toată lumen,
în
victime induse în eroare, ca sărmanii de-o autoritate incollicstabilă,
dllice
anarhie.
O
libertate
de
a
scrie,
păgubiţi de bună credinţă, ci doar mai
curând, drept provocatori şi complici rău înţeleasă şi rău întrebuinţ-ală, code cea mai urâtă speţă, dacă peste tot boară tot mai mult nivelul el'presiei
misitului Vasilescu ii se ar putea imromâneşti, rotunjită eri prin străda
puta vre-o faptă penală.
nia afâtor con deie eroice, înspre liberAnticipând unui individ obscur zeci
tinaj şi cacofonie. Ori, toC>nai acum,
de milioane - ori care ar fi lost aspectul seducător sub care s'a prezt!ntat probleme ce se cer scoase la suprafaţă
şi societatea simandicoasă
CU
care prin expresia vie. circulatorie şi de
mânca cantalupi, nu Înseam.1ă înşelă lungă duratii, cer şi mijroace noui,
ciunea prevăzută de lege şi de crite- lIesmânt nou, podoabă nouă.
riile acesteia, ci mai curi,nd imbeciliCu deosebire aici avem OOl'oie de
tatea proprie a ·celor care au dat bani
primenire. Căci influenţele de tot soiul
şi milioane pe' aceste aperenţe şi de
care tampenie nu să pot phluge in aici bat mai tare în betea!ll lloastră
urzituri streine, şi mai mult ca ori
Justiţie. Iată prima consideraţiunc de
ordin juridic şi logic ce se desprinde unde aici trebuie să învingem prin
din afacerea transferului de devize.
cultura şi spiritul nostru. O diwJitate
Este suficient a invoca prietenia a de probleme care ne cer îndoită atenunui chestor de poliţic pentrll a se pu- ţiune şi stăruinţă.
tea stabili inducerea in eroare şi înEst-e-bine decÎ că problema aceasta
şelăeiunea? Sub nici o i.nprejllfare.
a formei se pune cu ins;st~nţe l'dnoite.
Comentăm acest fi.\pt, pentru simplu
motiv că vedem in toatii acţiunea Par- Dacă nu mai at'em azi, i.'l acest înţe
chetului de Ilfo" o eroare judiciară for- les, arttorilea unui Titrl Jllaiorcscu nu
midabilă, menită să se prăbuşească in
este mai puţin adevărat că J'ccitând
faţa judecăţii însă pentru
prestigiul opera lui, căpătăm tot mai mult conTării şi instituţiilor Banca Naţionala,
vingerea că problemele puse de el
Parlament, alarma presei din tot conacum trei sferturi de veac "ămdn aproatinentul constituie un rău ireparabil,
»Panama din Romania ..:,
>'afacerile pepede-antregul în picioare, reactualidela Banca Naţională a Romanici«, zate de aceleaşi mari deficienţe şi
»Scandale romainc«, ~) lnalţi functio- erezii. Şi dacă voim să fiin pretenţioşi
nar şi demnitari escroc~lnd pe bel- in credinţa noastră, vom spune că din
gieni« etc. titlu de cari ră.,Ullli postu- această dejicien/ă de expresie, curg şi
rile de emisiune şi presa din str~\ină celelalte rele morale şi publice ale vretate.
mii noastre. In orÎce caz ele sunt inCredeţi că va eşi ceva din toată afaseparabil legate printf··un destin cocerea?
mun.
Titll Drumarll.
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Reverie
Am rămas cu fnmtea'n palme
la chipul de {ee-ioar.'i
al tău, dragă, mă gândesc.
l'u mi-ai răsărit in cale
într'o zi de primăt>at'ă
şi de-atuncea te iubesc.
Pe aleile din parcuri
şi pe străzi pustii mă duc,
să te văd, căci îmi eşti dragu ..
căci de dorul pentru tine
umblu nopţile năuc;
aş umbla vieaţa'ntreagă!
Sunt ca fluturii de sarit

ce în jurul lămpii sboariî
până c.ad orbiti de foc.
Al tău chip mereu '1Iă chiamă
şi privirea mă'nfioarii,
al tău glas e nenoro~!
Când mi-ai răsărit in cale
tu, din vieaţa mea pustie
ai făcut aripi de vrînl,
tinereţea mă îmbată,

iar in nopţi de reverie
eu te chem, duios te cânt.
GHEORGHE TOLAN.
Primaria Comunei Pâncota
Nr. 1672/1935.

Publicaţiune
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, ca in ziua de 30 Septemvrie 1935,
se vor ţinea in localul Primăriei Pâncota, următoarele licitaţiI puhlice:
La ora 8, - pentru facerea alor 4400
metrU lungime de şanţ, pe drumul vacilor.
La ora 9, "- pentru iăiatul alor 50
metrii steri lemne de {o,~, pc seama
Primăriei.

La ora 10, - pentru confecţionarea
alor 10 (zece) rânduri haine de iarnă~
pe seama poliţiştilor.
La ora 11, - pentru repararea tră
surei comunale.
Licitaţiile se vor ţinea .in conformitate cu art. 83-110 din L. C. P
cu
dispoziţiunile Regulamentului dE:" funcţionare alO. C. L. şi a Normelor generale de licitaţii.
Devizele şi caietele de sarcini se pot
vedea zilnic. intre orele oficiale, in
biroul Notarial.
Pâneota, la 1 Septemvri~ 1935.

Primaria.

I..'... .ac._.,

~'~

(1rhir.,3 naşte ~andul şi ~ândul naşte
Yorba. Y orba, apoi, ptHtt> fi exl)fbn'IIă
in nuj multe ~wnsud: tiin patimă, ură
sau lubL~e. Cl' curati sunt ':whii oori prL
'l'So('. ce sublimă e gândir",a şi rât ~
ti("nină şi aUnăloare ('sle \'orbtt, cari
sunt În('TemnJate iubirei,
Da. iUhi':ea e~le f)umDi'Z'{'u. El itlSuşl
De-a creal num~ti din iubire. DI1Că nu
De-ar n lubil, nu llr fi cre!llaceasti1l
fiin,. ('uvântătoal'e: omul.
Oar omul e ('8 pămâ'Dtul, modeă din
pământ doar t> ră('ut~ UŞ~)r poli. iosă
mân,a in ogln'ul rugetârJi lui, 101 'elul
de prl'judt>căţi, IlaHmi mar' şi grd-e
chiar. ('II mult mţii uşor dt"cât iublrl'a. Ila. omul e predi"Slinal căderii, greşt'lt>i imt·diatl.'. PPărerea de rău iDsi1l 1 nu
ana ~e m't !!ipaHi eu lacrimi
multe,
hlulte., şi timp illdehm~;JI, cu res~m
nilTI Iăuntrk .. şi du.·eroa~e, chil)a 1Il~
judt'caIă.

TO:ll .. blme pâu' aci. Se lIuşle ÎllSit
mlrebare. J)e ee unU, urăsc iubirea1
DNu gândesc ei ('ă sunt in contra voinfel lui Ilmlll11t'zeu! Am spus doar că
D-zl"U a 'ăcul omul tliIn iubire, Il-zeu
i!nsuşi e i u bir e a, atunci cei
c<> urăSc
IUbirea, nu-I u.răsc oare pe Ilumnez'eut
cum se ,'a simli surletul ('.are se ştie
lEol'al de cl'le de mal suS in momm
tul când oehii il va arunca pt"sle ,[J('t'slt>
tJ.emne conVf!nJllJlDall'. Cum se \11 simti
Ilându" care \'a des cUra silabisind ade_
~

v~trult!

ACeastă hidră ÎJl lanţuri, care lDici la
zile mari IJlU mai pOJte evada printre
. suflt>lele om"opsite şi setoasil după stră_
lucirea lui.
Cum poate c.inl'\'. urî ('eeace allul
iubt-şle? I~- ;J('ea.ta 11) slar.e normală?
Eu Cl't'd că nu. C(>eace este de iubit,
Irebuie să lie iubit de toată lumea.
(:ât despre ură, ea U'8ral"f'II ce căula
minima olliului. ~u se poate să stea.
ura alături de iubire.. E ce"!) 1D<>liresc
chiar. Totdeauna, iubire~1 a lost triumfătoare. Din ea S'au născut toate vir-

răspantie.

Cele două-trei zile de pcregrinări
prin locuri străine, îl făceau mai sensibil, îl consumau mai in1ens şi revenirile echivalau, de lot ahltea Ol'i., Cll
câte o înfrângere.

••

D;~_JII[

poalrlă de mână

pe nu copiI nevl
UOl'at, 1Il" la o zi la alt;..
,
ştiu că ura este ,umbra lui HamleI», Care te pând~şte permanenl şi iD_
!;.istmt. Dar elue a illbU odată, iDu ii
poale suporta sbuclumul. "bhută spu
nea că lubh'('8 l"st:c> s~l~n de via'ă. lUai
mult! Iubirea e es~'1lta ,'h~tU chiar şi
incă a vietii spiritualt'.
Ura însă~... dar CfO! Vru nu trebue
să ne preocupe. Dacă am intitulat «Cal'tea (mea) de noroc» - Pră - e, că
văzâBd manifestările line' ti spre uoo_
astă sia 're 'neagră PSihologică,
m'a.m
gândit ca sub acest lillu să pledez lo_
tuşi dt'... p~·e iubire şi fără îndoială nll_
Plai in '.\'Orul ei.
Tu, (le şti tu care eşti) [i mai hlllllă
şi 1)ullt~ ochilor suflelului tău, ochelarU iubirii. Aceea pe .-aN' tu o urăşti
de mult, permanent şi i,118 1s 11'01, iubeşt~
(';&

hlult. C.um puf! deci m·i iubirea! Griji!
Am spus doar, lubir..a N;te DunmeZt>1I ! .•.
<:ine hlbe1;ite, crl'dle

J)ar cine nu

Ci.'1e

scrise,

iubeşteY

Chercleuş.

v.

FIliera,

Recolta de vin
Din ştirile sosite la direeţia "iticulturii din ministerul de domenii, se
constată că recolta viilot' în regiunea
Drăgăşani, a fost distrusa "in
mare
parte din cauza menei care a bântuit
cu furie.
Regiunea Targovişte a fost lovită tic
grindină.

tutUl". Ea a d:.al naşlere ad(~vărulul. tIr

Din cauza secetei, recolta din sudul
Basarabiei va fi extrem de slabă. De
asemenea viile din regiunea Arad vor
da o producţie slabă.
Viile din judeţele Putna şi Prahova vor da, anul acesta, o rct:olttl abun-

aCt'a~b

dentă.

sper,ante.i, care

ineă

te

mat

. -.
Reveni, obosit, zădărÎl, în casa hJi de
\'isc şi de Uiceri.
Viata obişnuită pe
c,are () duoca îşi avea mizeriile pe carii
le supm;ta totuşi cu multă resemnare.
In lunga lui şedere \pe loc, în Ulonotonia anilor" neajunsuhte ac,",ste, prin
obişnuinţă, prin o toleranţă fiIo&ofică,
nu-l mai supărau, fiindc~-l nu le mai observa.
Dar, de câte ori i se întâmpla să iasă
in lume, mediul străin şi oamenii noi
cari sunt totl.lşi în tot locul an-iaşi, îl
impresionau viu, pană la durere. In cafenea intra timid şi cu pl'idrc dc' câine
rătăcit pe un maidan cu duhii. Se str~
cura uniform înir-o bo,,;'t şi era feridt să fie trecut Cu ved<.'rea de vre-un
cunoseul, ne mai întâlnit de ani şi ('are
alerga grăbit şi gălăgios spre ţinta
lui. Contactul cu oamenii, cari rl'venbu
în \"iata asia de sedentar, îi aducea
aceaşi relevare a unor delt'cl ~
prea
mult accentuate şi slăbiciuni ce Sp etalează cu ţipete, ca ni,,?te
,'irtuţi de

Con1run1ări:
o intâlnire peste veac lung,

lJDĂ

şi

Im'ălmăşagul

ni vclarea venea

se poloJea cu
după eforturi

greu,

•
Axea cuvânt să fie nemulţumit Şl m
totdeauna nu mai de el. Illţelepciunea,
câtă a cules din viaţă, I-a învăţat că
oBffienii sunt aşa cum sunt ~i ei trebui lăsali În f(lgaşul ce tinguri şi-l
adilllcesc. Amărăciullil~ YCl1{':TU numai
din conştiinţa propriei lui sl::ibieiuni,
de-a fi iarâ1 yiaţa-i prin tO:ltc ~~('este
drumuri în hăIăduiri Îmccinutc, mut
şi neputincios. Simţea cătll şi
binele
într-un conflict permanent şi viu: îi
lipsea numai pUier'cu spirituală să-i dea
formă

şi

consistenţă,

In camera lui, \'isurile se olineC1u lucid şi Iămurit.e, dar il chinuiau mult. în
mijloeul tumuHului unde anonimatului
i se adăuga lumina unei pi\trundcri ce
îl făcea totuşi să îşi dea scuma de
tragedia vietii ~nlc nerealizate. Exislcn-'
ţa era asemenea stării de vis" .in ear~
fibrele tremură Înfiora te de vizîuni, pe
can nu le putem lua nici odată în stă
p~lnir(', fiindcă ne 1ip.,c~c eăngile
de
fier ale puterilor vii.
Amărejunile lui is,'orau ca otrăvl1riie din bnruenile sălhntice.

•
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Modest, lipsit de sprijin, de încurcare, fără aderenţe şi deschideri de
lumină, a rămas astfel, cu toate frumoasele lui cunoştinţe în urmă, asemenea cuvântului evanghelic, ('are a
căzui în pămant a încolţit, dar au ve;
nit pe Ul'mă mărăcinii, inăbuşind por~
nirea spre lumină a rodirii.
Ci, - viaţa nu stă pc loc. Daeă unul
cade, se ridică alţii. Generaţiile curg
valuri, energiile se împrospiil.eaZti şi
împing înainte. Ce importanţă poate să
aibă _. g<'mdia el, -- că în ţara asta,
în noptea de aci, departe de ecniJ'nl de
lumin{i şi de sgomot, sn de veghe, întârziat, neinţeles şi respin.", un suflet,
o minte, o Vi:.1ţ[l de mUrrl·.Î. Poţi Srt ai talent, in constiinţa ta intimă poţi stL te
proclmni chiar geniu, împr~.i·cll n rea ~\
ceasta nu va schimba nimic din ftl(ada
lucrurilor, din mersul fi;'esc al vremii.
Ponte sbueiumuI, tristeţea, să fie mai
mare, mai intcnsă durl'r~<1, dar dcslcgar'ea toluşi să -nu "Îe.
Sărac, hulit, -

•

albatros baudebil'eian
-- el se impotrivia toluţ;i, ('illgulind
resturi de pe marginea yieţil, f'pie a
se putea ascunde eu suIlt,tll·i în pene
dp "is şi să răsbcaSc{l ClI privirea "'pre
stele ...
Indărătnic, hula îl Înt<"l[";îta, sărăci~l
il macera în împotriviri.
Şi astfel curgea de ani "rempa peste
creştetul lui de copil naiv .

acea fixată de scriitorul St.endhal
cetitorii săi, cari G{1(>all să-I înţele
abia sllb veleatul de aci, - în ci
tematicei sale, care 1mbrâlişc>a-ză c.
plexul de probleme ale societăţii f
ceze din anii treizeci ai t~eacubli
cut. Şi într'adevăr, desoelirea
bust la M ilan, conferinţe academice
Paris şi acel circUl~t de Irtr::'~ care
incinge dela un capăt la altul (tI lu
intelectuale de pretutindeni, atestă
d('ojUTlS că făgăduinţa dalii de seri'
la acest rendez-vous spiritual in
rul lui Julien Sorei - obli!{ii.
Romarml psihologic, manualul a
văratei iubiri, tentaţia de ore las
G fetelor de pension, » ROJu şi Neg
capătă astfel o semnificaţie de valo
grea pentru toţi aceia cari {'tld in
expresia cea mai durabilă, cca
reală a vieţii, cu toate adef~ărurile
eterne. Şi încă, pentru no!, cu mai m.
rost ar putea cineva s6·[ pre-:inte
Julien Sorei cu moravurile vremii s
ca pe un erou, în care se identifi
zilnic şi de atâtea ori, tînărul vre,
noastre.
Pornit din modeste condiţii de e
tenţă, de lângă fraţi cari mtlnc1ncă 1
pâine cu ceapă, Julien~!l serolului n
tru, sau al celuilalt şi probabil al ce
de mâne, - cu insiincte IJUtf!rnice
cap de rebel, are gri;a mereu a veni
- la putere, a unei eventuale căpăt
prin mariaj şi prin nesocofi"ea de-a
tea ori a legăturilor sale cu larina
vatra de eri. Destinul care foscine
prin tentaţiile lui şi impiilge prin
terile lui ob$cure, pe lulienii !lOşt
este adevărat, îmbracă alte forme
cum şi spre alt sfârşit deeat acel
unei umbre de guilotină proecfată
eerul ,""emiL Dar semni!i~ mor
. -,.. .
a desrădăcinării rămâne.·
Acum, dacă arta ar servi şi
învăţătură c[liDa, ceace
este {,joi.
contestat de alâţia CU!1!Js:;ători ai p .
blemei, cazul lui Julien SOTe.' şi al
mii sale ar oferi Încă şi a:.i atâtora
lei de redresare şi adjustarc la re
tate. Aşa, reaclualizarea lui Stend
vine ca un regal spiritual, numai p
iru omul de vis şi de bibliotecii. (1.

In jure-i, cei cari au apu~at o
rare măruntă, răsbind cu coatele, r
nind înfocaţi, au mers mers de mde,
cet, sigur şi de neînlătul'llt.ă 1>osire
pll,nctul zărit al[iluri ?lcum mulţi ani.
Numai viaţa lui de vl'el'i, de năzuin
de incordări, se învârtea fărJ hăl
duire şi spor pc acela";'i loc al ne
tinţei. Il durea di nu era înţeles şi d:J .
al' Ii fost înţeles poate ~ra şi m~l; UJ .
lit. Aşa se p~tstra cu toate m5cinişuri
în adancuri. Pentru vialO1 din ala
avea aceleaşi aprobări monosilnbil
surisuri palide şi conS':lllnC b::ll13lc
împreună "ieţuire.

Arareori, doar, isvora <li.i eL huni
incandescentă, credinţa. ,\'lurtir L~at
dal la oparte, conştiinţa SCutUl'fl atun
chingile e('-} strang('uu prea aspru,
i se p~irea că viaţa incă mai arc pent
el o C'şire. In asemenea împrejurări.
sbmleu tarc. ~u avea atunci decât
singurit teamă: un singur rău al' fi ]l
tu! să-! învingă înainte de-a se l'e:11il'
.~ Moartea,
Il1co:o, S1ăpilll pc pozilia spirilu~1:
ce Şi-d cucerit, el credea in s1 enua 1
Ar fi fost gata să (nri·Un\!.) OTiel' suf
ri l1(e. oriee umilillte, oric~ mizerie. 1Mtfcl de st{lri de suflet credea în cu·
gerea fil'eSC~l a lucrUl'ilor Ce vor tr"
odată şi odal':-l, cu rostul a loat,:, ud
yărurile ce ,-reuu lumina,

l'itu Drumaru
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Congresul invatalorimii
Invatittorimea română,
inl r •o pulernku asorintit>~ Îşi tine ('00gresul ~tnllal, :l!ilhiZi, În or'lşld TimÎ-

I}onle exi,la. Fâră ht'IJlrl ('onşllinrioşÎ
şi

1

'e şO:JrG.
~I ii

de dasciHi, d(' Ile ('uprinsul inIrrguhd pilmânl rnmf,n('sc se vor înIruni la Timişoara, unile sub ('(tI1(luee-

rea lal('il1 t, (ului
a lJiah', d. Il. V,

şi

vr('dui<,ului preşl'
Ţ()I1i, ,'tU adu('(' :,ho-

'9 lărâri

in ce prl\'('şle :o,oarfa şcolii româneşU şI a invii'ălorului român. Hin
cuvânltd autorizat .. j ed()1' ee ,'or IUfl
I)lwtt~

la di~('utii, asUl'!, ministrul inSklH'tiunli publi('.. , care yaasisla Pl'f501131 laUC'e'lstă ~ullJnar(>, sunlt·m siguri că \'a ~le;~I)dnd(' drumul ('('-Ir:,·bue
să-I pareur~ă ('('1 elin fli'untt'a ('ullntii
românt1şU, p('ntru hJ~wh' şi prflsp:'rar"a naţiunii il1lfd~i. Şi, rll autoritalt'u
de ('are df..;jHme f)"a. în Shl, ,T'l lua
mi'suri, ea dt'zideC'atel:- şi rer"rile ÎnvlÎ,ătoll'illIii ;o;ă l,iţ sali"fă(·ult'. Căei~

pre-

lensiunile corpului Învil(ăI'.lrl'sc. sunt iz,'or âte din intt''l"N' Itnt>ra) şi form::3ză

temelia ,o!i"ganlzj'.1tiei nua,lr'-'

~oci:lle

d?

mâloe.
Făi'ă şcoală şi lumină

Ce-a făcut Asociaţia
pentru tinerii învăţători

p,'olt'ja,i de dj"ep~ui"i L'j,!ilim .., şCtl8b
nu I)o:,te an".l \'lata.
laii, de ce marCel or~aniza'i~: AsociHtia Îm'ătăloril,u' din România. luptă
din rlispllt('rl să C'lICl'rc,lSt·ă loall' dr,'p-

In acţiunea ridicolă şi ncpulincÎoasii
pe care nlţiva ignobili poliriciani o duc
impotriva Asodaţici gCllcl'nle a inyă
tătorilor, sforţarea cea mai mare
se
fuel' pentru aţ<lţarea şi PCl'V('1'lirea tinerilor înV~lFltori.
Prin acc~ti tineri, transformaţi in
o:]ste de stdnsură Ia dispoziţi:l politicianismului in forma lui ('ea mai degradatoare nu numai se va c1ăliwl - ~red

turii.· ce se ('uvtn şcoald şi ÎI1\'ii'ă
ne ci"h'a l:ni, dt'şi din

lo.-jl,;r dt· azi.

partt'a J;lI\'l'tfl(,lor, Illl s'a dat concur-

sul cUHnit, loluşi, IDart'8 şi puternica
3!o.o(·iat i UlU' Şi~ll a}lltr'lt cu mullă Îndflrjire (kepluril(' :~ale. br pe de BItă

duşmanii solilhll'itiiţii in\'dX;;'ltoreşti
organizaţia noastrii profe»ional6., ci ya
fi chiar distrusă din temelie.

parl... dil~ SU)"lli!t'- dol('lmtr, multe au
ro . . ( şi salisfiîcute.
('on~r('slilui

dt'la Timişoara
acesla (·Sile. El ,i,l h()lut'Î ce tTchlK' să
faeii ~UH·t"mtl tit> aeUIIJ:1 IlNllru şcoală
şi pt>nhll Înnlt,llorii ('i!
R('I)rf'lcnlup bim', d~' Ci!Î ("C stau în
Rc)stlll

lnmlt'a Aso<'iathmeÎ; ('(!'U"j,nşi de I)UlN'('a lor :1(' muncă şi dt' colaborarea

tulun)l'

in"ă(.il,,;,ilor

~igllri. că

fftl11âni,

!oolll1t('m

rn ('ongresul (Hn 3C('SI an, "UOl

[nserie în :.tnah,·le

mişe<triilwaslrp

pro-

[esÎo:n"le încă o binlÎll'ă.
Să ne ajute Dumnezeu!

un pi)por nu

Ion Jelecuteanu

.

~t

c."ind pe

T

nt

r'

In
Iăl

trI

ta
II

In

1.

fronlirefl (le \'csta li"tl"ii,
se produce câte o manifeslatie ori Înrunire ('11 s,op în:iq~it()l', orQş!'le 110a<.;(re, iau un aspect mai sJrhăloresc, mai
plin de lmcurie, ca şi n!arile crntl'e din
alle \inuturi. !h'piirlare:; mare dL' Capitală le·;). siirlit În suflete o duLlŞic
a"cm~î.naloare copiilor m:lşleri ee n'[lu
ovut norocul să rit' aproape de s~înlll
pflrintellii drag. la1:î <leee Timisoara
ruieşte şi h'esaUă la ",est,ea sosirii lrenurilOl' ce "or aduce la congres în
ziua de S Seplf'Illhl'ir, p,' illvl'ltrllorii
din toate părţile, In\'ătălorii din patrn
unghiuri. cu ghiozdanele sllbsllCla\'ă."SiÎ
rari în hainc, dal' ahilaF după O rnz:l de
lumină "01' v{'ni să-şi spun~ cuYilntul
intr'o prohlr<mă ce stă la haza natiunii
şi fericeşte un popor. Cu () regularitate
matrlllatidi Înva\ Morii îşi lin eongresul 101' în fiecare 311, Şi dc fiecare dată
el a Însem1lat un Lriumf penlru îll\':lliiDlHlll şi o sana{'e a doleall\elor ~lI'bo
ratt'; C!ld nici o asocialie profesională
nu esle atât de hine orgaaizaLă şi nici
una nu 11l]ltă cu alMa PCrSc\'eren\ă
penlru menţinerea presti~iului şi dc?,
b~1ndirea drcplurilol' ca asociatia înVal ătoribr. Om{)genilaLl'a de g:îndiri ce
călăuzeşte asociatiile r.('gionnle se inlruchipează in ac.;oda\ia din
cenlru,
(\,îndu-i ti:iria şi alltoril:1tc~ de care a
trt'lmit să se ţin:'1 senma În loale timpnrile şi În orice imprc,iuJ"ări. Dacă a!"
n să amintim numai lupta pc care a
dai-o a>.;ociatb pc timpul
guvernării
d-Iui pl'Ofesol" Iorga cânt! se dinta trecerea !'aluriilor invă\iî!,)\"ilor în sarcina
comunelor, izbutind S{l atragh. de partea ei t()ati1 opOZi\i.l şi o pal"le (din
majoritarI. bl :11' fi 1) vielOl'ie pe eurc
nici () ulUi Q'iociatie n'a ob~,nut-o,
Şi

d

dacă

asod:qt'a ~encrnlă a reu~it
să aplanC'Zc conflicte, să efl~li!{c bil'uj'nţ·e şi să scbimbe hotăr:lri ('e-ar fi <l,evenit dezaslruoase !,cnll'u jnv:.Iăm~ln
lul nostru prima!', Blai suul încă şi
azi o mllltillH' de dezirll.'ralc cari (1şleapUl cl'istalizan'a în congresul deb
Timişoara,

Programa cIt' înYi'itilm~Înl agricolă, dcla cnrsul eomplimcntar. idt'ulă ÎIl conceptie, dezastruoasă in practică, cer::' o
grabllică modHicare cu 3l~i! mai vârtos
câ după :tplicare:l ei se Holează şi tinerii
Îlwătători' cari trebue să se prezint::, la
Înuinlări. Examenelor de dct'initivat şi
inaintal"e nu Ii s'a dat o fericită deslegare prin modifi,area kgii din lU3!.
Tol asemel1('a chestiunea organelor de
('onlt"o! nu esLc nici nzi solutională.
Po!itica nef3s1ă se li\b:1J'(t'ază şi aClll1l~
lot ca şi în trecut şi prin ca se aduce
prrjudHii, oesechilibru În respectul şi
autoritaleu cUH'nilă învă!ătorilor.

Cît priycştc normeI<.: d,' salarizare
ale învăţătorilor atât de dorita d0ge
a armonizării, a dt'Y{'nit un vis himerk şi un udm'ărat coşoar 3.1 lulm"or
\~ll\'erllelnr cari s'au perindat
Gradele ohtil1ule prin examene nu se
pliHcsc: nici o l'{'lllullcrutiC' pentru o
muncă şi un efort în plus. SpoI"nl de
salarii pentru înnitatorii din lOnele eleroglotc nu se aeord~\ dc~i in lege se
dă cu generozitate.
Si c:\te altele nu sunt'!
Holul [ls()cia\ipi şi de astă dată <,ste
foarte greu: loluşi o lirărire de speranl:1, 111 fruntea ~1inisterului de InstruC'{inne se găseş~e omul JIl\::-!egălor,
omul şCDa!C'i, allc\'ăl'utul părinte al învă\ăloriIOl", care trece peste orice con\iiderenlc politice de partid, jerlfr:şt,c
toIul pentru o idei', se jl'rlf{'şle pl' sinc,

Tl1\hti'ltorii - Ci'a mai selectă cl;lSă
a soCÎl'Iil\ii - prin perfecta întdegere
a misiunii 101', prin CH!lOaşterea valorii
ce ar I"ezulla din aceste dezidC'rale le
cer asUizi insistent C~llHt la acf's! congl'i'S p:lI'tici pa însuşi d-I nI'. Al1ghe[eself', minisll'u instr, publice.
Si nu \'Ill' a\'("a dm'eroasele decep\ ii!

Ioan Drecin
111 !\'r. ,'iilor al 'liarulu~ nostru vom
rl'lala pe larg tll'spre"congreslJ)
dl'la
Timi~oara.

De!:Î cât Ului mulle ne<vJcv!irnri, cât
mai mulle calomnii, cât mai mllh~ murd:'ldi împotri,,~ Asociaţiei ~i a condueutorilOl' săi, ca să se zăpilf'<':lS('i'1 minţile tincl'ilor colegi, inr sufletul să li
se umple de nein(;redcr~ şi otn:rvă.
Minciuna cea mai sfruntată rftspândită direct de politicionii Ce ne doresc
pieirea sau prin caţiy!\ ratăciţi din r~ln
durile noastre - unelte inl'on~tiente in
sen'iciul cclor mai jo~nice scopuri este: Asociaţia n'a făcut nimic pentru
tinerii im:.iţători.
t\dl'\'ărul e însă ('ii 10t ce s'a obţinut
pentru acet;tia s'a ob~inut prin stăruin
ţa ncîncl'tată t;li prin lupta demnă
şi
hotănHă dusă de Asoeio ţie.
Si ca să nu se vadă in ~:ccast::I de
către unii colegi lipsiţi de informaţia
necesară o simplă afirmaţi0 ncdoyedită
vom înşira mai ,jos câten:t fapte.
In 1929, în chiar luna când s'a ('onstituit Asociaţia generală (Decembrie),
obţinând în urma marelui nostru COIlgres de la Aleneu (6 Decembrie) o sută
de milioane pentru ca să se dea câteva
punde din dreplul cuvenit corpului didactic prin legea de armoni/are a .salariilor, noi am cerut şi ministrul de
atunci a aprobat ca o part~ din aCt'astă
sumă să fie destinată pentru sporirea
salariului învăţătorilor incepători (sporul s'a acordat, dar salariile au fost
apoi trunchiate prin rcduccrilc ulterioare).
In 1931 conflictul între Asociaţia
noastră si ministrul tIe pe atunci al
instrucţie'i publice, d. profesor N. Iorga,
a pornit din cauza protestului energic
făcut în urma felului cum an fost tralaii - adică maHratali - în\'iiti:iloril
chemati la Bucureşti La să-şi aleagă
posturI,
In 1932 am dns lupta cea mare
incununată de izhândă .- pentru
ca
să împiedeeăm treeerea salari~ări~ învăţătorilor pc seama comunelor ŞI judeţdor.

Aceasta nu privea oare

şi

pc

in\ăţă

t ori i tineri?

In 19H3 - in urma acLiunii dusă in
parlament de preşedintele Asociaţiei şi
de e~lţha colegi parlamentari - fruntaşi in ol'ganiza~ia noastră - şi a\'tln~
intreg sprijinul ministrului instrucţiel
publice de atunci, d" profesor D. {iusli
-- s'au obţinut prevederi bugetare, peniru ca in toamn{l să pn'lt:.i. fi numiţi
2000 d\.' tineri colegi - fj;:, şi ca supli:,
nitori.
•
In toamna anului Ul34 s'au făcut
cele \Teo opt mii şi ceva de numiri de titulari şi suplinitori - prin bună
voinţa şi energia d-lui ministru
dr.
Angdescu - al cărui merit în aceasti'l
pri~'intă ar fi o crim;] să-I conleste cinen1 ~- dar şi in urma acţiunii şi
stăruinţelor de clipă Cu clipCt şi in orice
impre jurart' ale Asociaţiei.
Cu prilejul aleătuirii şi votării bugetului pe ln35 noi am pus in fruntea
revendicărilor n03stre menţinerea
în buget il inv~iţaiorilor numiţi in toamna anului 19;)4, titulariz:nca edor numiti în mod provizoriu, numirea tuturo; celor încă fără POSllHi.
Se cerca seoalerea din buge;t a cel
puţin jumătate din numărul e:!or. n~l~
miţi în 1934 şi să nu se prcvaau nUDle
pentru vreo numire nouă in toamna
lHi inS5.
Am protestat cu toată tăria înaintea

i

{!;Llycrnului- audienţa la d. prim miIlistru '>3 r:ulHlne ml'lllOl'dbilil in ana~
lele acţiunilor clesfaşlll'<ltc (il, noi,
am apelat la Sllyeran, am sbll ncelinţiţi
şi gata de oriec f;~1f:rin, in lilllgă
ministrul nostru in zilele acestea _. de
cumplita Îngrijoral'e şi pentru d-sa '_.
şi am ishutit sa se JnlMul'e primejdia.
Insuşi d, mi nist ru dr. An/-!('!<'scu a
rccunost'ut - fapt e('·l onorC'ilză
sprijinul prptios şi ht)t~II':Hor C\' l-a dat
Asociatia, ea să se impicdN'l' ° ]O\'Îtură c~-al' fi fosi nu IHimai dUH'roasă,
dar nefastă pcntru şeoala primnră.
La toatc eongrcscle, in legăi unt cu
problema salarizarii, pc printul plan
am pus intotdeauna satariatr~ inl.'epă
lorilol" cCl'<lnd !wntru miniut1/1 de
e,l'jstel1ţii nccesar rap de rolul 1n,,':*itorilor in stat şi fuţă de actualele impl'eiuriiri economice.
5wu mărturie pentru ac~·a'ita dcsbnt(,1'Île congrc.selor şi (kzitlcrat do!" \,0tatc şi susţinute apoi in fala forurilor
superioare din 5hlL
Am cerut si obtillU( cxarncndc de
definitinll di1~ HJ:1Z si Hn:3 ~~. f[icute in
condiţii dest III de u~oare şi mii de colegi şi-au c.lştigat dreptu1.
Am obţinut examenul de definitivat
dir, anul C1U'l'nt şi :\,sOCi,l!,ta a protestat
cu toată klria pentru .felul cum s"a
ţinut .
Am obţinut in lcgl'a inVitFnnrmtului
primar: condiţii mai drepte in privinţa
numirilor. S'a dat precpdare celui din
loealihlle chiar dacă ar fi cu o medie
mai mică de cai altul.
Pentru transferare s'a pus __ cea dintai condiţie -- aducere.! sQ~ilor invăţă
tori in aceiaşi loeulitat..', m6Mlră Ulai
ales în fayoarea celor tineri.
Am impiedecat măsura ce se preconiza - şi la care ţinea mult un factor
insemnat din ministerul instrucţiei ca toţi illvatâtorii, fârii posturi s[, fie
chemati In un nou examen ca să se impuţine~e numărul postulan~ilor" Se u~
mărea chiar trecerea in leg~ a acestei
o

măsuri.

Asociaţiei i se datorcşle
ridjc~irea
la opt a numărului anilor
sludii la
şcoalcle normale. -- Ani df' zile am
cerut in presă şi în congreaele noastre
acest 'lueru, p ..lnă când,· minbterul l·a
admis.
Pregătira uni"ersitar;i a invă~Mori
lor - de ea re de sigllr cei tincri in
deosebi se vor putea folosi - a fost,
preocuparea noastru consb:mt.ă. A p~oa;
pe în toate congrcselc tie la un tImp
ÎnC03ce a fost sus!illută cu puternice
argumente şi cu neslrărnutată con"
vingere.
(';elc 4 examene de difcr~~nţă de liceu
ţinute în ultimii ani au fost obţinute
de Asociaţie.
Asociaţia a fmpicdccal. să se ia Jn"
văt.ătorilor dreptul de a fi ofiţeri d ..
re~crvă. Nurfllai prin intervenţia stărui
toare a conducerii AsociaFel la mi~
nistcrul de râsboiu - c3re-şi însuşisc
acum pah'u ani în Ul'm[l punctul de
vedere al slatului major - s'a putut
menţine un drept pe deI,lin meritat - e<'tştigat de lnainb"ii noştri.
In afară de toate aceste.l eu mai,
intreb:
Cu banii cui au pul nt în Yi.iţtitorii
fără posturi să se adune de atâtca ori
C8 să-!;ii afirme drepturile? Nu In cea
mai mare parte cu banii secţiunilor
noastre judeţene? .Nu le-au dHt: aceste
sectiuni numai în "ara lui 19;1~', peste
dOl{ă suie mii lei?
Cui se datoreşte că s'a ajuns in cele
din urmă să se facă numiril,~ in ordinea seriei si llll'diei? N li intervC'nţiei
eneraiee şi indelungate <Ilo i~ sOl'bţici?
P~ltru cine a org;'lI1izat ,·\soeia~ia generală patru serii de cUl',s'.ll'i de vari'l
---admirahil organizate ţli cu admirabile rezultate- şi alte cursuri in fie,
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(Continuare în pag. IV-a)
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,>O/ensiva

tiai, la
In schimbul salarului ele pe l'remea
comemorabilă, adecă din era fJromisinni/or grase, ce li-s'au făc1ll slufhrr<jÎlor
statului (raşi fără siipun), tJceşfia au
ajuns în fericita silna[ic, de a fi retribuiţi cu bonuri, bune de aşezat În rame, dacă respectivii llll au impozite
restante, sau alte datorii câfrti sfat, Dar
şi impozitele restante se IJot acfJita cu
bon1lri, numai in anumite emuli! iuni şi
numai acele impozite mai sllnt bune
de plată cu această lm1ul'i, de cari mI
mai p1'ea au slujbaşii respectivi, -- că
rMa le riimân dOIlă elii deschise pentru valorizarea hârtiilor primite hl loc
de bani adecă, sau le subscrie c~ imprumut la stat, sau le {'(bel Cil 25 0 '0
băncii Goldschmidt, sau (l/l ara ,
'
A semna imprumut la siat, c lucru
foarte frumos, - ba mai e şi naţLDllal,
lnsă alullci, când primeşti 3 0/0 dobân=i
la an, iar creditorii te aSllltea:.ă sef le
pfăteşti datoriile pe cari le-ai fâcllt În
speranţa că, vei primi salaI' in bani şi
nn in bOlluri, când IlC va ile zilnice
(i-s'al! ridicat deasupra scăj(;r!i(!i, - le
gd71deşti mai Înlâin cu ce sii,ţi f'deceşti
sărăcia şi numai după aceia mai lIr.meazâ medita{iile aSlI !Jra
noţionalismului, care a inceput să dep;1lcl un fel
de impostor, insă llumai pentru unii
dintre cetiiţenii ţârii. Să preschimbi banurile la bancă pentru o sumă derizorie, ili vine cam peste picior', mai ales
când te glindeşti la faţ"tul că, prea de
multe suferinţe, prea de multe promisiuni sunt legale şi acele bonuri, deci
nu-i mai rămâne alfa birlrr.1lli nenorocit
de funcţionar, decât Sil slmnă: >: A murit l'aca, - moară şi l'iţeluL şi
să-şi aşeze în rame bonurile, rtU'ditând
asupra piiţăniei bietului dasl~ă! confesional, care pe timpuri a servit un an
intreg pentru o purcea, car,? a murit
până acasă. Soarta aceasta pilref!ă 1111
O Îndllră toţi functionarii ŞI nu ~ îndllră toţi la fel, câci nu toate categoriile de funcţionari au salarii restante
de primit şi nu toate calegoriile au
pentru acelaşi timp, - deci dacă e {'orba de un nou aport, nu toţi il simţesc
şi nu toţi il aduc in aceiaşi mâsllrc'i.
Şfiut este că, salariile au nlmas neplătite din timpul grwemârii JorgaArgetoianu, deci ar fi bine siÎ se arunce
o privire şi În fundul putinei, spre a
Se constata câţi miniştrii elc. nu şi-au
primit lefurile şi câti deputaţi nu şi-au
primit diurnele (jetoano, lefuri,
sau
cum le-am /lumi), pe timpul de ..waifidu şi se l'a putea cOlis{a!cl ('ii, at d
se rupe tot unde-i mai subtire, la hieflll
slubaş dela periferie" cm-e pc lângă
faptul că e slab ret,.ilmit, mai· are şi
ghinionul, că-i moare pllrCe(llIa, ade('ă
trebue să-şi valon'zeze b(tnuril", 'Primile ca leafă, - cum poate, - sau să
le 1ină de SllVell il',
Şi cine a ellştigat şi mai e[lştigă in
urma acestei economii, !cl('utâ ele economişti. Statul cu siguran[â nu câştigă,
căci sub o formă sau tIU ~ el irebue să
plătească bOl/urile pe valoarea lor nominală, plus dobâ,ula $c"z.r;ă "e
ele.
FUTlcţionarul nu poate câ:jliga,
P('1/t1'u-că atât e de ex{emltll
materialiceşte, Încât e silit să-şi l'a/orize::-c bollurile sub o formă, sau alta, !;H!8(11Îmbându-le cu numerar, ca .r;ă aslu!)(! golurile pe cari le-a provocat sfânta sărâde, deci câmâ1arii,
('(JIJit aliştii
trag ::mâlllâna, pelllrucâ roata lor
umblă şi pe f)loaie şi f)(l secciă redus,
dacă n'au urmărit anumite interese, _
trebuia să o spună ,pe ')leau: }) Nu vă
pof plăti sulă la sulă, dar hai să ne
icîrguim« - şi dac'am fi ajuns la 50 0,"0,
Sau 30l,.'!! din salarul 1"espectip, insă
pliifibil 1n nmnerar, ar fi câştigai numai statul şi nu toţi jidanii el/mătar;,
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de pe s'patele oropr;ilull1i de funcţionar. Vor fi şi de-ace~a, cari iudecă
după aparenţe, fără a se /Plai uita În
jur şi cari vor spune că, pr/F(um a
putut trăi funcţionarul res!,occl iv atâta;
vreme fără salarul respect il', al'" fi putul-O duce şi mai departe, deci bonurile sunt un plocon, o pupuză peste
colac. Pentru aceia nu putem Gl1Ccl alt
răspuns mai potrivit,
de(~ât:
») Calul
Il' are coa1'ne!«

1. Oltu

-----------------------------------

Actiunea d·lui AI.

Uălian

D. Al. Yasilcscu Yaljan care dupii.

cum se

ştie

a înccpul o aC!lllllc prI1lrll

1'l'OrganÎ7..3.l'NI

partidului

n~lional-{lgrar

.,,1

continua pl'opagnntla în toată tara.
n, ayoeal G, SOl'CSCI1 a fost llumit

şef

al ol'ganizalici Judetene dc Ilfov.
In cUI':înd se va puhlica şi un comunicat al nC~St ui p.'lI'lid, în care se vor
ară la resuILatcle ohlinulc până acuma,
de la plecarea d-lui Octavian Goga,

Ce-a făcut Asociaţia

pentru tinerii

învăţători

(Urmare din pag: III-a)
care an, în diferite

părF ~tle ţarii

m1l1.,

te din Asociaţiile judeţene? Nu pentru
învăţătorii

tineri?

Acestea şi multe, multe altde, pc
care restr~lnsul spaţiu al unui articol
nu-mi îngădue să le arăt ,,' - dar le voiu
arăta

în altă parLe -::- sunt fapte,
Numai cineva de absolută rea credinţă, numai un suflet păcăioşit, ar putea să le nege.

Din nefericire se găsesc as1fel de
oameni în rândurile nonMre - şi e
dureros că se găsesc in rândurile tineretului, care trebue să aducă în orke
prilej sinceritate, lealilaLe şi avânt
dar din fericire sunt foarte puţini. Ii
numeri pe degete,
Nu voiu face prin urmare greşala să
confl,lnd întreg tineretul nostru învă
ţătoresc cu cele câteva su fIete mici Ori
COIlI'Upte dc poliliciani.
Tinerelul invăţătoresc nu e

ingrat

fală de munca şi strădania înaintaşi

lor pentru şcoală, nu e nerecunoseător
fată de Asociaţia, ale cărei atitudini
şi ale cărei lupte au ridicat prestigiul
IIll'mbrilor săi in ochii ţiir;, aşa cum
nici o altă Asociaţie n'a fost în stare
să facă,

Afirm acest lucru

Cu

toată

con-

,-;;tiinţa.

Eu urmăresc întreaga presă învăţă
eu particip la atâtea ('ongrese
illvăţătorcşti, ,eu am contact ziJnic cu,
torească,

numeroşi colegi tineri ,~i ştiu deci Ce

g<lndesc, ştiu ce e în sufletul lor.
1\lnărn oştire învăţUtorc:lscă -

eu
excepţin c<Horva putregoi.uri - în care
c:orp chiar mult mai puţin nUllleros Ca
al nostru nu se găsesc cdtev<l putreg-aiuri? - este şi va rămâne în jurul
Asociatil'i oric~ît s'nr sbate, orie.lte
minciuni al' răspândi şi orieMe intrigi
ar It'se diverşii mercenari ai poli lici:mismului.

D. V. Toni

la curâad ziarul "Iaalnle" va
apare zilnic_

La noi sunt la modă expresiunile
umflate prin care guvernele şi politicienii mari şi mărunţi voiesc să ferice:lscă pt' bieţii plugari, eu tot fetul de
formule ca: )}Stat ţără'lcsc', »phlgariul
talpa ţării «, )} poJitica, ofensiva gr,lului«
şi aIte vorbe late asvâr1iw din gura accIora cari se cred, că ei sunt chemati să
asaneze agricultura, - deşi de cele mai
multe ori aceşti domni n-uu vu;._ut agrîcult ori numai la adunări poporalc cu
ocazia alegerilor, cu sigurantll ne ,~liind
deosebi orzul de secară.
Fiecare regim poli: ic voic,?ic să facă
ce\'a »original« pentru plugari, Doamne
fereşti, să facă ceva pr'lf'tic, ÎI'. m'ma experienţelor, Hindcii ac~asta n-ar fi
» original« şi regillllu'ilc nu n e~HI să ia
nimic UliU! dcln celaH!
Regimul dIui Iorga ne-a 1ericit cu
»premiile«( care numai in buzunarul
ţaranului n 'nu inirat. Hegimul actual,
anul trecut ne-a instalat ClUllp~lrările
de gr.lu prin coopera! ive, iar in anul
acesta ne-a crciat ('eva şi mai nou: fixarea preţului » minimai·, stabilind preţul gl'Hului In 340 lei per /'iuta ehi/ograme, faţă de preţul de 470 Ici din
anul trecut, pornind dela PI'csupuncrea
eă în anul curent va Ii mui mlllt grliu
caşi anul trecut ...
AtM sistemul cu premiile, cat; şi cel
din anul trecut cu cumpărarea prin
Cooperative s'au dovedit greşite, Sistemul din anul prezent cu »minimalizarea« preţului este chiar dcza~truos,
precum s'a dovedit deja plină aeum in
realitate,
Inainte de ioa te, comerehmţii preţul
minimal nu-aşa îl pun în aplicare că
acesta ar fi cel mai mic preţ, - ci că
acesta este cel mai mare pret ce duu,
aşa eă în realitate <lccst prc~ nu este
,mlinimaL> ci «maxima"'.
Comercianţii speculanţi au r,umpărnt
gniu de calitate 78---8tl cu preţ de 320,
300 chiar şi 280 lei; ba au fost cazuri
când au anticipat 280 lei per 100 eh11ogram cu obligaţiunea vfmziHoriului că
la predare să dea drept dolxlndă un
plus de 30 kgl', la maje!
Se va obecţion8 eă ordonanţn pre-

vede sancţiuni faţă de comercianţii
cari cumpără mai ieftin, dar oare s'a
ungdjil gUY<:'rnul ca <;ă se tlpli('~ accaslă:
saneţiune? Oare se con1rolcaz;\ respee"
tarea preţului "minimal ,ţ ?
'
agricllliorul îl vinele şi sul> pre- e
minimal, nu e de mirat, fiinddl l
dacă nu-l vinde el, îl \'a yinoc pcrceptorul pentru impozite (;I,l preţul' ju- n
mătate, ..
Că

ţul

Cine a stabilit prctul gnllliui la 340
lei faţă de 400-470 din anul trecut,
habal' n'are de agricllii ură, deoarece a
~ornil dcla pI·esllpuIlCJ'(';l (01 i'iind înt
dl1ld curent Însămfl.t1(,at mai' mare teren
ca anul precedent ]i recolta trebuie '
Ilceondi\ionat să fie Il1ili mare, prceum
1;';] do\'edit c;."1 de fapt recolta din anul I
jH'czcni este dcficitctrii faţi"t dc>
trecut!
E eeya bizar, am pute;l spune chiar ,
tragi-comic, ('"l.nd auzi dbpo;~iţiilc gu-'!
vernului aduse In cuno~tinp llgriculto-i'8
rilor prin batere de lobă' » sii nu vindeţi gnlul că mai t<.lrziu, prin No('m\'ric,
va fi mai scump« - ca in ueelaş timp 1
S{l vczi şi agenţii fiscului duc<lud
la n
primării recoltele nenorociţilor ţărani d
pel1l1'\1 neplata impozitelor.
TI

Ştim

prea bine dl toti ircl'lIic S[i ÎI
achite impozitele ('{l(re SLlt, fiil1(k~l'
altfel acesta n'ar putea exista, dar nI' I
it'ebui ea faţâ de agriclIlt ori în lunile
August--Noembrie, Iiscul sii fie mai i
ingaduitor, numai dUpi:'l acC'~t termen i
să se procedeze cu necruiarc luF\. de
cei reclacitunţi.
Când \'cd,em «m~îsuri pelllru spriji- 2
ni rea agriculturei« de felill celor de
mai sus vr.lnd nevrând îţi \Îne în minte
pă!nnia politidcanului ~,Bon jour po- (
porc din Bucureşti l'rmJ yC'uiud la ~
ţară şi ne mai "ăzlÎml p{i.n?l .mT!'rrM- mi-- (
rişti a esclamat: »Aha, acum .. ,'ud unde
se lnc ehibriturilc«, ia,' nind 111 n.tdnia
unei gospodine fi ,,{mit c[lţiva pui goli,~;ei de găină milngăindu-i cu
llHlna,
a zis: »vai, ce drăgăhşi sunt, duceţi-i
Ia mama lor să sugăI~,

II

Dr. Alexandru Lazlr
agricultor

C.o .. iic:.. ' .. 0

;1 ...

.....

Functionarii administrativi
In toale timpurile, cR şi nstă:;o;i, fUllc(ionadi adminislraliyi În privinta rclributiei stau mult jn:1j1cin altor functionari, dcpinzfllld de al te l\finistcrc, Ba

'intr'o vreme

învăIăLorii şi CFn-iştii

hil-

tE'~lU

rrcordul, însu după-ce şi-au înclwgal rflndurilr, (lupă-ce s'au aso"inl şi
şi-un r('n,'ndieal dl'epturi în corpoJ'c,
sit uolia Ii-s' {\ schimhat rcprdc inspre
'hinc, ha pulem spune că. inspre foal'le bine.
Functionarii depillZÎlIlfI de ~rinis(('rlll
de Interne, fi('-că sllnt rctJ"ibui ti
-cit'
Stat. .T udct, sali COllllln,t nu se pr('fI pot
m:în<1ri cu rt'trihn{ia lor, ha din c<)ntri'i, unii dinll'(~ ei sunl demni de ('om
p~limil şi mui ales uecia, cari aua
crcşte cnpii la şcoli şi eal'i şi-au sed'illlil lonle mijloacele şi şi-au ,cpuiwt
toatc economiile, în spcr'anţn
unei
sch im 11ăI'i înspre hine, care ins~ înlttrzic prea mult.
Şi aici putem căuta şi afla răul in
lipsa de solidaritate, izvorul tul urot' neajUllsul'i!or şi la alte bresle,
I )ael) lipseşte solidaritatea, ea lrebue
înjBIH'iJalii fără ÎnWI':;o;iere. căci ri'iul de\'Cllil prca mare, Începe să ameninf'e
iar daca nmeninlă, h'ehue combătut c~
ori-ce mijloace şi dacă mijlocul cel mai
volrivit este solidaritatea, ce
mai
asleplăm?

Da~ solidaritate se poate
PI'OVOC"
aluncl, când colegialHatea este mai pronun~af~, nu numai intre egali, ci şi inlrc ŞefI suhallerni, ial' aici se schimb1i
ro aia, căci mulp şefi inteleg să facă din

sn hnlll'l'nii lor un fel rle

UI1pll C'.

cari s:1

s('l'\"('asei'î. p('ntruanumitc seopul'i, iar
ul1ii n'('~u să-şi faf'ii nwrile din 1)('1'-

sc('utol'ea suhallernilor şi de-aci apoi
tcmna aceia eontinnă, de fi nu C'iid.ea
din rău în şi mui I'un, eare O mentinut
U nilll1ea I\ otnl'ilor În fi intă Î Il ciud[l
luluror sforlărilor ,'·e(cranului nr,Oan .... ,
('flrc n niwiL al:Ha Y]'Pllle ca 5;1 al ciiluinsdl o a<.;oei nliC' so!i(Ei a fllncţionar'l101' administraliyi din AnlC'al şi minM.
dar n'a izbutit.
l\ll numai intre ,5cf şi suha!tc!'n", ci şi
inlre ('olegi de aceiaşi hrr;)slă se )lolll~
ohsrrva o lipsă pronun(ali'! de {'o(('<JÎnI1lale, e[ici unul se el'pde mai Cl1 '~i(',
altul se tine, aJ. lrC'ilc'!! nu S':11" bsa mai
pe jos şi 'r,YIlIJ 'uniÎ îşi dau fumuri,altii {'omptltimesc şi dr-ari pnlllese apoi
alte rele,
~Iai sunt polen(a!ii prin Mini(:1[(', (,ilri
lşi revendică JWiol'ilale În haza f:l pllliui
că, au rude la Icrusalim şi dacă '·01'bim dc această clasă de fllnel i nnarJ

lrC'llUe să admitem di. p{lnă-6Ind' existiî
lupta mân;avă eLI (,Partidul m('u: p:Îllă
c?nd ullul nlvncşle la postul ('Pluilalt
Şl Sc foloşeşle de orice mi jloa('c. ca
să poal:) El,tunge În Pl, nu ponle fi "orba
de colt'gialilale, deci de
solidaritale
îfnlre egali,
Se implNlC deci înainte de toale () re\'izuire a conşliin\eL apoi apropicr.el:l.
forlclor pozilÎvc şi negath'IC una dr nHa
şi dupiI-ee le \·0111 putea obicinui lan~a:W. put~m \'orlli despre solidarital.E',
Iar aluncI "om putCd şi
revendica
dl'cptUI'i şi retribu~ii.

1. Sasu, notar.
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INFORMAŢIUNI

Societatea "Margina din Timisoara si
indatoririle ei fată de Statul Român

A

La Lugoj a

trăit,

pe

defuncmo~ă cstă familie de negustol'i cHei, fai)' ilia frankel, care s'a imbl)~ăţit subit
ll. n România-Mare.
Cum?
\'r'JUlell

Un furt ca loate furturile

Pe teritorul comunei Margina din
d. Severin, fosta armată austro-mahiară a avut o fabricd de dcstilcrie,
c care a pus mana familia Frankel,
upă retragerea armatelor k. u. k. Cu
ete false, procurate deh Budapesta,
u ajutorul d-lui dr. Gheorghe Dobrin,
rimul prefect român dela Lugoj şi cu
lr jutorul altora cari s'au lăsat corupţi,
1- amilia Frankel a ajillls in pose,,~a unei
)_ :averi evaluată la miliarde.
l-~" Averea aceasta trebuia să rcvină, de
'-', rept, statului român" P~llt[,UC:d ca a
il fost, sub austro-magh~~rl, a\'cr.t' a ar~
a lmatclor k. u. k. Pe cal pe cap numaI
li
Dobrin şi familia Frankel le cu!noaşte, averea aceasta a fost
totuşi
. \înstrcînată, şi înstreinată a rămas până
~ ttn ziua de azi.
a

Id.

u/

E, deci, vorba de un furt ordmar, un
furt în dauna Statului român, Ge care
totuşi nimeni nu mai pomeneşte azi,
pentrucă familia Frankd a ştiut cu
cine să se pună bine, ca se-i rămână
ei, în întregime, fructul furtdui.
Povestea acestui furt o cun05~ foarte
bine autorităţile noastre, o cunoaşte
însuşi inspectorul industrial regional
d. ing. Faur, o cunosc şi alţii, dar familiei Frankel nu i-se întamplJ. nimica,
- pentrucă furtul a fost săviirşit doar
în România tuturor posibUii ăţilor şi în
dauna acestei Românii.

Indatoririle

către

Stat

E interesant de văzut, însă, dacă
după furt, domnii cari s'au ÎllsUipânit
la »l\largina« au înţeles s'au nu că au
anumite îndatoriri şi faţă de Stat.
Ei bine n'au înţeles acesl lucru! Toţi
membrii familiei Frankel, cari inainte
de 1918 munceau din gr('~pentru o
bucată de pâine, azi sunt milionari, cu
maşini la scară, cu vile, ('u ulllanLe, ba
d. i\L Frankel, directorul societăţii,
trăeşte viaţă de prinţ adevălat şi se

admirabila lu('rare spor),I"OOTBALL« de d. Ing, Virgil
Eeonomu. Se poate procura dela autor:
Bucureşti III, Str. Maria Rosetti NI'.
34, contra rambursă. Prcful Lei 200.

spune că nici el nu mai ştie de f:apătul
averii sale.
Ca să câştigi atâta, e necesal' să ai
un volum de afareri foarle importante
şi deci trebuie să dai şi fiscului partea cuvenită lui din aceste afaceri.
Societatea» :\largina({ însă a fost. mereu în conflict cu fiscul, pentru motivuL că ea înţelegea să pIăt.ea!ică impo:zile cam in proportia unui zarzavagiu.
Celelalte societăţi anonime au mai fost
s'au n'au mai fost apelate de catre fise,
Societatea »l\largina« insă a fost regulat apelata şi regulat era nevoie de
expertize pentru verificarea l'('gistrelor ei comerciale.
Oricine ar fi voit Însă să· şi facă datoria faţă de » Margina« se izbea de
numele simandicoase din consiliul de
administraţie şi de indrăzneala d-lui
M. Frankel, care nu se slia să insinueze
faţă de oricine:
-

Dt Dimitrie Antonescu, noul

administraţie

Centrul de călărie Pâncota organipentru ziua de 15 Septe\T10rie a.
c. o serbare hipică, in Comuna Fâncota,
la care vor lua parte ofiţerii e<;ntrului
şi ofiţerii din alte garnizm1lle.
zează

Pe terenul noului aeroport d1n Ceala
a avut loc Duminică meetingul de avia
ţie organizat de soc. »ARPA"" cu Concursul celor mai îndrăzneţi aviatori români. Incepând dela ora 9 dtmineaţa
şi pană seara târziu, ~ase aeroplane
de pasageri au stat la dispoziţia publicului amator de sburat. S'a rt.'marcat
că majoritatea acestor amatori a format-o tineretul şi femeile. ProgramuJ
propriu zis al meetingului s'a desfăşu
rat intre orele 5 şi 7 d. a. când cele
trei maşini cari formau echip~l I'oşie,
conduse de aviatorii: căp. Panta7i. căp .
Gherasim şi ofiţer de zbor Max. Manolescu, au executat interesante aeroLaţii
aeriene.
4

...

lntr'un articol viitor, \om arăta până
unde a îndrăznit Societatea »Margina«)
recent, să împingă acest sislem.

I
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~'maglaUitUI, lOCUl minunalelOr inl3mplări
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Sunt aproape două luni de când în
zăvoaiele luncii Maglavitului.
ce 'se
desprinde ca un ochiu de verdeaţă intre
Dunăre şi Salba bălţilo(' ce se Întind
dealungul Golenţilor şi a l\l:Jglavitului)
s'au petrecut întâmplări mai presus
UeTtre. In lunea: aceasta tăinuit[t de oameni
şi umbrită de păduri de salcie şi salcâmi, ciobanul satului, anume Pătru
Lupu, a avut în trei Vineri la rând,
1n acelaş loc şi la a('eeaşi oră, când
amurgul împânzea cu pacea lui dulce
intinderile, vedenii dumnczecşti.
Pe când se întorcea din sat ~pre
târla lui' sărăcăcioasă, la locul pe care
oamenii il numeau »Butur:lgi«, s'a desprins din tulpina plină de lăstăraş a
unui ulm uriaş, o vedeOlie de-o uimitoare frumuseţe.
Era un bătrân cu barba până la
brâu şi cu părul capului atât de lung,
de alh şi de luminos, ~nc;lt ii fnvă
luia trupul ca de abur ca o mantie
strălucitoare.
Arătarea

nu atingea pământul, ci
plutea cam la două palme deasupra
lui şi după ce a liniştit pe ciobanul
Pătru din spaima care-)
cuprinsese
i-a cerut să meargă în sat şi să spună,
atât fruntaşilor satului, cat mai ales
popoI'ului, să se lase de fără-de-legi
şi să re vină la credinţă şi la omenie,
căci altminteri ţara şi pO~jorlll românesc vor fi nimicite.
Timp de trei săptămd,ni, ciobanul
s'a frărmîntat şi a tăinuit însarcinarea care i s'a dat, temându-se să nu
fie batjocorit de satul lui.
In a treia Vineri însă, arătarea l-a
urmat până la tarlă, unde l-a vorbit
lui Pătru Lupu hot..ărltor şi în faţa
ahor doi ciobani, a căror lll:~rturie
cinstită nu poate fi pusă la indoială.
De dala aceasta cioba:.uI Pătru Lupu,
asculUind porunca arătLirii cereşti, a
mers în sat şi a povestit cele ce i s'au
întâmplat.
Din acea clipă a îuecput de fapt,
minunea dela l\laglavit. In loc să-l
b.ttJocorcască, ca şi cum o putere nevăzută însoţia spusele ciobanului, să·
tenii din l\laglm'it in frunte cu preotul satului, ;'\ico~ae Bobin, i-au dat

deplină crezare şi vestea s'a întins c'o

uimitoare iuţeală în toată regiunea.
Trebue subliniată mărturisirea primilor ziarişti care au pătruns la Maglavit, că inainte de a fi apărut cea
mai mică informaţie in ziare, MagIavitul în virtutea svonului popular
fusese şi era asaltat de zeci de mii de
închinători.

Când am ajuns la faţ"l locului, din
ină1ţimea unor &cânduri prinse primitiv pe câţiva pari, ciobanul Pătru
povestea mulţumilor cuprinse de extaz vedeniile avute şi cuvintele pe
care arătarea cerească ii poruncise să
le spună oamenilor.
Zile dearândul am petrecut in mijlocul valurilor de închinători, Care sosesc dela mari depărtări, HscuItă povestirea ciobanului, atât de simplă şi
de nemeşteşugită şi pornesc îndată
spre casele lor ca şi cum ar duce cu
ei un suflet nou, in care a renăscut

In aceste rânduri am căutat să precizez doar faptul de netăgăduit, că la
Maglavit se petrec întâmplări supranaturale şi că in aceste manifestări
ciobanul Pătru Lupu nu este dt" cât
un ales al Cerului, pentru viaţa lui
curată şi pentru sufletul lui simplu
şi nevinovat ca al unui copil.
G. Lungulescu
l;

Iluslraţiunea

Rom,ină x

Numărul

viitor al ziarului
"Inainte" Si .. Gura Satului",
va apare dublu numai la
6 OctOmbrie a. c.
In ziua de Duminică 29 Septembrie
curent va avea loc în Bucureşti o mare
rrumifestaţie a Frontu!ui
Constituţio
nal in contra menţinerii măsU1'dor e,l'cepţionale, la care vot' lua (Jartr d-nii
Mareşal Al. Averescu şi Gheorghe 1.
Brăfianu.

şef·

portărel al Tribunalului Ar.ld, pc ziua
de 27 August a. c. şi-a luat p03tul în
primire.

Noi aVem oameni mari în consiliul

nostru de

apărut

ti\'ă:

"Noi avem oameni mari in consiliul nostru de administratie" •••

('. el monarhii austro-maghiufC", o

t1

5
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e·
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Cazu1 lJlvdrosy ,
La fabrica )} Astra ({ şeful b /l'oului
de salarii' este un oarecare Ujl'arosp,
care recunoaşte el că în timpul răz
boiului, a tras ,cu puşca În romanii cari
azi îi dau hrană şi posibilităti de lrai.
r1cest U jvarosp e departe de-a gândi
însă româneşte. In privinţa
aceasta
este concludentă perche:=iţia pe care
Siguranţa din Arad. i-a făcut ..o atâi
acasă, cât şi la birou.
Rezultatele descinderii nu ne sunt
Încă cunoscute.
Pe de altă parte. donuml Ujvarosp,
este un aprig duşman al ell~menlului
romanesc, pe care-l boicofeu:ă in orice
imprejurare ..4şa de exemplu, angajaţii
români - tineri absolvenţi de şcoli
secundare sunt supuşi, din partea acestui ' » şei (, intrat in ,graţiIle d-lui director general, la tot febl de persecutii, concedieri fără preapi;;:;~, etc.
Vom reveni, asupra ace.,tr:i ca::: şi
noi alături şi alte ziare.

cu

credinţa.

Am stat de vorbă cu oameni aduşi
cu carul, bolnavi de vreme indelungată şi care s'au vindecat prin
rugăciune la locul »arăturilor«.
Nu din svon, ci din cele vilzute şi
cercetate cu multă grijă şi răspun
dere m'am încredinţat că la ~\laglavit
se pelrec cu adevărat lucruri supranaturale şi că in jurul ciobanului lucrează asupra mulţumilor de închină
tori puteri cereşti şi voinţ.l lui Dumnc4tCu_
Pentruca necredinţa celor mulţi să
fie înfrUntă şi luminată, atunci când
în graiul lui simplu, clulxmnl Pătru
povesteşte cele ce i s' au
întâmplat,
privirile mulţimei rămao umule. Pe
fondul verde al pădurii apar stoluri de
ingeri, iur in jurul ciobanului arătări
cereşti cu chip omenes('.
Nu su.nt simple păreri.
Faptul mi-a fost întărit in scris de
oameni demni de toată încrederea: ofiţeri superiori, profesori, preoţi" inteleduali sau simpli ţărani, car~ au vă
zut în acelaş timp, din părţi diferite,
aceleaşi apariţiuni luminoase şi distincte, oameni străini între ei. Dar
asupra acestor faptc supl'<lfireşti vom
reveni.

J
i

1
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Draga mea,

fără discuţie,

a

cea mai

norocoasă colectură principală
s . . . _, este

1C».~.;4e. d~

Banca Ilieseu S. A. Cloi
Conturi curente la:
BANCA NATIONALĂ
BANCA ROMÂ~EASCA
Cec Postal.

SUCURSALE:
ARAD, Str. Brătianu 3.
ORADEA, Bul. Reg. Ferdinand 11.
TIMIŞOARA, Str. l. G. Duca 2.
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Prelungirea

Cei 60 dela Municipiul Timisoara
Presa minoritară din Timişo~lI'a a
început un atac concentric impotriva
. Dlui dr. Virgil Cimponerm, şeful contenciosului municipal, scoţl;~ndu-l pe
d-sa vinovat de faptul că vreo 60 de
funcţionari minoritari al municipiului,
căzuţi la ultimul examen de limba română, sunt in pragul de a fi puşi in
disponibilitate.
Atacurile presei minoritare nu pot
fi luate in serios şi dacă le vom discuta
puţin în cele ce ·urmează, o facem pentru a demonstra incă odată cât de puţin preţ pune presa aceasta pe cecaee
se cheamă bună credinţă.
Cum stau lucrurile în privinţa celor
peste 60 de funcţionari minoritari dela
municipiul Timişoara? Iata cum'
Aceşti funcţionari trebuiau să depună
un nou examen de limba rOlnană pentrucă s'a dovedit că nu şi-au insuşit
limba statului nici după ce timp de
19 ani de zile au fost toleraţi in slujbe,
in speranţa că doar-do!lr vor caladi;Zi
s'o'nveţe. Speranţa aceasta s'a dovedit zadarnică şi la ultimul examen, din
primăvara acestui an: peste 60
de
funcţionari al municipiului n'uu putut
trece acest examen, deşi nu li-se puse serii acestor funcţionari dne ştie co
întrebări grele.
In privinţa funcţionarilor cur: nu-şi
însuşesc limba oficială a statului are
dispoziţii categorice art. 31, din statutul funcţionarilor publici. Dup.1 acest
articol din Statut, funcţionnrii reca}citranţi trcbuesc puşi în disponibilitate,
simplu, pe cale administrativă.
Municipiul Timişoara a fost totuşi
de O extremă gentileţa cu funcţionarii
săi recalcitranţi, pe cari nu i-a lăsat
pur şi simplu in disponibilitate, ci la
trimis in faţa comisiei de disciplină,
cerând avizul acesteia. Comisia de
disciplină însă, având în vedere
rezultatul dezastuos al examenului, n'a
putut face nici ea altceva, decât a dat
aviz de punere în disponibilitate. Func-
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Scoala
.,.

partidului naţional-liberal
deslănţuită cu puterea unUl torent de
viaţă nouă, urmărind o ţintă
nouă"
încă de acum cinci ani de către dom~
nuJ Gheorghe 1. Brătian:.l, capătă au
o semnificaţie şi o strălucire cum rar
mai poţi intâlni ceva asemănător în
viaţa noastră politică.

A

răspuns

atunci unIii ceas istoric,
hotărâtor in destinele statului, ale naţiunii şi ale instituţiilor noastre stră
vechi.
Continuă astăzi să răspundă năzuin
ţelor

unui neam intreg, desamăgit şi
oprit din desfăşurarea forţei lui de
creaţie.

A răspuns unei înalte misiuni aceea
de a încerca purifiearea unor moravuri
şi de a primeni unele concepţii care
nu se mai potrivesc cu timpul, cu mentalităţile şi cu împrejurările contemporane.
Trebue să fie o luptă grea şi lung:i,
una din acele lupte de rezultatul că~
rora atârnă fiinţa unui popor şi continuitatea istorică a unui nOel stat naţional, închegat după suferinţe şi nă
dejdii eu care s'au scris din cele mai
înălţătoare pagini.
Şi

lupta a pornit odată cu omul şi
cu noul organism încheiat in viaţa ţă
rii ca o necesitate imperioasă. Partidul Naţional Liberal inl.inerit, primenit, călăuzit pe drumul îniu ptuirilor
naţionale, cum a mers întotdeauna, şi-a
deschis un drum, singurul curat şi să·
.nătos, între toate căile umbri te şi în.
Tip. €ORVIN. ARkD.

'1

stadiu
al lucrurilor, atacă avizele de puncre
In disponsibilitate ale Comisiei disciplinare la Comitetul local de revizuire.
Instanţa aceasta tutelară ~muleuză de
fapt lucrurile Comisiei disciplinară,
dar numai pentru un vicia de formă:
acela că nu era nevoie de sesizarea Comisiei de disciplină, ci de apl1carea
fără prea multe formaliUiţi a art. 31
din Statut: punerea in disponibilitate
pe cale administrativă, simpLi, a funcţionarilor cari nu şi-au insuşit limba
statului. Comitetul local de: revizuire
a dat deci căştig de eauză funcţiona
rilor minoritari, dar numai în ceeace
priveşte forma in care urmează a
fi
puşi ei in disponibilitate, dar nu
în
ceea ce priveşte fondul, pentrud'i soarta
lor e definitiv pecetluită prin severul
art. 31, din Statutul funcţionarilor
publici.
Aceasta este ) tragedia ({ funcţionari
lor minoritari dela municipiul Timişoara, pe cari ii boceşte, atât de mult
indeosebi presa evreo-maghiară.
Dar de ce-1 atacă acea~ită presă pe
dl. elI'. Virgil Cimponerill,~eful contenciosului municipial? Pentrucă D-sa in
caliiatea de jurisconsul al Municipiului,
intr'un referat adresat Comisiei interimare, - referat pe care eJ'~ oh!igat să-I
facă, a conchis de asemcnca la punerea in disponsibilitate a celor 60, p~
cale administrativă, fără nici o altă
formalitate, aşa după cum a creat şi
Casaţia jurisprudenţe în această materie.
Iată de ce a fost atacat, cu atâta vehemenţă, dI. dr. Virgil Cimponeriu de
către presa minoritară din Timişoara.
Nu era mai bine dacă presa aceasta
îi indemna pe funcţionarii minoritari să
inveţe limba Statului? Pentl'U~ă asemenea indemnuri n'am citit nic:i odată in
combativa presă evreo-maghiară din
România ...

Gheorghe A. Iorga

CII~

~
tUZI

tortochiale ale Vechilor sist-eme

şi

con-

cepţii.

Astăzi

drunlUI pe care merge domnul
Gheorghe 1. Brătianu este drumul de
mărire al istorii celei noi şi al ţării
care îşi vede in şeful partidului Li~
beral intruchipată nădejdea şi înfăp,
tuirea noului ideal de viaţă.

Cu demnitate, cu

hotărâre şi curaj,

demascând ticăloşiile şi infierând metodele înapoiate şi odioase, vorbind in
numele unui tineret ridicat prin muncă',
rezistenţă şi credinţă, domnul Gheorgghe 1. Brătianu este omul care şi-a
inţeles menirea sa, a partidului
pe
care-l conduce şi a neamului eare trebuie îndrumat pe linia unor tradiţii de
viaţă ŞI a unui viitor de mărire- ŞI de
creaţie.

sa este in plină desfăşu
rare. Opera sa începută cu ani in urmă
se ridică zilnic tot mai puternlcă, tot
mai luminoaşă. Şi când alţii au abdicat,
când nu trebuia să abdice, el a rămas
singul care nu se pleacă şi nu se ya
pleca. Şi aci este şcoala noţiunilor care
vor să devină mari.

---------------.--------------'---"' ...~...I ... A.~e'.4es«:..
i_ ....ă

D-nul Mareşal "AveN'SCu s-a reintors
din str:îinătate. D-sa se afli:S actualmente
ld 'ie, Ja Turnu Severin.
In CapitaM va sosi l:i Sfârşitul săp
tăm{Ulii curenle.

1

se lvrsc tulburări sali agitatii
an'
chiee.
Cu toate a{'estl' guvernul trebue 8
susf:luă cenzura şi slarea de IIl8Cdi
In interesul lui1 are Devoe ( de

din nou, prelW1f!ih.'. Re~imuJ slaril{)r
exceptionale este drei mentilDut•. in dis
pretul l:onsUlllţiel pe ('art\ de, altIl'l,
gm'e.rnul are intentia s'o modifiCi>.
Cari slwt motivele pentru care, guv..rnul mentine aerste inăsuri. nimt>ui
nu poate şti, .('uma, când J în toată
fara domut.'şte O linişti şi de nicăl'ri Du

aceste măsuri, rări de eari nu poat
gUH'ma un ceas.
Dar1 .ziua soc()lelHor va ,'00.1 odată

1YI ....te......
o

veste care ne-a bucurat, într'adea fost numirea d-Iui Victor l\funteanu, cunoscutul şi apreeia! ul funcţionar superior dela Administraţia fi·
nanciară. in postul de
administrator
al încasărilor şi plăţilor de pe lângă
administraţia financiară din Arad, in
locul d-Iui Vasile Doctol', transferat
la Slatina.

văr

Acest funcţionar conştiindos, a fost
tn toată vremea o pildă vie pentru toţi
colegii, cari au văzut în d-sa pe adcvă
ratul funcţionar care şi-a făcut datoria
faţă de Stat şi faţa de ce~lţ(:>nj,
in
slujba cărora a fost pU". Aceasta s'a
văzut mai bine, atunci când un smintit
şi un »om de influenţă« a reu!}it să-l
transfereze din localitate, pentruca la
urmă l\Hnisterul insuşi să constate că
s'a săvârşit o mare eroare cu aplicarea

acestei măsuri, rechemându-l din nOI
în postul din Arad şi astăzi deleganducu conducerea administraţ~ei, seeţia ci
încasări şi plăţi, a judeţubi, şi oraşu
lui Arad.
Fără

proptele politice, -- fiindcă tre
bue să aceentuăm d-l V. l\lIuntcanu, m
face nici un fel de politiră de parti.d
- ci numai pe baza activităţii sale, 1
fost avansat intr'un post bine meritat
Datoria Ono Minister este, aeuma, s.
definitiveze în postul de aclministmtOl
pe d. Victor Munteanu, iar a d-Ior cal"
au cuvântul in politică, să-! lase II
pace, in fruniea acestui institut.
Atât Statul cât şi locuitorii din aeesl
judeţ şi oraş, prin aceasta n'au decât
a câştiga.
Sperăm, că aşa va şi fi.

1. V.

ImDotriva cenzurii si

stării

Partidul poporului pregăteşte o Întrunire publică în cursul luuii curente.
Scopul acestei întruniri este de a
protesta Împotriva măsurilor excepţio
nale şi in special contra cenzurii şi
stării de asediu.
- -- --S'a alcătuit un comitet de iniţiativă,
pentru pregătirea acestei intruniri, co~
mitet care va fi prezidat de ,1. TrancuIaşi şi din care fac parte d-nii' Alex.
Otete1işeanu, Dim. Grozdea, P. G. Papacostea, Grig. P. Carp, J<":. Georgescu,

Argeşiu,

Guvernul de
o

Al.

» Adevărului « următoarele declaraţiuni:

- »Inconvenientele acestei soluţii
sunt cunoscute. Cu aLU mal mult, cu
cât se pare că, in imprejuri! roile de astăzi, ar fi vorba mai mult tie un guvern personal«.
"Nu ne-am- temut şi nu ne temt'm de
judecata obiectivă a corpului electoral,
pe care n'am incercat să o determinăm
nici prin represiuni samnvolnice, nici
prin ademenirile ieftine ale unui pro-

de asedilJ,

col. Rădulescu şi prof.

Iorgulescu.
D. Gh. Brătianu, ;>eful" parti<lului liberal a aderat la această manifestare)
rămânând, cand se va reinioarc.e din.
~răinătat(', să ia mălmrilc p~ri le
va crede de cuviinţă, pprl1rn ~iN'''
unui comitet mixt, in vederea pregătirei
acestei intruniri.
La această intrunire vor lua cuvântul
d-nii ?\lareşal Averes(;u şi Gheorghe
Brătiartu.

personalilăţi

declaratIe a d-lul G/jeorg.(je

D. Gheorghe Brătianu, preşedintele
partidului naţional-liberal, rugat să-şi
dea părerea asupra evenlllalpi constituiri a unui guvern de personalităţi
sau de alegeri, a făcut redactorului

Brătlanu

gram demagogic, potrivnic interesclor
Statului şi ale societăţii romaneşti.
» Trebuie ţinut seamă şi de acest fac~
tor calitativ, în curentele de opinie publică, atunci cand alţii nu se sfiesc să·
ridice flamura unor lupte de clasă, in
jurul Statului ţărănesc saa HItor in·
vrăjbiri lăuntrice.
»Mă

întreb

însă, dacă

tulbure, in care

intrăm,

de vedere

internaţional,

răgazul să

facem

a

deslănţui

giei«, raţiile

in
-

ai)"!. punct

-- mal avem

experienţe

din nou

perioada

de

licitaţia

a incheiat d.

natură

demago-

Bl'ăi:anu

decla-

a-sale.
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exceptionale

măsurilor

Cenzura şi starea de <'lsAA u vor fi.

ţionnrii reca1citranţi, în acest

de

Acţiunea

~'

Duminecă,
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Săptămâna trecută

a avut loc la
în jud. Sălaj, Comemorarea 8
o sută de am dela naşterea lui Gheorghe Pop de Băseşti, unul din marii
Iuptări naţionalişti din Ardeal. Gh. Pop
de Băseşti a fost preşedintele adună
ru naţionalc din 1918 la alipirea Ar~
dealului cu patria-mamă şi tot el a
fost unul din memorandiştii ('..ari au
prezentat plângerea românilor din Tran
silvania către Impăratul Austriei pentru asuprirea ce ne-o făceau ungurii.
Btlseşti

Starea de asemu si cenzura,
vor li prelungite

Din cercurile guvernamentale se ala 15 Septembrie -- data la
care expiră starea de asediu şi cenzura - se va Întocmi un nou decret-lege
pentru prelungirea pe incâ ti hUli a stă
rilor excepţionale.

firmă că

Cu prilejul acestei comemorări s'a
oficiat o slujbă religioasă de către un
sobor de preoti, la care au luat parte.
numeroase persoane de seam~ ale

Această prelungire va fi IRcută pe
baza prevederilor actualei legi a deplinelor puteri, care lasă la, r"{ţlit.udinca
guvernului să menţină, incă pe 6 luni,
starea de asediu şi cenzura, dacă împrejurările impun acest lucru.
Guvernul inţelege să facă uz de prevederea legii deplinelor puteri, prelungind deci în mod automat starea de a-

ţării.

sediu şi cenzura pe încă 6 luni.
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