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:,POST FESTUN 
el II La 24 Ianuarie am sărbatorit din nou Unirea. Ca dea-

tâtea-ori pentru şi cu copii de şcoală. Cu recitaluri şi muzică. 
miii-tară. Cum cere tradiţia. 

Căd, oamenilor maturi nu mai trebuie să nimeni le vor· 
iZlbeasc ade unire, nici sub forma ei istorică, intr'atât vrajba a pus 
_ stapânire pe suflete. In fruntea mişcărilor politice ca şi în clu

burile provinciale, s'a Întins duhul zavistîei, care ;ubilează, 
~~E anulănd eforturile rodnice şi străduinţele ce ar putea aduce 

b:nele. Priveliştea este de lungă durată şi multor o~meni de 
, bun simţ, le vine greu. şi sunt obosiţi de certuri, de vorbe şi 

~ci de intrigi. 
~tt Lecţii fireşte nu se pot da nici de aici, nici de mai jos. 
'1 Şi în asta sta tragicul celor mulţi, cari sunt ţinuţi pe loc şi 
H . r cari simt cum -vremea trece, cum . încărunţim şi nu facem 
(). . . 
il nmuc. J Od' .. r\ ata va veru ŞI ora care ne cere socoteală tuturor. 
Fireşte atunci va fi târziu. Căci deşi istoria se repeta, 

m ." D ea pare ca nu lUstrUieşte. - impotrivă.. Sunt îndărăt ni cii care 
. l stârnesc în greşeli, poate şi muncă. pentru a repeta cu mai 
.u.multă. amploare ceace ar trebui ocolit. 

, Dar În zilele de sarbătoare, se cere cuvânt spus ca pen-
~I tru ziua aceia. La Naştere, de nădejdi, la Inviere de bucurii. 
81,10 ziua de Unire, numai cuvintele cu forţe, de solidaritate 

lUI şi de muncă în comun pot fi spuse ca pentru o zi ca aceia. 
• E drept că ele nu se cer urmate t şi sunt semne că. nici 

o~ nu VOI' fi prea curând, ţinute la loc de cinste şi vedere. 
IIIf "Inainte"' 

ti tuS 

~Ii 

,c, OJ', 

STELE· VERZI 
)JIlII* 

-

2 PAGINI 2 Lei DumlnecA. 21 Ianuarie 1935. 

ZIAR POLITIC INDEPENDENT 
APARE SĂPTĂMANAL 

Dt'l"ectot': ION JELEGUTE.ANU 
-=-

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 
ARAD, Strada Eminescu Nr. 18. 

Scrisoare deschisă lUi Dumnezeu 
Iartă-mă, DJamile. pre mine . ne rup mândretea de chilim 01· 

păcătosul, că indrăsnesc să stau tenesc, ne sug sângele şi ne 
de vorbă cu Tine printr'o seri- scuipă in obraz, pângarindu·ne 
soare, ci nu prin matanii şi ru- cu balele lor otrăvite. 
găciuni. Doamne, Domnieule, plânge 

Doamne, Domnicule, când ti- tara ca un copil, fiindcă·i batio 
am scris această netrebnică seri- corită de orice fârta, farta! Toti, 
soare, gândul mi-a fost jumătate când ajung la _putere- vor să 
la Tine, iar cealată jumătate la fie beşleagă şi paşă şi, orice 
Cenzură. Aş dori să primeşti seri· stârpitură spune că e .martir" 
soarea dela mine netrebnicul, 'ne- şi omul partidului. 
jumulită şi nedramaluită. Că mare Doamne, învie în noi mândria 
pacoste mai avem pe capul nas- românească de altădată, dă·ne 
tru aici pre pământ. Toate scrie· vigoarea Voevozilor viteji şi sfinti. 
rile şi scrisorile le cauta ăia mai ca să lovim cu buzduganul pe 
mari, ca pe găină de ou. oricare stârpitură. drept unde 

Şi având noi atâta necaz, şi i-a pus popa miruU 
osândă, O să ne luăm odată lu· Invie pe Vlad şi pe Tudorel şi 
mea în cap şi vom ajunge de pandurii, că mult ar avea de 
isnoavă. Tot stând eu aşa şi chib· lucru astăzi, aici la noi! 
zuind lucrurile, m'am gândit că Ridică-ne omul pe care'} aş. 
cenzura este ruptă din iad şi că. teptăm de atâta vreme, din 03U) 

dela dracul purcede, uclgă·l toacal muncii lărănimii româneştil 
Că legatu-ne·au de mâini, a· Că ne ducem, Doamne. pierim 

runcatu.ne.au cenuşă In ochi, ca ca netrebnlcii şi. e păcat. 
! să nu mai vedem nimic şi pietri Fărădelegile sunt atât de mari, 
~ băgatu.ne-au În gură şi p~ ne· încât chiar dacă ai de un potop 

trebnlcul nostru gâtlej. ca să nu care să tină optzeci de zile şi 
mai putem- vorI» ,. striga. Apoi, optzeci de nopti, tot nu le-ar 
judecă Sfintla Ta, dacă nu-s vred- putea spăla. 
nlce de focnl ghenii toate aceste Că dacă nu te vei indura de 

100 Lei 
50. 

300 • 

Oaspeţii 
dela Nord 

De câti-va zi/ti, Iara noaslr6. 
adăposteşti o tlchipă de învă
tători, veniţi din Cehoslovacia 
cu mărturia intireBului ce il 
poartă ţării şi nfamului ro· 
mânesc. Fenomtlnul acesta ni, 
o plinire şi adânci" in reali
tate a raporturilor diia popor 
la popor. in cadrul di inftlrestl 
şi simpatii. pe cari dimploma
ţii şi politica le' a Ttlalizal p, 
un plan mai teoretic, într. 
Cehoslovacia şi România. 

Nu ne indoim, că şi aci la 
Arad undioaspetii dau an 
concert astăseară opinia publi
că românească îşi va cunoaşte 
ddormfa. răsplălÎnd cu dra
goste şi. senlÎmenttl de frater
nitate. ,1chipa de entuziasm 
care vine să ne cunoască ,i 
să aducă din tara IHlcină, 
insigniil, unei aliante ,i d. 
cultură nu numai de ,ilru 
diplomatic. R.ăsplătim astfel 
nu numai nu gest de no
bIelă. ci ne onorăm p' noi 171-
şin., cu infeltlgtlrea p. cari o 
dovedim PIRtru lucrarii. din 
planul spritual al rllalitotilor 
internaţional,. 

nb 
m 
:m 

Ceva mai bun? 

păcătoşanii. noi într'un fel, o să te pome-
Mult zgomot " Că deeând cu pacostea asta. neşti, Domnicule. cu noi într'o 

In mod oficios, plOpunerea mi- nu mai ştim să mai grăim pe bună zi că-ti venim plocon la 
nistelldul de finante, în colabo- limba noastră, afară dacă nu ne Casa ta în ceriu, că aici nu mai 
rare cu conducerea partidul li- intelegem unii cu altii prin semne putem trăi! 

Şi să credem cd aCI. ta •• ,. 
numai inceputul pentru o ci,.. 
culatie mai vi, intNvaloril. 
culturale şi spirituale ale ce
lor două tări~ din schimbul in
lens al cărora} tnbue seJ 'II" 

%ult, o legătură .tT~nsd d. 
frăţie, carti 8. impune In cadral 
politicii oriental. a Europ,i. 
F aptq de acestea vii, fac mai 
mult ca acţiunii, multo, di
plomati de cabinet ,i birocrall. 

fii S'a deschis Parlamentul. Pâne! 
u1cum, ln afara de comunicari şi 
iŞ'nferpeldri cu mult lnainte anlln- . 
n, t • ".a f, nu s a depus nictun proect 

te Jege. E o acalmie Emerală din 
E! :are nu poti &a altgl dacll e vi

aţă parlamentare! sau o simpla 
"a~ormalitate. Timpul însd nu tste 
~recut. Daca această Instituţie nu 

r ra realiza ceva mai bun şi folo
u ~itOTt va servi cel puţin de mijloc 

~e ra/uire al partide/of: llbual 
Ji natlonal-/:Jre!nesc •. , scriu zia-

8~'le, 

~t'~ - Parcă, In trecut când se 
.1fpuneau suttle de legi, aceasta 
Institutie selvJa la ceva mai bun 

~ ri folositor, afard de răfalala 
~ lintre partizan Il diferitelor par
I llde? 

t Cumularzl 

~et~ La Timişoara s'au Inaintat 
li ,ateva acţiuni tn judecaM contra 
DilnOT pelsoane, cari acumu/eaza 
errnal multe slujbe la stat şi in .. 
i~~aStază zeci de mii de lei pe-o 
o lund, pe clind alţii şomeazd. cu 
~iplomele Toase in bIlzunare. 

~01 La Arad, exemplul arputea It 
·x~ ;al< rmat. Nil penlfu alta, dar sunt 
rar'lJilla, cart prin ocupatlunile pe 

cari le pr€steazd, comit un abuz 
fe putere şi de autoritate. 

. ~ Spre 'diflcare şi injormare, 
iŞ!l;I.eocamdatd. ddm un nume: Dr. 
tn~artha. medicul ştf de dobltoa
o~ie din judetul Arad, - care este 
, Il acelaş timp şi medicul p/e!sli 
_Irad. (Şef $i subşr / ,) 
Ihi 0" Aradul e sat Iara c4/ni şi 
-.:r4danil n' au curajul timişorerUlorÎ 

I 

1 

beral-ortodox, pentru numilea ca ca mutii. Că doară de aia i-ai Trimite, Doamne. Cenzura şi 
cenzor la Banca Nationala, a dăruit Tu gură omului, să vor- pe toli ai care- şi bat jQc de cele 
vatoflliui din Arad, (M. M.. sau bească şi de aia i·ai dat ochi, să sfinte ale noastre. la plimbare şi 
mama mare) a 10st anuntatil vadă şi să judece. in opozitie şi acolo să stea până 
Declttul, lscalit în regulă cu Am ajuns să ne fie frică până la sfârşitul veacului, acum şi 
toate SiJliliilt, a lost inaintat şi şi de umbra noastră. Visăm pe pururea şi in vecii vecilor Amin! 
Suveranului. (Banchetul a şt fost toate drumurile şi potecile nu· Iti scrie nevrednicul şi păcătos 
comandat, muzica angajaM _ mal bâte ridicate. gata să ne robul Tau. 
inlelegeti ItJjMlala In organiz.llie .• ) pocnească şi să ne rupă păcă- Ion Mars- Tllu Drumaru 

Numai ca, numirea nici ,dnd a.1 toasele noastre şale. Iar dacă nu n'a opilrut... te vei indura de patimile şi pă. • .... r ... nlilll
t 

... '_ ...... _ ...... ' ...... IUI' ...... _ ........... /I' ......... ·.; .... _ ..... IIIIII·lIIIIII
t 

__ .......... _ ... .. 

NOTARII Şi când te Ildndeşti ce! bietului catele noastre şi o să mai dai· 
om ti mor copiii de foame

t 
Iar nuiască mult scârnâvia asta dia~ 

partizanii abia aşteapte! sd-l va- volească, o să ne intoarcem la 
de! pus In "pitA-, nu-tt vine

t 
oale, sălaşele care au fost dintru în· Ca un vIs frumos, care revine r unul domn lUI pa. e fatall 

sd-ţi scuipi In sân şi se! zici ce putul vietii şi o să trăim ca câteodatl tn mintea anal om I pentru notar. Orice Il(e,all, cere 
cât mult adivilr cuprinde zicala: I dihăniile prin păduri. O să în- iacolţit de grele necaznrl, "4 . jertfe. Mlnl.trl dnd cad dela 
mult zgomot, pentru nimlc/.... cepem să urlăm că lupul, sa mor. apare viata de altAdatA, a notl~ • putere se conaoleul. foarte re-rilor. CIne a fost notaruJ, pe pede, dind o raitA prin Earopi 

halah măim ca ursul, că doar aşa ne vremuri?. Şefal suprem al •• ta. ca nl,te contl al de MODt~ 
vom putea spune focul ce ne 101, de care tremurAU toţi tI tn erlata. 

~n!!$~na-.. J_ ... ~ .... rlllJ' ... - ...... JIlIIIIJ' ... - ... L .... IIIJ' .. _-I arde, fără ca să ne inteleagă I ftţa căruia ctle mal rebele lOII poporul minţit, lo,elat. 
vătafii dela diavoleasca cenzură. acţIuni, se tranaformau ta umtle batjocorit de cel cari plelci. 

Noul mitropolit 
al Moldovei 

Congresul national bisericesc. 
intrunit sub preşedintia 1. P. S. 
Sa Patriarhul Miron Cristea, pen· 
Iru a:egerea noului mitropolit 81 
Moldove', a ales pe P. S. Sa 
Arhiepiscopul Nicodim Muntea
nu. care a intrunit 1Gl voluri. 

Ceilalfi candidati au intrunit: 
Episcopul Cozma 18 volurl. E-

plscopul Nlfon" voturi, Episco. 
pul Orlgorfe Comş8 1 vot şi E 

Ce tară frumoasă ne-ai facut Doa. plecaciuni. Azi democraţia prea cauti o rAzbunare, ea ta ti II-
I 

'IăbilrtaU, 1-1 udUl la un sirop !It, p tii t ti 
mne. Cu Marea albastră in fată,că- plu om. care fndepllnetlte o a. Y o o euc OI ur. ,1 dq-

. 't . N rerea •.• 
reia greşI I se spune eagră, cu numItA functie, gârbovIt, umilit, 
Carpatul în mijloc, plin de sihle redus la neputinţA, forţat 1l.,1 ŞI cel can vin, trebile al tnl
şi poene. prin care Încă mai tocovoale spin ar!'!, la orice rAc- bute acea furie I poporului pri. tII jertfirea oricui, Intocmai aa fi p. 
hăuleşte Oruia şi.şi mai paşte ne • vretlau txponeot pontic vremea ImplrltUor romani. cari 

. din comunA, daci na vrea si-,I t • 
murgul _ IaAnc.u, Ţara ce ne·al dat"o strADgA catrafUiele ,. ,1 ,1 le n loc de piine dAdeau popora-
spre stapamre de veci, e un raiu mate, iatrtaltJ. parte. lut câte el reprezentaţie de circ, 
ă • tIV aruncind cAte un 1C'lav tn Irenl 

p man esc ara ca un chilim Orice schimbare de guvern tigrllor. ŞI poporul petrece •. Pea-
oltenesc. plină de pogoane de provoacA gojl ,t insomnii. clei tru . tOlte l~gtle prolt tlclalte. 
porumb şi de colivă, desfată o- allnlc 1 se fac pronoltlcar. du- Dolarul e de vioi ,1 CI atare 
chiuI vrăjmaşului, care ar muri reroase ,1 I se spun vorbe, cari trebue jertfit. 

A A • sapi adâoc in carnt', CI aa 
strangand-o In brate. cancer hidos. PrefectII rlIItatUlt' tn fotolU~ 

Ce fericiti ar trebui să fim, Guralivil latalal. ve,olcll res- cu ţigarete de foi fntre dInt" dic· 
Doamne, Doamne şi... cât de tanti eri al dărilor. excrocU, bA. teatA tactico,l: .MatAm notarul 
rău trăiml tAnşl!; Inglodatl ta partidele ,i poporal va avea deatall 'I-

plscopul Lucian 1 vot 
Noul mitropolit Nicodim 

varsla de 70 de ani. 

l I 1 tlsfactie. • 
Că lăcustele politice năpăditu-' car v n a putl!fe - prin Ican-ere .. dalurlle provocate - IUGt ado- ŞI jertfele cad riod pe tbd, 

n~au ŞI ca ~Işte lacome omizi raeI de cel dela centru ,l o firi 51 le gândeucl uImea'!. 
ŞI scârnave ŞI puturoase stelnite ,oaptl I Jor, suflatl la aretbel (Continuare in pagiM II-a). 
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Cronlcl invăfl'itoreascl 

De ce atâta răutate?! 
De cita timp apare o pagină nişti - cit şi pe invăţătorii tineri 

săptămânală în ziarul .Ştirea", - cu aer de ziarişti - şi fără. 

care se ocupă de problemele de Trebuiesc lăsate invectivele din 
invăţământ - ~a s'a sperat cel scris, căci cu aceste nu vom a' 
puţin la inceput - Aceasta pa~iunge departe. Tinta tuturor tre, 
gini este redactată mai mult de buc sa fie una. Iar pentru ajun
invăţătorii tineri, cari voiesc a se gerea acestei ţinte, trebue sa Iăsam 
arunca in văltoarea luptei, pentru pe invăţatorii mai bătrâni - cari 
dobindirea şi cucerirea drepturi, sunt mai cu experienţe - să o ia 
lor precum şi pentru combaterea inainte, iar noi tinerii să ne stră, 
greşelilor săvârşite de cei dela duim a ajunge cu ei la aceiaşi 
conducere. (Cazul Asociaţiei) ţintă. Că domnii dela conducerea 

Aceşti tineri au pornit la luptă .Asociaţiei" ar trebui să lupte mai 
fără un plan bine studiat, la luptă mult pentru inv. tineri. "tribu~ 
contra celor ce aproape toată niştii" nu ar tebu! să o ceară a, 
viaţa au muncit pentru dobândi~ tâta vreme cât nu se lapâdi de 
rea drepturilor ştirbi te, au pornit haina nu tocmai curată, cari au 
la luptă contra celor dela condu, Îmbrăcat-o. E foarte frumos şi 
cere, calomniind fără ruşinare a, Înălţător, chiar a lupta pentru un 
proape, numai ca să-şi poată a, drept ce,l ai, dar din cauza unor 
junge un scop de interes personal stupizi nu-l poţi primi, dar acest 
cocoţindu-se in locuri ce nu li se plan de luptă trebuie temeinic 
potrivesc, ca apoi ajunşi aici sa studiat - nu e cazul tinerilor 
taci şi din gură şi din scris. Oare .tribunişti" - cari s'au aruncat in 
in acest scop au inţeles .tinerii vârtejul luptei, cum ai arunca o 
tribunişti~ ca. treouie să se folo luntre fără cârmă bună, in apele 
seasc.i _pagina invă.ţătorilor~ din Bistriţei. Ca incheere cred că e 
ziarul .. Ştirea"? Acesta este scc- de datoria mea care am scris a
pul care,} urmăresc? Aceste sunt ceste rânduri, să amintesc; că. co, 
p;oblemele-- de interes capital ne, loanele ziarului "Ştirea" pus la 
rezolvate şi pentru care ţipă ~in dispoziţia invăţătorilor, să fie um
guri mare? Credem că nu! Sunt plute cu probleme de intereS 
probleme cu mult mai principale I general, ce preocupă pe toţi in, 
cari trebuesc desbătute şi studiate I văţătorii şi nici decum in serv, 
şi cari probleme ar trebui să~i I ciite citorva interesaţi. 
intereseze atât pe invăţătorii ba, I Paseu Cociuban 
trâni - numirea dată de tribu, 1 director şcolar 

.. w r , • ,u, ,w ,,,p ,'" IA' $ 

Manifestul averescano-georgist 
a fost cenzurat 

In ultima Intrevedere 
care a avut loc intre dnii 
Mareşal Averescu şi Oh. 
Bratianu s'a dat forma 
definitivă manifestulul co
mun adresat tării de a
ceste partide. 

• sa. ,vn sev, - , • 

Maniftstul fJnd redac
tat definitiv, a fost trimis 
ziarelor spre publicare. 

Cenzura a oprit insă 

In intregime tipărirea ma
nifestulul. 

,va sa ;'1 tzJt;'c' W!1# 

INFORMAŢIUNI 

INA.INTE 

NOTARII 
(Urmare din pagina l,a), 

~§te lacrtmt na ascund aceste 
mutărI. 

Intervenţia dlal Or. Stalea prin 
care cerea InamovllUatea notarl· 
lor, DU credem sli alb! reztll~a· 
tul dorit. 

Abandonarea celei mal pu
ternice arme dlo mâna poJ:tl
danilor pentru piesarea popuJa
ţ:el. Ia votarea poruncită, ar in
semna, sfarş tnl uDel terorizărl 
a populaţiei, de partidele dori
toare să vină şI 61 rămd"ă i.ll 
putere. 

Ioan Drecin 

FtA' "u.- "ar ..... , 
Svor)uri de criză 

de guvern 
Zi .... ul .Rede,teptarea" 

din CapitalA scrie I 
Cercurile guvernamentale se a

rată foarte neliniştite din cauza 
situaţei financiare grele provoca, 
tă de dificitele budgetare cari se 
cifrează la suma de 2 miliarde. 

Se crede că funcţionarii nu vor 
mai putea fi plătiţi, fapt care de, 
termină ingri· orări şi nelinişte in 
rând urile acestora. 

,an ... , ,#a 

o agenţie de presă 
utilă 

Agenţiile de presA sunt cele 
mal bune mijloace de comunica
re In lume. Aproape tn fiecare 
tirA existA agenţii de presă carI 
transmit ştiri pe tot globul pă· 
mintulul. Noi prlmllJl din ItrA
loltate ştirile, de 11 agenţiile 

strelne, dar suntem lipSiti. la 
rândurile noastre, de agenţII ro
mâoe,U cari sA transmiti ştiri 

din RomAnii, sau sA le dIfuzeze 
tn Interior pe cele din lumea 
intreagă. 

Se cheltuiesc miliarde de lei cu 
propaganda naţ\onalii, fărA ca 
Statul sA se gâodeascA ca si 
Infiinteze o agentle de presA. 

De acela in străInătate suntem 
Işa de bine pnnentaţl, Iar pro
paganda este toatl, in mâinile 
oamenilor atrălnl de sângele 
nostra. 

Ce n'a patut face Statal cu 
- In BUCUTeştl s'a ţinut exa· 

mene de prlm-pretorl fiind pro
movaţi 90 de preta,l, cari urmeazd 
sd fie tncadfali in pasturUe de 
prim-pletori. 

- Spirtul şi băuturile spirtoase mijloacele sale bAneştl puternice 
ce se transpoartă după sistemul a făcut de curând pc bl1c1litul 
de grupaj. pot fi descărca te in Traian Chirild care de câteva 
anumite statiuni cir., pentru re· 11.101 a dat flloţă unei agenţH 
incărcare şi reexpediere la des. de presA nimerit botezată: ,,011. 

- Colonelul invalid Brânduşa 
Sebastian. din Clui, şi a pus ca· 
păt zilelor, slnucindu-se. cu un 
foc de revolver. 

tina tie. servatorul". 
- D. Charles Dory, consul, Iniţiativa fromoasi cu scop 

a plecat la Haga pentru a lua tmportant, a dlul ChlrllA, trebuie 
parte la desbaterile şi tratativele tncarajată, Iar autorităţile aa dap 

ce se duc în prezent atola, în torla &'0 sprijine pentru Itlteresul 
vederea incheerei unui acord co. ţărU şi natiunII noastre. 

Intr'o scrisoare Iăsata, sinu
cigaşul arată că după luptele 
mărefe ]a care a luat parte in 
timpul răsboiului. se simte plic
tisitt şi cu nervii sdruncinati. 

mercial intre România şi Olanda. Să fim vrednici mAcar, acum 

- . . (ge t. a nevo a M S R 1 bi It I 
dupA 16 ani de unificare, &ă ne 

pune la dispoziţia Ministerului ave~ ~g~D1I1le Doutre de Infor-
- O delegatie de Inuiitfttorft 

compusa din membrU comitetului 
central al tlsodlltiel Tnv. :S'II pre
zentat d·lul ministru al Instruc~el, 
5us~n8nd revendicările materiale 
ale corpului dldllctlc primar. D. 

Agriculturii şi domenWor suma maţ un e presă. 
de lei 15,000 pentru erescdtolille _ma ... *J$ 1" ars, 
de ja'lanl. Precum arata • MagyarSlig" in 

- Un puternic Incendiu a dis- n,rul din 17 crt., guvernul ma, 
IrUl douA sonde dela Moreni ghiar va aduce zilele acestea o 

lege prin care institue doua im, 
pozite nouă: un impozit pe cei 
ce nu se 'nsoară, şi un impozit 
pe 'nsuraţii cari nu fac copii. 

ministru tlngelescu, II promis 511' Astlzi se tine 1. Ghio. 
I roc, oongresul viticul.· 

tlsfllcerea tuturor doleantelor Ş torilor din judelul Arad. 
cererflor 5D5~nute de delegatie. • 

- Viticu1torii din jud. R·Sărat" D. N. Titulescu e aşteptat sd 
au finut o mare adunare in care I soseascd sdptdmOna viitoare. 
au reclamat să se dei o mai I Ministrul nostru de externe va 
mare atentie, ca până acum in- I ,amane mai multa vreme in Jard. 
tereselor podgorenilor, atât de • 
multă ştirbite. Ziarele scriu că, D. G. Bră. 

- Comisia bage/ard a mini- tianu va interpela in mod neo· 
sferu/ui de finanţe IUCTtazd la bişnuit guvernul in chestia cen· 
prtEdllrea proectului de buget pe zuriL Se va asocia la aceasta şi 

txercilliJl vtilOf. opozitia din Parlament. 

'* 
La HMagyar Szinhăz" din Buda~ 

pesta se joaeă o piesă privitoare 
la Bihor. O piesă despre gentrii 
maghiari de dinainte de razboi 
ai Bihorului. Rolul principal îl 
are Marişka Răkk, artista cu ca; 
re nişte domni români au chel, 
tuit astă vară la Budapesta trei 
sute şi nu ştiu câte zeci de mii 
de lei in două zile. 

Dumfnecă 27 Ianuarie 1935 

Cronică exter ., 
Intre Franta, Italia, 

Abisinia şi Japoni; 
Se poate cA 'oţelegerea Italo- şi Angliei. A (edat monopo: 

franceză - aşa acredltează zli" bumbaculal japoniel, dlmpreu 
rulut Eckhardt, "Uj Magyarsag"- cu un teren de 650.000 de ht 
Il grăbtt.o o che&t:uoe afric-3nă, tare, pe care 54 I lucreze mi 
care s'a pus tot mal stăru{t'-'i cHorl japonezI. Neaşteptatele i 
săptămâna aceasta: chestlJlnca gâturI cu laponla, datorită j 
Ab/slniei rora 80 II lIută din Impo" 

Strânsă din fată şi din spa!e Ablslnlel e astăzi japonez, q 1 
de colonii Italiene, Abisinia t' dl' pice la 1931 se aducea in iii 
dt'cen!l intreg! in ('illea txpan- pori!a de 57% din India - ~ 
stUDii italiei. La 1896, Itallot a strâns şi mal mult anul tre~ 
căutat s'o îngenunche cu ar- printr'o conventie privitoare t 
mele dar firi succes. A umblat imigrAri, făcută cu japon!a. ! 
apoi să-şI uigure avantagll după Italia s'a pomentt astfd I 
râsbolul mODdiltl. dar Ablsinla a calea expanslunll spre Ab!s!t 
contracar;.,t·o intrând în Uga închisă de japonezi, C'l al că) 
Natiunilor. La 1926 italia l-a concurs Ablsinla (ţ~rA cu pOA 
cerut Ablslnlel de geaba sA-1 laţle egală cu IA jugoslavlei) i 
admită să facA peste teritoriul inarmat ia vremea dia urmă, 
el un drum de fer. La 1928 a mal alarmant. I 
obţinut apoi, ia sfârşit, inCUI/lin In Decrmbrle anul trecut d 
tarea să fa~ă peste teritoriul a- fllctul lta1o'abls'olan a .jens 1 

blslnlan. CU personal italian, arme-. S'au dat lupte drgeroi 
O ,osea de automoblJe. Ia graniţa Somallel Itallef.ll". I . 

Intre timp Abislnla ,'a pTfgă- I Acum, ia ,ăptâmâna c~-a • 
tit de zor ca Iiă poată să ţină I cut, abislnleDli au ată:~it S(\d 
piept. Şi acum doi ani a dat I lia franceza. Conflictul nu: 
de-odatA douA lovituri: italiei ineă aplanat. ... tate .. il' can- bA" M$ 

Viata pol'tiei 

In ajunul unor mari evenimente? 
- Situatia financiară extrem de critică şi marea probl e~ 

a armamentului - i 
Greutăţile pe cari le în, 

tâmpină guvernul sunt cât 
se poate de mari. Din a
ceasUl cauză situatiunea fi
nanciară e foarte c·ritică. 

Criza financiară tot mai 
acută, încasările Tezaurului 
în continuă sCi:idere, cheltuie
lile Statului în creştere, go
luri bugetare şi peste toate 
deficitul exerciţiului în curs, 
sunt fapte cari nu mai pot 
suferi nici o desminţire. 

Iată de ce afirmăm că si· 
tuaţiunea a devenit foarte 
gravă Şi ea s'a agravat, 
în ultimul timp şi prin im
posibilitatea guvernului de 
a pune la dispoziţia arma· 
tei, creditele reclamate pen
tru armament, adică cele 2 
miliarde lei. 

Solutia cu lansarea unui 
împrumut intern, n'a putut fi 
găsită şi se cercetează solu
tiunea problemei armamentu
lui, pe altă cale; este vorba 
să se facă comenzi plătibUe 
în câtiva ani. 

I 

nul poate avea mari ni 
plăceri, şi că evenimel 
tele in curs nu-i suf 
câtuş de puţin favorabi~ 

I s' a lăsat totuş, ca~ 
netului prezidat·;,de d-~-
Tătarăscu, un scurt ri 
gaz, pentru a putea gi 
SOluţtunea cerută imp 
rios de nevoile a pârăt 
naţionale. 

Suntem, aşa dar, 1 
preziua unor mari even 
mente politice, căci da! 
guvernul nu rezolvă pti 
blema armamentUlui, ~ 
şi nu o poate rezolva, J 
o schjmbare de reg; 
devine inevitabilă şi Ull. 
oentă. i 

I 

se" 
ţ 

Stiri politice 
, r 

Congresul regional al parti! 
lui naţional'lărănesc din Ard~ 
se va line la Cluj, in ziua de 
februarie. . 
După unii, comitelul de c~ 

duce re al organizatiilor ardelet 
ar umări amânarea congr~ 
lui, pe o altă data. din ca~ 
spiritelor ce predomină aslazi~ 
cest partid. le 

• l 

In această privinţă, premi
erul cere ca comanda de 
armament să fie făcută la 
uzinele Skoda, iar şeful par
tidului, d. Dinu Brăfianu, 
care apără interesele indus
triei naţionale, e de părere 
ca să se execute la noi în In Hmpullipsei din Iară 8 d·1 
ţară şi numai materialul care mareşal Âverescu, par1idul p 
nu poate fi comandat aici, porului va fi condus de o ~ 
să fie executat în străinătate. legatie compusa din dnii: p.1 

Uzinele Skoda pun insă Neguleseu. General O. Vălea_ 
conditiuni financiare greu de G. Trancu.laşl, Mihail Berlest 
îndeplinit pentru guvernul ro- şi Anibal Teodorescu. 
mân. • 

Prin urmare, angajamentul Păr. Man, intr'un articol J 
luat de guvern de-a rezolva, bUcat in ziarul -Chemarea ~ 
fără tntârz~ere problema a~-I mânilor .. a atăcat violent pef 
mamentullll, e foarte comph· Iuliu Maniu. : 
cat şi greu. . I Se aşteaptă cu nerăbdare rA 

, )} Indreptarea « spune refen· punsul din partea fostului pr~ 
tor la aceasta: ministru. l 

Cercurile politice bine J 
informate, asigură că pe Redactor responsabil: 1. Vala~ 
această chestiune guver- Tiparul Tipografiei Duma"e A~ 

L 
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