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Sărăcie lucie.:' 
Sărâcia a îmbrăţişat cu dragoste 

, ~mamă, toate clasele cari se isto
vesc mai mult sau mai putin În a· 
tergarea după existentă: o mulţime 

mar!' a nlmas ftiră 'mijloace iar stă
riJe Inai itril Incite au fost ~i ele În· 

dog:;:. cei mai bogati până. Ia 0-1 
biditr, nemulţumirea a făcut lanţ 

legându~i sufleteşfe printr'o durt're' 
comună, Tineri cu aui de ş:coală 

VrelDuri 
tulburi _ --rroate ţariIe Europei sunt lntr·'o plina ferbel'e. Se fac tot 

feJul de negocieri, tratative. S~ îtJ("'rtfC',t I'f'stall!'ari de monar
hii, r.\\HtUI'nărÎ de regimuri. 

Cuvintele siRcere nu sunt 
elegante, cuvintele elegante 
nu sunt sincere. 

Lao-tse 
~-------_.~._-----

Redac/la şi udmJnJs/rol1o ! 

CIICE.JI RADIt.iE.I 32_ - IlRA._ 

Apare sdp/dmdnol. 

ViacIucluI şi iară, 
via duc taI 

Şoa.pte trecute, au planat ~8 
de alâtea alte ori, "Iupn re
f aeeri viaduetului, iar dacă trll-

htivele vor cootinua ro tempo" 
adnal, deslgur lucrările acestuia 
;şi va .. semoal. d e,interesul ee 

Austda e gata sa accepte cancelul'iaHtl lui Hitler, daeil. 
ivlw·;olinii •. , eu tot neajunsul T'prre~f-'ntnt d,-, pofitica lui 
Hitler, pentr'u teritof"iile nOIl~tl'e, chiliI' şi ta noi sunt multi v Acestea toale, din cauza olganelol 
cad îl :'lusţin. n,'i a(~ea8lfl duce ~pl"e nestahifitate ::;i ['ftzbuiul C. F, R. cărora le place sd făgâdu~ 
l'ângeşte din apropiere. IQscd afacerile cu ani, sa achite ViR

Manevrele d-Iui ~V[acDona!d, la, i{oma, nu prea. se dove- decdri juste câ,iigate prin justitie. _ lmpliniţi, ~unt pu~i in imposibilitatea 
J':-aşi afl<l vr'un post, pecfllld din 
cei C" aveau pe vremuri o pâine 
Îndestulătoare, nefiind sub niciun 
scut, mulţi au fost ruin'1fi. Totu:;i i 

a,Ce~fjl1 fiind din familii mai în~ta I 
nte, pot avea o bucătll1 ă. lh aseme', 
nea, ţăr:mii cu tot, rălIl, ~ei mai să
raci, pot sa &e hrăneasc;t Cu m&!ai 
I'ând pâ.inea IIpst"şte şi nu \'01' muri , 

dese conve .. tibil .. ~ mai mult. un rA'l A!lI'caRtie rlin partea numai dupăce po!tdreiul 'şi face a .. 
. du~rnani1or pacii. pari/ia, pundna mana pe bani. SUfit 

Qcolo manevre, nu În stil telegraJic, 
In aceasta situaţie precară, singurul deterlllilhl.Ut întru cum al fi natU1QJ să fie -- doaT se 

~~mf'. " , Insa". " ••• ,.~edevi,at. inspăi-
ll1ănt~toare este aceea creeată de 
meserie. Prin ora~e întâlneşte, prea 
dtl>, me5eriJ:şi, c~ri Od<ltă se adu I 
nllu "rupuri in ateiiere, gustâlld 
mulţumiţi o porţiune saracA, râzând 
şi glum;nd în Lţ:l necazurilor; iar 

,azi lj-e sâlă. unora de alţii şi ahia 
- doar mai P{,t sll. se salute între ei. 

cu vocea sugrumată a unar lihniţi. 
(um te mai poţi gândi di o·-lini

oară, pentru ei, .. meseria era plug 
de aur", când azi sărăcia lor te 
înghiaţll? 

Si când vezi câte o pereche de 
oameni, pe cari neagra mizerie i-a 
aruncat aproa pe In imbe :ilitate, cari 
acasa au o famP ie la care se rei n-

'''orc cu groază, împinşi numai de 
, instinct, te întrebl. eă ace~li oameni, 
dacă mai trăesc, cum se pot bucura 
la ideea cA şi·au risipit O tinereţe 
învăţând o meserie! • 

DH trăeoc ei? Oart' viaţa lor nu 
e mai Înfrico,etoare ca moartea? 

Ingrozitor de dureros! 
Tudor Macavei 

D. Dr. N. Lupu, 
vine la f\rad 

SaJ.utehn venirea D-lui Dr. 
Lupu la Arad, ___ NU atat 
pentru doctrina D-sale cât 
pentru faptul că oricând SIQt' 
itn in parlament vr'o nedt'ep
tate, D-sa singur o inţie,'eaeii 
cu curaj vrednic de adtnirat 
pet;d'ltd -, majoritatea. pa"la~ 
1tI6ntarikw ~' Î# fac datoria 

'-'" la vot şi la , . ,)'id1-Carea 
lefurilor. 

sustinerea pil.cii 111 1'~lll'0PU, egte comunismul pe o ~Ca!'a mare folosesc de el pamanenf - ci care 
tn nCl'lHania. Acea:-;tă ţa.r'ă, nu e sigura de urmata - daca t,injesclntr'o /tureezeaM pe csre a 
face concentl'ilt'Î, intrurâ,' e greu ~~). se ş!ie ciue va plem remareat-o insuşi mmistrul de inieme 
contra. unui dU':lman inexistent ŞI' c· e . -l t t c"tre I şi vicepreşedintele consiliului D_ Gh. 

y In va IDttJ'ep a eava ." , Mironescll. 
o stapunire dOl'uiefl de aventuri. In special ;n oraşill $i judelal 

In to.t cazul, pacea tlI'e ~an~e de a se meu ţine, întrucât Arad au dom Il li dela Direct/unea 
lumea P 1l1grnzitll hH'ft de napa~ta ce a cHlC'at-o ahia de c!\ţiva : .generahi ce (Lu vorba e efi neput,ind 

~lJi.._: . .,., •• ,~~;.-~ , :. ' .. ~ h~<~_'~, •• , _ ", i ~~~~ic:,U~;;ştl~7:; '~,; i::::;:::b~l:~: 
• .. $ e_ sn ...... ".....",. JIt.............. ..-.-! pulalie, care dl1pil conceptia Dlor 

Perspective 
; poate să mai înaure multe. Ei sunt 
I acolo i"chişi erme[jc, In buouri ca

pi/anale, relractari oricdrei arer, 
1 re!:.pectabile, desn'ldejdea n'o aud, 

faceţi un pas În lume, priviţi în I cint;'! ţi e sortit sol le urmaft:ască! hâ.rtiile ce a:!eo/Jiă pen'ru rezolvart 
dreaptiJ, şi În s'â;1ga, veţi vedea j disprqul _ chLr -j al I I slInţ,mllfe: nu pot sef ,vorbeasCă :-

'. . _ ". ţi ace ora aecl IŞI pot lua aer Ca nu sunt m~ 
~t:w8Ie. tot, hgur: de o vesdlc rar.n0- perJlru ~ari nU'reşti o sli că mai' /(}fmaţÎ. • 
lUa ŞI tristele m mutre c'~ expr'ma II mult on m,d puţin meritată. 1 laf' c nIl S" p .... t f c . , 

, , ~ '. v • I el ,1. ""' " pe re e niCI 
mullă prccocllak. 1 ACc("!Sla SlU"ţ e il unor elemente! lucrullie aşa 1:1 vOIa intâmpl;lrti. 

TinetcluJ de. azi, î:;tâlr.eş:e peste în ,forl~,\re, a!efe,ză progresul el/o t 1inutul,nostr~ nu numai ~a a lost 
tol zăpăciţi d~ sHuaţii tănoase cari I luhv ŞI duce lOsp"e ptăpastie. pas la Index In perma,nenţa de C. , . t c - ~' '. l' F. R. CI a fost ostruet:zat perpetua 
1!~mt gata. să le . !er~efeaSCă ÎI1 pl~. (}!ls,:cl~ţa ai.:eSlel prăpăsin atra: Poate o fac oamenii chial inlen: 
.::!o~re once aspmtll spre ceva mal t g: ,după sine degent'rarea omUlUI ţional, drÎnşt au oroare de OI Qşele 
inalt, ca vârful nasului lor. Ori, tră-1 ~1 l~lhltrJ:rea dt! sub!iJităti josnice, frontiere;, ace.stea sunt ~epa,te al 
ina irI i:ice~te condiţii, tinerii cari Iflh un mtelect secătUit de instinctul j capIta/a... On ştim, Cu tOţi .cum su~ 
sunt un prisos al insăşi prezentei de cinste ~i ordine, ereJHar.i su- I conducerea de (flsia memo"t! a d lUi 

. • " ţ"' d . d' 1 Gene,-ai ionescu Aradul a fost PeT-
lor lnlt'o v1ume, CaTe caulă să le ne. veran, '" ShU" II e raporturi 1I1tre fTlanent pus in ~mbrJ, E doar vie 
socote(lsca once bun reprezentat dp. Or!l ŞI om. amintirea tuturor. cum din ordi. 
ei. aceştia s'au inv:lt it \'rând ne, I Ci )e-i m il tare, se ră~teşle la nul V-sale a fost des/iinţata Dir. 
vFând, să fară pc lingăii şi pe că- ~ cel slab. regionala şi pa/a~ui anume constTlli~ 

ţelul supus unui stăpân tiran ori \ N ei.o omenie, nici.o colaborare, pentru uz ela la:,(J1 goJ,. cu .toa~e 'of 
• ' Of ,'.' ,'. se se, vea de el gratiS, laI mstltutla 

~ne~ mlzem ce-I ~aIăuz(;şle. - In! intre ciocoiul cu ~caun la Cdp şi trimiSă la Timişoara pe chifie. 
h~'a de. altceva mat .bun, prlll .h~·1 între lânArul care cers('ş~e o bucală IJe ce, se va intreba cetitoru;? Ei 
tarele manoase a uneI re"olle tna- de p"linc ... pentrucă.j e foame! I .ine uşa a voit DrSa. 
buşită in mădulare secă'uite de E timpul Cii aCf~h tineri _ con. t ar; nu tot sub conaucerea D-Sale, 
vlagă. ştier'ţi de situaţie ce li-se crează, eTam în perspectiva, Sil se comande 

aulomoloare in strein,}(ate, cand 
Inpotmoliri într'un ce nedefinit, 

nu fac surprinze, pentrucă surprinza 
o întâlneşti la fiecare pas ~i nici o 
mirare nu trebue sti te cupnndă, În 
momentul când dcbitul imaginaţei 

tale e bănuit şi invinuit de tendinte 
cu cari nu ai avut nici in clin nici 
în mâne{'ă, 

Orice aspircţie in~pre ceva, care 
să iasă din comun, Îti aruncă. În 
cârcă gânduri ascunse şi in conse-

să-şi strâ'1gă râf!durile şi să se sat- fabrica Astra din Arad, era pUSa la 
veze din ghiarde ipocriliei cât mai index? Dt ce ar fi dul D-Sa fiispo. 
e timp. ! zitie, sa se fac,) viaducful, Sa nu 

inregistr ,}m noi doi morti, iaf un 
Tlmuii inieLc ur.1i de orice nU.alţă, al IrN/ta S,I nu cadi! de pe pod? 

urmănţi de ac('eaşi nă p ~stă a soariei Penrru (lce$lia, cele de mai sus 
au datori} 8.al-l:'Ii - indrel!te privirile surzt fapte diverSi. CcÎţi mor nu con. 
inspre băhâ 'tii cari îi înt !rcg şi I leaz~l. sunt anonimi din cei mult~ 
luptă dreapta să dea In polriva Ta'l din marea maSS:d' te calltă (1 inţel,
molttttor şi procop!liţilor cari le ne, I;t'd,e" c~,e 10,t dlSPQle

d 
cat o ~!tuca: 

. in IVltl pe" fU' cor~ ţep Ofta mam· 
soeo'ese eXlstenţiJ, I teQZiI greu, :;nj,1şOfalit cu lanţuri pe 

Romulus Dra,an picioare. xif, 



Abonamente 
10 Lei lunar 

1 (jtl Lei aH ual 

Se VOI' trimite 
~<i' adre~a dep\" ~mn:a pagină.! 

d • 

Mica pUblicate 
Căutăm corespondenţi şi 

plasatoti de abonamente pe 
sate - oferte în seris. ,.: 

Orice comunicare se va 
face ta adresa: Zia r u 1 
.. O M U V' Rrad - Calea 
Radneî 32. 

Poşta Redactiei. 
D-Iui Gb. Rediş, {nv, Grliniceri. 

- Slmpatizlm f<larte mult eu lu
crarea D-tale, dar fiind prea Junră 
n'o putem publica. E mai potrivită 
pentru o conferinţ~. Ziarul trimitem. 
Preferăm ştiri. 

Dnii din provincie, cari binevoesc 
sA ne trimită ,tiri. ori articole, sunt 
rugati să fie cât mai conci~i. Cad. 
rul :tiarului nu ne permite sA ne 
ew;tindem prea mult. 

~~!~e~~ 

Cinematograf - Sta'" _ ... 

"CORSQ" 
Din 24-:.!foi curent 

Scampolo 
cu DoUy Haas. care a fost in 
rolul principal În "Domnjşoara 
ofiţel'u. 

Luni, i\larti, Miercuri. 

C::ongresuldansează 
cu LHian HarveY1 \Villy Fri
ts(',h, Oom'ad Veidt, Otto Da-

" 

goverf Otto '\Tolbmg, 
Iuliu8 Falkensteill 

Vizitaţi CjnematografuI: 

U R .Il N 1 Jl## 
. de Vineri 24 crt. 

Mata HarÎ 
cel mai grandioR film de spio· 

nsj, cu: Greta Garho şi 

Rlimon N ovaro 

BilncaGOLDstH~IIDT 
HRRD Str Eminescu 4-
vinde Lozurile cele mai 

NOROCORSE 

Rubric,a grafologică grifotoguluÎ nOlitru d.lev't şirr, iar 
Dns Lucia StUI'H. Butandra, un au· 
togrd, dis a clror analiza constati 

Prezentaţi 10 şÎre scrise cu cerp urmltoarelt': 
nealA pe hârtie neliniară arlHAnd Pentru D. Tuny Bulandr,.: promp. 
sexul şi etatea. In baza acestei an8- fitudine, mare Il'trenament de idei, 
lire veti obtine o apredere a carac~ Idrhneall, tenacitate, intensă activiM' 
tenliui Dv. tate, u fie t r a II C 1, perlpicflcitate, 

DoritQrH de 8 consulta grafo!ogul nuanţă de peiîimi8:'l1, fire proiectoare, 
zimtlui nostru, vor trimite tn plic foarte sensibil, pasionat. 
cu scriroare ,i lO. - Lei timbre Pentru Doa Luria SWUil Bulandra: 
fişcale. Răspunsul ti vor primi prin I bunătale de inim.A. tendinte praQtice. 
ziar. Cei ce doresc răspuns a parte dornică de relevare, sex appeal bine 
vur trimite mărci poslale pentru O I peor unţ~l, am biftOafă 
recomandatA. • 

Pentru: Curios . 
Cupon (lTufologlc I Exaltat, fluşturatic, delordonat, 

No. 4. f fire instinctivă; caracteristică: arţăgol 
ziarul OJrl(/C" provocator, risipitor. Repede te en· 

n tuzia.;mezi şi te s!ingi ca poiele. In-
D. Ton, Buiandra, cU ocazia tur· I căpăţinal, prietenos. Vioiciune, ima

neului recent, a bineveAt să acorde 1 gi'1ăţie bolnavă. 

InsitutuI Obstetric Arad 
Ziarul "Stirea" din 23 curent, ! tutului obstetric în localul orfe

acrie un articol despre inatitu- linatului "Regina Maria eiti 
tul obstetric pe care-l incheie indreptiiţiti. 

cu următoarele cuvinte: ,.poate Fiindc~ cei 50 băieţi, ocupă 

fj instalat ori unde", că .,3 !Săli numai o aripă din cele 70 tn
mari ale orfelmatului ar fi 0511- , caperi, copiii s'ar pute~ muta 
ficiente pentru Înstalarea întrt-II~. centrul pentru ocrotlre~ co-
gului bagaj al inlititutului". plllor, unde pe lângii o mtre-

. . ţinere mai bunii, ar avea ,i un 
Inatltutul . obate.tn~~ are. -..: de ~ control rrl~tltC<f~c _ -~.~ ................ 

prezent 70 beoJl1ave; au nevoe 
de .( altii de operaţit şi nu tn ; _!1M1f"~O:T 1.lilM 1_1 ~o: 1II1I1I1M'!: 

3 ~aJi aa. tncapa tot bagajul. Bătăi 
Mai elte o ambulanţă pentru 
bolnavele ~arace, cu tratament 

dăscăleştl 
Ilo. congresul corpului di

I dactie din ţară, congresiştii gratuit. 
'. . . . . i s'au incăerat la o paruiala ori 

Acelit Itlstltut a e~bfi.rat, in J dou~, etc. . . Zi\zania a fost 
fiecare an câte 30 ~3~ diplome 1 provocată de mama leprA, : 
de moaşe şi numai în anul', ]'t'" 

.. d "po 1 lca . 
1933, s'a dAesftlntat !Jcoala e I Institutori, tuvaţători, pro-
moaşe, tnsa m aceat an în Oc- fesori... toţi fac politica. 
tomvrie, se reînfiinţeazil. Unij susţin că nu fac. Poate 

Este in Arad. acest institut J că nj(}i n'or fi f&cAnd. Nu e 
cu roJ &ocial bine determinat, I rău să faca. cineva politica, 
care dă loc de naştere femeilor; dar nu cu pumnul cum se fa-
de şomeri sărace, ,ari n'au I ee la noi. ' 
unde naţ:te şi n'are cine le Pentrucă. oineva a strigat 
Ingriji. De un astfel de in&t~t~t că'n congresul lor sa nu se 
bine condu5, are nevoe Mumcl-l' discute chestiuni de club, a 
p.iul in care şa aibă acces" pa~ fost infăsca.t şi snopit pân& la l 
clentele expuse unor naşten mal I vâniHai. Ori, ce va face acest 
grele, precum şi acele carÎ n'au f hMut, cum se va prezenta tn 

unde naşte. I faţa invaţAceilor cari trebue 
TratAnd Municipiul, cheatiunea I Să ia exemple dela dascălul 

inititutuJui, obstetric cu toata' lor şi dela prietenii lui? 
seriozitatei neceaar&, se vor e- PAcătoHl-le C0ngrese! 
vita cazurile de a.se afla nou 
născuţi, aruncaţi 

latrine etc. 
prin parcuri, 

Aceate nenorocire ar avea 
unde naşte daca s'ar lua maaurile 
neceaare să nu fje nevoite să 
comitA. ferocitatea de a·şi omorA 
,i lepăda plodu!. Mutarea in&ti-

Balul 
Dl un cJj 

la 
22 Aprilie 

Căminul Industriaşilor 

OMUL 
• 

SOO şi • , I un popă 
Intr'o comuna din apropierea 

Aradului. cu parohie orto
doxa foar'te bogată, un părin
te sufletesc. taxeaz~ cu 500 
lei - POlt.te dupa ct\teva ti\r
gueli (ea pe piatA), -~- inmor
ma.ntllrea unei femei fl!arOlt\ne. 
Stmşnic' afacere: "Dai, nu 

dai? n'o 'ngrop!" 
Lumea. este azi, acuzatt\ de 

rawO-Îre: oamenii inoulii se 
arunca in braţele oricărei lec-

---_J 

te, care nu le i mptme nici un' .... 'O:

fel de ceremonie costisitoare, 
iar cei cu puţinii. eul tura. chhu', 
se revoUe. pană la ateism 1 

Cum sA, nu .. " îndrepte sA,
racul O1!l.lnile spre cer şi să 

strjge disperat : "Doamne, tri
miS'lli pe capul nostl'U toate 

necazurile! - trimite. cel pu
ţin~ pe slugii tA.i şa ne mu
gaie ,,, 

Cremene şi Amnar 
In spe ... 

Duminecă înainte de aparititt d
lui ar. N. Filipescu, la Palatul 

~ultulal ilJ./atO:., .. pubji9jlUI.,'. !qit 
un gr(ISlIllfl "Îne cuno8C/fr ar'(~(.mL· 
lor ~ caracteristiCa ~ gestiwleaz'f 
,i vorbeJie tar~ pe Corso. 

Ce crede!i c'a vorbit? 
poartă! 

Nu tm-

Şi ... oare de ce? 

Pelflruc(i a vOlbit bine; - lumea 
se Înlricase la inceput c'o S,t ph Ce 

cu buzeJe zd(dmbaete către casă, 
când colo i se mai promite o papa_ 
fă gratuiM. 

Trintlral orator... Ira cam 
mu~cat putin limba - dar puma 
emotie promite , . . 

Dovadă,' aplauzele! 

, tii ie 

... 
SPORT 

BUCUREŞTI 

Venus (Buc.)-JlHEE.Jl 

(Arad) 6:1 (3:1). Bucureşteni 

au fost mult SlIperiOf'i Arădanilor. 

flRHD 
Olympia-SGA 1:1 (0;0) 
Tran~ilvania-Unire. 2:6 (0:0) 

Tricolor--'Hakaach 3:1 

CAA-Soimii 7: 1 

:DufldJlecd 26 crf. vor lu .. 
ca pe creao Gloria CFa. 

La ana 1 :30 T'l'icolor Olympia. 

La ora '.1:5 tJnrrea - Hacoach 

. 'La ora 5 CAA-Transilvania .:~.':.: 

PECICR 
Virtutea - F ortun. 3:2 (2: 11 



_. 

Q lUT [. 

TEJ.lTRU, 
şi poezie 

Ton, BuJandra, in turneu! jubiliar 
·de 30 ani - de ac,."itale teatrală 
~ apărut in fata noastră mult prea 
zenta biJ. L1J secondat in artă 
Ionel Tăranl1. Reslu! trupei mul· 
ţumitor. 

Intre actul U-III. s'au rostit dis
cursurile de slrbUorÎre a marelui 
art~8 •• 

Municipiul şi-a spus pisul ca 
oricare alt municipiu. Reprezentantul 

-4. "Astret" li fast "Cel mai bogat ca 
- .. ~. ~O~t1ş e/ocverfţtl eprimat din 
. ~rfea pre~ei. 

"A'hambn" J933", işi antu,tă 
peste bt sosirel cu o revista În 
gen occidental. 

N, Vildoianu, N. Constantinescu 
şi P. Andreescu, autorij revistei, vor 
însoţi turneul trupei. care numără 

printre ar:Îşti pe cele mai disti:ule 
vedete ale poesiei revuistice române. 

La 1 Apnlie, ar:tdanii vor avea 
Qcasie să şi ~pună ruvâalul, sentin· 
ta. asupra preconfzărilor ce se de
bile&7ă pe socoteala acelora, dela 
cari f.,tep1Im umplerea uBui gol 
iri genul revistei de bun gust. 

;;~ ffJn Miu/a: PI'ttgi luflele. 
e (poezii ~ Arad) ! 
~6ftrm ~bt''lje •.. ". ';' noUA., 

Tânii.rul poet lacrirri in pesimism 1 
D vieată ce pâ:pâe într'un interior 
de sbijcium grijuliu. 

In fiuenţele, cari scot co:ţişorii pe'· 
unde pot, p.H a ct'da in fl:lţa unei 

""''''note originale. care seoghndeşte 
~ 

lr.tr'un def.m,'lt p'ângător - e in· 
suşi poetul. 

Poe2Îa tinde cttr.e 'JJlo:r1e ;şi con' 
ducesinhtru iA ",impotmolirea unei 
purificări, ce nu indică scât:tee de 
ltbi'liune, ori măcar tend inţe de e· 
~iri dintr'o lume a c~rei picio.ue se 

Kal f ! ll1arx I 
~l11ncitorlmea din toată lumea 

a săl"bltorlt la 14 Mal"He a. c. I 
aniversarea a 50 a dela moartea 

..mi KarlMAl:X. 
Nu i afcilocut .. .expunem pe 

. 1arg pentru.ce toatălum.ea de 
azi sIa împărtit în două tab eu, 

~~n. in ceeace priveşte Ilpredet"ea 
lui Katl Ma-rx, una eate it bles
temA iarcealalti cal'« it yen~. 
't'ează. Un lucru e lJlgttr ·fi ne
contestabil: Karl Marx a bine 
meritat de la muncitori. 

Când Marx a fost nevoit să 
părăsească patria sa Şi s'a sta .. 
·blUt la Londra, ·te urgie Il ~"utut 
el 'Constata că apasă acolCla
.upm m1ll1aJtoTilO1"? :Era tocmai 
"epoca in cal"'eiftdustt'ializarea 

~ngliei a tnceput ei se desvoalte 
într'un ritm nebănUit, 'fi pentru 
Tealizat'ea8coputitot' acestei in-

terfelesc pe morminti cu cruci cio
plite lnh'o maximă mâhnire, 

Caracteristica volumuiui: 

urma 51 ne rasim. Nici prin ~âod c. 

nu ne trece sA fiIII adversari aceslei 
idei, dar atât timp cit mai avem 
un singur analfabet, o singură plasă M'am plictisit de v.e,ţă, 

E U:J cal var, 
un infern, 

Duminecă 19 c' a. p. n!, sub 
aspiciile "Astrei" a vorbit la Pala. 
tul Cullural D. prof. Sil viu Drago
mir, despre: Episoade eroice din 
trecu' ul Românilor Ardeleni. 

Proxima conferi! tă, anur.ţată lot 
de "l\slra", va avea loc in 2 April. 
Câl1d va vorbi D, p"of. Alexandru 
Lapedatu, despl e: Romunia in con ~ 
ferir;ţ~ de p,ce la Paris. 

1 firi spital: infăptuirea ar fi o sfi
, dare spre provincie, î. orizontul 

\Ii moartea lacomă n:t\'nhată 

căci mi-a dăruit ca dar 
durE'ri ce'n versuri le aştern 

I capitalei. Titraţi şi mai ales pseuGo-

1 
titraţi avem indeajuns - chiar prea 
mulţi. Pregătirea lor, se spulberA. 

1 Ind la primul contact cu şoala (Sinucidere pag. 8), 

Toluş, acest volum deşi llălicut 

in Arad, credem că· şi va iua shorul 
şi 'jlspre forurile de cuvânt _ .. poa
te. mai hotărâtQare ca al nostru. 

,Astra" prin arfinii1H:~a acestor 
conferinţe gra1uite, umple un gol 
- intru b:nele unuÎ public carc·j 
datQrf'şte multă recunoştif1ţă. 

I vietii. cu realitatea - ceva. prin 

I 
care nu poţi străbate, cu puşca 1. 
ciorap ci numai prin fapte demn~, 

Elinar 

I Arseni/! Cumpănă. 

t ' , I •• 1'''-14 ve 4 $ 

d.,e, • .......... 'r .- .. .. ' 

Ecouri în 
Se zice că OI Iuliu Maniu - e 

vorba de marele om de stat, român 
de origine, preot al nationalismului, 
odiniorit bun patriot - ar fi eMa
torit dela Bean.Soleil, cu automo' 
bilul, in Sudul Frantei. Iată, insfâr 
şit o soluţie dată mizeriei în care 
ne sbatemcu toţii Când nu-ti pla. 

ce să vezi alaturi auferintele cetil· 
ţene.şti, faci bagajul şi pleci pe 
coasta de azur Pacat însă, că nu 
toţi pot sH.şi permită această pro
testare. Inchipuiţt- vă, că fiecare mu· , 
ritor comun deJa noi - vorbesc: 
de cei ·cari n'au de lucru, de cei 
cari sunt in serviciu! statului cu 
plata la sf. a~teaptă, de ("ei dela 
sale, unde. mămăligii ei_ ordinea 
:dJef - când ar fi supărati, una,' 
doua şi ar pleca în străinătate, de
parte de aceste meleaguri ". Ne"am 

crede În ralU cel puţin. efi: să 

rămână cineva aici, să şi dea ge
nial~le soluţii, În chestiile atât de 
arzătoare, vitale chiar? Cu "ţăranul" 
Mihalache după el, bai frate! .. , 
vom discuta noi ~ub soarele cald 
al mediteranei, sorbind limonadă 

cu fire de paiu - n'o să rămâ 

nem cu pârlitii aceştia, in şi mai 
pârlită fară" Doisprezece ani 
cât au fost În opoziţie, nu şi-au 

, .. -t .-"'-" .. ",.- ... . ~ 

prOVI!1CIe 
putut permite a,a escapade : azi?!. • 
Şi ne minim, de şoapte, de aŞa 

zisele insinuări? .• vorba poe
tului. "De unde nu 1 foc, nu iese 
fum" ~ 

* 
La Bucureşti sau inCinS discutii, 

asupra Înfăptuirei unei cetaţi. 

universitare. E pare singura 
dupa părerile actuale ce 
ne·ar mai lipsi Că n'avem spitale 

indeajuns, pentru boLDavii ce..şi in· 
roşesc maduJarile prin locuri It- in
fecţioase. că la sate mor oamenii 
fiindcă nu·s medicamente, că an 
de an avem tot mai multe cadavre 
vii: făpturi ce suferă de inaniţie, 1 
4lellluaCt. Jllberclilou ~ SlUJi!. - nu f 
interesează. Acestea sunt probleme 
secundare, Trebue cetate universi
tară în Bucureşti, iar la noi în pro· 
... lncie, miile de anaHabeti eolindă 

ca şi inainte vreme. Pe străzile A
radului, ca ori unde - in special 
fii motilor - odraslele acelora de 
cari se vorbeşte atât de mult. . . Ia 
solemnităti -- umblă vânzând ciu 
băraşe şi fluere (chiar acum pe 
timp de şcoala), dela vârsta de 
einci şase ani, intr'o ţară În care 
,'a cheltuit atâta şi atâta pentru 
problema culturii, .pentru ca tot În 

dustrializări soartea şi viata muncitorii, tn număr d~ multe 
mundtorimei nu insemna UlmlC mii. sunt pe drum spt"e Jor.ksbire. 
altceva decât o sîmplă poziţie în unde militarii ii imping spre 
calculul nemilostiv al acelora, întoarcere, mizeria de nedes
t:ari aveau tnteresul lor În acea cris". Cam în acelte culori se 
realizare, Imaginea cea mai tine raportul lung pe care ni"l 
semnificativă des p re această dă Marx in susnumitul capitol 
stare de lucruri ne o dă MaTx în al operei sale, un raport C4t'e 
cap. XIlI al operei iale mono nu numai e exact documentat 
mental(> "Capitatul", din cate prin dfre ci ,i observat. 
să-"'mi fie permis a reda numai Oare nu ilvem aici o explica' 
unnâtol'ul pasaglu care se re' ţie foarte vădită şi apsotut jU8-
feri la prelucrarea bumbacului I tificată, pentru ce Karl Marx a 
tn fabricile Rng~ei: .. 18~ cte.'te- ridicat, Impreuni cu .prietenul 
rea mare a rabrlceloT Şl maşme· său devotat Engtes glasul său 
dei .. migr",rea muncitorilor ru . tnfavoat'ea acelei clase de oai 
rali spre dtstrictele industriale; meni atât de asupt'iji1 Intr+adez 
din dlstTictele rurale copii sunt văr, prin aceasta Karl Marx şi-a 
aaufi in fabdd în tna66e mari eternizat numele său ca unul 
comertul cu sclavi albi .. , 1841 şi din c(:1 mai mari binefăcătorJ ai 
1842. Chinuri ingrozitoar(: pentru genului omenesc. şi in privinţa 
muncitorii industriali, fabricanţii aceasta nu poate fi vorba de «# 
concedfazi muncito~Upenku numita impătţJre a oamenilot' tn 
II forta abrogaTea legilor agt'at"e, douA tabn-e, daci uitAm că cele 

Joc în cenuşiu 
J« aprins 
in f~1C 'i~ncins; 

cu iRima arSQ scrum 
spulber praful cenllşiu
sdluhtti viu 
În targ de drum ••. 

Cad de oboseflld' n loc: 
e6n4urile 'J1cep c. foc. 
sd tre$lllte 
'n s!",,,e 'Ralte -, 

pe f) iT4imd fil.lie 
de mlitaşe ceDu;;e . 

Copleşit, 

om adormil: 
pe picioru,e p/ăprinde 
v/sudle jonâi bMnde, 
ori vioi de nebunie, 
crude, cu ~tl/bfiticie, 

În eterul de le#ie . 

Eu 
cu tol: 

cu ii!71duri, 
visuri, 
vreau S(Î joc CI;" pot 

mereu: 
Vreu s., sburd in joc etern 
cu picioarele in raiu 
şi CIl capul in infern .. 
Val ! 
să iud,c fiiră spor: 
fericirea l<'lipilor 1 • 

1 udor Pascolouici. 

-
mai josnice instinte de obi,eiu 
stăpânesc pe oameni mal mult 
decât sentimentele superioare. 

Toate celelalte tuct'ut"i care s. 
alsc\ltii in legături! cu numele 

lui Katl Marx, aparţin domeniu' 

lui cercetdrHor ,tiintifice, unde 
sinceritatea exclude tot atât de 

puţin un pro ca ,i un contra. 

Poate că, dacă operile sale ,ar 
,fi mai accesibile publicului ce' 
titor. s'ar îndrepta multe erori 
,1 multă reavoinţă, in discutia des' 
JIU: meritele sale. Etel"n ,1 ,nea
tins insăva rămâneameritul 

său. că a dat clasei muncitoreŞti 
~onştiinta de sine şi dreptul de 

a It privit e_on ce aU om. :pe 

care bazardul a vrut si -ee inas. 
că Intr'o altA pături social!. 

S K, 

.' 



Tti ioa 

-D. 1. C. Daca' Dela revizoratal 
, din Arad Pentruca ~a demonstreze i 

ţarii, cit partidul lihentl -- se i 
inţelege matca -- e în 8tal'~ I 
sa rezolve situaţia de aZI, . . 
convoaca mereu adunal'l PI'O- i 
fesionale, in cad --- ndndo- I 
ios profesioniştii, îşi expUll te
oretiC' ideilp, cu multa humu
seţe, în tor numi lh.:uzand la 
fiecare pa~ nou pe guverna
mentali. 

),l"u spunem ba •.• liberalii, 
sunt capacitati - şi cbiar in
dicaţi pentru conducere, avâ.n .. 
du-se in vedere bogniiile rie 
cari dispun. 

L,a Brăila însa, un mare 

doctl'inar liberal. se lauda că 
ei liberalii au realizat lucruri 
preconizate de socialişti ... 
măcar sa n'o spue .' .. noi 
credeam că toate emanH. din: 
"Doctrina liberala". 

D. I. el. Duca, ar trebui sa 
cumpere câteva laeitte pentru 
gurile pacatoşilol' . . . 
____ ........... w _ .. _ ..... __ • __ ,,-_~.,..,...,......~ 

Din salariile restante pe 
u;;n -- se pot achita impo
zitele directe, pe 1 ~)a 1 şi 19:~2. 

ItlYaţ<HoJ'ii pl'imefiC I'Bcipise

le indivÎ(iuale dela revizorat, 
şi achita impozitele la Admi
ni~tr8.tia l1'in"lllCiara. Pentru 
restl11 dr:> reBtanţă, prime8c re~ 
cipbe dela Administraţia 

F'ina.neil1ril.. 

Schimbul banilor 
22 Martie: 

Pdris - franci 

cerule oferite 
6 5R L. 665 L. 

B~rI:n - marci 39.75., 40 25 " 
Londra - 1. slerl. 530 " 585 " 
R~mla- 1, italienl! 8,50 Jl 8,75 " 
New York- ·doL ]64 ,,168 " 
Budap.-pengo 22 " 23 " 

A~este dlte sunt dela Baaca 

Naţională a Româ'liei, care 
şi cumpără aceate valute. 

vinde 

.... ......-------~...,.---_ .. - ...... -_._,_ ...... .,._._.+_ ... --

Cutremur ele 
pământ_ 

In Californi~ einRmerieaj, 
au fost mari cutremure de 
pământ. Oraşe întregi s'au 
dărâmat, oameni mulţi au 
murit, pacoste mare s'a 
deslănţuit asupra unei în
tregi populaţii. 

Se presupun diferite cau
ze asupra acestor fenomene: 
unii spun ca ar fi provocate 
de petele solare, alţii susţin 

altceva. 
Cert este că aproape pe 

suprafaţa intregului glob 
Bătae în Buteni pământesc, se înregistrează 

V a,du va Pantacic, din co- fenomene naturale cari es 
muna Almaş, fiind datoare din comun. 
hătrânului Crişan V, din Bu- Chiar în regiunea noastra 
teni, într'o buna. 7.i s'a pre- a ftradului în dupa. masa zilei 
zentat moşului cu banii. I de 21 crt, a început un timp 

Femeia dracului intindea cu l' vântos care şi.a .. marit Adin 
o llu\.n' mia, şi cu alta voia ce în ce proporţllle, facand 
sa. ia poliţa. Moşul, mai al ravagii nemai pomenite, 
dracului, ii ia mia. dar polita se'nţelege şi durata. 
nici vorba să i.o dea - pa.~ 

na. nu-i achita. şi camata ha-
nilor. 

Femeia. fiind mai tare ca. 
moşul, îl ia şi-i trage o sfâ.nta 
de bAtae, iar ba,tr'ânul de frică 
se infunda. sub mas~, de unde 
nu dadea Dumnezeu să-} mai 
poţi scoate. . 

Dar totuş rau scos. 

Amânarea şedinţei 
Consiliului judeţan 

In 22crt. a fost convocat 
Consiliul Judeţean, membrii 
neputându-se intruni din eRuza 
furtunii ce a bMtuit şi a~u

prB Aradului, şedinţa s'a a
minat pe 30 crt. 

Tiparul Tipografiei ştirea Bul. Reg. Maria 17. 

OMUL 

Mari nereguli la reprezelJtanţii 
uzInelor Skoda Buc"reşti 

VI. Dr.~. IJupu a expus 
in parlament o serie de nere
guli la aceste uzine. Dsa sus
ţine Că în aeeasta afa{'.ere ar 
fi tnplicate personalitrttii poli .. 

tice ŞI militareJ despre cari 
pânfl. in prezent s'a pastrat 
multa discr'eţie, \.. ~ercetitTile au 
început urmea~~ă sa vedem cine 
va fi tras la raspundere. 

.. 44"""""' ...... ~ 

PecicQ, Con/erin:d. Dumi~ecă i Ezecutarea aien-
19 curent În cadrul programulUI al- f 
cătuit te dezpărtământul "Astra" I ta tora/ai Sangara 
liliala Pecica, dl. Dimitrie Hedeş a , 

f I Din New·Jork soseşte şti- ___ .:c_ tinut o frumoaSe!. con erinţă, în care" _ ~ 

a vorbit despre cooperaţie. rea, că atentatorul Sangara 
Conferinta a fost ascultatâ. de un ucigaşul primarului Cermal/ 

număr mare de locuitori. a fost executat. Medicii au 
Politice. Din sursă particulară constatat că ucigaşul avea 

suntem informaţi, că Sâmbătă, la creerul perfect normal, deci 
Bunavestire, şeful partidului ţărit- era responzabil de crimă. 
nist dl. Or. Lupu va face o vizită 

f,unl.,ao, d;n 10c.I;,.,o. I 
Duminecil. 19 C' a avut .I.ac ~ 

în suburbia Arad-Sega, înfIIn
ţarea asociaţi unei religioase 
"Ostea Domnului't. 

Ca lumea . .. . 
Duminecă 12 crt. a, m, a 

vorhitl&Pal3tutCu ltul'8l •. ~~D. 
ur. ~. Filipescu - şeful par
tidului conservator. A citit 
conferinţa - aproape că. o 
ştia pe din afară... totuş 

vorbele eşiau 1'&1\ îndesat şi 

plAngator. 

Con versiunea 
Legea conversiuni datoriHofJ 

preocupa în deaproape guver
nul. Pâna în prezent înSă, nu 
s'a putut afla soluţia care sa 
mulţumeasca pe toţi intere
saţii guvernamentali. 

PAna în prezent sunt vre 
câteva proecte "gata, dar se 
mai aşteaptă inca ... 

COlDunicat 
Următorul comunicat s'a 

dat dela Ministerul de In
terne, Direcţia RdministTa .. 
tiunei Locale No. 5958, din ~~-
16 Martie a. c. 

Circulara conţine un 
proect, pentru organizarea 
finanţelor locale şi înfiinţa~ 
rea cadrului disponibil al 
funcţionarilor şi tot odatf\ 
roagă ca dispoziţiunile pre
văzute in proect sa fi~< 
plicate de prefecţi şi de pri
marii de municipii, oraşe. 

reşedinţe şi nereşedinţe, la 
Conferenţial'U1 voeşte f\a intocmirea şi votarea buge-

converteasca. lumea dela rau, tutui pe exerciţiul 1931 ___ 34. 
s'o indrepte in.pre binele con-: Ono Prefecţi sunt rugaţi 
~erv3tor. a aplica dispoziţiunile ,iola' 

De . . o. cu vremea sperA bugetele comunelor rurale 
puterea: epocală. şi in special dispoziţiunile 

Şi ciţi adepţi nu şi-o fi c,,- cuprinse în legea pentru 
tigâ,nd în trecere prin Arad. organizarea finanţelor 10" 

Conservatorul voia. să se cale. 
ia de mână cu lumea şi ... 
s'o înduplece să-şi 1nceteze Copil rebel 
meraul. Nu de mult, un copil dela şc.oala 

DuminecA, ora 5, vorbeşte 

la Palatul Cultural dl. VAlco
CQvici, fost ministru. 

primara din Buj.c - Arad, a arUb~ 
cat cu tocul de .$CI'is, in {.ta pre-
otului, care intra să predt!a ora~ .. 
religie. Din fericire, preotul .- ot.---": 
"rvat 1. timp ,i .1. ferit. 

Girant re5ponlibil: Dumitru Roşu. 

- .. 

, 
" , 
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