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Valeriu Iota , 
Jandar.ii, au găs~t 2 

omeni morţi sub xăpadol.· 
r.rheţ •• erJ pe drum, in 
in mijlocul vitelor, iar 
ap41; au fost Înmorm~n

laţi În Zimand: 

Culisele 
politice 

Se înceareă formarea unui directorat european, Este 
o nesiguranta, pentru fiecare din cele patru puteri: Italia, 
Franţa, Germania şi ftnglia Franta între cele doua duş-

r 
m~net Ita~ia ~ şi Ge,rrnania ~ ~esu~ţin~tii totdeauna de fin
glta, ~~~ rJsca 5::\ fie deseOri In mmorltate. Anglia, cu tot 

I desinteresul ei, nu afla totdeauna izolarea care si\·i 
convină, 

Desprindem, din aceasti înşirare 
laconică, O figură, despre care am 
auzit mai multe şi mai aproape, 
Altfel ambii au vieţuit În ora~ul 
Arad: unul din cartieru1 Gai, altul 
în Micălaca - unul a lăsat 4 copii 
in urm~, altul doi ~i o femee bol- Germania, în situatia în care se găseşte. este o neH· 
nava.,. Acest din urmă, a pierit in nişte pentru toti. ficest direetorat, înfuptuit, ar nimici 
floarea vârstei - 36 de ani -!n efectele binefacatoare a Ligii Natiunilor. 
prima zi a primbe-rei, 5ub un ptop D1 Titulescu, se grc)beşte la Paris, Sit înglobeze in 
c

4

0 mină pe inimi, cu alta intinl'iă cazul fornHtrii acestui directorat şi Mica intelegere impre
pentru pomană: cer';!1e ajutor, pânil ună CU Polonia. 
1. ultima svâcnire a inimei... Aşi! 
I au găsit pe Valeriu lot 1 , In interesul păcii ar fi -bine ca, pentru mica înţele· 

Soarta de om sArac veti zice: da! _ legere şi Polonia să se obtină dOUă voturi. 
raspundem noi însă li aceasta com l an t"""" '" ... "s " 

"pliceJ fortelor natllri, În repetate 
'd" .... 

rândUri, 50"'1 II' "'dlffIE ~""IJ; ţ ... -',,,....;~.,.:3.:w ni. _lJIII~""""t_'!"""~~·~u~,:~.·Miltuiln' l~::pu"l.Ui'I·ul.buAgreatdu •• 
E, ca in cuul acestat Cli hotărârea .Ii ..... 

decisivit. 

Un mânător de vite, om Hrac, t Dreptatea leulu" fără câş ti !l, face drumul la târg pe ' . . ... 
jos, doar o să primealcă eventual I 

I
I Moto: dda un evall-I serviciu, ca agenti t camel'işti 

ceva vitet sA le .bată spre cas:;. ghelist. • • ..l 

Câte odată este ceva, altă dati nu: • Celui ce ;.re i-se va IHtZltOl'l '.Le rtl rup, cu t:1He i)OO 
.. f d I d b V mai da, iar celui ce n'are lei lunar de fiecare, cu un oamenII ac, fumu e·agea a. a 

leriu Iota, din ac.asta Jşi ducea i-se va lua şi <:elIce se tottt.l de f.î:n.uOulei Este ştiut 
existenţa. Om cinstit, p.mctual. era pare cJ arI.'. ca. acest perilonal a avut sala-

("'e)'cet,j,lld bllg·,-.tlll :rllUI'CI'· riul cel mai mie. tl'ecut n'llJt favo: îzat de precupeţii, fiindcl a- .". U <:7 .. \ ,1 

vuu în el Incredere I plUIUl Arad vedem că repal'- sub minimum Lie ('xi8tenţfi. Si 
Marţi, fuseseră Ia 'tirr la Chi,i ti~fîrile s'a,u. facut cu totul CiI'- tocmai acum ,cand s'a efectuat 

neu-Cri" de unde aceştia doi, tre- • bltr~r! .netmandu-se seflma de a('c~stă reducere barbartt a· 

b ~ *ealltaţ! ci numai de anumite fh\m ca conform unei speciale uiau si mdne acasă: 4 vaci, 7 vi·. ' 
fei şi vre-o cinciz~ci de porci. In mterese. legi de cumpensaţie, g'a mărit 

Jlltâl',' t't ţ"1 1 1 salariul Dlui Primat' al :\funi-~imand, au observat ei primeI ms 1 U IUI1l e CU tura e 
semne a furtunei, dar probabil U fost tratate vit]'('~, acor- cilJiului. 
cu credinţa că furtuna va fi trecu: dându-li-se sume sub nivelul ~e intT'ebfll1l? Sa nu mai 
toare - au plecat mai departe. posibilitaţ,ilm' de trai. Aşa s·a fie o<ue nici un mijloc de 
Intre timp a-erul sa ÎJllteţit, viscolul aCOl'dat Scoale lor comerciale constn\ngere pentru ace~tj 
i. surprins pe drulll, răslefjte vitele de baieţi şi fete numai suma rlot?~ni cal'~ s~ IM~lesc it! St~: 
'inaintau incet, frir tot mai mare de lei 100.000 Bibliotecii pa· tiam 111(41'1, lU Ciuda ml.ze~·l: 
ei la datorie permanent. Pe la mij- latului suma d·~ lei IlO 000.' g~ne!·ille. Aştept~1l1 d~:mllntlT'l 
locul drumului, Valeriu simte că e Biblioteca palatului care va din. I-~a~'tea. DIUl pl'lmar al 

trebui s& devină cel dint,tj MunwlplUllIL areu, ci na va mai putu rasbi, to
varăşul e departe ce.i de făcut!?. 

Tocmai trece pe acolo un auto
camion se zice e'a unui mare pre_ 
cupeţ din Pârneava - pe care 1 
opreşte. Explică fOferului situatia, 
îl împl.ră aproape. s&-I urce ,i pe 
el până la Arad. Probabil simţise 
om.l, ca n'o mai duce mult altfeL 
Acest. accepti, ind sare "rbdA" 
riţa"; "Lul ... i in ... ' mami lor, dac' 
vreu să câttire ban!. muri'} pe 

(Urman in fJlIg. 2'-. 

focar de cultura, nu poate 
triii numai cu cei 60.000 lei. 
A început sa se găsească. în 
inferioritate faţa de alte bibli
oteci, care Îşi Înţeleg I'Qstul 
altfel. 

Al dOile, în cence priveşte 
capitolul sahu'ii, e o adevăra
tă bMae de joc. o sfidare a 
mÎaerH genel'ale io care ne 
zbatem. Astf,"1 constatam: ~(flU 

redus saladile personaIu:ui de 

D. Roşu. 

Bugetul MallÎci
pÎuJui Arad 

Bugetul j,Iueicipiului Arad, a 
fost vt}tat de consiliul xluni
cipiului şi Dt. primar Il va l'n
făţi~il personal, spre aprobare 
::\'Hni~tel'ului de Interne, 

Bugetul e incu.eiat, cu suma 
de lei 1.)2 lIlilioane. 

2. Aprilie 1933. 

X umai atunci oplma aşa 

zi~ii publica. condamna pe 
eel leneş, daCA aceasta e şi 

~;)I"ac în acela~ timp 

Redactia şI od.nJnJs/raţJu: 

CJlCEIl RJlDNE.l 32. .-- JlR.4D. 

4pare sdpldmtinal. 

Dusmanii , 
victimelor 

Slfnl cincisprezece aui de Cfind 
rtfzooiul mondial a Jost PIOICris, p~ 
urma d~zastrului nefast, in urma 
milioanelor de eroi iertflţ! pe a/tarul 
sf(Înt al patriei, mi rămas victimele 
cari poartă numele g«n6ric: 1.0, V, 
lltenorocitii aceştia aII fost I6sati 1. 
dlScre,ia conducătorilor de Stat, cari 
pe {',ng,", PIl'ineLe şi minlmele Java-
1uri acordate şi-au b:itut joc, de 
existenţa acestor urmaşi ai martiri· 
lor şi le au neglijat compleet intc
r~sele Concepţii f(reşite şi mentali
[('iti asiatice, au avul politIcienii ddll 
noi, despre felui cum au inteles ei, 
a satisface dolean:ele orbilor, şchiCl
pilor, ciunţ?ilor, "ădlwelor jdră spri
jin, orfanilor copiii străzilor şi a-i 
nimănui. 

Ast"zj a faCe parte din clasa 
1. O. V, este o ruşine !1pun unii, 
ueei a c.hor sentimente de umemi· 
tate sunt alteralt· comp/~ct, din cau.a 
situa: lunii lor inalte de cari bene. 
jţciază şi pe care n -o meriti. 

Pest« lot membrii 1. o. V.-Iliui 
boicota i, uşile se' nchid la apariţia 
lor, inr tin.eril' orfani -_. viilerii ce· 
tăfeni ai fării -- cari fac şcoala, 
sunt puşi la ~"Îlp din cauza taxe
lor' şi asupra taxelor pe cari nil 
sunt capabili a le achita. ..se ar6,u= 
menleaz~ ţ;ă nu prea Îşi fac datorla 
- adev.~ral ___ dar dacă siar cAuta 
şi analiza si;ua~itmea /01' cu mai 
multă aten~iune, cum a fă"ut Dl 
IVedgioghc,inslituind o altcheti care _ 
dat rezultate foarte lriste, reefind că 
nenorocitii şcolari ___ in general __ _ 
O1jcmi din rijzboiu, j/.im1lnzesc .ile 
intregi, locuesc În mansarde reci şi 
umede, cr(nd gerul b,Înfue de crapi 
copacii, flevi dejeră fiindcă notiune. 
căldur~i a dispărut pentru ei odatA • 
cu venirea iernii. Tol ace,qti copii se 
scoalit cu nepJle'n cap ___ n.amlnd 
cea!101 nice - ~i pleacă spre ,~coaI4, 
făc'lnd kilometri ~i unde ajung, Cu 
CI ora iau dauâ mai dCfJreme. 

ACealfa e sil1wJiunea 6rJanului 
~-. ele!l. 

Cum ij'i ln.)dplJe dar, iIn om să
nătos la minte că tlă.mond, gol şi 
de/erai cine!'Q să.:i mai poattJ. in
deplini datoria complectă. 

ACfQsla este ade11ăI'U1, aUQsto. i 
realitatea ,{i din neferiCire prtiulin' 
den;. 

Du;;mani/or, cari Calcă În picioa 
rele lor murdare, aspiratiile ~i ici .. • 
lurile sfin:ite ale tinerel generatii, a 
ar/anilor le răspundem: GtindiţirVă 
că odată se prea poate Jă intreb", 
intăm ~i noi acelea.'i mllniere. 

Mai multă condescendent' faţA 
de odraslele sCumpe alt aCelOr, Cu 
a dror sântt s'a jrimântat pă. 
m6n/l"~i s'a plămădit !eomtÎni. th 
astăzi. 

Silviu Negrea. 



.IlbonuHJenle 
10 Lei lunar 

1011 Lei aJlual 

Se vor trimite 
pe adresa depe prima pagină 

. 
Mica publicate 

Profesoară dă lectii de limbii. ier 
millJă, ton\'enabil. Doritorii işi vor 
lăsa adres 1 la zi ar. 

~ee@~e6'e~ 

Cnematograf 

De Joi: 
Jlnny Ondra 

BABY 
separata. al atracţiunea filmului 

SlngiDg Glrls 

Inainte de program 

Regie BOL V ARI GEZA 

Plimbare cu Stolz , 

Robert În 'Yiena 
In curdnd: 

Cân1ăretul 
Necunoscut 

un film cu cântece) cântate de 
LUCIEN MORATORE, cântaret 

dela opera din PARIS 

Vizitaţi Cinematogrl\ful : 

., (f R Il N 1 Jl## 
SAmbută, Duminecâ, Luni dUpă 

Roma.I1ul Duei Fanny Hurst 

Umbra fericirei 
CU Jolm Boles şi Irene Dunne 

Mata Hari 
Dumineca. la Ofa. 11 jumMate 

şi Luni la ora 3 

Două inilDi 
fericite 

1vlarti, Mercuri şi Joi 

Prin luI 
Jlrcadie 

Rubrica grafoIogică 
Prezentaţi 10 şire scrise cu cer 

nealA pe hârtie nelini'!tă arătând 

sexul şi ela lea. Il bna acestei ana 
lize veţi obţine o apreckre a carac
tetlt!ui Dv. 

Doritorîi de a consulta grafologul 
ziarului nostlu, vor lrimite în plIC 
cu scrisoare şi 10.- Lei timbre 
fişC31e. Răspunsul il vor primi prin 
ziar. Cei ce C oresc ră~pung a parte 
vur trimite mărci poslale pentru o 
recomandată. 

Cupon grafologic 
No.5_ 

ziarul uOHVC.~~ 

Psiho-gra!ologia Dlui Vâ1covici. 
Spirit de obsnrvaţie, Curaj, Ama 

bil, Inclinat puţ n spre compromisuri. 
Ingăduitor, Răbdare, Si,nelrÎe. Incli
nlri artistice, Umor cu ironie. Pu
ţină răutate, jelozie. ră'bunălor. Ini
ţiativă. Spirit critic. Dominat in chei
Huni de inimă Mc morie bună Sen 
sibililate. Oip!)m1ţie. Inclinat pentru 
ştiintele pozitive. Logică puternică. 

Simţ estetic. Ambitie. 
-. ....... -=.-••• ~-_ • .,;. •• __ ........ ..., ..... _-_ ...... _ ..... 

SPORT 
Tt'icolor-Olympia P.T.T. 1:0 

OIYlllpia d<=~i păşeşte pe teren 
sigură de victori.e, cedează cele 2 
puncte lui Tricolor, care jucase cu 

multă Însufleţire. 

Cauza, e jocul individual - des
compus - produs de in Întflrea 
Olympiei. Ah-ră de Comloşan, &: 

proape n'a existat. Barbu 1 şi SuItz 
au fost num-,i o p;ed că În calea 

c-Iorlalti. ,o\pirarea a fost la locul ei. 
Trlcolor • produs un joc rapid Şi 

ajutat ~i de norec marchează punctul 
victorio," prin Schimdt. 

Arbitru: Măcean, confuz, 

Hakoach~Unirea 2:2 

Arb.: Kalmar. 

CRR. -Transilvania 3:1 (0:0) 
Ati· ţii, ajutati in'rucâtvă şi de 

arb. căşti2'ă un joc pe care nu .. l 

meritau. 
Arb.: Burdan, partial. 

S G.ft. - Şoimii 2:2 

Soimii, reuşesc să faCĂ un rezultat 
senzaţional. Gimnasticii, iţlcrezllţi 

abea au putut să şi câştire punctul 

Gloria CFR-l1mefa 4:1 (3:1) 
Joc amical. Au marcat Mărienuţ 

(2) Dobra şi Aliman pt. Gloria şi 

Nagy pL Amda. 
DumJnecă- 2 Aprilie pe a

rena Gloria C.F.R in cadrul Divi .. 
ziei Naţionille se va disputa mateh·"t 
România (C1uD-Gloria C.F.R. 

Lluţ 

Abonati ziarul: 

OMUL 

OMUL 

Impărţireă rernizilor la Casa de· Asigu
rari Sociale-Arad Nemultumiri. 

Foruril! superioare a Caselor 
de flsigurări Sociale - in sco· 
pul intenzificări', cât mal mult a 
incasărilor de cotizatli - au 
dispus să se dea remiză lunara, 
atât funqionadlor însărcinaţi cu 
încasările, din care le compune 
aparatul de control şi urmAriri, 
cât şi organelor cau depun o 
activitate in plus peste onle o.: 
ficiale, dându .. le concurs. 

Ei binr, la Casa de Rsig. So.: 
dale din Rrad, totul ar fi decurs 
in mod legal ~i just dacă la im
părţirea remizei slar fi tinut 
cont de munc<, depusă de fie
cate funcţionar, dându se remiza 
făra părtinire. 

In primul rând există nemul
ţumiri printre executorii, care 
fac serviciul mereu pela perlfe'" 
rille orasului. 
Rceştia aleargă ziulica întreagă 

pe străzi, incasând sume baga'" 
tele ,1 li-se retrihue l:emizi~ nu 
după munca depusă. ci după in
casările efectuate. In schimb a
cest sistem este convenabil pen ... 
ttu colegii lor privilegiati de 
"soartă", care fac zilnic o plim
bare comodă pela intreprinderile 
mai mari din centrul oraşului, 

Valeriu loţa 
(Urmare din pa~. l-a.) 

jos" .. An~jatul se înclină supus, 
automubilul a plecat, in UI ma lui 
la vre-o două sute de metri, V.' 
leriu lofa cade frânt şi aco'o, răr 

m~ne ... 

Din toate părţile viscol, frig, ză

padă în ochi, muget de vite, gro 
hdt de porei, salturi de viţei isbiti 
de L.>rţ\:le intemperice; sub teroarea 
acestora cei doi rr·ânlHori se sbat 

in ghilirel~ morţi, ,-ele.i mal na~ 
prasnice: 5:it simti văzând cu ochii, 
cum ai să te prii buşeşti... 8i·ncolo, 
atul'ci, În vă·toarea nenorocirilor, o 

femee nu vrea să înţele:l2"l geamă

tu1 unui om, ce simte cA numai 
scapă; \ .,de ci nu i chip şi mod 
să _mai iasă teaMr. Nu crede nece .. 
sar să·j uşureze soarta, in\'idia C) 

prinde când Iile gândeşte ci acela 

ar r utea iarăşÎ ci~tira ce\·a ca să 
trii.iaJ'~t; atăta bunătate n'a mai să

lăşluit În inima aceea, ca fă satis
facă ultima dorinţă a unui muribund .•. 

Ne mirăm, de vr~murile rrele, 
că,\;tăm să le in erpretllDl. Intelesul 
in diferite sPQsuri: noi intre noi ,. 
dăpostim fiare - stdbiiticiuni
două fiinţe omeneşti, au fost lăsate 
ÎII drum să Îngheţe, Între <lnimale, 
mai repede decât să le fi intiua o 
• ănă tntr'ajutor, cei cari ar fi 
putut _ .. 

C1zul, necesitA o discuţie mai 
amplă: o facem, noi o sA reve"im. 

S. ÂntonÎulVitru/ 

inCflsând sume colosale, bucu ... 
rându 6 se astfel de grosul temi
zei, pe când primii mal sârgu" 
inclo,i poate decât cel din urmă, 
îndură pe lângă Istovirea servi
ciului greu. obleetiuni şi tot fe: 
lut de amenlrţătI. 

Pe lingA aversiune şi dispret 
faţă de cei ce au impărtit ,i ş'au 
iwpl\ rţit remiza din asudorlle 
altora, mal rămâne lnttebarea 
de unde soluţia ca celui care a 
fost mal multe luni in concediu,_,~<\,_ ~ 
si i se dta mai multă remizii;-
decât celol" ce săptămânal i,i te-
înoiesc pingelele pe ghete, ca să 
aducă cât mal multi bani in 
casă, 

Or, dacA un oal'tcare medic 
pe nedrept a beneficiat d~ re
miză, dece s'a făcut E'xcepţtttne 

cu farmacla CaseI? 
fir fi de dorit ca forurile su 

peri oare să i.a m",surJ, pentruca 
în viitor sl!. nu se mai dee te~ 

mIză acelora cati n'au nici-o le
gătura cu Încasările ~i să se im
partA în mod egal intre execu
tod. iar celorlalti functionari ad ... 
ministrativi după meri lul fiedi-
ruia in parte. ,s-/ . 

.~ 

, Cremene şi Alunar 
Curiositate! 

o domn;şoaTJ, Încă pe OJncJle 
şcolii - şi nu·; mirare, e fOarte 
curioa.sa Sti 1 cUM/asea, măcar oşa .. 
pt! Eliazar. Vezi cs.·i un Fpird in
ventiv - chestia cu căsătoria şome-
Tului ie lux (N,. 2 al ziarulUI). 

Nu domnişoară, nu e un spilÎt 
invenliv, am reaat un fapt corect şi 

ca probă, mai posed Ja dosar fnea 
un I!xemplar, gata pentru ÎnSllr~ toare 
la comandă, acesta, i iramis -

~~---

nume celebru, muschi tari, băiat Iru. ."""'.' 
...,t, " 

- mos şi încă cu leafa. lunară de J()(;J(I--..f~ • 
lunar. Tipul e tândr (27 oni) ra 
apucat tnSl'i furia insurrltorii,i a 
jurat, că de nU-şt atit! o fef~ţă tâ-
năTll - fie chiar Săracă, se va cd~ 

sdtort cu Q văduvă bogati (bun in-
teles dacii.· află). 

lats. că nu Se prea dovedeşf~ in· 
venfiv ... 

Eliazar 

.. 

Poşta Redactiei. 
Sect'etarut de ndacUe stă la 

dispoziţia publicului între orele 

2-3· 

E. V. P. Lipova. primim cu pUl ... 

cere colaborarea, In curând rhpuns 1 

detailat. Pentru abonamente mw.:.-.. ,_::::--. 

ţum}m. 



,.r. 

Ecouri în provincie [n nou ideal naţional I Noi incTUităm pe văbojul 
'J ~ • timplui acest fapt, In dorinţa 

Două surori. Etatea: 18 - 20 ani. 
Profesiunea casnicA, Semne particu' 
Iare: inteligente dar sărmane şi ..• 
ur!te. Poate dacă ar avea imbrli· 
cimiRte pentru vârsta lor, n'ar 8'" 

pArea tocmai atât de suspectă în
făţişarea, 'dat au pe ele numai 

5drente. 
- D voastră, din ce trăiti 1 ? 
- Min.ăm, aia dela. ° zi la alta. 

O dată pe datorie, dupA aceea 
râbdltm până la o noul ocazie. 

- E .. (soră sa) ce face aaasă? 
- Sade! 
- Cum !'ade? Nu face ntmlC, 

---t' ' 
~ţva lucru de mână sau.,. 

- Cine poate luera. În camera 
friguroasă, când iţi tngheaVi dege
tele pe ac. Stăm mai mult in pat, 
una lângă alta, ca să ne fncAlzim ... 

Scriem 1933 civilizaţia In sec. XX 
asistenţă soci.ll chete şi para chete 
de atâtea ori luptA contra desfrâ ... 
ului I Dati gurilor flămânde posi· 
biiitătl de aş=i câştigI' pâinea cea de 
toate zilele, pentru că dacă nu vrea 
să fie cocotA: trebue să-Ii poto
!ească foamea in la~rimi - tocmai 
acele cari ar trebui să fie mame 
fn viitor. Apoi totul se va resolvi 
in şi dela sine. 

* 
6 ore dim, O bătrănicli, trage 

un cărueior după eat spre piaţa A 
Iancu, La un moment dat, nişte 

• d9mp~' ~citelle j;alton ~I.l blană, 
ghete e ac; bas'fon-,r"" ţiHnderU) 
cheflii, ce merg-ea'u spre casă, sau 
spre cutare birt - din glumi\ îl 
r!stoarnă Din el pe drum, s'aşterne: 
aaă, brânză, !mantan1i, varză acra, 
de toate... Babat plânge finând ca
pul în p~lme. Ei râd; respingând 
apoi protestele bunicei., cu câteva 
palme răsunătoare peste obrajii ei 

arşi de bătrâneţe ... Ruşin.ea ce m'a DUI111neCa 2., 1. C., emmetul 8incer~ ca, peste preocupările 
cuprins la gindul c~ şi acettia, pot profesor al politehnicei din noastre de toate tilele, BEL pla
fi socotiţi ca "oameni" m'a dispen- Bucureşti, DI. V. V âlcovici la neze mai departe cugetul ipre 
zat de a aştepta sfârşitul. Târziu luyitatia asociatiei ilJginerilor I realizare a. ~nei supremaţii cul
de tot, Un sergent, se· sbătea să 1 din Arad Il ţinut o confe,'inţă t?rale, ramlflcate In . to?te păr
ducă pe "şeful" bandei. Nu cred. '. ţlle, de gemetele carr tmd ipre 
s1 fi răzbit, fiind că·I ameninţa şi 1 JO sala PalatulUI Cultural, eare aceasta InfAptuire 
pe acesta, legănânduzse, cu bas' s'a dovedit dea~tftd:lta de ue-
tonul. inci\păroare. Sclectul public 

* f între care se remllt'Cil multi'llume O concurentă serioasă fac astăzi 
meseriaşilor, exordonanţele ~i ex şo- . minoritara, o\'aţioneaza indel li ng 
feri, lăsaţi la vatră. Au fost bieţi pe conferenţiar. Omul a carui 
oameni in serviciu pela stăpâni, cu aleasă gnndire, cu o urgumen
mare influenţă - iar acum au de- tatie tehnicii.de cea mai aleasA 
venit inutilizabili. Aceea n'au uitat nuuei\.. ne-a dat o rart\. tnal

Dispretul 
mortilor 

ins/!. cănd le.-a strâns mâna Ia pIe
ţare 8uflp,tea~.Il. Subieotul eODcare, să·le predea şi câteva clirţi 

de visită pentru toate c\lno~tintele ferinţei" Cu nou ideal national" 
lor din urhbea ·cutare. Ajunşi acolo a pus pe tapet, o probfemil 

Sfdr~llul il SOSlsl - mOilr/~ •• 
Vu te impolrivj 
Resemnează&le morţilor, 

Căc-i luJbur~ndu"le Iinişi~a 
CII tânguiri deşarte 
Iii dtragi dispretul lor. 

. aceştia dau târcoale dela situa1ie din cele mai arzMoare. Cloaca Meditezi 
Ila situaţiE' excortaţi de recomandaţii. politică cu miasme1~ ei otrA- A~lJprd fericirei 

I Ei se cred capabili, apti pentru Ce le aşteaptă? 
orice - la stăpâni, au făcut de vitoal'e s'a intins pe~te tot. Dt" simti greu/aleG pământului 

I ţara întreaga orbecaieşte de A 
i 

toate; si se vor consideraţi aşa in- şJernând Iăcert"a eternă 
1:-) ani de pe urmele ei. Se 

bumă parte reu,esc DU pot fi refu. Pestt: sldrvul Iău, 
zati, fiindcă au protectie. Adecă si~lte tot mai m~1t nevoia ';1- Nu t~ Îndoi 
sunt har la tata zilei I nUl cu n1.nt răspl cat spus dm lA clemiiateiJ "ilusid{. 

Arsenie Cumpilnă. o inimi\ şi un suflet romanesc. _ Act'sia e adevărul f 
:1l"~I;O~~O;>~(4I(I~ I Acest.a a (Oit ~PU8 Duminecă. 
Institutul So<:ial Banat~ Se ya afla oare cine siL-1 ur- Sfâriilul d sosit. 

meze? MlVlii f~ aşteaptă . 
Orisana. . , 

Iubi/eul zÎârulai 
"Patria" 

~-~~ .. ~ .....,. ~ .... ~- .. ~~, ..; 

NII",j gicni, 
Ei ştiv să disprellliascJ 
T,1cânJ. 

Res",mnedZd"le! 

H pornit publicaţia s'a oficială, 
anunţată bilunară, şi pusă sub 
conducerea dlor Cornel Grofşoe 

; rean şi Ioachim MHoia Cuvântul 
E inamte. ,~cbite~,zJi, un program 
'vas't " de expforfrf in adâncul 
1 sufletului autohton. Materialul 
, semnat de dnii C. Stoicanescu, 
! Traiar Topliceanu, Octavian Lu-

. Cu prilE'JtiT tmplinirei a xv 
ani de existenţă, confratele Clu
jan, a apărut în numitr festiv. 
Sunt pagini închinate unui tre
cut de mUIlCa, isvoar~ de noui 
infaptuiri, tnşiruite la un eve
ni ment. ce va constitui de acum, 
un punct de reper. În gazetăria 
provincială postbelica. 

I [Jerfet! lor se dafor~şt(' 
Seriozi/afli ("leme. 

Nathan 

paş, Cornel Grofşoreanu ,i altii, 
precum şi o grcasnlcă rezuma, 
tivă a activităţii intelectuale din 
Banat, dau revistei un aspect 
sobru ,i de preocupări sintetice. 
Secretar de redacţie samneaZd 
dl. profesor Ilie Ghenadie. 

•• r - n • u e • 

Duminecă 2 ftprilie' 1933 
ora 5 d. m. Di Prof Rlexan
dru Lapedatu, va vorbi des
pre: România la conferinţa 
de pace dela Paris. 

Exploatarea ideii de na-I 
lionalislD şi patriolisDl 

Condamnarea şi huiduit'ea 
vin de acolG, că el este un om 
sincer. spune adevărul ... care 
ustură; răul din om, nu voeşte 

Procedeul intrebuintat pentru 
înfăptuirea unei revoluţii cultu
rale, este de o Importanţă su
perioară şi trebue acomodat du>' 
pă mediu. avându se in vedere 
şi gradul de civilizaţie in care 
stagn~azA. massa _. câmp de ac
tivitate. 

q .. " ," Cuvintele: "naţional" şi tIpa 
triotic", exprimă tradiţionalul de 
familie a unui popor, născut 
ori încui bat într'un ţinut. 

Cu cât f,ceste cuvinte sunt 
mai mult pătrunse in elementul 
de familie t ele au un efect pre .. 
cumpănitor în atitudinea instan
tâ a massei. In timpul din urmă, 

.'. cind evenimentele se succed 
surprinzător, fariseii neamud

. 'tor intreprind comeri t'entabil 
pe aceste idei, devenite plvoţi 

de exploatate a bunei credinti. 
Ori, ajunge si te baţi pe piept 

că eşti mare nationalist, mat'e 
patriot şi apoi 8ă mal faci şi pe 
călăul care spumegă inaintea 
unei spânzurători imaginare, 
unde pl"omiti spectacoale de 
limbi alungite ,i ochi ce nu· ,i 
afli locul în orbitele căpăţânei 

~'. ,1 s\\ fAcut, eşti aplaudat, vene
rat - limita dorinţelo\" tate. , • 

Cum aceste scene se succed 
mereu, dela un timp, massa se 
va plictisi de acelaş cântec ,i 
ceia ce a fost pentru ea un 
bun - sfânt - tradiţional, va 
depăşi energismul inmagasinat 
în aceste cuvinte miracol, deve 
nite o banalitat~ ___ prin faptul 
că sunt prea la ordinea zilei, 
în gura unot exploatatori t cari 
se numesc politicieni, ori Simple 
unelte ale acestora. 

Speetatorul neutru se inţelege I 
acela cu o fire in sentimentul 
căruia se macină mersul vremii, 
este nepotent în fata unei atad 
nlmicnicii, prin faptul că ridi
când glasul, tot ce e demnitate 
tn cugetul lul J va fi socotit ne
cinste ,1 ttldare. Rid cei multi 
fiind decisivi - urmându-se 
regula de drept a mal0ritătiit 

adevil.ratul patt"iot va fi con· 
damnat ,1 htllduit. 

r!l~::::I!:!:~~"::'"""_~' ~--__________ ~-_ ---'-- ,--

indreptarea lui prin om, ci o 
voeşte ca rezultantă de invdt pe 
spinare proprie. 

Prejudecata in deob,te, este 
azi prt"cumpânitoare. Omul nu 
se conduce după firul depănă-

tor al lucrurilor într'un sens 
indicat de împrejurări, el este 
captivul vorbelor goale şi al 
tradiţiei conservatoare - aceasta 
chiar impotriva tendintelor de 
evoluţie cuHurată în sens de
moct'atic. 

Unde să. căutăm răul? In in ... 
cultură. Massa trebue învăţată 

s\ priceapă. Când cultura va 
păttunde, c. nişte taruri săge· 

toast, până in cătunul dăt3to\" 

de aensatii adăpostitoare •• tunci 
demagogia nu va mai avea ee 
să caut~ prin câmpul gJoriei. de 
odinioad.. 

Când e vorba de cultură, pa: 
ttiotismul ~i naţionalismul nu 
VOl' servI de stimulent. flcestea 
ar putea duce doar, la o concep
ţie culturali tnbibată in şovi~ 

nism. cela ce: e contrar cu u ... 
ţiunea de a fi a omului. 

Demagogia stimulantă pe teme

iul nationalismului şi patriotis.
mului, nu tinde spre cultură» ci 
poate da cel mult roade de al
teTare a unui fizic stăpânit de 

un intelect, ce nu voeşte să .te 
de cuvântul ordine, ceia ce con
duce la an~bism şi diaolvarea 

statului ptin boicot de unl1ate ... 

raUt!ti intetne. 
Rom"lus DI'i,an 
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Şoseaua: 
Nădlac-Pecica-Arad 

Frum08!a comună Nădlac cite, 
fArA îndoială, una dintre cele miii 
nedreptăti-te din România. Fiind 
bogat, fireşte, Nădlacul conlribue 
cu sume insemnate in bugetul 
tArii. 

Totuş Nâdlacul esle lipsit de o 
legătură bună cu restul ţării, fapt 
care aduce mari pagube şi neajun
suri locuitorilor şi împiedecă fran
!porlarea produlielor bogale ale 
comunei. 

Linia ferată - ii lipseşte, pentrUcă 
frontiera a trecut gara in Ungaria. 
Pentru comunicaţia cu judeţUl i-a 
mai rămas o şoseauă de pialră, ca
re duce 'pre Peeica şi Arsd. Cu 
câţiva ani mai in urmă, această şo
seauă era bine fngrijHă şi puternică. 
Călătoriile cu automobilul şi aulo
camioanele se făceau în condiţiuni 
aproape mulţumitoare. In ultimH ani 
însă, acest drum de mare impor
tanţă, a devenit impracficâbil şi 

primejdios, datorită unei ncatentii 
condamnabile. 

Nimeni nu s'a sesizat de ruinarea 
acestei şosele, decât doar îr.setatli 
după voturi, În preajma alegerilor, 
pentru ca mai Ipoi, Nădlacul să 

fie din nou uitat şi Ihat intl 'o iza· 
Iare păgubitoare. 

Mai nou, se vor beşte despre o 
cale feratl care al treacâ prin Un
garia şi despre un drum betonat, 
refăcind drumul cel veChi ,i prt
}'ădit. 

Este vorba despre două proeete 
cari cer bani multi, mult timp şi 
fOimalităti. 

Pâ!lă atunci, Nădlacul va suferi 
mai departe, iar cei si tiţi a vidla 
Aradul vor trebui să li Idruficine 
mlntea cu autobuseJe mânate prin 
gropoaie. 

Lynx 

.w* .......... "7 

Din Măclerat 
In 23 Martie, s'a desbălut de 

călre comitfful loca[ de revizuire 
Timişoara, contestatia făcută de OI. 
David Antoniu Învăţător (2 comp.) 
contra D.lui Teodor Bau, primarul 
comunei. 

Comitelul de revizuire a consta
tat, că invînuirile aduse Olui Tea· 
dor Ban, n'au fost decât calomnii. 

Ar fi de dorit ca pe viilor, D. 
David A. să nu se amestece în 
chestiunile cari nu I privesc, ci mai 
bine d-şi vadi de ,coală şi să
năt4lte. 

Arcadius. -...... ~ .... +._---_ ...... _ ........ _ .. + .. - .. 

Cumpăraţi la 

Pali la Tăuta 
vinde tot felul de mărfuri 

cu preţuri reduse,' 
Stofe, clorapi, cl'ep~de-chinu
riIe cele mai moderue de paşti. 

71R 

D. Dr, N. Lupa 
In Dumineca trecuta n'a 

fost ]a Arad. L'a reţinut în 
Bucureşti afacerea adica 
JOai bine zis spel'anţa ca doar. 
un spion va răsturna gu\'er
nul şi atunci eu orice pret se 
agaţA de un porto-foale. 

OMUL 

Afacerea Skocla spÎonul Seletzky 
Situaţia gllve~lIal'lli 

O iimpJa bănuialil, o consta- porti calmul pin~ la extrem. 
tare de fraudt\. - abia de 25. Tot pe socoteala aCQ,tei afaceri 
milioane lei -" dUi la dei- a'a pUi problema caderij guver
lăllţuirea unei vijelii, care in nului. In acea ata privinţa .unt 
tot cazul va risipi mulţi lauri .iu3te gărerile oamenilor politici, 
de pe frunti, (iri până ieri erau cari aduc argumente de preati
paiaţele răsfMului Bucureştean. giu, contra acestor propuneri. 

Fra uda ~i-a schimbat faţa şi-n Cadere. gtivernului nu e admi
dosul afaceri, i'a prins firul rabiia sa. fie provocata de un 
unei reţele de ,pioRaj, Aceasta spion. 
nu trebuia! Intereiant, că guver- Sunt alte motive de ordin 

namentaJii il apiLra pe spionul mult mai vital pentru a,ea6t,~""::.>- ~ 
Seletzky, ClI toată dovada pi- ţară, opozitia n'are decât ,,~l le 
păibil&, ce-i apai.1 pe spinare, iconnonească ~i s'a făcut. 
care ne indoim să poata ~u-

DilJ Mâncfru/ac 
"LiturglJie fără apostol" 

De şi poate lucrurile de felwl ca
OalnenCf)olitiCT"'S'lîirt -imclii=' re le menţionez aici, ar fi mai bine 

CllŞi. Nu poţi conta pe exacti- I poate a le pune sub o pa tură, prin 
tatea lor, deci rtim{llle sa~l eare sa nu se .observe atitudinea 
aşteptă.Dl pe conferentiarul __ rea, totuşi le vedem cum s·au pe· 
ministru şi in spe . . . dumi~ trecut. Cazul e cam vulgar, du 
nici multe 1u şir. foarte adevărat: In fruntaşI CORIlI-

nă Mândruloc, Î!'ltre multe alte luc

Somajul Si a termi
nat la Arad 

ruri cari sunt de combătut se aUă 
~i unele de rilm bisericesc. Aşa de 
exemplu Duminecă în 26 Marlie la 
Sfânta liturghie s'a zis evanghelia, 

Din sună figură aflAm că biroul firă ca Inainte Iă ae zicA Sf. Apo.~ 
de ajutoare al şomerIlor dm Arad tol. Este vreo schimbare in lnv. 
îşi Închide porţile Cu data de 1 A~ I bisericeşti s'au nu? Dacă da, ne 
prHie 1933, epuizându·se toate re. inchlnăm. Dacă ba, regretAm. Şi 

surs.ele. Sumele, care au alimentat cred că cu aceste regret ii. şi po~ 

fondul şomerilor pe anul În curs, porul ... 
au provenit dela Primâria Munici- Un sătean. 

piului cwm şi luma de 180.000 lei 
daf~ de Mir.i!>terul Muncii. DilJ Mâsca 

Primăria intentionează S,j acţio

neze şi în timpul verii, pentru a 
aduna fonduri În fo~osul şomerilor. 

Primăria a redus cola În bugetul 
anului acesta dela ] ,000 000 la 
300 000 lei, cu toate că şomiijul e 
în crt>,'ere. 

Ata că vin vremuri grele pentru 
şomeri, când autoritatea nu va mai 
putea sllÎsface toale doleanţele. Se 
aşteaptă şi la noi iniţiativa p'rticu
Iară, ca să ajute pe acei cărora crÎ
za le a distrus toate po~ibilitiiţile 

de trai. Obsul multor guri 11ămân

de va găsi sprijin in muIJele SocÎe
tăţii zise de binefaci!re't Aşteptăm. 

Repoiter. 
w· + ..-. • -

In drum spre Arad, s'au aflat 
două gume de automobil (lux) -
ele se află la D. Târhuna Nr. 91 
- pagubaşul este incunoşHnţat a 
se prezenta la numitul spre a ,i le 
ridica. 

Cetâţenii din comuna noastră 

sunt foarte indignati, din cauza 
,ropaielor săpa'e pe lingă ca'ea 
ferată electrică, Arad Podgoria, A· 
cel!te săpături pe lângă că nu se 
înfundă, SUBt lăsate In plata Dom
nului, fără pic de siguranţă, aş3 că 

porcii, alte animale, ba chiar şi 

oamenii sunt în pericol a cădea 

in ele. 
M 

Pace sau Războia Plugăl'eşti 
lAi banchetul din PariH, o

ferit de comitetul prietenilor 
pacii in onoarea reprezentan
ţilor presei internaţionale, d. 
Paul Boncolll', ministrul Afa
cerilor Str&ine a spuns ca, 
dificultAtile pl'ezente sunt gra
v@ dar nu imposibile de solu
ţionat. 'rotuş, în cursul luni
lor ce urmează se va hotărî 
dacă vom avea pace sau răz
boiu. 

Plugarii se Jlhlng Că, nu 
pot plati dobânzile pe data 
scadentă de 26 Aprilie. Fiin
dcă termenul de 26 Aprilhi~, 
cade tocmai in toiul semna
turilor de prirnăvarît, când plu
garii au de fAcut chelfueli 
importante. 

Ar trebui ca guvernul sa 
vina. cu o lege, pentru amA
narea pAna la toamnă a plăţii 
dobâD~ilor. 

Boicot genel'al contra 
11lftrfurilor gel'lnane 

Evrei, din tOată lumt'a, ca un pro
test contra persecuţiilor pe cari 1. 
deslitnţue actualul guvern din Ger .. 
mania, contra lor au hotărât să pu
nă cele mai mari piedec i, in de ia· 
cerea marfur;lor gerlll&ne pe pieţe)~ 
mondiale. 

Germ3lliei, care se sbate în criza 
de azi, îi mai lipsea acest lu~ru ..• 

Evrei, au situatia cea mai frulDoasi 
în comerţul lumii şi dacă German •• 
nu Încetează p.rsecutiile contra lor. 

I îşi va afla beleaua. 

IUn popă elin 
SemIac, 

Se plânge ctam avea ceva cu 
cucernicia Sa. Poate, av~m şi, 
noi motive... de unde să ştie 
popa ... 

Totuş aşa ca chestiune, l'am 
intreba noi ceva pe du,mann.l 
nostru, care ni ... a aruncat epite
tul de comonişti. ori cam a,a 
ceva şi ~ii: -Unde era şi ce fi~ 

~~ 
___ i 

cea D sa in ziua de 27 Mat'ta-. _ Jr::
in Hrad, aproape de prefectură 
- aşa pela ora trei? 
Dacă nu,şi aminteşte o să i 

spunem noi: e la mijloc o blană 
neagră ... şi zii popo multam că 
scapi uşor. 

Miercuri sear a 29 Marile
lIJ33, in localul Ordinului Eu
nilor Templieri, a vorbit D1 
OI'. Fuchs, advocat "Despre 
alcool şi criminalitate l

' Dom
nia sa într'o conferinţ.a ş*iin

ţifică, la eMe a asistat un 
public numeros şi select, 8. 

arMat marele aport 8 alcoolu
lui la. comiterea orimelor şi a 
tot felul de boli etc, Cu date -"4.0. 

atatistice şi argumente .uafi-..:;~~ ~.:::: 
nute în parlamentul maghiar 
de DI Vaida şi Cicio Pop. 

Tiparul Tipografiei Ştirea But Reg· Maria 17. 
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