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Intre generaţii 
)roblema valurilor de rit· 
eli reinoire a vietii, şi ca
se cheaml pe alocuri şi 
~ta intre generatii, va fi 
~l într'o zI pe tăişj cu toa
amploarea pe care o re· 
ml. Inacţtunea, desorien
ea şi sterilitatea noilor 
mente de viaţă, a clror 
artă vitregă se permanenti
Id, datorit~ stlrii pe loc 
ntregului mecanism soci
cere o confruntare a ce-
cari vin cu ce. cari au 

)b1)izat. in profitul lor vre
a şi... istoria. 
1 viaţa noastrl publică, 
dm câte-va accente noi 
vigoare şi de tinerete, 

'i vreau sl răzbească În 
e luminl. Desigur, acea-
nu este totul. Mal trebuie 

amica unul ideal- o ideie 
e să adune energiile, şi 
le proecteze în spre viitor. 
Ild acest ideal va ti spus 
numele lui. şi va fi lumi-
de entusiasmul credintli, 

Iblema generatiilor va fi 
~a resolvitl in mod fl
c in favorul celor cari 
ridicl. Aşa, cum imperi
ş. cu logicl de fier se 
rec lucruri1e. în viaţă, 
fe--tot şi din totdeauna. . 
eaCe, tatonări şi Indem-

- .un .... ..... a*, 

nuri îşi acumulează acum ti
nereţea, Intre două plimbări 
şi in discu1ii de stradli, nu 
este suficient pentru o luptă 
de cucerire. 

Suntem dintre aceia, pen
tru cari vIaţa are valoarea 
ei productivl şi nu aparentă 
Credem in fortele active de 
rodnfcie, şi nu în negatiunea 
Care ocoleşte isvorul de viată 

Este bine ca generatia ti· 
nără să vadllucrurile aceste, 
simp1e şi la Indemâna ort 
cui· - pentru că, daci va 
veni vremea să se facă pro
cesul dintre generatii, sl aibă 
suficiente arme de lupUi fn 
spre apropierea victoriei, şi 
a dreptului la viată. Va fi tn
câştig, desigur, tinereţea, dar 
aspiratiile neamului nostru 
cer azi un câştig de calitate, 
şi de adâncime iar nu unul 
de cantitate şi de intindere. 
Cu atâta, problema genera
tiilor nu este numai o chesti
une de căpătuială pentru in
divid, ci are semnificatia unei 
lieăriri de progres pentru 
societate. 

De aceia lucrurile se cer 
.puse aci şi cu sublinieri de 
adeziune pentru aspiraţiile de 
rodnicie ale tineretii. 

"Inainte" 
, ... a, ' .... 

Cefiri biblice 
unt case şi familii b[necuvân- ligioasă şi morală peste tot pă· 
de Dumnezeu, in care se mântui, îndeosebi în ţările, cari 

>te zilnic cuvântul lui Dumne- au la conducere oameni vred
din Sfânta Scriptură. In alte nici de cârmă şi de răspundere. 
mai luminate se citeşte mai Mijlocul cel mai bun de în· 

t, dar la noi mai puţin, dreptare a păCătoşilor este tot 
r foarte putin. cel vechiu: Biserica şi cu Biblia. 
e obiceiu frumos şi cât de Acest adevăr îl recunosc astazi 
tinesc ! .• , Să vezi membrii fa· toti înţelepţii şi oamenii cinstiti, 
~j adunati seara în jurul ta- cari cer ajutorul religiei şi a 
~. care deschide Biblia şi ci· moralei creştine la vindecarea 
~ :... .Iubiti pe vrăjmaşii relelor. 
'ri. faceti binfl celor efi vă Iată În aceasta privinţă un 
~c. Binecuvântati Pfl ceiClI document de mare insemnătate, 
f;,lastămă şi vă rugati pen- ~ o circulară adresata din or· 
ceice vă fac vouă năcaz... dinul Ducelui Mussolini tuturor 
milostivi. precum şi Tatăl directorilor de şcoale din Italia. 

ru este milostiv. Nll jude- "Toti profesorii şj invătătorii vor 
şi nu veti fi judecaţi; na citi Noul Testament, vor. esplic~ 
rdiţi şi nu veti fi osândiţi: aceasta . carte dum~eze~a~ca SI 
zti fi vi se va ierta... Şi vor veghla ca,.aceştJa sa l~vete 
:um voiti să vă facă vouă , de rost pasagule cele mal fru. 
ienii, faceti şi voi lor ase- moase. .Cartea _ ac~asta . ~u tre
ea" • • Inchide cartea se bue să lipseasca ,din mCI o bI
la şi mai rosteşte, d~ in- b}iotecă şcol~ră. căci după a
ere un Tatăl nostru... tatea veacuri. ea este mereu 
ne nu ar petrece mângăiat n~uă. Este cea _ m.ai i~portant~ 
te clipe. Care suflet nu s'ar dintre toate cartIle ŞI cea mal 
hide harului lUI Dumnezeu n~cesară. pentrucă e dumne
um se deschide o floare a~ zeiască. Guvernul national do· 
1 de razele soarelui binefâ. reşte să recucerească pe copii 
r. şi. prin ei, sufletul poporului 
:010 este fericire. unde italian. cu ajutorul acestei CărJi. 
credinjă, şi credinta acolo intru descoperirea drumului si

flă, unde este Duhul şi Cu- gur care va duce patria la mă· 
ul lui Dumnezeu. Acest 8- tirea cea mai sublima şi cea mai 
r I·a predicat totdeauna bi. adevărată.·· , 
a creştină şi l·au primit ca Ceea ce s'a spus despre Noul 
10 potir inimile bune. Şi a Testament se poate spune des
pine. multumire şi pace. pre Biblia întrea gă, - şi ceeace 
Ide s'iiJij gesrădăcinaf pbj: $'a făcut pentru şcoală in Italia, 
'ile bune ŞI s' au' i.lifat po- este vremea să se facă şi la 
ile lui Dumnezeu. s'au noi. ca să nu mai fie nici 
intuit puterile întunerecului şcoală, nici casă şi nici familie 
'Oate releJe cari pas,c' pe fără cartea credintlli. care este 
lUI necredhtcioşilor. Biblia. 
um. in toate părtiie sunt Cetirea zUnică a Sfintei Scrlp-
le de intoarcere la lumina turi şi cercetarea· regulată abi. 
~rwui şi la puterea credjn- seriei, va mântui neamul şi su. 
)unt se mOţ! de renaşt~re r~. iletele fiilor lui. pă,. Vis,' 
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1 lliereu afacerea Skoda I Sub muntele 

In timptJ.l procesului Seletzki 
anul trecut, gă~indu-mă În Ca
pitală, am asistat în mai multe 
rânduri la desbateri. Erau intere
sante şi provocau lucruri senza
ţionale. - Bucureştii fierbeau: pe 
strada şi in cafenele; la teatru şi 
În grădini; la şosea şi pretutin
deni, nu se vorbea decât de afa
cerea Skodei. Combinaţiile oame
lor interesaţi, fantezia publicului, 
aduceau din zi în zi, din oră, în 
oră, lucruri noui, aşa zise sen
zaţionale. 

Ziarele relevau pe pagini întregi 
mersul procesului şi campanii 
peste campanii se deslănţuiau in 
jnul acestei afacerL 

Guvernul de pe atunci, sub 
preşedinţia d-Iui Vaida Voevod, 
(cart În tot timpul procesului gu
vernase fără cenzură) era crud 
atacat de opoziţie - şi'n special de 
oficiosul liberalilor, - că ar avea 
amestec in toată această grandi
oasă afacere. 

Fiul primului ministru angajat 
la intreprinderea străină, oamenii 
regimului în legături cu condu
cătorii filialei de aici, etc. etc. 

Şi cum zilnic, pasiunea de a 
urmării senzaţia aceasta, creştea 
la fiecare cetăţean revoltat pentru 
porcăriile descoperite şi pentru 
compromiterea Statului nostru ia 
comandarea armamentului, se 'nte
lege că urmăream şi eu eu nerăb
dare depoziţiile celor ce treceau 
prin faţa labirintului spovedindu-şi 
sufletul pro sau contra faimosului 
conrupător Seletzky şi a Soc. 
Skoda. Până într'o zi, când în 
răgazul celor câteva ore de odihnă 
după mală, am recapitulat impre
siile culese la proces. 

Ua lung pomelnic, fn faţa ci
ruia m'am găsit mai încurcat ca 
pAnă aci. 

Nu găseam elementele cari să 
descopere fapte precise şi hotă~ 
râtoare. 

Şi totuşi erau! DepoziţiIe de 
azi Însă, răsturnau pe cele de 
eri, cele de eri descoleau pe cele de 
mâine, şi aşa din martor În martor, 
deveneau când tragice când comi
ce, spre uimirea opiniei publice 
care aştepta cu nerăbdare descQ
perirea vinoyaţilor ~i condamnarea 
lor. ' 

Deodată am abandonat subiectul 
CI mă preocupa şi lectura promtă şi 
pasionată a procesului nu o mai ur
măream cu atenţia şi minuţiozitatea 
de până acum. Eram convins că a· 
devărj.ll nu se va da la iveală şi că 
istoria acestei afaceri stă ascunsă 
În întunerec de unde nu ştiu da
că va eşi vre'odată la iveală. . 

A venit sentinţa cu COJI damnarea 
trădătorului, care s'a făcut vinovat 
de ruperea sigilelor şi... de nu ştiu 
ce călcări de paragrafe legale 

Incolo vălul negru a acoperit 
toate, ~i dela ordinea de zi, afa
cerea Skoda, a căzut, rezervându
ne slJcprize pentru viitor. 

O veche . poveste cu coco~u 
roşu: HA fosi. căci de nu era, nu 
se povestea, ci c4. aşa şi pe 
dincolo.... . 

A trecut destulA vreme $i bas
mul incepe din nou. Comi5ia 
parlamentari a redeschis cheaU":' 
unea. 

Şi acum ca şi'n anul trecut în 
procesul Seletzky, se perindA o 
seami de oameni, samsari sau 
politici ani, informatori sau prie
teni cari depun in aceastA mare 
afacere. Ziarele au reluat din nou 

cq târg de fefe 
subiectul. Skoda cu ai ei actori, 
deliciul cetăţenilor noştri cari ur- Sub un cer d~ azur şi de vis. 
măresc cu nesaliu descoperirile in altitudimLe ozonaie ale unui 
CI ies la iveală. platou. se adună zilele aceste. 

De luni de zile aflăm lucruri p/imnd traditia răzimaiă'n de
petrecute în jurul Skodei, fără ca părfări înses:zabzle, lumea mo. 
să putem deduce care va fi sfâr- I teaseă la târgui de fete Cără
şitul lor. I rde ce ies din cudrii cu linişti 

Armata noastră este pătată. ~e şi ,!,emiş~a.re hău/esc _ de pe!e. 
trădători cari au compromis o, '1 nnu ce lŞt duc, odata pe an, 
foşti Inalti ofiţeri în serviciul nădf'jdtle şi mărturii/e d~, Iată 
fabricei străine, de unde primeau cu lu"!.ea 'fdunata dm vatle de 
importante sume de bani. sub padun. 

Se acuzA unii pe alţi şi cine Turiştii şi cei de marcă şi 
ştie ce se vor mai descoperi până cei cari se improv;zează numai 
la urmă. pentru această zi. înveslmân-

Cine se aştepta ca între fostLlI tând insigniile drumetiei: "ruc' 
ministru de război, gen. Uieă şi socul". basca şi voia bună, 
colonelul samsar şi politican străini vQniti din oraşele cu mu
Şeinescu, să se declare un duel cegaiuT; medievale şi moravuri 
aşa de aprig? cari justifiCă orice infracţiune 

Orice minte omeneasca, du- la bunul şimt. privesc cu stin
tând desluşire, nu-şi poate îma- ghereală lume această de cu
gina o cărare de judecată şi de loare şi armonie care se inca
apreciere. Urmăriţi faimoasele de- drează de veacuri în armoma 
poziţii ale celor doi şi confruntă- şi lmia nalurii celei adevarate: 
riIe cinice ale celor ce aduc lA- de pudicitate, de bun simt. -
muriri în afacerea Skodei! de echilibru moral - Şi poate 

Trageţi conluziile elementare şi că lucrul acesta nu se spune 
în conştiinţele Dvoastre, de ca- în df.ajuns: alăillri de priveliş
meni curaţi, judecaţi pe toţi cei tea unică a peisagiului scăldat 
ce au interesul, ca la urmă să în loate culorile, este această 
se complice tot procesuL Veţi a- manifestatal de puritate în mo. 
junge cu toţii, atunci, la ceia ce ravuri şi felul dQ a privi pro
am ajuns eu acum un an, în tim- blema intemeierii unui cămin. 
pul desbaterilor dela corpul de Căci Motul are vreme odată pe 
armată, când mi-am formulat con· an, să se desfeie în priveliştea 
vingerea: că adevărul stă ascuns de prospeţIme şi de serioasă ţi_ 
şi nimic nu se va descoperi. Iar nută a letelor sale din şapte 
comisiei parlamentare pentru evi- văi. Si reînforcându-se din. dru. 
tarea unei compromiteri, să-i stri- murile de ţară. în care răiă~ 
găm: Opriţi-vă. Până aci! cllşle iarna· vara, are abia un 

Căci totul e zadarnie. Păcat de răgaz scurt dll a·şi rostui o 
revolta dreaptă şi unanimă a opi- aşezare de om. De aceia lucru. 
niei noastre publice. rile se petrec atât de sobru -

Ion Jeleculeanu foarill sobru pentru un loc ca 

•
...... _ ..... _ ........................... u ... ' _ ....... " ......... 1 acela Şl sunt chemate să du· 

ualIIII - - reze . 

Tol într'o chestie de 
demnitate naţională 
Notita dintr'unul din numenle 

tlecute ale ziarulu~ nostru, prj'l)i
for ia cişmeaua din parcul Emi
nescu, cu inscriptia azi cu de
savârşile anacronică şi ofensând 
sentimentul nostru national, a a· 
vut un rasunet în opinia publica. 

Refractare au ramas numai 
organele oficiale dela Primărie, 
car' al Ji chemate, să ia masun 
pentru fndepărtarea inscripţitlor. 
- Serviciul tehniC nu audt - mi 
flede .•• 

Totuşi, primim, pe cale indi
recta, o aSÎgllrare din pattea 
Şcoalei de Art. şI MeserU, ca 
elevii tt ar fi gala sa execute 
gratuit [u"arae de reparaţiune 
C8 ar reclama aceastd ope/aţte. 

Informatorul nostru, un Inimos 
,omân, se întreaba I1ld gnot, care 
sd fie motivele pentru cari pri
maria nu S6 sesi:leazd. 

10t actlaşi bun roman propune 
ca cişmeaua care azi poarld nu
mele lut B. Baroş. sa fie împo
aobjtd cu o inscripţie româneasca, ,i cu Iln nume istoric sau din alt 
domeniu al vieţii româneşti. 

Sllntem convinşi că nu l1a ttlA 

bul să mai ,evenlm. ' 
R. 

• t" ,un tun 

- Impllnlndu.se 20 de ani 
dela moartea lui Pompiliu EUade, 
fost director general al tealrelor, 
societatea autorilor dramalid a 
organizat un pelerinaj la mor· 
mântuI celui dispărut. . 

. .•. De aceia, chemarea din 
tulriic. duios ritm de suflet ce 
se încuibă'n melodie, ca într'un 
hamac de vis şi nădejdi, impre
sion~ază atât de viu pe cda· 
dinul deslânat în iubiri de o 
ora. m urblla-i cu şiland. 
dancing fi flirt. 

(1. v.) 
• u , d .... 

Iarăşi salariile 
Salariile functionarilor de stat 

pe luna trecută n'au fost încă a
chilate. 

Zilnic zeci de functionari se 
prezintă la Administratia financi
ară cerând achitarea salariilor. 
de unde primesc răspunsul ci 
~u sunt acredmve. 

Este o bătaie de joc cela ce 
se face cu bietq functionori, Iă· 
sati in cea mal neagră mizerie. 
fără pâine şi ~xlstent8 ocum În 
lunile dJ!: voră, când mulU şi.ar 
Jngădui să'şi vadă de săn~tale 
prin locurile de odihnă şi recre
fotle. 
. In legături cu aceastlj am 
vrea să ştim: Ce fac domnii de
putati ai judetului? 

Nici atâta trecere n'au ca, 
f!lăcar să intervină la Ministerul 
de fin~n1e, şij se IrimUă acredl. 
tive neceşar~ hplctton~rilpr din 
f\rad1 

Atunci, dece nu-şi v~d de lu. 
~rurile lor perspnale şi să rthzl. 
fă de calitatea pubij~~ ce o 8U 1 

~ 'o 
-Q-
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2 lNAJNTE 

Pentru 
• 

Popa Puticiu s'a afurisit 
agronoOll 

Politica riiu inleleasB n'a 6.dus 
La Cluj s'a pus bazele Sode- nIcicând bine bisericii şi nici şco

tătii "Ogorul~ 8 absolventilor Hl. Un preot sau invă1ălor care 
Şcolilor de :Agriculiură, Viticul- de dragul clubului f;LJlărăsi! ca.· 
tură. HorticuJlură şi Economie Je!,~~e şi-a fixat-o şi a pornit pe 
Casnică din Transilvanitt, precum alte drumuri, semănând_1,IrJt şi 
şi acelor aşezali pe acest teri. intrigCl în_Jândul_cte.dinci~ni 
toriu; cu sedial în Cluj, strada azi el nu mai înseamnă nimic_in 
Mănăşlur Nr. S. comuna--·unde functionează, ba 
Aceaslă societate prin sentinta este chiar zeflemisit şi de ulti

Nr. 322/934 a Tribunalului din mul liiran. 
Cluj, a fost declarati persoană Un popii de care se plânge 
juridică. azi o comună înfreagă este Co-

Scopul societătii este: promo- riolan Puticiu. Este deajuns să 
varea tlgrkulturii, şi apărarea treci măcar prin comuna Cuvin 
drepturilor membrilor Socletătii ca şi un om necunoscut şi să 
- drepturi adânc ştirbile - So- asculti ce vorbesc Dumineco in 
cietalea fdce deci şi pe această grupuri locuitorii. Aceste rânduri 
cale un călduros apel către toti sunt scrise pentru al deştepta pe 
absolvent1i şcolilor înşirate mai popa. la realitate şi a apuca ia
sus, precum şi către acei absol. răşi pe drumul aşa de frumos de 
venli, cari locuiesc pe teritoriile maj nainte când credincioşii lui 
Transilvaniei, rugându-i să se în- il adorall. Dar să vedem despre 
scrie fără Întârziere în aceaslă ce este vorba. 
societate şi să activeze in cadre- Popa Puticiu din Cuvin este 
le ei. un om tînăr, care in politică se 

Prin organizare şi solidarism pricepe ÎnJocmai. ca şi crasn'cul 
mulie bresle ilU dus le izbândă in limba chinezească, d'>oa.rece 
năzuintele ce şi le·au propus. A· tot ce·tiriicut;- tol ce-a dres, a 
gronomii practici nu Irebuie să eşit prost,.a stâmif. revollă, in
mai întârzie, ci pentru binele şi 'jură!uri din partea tuturora, până 
viitorul lor, ei trebuie să adere a7.f când pe urma politicii a a
de urgenlă, formând astfel o or· juns_d~cl:lpil~ şi invrăjbil cu tot 
ganizati~ solidă al cărei cuvânt sa!ul. Dacă ne'om pune 50 le 
să fie luat in seamă. -jnşirăm pe toale, ~J...1i. JlILl'olum 
După alâta experientă de pri- .re.~.p.~~.tţlQ.if. dar din lipsă de spa'" 

begie, credem că nu va rămi1ne fiu trecem peste in!âmplările cari 
nici un coleg care să nu fie in s'a u succedat până când prin 
rolat sub steagul sfânt al cauzei luna Milrfie a. C., ajunse membru 
profesionale. in comisia In!erimară a consiliu-

Suntem siguri că vor adera lui judetean Q!:in..JemerL~lli!L.~~le 
şi acei colegi cari favorizati de fă~.a.-_tuturor.. -hărbaţUgr polHici 
soadă şi de timpuri au reuşit să de frunte, asigurând pe toli şi in 
aibă încă O situatie, gândindu.se toate împrejurările pe orice vorbă 
la colegii lor promotii mai re· că esl~ nepotul dJui. M. Mărcuş 
cenle cari se sbaf in vâlloarea (vorbă să fie) şi ca atare are 
mizeriei, lipsili complect de ori· drept la o(~r~care remunerajie fi 

ce speranlă. mângăiere şi spri· partid ului. Unde mai pui că este 
jin mai ales din partea acelora şi QrgauizatQIUL_parlldului.din 
cari aveau şi au datoria să·i o- corn Cuvin şi oamenii sunt in 
crotească mâna lui ceri: Ufl aluat moale pe 

Astăzi nu mai este timpul vor- care il modelează după dorintă 
belor, ci trebue să intelegem că (ferească Dumnezeu!) 
numai printr'o orgllnizare solidă Ajuns in comisia in1erimară ş'a 
şi prin muncă asidui! vom ajunge cr~~ut mai_mareGa_p~~f~sJli::C-Ă. 
scopul urm ~rit, ne mai rămânând Olsolvat consiliul comunal din Cu. 
răsle1i şi impasibil! in fata unor vin şi 8 pus prjmar pe unul care 
UmpurÎ grele ca cele ce le trăim. se z;ce că abia ştie să se iscăleas· 

Dorim ca apelul noslru S8 pă. că Dar dela cfiliva oameni am au
frundă in sunetul tuturor colegi. zi! că i'~L fi (M_ jl.Q,piiin.. ... schimb 
lor; tOli S8 in1eleagă chemarea .4.QOQ::I2i .si tot ei mi-au spus c-i; 
făre şovăire să intre în rândurile inlr'o Duminecă dimineală unul 
acelora cari au pus bazele so- dintre ai lor căruia i a promis 
cietătii şi luptă iăre preget, con· că.I face primar - a făcui a~a 
vinşi că numai prinlr'o bună or O larmă in fa1f1 primăriei ce. a 
ganlzare şi munc8 desinteresată rI:fsculalJof şalu!. Ca,ceaz1nle 
pusă in serviCiul Ţării şi a cau- Puliciu şi de primar, ti se ridică 
zei noaslre. vom putea să ne a· părul sub căciulă. Şi nu vi se 
firmăm pe de plin chemarea pare că toate aceste sunl cu tâlc 
noastră sfântă Într'o Ţară de atunci când Putlcill nu·l dă pe 
plugari. mâna jandarmeriei, ~ 

Adeziunile se vor trimite pe ascl!n~ În<;~,!celaria primăriei? 
adresa Preşedintelui O C. Cos· r Plea pulin se iilferesa el despre 
ma Cluj. strada Mănăşlur Nr. 3 ce se vorbeşte in saI. E vorbă 

Pamflet la 8~re8D ~efilor i~nora~ti 
Există intre fIInte o specie 

umană aparte: a şefilor Igno* 
ranti. Crescuţi intre peretII unul 
blarou îngu·st, el na pot concepe 
existenta unor oameni ca o cul-

r turi!. si intellgeoţă tgală ca a 
lor. O.::h\ul lor n'a văzut nici
când şi pe nlcăerl vr'UD om care 
sa le semene. Oricine a intrat 
sub şefia lor, cu oricât! şcoali, 
cu orlcâtA rxperlenţă de viaţă -
e mort din chiar clipa intrărII 
luI. Ş: dacă cumva mortul va 
lodrAznl să dea semne de ia
vlere, mlşcând vr'un picior, iaU 
iocercând aă~şl deicruclşeze m:ll· 
oile, şeful atotputinte ti ame
ninţă că·] va arunca afari, in 
stradă, cu coşciug cu tot: mor· 'II prin definiţie, n'au voie să se 
mişte, Deci clipa IntrărU ia bl
roal şefulll.! e o clipă fanebră: 
aşezarea in racUl, incruclşerea 
mlioHar, şi aprinderea Jll mână. 
rllor fa sfeşnice. Dacă şeful vrea 
să fie mal umlnlst, nu din fire, 
ci din patimă, insul-pitic ce va 
intra lub şef ta dumnlsale, ifl va 
permite luxu] să relplre. O res· 

piraţle insă nu de om, el de 
ceeace numeaa romanll servus, 
de sclav. Subalternlll se va a
şeza departe de şef, la o masă 
mică, fără hârtie albastră pe ea, 
pe an scaaa mic, dacă e post
bU nu mal cu trei picioare: şef MI 
nu-I poite suportil respIraţia. 
Timpanul hlpersenslbll al u
rechII lui se excltă la scârţăltul 
peniţei subalternulul. Privirea lui 
na trebuie să iotâmpioe flgara 
de tinerească frumuleţe a celui 
de sab ordinele dumlsale. To. 
Iăult in fotoliul ca InscrIpţia; 
"aici stă numaJ şefii ca trei 
clase medii an 1933, sau cu 
patra clase superioare de co
mert au 1888; atingerea fato-
lIulul necum ,ederea ia el a 
subalternilor ca doctoratul fn 
drept~ atrage după sine darea 
afară din biuroo- - şeful poate, 
dacă vrea, să sucească latceagă 
ziua ţIgări. si joace tlble cu un 
coleg de·al lui din alt birou ilU 
poate să îllvlte pe oricare din
tre subalttrnele ule s'o jOlce pe 
genullchl... Are inevltabHa che-

He, IlDghifle proaspăt Iăcuite, 
batista curgând in spume din 
hozunarol de SUIi, oglindută ro· 
tundă, sticluţă cu parfum şI gre
Eiell de ortografle •.. Sclavi!· i tre· 
bue să phtreze ]ln!l;te de mor
mint, să Da ~optească îatre el, 
să nu fumeze fără tnvolrea dum· 
nisale; sa Da iasă ..• ca orna pâ
nă când nu-I dă voie dumnealui; 
să DU ti amintească Dlcicâri·d, că 
aa făcut mal multă şeoală ca 
dumnealui. Dimineata toţi trebue 
să fie găsI tI cu tocul in mână. 
La intrarea ştfului tre:bue să sară 
cu toţU de pe scaun, ca împloşl 
de an resort; să I·se inchIne 
până in pământ; să·1 spună ia 
cor ,.Să trăitl d·le şef!". U oul 
din el trebue 1lă~1 şteargă foto
liul de praf, sl-1 pună o per
nlţă sub ,ezat. •. 

Şeful, Bculat cu o oră ma! 
târziu, Îşi va prlvl iocă o oră 
fiţi in oglindă, va da cu par
fum pe la mustăţi, va aduce trei 
fjre de păr dela ceafă spre frunte 
să-şi ascundăchel!a, 1ş1 va scoate 
negreala de sab anghll liniştit, 
pe armă le va i11tinde dupA toc 
să semneze •.• La eşi rea din bluroa, 
subalternii trebue să sară 11 pal
tonal şefului; sl-i curete; să.i 

musca rea 

ajute ]a imbrAcat; să-I pună 
fularal; să·1 dta pălăria şi bu
tonul. Iar clnd se va indrepta 
spre uşă, corul biroulol trebile 
să intoneze un "Să trăiţi d·le 
şef!"_ 

Pe stradă, şeful DU umblă ca 
toti oamen!l. Are un mers aparte 
calcă apăsând În călcâle şi um
blă drept ca lumInarea. RecLamă 
mult spatIu În jural lui. Subal
alternil, când il zărelc, trrbue 
să ae dea II o parte; sl-I ulate 
cu pălăria în pământ; iar dam· 
nealll.i ti va resaluta dttcAnd 
doar UD drget la pălărie, b!rj 1"7 
reşte ... După hwârtltul bastonu
lui trecătorii îşi daa cu socoteală 
că trebuie să fie şef de birou. 
Toţi fi admiri. şoptind cu sfială 
să na fie auziti. ,. Pe când 
dumntailli. dacă DU îşi propteşte 
uasul în cel mal inalt nor, ,1·] 
mângăle in petalele nellpslblle~1 
flori roşU dela butonieră. Cucoa
nele, mal alea cele obeze (nil ti 
lipseşte nlcl lai barta) ii trimit 
bezele din balcoDj se apleacă pe 
balustrada, ba câte una in ad
mlr .. ţla-I extatică se aruncă de
acolo la picioarele luI ca vârf 
de lac. Dumnealui nici că se 
slnch!seşte: trece mai "departe 

Dumjnedi, 15 Iu1ie 193 . 

Alegerile comuna 
în judet 

...,,,. ţ It $ .. " _a" Il 

- Dl Octavian Ooga, J ~ 
partidului national· agrar a pl! .( 
la Karlsbad. D58 va revelll 
Capitală la 15 August. c 

- A Ireia jamboree naliOl t 
a cercetaşilor României se I( 
Ia Mamaie, in prezenta It 
Regale Princepele Nicolae. 
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Fridolinii 

Dincolo 
oraşului o dj.mineaţă de fiară la ţard 

,~ InvatătorU con/tsionali, îşi mal 
!duc amint, de numlle acesta, 

, !at colegilor. car; se Intd.lau cu 
Ie"ândrit pe aceea vreme: "lnvă

Un pol - munca de-o si _. Nia 
Oprea peste tot 

(D~la trimisul IIosl," special) 

UltOf , de stat maghiar ... • Soarele îşi slobozi destul de 
\Q Par'ca le vdd şi-acum carlca- puternic razele sale strălucitoare, 
~rJlra u apafea in fiecare numar când am ajuns pe colina Murgu
rjl Joii humoristice de atunci: lui. Pe drumul şerpuitor şi lung. 
i~Gura Satului. iii Elegant!, cu mus· de departe se vedeau cum vin tra· 
adti pomadate, rdsucite. panta· I surile Încărcate Cll grâu, iar p.e 
jc(mi largi, cu dungă bine Cdlcatd, câmpul Întreg o puzderie de oa
aachetă La mOdd, cu monoclul a- meni, cari se intreceau În muncă. 
(Jăfat de un nasture al vestei şi FJădiii fredonau duios cântece 
~ravata "chic" ca la un visoi. populare şi impletindu-şi biciurile, 

Jl Dacd opreai pe unal la vorbd. mânau spre casă carele pline cu 
~i ddlca semtţ câte o sprâncea. aur. Ce peisaj frumos ne oferă 
tă scotea ballsta mare cât un o dimineată trăită la tară! 

r/e;';et de-şi freca monoclul, ti a. Sus ~e co~sta de deal, viil~ 
feza apot tntre incretlturilt ochill- bogate, mcooJurate de o frumoasa 

: ui, să te vada mai bme şi'nvâr~ pădure de brad. 
-~ind bastonul printre degtte, te Mi-am oprit tovarăşul de drum 
fuga să~i vorbeşti, numai ungu- şi pe iarba verde, am poposit 
. reşte- Cu .nul din ace~tla, ma putin. 
i'ntâlnU aLaltăieri. Un grup de temei şi fete cu 

~ _ .. A, noroc Ghita, bravo, te cositel~ pe spate, se Îndrep!au 
felicU, ai reuşii bme la examen'" spre ~I1, ~ la lucru. V~sel~ şi pline 
.;Şi scuturându-mt Vizuros mâna, de v:8Ja,. ne-a,? ~ zamb.!t, parcă 
'mel asigură că se bucură din compatJmltor, vazand ca am sa 
:~uflet, de " norocul- meu şi cel crifical. aerul îmb~c~it şi .rău al 
lI' am idee, cât de mult mă sim- oraşulUI ~cu cel sanatos ŞI curat 
patluază. Dar pentru simpatia dela lara-

.psta, n_mai u~ lucru Imi cere: "B~nă să vă !ie inimA, frumoa
- să scrii la gazeta pmtr" măga- selor le-am raspuns la salutul 
;a1 ăla dt Zalcu, să nu mai vân- I<!r ?etrecând~-l: cu~ ~~spăreau 

;Yure prin toate părtlle plostia, VioaIe pe carenle dm Vll ... 

[Jcumca voi tinerti cueti într'un 
llţongns, examene pentr. toti bd
rAtrârzli ,-... .PăI, Se poate .na ca 
;asta, noi bdtrârzii, cari am "în
~'durat· aidtea pe Vlemuri, sd fim 
~ tOfturaf' azt cu examene? "De 
voi cei tineri nu ztc nimic şi aşa 

Iin'aveti alt lucru, vt1 plictisiti)& ... 
~Jncă o strângere de mând şi ne 
:i despărţim. 

Pe o bancă din paTcul oraşu· 
!Mui, imi trec prin minte crâmpee 
din tragedia invatătorului conte-

(sional şH văd bafJocurit. umIlit 
.şl Mtut, dar tare in Credinţă, 
,neclintit dda postUl de răspun
itdere, pururi inc1tzator In vre
"murt mai bune, alături de învă-
· tătoral de stat spilcuit, dezertat 

dela datorie, ca numele schimbt:rt, 
Uillând ca e român şi ca ştie ro
'1Imâaeşte, infrllptându~se cu nesa-

JiU dm argintu pătaţi alui /lida J 
'1 Şi azi ne intrebăm; "Ce deose
nbile, intre răsplata unuia ŞI a 
• .altuta ?. NicI una 1... Ba, mat 

mult •. 
~ , Dar dacd timpul şi lumea le-a 
II tertat pacatul, generaţia tinera le 
;E cere azt socoteald. 
I( Domnule Ministru, prin sltd 
j.deasd cu FI/doi/nil!... La examene 
.riguroase cu ei şi celor incapabili, 
lua li-le gradele, ca sel nu mai 

't albe cutezanta - după lin trecut 
I-aşa de ruşina! să ne sfideze 
· cu vorbe.' .,Dar bine domnule, eu 
! sunt învăţător de gradul 1, şi 
I dumniata .•.... sl1[; J... 
f Ghiţă Amărltu 
I 

a.'''.ft_.~-""".~."".ţW., __ ,_~,,~.~. 
o "Inainte" tn judet 

Agriş 
( Cu. bucurie anunţăm, că po-

llulafla acestei comuni, la inter· 
i ventia frumoasă a d"lui notar 
~ urmăreşte s~ cumpere o pădur~ 

dela Domemul Soc. Anonime Ro
;' m~ne ~in P~ncota. Initiativa pri

mmd incuraJarea d-Iui senator 
J N. Păuşeşti, suntem siguri că va 
c -deveni faptă îndeplinită În scurtă 

Brate pentru 20 lei 
Alt grup şi câliva oameni, ce 

se aprindeau Cu vorba. la un su
biect ce ne interesează 

- Bine. fratilor, dar cât pri
miti zi nic, pentru lucru? i-am 
intrebat 

- 20 de lei, ne răspunseră in 
cor, cu totii. 

- Mirati, Î-am rugat să ne 
desluşească de ce sunl plătiti 
numai cu atât, la care primirăm 
spovedania atât de crudă şi care 
cred cii merită a fi relevată . în 
întregime 

"Suntem români şi ni e ruşine 
să vă spunem că domnii şi slră
inii ne poartă şi azi ca pe iobagi. 
Ne plătesc munca cum vreau ei 
şi din lipsă de bani trebue să 
ne supunem lor_Ba, bucuroşi am 
muncii şi pentru atâla, dar de 
multe ori suntem siliti a sta acasă, 
neavând de lucru. Suntem goi, 
fHimânzi; copiii noştri bolnavi şi 
vai de capul noslru. Jugul mai 
greu ca şi al bodor. Dar n'avem 
Încotro, trebue să suferim până 
când intr'o bună zi va da Dumne
zeu să se schimbe toate". 

- Bine, bine, complectează 
tovarăşul meu, femeile voastre 
sunt vesele şi pline de viată, 
nev8zându-se pe ele că suferă. 

- Nu, nu, fiindcă aşa suntem 
nof, domnule, ne reproşează unul, 
pe din atară mândri, dar înlă
untru, plini de dureri_ 

- Şi prin sat la voi, nu vine 
nimeni să vă întrebe de necazuri? 

- Vine perceptorul cu loba, 
cu executorii şi notarii cu presta
tiile - le fu răspunsul. 

- Dar Înviitătorii şi preotii 
voştri ce fac? 

Invătătorii rabdă foame, iar 
preotii umblă din casă in caso 
cu slujba ca să poată aduna gră
unte. Ne Întâlnim cu ei Dumine
ca şi atunci ne spun tărădelegile 
ce le fac ăi mari. 

Domnii români vin 
la noi ... dupii voturi 

Ej ne citesc în foi câte şi mai 

aceia, să ne lasă cu polilica asta 
în pace şi să ne iacă treburi 
mai bune. 

. •. Şi oamenii aceştia cinstiti şi 
chinuiti au plecat mal departe, ca 
să câştige in această zi de vară, 
in mijlocul arşitei de soare, cei 
20 de lei, buni pentru 3 kg. de 
pâine,.,. pe care s'o mânânce a 
doua zi cu ceapă şi Cu prune. 

La locul unde se re
fugea banditul O prea 

Era cald bine şi ceasurile îna. 
intate. A:n luat-o din loc şi peste 
scurtă vreme am ajuns la mar
ginea satului, resfirat pe o vale 
lungă. 

- Vă rugăm identitatea, ne 
strigară doi soldati jandarmi cu 
cari ne Întâlnirăm şi cari ne cre
deau negustori ambulanti văzân
du ne cu merinde şi haine. 

- Poftim, domnilor. Dar ceva 
deosebit în sat la D~. nu aveti? 
le pretinsere.m noi din spirit de 
curiozitate profesiontllă, deodată 
cu prezentarea carnetelor. 

- A 1 domni gazetari, vă rugăm 
să veniti la domnu' şef. EI are 
să V8 comunice despre Oprea. 

Şi intr'o maghermtă, acoperită 
cu stuf, domnu şef stătea la pân
dă să prindă bandHul a cărui 
faimă a intrecut hotarele de mult. 

- Am venit domnule şef să 
vedem la fata locu'ui terenul de 
activitatea al lui Nia (banditul 
Oprea e cunoscut sub acest nume 
de botez). 

- Iată sunteti în ascunzătoarea 
unde a dormit astănoapte. I·am 
dat de urmă, dar nu·l pot de loc 
prinde. Zeci de jandarmi il urmo o 

resc săptămâni intregi fără ca să·1 
poată prinde. ~N E; tt pus pe gân· 
duri şi Legiunl?a 8" concentrat 
toate forfele în aceste directii. E 
foarte iscusit şi inteligent. Toate 
satele din jur Îi poartă frica. 
Când s'aude că a fost într'un 
loc, apare în altă localitate. Va 
trece vara şi Nia tot nu va fi 
prins. Dar, meseria noastră-Î me· 
serie, il urmărim. doar, doar 
putem pune mâna pe el. .. 

In sat... pustiu 
Pe străzile satului pustiu. Sin. 

gura cârciumli, unde speram so 
putem găsi găzduire, e închisă, 
fiindcă proprietarul cu ai casei 
era afară la câmp. La primărie, 
un dulău cât un vitel, îşi tolănea 
trupul pe podelele proaspăt U· 

date şi-n mirosul prost al arhivei. 
imbătrânife, N'am vrut să-i tulbu
răm somnul nici impiegatului, nici 
dulău lui şi am plecat la poştă. 
Am cerut o convorbire telefonică 
şi am scris o carte postală. D. 
şoara, Care nu ştia româneşte 
decât câteva vorbe, ne-a privit 
buimăcită, crezând că noi o tri
mitem peste scurtă vreme la plim
bare ca să nU mai strice aerul 
românesc din oficiu p, T. T. eului 
nostru. 

- Când am plecat din sat, 
preotul care se Înntorcea pro
babil dela vie, ne-a salutat amical 
ca pe nişte negustori ce vindem 
haine ieftine, în· rate ... 

... e ,. • b o 

Intre foc 

Ion Valahu 
b • b 4 ••• 

şi apă 
vreme. 

• 1 In acest scop Ocolul Silvic 
I Ineu, a aprobat ca anul acesta 
~ să fie ţaiată cât. de multă pa
, dure, Iar popUlatia să plătească 
, pretul mal ridicat pe ]emne ca 

câte. Sun' şi ei năcăjitl, poate Comuna Loleşti de lângă Bâr . 
mai tare ca şi noi. - Şi deo- Iad, a tost teatrul unei duble 
dată se opriră brusc oamenii plăgi a naturii: O rupere de nori 
noştri, svârlindu-ne printre dinti o care a durat două ceasuri a pro
jenantă intrebare. dus o inundatie în sat. luând a-

- Dvo6stră... de cari sunteti? "futul multora dintre săteni. In a
Prietenulnuintelesese nimic. Am cel~ş timp trăsnetul a căzut pe 

rbpuns eu, umilitor, de parcă ar fi l mal multe case de locuit jncen
fost Christos înaintea mea: Noi nu diindu-Ie, asUel că in groaza ma
suntem politiciani. Suntem de cei re sătenii nu mai ştiau de ce să 
ce scriem la foi şi am venit să se apere întâi: de furia valurilor 
vedem lumea pe aief_ Ştim acu- sau de tocul mistuitor. 

~ă fi~ bine ex~loatată pădu~eaf 
lar dm pretul el, să poată să se 
cumpere un nou teren. 

~ N~ vom ocupa pe viitor mai 
~etatlat despre această ches

I tlUne, numai ca să o vedem 
,odaţă rezolvată. 

ŞI, ca. se vorbim şi bine des-
pre Agrlş. Nită Avram 

ma ce vă doare, şi o să le scri· In afară de pagubele insem-
em pe toate... nate, cu această ocazie, au fost 

- Scrieti dară, domnilor şi şi două victime omeneşti. 

8~n~itul ~PRIH H fost ÎmIU~&at 
ba Radna, el a secerat viata alor doi oameni 

(Dela trimisul nostru special) 
Radna - Banditul Oprea a 

carui faima a Ingrozit populatia 
din podgoria iudelulul. şi-a ga~ 
sit sfârşItul, eri Sâmbdld, 14 Iu
lie, dupdce comise doua crime in 
comuna Radna. 

10ata lumea aflase de acest 
bandit recllnosr.ut sub numele de 
.R e gel e Codrlltlf''' , care din 
toamna trecuta, cârzd a evadat 
din lnchisoale, a operat fara ca 
să poata li prins, cu o nemai
pomenită cutezanţa, dând O mul
ţime de lovituri şi furând bani 
dela toţi. Ii purta fnca intreaga 
regiune şi numele llli era pe bu
zele tuturora. In Aeriş, de unde 
furase afmele diai Coriolan Mo
torca, precum şi In comunele în
vecmate, ba chfar şi în Arad, 
banditul Oprea, opera cu sânge 
re,·e. în ciuda. jandarmi/ar cart 
zadarnic se trudeau să-i deie de 
urmă. 

Ultima lui lovitură, cea mai 
cruda dintre toate, i·a fost insa 
fatală. 

Aparitia lemulu
lui bandil 

Incoltil de jandarmi, cari in ul· 
timele zile afiaseră că banditul 
este in legătură cu o lemeie din 
Cuvin, care-I aproviziona cu ali
mente şi că are ascunzătoare 
intr' O colnă părăsită din hotarul 
Şiriei, "Regele Codrilor- Vineri 
noaptea, când jandarmii îlaştep
tau la locul de întâlnire, şi·a 
schimbat directia Î" altă ascun· 
zătoare din hotarul com. Cladova 
de unde Sâmbătă dimineata a 
coborit Înspre Radna. Aici avea 
intentie să dea o lovitură la o 
cooperativă, unde ştia că sunt 
bani 

Dimineata pela 10 ore, îmbră
cat in uniformă de plutonier de 
jandarm, a apărut in corn. Radnll. 
S' a îndreptat Spre casa unde Jo
cuia cassierul cooperativei locale. 

A intrat in curte, cu o ranită 
in spate şi inarmat cu o puşcă 
Manlicher şi Un revolver de ca
libru mic. Aici o dat de servi· 
toare şi a intrebat o: Unde este 
cosierul cooperativei? - Ser
vitoarea j-II răspuns: La Ctlnce
larie, peste drum, unde e coo. 
perativa. apoi mirată l.a intrebat: 
.. Ce vreti Dv. cu domnul?
Oprea i-a spus: "Caut o patrulă 
de jandarmi". 

• Banii.au .iata· 
De aici a trecut la sediul coo

perativei dând busna în birou cu 
arma Întinsă: - .Sunt Oprea!"
a strigat banditul. Cei patru func· 
tionari: casierul Gublncovicf, di
reclorul Szanto, controlorul P. 
Popovicî şi contabilul Martin, au 
ramos incremeniti. 

- .Banii sau viata"! ~ le,a 
poruncit apoi Oprea. 

Cei prezenti nu s' ou mişcat din 
loc, iar Nia. cu o linişte uimitoare 
ti Încercat casa de bonÎ. dar tre
soarele erau închise. 

- .. Dati·mi cheile"l, - 8 po
runcit încă odată Oprea. Nici de 
data asta nimeni nu S'8 mişcat, 
iar atunci banditul a tras un foc 
de armă în plafon ca sl.i inti
mideze. Cu toate aceste, nici a
Cuma nu i s'au dat cheile. 

Pe masa casierului fiind mai 
multi bani mărunti, şi-a deschis 
ranita silind pe casier să verse 
suma in ea. 

Cu revolverul intr'o mână şi 
cu cealaltă la mâner a Încercai 
din nou să forleze cassa. 

Oprea impu,cl 
doi oameni 

In timpul acesta, neferici
tul casier, crezind ci nu este 
observat, a· apăsat pe buto
nul de alarmă, fapt observat 
de bandit. Banditul se In
toarce spre el, cu o repezi· 
ciune uimitoare şi cu un foc 
de armă, care-I patrunde drept 
tn Inimă, prăbuşeşte la pl
mint pe casierul Oubincovlci. 

In acel moment se 1,,
dreaptd spre direcwrul Szan
tQ. ca,.e se g6sea la feren,strrl 
Incercână .d str'ifle d l.l.p6 
ojuhw, c",lcftndu-l fi. pe ddn
Itul la pământ cu un loc de 
arm6. Âcesta a -mai trtJit 
ctJteva ore, dându-şi sfârşitul 
du.pă ffla&d la spitalul din 
Lipova. 

La auzul focurilor de armă, 
servitorul cooperativei a dat 
alarma, cerând dela Primărie 
ajutor. 

Fuga bandit ului 

Cei doi functionari rămaşi in 
viată, unul Înlemnit pe un scaun. 
iar altut după uşe, au scă !Jat ca 
prin minune. Nia Hi lăsat în pa'Ce, 
eşind afară, La poartă s'a întâlnit 
cu politistul dela primărie, care 
era neinarmat. A pus pU!i0a 
la ochi şi a tras după 
alfIară să-. nimerească, 
dupi carA • fugit in .ii. 

Alarma 

Groaznica întâmplare a olarmai 
tntreaga populatie. Cu mic cu 
mare au alereat la locul crimei, 
toată lumea discutând cu teamă 
despre cele intâmplate. 

S'au avizat imediat teltfonic 
autoritătile din Arad, iar Legiu
nea de jandarmi a trimis ordin. 
telefonic tuturor p?stur,IOT de 
jandarmi depe traseul Şebi$, Târ
nava, Pâncota. Şiria, Ghioroc, 
Mini" Radna şi Conop Să lneon· 
jore padurile pentrll prinderea 
banditului. 

Pe urmele lui Oprea 
Imediat după cele relatate dl 

maior H. Corn ea, comandantul 
Legiunei de Jandarmi, a vlecat 
cu o maşInă specială la Radna, 
Au mai plecat dnii Iancu, direc
torul politiei judiciare cu secreta
rul politiei M. Mihailovici, poli
ţişti cu armele cele mai moderne, 
gazetari etc. 

Ajunşi aici, autoritătile au or
donat formarea mai multor potere, 
cari au pornit imeditlt in urma 
banditului. 

Impuşcarea "Regelui 
codrilor" 

Pe la orele 1 ,i Jumătate una 
dintre potere a zărit banditul Înt 'o 
vie din hotarul Radnei, 

Voind să fugă caporalul Tra
ian NlooClră dela postul Radna, 
a tras asupra lui rănlndu·1 in 
pulpa piciorului stâng. EI a mers 
mai departe, dar jandarmll au con
tinuat sA tragă 6 focuri de armă, 
cari au străpuns spatele bandltu
lui. un gloante Întrl\ndu-i prin 
ceafă, la preferat capul ,i a e,it 
prin gură. 

In urma rănilor provocate de 
aceste tmpu,cături "Regele codri
lor-, banditul Oprea ce 8 Înspăi
mântat ,1 a terorizat o regiune 
intreagă, a murit pe toc. 

In ranita banditului. s'au aflat 
620 lei, haina de jandarm ce şi-o 
băgase el, o miclii cu vin, pansa
mente, pâine şi un revolver. In 
armă s'au mei găsit 5 cartuşe 
iar in revolver 7 cartuşe. ' 

A.utopsia celor trei cadavre se 
va fnce de m~dict11 legist al Tri
bunalului Arad. Capul banditului, 
va fi trimis Institutului medico
legal din Bucureşti_ 

-Rep. -

Gura Satului 
suplimentul ziarului "Inainte", 
"fa fi cea mai plăcută lectură 
pentru popor. 

'1··:1~ ,~ 

, 
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Cronica internă Ştiri politice Aradul are marea cinste de a avea in mijlocul lui ~ 
distinsă personalitate, dl. Gen. adj. N. K:tdescu, care i 

Săptămâna politică 
D. G. Tătarescu, prim ministru t ~ d . . 1 şi d. Slavescu ministru de finante repe ate randuri a ~scms aIcI cu scopu măreţ de a co 

au plecat În strainatate, pentru labora cu noi la indreptarea relelor ce bântue azi ţara.' 
o saptamană, fiind invitati de Domnia Sa, Încadrat într'o mişcare politică sămltoasă 
guvernul francez la marile ser· cinstita şi de viitor, condusă de ostaşul prim al Românie. Vacanjil, vacantă •.•. dlir nu in 

polilică! Sântem in toiul vern, 
~ând şi cel mai siirac cel~lean 
işi îndreaplă gândul spre o sia· 
tiune c1imaterică, la umbr~ unui 
nUC, sau brad; pe nisipul unei 
plăji, departe de grijele vietii. 
mizerii şi at81ea cari î] copJe
şesc in Umpul anului. Cu toale 
aceste, gospodarii de azi şi ~e 
wâine a treburilor publice, nu se 
gândesc Ja odihnii. Şi, în tara 
Întreagă masse]e au fost invadate 
de aceşti neosteniti politiciani 
cari, au alergat cu tot suflelu] şi 
cu toală inima in mijlocul pOPQ· 
rului ca să·j vestească .. marea o· 
pere ce o au in perspeclivă", 

nebănuiie. devenind copac mare, 
sonătos. b3ri din franta. d-l Mareşal Averescu, organizeaza Partidul Poporului' 

.. judeţul Aradului, secondat fiind de elemente active de ad 
D. N. Titulescu însotit de dna Cunoscând cinstea, programul şi atitudinea naţională i 

• 
Afacerea Skoda ia proportii. 

Zi de zi, comisia parlamentari 
inregistrează descoperiri senza
tionale. In fata ei defilează o 
seami de oameni cari spun lu
cruri moarte sau de nalură a de· 
ruta tOBtă poveslea de pânii acum. 

şi de d-nii Savel Radulescu, sub- celui ce gireaz3 conducerea Partidului Poporului; chezăşii 
~ecretar de slat la externe ŞI 
Sergiu Nenişor, secretarul par· solului venit cu inima deschisă şi largă in mijlocul nostru 
ticular al ministrului, a plec;;;t pentru realizarea marei opere de refacere a Ţării, noi, C 
Dumine~a În strainatate, în con" ziar independent, recomandăm acelora cari se simt vrei,' 
cedill de vara. nici de a Intinde mâna bunului român, inchegând şi pe . 

* ceste plaiuri o puternică organizaţie să-I sprijine. 
X. Y. Inainte de a pleca in străÎrz{j- INAINTE • 

tate, d. N. Titulescu, a facut Du- .. b F$ UITA .. ee.. 1;'. , ca a'" 4"".' U:, • 

. Ce să-i taci 1 Âşa a fost de 
când e ceruJ şi pământul ca să 
asculji pe profe1i şi să te inchini 
IOf când prevestesc adevărul. 

• 
Duminecă, nationaJi-tiirăniştii au 

tinul 4 congrese. La Bucure~ti, 
laşf, Timişoara şi Arad. 

In cel din Capitaliir fostul vis
tiernic al iinBntelor, d. A. Mad
gearu, a făcut apel la unirea lui 
AI. Vaida Voevod şi Iuliu Maniu, 
cari, deocamdatii se privesc chio
râş. In baza experien1ei din gu
vernarea treculă, d- Madgearu 
crede că nu se va putea lua 
răspunderea pe viitor, numai dacă 
vor fi lăsate mâini aosolut Uhere 
in guvernare. lor partidul nat
tărănesc nu poate veni la guvern 
pentru un timp efemer, - succe
siune care va veni după cea 
de acum. 

In discursul său, secrefarul ge
neral al parUdului a spus că gu, 
vernarea liberală a fost mai pre· 
jos de cât toate aşteptările. Li. 
beralii n'au program, cel vechi 
nepotdvindu.se cu vremurile de 
azi. 

Au fost salvafi in luna M~i, 
pentru că era vorba de salvarea 
constitutiei şi pentru ca să nu se 
instilue dictatura. P. N. L. este 
un anachronism in yleata noastră 
p·olitică. 

La laşi, cel mai eu greutate 
a fost d prof. Costăchescu, care 
a tăcul o expunera a situati ai pOe 
litice, aducând critici partidului 
liberal Şefia d·lul Mlhalache e 
d~finitlvă şi în chestia constltu· 
tiei partidul se bazează pe câte
va principii cari formează temella 
e1căluirii noastre de stat. Nu le
gile trebue să acopere greşelile 
guvernului, ci guvernul trebue să 
acopere toate actele Suveranu.ui 
penlru~a popularitatea mOnluchu. 
lui să nu fie măcinată din cauza 
greşelilor guvernantilor. 

DI Costăchescu a adus fritici 
acelor oameni politici cari atacă 
Coroana in articole nesemnate. 
prin ţi1a1ii islorice şi a acelora 
cari lansează pamllete iscălite cu 
nume falşe. 

Regele, a spuS d.sa, are dea· 
supra guvernelor o menire in~Uă. 

Guvernele se pol schimba, insă 
Rege]e treoue să rilmână făclia 
care lumine6ză cărările neamului, 
să reprezinte continuitatea in.ere~ 
selor superioare ale acestui popor. 

Constituirea organizatiei nal~ 
lfirăniste din Timiş.Torontal, sali 
mai bine basmul cu coşu rQşu~ 
II ajuns ]a... prolpg. Ziua de 
mâine, ne va dOTedi dacă lucru
rile au luat sfârşit cu aceasta., şi 
dac8 nu vom avea ocazia să scri
em despre ele mai muJt~ mula d~ 
101. 

• 

Simplificarea 
aparatului de Stat 
Pdnlre masurile ce şi-a propus 

guvernul să realizeze în vederea 
echilibrării bugetului este şi acea 
a simplificării aparatului de Stat, 
prin reorganizarea Ministerelor 
şi a celorlalte servicii publice. 
Ca urmare a acestei hotărâri va 
veni o serie de reduceri de per· 
sona], desigur dintre cei mai mici, 
fiindcă aceştia sunt mai multi. 
S'a constatat de altfel că din 
totalul cheHueliior ce face Statul. 
80°/. merg la plata leiilor şi a 
pensiilor. şi abia 200;. sunt chel
fu eU de material. De investitiuni. 
- ceeace ar fi mai important -
să nîei nu mai vorbim, 

In orice caz problema reducerii 
numărului functionarilor reclamă 
mult tact şi simt de echitate, 
spre a nq nedreptăti pe cei me
rituoşi. pentru a favoriza, cum se 
întâmplă in asemenea cazuri. pe 
cei cu proptele şi cu legături pela 
duburile politice. 

minecă, viZite la toţi şefii de 
partide. 

Ministrul de finante 
se va Întoarce În ţari 
abia la sfârşitul lunii. 

Dup6 ultimele infor
maţii imprumutu~ va fi 
lansat Între 15 August ,i ~ Septembrie. 

* 
Ziarul "Epoca- publică ur

mdtoarel~; In cercurile liberalll 
se afirmă că la primul consiliu 
de minrştri, care va urma la 
întoarcen?Q în ţară a d-lui Tă
tărăscu se va semna decretul
lege peniru reducerlla număru
lui functi.onarilor. 

Se ştifl că bugetul prevede 
un mmuS dll nouăzeci dtl mili
oonll pll lună la acest capUol. 

Reduceriltl vor întra în vi· 
goare la 1 August, 

'" 
D. Gf. (ulia!], ş,dul partldulul 

tArAnlst-rldlcal a plecat Sâmbătă 
din Capitală ca atomobflul la 
Bădăcln. Ia dl ]ulla Mania. 

]n cercurile politice se comen
tează foarte mult această Înterve-
dere. 

Ea este pusă tn legător! .ta_t 
cu evenimentele din partldal na
tional-tărănelc c4t şi cu situ.tia 
pol tlcă generală. 

$IA' ", 1IfNI.- •••• $ ca _ a A_ 

Manifestaţia averescană 
dela Braşov 

Declara1ii1e d-Iui mareşal AI. Averescu 

DumJneea. 3 [uli~ a avut lo.c I Intrunirea din sala .. Astra" 
Ia Br~şov 0. grandioasă "!'6nl- După defilare, s'a tinut o in~ 
te~ia.1le 8.1~&r~ldulul poporulUI. Cu truniTe în sala .Astea" prezidată 
prilejul 1'Izltel d·lui mareşa} Ave- ) de d. general Văleanu. 
rescu 16 B~aşov. au sosit dele-! D. Danilă Vasa. a adus sa. 
gatit de s8fenf. şi sfttence din llUlUI organizajiei de Fiigăraş, 
t~ate judetele. limitrofe, pre~.um D. Pelr. Papacostea. adu. 
ŞI reprezentanti ai organlzajnlor când elogi.i d.lui mareşal A.ve
din vechiul regat. rescu, a spus apoi că o mână 

La ora 10 dfm. d. mareşal ~ ocullă Împiedică venirea mare
Averescu, descizând din vagonul i şalu]ui la cârma statului. Mare~ 
său speciaJ, a fost inUimpinat cu şalul şi·a pus o chestie de con· 
ovafii. sfanlă: Sunt in fruntea guvernu-

D. mareşll! Ăverescu 8 frecut lui ca să previe revolutia sau in 
apot ÎlI piata din fq,la gării !Jnde f.runtea gu,ernului ca să o cana-
se afia ~ulUmea. bzeze. 

D. 10011 Gh. Stoian. şeful or- D, Al. O~etel(iJşanu:. a vorbil 
ganizatiei p8.l'liduluf poporului din de~pre_ . p,?rltdele pohhce deja 
judetele Braşov. Odorhel şi Tg_~ nOI,. cnHcand actiunea partidelor 
Mureş, a saJutat pe d. mareşal man. 
~veresc.u. D. Gr. Trancu Iaşi, a criticat 

D. mareşal Averescu 8 răs- actiune? guvernelor aşa zise de
puna: Cildura cu care l1l'ati mocrahce. 
Intimpinat găseşte in sufletul meu 
un ecou adânc. Vă multumesc şi 
,ă asigur ci vin in mij]ocul vo
stru cu aceleaşi sentimente de 
etlrati Iubire. 

Corte glul ,1 defllarea 

OÎ8cursui d-Iui Mareşa. AYOre8CU 

Ă luat apoi cuvântul d. mare
şal Ăverescu, care a spus llrm~. 
toarele: ' 

D.. Offgorle Iunittn. 8' Meu. S'a format qn cortegiu in frunte 
declaratii foarua import8nte la Tr. cu d. mareşa) Averescll-

Deşi aşi avea nevoie de re· 
pous constat că nu a sosit mo
mentul să atârn sabia po]itieii in 
cui. Trebue o indreptare în tare. 
O ştiu, o siml şi o doresc, dar 
regret că nu am fost lăsat să o 
reaJlzez. Nid 'odală nu am desf5-
,urat programe. Clne1'a m'a in
trebat odată la CernAuti: Ce 
program aveti 1 I.am respuns 
prin semne: obrazul. 

Jiu. A. cPful din nou suspendarea Corlegful a parcurs drumutdela 
datoriilor ex.lerne. 98ră pipi ÎQ. centrul orquJui pe 

In conditiuni neinchipuitde neo· bulevardul Perd/nand. unde s'a 
fteroase. guvernul il incbeiat Wl desf8şurQ.1 defiJareA delegatii~9r 
nou contract cu ZbroJomka. ~e şp~nh ' 
.. N'am IUlit parte ia sărblUorlrea Au defî'"t Mâl membrJi coml· 
d·lui BortPou.,.. apus d. lultian. t~hllqi central in &unle cu foştU 
pentrucă eu nu pot primi pomană miniştri şi parlamenteri, şefii de 
delli Rimenl~ decât deie conştflnla QrganlzatiJ~ un grup de $wdenfi. 
meat]l. . junii căliri ,1 aliloi rând pe rind 

ParHdul radleal-fărtW ••• " Cft fi ~knii din ~ munele jud. 8r.,01! 
crenllUtă care creşte cu puteri c el..tre judete. 

S'a vorbft aci despre diclamră. 
DI. Eu .,reu dictatura legîlor, dar 
weBU să inceteze dictatura Ue
gală de astazi, dictatura bunului 
pl ac. A, merge pini acolo ci 
aş readuce In tari la noi datine· 

~onDresul ~orti~ului n~t. -tărănesc flr~(E: 
Impresii • s 

alt 
lat 

In continuarea reorganizării par- /ia dm 1928, de opera de gu· al4 

lidu!ul ntltional-tărănesc, li tivul vernare a partidului şi de protr~ 
joc la Arad, l)uminecă. 8 Iulie, gramul de viitor. Of 
congresul orgunizatiei judejene. S~ fi existHI oare aeest domllm 

A fost o reuniune de repre- Iuliu Maniu în partidul llajional'ilI· 
zentanlt cu mandat şi delegali din 1aranesc? lată ceaee or fi putulaCj 
judel, imprejurare care a dat un întreba cu drept cuvânt cinev1'l1re 
caracter oficial intrunirii, punând $i dacă făcerea sub care a fos'irl 
plumb in aripile entuliasmu!ui cu trecut omul dela Bădăcini, ar ti d1 
care manifestatiile din trecut ale motivata numai de interese stra. p1 
acestei forte poJilice, se prezen- tegice in 'Vederea apropierii seau· şi 
tau opiniei pubJice. nului ministerial, lucrul, deşi P\lc1 

Ne aminUm elanul şi atmosfera greu, ar mai fi explicabil, Dar I 
de impunătoare unanimitate cu dacă uitarea, cum bănuim noi.pl 
care în anul 1928. cei peste 30 se datoreşte unei stări sufleteşti, d4 
mii oameni au intâmpinal pre'l suntem, pe drept cuvânt indreplgic 
zenta la Arad a dlor iuliu Maniu să înclinăm pentru un pesimism VQ 
şi Ion Nihalache. Deastădată un pronuntat. I 
numar inflm de delegati cu hârtie Ş' t· t 11 n 
la mână, '- nici o mie de 080- 1 litere u ari 
meni, - au asistat la retacer~a Cu aceeaşi st,{Jngere de inimă~e 
organizatiei. am vazut l:psa preocupaTei con-~te 

• • gresliluJ de /Int'retul partidului,l C 
Dar dl Iuliu Mamu1 care, odinioara, marşdlllia cu atOtate. 

Câştigul pentru cfii cari au însuJle/lTe sub culelt steagului pe. ~ 
asistat la congres constă in Vfi~ care erau înscrise semnele unofd 
Ti/tearea Îndeaproape a Con" nddtjd~ de vulor. Dar cel pulin lm 
fliclului dintre dnii IuLiu Man;u de 1il"aşt(Ldt$Jlt~ q gencrat!et~ .. 
şi AI. Vaida- Voevod care sa tlfurt!, poatt fi j(Jcută responsa-.,. 
dovedit, a fi cu mult mai adânc blid însa-şI atitudmea acestui /J
decât speclatorii obiectivi şi- nerel, cart inca dm 1928, la ve~" ,. 
l-ar fi închipuit. Intr'adevăr, nzrea la cârma a partidllJui, s'atc 
sub toată durata congresului lichidat de buna voit, In schim~ 
nu s'a amintit niciodata numele bul unor înşela/oare promislunill-, 
dlui luliu Maniu. Ba, să fim şi momeli. Roadele se culeg acum~ tr, 
drepţi, dl lon Mihafache, ară- şi se cuiee mal cu seama de că- dlă 
tcînd ce a făcut generatia eroicd Ire aceia cart au Înţeles să dUC~'e8 
a Ardealului, a amintit o sin. in lupta pentru lin ideal tot en~. P' 
gură dată numel~ dlui Iuliu tuziasmuJ tmerellt şi dragostea -riE 
Maniu, dacă nu ne înşelăm, în- neprecupeţită pentru ideie. ..'o 
tre acelea ale lui Gheorghe Pop DI preşedinte m

m

u
e 

de Băseşti şi Teodor Mlhali. 
In orice caz pentru istorie. Deşi Este aşadar firesc, ca in ase- 1. ' 
s' a vorbit de luptellZ şi reali- menea conditii marea problemă rar 
zările partidului national. de şi acJ ca şi aiurea să o consli- 1. : 
fuziunea din 1926, de Alba.lu. lule chestiunile de persoane şi 8 

lupta pentru onoruri. Discutiile ce I 

Y'" s'au născut în jurul alegerii pre· I ~ 
le romanilor, cari investeau pe şedintelui organiz6tiei judetene •. e I 
unii din cetătenii Romei cu pu- au fost retezate într'un mod simplu. ,1-
teri discrejiolHtre pe un anumit prin alegerea dh.li Ion Mihalache. 8, 

termen şi după expirarea căruia Am văzut câteva figuri 'riste c~ ,Ar 
ei se duceau în fata Senatului, acest prilej, şi culisele erau um· Ira 
unde-şi dădeau seama de ceeace brUe de grija atâlor "intelectuali" ici 
aq făcut. Vreau dictatura cu in- cari se văd de pe acum incăle~ ll1e 
vestirea Iării şi cel ca~e O exe- c6ti de elemenll!! rura~ şi jără~ ICE 
culă să dea socoteala in fa1a nisl. Iar frecăturile Intre fracUu. lin 
tăril. Diclatura oamenilor cari fac nile dlQr A. Birtolon şi Mihail VI 
lucruri pe ascuns, cari inşeală CQSm8\TOr Începe de pe acum ni 
vorbind de democratie, de li- abia, sprQ a sfârşi prin Isbânda j,ed 
bertate. şI cari nu Un seamă mi. celui dintâi. ~UI 

• • " 

car de Constitutie, dichliura a· Fotii nouă /tI. 
ceas'a nu se poate admite. Şi astfel~ s'a procedat]a ale~ ~ 

Intrunirea d.h·ă de aci ne spune J l 
~ă este nevoie de o indreptare gererea comitetu ui şi a de ega- ce 
şi de acela inteleg nevoia dieta- tiei permanente. Trebuie să ară- .. 

film oare că aproape 90 la sută .". 
turii cu responsabilitate .• Este O dintre cei aleşi sunt oameni. cori ~ 
expresie in viat .. noastră politică • 92 
core circulă ca o monedă cu- ,n 1 8, se găseau Încă in stare: rn~ 
rentă .Eu raspund-. Să.ml se de nebulolJsi politică, sau plu. eu, 

I 
'eau în upe l'rişmaşe 1 De un 1 a 

arale unu care a răspuns sau 'imp partidul naUonal tărănesc la f J 
care fii trţll) 10 răspundere pe ci. ~rad, Înseamn& o lungă serie de Ute 
neya. transtugi. Iar prin sală, am zărit m 

In incheere. d. mareşa) a mul. cu lolul modeşfi şi sub rampă, pe ilai 
lumi' pentrp manlfestaUa făcută. dnii Aurel Raicu. Cornel Lujai, ş. k 

• ;- ariergardă - dl Ilie Ardelean. .... 
Dupli Intrunire membrII COIll[- Or, lucrurile nu ingrijoreaza Il 

tetului central şi şefJi de Of $1601. pe nlmeTţj: ţste prea tllident, că' isi 
zatii au luat masa II! Bran. Dartidul national-taranesc l'a veni nC4 

Au 108s16t d-nU: O. Sto/an pen- Incurând la putere; c.4 prea l-au Cel 
Iru M. S. Regele, Berea.Bacău. n.dpa(/it transfugi cu lnsuşlrl e 
lacomi- Muscel, Petre Zaharescui dMnaloTU. Şi importanl este acut du 
Kogălniceanu. Sibiu. dr. Duca Oa- lucru: mai presus dl orice. Mat ... 
IptJ, Nicu Bacău.' şi ~ Otelele~ presll.ş de ptoglam ,1 de ,tace Iri 
şeanu. SI v t (eUzp. Re • 
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