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Din nou la drum 
ă imprejurari vitrege, cari con~ 
Jitue condiţie normală in a~ 

uFţia publicaţiilor româneşti 
~ Iltr'un loc şi o vreme ca ale 
\}oastre, au dus la suspendarea 
r~emelnică a apariţiei noa~tr~ 
lhdemnurile insi ce~am pnm.lt 
~n atâtea părţi, au d~monst.rat 

ISP chip încurajator, ca sarcma 
fie ne~am asumat, trebuie re
dbati spre a fi dusă mai de
\arte, in continuitatea unei cre-

: Sbţe din care am făcut teme::.e activităţii noastre, aci. Este 
a :redinţa că diversitatea de 

tx.presie a spintualităţii, fecun~ 
lează mai luminos lupta intru 

·,ine şi adevăr. Locul nostru, 
!Bte astfel liber alături de e

eorturile ce se fac de către ta
raraşi mai vechi pentru desfun

larea drumului în spre lumină 
;1 sufletului românesc. 

te-va percepte de bun simţ şi 

de hotărnidte posibilităţi, va 
continua să se situeze prin 
muncă. şi linie de conduită, în 
şirul de publicaţii, cari au ceva 
de spus, şi de lămurit. 

Pornim din nou deci, pe 
drumul de iluzii şi de făgă~ 
duînţe cari nu prind cheag, fă
ră credinţă şi inima. Cu aceste 
vom căuta să pătrundem în i
nima şi credinţa acelora pentru 
cari iluziile şi făgăduinţele zilei 
de mâine, au rămas singurul 
ostrov luminos în mizeria cu 
cu atâtea feţe a vremii de azi. 

Cât priveşte programul no, 
steu - pe plan practic şi preo~ 

cupările de imediata actualitate, 
acestea se vor lămuri in cursul 
viitorului, prin ceace suntem 
ţinuţi sa realizăm cu mijloacele 
ce ne stau la îndemână. 

"INAINTE" 
· It De aceia, cu re apariţia sa 
dttarul "Inainte" animat de câ
n. 
d " _~~~~~ __ ~~ __ ~~-_____ '~ __ '~"~ __ ~'~"._M'~.~~-~~~~ 
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Inseninare morală 
, I 

ro Un scrUtor acaraderizat vi818 I suni pline locurile de osândă ale 
6'lOciet!itH româneştJ de după rA- wmU. Sunt pline judecăloriUe, 
, d,ofu. prin cuvântul întunicar.. sunt pline spitalele, ~u~1 ~lin~ 
"îuv6ntul 8 fost bine ales- Căd lazllurile, sunt pline carclUmile ,1 

~mânn după infAptuirea dorului temnitele. In schimb unde bise 
tll)e unitate nationali şi teritorloJi, rlciJe sunt pline de credincioşi 
ll'JI loc si lnaugureze o epocă cari 8scultă de Dumnezeu şi Iri. 
~,lnnino8si de bucurie ,1 prospe- Iese după pra~la Sfinlelor Scrlp
·~itate spirituaii şi materio18. 8U turi, acolo e pace, linişte şi fe-

luferlt o lnfunecare a conştfintei I rlclre. 
!norme pe urma căreht s'nu des· Ad sântem. Avem inaintea 
• nfuil 'ŞI s'au manifestat liber noastrl .lal8 şi moartea. "Pu-

:Zoate Instinctele şi patlmUe ani. ş-am inaint«J voastră viata fi 
)ţIlalice din om. moartea, binecuvdntarea şi bld· 
5i~;~poca aceasta se pare insa, .tămul, binele şi răul", zice 
· .. ~ a Intrat In agonie. Am ojuns Domnul şi ne Indeamna si ale. 
~.,' conşfiinfa riului. Incepem să gem vlof8. ca si vină peste noi 
~le dăm seama ci o fară ca ,i binele şi binecuvântarea. 
ab familie. nu se poate clădi pe Epoca de intun€care este pe 
!1lltdncfunf, d pe forta adevărului cale de a se prii buşi. Răsare 
1 ,1 a moralităţii creştine. In zare ,i sirilllce Inaintea ochi. 
t t Ori cu cine schimbi două vorbe lor no,tri O lume nouA, o lume 
· despre mersul vremII ,1 despre mal buni ,1 mal de omenie. 
.Pclnstea oomenilor, indatA ajungi Dumnezeu îşi Întoarce din nOu 
u\a concluzia: lipseşte cinstea, lip. fata Sa peste noi, (or oamenii 

,ir8:~t~ viata morală. Chiar şi ~el incep si.şi îmblânzeascA şi să. ,1 
fGl I,i dau seama de acest ral4 

JEtf doresc o indreptare ,1 o îm. ImbunataleascA moravurile cu 

bunătiilire a moravurilor din viata concursul harului Sau. Se lumi
""oastri public! ,i personală. neazA din nou privirea noastră 
It SAnaem pe calea reculegerU fi il'lma Începe să bată în ritm 
Constatlim riul ,i ne doare, - nou, _ In rUm de Iubire, de 
"edem binele ,1-1 dorim, = ceea 

O'ee inseamnă cii suntem pe ca- dreptate. nădejde şi unire. 
a.eapodinleL Semnele se arală Incepe epoca de insenlnore' 
{le toate drumurile vlelil. Incep morală. In care fU oamenilor n5-
~llmenU să yorbeasc8 cu mai zuesc.5 de9le şi fii ai lui Dam
~uJt respect despre Dumnezeu nezeu .•. 

15:" })işesc spre bls·eric5 din ce 
'IR ce mal multi ,i cu fot msi 
°mu1tă credlnUi. Se desluşeşte tol 
p"af bine in urechile noaslre ape. 
lui Dumnezeului Mantultor~ care 

..ae chi.mi la sfinlenie. ,1 m8n
hlJre: • Veniţi la mln. 10W' • fici unde SUnt gonle bisericile 

t 

Indr6znili fiilor J Păşifi cu 
incredere şi sinceritate p. scara 
desăvâr,irii morale şi v~ti ca· 
borî in Rominia bucuria raiu' 
iului fi f.ricir.a fmpărătiri lui 
Dumn,Zfu. 

Visarlon 
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Cronica tnviţitcrilor 

Impunem dreptul la viată 
Fapt divers 

Sarea care fecundează viata 
.ste faptul div"s. Minuscul fi 
prins In graba unei clipe. amă
nunte din cărarea ,xistenţei ome" 
neşti, eate adu. sub ochii noş
tri de reporterul abil, in ch~ 
narul unui titlu pe două co· 
Ioane: Un tânăr îşi impuşcă 
iubita apoi •• sinucide, an cdin« 
turbat a muşcat o pisicăt o 
vacă şi ir~ispr~nc. săteni. o 
Iată bătrână violată, un şom.r 
u culcă sub rotil, trenului. trlli 
copilaşi abandonaţi d. o mamă 
criminală, - intr~ un pact inter
naţional şi un uragan atât de 
indepărtat fncât par' că nici nu 
ar li coplfşit regiuni intregi. 
fac zilnic. variat şi de preţ, un 
ziar. Şi în josul fiecdrei ştiri. 
atributul care co"damnă, jude
cată tlftmeră ,i, -dtl supra/afd, 
ca o poruncă ce .e cere expri
mată uşor şi laconic: uictimaîn· 
humală criminalul aredai, fap· 
tul se anchetează. 

Revista "Şcoala vremU- Il a
nuntat nu ştiu In care număr. ci 
pune la dispozitie o rubrică pen
tru a inregistra păreri, propuneri. 
soluUunl, cu privire la salarizarea 
noastra. Bine a făcut c' a deschiSa 
o, dar până acuma n'a Inaugu' 
rat o nimeni. Incepem şi noi in 
coloanele acestui ziar I care este 
un ziar de luptă, ca să desbatem 
aceiaşi problemă care ne sufocă, 

Mai Întâiu eu tac o mărturisire: 
n'am crezut w'odată şi continui 
să nu cred că cinel'a se fine de 
vorbele noastre. Maldărul de de
ziderate, ori cât sunt ele de 
drepte, nu ne este luat In con· 
slderafle. cu atât mai mult nu 
cred că va da cineV8 atentie unor 
sImple propunerf, ca cele care 
se 'for formula, tie aici, fie In 
coloanele susnumltei reviste. 

La congresele noastre judetene 
şi generale se desbale problema 
salariziiiril cu o neîntrecută artă. 
insă rămâne doar desbătutii. A. "em 
aici. Ia Arad pe d. N. Crisle~ 
tost Inspector şcolar. un expert 
In această materie şi pe care.l 
auzim intotdeauna la congresele 
Asoc. noastre Judetene, expu· 
nând in chip magistral doleantele 
noastre, evidentiind cât se poate 
de plastic nedrepti'itiJe la care 
suntem supuşi. Este insi cineva 
ca să.l audă. este cineva să·1 
Inteleaga 1 A făcut cineva ce.am 
cerul ,i cum om cerul noi 1 

nostru preşedinte şi nu putem 
să-i pretindem mal mult. Că n'o 
sA ne dea leafa dumlsale, casa 
dumisale. averea dumisale! Des· 
tul de frumos ne vorbeşte dar •. 
răm8nem cu vorba. 

Noi tinerii (si nu ffu acuzat de 
tineret /) avem de suferit mult 
mal mult. Asistăm la deflnillvărf. 
Înalnlări, cu bratele Incrucişate, 

dar lenta rămâne tot la 2200 leI. 
Ne·a tras pe sfoară anul trecut 
Excelentn Sa Vistiernicul cu o
chelari, cu frac decorat ,1 cu 
falco, spunând că ne aplică o 
"curbă" doar pentru trei luni, 
dar această mincinoasă măsură 

s'a permanentizat Ne·am adunot 
noi aici la Arad, am sblerat, am 
dat din mâini, dar degeaba. 

Ca să se vad! cii noi linerU 
suntem supuşi unui regim spe
cial de salarizare, fac o soco· 
teala: 

La numire am avut 3200 lei 
luna.r~ 

Ast!zi avem 2200 lei lunarl va 
să zici o diferenfă de 1000 Iei 
şi unde mai pul. cA suntem ,1 
definitlvi şi cu gradnfU.· dar nu 
s' au luat in buget. 

Prin urmare era mai bIne când 
era mai r!u" căci noi suntem 
proscrişi să imbătrânim cu 2200 
lei pe lună. dacă nu s'o găsi 

vr'o secătură, pretins mare finan
ciar, Cft si ne mai' roadă şi de 
aici. 

lală deci Interesele noastre ne 
dJctează C8 sa pornim o vlgu. 
roasă actiune impotriva mlnciu • 
nei şi Il falşel morale de stat. 

Nu sunt bani, credem şi o ve· 
dem şi noi, dar cerem si fie o 
fărâm8 de omenie. 

Nu e creştineşte ca altii să 

Şi totuşi Inchis in scoica a· 
cestor întâmplări diverse, stă 
in coaje tare sâmburele de ade· 
văr. de .uferintă şi de tragic. 
carti ,ste omenescul veşnic cald 
însângerat fi aburit de lacrime. 
al vietii. 

De aceia când vezi faptul 
divers. cuprins în coloanele de 
intins paralelism al gazetei. 
călător precipitat. nu·l ceti prea 
stăruitor. Al putea să vezi. cu 
ochi de artist şi inimă biitrână, 
cum în dosul fiecărui fapt de 
cinci linii garmond, stă un sul
let, cu ochelari de lumindt po
vest, adevărată, de viată şi de 
inimă sdrobită, Ce le faci atunci 
cu ochelarii. tăi. auriţi fi cu 
inima vârtoasă 1 

Lasd deci faplul divers sd·se 
întâmple, ca orice intâmplare, 
in clipa lui fatală, şi nu I cer· 
ceta: să·ti pară binll că nu IIfti 
nici una dm aClste întâmplări, 
ciudate, tumate'n lacrimi şi Iy. 
notypuri pentru desfătarea in· 
struirea fi moralizarlla mea ,i 
a domnii; tale •.• 

Titu Drumaru 
~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 

Mai avem pe d. Boariu, con· 
ducătorul nostru, om destoinic şi 
deslul de activ. cnre ne vorbeşte, 
ne conduce şi Iar ne vorbeşte 
mereu, ori de câte ori ne adunăm 
şi la Arad ,1 prin judet şi la sectii 
şi pela subsectii. dar făcu'-8 
cineva ce Il spus Domnia.Sa 1 
Om e, venerabilul şi bătrânul (C.ntinuarll in paR. II.) 

Două schite veşnlcia aibA, un s\lflet de pl~ 
mAntean trudit • • 

Pleacă "Gheorghe b.ci" "Oheorghe bacl-, cu Inima 
diluat! fa laferlnţe, ca ocbll ro

ce tşl juclu dansul de umbre, tunjl11 ta lIcirlrt fosfllresceote, Prlvlrea-I ciuta fix fa uughe- I 

nd de SIlS al carnerU, deslegare 
enlgmel. ce aVl!a sA o treaca in 
câteva clipe nomal. Profii al, cu 
linia subtlatl, iolamlnat de sfAr
,Itai apropiat, pastra tncl ceva 
din caracttral IIpru energic ,1 
activ al oDul om care incheia 
de.acam locoteiile vieţII. la a· 
proape ,asezeci de aol. AVl!1 tn 
urmă O exlsteuţl agltatl, cu 
succese trecAtoare to politici, 
ande luase odlnloarl ,1 un mao 4 

dat cu votarl româneşti pentra 
stăpânirea de eri. Reu,1 si tocro. 
peatcl şI ceva avere, din care 
IU mal rlrnas doar veltrgi!le_ 

Acum locuIa o camerA din 
fandul curţii, tn care il tlntulse 
la pat, de· vre--o ,ase şapte ani 
o bOllă crudă. In jura"1 m'zerla 
creştea tn mormane de ruturi şi 
hirbtlrf. lncăper~a era tlxltă de 
mobilA vecbe şi câteva fotolII 
aarlte. Pe masl cutii ,1 bartll, 
bani măruoţi, ,i chibrituri, o 
lampi de buzunar, una de pe
trol, cu ab,jourul indaotelat ,1 de
corat cu lilaete mici de tOleraşl 

De fondal mat. rşi ia in spinare boceeaaa de In-
MIzeria tril a agresivI, duhnind minA, ,llşteaptÎ supremul tlgula, 

,1 colcAltoare. In geam atâruau peutru plecarea In eternitatea. 
trei clorchlue de struguri, inel care ocrote,te total. 
de .. tA toamnA. Peretlf erau a· 
coperl1i ca IcolDe .flote, cea- O pove.te 
somlcul c1Amplnea ,chiop. Poveltea unei femel, oricum 

ŞI tn acest mediu se stlnlea, al ciata si o tof1tt,ezl, le rezu
părAslt de toti, In camera ndo- mi la menirea el, Care eate ia
cllzltl, cu rudele slrace ce-' birei. 
păzeau sfârşitul pe la geam ari, Intr'adevAr, 10lrta tlnu1 bărbat, 
acel care fuseae odlnloarl domnul prin maltlpllcltatea rolului loclal 
deplltat MAria Si. pe care elte chemat sA II to-

Astfel Incheia cineva ta singu- depllneascA, diferA ,1 poti lUI 
rătate ,1 umbrlt o viată care a oricare detUo, el apare distinct 
vAzut totuşi ia jarul el atAtea şi Ilogular. CItă vreme, plitrAod 
Itrălaclre şi risipa. Ceuul de o Dotl comudA. femellet fie Ma
act este ceasul recull!gerll, al a· dame Bovary, fie PeDdope, aaa 
dunAril de pe armA a lucrurilor numai aceastA apariţIe, putin 
lumII, pentra plecarea Cel mare. moleti, cu teDul tia ,1 ochI vii depe 
Au eşit ,1 Itelele. Deatltla ani, promenada d~la ora şapte leara, 
de când stătea Imoblllut. per- toate au tlmbrul comaD, care le 
deaua todintatia nopţII, ce atArna poarti la Icda, destin al che. 
dt&lupra copacilor din grAdini, mărII lor. 
U eri af. de familiarA. Azi, a-I lată aşa dar, doamna .uJn
celea,i stele reci, nolaerA .A la teana, ni femeie de treizeci de 
ta primire pentru arcuşul pe rl- aol, tot vioaie, .printenl ,1 dul~ 
le carate, spre a vehicula tn ce ca o pipu,e. 
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atb& dela 20.000 IeI In IU, Jar 
noi 18 murim cu 2COO Iei. 

Nu cerem să ni se merea.ci 
leafa, 0'0 cum s'a strJgat de pe 
wemea mihalacJsmulul şi până 
astăzi, ci potrivit timpurilor grele 
prin care trecem să ni se dea 
afiU ca să nu plesnim de foame. 
Să se fixeze un minimum de sa
lariu membrilor corpului didactic 
primar de 3000 Iei lunar. de care 
s8 nu se poală atinge nimeni. 
Să Inteleagă odată toll cel cari 
vin să ne guverneze, că e impo
sibU s8 se poală ataca această 
sumă şi dacă se ating de ea, 
atenteaza in modul cel mai cri 
minal la viata noasleă tizlc8, Nu 
mă prIveşte cum o sa fim ioa· 
Inteti, dacă se va mai gândi ci
neva şi la asia, dar pretindem 
fără tocmeală, ca să ne t.ie re
cunoscută ca drept de existentă 
această sumă. 

Tinem la demnitatea noastră 
de oameni şi nu vrem ca să ne 
lot miloglm mereu, cerând. Sta· 
tul român nu trebuie sa aibă 

functionari milogi şi cerşetorl, 
fie el şi in slujbele cele mai 
modeste, ci plini de demnitt'te, 
Să inteleagă Statul acest lucru 
şi să audă şi cei cari ne sfj· 

deazi CU zecile de mtl pe lună. 

Nu e moral ca unU si se Iă· 
filie In lux, far alUI să moară de 
foame. nu e omenos ca unU 
să.,i poarte maruntaele putrede, 
in urma abuzului de traiu bun, 
pela Karlsbad, Kissingen, Suedia, 
Lldo, etc., iar aUii să nu poată 
sa Iasă din comuno cât e vara 
de mere. 

Cine .,a avea curajul s~ ope
reze bubolul acesta infect. dând 
întregei functionăriml de stat sa· 
tisfaclie şi amploare 1 Căci
o vedem şi noi - nu-i frumos 
să tot sberăm la foate COn gre
sele că suntem goi şi nemâncati 
şi dorim cei dlntâi sa se termine 
cu tragismul ăsta dăscălesc. a
juns ridicol. 

Suntem o Asociatie de 40.000 
de oameni (ne' mândrfm mereu 
cu acest formidabil efectiv) şi 
Ono Asociatie are drepiul şi este 
autorizată să- şi spună rar şi a
păsat cuvântul in această ches· 
tiune, Spune 1, domnule Ţonl, ori 
dac8 nu, pleacă, demisionează, 

ca noi să ştim ce S3 facem: ori 
desfllntăm această Asodalie, ori 
ne mişcăm şi prin glasul el im· 
punem dreptul nostru la viată I 

ION MARA 

Am .aZlit " omll' zlleL 
C. orbitele adbncl şi iura ln

tredeschlsd, p,ivind In Eol şi 11. 
vid, - este altminttrlomul banc/-
10f. Când tl vezi te intN bl In 
mod re/lex, dacd nu scoate un 
bliceae sau nu te la de piept? 

Vtne de unde va din stepa un
eureascd, dlntr' un oraşel In care 
purtând masca unui nume ma· 
ghiarizal, şi prIn desuetudrrze, 
uitând oproape lImba mat-ma. 
lacea pe advocatul fard clientela 

Dupa CI au plecat marii IlJpta-
1011, a ramas pe teTen dânsul, 
ia, cei câţiva oameni de bun Simt 
les' au ferit din cale. De-acum a 
ramas staptin pe acest biet col' 
de ţardt in care tfoneazd lenar, 
prttenţtos şi stapân absolut. 

Omenirea şi alt/el este sdpJtd 
de rele, duhul anmhlei plute~te 
de, alungal continentului: cel buni 
sunt apatici şi supuşi ca oile. 
El ştie acpasia prea bine: raul 
este ca sd tragd profit airt el, şi 
slabiciunile aitota fi servesc cle 
piedestal. 

Ţara a revinit astfel la stările 
de acum zece an~ cu o schimba
re totuşi; atunci elam mat tineri 
~i ţara nadojduia. De· atunci am 
trecut o experienţa ~i suntem mai 
saraci cu o ilUZIe. Credinţele mul
tora au fost strivite sub calcâlul 
vremii, şt stdrile. publice sunt cu 
mult mai serioase 

se menţine 
Svonurlle tendenţioase TOrn spulberate , \ 

, \ 

Unele ziare care şi,au luat in arăta că acordul capătă o ne 
ultimul timp sarcina ingrată de tfptată amploare şi care , 
a sabota actiunea pentru norm a- spulbera svonurile tendentioa 
lizare a vietii constituţionale a· de mai sus. i 

nuntă de câteva zile că acordul In gen ere se obse2lrvă I 
mareşal Averescu4 Gh. Bratianu cercurile politice o rezistentă { 
ar fi perichtat. ce in ce mai puternica şi D 

Suntem în măsură să arătăm organizată fată de orice tendh I 
că n'a intervenit nimic care să de a se imprima vietII noaSi 
lase măcar să se intrevadă aşa constitu1ionale directive şi mai t 
ceva. sordonante decât acelea de pA 

Dimpotrivă, zitele acestea se acum. 
vor produce evenimente care vor ~ 

, / Q'IJ;JIJJ' $ , • u ,,/ ." S ...., se .... 

INFORMATIUN~ 
. cu 

- In seara zilei de 16 lanua· - In vederea punerii in::: 
rie a. c. se va da tn sala Pala- plicare a legii pentru pregătin . 

1 I C I l d .c. '1' ă . d I sa tu u u tura un concert e Cd- premlltar, pe zIUa e 15 anu 
tre Asociatia Corală a invălăto· rie c. vor lua fiintă in cuprin~ a~ 
rilor foşti legionari din Cehoslo· judetului 11 centre şi 33 de st ~ 
vacia subcarpatină, cari vin in centre, de pregătire premilitat 1 

. . de. turneu de propagandă in Româ- comandate de ohterl e rezerl ţ' 
Il 

nia, pentru cimentarea legături- - La 15 lanllarie c. va re ch 
lor amicale şi patriotice intre part! t" Capitald ziarul ... Dac/fi ve 
aceste două fări aliate. sub conducerea dlul col. A 1 nE 

Acest cor va concerta in ora- voianu. Ziarul va fi pus 1" sll In 
şele Oradea, Clui, Bucureşti, ba Ideilof profesate de o Erupa 
Arad, şi Satu·Mare şi in afară POUtJCd. . 

nl 

Fierbe căzănufu ... 

Cei huni ca,i Inca nil zac la 
pdmânt, ca şi cel puţini cart nu 
au pierdut iluzia ani/or de lupta 
~i de desncldejdi, sd facd rugll
c/"ni Celui de sus, să ocrofeascd 
Iara, fllrd ollzont, fdrd rideal şi 
cu atari v:rtlJţi Ilrcate in fruniea 
treburilor Ob3t~Şt/. 

Januarit 1934 
At 

de cei 45 corişti învătători. va - Se observă o tendinfă 6 s~ 
fi insotit de mai multe persona- urcare a pretului porumbului. V va 

lităti marcante din viata ].mblică neri s'a vândut pe piata Arad!. ~ 
a vecinei noastre aliate; prin- lui, cu 220 Lei. ! pt 
tre cari: Preşedintele socoliIor - La Galaţi, femeia Mărioili 
cehoslovaci, deputati; reprezen· Manole, a trăit 126 de ani. : de 

La Arad vom avea alegere parţiala . - -V6 • ,. $ ,,"" 
tatii presei, ai Ministerului In· - Luni, 1 ,ianuarie c. orele! 1 
strucliunei publice etc. p. m. ae VI celebra In C.tedr~ ~~ 

Deputatul Mihail Măreuş, pre
şedintele organizatiei liberale din 
Judetul Arad, a fost numit de gu
vern ca censor la Banca Natlo. 
nalo. 
Aceestă numIre fiind InconpatibilA 

cu demnitatea de deputat, Dsa a 
trebuit să demisioneze din Ca· 
mere pe ziua de' 1 Ianuarie c, 
urmând ca in locul său să fie 
proclama' de deputat alt candl. 
dat de pe lista II b era I ă. 
Cum însă in acest Judel toate 
locurile' au fost luate de guvern, 
urmeazii ca să se facă o ale
gere parlială. pentru alegerea u· 
nul deputat. 
,.., DupA inform _'iife ce 
1. detinem din locuri 
oompetente, la aceastA 

A de.clns in urbea aceasta, 
na de mall' intr'o mllntlluţl sub· 
tire, ,1 putlo lofrâoti. Azi ute 
O femeie rotu j tl·n forme, cu 
ochii lamlno,. ŞI cu zimbet de 
mUlţumIre. E imbrlcatA cu o 
bllnA scumpA ,1 gre., eate ele
lantl fi expansivi. 

Intre douA date s'a scurl vIa
ta el, cu urcu, tncet dar sIgur. 

A fost tntAI funcţionari la 
Cua Cercua", unde • devenit 
amanta ,efulul: un bltrilor bo' 
nom. I .fl~l g~neros fi rectJoolcl 
tor. A trl t cu el vreo cAtva aol 
.nl ,1 I lUr,'t prin a-l lua de 
bA bat. Putlo după aceea el 
moare, lbAod-o VAduvA, cu pen
zte ,1 UD Imobil .• citva spre a 
fi II guratA pentru ziua de mAlne. ,1 dtlluf Ipre a patea din Icut 
adApost si .1~Bg! printre băr
baţi, pe cei mal cu dare de mAoA 
,1 tloerl. 

AC1lm eate liberi. Prlttettol el, 
un angro'llt bogat a dat faliment, 
Jar dAosa '1-' relaat IIbertAtu 
de acţIune. S\lrAde de- acum 
dulce ,1 lipit tor. eul vr~a ŞI ful
gerA cu o privire de IndlferenţA 
pe cel care nu. promite prea 
mult. . 

Z oa de mlne, 'n v~a1' doamnei 
D~ Ita işl a,tt apti eroul care IA 
pllOt:>8scl mal departe dl!st!llul 
~\lel de eri ş! de ahlt~erl. •. 

TUu Drumaru 

alegere .or participa 
trei partide. 

Astfel, s'a an unt at 
pAnA În prezent 1) par
tidulguvernamental 2) 
nal.-tirAnist 3) averea
can. 

Despre desemnarea persoa· 
",dor ce vor figura pe aceste 
liste vom relata în nr. viitor 
al ziarului nostru 

Tot din locuri bine informate 
mai aflăm că alegerea va avea 
loc la mijlocul lunei Februarie 
In acest scop deschiderea Ca· 
merei se va lua măsuri urgente 
pentru fixaTlla unei date foarte 
aprOpiate, . ' 

Dar, plecarea din Arad a 
dlui M. Mărcuş. provoacă incă 
o vacanta. Acela, a prezidlului 
organizatiei liberale. 

Lupta pentru această demnitate 
pare a fi foade mare, deoarece 
sunt mai mulll candidati. Dăm 
deocamdată două nume: Dr. Ma
nolescu şi N. Păuşeşti, fără să 
pomenim de Bite 2, puse În 
combinatle de localnici. 

Ca lupta pentru preşedentie 
să nu degenereze Iar solidaritatea 
partidului sii nu fie sparlă, cen· 
trul a Intervenit cu o măsură ur 
gente: in timpul cel mai scurt 
să se convoace congn:sul Jude
tean cu S8 fje ales noul preşe. 
dinte 

Numai că aici se cam poate 
aplica vechiul proverb românesc: 
Socoteala deacaso nu se potri
veşte cu cea din târg. 

Şi despre aceaşta moi precIs, 
in nr. viitor. 

\ •• rc d $ ,.rc ..... U$ __ 

o vânătoare în regi
unea Bădăcinului 

Ştiri politice 
In vederea alegerii par

tiale ce va avea loc la 
Arad intre 15-20 Febrllarie 
c. organizaţia averescand 
din acest judet anunţd o 
mare propagandă. 

III 

Parlamentul Îşi va continua ac
tivitatea Începând dela 23 lanu. 
arie c. 

• 
Guvernul oreanlza/iel Merale

guvernamentale din judetul Arad, 
se va ţine in ziua de 20 Janlla-
rit c. 

Domnul Nicolae Titu
leacu, ministru de ex
terne, va reveni in tarA 
numai dupA 15 Ianuarie. 

..... SOL . n '$ . -• 

Având in vedere importanta ortodovl romlnl din Ar.d, G 1: 

1 • .. ă t' nunla d,oarel Eueenla B~'e""'" naliona ă ŞI patriotic a aces es fllca d-lal pr!m;'pretOf V. Barlt ca 
vizite in oraşul nostru, credem că cu d~l Lt. lont[ M Cdprotu ~ 
toti românii vor fi prezenti la a- Legluoea Jand. Arad. I 
cest concert. Slllcerlle noastre felicitărI! ',_ 

- In cursul anului 1934 - Socielalea sportivd aL 
s'au Inregistrat la primăria ria-CFR va da la data 4 
oraşului Arad 1127 de naş- : t 

terl tatii de 1233 decese şi [19 Ianuarie, tn saloaneJ 
802' cununii, fafă de t03 d'- I Cercului Romt1nesc un ce, I= 
vorturi. I dansant. dOI 

fcn~ 

ar _ '1 _'1. -... ~ - - • , u _ .ruJ • 
v v v $476 eu , • $ < blol 

Pensionarea preotilor sând sumele Integrale, flŞfI (:rl: 
bonurUe erau recompenzale s~. ,., 

Ministerul cultelor el intocmit la sulă. Adică un câştig. ce ~]a 4 

un proecf de lege, care ar fi zulta din diferenta dela pretul (asle 
volat in actuala sesiune paria. cumpărare a bonuriJor, PQn~Cin 
mentară din oficiu a clericilor. Intermediari. in spetă notflrU. dici 
Până acum, nu exista limită Prefectul de judet, fiind JnfO~~~ 

de vârstă pentru c1ericf, jurls- mat despre aceasta, a .~jsPUturtl 
prudenta Casatie! prevăzând pen. deocamdata, suspendarea a11mU 
sionarea numai in cazurile de :s notari din plasa Chişlneu.C,eşfE 

Aniversarea constatare a unor infirmităt! dispunl\nd facerea unei encheJunl 

pentru descoperirea tuturor 0tPăd 
1\ TI· R ..... · grave care sa facă pe preoti ~i ru ' 

"
.1. Veamu Ul omanesc d lor cari 8U traficat cu bonurUcr'ln laconl neapt! pentru seniciu. 

"Neamul Românesc" ziarul Proiectul intocmU acum pre. deoarece se presupune că ar 'a n 
d.lai prof, N. lorea, a tmplm.t vede limita de vârstă la 70 de ,i unU percepfori. se 
30 de ani de la aparitie. E o ani, când pens/ooarea se va face Nof, 1 am ruga, ca, cu aceaste !Il€Z, 

vO, sta resoectabild, mat ales la din oficiu. caziune să binevolascA a enche r:~~ 
no', unde un ziar trebuie sa ln- Proiectul Il fost eproba' şi de şi pe clientul nostru dela Socodo toL 
timp/ne aUltea dlflcultaţi. SI. Sinod. Nu In chesll1 de bonurI. AIsă j 

Sub forma de rtvlsta la tnce- ăsta alte dosare. Or, n'are Clcell 

i .. 1 .... 6 ... ' ............. ,.., ... • ..... ., ........... -..._ ... " ... · ..... -..... ·•• rejul1 -- Vom vedea noII :"Oi pul ma apoi ca zlal sdptdm(1- faCE 

mâna', apoi Zilnic, .Neamul Ro- T afle c Bo...... T a 
mdnesc. a avut lin rol ho/tirtitOf r unu - s o li sa'" t' ... g~IU 
ŞI activ t" publiCistica românea· riIe de impozite Manifestaţie : .. :ă~~ 
S.:dt era tie condltcatorului sau. 
care e ° ptrsonalitate proeminenta Se ştie, că anul trecut (une- tn onoarea d~lui MussoIin F 
a tJaristiclt noastre. tionarJi au primit salariile restante ;Ou 

Opera culturala şi naţlo"ala în Bonuri de Impozit pe. cari D!u Roma nI se comunlcJ SE 

Duminică va avea loc in regie infaptUltd d. acest ziar. multJ apoi cel mal mulli le·au vândul cele brat la TorlDo anlversarteste 
. · I peste 100 000 de persoane,cu 1 

unea Bădăcinuluf, o vânătoare sd fie şi pe mal departe cOflti cu preturi ridicole. . blmolulul dl,cur, ta care OUctieste 
organizatii de d Ionel Pop, fost nuatd; }opt pentru care noi, ft- Profltând de aceasta "bun5. 0- a aoonţ1t ca falcismui inţele.lari 
vice preşedinte 81 Camerei. comandam pubircuilii ca sa spri- cazle" câţiva nofarl, cari au avut să meargă Dumai pe propriU ucid 

La această ,âne'oare, proec. jine şi de acum 1nainte ,.Neamul restante de impozite in comunele sale pIcioare. ,păsI 
fată de mal mullă vreme, vor Românesc". lor au cumpăralhonurl pe cari O Stuace, lecretaral gener'i

ce4 
, al partidului fascist, I rostit c ocu 

lua parte o sede de amici al le·au depus In comptul contrlbu- acest prilej o cuvâl1t.te tII carii r 
d·lul Ionel Pop, intre cari şi d. 1" 1 ablUo\' dela sale cari plăleeu a al Ud rezultatf I~ lucrărll(rul I 
Virgil Madgearu. ____ --::::-.-_C_I_t-;;,~ţ._· ~,,_::_N--:A"!""i-N-T_E-"-:---:-I_m~p-o_zi_te-. _r_e __ sttllltc Ac(>ştia ytir. ~onl"HuIQI DAţlooal fjscllit. lCU d 

Tiparl'l T p g,aht lJ.t:,· zue A!ad. I 
t 
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