
15 
-ANUL 

n 

I \ 

lC!l 

II 
oa 

! 
1 { 
D 

iir 
lSi 
it 
li 

\ 
\ .-.---" 

Putină lumină 
.. Restricţiunile pe cari ordinea de Stat le impune operii de 

gândire, sunt de multe feluri, şi din punct de vedere al apă, 
I rării fiinţei Statului, ele se pot legitima, principial, tot aşa 

cum pot fi socotite şi ca măsuri ineficace şi de,a dreptul dă-
I ună.toare. Este cert că puterea constituită are la îndemânA 

~ I mijloace sumare şi de suprafaţă. cari pot suprima o ideie, 
11\ sau un câvânt scris şi menit să. circule. Şi rolul cenzurii, sub 
1~ acest raport, nu poate fi niciodată găsit salutar, mai cu seamă 
n. când această operaţie se exercită asupra unor mecanisme atât 
~ de fragile ca O construcţie de idei, sau de opinii, de către 
ar elemente cari nu obişnuesc a se indeletnici cu atari opera; 
rl ţiuni abstracte, ceeace nu-i un rău, desigur pentru ei ... Deaceia 
re chiar şi în ochii multora cari sunt de acord că Statul are ne; 
~io voie de apărare, cenzura este socotită ca o măsură cu totul 
1 nesatisfăcătoare şi improprie să producă rezultatul urmărit· 
;h In urmarea acestui fel de a privi lucrurile trebuie sa sistuăm 
'4 nu încetarea cenzurii, ci inaugurarea unui nou sistem de a 

: supraveghia expresia obştească a presei. Cenzura preventivă 
I va fi desfiinţată. Deocamdată acesta este un fir de lumină, 
V care se strecoara înspre năde;dile de mâine, spre care aproape 

ld! am uitat sa privim cu jind de libertate, de demnitate, de r,ăs, 
! pundere. 

I~ Căci adevăratul regim ideal in care poate rodi un om 
.~ de creaţie rămâne acela al libertăţii de expresie, cu consecin~ 

ei ţele de-a răspunde barbăteşte, demn şi ori unde, pentru cre
r~ dinţele lui. Or, un regim in care gândul se cere diluat, mascat, 
~~rat nu poate creşte nici expresia adevărata a vieţii, nici 
~ .. uf'fiterul care să-i servească. de suport. 4 '. 
I 
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Pocăintă 
'el Pe amyonul catedralei orto

doxe din Arad se află zugrăvilă 
Icnana profefului roan Botezato· 

.ruJ. predic6nd in pustie. E un la 
blou mişcător. Profetul Cu bra. 
jtele intinse predică in pustie şi 

;~Il ascultă stândle, pietrlle. 
; Acesta e tabloul cu rezultatul 

rila care ajuns predica creştină 
(lisIăzf. Glas ce sună in pustiu. 
~~Cine mai f8ce azi, ceeace pre
dică Evanghelia şi BiserJca Mân~ 

foluUorulul Hristos? Câti creştini 
mal sunt cari fac voia şi Învată

)Uturile Celui de Sus1.. De două 
Illmii de ani Biserica propovădu. 
~feşte pocălnta. De două mii de 
lEianl slugile lui Hristos predică le· 
opădarea de păcate. cainla pen
i} tru ele, cere mărturisirea lor, la 
'criml de iertare şi hofărârea de 

r. nu mal păcătui. De atâta vreme 
se vesteşte intoarcerea la Dum

i ",eleu şi se arală căile creştine 
eprin cari sti ajungem la imbuni· 
loletirea ,1 desilv4rşirea vietii. - şi 
~ totuşi, nid astezi nu am invAtat 
'S8 facem pocăinlii sinceră "fa 

oeeli roduri vrednice de pocAlnta-.. 
"Oătifl calea Domnului, drepte 
faceti cărările Lui~ ..... POcăifi văI-

.Toale paf'cii sună in pustiu. Stri· 
gătul Bisericii pare din ce In ce 
;mai mult strigătul lui Ioan Bole 
zitorul in pustle. 
r 1 Foarte bine j se potrivesc vre-
mU noastre cuvintele profetulul 

60sea : "Domnul are o judecată 
,cu locuitorii firii, pentru că nu 
r~e8te adevăr. nil este milă. nu 
tţeste cunoştlnte de Dumnezeu in 
~.larft. Fiecare jură strâmb şi minie. 
H;Ucide. furi şi preacurveşte; nă-
'P88tu~şte şi face omoruri. De 

rlftCee8 rera se va Jeli, toU ceice ° 
c'ocuesc vor tânji. Der nimeni 
arii nQ cerle pe altul, căd popo. 
I(rul tău este ca celce se ceartă 
,cu p .. eotulw• 

t Ce\lrebue si facem1 Poc61nli. 

t 

Dar pocăfnta În Biserică. Pocă
Inta În afară de biserică ea le ° 
rătăcire şi o amăgire. 

Cum să facem pocălnta? Prin 
ascul!are de glasul profetllor şi 
apostolilor lui Hristos, cum 8U 
ascultat locuitorii celătif Nini.,e, 
glaSUl prorocuJul Iona. "Oamenii 
din Ninive au crezut In Dumne
zeu şi s'au pocăit dela cel mari 
până la cel mici. Şi impăr8tui 
s'a sculat de pe scaunul de dom 
nle, şl<8 scos mantia de pe el 
şi s'a acoperU cu sac şi a şezut 
in cenuşă. Şi văzând Dumnezeu 
cii S'6U intors dela calea lor cea 
rea, s 'a Îndurat de cetate şi a rI. 
dlcat urgia deasupra capului lo
cuitorilor el. (Jone cap. 1111. 

De nu vom face pocălnto, de 
nu ,om asculta de Biserică şi nu 
vom trăI după Biblie, soarfee 
noastră e hotărâtă ,1 Y8 8 mai 
rea dec8.t Il Sodomei ,1 Oomo
rei, cari 6U pierit in flacările fir. 
delegUor ,i a necredinteI. 

fi vremea să ne coborAm din 
scaunul păcatelor, sa. ne desbro. 
căm de haina diutiUlor ,1 să ne 
inăJtim prin lacrimi ,1 rugăclulll 
de pociiJntA spre Dumnezeu. ea· 
lea slr8.mbătAUlor să o părblm 
şi in haina Iubirii curate si ne 
imbrăcăm. OchU noştrll si pri
yească cu Indurare fală de ne
norocitl, gura noastră să graiascA 
numai adeY8rul, mâinile noasire 
să faci numai dreptate şi picioa
rele noastre si umble numai in 
calea păcii. Aşa se face pocă
intă. 

Doamne dl§.ne harul tău ca toală 
,Iala noastră si fie o rugăciune 
de pocaintă Înaintea Ta, azi ,i 
In ,eecul ycaeu!uL 

Yiaarlon 
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săptămânală in Ştirea, redactată 
de un grup de tineri învăţatori, 
mi se pare vreo 4-5 inşi, intre 
27 -30 de ani. 

Năbădăiosul grup prin curajul 
şi stilul tăios, a băgat in spărieţi 
pe câţiva bătrâni şi mi se pare 
că. unii chiar au răspuns cu arti~ 
cole, publicate tot la "Trib. mv." 
din Ştirea, ceeace face cinste 
grupului tânăr tribunist, admiţând 
ca să. se discute acolo probleme 
in contradictoriu. 

Ce vrea acest grup? Desigur 
ci toţi s'au intrebat, În frunte cu 
bătrânul şi venerabilul nostru pre, 
şedinte al asociaţiei judeţene. 
Apoi nici eu nu ştiu ce vrea. 
Din cele de până acuma, n'am 
inţeles mai nimic. Parc'ar fi vorba 
de Asociaţie, de conducere, de 
lipsa de autoritate a câtorva ce 
se găsesc in Comitetul harţuitei 
noastre bresle şi, de câte altele! 
Totuşi nu se zăreşte dar ce vrea 
grupul acesta.. 

Faptul ci nu s'a dat un obiec
tiv precis, o directivă bine jal", 
nată, dela tragen:a primei rachete, 
a fă.cutca ac('<:t .:vup sj rămâna 
izolat până astăzi. Nici un con
dei nu s'a mai alăturat, fie el tâ# 
năr, fie el bătrân. Am ramas toţi 
în aşteptare, pentruca să. se ex
plice bieţii bine, ce le trebuie, 
ce doresc. Vor si schimbe con~ 
ducerea ACioe, , vor să înlăture e, 
leme-ntele incapabile de acolo, 
acele elemente care nu sunt bune 
decât de gură şi de incasat diurne, 
vor să. dea altă îndrumare luptei 
noastre dăsc.ileşti? Iată atătea in
trebări, la care am dori un răg.. 
puns precis din partea grupului 
rebel. 
Că sunt câţiva domni în fai .. 

mosul Comitet Central Judeţean 
(Doamne, câta titulatură seacă.!) 
ajunşi acolo doar prin faptul ci 
fac politici de tarabă, ori ci vin 
des, des pela Arad şi, ci aceşti 
domni ar trebui loviţi cu energie 
peste râtosul şi răpănosul bot şi 
împinşi inapoi, ca nedemni, asta 

o vedem şi o ştim noi demult. 
Aproape ne-am obişnuit cu ei, 
ca alba cu hamul. Mulţumită lor, 
Asociaţia noastră arădană, a ajuns 
in coada celor mai slabe asociaţii 
similare. Nereprezentată demn şi 
cuminte la congresele generale, a 
ajuns să fie apreciată şi clasată in 
urma Caliaerei, ori SătrMarului. 

De cine să fim noi reprezen, 
taţi? Afară de apreciatul şi veş.
nicul domn Nic. Cristea, care ne 
face cinste, mai are domnul prer 
şedinte in juru-i pe cineva? Adur 
ceţi-vă aminte din cine a fost for
mată delegaţia dusă in numele 
nostru la Cluj la congresul gene
ral din hăI-an? Dar anul acesta 
(1934) la Iaşi? Nişte domni cari 
se incaeri ca să ajungă care mai 
de care in astfel de misiuni cu I 

răspundere. Nişte neisprăviţi plini ' 
de ambiţie prosteasci, buni nu, 
mai ca sâ<şi caşte gura pe acolo, 
să-şi piardă capul pe străzi şi apoi 
să. vină acasă, adică. la noi aici, 
gravi şi incruntaţi de parcă. ar fi 
fost într'o delegaţie cu domnul 
Titulescu la Geneva. 

Cum au ajuns astfel de speci, 
men~ acolo? Apoi, aproape ci 
sunt gata să servesc şi nume 
proprii: sbiară, Domnule, strigă 
ca cei mai nevinovaţi şi gata de 
jertfă pentru binele nostru, pană 
se aleg in comitet. După aceea 
tac, tac ca purceaua În vreji şi 
rod la ciocanul aruncat. 

Mi~amintesc cum unul sbiară 
ci nu~i bun Ţoni, ci nu "ni-I tre, 
buie" şi drept răsplată astăzi ii 
aprinde tămâie şi îi innalţa osa
neIe, alături de iubitul şi ilustrul 
nostru preşedinte, Dimitrie Boa, 
riu. Face parte din comitet de 
vreo doi ani şi nu mai zice ni .. 
mic ... 

Domnule grup tribunist daci 
acesta vire obiectivul, daci acesta 
vi~e crezul, daci te simţi capabil 
de luptă, daci vă desbrăcaţi de hai, 
na interesului personal, dacă. nă~ 
dăjduiţi cu tirie că. se va ajunge 
la o victorie finală, atunci să su, 
ne condeele! Da obiectivul prer 

Dmt" saerlfleiJIe pt caft le 
face omenirea Intru ,tahatt" 
pfo~,eselor ti, trlbutul .burato-
fllor este momentul ul mal Im
presionant. Selectati prin o con
tinua şcoala de cura). tntţiatitld ,t perspicacitate, penuu ,aratUl 
ninse cu lumini Siderale ale "az
duhului, prin prabuşlrta lor " 
da Jertfa pr02resulul, la extrema 
InterseCţie a drumul./, unor .a.
torl de calitate noblld. 

Noi, Romdnli, am CltlCut ca 
mult adaus de "'elt ,t de sc2net 
coloana de lumina cart arae'n 
rue de veac modern mariirU no
ilor Crtdlnlt ,t lupte s"re o mat 
InttRsd cnllltzalit ,1 proRre$. ŞI 

tnct1, dealalea ori. jutfeit aCei
tea se pot InClIn)u,a, c4f1d se da
toresc unor lipsuri ." ntRltjenie 
sau se pot Impiedtca, docd nu 
le nclamd necesitdtl de nfocolit. 
Aşa suntem lIoi dispuşi sd 111-

dem lucruT/le, de aci de Jos, bar
Rhezeşte ,t cu socotelI.. 

Dar, Ctl prtnşi In .roja ehe
,u,llor de alsituetmi, In VeCJBd/dl1 
d' spaţlt astrau, au mima fu
mecatd de chtmtJrt cari ,orblJc 
carajului ,1 vOMtei. 

Dm acest /.vor dt p.ttrl mt

re. relnoite, lâşnesc apoi dd"lt 
de fum şi otel topit CQl'I dl'''' 
ntaza pe III mametal implacabU 
desttnelt aluneca te tn "eşntclt pt 
arlp, de sdrmd ,i 111.$ ~ncendlat. 

Cum a lost aceia al lut V. 
Dumitruc", din fruntea sbu
,atonlor romt!lIl. prabuş/t rteml 
ca toate "rerile IW In spre fnd1. 
timi, tn Idrc2nd de lard ,tralna .•• 

(1. v.) '1 ......... ve, 
ds şi comandă salt, inainte! Noi 
vom lua parte la asalt, până la 
exploatarea succesului şi curăţirea 
atmosferei îmbâcsită de câteva 
javre gălăgioase dela Asociaţie! 

Ion Mar. 
AL. ----,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Din uiata studentului rus 
In ultimii ani. Sovietele au re ... 

organizat şcolile. Astăzi, acelaşi 
guvern de eri dă o deosebită a, 
tenţie tinerelor generaţii. şi deci 
şcolilor, destinatesâ formeze ce
tăţenii de mâine. Nu se precu~ 
peţeşte in acest scop nici o sub
venţie. S'au publicat multe luc, 
ruri în legătură eu viaţa şoolară 
din Rusia, cea mai importantă e 
Însă viaţa studenţilor universitari. 

Numai la Moscva sunt 139.000 
ştudenţi, aparţinănd tuturor şco-
lilor superioare. Printre acestea se 
numără şi "Facultăţile pentru lu
crători", infiinţate pe lângă fie~ 
care fabrici, şi frequentată de lu~ 
crători după terminarea lucrului 
sau in zile de repaus. 

Studenţimea aceasta nu e for, 
mată numai din tineri, care desi~ 
gur ci formează majoritatea. Astr 
fel, cu doi ani în urma, partidul 
comunist a repartizat dintre mem
brii săi o mie de cetăţeni să urr 
meze cursurile Facultăţilor din 
Moscva. S'a constatat cu acest 
prilej lucruri foarte interesante: 
o parte din aceştia au avut suc' 
cese mult mai frumoase decât 

tinerii, iai altă parte au avut de 
luptat dârz cu greutăţile cărţii. 

Departe de Moscva, undeva 
afară, se află comuna studenţea
scă. 

Acolo locuiesc studenţii cari 
n'au locuinţe proprii la Moscva. 
Studenţii, in aceste cimine, locu
iesc câte doi, in camere de 2 m. 
Cei doi studenti sunt de acelaş 
sex intr'o cameră. In corpul da, 
dirii locuiesc de altfel amestecaţi. 
Căminele sunt Înzestrate Cu 

săli de lucru şi biblioteci ba-
gate. De asemeni, mai au un 
serviciu de aprovizionare, o fab
brici-bucatărie. cimpuri de sport. 
ş. a. 

Majoritatea dintre ei sunt bur
sieri. Primesc din partea Statului 
intre 80-102 ruble luna.r. Acei 
cari in tim pul studiilor mai 
şi munc"c, mar p ri m e s c un 
surplus de plata. La diferite in, 
stitutii, Se studiaza, dar se şi 
munceşte din greu. De pildă stu, 
denţii din institutele cu aplicaţii 
practice, ca acei ce studiati mi· 
nele, sunt" obligaţi să muncească 
alături cu lucrătorii din subterane. 

Dreptul la bursă il are numai 
studentul a cărui familie primeşte 
mai puţin de 60 ruble lunar pen~ 
tru un membru al ei. 

Cine studiati "cu dîstincţie". 
primeşte 102 ruble lunar iar cel 
cu "bine~ numai 80 ruble. 

Acel care nu invaţa bine, nu 
primeşte nimic. Examenele sunt 
dupi fiecare jumătate de an. Din 
bursa ce primesc, studenţii plă~ 
tese masa. 

O masă. la prânz costă 45 co-
peiei. Studentul care se relevă la 
studii (udamik), primeşte trei fe.
luri, ceilalţi numai două. In fie~ 
care, zi felul al treilea care mai 
Întotdeuna e ° prăjitura, devine O 
răsplată pentru muncă. şi hă.rnkie. 

E uşor sa spui komsomoleţ. 
dar e greu să. devii. Aproape ju, 
mătate din studenţimea de la 
Moscva e organizată In kOnlSo-
mole. 

Fapţul aduce după sine mari 
obligaţii. ' 

Anul trectit s'a inceput la Mos~ 
eva construnţia unei linii subte
rane, şi lucrul mergea forte greu. 
Cu acest prilej, 10.000 studenţi 
au fost trimişi să conduci luerâ, 
riIe in aceste subterane. Fiecare 
avea si aleagă; si sape In subt~ 
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Cronica externă 
SăptămâruJ politică in alară I reşle realipireo la Germania, 

a fost dominată de două eve~ I ori vrea să se păstreze şi mai 
nimente de in/liiul rang I deDarl" în slarea actuală de 

IN'A. I:NTE 

Alegerea parţială 
dela Arad 

Deoarece' s'a ftlcaf II I'a
conta par/amentard la Arad, 
Uftlf( azd ca la redeschide
na Comuri/or Legiuitoare 
- în cazul ct1 se vor fIlai re

;, 
DumfnecA 6 Ianuarie 19351 
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Violarea secretului corespondenţei 
-- o scrisoare a d-lui ",a"~ştJl A'lJe,.escu -

Ziarul "Indreptarea" publică 
. în nuxnă.rul sau de Marţi, scri~ 

soare a de mai jos adresată de 
d. mareşal Averescu: 

înştiinţare de mai multe ori, , 
rog s.ă primiţi distinsele md 
salutări. 

Mareşal Avercscu: 
5 Ianuarie 1935 T.-Severin. ' 

Am avut. odată, înlâlnirea, I prou;zorat Din felul cum se va 
la Roma, a dlui Laval, minis- : pTononta această provincie se 
Iru de externe al Franţei cu~. II' va oTieT~ta mai df'P~rte p.olitica 
Mussolinl. Ea face parte dm generala a Europe,. O" care 
sl/ria dl? vizite inaugurale încă ar li rezultatul, ministrul de 
iti toamnă de regrdatul amic! externe al Frantfli, d Laval a 
41 României, Louis Barthou, şi anuntat vizita sa la Bflrlin, 
cu scopul de-a imprima conti care dacă într' adevăr se va 
nentului politica de pace urmă produclI, 00 forma 1171 capitol 
rită cu atâta interes dfl Franta. nou al ÎstoTh?i contemporanfl. 
Intrevedere'l dela Roma, a auut Până atunci, Liga Natiuni. 
ca oliiectiv. aplanarea mai mul· lor se întruneşte în a 84-0 se
tor probleme deschise Între cel-e slune. fără Germania, cu o 
două tări latine, fi îndeosebi, seamă dll interuen(ii nuşit. in 
problema Ausfrili'i, o Europe' politica europeană, şi totuşi în 
Centrale 'şi a politicii în colonii' zimbetele de neÎncredi're ale 
Rezultatul acestei Întrel1Qderr, celor CQrÎ prepară, pe ascuns, 
deşi nu este prlla rodnic, cons' armele de luptă. 

deschide - sd fixeze data Vă rog ţoa~e ~ult, ~ aduceţi 
când va a:'fG 10;'" aleg.:.'fea. la cunoştmţa pnn. z,~rul "In~ 

D d âf ' afirmat dreptarea~, de sub direcţia d~voa~ 
Up c esau J' I stră, partizanilor politici, precum 

guvernul '!r dori ca alege~ ~ ce.lorlalţ~ prieteni .pe~so~alit ca 
rea sd fie in cursul lunei sa~ml sene de aC1 mamte pe 
viitoare. cărţi postale simple, pentru a 

Mareşalul Averescu denunţa I 

scrisoarea de mai SUS, abuzul, 
mai recent al guvernului: ViOLUI 
secretului corespondentei. 

Dupd unii competenţ;,' scuti o~ganele poştei ~e ?Steneala 
1 " d i cu a- de a,mt deschIde SCriSOrile. 

In ce situaţie penibila situia.za 
T atarascu, prin patronarea acesQ 
acte, istoricul partidului liberOJ 

Sau nu conteaza tradiţia li~ 
rala, pentru oameni cari ţin, 
orice preţ sa guverneze r 

guvernu A at urm r. Pe de altă parte, cum in curâd 
ceasta mtrarea tn Parla- intenţiunea mea este să merg in 
ment a d-Iui Vaida Voevod, străinătate, cred ci prin această 
care dupd cum se ştie nu mâsură am scuti ţara de ruşinea, 
este deputat, deoarece la că secretul scrisorilor la noi nu 

( 

Citiţi şi I'ăspândi~ 

există incă, 
ultimile alegeri n'a luat parte Rugăndu,vă a repeta această 

Pentru aceasta, zic ace· 
Inaint~ 

titu;1I totuşi an punct de ple' Iată, şt câte-va întâmplări 
care pentru o strânsă co/abo· mai mărunte: In Albania o 
rGrfl în viitor a celor două tări răscoală impotriva lui Ahmed
latine, pentru pace şi CIvilizatie Zagu. In Rusia. vre·o câteva 

Al doi/t/a- eveniment impor- sute de execuţii sumare, drept 
iant se va desfăşura azi în re' reprimare a tendmtelor revolu~ 
glunea Saa re, care a rămas tionare şi internarea celor doi 
până acum. an tflritoriu neutru I capi ai opozitiei, Zinoviev # 
intre Franta şi Germania Azi, Kamenev. La Viena un atentat 
"opulatia acelui tinut este ch9. nereuşit împotriva vicecanc.· 
mată, conform tratatului de larului, printul Stahrenb"g. 
'pace, să se pronunţ4! dacă do~ -Cr. 

eu eu*' c -• ee,' 

INFORMAŢIUNI 
- Bulgaria a prohibit -expor· 

tul detarâte •. 
- In cursul lunei aceşti.a se 

vor face operatiile de revizuire 
a listelor electorale agricole. 

Agricultorii se vor prezenta la 
primăriile respective spre a se 
fRscrie. 

- In cursul lunei Octombrie, 
Germania a importat În ,total 

, 3S 599 tone de porumb, din care 
8.292 tone proveneau din Româ· 
ma. In anul trecut a importi:lt 
28.271 tone din care 1.498 tone 
dm România. \ 

viaţa generalul·m.:dic Butoianu, 
şeful serviclululul sanitar al ar
ma:el. 

Ztlele acestea va apare, 
deocamdatd săptdmârwl, sub 
conducerea unui comitet de 
redacţie "Românul", in con~ 
tmuafea vechei sale tradiţii 
de românism şi deluptd 
Civica, cu colaborarea mai 
multor publicişti loca.li. 

- M. S. Voevodul M hai se 

ştia, s'a anuntat candidarea 
unui oarecare Seracin, pe 
lista guvernului. 
, AS n ........ rCA I 

Cărţi şi Reviste 
Revista "D'.fh~t Nr 3-4, De

cembrie I.mua,,', aduce poezii 
semnate de câţlva poeţi fruntaşi 
ai tmuti generaţii: Radu Gyr, 
Dem Basarabeanu. Cons! Sale/a, 
O~Jdiu Constant. Sergiu Llldes· 
cu Şi alţII. O poemtl semneoJ:d 
d 1 ibeflu Vuia. Proze} publrca 
dntt Marcel OUnescu, Dan Alra
şitlca, Q. C. Miron. Partea erJ
ti~- tnformativa şi cronicUe simt 
susţinute de dnU Q. C Miron, Ti 
berlu Maier şi llberiu Dragoş. 

• 
",MUNCA" se in1itulează eule· 

gerea generală de jurisprudente 
relative la legisla1iunea uvriera, 
însu mând o boga ta colecţie de 
jurisprudente ale Inaltei Curti de 
Casaţie şi diverse informaţiuni 
asupra problpmei muncitoreşti 

sub aspectul ei juridic. Revista 
apare lunar aci la Arad, sub 
Îngrijirea dlui Ovidiu Creanga, 
preZidentul judecatoriei de Munca. 

. •• - , .. 
Ştiri politice 

- D. Eugen Buchman, vechiu 
functionar In cancelaria Palatu~ 
hti regal, a fost numit, pe ziua 
de 1. Ianuarie 1935, Directorul 
secretariatului particular al M, 
S. Regelui.. 

In zilele de 12 şi 13 lanuarlf', 
I :5e va tine ]a clubul central al 

- La faculta tea de drept din I partidului liberal-georgist, şedinta 
laşi a isbucnit grevă. . comitetului ex~cutIV. Ia care vor 

întoarce după 28 Ianuarie in tară. 
M. S. Regina Maria pleaca pen· 
tru câteva zile in strainatate. 

- Ziarul "Curentul-, impll' 
neşte şapte ani de aparitie. 

participa parlamentarii şi prese
- Miercuri 23 Ianuarie va,a· dintii organizaţiilor judetene. 

vea loc in 'saloanele restauran- i D. George Brătianu va ttce, 
tu~ui "Dacia- din Arad, ceaiul . cu acest prilej, importante de-- In Capitala, a incet'lt din 
Soc .• Principele Mircea-. ! claratiuni politice. 

\ . 
ra.ne un an de zile, in locul stu, Baroul advocafilor din Arad, 1 D. O c t a v i a n Gog~, pre. 
diilor, d~ 1!Iedic~na sau, in~inNer~e! anunta adunarea generală a mem· 1 şedintele partidUlui national-agrar, 
sau sa p~as,easca organ~zaţla. l~l I brllor sai pe ziua de 20 Ianuarie } care şi.a petrecut vacanta în 
1 la suta n a refuzat sa sape ala~ lac ora 10 a m În c~mera 1 It l' t • t . M +' . d - -- 1 . - • . •• ... a la, soseş e In ara ar.l. 
tun cu.~ evaraţll ~C!atoC1. '. I 103 a Palatului de Justiţie. In • 

In ~Jlocu~ col,?me, studenţeş~l~ caz când nu se va intruni nu. 
s~ afl~ o "Um~er.sltate .~e cultur~ I marul legal al membrilor. aduna.' Biroul partidului nat-ţărănesc, 

,ŞI tre.l ,;cercun ~lterare , U:n~l dm I rea se va tine la 27 Ianuarie, seva întruni, probabil, în cursul 
acestea s7 oC:lpa cu, len.1nls!llul, cu oricâti membri prezenti. La acestor zile. 
alt';!1 cu lstona partldulUl, ŞI al ordinea de zi sunt obişnuitele • 
treilea ~u marxlmul. La aceste (hestiuni de sfârşit de an, veri. D. Iuliu Maniu a fost 2 zile in 
"cercuri se desba~. ~ot. felul de ficarea gestiunii pe 1934 şi vo. C"pitala, unde a avut mai multe 
prob1e:ne. ?tud,enţn ms~ . nu c~~ tarea bugetului pe 1935. întrevedui cucoJ"boratoriisal 
nosc SituaţIa dm alte tan. Reab~ politici. 
tatea, care nu incape În formulele lnurmărirea programului său 
marxiste sau leniniste, nu existi de culturaHzare. vechea sade· 
pentru aceşti tineri. De asemeni tate Concordla,lnaugureazâ la 
nu există concepţii capitaliste sau 13 Ianuarie a. c. la Gurahont. a 
fasciste. 

La Universitatea de cultura, . doua bibliotecă dintr'o serie ce 
studenţii învaţă cum trebuie sa se intentionează să înfiinţeze in 
poarte în societate, învaţă să dan, centrele mai mari ale judetului. 

. seze ~i să se bărbiereasca, 
Ziarul "Dacia- de sub directia 

d·lul Col. Şi. Zăvoianu, cunoscut 
pentru rolul ce l·a jucat in miş
cările de dreapta, nu va mai a
pare întrucât Ministerul de In 
terne a revocat autorizalia ce 
i·a acordat recent. 

Doamnele Române Unite din 

D. 1 Mihalache 
la Arad 

- D. Ion Mihalache. pre
şedintele partidului naţional· 
ţărănesc, a avizat condu
cerea organizaţiei de Arad, 
că pe ziua de Joi 17 la~ 
nuarie C. să convoace co
mitetul judetean căci va par
ticipa şi Dsa, având a re
zolva unele chestiuni de 
interes local. 

Nu există o mare deosebire 
între aceşti studenţi şi cei de din~ 
coace, din Europa .. Sunt insă ceva 
mai serioşi şi plini de curiozitate 
pentru orice lucru. Cineva care 
ar 'vorbi acestor studenţi, cu fraze 
bombastice, sau le,ar vorbi deSr 
prenaţionalism, ar fi de sigur 
:ridicol. Intr'o discuţie oarecare, 
studentul rus nu face apel la cu~ 
vinte frumoase, ci la argumente 
logice. De aceea par mai serioşi 
li mai disciplinati in toate. 

Arad organizează pentru ziua de -..._ ... - •• - " *-
12 Ianuarie a. c. orele 18, in ~ Poşta Administraţiei: 

. . (Ceps.) 

, . ,-
saloanele Pr.efecturli JudetuluI ~ Chimu: Trimiteţi -urgent ehi, 
un ceai dansant. ~ .tanţieruL 

., '''.' sA , . 
Mereu căzănufu ... 

Ne~ultumiri şi neintelegeri la liberali 

Despre situatia locală liberală 
provenită de plec6rea dlui Măr
cuş din Arad, 8m scris in No. 
trecut al Jurni:ilulut nostru. 

Situattune destul de tulbure. şt 
c8rl va avea consecinte grave 
Căci a fost destul să se anunte 
numirea oflcloasă 8 preşedinte
lui şi nemultumirile, intriga, .lu
crările- să inceopă. 
Până şi cel din urmă membru 

din comitetul judetean, se intreobă 
dadi n'are dreptul S8 vorbeoscă 
acum8. limpede aşo după cum 
Simte şi crtde el . 
, Gazetele au sClls, tn Jegdturd 
cu aceasta/oarle m.ulte, dupa c4Im 

au lost Informate de taberele. 
tertsate, se intelege. 

Din toale acestea se desţ}rill~ 
insa ca, in sânul oreanlzaf!i 
locale sunt mari nemu/tomifi I 
ca tie vor Izbucni IIde IIdrat ~ 
ocazia lJJegerU noului şef. 'c 

Unii, anticipa chiar, cd In t; 
~ul clind amIcii diul Mdrcuş ., 
starui In atitudinea de pâna 
tuma, se VOt relrage intr'o Dt 
gamzaţie aparte şI pr;n lntruTltt 
publice vor ardla toale pticat_ 
conduttrU de acu m. ~ 

Reprezentaţla e abia la inG 
putul el, sd-l vedem slâr~tuU,~ ___ r_1 

• ___ ... t'_.~q""c$_u~_."".p. __ b~-__ .. _n_U· .... __ N~._ ... ___ c~ ... _~ ... ,$~ 

Viata poli.!:! 

Când ua cădea guuernlll? 
o situatie politică foarte schilnbăfoare 

- flclJm sau peste două luni uom ilUea o 
schimbare de regim, scrie ~ Indreptarea" -

. Ori cât ar căuta guvernul să .fafă 'de această stare de f 
ascundă realitatea situatiun~i pc· cruri plină de ingrijorare, g 
litice, sunt foarte multe indiCIi vernul şi.a dat seama că nu III 
după cari opinea publica îşi poate. poate rămâne mai departe I 
face o ideieclara asupra ei. Şi putere, şi aşteaptă Înapoie~ 
astfel sunt unele indicii cari pur. dlui V. lamandi, pentru a Dr' 
Într'o evidenţa clară, o foarte voca criza de ... retragerea. L 
acută criză politiCă. iată-le: formează .Indreptarea". I 

Vacant,) parlamentara. prelun- In legatură cu această ho~ 
gita, e o dovadă ca înaintea re· 
d~s:.hid\?rii ParlamentUlui se pe râre, e şi ridicarea cenzurei, cai 
Irec evenimente de seamă. Con· se anuntă pe neaşteptate.~" f 
cII ia bulele dela Sinaia, consfa- Oficiosul averescan face OCO 
tulr,ile ~on~ucatorilor nationali statare referitoare la aceJ 
ţ.'Jramşt!, ŞI cazul Iamandl, ne I . • .' . I 
pun Ain fata unei situati uni eri,' ehestmn!, conch~ânda~tf,~I. i 
tke In care se gaseşte guvernul I ",.On cum am pnvl eu 
de azi. . , • . I nimentele cari se desFăşoa~ 

O alta chestlUne, ŞI cea mal ne găsim in plină criză p 
importanta. - este problema fi- 1'1' ~ S' t 1 
nanciarâ şi bugetară, Această 1 Ica. ar pu ea ,totuş . 
problemă parea fi atât .d.e . eri pentru anume conslderatm~ 
tică încât guvernul şi-ar fi pU'", schimbarea de regim să , 
intrebarea daca mai poat~ ~su!"~ amânată pentru jumăta6 
ră5pundere~ unei guvern~n fara lunei Martie cel mai lârzu 
a avea mll!oacefmanclare cu d'" A ~'l A h.1 
care sa acopere nevoile Tezau- a ,~a '!ana II mc lue'!. 
rulul. Şi această grava stare de sesIune, parlamentare, ovat 
lucruri a fost complicata şi prin du'se in vedere că dorinl 
angajamentul ce şi-a luat ~u~ Coroanei, formal exprima 
ve~nul de a p~ne, pe~tru .C~tlVJ cu prilejul inaugruărei Să 
am consecuhvl, la dISpOZitia 8'''' l' d· 1 1 
pârărel nationale, o sumă anuală .1 ronu ar In w nou w 'pa ~ 
de ,cel putm 2 miliarde, Cerce- este ca de asia data lueTl 
tând .această stare de lucruri,' riie Parlamentului să h 
~inisterul de Fmante s'a convins! reduse la timpul cel mţ 
ca nu se pot procura aceste 2 scurt posibil J 
miliarde anual decât printr'o .• 
majorare a impozitelor indirecte Cu alte cuvmte: sau vom a 
ce(;'t! ce ar duce la o enorm~ o Sţhimbare de regim inainte '1 

scumpirea a t!''Iiului. redeschiderea Camerelor. sau " 
p'e. bas,! a,c.esto,a, cerc",,.l. ceastă schimbare se va prod~ 

poMul!. Imse "'formate ?$ig",.4 in Martie - in nici un caz înt. 
c6 gu~er"ul .'a,. gdSl Inlro ' . '1 
flu.aţi-e u:t~em lIe grea, ,,,. nu. poate, fi vorba ca regl~ 
t,,"ctil COToa"4 1-• .ce",I.. naflonal-hberal să mal răm~ 
Î""gNlm /i"."ehl, ,.«11. Ja guvern. t 
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