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Munca romaneasca 
Printre indemnurile ce se nImiC sau aproape nimic. 
~r adause din locuri de pentru a da o n~dejde şi un 
lspundere la eforturile şi stimu]ent acestei categorii 
itiativa particulară, este şi sociale. 
:ela, care incurajead. o pn- Lipsa aceasta tine astfel 
rn aZi foarte mode stnt re- de conditiile generale viire
lsă şi dezorgan'zatA a mun- get tn care ne ducem exiS
i naţionale. Este vorba de tentat in noua aşezare po
eserlaşul român. Inţelege- iitic~, intârziînd să ne apro
~a cercurilor dirigudoare piem adevArurile simple şi 
mtru acest element pro- rodnice ale realitătilor ro
lJctiv şi atât de necesar in mâneşti. Aproape tn toate 
rtgrenajul unei orgalllzaţii domeniile activjt~tH publice 
~onomice, dacA este sA ju- concluziile se razim A pe a
~Căm dupA rezultate, liW celeaşi greşeli şi nevoi, de 
~şie compled. Ci. ajunge care ne sesizAm, intermitent 
i examinăm structura orga- ŞI fliră a doua zi. 
izatUlor economice mmo- Să credem totuşi, cA un
tare, spre a ne da seama. deva, ne este rezervată ziua 
Iffi in trecut şi sub un re- Iămuririi rosturHor noastre 
im străm, oraşele au p ... tut colective. şi din acea l~mu
~ fie cucerite gratie elemen- rire va rezulta o insurecţie 
Ilui de producţie, de eco- generală a muncII româneştf, 
[)mie şi de conservatism pornită tn "tm accelerat 
are este meseriaşul. spre plinirea rosturi Jor sale 
Avem in fata noastrA acest de progres şi CIVilizatie. In 
tvAtământ, din care trebue acea desfăşurare de efort 
, tragem profit pentru ne- produc"v, meseriaşul român 
[)ile noastre de VIitor. Şi azi nesocotit şi vitregit, va 
»tuşi, nu o facem. CAci, me· constitui, suntem SigUri, un 
~riaşul român, Incă şi azi. pivot de rez!stentA şi de pres
ste lăsat la voia intâmpl~rH, talmnl de preţ. 
l plinădesorqan,zare şi fără Dar cât vom aştepta acea 
PrT]lPUl şi măcarnuma,mo- z'. dacă IlU vom cauta &in
d, al societă1ii organizate. guri a nI· o aprop'8. prin 
i !.indca, drept ispaşă a vi- luptă şi stăruinte, tn care 
Uor şj a nepăsării ofIciale, f ecare pas să 'je făcut COn
lJntem mereu consfrânşf. să ştient şi neşovăelnlc, intru 
.Am drumul inapOI, trebUIe realIzarea ţeluriJor obşteşti: 
n arătăm şi aci. că de şai- muncă şi progres românesc. 
prezeee ani, nu s'a Hkut .. Inainte" lIIlWIII"LiIWtii..... .Oli..... cea' ... 'ca. caii ...... 

[nutilitatea 
•• cenzurII 

Sporirea penziilor 
la inualizi 

Şeful partidului liberal, precum Se aduce la cunoştInţa invaliM 

, conducerea partidului naţional· zUor de rc1zboiu, că prtn jurna
tranesc, au cerut în concor· lui Conslillilui de Mmlştrl No_ 
ania, ridicarea cenzurii. 1299 dm 7 Julie 1934, s'a hota-
ş! de ce nu? Un singur rost rit sponrea penSIIlor de r(jzbOiu 

r avea cenzura, - dar o alta - mari mutllatl, 100 la suta in· 
mzura - acela al verificani villidrlate şi 80 la sută invalidi
laterialului din gazetele maghla- tatel dupa turn urmeazd: 
~ cari. (U toata cenzura, sunt 1. Cel clasa ţi ca mari mvtilaţi 
line de insinuari, de subîntele sau cu invai'ditate de 100 la 
lIri, iar materialul le e aşa fel suta vor p,lmi pensiile prevozutt 
~Iectionat şi aşezat Încât for- de arI. 6 din ltgea din 10 Oct. 
leaza un adevarat CIfru menit 1932. 
1. ~e ~trecoar~ printre degetele 2 Cei clasaţi cu invaliditate 
rlc~rel ce."zu~l, .lar la o even· de 80 la sutd din diferenţa dela 
lala acuza, sa. f~e acoperlJe. I penSIIle ce pnmrsc astdzi, pând 
Altfel. ce apara cenzura. Gu- la acea prevazuta de art 7 din 

ernul? Bine. dar aceasta e do' acet ai lege. 
ada că. Guvernul are ceva pe . 
onştiintâ. Daca activitatea gu- Plata penSIIlor astfel sporltd, 
ernului se desfăşoară după cele urmează sâ se facă tot pe baza 
tai morale norme atunci I nu tltlur;Jor de pensie, ce poseda fle
lai are nevoe de cenzură ca Care mvalld care vor li însa ree
oar nimeni nu se apucă să. scrie titicate, conform revIZUirei lacuM 
răpashi. Iar dacă sCfle totuşi pe baza ifgel dm 1932,jacându-se 
ineva. i se poate sanctiona fapta, cvvemta mentiune pe Miui de 
i făra cenzură. pensie. 
Sau apară cenzura oarecum In acest scop invalizll de rds 

:oroana? De ce? De cine? bot clasatt mari mutilaţi, 100 la 
Dacă din cauza cuiva, - să sutd ŞI 80 la sutd, vor inamta 

icem, a unui mic grup de oa, titlU rUt de p! nSle Mmisterulul 
ieni, - se inchide gura unei Apdfdrii Naţionali', servtcIIlJui 
Iri intregi. stingherind'o în liber· penSii miltlart. calea Grlvlţei No, 
lte ca pe un flacau pe care 28. pentru reetil/care. 
,ai imbraca in haine de copil TrJmlteud MiurUor se va laee 
118emnează că guvernul face in ordinea ,umatoare: 
onc~sii şi acorda importanta Pâna la 15 Sfptemvfie 1934 
Ire~. mare celui pe care vrea sa·l se vor Îna/ftta titLurile de penSie 
eshmt.eze. . ale mvai/zilor clasali cu 100 la 
CuraJ dar I Să ne arate Ou- suta tnvaliddate 

ernul că . t .l!o d .. ~U-I e ea ma e nt~I.~ Dupa 15 Septemvrle se vor 
orba aspra. altfel suntem sllttl 
il gândim că cCeva-i putred în Inainta titlurile de pensie ale In-
)anemarca~. valz lor clasal' cu 80 la suta in 

D. C. validitate. 
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TAranul , 
A vorbi in R<kânia despre 

tărani, e foarte tiresc. Ţară emi· 
namente agricolă •. cu populatie 
rurală de 80 la sulă. aproape 
toti locuitorii sunt deci tărani, 
cari sunt cu viata lor adânc legată 
de pământ. 

Problema tărănească deci. in 
tara noastră ocupă locul prim. 
Aşa ar fi corect să fie, după 
principiile cele mai elementare, 
dacă ar exista o traditie, fie chiar 
şi democratîc6, in tin era noastră 
tarii. Totul e contrariu şi în rân· 
durile de mai jos vom vedea 
dece. 

In desfăşurarea şi evolutia e, 
conomică a 'lirli, in atât de nu
meroasele măsuri legislative ce 
guvernele aplică, niciodată şi nici 
una din aceste măsuri nu se o
cupă de exister.ta elementului 
acesta: tăranul român. 

Se voteaza. tot soiul de legi, 
pentru indusfrie, pentru comert, 
pentru apararea breslei bărbie
rilor, chelnerilor, se votează ne· 
numărate legi pentru protectia 
animalelor, pentru pasări, pentru 
peşti elc. Cât priveşte pentru 
elementul acesta care reprezintă 
mai mult de trei sferturi din po
pulatia lării.. nilll.iIlÎ..- nimeni nu 
se ocupii de el; este complec
tamente ignorat. 

Ca şi când n'ar exista. 
Şi totuşi pentru 8 nu fi ne· 

drept, trebue să mentionez că 
sunt epoci de mulle ori chiar 
câte două Într'un an. când se 
aude vorbindu-se de bietul taran. 

Prima oară, desigur se ştie, 
este 10 cii de rea guvernului, 

Atunci, domnii dela oraşe co
boarii la satele locuile de indi· 
vizi cu aspecte de animale şi 
locuind în cocioabe ce seamănă 
mai mult a vizuine. Faptul n'are 
importantă, ac este animale, au 
in mâna lor, pe .maiestatea sa 
votul", aşa in cât în asemenea 
prilejuri, aceste fiare cu intăti
şa re de om, sunt denumlti, cu 
multă, foarte multii convingere, 
celăteni conştienti, cari sunt che
mali ca prin volul lor. etc. etc. 

Ce urmează. s'au ce a urmat 
de oni de zile, se ştie. 

A doua epocii are loc cu 0-

cazia adunării generale a Ca
merelor agricole. uniunilor etc., 
când soarta tiiranului se schimbă 
în şi mai (iiu. 

In tot timpul acestor desbateri, 
cari durează, câte o zi douii sau 
chiar trei. şi cari câteodată se 
termină cu câte un memoriu, in 
sensul celor discutate, insă re· 
gulat cu banchet prelungit, zic 
in aceste ocaziuni, cuvântul taraR 
e hulit şi defăimat mai rău ca 
ultimul pungaş de buzunare. 

Este de altfel singura oCllP8ffe 
şi singurele rezullate ale acestor 
specialişti in orice, în afară de 
îmbunotălirea soartei tăranulul 
român. 

Intr'adevaft ori de câte orf se 
Întâlnesc doi agrononl, doi Con
silieri (vedeff ce nume pompos) 
sau in sfârşit doi preşedlnti, in 
cepe critica şi prigoana impo
triva tăranull.li nostru. 

Preturile sunt scăzute: de vină 
este tar8nul. 

Grânele sunt proaste, tiranul 
este de 'fini, cultivăm mal putin 
ca inainte de războlu, evident 
cauza e aceiaşi. 

Duminec§, 12 August 1934, 
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" rOD1.an 
Şi cela ce e mai curios e că 

de fiecare dată aceşti mari spe
cialişti. au făcut uno şi aceiaşi 
descoperire, tiiranul român este 
un bou, nu munceşte, e leneş, 
are sămânlii proastă. etc. etc. 

De fjecare dată se constată, 
cii miisurile anuntaie rândul tre
cut nu au fost bune, iar ca o 
îndreptare. se propune o serie 
de modificari În mvătământul su· 
perior agricol, ba se mai creiazii 
o serie de noui posturi pentru 
domnii agronomi, toti inginerii, 
inspectori generali. 
După inchiderea discutiilor, 

simplu redate de ziare, din cari 
cetitorii aUă cii pentru bună stareo 
celor 16 milioane de agricultori 
este nevoie de câteva islazuri, 
de câjiva reproducători, sau mai 
ales de terminarea t>Inslitutului 
de cercetări agronomice", - zic 
după aceste disculiun!, chestiunea 
existentei jăranului esle definitiv 
rezolvată. 

Nimeni nu se mai ocupă de 
el. Nici chiar d·nul Manolescu 
Strunga, care intre două demisii, 
se ocupă de elaborarea planuri
lor de uscotorii de fruele, din 
care caut.ă CI fost silit să intre
rupă planurile pentru uscătoriile 

de porumb, Începute in toamnă. 

(N oroc că Între timp CI venit vara). 
Niciodatii aceste discu1iuni n'au 

depăşit banalitatea conferintelor, 
niciodalii nu s'a trecut la o cât 
de mică realizare pe teren. 

A vem in tară diferite sate mo
dei, ca de pildă sai model cuI· 
turol, higienic. izolări. etc •. , (eram 
să repet eminamente agricolă) 
în care capitalul national, 
este in funelle de adâncimea 
brazdei, de calitatea samântei 
grâului, in această tară nu avem 
până acum t>un sai demonstrattv 
agricol", compus din ttirani şi 
inzestrati cu toate uneltele nece
sare unde anual să fie aduşi 
locuitorii din judetele vecine. ca 
să vadă cum se poate avea grâu 
bun. mult ,1 fâneată, atunci când 
este muncit cum trebuie. 

Se cheltuiesc sute de milioane 
cu un aparal de agronomi, cari 
in loc să apese in coarnele plu
gului pentru ca să iasă brazda 
mal adâncă, se inghesue de zor 
in jurul birourilor luxoase, stră

bătându·le să facă memorii şi 
statistici 

Se cheltuese zeci şi zeci de 
miUoane cu .ferme.model" din 
al căror roade, abia se adună 
câteva zeci de kgr. de produse, 
necesare la Încropirea unei ane
mice expozitii, cu un singur scop: 
S8 justifice mentinerea şi ~xis
tenta acestor Institutii costisitoare. 

S'au dat -- insă tot agrono
mllor - loturi demonstrative, dar 
nu s'ou gasit pânii acuma nici 
omul şi nici suma, pentru creia· 
rea satelor agricole model în 
toate punctele tarii. 

Şi faptul nO e de mirare. Rea
lizareo acestor sale, ar egala cu 
desfiintarea întregului angFen8j 
biurocratic. ce are un singur scop: 
cel carf fac parte din el, să con
sume cât mal mult. 

Ion Yalahu 

Orientări spre 
spiritualitate 

Hotărât, trăim o vreme în 
care gândului clar i·se substi
tue carnea macră şi ţipătul săl
batec al politicei. In locul tre
murului sufletesc din grădinii. 
paradisiace de altădată, avem 
răgete de junglă, unde Întrece
rile se măsoară după rezisten· 
ti de corp fără creer. Culmile 
diafane şi reci ale gândirii au 
mai rămas doar pe seama câ
torva, care întro epocă trepi
dantă ca a noastră, sunt tra
taţi drept anacronici şi demni 
de huiduiala celor cu pumni şi 
la modă. Tot mai mult ne de
părtam de realităţde vii ale 
spiritului, deschizătoare de dru
muri în om~nirea de totdeauna 
- SDre efemer, spre pămân, 
tesc. Publicatiilor pline de lu
mină şi 'poezie din alte vremi, 
le-a luat locul maculaturi cân
tărite cu kilogramul, unde se 
aruncă strigăte de aleşi ai na
tiei şi reportojii cu rupere de 
membre şi transpiratii sub IriA 
couri colorate. Pare o plagă 
toată această preocupare în a-

. fară de spirit, prevestitoare de 
mari cataclisme. 

Deunăzi. am intrat intr'o ca-
să unde erau mai mulţi tineri 
de fl/atea mO!a, cu un gând na· 
iv de rupere din colidian, de 
indreptare spre alte limanuri, 
de netezire a lulului bulgăros 
pe care îl calcă paşii noştri 
rătăciţi .,- şi am găsit şi aco-
lo acelaş ecou surd al urleta-
lui de stradă. N'am întâlnit a
colo nimic, dar nimic, din at
mosfera de idealizare, de pre
ocupări spre înalt şi limpezimi, 
ci veşti sgomotoase de întreceri 
corporale şi preocupări mărunte 
de fiecare zi. E adevărat c'am 
fost primit cu răceală şi tratat 
cu lipsa celei mai elementare 
urme de civilIzaţie. M'am re
tras cu o tristefă în plus şi cu 
un gând că nu mi-a fost cu pu
tinţă să mă explic. Tineretul"
de astăzi nu trebue lăsat tâNji 
în ritmul tul bure al vremii 
noastre. De el depinde doar 
limpezirea zărilor ce lmprej
muesc pământul acesta lăsat 
nouă din generatii în generaţii. 
Ci. cei cu frânele în mână, dar 
şi cu chim irul doldora, ar face 
bine dacă s'ar apleca cu îngrio 

jorare părintească asupra lui, 
când el este părăsit de toti 
dumnezeii. Ar face bine dacă 
i·ar insufla cuvinte de încura
jare. Dar mai ales. s'ar cuveni 
o înţelegere pentru aceia din 
tineret, cari au dat repetate 
rânduri probe că ştiu să es
prime un gând frumos şi sunt 
în stare să deschidă zări noui 
în dezorientarea ce ne cople
şeşte. Astfel. indiferenta celor 
dela cârmă ii va slânjeni în 
frumoasele lor intentii, şi tara"'" 
va muri. Petrecania la groapă 
se va face de ciocii politici şi 
drept mormânt i-se va alege a
rena cu mânji. 

Petre Pascu ., .. . ., .. ... -
- 1mprumut,,' 'ntet'" b.l

gar ,,, Dtlloare de 475 ",iliotlfU 
leDa, • tlesti"a"l PI61;; twier. 
te/Of'. 

- M S. Regina Maria, Arhi
ducele Anton cu sofia Uean8 şi 
copiii lor, s'au stabilit la Sovata 
pentru o lună de zUe, în vila 
.Lasă.mă in pace" 
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La sfânta mănăstire H. 
Bodrog 

Cu prilejul pelerinajului de'. 15 
"ugust, va sluji sf. liturghie P. 
Sf. Sa Episcopul Grigorie, eu 
mare sobor de preoti Incepululla 
ora 9 dimineata, ,. ora 8 'Ia pleca 
Iren special din gara Arad. panA 
la halta Bodrogul-nou $1 se va 
intoarce la ora 13,30 (unu-jumate 
d. a.) având legătură de tren In 
loate direcţiile. Biletele de sărbă· 
lori valabile ,i la întoarcere. 

Cucernicii peJerini se vor ingri
ji de cele necesare, Sf. mănăstire 
neavlnd posibilitatea de găzduire 
decât pentru preoţii slujitorI. Cei 
sosiţi din preziua prasnicuiui, vor 
afla ocrotlre pe la credinclmşil din 
sAti,oarele apartinAtoare Sfintei 
MAnăstlrl. .... " '"' ....... 
Cea mai mare tipo

grafie din lume 
Ziarele ruseşti scriu că tipo

grafia de stat R. S. f. S. R. a îm
plinit 150 ani de existentă, timp 
in care realizările au întrecut 
&oate aşteptările. Tipografia a· 
ceasta e una din cele mai mari 
din lume. In 15 ani s'a dat la 
lumină pesle 5 miliarde de carti 
şi alte publicati uni, dintre care 
2376 milioane au fost tipărite în 
in atelierele acestei tipografii. 
Cifrele aceste mărturisesc corn· 
parativ că in aceasta vreme s'a 
tipărit de două ori şi jumătate 
mai mult de cât in ultimii 30 de 
ani de Imparatia tarista. Opera 
lui Stalin • Problemele lui Lenin" 
s' au tipărit în ultimii zece ani: 
in 7453.000 mii. de exemplare şi 
au apărut În 25 de limbi vorbite 
in interiorul Rusiei. Un mare nu
măr de cărti s'au tipărit pentru 
Jiteratura agronomică şi politică, 
destinate populaţiei rurale. Sunt 
in preparatie încă 400 de volu· 
me pentru .tăranii cetitod .. '.> 

n :p." $ , 4 ...... 

Arădani decoraţi 
Cu prilejul decorarilor apărute 

de curând au fost distinşi intre 
altii urmMorii arădani:' inspec
torul munci d. P. Popescu, cu 
Coroana României În gradul de 
ofiter. Dnii dr. C. Ramontean. 
preşedinte de tribunal, praf. Al. 
Constantinescu, ajutor de primar 
şi d. dr. A. Noveana, cu Coroa
na României în gradul de cava· 
ler, Dnii 1. M. Ciutac, insp. C. 
f. R. şi V. Paulescu, şef de 
serviciu, cu Steaua României [n 
gradul de cavaler D. V. Pap 
şi d. D. Sărăndan, directori de 
carte funduară, d. Simion Blai 
şi d. Oct. Păcurar. funcţionari 
la Camera de Muncă, cu crucea 
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INAINTE 

La Baden bei 'Vien 
- Scrisoare din vilegiaturl -

Casinoul dela Baden bei Wien 
ocupă in viaţa Internatională din 
lumea intreagă un loc de frunte. 
mulţumită faptulai, că acest ca· 
sinou se află la portile unui oraş 
mondial. Oricine trece in afa
ceri comerciale ori din alte mo
tivt", in drumul său prin Viena. 
fără alte spese de calătorie are 
la dispozitie casinoul din Baden, 
unde poate să cunoască acest 
casino international. - Natural, 
că se joacă şi jocuri de noroc. 

Jocul începând deja timpuriu 
după amiazi, nouile autobuse 
moderne, În fiecare oră trans
portă din Viena pe străini şi pe 
vienezi. In orele de seară un 
şir infinit de automobile parti· 
cui are porneşte spre casinoul 
din Baden. Indeosebi Sâmbăta 
după ami azi şi seara Si văd 
Irăsurile lumei elegante în fata 
Casinoului. de când tot mai mult 
sunt Ja modă excursille weekend 
În Badenbei Wien. aşa că poli. 
taiului ii dă mult de gândit, unde 
să staţioneze marele parc de 
automobile. 

In sala mare de joc a Casi· 
noului pulsează viata. Deocam
dată se Joacă la 8 mese de ru· 
letă, nu peste mult insă va sta 
la dispozitie şi a noua masii. 
Dacă ne dăm &eama, că in Monte 
Carlo in cea mai mare parte a 
anului nu sunt in folosintă decât 
cel mult 6-8 mese (în ZOppof 
numai 3-5 mese), deja din acea
stă comparatie apare, ce Joc 
ocupă casinoul din Baden bei 
Wien in relatiile internationale. 
CasinouI din Baden şi-a creiat o 
reputatie, a cărei urmare e că 
s' a luat hotărârea să-I tină de
schis in tot cursul anului, aşa 
că acest nou, dar foarte popular 
casinou european va putea ti 
cercetat şi lama şi vara deo
polrivă. - " " 

recrează şi e folositor sănătăţii. 
Multi bolnavi. cari umblă cu 
câria şi ÎnaInte de masă. işi 
caută vindecarea in băile sulfu
roase, găsesc În orele de după 
masă, În sala de joc a Casinou
lui distractiiJe, cari fac să-ti uiti 
toate grijile şi necazurile. 

Noi, Românii. totdeauna am 
fost oaspeti poftiti şi binevăzuti 
în Baden bei Wien şi conducerea 
Casinoului acordâ toată atentiu· 
nea oaspeţilor români. 

Ruleta la portile Vienei! Ce 
senzatie pentru orkare călător, 
care îşi petrece concediul de 
vara in Austria! 

Din Siidbahnhof (Gara de Sud) 
in fiecare jumătate de ora poli 
călători pentru câti va şilingi la 
Baden, Iar dela Operă in fiecare 
oră duc autobl..lsele moderne şi 
în fiecare oră· circulă tramvaiul 
electric din Baden cu comoade 
vagoane - bufet. 

Baden bei Wten, luna Iulie 1934 

M. S. 

" 'IP ". • • •• 
EPIGRAMA 

D. Râdu Irimescu. sub
secretar 'de alat al aeru
lui, -. fost numit şi de 
data acea~ta, ca ~i anul 
trecut, comisar al Guver
nului pen.tru valorificarea 
cereaJelor. 

Ziarele 

Să nu vă mir~ deloc faptul 
Că-i dau cerea!e .. :. (să ~e pr~1u-

.. rasca .... 
Gândi(i-vă. ce·dr fi d~ l'ar lăsa 
Numai cu aer .sd trăiască. 

. K.-Y-n. 

't? ,'. ... .... '% 

Tezaurul lfula:' Moscova. 
Reluarea raporturilor diploma· 

tice cu Rusia, îngăduie, insfârşit 
cercurilor noastre ofjciale cât şi 
opiniei publice să îşi puie intre
bări directe şi ~mai eficace asu
pra soartei ce se rezerva imen· 
selor bogăţii nationale cari au 
fost duse tn anul 1917 la Mos
cova, - spre a If! feri să cadă 
în mânile nemfilor. 

Un fost guvernator a] Băncii 
Nationale, arată că aurul Insti, 
tutului nostru de -emisiune, de
pozitat la Moscova. este de zece 
miliarde Lei. Se crede că În urma 
reluării raporturilor cu Sovietele 
se va putea şti ceva mai mult 
asupra soartei acestei averi na
tionale. şi se va găsi şi modaJi
tatea unei juste despăgubiri a 
Statului român. 

DuminedL 12 August 1934Du 

C ă r ţ i • , I Reviste 
V. Flueraş: Ta.tăl nostru, l'er-; pnunţa 7 a Stdpâne, 

suri Tiparul Fântâna darurilor, ~ spre fnalflmt se sUie •• 
Bucureşti. Pretul 30 lel. Î (Prtzenla lut Dumnu 
Dacă n'aş cunoaşte pe aufor. ': i f ..' 

aş crede d 1 • 1 xl' or aceste stro e de imaginI, ?rtn 
e a lOcepu Ca p 0- t ~ tâJ '1 le' . r. 

chefa T t ~l I t d I ',cum am In OI a nume:)r ~ eu a fi nos ru es e fi o· . 
riiă unul slujitor al altarului. Mă- l Aseard am stat la vorba cu Iii'~o..· 
nunchiul ace sia intitulat alât de i in camera mta rece şi pustle.l,fl;.a 
modest, mă face 58 cred cli au- El atârna pe CTUCt, ptronlt (Il c~ 1~ 
torul vrea să-şi înceapă un luC'ru Aseard am stat de vorba cu flsG r 

It . D are 
mu v.ma., mare cu un ti oamne .. Cuinimainjldcdratd,'ngtnunc/tna( 
aj~la ŞI pe ~are vrea să 1 ter· h flta cruclj xU/lii de ceard, !u s, 
ml~e cu dephn succes. Eu h8: am indemnat ca sUfletu-mi SdClfj StlJ 
nmese că debutantul are ma., Mântuitorului Iertare de pacat tl 
multe caete. gata penlru a intra (De vorbd cu /LS~es Il 
la tipar şi de aceea consider ~~E 
acest Început aiât de frumos şi In lumea aceasta de fero 1 

creştineşte pornit ca o inlrodu. material sm şi de trepidantă go~d6C 
cere. ' după tItluri şi glorie, poetul ean 

Pentru cel cari l-au urmării izolează, simtindu-se slrein. FV~I 
prin ziare şi ~evisle. desigur că drep}ând.u,şl gândul spre ~;~,e 
placheta calda cu versuri a con Nevazut. 
fratelui nostru, este o surpriză, O rugaclllnt blânda ~~t! 
fiindcă. un debutant trebuie să din sliI/tt revdrsata ~em 
facii parte dintr'o şcoală. sau rprt lme se inalta. la111 
curent literar. Flueraş apare ca roua de curata... re E 

compleei iz~la!. cu O carle ~e . . In gre/ele tnfdlngtr4 Ină 
care nu şh an care rând s o 1u sd md al ' t "'de . N • d . l' x j nam e, .. 
aşezI. em OIe nlC, cu. ar~ cura O rugaciune noud ntisl 

şi. dwe a~eea crede'!l. Intr O de; eu ţt-am Jacut pdrlnte... tOVI 
phRft afirmare pe lanmu) poeziei. (1 tdl tJDin 
• Nota de misticism şi de adâncă v a nos ere! 
mtdegere 8 suferin1dor omem şti, şi aceasla strofa de psalm: t 
. IV f 1 co E la a ce ormeaza esentia ul poe· .•. O:hl-ml, lală 
ziilor din volumul acesta cât un lumlmle vie/il, 
abecedar. spre Tme 11 Indrept 

Relel'a1ia puterU Celui Prea şi le caut 
Inalt wO întâlneşti aproape in orice in zarea drminelil_ Cân 
strofa. (Doamnt fU sunt măn l' 

Citez din volum la întâmplare: 'sP , 

1 fi I 
Când om citit Crucea om ai e 

.n ecare p anfd. vjziunea aceea fi traditiei ardelelea[ 
lfl fiecare /loa,;e, de a ieşi cu crucea ca să sfll' F 
pr~zenla las araM, I tească preotul holdele. Acea1reb 
prm raza dela soart.... scoate in reliel obârşia p()etu~ p 
Prin mâna celui care cu r6dăcinile adânc infipte Într'~ Iei 
ştie modula statUle, sat din 1inuturile arădane: ~e e 

'II'S 
.. .La Paşti şi la Rusalfl, norodu'nt,ee s'a dus fos 
Cu preotul in frunte. în cântec de copU, " u, 
Şi s' a rugat la uu~, certJ.nd celui de sus, : ci( 

. Sd apere hotarul cit plotrA. vljeltl,., . . 
D 

_<!Sta 
e viermi. omizt. gnng~ntr; fugma ş1 l1! ftJC. -, râ 

Poporu'ngenuncheazd. in s_neeul de clopot, :i 

.-

Jar grânele de aur in soare ars, se coc... ;pu~ 
Ca mâJnJ, va frece Illrma de cai ş~ bol in tropot. tele 
Va paşte mir/~ti arse, subt bratele de crfl~, ică 
S'or addpa In fântâna lui Iacob, a lui Sprinten, est 
Şi ,'or dormi în târld, pt mal ca un pinten ~jUI 
Al Crisuilli, ce jaln1c, spre fraţii lui se duee... Ia d 

(Cruc~şi 

Placheia aceasta de versuri
Jugăciuni, tipărită admirabil, poate 
să stl'a alături de cele mai feri
cite ciirti de debut, satisIacând 
gustul celu.i mai pretentios cetitor. 

pentru aceasta, talentul. A v~i~ 
dreptate să credem că cele ~ii ( 
re.l vor urma acestei prime de dr 
ne vor da ocazia ca si nu ~zi] 
înşelăm in credin1ele noastre. I~~ Poetul are multiple mijloace 

de afirmare. ajutândul. natural. 1. •. ,te 
_ ...... ·.t~ ...... 'IUiI .... t ........ ' ............ III .... id1 .. _ ....... , ......... -... III'_ ..... ~ •• IIIII·_ ... ftlllll-... -__ ..aI5SPU! 

~etiti ~i ra~~~n~iti 
ziarul 
"INA.INTE" 

lin 
) OI 
re 
IIm 
~ste serviciului credincios. 

p~ lângă aceasta, precum se 
ştie, iarna va functiona şi casi
noul din Semmering şi in scurt 
timp se va deschide .Mirabell
Casino" t unde o sală de joc, 
pompos instalată menajată va 
primi publicul cu adevărat inter 
national. Apoi se fac pregătiri 
şi in alte 10calităti in vederea 
de a se instala noui casînouri. 
Toate aceste casinouri austriace 
sunt conduse model şi în ele 
stau la dispozitie cei mai des
toinici crupleri, Se referă acea
sta În primul rând la Bad~n 
bei Wi,n, unde in nemijlocita 
apropiere de tripou te afli în 
mijocul unui Joc climateric de o 
rară şi pitorească frumuseţă, în· 
tre băi şi Izvoare şi strand şi 
alte instalatiuni medicale, unde 
găseşti intr'un cuvânt tot ce te 

!!!!&!I!!'!'!&!!!!&!!!!&!!!!&!!!!&!!!!&!!!!_ ...... _!I!!'!'!&!!!!&!!!!-!I!!'!'!!I!!'!'!&!!!!&!!!!&!!!!----_&~--_ .. ' _& __ &!!!!III'''!!!!''III'''!!!!''III'''!!!!''III'''!!!!''III'''!!!!''III'''!!!!''_III'''!!!!''III'''!!!!''!!''!!''''III'''!!!!''III'''!!!!''III'''!!!!''&!!!!III'''!!!!''III'''!!!!''&!!!!::=±±±III'''!!!!''~'!'!'!' ___ ''''''''''III'''!!!!''!!!!II!---_'!'!!'!II!III'''!!!!''!'!'!'!'!!&!!!!&!!!!III'''!!!!''III'''!!!!'''!!!E2(!!!(tel 

mandat meu de un aliitfel I!!!'!!!!!!! 

spectacol, dat de peşti $1 c.'te 
dupA cum se vede e destal ~A, l 

bIne taxlt ibln 

Scrisori din Bucureşti 

In Cişmigiu 
Doamne, cit de mic liunt! CAt ti l-a dat de CIP bteta]al ter-

o boabă de piper. MA Itrecor mometra. L-a arcat pAni la i2 
prin mulţime ca un melc dapl grade şt:dapăcum le aade, lipe
ploaie, tirA,. Nimeni Oll mi ca- rim la mal multe. Malţlme maltA, 
Doaşte. In Bacure,ti lont ca nD zic. Ce le intlmplue? Se fă
bob de măzăriche iotr'an blm- cu.e o maDifestaţie ca o muzicA 
bar Imeni cu grAa. militari, Iar Clil de filme, Fax, 

Camarade l la-mA de mini, laue un jarnal sonor. Pentru 
altfel te pierd prin multlmea prima dati camaradul mea vede 
IItat Aş_1 Acam. haid s-o ldm IŞI ceva. 
Ipre Ctşmigla. AI aazlt de el, O luAm pe Bulevard ]a dreap
poate al ,1 citit. E prea patlD ta. Lamea curge ca an f1a.vla. 
Icrls i05i despre el ca 11.·1 poti MA întreb in mine: • Unde o fi 
canolşte şi să-ţi faci o idee mai mergând marea uta de c,pl!te?
complectl in felul cum de lipt Iată o lame care na ştie ce 
le prezintA. vrea, na ~tle unde merge şi to-

Oata ? SI pornim! tu şi merge, debaruati de grija 
Ca camarada! de mAnl leşlm zilei de miine. 

din Calea Victoriei In Bulevar· Trecem prin fata Senatalal fI 
0111 EHsabeta. Mti1tlme multi ne aflăm in eoltlll din et'nga a 
adantă pe platforma dIn faţa CI,mlgla]al. 
Cercalul Militar, adl!cl mal bine De ce I-o ft ziclnd Cişmigiu? 
zi il Restaarantalol PiccadlJlI, un- Se Ipane cA pe vremurI, pe a
de dintr'un bazin, tâ,nesc trei cest loc. It fi fOlt o lumedeDle 
blvozurl, al căror .tropl arancatl I de clşme]e, Ideci ao fel de 
ca dintr'un pulveriutor, refractA fAntânl, cam s'ar zice pela Doi, 
razele loarelul care de data li- de ande populatii le aliment. 

ca apt. adeci Tbat bine zis, 
de ande lacagill daceaa apă şi o 
dhtrlbalaa fn oraş, care pe vre
mea Iceea delilgar oa avea fn
tlnderea enormA Ce o are azI. 
ŞI dela Icele clşmeJe, .'ar deri
va nu.mlrel de CI,mlgla. 

Cişmigiul? Iltr'adevlr o gră
dini mare, estetic şt mlgAlo. a
ranjatl. Poate " albi uo Kim. 
pătrat Intindere, dlcA Da. mal 
malt. 

SI o luAm pe al~ea din drep
ta. De ambele părţi, uomll bos
chete de flori şI arbori in feluri 
şi forme, al căror Dume na J·am 
aflat nlc! in Botanlci. La fiecare 
bochei, floare Sila arbore, Iti 
Inflptl cl.te-o tlbnfl pe care 
licrle in latlDeş;te numele, Iar in 
romlneşte. localitatea de ande 
1'. da •. 

lati nl-a " rAdrlt tn cale 
mlounatul lac ca splendldtll ba
vaz din mljlocal lui şi care 
ooaptea e lumInat dela bazi de 
nl,te becuri calorate, ce lie tm
blni şi se schimbi combin.lnd 
diferitele calorl h~ IIt fe1, ci te 
face si crezi cA stai tn fata anai 
grandlol curcabea. 

Luntrlle platesc parci fmplnse 
de cintecul ce răsună peste ia-

trC!g Ct,migllll din haat-parlC!t:lr
ai aşetat pe an stâlp II margi
nea lacalul. Pentra un momeot 
mA visez ro Venetia. Băfclle mi 
le inchlpu\ nişte gondo!e, Iar cel 
ce vbleic, actori de cinema. 

Intradevlr, e o mare plAcere 
si te plimbi ca barca. SA treci 
pe sab podal ce implrte lacal 
in doaA şi pe care fntotdC!lana 
fi mai tles tn zi de "rbitoare, 
o lume plstrlţi de opreşte şi 1-
rancă bucAtI de piine peştilor 
roşU şi negrU ce se adanl lub 
pod. Peştii năvălesc, ca o 
droaie de copiii dela ute II Dn 
car cu mere răstarnat in vreun 
şaot, şi se bat dela bucAtile de 
pâine pIDI ce vrtan matelot. le 
spulberă Hazla. ronlnd ca vre-o 
barci. 

Trecf!m şi noI pe pod şi toc
mai când voiam Il ne oprim, 
un gardian comunal, de caloare. 
IerbII crude, ne arati o Ublltl 
luflptl II marginea podulal şi 
pe care sti Icrts: .Oprirl!l pe 
pod, .trlct opritA. Contravenll!nlU 
vor fl amendatf ca 50 leI.· Cum 
eu, trebuie ,1 Icrla uo repor
tljl, n'am chd II fla du. ]1 po· 
Bţle, dlt fiind că lanători, nu 
am, mă dlspenlez ,1 ea ,1 C&-

Acam santem rn fata uoi, c 
rond de fiori, de o iplendolDrll( 
rari. Orice culoare ti-ai lmagllolrg 
o găs~ştl reprn~ntltl Ici te ( 
naturi. prin aceste mltltJojllpc 
flori. Pe marginea aleelor, do.rei, 
al gr.,I, de plrlci fl~Ul! t di 
avea cite UD butoiaş sub halJlnfc 
stau trâDtltl pe Ic,une ,i a':hh 
cultA muzica. :te 

Ne intoarcem cu flta 'pre lIre 
,1 privim spre Miniiterol de J'm 
stltle. Ce pdvl!lişte iDcâotitJarGml 
Jata Ici II. margmea lacalal actpl, 
flolre exotici ce se tlarn~ el 
Lotali, pe care no ,tia dacii o~ 
putem admira in doat saa !te d 
locarl in ţarl. A inceput slBer&: 
de. f1olrpa. FIori mart CII petlita: 
late de o caloare roz·purparl!g, 
Dapl caloare Îmi imaginez ~teJ 
rOlul, căcI al. fac câţiva p"n<ll 
pAnA la ele, mi pomeot:S;: am~nd 
dat. !Cl!l 

Pleclm O'.bll facl'm d~agi 
paşi pe o alee fa formă de ,ele 
m1cerc şi santem in htl UlUit 
fra.:noue calcade de apl, ."tr'a 
flcliii bloe 'Dlelel. Apa clfIgl 

eCIl 



Duminedi, 12 August 19:54 

" 
IN AI NT EU IN 

Din Şiria 
'rimim la redactie. din partea 
,r inimoşi cetBori din Şiria O 

Isoare in care ni se vorbeşte cu 
firăciune despre prezenta pri
idioasă in 8cea comună a unui 
) iredentist. al cărui animator 
aratA a fi, Coloman OrUndl 
nacist cu cetatenia maghiară 
u sentimente duşmănoase fată 
Slatui C8re il ocroteşte, -
estiunea Hcestui indezirabil şi 
ovarăşilor săi a mai fost pusă 
diferite ocazii in presa locală, 
dacă ceti10ril nostri stăruie, 
~amă că durere8 lor este Într' 
:văr legitime şi se impune 
~Iiei opiniei publice ca o ran. 
Iă a nepăsării oficialitatilor 
e Întârzie să ia măsuri de in
ptare. La rândul nostru ne 
em şi noi datoria, semnalând 
18tla într'adevăr penibilă in 
e este aşezată fruntaşa co· 
nă române8scă. obligată să 
,de insultele şi provocările ire
\tiste a le lui OrUndl Coloman 
10varăşilor săi. 
)in a cui vină, şi pentru cart 
~rese meschine de urnă şi de 
:ofeli mărunte 1 

ceşti oameni sunt relativ tânări, 
sdraveni şi puternici, cari ar pu' 
tea forma o garda de grenadiri, 
la vre-o curte regească, sau an· 
gajati la silozurile sau docurile 
din Constanta sau Galati, pentru 
manipularea cerealelor şi altor 
mărfuri grele. 
Că plată iară nu vor avea prea 

rnultă, fiind împărtită între prea 
multi, incă nu contează; căci şi 
aşa, afară de unul singur, toti 
au moşii, pământuri: dela 5-10 
iugăre cadastrale; ba, la unii, cu 
ocaziunea seceratului de grâu, 
aU umblat două coase pe breazdă. 
Deci, nu acesta-i scopul, să aibă 
plată, din care să poată trăi; nu 
e foamea de pâine. îi face să se 
aleagă doşl la tarină. Din con
tra scopul şi dorinta principală 
este esetea· de slujbă, dorinta 
de a avea "onoare'". Atât de 
mare şi de adânc e infiltrată 
această sete de slujbă şi patimă 
după "onoare» în inima lor, in
cât, slujesc chiar şi aşa, fără 
arme, şi ar fi in stare, cel putin 
unii, să slujască chiar si gratis, 
numai conoare·, sa' aibă. Căci 
azi, am ajuns, ca slujba, fie ea 
şi numai cu titlu dE' .cios,. să 

ată ceiace se va şli Intr'o zi. fie socotită. in închipuirea mul-

Şicula 
tora, ca lucru de cinste; şi a trăi 
din slujbă, fie şi ccu bâta,. in
seamnă cea mai mare "onoare", 

:ând lucru la câmp mi-se în· fiind titularii ei mândri de-a o 
:1plă adese ori să văd ivin.. purta, Pentru aceea se şi aleg 
se printre lanuri, câte-un con- "pe sprânceană" dintre cei mai 
ean, inarmat cu baston sdra.voinici. Şi nu numai la noi se 
1. R~mân nedumerit de aceasta. întâmplă acest lucru; ci la fel 
rebânJu.1 ce face pe acolo, I am. văzut şi prin celelalte sate 
1 poate umbla pela holdele lui vecme. 
le vadă cum se prezintă bu- Avralll Borcuta-Cercel 

Cuvin ele, imi răspunde cu mândrie: 
li-s cios .•. " 
Fostul Consiliu comunal ve· 
u, a ales de anul nou, un rând 
doşi, dintre oamenii lor. Co-

sia interimara, a ales apoi 
rând Qe cio~i Ue ai eT~ ~ . Cum 

:i unii, nici altii nu au fost 
,puşi să renunte la slujbă, s'au 
eles să rămână toti, să slu
ică pentru aceeaşi plată. La 
est lucru i-a determinat şi îm
ejurarea, că doşii din cei 3-4 
i din urma, fiind asemenea 
~şi tot câte două randuri, după 
derea şi venirea, sau după 
limbarea altui guvern; poartă 

In ziua de 9 Aug. a. c. d. 
Primpretor al plasei Şiria s'a 
deplasat în corn. noastră pentru 
instalarea noului consiliu comu
nal. După luarea ;urământului s'a 
purces la alegerea primarului şi 
ajutorului de primar. S'a decla
rat ales de primar Dimitrie loja 
care a întrunit 7 voturi fată de 
Nica Deac cu 5 voturi, De ajutor 
de primar s'a ales Bradin Iola 
cu 8 voturi fată de Martinescu 
Gavrilă care a avut 4 voturi. A· 
lege rea a produs mare bucurie 
in comună. 

ii cu altii procese, umblând ...... l ...... __ ;I111· ........... I111 ...... , ..... __ ·IIIIIIII_ .. , .... _ 

drumuri şi pela advocati, ani 
'zile, inzadar, căci nici azi nu 
nt terminate. 
Că. n'au insigne şi revolvere, 

Oviz foarte illportant pentru cu
lesul liilor 

te uşor de înteles. Comuna Toţi viticultorii cari doresc să·şi 
'pune de un număr restrâns fermenteze musturile lor cu fer-

insigne şi arme, după numă· menti selectionati trebue să se 
I normal de păzitori de câmp, anunţe în scris la Camera de A. 
re este de 7-8 persoane. Ori, gricultură Sectia Arad. fermen' 
um avem in această SIUibă'1 tii şi îndrumările se vor da in 
~ste 20 de inşi. Şi ce·i mai ca· mod gratuit la fata locului de 
cteristic, e faptul, că toti a~ specialiştii Sectiei. 

!t.r 

J.NAINTE 

Cronica tnv~UHori1or 

Ghioroc 1 '" 1 et \J? nea o OVI ura ..... 
- O ruşine .. care trebue 
sl tnceteze. In atentia 

d·lul Prefect de judet -' 

Fără indoială, că mu'ti invătă
tori vor găsi neajunsuri in legea 
inv. primar, deşi aduala organi· 
zatie, poate fi socotită, una dintre 

Nu vom Inceto compania noa- cele mai reuşite lucrări pe cari 
slră, până nu se "or pune toate le-a dat, partidul liberol, In ea, 
la punct în acest sot tară stă· legiuitorul nimic n'a uitat. nimlc 
pâni. Am amintit că gratie into- n'a intrelăsat, toate le.a coordo. 
lerantei administraţiei noastre, in nat şi le.a canalizat pe un singur 
a:>eastă comună Iredentismul scop: ridicarea culturală a păturii 
maghiar a pus atăplinire pe toate tăraneşti. Dar nu numai atât se 
m80ifestatlunile publice şi ungurii Întrezăreşte in această lege. Ea 
se cred aici stăpâni ca în Iara arată lămurit. că elevul crescut 
lor de odinioata. ' in şcoală - vorbim aci de tip 

In consiliul comunal un fost agricol - va trebui mâine sa de· 
tolsificator de registre publice, vie şi un bun producător şi co 
fost soldat In garda bolşevică, atare, va trebui să abandoneze 
Hlături de alti tovarăşi, a hotărât vechile şi uzatele sisteme de pro-
8supra destinelor acestei mari ductie agricolă, îmbrălişând un 
cOmune de podgOrie. La consli- olt metod de lucru, bazat pe ani 
tuirea Oonsiliului Comunal, mem· de experientă şi care la timpul 
brii de drept români, ou fost său. să-I dea un randament de 
uitati, ca să se facă voio celor câştig maxim, in valorizarea pro
ce rânjeau de. bucurie prin fap- duselor sale. Şi totuşi articolele 
tul . că românil rimân pe din legii privitoare la aceste, par a 
afara. (8r când s'a cerut soco- fi anticipate. A vorbi despre ceva 
tealii despre aceaslo, bietii func. inexistent, a pretinde un lucru ca. 
lionari implicati in cauză, nu re în timpul de fată şi încă mull 
ştiau cum să acoijere greşeHla, timp nu poate fi realizat, stâ-neşle 
acuzându-se unH pe altii de a- oarecum o indignare in sufletul 
ceasta. (Se zice :,c6 ziarul no· invătătorimii, 
stru e aici subieqt de discutie Acei cari cred. că Învătătorul 
in urma coresP9ndentilor din poate să predee indeletnicirile 
Ohioroc.) Rana· Însă a fost practice agricole culti vând in mod 
prea adâncă şi jignirea n'a prins, rational cu elevii" ha. pământ 
căci dr. Văteanu nu se demite din câmpul de experienlii. cu mi
până acolo, ca să figureze intr'un jloacele pe cari le are la inde
consiliu comunal alăturea de fa- mânii în timpul de fată, rău se 
lilul AdHlbert Kaqfmann, pus in înşeală. 
urmorire penală cu ordinul No. Când cele mal multe şcoale 
11.241/933. No.1198 şi 1647/934 nu au local propriu, ci şi duc 
de către Parc~etqll, Tribunalului viata sub o cas8 dărăpăR8tă, fără 
Arad şi Hlăturea

J 

de ceilalti.. mob:lier, fără materiol didactic, 
duşmani ai intereselor româneş' din lipsa de Hlduitele fonduri. când 

Iată cine figurează in Consi- nu·ti poli procura combustibilul 
liul Comunal din ,ohioroc 1 decât prin luna Noemvrie şi De-

Dar, chestiunea principală, de- cemvrie, când învăţătorii imbătrâ. 
, oeMndat""esle~ altă.-QlIpi...iOani ,niti tără de .reme, cu tl1\purUe 
dela Unireo României. in comuna roose de ftizie. nu-şi primesc sa
Ohioroc, toboşarul strigă ordi. lariile mizerabile decât cu mari 
nele in ungureşte. Da, oşa este. întârzieri, din ce bani să se do· 
Bietul politist român care ştie că teze şcoala cu uneltele trebuin
Prefectul e român, că toro asta cioase unei culturi rationale 1 ... 
se cheamă România. trebue să Aşa cum se cere in legea in
posedă şi limbamaghioră pen- vătămânlului; cursul complimentar, 
tru ca să transmită ordinele şi ar trebui să aibă caracterul unei 
dispozitiunile legij; in ungureşte, şcoli de agricultură, unde inde
in toată comuna. lednicirile proctice agricole să 

In vechea Ungarie s'a pome- aibă prioritote fată de celelalte 
nit oare ca să se strige de to· obiecte. Programa obiectelor ce 
boşar când bate ' toba, în româ. nu cad în legătură cu agricuItur~, 
neşte 1 Dar, oare mai există vre.O va necesita o reducere la minim, 
comun8 unde, sij se petreacă ba chior o schimbare la nevoe, 
aşişderea 1 e, căci cine poate să-şi Închipue, 

Intervenim pe: această cale, că lucrările pământului se pol 
din nou, 10 d.1 Prefect de Judet, îngrădi numai în anumite zile şi 
rugându.1 să stârpească cele de ore din săpUimână 1 •.. Apoi ma
mai sus, pedepsind aspru pe cei I şinele ogricole mOderne., uneltele 
ce-şi bat joc de 1 limba şi tara necesare. animalele de tractiune 
românească 1 . nu pot lipsi. dacă se urmsreşte 

.., toresp. întradevăr, scopul definit. Pe 1ân-

gă aceste. făra o preglHire prea
labilă a corpului invătătoresc şi 
initiere in ramura agriculturii re
zultatul va fi dezastruos. 

Satisfăcând toate aceste ce
rinte, nu ne indoim, că şcoala 
va deveni nu numai un focar de 
culturii. ci şi un model de fermă 
in miniotură. unde cunoştinlele 
.teoretice se traduc in practică~ 
stârnind curiozitatea. odmiratia şi 
dorul de imita re, 8 tăranilor, cari 
abia acum ar intelege rostul 
cursului complimentar. 
Aşo cum se prezintă azi şcoala~ 

fără plug, fără grapă, fără cai, 8 
vorbi despre o cultură rot!onală 
şi a o impune învătălorlllor din 
cursul complimentar. pare o ab· 
surditate. 

A face agricultură cu eleviI. 
cerând cu împrumutul câte un 
plug hodorogit, cu cal ce se 
culcă pe brazdă, devii caraghiosul 
de pomină în poveştile hazUi ale 
tăranUor, Şi apoi să mai pui pe 
un învăIător să facă demonstratie 
inlr'un fel de arălură, fără ca să 
ştie măca~ să tină de coarnele 
plugului, vă închipulti rezultatul 
O modalit8te ar mai fi ca să se 
ia in ajutor un tărăn care ar lucra 
pământul după indicatiile date de 
invătător. Dar şi acesta va diuta~ 
să-şi termine lucrurile şi apoi să 
li se pună la dispozitie. Holdele 
nelucrate la timp, vor fi veşnic 
prilej de ironie, când recolta va 
fi sub mediocră. 

Şi-atunci dece sa se forfeze 
lucrurile, creindu-se învătătorilor 
situatii neplăcute 1 Până la alte 
timpuri mai bune, cerem abro. 
gr8rea acestor articole din legea 
modificată, căci este nedrept It 

se pretinde învătătorilor, cari se 
prezintă la examene, implinirea 

,acestor conditii, . .ee a11i faciori o 
hotărăsc 1 .•• 

Mentinerea acestOr dispozitIuni 
ne dă dreptul să credem că in
vătiitorii tineri au primit inca o 
lovitură ce-i Îndepărtează delo 
examene 1... Şi.. n'am aştep
lat-o 1 ••• 

Ioan Drecin 
.,.un ren, . ., . 
flsasini minori 

~~~~~~~~~~!!&SE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Un monstruos asasinat s· 8 

săvârşit în judetul făl1icenl. Mi
lionorul Bercovici. Înapoindu· se 
cu moşina spre oraşul Fălticeni. 
o fost atacat intr'o pădure din 
apropi~re de o bandă compusă 
din şase elevi de liceu. şi anume 
Ioan Origoriu, Ooldenberg Radu, 
Vasilie şi Mircea Mororu şi 8ltl 
doi. După o luptă indârjifă cri
minalii au omorâl cu ciomegele 
pe Bercovici, jetuindu.l de cinci
zeci mii lei, după aceeo i-au 
ciopărlit cadavrul cu cutitele ca 
să-I facă de nerecunoscut. Au
toritătile anuntate de trecători au 
început urmărirea asosintJor. Du
pă câteva ore de cercetare a 
jandarmilor, cei .. elevi, dintre 
cei numiti mai sus, au fost ares
tati. Ei au dat mai mulle lovituri. 
In timpul interogatoriului, unul din 
criminali, sub pretextul că trebue 
să iasă afară s'o spânzurat in 
toaletă. Vestea osasinatului a 
stârnit o grooză în populatie. 

ste D1şte stancl, stropit de 
,l, le împră,tle ca argintul viu, 
hlmbânda-ie, in razele loare-
1, ce străbat printre frunzele ar
Irllor, in 41ferlte calorl. Pe de 
lrglnl, stânci artificiale .eope
e cu muş.:hl, fir apa ae Icarge 
llprde ca lacrima, pe fundul 
reia o samedeole de pe,t!,orl 
f d,ferlte culori flc promenada 
Inlel Dllplce ne.am sitarat 
:biul priVind ,1 această fruma
ţe a Cişmigiule!, am pornit 
,re aleea principală. Dar ca şI 
lro a, fi intrat intr'o alta lume. 
l1maf U·1g'Jri. Slujaice firi cio
pl, tmbră ~ate tn roehH plinte 
~ culoarea roşIe, lmpodobite pe 
umeri şI braD ca o sumede

e de fande de diferite calorl. 
erg pe alee cAte trei, patra 
ltarea caprlnzlod spatial tn
eg, tlninda-ie de mâlol cu de
~tele mici fă ~ote cârlig, bllan
lodu-se ca o limbi de ornle şi 
1001od, delta1 de tărlşor eln
cele lor turaalce. 10 urma lor, 
agi de acela, dnge, ca elz
ele Iclivialte . de iti poţI rbucl 
ustăţlle fn carlmbll lor CI 
tro ogl1ndl, fofangafl in .d
'agl prlce,l- merg desbltlad, 
~care CII :daral maghiar ia 

mâoA, chestlllni care nu-l prl
velc deloc. 

Doamne I tml vine al ameţesc. 
Unde lant? 10 Bucureşti saa In 
Bud,puta? Dai ••• 10 Bucu. 
reştl. lunt peste o .atl de mII 
de Uogorl ,1 nu paţlnl dintre 
el tac parte ca trup ,1 suflet din 
mlşclrlle Iredentlite, laf polltla 
noastră le iatoarce pe cealaltl 
ureche ,1 tara le dă de mâncare. 
MAlne ori poimâine o să auzi 
Uogaril tloind dlscuriurl ,i 
dând banchete in Cişmigiu. pen· 
tru .. angnrlmea batjocurită din 
Valahia". Nu credeţi, că printre 
aceşti oameni din clua de JOi 
ce le iotllnellc prin Cişmigiu, 
le strecorl şovlni,tIl maghiari 
,i It ladeamnA la nesupunere şi 
batj.Jcarl, in filtrând în el uri 
contra ţării noutre. care azI il 
ocrote,te 0:.1 bine pe el decit 
pe mine, el mi-au murit fratII şI 
taţII pentm a o vedea a,a cam 
am visat-o de veacurI. ŞI Du-mi 
pare rău că e aşa cam e, dar 
să fIe cel paţ:o multumit leeI 
şovlnllt. Dar, nu 1 EI DU e mul
ţamlt. EI vrea. .• nu ,tia ce 
vrea, precum niel el D-o ,tie. 

Cheltlunea aceut. tnsi e ca 
malt mal tragi el şt na am 

nici local nici căderea I-O de
Ibat. Am amintit-o doar IŞI. ca 
cei ce aa datoria Iă umble ca 
ochII deschişi. il ,\-1 deschldl 
,1 &1 la măsuri, acum, In mo
mental de fati, au mâine. 

Am ajunl la faţa restaurantu
lai Monte Carlo. Lame pestriţă 
şi găIăglouă benchetueşte pe 
teren Intl lIIi a restauraotulul, 
lub ambrele gigantice ,1 culo
rate. Cucoanele ca păIărllle cât 
rotiţele plugului imbrăcate DD
mal io alb,,' par oişte lebede. 
Mal nou, e· la modă, rochia 
făcută dIn fulor. A,a cam il 
tele mama acad, pentru Ilcl. 
Ce gusturi, Dumoezeule 1 

Ne oprim ,t ati câteva minute 
şi &lcaltăm muzIca militară, pri
vind II cel ce nu cnnolc greul 
vietii. 

La Ieşire, IatA un foto~raf am
balant, le chinuie cu două "ehlf
tele- de sânge Irpadlan, 6ă le 
• ,eu pe o bancă pentru a le 
imprima matrele. pe hârtie. RAd 
ind mereu. Iar fotografal se 
agiti. Lumea se aduni ia jurul 
lor. Iar an blletaodrD, un covrl
gar Romb, . ca . Ii completeze 
scena, le lntreabl: 

- "Na doriţi câte-Dn eovrlg 
io mană?- şi lumea adunată, 
cam se adună la orice fapt di
vers Isbuenl intr'ao ras Intermi
nabil. Fotografal, de nicu, 1,\ 
luă aparatut de-a amărui şi porni 
ia alti parte. 

• 
S'I tnserat. Servltorlmea a ple

cat. Am rămas pAni 11 unul 
noaptea În Cişmigiu şi am ascul
tat muzlcl. 

M'a, dace paţln ş\ pe aleea 
indrigostlţllor. dar nil mă ocu p 
cu an astfel de sport. doar aşa 
pentro Dvoltstrl, Şi apolt slngar. 
ci ci camaradul m'l părălit, 00 
catez, mi- e teamă li nu fiu 
huldelt. 

Lamea le răreşte din ce in ce. 
Aud un fluer cum străbate ta 
IIni,tea răcoroasă a noptii. Ser
gentul dA lemnaltd de inchIde
rea Ctşmlglulat. Trebuie să plec. 
Aş dormi bucuros aci, pe sub 
vreun boschet. dar incepe Itropl
tul florilor şi mă pomenelc pipă • 
rudL 

Nu-mi rămâne altceva de fă· 
cat, declt să plec aClsă. 

Dumlneca vIItoare, altundeva. 
Bucare,ti. V. Fluera, 

Noua divizie natio-
, , 

nală de football 
La 26 August incepe disputa

rea noua serie unică a diviziei 
nationale in care intră 12 echipe 
Venus, Unirea-Tricolor, Junven
tus şi C. F - R. din Bucureşti, 
Ripensia, Chinezul. şi C. A. T. 
din Timişoara, C. A. O. şi Cri
sana din Oradea, Gloria-C. f. R. 
şi A. M. E. f. A. din Arad şi U
niversitatea din Cluj. 

u' ,. • • 
Citiţi I Abonati I RAsplnditil 
Ziarul: 

-Inainte-
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Un interuiew al d-Iui G. Brătianu 
Impotriva cenzurii şi a atlrii de asediu 

- Despre Dinastie şi Constitutie -

Sunt bine cunoscute ultimele 
declaratii ale d-Iul O. Brătlana. 
cari au produi atâtea neda
mulrl. Ziarul .0' mlneata· ca d. 
aducă precizia o!, a solicitat şe· 
fului partidului l!beral un loter
vlew pe 'care it reproducem şi Doi: 

- V'aţi pronuntat foarte ca
tegoric impotriva mOdij,cdrU Con
stltuţ/ti. Totuşi prog/amui de in
faplui,/ pe core i'aţl publicat de 
curând c"prinde unele reJo/me 
cori nu par posibile fard mod~
j,carea poe tU/IIi Jundamental, 
Cum explicaţi Qceastă contra-
zlcele '1 

- .• ' E numai aparentă. lotr'a
devăr ne-am fofAtiş.t unele re
forme cari pot ridica o astfel de 
discuţie. Nu toate aa fnsă ace
Ja, caracter de urgenţă. De pU
dă: toată lumea e de acord. că 
senatorII de drept al sufraglulul 
ualveraal devin prea numeroşi. 
cu .Ifg~rl in fiecare an şi le
gislaturI atât de scurte. Pentru. 
evita aceste Incovenlente, nu e 
nevoie de modificarea Consti
tuţiei. 

Se poate limita numarul seDI
tOrilor in functiune, din această 
categoTle, printr'o lege sau un 
regulament special; dreptul ce
lor aleşi in zece legislaturi n'ar 
fi ati ni, el s'ar exercita insă de 
un numAr limItat, recrutat in or
dinea vechimII. In ce priveşte pe 
reprezentanţii in Senat a Corpu~ 
Cllor profeiloDale. acolo e iDtr'a. 
devâr nevoie de o reformă mal 
radicală, d~oarece veţi recu
noaşte, că sistemul actual nu a 
dat rezultatele dorite. Dar a
ceasta nu e problemă de primă 
neceGltate, ea trebue examinatA 
cu atent une inainte de a se a
junge la o toluţle concretă. 

NU E NECESARĂ MOOlFICA· 
REA COSNTITUŢIEI 

CeIace am voit si aeec-ntun, 
t! că nici una din prcblemele 
cari se aşează pe primul plan al 
preocu p~ rt lor noastre nu corn· 
portă modificarea pactu}ul fun
damental. Nici un text din Con
stituţIe nu împiedecă ~conomlile .., 

- Azi, Dum;necă. 12 August, 
orele 11 va t. tlea loc la cale
drala ortodoxă din localitale, 
parastasul de 6 luni, Întru po
menirea mgrelui român Vasile 
Goldiş. 

- Conferinta Uniunii parla
mentare internaţională se va tme 
anul acesta dela 2'1- 29 Septem
brie la Stambul, În palatul Yldiz. 

-- In cursul lunei viitoare se 
.,11 pubilcll tabloul definiliv cu 
noile transferări În invătământul 
primar. 

- Dl. Eduard Găvănescu.pTO" 
lesor la liceul .. Moise Nicoaro", 
a cărui actIvitate publicistică ,i de istoriografie este atât de 
rodnică, a losl invital de dl 
profesor Nicolae Iorga, la Vă
lenii de Munte, unde dsa. la 
cursurzle universitătli lIbere. a 
tmul o seTle de conleTinte asa
PTa unor Irguri din Ireculul 
cultural al Aradului. şi în dea
aebi, despre Alexandru Gavra 

- Ministerul de instructie fece 
cunoscut că oata inceperel cursu. 
rilor şcoalelor. e fost fixată le 
16 Septemvrie. Pe ziull de 1 
Septemvrie se "OF prezente nu
mai profesorii. 

~ D. ministrII de finante a 

,1 DU oprl'şte sanctiunile. Legea 
.dmlnllitraUvA şi legea electo
rdlA Da fac parte Inugrantă din 
Csnstltutle. NIci abazul de pu
tere, nici demagogia no sant 
inscrise in textul el. Nevoia mtn
ţlneril Constitutiei nu mai tre
buie lămurită. Problema e insă 
prea importanti ca si nu com
porte pe lângă păreri personale 
şi atitudini de partid. 

Dar dacă socotim că trebuie 
mentioat IInul din puţinele ele
mente de stab'litate ce ne-au n'i· 
mas asUzl in viata statului ro
mânesc, atoncl e logic să cerem 
respectul It>gli pe care voIa ii o 
păstrăm. Am văzut cu satisfacţie. 
că nu sunt singur de această 
părere. 

STAREA DE ASEDIU ŞI CEN
ZURA 

Ce autoritate pot avea insel 
acei cari se bat cu pumnul În 
piept, tnvocând numai ŞtiU ce Il~ 
tera a aljabda/ul, pentru a pro
clama credinta lor în ,eglmul 
constituţional şi democratIC. dar 
fdmânând totuşi in guvern la 
adăpostul starii dt aStdiu, al 
cenzuriJ şi al legilor exce pţLOnale? 

Alte tari au trecut prin COD

volsluni mal mari şi mal sânge
roase decât tara noastră, şi to· 
tu şi n'au prelungit luni de zile 
măsurile cari Impledecă ori· ce 
maniftstare iJberă şi conştientă 
a vieţii naţionale. Văd că san
tt ţi in căutarea contrazlcerllor. 
Nu vă osteoltl aci: le veti gă
si acolo. 

DINASTIA ŞI CONSTITUŢIA 
- Ce sens au cuvintele dv. 

"ca nu D,nastia a dat ţării 
ConsMuţ'a. CI ConstituţIa a dat 
(afli Dinastia?" 

- "N'am făcut în această de
clara1ie decât să amintesc ade
vArul istoric. ~m insA convinge· 
rea, că rostul actual ,1 viitor 
at 88fZămintelor fundamentale ale 
statului 88 întelege mai lamurit 
,1 mai deplin când avem mereu 
conştiinţa limpede a originii şi a 
menirii lor·, a închiat d. Brăbanu 
declan ,We d sale. 

- La Brăila au fost trimeşi 
în judecată pentru fraude 17 
functionari ai primăriei. frau
dele se ridică la]O mîlioane şi 
au Început din anul 1930. 

- DomnII abona11 sunt ruga1i 
cu InSistenţă să binevoiascA a ne 
achita de urgenta costul abona
mentului. 

- Constituirea consiliului co· 
munel din Agriş e avut loc in 
ziull de 7 August, alegându.se 
primar Avram Sdrămfan. iar sub
primar lovan Pribac. 

- In Capitală, a incelflf din 
'fIată magistratul Radovici, primul 
preşedinte al Cur~i de Apel. 

- D Consi. Toma fost pri
mar de laşi, scretarul general 
al partidu)ul georgist, 8 vizitat 
oraşul nostru în ziua de 9 Au
gust. 

- Ministrul Sănătătii, sesizat 
de nereguli shârşite la Casinoul 
din Mangalia, a ordonat. Prefec. 
turii Constanta inchiderell Imediat 
8 ecestui local ,i arestaree ma
Yalilor. 

....... Bugetul munlcfpiulul Bucu
reşti pe anul 1934 - 35 se drea. 
Z8 la suma de 1 miliard 083 
milioane lei. ' 

.esminţit ştirile des!!re mtenjia ~. Gen. ad;. N. Rădescu. pre
sa de Q. veni Cll maJoldrl de 1,. şedlntele organizatiei partidului 
jHJzJte ŞI ca IInek tmpozlte Roi., poporului din jud. Arad, a fost 

D. Sla,escu, a anunţat tit IICI- toată :saptămana trecută în A
laş timp şi o expunue pe caT~ rad, in vederea organizării aces
O face saott1mârw vUtoaft aSUţJra tui partid, luând contact CII mai 
ImprumutI/lui mtem. multe persoane politice. 

Tiparul Tipografiai Dieceu.n~ Arad. 

INAINTE 

Simplificarea aparatu
lui de stat. 

Lucrările pentru revizuirea si
tuatiei funcţionarilor publici, în 
vederea slmpcificării aparatu
lui de Stat şi a reducerii numă
rului de functionari, au intrat în
tr'o nouă fază: comisiunea În· 
tocmita pentru a hotărî măsurile 
necesare în vederea scopului ur
mărit a elaborat trei proecte de 
legi, cari legi, se ştie, vor fi pro
mulgafe, fără Parlament, in vir
tutea deplinelor puteri acordate 
guvernului în acest inteles. 

Una dintre legi va impune re· 
vizuirea şi scoaterea din functi
uni, a celor angajati după anul 
1924, în contradicţie cu normele 
prevăzute de Statutul functiona
rilor publicf. 

In al doilea rând, o lege va 
stabili criteriile după cari vor fi 
organizate serviciile pubiice, în 
vederea reducerii numarului de 
functionari la un minim posibil. 

O a treia lege va fi chemată să 
rezolve după echitate şi ţinând 
seama de Împrejurări chestiunea 
atât de spinoaSă cumulului; după 
norma: o functie - un salar. . ..,.. , 

, Q $ "'.""J 

Un ~rim~r ~ăt~us 
Preşedintele com!slei interl· 

mare din Covăslnt, Mihai HăI· 
măgean, Sâmbăla frecută, in loca· 
]ul primăriei, Il bătut in mod În
grozitor pe Jocuitorul Traian Făr
caş. pe care purta ° "ehe ură 
şi care concurează la alegerile 
ce vor Ilvea loc la postui de 
primar al comunei; 

Faptul fiind adus la eunoşfinta 
celor in drept, urmează să se 
facă o anchetă iar "primarul" 
băIăuş sa fie indepiirtat dela 
primărie. ca pe viitor să nu i-se 
mai fecă poftă de a bate in nu

Duminec", 12 Âugu~t 1934= 

Cronica externă 
i 

Săptămâna politicii E'lderne s'a dec1aratii, spre a risipi ingrijo 
resimtit şi ea de acalmia gene.. rea: D-nii Mussolini şi Ll~ 
rală a vacantei. Numai În Ger- George aproape În acelaşi tit 
mania, funeraliile nationale acor- dar la distanta de câteva mii 
date mareşalului Hindenburg au kiiometri, au tinut să arate Cai 

mobilizat lumea dornică să aduca r~9boiu mondial rn viitorul ap 
omagiile sale omului care a în- PI~t,. nu. este pOSibil: condit 
trupat toate insuşirile rasei sale pSihologIce pentru un răsboi, 
teutonice: pe câmpul dela Tanen· o seama de popoare sunt ~ 
berg, sub un mausoleu, a fost zente; lipseşte totuşi un elenf~ 
Înhumat eroul luptelor ce a dat esentia~: materialul şi mijlo~f~ 
în acel loc, pentru a creia pa- precumare. Astfel că cel plt~ 
triei sale un viitor de hegemonie, zece ani, un răsboi de propa 
care a fost de acum zavorit în m~ri e~te e~clus. Este o md 
chip simbolic, sub aceeaş lespede mangalere, ŞI aceasta... L 
cu omul care i-a fost cel mai In lipsa subiectelor de ach 
devotat slujitor. litate imediată. un conflict arn 

Sub acel aş consemn al efor- între arabi şi evrei, în PalestÎ! 
tului nerăsplătit, se pare că va capătă amploare. Sunt cât~eO 
termina şi noua ofensiva de pre- zeci de morti printre evrei, docI 
să, pe care au lansat-o, subiect par a. fi p~ovocat orgo,liul na4>ol 
de vară, legitimiştii austrieci, în nal ŞI sentImentul religIOS al al 
vederea restaurării Habsburgilor bilor .. Compli~afiile ce se pot tn: 
pe tronul imperial din Viena. de aCI pot fi f 'tale tendinterce. 
Aceasta tentativă va Întimpina cari urmăresc readucerea ev~, 1 
mereu rezistenţa dârză a cereu- lor din foata lumea În Pdlestire , 
rilo~ .diplom<l:tice di~ .Apus şi a pământ al fagaduinţii, dlsPJ.tţiu 
veCinilor mal apropiatI. de indigenii cu tradlfii vechi.·· 

Pentru multă lume, care so- 1 credinte fanatice. 1
ru 

.. 
coate un răsboi posibil, vin două C.bh~ 
.... lu " si" ...... atu' ."P W ; __ c~ 

v- 1 .-t- ma la a po I re . 
-rar 

- - .... ;, « 

DU~H t~~~fHIUl~(8 DUH lIMI~~H~:: 
-, Ce 8e petrece În partidul liberal - C"'ilt~~ 
pDlitică? - Manitestatia dela Oradea ---; în 

După cum am anunţat, Dumi· "1,, perioada preme~gllto4 tu 
necă a avut loc la Timişoara o transfortltlJ.,ilo, care t,ehuufo. 
manifestatie politiCă de o deo· se facil neapărat in partid. '1 d 
sebită importantă, prin faptul ca părăsit reflerva tlteschinlJ, I 
acolo au facut declaratiuni foarte Cu moaetea lu' Duca, de. 
importante atât primul-ministru r6",as f6rtJ cDnducere. Ch~ce 
dl G, Tatărăscu, cât şi ş€'ful par· tiu nea şeflei este "e,lIru ftntl 

.__ .. ", tidului guvernamental QI Const. deschis(i; __ ....§.efii dg AAdif,f.e-e-
lUt ... -_ ................ -'1 ........ _11IIIIIIII...... Bratianu. Aceasta in ce priveşte' bărbat" de stat nil se impi 
Plele legii. 

v v 'u% .. ,... " guvernul şi situatia din partidul rJiseasit. Pe Duca nu-l pmam 

Presa bănăţeană su- liberal. . inlocui nimeni, decat for,lep 

d 
Deosebirile de vederi Între in· unite ale partidului intreg. IerI 

grumală, e cenzură tre aceşti doi s'au accentuat şi In momentul de faţIJ stde: 

Ziarul "CREDINŢA- scrie: 
Este ptntrll prima oard în ana
lele ziaflsticel româneşti, când un 
preject de judel cenzurează per
sonal şt În mod abuziv ziarele 
româneşti . 

Modul cum sunt cenzurate z;a~ 
rele şi mai ales cele româneşti 
din Banat este scandalos. 

D. Mst01 DImitrie. prefectul 
judetUlui 7 imlş, care face oflclul 
dt ctnzor, s'ar putea foarte bine 
numi, casapul cenzurII. 
Fărd nici o norma, tale ştirlle 

care nu-l convin a-sale. tor pasa
eitle din articolele con ii sublinl
azd "actiVitatea". le mod;!ica. 

Şi, aşa ..• ca să-i convina. 
Supunem cazul d-lut ministru 

Ele interne. 

• • " ..... .u 

Or~anil~r~H· Duerescanilor 
in jll~~t 

La Covă~int 

cine urmăreşte cu atentie dis- tem "erJo;# să spri;;nim Ev 
cursurile dela Timişoara îşi poate TdtiJrdscu jiindcd el ,epres,~ 1 
face lesne ideie de -armonia" ce gene,aţia nouă şi as;gu,tJ c~ 
stăpâneşte astăzi rândurile celor tinuitate in conducerea pon 
dela putere. dului nostru. Ne InchinălIl i 1 

In discursul său, preşedintele faţa lui Dinu B,dtianu c' 
partidului a cerut, hotărit, ridi- represintlJ o t,adiţle glorioal 
carea cenzurei şi stării de ase- dar trebue sa se shirşeasca 1 
diu, luptă deschisă adversarilor genda, că şefiiJe de partid reI Su' 
politici şi împotrivire la modifi.. acelor;J ce poartă anumite nultale 

carea Constituţiei; trei lucruri Datoria acelora ce poarltJ lui ( 
dintre cari numai unul a fos taccep- .ume, este de a munci pe d,opo 
tat de primul-ministru, celelalte mul~; 1" se"sul programulne, 
fiind menţinute in interese su- pnd,." a-şi caştig(l. merite /' Id~ 
perioare etc. P,.U". .C ( 

Presa a comentat viu răspun- Din cele de mai s,smll 
sul şefului guvernului şi a tras reese clar, 01 In par,um 
tot felul de concluziuni politice. dul liberal sunt ma.o

nd 

Ziarul "Indreptarea", oficiosul frimAntări:fi În sourtări~ 
partidului poporului consideră a- vreme conflictul va i,oml 
cest fapt. drept provocarea unei buoni, for m â n du - &lose 
crize de regim. două curente; unul r~1 ş 

In adevăr. scrie acest ziar, În. frunte cu actualul ş#ll~u 
dependent de dezacordul consta- al partidului dl DiriUlt

• 
tat între dl Dinu Bratianu, care BrAtianu sprijinit de elos

ii 

s'a rostit categoric Împotriva re- bătrâni !'ii .Itul cu leac 
gimului exceptional. cerând ridi- 5. Tătărăsou spriji.,.>~m 
carea stării de asediu, şi dl Tă. de cei tineri. J,!':WE 
tarăscu care a afirmat că acest In faţa aoestei situat Es 
regim trebue încă menţinut. s'a tineretul liberal socate tii 

_ D. Oeneraladj. N. Rădescu adus in discuţiune o chestiune te neoesar ci a soteas« 
procedând la organizarea parti- care pune în joc însăşi existenta momentul să se inoel<lt r 
dului poporului in jude1ul nostru actualului regim politic. E vorba pA o acţiune da clarituful 
8 fost Luni, În frunfaşa comUnă de revizuirea Constitutiei. oare. 3ia ! 

Covăsint. unde e constituit prima Şi co"chide, ,,;a,ul ciud: "U. Deocamdată pregrecu 
organizatie comunală. Organf. aseme"ea gUrJer. "" se !Juc",tt te,te terenul neceslflOC 
zaria de Covăsinf s'a constituit de '"erede,.eafacto,,,lu; l:o •• li- În a,a mod ÎncAt atunllşte~ 
din următorii locuitori: N. I tuţio,ull când problema se , Al 
Brădeen, preşedinte; N, Bogarlu, ErJenimenteie In curs rJOf' pune in chip mai Rotile 
v. preşedinte; Ârsenie Luca, se- rJeni stI rdspundtt la cele ofir- ca.1 fie rezolvată fălfra I 
cretar şi Pavel Bogarlu, casier. mate de "0;. LJecla,aţ;;le del4 mari frământări ti mrile 

Ac"' $"'$ ,el' anm Timifoara 4" p,.OfJOcat O- imi- ales, fArla prea rnanism 
nenttt cri_tI PQliticd. riscuri. Viitorul aprlprici 

Grupul «H,. a tineretului libe. piat va dovedi că, prltoar~ 
Ştiri Politice rai a tinut. Luni, la Oradea o vederile noa.tre nu d.din ' 

întrunire, şi unde au participat gre,. şi 111 
Din initiativa· unui comitet s'a 

organizat un banchet in cin~tea 
dlui Iuliu Maniu. Banchetul va 
avea Joc În seara de 14 August 
COf. ora 8 seara în gradina Co
loseum Bragadiru, (Gib)' din 
BlIcurpstL 

o seamă de fruntaşi ai partidului. • tre I 

La banchetul tinut după intru- Conducătorii partidului na~Jes 
nire, dl sub!lecretar de stat la-I na]· taranesc vor avea o con )n 
mandi, a făcut declaratii senza- . fatuire. pe plaja băilor Efor~ucfl 
tionale, in cari intre altele a ata- . pentru a se răspunde acuza~ .. orh 
cat şi problema şefiei partidului nilor formulate de d. Dinu Brli~Că 
libpr;:rl. l~tă ce a SPUS dc:;a: tia nu. sus . . , 
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