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1- \linunca dela :\lagla\lt, unt~e Durn
e CZt'U s'a anUaL unui ciob~Hl, in chip 

r':.onstrativ, preocupă de câteva sap
'mimi nu numai opinÎ;.l publică din 
ra noastră, ci intreaga cl't':;;tinătatc 

in ro" (fi lumea. 
StnlbăLând ţara, :\lagLw!tul ,~ accst 
t ObSltH p<lnă mai aClWl dou::î luni, 
se ro~teşte pe buzele iutUi:Ol'a, ca 

fi eya sfănt, (:a un nume de loullitate 
u fe-şi are locul nemuritor in Biblic, iar 
j. numele lui Petraehe LupII', uobnnul cu 
~a sufletul· curat căruia s'a arătat Dum-
e - . t 1 'llezeu, asemana or ce 01' ce au propa-

gat cuv<ÎniuI lui Isus ChriAto8 şi au 
-::: fost apostolii creştinismull'i. 

al Centrul in jurul căreia gravitcaz{l 
astăzi, intreaga ortodoxie, este acest 
oc, de h'mgă '\laglavil, unde oamenii 
aleargă ca "ă-şi ashuuperc snflctele, 

,j. adăpându-Ie din iz\'orul tămăduitor al 
credinţei creştine. 

ă· J\lii de oameni, străbat sute de chilo
JIJ metri pe jos şi vin la acest loc sfânt; 
:t bătrâni încărunţiţi, îşi poartă, trudn~', 
'THUŞii pe drumul l" ri>! ~ ;,\ :\ laglavit, 
8l. ca :Stt-ae-- inchine şi SI:' vadă pe omul 
li~ Ce-a vorbit. eu Dt~mn~.zt.:u. Şi dupJ Cum 
t? ne relateaza t'rOmlalll Oe gazete» mulţi 
'a'i loeuitori din creierii mnnţilor hueovi
~~I ncni, plugari de pe la ;\iOU.l Suliţă, ce
pej tăţeni din Baia Mare, poposesc cu 
elul duiumul pe platoul ah~s de Cel de sus 
l[{ să fie câmpul de înt,iJnire al tuturor 
li· celor cari mărturisesc, că Isus Chris
[;). tos cste fiul lui Dumnezeu şi a păti

de mit pentru mântuil'ca nOfU:itră <'. 
Ş Căci, in adevăr, lucrurile ce se petrec 

.", acolo, sunt fără asemanare pe pămânţ 

minunelor! 
I

lJi nu pot fi făcute dcdl de o mână 
Dumnezeiască, de o forţii invizibilă, 

l'a 1'(: stăp~lnc~lc, troneaza şi cxplio::ă in
sllşi Natura. In ciuda celor ce nu cred 
in Dumnezeu, în ciuda celor CI~ combat 
lq.;ca creştinil, fenomenele dela ':'\Iagla-

Ivit. ,in să demonstreze in:'ă o ... btă exis
tenţa Diyin~i şi să repet~ din nou {'u

i viintul biblic: Crede şi nu CCl'l·{>la. 

Bis~<rica creştina, cu Dceasta îşi ade' 
\'erc~te mai mult rostul. Ea va trebui 
să învie. Să răspândească cuvântul 
Domnului ;;;i sa ereasea oamenii în Cre
dinţa şi 'n lriea lui Dumnezell. 

::\iei o putere, nici O leg~ eu măsuri 
! cAt de dra~tice, nu va avea aşa putere, 

nu \ft in\inge, nu \a putea aduce atâtea 
seniei; umanităţii, ca Biserica. In za

I ,Jar se inyoacă explicaţii din flomeniul 
ştiinţilic. In zadar ni se demonstrează 
Cu percepte intuncoase şi reci 

Minunea dela Maglavit, le răstoarnă 
pe toate. Ea este semniliea'i\·ă. 

Numai să fie inţc1ea3ă ci(' feţele ce 
slujc!->c ailarul ~i au cbenwrCl să mora
lizeze lumea. 

Vremurile de azi, priE'lnice acestui 
curent, parcă ne-au impins puţiu inainte 
şi ne-au provocat la o luptă •.. 

O luptă pentru indreptarea Iiiului, 
schimbarea sufletelor şi încolţirea in 
ele a tot ce este bun şi drept. 

Misiunea preoţimii noastre să fie 
indreptat<l in acest scnz. 

:\lagla\i~ul minunelor, le poate seryÎ 
admirabil tuturor Sfinţilor Phinţi, in
vestiţi cu răspândirea creştillismului 

şi cari sunt în slujba Bisericii ortodoxe. 

Ion Jelecutean. 
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Aşa se intitulează un artiLOI din 

te 1 ziaru "Banatul « orgarwl Frontului 
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Românesc din Banat. 
Ce vrea »Frontul Românesc«? nici 

nu mai trebuia să se înrrebe onoraţii 
jrontişti din Banat, fiindtă" şi aşa lu
mea ştie prea bine ce l'or d-ior: 

Puterea, - atâta şi nimic moi mult! 

Ră'u ... Iă ii .... e 
p .... iiza .. . 

Tot într'un ziar din TiUlisoal'~ cetim 
că: ,) tincretul naţiona!-liber~J h~mfltean 
Va lupta pentru i:JdCPlll hHt'<l (:in ~ad
reIe partidului, a tUturor gheşdl<ll'ilor 
de tarahă eari au Lompromi., in Biinat 
partirlul naţional·hberul, prin iur(u-
rile şi jafurile săvărşile," 

Asia ar veni pc rOnH{n~ştc~ cam aşa; 
gti Se recunosc binc partizanii liberali din 
011 Bănei ai partidului dela guvern şi-şi 
s aruncă» afacerilc« in ochi, acuma, 

111 după Ce s a spart puţin gheaţa intre 
ci. iTi 

De Ce nu aşteaptă tinerii libcrali 
'ji) , din Bănut până c:Înd va cădea gu

vernul? 

Atunci, suntem sigur, se vor delllasca 
complect toate » afacerile,( cdor C~ 

astăzi se răfuesc prin gazete! 

Se> Îi ... p .. ~ă? 

Ultima bombă politi:'ă: d-nii lulilJ 
II uniu şi Alexandru Vaida, se vor im

I păca. 
Aşa anunţă ziarele şi cara aşa este. 

Căci de n'ar fi foc, n'ar ieşi ni<'i fum ... 

Şeful valachiştilor II trimis emisari 
la d. Maniu, Ca acesta, să ierte turma 
rătăcită şi .să se împace. 

Consect'ent in aliiudi"I', d, J1aniu, 
- spre deosebire de d·l VaiJa, Care 
rm-; Consccpent - se zi'::e, că acce,Dtă 

Cu condiţia ca să fie iZ!.i(l1lÎţi d-nii: Til-
Ilea, :Hirto, Angelescu ele. (toţi va
lachiştii.' ). 

D. Faida, a invoeat fIceL'aşi pre· 
tenţii, Ca d-l Jlaniu să se lepede de 
d-nii: Dr. Lupu, R. Boilă, V. JIa(igearu 
etc ... 

Lumea îllsă, se intreabă de ce alunci 
d. VaMa, a trimis o sCris(}(frc de dez
minţire ziarelor şi anunţă O înver~unată 
campanie? 

Ca din l()(de aceste opinia publică 

să tragă o Concluzie că imp(karea ('elor 
doi bărbaţi politiCi esle condiţionată 

de marile interese de Stat. 
Ne-am înţeles! 

lvalah 

Blagoslovita de politica 
Ne-a adus multe bunataţi, lIe·a făcut 

de trei parale, ne-a făcut să cunoaştem 
unele dedesubturi Skodiste, scontate 
Ia fine şi la urmă in pOl'lofoliul uiti'trii, 
a acoperit multe furturi, multe jafuri 
şi a îmbogăţit prea mulţi leşinaţi, cari 
DU mai ştiu visa alt.t'e\a decât pumai: 
)fă-rnă doamne iară .:lOl:1n« - numaJ 
putere şi iarăşi putere mal ştiu ,isa 
păduchii respectivi] căci prm ea işi fac 
buzunarele doldora. 

A innă,jbit spiritele odinioară li
niştite dela sate şi chiar fraţii int.re ei, 
căci unul merge cu popa, celulalt cu 
preoteasa şi să vezi uneori incăerari, 

ca la uşa cortului, numai şi numai de 
dragul osului de ros. FiecaJc cu am
biţia sa, - o grămadă de :ispiranţi la 
primărie, deci fiecare aspirant se in
regimenteaza intr·un partid, LU gandul 
că, doară-doară ... 

A infrăţit jobenul cu glia, căci in 
preajma alegerilor o pornesc domnii 
10 cerşit de voturi, adecă la licitaţii 
şi supralicitaţii. Fiecare spune: » Fra
ţilor..: - vorba aia, s'ar incuscri dom
'25<~, <ilUDeÎ şi cu dracul, numai yoturi 
să iese, - promit din greu, iau voturile, 
unul mai multe, altul mai pL'ţine, se 
impopoţonează domnii in dcmnitatilc 
furate cu minciuni cari nu se t;lai 

I 
realizează şi; » La re'~cden' la alte 
alegeri« - când vin cu alte promioiuni 
noi nouţe, - povestea începe ck>Ia capăt 
şi starşeşte ca şi cea de mai înainte. 

Ca să fie mai tU ZOI'2oan~, se inti
tulează CU nume sunătoare şi cu indis
penzabilul ,';';-aţional«, l'at'c ne· a adus 
""':Il'ăcia nclţionala, ee b:~nt ue atiH de 
turbat, insa numai la sata, căci la orase 
se construesc palate peste palate" ca'ri 
se prefac in zgărie-nori, deci acolo să
răcia nu e cu ciucuri şi nu ~ simtită, 
decât. numai de şontul'ogii dela peri
ferie, l'ari nu sunt aitce\':l, decât pleava 
dela sate, care :,;a muiat h1 oras, ca 
să-şi mai impletească şi a~'olo 'sără
ria in visurile de imhogăt irI.' suhită si 
pc nemuncite. Ziarele n~ alul'meaz'ă 
intr·una cu ştiri nu prea :moucllrăt031'e 
şi ne putem aştcp~a de pc o zi pe alta 

I la evenimente din (ele mai Hl.'plăcute. 
1 Duşmani (lY('1l1 dC3tui, -- lăudat fie 
I Domnul, insă nu ne vor afla nepregă-

tiţi, căci O incepem cu Skodn, Dumit
rescu, Fălcoianu, Boilă, CFH, P. T, T., 
apoi continuăm cu ţlr:mi~m, .tgrarism, 
creştinism, uniunism, val achsm, apoi 
continuăm cu bolsc\i"m si \"or fu<ri 
duşmanii in rupt~l cap111~i. ,.., 

Şi pană-când treburile st.JU cam de-a 
harababura, unii domni s'au săturat 
de opoziţionism şi ar 11'(','0,: cu un 2cas 
mai devreme la blidul ClI l·d!~z:l, d('ei 

i au pornit campanii de rast lIrnarp, a
I dl~n~, oamcni~ cu t{~~J.a şi-i d.ul', pc chel

tUIala lor la In i nillirl , numat sa se spe-
1'1e cei dela putere şi. ::.il plecc, ca să lc 
rămână succesiunea, îns~i cum soco
teala din Uirg nu se prea potriYl..'ste ['u 
Cca de-aeasii si cum dracul nu doarme, 

i nu se poate şti, unde dai şi unde crapă 

I şi <:li ii .ya ~şi ~loZlll cei l-~()roC'os,. de~i 
daca mal eXIsta vrc-un pu: de :;, 11l1t a

, melnt naţional şi la noi, - ar fi tOl n~ai 
nimerit să se înecapă o volit i\.u mai 
sănătoasă, mai naţională, e~1l'C apoi să 
măture tot ~noiul Y{ir:Ît: in slujbe 
grase in baza c.ertifieat ... lor de afini
tate şi nepotism, să d~l!'''hne p:'Il1ă la 
temelii zidul construit de meşterii şper~ 

ţltriilor şi numai după-(;e vor a.iunge 
la solid, S~l se pună pe cotl~tr\lc:ţii să
nătoase, dar în ruptul capului, ca să 
a,jungC'm acolo, unde ar trebui 5ă fim 
dCŢa . demult, 
Pană să ajungem la o eră nouă, cei 

l'hemaţi să \'('gheze eS1ă,:i asupra bu
nei onindueli, şi·ar putea deschide pu
ţin ochii, ca văz<lnd realitatea tristă, 

sa-şi dea seama că, a dormi şi mai de
parte, este un păcat, care se va răzbu~ 
na} mai cunind, sau mai t;·!rziu. 

A. Ditu 

Seceta 
Anul acesta seceta a făcut mari pa~ 

gube. In speCial În Basarabia, soarele a 
ars Ou cruzime pământul, stdrpind 
pdnă'n addncuri ori ce rădăcină .•. 

Veştile, Ce zilnic le primim din multe 
parţi ale ţării, sunt mai mull deccit 
triste. In judeţul Ismail, buruloară, de 
cinci ani, seceta mistuie cu Îurie plan
tele bieţi/or oameni, cari (.Ia rămas să
raci şi jără punea de toaie ::.ilele, De 
nu va interveni Statul să·i ajute, Dor 
crăpa de foame, pur şi simplu, ca 
nişte dobitoace. 

In alte regiuni îngheţul, grindina, 
sau ploile abundente au făcut adevă· 
rate rUt'agii, distrugând /'l~(_oltele pd4 
nă ·n temel/i. 

Bieţii noştri plllgari! Ei, car: mun
t'esc glia cu nemiluita, - de cum se 
top('sie ::âPada şi pană ('<ind se it-eşte 
inroşi, - SUTIt orol)siţ:i !'.om'/pi, cari 
a~5te(lptiî totul dela N alură. Când a~ 
('('asia - şi sloboade reL~ic ei şi-ş; parsă 
focul tl- asup,-a pcimânllllni, lopitllra de 
graţie o primesc, in primlil rând ei, 
bieţii !ânmi. Atunci c[>rizz;'i1<" se răz~ 
bună, pe nedrept, aSli pm milioanelor 
de oameni, de femel, de copii nevino
l~aţi, aSl'ârlindu-Î fără niCi o milă în 
ghiarele morţii! ... 

Şi. 011 după an, massa ţl1rănească 
sujeră, nădă,idueşle şi aşteaptă zile 
mai bune, Căci ea este crescută în 
('redinţă, lege şi - 11 p'llcrpu loi Dum
nezeII! 

ACuma, primim o nouă peste. 1n ju
deţul Cetatea Albă, seCeta a distrus 
fâră milă toată reeO[!1l din ((t'('si an. 

Declaraţiile neobosilullli apărător aZ 

I ţărănil1lLi, a d('pulaJlllui la: obescu, 
~lInt uluitoare. Oamenii din urei colţ 
al României, au rărnrlS fLiră hrană şi 
nu au nici sămânţa neeesarâ pentru 
semănătllrile dp toamnă. Ce t'or fa,~e 
harnicii gospodari din judeţul Cetăţii 
Albe, cari n'au un bml pCIILru chib"i
tdE necesare, - Dwmwzeu ştie! Cum 
se ror a/uta oam ('11 ii cari astăzi se 

I hrănesC ~'/l un blid de orez fiert şi a 
':ăror copii mor din lipsa de alimente, 

1
- nimeni nu poate anticipa! 

.lI ulţi sunt hotărâri - dupc'i cum ne 
afirmâ d-l lacobescu - sli fllre spre 
'il fi trimişi la hlt'hisoal"tJ unde vor 
găsi cel puţin hrana zilnică. 

Şi, iată, <.:um sc('('fa, c:arc pârleşte 
aşa de gro::ap, schimbă cu lulul viaţa 
UHor oameni, crescuţi în greutăţi şi-n 
frica Domnului. 
. J/âcar Statul, prin ai lui reprezen
tanţi, să se ocupe .le aceastâ tristă 
prohlemă! 

.Yu, să 'n1oap'ă spatclp nenorociţilor 
lIo.~lri p!lI::;ari, ... bicÎuindll i şi storcân
du-i ele ta re şi impo::ite, chiar şi a
lUllci când pi'lipădul se aşterne peste 
ei, răpinJu-le tot apu[ul. 

Ion Valahu 

Ji 
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Cronica învăţătorilor »Carle -
Asociaţia învăţătorilor din VR.tlBl./l 

judeţul Arad t 
Adunarea generală 

IV. 
Duminecă, 4 August tort., - aşa după 

Cum era anu'ltată -- s'a ţinut adunll
rea generat:'. a Aso(,~lţi"i 111\'[\ţătorilor 

din judeţul P! .. r:ld. A fost convocată 

pentru a doua oara şi ,,1 li obuit să se 
ţină eu ori re num,l!' cit, memhrii ar 
fi fo~L 

Cii s'a ţinuL in timpul yau;n~l'i, ('and 
cei lUai mulţi invăpt ul'j a\l tip: .. it; ca 
grupul opozant n'a luat parte la al'est 
congres; că lista nentri''tn'u fost nece
sarii, sunt fapte cari ne ,"OI' preol'upa 
în viitor, cil.t mai 111'111, ţ;i cHri, fapte, 
,,;;; trebui să fie altfel rl!whate. 

De data an'asta., mişillllca noastră 

c6te, să ne o~'upă\I1 de ~,dunarca gene
ralii din 4 August ţ'Î să .. nalizăm lu('r~t
rile aşa după cum ei,~ ali fost in rea
litate. 

Am seri!'>. că, vcchii condllditori al 

Asociaţiei ,judeiene, Cll ori ce preţ râv
nese conducerea şi pc lUai departe. Ei 
sunt acuzaţi, de cei mal tineri (în ma
joritate) că urmăresc, pI in mijloace 
nelegale, stăpânirea, şi tocmai de ac~ia 
au convocat adunarea gen~rală din a
eest an in drirul verii, ~ând maSoritatea 
10\ ăţătorilor fiind pleeat,i de acasă, 

nu poate să participe la adunare. 
Noi, ne-am rezervat dreptul ca asupra 

at:c~tui punct să ne spunem ulterior 
părerea, ua chiar mai mult, pentru ca 
conflictul din sanul corpnlui didactic 
să nu iee proporţii şi să desbine' pe 
fraţi de fraţi, să <lel'unem o listă 

neutră, în ea re să figurezp. persoane 
serioase, onorabile, enri' pl'in pl'ezenţa 

lor în fruntea Asociaţiei, să pună ca
păt ccrlelor şi dezol'uinel<)!, ('ari ne 
sdrucină întregul eorp. O !~Olllţie, deei, 
foarte bună! 

Cum însă, cei nemnlţumiţi au abstut 
dela adunare, hlr ('ei prezenţi au ur
mat punctul de vedere al celor ce-au 
eonym'(lt aJun:.J.rca generală, era nor-

I 
lUai ea să nu mal mtel'\ cnim şi să ne 
luptăm fără nici un sem~. 

Adunarea din 4 August, {.Jl'in felul 
in care s'a ţinut constitue cea mai mare 
ru:;;ine p~ capul invăţ'ttorimii din acest 
Ol'aŞ şi judeţ, O turmă întreagă, s'a 

I a('omodat indiC'aţiilor, cu ,sllusLI'ute pc' 

" 

litico.', uale de eei eiiţiv3 corircl şi agenţi 
hătrllni, urm~\nd propUl1l'rilc lor, Iără 

nici o judecata prealabilii. 
i\li-a facut impresia cii toată aduna

rea a fosL amortită, fără viaţă şi {ftrii 

nici ° perspedhă. 
Să analizăm puţin cele întâmpla~c. 

Programul? - Akătuit după recom~ll1-

datia centrului s'a clesb:Hul fl-;;a după 

Cum se credea mai potf'i\'it. Dar, ee 
esLe mai durel'os, traLal. cât se po.lte 
de superfieial. Eu, am rămas uimit cMe 
năzbclntii, cilie vOl'be degeaba, au 
rostit cci ce se cl'edeau mai in drept 
a face critici. 
Adevărate fraze hombastice, dema

gogie curată şi dL'wuţll. fară nici un 
rost. Este suficcnt să amintesc cazul 
- şi asta este o grozavă eroare - când 
s'a dat cuvântul unui membp' care 8 

vorbit despre legea lui ApOllyi, cu co
mentarii la adresa îmăţătol'ilor con
fesionali şi Care ţintell drept răspuns 
Unor membrii ce-au Rdus, in rândul 
trecut, acuzaţii foştilor Îmăţători de 
stat W1guresC (nu confesionali!) că 

sunt, sau au fost »maghitlroio. 
Da, şi, aceasta s'a întâmplat fu CfOr

sul programului. Este posilJil aşa ceva:: 
V ine unul şi afirm(t o prosl ie -- in 
~azul amintit, poate chist' ndevăr -
iar biroul adunării generale, ii dă voe 
să desmintă, intercalând în program 
un punct personal. Na era, oare, cazul 
ca domnul ('oleg să vorbească ]a punc
tul propwwri şi interp?lări, când sus
ţinând o chestiune napona!ă, t'ongresul ' 
şi-o putea adopta în unanimitate? 

Am prins o vrahif', mică şi sprin'tenă 
La U11 strop de argint Vill, O am iw'ă
luşală in palma dr.eapta. Inima îi bate, 
ca ll1l ceas de buzunar. De ee i-o fi 
fiind frică? Eu şi aşrl ,m-i fac nici un 
rău. Nu O poi da pnulă fJisit'ii care 
dintr'un colţ se uită cu ochi langtlroşi 
şi l/leitori la 111(ITla /1I('a şi işi linge 
mustăI ile. ~'tiu că P{'Tlt <'u ((Icoana pi
sică, acest glwT7lllţ de l'icrţi1, ficoperit 
CU flllgllşori firii şi cenl/şil, ar fi lN1 

apcriliv agreabil şi poificos. Dar, nu! 
piaţa l'rabicl, pentrll mme, c,>te mai 
scumpă decât toale poftcll? r.rislocra
(lee ale madmlleÎ I>isil'i. 

L 'ite-o.' ... ah! de a;; putca să pi-o 
arat tlliu/"ora, sâ o prh'i(i să o admi
raţi. Un ciocuşor delicat, pare O să-
71lrinţă de floaf"C'a soarelui. I'n căpuş.)r 
sprinten şi drăgălaş in':.estrai cu doi 
ochi argintii şi vioi. Din caml in dind, 
se smuceşlc, ca şi cum ar "rea să dea 
să seape. Dar llU e eIl pllti!lţă, Inima 
_dan rr 

Agenţii electorali însă vânau popu
laritate. ayeau nevoe de succes ŞI 
dinlr'tl~ ţtlntnr ei Ştill forma 1.1 !ll'\'Ol' 

arlll[\,.;arui dl' batai,'. Şi, a.-;;a tim ajulls 
la o chl'litic, pentr~l l'ar~ t rehu ia eli .... -
mată şi siguranţ;J să ne :.u6p(;(·\ionezc, 
Ce ru;;;inc! Ce balio,·ura. domnilor~ 
Invăţătorii rom[mi suspeqionaţi de 
siguranţă! 

Am avut apoi td,;tul prill'j de-a 
asculta pocăinţde unOt' tineri, cari so
Iidarizându-se cu cei b~ltr,ini, au con
damnat pe colegii lor din Ve('hiul Re
gat. lin punct afară de progr<lm, care 
ne-a lăsat o impresie ur:Hă, lVlulţi au 
dedus din acestea că e yorba de o luptă 
intre noi, cei de aici, şi ci, cei din 
Vechiul Regat. (Prob!ema regionalis· 
mului va face parte separ.1Ul ~i va fi 
tratată intr'un articol 8pednl, in a('eastă 
gazetă.) 
Să mai amintim şi despre alegere? 

r inutil. Tot ce s'a făcut cu acest pri
lej a fost O călcal'e directă a dreptu
lui nostru. nerespectându'şe statutul şi 
legea. 

Dar eum să nu se facă asemenea, 
c,înd la adunare n'au parti('ipat decât: 
un grup (circa 150 în".) care. orbeşte, 
susţin pe cei ce s'au ales? Fără cont
rari, fără adversitate, -, era normal s[. 
fie aşa. 

Dar, la toamnă, când Asod<lţia va 
trebui să fie restaurată, nu vom mai 
vorbi astfel. 
Pană atunM. să ~l\'em puţină r:\bd::1r",! 

ton Jelecu1eanu 

ii bate din-CI! it;-ce mai aM'ins, mai 
ped.e. Mă intreb: oare dE' frică, 
că o fi având {'re'ud »rmlde:,-{'ollS( , 
sub o straşină de casâ, Cil WI do. 
('robioi? Cine le ştie ~hici gandu 
aCestur mici Pietăţi?! l\'imerzi. Nil1 
Ete insă, care-odalii, privindll-ne 
ochi, ţ>ar,'ă l1e-ar înţelege, f'"rcă in 
Tloi şi el<', s'ar petrece () 6imbioza 
clIgdului. Dar . . ' atullei cl'ad 
printr'un oitat, ridi/'ăm dil1 um 

! a,f>le~'ă71l capul spre ,'Jănwlli, glÎ1Jdi 

, 

ne,a inăfţăm spre cer şi CII /rm/e 
ne inchipuim Într'lin mod minunat, • 
ţf'le~erea tuturor mim:nâţii!or natu" 
1111 Glll1oaşte,n şi IW price!)cm 
din toate aceste secrele ditllfle. 
Aşa mică cât e, loată,i eia/li, toal 

un pumn {'iu şi dornil: de Tiberiu 
Ah! .. , lib(>rtatea! Cea mai sublimă 
c('rire omenească. Noi. nwuellii, o 
lloa!,;;f(,11l d'abia de câteva {wfll'uri. 

I s('riIe insă. de totdeauna. Al lor e 
pă=dzzlllll CII ! oală Împdllosifnfca 
maretia l/li. De OCO I <1 ne priresc de 

II noi, aceste mici pietiiţ;. Prl['C'sc a 
t'itatea noastră de {,iermi; elim ne t 
mâlltăm, TU! ucidem, ne unim ori 
avântăm după 'Spoiala hunii, pe câ, 
ele, inăl ţândll-se spre af oferentor 
cânfă şi preamăresc bucuria lamii. 

A te înă!ţa, trebuie să fie ceva dit,i 
A te inălta prin propr'ille [(11e pute 
A te deslipi pentru câfet'a clipe măc 
de ac(>st pământ, de care ca nişte c 
damnaţi, am fost sorLiţi, noi, regii 
cesfei naturi, să fim ned<,spăl'ţi{i toa 
{'iaţa, trebuie roă <,~al(!=e Cu o <,{,ad 
din materie. Atunci ai trăi namai s 
ritualiceşte. N'ai mai vedea aCf!ostă 
dusă posibilitate de e1'istcnţă, mat 
ria, Care nu este altceva, decdt o ca, 
diţie de prezenţă in Gafalagul terestr 

Sbârrr! ,.' s'a dus •.• , şi-mi 
rău, M'am pus pe gânduri, am uitat 
mica mea prinsoniera. şi am dese 
palma. N'o mai văd. Cine ştie pe un 

t

e acum!? Spre ce sf?r(! se indreap, 
CiriPind de maree bUf'!n~clibertăr 

Vrabia. Ce e o vrabie? . " Simplu Î 

, lrebare, dar greu răsplUls. Oare {1f 

biile, nu sm,l gândurile noastre intr' 
pate!? Azi iarnă, în fierare zi. o ttr 
bie imi pe1lea la fereaslrâ şi IOl'ea 
aiocul În geam, Era r«mdul cuiva tr 
mis ea Gl'ertisment. Da! ..• În prim' 
vară, dllpă-ce v1'Obia nu mai veni 
(âteva zile de-ardndal, acel f!:ând s' 
comunicat ..-; s'a Ît:Hi,ht/âl. 

Bucurcşti. 
V. Fluera$ 

--_ ..... ---~.,.. ... ---..._-~-~-- . __ ------.-~~~---.---~-~------ -------

Bul~a.ial 
! 

«!in menţionaţi de loc. 
'V. \Vinkler, in lurril,'ea sa »Sta

tisti~ehes f1a'1cluuC'h:. der eUl'opaisC'hen 
:\atiolluiiUilcn«, ('ap. ,.l~u:pJl'i('n«, pag. 
22:i, reproduce următoarc!t.,' {'i('te ale 
minOl'iUlţii române din Bu1saria (',wte 
bineînţeles după )', Annllaire siutisliqul' 

Situaiia eiemel1fului minoritar român din Sudul DunArii i 
Numărul Românitor din Bulgaria, Sanmlul german 'Vcigand. la 1899, I 

('onform datelor statistice ale ucest.ei scrin că Homanii din judeţul \'idin 
ţăd, nu poate fi stahilil cu pl·ec'izlune. tnjÎl"'c in 30 de sate (in altii parte il 

In manualele didactice i\pi\rute piinii s!udiului S[IU inşira 33 de SalI.' rom,'!
in prt.'ajmH r~izboiului bakanic, nu- ne~ti), iar numărul lor .se ridică ncapă
mi1ru{ B()m~inilor din aceasla ţară era rat la 51l,OOO suflete, cu, i cea mai ma;:c 
80C'0(it la 80.000 suflete. AsUizi, datele parte din sate sunt mari (V. "Die ru
ofidalc alc sla1 i~tidIOl' hul,~are. nl' J1I~il1isch('n Dialek(e clcr kleinen \ \' a
arată numai i17.000 sufl(,tc, din ('ar; Î.\{'hl'i, Serbiens und I1ulgnricns"), G. 
28.128 U{U'lXlţi şi 29. !j~-1 femei, ,\('est~ \~ll,oall (» Les Houmain:~ de la Bulg:.
cifre au Ins( an'ita(e de LI!! dl'll',I2,ut bul- ril' el de Sl.'l:bic", Pari<;, ll118), arat~i 
gar drept răspuns la petiţiunea adresa- c"i după Isehirkoff. În I9t);'), tr;'iiesc în 
tă SocieUiţii Na~iunilor. în :ln27, tic Bulgaria 88.109 ROffi .. 'lli dun:,.rcni si 
către un gmp de Români .dunăreni. 10.000 ROlmlni balcanici Sau \laecdo'
Acc1a,~ delegat bulgar a mai afirmat Romani. 
>1 că populaţiunca aceasta de origină 1'0-1 J.(<liinnUI Enrico Aei \lonfosea (v. 
mâne3scă este într'un chip inextricabil ), Le l\linol'anze nazion.ali contemplati 
amestecată cu popuIaţillIlca bulgară«. I dagii AHi in!ernazioll'l li «, pag. !iti), 

Aceste afirmaţiuni sunt absolut ne- 1 spune, eă în valea Timoenlui şi in ţi
temeinice, falşificând un adevăr incon- I nULUi \'idinului se găsl1'e 36 ~ate cu
{estabil, că in jurul \idirmilli, Homâ- ral ronulncşti. Un alt grup al Români
nii dunăreni 10C'uiesc Întt"o massă com- lor trăeşte intre Or<.'ho\'a şi Sistov, 
pactă, apoi aceia dintre Lom .. -Palanca şi 

BlIlgarul Mişef, memhru al Acade
miei din Sofia. Într'un studiu publicat 
în revista » Otetz Paisic« din 1929, 
seria: }) numai 32 de sate sunt curat 
ftomâncşti, iar alte 32 sunt uuJgaro~-
române«. 

Popa bănăţean Samidi Dra"in, care 
in veaeuI trecut a trăit timp îndelun
gat printre Romanii dunăreni din Bul
garia, spunea într'o scrisoare a şa, că 
numărul Românilor dunăreni, Ia 1868. 
era de peste 40,000 suflete, amintind 
chiar 52 de aşezăminte curat româ
neşti. 

\'mlca. "Sunt în Bulgaria 45 comune 
('urat rOll)<lIlPşti, 46 cu populaţie ro
mană ma iorilară, dar ameslef'aUi cu 
alte naţionatităti, si 30 ('OnlllOe mixte 
de Aromani, Kuţo'-YaJahi şi Illiro
Români«. Afan! de Rom:lnii din Ti
OlOC, \10r3\'a, Homanii Macedoniei, 
mai sunt Cara('ocinii din Hodope, pro
babil populaţie analon~ii I1liro--Româ
uilor. î'iu;a{lrul Caraeoeinitor esie de 
circa 6.000 suflete, AuL!)rtll citat mai 
reproduce statistica bulgară din 31 
Deeem!)l'ie 1920, in care Homânii fi
gurează ('u cifra de 75.06:' sufI~te. Aro
miinii sau Macedo-Rom(mii nu sunt 

du Ro~allmc de B~llg<lric ,( : 

StatistÎtile oficiale uulgare pe anii; 
HIB[), Hl10, 19:W şi 192fi: 

1905 1910 1920 1926 
-------------_.----, .. -

Români 75.773 79.429 57.312 69.080 
Tânţari (Ma-

Ieedo-Rom. ,:U37 1 843 1.479 1.551 
, DI. . f~ "Bueuţi'i (" ~{omânii dintre Vi

I dll1 ŞI 1 11110t'". p. ,~'2), ne d;l urmă
i toorele date statistice: ); Din patru 

'
1 pl[l';\i, în Cale l' impfll}itjudeţui \'idin, 

înluia. an';] in 1905: 2~L-iOl Iîom:'mi şi 
În 1910: 31.38'2: a OotUl. Ctda, in HJf;;'}: 

1 l.7i19 şi în 1910: 12i;2~1; a treia, Lom, 
in 190;1: 3.Sal ,'ii in 1910: 4 ;)0,,); i~lr a 
palra, Belograg·ic. i'n Hl();): [\[! şi in 
1910: 15. Aceasta inseamnă pentnl tot 
judl'ţui: 44.122 in 19(() ;-oi 48,[;:11. in 
1910. La aeC:Jsta din urmă dată, po
pulaţiunea dp limbă rmnanil şi de ce
tiiţcnie hulgară a Bul .... Jlril'i Intregi era 
de 9H.502 oameni, adi',';] mai hine de 
jumătate locuiau în judetul Vic1inuhli". 

)\ Aşa, populaţia întregii p}ăş; a Vi
dinului, cu cel looi mare jll'ocent·· de 
HOlll.lni, era in 1910: 74.9:1<J (Hom~\ni 
3L~iH2. Întrccând in populDţic rurală 
pc Bulgari); în 1920: 79.740. Să nu se 
uite pierderile pe cari grupul român 
lc-a suferit prin trecerca celor nOU~l 
sale Jugoslaviei«(. 

Statisticile ofieioasc bulgare, însă, 
nu sunt demn(' dc Cl'ezarp, pentrucă 
o mulţime de Români n'au fost trecuţi 

I într·ât1 ,.;e1e e[1 exist:înd în ::tc,c';1stă tar' 
1 :-~stfel, ?-~. fost Pl~l' .. şi ,<.;i;]: ~'.lu omi, 

I 
(ara(,o~.I:'l.~' ArOmal111 . sau. :'la~c.do 
Românll ~l 3!t,e grupurI mat mIC'l 
Hom:'i!li balcanici, 

1 ~un1::lru) Rom .. lnilor Junăt"..'lli, poal 
; fi SOf'otit il' ('ifrtl l'ollmdă b 100.00. 
) sutlete (v_ Bueutc:t, op. cil., p, tn). '\ 
t ('eastii ~ifni. rel'~'~ l? m;,j ."~f.i,latii Ş 
• corectăl'l, chIUI' ~J L1:'1 Si al] :-t:· ,de bul 

gare, 
Pe Lin'.!:'l ciita eeio!' WO,POq Rom:1TI 

dun{lreni, ,s'al' m,li 3d5.u!',::l !Zl'tlpulRo 
I1Hlnilor i.ukauiei adi6t al \lac.edo
HonH~lli!oi' saa :\roInlÎnihr, hLtlind di 
\'(:rse rc";u!li din Sudul 13:.[:,::tl'iej nil' 
împn'unii ne (hu o ,'if,'u m;nimă r1, 

'II 2;~OO{; sufle'e. NUIl1 .. ai ~Ţup,:,i Car;}:o~i 
mlor numar>.t apro'l'nulb' h Ol~l' ,o,ullCt'C 

I Deci, în tot.al, eifrn H0l11:1'1ilor cii;: 
Bul:::ari<l ~e ridi':~1 la 1 ::O,ono- î 2;"),Oilll 

I 
suilete, 

)' După recti ficăriil' cl' tl'l'!'l1j~'f:(, atiu' 
i se- da I clor statisti"e hul garl'. fttr'utc d, I LCţ!aţiunca nO:lst6î din· Sofi", popula' 

ţi~~ de lil11b.~1 1'0111:1nă din Bulgaria. in' 
c)lIsh' l'l'(:iunca Vidinului, s'nr ridiCE 
Il! 120.000 l.;uflek« (\ '. .:\1. Popo'.'iej: 
» Situaţia Romt'lniJOl' din .Tur;oslavia 
Grel'ia ~i Bulgaria«, ('le., p ~15). 

Aceasta al' fi ('ifra, eu t'pl'oximaţie I reală. a forţei numeri:~e a minorităţii 

I romdne din Bulgaria. , 
In privinţa regnnu(ui .Jmidk minori' 

taI' al elementului r()m~lnesr' din Bulan· 
ria, putem afirma Cu ('('l'titudine, 'că 
este cM se poall' de ialni,:, si că regi' 
mul d,' suh imllcriul" turce;,' f:ra cu 
mult superior l'a tratament. dceâ1, Bc,e];J' 
de care se bucur,! asiăzi sui> protecţia 
de drept internaţiol1al al minori tăţ.ilof, 

..ObservatOr" 
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4 "GURA SATULUI" 

CE.A.II FI BI~E I 
Toată lumea ştie că parlamentul este locul 

unde aleşii poporului g'adun;l şi fac legi cari ache 
bine ţării. Şi câteodată, pentru il dovedi acest bine, 
se iau de cap şi se înjură de mamă mai tare ca 
ieciorii din Pârneava în Casti Nuţională. Dar binele 
nu se arată nkăiri. Noi nu ne prcl illdem a fi aleşii 
poporului dar un proverb din bătrâni spune că 

şi găina oarbă găseşte câte o buahă.< Şi poate că 
am găsit-o. Ce-ar fi bine, să S~' facă l~ noi in ţară 
Ca SQ nu mai fic nemulţumiri ~i atâtca ,-apte? lată 

reformele noastre cari le-am fălld~ nopţi dc-arăndul 
pentru a le aduee la cunoştinţa dlor miniştri ca 
împlinindu-le să poată scrie fiecare cu litere de 
au!' pe hotarele ţării: »Dacia felix e8~ Romania 
felix 1" -... 

~. I J 

PENTRU Ţ.~RAl\;[: 
Bani cu maja 
Deputat pe Drafa. 

PENTRT.T DOMNI; 
In tot colţul o cătană 
Şi salarul de pomană. 

PENTRu ŞOMERI: 
Palate pompoase 
Ajutoare grase. 

PENTRU HOTI: 
Furci de zece metri 
$i loviţi cu petri. 

Satul vorbeşte, că: 
Vestitul bandit Coroiu, a evadat din închisoare 

fiindcă era in inţelegere cu director'ui inchisorii, cu 
care făcea chefuri şi petreceau împreună. Este? 

Deputatul Coţoiu, va fi numit subsecretar de 
stat. Ce lovitură pentru bietul preşedinte alorga
nizaţiei liberale guvernamentnl'3 din juch·ţul Arad, 
ea re visează un asemenea post de când s','} ... născut 

y: Tot prostul are noroc«. Aşa es~p. un vechiu 
proverh românesc, care I.wumn se potriveşte de 
minune unui <lomn ce \'a fi numit într'un maare 
post. Dar fie! Parcă asta ajunge la ceva? .. 

Caraionopol-ulis, grecos şi excroeulis, şefus 
portalireliu8 trebonolilus Aradulolis fost os trime
sius in portos (non marsillius) tâJ'navelilus corn om 
cinstitus. 

Numeriştii promit posturi bieţi10r crcduli ca 
să poată forma organizaţii săt~ştL -Până in pre1.ent 
intr'o comună au promis primariatlll numai la ... 
şeapte persoane. Bravos! AjH propagandă ~redcm 
ş; noi ci' va prinde! 

Un mahăr, care crede că fără el s'ar nrăbui'i 
România, a plecat la băi în străinătate de- unde 
P. scris o poezie peniru o revistă de haz: ,> Fă-mă 
Doamne C'e mi face, daeă nu ce ţie-ţi plac~. Fă-mii 
Doamne deputat, să nu mai inp;hit rahat şi să mă 
fad cât de cur~Înd, fiindcă vreau să mor furând. 
!vluzica lui Turi, a adopiat-o pc meioJia »Pe uliţa 
armenească, trece o şatră ţig:.inească«. 

Tipografia Corvin, Arad. 

MICA PUBLICITATE 
,... .......... . 
...... lI1WIp ...... . 

Cumpăr casă, masă şi tOL <:onfortuf cu preţul 
cel mai ieftin posibil şi cu cO:1di~iu ca să achit de 
aeumn în vecii vecilor. Adresaţi-vă sub artist 
maghiar ambulant din judeţul Arad. 

Caut o comoară cu aur, pe preţul cel mai bun. 
Chiţii Căşunatu, dator la tot natu. 

Dau ori ce mi sc va cere, minus elIlstea, pc doi 
măgari, cari să înlocuiască pe bărbaţii cu ... coarne 
a consoartelor ») fidele«. X. Y. 

C~s~ .... ;; 
Domn, bine, CU pregătiri ~ari, însuşiri frumoase, 

paşaport străin, 115 Kg., doresc căsătorie cu o 
fată aleasă, care să dispună de »creiţari« şi niscaiva 
protet:ţie la prelungirea paşapoartelor în ţară. 

Călugăr tiner, săturat de atâta silHl~trie, abso
lut singur, e in căutarea unei ideale care să-I ne~ 
norocească în lumea aceasta. 

Falit, dar onest, bătrân, 'dâl' fără damblauăj 
om cu destulă experienţă, mai a les in cde alcholice, 
doresc să mă căsătoresc ca o femeie potrivită. Mă 
cheamă Nae Nasuroşu. 

rJ'l. 1. 

D;.e •• e 
Cant cai verzi\'$i 'iepU~i rlcb'[-H. (~lne dispune 

de aşa ceva să se adreseze la; Spitalul de nebuni. 
Plasez cărţi., de joc, aducătoare GC noroc, din 

mână liberă celor ~ voesc să-şi arunce averea pe 
gârlă. Rubin Trichter, fost propriehr de cluL 
excroc. patentat. 

Madam Bonescu, îşi cr~şte singura , odrasli, 
după doctrinele pedagogie moderne. Şi, totuşi Luţu 
e rău, neascultător şi pOlCDS. Intr'o zi, Madam Bu' 
nesen îl duoe, la un fotograf. 

Bietul om, face fel de fel de jocuri, scamatorii, 
povesteşte minunăţii, arat>i poze caraghioase ••• 
zadarnic. Luţu,e dracul gol. In cele din urmă, 
omuI e dE." părel'e t Ca mumn să iasă puţin din ate
lier, lă5andu-i singuri. Şi 'ntr'adevăr, peste cinci 
minute, treaba se sfârşeşte. Mama întreabă veselă: 

- Dar ce ţi-a spus Domnul, de ai fost cuminte. 
- Mi-a spus .că de nu stau liniştit pe scaun, 

îmi cârpeşte nişte palme, dl~ zbor eu capul in pereţi. 
• 

- Crezi tu că există câini mal deştepţi decât 
stăpânuI lor? 

-Foarte rar .. , Dar exist.ă _.' UitI? am eu 
unul. . . 

"Gura Satului" 
Redactori: TOllla. Ghitl şi Clli.u. 
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Abonomeatol: Pe un an 160 Lei. (Abonaţii 

ziarului ,,[nainte" o primesc gratuit). 

Redactor respoosabil Ion Valahu. 

,/ 

l Anul 1. Nr. 10 - ... -- 4 Dagini 3 Lei ~7August 1935 

Hâ-c'o înviat. • • 
Când »Gura Satului« a căpătat pană la limbă 

şi s'o oprit din dănţănit, lumea zicea ('-o murit, 
mulţi plângeau, se văit'ăreau, C3 la mo.ute şi zi
ceau: ».'\oleo soro! AoIco! Că pc mulţi i-ai cu
minţit, pănă-dnd te-ai poticnit şi de cumva nu 
mureai, multe minuni mai făceai ... '. a!ţii i-au fă
cut răvaşul şi i-au băut aldămaşul, bucuroşi c'o lovi 
guta şi nu le mai cere suta, Dll i mai rade cum să-i 
spun? . .. fără briciu, fără săpun ... 

Dar defectul avu leacul şi-uit că n-o luat-o 
ăraeul şi iarăşi strigă prin sat, uite-o ... hâ-c'o in-
viai şi iar' le vine de hac, celora eu ... gâsca "Il 
saC ... 

. Cei leproşi, cei somnoroşi, c('i fuduli; simandi
coşi, ori cu musca pe căciulă, od cu zurgăIăi la ... 
gât" se vor uita cam urât, cii se văr' iară:'[il ţaitung, 
c..'au avut blaiştiftul lung, ori s'au dat din nou la 
oală, ori că s'au făcut cu bou!;::, ori că.1.U li-se mai 
s .. cade cheful de fanfaronarli!".. Duduiţa cea 
subţire cum şi-o mai eşi din fire şi 5-0 pune pe 
strigat: »Iui!« şi »Hâ-c'o inviat..: ... 

P.C» .... ~.b~ .. d ..... I~ 

ARDELENESC. - » Maneă bine ,i be bine Şl 

te roagă lui Dumnezeu că nu te-a lua draeu«! 
JJDOVESC. - Insoară-te în sat la tine şi fă 

gheşeft în alt sat. 
TIGANESC. - » Pnr\'tlf, dacă ar avea aripi, 

81' fi cea mai frumoasă pasăre« ... 

A.d ...... c: .. t;; 
Jntr'o societate se spun ca că doi advocaţi au 

ajuns la ccartă pană la c\.lţitc. 
- IIm! - zise un sătean, nu vă temeţi: Advo

caţii sunt ca limbile dela foarkci. Ele nu se taie 
una pc alta, dar vai de acela, carc s'ar pune 
intre ele! 

Nevoi 1ipărite 
AoZeo! Bată-mă zbiciul, - ChiLă! 
lor m'apucă zdrângâniciul, - C'hiţă, 
Şr m'apucă şi mă ţine, - Ghiţă, 
Păn'le-apucă şi pe tine, - Ghiţă. 

Mii uitai din deal în vale, - Ghiţă, 
Văzui şperţuri, - />anamele, - Ghiţă, 
Vă:::ui politiciani miii, - Ghiţă, 
Jngrăşaţi şi barosani măi, - Ghiţă, 

C'au ştiut ţinea mistic măi, - Ghiţă, 
Si-au ştiut face trafic măi, - Ghiţă, 
Şi-au pilit bată-i năpasla - Ghiţă, 
C'aşo merge'n ţara asta, - Ghiţă! 
Ei-hai, - Ghiţă 
Pileşte, fură şi.. .. basta, Ghiţă. 

... Şi-am făcut scover-:.i 
Hai, Tomo şi vezi 
,"vfâncă şi te'nfundă 
Că te-arunc în bu ... cw'Cşti 
Ca să'nveţi să şterpeleşti,"- l'omo ... 

C'aşa merge pe la noi, -.,- Ghiţă, 
Rabdă unul ca şi doi măi, - Chilă 
Altul rabdă de-l Întrece - Ghj'ţă 
Celalalt fură cât zece -- Ghiţă 

Câte furturi, panamele, - Ghiţă 
Sunt in Romârzia-]'1are? - Ghiţă 
Şi câţi bani se şterpelBsc? - (;ltiţă 
Şi . .. câţi hoţi se pf~depsesc ~ - Ghiţă 

DumitresCll-o băgă'n teacr, - Ghiţă 
Dar ţinu numai o lea·~ri _. Ghiţă 
Şi Skoda se tot codeşte - Ghiţa 
Până c!inel o fâsfâceşte - Ghiţă 
Ei-hai, - Ghiţă 
C-o 'nvârtiră boereşte - Ghiţtl. 

Vasilescu şi cu Nacht măi • . - Ghiţă 
O făf'llră cu ... rahat măi, - Ghiţă 
O fdt'ură cum putanl, - Ghiţă 
Şi-au biigat-o 'n saramură, - Ghiţă 

C!lestomi, - mânce-l venimrl - Gltiţă 
Plecă şi el după finul - Ghiţă 
Căci treaba-i mai cu forfoi - Ghiţtî 
Când sunt itei, nu num:â doi - Ghiţc1 

Acum se'nttârtesc ca domnii - Chiţ!! 
.5i-l mai chiamă şi pc T 01lF, . - Ghiţă 
Sâ ioaGe pockcr În patru -- Ghiţă 
Pân' lc-o e,rpim mandatul -- Ghiţă 
Ei-hai Ghiţâ, \ 
Ori mai chiamii şi pe altul - Ghiţă. 

Cl) • _ _ lllpirescu~ malstor traficant 

--------------,--"'._~-----_._-----_.-._---~'.:. .. _. .-_. ______ • ____ •• _ •• ~ m·~ ~" •• ~_.~_ •• _~." _, 
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Cronică HăIHJăgeană 

Iată-ne de astă dată 
Cu Q cronică rimata, 
Căutând pe cât se POC/{t: 

Să servim o noutale. 

AtuItă lume s'a mirat 
Cum de G... s o 'ngrăşat! 
Fiind momentul oportull 
Acum caut să va spun. 

E funcţionar la stat 
Şi ... deaceea s'a 'ngrăşat 
O plăcere Î-i face pro=u 

(nu pahaml) 
In restaurant la Bor=a. 

L-am văzut. Are şi guşă 
Tot mânt'ând: 
Plăcintă cu sămiiehişă. 
Iala, acum aţi aflat 
DeCe G ... (pC,..) S 'c. Îngrăşat. 

Dar am spus - eu n'am llital, 
Că. G." e functionar la siat, 
Şi intrebati in cor o mie 
Când merge la datm'ie!') ... 

N oi care l'roim doar bine 
Nu l-am comtJ!eiat la nume, 
Rămânrind, să fip de omenie 
La iubita-i ... ! .. datorie. 

Inchidem de astă datii 
Cronica noastră rimată, 
Promiţând: Ceva nud binişor 
In numărul {,iitor. 

R()TESCJMlJNDU 

CA LA NOI ... 
In ţara asta 'ntinsă, toţi parveniţii-s domni 
Fie că-s comitagii, cooete, saH spioni ..• 
Se 'nfundă la lătură, incearcr1 şi relz:besc 
S'avântă şi se'nfruptă cu sângJ românesc 
.5i 'n locul lor românii cei nc>ooşi, - veritaTdi, 
Şomează, rabdă foame, ca nişte mi=erabili. 
Ne trag străinii Chiulul, ne loadi 'ntr-zma festa 
Şi-abia târziu ne-arată că-s dela BlH!ar,esta 
Şi au o misiune, au doar' de spionat. 
Târziu spune Românul: » Pe cine-am Înfruptat • 
- Cu siu/bulită grasă, Cu platii şi plocoane?« 
Ba au tăcut românii şi din coeote doamne 
S'au însurat Cu ele, ori ,s'au concubinat 
CoCola-r cefăJeană, (ăci doar' s'a măritat 
Deci are libertate şi poate,acţiona 

Poat(' să ne bârfească .-;Î poate spiona ... 
In ţara asta 'ntinsă, bătută de nevoi 
Toţi parveniţii-s straşnici, ,- toţi lefferii-s ciocoi 
Transfugii dealtă-daitl·s martiri şi chiar eroi 
Toţi s'au infi,bt l.a oală şi toţi sunt cocoţaţi 
Şi-s aşezaţi in 11mbră martrrii-adevăraţi 
Da,. va sosi Ca mâine şi ceas/lI de apoi 
Şi-om scutura păduchii şi râia de l)q 11oi ... 

Câ"te«::e 
r. 

Eu, de doru-ţi m5 omor, 
Tu-mi pui dorul sub pil'jor, 
Dar va veni rându1 meu, 
Şi-oiu face cum oiu şti eu, 
O să mă'nsor azi sau mâine, 
Ca să râd şi eu de tine. 
Acum văd mintea mi-e proastă 
C'aş lua alta mai frumoasă, 
Nu să mă rog eu de tine, 
Ci să mă rogi tu pe mine 

II. 

F~ln(f\Oă Cu trei isvo;lră, 

Cinc-o bea din (la să moară. 

Să ferească Dumnezeu, 
Să nu bcie neamul meu, 
Să fcrească Preeesta, 
Să nu beie mândruţa! 

III. 
Trandafir depe fânt{mă, 
Am bade ca o bmină, 
Şi vrea una să mi -1 ia, 
Dumnezeu să nu il dea, 
Vreau două să ml',I sărute, 

Dumnezeu să nu le-ajute! 

IV. 

Cât e lumea pe sub soare, 
Cât e lumea pe sub soare, 
Nu-j bine Ca 'n şezătoarc, 
Numai floare, lângă floare, 
Nici nu ştii unde te doare, 
Cine vrea să se însoare, 
l\1eargă nu ma 'n şezătoare, 
Cacolo-s mând!'c cu oor, 
In »Cetatea fetelor«! 

V. 

C:.lte ţări în Jung şi 'n lat, 
Nu-i Ca fata din Banat, 
Când e zi de sărbătoare, 
Ea se gată ea o floare, 
Şi din plete până 'u brâu, 
Toată-i numa spic de grâu, 
Şi se 'ncinge la mijloc 
Cu brâu roşu Ca d(~ foc. 
Când te vede necăjit, 
Şi la faţă 'ngălbenit, 
Gura ci, odată zice: 
Haide 'ncoace măi voinice! 

Culese de: Ioan C. FIDrel 
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Gura Satului 
Strigă salu 'n gura mare 
Că plătim prea multă dare 
Că-s prea multe panamale 
Cu pungaşi de buzunare 
Colonei şi generali 
Şi altfel de domni d'ei mari 

- Grâu-i puţin ... fără' preţ, 
Să câştige cel isteţ, 
lor porumbul nu se face, 
Perceptorul... nu mai tace, 
Incasează şi ce nu-i -
Drac să... nu ştiu cum să-i spui •.. 

Generalul Dumitrică 
Fu prins cu ocaua mică 
Cu mai nişte colonei 
Şi râdea satul de ei 
Că i-au prins Cu mâna 'n bani 
Şi-o 'nfundară pe cinci am. 

Dar până cam una-alta 
Trecu vântul cu 1iă~ta 
O 'nvl2rtird şi-o su-;iră 
Dela Jilava ieşiră 

Şi vă spun pe legea mea 
Cor scăpa şi de belea, 

Boiliştii cei Skodari 
Oameni mici, cu neamuri mari, 
lnză,'ar sunt boicoiaţi 
Dacă sunt nevinOl:aţf, 
Au făcut doar' milioane 
Din mine şi din ... plocoane 

Tot vorbeşte lumea 'n sat 
Ca ciupi nici nu-; păcat 
Dar de Ciupeşti... te ia dracul 
Şi scaPi... dacă furi cu sa~l. 
Cel Cuminte, - fură, - ia.,. 
Prostul cade la bele~ ... 

Astăzi toată lumea ştie 
C'mwm şi monedărie: 

Face poli, face sutari 
Să-i fure domnii cei mari,' 
Va face şi bănci de O mie 
Să le furăm, .. ca 'n VIăsie 

Ştiţi ce-aş face de -aş al'ea 
O monedărie-a meu' 
Aş face bani ne'llcctat 
Ca să fure toţi din sat 
Căci dacă fură cu toţii 

N' au ce să mai fure hoţii ... 

Cfjl • _ Macalltul 
do/lor În stâng 

Este - dar s'a isprăvit! •.• 
Vfi rog la D,'oastră, ştiţi Cum e cântecul a~ 

cesta? Uitaţi-vă in jurul Dvoastră, care se 'nvârte 
C.l ş; Iozurile de noroc, şi veţi, vedea cum e. 

Chipeşu! bandit COI'O~U, cel ce-a prădat şi 'a 
înt'păimantai Moldova întreagă, predatu ._- s'o după 
mu]t[\ vreme de urmărire de întreaga jandarmerie 
a Moldo\'ii, şi stat-o la închisoaro unde a trăit ca'n 
leef'ăn, cu bcuturi, femei şi prieteni, ca într'o bună 
zi s'o şteargă englezeşte făr~i ('ir să anunţe pe jude
cători, cari vreau să-I plimbe la ocnă. 

Cu catana care-l păzea, ~u muniţiile şi armele 
ce-i trebuia, 

Ba~ a~a) cum am spus: 

Coroiu este, dar s'a i.'iprăvit, .. 
Şi cu asta zis - am chit! 

'" 
Domn' ministru dela Strun.g-a, zis şi Manolescu, 

răsculat-o intreg norodul, pe o(tcni şi pe poloni, pe 
negu~tori şi pe buniivoitori, fu comerţ romanesc şi 
Cu 3f~ceri ee nu trăesc, ştersu s'a şi el frumos şi-o 
plecat-o pe din dos, căci mă rog. de câte ori bleste
maţii îl întrebau stai, nu stai? el răspundea Ca un 
erl1i şi întona de sus de pe creste' t.1ste: 

Si domn' ministru a murit, 
Este - dar s'a ispăvit! ... 

'" 
Ţaitungul dela Arad. al doctorului Piroş, (pe 

româneşte roşu) ne-a vestit Cu multă bucurie dl 
'n Itnlh se'n vie, iar Dr. Coţoiu ca deputat a mân
cat prea mult rahat. Şi va fi numit baş subseere~ 
taI' dilarc pe un măgar. Numa-i că nu-i chiar aşa 
şi s'a ars (ţ3itungul Cu pricina) baata. 

Este, - dar S'.l isprăvit, 
Şi COţOlU s'a >' cilăvit«. 

'" 
Nici C'urticiul nu-i mai pre jos, 
Şi 3colo s'au intors toate pe dos. Nu-i Pali 

notar sadea, nici Munteanu ed-era, fir-e-ar al dracu
lui Ton'3, ('are a spus ce îl dorea, de s'a sesizat 
prefectul Groza şi şi-a pus rezoluţia: 

Să plece, de umh1-all venit, .. 
Este - dar s'a isprăvit! 

Toma Deladol. 

INTRE PR IETENE 
Am auzit. eă ~i-al schimbat medicul, pe care 

ţi-l·am recomandat? 
Da, fiindcă nu-mi gă<;i5e boala şi era foarte 

timid. 

* 
T onică e copil deştept, el 'Tcn să. ştie toate şi 

pentru asta, te omoară cu întrehările. Intr'o zi, 
st&nd pC' genunchiul tăticuluÎ - corc avu se tocmai 
o srcnă eonjugală - îl intrebă: 

- Tăticule şi măgarii au neycste? 
Da, Ionică - ră8pun5~ taticul, gdnditor 

numai măgarii, au neveste. 



Dllminecă, 18 August 1 ()~5 INAINTE 
------------------------------------------------------.------

Banditul Coroiu a luoit 
din incJjisoare 

Cum o evadat temutul bandit - lin efjef cu directorul Incnisoril- (frDlărirea luI 

Cea mai mare senza~ie a ultimelor 
zile este evadarea faimo·miui bandit 
Coroiu, din inchisoarea dela Botoşani. 
Banditul, care a teroriz~lt timp de lr"Î 

ani partea de nord a \Ioldo"ci şi r'are 
până la predarea sa, a Jus îndelungi 
trali\"e C'u autoritaţile ţOi cu avocatul 
s{m, a reuşit şi de astădată să-şi bată 
joc de autorităţile noastre. 

ciale pentru Coroiu. Pe ba::a (lce~tor 

constatări, Ustache a fost sw;pendat 
şi trimis în laţa consiliulili de dis
ciplină. 

Cu o zi inainte de evwlr:re, d. U s-

Evadarea tachi a făcut predarea inchisorii nou-

I 
lui director. In cursul nopţii CoroiUl 
lipsit de protecţia prietenului său 

Coroiu se afla in celula carg pe vre
muri era ocupată de alt celebru bandit, 
Pant"limo71. Cum Coro€a susţinea că 

e bolnav de inimă şi că are dese . crize, 
după avizul medicilor, i s'au scos că
tuşele dela mâini şi picÎ<Xlre spre a-şi 
putea lua singur medicamentele. 

De teamă să nu eoad9;:;e, s'a postat 
în faţa celulei sale o senti'wlă specială, 
Pa::a era asigurată de o g;lrdă de 40 
d(' soldaţi sub comand~l uniii sl/bofiţer. 

In cursul după amiezii de eri, pluto
nierul Voieu a schimbat garda, tinind 
posturile. Până la ora ÎnchicJerii tn~ 
chisoJ'ii nu s'a obserpat nimic anormal. 
Seara când s'a făcut schimbarea pos
turilor, plutonierul Fole·., şi agentul 
Hariga au trecut în inspecţie. Ei ail 
constatat că totul e in regulă .~i că 

banditul dormea liniştit în cebia sa. 

Cu paza lui Coroin fusese însărci

nat, în aCea noapte, soldatul ,'1,1 ihai Si
miniceanu din contingerdul 1931 şi care 
trebuia să fie eliberat la toamnă. 

Siminiceanu era considerat ca unul 
dintre cei 1tUli destoi.lici soldaţi şi 

lOOi fusese tnsărcinat şi in alte rânduri 
cu paza lui Coroiu. 

La ora 12 jumătate TloaplNl pluto
nier~l V oicu a făcut o '10 :ui in s pecţie, 
fără sa descopere ce('u anormal. Pe 
la ora 1 şi jumătate, şi·a făcut apa
riţia ofiţerul de rond, d. sublof'ole71ent 
Alexandrescu. Acesta a c071~latat cu 
mare surpri1ldere că tâlharul nu se 
mai afla în celula sa, iar sentinela dis
păruse. Imediat s'a dat alarma 

La laţa locului au sOfiit d-nii prim 
proCuror lan Adam, pro l 'llI ar S('hiru 
şi d. judecător de instrucţie t.t dU/eS('Il, 

Primele Cercetări au stabilit că sol
datul Siminiceanu III illllil s'a inţeles 

. CU Coroiu, a deschis Ilşa celulei şi apoi 
(urişându-se prin cur(C'll ill('hi~orii, au 
escaladat ::idul, cu ajutorul unei scări 
prf'găfite din (,'Ursul zilei. Trecâlld prin 
grădinile din vecinătate el a/lins în 
c-urtea băU comunale. 

Soldatul Siminiceanu (J luat cu d 
arma, cartuşele şi baioneta. Se pre
Sllplme că ieşind din ClJrt('~ băii comu
nale, banditul şi tovarăşul săli s'au ur
cat lntrun vehicul, Se pm'e cii pla1lul 
('vadăr;i a fost arallj(Jl de elifn! compli
cii faimosului tâ/ha", cari au rcw;;it să 
,[ompă pe soldat. 

L\PTE CIUD.\TE 

Ceeace pare extrem de ciudat esie 
imprejurarca, ia Care Coroiu a aflat, 
c;'md va ii de servi(;iu Siriliniceanu. 
Asupra motivelor care l·au determinat 
pe soldat să ajute pe Coroiu să eva
deze, nu R' a pu t ni stabili nimic. Ku 
Se ştie dacă el a făcut-o p(~ntru bani 
Sau atras dt' faima banditului, care 
şi·a desfăşurat. a('tivittite:l nu departe 
de sat.ul său natal. Se pare că soldatul, 
sugeslionat de psihoza populaţiei, a 
inlesnit e .... adarea tălharului spre a se 
transforma în aghiotant ai ~uu. 

O altă întrebare CaI e stăruie, este 
Ce anume l~a de,ermin;lt pe Coroiu să 
evadeze când n'au trecut dCC~lt câteva 

• luni dela predurca sa. 
După eum se ştie, COl'oiu era con

damnat in lipsă b mull':ii. silI,ică pe 
viaţă pentru fapt"ul de a-şi fi ucis O 

Olătuşe. 

Judecându-se din nou procesul, ju
raţii botoşăneni l-au achitat din lipsă 
de dovezi. Toamna urma să se judece 
celelalte isprăvi ale bti Coroiu şi ale 
bandei sale. In curânJ urma să se re
dacteze ordonanţa 'definitivă. Coroiu 
a negat tot timpul, Cu in<.:ăpăţânarc, că 

"ar fi ucis pe cineva. Se pare însă că 
instrucţia a găsit elemente suficiente 
pentru trimiterea in judeeată fi ban
ditului pentru omlicidere. Coroiu şi·a 

dat seama că gluma se îngroaşe şi de 
aceea a pus la cale evadm'ea. 

CHEFURI QU DfHECTOnUL 
INCHISORII 

Ceeace preocupă Î1l momentul de 
faţă Qr'ganele judiCiare este descope
rirea întregei bande a lui Coroiu. Este 
sigur că tâlharul avea complici ne
arestaţi cari i-au uşurat li'l!iul în in
chisoare pregătindu-i apoi et'adarea. 

Acum ctltva timp, s'a instituit O an
chetă asupra modului cum era tratat 
Coroiu În arest de căt1'e directorul pe
nitenciarului, avocalul U stflchi. Acest 
director de închisoare era prieten cu 
banditul, juca cărţi împreună şi făcea 

adeseori chefuri cu el. Priclf!nia lui 
mergea atât de departe ilH,jt dădea or
din bucăfăresei să prepare bucate spe-

i evadat. ' 

I~TEROGARL\ FOSTULUI DI· 
RECTOR 

Imediat după evadarea Landitului 
s'au luat intinse măsuri de urmărire. 
Intreg aparatul poliţienp.s(~ a fost pus 
în mişcare şi poliţiştii şi jandarmii au 
răscolit cartierele periferice farn mei 

un folos. fostul direl'lor al iuchisorii, 
care locuia în apropien·.] gării, a fost 
adus 1u parchet şi supu" unui lung 

1 interogatoriu. 
I Deasemenea au fost aduşi la parchet 
şi memhrii familiei lui Ustachi. Ei au 
fost ascultaţi îndelung Je d, prim. pro
curor Adam. 

Autorităţile au dat circuUtri în toată 
ţara, arătand semnalmenteL' bnnditului. 

S'au iăcut razzii in diferite oraşe 

din i\Ioldova. Măsuri mai intense s'au 
luat la târguI Ştefăneşti, la Galaţi şi 

Iaşi. Populaţia din Moldova trăeşte 

zile de spaimă. Rămâne de vă:wt aL"um 
dacă Coroiu va reuşi să treacă gz'soiţa 
sau dacă nu cumva, îşi V.t relua vechea 
fui ocupaţie, terorizând fără teamă 

Moldova. 
Pentru prinderea lui Coroin prdec

tura judeţului Botoşani d institui I un 
I premiu de o sută de mii de lei. 

ftuerescanii din Arad se orU3nizează 
Organizaţia de At'ad a partidului 

poporu'ui, sub cond llCCI'l' \ li iSlinsu!ui 
General Adj. d. N. RttcÎes,·u, U (.ornit 
o vie mişcare în t.ot cuprinsul jttdC'ţu-
lui. . 

In fieca:'e sat se organi/~cal.ă corni-

I 
t.ct~ lom.unale, cari .in c!t:-,:ur3. ne .?OUă 
lunI de 71 1e vor TlOrni o 8erl./) 3,;;<1 ~,('tlune, 

P~tnă in prez~'n1. pestc 1 nu de arga
I nizaţii săLeţ;ti au inceput intens a ac
i tipa. 

1

, In toamnă se va ţine la Arad. COld!re
sul judeţean, cu care oea1,i~!llC \:OI' par, 
ticipa dela Burureşti şi din ~llt" oraşe. 

! mai mulţi fruntaşL . 
!I O. General N, Rădcscu, personal, \';.1 

,lua ('ontadui cu toate orf:~nizaţiile 
I d' , . 'd ~ '1 ' f '1 ! al1Uu-1c In rumarl e SI S alun c ne· 

I CE-sare. 
I . IG l?u.mineci ş~ ~~['bătOl'i, ~e ,"OI' .tin\.' i lntrunlrl poporale In centn~J~ ma! in
I semn~ie .. di~ judeţ. in colabol'<lI'l' cu 
! georplş~ll. ~1 la cari vor lua pm'tt toţi 
" (:<?l1l1ut.:alorn Frontului C,)Jl:;titutivnal 

dm Arad. 
Vom relata la timp, dc':ip!'~ a{ e~tt' 

în (runiri. 
l."n fapt Care ne bucw'(l foarle :~!.I!: 

e, oă ţărănimea i1!c!t'ţnlili Areul. COllitie 
şi plhă ae demnitate. Urilll'i1:ă paT!i
dul po,0onr!lli ~i ras Imn:1;>,.u mlliui 

I r'W':'('(7c,e la miscarea po:'r!iiă d2 acest I p.7rfid in Colaborare cu prlrtidu' ;;atin
I nal-liberal de sub condaCl'T?Cl ,Uui 

I (~'1eorţ!11f' Brâlia.,ml, ~el?~:B ::lt'n!i'lf'reo 
Şl respe ... --tarea C ,)!lstlfr!~;':':, 

I 
J Românizati fro~tjera de Vest! 
c!

I,1 După aiMea alarme date t~0 noi ş': 
. alt.e ziare IOC';J1c, nu s'a luat ni1.'Î-o mă
l sură pcn~ru românizarea flonti ... 'rei din 
',nemijlocita noastră apropiere, afară 

1 ~oate de nişte examene de fOl':nalitat:: 
, ţmutc cu scopul de a se asLup:l OChll 

; mulţimei ~i gurile rele. 

Unii domni, cari se bal pe piept in 
numele naţionalismului şi cari s'au co
coţal chiar in situaţii inalte, şi'al' pu

I ten deschide puţin ochii şi c(,lindand 
I 1 -,. ~. • I comune C ulll zona - sa'l 7lcem -- pe-

I ri('u!oasă, să se cOI1"iagă el), in unele 
comune pur minoritar.:', romanii abia 

I au În.cupul p~stori la v~t.:!, c.aci dacă 
! sunt Jandarnu, sau funcţwl13.rI p, T. T. 
i sau CFR au fost trimişi acolo şi nu 
~ depind dp localnicii, cari i, ar sabota 

CtH le SUl in putinţă. 

Avem şi astăzi (Jaud:it fie Domnul) 
comune cu primar, notar, impiegaţi, 

agenţi, dactilografe, toboş"r, învăţătorit 
moaşe etc. minoritari, deci ce am pu
tea aştepta dela aceşti oameni ai dato
riei, alta, decât să ne sabote~'e şi să 

Ailăm Cll multii plăcere ('â u.:i. Sâm
bătă, 17 .1ugllsi. orele f) scara, se 
l'a inau~ura deschidere,l Cei'cllhli Si/l
dicaiu7u'i Proprietari;or l 'rbani din Hu
Crrrf:'şii, filiala A l' eul. in c1âdirea TfJ:drll
lui Cmmwal. (f. Sa[oa/wl,.? (\'r;"al'li 
Românesc). 

Vinuri:e ceie m3i bune 
sunt vinurHe de Măderat 

3 

Moara Gabor din Năd!a( 
Batjoeura ce-o fac{' nW~lI'a Gahor din 

l\'ădlac întrece orire mal'1~jni Du pit 
câle suntem informaţi, sătenii cari duc 
grâu la aceasta moară, primesc făină 

stricată, proyenită din depozitul acestei 
mori şi pe care patronul, după ce o 
cerne a doua oară, o preschimbă cu 
grauI Ce i se aduce spre rnărinat. 

I Foarte mulţi ţărani s'au pbln",." că din 
faina dela moara Gahor, nu ese pâine 
bună. 

A vcrlizăm pe cci în drept, ca să 

bincyoiasC'ă a lua măsurile de rigoare 
contra moarei Gabor (,aJ'~ comite astfel 
de lucruri. 

Ne vom angaja şi noi ca s' o punem 
la punct! 

NI'. 1192 985. 

PrÎm[u'ia comunei Păl11i,;,u~ nou. 

PUblic:atiune 
Primăria comunei Pă,tli';HlI nou ţine 

lieitaţiune publică Cu oferte inphise 
pentru darea in intreprindere a zidi· 
rci de nou a grajdului tauriloc C'omu
na1i. 

Licitaţiunea ya avea loc în ]oC'alul 
primăriei in ziua de 13 Septembrie 
1935 ora 10 şi se va ţine in conformi
tate eu Legea Contabilităţii Publice. 

Păulişul nou, la 13 AUglist 1935. 

Primăria, 

Primăria comunei Dorobanţi 

No. 982-1935. 

Publicaţiune 
Primăria comunei Doroban~i ţine li

citaţie publică cu ofel'te închise şi si
gilate in ziua de 7 Septemvric 19:15, 
în sala de şedinţă a primi.iri~i privitor 
Ia următoarele iurnituri neCesare pen
tru anul 19;35-30. 

I. 
La ora 8. Pentru furnizarea hiirtiei, 

imprimatelor, registrelor, rechizitiilor 
de scris precum şi pentru compilctarea 

, căI"ţilor de legi, regulamente, lVIonito-

I rutui Ofi(:ial şi a Buletinuilli Oficial al 
judeluiui. 

I IL 
La ora 9, PenLru furni.carea mate

rialuh{i ,1l"('~ar la ilurni [1.1t, petroL 
lămpi, iiti;.~ ŞI stide de lillnpL 

III. 
I LU ora 10. Pentru ful'llizarca mate-

I rÎ:.J !ului llCCetiUr la rep3t'~lţ~,1 şi Între
ţi ncrea edifil·Wor proprieI a ~e<l comu· 

! uei, a hiscrtc ii, a localul'il.x sanitare, 
1 a fânt:1nel-or publi',e, a podurilor şi 
: imprcimuirca limilirultti ele an;male. 
1 ' 

IV. 

v. 

Prirnăria. 

Numărul l'iitor al ::iw',,z;zi illllG,71!c« 

şi ) Gura Safuhli '(, ('a aIJ·7n> la 1 Sr.>p

tembrie a. c. 
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. -. nIcI 
In timp ce d. Tătărăscu susţine, -

e drept, dela o vrememaira1. şi mai 
puţin, - ~'i. guvernul d-sale reprezintă 
şi tradiţia şi programul partidului li
beral, pe de altă parte, d_ Dinu Bră

tianu, şeful partidului, afirmă, sub sem
nătură şi în mod public, exact contra
riul. Guvernul actual, spune d. Bră

tianu, s'a îndt'piirtat de programul par
tidului, iar în faţa problemclol' ţării, 

el utilizează sistemul soluţlilor oda o 
zi la alta, {liră nici o normă, fapt care 
explică actuala sit uatiune dcosl'bit de 
grea. 

Pe aceaslă chestiune nu mai incape 
azi absolut nici o îndoială: d. 1 ătăr:lscu 
se- crede continuatorul marilor guvern~ 
din trecut şi executantur programului 
partidului) iar şeful partiJlIlui Constată 
-că actidtaka gtl\'0nmlul n'arc nimic 
de comun ('u programul organizu~iunei 
dela c.lrmă. 
Că dreptatea este de partc'a d-Iui Di~ 

nu Brătianu, iarăş nu m'li incape nici 
o indoială. 
Absenţa unui program d2 ansamblu, 

l'arc să coordoneze activilutca tuturor 
faclorilor guvernamentali, lipsa unui 
plan izvoril dintr' o concepţie unitară, 

a cărui executare să se facă metodic, 
toate accstea au fost mel'eu H'rifiC'ute 
de observatorii atenti ai tuturoi' tribu
laţiilor guwrnamentale. lHai ales in 
domeniul el'ollomic, aceste absenţe au 
fost şi mai bine constatate. 

Ast-Icl, in deslegarea pJ'oblemei ('0-

merţului exterior, pană hl un lfloment 
dat s'a crezut că biruitor va fi d. SIă
vescu, şi eă acel eare V.l demi~iona, va 
fi d. Strunga. LUl.'rllrile s'au petrecut 
altminteri. Victorioasă a ft}.SL soluţia 
d-lui Strunga, şi demisiunea elin gu
vern a semnat-o d. SIăvesl'u. \'ictoria 

• • nICI program 
acţiune 

A-

In 

I 
ac-easta. care arată c .. ' avem ptograme 
şi soluţii persanale, n'a dura~ nici ea 
mult. In curând a venit l'llndul ca d. 
Strunga să fie Înfrânt şi să biruiască, 
- cine? Se zice di tnstltutul de emi
siune şi alţi e~îţi\'a membri ai cabine
tului. A demisionat der.:i d. Strunga, şi 
a venit interimatul d-lui dr. Costinescu. 
Că din nou s'a dm'edit că ne aflam în 
iaţa unor soluţ.ii personale, rezultă in 
chip lămurit din faptul că in timp ce 
d. Strunga stăruia pc linia economiei 
dirijate, a preţurilor mel"imale şi a lup· 
Lei C'u specula, d. dr. Costincficu s'a 
dl!c1arat pentru libt'rlal.:) t:ontra preţuri 
lor 1l1uximale, şi a asigurnt eă legea 
speculei ve rămâne Jiteră mOaT,tii, Deo
potrivă de interesant de rc!evat este 
că, pe de O parte, la departamentul in
dustriei şi comcr~ului, s'a abandonat e
conomia dirijată !;li s'a prodmui'lt nece
sitatea libertăţii, pe de alta, un alt 
membru tot al guvernulai actual, d. 
Sassu, practică simultan cu ac{'astă 

inovaţie, o politică de severă dirijare 
a preţurilor şi a vieţii comerciale, 

Iată numai câteva fapte, din cari 
se vede dar cât de minunată est\:' omo
geni1 atea programatică fi guvernului. 
Adevărul enunţat de d. Dina Bră

tianu, este de toată cvic1enţn. Guver
narea actuală n'are absolnt nici un 
program, ci reprezintă doat' o scrie de 
nesfârşite dibuieli personale, cari liP
site de cheagul unităţii de gândire şi 
acţiu1Ie, se anihilea:;(i !;oi se contra
Carează reciproc, nereu'jÎnd să dea 
alte rezultate decât acele consemnate 
in publiC şi sub semnătur<l, de şeful 

partidului Care deţine puterea, pe cari, 
de altfel, le simte inln:(l:!,"j lilme pro
dllcătoare a ţării. 

.\jNDIlEP1,iREA,,:< 

D. Diaait.ie A. ... to .. esc .. 
.. ~ .... ~f .. po •• ă.~ • ... T.iiL. .. _ ...... A. ... d 

o şlire foarte imhucurătonrc am pri
mit de cUl"ând. D. Dimitrie Antonescu, 
fostul portărel la Radna, ('are in ul
timul timp a fost numit şef'portărel al 
Tribunalui Lugoj, a fost tranRferat ca 
şef-portărel al Tribunalului Arad, prin 
Decretul Regal NI'. 21.12 din 9 August, 
în locul d-lui Gh. Caraianopol, mutat 
disciplinar la Tribunalul Şlghi"oara, 
pe baza comisiei disciplinare a Trib. 
Arad. 

Cu această numire, s'a pus capăt stă-

1 rilol' de lucruri dela corpul portăreilor 
I din Arad, unde fostul antecesor a fă· 

eui atatea ilcgalilăţi. Noul titular, d-I 
A.ntonescu, fiind o pers-j<mă serioasă, 

hine cunoscută şi un f'uneţinnar de 
lllodel, prin prestigiul şi autoritatea sa, 
va şti cum să se compoarte şi cum să 
reprezinte accst oficiu. 

Iată dece, la aflarea ştirei acesteia, 
toţi arădenii s'au bucurat, dar mai 
ales cei ce cunosc pe noul porlA'i.rcl-şcÎ 
d. Antonescu. 

Să se ştie! 
Ziarele interesate, plătite de parti

dele contrare Fronlului C(}ll~tiiulional, 
publiCă tot felul de ştiri, menite li 
compromite mişcareapm'llilă de cele 
douâ partide, partidul pO,boru/ui de 
sub şefia iHarcş(~llllui At'erescu ş; par
tidul naţional-liberal, de sub şe!ia d-Iui 
Gh. Brătianu, 

Azi o minciună, mâne alta; sPOlmri 
şi inlrigării murdare! sunt ~ edate Ca 
fapte ce s'ar I,>elrece in sânlll eelor 
două partide, de că/re ziarele plătite 
de duşmanii politici. 

In ultimul timp, s'a seris şi despre 
orgalli=aţia m~('r(,scană dela C!rlj, Că 
n'ar exista, că n'ar urm,'! punctul de 
l'f'dere al şefului, efc. 

Toate minciuni sfruntate! 

Organizaţia de ClUj, sZlb preşedinţia 
distinsului fruntaş F. lliesr:u este una 
dintre cele mai mari orgw;jzaţii ale 
partidului poporului din ţară 'li ur-
111ea::â Cu neşol'ăire pe şef1l1 său, pe 
IHarcşalul Apcreslu, arţiunea şi pro
gramul aprobat de marele barbat de 
siat. 

Ziarele interesate, să pofteasCă şi să 
răscolească colecţia lor cu numai câ
tel'a Juni inainte şi l'or afla Ce·au scris 
atrmri despre organi=ajia de CIuf, cu 
prilejul intrunirii Prontului Constitu
tional! 
. Nu de alta, dar să nu se mai faM 
de răs, cu răspândirea ăsto,. fel de 
ştiri. 

Să se ştie! 

Banditul Coroiu s'a predat 
La închiderea ziarului primim vestea câ banditu1 Coroiu s'a predat 
El s'a prezentat, cu advocatul său Mănăstireanu la procuror şi 

a spus: 
Că s'a înţeles cu santineJa care îJ păzea la inchisoare, ca să fugă 

amândoi, făg[lduind acestuia bani. Au fugit prin grădinile oraşului, apoi 
au ieşit din Botoşani, cutreerând comunele din judeţ şi stând mai mult 
şscuns in porumbişte şi pădure, hrănindu-se cu porumb şi pepeni. 

Tip. CORVIN, AR-An. 

STRAttDUL ARADULUI 
o rusine si batjocură 

l\'ici unde nu să dovedeşro mai mult 
nepriceperea şi indolenţa edilililor 
noştri, părinţi ai oraşului acesta, decât 
in aspectul pe care îl prezintă strandul 
:Vlureşului. 

De ani de zile auzim povestea reclă· 
direi şi COi1struirei noului strand, dcmn 
de poziţia minunată şi avantagiul ne
preţuit şi natural al fluviului ce-l avem 
in nemijlodta apropiere 

Cum s'ar hotări însă condul'iiiorii a
cestui oraş, să inlălure şandramalele -
clozet, numite cabine şi toata lenllla
ria murdară şi putredă, (X': impodllbcsd 
strandul din Arad? 

Pentru aşa ceva, ar trebui puţină 

piele pe obraz, Care să roşească şi ru· 
şineze, când se abate pc aICI vre un 
străin, eare a vazut st.l"andul luxos şi 

modern din Oradea SdU '1 imişoara, un
de nu au apa Mureşului. 
Două paviiioane invechite şi ruinalc 

moş1.enite dela unguri, mlăposiesc o 
6ingură masa de jucători de r'-:l11jl, şi 

o IIlasă de ping-pOl!>'!" 1<11' scrvif"iul 
intreg constă din o lachi de inghcţată 

şi aha de zaharicale. 
Pentru baia de soare, o gro<lpă plină; 

cu murdării, hartii arml(;aie, coji de 
fructe, ,.-.au o ladă de scândurJ' putrede .. 

Un jumătate de milion Lei, cât reali· 
zează cel puţin ca vcniL un sezon, in 
loc să se utilizeze pentru {~onstruirca 

unui strand nou şi confurtabil, trebut! 
sii acopere dcfi('iLul cinema lografului 
»Corso« şi pentru salvarea lui Kornis, 
dl.' faliment. 

Nu cred oare Dnii doJla Primărie, că 
e timpul suprem şi au o daforinlă şi 

j{Jţă de cetatenii acestui oraş, să in
ceteze aceasta batjocuri publică şi m" ( 
şirle a Aradului, care să chiamă! 

»::}fnmd (( şi de unde .scot in fiecare ~~ 
an sute de mii din bZlzunarul publi. 

r1 
cului? 

il 
Câşligul ar li îndoit, c1cdardndu-se 

Aradul staţiune balnearâ - climateră) 
atrăgând desigur lumea la băile libere e< 

in Mureş, insă llU în cabinele-dozef şi 
in şandramaua ţigăncas.ă de azi) ullde 
câţit'a edili joacă r,~mp. 

Dante 6herman 

---------------------------------------------------------------------~~ 
~; .. t.. p ... ii •• c:~~\ 

Guvernul umbrelo;, 
• 

Mis1erul Dlenlinerii la pu1ere a unui 
guvern netrebnic 

Sub aCest titlu, ziarul,: .1li:ţcal'ea,{ 
din Bucureşti, publică urmatuarele: 

Am spus şi am scris încă clda moar
tea lui 1. G. Duca despl'c îml'rejurărilc 
tulburi şi nefaste eare au palronat adu
cel'ca la succesiune a d-lui Guţă Tătă
re~eu C'u toată şleahta amicilor foarte 
puţin onorabili. 

Opinia publică nu ui tă ca s' dll petre-

I Cut atund lucruri ciudate ~i ci'. ",ucee
sorui firesc, la carma ţării cat e 1 rebuiu 
SR fie preşedintele partidului dela gu-
vern, dJ. Dinu Brătianu, a fost in mod 
interesat eliminat. 

Instaurarea 1iraniei 
Dar pentru atingerţ'a neCUl'<lteJor ţe

luri guvernul servilismuilli avea nevoe 
de deplină libertate din partea opiniei 
publice. Aceasta era singurul ol:siacol, 
unic'a piedică ce le stătea in ealca ni
riidelegilol'", prin exercitarea unui se
ver con/rol. In această siluatie ciinc'iaIă, 
guvernul nu şi-a pierdut eumprltuJ şi 

a introdus imediat măsnrilr. ex«('pţio

nale. 

De atunci s'au scurs aproape doi ani 
de zile; cenzura şi starea d~ a,sediu 
n'au fost ridicate, iar Ia umbra lor pro· 
tectoare, cele mai fune'''Je planuri au 
fost puse la eale. De atunci trăim 
intr'o perioadă de plină tiranie, de dir
tatură dcghizată susţinută dc guvernul 
oamenilor » strumţi la cap" I care au 
ajuns astăzi simple unelte, 

FluvIul afacerilor 
Odată instalat la conducere, com!}

tia şi imoralifafea carI? inccpuseră dela 
guvernările naţional-ţărăniste, au luat 
o vajnică desvoltare . 

Afacerile s'au ţinut lanţ, pentruca 
să ajungl'Trl să trăim astâ:::i Înlr'lIn re~ 

~im de Complf'clă corupţie }i tleşăn
ţare morală, de sus pună jus. 

Jluşamalizarea Skodei a fost prima 
afa('ae câreia guvernul d-lfli Tătiires

cu i-a că=uf pradă. Acea-'>ilă panama, 
cu dedesubturi mult mai adând decât 
s'au putut arăta Până acu.m, trehuia cu 
oriCe preţ să fie închisă, inăb!lşită şi 

nimeni nu era mai indiCat pentru acest 
lucru decât sll1~arni('ul prim'-mi71jsiru 
de azi. 

După Skoda, afacerile au llrrJlat ne·u 
intr('Yupt, pentru a culmina astăzi cU ( 

critel'a ftlPle care arullcă tol mai mull u 
lumina adevărului. al 

.Jlctele vorbesc -.-Casarea sentinţei de condaHln~r;- a 
generalului C. Dumitresl'u este primul· j 

alt care vorbeşte dela sine. ;V[otivarea, 
superficială a deciziei Consiliului su·~a 
pel'ior de Revizie, miţwarea din coman·pn 
damentele superioare ale justiţiei miIi· C 

tare, care a urmat, Ca !]i recentul re- e 
curs ineficace al ministrului de justi- Ş 

ţie sunt fapte concludente. 
In moment-ele acestea se înecar;' e 

muşamalizarea afaeerii l.ralllifeJu lui c' 
devizele Băncii Naţionuk \Iad vino
vaţi din umbră, dintre care a căzut il! 
cursă numai dl. Tony Iliescu, cel ma' 
mic dintre a('t-~ţitia, luere.uă la mă 

buşirca cercetărilor şi anularea sune 
ţiunilor. 

Că sunt alţii mai implicati o de;; 
monstrl~z.l: sulident ţluntajul indrepta d, 
contra lor, a d-Iui Tony Ilil'scu, câru' vi 
acum i s'a promis insă~ scăparea. Vie 1 
preşedintele Senatului, după amenin 
ţări fulgurante, tace azi chitic. Astă fi 

justiţia a ajuns subordonată factoru
lui executiv. 

Guvernatorul R'iHrii ~aţionalc' a d 
misionat ostcnta tiv, pentru a para acu ŞI 
zarea: loYitură de maestru al afaceri SI 

lor. 

: 
laI' dovada eea mai eloc\"enLă că ad fi 

vara~ii vinovati sunt Î.n al 1/, part~ 

e<>t-e mellţ.inerca Ia nîrma statului 
unui guvern din "arc membl'ii de Irun -,~ 
t " - ( e au truwat cu averea statu.lu~. -

Guvernatorul Băncii Noţ/oHaZ" 
primul picepreşedillte al Seuatului {' 
110paţi dot'ediţi şi totuşi gzu'ernlll 
mai bucură de încredere. Dece? PeTl

d tru a scăpa pe marii Di1lol'ali. 
Vacanţa (ida conducerea Bândi N'a 

ţionale nil se împlineşte. Pentruce? N ,Ş 
se mai găsesc oameni capubili rn ţor II 
aCeasta? Sau pentrucă lm.:rea=ă iar·ş 
umbrele? nI. DiTm Brâtianu, şeful p 
tidt,tI.ui ,dela guvern are. c:Jvânlul! Dt li 
sf)lwarr::(!rea programatrra 1lU e S/i 
ficientă. ( 

Opinia publică nu trebile să uite c ~ 
astăzi nu putem spune mai mult. ins li 

ceaslll răsPllnderilor Va SU7ltl cuniml, 

Redactor responsabil: IOAN V ALAHU 
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