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Dumineci, 21 Mai 1934 

ZIAI.t POLITIC INDEPENDENT 

APARE SĂPTĂl\'IÂN A 1 .. 

REDACTIA ŞI ADMINIStRA TIA. : 
ARAD, Strada Emjnescu Nr. 18. 

ABONAMENTE: 
Pe un an - - - - 160 Lei 
Pe şase luni - ~ , 80 
Pentru săteni şi !lludenll - 150 
Pentru Insliluliun! şi liuloriliili 300 

~rhomas G. Masaryk Fapte ce îngrijorează Pe margini ... 

e o nouii adiere de izbândă stima, felul cum a ştiut tipi. De câteva săptămâni -Univer
-uturii sUndardut natiunei ritul său vast, si armon'zeze sul» publică uluitoare şi senza
lehoslovace. Adunarea Na- gândul cu fapta, ideia cu ac· tionale precizari în «afacerea
;Dnală a Republicei, chemată tiunea, idealul cu realitatea. generalului C. Durnitrescu. fostul 
ali aleagă In fruntea sa cAr- Aceste atribute l'au impus comandant al jandarmeriei din 
-lUitor, şi-a exprimat odată In vremurile de preface re a România. a defraudat, a falslh-
-lai mult neţărmurlta dra- linerului stat, cârmaş al co- cat ca cel mai ordinar hot, În5u-
-jlOste, adânca recunoştinţă, ribiel In care sAlta viaţa pal- şindu-şi drepturi şi abuzând de 
'hiar impotriva Constitutiei, pUândă a unui popor in con- I puterea sa oficială, ca să,şi ago· 
elltă de titanul, a clirui im tinua creştere şi emancipare. ' nisească o avere in foaiă mărc
Ireslonantă figură, radiază, Căci in timpul rlsbotului, tia, unde să se retragă la adân-

neste hotare. peste Întreaga strategica organizare a ba- cile-i bătrâneţe, Este. parcă, ceva 
(i:uropl. adevăr, bunătate, in- talioanelor de luptători, a ce nu poti crede; un fapt pe care 
~ligentă. Thomas 0, Masa. fost un nepretuit aport pe un om la inalta situatie nu e ca· 

'-,k este ales pentru a pa- care l'a depus Thomas O. pabil niciodată să-l indeplinească. 
'ora oară preşedinte al Re- Masaryk tn pregătirea con, Şi totuşi este aşa! Cifrele, datele 
-ubllcei cehoslovace, Aris· ştilntet massei populare ce- şi mărturiile aduse până acuma 
.cratul acesta intelectual hoslovace. de ziarul • Universul~ sunt cele 
reia pentru a patra oară Thomas O. Masaryk este mai eclatante dovezi de vinova-

.oslul de grea răspundere, un erou al gânduluj, căci a fie a. gen.eralului Dumitrescu: 
- fiul de vizitiu va desfăşura ştiut sit se pună in serviciul Şt~m. ca acest ~eneral, ~l~ns 
Jn nou torente de energie, adevărului binelui ,i frumo- odata 10 fruntea JandarmerIei a 
riaşa viată a acestui rlsipi- suluf, şi e~te un erou al ac- iryovat multe lucruri, până. ~ând 

l'lr de suflet, se pune din fiunli dtcl din aceste idei a ŞI nesupunere a fată de Mmlste· 
: ;ou in slujba unei idei şi in şUut' să stoarcă tot ce forma rul sub a cărui poruncă se afla. 
,iujba unei natiuni. - "Viata o trebuin1ă pentru neamul Era, prObabil. incurajat de faptul 
ea nu se confund.li numai său. că fiul său era in serviciul par· 
UU dest nele istoriei ceho- Sufletul du se confundA ticular al M. S. Regelui. Adica, 
~Iovace - deşi aceasta este cu Insisi geneza statului ce. era unul dintre cei ..... 
aea mat reală contributie il hoslovac _ pe care geniul •••••... din cauza că· 
~iat - dar ea se integreazA său constructiv l'a creiat iar reia a trebuit să plece din guvern 
I'n mod fericit in Panteonul personalitatea sa l'a coitso- dnii Iuliu Maniu şi Ion Mihalache ... 
t)AnditorHor universali-, Udat. - prin el naţiunea ce. Deci, omui2('est~~ - patru.ns 
a .. Căci "iata acestuI creator, I hoslovaci cucerindu.şi locul doar de un bun SpirIt comeTClal 
)"l'a desfăşurat demnl şi plt. de cinste Intre celelalte nea. - se credea stăpân peste des-
• ă de mântuftoare raze. Şi muri. tinele acestei tari şi că poate 

:'n.al ales, este demn de toaUi Inainte" hotărî orice in numele ei. Pâna 
~, OI intr'o zi, când totul se prăbuşi... , .,tU n .. '" , Q' q X An ,.. 1 ar .... ,. Descoperit in toată goliciunea sa 
h murdară, cu toate afacerile sale, 

li Duhul Adeva'-'rulul· nelegale şi de stil -mare-, est'! a demascat şi condamnat de opi~ 
Il nea publică. - acea opinie pe 
ii care până mai eri, o apăra sub 
r~ La Pogorârea Duhului Sfânt mii şi cuceresc freptal treptat ini· demnitatea militară. 
(ţomemorăm ziua intemeierii Bi. mile mu11imilor, până Şi tronul Căci, un potentat al zilei, care 
liericli, creştine. Prima zi a Bi- împăratilor. transpoartă acasă zeci de vagoane 
aerlcii a tosl ziua Pogorârii Du. Care este taina acestei biru- cu fracte pe numele institutiei pe 
(JIului Sfânt, - şi prima comun:- inte a Bisericii prin lucrarea mi. care o conduce, În văzul între. 
~te creştină a lost cea din leru- sionară fi sfintIlor Apostoli 1 Este gului personal CfR de pe tot par
,t-iStm, intemeiată de sfrn1ii apo- Duhul lui Dumn€z€u, - Duhul, cursul; care rechizitionează Cu 
QltoJi, după ce ali fost iluminati I care la creatie se purta pe de- concursul jandarmilor şi autori
loii încălzit! de puterea şi tldcăra I asupra apelor, - era "Duhul tăiilor comunale munca tărăneas
! i~bilQr de toc, prin cari s'a re· luI Dllmnezel,l, Duhul intelepciunii că din satele vecine moşiei sale; 
""'arsat asupra lor huruI Sfântului şi al intelegerii, Duhul sfânlulul care manevreaza pe moşia sa 
rr)uh. şi al puterii, Duhul cunoştintei şi batalioane intregi de carmata 

Mântuitorul dupăce 8. propagal al bunei credinte, Duhul temerii constructivă» cu toate serviciile 
~:n lume a. fost răstigni' şi ingro- de Dumnezeu" (Isaia. 11 2-3)' Era. auxiliare şi de specialitătf, nu 
J,at. i.ar după IFei zile a. inviat. Duhul cel ce in chip de porumb poate fi decât condamnat de so
~şa mărturisesc Scripturile. După S'6 arătat )a Bolez deasupra cietatea intreagă, pentru faptele 
llnviere s'a arătat În câteva rân. Domnului. era Duhul adevărului sale, cari m.l gasesc asemănare 
~duri ucenicilor şi ascultătoriior care dela Tatăl purcede, celce decât in coloniîle Îndepartate. 
;-lui, încredintându-i prin .. semne împreună Cu Tatăl şi cu Fiul este Şi totuşi, în România, genera. 
lldoveditoare- despre invierea Sa. inchinat şi mării, - Duhul câre luI C. Dumitrescu, a fost capabil 
~(Fapte 1. 3), - le-a poruncit să a grăit pr:n graiul aprins şi ins· de aşa ~eva. 
IlIU se depărteze de Ierusalim pirat al prorocilor din Vechiul Campania cUniversului» este 
q>ână ce se vor "Îmbraca cu pu· Testament; - era MAngăitorul uimitoare. Un general in retra
l'ere de Sus" (Luca 24, 49). apoi care ne inva1ii 'ot adevilrul şi gere, în loc să se retragă liniş. 
j·binecuvânlându-i 5'8 înăljat la care face să rodească toate tap- tit, În sânul familiei sale, trebue 
'lcerIu. lele bune: dragostea, pacea. să fie hărţuit de cetatenii tării 
I La zece zile după inăltare, răbdarea, Înfrânarea poftelor, şi pe cari i·a batjocorit şi i-a furat, 
lcând toti invătiiceii Domnului toate celelalte virtuti, fapte şi şi cari in loc de multumiri pen· 
l'erau la un loc Într'o casă, un fructe ale Duhului tru serviciile prestate armatei, 
~\'Uiet ca de vifor s'a Iocut. Iim· Prima predică, pe care 8 ti· îi aduc osânda greşelilor pe mar-
bile focului Sfânt au apărut şi nut·o sf. Petru popoarelor la ginea mormântului ce j se des· 

"s'au umplut toli de Duhu! Sfânt. RusaU!, era un rod al Sf. Duh, chide ... 
"Drept urmare minunată a con- şi tot operă a Sfântului Duh a 
~~acrării prin putere de Sus, 8- fost şi convertirea celor 3000 de 
l.postolii îşi schimbă radical toată suflete, caIi au format primul 
sfirea şi fizionomia lor sulletească. număr de creştini declaraU vo
IDin slabi, nepriceputi şi fricoşi. luntar şi primul inceput de bi. 
,!S'8U schimbat in cei mai Înflă- serică creştină, 
acărati vestitori şi martori ai Acestea au fost laptele, im-
'l!i Hristos, până la marginea prejurările şi forta sfântă, cari 

e p~rnânlului cunoscut pe atunci. au slat la temelia şI la inceputul 
r Fară avere, Ioră mijloace de co· bisericii lui Hristos. Dar care 
vm~unicatie şi În opozitie c::u foate este astăzi sensul mareiui praz-
1 pacatele şi cu toată puterea lu- nie al Pogorârli Sf. Duh, şi cftre 
fi mii pltgâne, aceş1i oameni mO. este indemnul folositor, pe care 
t deşn dar aprinşi de flacăra unei il desprindem din cuprinsul fap-
~mlsluni sacre, Sfatmă idolii vre- (Continuare în pagina 2-a) 

* * * Incă un fapt care ne dă de 
gândit şi pe care îl relatăm aici 
. Adunarea deputatilor a votat 

şi a sanctionat o lege cu o de· 
numire foarte ciudată: legea 
pentru reglementarea situaliunei 
nelegal angajate. 

Autorul acestei legi extraordi' 
nare, d·1 ministru SIăvescu, -
v01ată numai de Cameră, - deşi 
ar fi urmat să fie votată şi de 
Senat, întrucât nu este vorba 
de deschidere de credit, ci de 
amnistia unor delicvenli ordinari, 

In lup/a '"mta spre mal bine 
are grija să prevadă că -nu sufJefulflt x bll al omului se pleacd 
prejudiciază nici·una din dispo. dl:seorl sub impu/smnea momitoa· 
zitiile legii asupra contabilitatIi re a celui viclean. Dece? PfnlTJlCd 
publice, referitoare la responza- slabic/unea e CJ.tnbutul raului. Şi 
bilitatea gestionarilor de bani sufletele slabe nu pot trece vic
publici-o torioase dIficultăţile care Întim-

Care este rostul acestui codicil? pina binele îll caiea sa maracl
Skodat tltanosaurii diferitelor noasa spre perjtrflune. Ele sunt 

regii autonome, sper tarii spirtu· mereu I.:uprinse de susplciunto 
lui negru etc., vor fi dat de daunatoare, care. le câlăuzeşie 
gândit oamenilor noştri politici, pieziş paşIi lndodn/ci. Fapta 14 a 
că cele de până acum au trecut t sc.aparea lor, În vârtejul dt e
toate măsurile şi că s'aproPÎt? ntr~le cure se cele utilizată, căd 
acum toate sanctiunile? 1 Noi forle oculte imping la faţ te. $1 
credem că nu. pentrll cel slab, Taul e mai uşor 

Ţara obijduită de·atâtea dări şi de savârşit. 
de-atâtea sarcini, cari au apăsat Dar fn ultima analiza, de un
umerii săi slabiti, sleită compleet, de provin impulsiuniJe bune sau 
cu toată energia, în &tarea dt! ule relt? D~ sigur, din psihi, ul 
îngrijorare prin care trece. aş nostru. Ş; psihicul nostru are, ca 
teaptă sancliuni. şi divinitatea, trei Jaturi dis tina" 

Intreaga lege asupra contabili- - cari se Întffl!tSC reciproc.: 
tăiii publice este călcată; toate tntellgenta, semimentut şi vOl1lţa. 
dispoziţiunile pentru apărarea ba- Se fnirFgesc Cnsă, atunci când [
nului public, răsturnate şi anu, le sunt proporţional distnbU//e şi 
late, in folosul unei c.ărdăşii normal desl/oltate. Alt/el ele de· 
politice. sechJllbteaza faptele, odecd con-

Din însăşi legea promulgata. crdfzeazd fals rezultatul ultim 
mai rezultă căicarea în picioare al conJucrdrit lor. Genllie au iz
a tuturor dispozitiilor edictate I vorit dintr'o falsd distribuire a Q

prin inalte decrete regalE'. şi re· cestoT facultaţi, criminalii şi ne· 
petate lună cu lună. bunii din anormala desvoltare a 

S'au lăsat să cadă in desue· lor. Daed una dintre tie. dep a
tudine dispoziţiuni precise prevă- ,eşie în desvoJlare pe celelalte 
zând sanctiuni împotriva celor faptele ce VOI naşte dintr'o ast
cari s'au făcut vinovati de ri- menta distribuire IIor surprinde • 
sipa banului public. ~ Omal modern, mecanizat '_ 

. Ace~t.ea .nu se ~ot mfătura cu omul maşna, - este fard lndo~ 
dlspozltlUn.lle prevazute i.n lege. laM rezultatul tunest al desechiJi
"de. a se Imputa buget~lul extra~ brulul spiritual şi rezultatul ac
ordl~ar pe 1933-1934 , '!. noua liunilor sale sunt cunoscute şi In 
s~rcInă; . de apr.oape 6 ml~I~!dE', acelaş timp redlJtubile. Golul sc}o 
cat deflnt apasa a~upra tam. pat prm InIă/urarea treptatiJ, a 

Bugetul ~xtraordmar. pe 1933~ Sin. firei adevdrute, Ingrijoreaza 
1934 este 10 stare falimentară, sau in$odlmtlntă chiar pe cel 
vinovatii nu pot ben~ficia ~e ce,şi păstreazd integritatea psi
soarta creantelor cari trebUie hica. NeVloza actuala ilustreazd 
să fie Jichidaţe . după leg.i1e fa- conflictul intim Intre restabilirea 
lIment.are; el, In p~ea~abll, 1r~. echilibrulUi sufldesc şi intre e~ 
bue s~a sufe.re sanctIUnile pr~va~ ner~la copleşttoare desjăşuratd 
~ute ln:tpotrlv~ . c~lorA ce. crelaza cu tmpetuozitate de spiritele me
mc~tărl ~e platl,lntrand In eate· canizale Modemul s/Ideaza sen
gona fahment~Jor frauduloase. timentele. Chiar pe actle mai no· 

A~teptăm şa se aducă la fU- bile. Mamele îşi abandoneazd 
noş.tmta generală ce Insta,:le s au rodul pântecelui lOT, mecanizatal 
sesizat c~ anchetarea Şl con: calca trufaş sdrtntele aproapeluli 
statarea calcănlor de .leg(>J ~afl 1mbrdncfşte pnnd $i copilul ftlra 
au dus ]a punerea m spma- prihana care-şi condllce prin În
rea contribuabilului sarăcit, a unor zalm(1şeală parintelt saa sll/toara 
noui sa~cini de aproape 6 .mil~: cu orbitele stoar$~. Nu vede şt 
ard.e, ,ŞI '!Iri su~t ra~f~cat~rl1 nu simte, nu aude şi nu cu noa
car~ s .a";l facut vmoyah, In tm· şte nimic afara de neinsemndta
prelurarlle cele mal . dureroa.se tea-i şi inuiila-i persoana. 
pentru Statul !o~ân, .de un ,af ~ Să luam aminte / 
fără pereche In lstona noastră 
nationala. Ion Valahu Aurel Ardelean 
... .nu. $'" ... _ee .' dA ,,'II" a*' aMI' 

OPINCA! •• 
Opinc8, simbol al purlătorului Când zici opincă ai şi notiunea 

ei 8 fost dispretuită În loftte vre· de rezlsten,ă ce implică ... 
muriJe. Deosebirea este că in Multi poartă gheata, fără să·şi 
vremurile 8ulocrate erau mai pu- fi res opinca; se 'ntelege că cea 
ţini disprefuitori şi speculatorl, depe obraz. Căci omul când are 
decâtîn timpul democrajiei acluale. O piele bună de opinci, o veti 

d găsi numai pe obraz. 
Celor dintâi s'au a ăogat cei Acestora nu ştii ce le miroase; 

ridicati proaspăt de democratia opinca sau gheata 1 !. 
opin('oasă a vremurilor de acum, Despre ftceştia se spune gre~ 

•.. Este adevărat că acest fsvor şit că sunt fără odraz. Căci, da
de viată al ghetelor luxoase, mi- că nu roşeşte - când 81' Irebul 
roase câteodată, dar miroftse a _ este una din calitătile opincii 
opincă, in timp ce gheata - când este purtată de gheată .•• 
când miroase (şi foarte adesea Prefer opinca .:.- chiar şi când 
chiar) nu se poate spune că mi· miroase - in locul ghetei ce 
roase a gheată, ci... a iufl! pretinde a răspândi in jurul ei 
Câlă deosebire 1.. Opinca ră- parfumuri delicioase, fără să ob· 

mâne cinstită şi când miroase~ sene cum anturajul Îşi izoleaza 
căci miroase. doar a opincă, in I organul olfacliv, cu patista, de 
timp ce gheata, - oh gheata L atmosfera pestilentiala ce Tas-
- când miroase e desgustătoare 1.. pândeşle. Calyn 
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Filarmonica la Arad Cărţi ,1 Reviste 
La câteva zile numai dela spec- O carle de doctrină. metodă 

tacolul popular pe care ni J·a şi strategie tărăniste, este lucrarea 
oferit Opera din Cluj, avem o· dlui A. C. Brudariu .Ideologia 
cazia sa primim orhestra socie- tărănismului A apărută de curând, 
tiltii filarmonice din Capitală, ca primul volum al Bibliotecii 
condusă de bagheta vrejită a dlui Mişcării Ţărăniste. Ideia alât de 
George Oeorgescu. unul dintre fecundă in vrata publică de după 
cei mai repulali dirijori ai Con· răsboiu, este expusă cu corn· 
tinentului. pelentă şi lămurit. 

Achvit8tea acestei grupări mu· Vom m8i reveni. 
zicale a deschis indată după riiz- * • 
boi, un c8pi/ol, bogat În rezultate • 
in istoria muzicii româneşti. Dela • Arta şi Omul* este o revistă care 
cele dintăi audilii maestrul Gogu şi a pus ca program desvoltarea gu
Georgescu a entuziasmat cercu· stului pentru artele plastice. Publicaţia 
rile atât de pretentioase ale Bu- apare la Bucureşti, sub direcţia unui 
cureştiior, şi slIccesele, ce a ob. arădan, dl. Augustin Clonda şi cu con. 
tinul, i au adus intr'o vreme, şi cursul unor artişti şi critici de artă 
conducerea Operei din CapitBIă. de marcă, printre cari găsim numele 

Dedicat in anii din urmă es- dlor A. D. Broşleanu, Dan Botta, AL 
clusiv desvoltării Filarmonicli, di- Ţigara Samurcaş, Fr. Şirato, Tache 
rfjorul, stăpân pe toate tainele Soroceanu, N. N Tonitza, Ion Zu
muzicii orhestrele, a isbulit Sft facă reBeu şi alţii. La numărul apărut re
din ansamblul ce conduce una cent pe luna Mai colaborează dnii 
dintre cele mai omogene Înfoc. Petre Comarncscu, Ion Zurescu, Ionel 
miri de acest fel, productiile că- J1anu, M. Ionescu, dna Lucia Ora 
refa înseamnă Întotdeauna ade- copoi şi G Togănellnu etc. Repro. 
vărate evenimente de Înaltă ma· duceri numeroase din N TonHZl, 
nifestatie culturală. Marius B'Jnescu, Miliţa Petraşcu, Mar· 

Nu ştiu, dacă publicul nostru cel Iancu, Ştefan Constantinescu, H. 
va dovedi sufIcient interes pentru Avakran, M.W. Arnold, Slelh Nedelco
astfel de producl!uni cari sunt viei, Florenţa Prelorian, Paul Miraco
ceva mai dificile ca cele ale O- viei, Veluria Roviu, AI. Călinescu, 
perii, cerând şi un gust mai ro- Mandia UJlea şi Const Baraschi. 
finat în ale muzicii • • 

Ce8ce trebuie totuşi subliniat • 
este ef?rtul pe care ~ fac orga· I DI. Aurel Birfolon a publicat 
nizatorit de 8 populariza muzica In broşură conferinta ce a rostit 
de acest gen în provincie şi a in primăvară la Cercul de studii 
chema aten1ia publicului În spre din Capitală, - ti partidului natio· 
aceste audîtii, de rară şi pură nal fărănesc ca o contributie la 
elevatie ortistică. rezolvarea problemei zootechni. 

P. S. Concertul Soc. Fil8rmo. zarea ogriculturei. 
ni ce are loc Sâmbătă, 2 Iunie 
ora 9, seara la Palatul Cultural. .. ... · .... , ........ , ........ -___ r ... _-_IIII,.O .. O .... _ 

- Colaborotofil noştrii sunt 
rugaţi sd trimita materialul cel 
mai tâ,zlu pârul in fiecare joi, 
dimineata. 

-~-i I b-"""a-v~ 7 
A: 
R ... ~A_N~U~L_:~II~._N~0 __ ~6~9~. 
U \ .-
T) Revista de critică ,si satira 
pretul unui exempl. 2 Lei 
CUPRINSUL: 

t Clotilda A verescu 
In ultimul timp ne parvlne şti· 

rea că Doamna Clotilda Mareşal 
Averescu a inchis ochii pentru 
totdeauna. Inregistrăm cu durere 
in suflet această ştire, Doamna 
Clotilda Ă verescu tiind prea mult 
cunoscută şi iubită pentru ac(iyj. 
latea ei neobosîld, pentru bună
latea cu care ştia să aline toate 
durerile şi pentru nobleta sulle
tului ei, pe care l'a pus fără ab
negatie în slujba celor suferinzi 
şi sărmani. 

INAINTE Dumine~i!i, 27 Mai 1934 

Duhul adevărului 
(Continuare din pagina l·a) 

Săpfămânile ... 
I 

Toiul săptămânl/or: a cdrtil, a : dul acestei Iărl, dând vina ~ 
ielor cari au fost legale de in!e- a copilului, a mamei, a lapUlui, altii, apllcându 1 subit bâtăelilt 
meierea primei parohii' creştine 1 a 1im/şoarei (pe când a Bucu- patriotice. Noi bietU junctlon(Jj [ 

Este uşor de aflat, căci nil dă rtşti.lui, or' a pârltte/?) şi poate al statului am cere: Vrem Il~ 
sf Petru, care Întreba! de mul. or vtni la rând: a cailor ftralt, costum de hame, că ni s'a atit 
timile .,riijite de cuvintele aposto-, a aerului, a apel (foalle mmelilă tot tntorcând şi pingelind acelQJ 
lUor Întreabă: .Bărbatiior şi cu sectia asta) a aflficulturlt (cd rând pe toate partile, la tOalf. 
fratilor ce să facem-? - le răs. avem un ministru • ... ) a dru- SărMtorile noastre mart re/tg~ 
punde hotărât: "Pocăiti-vă"! murilor. tic., ttc. Ne civ/lizăm, oase şi naţtonale. acelaş de iarnlt 

Pocăiţi-va Înseamnă convertire, ne occidentallzdm şi pace. Ţara de vară, de toamna, de primt, 
Întoarcere la Dumnezeu.lnseam. a progresat enorm (scumpa vard şi de totdeauna, acum j, 
na renaştere la o nouă viată, tf,oc:t.eră ,ară) deci1nd ploud, CU purUfta..... ( 
transformarea omului vechiu În- acest solu de săptămânI. ŞI t Facetl, domnilor guvernanti, 'i 
.r'un om nou, i m b r ă cat In btne cd le organ.izam, (numai de saptamând a SdrăcJei, ca sa 'l 
armel(/ lui Dumnezeu (credinta, nu ne~ar sCdoa vre'una) Adică veti ocazia să vă convingeţi 4, 
pa.cea, evanghelia dragostea). Să dece sd ·ne-o la 1nainte Bulgarii, caficia in care Inotăm şi nu 17rI( 
umblăm întru înnoirea duhului, zarzavaglt, arde/aţil, hunii dt peste spuneţJ in vorbe bombastice, It 1 
li inimii şi a gândului, aceasta DIli7ăre? ş/te din burţile umflate ale dom ~ 
este porunca praznicului de I Ne ţinem de occident şi gata. nliior Voastre, că am ieşit dl c 
astăzi. (Numai să nu le trăsneasca dra- impas. Ar ft un prilej ca sa ,~ 

Pogorârea Duhului Sfânt este cU prin. cap ălo~ din occident să Înerozeascd oleacc} Şi sd se d~, 
un prilej de sinceră renaştere şi f~cd ŞI săpidmala. sarltului î~· meticească toti politicianii Româ, 
de radicalii converfire. Esle un tI un picior, cd nOI cum suntem nlet Mart de avalanşa uriaşd i 
prilej de lăpădarea josnicilor şi dom.ict de toate tUlsbâtltle jldă·. mizeriei in care se zbate între. î 
a ticăloşilor din viata noastră şi nfştf, am Incetdtent·o imediat ŞI poporul. (Dar să lipseascd baio i 
in locul lor să aprindem lumina p ast~) . • netele, p.Jmptle şi furtunurile t,j I 
cinstei şi sli Înlronăm Duhul lui Cuştfgăm enorm in toate do- apă, precum ŞI bastoanele d ( 
Dumnezeu. meniile ctecând serbăm aceste le· caUCiUC). .« . I 

. . luri de săptămâni. in urma săp- Cred că atunci i-ar pieri poltl 
Din vrem2a legend~ruIUl Pro. tamânJi carţii, toti rllmânii s'au oricui de a mai ferici această nll.( 

melh~u, fo~ul 8. deven~t elemen- umfiat de carte. (Bine cd n'a lie, când ar vedea halul in caf:.( 
tuI prlll:,or~181 ŞI esentlalw al pro- linut doua, cd am li crapat, a dU$~o de 10 -15 ani ineoaa1 
gl es~lul. ŞI ~ecretul orIce.rui suc: Ne-am culturalaai de ne·a le$1t Aceasta ar fi saplamâna cer 
ce~ !n vleafa. Fo:ul entuslasm~IUl pe cre$fet. S'a realizat o minune mai bine reuşită, sdlbatte de 01/ I 
r~bglos, apostohc, trebue 6prlOS de succes naţional, cam nu s'a 2inală şi oribil de reald. ?In nou _ I!, . su~ete, spre a le mal pomenit. Ion Mara .~ 
Invlora ŞI mbnerl. Dar cu·a copilului ca sa nu ._ft .. 
~us ~orta ~umina şi foc~1 mai pomenesc şi p~ ălelalte?? ,w ~- u .'W •••• ". ~ 

SrantulUl Duh S8 se coboare In Toti coplJl mănâncd de· atunci 
vieata, în c~sele şi A i~ jnimi~e numai lapte, se culed numai în 
noa~t~e, ca wsa ar,dă pa,na .Ia ra- plifurJ, fac bae in fiecare dlmi
dăcma 10' raul dm nOI ŞI toale neată incepând cu sIr/ii/ii dela 
fiirădE:.legile noastre ~ale tuturor~, ţara ~u picioarele coapte de M
ca !I 10 sufletele sfinţilor .AP?~loh, taturi alergând cu noapte'n cap 
flacara cunoaşteri! ŞI a tubmi de după vite şi beUţi de pelaerd 
Dumnezeu, de 1ară şi de oameni. Da jitcare copil va creşle de 
c~ incwălzil.i de aceeas~ cred~~tă acu'm mare şi tilre pentra-a Urii 
ŞI cur6(enle sufleteasca să traJm apărare. Asta a ajuns mai mult 
şi să mărturisim Evanghelia mân. dec{Jt O mie de colonii la munte 
iuirii şi a sfinteniei în tot locul, sau la mare, zece mii de sale 
t~fd.~8una si până la margille8 incăpătoare de învăţământ şi nu 
Vle1 11 noasrre. - . . ştiu câte mll de cantine şco/are. 
Impăraie ceresc - Mângăie- Şi ne mai indoim de rostul a-

iorule. Duhul Adevărului... ca- cestor săptămâni? Ba eu vreau 
moara bunatătilor, şi dătăto- sa se mai inventeze şi allele, că 
rule de vieuţă, vino şi te aşază al mai fi destule. De exemplu, ce 
Întru noi şi ne curăţeşte pe noi ar Il ca sd avem o sdptdmi1nd 
de toală spurcăciunea şi mân- a sdrăciet noastre nationale? 
tueşie Bunule sufletele noastre. Da, o sdpf(Jmând a sdrăciei ra· 
Amin. Vis. mânului in carne şi oase, cred 

ftdunareB generală a ft;oclalil! 
notarilor comunall din judetul firm ! 

i: 
Eri, Sâmbătă . dimineatala, h o4l 

s81a mare a Pretecrurei, a avu (; 
loc adunarea generală a Asocia ,. 
tiei notarilor comunali din judetu I 
Arad, sub prezidenlia d-Iui N ~ 
Oiurgiu, nolar in Rovine. .t 

La ordinea zilei au fosl urmi..Q 
toorele: 1. Deschiderea adunări Jl 

şi darea de seamă a d.lui Gur· (J 

gIu. 2. Aprobarea contului dE 
gestiune pe anul 1934 şi rapor;tI 
lui cassierului şi cenzorilor. 1 t. 
Aprobarea bugetului pe anul 1934. .(J 

4. Desbaterea adresei Prezidiu. (J 

lui Uniunii cu privire la împrOi.(l 
cesuarea stalului penlru dife· il 
renta de salar a nofarilor. 5. <: 

de ce? Între Kaufmann şi 
culură. el n'are r unde·i? 
seamănă cu tatăl său 

InlreBga suflare românească .. · .. $$IfII •• - ....... $ .. -n ... _ ....... ~IfII#CII$I .... $ ___ biIJI$n .. , ..... _ 
că am realiza o m'lmd de record 
mondial, de profJOrlli americane, 
în reuşita acestui fel de sdptd
mi1nă. Cum ar mal ieşi nemi1n
ca/it de ioate clasele şi catego· 
rltle pe străzii Clim ar mai str/

Desbaterea 8dresei Uniunei .(J 

pentru abonamentele oficioase c 
6. Diferite chestiuni. Noul comi· 11 
tel s'a format din d-nli: N. Glur. 1 
giu preşedinte de onoare; A. Ra. .c 
tiu, notar în Arodul-Nou. preşe· ~ 
dinte activ; George Popa, notalll 
in Peregul Mare; Petre Popovi' (l 

ciu, secretar gen.; Aurel Vădb d 
san, secretar; L Cornea, cassier: r 
M Gula~ri, controlor; Matei Ar· il 
delean, bibliotecar; M. lerean, C. 
Antonescu. A. Mager, N. Peia, •. .c 
Birkenheur, M. Leuculia, L Plu' d 
gar, D. Micu, P. Olar, [. Arde. ţJ 
le an şi 1. Goldiş, membrii. {Î 

ehei! romantismul! Voevodul Mihai 
mai uşor. Ia Mănăstirea Dealului 

ee rost avea 1 aşa da! 
cu box lIomn uşor. 

dlscuţie cu plesnitori. 
pentru graţiile... nu! car· 
patI! o glumă veche. 

împărtăşeşte, emotionată, durerea 
mareşalului Averescu. Fie ca sin
gurătalea ce-l aşteaptă s'o îndure I 
., .... N" ••• $' •• Voevodul Mihai a petrecut câte- ga: Vrem mdmăligd, vrem doi 

va zile Între colegii sai dela liceul 

.. bravo!· la nădlac, chiltineu
criş, ravine, hălmagiu, şiria, 

pâncota, ineu, etc 
REDACŢIA ŞI ADM[NtSTRAŢIA 
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Redactor: Al. Miron 

- Oău,tăm corespONdenţi militar "Mănastirea Dealului~. 
h.arnici In toate comunele Voevodul a urmarit lectiile 
ff"""ta,~ din judeţ. Oorespon. Împreună ~u colegii săi şi. ~'~ 
denţele de probtJ 8d ni se tri- conf?rmat l!1 tru totu~ actiVitatII 

~ I de fiecare ZI a şcolanlor. 
mită l«redacţie. pe langd Q Ouminecă, toată lumea a fă-

.'- ... ---* ..... scrisoare de fWe:rentare_ cut o excursie pe jos la Gorgota. 

Alexandru Mocsonyi 
(Conferinţa păr. Dr. T. Botlş la aniversarea de 25 

ani dela moartea marelui român). 
(Continuare.) 

Sufletul şi anlmatorul acestor torftăţll la! covâr,ltoare le poate 
puternice manlfestărJ ale cooştl- mulţumi. Era fn aceea vreme cel 
Intel ,1 solidarltătli Datlooale a mal apreCiat, cel mat popular, 
fost Alexandru MOCSODyi. Pro~ cel mal Iubit şi admirat polfti
gramele lor polltice, - aproape clan romAndedlncoacedeCarpaţl. 
indentJce - şi cari formează ba- 10 18 Aprilie 1874 Alexandra 
za programului general din 1881, Moc&onyl renunţă la mandatul 
sant opera luI, el le sustine tn său de d~putat. Atmosfera, ostil ă 
calitate de raportaT şi le apără asplratluallor sale nobile ş\ tu
mal apoi cODtra atacurlJor şI turor revendicărilor nationale, din 
intrIgilor şf dacă aceste programe Camera ungară. demnitatea şi 
"mocloniste" se prlmlră in am- onestitatea lui politică nu o mal 
bele congrese, - cu excepţia poate suporta. "Nil putea să le 
unor foarte puţini oporlunlşU, simtă chemat. - cum bine ob. 
poreclltl de contlm"oran! .deaco- servi ua ziar contlmporan -
români" ad~('"ă aderenţi ai poll- a- şl mânca zilele vieţII tot bă· 
tlcel lui Deak - ca baze şi tând ca toaca la urechlle lur
Dorme in luptele noastre naţlo- zUor". 
Dale din acea epocă şi până la 
inchegarea tntaror Românilor bA- Il desgust! şi lipsa de soli
olteni, ungurent şi ardeleni, io duHate ŞI dl.clpllnă a COlegi
memorablla lor conferinţă n,ţlo- lor ali români. Clllbui deputaţi
Dală din 1881 fntr'un slngar par- lor naţionalişti slAbea pe zi ce 

mergea, fi toate Iforţările lui 
tld. ca un program naţional Dai- de a i rtlpledeca numeroasele de-
tir, InţelepciunII, tactulal ,1 au- zertirf dela programul naţional, 

. !L! 

le zădărnici lipsa de educatie 
politică, de Independentă rro
rală fi materială a multora. Da
c! se poate vorbi in acest timp 
de o politică nationali rezolută 
şi uniformă, aceaRta e o actiune 
a lui Alexandru Moclonyl şi a 
prietenilor .al politIcI, a .htdrei 
mocion/ste " , cum numeau duş
manII această grupare. Planul 
guvt'rnulul maghIar de a PUI
Uza ,1 anihila politica natlona
listă a românilor, chiar prin ro
mâni, lsl avu efectele sale de
zastruoase. Dispunea de toate 
m1jloacele poterll de St.t pen~ 
tru a teroriza şi demoraliza pe 
cel slab1, a zăpăci mintile şi a 
europe constiintele. Din 22 de
puhtl de naţionalitate română, 
cât\ erau În dieta din 1872-75, 
abia vre·o zece erau oattonallştl, 

Atitudinea lui Alt'xall drti Mo
. csooyl faţă de parlamentul din 
Bud apesta o urmă, d apă un in
terval de persecl:lttuni, umilirl şi 
desamăglri din era, ce o fnaogu· 
ră fn politica maghiară "sdro· 
bltorul de nationalitătLi"'j CoJoman 
TISza, intreg partidul, decretând 
sub forta imprej arlrllor, drept 
ar mi politică pasivitatea totu
ror românilor, ardeleni şI ungu-

lei de tutun, de sare (nu sare'n 
ochi) dt gaz, vrem .•..• etc. 

ŞI n'aI lipsi nici oamenii poU' 
tiei cu potopul de promisiuni, şi 
realizări cOD.truct1ve, de conso
lidare de prosperare a iubitei 
noastre ţărI. Ba unii ar plânge 
cu lacrimi de crocodil de propa-

EL 

reni l fata de parlamentul ma
ghiar. 10 memorabila conferlntă 
din 1892 a fost această rezistenţă 
paSivă a românilor din Statul cu
gu, neobiervată de uaU opor
tunişti şi condamnată de alţii, un 1 
pas hotărâtor spre gravltarea 
sufletelor lor şi a polltlcel lor 
Ilaţlonale spre centrul lor firesc, 
care nu putea să fie decât viata 
politică liberă ce şi-o elaptară ln 
timp (1881) fratII lot de dincolo 
de Carpati. Dacă parlamentul 
uogar era inchis pentru viata 
lor politică şi justelor Jor postu
lete naţionale şi se deschidea 
numai pentru cel ce se aogaj au 
]a o colaborare cu guvernul 
maghiar ipre nimicirea natiuni. 
lor proprII, e natural. ca cel ex
claşl să vlleze şi să-şi dorească 
ca ardoare o altă tară, un alt 
parlament. 

Dar pulvltatea românilor era 
jenantă in fata str~!nătătff, peo
tru guvernul maghiar. hcercăr!
lor lai de a':'f scoate din această 
atitudine, adoptând - bineînte
les - un program politic mal 
moderat, mai pe placul Buda
pestei, de a-I impăca şi a se 
crela tntre cele două Deamuri 
raportari de frl1ţletate, cam a-

&2 

semenea incercare se făcu şi CI! Il 
fruntaşii arădlnl la Instalarea e- p 
piscopulul Ooldlş, Alexandra M,· ti 
c60nyl le opune Iln categ arlu: D 
..• na... ..E simplu ImPOSlbll - o 
zice el in1r',JD Intervlew. publicat ·d 
ia Budapester Tagblatt - .14 
cere dela poporul roma.o politici D 
de activitate in acelaş rr.oment, d 
in care ti este denegată Jiberta- P 
tea de acţiune politică. Aş f's' 
făţarnic, dacă aş asIgura pe el- 11 
neva, că m'aşl putea illiufleţl şi il 
pentru o Înfrăţire maghlaro- TI 

română, Înscenată it] mijlocul n 
năzuinţelor de unificare" (adeci n 
maghlarlzare). "Eu cred, că am -e 
făcut un act atât de naţional, h 
cât şi patriotic, recomandâod II 
conationalilor mei politIcă de pa· e 
clenţă şi perseverenţă in cadrele a 
stricte ale legalităţii, sfătulnd cu il 
ta aU hotărârea, ca să nu lapede p 
dela sine şi ultima armA legală, 
rezistenţa pasivă, pe care Dlme-' ,,1 
nea nu 01-0 poate răpi"l) n 
Deşi retras din vălmăşala polltl... • 
cel mllitande, Infractuoasă, Ale- r 
xandru Mocsonyi a rămas pAnA d 
la moartea sa soldatul cel mal C 

credincios şi mal discIplinat al : 

1) Articol publicat in Budapester n 
Tag-blatl din 2·) Sept. 1899. . O 

II 

-
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Rubrica mea ------
Sterilizare a I 

A 
'lt Ştiinta nu stă pe loc; ea ,. 
ta, voluiază şi medicii ăştia cu 
l!.ştiinţa lor. pun in uimire în· 

rti treaga omenire. Poţi ceti în 
'la fiecare zi noUe descoperiri cu 
lai privire la biologia animalelor 
'g fi aproape că iti vine să crezi 
'ni teoriile lor. cari spun, că nu 
'1llpestf! mult omul, va birui 

I moartea. Să nu vă miraţi de 
asta, medicul inspiră încredeT(~. 

',întocmai ca şi bolnavului care 
'văzându·1 în halat alb, ii pare 
lun inger salvator ce vine să 

1Il alunge moartea dela căpătâiu. 
~ Doamne. câfi operaţi nu sărută 

'III ~i binecuvâniă mâna înarmată 
dj cu bisturiul de argint. ce-i 
'spintecă trupul?... Dar când 

'tI ne gândim la marea descope
l/Î rire a lui Voronof 1... Câţi bă-

trdni ramoliti nu aşteaptă cu 
·t, înfrigura,.e, efectul dorit, prin 
ia inlocuirea glandei uzate cu a 
d. anui cimpanzeu viril ?.. Dar 
d dacă din vremuri îndepărtate, 

medicii cu ştiinta lor au fost 
ril ridicati în sLavă, de sigur că 
la de azi inainte vor cădea în 
It desvetitudine. prin metoda sie
Cj rilizării bărbaţilor. 
a Hitler "marele r(lformalor şi 
rj Tf!generator a rassei ariene", 
',entuziasmat de prorocirile unui 

medic, într'un vtitor de aur al 
... poporului german. a intercalat 

in legile tării şi un articol, 
Il prin care medicii, vor putea 
.$ă ceară sterilizarea oricărui 

I bărbat, a cărui origină pare 
dubioasă. ori ai cărui descen

Î1..denţi, ar periclita soci(ltatea 
'II d(l mâine. Şi ideea aceasta, 
a pare că se împământeneşte în 
I~ fiecarfl tară. La urma urm(li, 
r'\ €a derivă din teoria natura lis-

INAINTE IN JUDET 
Pecica 

Dlsolv8tul Consiliu comuna) ho. 
tărâse să se facă un ,.pinien" in 
tiirmul drept al Mureşului, in 
locul unde apa râului ameninta 
să spele Iărmul. HotărArea a ră
mas fără efect. N'a îndepllnit·o 
nici fostul primar l. Ugliş, - zi. 
ce·se că din lipsă de bani - deşi 
pentru schimbarea a două rân
duri de cai, s'au aflat bani - nici 
adualul primar, care nu odată. 
8 declarat, că dânsul nu va f8ce t 

niciodată bine pecicanilor, fiindcă 
aceştia nu I urmează poliliceşte. 
ŞI uite aşer Din cauza incap8cI~ 
tălii sau reavolnlei unora sau al. 
iora, Mureşul a fost lăsat să pă
trundă adânc in islazul comunei, 
surpând în apă vreo 10 jugăre 
de pământ şi disfrugând un pod 
vechiu. dar solId nou. Cheltuială 
tot s'a făcui şi pE'cicanÎÎ mai sunt 
şi cu pagubă. Aşa·i dar n'ai cei 
face şi nici nu poti trage pe ni· 
meni la răspunrlere. Nici pe cei 
duş! gospodari - că.i apără dl. 
Dr. A Ursuliu - nici pe cei de 
azi, c8-i apără ... Ţara. 

Buna Ţarii, rea tocmeaUi... 

• 
Planuri. Se vorbeşte de-o vre

me incoace că se va mllta Ju
decătoria din Rovine in Pecica. 
Eventual şi Pretura. Actuala .. Ca
se Culturală" ar fi destinată să 
adăpostească - dupe ce I s'ar 
adăoga un etaj - susamintitele 
insHlulii, ba ar putea adăposti şi 
primăria Pecica, perceptia şi alte 
servicii publice. Ăstfel s'ar de
plasa "centrul" comunei, mai cu 
seamii dacă s'ar aduce şi piata 
in ftita ,.Casei Culturale", ajutând 
ridicarea comerciantilor români 
şi nu a jidovilor Mutându·se prl
măriu in altă parle, actualul local 
va putea fi predat comp8niei de 
grăn!ceri, care la rAndul lor, ar 
elibera grădina de copii mici, 
strâmtorată in prezent Într'una 
din şcoliJe primare. Nu ştim insă 
cine-şi va face un merit din a 
duce .Ia indeplinire acest proiect 
- deziderat al Românilor din 
Pecica. 

Stao Drumaru 

tinerete le prin beciurile Vatulul 
şi a Seghedinului, numai şi nu· 
mai pentru a avea şi noi drep' 
tul la o viată mai omenească şi 
la un trai moi fericit. 

Printre aceşti mari luptători ftÎ 
cauzei nalionale, se afla şi fiul 
Chişineului decedaiul in Domnul 
Mihai VeUciu condamnat În acest 
proces la 2 oni temnită şi care 
la provocarea împăratului ca să 
semneze cererea de gra1iere se 
opuse oricărei cereri de iertare. 
Şi acestui martir al neamului. du
rere că trebue să o spunem, nU 
i s' a făcut nImic in acest orăşel, 
in care a purtat giganticile lupte, -
nici măcar ca o stradă să-I poarte 
numele. 

Imi fac o datorfntii ş\ cred că 
sunt in asentimentul tuturor ru
gând forurile competente i, rO
mânii de bine din localitate pen
tru a lua măsurile necesare ca 
cel putin acuma deocamdata, cu 
prilejul împlinirei a 40 ani dela acel 
vestit proces să se dea numirea 
unei străzi aceluia care a fost 
Mihai Veliciu. 

Asemenea propunem ca cel 
În drep să ia măsurile necesare 
pentru slrângerea unul fond de 
a se ridica un monument iluslru. 
lui dispăruf. 

P. T. 

Ineu 

Oficiul P. T. T. s' a st/!ti za t 
cu incepere dela 23 Aprilie, a 
c. Noul diriginte s'a prezentat 
luându-şi postul in primire. Se 
aude că o să de'Jlnă, nu peste 
mult timp, iar oficiu autorizat, 
aşa cum a fost inainte. In acest 
caz nu s'a ovul in vedere decât 
satisfaceren unor pofle perso
nale, cari nu au nimic Comun cu 
inleresele obşteşti. Dacă presu. 
nerile noastre se vor realiza, ne 
vom ocupa mai amănuntit de a. 
ceastă chestiune. 

Primăria a luat măsuri ca să 
se facă şi porfiunea de şosea 
rămasă neferminată către colo. 
nie, până la linia ferată. Măsura 
e cât se poate de binevenită şi 
trebuie grabnic dusă la Înfăptu-

Cronica nofaritor 

Notarii COill Ull ali 
Sub titlul de mai sus ziarul 

.Curentul- publiCă următoarele: 
S'au intrunitîn Bucureşti notarii 

din comunele rurale. A fost o zi 
de frătietate şi bună întelegere, 
in care cei mai răsăriti şi-au 
spus păsurile. Unul dintre rarele 
congrese sorocite de destin pen
tru a aduce pe tapet o problemă 
generală. 

Căci aşa şi este. Pentru cine 
nu crede că oamenii mici caşi 
cei mari se verifică in viată prin 
bogatia sufletească congresul a
cesta ar fi putut trece neobser· 
vat. Dar, nu s'a întâmplat aşa. 

Un vorbitor, dintre cei mai 
proeminenti, a precizat că gu
vernul nu va mai poate legifera 
nimic dacă in prealabil nu va lua 
intelegere cu reprezentanta profe
sională pentru care se legife
rează. Aşa se procedează în ita
lia, unde asociati unile corpora· 
tive au un cuvânt hotărâtor în 
cumpăna politică a statului. Aşa 
sunt infelese lucrurile În Germa· 
nia, unde structura statului este 
fuzionată cu viata profesională. I 
Aşa ar trebui să se întâmple şi 
la noi, dacă politica atotputer
nică nu s'ar face indispensabilă 
acolo unde nu-şi are nici un 
rost. 

Notarii sunt anexatl vietii ad
ministrative a satelor intocmai 
după cum plutonierii maiori sunt 
anexati celulei din armată. Pri
marul ca şi Căpitanul poate co· 
mandat Nimeni nu-I împiedică. 
Dar supravegherea lucrărilor de 
executare pe teren, cade în raza 
de activitate a notarilor comu
nali. Ei cunosc toate resorturile 
acestui mecanism miniatural din 
viata administrativă a ţării ce se 
numeşte celula rurală. 

Iată pentruce, notarul trebue 
să aibă o indestructibilă stabili
tate, o incontestabila pricepere, 
dar, in egală măsură, nu trebue 
să se anchilozeze în rutină. 

Dar ce să mai discutăm toate 
aceste lucruri când dezideratul 

principal al notarilor comunati 
gravitează În jurul unui punct 
de vedere care întruneşte toate 
atentiile. Ce ziceti de un congres 
care preconizează respectarea 
legilor. Impotriva cui se ridică el? 
J mpotriva statului În sine, a că
rui misiune suverană este tocmai 
să impuie respectul legilor. Deci 
un congres anarhic. Şi totuşi 
toate congresele se invârt in ju
rul acelui aş deziderat. Toate vor 
respectarea legilor. Fără Îndoia
lă că vom ajunge cu timpul, la 
un congres general şi unanim în 
opinii, având ca program respec
tarea legilor. Dar, se întâmplă 
aici o poveste ciudată. Ştim cine 
cere respectarea legilor: toate 
aBociatiunile profesionale. Ştim 
iarăşi cine nu le respectă: poli
tica politicienii, cluburile, electo
raiul şi nepotismul. Cum vom a
fla însă, cea de a treia necunos· 
cută? Care sunt mijloacele de 
constrângere, şi mai ales, unde 
sunt cetele de lictori cu mănun· 
chiui de vergeie care să aplice 
sanctiunile. Nu se ivesc de ni
căieri, pentrucă, nimeni nu se 
poate inrola sub această egidă 
atâta vreme cât nu a rupt-o de· 
finitiv cu politica, nimeni nu 
poate porni răsboiul inpotriva 
politicianismului şi a electoralu· 
lui, dacă nu s·a debarasat corn
plect de zgura devastatoare a 
acestei mentalităli. 

Va fi nevoe de o cruciată 
pornită din toate părtile pentru 
a ajunge la această solidaritate 
morală a tuturor categoriilor pro
fesionale. Dar, până atunci. no· 
tarii au nevoie de stabilitate. 

Acesta este un lucru minim. 
Căci ce perspective grandioase 
poate avea schimbarea unui 
notar? 

Satisfacerea doar a câtorva 
ambitii meschIne, şi atât. Este 
prea putin pentru morga demo· 
craţiei. 

Nicolae Ro,u 
, ... $ e' u' 'III ea' .... ,,, ,--- Ud" 
I 
I ~cri~oare ~e~c~i~8 lui r. fur~ui 

Jului Darwin. Au nu lucră azi 
;-omenirea (şi natura) pentru o 
rI $(llecţzune a animalelor repro
Ir, ducătoare şi a tuturor plantelor? 
lE Dar iată că un alt medic 
,r; vine cu o nouă teorie: "Nu 
l trebuesc sterilizati indivizii cari 
oi .dau dovadă de prostie sau altă 
u. deficienţă minială .. ci cei cari 
) <Jcupă cele mai înaUe trepte în 
~, scara inteligentei. căci aC(lştia 
) cu inteligenţa lor S(l ridică 
i)j deasupra masselor şi (li sunt 
e cauza defalcarilor bancare, a 
i' hotiei şi a crimei organizate. 
:. Un om cu cât e mai inteligent, 
'1' ~u atât e mai primejdios so 
~. deiăţi; în care trăeşte. Un ge
IIniu. poate fi pentru lume o 
r· ameninţare şi de vreţi să vin
• decati rel(lle societăţii prin sie· 
~ riUzare, începeti cu cei supra
" inteligenti r 

Chişineu Criş ire, acel capăt de drum consti Stimate fur·dăi, C~cl s'o spun drept, ai adus 
tuind un adevărat pericol pentru Am auzit că ior ai făcut o reale servicii partidului din care 

Implinindu·se 40 ani dela ma
rele proces de presă al Memo
randului, când conducătorii po. 
porului român au fost ob!dili şi a· 
supriti de foştii stăpânitori de eri. 
- se impune o daiorie de recu· 
noştlntă fa1ii de aceşti foşli pro· 
povăduitori şi conducători ai. ro
mânilor subjugaU in acele grele 
şi critice vremuri de bejenie şi 
adevărat calvar. Căci şiau pus 
viata în pericol, petrecându-şi 

vehicule., Ne place să vedem pe nespălată, de dala asta chi8r in faci parie, Dacă nu intrai in el 
noul pnmar la I.ucru. iar nu să safu·ti de reşedinte, Bocsigul, - s'ar fi prăpădit. dar af sărit 
se rezume totul In a face gură, pentru care te străduieşti ca şi Domniafa cu gura, cu picioarele, 
ori in a veni la primărie şi in a I eroul lui Caragi8le cu Midilul, cu mâinile şi intr'o foarte redusă 
pleca acasa. să I ridici cel puUn la rangul de măsură, cu capul, ca să·1 spri-

municipiu, iar Domniata să mi te jini să nu cadă. . 

:, Hitler care se pretinde a fi 
[, -cel mai mare geniu în clipa 
· de fată, ar fi primul sacrificat 
· pe altarul slerilizării ridicat 

de el însuşi. Ghiţă Amărâtu 
1i!!!&2 

I partldulutnaţlonal român ş' al I venţă, schimbări, um1l1rl, căclu-
· programului său din 1881. In- Uri samsarllcherll ruşInoase, ce 
· translgent al acestui crez natio- nlle prezintă tabloul ultimelor 
: nal, liber de orice Interese de ztle - dl Mocsonyl sUl ca un 
-ordin personal. orgoliu ,1 dor lsvor de mângâiere şi fntdrfre 
tde măriri lumeşti, cari putea să pentr. toate sufletele româneşti 
Ile aibă. când !-s'a oferit bare- amărâte ŞI lngreto,ate de atâtea 
i natul şi un secretariat de stat, acte de ntpf1:epere, laşitate ori 
,dacă eri omul târgueliJor pe nemernlcle'". 
,pielea neamului şi convins in Din postul sărt de nghe a 

Nu ştim din ce motive doi 
functionari tineri, unul cu baca
laureat şi cu doi ani la Univer
sitate, iar celălalt cu ŞCo sup. de 
comert, au fost inlocuiti în pos
turi cu alte persoane care nu 
preZintă nici O garan1ie morală şi 
cu o pregătire de patru clase prj •. 
mare. Din câte ştim una din a
ceste persoane a fost destituită 
de fostul regim, tot din postul 
dela Primorie. g8sindu.i-se la ac
tiv nişte nereguli băneşti de cA· 
feva zed de mii. Noi vedem că 
e vorba de căpătueli politice, dar 
par'că ne intelesesem ca să se 
pună capăt acestui procedeu Vom 
reveni asupra acestei chestiuni 
care numai cinste nu face celor 
din fruntea comunei. 

faci primar. Urâtă nedreptate. de trei ori 
E vorba de nişte bonuri de urâtă! 

impozit pe care al vrut să le pla. De allfel am observat că nu 
se zi in valoare reală (bine că nu mai eşti aşa de bătos. Incepi să 
şi cu dobândă) pela Asociatia de vezi realitatea. ŞI dac'si şti ce 
păşunat, dar fi·a ieşit anapoda.. ştiu eu. ai sta liniştit acasă, nu 
Credeai că dacă eşti la putere fI~ai mai rupe ghetele pe dru
se poate face toful, hai? Uite că muri. 
nu se p08te. chiar dac'ăi fi şi N'ai observat că domnul Hent 
para. ~ur-~ăi, nu num~i furdul. <?u (Miky. cum iti placa să i spui 
ambll~a ti prosteasca şi .cu~aJul pentru ca. să ne arăfi nouă cât 
n.eruşlRa.t, d~ data asta al ntme· I eşti de intim cu Dumne81ui) s'a 
rIt ca Eremla. I săturat de serviciile-ti nesărate? 

Şi mai ai o multime de găinii. • Nu vezi că a.r vrea să·1 mai laşi 
rii, pe care numai Domniata cu in pace, să-ti mai vezi de şcoală 
apucăturile ti de cotcar le-ai pu- iar nu să·i stai mereu pe cap? 
tut comite. Le voiu arăta rând Aştepti să ti spună? Dar domnul 
pe rând şi nu mă voiu lăsa până Hent e un om prea fin şi cu alte 
ce nu te va cunoaşte lumea aşa maniere decât ale Domnieital~ 
cum eşti. dela Bocsig. Ori nu intelegi până 

sufletul său, că realizarea idea- urmărit cu atentiune desfaşura
luloi naţional va avea să mmeze rei evenimentelor politice din 
in batul tuturor obstacolelor, a ţară şi străinătate şi ,I-a spus 
rezistat, ca o pildă vie a naţio- cuvântul său IIlncer, rezolot şi 
nallsmulul curat fi a patrlotis- fntelept, Intervenind cn inalta sa 
malul de o neîn1recută valoare lutorltate şi competlnţă. de câte 
etică. tuturor urglllor, perlpeţH- ori Interesele neamului şi intim
lor, prin care a trecut viaţa po- plărl hotlrâtoare il chemaa.~ 
mică, blserleeucă, culturală şi Ferlcltrle evenimente, prin care 
economică a românilor din Un· fraţii noştrll de dincolo de Car
gana şi Transilvania in deceol- paţi işl eleptară deplina lor In-

__ ,~_ ..... ,. ..... .-.. r"l'I .... _ ...... · .. tCfUl$_ ... n_l__ Domniata fBci politică. încă te' nu-ti zice ca la... (hm. nu mă 
rihilă, (desigur aşa cum le pri- îndur să-Ii spun!)? 

Şedinta Comitetului 
naf-tărănesc din Arad 

tle pre mergătoare unirii lor ca dependenţă politici, punând pe Joi, a avut loc În sala restau
Patrii-mamă. capul viteazului lor domnitor, rantului Dacia din Arad, şedinţa 

la faţa svârcollrlIor mltlteluţe Carol 1, coroaoa de otel al Re- Comitetului judetean al organi· 
,,1 netreblllce - lerle organul gatului României, 1şl avură re- zaţiei naţ·tarăniste din Arad, 
memorandlst Tribuna - al UDor percuslunea lor firească şi a- sub preşedinţia păr. Cosma. 
,.,politlclani" de . at noştri - fără supra ramarei subjugate a po- 01 Dr. Botioc. fost primar. a 
rost şi fără prinCipii, cari aleargA porulul român Era firesc CI făcut un expozeu politic. 
după "aliaţi" in tendinţele lor după Intemele~e. statului' ro- S'a dat deplină putere biroului 
cllcaşe ,i dupi "tnfrAtlri'" cu ori mAu 1iber aspiratlunlle lor po* ca să facă candidaturile pentru 
ce preţ chiar şi Ct1 preţul dem- IItice să gravlteze spre Buea· alegerile judeţene şi comunale. 
DltAtil ,1 caracterului lor perio- reştl, şi să caute, şi să afle ra- Congresul general se va tine 
OII, numai ca să.1 facă uo rost, zlm in rolal latode, ce era che- În ziua de 17 Iunie c., ca deIe· 
o Ispravă, o căp~ttllaIă; in faţa mat să-I indeplineascA tânăral I gat al centrului fiind numit d. 
acestui val·vârtt~] de inconsec~ regat. (Va unu a) Căpătineanu. 

cepi) şi ai crezul că de acuma Deasemenea şi pela revizorat 
toate drumurile-ti sunt deschise. şi pela Asociefie şi pele bancă, 
(Poate sperai să ajungi jnspec- nu stai mai strălucit. (Ori te faci 
lor). Dar te-ai convins acuma că că nu vezi?) Incepe lumea să te 
nici un sub revizor de control n'ai cunoască, monşer, aşa cum eşti 
putut fi, cu toate că te·ai lăudat sub mască. 
că ai ~ fii revizor-plin, ~n~in!e Fiindcă valoarea unui om fiU 

de a fi l!l putere. ŞI k~tUŞI al r~- constă numai in a face gură şi 
mas tol In metropola-ti BOCSlg. a boscorodi verzi uscate (eşa 

Mare şi ticăloasă nedreptate! ca Domniata. care când deschizi 
Eu le compătimesc sincer şi aş gura. iese şi prostia). 
propune ca la a doua venire, să Eu caut s6·ti fac . propagandă 
te f8Că partidul cel putin subse- şi voiu pune la contributie 10ată 
cretar de stat. Da, subsecretar bruma de publicist din mine. nu· 
de stat sadea, (deputat e prea m8i ca să mi te fac cunoscut. 
pu~n şi par'că văd că ai şi re' E un serviciu pe' care IH tac 
fuza, cum al refuzat când te·au absolut gratuit şi în mod cu to· 
rugat tărinlştii să candidezi la ei tul desinteresat. 
pe listă ... Vorbă si fie).... Doamne, ajută r Koh·y.noor 
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Evenimentele 
Dela răsboiu Încoace, Bulgaria 

a avut o sbuciumatâ viată pOii
tică. De atunci şi până acum, au 
alungat un rege, au schimbat 
guverne, s'au asasinat şi Împuş
cat între, te miri de ce. Şi acum 
sunt din nou obiectul opiniei pu
blice mondiale. 

Ce s'a întâmplat? 
Guvernul Muşanoff a fost în· 

locuit printr'o lovitură de stat de 
către guvernul Gheorghietf. MOIi
'lele interne cari au determinat 
această schimbare, pentru noi 
sunt de minimă importantă, de 
aceia nici nu le pomenim aci. 
Schimbarea are maximă impor. 
tantă din punctul de vedere al 
politicii externe şi aceasta este 
foarte important pantru noi. Căci, 
după unele versiuni întroducerea 
dictaturei a fost sprijinită de Fran
ta şi Mica înţelegere, cu scopul 
precis de a scoate Bulgaria de 
sub influenta politicii italiene, şi 
atragerea ei spre politica fran· 
ceză. Aceasta ar aduce după sine 
apropierea Bulgariei de Jugos. 
lavia şi Încetarea frecventelor 
frecături dintre aceste doua tări. 
Dacă versiunea aceasta se dove
deşte adevărată, şi România are 
de câştigat, pentru că Bulgaria 
nu va mai putea ridica preten-, 
tiuni teritoriale fată de un stat 
amic şi aliat care urmăreşte sta· 
vilirea expansiunii imperialiste 
deja Roma. 

O alta versiune sustine ca de 
acum Înainte, Bulgaria va urma 
o politică panslavistă, cu inde-

Noi şi ei Ştiri politice 
In legătură cu svonurile ce cir

culă, că d. Vaida va demisiona 
părtatul ideal de a se uni fali dela preşedintia organizatiitor na
slavii într'o mare împăratie.]n tionaI-tăraniste din Ardeal, cDrep
cazul acesta România este în prl- tatea» publică următoarele: «fa
mul rând expusa, pentru că se tă de faptul că În unele ziare se 
află în mijlOCUl unei mase de repetă ştirea că d. AI. Vaida Vo
slavi: Bulgaria, Jugoslavia, Ceho- evod ar fi demisionat dela preşe· 
slovacia, Polonia şi Rusia. SiTua- dinfia organizatiilor din Ardeal şi 
tia României ar fi foarte gravă, ea ar urma să. fie fnsărCÎnat cu 
pentru că, în cazul unei întele- conducerea organizatiilor din Ar· 
geri a statelor sIa ve, nu se va deal, d. dr. N. Lupu, suntem ne
tine socoteală de ea, ci vor în· I voiti a arăta că aceasta este o 
cerca să o înghită, să o inece in simpla născocire. 
marea împăratie slavă. Aceasta ... • 

din BUlgaria 

explică şi marea atentiune cu care Parlamentul va fi convocat in 
cercurile noastre politice urmă· sesiune extraordinară în ziua de 
resc evenimentele din BUlgaria. 5 Iunie. 

Intre aceste versiuni, a mai 
intervenit şi Germania. Presa 
germană comentează cu o deo· 
sebită Simpatie evenimentele dm 
Bulgaria, reamintind priet~nia 
dintre poporul german şi bulgar, 
legată in cursul răsboiului mon
dial. Aceasta inseamnă că Ger· 
mania tatoneaza terenul în ve
derea afiIieriî Bulgariei la politica 
hitlerista. 
Până in prezent situatia. din 

punctul de vedere al politicii ex
terne, se prezintă astfel. 

• 
Germania, urmă rin du-şi sco

purile ei de expansiune şi pen
tru a şicana franta, tatonează 
terenul in vederea incheerii unui 
pact de neagresiune cu Cehoslo· 
vacia. Intentia şi-a manifestat· o 
fatiş, spunând şi aceia că urmă
reşte destrămarea Mieei Inte· 
legeri. 

Alex. Roman 

11< 

iii * 
Bugetul general al Sialului va 
fi definitiv Întocmit până la 1 
Ium~ ŞI Stl va depune la Ca
meră În ziua de 5 Iunie dala 
deschiderii sesiunii extraordi
nare a Parlamentului. 

+. • • 
Mareşalul Averescu a avut, 

Marti, o lungă întrevedere cu 
d. C. Argetoianu. 

• • • 
Ziarul .Epoca- scrie: Doserele 

decretelor cari aşteaptă semnă 
fura Suve-ranului se ingroaşe. Pe 
lângă cele două ale d.lor Lape. 
dalu şi Nistor s'au mai adăugat 
câteva între cari decretul pefltru 
numirea directorului general C. 
A. P: S. 

Din fericire pentru partidul U. 
beral, nu vom avea de inregis 
Irat nici un gest al guvernului. 
D. Tătără"cu are răbdare. .... ...., 4 • .".. .ce ••• P~._~.b""%_~_O __ "~.' __ " __ ' __ '''~.~_._.t"~._'''''.U~~~'' __ '''_I~ o desminfire a d-Iui 

Gr. Iuniori Pentru OI Ministru al Instructiunii 
- Isprava' unui profesor -

Publicul, care a trecut in seara 
de 5 Mai a. c. pela ora 21 15 pe 
partea palatului teatrului din pi
ata Avram Iancu, a fost indignat 
de sălbateca agresiune asupra 
unui elev de şcoală secundara 
din localitate. Interesându· ne am 
aflat următoarele: 

In acea seara elevul Plav Mir
cea din el. m'a, a şcoalei supe
rioare de comert însotit de alti 
doi colegi, învoiii de dirigintele 
respectiv de a participa la re
prezentaţia teatrală de atunci, se 
plimbau în jurul teatrului, aştep
tând începerea spectacolului. A
jungând pe partea din spre piata 
Avram Iancu, numitul elw s'a 

. po_menit IOIlJLdin.-=Senin de pro-
r fesorul de mllzică ~oanLipovan 

- ~, dela_~~c5âl(f normală, care I·a bă· 
. ,tut crunt aplicându·i 17 lovituri 

, 'cu pumnul peste fată şi cap, spre 
consternarea celorlalli doi elevi 
şi a publicului. 

A doua zi e]evul s'a prezentat 
dlui V. Suciu directorul său de 
şcoat:rt raportând cazul, iar a 3-a 
zi dnii profesori Dr Iuliu Boca Si 
Teodor Selegian au observat vă
nMilile depe faţa elevului Plav. 

I vului, spre a nu trebui să se 
dea spectacolul degragant de că
tre profesorul Lipovan, care nu 
poate invoca nici macar slaba 
scuză de a fi avut pe elev sub 
ordinele sale dirette, fatl1 de 
care să.şi permita abuzul de a-l 
bate ca un surugiu, aşa precum 
suntem informati. că obi~te 
numitul profesor cu elevii săi. 

Temându·se- 'de-- cOlls-ecillfcle 
faptei sale grave, profesorul Li· 
povan a mai dat şi urâtul exem
plu al lipsei curaiului răspunderii, 
interesându-se prin alti profesori 
dacă elevul l-a dat În judecată, 
ori a reclamat cazul ministerul ui 
şi rugând pe colegi a stărui pe 
lângâ elev să renunte la orice 
actiune. 

Dar chestiunea mai are încă 
o lature: 

Se ziee cA profesorul Lipovan 
a stalcit în batăi pe elevul Plav, 
confundându·] cu unu] care ar 
fi voifsalrilre fraudulos ia 
spe_găcol prlrl)Joâffa din spre 
pia ta .. AlÎranflancu a palatului 
teatrului. erijându-se In portarul 
cladirei, functiune pe care o o· 
cupă de câjîva ani. In acest caz 
se pune intrebarea dacă un pro· 
fesor - functionar de stat
mai poate ocupa În ziua de azi 
o nouă functiune publică, fie ea 
chiar aceea de portar. 

Unele ziere 8U publicat şi ti:1t 
comentat ştirea că intre d·nli 
Orlgore hmian şi C. Stere de 
o parte şi d [ Meniu srâlti fnin
teşi ai parfidului nalional-târănesc 
de altă parte. au avut loc şi vor 
urma Întâlniri şi discufiuni avind 
de scop să ducii ]a o fuziune. 

Conducerea partidului taranist
radical spune că aceste ştiri sunt 
lipsite de temei. .. ,., o ... ,w 
Informatiuni 
- Cursurile şcoalelor jJri. 

mare din întreaga tard, vor 
înceta la 10 Iunie. 

- S'a aprobat tinerea fârgu. 
lui săptămânal la Almaş, in tie~ 
care Marti, iar de 4 ori pe an 
târg de tarii, 

- Odată cu inceperea viito
rului an şcolar, ministerul instruc· 
1iunii 8 decis să infroducă În 
toate şcoaleJe secundare $i pro' 
fesionale de fete. costumul na' 
tional. 
. Nu s'a stabilit dacii ~e va 
purta costumul national al re
giunii respective sau unul uniform. 

- La Banca Nationale, se lu· 
crează actualmente la alcătuirea 
legii bancare. 

- In urma cert/rei ,.Asocia 
tiei gtmerale a profesorilor se' 
cundari" ministerul Instrucţiuni 
a aprobat, principial, dreptul 
de sindicalizare, a membrilor 
corpului didactic secundar. 

.- Plata salariilor pe luna 
Mai se va face între 20 Mai 

EE noj'--. ThtTWTu ,nrfr1Cn @.-. .,. .~ 

Incep ~esUinuiriie politice ... 
- Declaratiile dlui 

După re!u8reo 8cfiunel pe cont 
propriu a partidului liberal de 
sub conducerea dlui Gh. Bră
teanu şi după hotărârea cam pa
paniei 8 acestuia contra parii du 
lui vechlu. dsa a făcut mai mulie 
destăinuiri politice. in oraşele 
unde a luat parte la luptele comu· 
nale. 

Declara1iile dela Gala11 
D. Oh. Brătianu a făcui foarte 

interesanfele declaraUi ]a aduna
rea clubului din Oalat. 

"Multe svonnri au trecut prin 
tară. Multe evenimente s'al] pe
trecut S'a vorbit de incercările 
de apropil:'re, de partidul care 

. supoartă actualmente sftuatlunea 
guvernării S'a vorbit de alte a
corduri. Drumul nostru este drept, 
hotărât, fără teamă şi fără ŞO
văire. N'am concepnt niciodată 
Întregirea fără o radicală rema
niere. Nici o clipă nu am conce~ 
put să fim alături de cel csri au 
ajuns azi 88 se dOl'edeasdi li fi 
cioclU partidului national-liberel. 

Nu avem timpul S8 fscem bi
lantul politic al acestor şase luni 
de guvernare inceputa prin tra
gedie şi terminată prin operetă. 
Aşa cum s'a incepul această gu
vernare, cu hăturile guvernării in 
mâini nevăzute, altele de cât ale 
acelor aduşi să conducă, insemna 
perzania partidului national liberal. 

S'a vorbit de acorduri politice, 
de acordul de care l-am incheiat 
cu d. mareşal Averescu. Ce e 
mai firesc decât in aceste vre
muri de suprBlicitl'l(iune a liche
Jismului să ne Întâlnim in drum 

Gheorghe Brătianu -U 
având in vedere marrJe interese 
ale stalulul. Această inteJ€'gere 
cu d. mareşal Averescu nu S'8 
făcut şJ nu privio>şle timpul 8lege- t 
rilor. al Intereselor personele ci 
priveşte intere5e mIII mari. . 

Afirm că actiunea noastră nu-şi C 
modifică intelesul, acordul acesta,. 
nu schimbă nici credmta_ nici 1 t 

politica ce o facem şi nici stea_,r~ 
gul, Continuăm lupta cu mai ra 
multă tărie Aducem in ceasul a_l S 

cesla conştiinta deplină a răspun. fre 

derilor şi infăptuirilor p€ care el Il' 
tara le asteapta dela noi. Suntem e· 
ultima nădejde a acestei natiuni. dl: 
Vă dăm garantiile acelora cari a 

nu au cÎirmuii în ultimii patru ani. de. 
N'am fosl la gu'tern pentru că n 
nu am vru', căci şUti câte isplle lu, 
au fost in calea noastră N'am" Ci 

voit să cÎirmuim pentrucă n'am ~Vl 
inteles să fim părtaşi ai compro-! d 
misurilor şi ticăloşiiJor altora. 1 a 
Am inteles că această tarii RUse 
se conduce prin vorbe goale şi Ita 
nici prin minciuni şi coruptie.:e 
Noi am inteles să aşteptăm. fac 
ceasul când vom fi purtaU de vo- Ila 
inta tarii, când vom putea vorbi DU 
tarii cu încredere şi sireinăIătU cu le, 
demnitate şi mândrie. 'at 

Afirm că noi reprezentăm su- rp 
f1elul partidului national liberal ,r 
Afirm că ceasul acesta este mai tel 
important decât oricând, Partidul 
national· liberal va Irăi. va rezista 'iii 
şi va birui. VH trăI prin noi, ori si 
nU "a mai fi deloc in tera ro~ .... 
mâneasc6. Sunt IndreptaUt Sft a 
cred că lupta va fj incoronată lai 
de succes. a 
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Viaţa politicA in 

·e, 
~~ 

Spre o clarificare? .~ 
Situatia guvernului foarte grea - O noui! ~ 

Incercare de retntregire? - ConseCintele ~: 
lai 

Anun!asem că situatia guver· tidului liberal de la guvern, ne~'lr. 
rrului, - gasit in fata unor stari multumiri cari nu pot răm{]ne In 
foarte complicate, - este extrem nesoluţionate. ti. 
de grea. Convocarea Parlamen- lnsuş faptul că deşi s'au sein- a 
tului într'o sesiune extraordinara, dat ministerele instrucţiunei şi al 
îl face să ne clarifice situaţia sănătăţii, totuş nu s'au făcut încă rm 
aşa cum este şi cu putine coti- numirile miniştrilor cărora li se 
turi. dă atribu1iuni precise, - cazul Fă 

Parlamentul va avea să voteze dJor Lapedatu şi l. Nistort - do- 'ă 
bugetUl şi alte legi de ordin fi, vedeşte că această chestiune este cU 
nanciar, economic, social. Cum În legâtură cu remanierea cabi- i!'!!'! 

politica generală a guvernului se netului şi cu alte necesităti de m 
discută cu ocazia desbaterilor a· partid, pe cari guvernul nu le lrl 
supra adresei, dar mai ales la poate solutiona, Al 
buget urmează deci, că vom avea De aceea, in unele cercuri oii·· elt 
o sesiune foarte vie şi care va cioase se afirma că d. G. Tăta- II 
pune În discutie întreaga situatie rascu va fi silit de partid sa in ... ! n 
a regimului politic care detine cerce, inainte de deschiderea se~ ira 
puterea astăzi. siunei extraordinare a Corpuri·· III 

Guvernul se va găsi, de data lor legiuitoarE', o Împăcare a ce· 'de 
aceasta, într'o stare de inieriori· lor două formaţiuni liberale, şi D 
tate fată de opozitie. , că această sarcină, pentru sat- Il 

Pe 1411gli aceasta, "a/ional- varea unităţii partidului liberal •. fo 
,lJrli"iştii fJor aptJ~. politic. ar reveni din nou dlui doctor tai 
finallciarli o fostului regim ş' C. AngeJescu, care ar tenta o 301 
fJor /June III etJidenţlJ greşelile formatiune liberală de concen- la 
actualului K"fJer,,- Pe chestia trare, ceeace ar echivala, firE'şte, v 
bugetarli lupta fJa fi, pe c4t cu sfortările guvernului prezidat '~ş 
se af'rmtJ, foarte violelltli. de d. G. Tâtarăscu. od 

Deci fafil de opo%il;a parla- Ce va aduce după sine tenta- tel! 

Oricâtă solicitudine am acorda 
profesorului Lipovan, admitân
du·i ipotetic toate enormitatile 
invocate elevului, totuşi nimic 
nu-! scuză sălbatecia - ba incă 
în publiC - asupra unui elev 
destul de mare, care - deşi mai 
tânăr decât profesorul, - a do· 
vedit mai mult tact decât acesta, 
nefăcând uz de forta cu care este 
Înzestrat, spre a reactiona pre
cum ar:fi meritat bruta, ceiace 
ar fi pus Într'o postură foarte ne· 
plăcută corpul profesoral, care 
ar trebui să se desolidarizeze de 
fapta colegului lor, care nu·i ono· 

Atragem atentiunea O-lui Mi
nistru al Instructiunei asupra ce· 
Inr de mai sus, cu rugămintea 
de a rândui o ancheta, dupa 
care să se ia măsurile ce se cu· 
nive contra profesorului bătăuş. 

şi 10 Iunie. 
tnentartJ situaţ;a guvernul,,; tiva dJui doctor Angelescu? ,as 

.. este fo~rte. K,eg·. _ . Cari vor fi urmarile situatiunei> aU 
- Asocia(ia ·mvatatoril.or din I Care-J SituaţIa dl_Ul G: Tata- critice În care s'a pus, încă delallg 

judetul Arad, a convocat m adu- , r~scu fafă de propriul sau par- : început, d. G. TătărăScu, fată de- I f 

L 

A. Cioculescu 

t;l>.-

rează. D. Mareşal Averescu, 
Dacă în urma celorîntâmplate preşedintele parti d ui u j 

recent intelegem măsurile restric- poporului, a fost primit 
tive ale Minisrerului Instructiunei, Mercuri d. m. In audien1A 
acestea insa nu abroga regula-
mentele şcolare, cari interzic cu de Suveran. Audienta a 
desăvârşire bătaia. Dealtfel ele- durat douA ore şi un sferi, 
~ul ~lav er3l În c~a mai corect~ DupA audientA d- sa a 
tmuta. purtand umforma şcoalel t )( t)( 
şi având numarul la brat, care avu .aeasea o ~eur ~ con .. 
ar fi permiS luarea mâsurilor I sfAtulre cu ditlva din eo
pentru ev@ntuala grE'şală a ele- I laboratorii s~i. 

tiPARUL TIPOGRAFIEi DiECEZANE ARAU 

nare generalii ordinară, pe mem. tld? opozitie şi de partidul liberal? In 
brii săi, în ziua de 10 Iunie a. c., Raporturile cu partidul Jiberal Evenimentele, ale elt .. IT I 

in soIa mare a Prlmi§riei oraşu- prezidat de dl George Brătianu. ror curs nu poate fi· )V~ 
lui Arad. au fost definitiv rupte. Opozitia schimbat, nil vor tntAr- ~p! 

«obiectivă'", despre care vorbea zia să ne dea o desle- llnl 
di Dinu Brătianu, îşi va schimba gara a acestei proble .. ere 
caracterul, şi o sumă de contin- ma, ca ,i a intregei si .. lor 

- Meseriaşii români din Mă
derat anmjeazii în searft zilei a 
doua de Rustilii o petrecere dan
santi!!. 

- Cu ocazia vizitei ministe· 
riale efectuată in centrele mal 
însemnate ale Muntilor Apuseni, 
harnicii locuitorÎ ai glorioaselor 
plaiuri, Molii, au inaintat guver
nului mai multe petilii şi memorii_ 

gente politice vor determina pe tu.tiuni politice. II I 

partizanii dlui George Brâtianu, le 
din parlament, 58 adopte fată de .......-..... AItAF -,....,. ..,~~ tsc 
cabinetul Tătărăscu o atitudine 
care nu poate fi de folos guver· - In regiunea Moldovei, au i 
nului. dzuf gr06znice ploi Corentiale .. i 

Pe de altă parte, s'au produs, cari 8U provocat insemnale de~ 
de la o vreme. În rândurile Pelf- teriorări şi ruperi de li01ii ferate. I 
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