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ZIAR POLITIC INDEPENDENT 
APARE SĂPTĂMÂNAL 

o 

Exemple triste- 1 

De săptămâni de zilc>, presa noastră 
ne relateaLă fel de fel de surprize in 
alacerca ee-a căzut p~ urmă pe ecra
Ilul Romaniei; excro~'hcri<l cu dcvizelc 
bc1giene. Ca intr'un film de cinema
tograf, unde eroii se traversează in ata
~€a pozilii şi năs('ocesr.' attllca peripe
fi, incat mintea omenească nu le poate 
~a crezare, <lţ>a ne trel: prin faţă, azi, 
~avalerii illfectelol' a1aceri s:ivarşitc in 
Idcplină r>rganizare, Cu eroi din aşa zisa 
Isocietate suprapusă şi cu subieete din 
!\"iuţa n03slril politică. 

i Stai buim{ttit şi nu-ţi vine să crezi, 
Idacă cele ce se spun in e:o.croehl'ria cU 

i(J,.:vizele s'au putut aie,-ea intampla, 
[sau daCă fantezia eronicaruiui .n'a ('au
: lat mai mult să distreze pe (etilOri, 
racuma in se/.onul de 'vară, e<ind gaze
tele bunt mai lipsite de ~,ubie~te. 

Stai incremenit de cele ce se pun 
fn carea unor persoan~, cu poziţii 

inalte în Stat şi eu responzabilităţi mo
: rale f'lţă de istoria dCcst ui I:l'um, De 
t Gamenii cari, prin fuptul ea o\.:upa mUl'i 
iUî!"t;:gavt .. n~ .itI ""ha b'-''c •• ",i.,a, n',il!' ~.~l..u~ 

I nici să şopteşti vre'odaiă că se co' 
Iboară pană Ja dispreţul dc'~ sta 10 
I masă eu indivizi de pn'vincnţă sus' 
,i pectă. Nu te uimeşte faptul e:.~. un Vd

i silescu oarecare, potCOHI!' sau analia
I 

I
I bet şi cu un nacht de origine străină, 
vor se dea » lovitură", ea o bandă de 

i pradă la drumul mare, ci (:<1 un guver-

l' nato~ ~l primul~i institut nnanda~ din 
i Romama, un Vlt'.cpt'c:;.cdmle de benat 
i şi un ofiţer de poliţie s'au coborat 
i până la o colaborare cu acefc elementc 
i, dubioase, pentru comiterea unor cx
i crocherii cari să le transforme complect 
l r8racterul şi sufletul în simple figuri 
: bestiale. 

1. Mai ieri, faimoasa afacere Skoda, 
t ne-a desvăluit o serie întreagă de pot
I Jog.\rii, scoţlc\nd la ivea!.l vino\uţi cari 

asemeni, vasilesţilor de azi, au fost 
cuprinşi de un apetit nebun dl.:' hubo
gâţire. F'ării să fi avut pc Dumnezeu 
în conştiinţele lor, fără sa fi avut un 

strop de caracter. in ei. oamenii aceştia 
(Un straturile educate, <lU furat Statul, 
au înşelat lumea şi şi-:m agonisit mari 
<1\ eri. Şi privind la cl, fie că -i ghiceşti 
1;:lU nu, v~zi că nu-s loviţi de nici o re· 

I muşCare sufletcu.'3că şi parcă previn 
I lumea: că aşa este bine. Pc pamant 

nu-i nici o pedeapsă, iar in hnnea ceea· 
IaItă nu \:red l 

Ială educaţia ce se d<l generaţiei (}I;) 

azi a ţării. Exemple din cari cei Ce 

vor fi investiţi cu titluri publice, să 

poată învăţa, Căci pntl'PgLi.ÎuI prinde, 
se intensHi, ă repede şi-,;,i Rit Deşte rod, 

Cum S[l nu prindă, ciind sancţiunile 

I ~un, aţ;a de vitrege CU indivizii desco
periţi ~i tratamentul faţă de ei a unei 
Cpi,iC publice ('a cea a no'lstră este 
aţ>a de dulce? ,\proape ca lumca-i 
aprobă, că regl'etă cti nu :;;i-au putut 
aranja pană ]a desăviir'iÎre (rima. ;';U 
contează că o inslitup,~ publi('ă pierde; 
că societatea, staful este păgubit. 

Lege:] este {:::-[<"util pCIil ru o j!lu~ îi 
rcs(Jl'l'!au"l, iar intervenţiik în folosul 
r t~,f __ ~ ~.~ 3U indrct..!::lit se: cu~:"~ r~~:-st. 

litera ci. 
Din atatea afaceri descvperite, după 

războiu, care ne-a trimis la ocnă pe 
\Ti.'-unul? 

Iti fan: impresia că pe acest teren 
se intinde un putrt'gai, ('81'C CTe~te zi 
de zi îşi arată tot mai mult eolţii. 

Din intinsul ei strat, ca m:1ine 'cor 
apare alt.e panamale, se vor d[l In i,e[llă 
alte afaceri cu senzatii <:al.astofule. Şi) 

\'01' trece şi acc.,te ca cele din trecut, 
valul uitării acoperindu-le, ca pe un 
fapt divers strecurat şiret printre n\n
durile de gazete, 

CeUti ziarul "INAiNTE" 
'si "Gura SatuluiU 

Ziarul "INAINTE" se trimite 
gratuit până la 1 Octombrie 8. 

c., tuturor prietenilor şi abonaţi
lor noştri. 

Ion Jelecuteanu 

PlJ~CTE PE I 
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Cei ullspre::cce (e vorba d,] cei din 
.4rad) valaehişii se organi':C(lză. Du
mineca şi'll siirhălori plcal'li I)/'in sale 
şi » vestcsc masselor t?{'aTwhdia Ila
ţiorwlă(. (Cel tmţin aşa afirmă un 
dillmisl de-al lor) ,'-;lLect>~lrl e co1o<;al. 
BiC'ţii oameni, le promit III faţel, iar 
dlIf)u ce pleacă se C1'llC!'~C şi Sl~ miml

neaza, înfrebrindu-se i'Tz/l e ei. n'or fi 
mâncat domnii ăştia ceapa darii de se 
sfârtecă atâta şi ne min{esc aUifea. 

- Şi despre aceasta se vor c0710inge 

I 
Cei llnspre::ece t'alachişti când vor lJeni 

. alegerile! ... ' 

lfIilic. .... e.e 

I 
t 
) 

La O lntnmire naţioJial. ţiil'unistă, un 
oralor şi-a incheiat astfel (uNlntarea: 

ii Lupta noostră con{i'I1lă hotărâtă, 

fără şovăire şi cu sprijinul udioanelor 

--

1 

de tărani 1(. 

Credem şi noi, dar rugăm să ni se 

i spună nu ('llTllVa o fi intors. ru spriji
nul zecilor de milioane de lei agonisite 
din el'ploatarea ţărcinisl1'lllui:> 

C ... e-I .. de ..... ă .... t 
Fostul foLograf de tri'ită edehritaie: 

EPisL opes(,ll, şi-a schimbat cojond, 
Un fapt divers, Care nar apea nici o 

importanţă, dacă ziare'le nu l-ar li 
prezentat Ca pe un ;) pulitician,' de mare 
vază, care, nemulţumit(?) de' acţiunea 
partidului georgisf, peste noapte, a 
trecut la cel di7list, CI.! încă câţiva de 
teapa lui. 

Numai că r.eprimircIl acestor parve
niti, - nu este tocmai a:?" 

Au trebuit bieţii oanwni să plf>ce, că 
li ..,'a dEli CU piciorul in".' spate. 

Acesta-i adevărul! 
Ivalah 

Director: ION JELECUTEANU 

Redactia şi administratia: 
A RAD, Strada Eminescu Nr .. 20. 

1 

Abonamente: 
Pe un an " 
Pe şase luni 

]60 Lei 
SO,. 

500 ,. Pentru instituliuni şi autorităţi 

In zodia nationalismulUi arlificial 
In val-vtlrte,jul vietii d .. toate zilele 

'..c pot observa unele lUlruri nu tocmai 
~rUl110m:>c, dar rcntabil,~ pl'n lru unii, 
mmlOperc demne de lnlicral) menite 
",':.i-i cocoţez.c în v.lrf de p.u· pc acci~1. 
'ul'i au f'finţi Ia lcrHs111im, S.Ul se ştiu 
lillh'llŞi, ştiu peria fCUllUS, apucături, 
de cari nu 1ie(:ar<~ individ ştie să Ui':eze 

I
'~i cari in faţa Ullord trec drept m<lr:;.<l
~cnii, pe-câ:1d 1I,nil le pi he-5c indiferenţi 
tl le aproba chIar. 

Astîel, indivizi ncprt'g1tiţi au ajuns 
in hază de afinitate, Gau prietenie in 
posturi, pentru cari singnri recunosc 
ţ'ă, nu sunt nici l:opţi, nici apţi, dar 
(n.'~lba 1'.'.1 făcut şi merge, p<lnă-când 
:'1.' încurcă dt'-a~a, ilH';H e nevoie de 
;,ltă intcnenţie, 'de mutare in alt post. 

Aceşti prhi!egiaţi ai sor~ii 1;'tiu cum 
icâ-şi nsigl1l'c stabiliL1tea, Cum să-şi 
l'llşlige simpatii şi kl al~c partide, pc 
\'f\nd alţii, Hira şanse, fara sfinţi şi afi· 

I 
'~,Ulţi. sunt tra,~i-~mpin-:;ii ,unur,')!' 0('0-

:-:1l10l', sun!. ţapn lsp,iţili 'JrI, C:1l'l trehue 
I să sufere şi în locul prh'ilegiaţjjor po-

'II lentaţi prin farmeee .. *.i dl'Sc3nkc.'e, intre 
"ari sunt şi de-aceia, ('u!'Î au u,iuns in 
pragul penzionării ţii IIll'ă nu ştiu ce 
.:s1.c în r{'ulilatc o mulare In int 0 rc's de 

i s('nÎC'Îll, n'au suferit nici,o l}L'c1eapsă 
dis<'Îpiintlră, ('tiei dacă sa ini;L.r'Ll~ 
".e-odată să-si scoată drdc11J coarnele 
de sub rădăc,ină. a fosi ('ine .<.i cu ce 

. să-l mukomcască, ' 
Trecutul nu mai yalorează, nu mai 

(otcază la bursa omnipult'nţl'i, care se 

I 
orientează după spl'<llleeană şi după 
prezentul ac'luaI. Astfel indh'izi, cari 
au adus lin aport re<I1 in Juptn gloriosu
lui trec'ut de infrăţir~ şi unire. sau şi-au 
jertfit sănătatea in ep(}~'n el" tranziţie, 
făn'tnd administraţie pc dihuite, iar mai 
l<lrziu, au gustat toate hunăfiitile in
cercărilor de unific(lr;,! admini~trativă 
.:;i 1egi"lativă si ('ari a7i sunt destul de 
L)ătrdni şi cu' sarcini familiare destul 
de grele, .,~, au fo;:;t clasJţi 1.1 dosarul 
uitării, SUlI infieraţi cu o pe('cte inven
tată anum(.' şi redusi la tăeere. ca in 
locul lnr "u pO::llă fi >~wnnc;llţÎ fără vre-o 
normă, nepoţii. verii. fratii, cumnaţii, 
prietenli şi simpatiile ~: ast:1 se chiamă 
administraţie, despre Care se afirmă 
că, se facc după anumite 1I01'me legale, 
După-nun poJiticianii, curi din mo

n1t'nt ('C s'au CUrll"lat chiar şi cu inimi
cii ţ{n'ii ~i ai naţiunii. SllprftpUnllndu-şî 
interc6€le momentane U!lOl' sentimente. 
tari mai inain(e poale le făceau fală şi 
l'enume, au trecut in faza sel1timente
for artificiale şi a convingerilor de in
terese, şi privilegiHţii poten! aţi sunt 
nevoiţi sii se acomodl'ze imprejurari
Iar ce li-s'au ('reiat tot pe eale artifi, 
cială şi să d('yin~i un fel de unelte fur:l 
valoare şi mai pre-sus de toate, fără 
l'onştiinfi nuţiol1nlă, ,cari stiu doar'ah.i
ta, că: » Banul e ochiul dr:wlllui« -
pc-ntnl hani ~i situaţie se inetlscn'se 
'ii Cu dra,'ul. numai s,l-~i nt'leze stabi
litatea, de ean' stil! (';1 8U nc\·oie. iar 
in schimb, cei ~edu~i fliru st'I'upule 
şi inşcJaţi de atatea speranţ.e spulbe
rate, sunt sortiţi să-şi schilllhi' intre
gul {'aracter. sau apoi să rămână buni 
condamnaţi în situaţia in care <;e află 
şi eare poate dura Ia infinit. 

Sunt oare s~lnătoase]('cA!e machi
natiuni? 

Nu se poate deduce că, mdzgălind 
dracii pe pereţi, vor apare la un mo
ment dat, iar dreptul omului va tinde 
să se impună singur? 

Oare nu impilaţia, siÎrăch şi mizeria 
au ereiat curentele sll}}\'el'sivi.', au 
alimentat anarhia ete,? 

Oare omul bestie nu se creÎază pc 
cale artificială, prin omor;lreH simţuri
lor nobile din individ? 

Cel mai nesănătos eurent este na
ţiona \ismul ar! iticin 1, carc 11 ştie orbi 
pc individ, care mbtue I,aţionalismul 
adc\'':il'<It şi care S<lpii incontimm la 
prăpastia Ce sc ereiazil in mod invizi
bil, dar sigur la temdiilc St<1tului şi 
a unităţii noastre naţiol'nie, deci f]age
luI devenit epidemie, lrd~ue combătut 
fără inh1rzicre si far5. CJ utnl'c. 

, , . Epidemia ~upralicită/ilor a pă-
truns in toate unghiurile văzute şi ne
văzute de' civilizatie si arbitri. a de
venit. un fd de imper;ti-,, o unealtă în 
lupta pentru existenţă şi prinde teren 
tot mai mult. - c.ăci poyestea e fru
moasă si m~d alC's tineretul. o as('ultă 
C'u gura' căscată, O as::ulh't şi o şi cre
de. mai ales daC'ă nu se mai poate face 
re!'onstituirea faptelor petrec';l teşi tn'
bUt- S{i creadă şi să pre&UplIn[l că, la 
toale raspflntiile, la toate colţurile de 
garduri eresc eroi şi martiri, uld res-

(Confirmare in /)(Il!., [1-(1) 

Teroristul din Curtiei 
rOl'llma aceasta do graniţil, Jeşi eli 

Iwfahilitiiţi pro(,11linCIlI~>, lrdme să fie 
spaimaul1ui terorist t:are, - spre deo
sebire de cei cu faimă, prin:}! şi =ugru.; 
mari după comiterea trre'unei crime, -
1)Qllea:::ă şi a::i, liber, dl'/ui Of/meni, şi 

ce e mai caraghios chiar In numele 
autorităţilor, comunale. 

Inarmat până'n diTlţi, Cu baston văr
sat în .fier şi cu şapcă de poliţmaisfru 
Ioan Muntearm - aşa se <!wumă cel 
ce terorizează, în numf>l~ outorităţilor 

din Curtici - îşi confiruză obiceiurile, 
după ce ca o bestie flcimândă, a sfdr
lecai trupurile unor !ocuitori de-acolo, 
fJentm C.are şi-a făc!lt un mic stagiu în 
inchisoare. Sub protecţia wtlli notar cu 
piese sC~l1daloase, elimhwt sinţ/ur din 
fruntea Coml/nei, sub gra!iu::-ii(lleo gen!
kmal1ufui re/)re=entant al naţiullii, sllb 
controlul imlc!ar11lulu; şi poate cu 
aprobarea wwlfabetuilli agent politiC, 
sali cine ştie sub ce impul:i.llrli egoiste} 
teroristul }\.!lmteanu pWle sl/b călcalu 

I o comună întreagă, 
Bea ::ilnic in cdrciwlle ZŞ! toarTlă 

)lrcwa iTI l'llle, ca să aibâ curajul al
lor crime. Căci şi aC/lm.T, bestia plătiiă 
,'u banii locuitorilor pe cari trebue să-i 
respecte, amel1inţâ eli bâiaia şi rid aver
tismente cont/'arilor săi, 

E o ruşine pentru tei ('e,l m('nţin pe 
u':e:>/ glwrd mai deparl:! in post şi se 
slll.ICs~· dc el. Ba e mai mult o solida
rizare a lor, cu teroristul ce·,., ccoparlit 
oameni şi a înfundat ţm.'jcăria, con
damnat pentru ultraj şi ClI rroces care, 
Cll sigurallţâ, il pa trimite la ocnă. 
Dacă TIămila, sau D-::.eu ştie ce-o li 

piirmlC:'le comunei Curlici, nu se poate 
despărti de serviciile unui bieher şi 

ticălos, măcar superioriI lai să-l ÎTI

âcpârteze! 
,Sa o facă Cll-71 ceas mai de vreme, 

cad pentru acest caz vor Ut'ea mult 
de regretat.,. 

Vom vedea! 
Toma Calvin 

---------.----1..~ 
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~(Coillinuarc Jh /Xl!:!.. fa.) dr~';Hlli Ia pl'n7.ie, le dă barC'1ll la ('ar-
nN CFH eu I'cdu~cl'l' de 7E,"" şi mai 

pectivii lăudiiroşi de-obi,l'eiu au diaree ealc-o slujbil, sau i·n impropril'tărit pe 
la limbii, adeeă sunt hnni oralori şi sc baza dispoziţiuniIor de prckrinp. CU' 
prirep a îmbăta Illulţime:! etl ~lpă rece. nOBe' un invalid, care a prins peşti din 
Dacă un indidd s'a aflat in timpul ii :\Iurcş eu grenade dc mână, fiind in 

răzhoiului In \'ce-hiul Regat, fie-că a concediu şi în urma ullci explozii ne· 
fost soldat, sau l'ra ~;}lfwn inca pela I pre\'I17,ute, a rămas im'alid lle 4 degetc, 
guni şi purta fanionul fa,niliul' la par- ~ iar asti"lzi are bUet dl' IcJ'ormă şi 11 

tea posterioară.- nu se poate s:l nu I primit nlln multă pellzie pan:! in pr .... · 
fi luptat la \lilrăşti. \lăI'ij~esti, Oituz, I zl'nL Un alhd, fiind in eol1ccc1iu, acope
nu sc poate să nu fi !r('Cll! Carpaţii (ca l rind Pl.l şindrile casa popii din ace~ 
voluntar), să nu fi să\'drşit fapte erolee I eomun{l, înlrun moment de neatcntie 
din cele mai fantastice şi nu care i a căzul de pe acopet'i-;i şi ~i-a fraciu
eumva să-I contrazid pe un astfel de I l'a! un pieiol', Şi ace-,;V\ e invalid eu 
erou, c..tiei ţi-ai aprins paie in cup. El I bilet de rcformii şi dacă n'a primit pen· 
iţi fm'c istoricul luptelor r('<;pcptivl'. la I zie, a primit bal'em ajutor. ,\hul a 
amănunte, citează nume de eOlnandanţi ! fost r.lnit la m~inu sbngă, eu care a
existente. sau nee,isi('n! ~ ';il la fine mai I cum lucrează ca şi cu dreapta, insă 
adaogă: » \Iie-mi ST)tIi? Par'că n'am ~ c<'md e chemat la reformă. i'acc ctlte-o 
fost 'cu acolo?"~ Fii!~d yorba de: "Mie- " săpt.ăJlHlnă eur:l, ţinând m<lna în apă 
mi snui?" -, sit f,:1Cem o miră parani,e- i Cu paie fierte zilnic, din moti;'e, pl' 
ză, Era în anul 19Hi dnd <,rmata 1'0- I rari el le cunoaşte mai bine. :\re cnr7 
m<'Illă se apropia de Sihin, Intr'o se:l1':1 1 ndc pentru toţi !TIl'mbrii f:lluilieÎ şi că: 
pridnd de pe-un de~l pih\reSClll c~pl0· IătOl'eşte aproape zilni,:. C'<.ll'i sa făcut 
ziei grcnadelor. an'am il.trl~ noi şi un omul cOlnerl'iant. Cîţ,i liulli apoi de 
lmchia". eare din tine,'eţe a trti.it prin aceia, curi au tras singuri prIn p"iine. 
Vechiul Rl'gat si nUTHJi r}J'('-ori se ahă- ('a să-şi zboare vre-un deget dela m~lnă, 
ten oe-acasă, \'f0s111 era lin mincinos I sau picior şi uzi SUlll illyali:,o;i, cu-sau 
C'u r~numc. Yorhind deslw(' Înninlnrp1 I Hlră penzie! folosind medicamentc, 
trmwlor romi\nl', rl!SC1l1 ia a tr~C'ut şi I tari să-i scupt' de imp<lrţirp,l în marş. 
la ~'ăzboiuI elin IR77 si 'm'i (!, ... ciHe ori sali dda front. Între cei ('uri n'au murit 
se aitmgea ]a o f'1J)til. m~I1'eatrl' luarea I în urma cxperimenLirilor, .sunt foarte 
Gridţei etc. etc .. h:Hr~1I1ul nu se lll"~ mulţi. curi au r~llnas cu defecte mai 
mai pe .io"" ci ne trântra dte-un:! mici sau mai mari şi ll1~lJţi dintre ci 
»1\.fie-mi .c;pui? Par'că n'am fost eu I s'au ('lasai ca invali;d. 
acolo?« Din V Ol'h;:i în vorbă ram de, .. - YtHlm'cle de război. in marca lor, 
cusut mai de·anroape pc moşu[ erou. ma.joritah,' sunt remăritatc. legal, 
carc ]a urma urmei a deYÎai. trăd~'Hl- sau prin concubinaj. însă primesc pen
du-se că, în viaţa lui n'>!. fost militar, zic, se plrmg, că e prea mică şi recla
nici n'a avut o armă mililară în mtină:,' mă. dad'l nu o prin1esc reguJat. 
drci 11rintr'0 mărturiSire involuntară, I \'oluntari sunt toti aceia, cari s'au 
dar sinceră a dărâmat toate minciunile i inregimentat in bataiionnc1e respective, 
construite in decursur serii respective. in Rusia. sau Italia, ;a să 1'i1lă acasă, 
fliră 3 avea noi vre-o posibiIihlte să fie-că au mai tras undeva "re-un foc 
le verificăm veraeitatcn. de armă, sau nu. Unii reCunos(' sing-uri 

Acesti maneehini ai h~11H(';naţiilor că, au fo..,t recrutaţi fără voia lor, ba 
pronrii, trag o dun·ril neagră peste chiar ameninţaţi s'au decis ~?i se în
faptele fldevă raţi 1 0I' .-'roL l'ari au luptat regimcnte7,c într'un b<1talion, unde apoi 
de fapt pe fronturil" 1 eS I1{,cti"e, iAr au trăit mai bine denH în lagăr. 
}ol'aliUiţile istorice amintite mr ajuns Avem 1. O, V. cu sitllaţii ~trălucite, 
I"ă fie Drea des ironiznte. ('-1 prin iro- rari nu se jenează a primi penzia cât 
nie să mai fie traşi puţin de mtinecă de bagatelă, numai penzie să fie, 
respectivii guralivi. ere'-;('l1ţi după răz- Datorită poIitiC'.,ei par~zîtare de in
boi, I.'Um cresc ciupercile după ploaie. terese şi afinităţi, această plm~fl 8 ră-

A~ti minrino<d. d{' alt c.llibru, au mas ahita vreme în picionrc şi va mai 
rondus armntele rOlluln'.! priI'. munţii rămdnl'U p11nă cine-ştie c,lnd. eăci 01'

Făf!ăr-asu 1 ui, pl'ntru rare ispr:n'ă au şi biţi de tradiţionala lleprlSare şi ag-lo
fo..,t urm'lriţi de jandarmii tJllQUri. Au meraţi de presupusele şi de multe-ori 
condus pe mama sunilrării, dici in cele inexistente]e afaceri de interes obştesc, 
din llrmq t.e trezeşti că. au fost mai iowT\eurii isi pierd eehilibrul ~;ufletesc 

d Il"" r ~ d multe călăuze, f'flM so catt ,şI-apOI şi simţămâniuI naţional, atunci, c:În 
atâta nevoie de eăhlu7it vor fi avut 31'- ar fi mai chemaţi să implânte bisturiul 
matele, încât s1i recurgă la sf'rvÎ<'iiIe în buboiul răseopt şi să curăţe gunoiul, 
ori-cărui necopt. ('.:1 l' C pflnă ahmf'Î punând Ia lorul lor pe toţi parveniţii, 
poate-că nici n'a umhlnt prin munţi? pe toţi cocoţaţii şi 6mh'lId cari sunt 
Dacă vor fi fost de faot câte':~ C'ăIăuze meritele, Care es1e trerlltul acelora, cari 
adevărflte, ele nu-şi mai hat pientuL prea şi-au ştiut bate pieptul în numele 
ci stau mai În umbră, ('11 C'onstiinta naţionalismului, la tO:l!e' colţurile de 
îmnărlltă că. au adus un s('r,-ifliu ide~- garduri, iar după-ce se va tlCe uc.castă 
Iului .'11i1en111'.. . ., purifirnre. adt'văraţii martiri ~i ~ er~i, 

l\.f~l avem fostI mar! rl'l, r[lrl voind rămasi cmn puţini, vor putea f" raspla
s~ se îinbo.'!ăţeasC'ă m:1i I':n{'~e, profi- tiţi p'entru jertfele ce a:u ad.us pe ~l
tand astfel în urma r'17:bo\1JhlJ, pentru tarul adevăratului naţion~IIr~m, dm 
CAre ci nu erau apţi. sa~t chial' apţi. cei a-ce \'a trebui să restitllc lichelele. 
erau dispenzaţi de mobi1i7'11'c, -- au cari s';:1ll infruptat din 0frandeIe na· 
fă~t că,măHirie, sau. dâ~d ,altă desti- ţionale atata vreme şi s'ar mai i~frupta 
llaţle ahmentclor dlstrlbmte pentru fără remuscări, căd le place ('1O]3I1U1. 
JoC'uilorii comunelor respective, au fost Am mai avea o datorinţă sfdntă cătră 
prinsi ('11 ?('~mn .mică -:;i 3;;ezaţi la, ră: ţară şi căt ră naţiunea al cărei renu.n1: 
('oa,re. i\ stnzl tOţI sun { fo"h intemmţah a fOAt ('ălcat in picioare de SkodlŞb 
n~1i~iri si fie('a~e ~ti(' i~ven~n ('ev~ c~ şi Boilişti, de şpcrţari şi l~C snmsari, 
S3-iU ctov('deasf'fI aef"lS~a {>nI.faf<' -:;1 Sit de nepoţi cu neamuri marI, de To
o acopC're pe cea aoC'ynl'nt5 parc nute ll'esti de Dl1mitreşti. de spionii ungu
mai uriH. ar nrimi f;lră s~ rosf'3s!'ă resti _ anume, ca duprl ideniificarea 
rroăf'flr. dcroraţii si ori-('(' fel dC' ofrande ccio; cari s'au îmbo2"ătii: pes l !;' noapte. 
!l,at!onllle. ,~n~ă .li-..,'ar da, Fn~i se ,v.OJ~ pe căi neeÎnstite şi în ~lImclc id'!alll]ui 
fI Impr?nrletarlt în vbaz~l d'sflozlhel de care au fost cuprinşi atunci. cnnd 
de p~lOrl!,ate gara!'ta!a pr~n. I,egoe p,en~M.l supraIicitându-i pe alţ\Î. s'au împ.op~· 
adevorrrtn intemmtatl ?ohhCl. carI. n 3~ tonat în demnităţi. de'l1~de mi CIUpit 
prea hătut la vUŞ~ cerand drf'phm. . CI de au fript. Pentru apeslt~ nu sunt ~ s~
AU aştentat sa h-se de'l drephlrIle finente celulele confortabllr ale Vaca
bine-meritate. cari. insă întârzie prea restilor si .Ji]avei, ci ar trebui un stâlp 
mult. af ·infamiei. sau apoi o lu)'<,ă ~e spânzu-

Fosti ofiteri în armatC'le rosii. adevă- rătoare, ca să se dea odată de ştire că, 
roti ~ăIăi ai românilor din nnronierea bunul ţării nu-i de jaf. iar hlJţii 'şi au 
fr~ntierei de Vest, au ajuns fa situaţii reşedinţa în codri şi nu in birouri cu 
strălucite, sau In s]uibe grase, mai de· fotolii! 
parte, sau mai aproap~ de frontiera N'ar fi târziu, dacă ne-am trezi mă
.,i azi se lăfăiesc, căd trecutul s'a 1n- Car în ceasul al doispl'{'zccc1ea! N'ar 
văluit în negnra uitării l'onuineşti. iar fi târziu, daf'ă s'ar ivi. mă('~r mâine, 
dacă sunt de-aceia. cari i-ar putea iden- un adevărat bărbat de stat, fără in
tifica pe călăii resoertivi, se icnea7ă tere,'>e personale şi fără neamuri, Care 
sau se tem să o facă şi astfel' tră<I:1' să impună o altă linie de conduită 
torii respectivi nu numal că riimân ne- întregei noatre politir'c, pr,in care fapt 
Dedensiţi, dar fac pe barosflnii, căd demas<,ându-se farisei"'l'~11 multora ('a
sunt în sluihe grase, deci le taie bri, ri s'au perindat în jul'ttl T??tinei, c~ 
ceagul. ., . brânză, se vor deschi(lc oehll mulţimei, 

JnvaIizi de război se numesc toţi ('are va şti să-şi spună verdidul pen
aceia, cari au putut ajunge Ia un bi- I tru viitor. 
Iet de reformă, care şi dacă nu le dă A. Dltu 

;'f:- Cronica învătătoril 

, Asociaţia învăţătorilor din 
judeţul Arad 

Ce este şi ce trebue să fie 

III. ni 
fu 

ln arti"olele pl'eeedelite am sC'l'is 
dc~pl'e situaţia de a::i, a in"ăţ.ătorilor 
din judeţul şi oraşul Arad. Adică am 
stăl'uit mai llluit asupra atmosferei 
din :-\~ociaţia innlţăI.Oi'ilor. in urma 
cOlifli·.:telol' dintre cele dou;:i ta be~'t> 
răsvrătite. 

Să ~~li"â('uma rezultal ele practice 
ce ne-a mlus Asociaţia prin acti\"itaiea 
membrilor ei de p:lnă acuma. sau' ce 
este, in realitate, ,Aso"ia~ia judeţeană 

I şi Ce pa trebui să fir> ca pc viitor, dacă 
ţinem .'ia ne avem or~ani(.aţia noastră 

l proh·sionaIă. 
I Ştim bine că, :\SO;:l'l~i~ im ilptorilor 

din jud. Arad, este o secţie a A..socia
ţiei Gener,ale a In\'ă~;\!o!'ilor din Hom~l
!lia, Face part~, deci. din 1ll1.1l'C'a ar
mată profesională uni61 ~ din tara 
întreagă, de sub preşedinţJ yalorosu
lui conducător d. D. V. TC'rli, .\ceast5 
secţie, e compusă diu toţi 11l\"ăţătol'ii 

din judt'ţul şi oraşul :\rMI, llumănlnd 
peste 700 de membrii. E cun dusă de 
un comitet, in frunte cu pl'l'şedintele 
ei, - un foarte aprer-itlt şi di:->tins in
văţitor, ieşit la pensinnc ,~~ eare are 
toată răspunderea mOl'HIă şi materială. 

. Acest comitet expira in UCf'st an, 

I adunarea de azi trebuind Srl aleagă 
• altul, după cum se ştie. A~oei[lţia mai 

are şi o mică avere; Casa Inn'iFllori-
lor din Arad, Ea editează şi o revistă: 
»Şcoala Vremii«. Tot îu t:adrele Aso
ciaţiei funcţionează şi o Bancă popu
lara, preeum şi o asociaţie de ajutor. 

Precum se vede, o instituţie, ca ori 

'

Care al,la, ?,i c~rc r~n~ţioneaz~ ~!orm~l, 
cu sluJbaşll el cari f.w admullstraţte, 
incasează eotizaţiilc şi convoacă anual 
adunarea generală la cnri participă 
membrii - mai mulţi, sau mai puţini, 
după imprejurări - pentru a discuta 
e~lteva probleme de Ol,elin cultural şi 
a face propuneri ce răm-tn pe \' l'cinicic 
îngropate în procesele verbale. }·a r"n
dul lor subsecţiile, cu comiteLl,lc lor 
ţin eate două şedinţe pe an, toamna şi 
primăvara, in carI.' se deslY1t f'l"eleaşi 
probleme şi la cari din iipSl' mHteriale, 
asistă foarte puţini membri. 

Iată activitatea învilţiHol'iJor, cu re
zultatd~ practice ale ;\soci<l1ici din 
Arad. Iată ce este sccţ:,;J Asociaţiei 
Arad! 

Dar, în numărul trecut al I,iarului, 
spuneam că o rază îmbucurătoare p:.11'e 
a se i,'i prin faptul Ca deja membrii 
încep a ;;c interesa de mişcan"-l Aso
ciaţjci şi pun deosebită at,enţiune pc 
actiyitatt'a prestată de c')ndul'l'itorii de 
azi. Atâta, însă, nu-i sllfi«('ul.' 

Şi U;i3, dupa eum noi. cei ce suntem 
Ia acest ziar, ne faccm datol'b, fără 
a urmări scopuri intime .'>au pricopsiri, 
&ă-şi facă toţi membrii pcnlTu înain
lf'rca şi sUliţinerea f'orpului didactic din 
aeest oraş şi judeţ. 

Eu, Care am luptat din uc1;'!Dcă con
,'ingere la realizarea ide:.tlului nostru, 
la Alba Iulia, fiind alături cu flt:cia t:e 
au realizat unificarea Asoeiatlilor in
viiţătoreşti, m'am sacrificat şi m'am 
jertfit pentru pro;;perarea şi l'idi~area 
Asociaţiei Generale, trebuind S{I duc 
o luptă titanică contra ace!ora ce pro
pagan şi susţineau regionalis!I1ul, am 
înţeles că trebuie să lupt pân[l la sf~Îr
şit, ca învăţătorii rOlIu1ni, de pe întreg 
cuprinsul prii să fie organi'{aţi într'o 
puternică Asociaţie, să trăiască într'o 
armonie şi solidaritate deplină. 

01', nu aceasta m'a determinat şi a~ 
cuma să intervin în cearta izbucnită 
in sânul Asociaţiei din Arad? Nu mi-am 
exprimat punctul de ved.!T'l', in arti
colul precedent, susţinând: formarea 
unui nou curent în sănilI corpului di
dactic din acest judeţ, care .să resta
bilească ordinea, să înfrunte o discip
lină de fier şi să introneze armonia 

DE 
între colegi? Nu pentru 3ei.'Sl scop 

I m dat o"pitalitate at~itor eondpc :o;u se 
I in ziarele mele? Nu pentru r~;lJiza re 

marelui ideal invăţătol>cse; pentn.t a ai 
rare a Ilc\'oilor şi intcre~eloJ' noast ~o 
am intemeiat acea frumo;1"a şi ap fo 
ciată tonie ); Gazeta Inv'-lptoriJor«, 
cest organ fiind promonturul wi:-;;l"Q, CO 

in arest judeţ?! sp 
Fără să fi beneficiat, eu, sau pride rii 

ml'i de pe urma acestor iniţ;ativc n in 
bile. ci numai inciHziţi de dorjnţa Iu, 
a \"l'dca yisurile noastre infăptuite. la 

ClI tiJate aceste. nu,i destul Ct"UI1l 

cut p~\na acuma, nici noi, el .. lr mai al se 
nici imilţ.l!orii din Asociclţ~;o. - Mi lâl 

I va imputa, poate, n"-n ahe judeţe pr 
. t''-' r~Ce nimic. Ln motiv neo:lI:at şi n t)r 
I , I 
1 serlOs. Vi( 

1 Lwi se<:ţia Asociaţiei din judeţ ca 

i Arad, tr:ln~e, s~ fie intre r~rimele 
ale ASOl'wţlel Generale! şi 

I De azi înainte sa ne punem toa un 
. forţele Ca să devenim cea dintâiu °1' a 
ganizaţie pe ţară. na 

Cu mijloeelc cc le',lVcm, (1.1 bune a 
elemente şi cu concursul celo» cu 12

J 
' 

pericnţc putem realil:<l şi ~ceasta, ne 
In judl'ţul nostru, cu o mÎ ,':'f'a re " I 

v:lţăt~rească tradiţionali:i, -,- înHin~e ~ nÎl 
razbOiu - cu un t.eren aşa de prlClS s'a 
şi cu po.. .. ibilităţile materiale ce ne sta na 
la dispoziţie, putem realiza adevăra . 
,\ 'ţ' f' 1" " , f": CI~ .'"1.so(']a le pl'O eSlOlla a, care sa In alt 
tuia.scă dezideratcle şi scopurile pent~ zai 
care a luat fiinţă. O asodaţi.e mOdjin 
plină de viaţa, eu membrii adivi ruJ 
convinşi rari regasiti intr'o puterni ai 
celulă. să devină o forţtl de valoaI'€. 

Iar, pe viitor, Asoei<lţia noastră, ' 
treacă dela pasivitate la oclit'ifale Del mt 
birou ~i admi!1istraţi{', pe MLiipul -t'<:JDe 
lizăriilor. pri 

Casa Invăţătorilor, cu a'antnjele ei cu 
Banca, etc., să fie serios sprijinite, S~ t 

, d 'd' . re avem 10 ve ere 1'1 icarca unUl sanaLa-! f 
riu în munţii din Apusul judeţuluL e ( 
pentru membrii suferinzi; ('}.cursi uni] 8t) 

coruri, intervenţii utile, ete.. toat~ ~ 
puncte din programul ce trebue reali1' ce~ 
zat în cadrul Asociaţiei. du 

Iată ce va trehui ~a fi~ pc Viitol 
Asociaţia învăţătorilor! An de an. i COl 

darea de seama să insemn.1m un no I 
sueceli şi să dăm dovezi că ~unte~ gal 
vrednici de înftlptuiri util~'. nl\ numa:jdcj 
de vOI·be. Atunci, gener',l( i;l de nUlinej sib 
urmaşii noştri in apostolie suntem si~ 

I '-, 1 d bl b' ('.01 gun Ca III 0(' l' es(el1le. ne vor In " 

euninta şi vor zice: această Asociaţie) za 

I în anul Hl;~;l. pornil-o la pa" hotunHol' .. tiN 

, jon Jelecuteanu lial 

l' ITe 

Apelul nostru! lit~ 
de< 

In vederea alegerilor de o:J\ luc 

Adunarea generală a Asodaţiei in'~ili 
I'ăţălori/or din oraşul şi j11deţul Arad" , 
Ce l'a auca loc În 4 Al1~llst. /'., l)a fre' 
b ' y 1 y 1 ' 'i t Car III sa a ('aga nou Comi e pe un pe' 
rioc/ de 3 aili. ot 
După elim am făcut propnncrea în: o I 

Ilr. trecut al ::iarului 1l0S[ l'a, pe lângă pw 
lisfp!e de candidaţi carc Sf? por depline I,ili 
de cele două tabere contrare, noi pom ru 
depune o Listă neutră. l' . 

Dhz răstnmsurile primite dela foarte ~ta 
mulţi învăţători, precum şi din a,bre' <le 
cierile noastre, am căzut de aCf)rd a· 1 
supra persoanelor cari să fiRlIreze pe far 
aceslă listă, Sunt perso((lw dc toată 
încr!'derea şi toată' stima, car; vor fi S?( 
demni să reprezinte corllUi diJactic ŞI 
primar de aici. iar 

Cei mai mulţi colegi, însă, ne-au tul 
scris să nu 'publicăm Ilumele (elor ce păr 
l'or figura pe lista neutră, adw tlndu-se I'n 
aceasta la cunoştinţă numai ir. aduna· zul 
rea generală. Ne sllp:mei VOiTifii lor. d' 

Suntem siguri, că invă(ă/orimea UJ 
arădană, conştientă şi cu "ăsplmdere se 

faţă de oiiior, lnI poal'! sâ fie decât .fUll 
alăturea de noi, spriji:linJ lista neutrălfel 
a învăţătorilor cari ureall pace şi în- ~in 
trăţire în sânul corPllhi didactic, Pi-si 

Inainte, pentru solidaritate' kh'. 
Trăiască lista neutră! li 

(; I 
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fteajunsuri administrative 
In baza dispoziţiunilor legii păşu

I nilor au luat fiinţă în anul ]928, au 
i IUIlC'ţionat şi pc alocuri mai funcţio-

! 
nează şi asliizi, aso. ciaţiilt! cil', păş~ni, 

. numite şi composesoratc urbarwle. Sec
retarii m'csior asot'iCJţii, in lipsă de 
alţi intelecluali eunosc:.Hnri ai legii 
contabilitaţii publice etc. la sate, - au 
fost în cea mai mare parte, .. notarii 
comunali. cari pen(r~l acest scr\"icill 
special, pl'imeau o remuneraţie. va-

· riind intre 2~·800 Lei lunar, până când 
în iarna irc('uUi. in baz;o\ legii cumu
lului, li-s au luat deel<ll'nţ.ii dC' optare 

,Ia funcţia de notar, sau la cca da 
~ secretar urbariuL S'a aflat deci că, pe 
: lângă leafa bagatelă, cillut:t(l de pro
~ priri şi neplătită regulat, notarii mai 

primeau o leafă de im'idiat, pentru ser
vicii rl'ale adunase unei organizaţii 10-
rah', care funcţiona in bază de ll'ge 
şi ('are nu avea d('-uml-c s~\ 'li cnmpere 

il un alt secretar con tabU, lIt unei, c~lnd 

1
1. a recurs la serviciile nolal'ului comu

nal, care de voie, de milă, sau de silă, 
l 8 primit această demnit'Jie vc';:tiorie şi 
'~ 

f nerentabilă. 
i Ceva mai tilrzlu, prin de,i..:iunca mi
i; nisterială No. 1323 din 19 :\'lartie 1935 
Il s'a dispus infiinţarea de eforii Comu
l nsle de păşuni, adecă s' .Ul trecct 3S0-

~ ciaţiilc de p[lşune sub un fel de d~ghir zament, cu altă numire şi funcţionând 
; în baza unor norme speci<lIe, iar nota
~ rulni i-s'a impus atribuţia de seeretar 

"1' al doriei, f[lră vre-o remuncl·aţic. 
, In urma acestei dispoziţiuni şi la co-
munele, unde în trecut era numai păşu· 

rDe eOlllUllala, care 6e udmtnil:itra de 
primărie şi avea o gC'itiune , ('omună 

li cu administraţia generab {'omunală, a 
â trebuit să ia fiinţă un fond special al , 
; eforiei locale, asupra caruia I rebue să 
:c se conducă O contabilitate mai rapt
~. toare de timp şi mai compusă decât 
t eea cOJllunală din trt'cut, căd la fon
I du! acesta sunt mai multe organe de 
fi 
)control. 
t C 'ten ' f" f • 1 ~onconll t cu In ll'1~area nauel 01'-
,1 ganizaţii locale, s'a dispus În mod 
ii deghizat, adecă indirect, c3 după po
l sibilitate, să nu mai funcţionei-e şi 
1 eomposesoratc, acolo, unde fun.:ţionea-
1 ză cforii, dcl'i şi contabilitatea compo-

j 
sesorală, privitoare la avel'l'a imobi
liară arabilă etc. s'a trecut sau se va 
treee asupra doriilor, a C:110r coniabi

llita~e .se va complica ~ec~ şi ~ai mult, 
J deC"l Îl va da nolarulm Şi llllH mult de 
li lucru gratuit," impreunat cu responza
· bilitate. 

Văzi\nd sarcina nuu,} şi gratuită, prin 
: rare se dublează lucrul dc pănă-aci al 
notarului, omul se vede. nevoit a face 

1. o revizuire a formalităţilor şi a pro
Ilpune o simplificare a întregei conta
'·hiliHtţi împ[mată in timpul din urmă 
tu nişte di;;poziţiuni speciale şi forma-

· lităţi de pu~ină valoare, dar răpitoare 
dc' timp şi eostisitoaN. 

lntre altele se pret inele ppntru fie
rare ordonanţă de plală un referat, 
apoi recercarea primarului căiră notar 

· ~i avizul notarului. :Vlodelul e frumos, 
iar imprimatul cos.tă 80 bani. Refera
tul îl face notarul, CăCI cine mama su
părări să-} facă, apoi mai face şi re-
t.rr<:urca primarului şi in urmă şi avi
zul, curÎ toate sunt un fel de mecanică, 
după un fapt împlinil, căci angajările 
&e fac de-obiceiu fă~~i întrebarea nota
rului, iar ordonanţădle şi 81'hitărilc la 
lel şi aeeasia pentru-că unii primari 
lin la atribuţia lor de ordollanţatori şi 
Iii-se mai dau şi instru,'ţii ..-peeiala, 
khiul' de cătră autorilăţile chemate a 
i(! da instrucţiuni sănătoase. Astfel in 

zadar mai complcctăm referat, u"iz, etc. 
în faţa faptului implinit. 

Avizul notar ului e necesar, pentru
ta-l impune art. 52 diu L O. F. L. iar 
da<::<i c necesar, trebue să se ţină cont 
de această împrejurare şi să se dea 
mai întâiu de toate inslrucţiun~ eatc
goriee in ace'it senz, iar dup<l aceia să 
se admită o presclIrltlt'c a intregului 
pUr3i:;tas, in felul, ca prin o dauzulă 

să se poata cer,e şi acorda avizul, Cu 

un osigil CU text prescurt a:", C:lll'e ar pu
tea conţine următoarele: "Yoim să 

CUmpăr[lm ... ' . . . . . rugăt;l cuvenitul 
aviz ...... prim~lr". (iar D\izul) ,>Se 
(sau nu) se poate cumpăra,..... no
tar« -~ căci se ştie că, notarul trebue 
s~l-şi dc.'a avizul scris în baza art. 52 
din lege şi dacă il dă, fie pozitiv, Ol'j 

negativ, şi răspunde pentr~) el, prin 
urmare formu lele biuro~Tatiee sunt 
menite numai să răpească timp şi bani, 
dar nu-I scuză pe nici··un gc~tionar de 
răspunderea ce o are ca manuator de 
bani publici şi dacă nu-l .'>cuzu, de ee 
atâla ceremonie, de ce at:îtu ingrămă
din' de lucru şi har tie, chiar şi la an
gajarea cea mai bagatdă? 

Ar fi l.a locul său, să 5r' sesheze 
despre aCest deziderat şi Asociaţia No
tarilor din fudeţ, să de:bată ehpstÎunea 
şi să facă propuneri concrete şi sănă
toase, pentru simplificarea intregului 
aparat administrativ, nu numai a Ce
lui de Contabilitate, ca să tEL SP piardă 
timplII şi energia impU11;.'ld formalităţi, 

cari ar putea fi simplijic'ate, sau chiar 
abandonate, Iar, dacă /lU se poate 
abandona nimica, s'ar impune un lucru 

I şi mai frumos şi anume: aro,.darea u
nei puteri de nmncă in plus pe lângă 
fieCare notariat, ca astfel să se poată 
plasa o bună-parte dintre absolvenţi; 
şcolii de not.ari din Arad, C!li/ după-cum 
ştiut este~ şomează în Cor/,ure, şi de 
plasarea lor ar treblli 5ă se Îllgri;ească 

I î71 prima linie şcoala respedit'ă. Dacă 
se ţine cont de faptul ec'i, aceşti şo

meri intelectuali, e:rcluşi dela dreptu
rile Ce le-a garantat reglilamuItul de 
funcţionare a şcolii resţwdive, in OOZO 

legilor Ce erau in vigoarf.!, ar ocupa 
ţxJsturi şi pentru 1000-1500 D:>i lunar, 
după aglomeraţia de forma]iiâli li-s'ar 
putea ereia şi lor o posibilitate de 
e,l'istenţă, chiar şi intre imptEiuţ'ările 

anormale în cari ne =batelll, {,'oind să 
re..ali=ăm economii în ruptul capv.lui, -
măcar storcându-le din stâtlCrl şi ace
asta cu atât mai L'ârtos, .căci in buge
lele comunelor sunt IunIe atâlea şi 
atâlea subvenţii facultati"", del'enite 
obligatorii, prin faptul, că sunt impuse 
sau ii/scrise cu roşu, cari suprimafe 
măcar în parte, s'ar palea asigura un 
viitor Cât de plăpând şi pe seama ace
lor 'năpăstuiţi, cari au avut llcrlorocu[ 
de a nu se fi născut bl)i!oţi şi a s.e 
dedica uTJei cariere, atund, ('!ind s-au 
luat măsuri speCiale, peNtru t,lasarea 
ZicenJUlţi/or şomeri in slujbe, pentru 
cari s'au pregătit ei. 
Urmează un alt dC7.ideraL Anume 

remiza de încassare, garantata de două 
lei in vigoare, se ştcJ:ge Cu nemiluita 
din bugete, iar când ajungem la pre
seripţiuni, se caută ţapii ispăşitori, cari 
nu pot fi alţii, decât notat·ii. Un drept 
garantat prin lege, nu se poate trece 
cu vederea de dragul cconollliilor şi a 
intereselor locale, mai aies atunci, 
când cauza are douii aseullşuri, căci 

la dispunderea finală va ajunge ac.ela, 
Care a abuzat de ICl5ile respective, 
fie-că pentru uşorareu sarcind local
nicilor, cărora le place să nu plătească 
Ia timp sarcinile comunale etc" fie-că, 

I 

• 

o reClilicare penlru mai multi 
Am citit nu Ilumai odată informa

(iuni eronate, ce se dau cu s('opl/l de 
a scădea prestigiul aTJl1/1/it(,r persoane, 
- totuşi n'am ripostat, aştef'tând rec
ti!icarC'o de rigoare dela cel care o ser
vit şlirE'a tendenţioasă, iasa 7/'a mai 
urmat vre-o clarificare, SGa n:ctijicare 
şi asl!('[ mă simţesc dator cu wlele 
lămuriri. 

Inlr
c

ull THll1lăr al zia/'ulai » Curie
ruJ (', Care În timpul din urmâ a dn'e
nit un »fe/« de lribw!rl admin;<;tratit'ă, 
a apărut lin Comunicat prii! care se 
spunea că, subsemnatul n(aş fi pre
lai in reprezentantul şi Qc> fi {'orbit in 
11ll1nele notari/or din jwleţ,,[ Arad, d~'ci 
pe scurt vreau să se ştie cii, in piaţa 

mea n-am reprezentat illui notarii din 
fudeJu! Arad, 7lici nu vr('ou sa·i repre
:.inl vre-odată, nici n'am ('orbit În TlU
mele lor undeva, dar in Diltor s,'! poate
Ca poi ['Orbi şi cred că, I1U v()i comite 
prin aceasta o crimă. 

La fel, in illlf11ărul din 21 Illlie al 
ziarului »lnaillie(, Ca şi irI numărul 

penultim al =iorului » Curierul « a apă
rut ° ştire despre adlmarea notarilor 
din jud. Sălaj, în cadrele ctir-eÎa se fac 
unele insinuări la adresa dlui Dr. Ioan 
StoiCa, secretarul (nu prin delegaţie) 
ludeţului CLUj. E bine deci să se ştie 
că, preşedintele Asociaţiei FllTlcJiona
rilor Administrativi din Ardea! şi Bă
/lat este DI dr, Petre Roş{'a, inspector 
general administrativ ~i nu DI Dr. Ioan 
Stoica, Ulr acţiunea O,b(,ztl71/ă cu ca
raeler izolat din sâmzl Asoci/lţiei A'o
tarilor, nu a fost uliţiata ele sll.'mumi
tul, ci df! că/ră mai mulţi notari in 
funcţiune, iar dacă e (Jorb", de b:olare, 
ea trebue căutată in alte părţi şi nu 
la cei din jurul ret'istei ), el/nil/fuI 1\:0-
taru/ui , Care n'a dus vre·o campanie 
cu dedesubturi, ci şi-a urma! poate 
scopul pentru care a trebuit să apară 
şi pe care-I cunosc cei cari au fost 
prezenţi la adunarea ge:lcra!ii a Cniu
nii, din 24 Mai a. tI', şi la cele pregă
titoare, din 22 şi 23 Jl (1;, când SlISTlZZ-I mitul a fost scos de pe arf'lIt1, in ba~a 
invenţiei că, nu e notar acth,. 

Dl Stoica nu urmăre'j/e sco/Jul ară
tat în şfirC'a chestiontItu, - de a se 
atege preşedinte al !'/'l !U Il ii, iar mie 
mi-a dedarat în repeţde rânduri so
lemn şi răsPicat că, vrea să fie un 
simpbt ostaş al Uniunii, de care il 
leagă un trecut vi/oras, dar jrwnos pe 
de-o parte şi dacă a ,'ipos/a[ Ta louitura 
nedenmă de copită, ar fi tii("u! .. ')~i al
ţii in lo('ul şi in situa/ia lui. 

Ca să nu mai in ::.isl flS1I pra WInr ar Dt F._~ 

spre a nu se îmbogăţi prea ture unii 
slujbaşi (olllunali şi se presul,nne că. 

("a~sarlll cu o leafă de 2~-;~jnl) lei lunar, 
primtlrul la fel şi notarul cu leafa pri
mită deJa stat, C'are a fost în atâtea 
rândUli amputată, vor răbPl1nde pen
tru sumele ajunse la prl'scriptiunc. cu 
intreaga lor avere mobilă şi imobilă, 

şi atunci, când remiza pe care li-o ga
rantează legea. nu li-be acorda, numai 
de dragul unui abuz UlOITlentnn, care 
nu pO"<lte fi justificat prin n~mjca. 

Prin Cele relatale ~1ll vrcau ["cI-I scot 
pe notarul comunal de sub al/limite 
obligămi71ie, nici să-i impun o situaţie 

specială. Am relatat poate unele ade
l'ăruri, cari multă vreme nu mai pot 
sta tăinuite şi cari reclmrul luarea de 
măsuri urgente şi echiLabile, nu "11 in
teresul 7l0larului, ci În i11ierCYlll admi
nistraţiei şi al acelor urgisit,·, cari şo
mează CU diploma in bll:~lInQJ·. 

Ioachim Sasu 
notar 

lllo'uri, cari mai bine ar fi stat as
Ull1st', este un început de cO/:"iliaţizl7le, 

lIll fei de armistiJiu intre Cluj şi Jibou 
şi aCeasta în pedere!1 ('o/tirii legii Ad
ministrative, Însa nil este e,rdllsă o 
pace definiLil'ă, C!l armmitl? condiţiuni 

din ambele părţi. 
Gurile rele au totdeauna. mai multe_ 

de spus, de( cii ştiu şi prin acea,<;fa se 
indllC În eroare repre=entanţii presei 
şi se dă loC chiar la procese de ca
lomnie prin presă, în cari :iaristul 
ţiTle spatele şi nu injormatorul de o<'a
:::ie, deci uneori ar mai trebui (;eriti
caie şlirile culese, 

Fiind l'orba de o nouă sirângere a 
rânduri/or în faţa evenimt':î.tdor de or
din general şi văzând că, =iarul )} Ina
inte«( ne deschide din nou coloanele 
sale, ddndl1-ne un spaţiu destllt de larg 
pentru expunerea doleanţe/or, repet 
»Chemareaz( ce am fă"IlI-o in Tl!lmărul 

prim al acestui =iar, reconllmdiind tot
odata atcnţiei tuturor colegilor de bine 
acest ziar, care ne-a aprecia! şi ne 
aprecia:::ă şi care ne su ';ţbe illtf'resele 
in mod de::.inte1·esal. 

Cr11lpa::ă deci, să 11e aşfemem pă
s~lrile pe hârtie şi să spri/inim cu to
ţii - după putinţă =iaml» Inainte«(. 

• 

Ioachim Sasu 
notar 

o SC •• Sc. ... e 
".1 ... 1 ... It 

Domnule Redactor, 
Cred că sunt în asentim~'ntul celor 

mai mulţi colegi, expruu;1ndu-vă mul
ţumirile noastre pentru atenţiunea ce 
daţi mişcării administrative, IJUmlnd la 
dispoziţie o pagină Jin valora sul ziar 
» Inainte«, pentru susţinerea luptei 
noastre. 

Aţ;a înţelegem şi noi, ca su vă dăm 
tot concursul sprijinindu-vă cu ce pu
tem. Făd Ml ne fi cerut ceva - măcar 
publicaţii pe cari le platesc aşa de 
gras primi'lriile, Ih. aţi pus 13 dispo
ziţia noastr:'l o g~lzetă [l,l lrmnps trecut 
şi plintl de dreptate. 

Al5tur:.lt imi permit a vă trimite o 
! li"tA despre persoanele cărora vă rog 
să le expediaţi regulat ziarul. 

Primiţi vă ro~ mult stimate domnule 
redaetor asigura:'ca deo."ehitei mele 

I stime. 
Oct. (ritan 

1 notar 

Toma, Ghită si Chimu. 
redacteaza 

,)G~.a 5 .. __ 1 .. ;« 
suplimentul llarului .. INAINTE" 

Cetiti Joi, plăruta foaie. 
cu neintrecuteJe şi gustoasele articole ale 

celor 3 ... muşchetari. 

Primăria P,\nt'ota. jud. Arad. 

NI', 1327/1935. 

Publicaţiune 
Primăria comunei P~incota. ,iudo Arad, 

în ziua de 26 August W:1ij, orele 11 va 
da prin licitaţie publică pe timp de 
5 ani ._. începând cu 1 .\hiu liJ;~0 -~ 30 
Aprilie J fl40, - dreptul ue v'-mat a
supra alm' f;540 ju,gh. cada,,; rale. 

Preţlll de strigare 2000 Lei anual. 
Licitaţia se va ţint;<l in con formitate 

CU ari. 88 -110 din Legea l\mtabili
tilţii Publice. 

Amatorii vor depune odl'.tă eu ofer
tele, garanţa de 51\0 ';ii autorizaţia pre
văzută de art. 13 L. V. 

Caietul de sarcini se poate vederea 
zilnic in orele oficioRse, la Primăria 
comunală. 

Pâncota, la 16 IuEe Hmi1 
Primăria, 
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Dela o săpIămană la alta • • • 
0;0 .... ~ 

PRINDEHEA UNEI BA?'IlDE DE HOTI 
DE CAI L\ AHAD 

Lui Tonea Ion, zis Bobiş, din co
muna Şepr.euş, i s'au furat Innile tre,-

• 
Soţul cu un glonte, tras în tampla 

dreaptă şi eşit prin ochiul drept, 60ţia 
a bând esenţă de oţet, iar copilul de 
9 ani, tot eu un glonte, şi-an pus capăt 
zilelor. 

cule doi cai. Deasemcni şi ,dela ~\Iarta 100 CASA.TORI ODATA. 

Simion s'a furat, la 9 Iulie, un eal de Astăzi va avea loC in corn. Nehoiu 

cavalerie. din jud. Buzău, in pre~ellţa cIlui dr. C. 

P~utoni~rul Bâl.de~ Ioan, ~('ful POS-\ A~lge~es('~, . ~lin~s.trUl .. ~nstrwtillnii, că
tulUl de Jandarmt dm Şcpreuş, a con- salona cwda ŞI rehgwasa a 100 de 
dus cercetările, cari au dus la identifi- perechi cari au. trait in (,o1lcubinaj pâ
carea hoţilor. Aceştia sunt ţiganii: To- nâ aCuma. 
ma Stana, zis Neamţu, Ion Cărpini~an 
şi Anghel Ştefan, 

Hoţii au rCl'1111OScut furtul şi au 
declarat că au vândut caii cu 10.000 
lei, in să nu ştiu cui. 

Cazul se cercetează pentru 
cumpăriHorul cailor fnruţi. 

a se găsi 

ATAC BA1\DITESC IN tJl:D. I.LFOV 

O handă de hllhari a atacat magazi
nele comerci.anţilor Gh Adam şi Va
sile Vasilache din comuna Coc-ioc jud. 
Ilfov. 
După de\'astare3 pr~I,'iiliei şi când 

banditii se pregiH-e<1u să plece, trecea 
pe aeolo Gh. Boboc, fost administrator 
al domeniilor Coroanei din Pcri8 ,';ii 
<:olonel in rezerdl, eal'''; surprins de 
mi''lc'lrca l'C se prodw'ea în prăvălie 
s'a apropiat. Bandiţii au văzut cii sunt 
dt~f('operiţi. iar Boboc apropiindu-se 
neprevăzător, in ll10mcntul când a 
sosit pe pragul casei, o lovitură în cap 
l-a amorţit, însă a rezistat şi s'a in
cins o luptă pe viaţ<}, şi pe Jllourie. 

Bandiţii lăsându-l pc Hobo~ in ne
simţire şi fiind inarmaţi au dispărut 

in întunere('. Tăranii cari plecau la 
câmp I-au găsit eri dimineaţă mort în 
faţa prăvălit:i Intr' un la" de o;:~llge. Ban
diţii asasini au fost pnHşi. 

NENOROCIHl: PE PHCT 

Tânărul Gh. Caramrm din Galaţi, 

voind să se scalde, cu câţiva prieteni 
în Prut şi neştiind să inoate s'a inecat. 

COPII INECATI 

CoPilaşul Barbu 1. Oprea, de 3 ani, 
dintr:o comună de lângii Constanţa, pe 

când făcea baie În Dunăre, a fost luat 
de curentul apei şi s'a inecat. 

Altul, Gh. Olariu, dela c%nia CFR 
din Carmcl! Splpa, s'a inecat în mare. 

Cum Tm-şi dau seml!a părinţii de 
sU,bralJegherea copiilor.' 

ARAD HECOLTELE l~ BOTOŞA~l 

In comuna Manoleşti (Botoşani) S'3 

aprins o arie pe care era ~trflDs grâu) 
depe 20 ha., şi care urma să fie trecrat. 
Lângă Botoşani, cartierul aşu zis ls

voia, s'au aprins toale ariile ('U grâu. 
Pagubele sunt foarte mori. 

RELUAHEA CIHClJLAŢfEI Pl:2 VA, 
LEA PRAHOV}':I 

Săplămana trecută s'a reparat podul 
pe care trec trpnurile pestl.! Valea Lar
gă, din ('arc eauză circulaţia a fost 
intreruptă pe linia Sinaia --Ploeşti. 

Lucrările pentru reparat'ea podului 
fiind terminate, tireul..lţia tJenurilor a 
fost reluată. 

FALSIFICA TOB 1 DE BANI 

La Oradea a fost prim; un cunoscui 
bliufier care falsifica mOllcde de 100 
lei. El era in legătură l"tt un comerciant 
care-i plasa bauii falşi. 

O FAMILIE INTl1EAC.\ SE SINU
CIDl~ 

In Lupcni s'a înhimplat o jngrozi~ 

toare sinucidere. Soţia unui muncitor J 

care sufl'rea de mai mult timp de o 
boală incurabilă s'a hotărât cu soţul 

el să se sinucidă. 

Tip. CORVIN. ARAD. 

o; .. I .. .m~ 

S'A Tl:2H\lI~AT ANCHETA ASASI
:\.-\TGLUI DELA MAHSILIA 

Cert'darea cauzelor cari au dus la 
asasinarea Regelui Alexandru al Jugo
slaviei şi a lui Barthou, s'a terminat. 
Dosarele eu rezultatele anchetei au fost 
trimise tribunalului din Ai'\ en Pro
vence unde se va judeca probabil pro
cesui in Octombrie. 

YR.-\:\Ţ.\ IVr,\HI':~T!~ SU\l\LIA 
t'HA\'CEL\ CU TI? U:Jt: 

Ca măsură de prevederc contra agi· 
taţiilor ce ar putea rezult,1 printre tri
buri, în urma diferendului italo-abisi
nian, s'a hotărât intărirea trupelor dill 
Somalia franceză, 

Compania de liraliori sCllcgalezi va 
fi comple('tată p<\nă la decti'\ul unui 
batalion, pre"ăz.uta cu l11~teriajul in
soţitor respectiv. DeaSemc:l1~:1 se vor 
trimite unele elemente de aviaţie. 

CO:'-JFERl~ŢE i\HCn I;\lTJ-:LLGERI 
SE VA ŢINE LA BLED 

Conferinţa .Hieii lnţelef.!,eri se va ţine 
la BlecJ, in ziua de 29 flLLgu~·t, simultan 
cu confel'inţa de presă. 

Directorii de presă se vor illtnmi la 
28 August. 

D. N. Titulescu tm ,.ăm(Îne in COTl

cediu până in preajm{l Conferin!ii ,'licii 
Intelegeri. . 

De Comun acord cu el-mi Bcneş şi 
Stoiatlillovici, d. Titillp.'i( u, preşedinte 
in exerciţiu al Consili~!lui permanent, 
pa fi,ra ordinea de zi a con/erillţei. 

Prerogativele pre::idenţiI11e, vor fi 
trecllte de d. Titules~1l m,upra il-lui 
Stoiadinovici. 

Problemele dallubie/lc vor fi eJ:ami
nate in lumina noilor evenimente. 

C='l' ~lAGAZrN DE BI,iFfERlI JE
FUrr IN ZICA :\lARL 

i\Iai mulţi bandiţi cu o iuJrăzneală 
nemaipomenită au prăJ.lt un magazin 
de bijut.erii de pe Brol)dway din Ame
rica. Bandiţii au intrat ziua la amiază 
intr'o prăvălie. Dlll1du·se drept cumpă
rători au cerut să-li se arate câteva 
piese de mare valoan'. In v~lzul nume
roşilor trecători şi la 50 paşi de un 
poliţist ei au deschi>~ vitrina de unde 
au scos un colier de rubine cc apar· 
ţinu \Iarici Antoinettc. regina Franţei. 
Ei au luat si certif'lcat nI colief\tlui. Cu 
o pradă e\"~luată la 250 000 dolari au 
reuşit să părăsească n:~t urburaţi maga
zinul. După Ce legaseră pc patronul şi 
funcţionarul magazinului ci au dis
păruL 

O DESCOPEHIRE St:~ZATJ:':'\·\IA 

Ziarul » Ncwyork Tttne)," anunţă că 
in laboratorul 'corpului d~ semnaliza
tori ai armatei amerit'ane din Fort 
:\Ionmoulh (New YrseYI s'au descoperit 
nişte raze eu cari 6C pot recunoaşte 
vapoare şi acroplane inumicc, chiar 
ccînd aceslea se găse3c la peste :lfl 
mile dcpărtare de coastă. intreprinde
rile electrice contruiesc in prezent apa
rate cu cari se va perfecţiona desco
perirea. Alte amănunte sunt păstratt' 
in cel mai strict secrel. fortul \101-
mouth, unde se fac cIteste experienţe, 
e~te păzit cu străjnicie. 

D. Mareşal Averesclt a părăsit ţara, 
plecând la Kissingen, pe71tru a urma 
obişnuzta Cură, 

Preşedintele Partidului Poporului se 
va înapoia în ţară la inceputul lunii 
Septembrie. 

Cum e ocrotită hoţia? 
Spoliaţiunea publicului cu sifonul de 6 lei 

Nu prea suntem obicinuiţi cetăţenii 
aCestei urbe, cu o grijă oarecare din 
partea d-lor dela Primărie, pentru ca 
lumea să nu fie jefuită ('II preţurile 
articolelor de consumaţie pc piaţa Ara-
dului. . 

Biroeratismul stupid inlocueşte ori 
C~ iniţiativă şi mai 31c .. voinţă pentru 
infranarea speculei jidoveşti, ee lşi 
bate joc de publil.'Ul consumator sub 
văzul şi toleranţa 3utoriL.iţi1or, 

In timp ce fericiţii murit.orl, func' 
ţionarii la finanţe, poliPt>, 6iguranţă, 
Primărie, se bucură de 50" u reducere 
la consumaţie in 10calul'il·..' publice, 
(un fel dt, mită deghi'wiă) .. - noi ce
hiţenii muritori de retllri, plătIm lui 
Leipnicker cafeaua neagrâ cu 18 lei, 
vinul ordinar de pe poJgoric Ctl 60 lei 
kg. 

Ce intrece Însă mă.,uru a('(~"t ui jaf 
ca în codru, est.e escro.::harea publieu-, 
lui din partea fralilor in OI tocloxie Re
vcsz, proprietarii "fabril'eiot' L nite de 
ape gazoase din Arad «. 

Sîfonui, a cărui produ"ţie cot-tă 50 
bani, este ";1ndut cu 5·,-6 lei stida. 

Se poate inchipui venituril~ fantas·· 

I
liC.l! de milioane realiz,Jtc d~ această 
jido"ime spoliatoare, Care rumpara 

, presa întreagă să tac-ă, corupe pe hmc-
ţîonari şi impiedecă ori ee l'onl'IHen~ă. 

Cu 3 ani înainte, scriitorul an'stor 
rânduri, Ca reprezentant al unui client, 
am exoperat cu multă greutate şi in 

contra tuturor obstacolelor Di'ului Cu. 
cu dela Primărie, infiinţare,l unei noi 
fabrici de sifon in Arad. Ca prin mi· 
nune, fabrica lui Revesz. a redus preţul 
sifonului dela .5 lei la 1 leu: 

Urmarea a fost după câtepa săptă
mani, că OlJreii Reve . .,;: au cumpărat 
fabrica clientului mell, pentru a nu le 
face concurenţă şi urcând din nou pre
ţul la cel de a::i. 

Cu puţin înainte, eni vorba ca Pri· 
măria să facă O {abrk.:i de sifon, Înl:iă 
chestia a fost înmonm'mlată, _. de si-
gur în urma intervenţiilor Iăbualnice 
a ovreiJor dela »Fabl'ieclc Unite Re
vesz«, 
Cunoaştem un singur (lIU elI.' isprovă 

din cei numiţi de guvern la conduce-

c 

1 
rea Primăriei, pe profesorul Constan- Mi 
tinescu, 61ruia ne adresăm cu aceste 
rânduri şi căruia ii cerem să pună in 
('umpan{l toată autoritate,1 Dsale şi 
uzcze de toate mijloacele, p(~lItru 
infl'llna hoţia ce se fact.! in Arad 
preţul sifonului. 
Aflăm că soţia unui funcţionar 

Primăriei Arad, a solidtat dreptul 
a infiinţa O nouă fabri(~ă de sifon 
Arad. 

Suntem in aşteptare, dacă îi va 
aprobată şi dad Heves;r, el, Comp. nu 
o vor acapara, pentr'l a put(~a conti 
nua jefuirea eetăţenilor. sub oblăduirea 
autorităţilor noastre, n'aude, nu vede. 

Dr. Dante Gherma. 

pOli;. 

SCADENTA GUVERNULUI 
Deşi suntem in vaeanţfl ţ;i IU:lwn cre

dea că vom fi lăsaţi în Jilll"te dh a 
timp, totuşi cveninH..'lltclt> politice sunt 
de aşa natură că putem spune ('ă viaţa 
politică este în plin toiu. Sitm,ţia gu
vernului, t;are se părea că e foarte bu-

C nă, pe zi ee trccc cste tot m:li critică, 

iar raporturile dintre d. Din11 Brătiunu 
şi gn,tp<lrile r~izleţe din part ici sunt 
ciit se poate de mari. 

In legătură eu aeest~ z.iarul .. Indrep
tarea« scrie: 
Două mari dificultăţi stau in calca 

guvernului. 
»Prima este de natură financiară. 

Bugetul' nu se poate echilibra; toate co
municat.ele oaie presei in această pri
vinţă sunt. lipsite de tcmeiu şi de rea1i
tate. Incasările Tezaurului sImt cu 
mult sub prevederile bugdare, 

Pc de altă parte guverr.ul arc dato
ria de a face două operaţiuni de tram;
fer, imposihil de realizat diu ('>auz:'! 

lipsei de dc\ize. Treb,lCsc transferate 
714 milioane in contul datoriei publice 
si 100 milioane în contul Casd auto
~ome a monopolurilor, iar Banca ;\ia
ţională nu poate {aee aceasta operaţie. 

De aceea guvernul şi in spcci'cli d. 
\ iC10r Antonescu, ministrul finanţelor 
a însărcinat pe d. VidfJr Bădulescu. 
sub-secretar de Stat Ia aecst departa
ment, să se duc-ă la Paris pentru a 
căuta un aranjament care să poată so
lutiona ac€astă delicată problemă. 
Dacă crcditorii României nu vor 

consimţi la o suspendare temporară a 
plăţilor de transfer, atunci d. Victor 
Biidule~('u le va propune o ecsiune' a 
redcvenţelor de peti'ol, t:u\~l1ite Sta
ttJui, pe un termen de 10 ani. 

Aceasta ar fi un expedipnt de mo
ment, iar nu o soluţiunc, Întrucât Te
zaurul ar fi lipsit, in viitor. pe un ter
men destul de lung, de un venit sigur 
provenind din \'tmzarea rcJevenţelor de 
petrol. 

Dar chiar dacă s'nr ajunge Ia UD 
acord - oriC'are ar fi .. --- (11 creditorii 
francezi, aceasta va repnne, forţat, pe 
tapet chestiunea arieratelor datorite 
englezilor. Căei nu este admi:-ibil . ca 
să avem două măsuri: una faţă de cre' 
ditorii francezi şi altn faţ~ de cej 
englezi. 

De aceea si chestilJllcl1 trnnsferului 
5(' \'<'1 ('omp1i~>a şi mai mult. fără ca 
gun-rnul să-i poată da o soluţiune. 

Chestiunea politică este cunoscută. 
Dacă guvernul d-lui G. TăfăI'(,scu se 
Gl1ga/ează să deschidă Camerele în 
Octombrie şi să prol'ede:e imr?diat la 
strigările în vederea rer.'Îzuirii Consti-

tZlţieÎ, el l'a (wea şi rCliwTlierca şi o 
tlmţ il! oare C/l711 consolidată. 

.Aşa se e,tţJ!ică pentru ce el, G. 
reseu a cautal să impa<::3 pe d. D 
Brătianu, in spcrrmfa cii d TiI 
l'a isbuti să c07wingâ pc PI eşedin 
pariirl,,',,; să df>tf· !fln1ji""~I:'ff~. aş 
lllzlui pentru relJi::U;"e. a (omi! datiei ca· 
Ur, se pare că tocmai aci sili marea di- CC-j 

ficultatc. D, Dinu Brdliar!u se arata ne 1 

foart~ recalcitrant, şi pref(m'j <;ă faca,i loc 
pe aCeastă chestiu1Ie, cau;;,ă comună cui 
cii It f ţ" d '[' ,1 neI e e a e 0rma IllTH e oflO::/ IIUle, Im·! o 

pedicând o' revÎzuire a (OllS{i'(llţiei, M tăţ 
Cale normalti dcedt să dea sprijli/Ul sa~t duJ 
la o ret'i:llire care s'ar f(KC in alt să 
(adru decât cel dorit de partid/il li· cel 
beral. 

Pcntru ace,ste l'onsidt'rHţiuni situa. to~ 
ţiunen guvernului actual e.-ll' privit;! de mI' 
toată lumea poli\iltl cu IicJmTcdcre Ş 
<,wand un [<lral'l{'r de scurt provizorat«. IC4 

Faţ~i dc cele de mai sus, se lucl'eaz' 
fcarle mult pentru o reintrcgire a pa 
tidului liberal. Locurile biti:.! ir.rorma 
susţin că: împreJurăriLe politice de azi 
rl'dam~i forţe politiee puternice ~i dcC' 
se impune o unili(are a p<irtidlJui li·, 
beral, adiui unirea veehiLH' libcr:'lli c' 
partidul condus de d, Gh. Brătianu. 

In acest Sl'Op --- seri,l ziare1l' ._, " 
duc tratative Intre ('e!e două parte zil 
precum şi cu partidul poporului pen R~ 
tcu o a('ţiune politică COlllWlU. 

Ori ('tun va fi> un lucrll este cert 
scadenţa guvernului se apropie .. , 

f1' 
In ./lfrica a început m 

războiul 

Aşa după rum am ('eslil pe ec lit ori 
ri'i;:boilll iiaJu-abislliian esle iri jată. 

In timp Ce Liga l'\aţil!J1ilor se I)regd 
leşie să (11'(llljc::e cOTlflictul d;nlre a 
('esie (iolla ,I)opoare,fle teren, in Africa ci 
au ;1Kep!!t deia'J,>lililă.jile. 

Detaşamentul italian pătruns pe le- rl 
riloriul abisian a fost a[wal de trupei d 
llbisiene. îi 

Telegramele sosite din strâinâtate n, 
illÎormea::ii că, in faţa acestor lucru'; 
atât italienii, (Iil şi abisiew'i se pr('ga 
tese intens. /lbisienii lşi !'nUi/'est' /1'0/1 

fiera, depla,willd mari trupe cari s 
facă zid alaUlrilor italiene. Pe de alt 
parte Jilponia pune umărlll, ajutân 
armata lor. 

italienii sunt, deasemel!~~ Il~ dârjil 
şi-şi PIlTl toate puterile ÎIl or[.!.cmi=ar 
luptei. După edte se anunţa, ei t'QeS 

Ca ofensiva s'o inceapă in Septembri( 
Ce va fi, numai D-zell pOc.!ie şti. 
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