
când 
tulbură ... 

·dâncurile, 
se 

Jeob,şnuHul freamăt. care, 
ocul vacantei, a inso11t via. 
)oHtkă în ăst-an, sub dura. 
anchetei parlamentare În 
cerea Skoda. - interesul 
, permanent şi general, 
'e a urmilr~t lucrările co
~iun\1, sentlmentele con
rii, cari ţin pe ioc oplnta 
blică în vederea continuă-
cerceHlrHor, şi, acum la 
nă, dm valurile acestei tul
rări, reinvierea unei legen
I (ci. tiţi ziarul "Inainte" A· 
naţi ziarul "Inainte". Răs· 
ndiţ! ziarul ,,1 n ain te"). 
u viitoru1ui rom § nes c 
I b 1 i Il i eri d e u m bre, 
de pasiunI. pe cale de-a. 
îng,ămlldl, munti porniti 
tumllH unii inspre altii. 
roamna, ce ne stă inainte, 

deschide, astfel, drumu· 
e, nu pentru căderile ane
.ce de foi ingălbenîte, ci 
ntru luptele de lămurire 
~ ..,...-.,-, "'ţ~?~, ~i ~n t::81'J u
ana amăgire a căuHirH de 
eptafe şi de mat bine va 
cruc;şa energii dârze, spo
e pnn tăceri îndelungate. 
Evident, perspectiva aceas-
nu este de natură să cre-

IlilllP t '''JeL1if4l1A11 __ re 4. ~ 

ieze stări de vis şi de odihnă 
intr'o epocă in care atfite~! 

lucruri sunt de luminat ş de 
spus, în semn de mergel"€ 
inspre biruinta adevf;rului şi 
t'l dreptăjH. 

Ci - încordare a aceastD, 
suntem convinşi, va aduce şi , 
un bine. Este mărhlrisirea 

unui simt acut al demniiătiî 
şi al leahtăţii. care, prezent 
în pătnrlle largi, şi la cei de 
el/Hi, imprimă unui popor o 
fizIonomie, in liniile ~ăreja 

se resfrâng luminile din ft-' 

dAne şi aspiraţiile înspre 
suişurt. 

IndifQrent de oameni şi de 
SCopuflle ce urmăresc indi· 
vizit, fenomenul acesta al 
sensibilită{i1 obşteşti, care re
acfonează, se mişcă şi se fi
dk~ în atiLulini rectilmiare, 
este de retinut: este rnărgă. 
rltal'ul pe care il Bcoi la su
prafa1ă. de câ>eori răscolesc 
adânCllI'l. - v3.1ui:'Ue vremL 
Şi din astfel de seminţe, de 
aur, rodesc, pe urmtÎ! ener
giile spirituale ale unui neam. 
care caută un loc sub soare. 
Cu demnitate şi bărbăt'e. 

"~:n~inte" 
$"/ v,. '\s.,~~ 

Domnia Anticristului 
Sumi un vânt ni nebllniei din I elI sunt Hristos, şi pe multi vor 
ate părţ;Ie lumii şi niciodată g~~' înşela.. Si multi proroci mtn
Jl cel rău ai oarnenilor şi al c:moşi se vor scula şi vor înşela 
Ipotlfe1or nU fi făcut tltâled vic- pe mulţi. Iar din înmulţirea fă 
ne, ca în zilele veacului noslru. radefegli, dragostea m:11to/'a se 
Idealul ş\ catehlsmul zilei, in va racl. Dar cei ce va răbda 
c de creştinism, este mdteria până la urmă, acela se va 
:mul, care se manifestă pe toate I mântuia

• 

umurik: intre l~ondudilori şi 1 Cine va luptTl contra minciunii 
mduşi, Între sot şi solie, Între lui Anticrist? Cine va avea cura· 
irinli şi copii. Din lumea eco- jul opiniei cinstite şi puterea vie
)mkă şi financiară 6 trecut în tii neprihănite, ca să facă din cBle 
osafie, in arte, in iiteralură, lea- strâmbe drepte şi din cele col 
t ŞI mRi mult, in moravurl Re· 1uroase netede? Cine va striga 
mul brutdHtătii şi al urii a inl0· cu apocalipsul: "Afara câinii şi 
lit pe cel 81 legalitătii şi a] dra- vreij!torii şi curva,ii şi ucigaşii 
lstei. Multi, prea muiti iubind şi inchinătorii de idoli şi toti cei 
!Bcul de acum, au părăsit pe ce lucreaza şi iubesc minciu 
umnezeu şi slujesc idolilor şi na" .••• 
,Zjcerilor vino'Ydle. Mdi exislă in noi, o~3m€nii, forle 
Este astăzi pe pământ O lucra- aSCunse şi energii harnice, prin 

~ Blui Anlicrlst. Ascunsă. dfavo. cari să ne renflşlem şi să apu
~8scă, criminală. Ea personificA căm din nou cl:llea spre idealul 
~t răul in care vedem cum ne virlutilor biblice. Biserica în luplă 
llfundăm şi totuşi nu avem ener, cu Anticrist şi cu materialismul 
ia şi curajul necesar. ca să ne faIş, face apel la acesle virtuti şi 
~culegem şi să ne ridicăm dlO puteri spirituale, creatoare şi mân
lociria nelegiuirilor, in cari ne tuHoare, ca cu concursul lor să 
şleaplă moartea. asigure triumful spirituilli divin a. 

Afliicrist reprezintă toale pute. SUP! a materiei, care fară Dum. 
[le intunerecuJui. cari luptă con. nezeu este o agitatie deşartă şi 
a lui Dumnezeu. Rănile şi dure- marş spre moarte 
le adânci, de cari sufere orga- La luptă deci, creştinilor pentru 
ismul nostru social şi moral sunt credinţa adevarului. ca să prăz
ricinuite de suflarea lui 01 avi. nuim cu un ceas mai de vreme 
)ore. Suntem bolnavi sufleteşte biruinţa dm urmă, care va COin-

cide cu dârâmarea domniei lui ,in cauza lui şi a duhului dracesc Anticrist. 
i imoral, pe care 1.a aşezat În-
re oameni şi )-a indreptat mai 
les contra bisericii creşline. 

Instrumentele lui de luptă şi de 
lCru sunt prorocii mincinoşi, cari 
orbesc în numele adeve.rului 
Că multi vor veni - grăieşte 
sus - în numele meu zicând: 

VIS. 
Wt.- .... ... 

- In noaptea de 22 Au
gust. a lost ridicată legea 
marţia Iii, iCare era in vigoare 
în districtul Viena încă de la 
turburările din Iulie. 

Ir 
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Viaţa po~iHcă ---
lrttre 1130S si IUlJ.1ÎlIă • Trag.:>dla partidelor politice - Cum se va . clarifica 

sîh'atia politică - Gu.vernul de mâme 

Susţinem mereu afirmaţia că, mult din motiv de tactică, ce l-a 
evenimentele politice în curs vor făcut pe primul-ministru săvor 
avea o mare înrâurire asupra si- bească aşa cum a vorbit: de 
tuaţiunei generale, În cât ne pu- program, de opera de mâine 
tem aştepta din zi În zi la o etc. . 
schimbare de reaim . Referitor la aceste. organul 

h ! . 
De data aceasta e destul să I averescan sene: 

amintim de două f~pte, de o ega-I C.hestiun~ ~ dezacor?ul~î dintre 
lă însemnătate carc Înteresează d nil G. Tatarăscu ŞI Dmu Bră
cele două partide politice cari tia nu este atât ?e. m~re J~cât o 
se cred îndreptăţite la succesiune. ruptură a devenIt mevltabila. 

Adică despre desbinările din 1 Puttoa va, prin urmare, d ... G 
din rândurile naţional-ţărăniste şi Tătă.răsCU să renunţe la sp~tJmul 
de situaţia din campul liberalilor propriulUI său partid pentru a fi 
cari deţin guvernul. 1 susţinut, temtiorar, de o forma· 

Chestiunea Skoda, ~u ale. ei tiuna de OPOllt.le care nu aştaa
cancanuri a pus în CUrioasă SitU· p1ă decât s~, I succeadă la gu-
aţie pe naţ.-ţărănişti. între cari vern 1 . . 
sunt mari divirgeqţe. EvenImentele vor dovedi că d. 

"Ziarul "Lupta", varbifid de G Tatarascu se Înşea~a În cal cu· 
div:rgellle!e dmtre fruntuşl: (jf- lele saie politIce, Şl ca guvernl!l 
aelem, spune ca !«easta {JrrJblemă intră pe aceasta caie, într o 
este m~!l compl:cufd ustaz! de cât CTlză foarie acută. . 
oT/când, d~ o::rec.e vechei tenSIUni In această stare de lucrUri 8-
Valda-Mam~l Îl s'a suprupU5 o pare, În chip clar, soluţlUnea 
noua tenswne td'e d~mi Mtha- unei schimbări de regim, ca ab 
laclle-Manlll. solut in8vitabilă. 

"Situaţia se prezintă În modul Guvernul d-Iui. G. !~tără~~.u 
urmă;or: nu se poate menţll1e fara spnJ1-

"O. I"\ihalach~ a insistat ca d. nul partidului prezidat de d. Oinu 
Vatda sa ac~ev': prcşcJil'iţia Qţ- Br:Hia~u şi ~l rAmâne la discre
ganizaţiilor ardelene şi bănăţene ţia naţional-ţărăniştilor; partidul 
ale partidului şi a aprobat toate prezidat de d. 1. Mihalache, nu 
măsurile luate de d-sa cu privire poate veni Ia guvern inainte de 
la congresele judeţene şi exclu- a se fi clarificat definitiv aface
derile propuse. . rea Skoda şi de a se fi scos de 

"Cum unele dm aceste măsun sub acuzaţie conducătorii cari 
erau indreptate impotriva parti- au traficat în chestiuni de co
zanilor d-Iui l\:laniu şi au deter- mandă de armanent, pentru a 
minat O contra,acţiune a acestora, trage beneficii personale, 
d. Mihalache a inceput să ezite. Cu un partid fără autoritate la 

"O. Vai da se vede acum pus guvern şi o formaţie lipsită de 
în situaţia de a nu putea convoca autoritatea morală nU se poate 
congresul provincial al organiza- îndrepta lucrurile publiCe. Ţara 
ţii lor ardelene şi bănăţene care are nevoie de un guvern cu pre
trebuia să aibă loc chiar im pri- stigiu, cu autoritale, cu o dilec
ma jumătate a lunii August. ţlune unică, cu o experienţa ne-

"De altă parte, partizanii d-Iui contestaîă şi un trecut neeom
Maniu sunt jigniţi de alitudinea promis. Acest guvern nu-I poate 
d-Iui Mihalache faţă de tostul şef da decât Partidul Poporului, sub 
al partiduiui şi al guvernului. Nu preşedenţia Mareşalului Averescu, 
numai că d. Mihalache n'a parti. cea mai de seamă figură a nea· 
cipat Ia banchetul în cinstea d-lui mului, iar evenimentele În curS 
Manîu, deşi acţiunea întreprinsă vor veni să confirme că viata 
a fost determinată de un incident politică a Statului român nu 
care.1 privea în primul rând pe poate avea o altă soluţie. 
d. Mihalache, dar d·sa a ţinut să Mergem, cu paşi mari. către o 
desolidarizeze partidul, în discur- clarificare urgcntă a situaţi unei 
sul rostit la Constanţa, cu prilejul politice. 
inagurării lucrărilor de redactare 
a programului, de acţiunea d-Iui ........ 

.... u,u u. 
Maniu. 

.,S'a făcut astfel dovada că 
problema raporturilor dintre d-nii 
Maniu-Vaida-Mihalache se menţi-

Incasările statului 
pe primele patru luni 

ne pe prim I plan şi că fără o După datele aflale la ministe
prealabilă înlăturare a tensiunei rol de finante, încasiirile statului 
existente nu se va putea trece la 
o serioasă organizare a viitoarei pe lunile 1 Aprilie-31 Iulie 1934 
lupte politice a partidului", au fost de 5.624,800000 lei fată 

Iată cum unitatea de conducere 5 178,600.000, cât au fost pe pe
a popularului partid se fărămi- rioada corespunzătoare a anului 
ţeasă pe zi ce trece şi apusul li se 
arată .... mai târziu decât se credea 1933-1934. 

Situaţia partidului liberal, pre- De unde, o diferenta in minus 
zidat de d. Dinu Brăteanu, este pentru încasările bugetului În curs 
mai rea ca cea nat. ţărăniştilor. de 148,000000 lei. 
Svonuri din cercuri demne de La bugetul extraordinar sHua-
c~ezut, vin să confiŢf!1e prezice- t' este următoarea: 
nle celor ce au anticipat o de- la ~ . 
osebire de vederi între şeful par- Incasarile pe anul 1933-1934, 
tidului şi şeful guvernului. De- I lei 486,600 000 fată de 627 mi
monnaţia dela Trg.-Jiu, unde d. lioane 500 000 incasate in con
Dinu Brătianu n'a participat, tri- tul bugetului pe 1934-1935. 
miţând doar o scrisoare, e o do- Diferenta de 140,900000 repre-
vadă că acesta e adevărul, dar, . ~ ~ ~ 
dacă nu s'a deschis acelo focul, zmta un plus pentru mcasarUe 
prin grupul "H'C, aceasta e mai anului acesta. 

o instituţie care 
h·ebuie menţinută 

Incă din cele dintâi momente 
de in firipa Tf?, am avut pentru 
Şcoala de arfe frumoase dm 
capitala Banc tului o atenţie, 
sublmiată de nevoile cui/urale 
ale acestor ţinuturi de hotar. 
Am escaladat, de astă dată, 
barierele îngu~te ale cotIdianu· 
lui şi ale locului, de care sun
tem legati prm legile materiei. 
spre a ne int<>gra în efortul 
celor cari inţeleg să desch[dă 
drumuri noui inspre zările in
fmutului şi ale spintualilătii. 
Marturiseam din această oca
zie şi o afinitaie cu peisajul, 
drumul şi culoarea acelei re
g 1uni, în care pr1Vlr2a se im
batoză în privelişti de azur şi 
senin. cu adevărat fării sf'amăn 
şi unde mai mult, ca în oricare 
alt loc al ţârii. se poote forma 
gustul şi och:ul CUlva pentru 
frumos 

Inceputurile de muncă, ale 
căror rezultate, ni le-a in fa ti· 
şat expOZiţia reiut dmtâi an în· 
cheiat, put,,'QU pTlmi adausuri 
de ,,,trăduinfe noui, şi ar IL fost 
Îndrumate, do. gur, pe calea de 
largă iumma (1 sufldu/Ul au
tohton, de undl? isvorasc toate 
lucrUrile dehmlive ale cteabei 
s mtuale, TrebUIa doar ilmp 
]i -- iilmun'r"1J venea . 

Or, primim aeuTIl vestee.. că 
mstlluitll atât de necesar locu
iUl Şi vremii noastre df? tavă-
1,'ală în mâlul cormi de mate
rialism, Q primit. drn gm(la u' 
.. or ,ntrig! probabil, Sigur din 
lirsa de inţ.!leg+!re acelor che
mati, o loU/tura de moarte: şcoa
la a fost, p11r şi simolu. supri
ma!e..;, Cu toale jertfelil mate
riale pe cart iocaimcu au în
teles să le aducă wmlru men 
ţmaea ei. Cu iocte rezultatele 
frumoase ce-a dai in primul an 
de functionare în împrejurări 
vitrege şi hartwta. de atâtea 
sforaril viclene. 

Totuşi~ sa credem, că lucru
rile nu se Vor opri aci. Am uă
zut, în orasuL care râvneşte la 
toale podoabele sufl"tuiUl ŞI ale 
mintil spre a le adăuga, înflo
rim sale de f,,{add. - şi e:for. 
tui de a menţme aceasta şcoală 
CIl orice pret. 

Şcoala de arie frumoase din 
Tlmlşoara, nu poate Il desfiin
tata Ea consiltue un ostrov de 
lumină pentru toţi acei cari 
ctiută orientări Înspre suişuTlle 
sŢ)lrituale Si aVem aşa de pu
tine locuri, in care bunul sImt 
poate ancota intr'o radă de re· 
culegere în cât nu este nimă· 
nUl ingaduit sa îşi incarce con
ştiinţa cu răspunderea atât de 
gr~a a SupTlmdrii unui loc de 
refugiU şi. de reconfortare pen· 
Iru su/Jetui cu râvnă de crea· 
ţie. al generatfilor ce se ridtcă. 

(1. Y.) 
W'I el ... "an neS •• _ 

Sinuciderea unui student ar ... 
deloan din Bucureşti 

Studentul Ion Baieşanu origi
nar din Abrud şi care urm .. cur· 
surile facultatii de filosofie din 
Bucureşti, fiind îndrago~tit de o 
colegă a sa, care nu împartaşia 
sei1umente~e tinarului, s'a sinucis 
aruncându·se dEla al 7~lea etaj 
al Galeriilor Laîayete, ramânând 
mort pe loc. Nefericitul tinăr, im
Unea tocmai în ziua aceea vârsta 
de 25 ani. 
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Anunt Şcolar 
Inscrierile pentru anul şcolar 

1934/35 la Şcoala de aplicatie 
de pe lângă Şcoala normală de 
învăţători din Arad se vor face 
între 1-10 Seplemvrie. 

Părinţii ai căror copii şi În 
anul şcolar trecut au frecventat 
şcoala noastră, sunt rugaţi a se 
prezenta, pentru reinscriere În 
primele două zile de înscrieri, 
pentru a li se putea asigura lo
cui fiilor lor şi pentru anul şco
lar 1934/35. 

In anul şcolar 1934/35 şcoala 
de aplicaţie va funcţiona cu 7 
clase 1-VII., având pentru cla
sele V - Vll învăţător aparte. 

In clasele V-VII se pot în· 
scrie numai băieţi. DIRECŢIUNEA 

Ai plecat 
Ai plecat, uitând trecutul, 
Ai lasat melancolii 
Si era doar începutul 
Dulcii noastre poezii. 

Am rămas cu duioşia 
Şi cu ochii tăi în I!ând. 
Iar amarui, pribegia, 
Au venit apa. pe rând 

Am plecat iar după tine, 
Să mai vdd privirea ta. 
Imi sălta pieptu 'n suspine, 
Nu te mai puteam uita. 

Iar norocul. dup' aceea. 
A făcut de te·am gasit " 
Insă n'am găsit femeea 
Dulce. care m'a robit. 

•• Q$ ..... ~_)IIIII-IIIII$ ....... ţ ... - ................ __ ... 4.n •• _ ...... JU ..... ,.. • '. Azi fi? toamnă 'ndo/iaIă 

Aviz! 
Peste dragostea-mi d'întâi. 
Serile. ca niciodată, 
Sunt atâta de pustii. 

Directiunea liceului de Ghflorghe TOla" 
fete "Eiena Ohiba Birfa" 'w .. ţ ,.. n ,q, • 
din Arad, aduce la cunoş- Un mausoleu pentru 
tinta celor interesaţi, că in- eroii neam ului la 
scrierile pentru examenul de B 1 • 
admitere el. J şi pentru ci. aJ 
J/-- VI! încep la 25 1. c'l 111' /. BI' 1 . 
şi dureazd numai pârul la J.t t~r~p.o t~ apt u, v a 
31 August c. Inscrierile lua~ ~ntţ,at''Da to.a~te Iau. 
pentru ci. 1 se vor face nu- dahlla de ti r~d,ca un 
mal după publicarea rezulta- ~aus?leu la Blaj, în.. ~lJre 
tului examenului de adm. s~ f,e defuse rămaştţele 
din ses. II. care se va ţine p~mân~eşt, ~ie tutu~or ma
Ia 1 Sept. c. Taxele şcola- r,lor hlJrb~ţ, d~ d",c~ace 
re se menţin tot cele din de earpa/" ca~, au act'vat 
anul trecut. /le'!t,.u 'IntregIrea nea,nu

- . li 

Direcţiunea 
,'s b n, • 

- A/ilm cu deosebită plăcere 
cd d. V, Sever Ir;pravnic, iunlor, 
pentru prtţoaseJe servIcii aduse 
cauzei cercefă'ieştl a Jost decorat 
cu "Meritul Cultllral" el /·a. 

Cif.u.ft'tm coresPQnden.!llu.r. 
nlci In toate comun~le din. 
ju,deţ. Corespmulenţde de 
prolJă să ni se t1·imifd· la re
dacţi,e, pe 14ngă o .'fcr·isoare 
de pre1'entrwe. 

lUI românesc. 
Din această cauză şi 

osemintele regretatultli Şt, 
Ciceo Pop, cari urmau să 
fie t,ansportate dela Arad 
la moşia sa Conop, 'Dor 
rămâlle tot la Arad pâmJ 
la term;lIarea mausoleului 
dela BlaI 

$ t" 

Citiţi I Abonati I Răspândi1i! 
Zlarul: 

(clnainte» 
• r.i'Wzncr r 

DUDlinecă 9 Septemvrie c. 
va apare 

"GURA SATULUI" 
SupliInentul ZIARULUI "Inainte" 

a 5::: ,_,auz , __ 
Scrisori din Bucureşti 

Prin 'cimitirul Belu 
Cu tramw.lul no. 12 pornelc 

• pre clmltlrul Bela. Spre ai doi· 
Ita Bucureşti Oraşul mortIlor. 
Oraşul unde lamea-şl doarme 
somnul veşnlclt'i. Oraşul etern, 
străjult de Valea Plâng~ril, 
ande ae aduDă toate lacrlml1e 
vArsa te pentru cel ce plecară 
pentru totdeauna. O intrare triam· 
fală, aeasupra căreia scrie cu 
litere mari de dolh~: .Fericlrea 
cereas:ă, gloria pământească". 

Intru. E ora doaă după masa.. 
O cildară de 02 grade. Monu
mentele strălucesc fn puternlcile 
raze ale tioare]ul, 

Sunt s!Ilgur. Singar iotr'uo o
raş atât de mare şi tAcuL Na
mal câte~o vrab!e dacă mal clrl
peşte lomnoroad, adtlpostltă 
printre creoj Ile ce &trăj Llesc şi 
ambresc mormintele. 

Nu ştiu ce mă iadeamoA ca 
11 nu scria despre: acest locaş 
aJ veşniciei, dar fofruot Ilplta, 
căci mal presus de toate IOtă. • 
datoria. In zăpuşala insuportabJlă, 
mă I,ez pe o bancă ,I~mi prop· 
tesc capul intre palme. Im! vine 
mai bacuro, .A planl decât să 

scriu UD reporhj, cam plânsel 
m al zil~l e trecute, cu OCIlZ! a 
inmormânU.rll părintelui, celui 
mai bun p-kten al mea dIn 
Bucure,tl, Tltl. Am plâns atunci 
alături de el, căci l·am văzut 
slnR'ur. orfan de ambii părlnt'· ş' 
m'am gândit că nu se ştie zIua 
când şi eu voi fi la fel. 

Da ..• e trist, e forte trist chiar, 
să te defiputl pentru tOldtauna 
de acela ce tl-IU dat vI"fa, 
ce fl·au dat să vezi lumina ztlel, 
să trăle,tI, să vOtbeşti, ,! f'l te. 
rlelt. ., ah l. •. dacă n'ar trf bul 
omul să moarăl Dar.,. atunci nu 
te-al mai lupta, cum te lupti 
acom. AI ata, ferIcit intr'uo fel 
oarecare, le-ai aş\fpta (lă vIna 
toate d~·a gata, nu t~·ar mit! 
preocupa nIci o chestiune, tOlte 
s'ar rezolva dela sloe, in mod 
Ipontao. Dar las' ••. vlaţa aşa 
cum e acum, e mal frumoasă, 

Viata h, are un rost, I.!D .cop. 
Ac::um, când nimic nu ti le ,da 
de~ Il gata, tu trebuie aă te In te· 
resezi de to.te. ŞI ce fericire 
mii mare poate să fIe decât 
aceea când lupti, .Iera-I, olite· 

Pe marginea inci~entului ~in ftlri~ Vremuri nouă, 

Discuţii, 
~ 

Un răspuns păr. s. Bursaşiu I oameni n 
lJn confrate lo:al se o I 

Despre zidirea bisericii din co- tând~-~e totdeauna I~ astfel;le intr'un editorial de problelllsfa 
muna noastră, am scris În mai ocazII In fat~ . poporulu~,. care In- neretului, atingând şi pe atra 
muhe rânduri. Mi-am manifestat vată dela nOI IIllelectualu ceartă? I a cercetaşiei. Se Întreabă a~paJ 
bucuria de a vedea înfăptuit un lată cazul:dela Agriş Urmărească articolului: care-Î cauza carehpet 
vis al credincioşilor noştri. cari ori~ine ,.sc~isoa.rea deschisă". a datoreşte stagnarea cercetăşştn 
de zeci de ani, aşteaptă s~ vadă diui Bursaş:u, ŞI tra.gă concluzlal Arad, caci între comandantijpal 
o biserică de toată frumuseţea, În v.a ved~a c~t ~e. păh~aş este.d-sa cetaşilor sunt unii .. foarte fran 
comuna noastr~. Căci. după atâţia ŞI cu cată mVldle I?~lveşte cela ce biti». Şi ajunge la concJuzi VI.2 
ani de sbucium şi frământări. nu f~ce col~gul său. t:i a ~găţat de vina o poartă •• părinţii, calcQ. 
putem spune decât aceste, astăzi, vIaţa pnvată a coleguluI său, ca~ dau prea mare interes cenZII, 
când meşterîi se pregăteic să re Întotdeauna a muncit corect şiei. .car 
înalţe o nouă casă de închinăciune şi şi-a agonisit o avere frumoasă Ei bine! Să ni se dea voi,la , 
lui Dumnezeu... spre cinst.ea lui şi a familiei sale. nu fim de aceeaşi părere. (Vor 

Intr'o notiţă, mai mult inofensiv! A ponegnt pe păr. C. Motorca fiind unii conducatori de·ai .legJ 
am amintit, aşa, în treacăt că, contra pentru. că i. a dat ocazi~ să fie cetaşilor foarte capabili, da,mui 
concluzului pentru zidirea biseri- preo~ In Agrlş. Se crede 111 drept pacitatea lor se manifestă, tdin 
ceii adus de comitetul parohial a afirma că va da amănunte sen- gur în alta directie decat ced0a 
local, s'a, făcut apel de către păr. zaţi~nale, discreditând. onestitat~a tada. de , 
Bursaşiu, cu mai mulţi credincioşi. d-Iui Motorca, care Şl-~. pe:ml~ Apoi. de ce sunt de vinălul 
Până aci, toate recunoscute, În să facă ~omert, cu banll săI ŞI rinţil? Pentrucă au avut nenlor, 
răspunsul ce ni-l dă păr. Bursa- cu materialul său, etc. cui să. aiba astfel de conducaloClJ 
şiu Într'o foaie din Arad. Astea sunt lucruri serioase? pentru copiii lor? Da? Nu 'lJira 

Şi mai departe, ca o încheere, Şi mai departe, ca să spună parintii arată interes cercet~it ; 
prevăzând neseriositatea apelului, ~espre m~ne că sunt "de a~ro~pe Nu. Dar cine·i oare, vinovat )l'0r 
care scris În astfel de termeni a- mteresat 111 partea malertala a tru această desinteresare asafi 
ducea numai ofense păr. C. Mo- ~Idirii Bise~icii. ca prin aceste mi~ rintilor? Cine, altii decât corlste 
torca, am anticipat răspunsul Ven. Jloace să-mI aSIgur o bună reu- catorii ei Înşişi? Ei pentrucă raleU 
Consistoriu, ca să se poată zidi şită a planuril?r (sale) egoiste"? avut grijă să du~ă o campţe .!i 

cât de cu "rabă biserica. L~ aceste, fl1n.dcă s~nt aşa de de lamurire a opiniei publicţlmb 
Aici păr. Bursaşiu, sensibil mar~ nead~v~run ca ŞI cel c~. le supra rosturilor şi scopuri 1 oIPasl 

cum este, se crede îndreptăţit a susţme, n,.cl nu răspund, fIInd cestei institutii, care se o~upl~O 
răspunde, şi de data aceasta cu sub demmtatea mea astfel de lu- educarea tineretului. ruer, 
cuvinte foarte aspre şi neadevă- cruri. Eu, care niciodată n'am Deci vina o poartă condiunt 
rate la adresa colegului său, păr. profitat del~ pr. Mot?r~a (aşa ca torii şi nu părintii. ;ă I 
Motorca, exact aşa cum a făcut-o păr .. BursaşlU) cu .. mmlc; nu am Şi pentruca totuşi cercetă~rtţJ 
În apel. De ce? Ca să se razbu- vorbit cu d-sa, mCJOdată cte astfel care este o institutie utilă s;dto 
ne pe un preot, în faţa credincio- de chestii. ~e cari num~i fantezi~ poată indeplini scopurile, trel1e 
şi!or săi şi să dovedească că el păr. BursaşlU le poate mvneta ŞI să fie dată pe mâna element~ul~ 
a avut dreptate? susţine şi În scris. mai tinere, capabile de iJealilăm 

Dar bine, să vorbim acuma, lncheiu, deocamdată. cu urmă- entuziasm, perseverenta şi murc1/o; 
aşa cum este. toaTele: La!lă polemIca la o desinteresată. le ) 

Admis a Consistoriuapelul Înain- parte, păr. Bursaşiu. Cere scuze Sugeram mai jos un intreg ppent, 
tat de păr. Bursaşiu şi consoţii? dela bătrânul preot, cu care slu- de lucru pentru a se face cunlanl 
(Ba dacă am reproduce răspunsul jeşti în altar, şi pe care l-ai ofen- cută cercetăşia. nal 
dela Consistoriu ar eşi tocmai sat şi fă-ţi ~~toria mai deI?art~, Reorganizare pe alte baze~a 
contrariu şi dojana dală păr. Bur- pe tere~ reh~los, .a~a ~um al şti. . conducator!i actuj!li sil jnfr!~IL4J 
saşiu n'ar f~ce ~fp,ct bun În pu- ut s'o mdeplmeşlJ Inamte vreme. Sfatul -cohortei Jar conduce; lel 
blic. Cel puţin pentru Dsa). Noi vom fi cei dintâi cari îţi efectivă SE! fie încredintata altdlPte 

Majoritatea credincioşilor este vom releva bunele calităţi şi te Inlocuirea biuroucratismu!ui f'opi 
de partea dsale, sau a păr. Mo- vom susţine cu mândrie. sistemului actual de ca bate ap; Le. 
torca? Aqris 20 A!Jq 934 Nit! Avram piUă», O serie de articole pldevJ 

Are cineva drept a calomnia o • c ...... AS "....... presa locală. Mai multe cof(z.eln 
persoană bisericească - fie şi a rinte. Scoaterea unei reviste. ;tmg 
păr, Motorca, - aşa, cu terIl1e~ - Inscrierile elevilor la Toate acestea sunt frumoaitl Se 
nii pe cari i-a spus dsa, astazi şcoalele primare şi la grădinele dar înfăptuirea lor cere: idealisllc~ 
după ce Consistoriu şi-a spus de copii mici, se vor 'ace între entuziasm, mişcare, perseveren'egl 
cuvântul tn afacerea aceasta? l' sacrificii, muncă. Şi numai tine'Og~ 

E~tc în interesul bisericii din 1·10 Septembrie c. sunt capabili să le dea În ~ Vbl; 
Agriş ca să se continue polemica In arest interval se vor face absolut desinferesat. !e J 

şi să se zădărnicească înfăptuirea toate formalitătile şi comuni- Să se înceapă o nouă eră, dll~(" 
unei opere aşa de frumoasă şi cările prevăzute de lege fi re- viaţa cercetăşiei din Arad. 'Ilhu~ 
nohila ? gulament privitoare la înscriere De aceea este necesar ca f; l~ 

Şi pe lângă toate cele de mai şi obligativitate. fie: la vremuri nouă, oam" ŞI 
sus, privind chestiunea În fondul Cursurile şcoalelor primare noui Numai "oameni noui" .,ce .. 
ei: de ce patima şi Îllvidia, - . ~.' ... . putea scoate cercetăşia ain inpntl, 
cele mai urâ!e defecte ale omului ŞI gradlmlor de copn mlCl se tivitatea În care se complace,~cl t 
ne pun În sluiba intereselor ge~ va începe efectiv în ziua de fel ca şi toate ce"elalte societl0afl 

aerale de către intelectuali, agi- I 15 Septembrie 1934. şi organi7.aţii. Alex, 1. Paveloves 

nc~tI şi te sbuclumi pentru ldei
lui tău. Mal ales că prin Idealul 
tău - prisma ferlclril tale - iti 
Vf zi viitorul, vezi cu ochii Hm
·;·ezl lucrurlle tele n~a/izânda-8e 
uu1l1 după altul, clare, aşa cum 
tu le-al visat. Nil te gândeşti o 
elloă pOlite, că ia aceit avâot 
ntbun dopă fericire, ac~ea htex
plicabllă enigmă, moartea, pune 
gr .. bOlc capăt şi pentru totdea
una luptei tale spre fmalul vIsat 
de tine. Mo.ut~a, o trecere in 
necunoscut. Intr'un lOCi' al aCi!6-
tui lle.;unoscat, vreau sA port ci
teva cllpe pe Iubiţii ruei cititori. 
Mă rIdic ,1 plec. BOlbe mai 

frrbnţi de iudo.re fm1 alunecă 
pe fată. 

O lat! pe .dela dlo dreapta. 
Admir lodurile de marmură de 
d'fer,te culori, cu Inscripţii Irtls. 
tlce şi plrne dl" hţelcpclune. Iată. 
mo r m'[1tele. ce vln pe rând: dr. 
V. Sion, Ioan Oanei, G~orge A 
Pol'su, Ioan M. Marm, toţi foşti 
m ul personagH dln tre~llttll oos
tru glorlo •. htiH, azi dorm aci, 
in cetatea eternă, dorm singurI, 
nl"strlljult l de nimeni, impăcatl. 

Doamne, mare ,1 ne'oţeleuA 
este idt~jepciunea ,1 vointa Ta I 
Mă reintorc pe a dan, alee. 

MormInte cari de cari mal luxoa
le, U[Jal modest din cale-afară, 

mă atritg~ spre el. Mă apropii 
curios Cine credett că e? Mor. 
mântui celui mal genIal Clip ce 
a rhărlt dIntre noi românII, dar 
cafe a marit io cea mal neagră 
mizerie. Eminescu. Să vă descrill 
mormântuJ . 

E ingrădlt ca uo grilaj de fier. 
foarte rug!nlt şI care e sprijinit 
pe un postament de piltră sau 
beton. Pe mormânt tremură ş! 
se răsucesc spre uscare. o mână 
dt' fiori cine ştie de ce mâoă 
miloasă sădite, iar la cap, an tel 
- care poate fi orice numai tel. 
nu I Pare o salcie ce suferă dIn 
lipsa de apă, 

Crucea. adeca nu prea patern 
vorbi de cruce propriu z[s, căci 
Cft1cea lui Eminescu, e un fel de 
stâlp de piatră - mumoră nu 
s'a putut găsi pentru el, căci era 
prea scumpă - lucrată cine ştie 
de cine, căci e fărĂ olcl Da pic 
de gust artistic. 

Vor zice cel ce ar trebui să 
le roşeucă nasul ,i urechile la 
toate acestea: 

- Bine, b 1ne t ,tim ,! noi, dar 
vezI, chiar dumnealui. mortul, a 
dorit aşa să fie, caci doar el • zls: 

"Nu volu sicriu bo~at, 
"Na-mi trebuiesc Ilamurl" ••• 

A zis-o intr' adevăr sărmanul, a 
zls'o in mod coo,Ueot. El pre-

_ _ _ Jutai 
vedea că şi dacă DU o VII zir 
tot la fel Si" va intâ;;.pla, ~ car 
pOi-te şi mal rău, ! rei 

Pe acelt stâlp, e fIxat şi ch~~4 
pul poetulal, sculptat io bro~lJt 1 

de către un oarecare G Oeor car 
gescu, 1891, dopa cum e sc~bul 
pe marginea bronzului şi un(\iuce 
se mat poate citi: L. Martln, f'Jf PO 
dateur, Paris, ţi. m 

Seb chipul lui stA fixatA ifl Ii~ 
şue cale, o tablA murdarl tfioll 
oxldată, pe care stă scris: Iad, 

MIHAIL EMINESCU "Stt 
15 Ianuarie 1850-15 Iunie 188("Pe 

Reverse dulci scânteJ clut 
Atotşilutoarea. ~Dtru 

De-asupra-ml crengi de tei I , cal 
sa-şi scuture. flOarea. riarll 

Ne mal ftlnd D,/beal! intă 
De~atuncJ înainte toele 
Aduceri aminte ~ tnr 

M' or troeni cu drag. Itte C 

Sărman Emine~c(j, numa~ .. adu're tl 
ceri aminte" n srlt nimenI peDtr~ in ; 
tine. Pe monum~nt m~1 suut Ş,işte , 
două facle tot dIn brotlz, aşeZit D 
cu flacărele ia jOi. Ce~o fi ÎD' ar 
semnând şi lISta. Dumnezeu ,tle)r~â 
Poate~j vreo superstiţie. să milr , P 
mal vină mortul. o SI 

ŞI apoi, "mai am UD slngu~ân.a 
dor· na s'a rcaUzat, căci dor~C ŞI 
lui adevărat a fost: Ine 

"sa ma lăsaţi sd mOT pă f 

"La marelnea mărW... ~8t p 

I 
; 
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Rubrica mea 

Statiunile 
,,1 N AIN T EU IN JUDEŢ o gară Inodernă: 

climaterice MINIŞ 
OriCât se. vo'. ridi~a In slaVii I Alegerile comunale sunt anun. 

staţiunIl~ climatlce d,n Iara noas· tate pentru ziu d 25 S t D 
tra, elt In mmtea cetăţeanului a- a .e. ep. e 
par locuri de momeU prielnice, dat~ aceas.ta, ele .lŞI vor avea o 
pentru pungaş/tai cel mai nuu. de~sebtta 1nse':Ilnatate. 

fiintată şi cărtiJe - lectură po
trivita pentru noptile lungi de 
iarnă - au fost confiscate de 
jandarmi. 

O b 1 
CAteva ore la frontieră. ece a VizitAnd fruntaşa com. 

Carticl. 
ConstatAri la faţa locului 

De 9 ani aşteptăm terminarea 
acestui proces, a cărui dos,u, De gara Decebal, zidită dupd Cunoscut de mult, ca unul ce-a 
zace în arhiva judecatoriei Radna. plartunle cele mai moderne. care lucrat, desinteresat, Ia multe luc

Nimic mai crtmmal, decât fap- ne face numai cinste in fato. ruri preţioase pentru public - şi 
tul de a indeparta cartea dm strărn.lof ce cdla/oresc priI! acest daoă nu mă înşel chiar şi la zi. 
mâna sătean ului nostru. punct, am auzit lIorbmdu-se de direa gării - când avea calitatea 

Azi, lupta în viata, lupta pen- mult. ~ N'am aVllf ocazia s'o de reprezentant al poporuluj, Or. 

şinos Indeosebi în anul acesta, u ar treb.U1, ,de. altfel, ca a· 
patronii hott/urilor şi ai restau- cestor aleg~rl sa 11 ~e acorde o 
rantelor s'all intrecut cu gluma. prea mare Im~ortanta. 
Vizitatorii lăsaţi la discrt/la Jor Actualul regim este pre,a şub
a trebuit sd plece după câteva red, .p~ntru a putea cladi ceva 
zilt scârbiţi de mârşevenia cu temeinic: • . . _ 
cart aceste hiene au dat buzna . ŢOt~ŞI ~e,-ar p'are~ bt.ne sa "u· 
la golirea buzunarelor. Straintt se z~m ca .mlrl1şenll a~ mvatat ceva, 
1I0r fi mirat că in România ° vi. dm lectia trecutuluI,. . 
tegJaturd de o Jum}, constd mai , In fruntea. treburIlor ?bşteşh 
mult ca în celt mal renumite băi s au cocoţat. In!ot~eauna.' In acest 
21n alte tări. Şi ţara noastrd, e sat, eam.€!'!., pr~ştl, cari nu P,rI' 
20ar tara pâtnii şi a articolelor cepeau nimic. dm conducerea In: 
ie prima necesltate, Fara contro- tere5el?~ unuI stat, sau oamem 
'ui cuvenit din partea autoritătJ- neClnstl!l. ., . '. 
'or, eondilille de trai in aceste . ProştI sau ne~mstltl. - lat~ 
'ocuri au devenit imposibile pen- cine au condus . Interesele. unei 
'ru cei cari ani de ztie au Jânce. com,un~ de apr0.:lpe 15. ~n1., . 
~it in arerul v/eunul blfou şi azi _ Altfe! cum va puIeti In~hlpUi 
'or o relntremare trupească şi ~a M!nJşul nu are un, l,o..:al de 
:ufleteascd. Fu/lclionarul umil i.'coala corespunzat~r,. mCI macar 
'ste adevărat, nu se poate pune ca un sat de .colon!ştl: , 
lidtarl de bogătaşli, cari neşttind Acu.m 9 am, dm~ IIllţlatlV3 fru~. 
't. să Jacă cu banii, îi aruncd cu t~ŞU!UI lo~'} Crasnzc.Albu: l,a 
rmbele mtlini şi prea pilţin le fIInţa o Ca::td Cul.turala, care~ Insa, 
'asa daca lin prânz costa 10 ori foarte. r.egretabll, ~u conLurs~1 
00 de lei. Dar daca se crede cd autorItatilor comunale, a fost de!!· 
'ierui dela munte şi apa marii Vi;'V ... , at.. ...-
unt numai pentru bogătaşl şi 
ă prin urmare numai acela au 
'rtpiul la aceste daruri binefa
ritoare ale naturit cari dispun 
'e milioane. atunci in numele 
zull/mii umilt şi sarace, protes
lm şi infieram cu indignare tl
rlloşia celor care fara scrupltle 
e folosesc de aceste localitaţl 
entru a-şi umple buzunarele cu 
(lni grei ce-au fost câştigatl nu· 
lai D-zeu ştie cu câte privatiuni. 
a 1ekilghiol ni se plânge un 
i~orJ ardeiiiL. verde costă 
ieI b«tcuLa, iur o 'iaşa), de 

'pte 15 Iti. Din cari ţinuturi 
opicale se adllc aceste alimente? 
La Băile Herc.ulane s'au format 

ievdrate cartele între şoferi, 
telneri, ha/eUeri, etc. Şoferi ne
ingheriţL cer sume exorbitante 
r să te ducd dda gară şi la o 
ied ezitare, rişti să stai ote in
egi pe peron, ca să-fi păzeşti 
19ajele, 
Vlzltatorii fară experienţă şi 

~ bună credinţă, sunt victime 
ilitate. Şoferul trage la scara 
'ui hotel de clasa 111 făcând cu 
hiul portarului complice, care 
şi repede la bagaje sd ţi-le 

ce intr'o camera, plină cu gân
inti, gata Să-ţi destmneze peste 
~i de curclibee vioiete pe piele. 
'amna unui funcţionOlT ni a 
vestit ca în cameră fiind co
rtatoare pentru becul electric 

- unul la pat şi altul la Ilşa -
Intervertind ordinea răsucirii la 
un timp dat, el nu se mai aprin. 
dea, flpt care a priJeju't "re· 
paralea· ce Q costat-o 50 lei. 

Lista cu pletul mâncărilO1, ft
guuazd doar de forma, se jixazd 
"plata· dllpd ham a pe care o 
porţi, adâugând diferite procente 
(poate şi timbre de aviatie) el te 
duce la exasperare. Cu ochi de 
cameleon te privesc apOi, cât 
bacşiş laşi la pltcare, care va fl 
un mdiclu de bună servlre Ulteri
oard. Ori ce protestare st lo
veşte de scuza "sezonului". Şi la 
adapostul acestlll cuvânt se prac
tică cele mai mart ş1rlatanii. 
Mulli nu le pot striga ln gura 
mare, că autorltăţde lnsăşi it 10-
lereazd, poate din lipsa de cu
noştinţe. Este de datona tuturor 
cetătenilor de a arăta toate mcs
chin ariile şi a pretinde maxima
lizarea la un pret cmstit, a tu
turor alimentelor, cari fll timplii 
de fată au fost urmate fantusfle, 

Şt s'o ştie toţ1 geşeltarlt ca o· 
dată cu ultimul sfzon, va jl şt 
prima zi de manifestare. ln care 
se va lua suprema hotărîre, de 
a ba/cota ttt viitoarele sezoane 
localităţile, unde siLuit tele lor 
scârnave, VOT apare cu ghiare 
fnfinse de animale hrapărtţt. 

Ghiţă Arnărâtu 

tru o bucată de pâine, se duce vad pana acum ŞI cum. aşteptam. I AIămureanu ne-a primit cu o căI
prin cultură. pe cmeua sd vină din străinatate, dură nespusă, In casa lui, te 

Mai târziu sau mai devreme, am ha/arât sd merg mai de vre- simţi ca Într'o veche familie un
mil1işenii se vor convinge, ca me dm Arad ca s'o viz tez. de patroana te priveşte ca p.e un 
oricât ai da cu sapa în d .. alul cu /,lt,'Qatlldr, garii Dicebal, nu- .oaspe rar şi unde poţi discuta, 
vie, ori cât ai ro;togoli ogorul, mai fiogii Celor ce au contribuit prin prisma obiectivităţii, despre 
câştigul realizat cu munca, cu la l'lfaptwrea el: suntem datori .orice, fără ca să jenezi pe cineva. 
bratele, va fi aproape ace:laş. toti româmi a le aduce multumiri, Mi-a făcut o deosebită plăcere, 

Când tari cari inainte cu caţlva cdci au ridicat prest giul, speCific felul de a informa a d.lui AIămu
ani cumpărau grâul nostru, azi aL artei pestt hotare I Aş face ° reanu, care, nu evidenţiază nici· 
îl cultiva acasă; cand Canada şi tfOafe a trece CU vederea, În Spt- odată ~alităţi1e rele ale cuiva, 
alte ţtm prin o cultură rationala CIOJ, merofele actualului şef de Vorbeşti cu el şi constaţi că are 
şi mecanica realizează calitatiV gară. d 1 eodor Grozav, care zi o oroare să-şi deie părerea la 
şi cantltallv recolte mult superi- Şi noapte s'a sbatut pentru sasfi- vre'un subiect de critică, 
oare, -- grâul n03iru. pe pletele nerea acestei gari de graniţa, lată de ce se explică că acest 
mond!ale de desfacere, nu este Elem~nt distIns, cu o cariera oro- om este iubit şi ascultat de toţi. 
cautat. fesionnlă irtprofob:1ă şi vred7.tcă Nu pot trece cu vederea aceste 

Aproape la fel şi cu pretul vi- de lalldă, ,omânul, Grozav, şi-- a rânduri f~ră a aminti şi de un vechi 
nului. facut pe deplzn datoria li de data pneten, mvăţătoruJ Cioara, care 

Dar Întrebart!a se pune: din aCfllsb m·a condus prin comună. Român 
plata de 20 lei zilnic, poti, cu Exemplul gdrli Deceball1r ire· rupt din stâncă, acest dascăI a 
mare greutate sustine o fdmi!ie, bui sd-l contmue şi În celelalte desfăşurat o frumoasă activitate 
dar ce veţi face, În anii mai pu pllncte de frontieră Regia Auto- în această comună, mai ales pe 
tin norocoşI? noma a C. F. R. vremea Austro-Ungariei, când a-

Nu exagerez, cred, că genera· Visitd d tenţia primpretorului unguresc era 
tia noua CI satelor noastre trebue . ~ comuna o n~cesi~ate, câ~d venea la pri-
sa-şi caute alte orizoturi, în lupta Curttc' măne. ŞI cu cată plăcere Îmi 
lor cu greutatile vietii. Profitând de timo necesar până evoacă el faptul, că şcoala de stat 

Aceste noul orizon. turi, nU pot Ila sosirea rapidului de Budapesta, zidită de ungurit a fost combătută 
fi câştigate d,!cât prin cultura. am luat'a pe strada ce duce în de el numai ca să nu poată pătrun· 

Interesele unui sat, în mâInile comună. Era Duminică şi uliţa de aici cuhura şi literatura străină. 
unui om corect şi deştFpr, vor plină de oameni. Stăteau la sfat, Cdnd preoţii 'şi 
putea ft indrumate pe calea ade- aşa cum e obiceiul la ţară, şi unde 
varată. se discută despre toate: treburi fac datorirs j, 

Altfel, veti da un rău exemplu locale po1 itică et~ et~. Părintele Brăde.~t'~. ';:~.:.~, dat 
copIilor voştri, căci ei vor vedea lnt.eresandu~m~ mal de aproape date preţioase. lnt' mai llluite 
că nu Cii1stea Şi nu deştt>ptaclU- de viaţa locultonlor din Curti ci, mi-a, spus că bjseriL, '/ L r"" din 
nea sunt m:,rite datamă carora am aflat multe. Aşa bună .oară, Cur1lCI e nemcăr:,. -;,jl't: J.r.ltrn 
să poaU fi cint'!va \nvreanicîf cu tiesp.re conflictul C~ exf~tă in co- marele număr de Cj"W' ~. i 
încrederea unui sat. mumfatea baphstă, despre luptele o frecventează. Art 1J'n'<r:~I-de 

Faceti-vă, de data aceasta, da. partidel.or politic~ de aici şi des. a clădi o biserică DlCtre, S~'jc-iJ::.a, 
toria de a va încredinta apara- pre •. - lmpopulantatea deputatului vrednică de o comUJ;<î. ~ de 
rea interesdor voastre candida- Of. Iancu. Oamenii sătui de fă- fruntaşă. 
tiior de pe lista care are În frun. găduielile ~i c~vi~~ele frumoase Se ştie, doar, că ?:t.:L b'i f:l ;"fii 
tea ei pe Ioan Crasnic-Albu, - d~t.e de ce~ dOI fu,. conducători au mulţi aderenţi ~i r,"~'pt:,:inlJa 
o chezasie suficienta ca banul al judetulUi, nu mal au nici o sedară a fest foart.' I E'illl?T ă. 
V03tru ~llndt cu destulă truda încredere in ei. Cu toate aceste, fii U il; n}JJ ~;L;' ~)t 
va fi cu multa cumpătare admi~ . Ş!, poate vor av~a, şi dreptul, preoţii localn,icÎ, punân,i.-se fie 
nistrat. bietII cetătenr, bUni tn faţa urne- o muncă serioasă ali p.Jf1:r con-

Cheltuelile inurile vor fi supre. lor ca să îngro~şe dpar popul~ri- trabalansa şi aslfel ;\ sl:Isl.ne ideia 
mate, iar eCOflomlile ce se vor tatea celor ce şI-au făcut caneră creştină în cadrul rth~iur:ei stră-
realiza pe această cale, vor fi pe spinarea lor. moşeşti. 
intreb:lintate pentm cladirea unui In casa unui ade- Dar despre Curtici, vom avea 
frumo;:; local d~ şcoală si pentru ocazie a vorbi, mai pe larg, in 
J'eînfiint<'lre3 Ca ,ei Culturale. 'Dăral prieten coloanele ziarului nostru, _t.- Pe'" s •••••• 

- D. Dr C. Angelescu, ministrul 
instrucţiunii a fost ales preşedinte de 
onoare al Soc, pentru cultura ro
mânilor din Banat. 

In schimb am dat în Curti ei Ion Valahu 
de un om de caracter, modest şi pt n... ...... .... $ .-

loial, d. Or. AIămureanu fost sena
tor. Te uimeşte cu blândeţea şi 
bunătatea sa. (Ştiu că n'o să-i 
convină nici aprecierile mele). 

INFORMAŢII 

care dor, doar va da Dzeu &ă vintul n'a lasat· o să-ţt lumineze 
realizeze odată In 15 Aug. ..lunga timpului clrare-? 

14 soc. Pro Eminescu, i-a des· Nu mIcă-mi fuse mIrarea când 
it un monument la CO'Jstanta citii pe o placheHl, care atârnI! 
care societate, sau ce este, Zlr de grllajul de fier: Este Intl'rziş 
bul să lupte ca succt's p~ntru a scrie pe monument. Orice con~ 
lcerea moaşte lor 101 EmInescu traveolre va fi riguros pedepsită·. 
pompa cuvenltă Damal luI, I Halal tie. municipiul ai ICOS 

I "Tălmăclrl·. Ah! .• dar e-o mâr
şăvenle dl" neiertat, ceea ce se 
pet rece cu mormllltt' le scriitorilor, 

Mormintul lai Şt. O IOSif, 

MormâoJul e iog(jjit Într'o 
oarecare măsură. S~mll cA are 
pe cineva apropiat care e incă 
10 Viata, altfel soarta lui n'ar fi 
mal ferlc1ti decit alul Şt. O Iosif. 

- Data vizitei Suveranului 
nostru ia Paris încă n'a fost 
fixată în mod definitiv. Deocam· 
dată se iau toate măsurile ne
cesare pentru pregătirea a. 
cestei vizite. 

D. N. Titulescu. ministrul de 
externe. va sosi în (ară în ori 
ce caz inainte de data plecă
rei M, S. Regelui, d. Titulescu, 
urmând a insoti pe M. Sa la 
Paris. marginea mării, sd·i Ile som· ' şi ta ceva, o productie care cu 

lin" ca apoi acolo reÎnhumat grilaj cu tot o vom găsi-o peste 
Inl!lv, să I se JndepHoeucă câţiva ani la... gunoaiele din 
adevărat ultima. dorinţă: Valea plângerli. 

.să am un cu senin, Adânc Impretlonlt in flta ce-
Pe.'ntinsele ope". . • Iei mal mărete gândlrl a nellmu

asta insi ar fi prea mult 
Itru tine, săra::t EmlnescD, tu, 
care tt Ştiu pe dinafară Ş1 
adi şI slujnlclle toate Şi le 
tă h,Hmana:ele pe toat:.~ mal
lele. Somn ul tău tn;' bule sA 
turburat ŞI moaştele tale 6gu~ 
:e d!! trarnvah~Je şi vehl·:uiele 
! trec ţlpand şI huruiod par· 
!o adin .. , spre a nu-ţ! găsi 
~tea, tu, dontorul singurătăţi!.! 
Iar să revenim. Pe margInele 
mantulal stau douA ghlve
t pline cu olslo. Da 1 pIIne 
l!Slp. Iar Îotr',mul, stătea o 
~nare de spermant~t Incovo-
şi &lIbtlre ca paiul de secară. 

loe ,'o fi milostivlt pentru o 
~ să-ti aprindă la căpătAI 

t pat de lumânare şi pe care, 

lui românesc, am rodit în gând 
rugAclunrla compod. de e-I Şi 
adresată, "Luceafărului mărjlor", 

Nu depute, Iată mormântul 
poetului Alfred Moşoia. Pe o 
carle des~hlsă, Imitaţie dintr'o 
bllcată albă de marmură, ştă 
scris: 

0, vis, păstor unic ÎIl marea 
[!urmă 

Tu vei trdi pe lume cel din. 
[arma 

Sa'nfrun# şi cea din u'm'amâ· 
[rac/une. 

Zadarnic vreall e'o vorba să te 
. [nărat 

Lumina ta e'n ochII fiecarui 
Şi umbra ta, in otice rugaClune. 
lată-I, aruocat 1, marginea 

cImitirului, Şt. O IOBlf, leoinu) 
trubadllr ,1 autorul mlnunltelor 

poate 6ă pască Vit('l~ pe el, ca 
la ţl,ră, pe câmp. Ba poate mal 
!lfO~t ca la tară. Nu mal vorbes.: I 
de cruce, semnul blroirrţei, ÎoaltA 
de un mf'tru, fAcdA di [] s,'tn
dură de brad, subt!r~ cât dt'g .. -
tul şi nu e nici ce 1 put· n vop5Jtă. 
La capul lui. l' o canddă pl" 
care BCrll": Candeld continlla 
Patria şi dreptul meu. Patria, B 
uitat de tine neferlcttule. jar 
dreptul tău. e d dormI şi să 
tacl! B!;;e, domnilor, dar această 
candelă, poate n'a mai ars din 
pri!D& noapte de somn ~t('rn al 
poetului Şt O 101pt, căci e rugi· 
nltă in aşa fel de nl:1 de6cbld~ 
nu !le mal pa· te, 

Cineva. Poate un trubadur sau 
poate vrl'unul cilfe şl-a călit su
fjetul la focul POl.'llilor lut, l-a 
preSărat pe mormânt, dacă poate 
fi numit aşa, patru fJnrl de crl
santt"rnă. 

Doamne. primltâ-i fă jertfa r 
Nu departe de Şt. O los f, iată 

mormâ'ltul lui Panait Crrna. Au· 
torul p0l'mu'u! uniC tn literatura 
noutră, .1'8U5 I1

, Pe monument 
seri!": 

O, soră a durerii, plăpândă 
fericirei 

ş, aş put~1 continua in felol 
aCl"sta, cu teci de mormlnle ale 
scriitOrilor ooşt't, rispaodite prin 
vadul cImitir Belu. Lor DO II 
,'au putJt da, un colţ de pământ, 
6ă avem Ş' Doi, si zicem aşa, un 
cimitir al scriitorilor. 

lualote de a sfârş' B :ut re
portaj. trebuie sA mă mai Doresc 
intr'uD loc. In fata mormântuiul 
~utorolut volumuluI de veullrl. 
Quasi. D. la<=obt's;u, poet pre
cuce şi care a murit la fragl'da 
vârstă de 19 ant. Prin el am 
olerdut un talent, poate de talia 
lUI Emlnes(u. 

1 mI ri dlc priVirea apre cer. 
lat-o! •.. pe- o creang~, prevestl
toarea mortif, prlvl'şte gilndltoare 
S jre mine şi parcă zice: 

"Ce te jdleşti? Mâi'le /-
Am f'Jgit ca scos dIn minţi ŞI 

am I~ş·t repede din cimitir :a 
• flerul pe buze. 

Stat putIn, iubite cititor. Opre,
t('·te dia merlul tiu ob1tmult " 
te gândeşte că treblle 54 mori. 

Bl1cureştL Y. FJuera, 

- Dşoara Maria Stan din Chtşi
neu·Criş şi Preotul Ion Ştefănuţ din 
comuna Şepreuş, au ser bat logodna 
lor în ziua de 1 2 crt. 

- Ministrul instrucţiunii pu
blice, a dat un ordin circular tu
turor şcolilor de slat, prin care 
li se pune În vedere, că fiii de
coraţiiIor cu "Bărbăţie şi Cre
dinţă" sunt scutiţi de taxele 
şcolare. 

- Alegere de preot. Dl.lminecii, 
12 crt. a avut loc în fruntaşa co
mună Şepreuş alegerea de preot cu 
care ocazie, dinti e cinci candidaţi, 

cele mai multe voturi I·a obţinut 

tÎnărul teolog Ion. Slerănul, care al 

fost de::Jarat ales 
- Popa Putici din Cuvin se 

laudă, că ne va da in judecată 
pentru articolul care desvăluia o 
parte .Qin ... Jlo1lng.ătiil~J~tl~~ 
Să ştie popa nostru, că mal a. 

vem de relevat "povestea cucuru .. 
zelor" şi scrisoarea de ]a Miniş. 

Aşa, că ii recomandăm calmare, 
şi să se pnă de cuv!nt. 

li 

I 



I 

j 

J. 

4 INAINTR 
2&:3 p ~ m 

Noi si Ei Ştiri politice 

După intrevederea 
Schuschnigg-LV\ussolini 

Congresul organizatiilor natia· 
nal tara niste dm Muntenia se va 
ţme in Capitala, în zilele de 8 
şi 9 Septembne. 

• 
Azi, Duminecă, 2S Au

gust c. se va ţ_ne ~a ,.i. 
mi,oara congresul par
tidului nalional.ltberal 
(georgist) din Banat, la 
care va partiCipa ,i dl 
George Hrătianu, pr~. 
,edintele partidului, se
condat f.ind de multi 
colaboratori ai săi din 
centru, 

Ce este cu bugetul 
"ecllilibrat" 

- Incas~rile Statului au fost in 1934 inferioare 
celor din 1933 şi în defkit fată de prevederile 

bugetare -- Germania a voit să ajute Austria -, O 
intrevedere intre 5c-huschnigg şi y,tuiesc .. ? 

Ziarul "Viitorul", oficiosul gu
vernulUI afirmă, că regimul libe
ral a alcătuit un buget echilibrat 
pentru exerciţiul 1934 35 ŞI fă. 
când aceasta afirmaţiune el pre
tinde că guvernul şi-a indeplinit 
angajamentele luate, fapt care ar 
explIca încrederea ţării în ocâr
mwrea el-lui Tătărăscu. 

Deficitul încasărilor - In Au~tria se pregătesc noi răscoa~e faţă de prevederi 1.039 mi!. Iei 
ALest ea sunt cifrele Pflvitoal 

la încasările Statului înregistral 
- Ant;revizionism ,~ pace -

Zilele trecule, a <'!vut loc la 
florenţa o intrevederE' Între dl. 
Schuschnigg, cancelarul Austriei 
şi dl Mussoiini. Scopul vlzitei " 
fost, ca d! Schuschn'gg sa aducâ 
dmi MussoHni multumirile Aus
triei pentru sprijinul acordat în 
timpul asasinârii iui Do!fuss. Cu 
toate aceste. intrevederea a dat 
loc celor mai variate şi maÎ im· 
posibile comentarii, Un zIar ber· 
1inez scrie: 

«După. vointa celor două g'!
veme, (austriac şi italian), Într,> 
vederea dE'la florenţa trebuia sa 
fie o manit2st2ltie de importanţa 
europeana. Comunicatul ohcal 
formuleaza opinia itJ!i<lnă rc-L~
fiv3 ia injepr-mlei1ţa Austriei cu 
energia UDe! ad2v:, li' t~ pmfesiuni 
de credinta. 

Lumea' a ramas tOluşi cu im· 
pres ia justa (~ aC(~3sta ["r1?n:hs
tarie este teoreHca, mg"riva şi 
sterilă. 

S'ar părea ciI: Italia şi All~trja 
aşteapta dela Germania o iniţia
tivă Oârecare sau noui sfoqi1 ri. 
[". realitate Germania, ludnd-o 
de 'mfilt "lIa."tea. celor/alte fări 
a IdeI" tot posibilul pentru. a 
uşura &itualia economică a 
AlIstriei. IcI!:'l d preL:rmt~'Jor ').'
ffia]e, care s'a dovedit aUH de 
fecunda încât a ,jevenit probli::ma 
centraia a memorandlllui itail,,!1 
reia tivi:!. 1? Dllnăre şi a pro to· 
coa!r'!,",~ economice dela Roma, 
a ~- dupC\. cum ~~ şt'e-
exprim"tă pentru in taia oar::'; în 
Germaria. 

Se ştie penlru ce aceste "for
turi de am de zile aie Germa· 
piei, n'au fost ÎncoroPCite de suc' 
ces. Dupâ propriile cuvinte ale 
comis2rillui ted2rai pentru pro
pagand3, viata politica a A'.l~trlei 
se dEsÎaşoani inca şi aSlazi sub 
forma unei stari de r::izboiu şi 
nu se poah~ t3gc"ldui că sistemul 
care domqeşte în Austria duce 
acest razboiu in mod inexorabil, 
p~kinuind ir.dignaf(~ nu numai in 
Germania. 

Dupa ce cercurile oficiale g!~r· 
mane au dat, cu diÎf:ri\e ocazlllni, 
dedaJ'3tii ctare cu privire la r':;"· 
p€-ct2rea ind,:,pendentei Austriei 
şi dupa ce G',~rmanja, in urma 
crizei din IUlie, a luat din nou 
imtiativa un~1 destinderi Între 
cele două state germane, ar fi 
desigur timpui ca Viena sâ ex' 
prime prin acte dorinta Sa de 
de~tindere şi de reluare a reia
tiilor normale, inlaturând cauzele 
actualei stari prea putin satisfa
catoare. 

Cooperarea fecundă cu Ger
mania, care, chiar după opinia 
Italiana este indispensabilă pen
tru Austria mai cu seama în do
meniul economic, n'ar mai în
tâmpina atunci - încheie ziarul 
- nici o dificultate de prinCipii. 

In general, presa germană e 
nemultumită de întrevederea dela 
florenta. Aceasta n",multumire o 
exprima în mod foarte energic 
ziarul oficios« Berliner Tagebla tp·, 

«AngriH.o scrie că S'a vorbit 
mult. LU prilejul convorbirilor din 
florenta, despre independenţa 
Austriei, despre care unele fân 
îşi fac o idee deosebită. Nici o 
tară, scrie ziarul, nu are mai mult 
interes ca această independenţa 
să fie respectată, decât Reichul, 

Ziarul .. Deutsche Zeitung" scrie 
că atitudinea Reichului iată de 
Austria a fost plină de prevenire 
atât în domeniul economic cât şi 
în cel politlC. Alţii au fost aceia, 
care au raspuns in mod nea mi
cal. 

Austria are d;:!torja să facă 

Germaniei propuneri pentru in
laturarea incordării raporturilor, 
da torila persecuţiei natlonal'so
cialiştilor austria ci şi germani. 

,,5erliner Lokalanzerger" scrie 
că Germania nu s'a amestecat în 
treburile i~terne ale Austriei. 
C3ncelarul Hitler a declarat in 
repetate r~flduri ca mentinerea 
independentei Austriei este o 
condiţiune a oricărei politici vii
toare. 

Cerem însă, Închee ziarul, ca 
indE'pendenta Austriei. prolamata 
la Florenta, sa nu fie conside
fate la Roma ca o cdisa de unde 
sa porneasca sfortari de un gen 
special. 

o intrevedere Ti 
tuh~scu -Schusch
nigg 

Org3n\zatia de Ar?d, in frunt<:: 
cu dl Dr Sever Ispravnic, va fi 
reprezentata pr n 200 de şt-fi dl~ 

orgamzatii comunale şi de s~c
toare dm jud,,-t. 

* DI lJlart>şal Al'ere.wm, pre-
lIeaiutf,te Pa~·ti(htltli Popo
'Mllwi vrt t'eni in (fl1'() în pl';

'melc Zile ale l1HU:"i ~"'l>t.em, 
ln"ie, 

Congresul} .UnhJl~~i 0-' 

raseloll" d~n Rq~mâM?a" se 
va C ţine la ~~·ad, ,nira ~O 
'fi 20 Octombrie. 
• zile" . ' b • 

Alegeri comunale 
în judeţ 

Ce este adevărat in această 
informaţiutle ne spun cifrele ur
mătoare priVitoare la mersul În
casărilor Statului in contul buge
tului ordinar în cursul primelor 
patru luni ale exercitiu lui in curs, 
În raport cu Încasările din epoca 
corespunzătoare a anului trecut 
şi fată (le prevederile bugetare 
pentru J934: 

lt~CASARILE STATULUi 
llcla 1 Aprilie la 31 Iulie 

(in milioanc lei) 
1933 193~ 

5778 5,624 
Incas{trile Statului În primele patru 
luni aie anului 1934 faţă de 

prevederile bugetare, 
Prevederi bugetate ti 811 miI. lei 
Incasări 5.778 mil. lei. 

în cursul primelor patru luni al 
exerciţi ului În curs. . 

Dupa cum S9 vede in m34 SI) 

ineasat cu 154 mlilOan" mai pu 
tin decât În 1933, jar deosebire; 
dintre prevederile bUQetara şi in 
casărila efectiva este il ~a I h 
de peste I miliard lei +it\l 

Cu toate aceslea guvernul sus"'" . 
ţine mereu că situaţiunea genFI 

rală s'a înbunătăţit, - că el ptr' 
alcătuit un buget echilihra! şi Q.Oal 

opera de asanare a finanţelor P~el] 
blice şi a economiei private Îbdc 
urmează cursul nestânjenit. t' 

Ce fel de Îmb!Jnataţ:~fl este . n 
ceasta când În 1934 s'a Încas C 

mai puţ;n decât În 1933, şi ce fţe ] 
de buget echllibrCit este ec~la dbat 
Că. În contul unor p"eved~ri ~art 
6 817 milioane lei nI! s'a Încrs~. 
d~ta.t 5778 mUioan8, - ia~ţ 
CB!a ce rămâne să exp!il~e guve_e ~ 
nul pomtriJ a putea afirma ca :red 
Înfaptuit opera pOZitiva. IXPl 

lea. 
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După svonuri înregistrate de 
ziarele din Paris este probabil 
ca dl Schusnigg să aiba o între
vedere cu dl TItulescu. ministrul 
de externe al României, care se 
aIIa in viligi:ltura in apropiere, 
la Champs Mdrtin. 

Şlm:a aceasta deşi desminţ!t<"i 
de cancelarul Austnei, continuă 
sa fie data ca reala şi prin ur
mare sa preocupe cercur1!e po, 
hUc€! franceze. 

In sfârşit, in comunele în cari 
mai tuncpone2za eOl1l1smnile in· Ăverescânii se organizează în j·udJB. ~ 
terlmart'. se \,:or tin!" în curard "'-OU' 

alfgl:rlÎe ce cCtI,si,ii, AiEg~rije vor S x d . 1 A d rad , - .. e Bnun f\« o mare emonstrat~c a fii -1 Inc, pc la 6 Sepll: fil"-"Ti0;" vor tine 'ar« 

pâpa la data de 26 Sept. O'g~mizl"'llii:l de Arad fi parti., mare congres ta Arad,;1 SI Comunele undf~ se vor ţine a-
leQeri ,"unt urm;310are!e: dului po oriilui de suh prli'şe- CRre vor participa câteva Il\ O 

-7 Seplemvrie. Ţelrtloviţa, Gu dentit\ dlui Gen adj N. Rădescu, de oameni din judet, şi dtiar O obsesie:! Habsburgii 
Cancflarul Austriai, intrebat raholil' 9: Bu1t-ni. 12: Vanatori. a achi"l.ltionat serioase şi 6no- legati din judefele vecin! 

,. H b b I I Mo.r'-'a, Şlmanduj' du Jos, D. 'ro f8bile persoane din loc~lli1a'e şi Deasemen i• se vor face d,..... 
aSliŢwa xest3ll1'8XII a s urgl or, ' c ~-

d 1 '-h t' t bant.l, Engelsbfuri. G ogovaţ 14: - jurl .. ~!, mon,st.nltil . in _1]~ 
a ec arzt: .l es lunea res au- In foarle multe comune din mulh:: orcls.dc din JU c. l, 
rării Habeburgilor nu este actuala; Şpprtuş. S,:.rul Nou, Cermel, Int'u. 
n'am \orbit nimic despre ea cu 16: Zennd, Cova"il1 1, Zimal du'- judet. s'au const;fuif comItete, Până in pre,;el1t, un hWflI i 
d, Musso1ini. Cât despre chestie Nou, Zlmar.duf, SI. Ana, Pan· ~oml1nale f~rm(1te d~n (ora,;, pOr1ie constata: jude!ul Arad,: 
unea bunurilor particulare, a- cota, Maderat, 18: Aradul Nou, T?mlloşI, Cdr! ader,eaza cU,mu.t scurlti vreme, va tlvea C.:â ro U 
ceasta provine din'r'o lege a re. Curtlci, Şoironea. Chişlneu-Cnş, en~L1z!?sm la acpunea mtre- puL::rnică organizaţie averdC81 
voluţlei, care a confiscat bunu. Vărşand. 20: Murilşt?I, Scmnieo· p~'m5a de ac.est pa/ild In Nr. din tară. lOci 
rile famlliei domr>itoate. Este o laul MIC, Zddârlac, Şeitil', Pere- vufor vom Incepe publ carea. tbol 

gul-MlC. P"clCa, N,~alac. 23: Sa comunelor unde s'au facut or Vom t'ne la curent pe c~ . 
chestiune de ordin intern şi fără I gon zaţ', torii "~noştri p.uftclivilef,ea, ce"'UVI 

caracter poiitic. Ea va fi rezol· ~ vârşm ŞI 25: MlI:iş. Paullş, Xad!)<l. d f - r' I dn 
vată, d<lr nu pot să vă spun ni- ~ .11111 ........ __ 1111111111 ... __ ,.._~__ Dup~ dHe suntem infor. ,~"~dŞI:H1 flc€as d organiza le I"_m 

. V ' .er' ..... a ~ I maii, dună sosirea d'n străi- h';(,8, de sub condU(:er~a bnnJe 1 
mic precis". ~ nitie a dl~i r1al"eşal Averescu. lUI OSlbŞ, (il Oen~n:ll Rode~c'l'n I( 

Intrunirea dela Souata orqan zR1;a IOCRIă, va fine un , V .. '""I Aniirevizionism 

- In cursul adunârii t'l1ute 
Joi ia Niş de partidul naţional 
Iugoslav, 0. UZlţnovici, preşedin
t" le eonsil1ul\Ji, a luat cuvântul 
in c<llitafe de deputat de NIŞ, 
dedarand Între allele: 

"S"b inţi>lenpta co"duce,e a 
111 S. Regl'lrli Ale:ra"dr." po
litica extern·1J a lugos/arJte' rJa 
fi continuată sub semnul pa 
clfismultli şi al .,"01' f'lzport.,ri 
loiale şi amicale CII statele 
tJecine. 

,.,Nu dorim "imic di" ceeace 
este al altuia, da, ".. o fJom 
16sa. stf ". se ia "ici o palm6 
tUn ceeace es~e al nost,,.". 

In ziua de 30 Septembrie 
c. va avta loc la Sovata o 
moJe intrumre a Bderenţl
lor d lui Iuliu M;;;n1u. O-sa s'a 
sta b t lit acolo de Vmeri. 

Până in pa-zent s'au a
nunţ~t foarte mt:lţ' deiegaţt 
dm toate judtţ le I? aCf'a,tă 

consfătUlrt>. ll<Htl "Româ· 
ma !Vouă·, publH:ă o ştlfe 
prin care anunţ-i probabdi:i 
participare a frunta şu lui po· 
litie dela Arad, d. Dr lusHn 
Marşieu, care până acum a 
stat in pas'vltate. Poporul iugoslaf' - '"chele 

d DsunofJici - poate să-şi I .II1II ....... __ 1II1IIIIII ............ ..,.... .... 
f'DdlJ in linişte de treb.,~jJe - a·'" ar. ...'. • .... b 

lui, căci lUlfoslarJttJ ,iJm4"e 
credi"cioasiJ. priete"Uor şi a
liaţilor împreună CU cari duC'e 
o politiciJ. interna.fiollol6 ill 
sp'ritul tratatelor de pace. 

--S'a deschis un credit eX
traordinar bugetar în sumă de 
8000000 ld, pe seama minis
terului agriculturii şi dome

rn legatură cu aceste, anunţăm. J nii/or, pe fX"rcitlUI 1934/1935 
câ'~ Cehoslovada a luat fiinta o pentru {}copemrea cheItuielzlor 
Liga AntlrevlziolllfJa, care va lu· ocazionale de acordarE'a în 
era, manâ'n mân~ c.u Liga Antî· mod gratuit sau cu reducere 
reVlZIOnlsta Romana. d t t' 1 j 1 e pre a ma "rla etor em-

Eterna teamă li noase ce vor fi utilizate pen 
Răsboiul1 Iru construcţii de şcoli. spitale, 

Secretarul interimar al depar· 
tamentului marinei a declarat ca 
a dat di5poziţd tuturor vaselor 
de categoria "ecleiOrilor" sa ple
ce în OceanUl PaCific, unde vor 
râmâne ,.până. ce va fi interve
nit o schimbare a slIuaitel". 

A. R. 

biserici. căminuri studrnteşti, 
pentru refacerea podurilor. po
drfelor şi altor lucrări distruse 
de apa. precum şi pentru ref
facerea gospodarulor smistra
tilor prin zm.mdoţii şi prin in
cendIi. 

... 'l'VltsI~..- 1'" , ..... , ~~E ..... :it8t~ 

Un n~mBl~um~njt atac ,~J~,l~SG la ~f:w-Yil,k ~!:1 
Din l\, w·York se nu"ţ,,: lro I TTlion al iabri:e. de ingho::t:t.~, linft 

mijo'u! pop!J!·rui~li cJrHer I3rook· I t1nut o mitraiieră a~t1pra pato8b 
lyn s'a d.~'sf"şurat un atî\C ban· Cilor camio,;uiui bhndat. O]:ln811 
d,'f'SC de o rara îndrasn€<lhl. în3intea îabricii. Bar.ditii .. au5i.;~1 

Vn',o (in:.::~c.pr~zece bJ~d\ţi ~n- gat: "Nici O vorb.;. sau trage .~ t 
arma!1 cu mllralld€ au mconlu, Două automobile au sosit _ 
rat tin camion automobil b!indat nC2.şreptare. Din ele au coo,. C 
apeirtin<"lt1d ins1ituţil:'i ·Unil(~d SIa un I1nre ,wm-=:r ,J(C banditi, ele ( 
t~:,> Truekmg Compar:y", aii rus in p0zitie de tragere ati< fII 
Ţinând sub ameninţarea ar. miii'?liere. O parte din banllnln( 

me ~or p::; p:3zmci ŞI pc treco tori, illl rldicat_ ndlir;gheri!! t:<lC!l,i G 
b,liljjţli au nt\şit SCl di:;P3f3, du ba~,J. d,-,pa (an; au dlspar~t t O 
când cu ei .,um'l d~ 427,000 do- tolll cu cea m::u n:.-~l'e vlleza. ~ 
lari (aproc~pe 45 milioane Id). To:>te automobilele politi€'i, P IeSI 

cns' 
At~(ul şi disparitia bandiţdor văzute cu sparate de telegr, 

s'au desfi1şurat În nu maÎ mult rară fir, au sosit la fa ia lo':u e ~ 
de ,trei minute, sub ochii uluiH atrase de alarmă. Teale i, şir8:~I' 
ai trecatorilor numeroşi, cari nu reu 
au avut vft'me S2 dea alarma. oraşului sunt pazite cu seVE f d 

Doi O-1menÎ deghizati În mun- tate., Politia a pri~it ordin tunl 
citnri :1<;'11"':;' in d("l~ttI ltnll! r;:o- tr::!q;:o "TJentrn ~ u'lde". 
..... • .... A .n. ....., !Il'. -... v· __ .. ,aoel 

Grefierul Albişor va ~ jude .. I Mişcări în diplomafco~ 
cat la 17 SeptemvnB Dl Ciuntu, fost ministru la ~ed~ 

Consiliul de răsboiu al Cor- j.;"ra, tiind nl1mit la MoscO'c:e J 
pulu~ Il, Armată a rli~p_us trimi~e- urmează ca după inapoierea'ell, 
r~a . l~ Judecata cO,mlsle.i de dls- , tara a dlui Titulescu Sti se iz' I 
clplma 8 grefl€rUIUI Alblşor pen- . .. ' l e 
Iru relal6flle făcute in fata comi numIrea noulUI mInistru a ~Ilm 
siei de anchetă Skoda în ches kara. ~uJl 
lia pretinsului ta]ş din interoga- Cu această ocazlune e pos" p 
lorul lui Seletzki, w, sa se facă ŞI alte numiri în CIR C 

Terme.nul de Judecata s ~ fIXat pul diplomatic, între cari şi aCI uJj 
pentru zIUa cie 17 Sepkmvfle cor .. , . m I 

Iar comisia este compusă din a unu] mmlstru la Me&lc. ~af 
domnii: SI Col. Acrivescu, maior -0- lui I 
Crutescu si dipitHn Nkulescu. -Ale ( 

Redactor responsabil: Ion Valahu. 'uJre fie Tiparul Tipografiai Diecezane, Arad. 
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