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'orunca adevărului 
)in cAte ne este dat .1 
(em la unele popoare. 
Imea noastră, de infrigu
li căutare şi Infăptuiri, ată 
• semnul unei exaltAri a 
alu .. dor colective. lndoc* 
laHi sub lozincele extre. 
'ale dreptei sau ale sUlngii, 
ergia spirituală a popoa
or este utilizată cu maxi· 
'In de efort. In vederea 
'li randament deplin. Este 
Bcest fenomen O mărtu
ire, Isvorltl din nevoi şi 
.iratii, a idealului obstesc, 
1 dupl rlzboi Ţările cari 
'putut Jnfă1işa o produc. 
'şi au dat un sens con .. 
\IcUV vietei lor de ansam
" au fost acele cari au 
pinit secretul unei alini-

nişte vinovati, sterili tn sen· 
timente, lipsiti de vointl cre
atoare ,. rltăcind sub ori
zonturi umbrite. 

ce nu După douăzeci 
de ani 

Pedepse drastice pentru cei 
respectă legile 

Zilele de vară, care plinesc 
din America şlalfor tiirt civJt.izate. douănci de ani dela întâiul 

de forte sub cuvintele 
'gice ale unor imperative 
veac şi drum nou .. 

[n neam - o conştUnt'; 
'ari - un ideal. 
'e multe or', lucrurile a
Itea se spun şi la noi, se 
1 de atAta lume, şi de tot 
tea ori rlmAn neapropi
. Şi avem impresia. por
d din această neorientare 
!impotmolire, că vremea 
".- po,te noi. ca peste 
___ tA , LV .. tMi ..., 

Aşteptlm cu brateJe in· 
crucişate, sub vremea. care 

Interesele onmenilor au creat 
legile, iar societatea le aplică prin 
organele sale. 

fuge miraculos de repede, Omul fiind o creaturi ca şi 
fărl Intoarcere. Şi lumina celelalte fiinte, superior fUnd chiar 
de atAta timp aşteptatl din acelora, având şi tendinte sp"e ata· 
afară, nu mai vine. Căci vlsm, robit fiind şi pasiunelor 
lucrurile de pret fsvoresc sale de fiecare zi~ este mereu 
din misterele, cu adAnc de I expus de a nesocoti legile, -
străfulgerări, ale sufletului mai cu seamă pe cele religioase 
uman. cori normatizează viota omului 

De acolo trebue tesut firul pe pământ, ii asigură respectul 
de lumini al unul ideal nou, pentru avutul său. şi cari ftU la 
care să crească pe urmă, b8za viata, mal bine zis raspl6ta 
In potop de entuziasm, pene şi pedeapsa de după moarte. Cre· 
tru drumurile de mâine. dinta în Dumnezeu ,i frica de EI 

Suntem pentru aceasfi este chezăşia resp~ctuluf legii 
disciplină de Interior, de creştlneşti. Indată ce credinta În 
adAnc ,1 de sobrietate, In existenta lui Dumnezeu se clatină, 
locullibertinaJulut crttic, bAI- legile nu se mai socotesc dacă, 
guit şi democratic al poli· eventual cultura superioară nu-i 
ticianismului. arată felul de a se comporta fată 
Căci numai Intr'o disci- de societate. Dar Bă revenim la 

pIini nouă, de formatie subiect. La noi, o spunem Cu re· 
proaspătă. realitatea romA- grei. cullura, cea mfti puternică 
nească va putea fi Incolo. armă contra pasiunelor omeneşti 
nati sub porunca luminoasă, este destul de inapOiati. Căci 
creatoare a adevărului: drepturile individului ca ,1 ale 

Un neam - o conştiin1ă; statului, bunurile unuia fi altuia 
o tari - un ideal. sunt prăd6te fără crutare şI ne· 

socolite, datorită unor anumiti 
.• Inalnte" 

" • • • n u .n 

~adea Ghifă vrea să scrie .... 
. Indivizi- meeeltini· ·~fi.Qi91Ji~ .~ad 
fără de nici o teaml de sancti
unile Justitiei, cu cinism şi aro
gantă denigreui şi se pun dea
curmezi,ul progresului unei nafiuni 
Întregi. Căci intotdeauna când 
sunt sustrageri ,i delapidărl de 
milioane, laptele se muşamali 
zeazi. iar făptuitorii ,'au plimbat 
şi se plimbă liberi, nesllngheritl 
,i nepedepsiti. La noi unde omo
rurile se comit aproape zilnic ,1 
jafurile contra cetatenilor paşnicl 
se tin lant. juslilla este prea in
dulgentă ,i nici nu este respectată 
aşa cum ar trebui. luăm un 
exemplu. Un funcţionar oarecare 
delopldeazi milioane. - durere 
sunt foarte multe ca'Zuri de ace· 
stea. - este pedepsit cu 1- 2 
ani. După luarea pedepsei cine 
este maiierieltdecat el, fiindcă 
banii fac doar pe om, 'torba ro
manului, estfel că după câtya 
timp il ... edem lară,i pe domnul 
nostru repus, datorită banului cu 
care uşor a putut corupe pe 
... re'un favorit al sortii. Ăceştia se 
fericesc pe când cetătenii cinstiti 
gem sub greutatea Impozitelor ,1 
a aUor sarcini, iar statul sub po· 
vara datoriilorr - făcute in parte 
şi de unii de felul celor de mai 
sus. - cu toate bogătiile ce le 
are iara. 

fi.am intâlnit, inlr'una din se-
trecute, un drag cunoscut din 

dlărie_ ni tnran matur, care 
'eazo din greu, ziua şi noap
, pentru O bucată de pâine. 
~rielenu1 meu, badea OhltA, 
t'o frumoa88 comuno aradană, 
mai este de recunoscul. Pe 
rnurl - era fala satuluI. Fru
tt cuminle ,i harnic - era 
rar exemplar de teran ro· 
1. ŞI dupi abia opt ani, azi, 
să nu·i mal ştim numele 
ale. ci nll mă aşteptam 

I găsesc locuitor la Arad, 
e l-a adus faptul că. la Iară. 
,i-a mal putul asigura exis-
8, el - core, altă dată, era 
,6ndrle pentru cons8hmll sAI. 
Ir8 si nu" tndl recunosc -
.el e ImbAttftnlt inainte de 
me, $( imi părea aUU da Slr8in 
u:est oraş. 
.In vorbi in vorbă - ajung 

vorbesc de proeclele de re· 
n! ale guternlirU. 
\edea Ohltă, cu ochii sllnş' 
runlea brăzdati de eule 8. 
Ici, mi priveşte sceptic ti 
tbllor. 
.. La81. domnl"orule, el ,tiU 
ce înseamnă 'oate ce ml.le 

- '1 
;... Dat da, ,Um nof, conHnul 
mi infrunte interlocutorul meu. 
:U"ntele lui badea Ohită m'au 
Igat. 8adea Ohltli s' a schimbat 
t In tocul unui inepuizabil po
IUor de glume, cum 1-am eunos
mal mmnt~ .edeam un po-

aorlU, un duşman .. tuturor 
DI' din juru 1. 
~ DomnU, domnii, 1,1 fac de 
ti - o la razna prietenul meu 
islt. 
ncerc.. zadarnic. si.) con-,lng 
contrariu. 8ndea Ohlli - nu 
e In tiecare domn - decât 
duşman el siu,' al con&a1110r. 
- Trebue sA le fi ajuns multe. 
'răclunl, frale I U iscodesc eu. 
- Ca ,1 pe tap IAranil, dom· 
lrule. 

- Aşa sunt vremile. Dar se 
vot schimba. 

- Ce s&:ae schimbe. In mal 
rliu - dai 

Uluft, I·am luat o mână lui 
badea Ohifă şi I·am spus: bine. 
frate, dar odată par'cl te vedeam 
mereu printre domni. Te-a înşe. 
lat - .re·o unul dintre el 1 

- TotiI tună Ohiti. Ăm si· 
rAcit şi eu şi toate neamurile 
mele, tlindcă munca noastri nu 
mai e pretultă de nimeni. Acel 
cu cari vorbeam alti dati - au 
uita' de promisiunile dale ci vor 
Jupta pentru un trai mal bun al 
tiranului Incolo, de pungăşlt
nu m'a gungăşit nici unul Dar 
nici de vorbă nu mal stau cu 
nfme. 

Când '·am spus cii am sl-l 
pun tn gazet5 - badea Ohiti a 
tresArlt: s'a Insehlnet. 

- Apoi că eu chiar aşi avea 
ceva: de spus la ziar, sare repede 
cel din fala mea. 

- Ai ceva - cu ft'e.un 
consătean 1 Spune-ml.) că Îl loc 
eu de pelrecante. 

- Nu I Vreau si scriu cum o 
ducem nol_ Iăronli. Iscălesc eu. 
N' aveti frică, dar -vreau să spun 
odată ce·am pe Inimi 1... 

Ne.am desp8rtlt - cu Invoiala 
cK are si ma caule acasă ,i 
badea Ohltl a plecat inviorat. 

• 
Aşadar. badea GhlUi Yrea al 

scrie. Miisurat. preocupat de ne
cazurile lui cotidiene ti pulin 
vanitos, nu cred că vrea să se 
facă ... ziarist. Mi·a ,1 declarat·o. 
roşfnd. Dar Jarul ce.i sli pe 
inimă vrea al ,i·1 &stâmpe. e 
scriind un rând aspru pentru acel 
cari au uitat compl8cf cuvintele. 
cinste " de omenie, de cart nu 
se mal vorbeşte in tara noastră. 

Badea Ohllieata 'convins d. 
dacă Insu.i el va semna un rec
hizitoriu la gazetA lucrurile ee 
vor schimba. 

Sandu Plae,u 

Astlzl c8nd celut care fRun
ce,te cfnstH ca ,1 stalulul II eata 
atat de greu, când c8ştigarea 
pAtnei in mod clnsUI, este lupti 
pe 'fiatA ,i pe 1110arter Iar aeei 
cari submlneazl prin faptele lor 
existenta celui care munce,te 
cinstiti, cart 'fi insu,esc In mod 
nepermis munca oltula precum. 
toti acela cari lunt parazltil 80' 
cletatl, trebuiesc scO,1 dintre oa
menii clnstit~ cld nu meriti ,1 
faci parte din IOcletatea acelora 
din truda cărora Irllesc. 

Daci cinstea. simtul de drep. 
late $1 datoria de II respecta 10-

cietatea nu Impun respectul legi
lor, atunci acelora cari .unt de. 
lapldatorl de mUi08ne; tAJharl ,1 
uclgaşJ. le Impule respect fali da 
legi, de Interesele ,i bunurile ata· 
tulul ,1 a cetAtenilor cele mal 
drasHee pedepse slmllare celor 

Căci tora aceasta, făurită cu a- semn al învăpălerii universale. 
tAtea jertfe şi 8uferinfi de veacuri rflsf,âng ca un ecou aniversar. 
nu poale fi ocrotitoare de ne- o seamă de tragedii politice în 
tre~.nicl ,.1 ~.a fost făurita pentru lagărul. atât de tulbure. al ger. 
Iăfolrea llpJtorilor. ci pentr~ Ieri· manismului răscolit de pasiuni 
cfrea într~gului popor r?manesc. şi curente contrarii. Accentul 
Deci mal mult ca oncând se funerar imprumută un decor 
impun .asemenea pedepse fa.tă adecvat, poftirii la sabat nou 
de acel cari se

y 
f~c vinoyafi prin I a fortelor cari, odinioară au 

faptele ce le savarşesc 10 ~auna deslănţuit urgia cu şomoioage 
socletătU ,i a progresului el.' de liacări şi sânge. 

Petru Tangu Pe-atunci era aceeaşi vară 
codilă, cu nopţi plactde. Şi ___ ._-.. ' .... 141 ....... ' _ ...... lIbIIIIIIr,.._............ într'o atare noapte, rasună sub 

l\Ioarfea Mareşa
lului Hindenburg 

Joi 2 August dimineata. Ia 
orele zece. a încetat din viată la 
vila sa din Neudeck. Prusia O· 
rientală, în vârstă de 87 ani, ma· 
reşaiul Hindenburg, preşedintele 
republicei Germane şi fost co· 
mandant suprem al armatei ger
mane in timpul răsboi ului mon· 
dial. 

Prin moartea sa Germania, 
pierde nu numai un ostaş de 
frunte. ·al cărui rol tn luptele din 
Prusia Orientală este Încâ retinut 
de contimporanii săi, ci, mai cu 
seamă, pentru ceasul de faţă, pe 
un factor de moderatiune şi de 
echilibru, atât de necesar stări
lor politice din Reichul german. 

Discutiile pentru succesiunea 
maresalului au şi început. Pentru 
cazul că va stărui, cancelarul 
Hitler, va putea lua această func· 
tiune de mare onoare, pe seama 
sa. 

t •• , 'JQ ."tII $ 'Q#W" a ...rus $ 

băgrinii cu umbrfl grele ros
togolire monotonă de darabană. 
chemarea ce pornea fatală pes
te case şi orizonturi, incendi
ard şi sărind din hotar 
In hotar. Si-au trecut pti! 
urmă, multe veri. fi aMtea 
umbre de uitare s'au aşternut 
peste tot ce a fo,t: căci în 
definitiv, intr' o viată de om, 
Cft potra ani dtt aânge fi cI. 
flăcări, azi, Ia o depărtaTe de 
vreme lungă, nu·i decât un in· 
cident. . 

Doar pentru istoritl. şi pen
tru copii, noaptea cea dintdi 
a umbrelor Ce plângeau şi a 
hău lui ce suspina, a rămas ca 
o amintire grea de viaţă şi dtl. 
durată. 

Or, deatanci; firea s'a 'ti· 1 

înoit de·atâtea ori în culori d. 
viaţă nouă şi a impănat cu 
nădejdi proaspete suişuriltt a· 
nevoioase. Ci, in adâncuri. CI 
rămas nesirămutată şi sub 4-
ce/aşi crug sub care. din nou 
destmul îşi bate, in TOŞ fi 
nelIru, urzflala. 

(t. v.) ..... A' re • 

Evenimentele din Austria 
Austria, care In configuratia Succesiunea lui Dolfuss, revlne 

actuali II StafululuJ teritorial al Eu. deocamdată unui om moderat, ,1 
ropei, este un punct nevralgIC. a anume E. Schuschnigg. I s'a dat 
căpălat prin evenimentele petre- totuşi, ca vtcecancelar pe printul, 
cute recent, o actualitate vie ş.i Stahrenberg, un partizan infocal, 
ingrijorătoare. National'loclall&- al independentii Austriei. " care 
mul austriac, eare mlllleazA pentru dispune de o in8emeat~ organ'" 
anexarea Austriei la Oermania, a :lolie armală. 
socotit necelar M inlAture din Conducereu noul dht Viena, a· 
calea planurilor sale. pe condu· dat asigurări, ce va continua pOe 
cătorul statului austriac, DT. En- litica Jul Dolfuss, cere este eklgu
ghelbert Dolfuss, care apăra cu ra admisibili au In Âustria. Ma .. 
îndârjire independenta Slatului. rIIe puteri. dealtfel, continui ai. 
cirul conducere o avea. Inde· socotească o eventuale aneure. 
pendenla Austriei este reclamată a Austriei citre Oermania drept 
de nevoHs unei stabilitifj ş.i echl· o provocatiune. Cea mai anga
libru in continent cât timp Ger- jatl In ace.t ten. ea dO'ledit .: 
mania are tot interesul si lşi a-I fi Italia, care a ,i concenlrlll tru- , 
nexeze teritoriul austrl8c. Puterile pele sale la frontiera Austriei in 
cari au mai mare Interes ca să. yederea unei Interventii armate. 
mentie actuala stare de lucruri, I Deocamdată, datorită declaratiilor 
,i cari au sprijinit neconditionat flcute de noul cancelar, lucrurile 
pe fostul cancelaT sun' Anglia, s'au Iim urit şi, dacă noul gU'lern 
Franta, ,1, mal mult ca 011 cloe, va putea stăpâni sUuatle pericolul 
Italia. Acestor forte eontrarU a Ire- Anschlussulu1 se poate socoti 
bun să cadi vicfimi cancelarul Inlăturată. 
Dolfun. care a fo8t asasinat de c. 
către un detaf8J1lent de nafionaJ $ J'. ..,. "ras , ...... 
soclali,ti. Daci ameslecul direct 
al Germaniei nu se poale dovedir 
s'a stabilit ci . directia spirituali 
a acjiunli 8 8wl'o doctorul Rin
telen. fost ministru al Auetriel la 
Roma. 

AseslnH de fa~ un p.lutonie~ Că , 
nutnele OtIo PlaRetta "ft'ancllc 
Holzweber.· au fosl judecati la 
moarte ,1 exeeut8j1 lIl'd'eva %I1e 
dupl atenlaL 

Un nou confrate 
Sub t111ul .. Ardealul-. apare la ' 

Arad, cu incepere de Luni, 23 
Julie .. un nou organ de publici-. 
tate. având ca scop prinCIpal, in·· 
formatia rapidă şi obiectivă asu~ . 
pra evenimentelor de actualitate. 

Noua gazetă apare săptămânal. 
In fiecare Luni, sub directia con
fratelui T. Reculescu. Urăm sur.· 
ces deplin noului confrate. 
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Nr. 1479/1934. 

CON:URS 
Se publică concurs pentru 

complectarea postului de subno
far 1. vacant la notariatul cercu
al Sebiş. 

Cererile împreună cu actele 
prevazute în legea Statului Func
tionarilor public i şi L. O. A. L. 
se vor înainta Nolariatului până 
la dat ~ de 15 August 1934. 

Sebiş, la 15 Iulie 1934. 
Notariatul ........... '" ",e • ., ..... 

o ră1ătire ~ureroDsă 
La Consiliul de Ră3boiu din 

Cluj, s'a judecat, saptamâna a· 
ceasta, procesul de înalta tradare 
şi spionaj I a locotenentului Eu 
gen S tavrescu din artilerie, care 
sedlH de o dansatoare maghiara 
din Timişoara, Vlima lakabfy, s'a 
pretat la abominabilul rol de spi
on al Ungariei. 

lntâmplarea aceasta a indignat 
lumea românească de pe fron
tiera, şi indeosebi pe cea din Ti
mişoara şi Oradea, unde a trait 
În ultimul timp ofiterul care s'a 
facut vinovat de o crim] atât de 
mare. 

Impreuna cu amanta sa, loco
tonentul Etlgen Stavrescu vor fi 
pEdepsiti exemplar cu mai multi 
ani de temnita, lăsând o tristă 
impresie În lumea care i·a cu
noscut şi În care, tinărul Stav
rescu. pană a nu fi cazut În mre· 
jele femeii fatale, era socotit un 
element bun si de viitor. 

" " '/ .. 
~OŞT A REDACŢIEI 

Avram Borcu/ia-Cercel Luăm act 
de declaraţia patriotică a Dtale. Arti
colele însă, depiişind mămra spaţiu· 
lui ofedt corespondenţilor noştri nu 
se pot publica. Conformeazăte pe 
viitor şi te servim bucuroşi. Ziarul 
ţi se va trimite 1. U, Nu am primit 
până acuma. 

Corespondent Pecica. ~crieţi pen· 
tru fiecare să?tiimână 

Dl.ii o. r comerciant Ş a. Şiria. 
Am primit cu întârziere. Urmează Nr. 
viitor. 

Dlui V FI. Aşteptăm continuarea. 
Trimiteţi 2 fotografii pentru carnet de 
corespondent. 

Bere Azuga şi mândri bune ,i eftine la Restaur a n tu I 

PALACE 
A RAD, Str. Bratlanu 

lP- ca • 

Cărţi şi reviste 
La Turda apAre de dIva timp o 

foarte frumoasa revistă, intitulală Pa· 
gini literare Sufletul ei este poetul 
T~odor Mureşanu. Numărul 3 -4 pe 
lunile Iulie-August aduce un bogat 
sumar. Dm el spkuim: Grigore Popa: 

~elerinHjele la ~f. MănH~tire ~-8o~ro~ 

Despre cenzura Iranscendentă; Ştefan 

Baeiu, versuri; CoroHius, o ~Neuitată 
poveste .... Olga Caba: Prăbuşire; lvon· 
n~ Rossig'llon: Poeme; G. Pa71lfll: 
Poveste penltu cei mari (~chiţă); G 
Bogdan Duică: Un banchet cu in. 
drăsneli; R. DelHeJresc1l: Recitind pe 
Jean B uti Bucur Ţincu: Revoluţia 

spiritului românesc, Teodor Murăşanu: 
Versuri. 

Bogate cronici rlcenzii şi in!em. 
nări inchee această revistă de toată 
lauda. (P. p) 

* 
Cu O regularitate care esle 

pulin obişnuilă in publicistica 
noastră, a apăru] numarul pe 
August a Revistei FundatiIlor Re· 
gale. Colaboratorii aproape ace· 
aşi şi aceleaşi preocupări. Ni e 
teamă că publicul nostru nu va 
putea urmări, cu destulă stăruintă 
continuful acestei publicatii, care 
pe alocuri se men1ine placid. 

Se organlzeaZ8, ca şi in trecut 
impreunate cu misiuni religioase 
pentru popor, Jd praznicele Schim. 
barea la fală (6 VlII), Adormirea 
Maicii Domnului (15. V1!l) TăieM 
rea St. Ioan (29. Viii) Nasterea 
Născătoarei de Dumnezeu (8. IX) 
şi Inăllarea Si. Cruci (14. IX) 
cU aprobareH Prea SlJotitlllui 
nostru Stăpân, Grigorie, dală 
sub No. 4004/934. 

Pro~ramul misiunilor religioase 
se intocmeşte pentru toate pe]e. 
rinajele - având în vedere in 
deosebi tineretul - precum ur· 
mează: 

Ziua premergătoare praznicului 
primirea grupurilor de pelerini. 

1. Vecernia, cu predica (le in
troducere a misiunilor: Hristos 
Idealul vielii.a 

2. Pregătirea pelerini/or pen
tru mărturisire, cu alocujia des· 
pre răspunderea pentru viată (cu 
rălenia vietii şi grija de suflet). 

J. Sf. Maslu pentru bolnavi 
* * • şi cuvânt despre Hristos tămă. 

Un grup de tmai, entuziaşti, duitorul boale lor trupeşli şi sufle· 
plini de incredere şi optimism, teş1i. 
i'Jnsează In curând la Arad o noua 4 D ·umul Cruci. cu meditatii 
revista, sub numirea .Duh-. Titlul ]a ~iecare popas (14) despre 
acesta, spune cât un plogram şi a· Patimile Domnului cu aplicări la 
minlt~te ° TtftlUne de alWudtne în viald. 
harta splrituald a românismuilli 5. Pn'vegherea praznicului cu 
din epoca noastrd. litie, eşire .a paradis şi predica 

Es e cazul deci sef cerem tineli. despre datorii diire familie, so· 
lor noştri prieteni sef se tle bine cietale (Sf. Gheorghe, Sf. Paras
şi să realizeze din belşue sub chivă), slat şi cetăleneşti. 
acest consemn de mergere înainte. 6. Mezonoplica, cu alocutia 

• • despre ispilele şi primejdiile vielii. 
• Ziua prasnicului de dimineală 

Revista Cercului juridic bănăţean, in biserică 
pe luna August aduce, pe lângă un 7. Acatistul Domnului nostru 
bogat material de jurisprudenţă pusă Iisus Hristos, rugEiciuniJe pentru 
la punct cu ulHmele cuceriri ale şti. SI. Impărtăşire şi Sti Liturghie 
inţ .. i dreptului, diferite studii de spe. pentru cuminecarea pelerinilor, cu 
CÎalitate semnate de dnii: elin Dobo~ predică: Hrislos regele vietii. 
Consilier de Curte, Al. Alexandrescu 8. Al doilea Sf Maslu pentru 
magistrat, Arad, Teodor Diaconescu, bolnavi. în curtea SI. Mănăstlri, 
şef.judecător, S. Golopenţia, A!adar cu alocutla despre Sănătâiea fi· 
Manheim, Mauriciu Kell şi Constantin zică şi morală. 

P. Efrimescu. avocati şi malistraţi. 9 Cinstitul Paraclis al Prea 
_1III.~n.W""_I11(1''''t.llllns ........ n., •• _ ... , ... _' Os Sfintei Născă/oare de Dumne-

Cazul Ciumetfi 
zeu şi sf. Liturghii in sobor la 
paraclis, cu predica: Biserîca 
,ie - tinerelul Qri B:serica. 

Camera de punere sub acuzare 10. ;:,fmfirea apei, binecuvân-
ocupânda-se de afacerea as asl- tarea grâului şi obledelor aduse 
natulul lui Ctumetti a dat urmd- spre slropire cu aghiasma, cu a. 
toarea declziune,' locu1ia: Hristos sfintilorul vie1ii: 

I In afara de Par/ova, au mai (munca, dislracliile, prieteniile, 
fost puşi sub acuzare pentru a- jocul tineretului). 
sasillat, comisar" Negrescu ŞI 11. Incheierea misiunilor şi 
Matflse1l. dimiterea pelerinilor. cu indemn 

siunile religioase se reduc la sf. 
Mănăstire tot la 2 Zile. 

Părintii ajulorl, predicatori şi 
duhovnici, sunt desigoati de În· 
suşi Prea Sfiintitul nostru SIăpân 
Grigorie şi vor participa la sfin
lele slujbe şi cuvântări după in. 
dicatiile conducerii sfintei Manăs
tiri 

P C. Părinli ei satelor sunt 
rugali stăruitor să pregătească 
pe pelerini, ca să aibă atitudine 
cuvioasă pe drum, să păstreze 
ordinea şi să respecte bunul sfin· 
lei MăIlBsliri. Intrucât nu pol veni 
insuşi în fruntea grupurilor de 
pelerinl, să·j dea in grija unui 
conducător Cu răspundere, care 
va aduce şi tabloul pe1erinilor cu 
insemnarea exactă despre ceice 
participă la pelerinaj: bărba1i, fe· 
mei, feciori, fete, copii, şi dacă 
sunt insotiti de cor, de fenlare 
şi rle câte cărute? 

Corurile cari doresc să cânte 
la sinlde Lilurghii se vor anunta 
din vreme, spre a li se impărtJ 
rolurile. 

Creştinii Vor aduce câte o 
mână de grâu, pentru binecu. 
vânlarea şi stropirea cu apă sfin. 
ţită; şi luându 1 acasă, il vor a· 
mesteca in sământa, pe care o 
vor incredinta pământului, toamna 

Cu prilejul pelerinajelor se va 
purta disc de colectă, pentru 
sporirea fondului de zidire a 
pavilionului de ocrotire şi a chi
liîlor pentru mărturisire. P. Cu· 
cernicii preoti sunt rugaU a in
demne pe fiii lor sufleteşti la 
danii pentru plJmentrt, pe cari 
le vor aduna in prealabil acasă 
dela credincioşi, CII lista, pre 8 

se putea tace cuvenitele rugă 
ciunf de pomenire la sfinlele 
slujbe. Când n'ar putea face în
suşi preotul colectarea pomelni. 
celor, să fIe incredin1ata lista 
unui pelerin, cunoscui prin devo· 
tamentul şi râvna sa, sau uou'a 
dIn "Oastea Domnului" cari ar 
avea dragostea de a-şi lua oste· 
neală asupra lor. 

Pderinii sunt rugati 8 se ingrj· 
ji de cele de lipsă. Sf. Mănăsti
re nu poate da ocrolire şi intre· 
jinere numai preo1ilor. cari ajutit 
la sfintele slujbe. Toti ceilalti vor 
pulea afla adăpost în casele sE. 
Mănăsltri din Bodrogul nou şi la 
particulari in sătişoarele apro· 
piate. . 

Arhim. Po1icarp P. Moruşca 
stare1· 

FU a' ,. ,*, tI, 
Au mai fost puşi sub acuzare la cultivare prin şcoala de Du· 

pmtru profanare de morminte, mineca, şezători culturale.religi. VA APARE: 
comisarul Consfc.ntinescu şi tn- oase, coruri bisericeşti. "Inainte" 
lendentul cimitirului 1 Jncu-Nou, • • • 
pentru faptul de a ft desgropat La Adormirea Maicii Domnului cu 8upUDlentul 
ŞI mulat cadlvrul lui Cwmetti lrz organizâdu-se pelerinaje şi la sf. 

,·--tii 

Ret_ 
-.....,; 

Capitalul 
D~ ce nu ascultd lumea de ., ~ 
E aşa de uşo, şi-ar fi at',pie 

f,umosl - De CI cuvintele, u 
nu sunt încărcate de fufgt'fas 
trdsnete cart sd nimicească hllâ: 
Şi sâ brazdeze, Cii putere dteu 
nicie, În suflete, adevaruL IO/str 

Dar sunt oare, de vind tu fru 
adevărul e atât de simplu? ba' 
de comun încât îi ştie oricim gl~ 
nimeni nu-i la in seamd 10 
dJn cauza lanaUtatii lui. ' pÎl 

Nu e nevoe sd lăstorni ITI să 
nici sa străbati depărtări sa Pr 
Idscoleştl adâncurt pentru (aSI 
gdseşt/ cteace cauţi. - CQll.cal 
tine / - Rastoarne-te pe illţii 
te răseoleşte I Tu eşti muntel aC, 
adâncul. la tine e feflclrea •. ex 

Ai mal auzit asta de mi_ 
ori. E pfta simplu Nu? -I.câ 
Că tt $' ar eera lucruri imp8S ap 
al Încerca sa le cucereşti PI 
a le putea da in schimbul u 
cirii. Dar eşti neÎncrezator l~a 
cest banal panaceu. Şl tol, m. 
Încearcă· I ! Desradăcineazd-~ 'să 
suflet o dorinţd, apoi alta . ia] 
mare şi rtind pe rând, toate bil 

I inutile. Vei fi fericit - E si,.· t 
Incearca J It1 va ft multumltd S~ 
rinta de a răsturna lumta PI 
fericire. Iar dacă nu vei găSI ° greutati, eşti fericit mai dln~ ~c 

Atât ne cfle Dumnezeu, al 
drogoste pentru oamtniJ p~ 

(Ai fi dorit mai bine lete~ ş~ 
gat/ei? N'o merlli atunci). VII 

FU" .. 
~ ~e!re Selia pl 

slIII'sv v SUSIII ril 

Un comunic~~~ 
m 

Preşedintele Partidului Pop p, 
lui are informatiuni că Ui dE 
persoane, care n'au avut n dt 
data, sau care nu mai au a!gr 
nici un fel de legătură cu i~~ 
tig!lh. se agită în cuprinsuU 
lului Arad şi, inducand lume Pi 
eroare, Încearcă să facă a re 
crede că vorbesc în nur se 
cen1rului. ~ 

Pentru a se inlătura orice Ai 
întelegere, Preşedintia facere 
noscut că delegat ca Preşed ta 
dela centru şi insarcinat cu m 
cătuirea organizatiei Parti,!E 
Poporului din Arad este d. " 
neral actjutant N. Radescu. E 

D·sa este sJngur în drept ir 
ia orice măsuri va crede n R 
sare pen1ru ducerea la : ~ 
sfârşit a însărcinărei ce a 1)1 n' 

. I 

iar acei ce tulbură spiritele i c( 
fara hotărârârilor d·sale, nu~ <li 
decât simpli impostori. 

scopul de a deruta cerce/drde. 1 biserică din Lipova (Banat), mi- "Gura Satulai" 
~~~~~~~~~~~&8~ __ ~ ... ~.&~~~±bc2~~~~.~._~~.~_1.~._§~~~~~~~.~. ~ __ ~_s±~.~~~2&2L~~~~~~~~~~~~~~~~~.~_~. ___ ~.~ ... ~~~!2!~._~~~~~~~~~~~ ~ 

In ora de botanică, educa în spirtul tuturor t<011l VI 

lor El i-a desemnat personal i .a 
laş program după care învaţă 
copiii de vârsta Sa in toate ~ 
ele. El i-a ales colegi din I ta 
clasele sociale. Sunt aci, fiul I u 
ofiţer, al unui avocat care an 'S1 
copii, al unui librar din Bucurl el 
apoi al unui maşinist de loc(l Il 
tivă şi,.În sfârşit copiii unor ţ (;1 

pli dar oneşti ţărani din Bal zi 
eia, Bucovina, Banat, TransllVl Ci 
cum şi fiul unui ungur şi a 
unui sas. Colegii Lui reprez d 

la moştenitorul Tronului român, Mihai 

Ziarul "Stampa" din Belgrad 
publică, sub titlul de mai sus, 
următorul articol se,Tmat de d. 
Zvetovski: 
.- "Aici Palatul Regal, colo

nelul Grigorescu la aparat. Dvs. 
aţi cerut audienţă A. S ~. Prin
cipelui Moştenitor Mihai? 
'- "Da, - eu. 
. - "Domnul Mareşal al Pala

tului m'a informat că M. S. Re 
gele Carol care dirijează in Între
gime viaţa şi educaţIa Fiului Său, 
a consimţit cu plăcere fa această 
intrevedere. Puteţi veni să asis
taţi la o lecţie, mâine, la Palatul 
Cotroceni. Ştiţi că A. S. Regală 
este elev în clas!ll-a de liceu 
şi că luna Iunie este şfârştul anu
lui şcolar. ,Ca toţii şcolarii din 
România El are mult de lucru. 
Mai adaug că dn aveţi şansă 
fiindcă mâine seara plecăt.1l pen
tru Cernavodă unde se găsesc 
ruine romane. A. S. R. Moşteni
torul îrtvaţă IstDria pe teren. 

- "Aceasta înseamnă că este, 
des în călăterie? 

- "Se· intelege. Eri a fost la 
Călugăreni unde i s'a explicat pe 
terenul istoric însuşi, celebra bă· 
tălie dintre Siman-Paşa şi Mihai 
Viteazul cel mai mare erou al 
Istoriei naţionale române. Dvs. 
însă puteţi nădăjdui să-L vedeţi 
la Bucureşti. Aşa că mâine la 
orele 11, la Palatul Cotroceni, 
întâlnire in faţa Bisericii Palatului. 

* 
"Bucureştiul încântător chiar pe 

vremea de căldură, rămâne In 
urma noastră. Autoul rulează 
printr'o ,.ban! ieu" care ar semăna 

,cu dedjgne-nl nostru, dacă s'ar 
afla situată pe deal. Bulevardele 
largi, tivite cu castani Facultatea 
de 'Medic-ină, Palate cu inscriptii 
În litere mari, şi vile cochete ri
dicate de curând, se ascund du
pă arbori infloriţi. In zece mi
nute "Suntem fn faţa Gărzii Pala
latului, care işi arată. albeaţa În 
mijlocul unui mare parcr in eare 
trebuie să fie atrăgător. să 3tu-

diezi, pe căldura lui Iunie, BO-I Se aude şi zgomotul automobile
tanica. . lor rulând pe largile lespezi din 

"Cotroceni. Castelul În care au Evul Mediu, ale Curţii vechei Bi
visat Reginele şi Principesele Ro- : serici bizantine, În fata căreia este 
mâniei. Regina noastră, Maria şi-a întâlnirea. 
petrecut aci copilăria şi tinereţea. ..Santinelele una după alta, mă 
Pe vremuri o Mănăstire ascunsă lasă să trec, şi imediat văd sub 
într'o pădure deasă, înconjurată boltele biS;lricii un domn singur 
de Dâmboviţa, cu Biserica Sf. în costum civil gris. Iar eu mă 
lnălţări, ridicată în secolul al aşteptam să văd un om În ţiHută 
XVll-lea, Cotroceni Îşi au istorta militară, aşa cum sunt totdea\lna 
lor. Pe vremuri În acestă Mănă- la toate Curţile, adjutanţii. 
stir~ se ascundea de dyşma,nii - "Alteţa Sa Regală trebue să 
c~r~~l urmereJu,. unul dIn Pnn- sosească intr'o clipă. Se află la 
ClPI~ Cantacuzem, .care spre IDul- lecţia botanică cu colegii Săi . 
ţumlre, restaură Blsenca .. Alexan- Automobilul pe care-l vedeţi este 
dru Cuza. cunos~u~~1 pnnţ ":tOl: al Său. Il conduce singur ca toţi 
dovean fu cel . dmtal ~ar~ Simţi , copiii de astăzi. Moştenitorul este 
farmecul acestei pădun ŞI al 11- un entuziast al mecanicei. 
nişt~i ~ănăstire.i .şi t~an.sfc:rmă - "Şi al marilor viteze? 
chliule In reşedInţa prIncIara de - De siaur - dacă i-ar în-
vară. Din vreme!l .. sa ?aţează 1n.~ gădui -Tatăl SăJ. 
ceputul ,restauram ŞI ,adaptăru "Privirea mea se opri asupra 
~otroceOlI?r. Hegele Carol (a băncilor din faţa bisericii. 
msta!at aCI reşedinţa Sa. Regele I "Şase bănci mici moderne, co
Ferdll1an~ a ră~as ş~ El !Idel i mode, erau instalate în taţa por
Cotroc~mlor. A~I .t~ aripa sta.ngă ~ talului cizelat cu sculpturi şi in
şeade; mtre. at?mf!r1le ~I, Regma- ! scripţii arhaice. Amabilul meu in
M~m~ Mana:, Iar In anpa dreaptă 1 terlocutor, satisfăcu imediat curio-
Prmclpele Nicolae. r zitatea mea: 

"Domneşte linişte. Doar din ~ - "M. S Regele Carol, a luat 
timp in ti"2p se aud _ sunete de ! în mâinile Sale educaţia viitorului 
trompete cand se schImbă garda. \. Rege al României. Pentru a-L 

1 România în mmiatură. Toţi 1 
egali în clasă. Toţi poartă aCÎ d 
uniformă. au aceiaşi profesor. o 
acelaş program, cu o sini v. 
excepţie: Moştenitorul are v' 
invăţat şi genealogia Familiei ~ l( 

- "Oare nu eite in grupu d 
elevi nici măcar un fiu de ne L 

- ,;Nu. îr 
- "Niei fiul vre-unui mini te 

influent, al tânărului Brătianll, C 
exemplu. , Il 

- "Nu. Aceasta esle t t~ 
şcoala. Sunt 12 în clasa care fl 
mină actualmente pro ramul c 
cestui an cu clasificarea f~ n 
fără părtinire, Dacă doriţi, pu A 
să-L găsim la lecţia de botar. fi 

sau' să-î aşteptăm aci, unde ~ 



Dnminedi, 5 Ănqu!':t 1934 'NAINTE 

Scrisori din L:zJucureştl- nu vrei eşti silit să circuli. 
.AJ Numai dacă te-ai oprit, aşa, 

niţel, să inspiri un aer mai adânc, 
sergentul ţi se şi adresează: 
.Circulaţi vă rog I ~ Iar noi, cir-

- La ,osea-

Codina se ridică. August, cu Să vi-I descriu deci intr'o frază, culăm, adeca .. consumăm ben-
{liersice pere, mere, prune, SITU- Câţiva soldaţi, de bronz bine zina pe de geaba" cum spun 
:guri, pepeni verzi şi ga~beni se 'nţeles, duc pe mâini un scut, puşlamalele de prin Bucureşti. 
Iasă pe Capitală. De dimineata tot din bronz, pe care este aşe- La dreapta şi la stânga şoselei, 
'Până seara târziu, bietul Oltean zat un soldat erou, acoperit cu alei şi parcuri, nu aşa de fru
cu cobiliţa P2 umeri, traversează I treicolorul. Simbolic, nu-i aşa? moase. Se vor face insă fiindcă 
străzile, legănându-se sub povara Ei... acum, la drum, pe lângă Bucureştiul e în mare facere şi 
fructelor şi zarzavaturi lor, ca o şosea, nu-i rost. Nu încapi de aranjare estetică. Zilnic aproape 
balanţă, stri~ându-şi marfa cu maşini şi ca s-o traversezi nu- se inaugurează străzi şi bulevarde 
glas strident şi piţigăiat. mai, trebuie să aştepţi nu de noi, iie deschid parcuri se întinde 

In noul regulament al Munici~ puţine ori câte un sfert pe oră reteaua tramwaiului etc. 
piului. se va prevedea ca Oltenii ca să se mai rărească vehicolele Pe lângă şosea, Ia dreapta si 
să nu-şi mai strige marfa: DI. şi să o poţi traversa în fugă. Ia stânga numai vilele barosani lor 
Primar Donescu, caută să dea un Să mergem pe partea dreaptă. şi restaurante d'alea ce te fac C,8,

aspect occidental micei noastre Ştiţi de ce? Fiindcă aici e bufe- lic Într'o noapte, chiar de-ai veni 
capitale. Ce vor face atunci bie- tul şi la bufet, cântă muzica gar- cu punga, "doldora" de parale, 
ţii Olteni, cari sunt cu miile în dienilor sau a sergenţilor, cum fie chiar dolari. 
această chinuitoare luptă pentru le place domniilor să li se spună. lată restaurantul zis Eldorado. 
·existenţă? Ce le va mai rămâne? Soşeaua e străjuită de ambele La o masă într'un colţ în a-
. - Să arunce cobiliţele în mult părţi, de castani şi mai ales de ceastă mare grădină restaurant 
·cântata Dâmboviţă, iar ei, să tei. Teii degajă într'adevăr un zăresc doi "tipi" di ăi cu chimi
apuce drumul... pustiu lui. pa.rfum delicios, mult mai plă- rul arhiplin, beau bere la ţap. 

Bucureştiul e ca pustiu in tim- cut ca cel din sticlă având marca Imi vine 'fl minte epigrama: 
pul verii Se observă că o mare o cucoană ce poarlă o pisică "Doar nu-s capră, zice el 
parte din populaţie lipseşte. Cei neagră după gât. 
mai mulţi sunt plecaţi. Domnul, ~aralel cu şos.ea a ,"nt două Să mă mulţumesc cu un tap" 
să i-a cură de îngrăşare. Ia munte, alei,. d~op~rte ŞI de alta. Toate Iată ,i Arcul de triumf. : Nu 
iar" doamna, la mare pentru iilă- ar. fi ac! bme, u~bră, este de ştiu dacă i se spune şi acum· tot 
bire, spre a ajunge la fe191eia P~IS0S, l~~ă !1~ ~h~ cum se face arc de triumf, fiindcă nu prea 
standard: 48 kg. Ce să le zici? ca domnII blClchşh au acces să seamănă în situaţia care se află 
Soţi ideali 1... se plimbe pe aceeaş alee cu pie- acum. Par'c! e făcut de două 

I Numai bietul funcţionar mai t~mii şi-apoi. nu arareori se în- mi! de ani C.e să. m~i ~spun, e 
doarme prin cele birouri dela e- ta~pIă ... accidente,. c~re pe urmă, o Jale. Nu disperaţI Insa, acum 

'taiu1 patru sau cinci, cu capul ma.1 degenere~ză ŞI m pănll~Iă., se colecte-.z~ sumele pentru re-
pe masă Între hârtii le murdare On cu~m ar fi, .. toat~ se termmă I facere •. _ . 
şi pline de praf iar omul de ser- la ... sfanta pohţle. Pană la bufet, De aICI, nu merg mal departe. 

i viciu stă pândă' la fereastră. tr~cen:t pe lângă resta.ura.ntul ve- De-aici începe d~u~ul cu renu~e, 
Azi e duminecă. Haide să vă stlt dm stângă şoselei, ZIS Colo- drumul de "flaştar cum ar zice 

I plimb' prin Bucureşti. U~de do- nad~. . C:hereluşenii mei. dac~ l-ar ve?ea 
Iriţi? Să mergem la şoseaua Kise- Ajungem la bufet. MU~lca a tn- ŞI care e plănUlt, zl~e-se, ~ană 
left că e mai frecventată mai ales ceput un putPUrIU naţIOnal de la Oradea. Teamă mi-e că ma

I <iumineca Şoseaua e dmflată la Dinicu; ~umea se înghesuie:a int~ de-a. ajunge l.a Oradea tre-
mijloc ca o spinare şi lucioasă, la bam $1 se sp.oreşte .dm ce. 10 bUle iă·1 I~ dela IncepuL ~cu~ 

I pare un trup de şarpe cu solzi ce ca laptele ţlganulul. Ne m~ e frumos ŞI drept ca lumma ŞI 
i <ie peşte. E inferbintată de căI- dreptăm spr~ tejgheaua bufetului I~ceşte ca o curea de ascuţit bri-
I dura ce se menţine la 38-40 să ne răcorI~. cu un ţap d~... CIUI. .. 
,grade chiar, de vreo câteva zile, apă. Dar .gh.lOlOn, trebue,~ Iau Duminica viitoare. prin altă 
'aşa că Românaşii noştrii nu cred un rahat mamte, ~ltfel ~U-I rost part~. . 
{:'ar putea umbla desculţi pe e,3. de beut apă. Fântana lUi N:!le~ Bucureşti. 

V. Flueras i nf'l:1 Capul Podului, adeca dela Dobre.sc~, e ocupată. de alţII ŞI 
! Piaţa Victoriei cum îi spune în tocm~1 bl.ne ar trebuI ~ aştept .... 'IV ACaIO 19 r.... • 
regulamentul edilitar incepe şO- vr~o Juma.tat~ de oră pană ce Banditul Brandabura arestat 

I seaua Kiseleff. Poţi să mergi cum mi-ar ve~1 ~a?dul. . 
doreşti, adeca ... depinde. Cum să Sunt ŞI aiCI bănCI, ca la Arad, 
mergem? Cu autobuzul, ca'n p.e care se. p~a~e sta gratis Sunt 

! Arad? Nu! fiindcă mergem prea ŞI scaune mdlvldual~ cu tax~. ca 
repede şi nu vedem nimic. Cu pe malul Mureşul~l. Dat fund 

1 taxi? Nu mai răspund, e prea nenorocul ~ă băncile. sunt .ocu
mare întrebare. Ştiţi de ce? Lip- pate tocmai de pe c~nd a !nce

,:sese, rotunzii. Mai bine e pe jos put să se facă ZIUă, Iar taxa, nu 
, ~ şi mai elegant şi mai comod. !?rea avem de unde da, re~unţăm 

lată un trofeu l Ce reprezintă? la aceastA l?Iăcere regeasca. . 
E aşezat pe un postament şi are Să ne .. plll~băm, adecă s~ cu.
înălţimea de vreo 6- 8 m€tri. culăm, fundca la Bucureşti vrei, 

1 Reprezintă eroii corpului didactic 

flOrosul bandit Brand3bura 
anul trecut pe când era trans
portat Împreună cu puşcariaşul 
Cretu, la închisoarea din Aiud, a 
reuşit să evadeze din vagonul 
penitenciar. 

Autorit21ile militare dela Iaşi, 
au reuşit abia acuma să areste
ze pe fiorosul bandit Brandabu· 
ra, care de astă data va ajunge 
-sănătos,. la domiciliu. 

. .din ţară şi e ridicat de către 
1 Membrii Corpului didactic în 0-
: noarea eroilor, adecă foştilor lor 
: eolegi morti pe câmpul de ono
'are În marele răsboi 1916 - 1918. 

Toati lumea romAneasoi se intâlne,te 

.. Să vi-j descriu cum se prezintă? 
MI· e teamă să nu fiu prea lung. 

r veni pentru lecţia de desemn, spre 
l.a copia acest portal. . 
I "Hotărârăm să aşteptăm. 

1 "Cele câteva momente de aştep-
t tare le petrecem În frăgezimea 
i umbrei vechei biserici cu cei 12 
~ 'Stâlpi simbolici, aşa cum Credinţa 
r~ ~ste suportată de cei 12 Apostoli. 
} In liniştea bisericei, sub lespede 
. cu blazoane dorm toţi Cantacu
! zinii, iar de cealaltă parht Prin
I cipele Mircea, fratele mult iubit 
. .al Reginei noastre, şi care e mort 
~ de mic. 
.~ "De o dată un zgomot se pro
x duse In fata biseriCIi. Mai mulţi 
r. copii, în uniformă albastră de 
Il vară, p:utând insignele Regelui, 
, veneau tn fugă şi se aşezau la 
~ I~curile lor pe bănci, rşi scoteau 
I dm ş!hiozdan caetele de desen. 
e La pufin timp după aceasta văd 

îndreotându-se spre noi, un' băe
IÎ taş ,de 12 ani, blond, cu faţa 
u cunoscută care fusese sculptată 
f P.e monede, faţă care fusese pe 
t toate scisorile ce veneau mai de 

mult .din România (pe mărci) şi 
car~ mtrase în mişcarea mondială 
mal tie vreme de cât trebuise. 

u Acest (~pşor blond purtase Co
n roana tJ~p d~ 3 ani. EI nu fugea 
~ cr fo1cgu SăI, mersul Său era 

"CERCUL K O lllÂNES C" 
- • - .;, Vizitaţi zilnic acest local! 

deja măsurat ~i distins. Anii de 
Domnie şi-au lăsat întipărirea şi 
când îmi strânse mâna, parcă 
era cineva mai mare decât un 
şcolar din clasa II-a de liceu. 
Era poate suveranamente conştient 
de rolul delicat şi majestuos la 
care este chemat, către care este 
pregătit şi a cărui greutate a şi 
apăsat pe micuţii Săi umeri. 
"Mă privi in ochi. Revăzui 

ochii Regelui Carol care îmi su
râse amabil rn Bibliotecă, atunci 
când M. S. primise pe ziariştii 
Micii Inţelegeri. O asemănare. de 
necrezut ca Tatăl Său. Şi nu este 
atât de grăsuliu cum îl arată fo* 
tografia luată Ia parada militară. 
Profesorul Său de gimnastică, 
elev suedez,. nu s'a înşelat in 
proporţie: 

"Vorbirăm franţuzeşte, deşi 
Moştenitorul preferă engleza, lim
bă de tradiţie În Casa Sa. 

"Fireşte că in primul. loc tre~ 
buia să-şi amintească de vizita 
făcută verişorilor Săi, în JuO'o-
slavia. . h 

.- "Mi-a plăcut mult la Tooola 
M'am simţit foarte bine acolo 
împreună cu rudele Mele. Nu 
v'am arătat aceasta, domnule Co 
Ionel? 

-- - -- -- -----~----
"Colonelul Grigorescu l'a sus· 

ţinut cu surâsul zicând: Au fost 
de neuitat amintirile din Sumadia. 

- ,~Sperati să reveniţi curând 
la Belgrad? 

~. Aceasta depinde de Tatăl 
Meu. 

..Pe fata Sa se răspândi un 
sentiment de stimă şi de dragoste 
către Tatăl Său. 

"Iubiţi, Alteţă, şcoala, profe. 
sorii fi colegii Voştri? 

- "In orice caz îmi iube5c 
colegii Ei nu se separă de ~line 
nici măcar vara. Vara trecută am 
petrecut-o împreună în colonia 
Noastră la Marea Neagră. Tata 
permită ca doi dintre colegii Mei, 
pe rând, să fie totdeauna la Masa 
Sa, chiar când are oaspeţi. Noi 
ascultăm convorbirile Lor şi cre
dem că nu-i incomodăm. 

"Văzând că profesorul de de
sen devine nerăbdător, Moşteni
torul imi strânse mâna. 

- "Regret, dar colegii mă 
aşteaptă, spuse EI, plecând să-şi 
ia locul printre ei. 

"Lecţia începu. Creioanele in
semnau liniile de Madone ale 
Portalului, şi auzeam din depăr. 
tare vocea profesoruILJi'. 

Il 
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Cronica ÎnvătHorilor 

Pentr'o bucată de 
A • 

palne 
Munca este sâmburele vietii. 

Din ea şi prin ea, s'a ajuns la 
starea de civilizatie în care ne 
gasim. Luată în ansamblul ei, ea 
se exercita spre binele individu· 
lui şi a comunităţii. Toti cei ce 
muncesc pentru a·şi asigura o 
bucată de pâine, o viată mai tih
nită lucrează in acelaş timp şi 
pentru binele şi prosperarea so
cietătii. o:Sâmburele vietii este 
egoismul'" zise Eminescu, dar 
trt>buie să admitem, că în mod 
indirect, de starea bună sau rea 
a individului se resimte şi socie
tatea. Cu cât individul - nucleul 
societăţii - se va găsi într'o stare 
mai înfloritoare, cu atât va pu· 
tea lucra mai mult şi mai cu fo
los pentru semenii săi. 

facem această incursiune in 
domeniul sociologiei, pentru a 
dovedi, că nu e indiferet nici 
pentru o societate nici pentru un 
St.:Jt. situatia materială sau mo· 
rală a diferitelor tagme, cari îl 
compun. Tot ce există se influ
entează reciproc, Într'o măsură 
mai mare sau mai mică. 

Iată de ce nu credem superflu 
a arăta dela acest loc. care este 
starea de spirit a tagmei dăscă
leşti, căreia i-se cere să lucreze 
din răsputeri pentru binele so
cietătii. «Nu poti lucra fierul până 
nu I·ai încălzit şi suUetele oa
menilor tot aşa .. , zice undeva dl 
prof. Iorga. Dar pentru a încălzi 
pe alţii, trebuie să posezi tu o 
oarecare cantitate de căldură. Un 
foc pictat nu încălzeşte nici atât 
cât sufletul unui dascăl f1ămând. 

«Vrednic este muncitorul de 
plata sa", zicea eândva Iisus, dar 
par'eă de atunci a trecut vreme 
prea multă şi cei ce ar trebui să 
ştie acest lucru. l-au cam uitat. 
Ne-am tângit şi ne am sacrificat ,. - , • ...... .'s 

INAINTE 
Ghioroc 

Îndeajuns in anii de pomină 1931 
-32. când am stat şase luni fara 
salariu? Sufletele celor ce ajunşi 
la disperare şi-au curmat firul 
vietii, nu constitue un tribut su· 
ficient. dat celor ce s'au îndopat 
până la saturatie cu banii noştrii? 
Ni'se cer noi jertfe? Dar până 
când? Dascălimea e În vacanţă 
şi caută să-şi reÎnoiască fortele 
pierdute in decursul unui an şco
lar. Poate merge la munte sau 
la mareI Poate, dar cu 'ce, când 
salariul ni-se achită cu Întârziere 
de 16 zile? 

Greutătile vietii şi strigătul de 
foame al copiilor. vor sdruncina 
acestei tagme şi bruma de linişte 
şi incredere ce o mai are. A tre
buit sa aşteplăm o jumătate de 
lună după un salar de 2000 lei, 
atunci când omenesc ar fi fost 
să-I primim şi pe cel din Iulie. 
Ştim că tara se sbate în greutăţi 
dar mai ştim şi aceea, că cei cu 
20-30 mii lei pe lună şi~au pri· 
mit salariul, MI de mult! De ce 
nu se face odată dreptate? De 
ce tara e pentru unii mumă iar 
pentru altii ciumă? Dacă nu sunt 
bani, să suferim toti d'opolrivă. 
Invătătorimea cu ce să-Si aran
jeze multiplele-i nevoi? Cu ve
nitele gospodariilor? Bine, dar 
câti le au şi ce venituri se pot 
realiza azi din el? lnvătătorul e 
vecinic la şcoală, aşa că nu poate 
să facă şi pe gospOdarul bun, 
căci ar Însemna să-şi neglijeze 
şcoala. Se tine de ea? Atunci îşi 
sdruncină nervii aşteptând dupa 
salar! 

Muncim din greu pentr'o bu
cată de pâine şi pentru aceea 
pretindem, ca ea să ne fie dată 
la timp, dându·ni-se posibilitatea 
de-a ne mai odihni :iruditele cio
lane. 1. Vărlaciu 

a.V' ". •• $ F 

IN JUDEŢ 
are informatii fictive. Pe cel ce 
cunoscând legea se abate volun· 
tar dela ea. 

Să se constitue din nou con
siliul, fiind reparată eroarea, 
căci altfel nu vom inceta cam
pania noastră, până ce nu vor 
fi puse toate lucrurile la punct, 
aşa după cum trebuiau dela in
ceput. 

Coresp • 

Măderat 

Am scris de "gafele« ce le 
comit românii din comuna noa· 
stră. Conştienti sau inconştienti 
duc apa la moara minoritarilor 
de ai::i, ticăloşi şi irectentişti Eri, 
penlru un blid de linte am fost 
vânduti intereselor lor, acceptând 
Săi instalam pompos în comisia 
interimară, unde nu trebuiau să 
pătnmda. Azi îi lăsăm să con
du::ă ei comuna. ca aleşi în con· 
siliu, iar pe conducatorii reali ai 
comunei, pe membrii de drept 
români ii eschldem şi dela drep. ~le~eTea de preot - Oumi
fuI lor acordat de lege ca să fi. , !leca ~ a ţmut alegerea d~ preot. 
gureze în acest consiliu comuna!. 1 In locul ramas vacant prm de' 
Căd aşa se .prezinta situatia în misionarea d-Iui Const. btrate. 
urma celor întâmplate la' con- Au candidat următorii: A. Ter€.
stituirea consiliului. bentiu, Lazar Stoia, admin;stra-

. Un medic de circumscriptie cu torul parohiei, Cimpoiaş, Laza, 
un trecut românesc e legat de 1. Mot, Şeran, I. Tau şi Boldur. 
înfăptuirea României, stalp na- OI protopop A. Adamovid a 
tional în mijlocul duşmanilor prezidat alegerea care s'a făcut 
noştri secuI ari ; un director şco· «secret". fiecare scriind numele 
Iar, care propagă in acest focar candidatului pe o bucatica de 
cultura românească şi sustine hârtie, În biserică, Rezultatul pri· 
ideia naţionala, precum şi' un mei alegeri a fost: I. Mot 132 
preot roman nu sunt invitati la voturi, Lazar Stoia' 131 voturi, 
con.;titllirea consiliului, ca sa a- Boldur, 17 vo:uri, Laza 18 va· 
leaga pe un reprezentant ce va turi, Cimpoieş 3 voturi, Tau şi 
trebui să vorbească in numele Şerban câte un vot. Nici un cana 
lor, şi să scrie în scripte «Noi, didat ne Întrunind majoritatea, 
primarUl comunei Ghioroc». fiind balotaj. s'a -procedat la a 

Din greşeala cui? - A ro- doua alegere intre dnii I. Mot 
mânilor vanduti pentru un blid şi Lazar Sloia. Seara la orele 
de lintli!, cari sub maSfa admi. 10 terminându-se aleqerea, s'a 
nistratiei şi pretextul democra- obţinut rezultatul: 186 voturi 
tiei se ţin, sine qlla non, că nu pentru 1. Mot şi 163 voturi pen-
fac d~osE'biri între cetăţeni şi tru Lazar Stoia... _ 
cetăţeni? ! Contra acestei alegeri mai 

Apoi, aceasta o comit numai I mulţi .credincio~i au. facut co~. 
cei ce pc'i!lă aC~l?' ~upă ~ni.r~, testa ţIe pe mQtlve bme determl-
au' devemt sacnhcaţl1 Romamel, . nate. . 
cei ce o v.i<lt~ întreagă au as: ExcluderI!: - 01 Alexandru 
cultat Invle~ea cea mare cu bu- BorJea preşedintele organizaţiei· 
zele tremuradde. • . 

DI P f t d . d f t lIberale guvernamentale din co-re ec e IU e, cunoaş e _. 
ca-zul. Are datoria de a sancţiona muna noastră a fo~t exclus dm 
aspru pe cei vinovati. Nu pe comisia Inferimară în locui dsale 
pretorul ce conduce plasa şi care fiind numit locuitorul Lazar Preda. 

1 
f; 
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Ştiri politice 
I 

I 

Dumtnec~, 5 Auqu~t 1934 : 
2L!2!±&S - 2E . 4l n -

Guvernul la Timişoara 
Ziarul «Epoca- scrie următoa

rele: 
.. O mDna de cetillenl, fard dis

tinctie de culoare polit/ca, au ho
tdrât sa organizeZI un mort 
banchet POlitIC in cinstea diui 
Manill drept raspuns la. jalsui 
Pompon;u. 

Apel către arădani 
DI Mareşal Averescu,· mi-a făcut cinstea să mă 1nsăr 

cineze cu misiunea de a purcede la organizarea Partidul~ 
Poporului din judeţul Arad. 

- Liberalii ardeleni cer intregirea -- Inlpa 
Dinu Brătianli ,i G. TAtApfrscu _. lIIIodif"ca-

rea CDnstitu1iei nu • actualA. _. Deşi puţin cunoscut prin părţile locului, şi deci con. 
ştient că răspunderea ce iau asupră-mi este grea, am prl 

De mal blue de douA luni de 
Ilie .. laţ- noastrA .poHtlca Inre· 
(iltreaz! zt de al noul evenl
meote-~ cari pr~ocupA InCena pe 
toţi oamenII noştri polltlc'. 

Deja proceluJ Illfulal .lapta"". 
care trljtndD~8e 10 aplrJUor al 
partidelor democratlcC!t contra 
unei incercAri de a se salva tara 
Iceasta, prlo problema uDui gu
vern Averescu, 1·. vhat ci si· 
tuaţil actualului regim e provl
lorle şi că Suveranul ca ioţe]ep
cfunea ,i chibzuinta Sa, Se gAu· 
de,te lerlo. II vIItorul tărlt, asI· 
gurAodu-1 o conducere bunA~ 10 
cuu] ci ce. de acum n'ar aduce 
rezoltate latlsfăcătoare. 

Din aoal moment par
tidul lib.ral, frAmântat 
d. mari lupte Interne, 
s'a gAsit in fata unei 
probleme foarte gre.e. 
,tiriie .ariate, .u ni. 
pidit .supr. tuturDr 
partizanilor ,i ingrijo
rar ••• inceput si dom
n •• soi •• rios asup ... 
faotorilor de conduca
re a aceatul partid de 
guvernAmant. Solutia! 
Să •• faoi o ultimi 
.forţare pentru ... ezol
v.rea oalor mai aoute 
prDbleme de stat. o. 
aioi plimbările mini,
trilor la fata locului, 
decla .. aţille premieru
lui ,i anuntar.a Uliul 
program d. actil,it.t. ,i noul orlenta ... a gu
..... nului. Astfel pa ••• 
tăzi guv.rnul •• d ••• 
oind. 1. Timi,oara, un
d" vo .. fi oon"Dcaţi toli 
deputatII, sen atorii fii 
praf.oţii din Banat. 

Ziarele Jnregistreazl zUnlc noi
le vederi li, acttlalulul gu"erD 
,1 oplnl. publică plictisiti de 
atAtea promlllunl. l,teaptA ca 
acela,1 linIşte, ziua de mAlne 
cind va putea si constate ci 
totul I fost doar an vis ... 

In timpul ~ederiJ la Paris a 
dlu' Tdtarescu s'au prodlls anll-
'5 , .... $ '.., na- l'u 

mite evenimente. privind .iala In· 
ternd a fJfJrlldulut Rol,-libual, a 
caror relatare pott flStum, o cre--
dem şi noi fie Importantd. aşa 
tlupă elim s"ie con/ratele Ga
zda a cfiNul surle .unt din ce'" 
CUI" Inne ClIno'cute. 

La Ciuj, d. Valer Romla a 
criticat IIpro pe dl mlnlltra la 
GIlHe}or At Lepădata care urmă
rea IA prelchlmbe cODsfitulrea 
parlamentarilor Intr'o manlfesta
_le de ţreamlrirl a d.a)e. 

Fostul •• oret ... gen.-
rai .1 justillei .... aml-
nat aitu_tia politici ,i 
a afirDiat ci o rema
niera a guwernului TA
tllp.seu ca elemente 
din .farl, nu poate fi 
socotiti JleoAt "CA O 
AVENTURA-. 

Ori, daca ,·e simtI ntcts'falea 
unei intarirl a sltua,lel parildu/lli 
şi a eUVfTmdut - a spus dl 
Valet Roma" ,Ingllful mijloc de 
a obllne un astm,nea rezu'tat nu 
poate Jt decAt .... nt ... gi-
.... OII p ... tidal dlu. 
a.org .... Atl.nu. 

Şi In terment tdJduro,I, frun
taşul ardeleall a Jdcul o adelld
rata apologle Il Itl!rUpdrtl fo,... 
Itlor liberale, tII dl Geofge B'd
tlanlt" a r.drul pozi,Ie in ""010 
PUbllCd se I"tdftştt pt zi ce trece. 

Aceste tapte aii fAcut o mare 
Impresie asupra Inttf'gel adaDArl 
mal.les clleeastl ladld, cA tn
tre doi! Dma 8rlUaou fi O. Tă
tArelca ute o deosebire de "e. 
deri ~ c6 prdpastia dintre por
tlza"U aCtJt01D SI adtlnuşte zi 
de ... _de;""". ilDciU libctaliio, 
eu.,emo11Hn#aJL 

Cu prllejut .aaf dejan orla
nfzat de tineretul liberal d. prlm
mlBistra a apUI., la mod botArit. 

. el modlfic.rea Consmatlel ou e 
o chestie de actullit.te. Atunci 
când problema lDo(:I1'lclrll pac
tului tund.meotal ,e va pUDe, U 
na ee VI JIHItea ruolva decit 
rupectAndu. se formele pre
vbute de Coasttiu.te ,1 lislnd 
timp ltber ca .1 fie examinatA 
de oplnta pubUci. 

" zy, a'ltWlJt b 

Banchetal va avea toc in. sea
ra zIJei de 14 August". 

• 
fruntaşii ardeleni cari au a· 

derat la politica Dlui 1. Maniu 
se vor intruni ]a Sovata in a 
doua jumătate a lunei August. 
$ v, "lin u. as , ,t 

Două scrisori 

mit-o, totuşi, pentru două motive: -
1. A răspunde la chemarea celui mai de fală repre 

zentant al neamului nostru, este o datorie pentru mine. 
2. Trecutul unei vieţi intregi. jertfită de mine cu demn 

nitate şi cu cinste, pe altarul Patriei, am socotit că-mi poatQ 
Îngădui să nădăjduesc la increderea Dv. 

In acest temei apelez, din toată inima şi cu frăţeasd I 
dragoste, la toţi acei pe care împrejurările i-au îndepărtal 
vremelnic de marele şef sub a cărui drapel au servit şi 
alături de care, sunt incredinţat că sufleteşte au rămas;Pr: 
după cum apelez la toti oamenii de bine şi de treabă, s~r 
se adune şi să facă zid in jurul acelui dela care tara îş~.sP 

BllcUfeşti, 1 aUI! 1934 aşteaptă mântuirea. 11111 
Este o datorie, gândesc eu, pentru toţi arădanii să a'~re~i 

Domnule Director, jute ]a inchegarea organismului sănătos de care el va allS~ 
Prin prltftnul meu f.l colabo- vea nevoe pentru gospodăria inţeleaptă şi cinstită~ a oraU Il 

ratorul D~tra. Ion Maro, lnvdţd- şului şi judetuluit In clipa În care, impins de nevoile ţăreilleSI 
lor in Inea, am fdcut cunoştmţd şi În ciuda tuturor intriganţilor profitori, va fi adus la cârmă,ea t 
cu ziarul Dstra, ."1,,o.nle'4. In vremurile de grea cumpănă prin care neamul r~uenct 

Am pe masa mea 3 namtu. " -
5, 9 şi 11. U.am citit şi recitit manesc trece, lupta alături de Mareşal Averescu, constitu~ngJ 
(!u nesal. Parca ma vcld ala/urta pentru fiecare dintre voi. o obligatie de înalt ordin patrio-co1 

de Dslfa la Arad, al Ct1fll~ fiu tic şi moral. iec~ 
sunt şi tU, dar ntvoUe Vieţii m'a. GQnflral adjutant :şt, 
jorlat stI mă stabilesc nu ştiu Nicolae Rlde.ca J'ze

a
· 

ptntru cât timp - in oraşul au-
lul"I şi al mizeritl, BucureştI. Adeziunii. ae pot lace la adresa: Arad Palatul Sirbesc No. 7. (01. Prim'Ultam' 

Imi place !oa,te mult ziarul 
DstrtJ, dm toate punctele de .!_ . pfetor Chiril!) im 
dere sJ rhlor pentru aUta. va .-;.. ee, -" aM.. ţ an" ... $ aS, ... li. fi 
fOI! Inrolaţi-md şi pe mine prin- Note de vadi ilO lUmi 
tte pr~etenU devotafr a~ ziar.'ul. 

In Atod dU apdrut mulle pubU* 
caltl. Unde sunt aZI7 Toate au 
t!Q fJI tula t . 

Am Jemia convingere ti! .,Ina. 
Inte- nil. va ceda nimic din ce 
este a lui. Insuşt titluJ lui f~ defi
neşte .• Inaiflte.' o chemare $pre 
biruinta, spre atlneerea finalului 
miilt dorit. Dela. primele numere 
ce I,-am In fald, văd O conştlinlă. 
un crez, o isbândd, o/ala mo· 
raid, O Independenţa .••• 

va fellctt DomnIIle Director, 
de mit de ori, va felicit, pentru 
frumosul Dstrarest de a fine 
aprInsă o jaclie acolo la eron/la 
de .tst a ţarii noastre, unde mi
noritarli se prezintă într'un numdr 
atât de mare. ' 

Inainte J la tinfa Ilno/11 prin 
prisma luln/nU şi· adevarului J 

Cu ceie mai nobile stnttmente. 
Y. Fl".,"f 
Buculeşti 

Skoda şi • zar Skoda 
:arE 
. A~ 
lvli 
li b 
oii. 

In $ala tmMc~ltd de ct1ldala, QU contribuit la tncordarta rapor~')t~ 
ancheta comiSIei continua ,t la tll.I'1I0f nu numai Intre diJeriteer1 

masa verde se pertndd ,.and p~ part/tU ci chiar Intr' m,mbrtste
J ft2nd toţi banuita, marto,i, şi a- ac.!luia, pJlrtid. . ~ p

ptJrdloltl celei mal scandaloase Valda Voevod pare mai upd .. P r1. 
afaceri de la noi, Itnbnd Incordata rat ca nict odJta pe luU. Manlu~lf 
atnn(la tuturor celor achtiafi de şi orice impacare pare exclus~ I -

senzatii noul. deşi doscalui M halache la toat,ilo 
SdrmanU membrU al comisiei, tntrunirUe caută sa-i convinEa Cău:1 

in loc sa-şi petreaca vacanta re- .tl li~e Jrate, tu·i eşti ,rate~ lntr'a .. ~ r 
traIt la vre'un coif de mare, sau mtindoJ un sufltl bafea. ,1 

la m.nte, se vad siliti a asculta Dinu Brate an., pe de alld parle~ 
pllct/!lfi declaraţiilor tnrlilc/te şI l'rta o apropiere intre part/dul 
conjuze a celor ce 'ncurca şi lui şi-al tinerului O,oIRe. Deşi r 
mal mult mersul acestei afacert. pa,Ied cdldurile l-au ma/tlli Ptll 

O vard Intreagd pentru ancht- .nepote~ul'· rebel,apafenţeJe sunl. 
tel O suid de mii pentru fiecare contrare. 
zi, de care insuşi Premierul s'a $i la o chtmare dulce a unchlu .. 

INFORMAŢIUNI ••• • 
speriat şi era pe punctul de a o lui ca OheofEhlca vina din noa. Şe 
curma, daca oplma publicil n' Of la matca se zice cd 1 s'a raspuns:1 ce 
pret~nde cat de multa lumina. nu pot draeă ca s'o preo umJHu,~răl 

Domnule Redactor, D cu noroi. an! - ExameMle de limba română 
pentru In,atAtorii minoritari ?Qr 

incepe .. 12 Auguel le refedinla 
fiecănIl Judet. 

- D. 1. Blânaru, procuror la 
trib. Dorohoi, a Jost transJerat 
procuror de sectie ]a tribunalul 
Arad, in locul d·lui N. Mândru, 
trecut in aU p'ost. 

- SimpaticQ a,oară Mări
fJarQ V~$a.invdtătoare din Cu
lIin, ,'a logodit cu d. Traian 
Popovici, lnv. în comuna Tam ... 

- După informatiile primite ar ori ctU s'ar cere "' SI la- ŞI 
de ministerul agriculturii can1ită. Sunt foarte multumi' de ~Iarul cd lamlnd deplina, parcd tot mat ItNeptunul" r a 
~jje de Irude disponibiJe pentru "Inefnle" pe care mi oblig 8·1 mllit se confurt(Ja In ln.tanerlC li enz 
ElQ>ort se ridiCă anul acesta la abona. Este un mic organ, re· la un moment dat se vor trezi toli ŞI tot ace$te taldun au dat'atE 
circa opt mii vagoane_ evaluate dedllt cu multi grIJI .. leJent de ctl fior orb,cdll ca,' Intro noapft mutte de kândit dlut primar rl/e c. 
la 400. miHoane Jei. S'au luat câteva pene cunoscule, pe care adâncd nUmal putând gd&l nici (} maniclplulul Arod. Zilnic I se ra'linE 
masuri şi penjna industrializarea Cu totii trebuie s8o'l sprijinim pen- C41are ne salvare. parteaza td se lneacă c{Jtt unul uri , 
acestor fructe. truC8 să se formeze un ziar mare. Şi tare ne teamd ca noe w>m (n Mureş. Cablntie popularulutele( 

_ La Peris • meelel dlR 1'1818. Cetitorii romAni 81 :llerelor mi- alege din toatd ajaClrta actasla nostru stfand. sunt In,u/icJentetea: 
Coly. mere btdustria, ,i proprie- norllare, institutiile ,i societătile 1Wmal ca acuzări P' cari ancheta pentru a gdzdui pe toti acei cart ă s 
tar al mei muller :atare, cond Il- dar mai ales prlmArJiJe comunale le va scoate virglne, gasmd ea 1J0r sil·şt QstlJmptre ,dld.rile lR,ric~ 
cilorul .ifCirli .. alJonaU.1e dU. să abandoneze pe viitor sprfJinul toiul a jost o jlct~va prezumli' a valurile Munşului. lIal~ 
fra-ta. ce·' dau gazelelot ce nu aduc catona galdglo#. Dtşl pI 'jIremea dlui BoţJoc " AI 

_ S', b)rdat «dIaui .M*ltuJ nid un folos publlculuit ci sunt Iar biata fară. n'a", Incotro. aflter/oni pdrtnţl al oraşului .tern 
Cultural- ia 8l'atlul de oualet 01. 1. creale eu scopul de e ImbogAti d~clJt $d pldtealcrJ. ,1 contractul luase masuri pent,u td:/tcarea no-lIda 

- Anul acesta le tmpUUflC 7 p .. tru .Llt ... " opere- eIolul Barthou, pe cAtl"e comerCianti de mese. Skoda li dlurnell m,mbtIJor",,· UJui ,trand, dupa cerinţele mo- :onş 
aDI dela m,oarte. R~ gelut ferdi- mU!.ialrul atacerlor dtda. al Frllbte). rie car) se ascund ItlID numele chetatorl, caci Istoria al lepela. derne. fi, OU filma, şt astazi Qoo fern 

F~licildril. noaslrQ I 

D,nd J. . _ Directia Oen. C. P. R. stu. citorva zierl.,.U, - fi si ajute celaş, vechi ,opron de scdndur'nai 
Pe laagli lovltatll dia alluJ Ire. dh'tz8. el.ectrtJtcarea I1niel C6mplne frumoasa Incercare 8 ziarului In plini activitate IItvdruife. . nai 

cat, aa participat nul Icut. la Brn,o'f şi II decis principial si "Inaint.\ car~ de când e Pe vremuri tOâtt partidek pa- Dar, dacd lumea, nemulţumt·!oar 
Cartea Arge, toti 'ottll m~nl.trt .,ă Ucit6t1e ht luna Octombrie pa~:~~ ;.ei!lIrr:e::~~ e~1I8~~pl~ lltir:e Illaa vacantil Imtdiat dupa ta ca strandul are deosebita mul- .ra~ 
clre IU ruvrrDat sub domei. le ear ... lest ',",'tate Iol!I.te plin. 'f' ttr.chldtrea Parlamentului. Du,.. lumlre de apara/el' de transmi- ine' 
Re',elal Fudlnlod 1 Toti hJlpec- clpaleJe intreprinderi europene. cum:e cere dela o adevArati manU pOllt/cl tşl dadea. mbna stlUl' a pldcllor de pateloane,.i fă 
tor II de Armltl, ComlOdlotll ,1 Co.tul nelua. le 500-600 de g8Pr~~a deJa Arad. _ ,orbesc la Impdcar, şi-II fJetrer:eau vllt- cari InlOCUiesc tII serUt de vara..· Si 
Inspectorii de Arme. millOtlne Jei urmeazi si tie aco- Il/at •• ta ,. .. t,'o stallune balnealA muzica militara de altddatff. :or( 

de cea romAnească - Bă fie .. Jf. Col Şi sd se mal zica ca Aradului D. 
- Balle. NO#01I1J/4 • Ro- pere diR ,eniturJle uouei !mu la 8ustIDuUi de românI, În butul dm fard 'au !tramatatt, .,tand nu 1 s'a Jdcut IIU~O Inova/I" ce- :icel 

m4"kI #d.c. /0 e"..",I;"14 mexbnmn fese ani. celor ce ne uri"- şi ne storo pe un momlnt toate contro~er$eJe multa sil rdmr2ntl şi p, mal de- Ren 
;oauoriJor tU hlld_ ,. 1000 [ u. q F ",el .. :MI. de perete. ce--I lmpedeca' ,a alba actlta,i pafte ctntlul unul jll.del indepen- .ri 
1. th e,l/oM. 41hlJd,lJ, c."" Oficiosul ,Iartidukll poporului Primifi l'A rog domnule redac- pdre,., in problemei' ttntfaJ,- dtnt? ate 
_IJ~ M6,.tl/J ,un ... ~e. d. ta. an;Y8rseul 1. darea for, 8s1gurarea sUmei ce 'fI pls- La umbra (Jeast! rtJcorlnda-st Zalcu 
Jnwl".gj,.. ~.u .t. ti. 31 ~. . .on trez cu cdtt UII .$Pflt" .au apd mi- ,ai 
L,I/;. e •• d"llJ cor. d,,16 llee.-' DupA Înfoarcer.ea dJui mareşal GhMrllhfl Moldovanu ""a/il IItIJI Jdua" haz (It .oc,,", ~~ 
iild. •• "Of' mII' ." •• J*Itw.. Aw-rescu dela KissJngen. se vor nolar teGlG ,,",i /Nla ,,!UItll!II" elirlin G Sti i ,rec 
me"l,ltDIH'''' : lua IIOtărâri ,. privire la .niver· Parlamtnt a unuia dintre tl,t ur a a U Il l si 

I 
sarea a 15 ani dela lund.irea zi- m om ta J ni Ioat ~ e 

_ Consiliul tU mlni,trl G •• m arlJlul' .r-dreptarea-. Citt1i! Abona1i 1 Raspanditn c In u ma It n 1. ace a suplimentul tlarulul . laalnt." CI 
.... NI stari ca,1 lauQu IUbitele de 88 "1 ",. nat jurnale prin cart se lastJ ii- Ofido90} partidului . poporu]ui Ziarul: talie In toata Iara. 'fa fi. cea mal pliculi lecturi- lerr 

bere la txport urtale de tot. va apare ni aceastA ocazie In «Inainte» Azi Juuurik l'a ,chlmbat pentrd popor.· . .. . ~rt 
j;.;;;l_IU;.;:/,~m~/n~u::$:ţr:fdU;/7:' ~::;::7'~~~I1~u;;m~ă~t~!e~s.:.:.nv._.:... ___ . __ .... _ .... __ ..!.============-~C~d~/d~u~rl~Je~a~ct~u~al~e:..~cu!!!!fm'?!agi,'e Jo, )an~ - - ~ -. ; : :;::;.; ; ;ggL It!! 

Tipatul tipografinJ Diec~ Arad. Redactor responsabil: loen Volahu. i 
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