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Pilaştrii . 
C. F. R.- alai I 

Dolarul se 'clatină 
Din 30 Februarie a. c. t in Statele-Unite a incetat activita· 

-.........,., 1 tea bancara. 
'~AslăZi, cand In lung ,i lai, bân- Congresul american, prezidat de 
lue nt!ojunslfl, când pletutindeni al Statelor-Unite, tinând o sffttuire a 

Roosevelt noul preşedinte 
formulat 4 puncte pentru 

obşte.a esle împclltdş;til in plin, din 

pahaTul suferintelor. acelola t:Dr; 

trebue .să se CDnsidtu i.n Y,..,iciul. 

comandal Il printr, aceştia, organe.: 
to, C. F. R., li s 'a "eal o situaţie 

cu totul specială, 

Nu lli/Jelor, ce spUrCă consiliul, 

asanarea bancara: 
1. Pe tot teritoriul Americei se permite redeschiderea ban-

cHor soHde. Această se face de Vinuri. _ 
2. Dupa legea Glass-Steagal şi dupa legile bancllor Fede

ral Reserve se permite emiterea biletelor de banca, 
3. Sa reînceapa activitatea lor cu cea, mai mare economie 

şi reduceri 
4. Au stabilit un program pentru ajutorarea celor fa.n\ lucru. 

fk administratie - ins~clofllJJf şi Congresul da. lui Rossevelt împuternicirea în chestiunea 
financial's, cum a primit Wilson in timpul r'1Zboiullli. Ba.ncile polO inspectori/of (f se Temuneri; 
Federal Heserve, au primit împuternicirea, ca în caz de nevoie 

- între t; cu milioane, din sudOlile să. reduca acopel'Îrea in aur sub 40 la suta. 
ctltJIlalţ; - nu, ace,tia sunt, bine Pe IAngll panica cauzata de situatia dolarului şi Hollywoodul 
1ngrijiţ;. Sunt înSa cett'I()It~, colego a fost atins. Toate casele de filme au ramas fara bani, din 
rU, de slujba,i, cetele de: frrinaT;" cauza ca, nu se mai Jucreazil filme. Prin lipsa de bani ~i incetarea 
-mecanic; conductor;, acarU - can", . fabricelor de filme de a mai lucra, 72 mii de oameni, ramân 
at/ele de vtg/tt în noapte - impe. fară de lucru. I>e piaţa mondiala. pe ziua de 7 J\'\artie nu e 

... gaIu de mi~caTe chtar; şefiI de tren, I cotat dularul.
g 
I~an(a e~a1i~~!~~e. !...41'!;L",~?larul_.şi-l~vinde 

114&l1.#4":: I il aCid •• p CA., .va IIf# tel. . 
cu oten~ia incordo.Ul, a,lepl,ind şi ...... .... .. .. .• '" ..... .. ... 
t,ansmitând dispoZiţii , .. : 

Sunl aceia, CUT; dac(Î nu aş/eapta 
infrigurati trenul, U coltduc la OU! 

JIU. in be.sna nopţi, pTin pioait ~i 

v'",t, in fată cu toate copriciile na-

Svârcoliri 
tU/ii, dup./ ce şi-au luai râmas bun 
dda ai lor.. f~~Iă Sd Itie dinainte 
cu siguranţii.. dIlI:ll se vor mai in~ 

. toarce inapoi sau nUi,; VOI mai. 
vedea familia sau ba, AUI/io, cari 
pleaeJ tllfluntâ,ruI ptro dlstanţă co- : 
IDsald. tot cele stă in cale CUTi, vor; 
s'ajungă la de~tinQlie, ri.'iCcindu·şi: 

_ ""lo4ko~nQ ce au ma' scump, mai 
'. drdg: vÎNta. lOCfTUlÎ 100telt, etle 

Pământul a înt"a1- in ozo- aHa eoncepţie. Chiar În bogata 
die neînteleasa, lumea şi-a l~~l'al1ta cu. pivnitele pline de 
piel'dut axa şi tot orhâraie în ling-ouri se ~asesc destui şo

întunericul den~ a.l unei uir.e meri, c1'Îza domneşte ~i acolo . 
totale. S'a pierdut bu~ola şi S,au rasp{HHlit veşti cum ca 
toate caile IUC spre pierzanie tn G,'ecia ~'a întronat dictatura 
în aparenţă, sau cilh'a o alta generalului Plustil'as. De ce 
lume, cu o alta Intelegere CIIl'e oare? De~orientat'eH ~-a intins 
va s1lpâni destinele pamâlltu- at'ip~ ~i peste piHllftntul batri
lui mâine. nei Klade. Se vor mai d&r~Î.ma 

mai i,,,, încercate, cele cu ,iscu,; 
lm&lj!inabilt pelmanmt, au fost, )Jumea veche şi lumea noua zeii? se poate. V it Il tu I care 
SUPllSf StlCTi/leil/tlr, ule ma; inu-· se s\'A.rcoleş~e fie În apele unei bate pe!-lte tot. dAramA multe 
"',mt. crize materiale fie În apele regimul'i poli~iee, 

Să JNdteşti câtiWl n.tfu,inoti, 1n" unei cl'Îze morale. B~ut'opa 1'11- ~i(:'i vecinii nostdÎ Jugaslavi, 
vremurile duslftl tii" de copios ~ Jimentea;.:Q.. t lermania :ie 111 iŞd~ nu au scApat de ace.~ta de
~ o IfIlJrte, să cUlbtzi la tilţi salar;u În're .ioua extreme, z'iuua,ne cu IIframare. Lipseşte QOeZlUnea 
tit., • pelicit li a,a - It Iau să 
efW că, CI; că/itinili pentlu cuvdnt j viitoruJ sa. tragQ concluzii. Azi t'1ufleteasca, ~i dacă în apare»ţ. 
hotălâtor ia C. F. R., QIIlQPtă ziua, Hitter se sprijina pe tmiolleta. ; e linişte tn fund se J)lamAdesc 
cdllll GUltio, mid IlnDtUlRi, o Să c8.utilid sA ÎDăbuşe In jnterior !. lucruri mari: suprizlt viitorului, 
plăteascĂ li de acaSă, IIU1fU1i (CII. să orice Ittnd de lihel'tate, iar 1n Xu Dumai Ellrt.J,Ui se mişei. 

., fie _saţ; acolo, .~d peteu s.witJiu, .... r& lia ajungA la hegemonia, Dar ce este r&.sboiul Chino
IUJ/u . ~-.. "", de altA data. jl;adaruic! .~Jege.- ~Itll-lonez? .lod decat pl·et;eu~i. 

laM de ce, cdnd It stl«OTi ntob· . 
riie recente au Al'atat t'â un ! .JaponezHor ue-a ră ni Chiu ezi-UfWlt printle acestea CQlegiJlii dt: r 

slujba,i, intel~g' situatia 101 sptdsl' curent de tâuga există cu tot\te : 101' regiuni bogate pentru a-şi 
crtGtă -:- pe tângii că nu sunt,~ reprimariIe lui Hitler. .' I inbun.1 tfiţi SOllrt&, deci tot ur
tl~b"iti Dtlfene,tt işi SQ"'ITiCd tot ce III Spania lnc. mai p]ute,te ! .1Arile unei crize nefaste face 

.. au Ş; f)efmalUlltt pentru a li endt- fI} .. t • 1 oi;l.Jii. ..:.e llJ"'c .. t.:..reasc.lI. do"lI. po~ umu revo UţJeI, n care Şl-& I ..." H .... t... - u.a, 
~i . urwidul llialtJ ,i'" PJJ/l 10 

I.,.u.~ Df; asta foce mult. gâ.si. sfârş.itul un relÎll1 pe pmuea paşnice. 
xi/. ruinele caruia se rirliei. a~i ~ I (Urmar~ in /NI. 3-• 

• 

... e greu să fii ca minte, 

când lJ'ai ele lflcra 

Arth Schopenhauer. 

R.edaclla ş' admfBJ.~J'ClI.ia : 

C:lCE.A R.4D' .. E.. 32. - AR" •• 
Apare sdp1dmCÎJJaJ. 

Casa arde, baba 
se piaptănă 

Ca ni,te n4luci, dela wn CGp la 
, altul al contin~tttu1u;, se pJimlxi p0-

liticienii - feciorii de bani gata ai 
Rom,iniei.~ 

In timp ce diplomatii altor ~4ri 

dau socotea/ti p;nti ,i de ultimul 
gologan. Ia noi se fa~e Tlsipa cu 
banul stors din c,imaşa conlribudz 

bilului blUul La ciuM. 
Ca nişi~ tale desmlt!ale SQT 

tandaitra prin strein ,i tate, dintr'o 
sta:iune climaleric:lin alta, Jema" 
gagii politicieni dt!/a noi, pr~op~iţi 

de rodul minciunii Jor. 
Oare muntii noştri, pe cru'i Ilim: 

ei taU it iubesc atOt de muit ..• n'ar 
"Illea .~atisjact fisicul lor hi~ttt,jc, UII 

fizic de Ex .- Excelente? Nul Şi 

de ce? Pentruc/t acum casa o"Yde. 
dar baba nu se mai piapt/tnă. A~um 
lift'are Jaab" s'u tuns a la gQFcon
n'o mai prinde sâ ,'>e pitptene. 

In timp ce tara suferă op~,aţi; 

chirurgicale la vistierie, iaJă inci. 
pialld care se abal( peste t;t:pu/ 
inourat al bieJulului functionar. cOU 

nu se Va ,ti În VfÎrti : cadrul" 
cadrul dlspoDJbU. 

Cine li Îrtchipue C(j in ocesl "a' 
dm fior trece tot. (,irli ckosebin • 
cu/oau! politic(~, e naiv. E :tip' 

. însă, că cei ce nu fac pol;liai~ ... 
cei oameni ci1Uti~i cari ,;,Gu ...... 
coatele li au Josi rejractari oricărei 

tentative de procopseaM, aceia vor 
• fi ; ncadraţi ..• 

Aceasta fla fi răsplata junc!;()ne· 
rului 1W1I,~n, care ,,'a ltiul si /un. 

S~ v~m. la plinire. v"";;! 
Eli...., 

• '" f )1, 

l\legeriie .,z 

1 din Germania 
Suocesul lui Hitler s'a de\'8-

dit: cu baioneta. A bi.J abia ea 
mari atorşlri au smus hitteri,1ii 
o jumătate de papa . 

ACUB) ,. Ueutschlan4. Abel' ~
Je8" cu Hitler In frunte ..• 
Frlt:nţa şi celelalte naţiuni la 
loc de desMrmal'e vor Ulma 

I di~touul: Şi vi. pau.. ftM"8 
belum. (Dacă vf.i 8' "&eşI 
în pace, pregAfe,te-te de r. 
boiu). 
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Abonamente 
!O Lei 

100 Lei 

Se ...-or trimite 

IUlldr 

anual' 

FI' adresa depe prima paginA! 

Mica pUblicate -Prin faptul că ziarul nostru se 
vinde mai multe zile in şir acelaş 

număr. este foarte avanta,ios pentru 
un ~jngur anunt - ca durată. 

Oferte de servicia 
O sori de caritate se oferă a 

Îngriji bolnavi in familie) numai 
noaptea. Adreoa ziar sub: soră. 

Core spon clen te 
Pe aceasta calc, ziarul nostru 

aduce multumiri D lui Jenică flo
re&cu, pentru sprijinul promis, 

Redactia. 

VciDzări 
[n moda de pantofi parisieni şi 

'bucureşteni, este neintrecut 

A.CONllf 

,r 'm .',.'1' 

1 Rubrica grafologită I lize veti obtine o apreciere a ca

'racterului DL 

I : 
I 

F'enttU a ne pune în serviciul ce-

"titorilor, ziarul nostru făcut o 
: rubricl grafologică, condnsA de unul 
i din cei mai buni psihografologi. I Membru la Soc. de Grafologie din 
; Paris, 3.utorizat de Miu. de Interue 

şi Min. Cultelor, membru la Sindi- : 
,catul Artişti!or Lirici şi Dramatici . 

i din Bucureşti, Expert grafic autorizat ! 

i pe lângă. tribuna luI .. \rad, 
" . Cu succe~e În lumea selectă a . 

I Capital~.î; .. face ~!J,icho. ~n~lize ~e j 

•. baz!\ ştunţdlcă pSlcholog1cB., precl-
. zând îndinările bune sau rele ale 

caracterului Dv. sau aceluia pe care 
voiţi să·j cunoa,teţi. 

Predzeaz~ norocul, successul in. 
viaţă, relevead aplic:.ţiile intdee-. 
tu.le şi fizice. 

Prezentaţi 10 şire sei î~e cu cer
'neală pe hârtie .oeliuiată ariitând . 

sexul .i etatea. In baza acestei ana· 
I • .. _., . .. , .ou 

Din judeţ. 
PeclcQ- Dumineca OriodQxiei, 

· s'a serbat ,i in Pecica în cadrul u· 
· uui bogat program alcă.tuit de des .. 
· părţămintul "A.slra'· din localitate.' 
; tn prezenţa unui public fo.rte nume. 
i ros, compus din intelectuali Şl ţărani. : 
, Au vorbit: Preotul Morariu, L. 

Doritarii de a consulta grafologul 
ziarului nostru, vor trimite în plic 
cu scrisoare şi 10.- Lei timbre! 

l 

fjşcale, . Răspunsul îl vor primi prin' 

ziar. Cei ce doresc fI\spuns a parte 
vor trimit.e mărci postala pentru o 

reCOMandarii. 

Cupon grafologic 
No.2. 

ziarul 

Pentru: Disclet. 
Putere de imitaţie, Înclinat pentru 

ştiintele exacte. Oarecare idealism.! 
Fluctuabil. Agresiv, Puţin energic. I 

I 

Puţin viclean, Din prea multi stă' 
ruinţă şi vanitate poţi trece la În- ; 
clpăţânare. M~morie mijlocie. Puţin 

comunicativ. Inclinat spre studiu. 
Iute de fire. Capricios, certăreţ, sen- ; 

suaL j 

_ .. -- ........ . , 

700 jug. cad. pădure, 

Statului: Geduş. 

din moşia i 

OMUL 

femeea al cArul bărbat e sodit 
s'o ia pe fata cu pt'icin~ ute 
lovită de· o boală - ce o omoară 
neconditionat, - daci ml-,i in~ 
tOAtCe urma... cbiar ta altA vră .. 
jitoare .. (8e'nţelege că anumite 
onorarii ti revin.) In int«val 
de 9 ~ile bârbatul trebue să vie, 
altfel... crapă !. •. 
-~- --- - - = - - - -_ ... -~ - • - - ~ ~ ~ - ... - - ~ - - _ .. _ .. - ~ - ~ -- ~ .. - ... 

Care este rolul dascatilor şi 

preoţilor ta săte? 
Coresp. 

Din Mică\aca·Hrad 
In ziua de 5 MaJtie, Asocia-

ţia Astra, in urma invitaţiei---"~ 

primite din partea preotilor 
din l\Iicâlaca, au serbat ziua 
ortodoxiei. D. Dr. T. Botiş, a 
vorbit despre însemnatatea zilei. 
La aceasta serbare' au luat 
parte pe lânga intelectuali din 
localitate, din partea "AstreiH 

D. Dr. Pleşa, D, prof. R1aga. 
D, A. Cova,iu bibliote~ar la 
Palatul Cultural etc ... 

Festivalul condus de 2 în-" 
v!lţatori din suburbie a reuşit. 

S'a luat iniţiativa din partea 
ASTREI sa tina în aceaş sala 
conferinţe duminecale- folo
sitoare acestei suburbii. 
__ .......... __ ...... " .. __ :uP .... ___ .. __ -._ ... --

Cremene şi Amnar 

Prifliţi vitrind! Dece sunt ma, 
ieftini şi mai buni pantofii Fjlder~ 
mano? fabrica fildermann deja 6a
cău, este una dintre cele mai pu· 
ternîce industrii in fabricarea ghe
telor din ţari. Această fabrică pre-

---~. . 
lucrează din materii prime toate 

I Tăm.ăşdan, !l.~te~ici şi D. Hedeş'l 
S.,.rbarea, ta QfS,n<l t, la o"ele 6 d .. 

Comuna Semlac tiind lipsita atât i 
de pădure cât şi de pâŞUDP, faptul J 

este de o importanţa reală: folosul j 
fiind insemnat pentru un viitor in- j 

deiungat, esle adernE'llltor, cutoatecă i 
onorariul avocatului angajat este şi : 
el destltll de Însemnat; jertfa comunei, 

în timpul acp.ste. de criză. este uu 1 
gest de bogat, dar nevoia. comunei, Va li rm~ot ide'a.l.~.-:do,~,· '~ 

~. 

-

acce50riile necesare in această bran~ I m. într'o a[rno-sferH. amicală. t"stf' tOI atid <le ffi,j,re ca a simleÎmpi •. 

şe. Incepând dela cÎriz, şirete, hâr- S'a angajat totuşi, după discutarea 1 

Primesc la redac(ie câltVQ rHndun----",t 
pentru micd publicitate. 

t d i b t t 
't" i f ] amânulltită a modalitatilor de plată. 1 

ie e mpac ea, precum ŞI cu 11, Hăderal. La pre eetura u'. ' 
tiI F'ld ' Vom reveni mai pe larg asupra 1 

toate se ucreaz,. ~ 1 ermann, 1 detulni, s'a prezenta o comisie, i acestei chestiuni. 

Domnul a uitat să trimită şi ceva 
pi'iriilute, totuşi CdZU! lui fiind ceva 
a parte, ii acord un loc "sine
cura--, şi reproduc: 

Aceasta-f dA pOSlblhtatea Să con- 1 compusă din 50 persoane, pen- . 
cureze celelalte firme. La reprezen- 'I tt'uc! s'o făcut contestatie contra Un consilier comunal. cere oprirea 
taţii Fildermann, se pot cumpăra ,constituit'ii consiliului comunal . , 

. dela eei mai splendizi pantofi feme- 1 ,i contra primarului de către ; antr.ename,ntului de fo.olbal, ,dlll faţ~ 
La rubrica căsMorii-, 

11În:1T şomer intelectual, simpatic. 

siirac Ca $i cuiul 1n perete. do,esc 
căsătorie. cu domnişoară ori vădUfJO 
bogati, _. fie chiar in v/irstă şi 

ur6Hi. 

eşti până la cei mai ieftini bocanci I fosta comisie interimat'ă. Dela ~. utlel ,~rucl de pe pla~a ComuneI. 

birbăteQt', . . d t l' , . t ă A • I Pnmarla va lua măsurile necesare 
'( . 1 JU elIa a comunIca c maln: 

Din acea~tă cauză, toată lumea:. tându' se contestatie în contra I pentru a opri pe tinerii sportisti, I 

C 
ac. de, a mai bate cu mirgea pe Domnul :. 

'cumpără la JI. O,. .. IV, din Str. : botărârii delegaţiei consiliului 
J Brltianu. in Palatul Minoriţilor. ' judetan. privitor la constituirea Hristos in tinichea şi pe Dna Bieber : 

: consiliului. Intreg dosarul s'a in ... ceafă. t 

Adresa ziar: "Şo.mer de lux"" 
Vremile sunt grele. Dup(~ scris 

graJologul nostru a "caracferiZdt 

bine pe acest tânăr. in foi cazrR---~ 
cred că tia fi un so~ itleal". 

Dela "Asociaţia Absol
venţilor de Arte şi 

Meserii" Arad. 
Duminecă 3 cor. membrii aso-

, inaltat comitetului local de re- i 

; vizulre. , 
Primarul contra căruia, s'a 

făcut contestatle, e simpatizat de 
: popor. dovadă e numărul entu· 
; ziast al acestora ce au venit la 
; Ht'ad să-\ sustină. 

ciaţiei noastre fiind adunati intr'un 
număr destul de mare~ după cetirea 
proct5ului verbal Încheiat in 'şedin-: Tot comisia de mai sus, a ina: 
ta trecută s'a discutat diferite ches- 1 intat o jalbi, autorităţilor şcolare 
tiuni la ordinea zilei. S'a hotărât , contra Diui David finton Înv. 
in urma cererei de· către Centrala ~ dit' care este un tânăr care ia 
din Bucureşti. să 6e trimită un tab. parte activă la toate mişcările; 
'Iou 'cu toti membrii asociaţiei, fără politice şi comunale - locale
'de serviciu. ,i nu se poate să nu si câştige 

Adăugăm: Referitor la comuni· du,mănie, prin acest fapt. 
carea O lui Ţărău Ion, unul din Hdversatii dinsului fiind ma· 
fruntaşii acestei asociaţii, vom scrie jodtatea comunei pot să-I descrie 

.. tll numărul viitor un articol, Inlru. In chip ,i formă; cauzindu·] 
cât acest fapt meritA. un interes cele mai mari neplăceri. 
deosebit. .. 
, Pini atunci aşteptAm comunica- Din 5emlac 

. rea, feferttoare la rAspunsul dat In 
aceasti privintl de, laşpectoratul 
Muncei. 

Red. 

2. Martie. In şedinţa consiliului' 
comullal, d. dr. UTsutiu a făcut pro-: 
punerea si expropieze 500 plni la 

De-ale vrâjîtoriei 
elin Secusigeni Elia zar 

Ca prefitundeni, naivitatu· ... --." ................. ---... -~ ... --_-..-----~-....... --_. 
pt'edomină. şi in maasa popomlui i Dela Asociaţia Mesel'ia,;for 
8ecusigean. Fanatismul atinge tn ! Români, din oraşul şi jude-
aparenţă margini însemnate fi '. tul Arad. 
superatiţia este în culme. !=li azi, I v Ca răspulls telegrameice i'a ex-
decântecel~ jeacă 1'01 important: pediat l\\inisterului Muncii, de a· 
În viaţa medicală. - (a băboŞl-' . ceastâ asociatie~ in' ziua de 26 cor. 
lot ... ) şi "facem. pe dată", in că- " s'a primit din partea D"lui Minis
sătorie.. Iată ce ne t'elatează o ; Iru, următoarea: 
Nmee pricepută: Ca s~ .. ,i facă! ,,' ~omnule Pre~ef.~,J~te, ~ ". , 
pe dată, O fată mare,' trebu~,: M~,ţllmesc Asoc.aţlel meserlaşllor 
t' d ~'1 ă i f că ,romani pentru' frumoasele senti-
Imp e n~ua. ZI,t •. s ~ş a .... : mente exprimate cu o,azia adunârei 

treaba mica mtr un 01 in anu· , generale şi vă rog a fi Încredinţati 
mlte condiţii de positie •. , apoi! cA voi sprijini intotdeauna pe me· 
Marti noaptea, (timpul a fost cal· i seriaşi români, 
culat.,.) la 12 ore se aşează olu\ : Ministru,' 
sub born, j se face un foc atât·, (ss) i) R. loniţesc;u 
de putet'nic, incât olul să poc;. ; D sale Domnului 
nească., Jn tot timpul se' de~ r . Ionel filipa, ~-;:~ c~'" ;" 
cântă, sub bOTn, sub grindă, In! PreSedintele Asociatiei Mel>triafilor 
put. dc. - Când olul • pocnit. I ARAD. 

l2 ~ z: _ , Pl. 
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Miresme pentru: 
D. Gh. Călinescu 
Comentarii asupra cărţii: 
Viaţa lui, Mihail Eminescu 

Pe 8eama cdr(iwr aprinde 
'"' noi, S6 fa~ 'lin tambrHâU 
ditirambict infiltrat în spiri- : 

~- tul etnic al 8criitoru~ui con-! 
vins - Pllcr1tos, de intel.ectu.l" 

cititorilor. 
• Fiecare pus in fata ut~i. 
---"~rti o laudă punii-ţi face. , , 

.. poftit de citit. Aceasta este o 
,poZitiet'i a cartii, dela ea nici 
vo)'bă să abaţi pe cei mai I 

.Jfudti scriitol'i. 

Demm traficanţilor de U
terll este: ol'ie,e mirt .. h'ebup· 

. lansata, pul.huul eititor e : 
puţin, deeÎ trebut' lStÎllUlllt 

Vr1n oS8neh~ (·:iuti.te pc 8n~ 
,coteala cărţii. 

îndeosebi ti llt"rll (H' lO.tHdlo~1 

etc, 
Iatli însă ce află un Nnr')' 

studiosîrt cartea D-lll i ('ă

linescu:, . ' "apoi scoase Ve
volverHl din bltZUnm'. hotărât 
să se tie de CU1' (1nt, Gl'.ven
tI"ra, care se afla pe arow, 
fu cucerit numai decât de 
aceastrj idee fi, prudent pro
puse poetului Sli meargă Îm
preunl1 cu trăsura la Cott'O
ceni. unde din t.uet'CI'idl'r" 
regele nu, se g(1 Bea" (pa g 4 0-; 
dela râ ndt~l 18 de sus./. 

Aut.Ot'uZ Cd1'ţii nume,~te lle
noroctre fapt'ul ct, un biet 
alienat, care a fost odată 

Eminescu" n'a putul .'>Ii omoa-
Print-re cdr{ile puse pe 

-re pe regele unei ţll'fi abia. 
piaţă Clb mult fast, se Humă- ~ 

• 

şi analiza portretul lui Emi~ .. 
nesClf" fsie) 

Vom vedea În !.~iifOI4, dacă 

geill~~. romanului 'NI ti mai, 
tacil pentru D. Câlinescu, Sa 
spert'tm ca da, 

tliazar. 

Frântură 
In ,(itunul dUfnii 
Unde lumina oco/eş I 1', 

Stii fldm,1ndul 
ŞI impleteste 

,Mersul vremii, 

/h \J(Îfiejul 
Ce POQftâ cu sme 
puzderU (((sprate. 
I-se rM,tce.;te g6ndul, 

- Şi zarea pr[Î!lIItii 
, li face 

<.~ 
Un(, cu p,lmântul. 

/' Depurte 
In vâ't~j 
LUPlinG· se rus!"inţ,J, 
Durerea () pt,inge, 

Nathan, 

TEJlTRU 

Publicului iubitor de fru
mos, i·se anunta teail'u select 
- speetac.ale de mare ţi
nută, __ ~h_~ _________ W_~~_"_·4 __ --
Svârcoliri 

(Urmare din ,aII. l-aJ 

~ America se lupta.. .. cu 
dolarul. care nu mai voieşte 

S8. trtl.i!ls~t\ la yechiul lui curs, 
Numai vorbim de Ru~ia. care 
de caţîva ani îşi tr'ansformB. 

tot sistemul de guvernare, 1;8 

noi domlle~te peste tot pe lA.ngâ. 
o criza materiala. şi criza mo~ 
rsia, Oameni nepregatiti şi fa.ra 

, în{i)'illatii, 
,-ă fi "Viea(a lui EminescU:, ln ziu~ de Ix Martie, aril.-
de dl Gh. C((Unf>scu ___ cm'e Din acest fragment, vre-cum dttllii wr avea phlcel'e,~ să 

I scrupule de conştiinta se impun 
pe~te noapte cOlldueMori. Şco

lile 110a8tre~ din punct de ve
dere morai numai au nici-o 
valoare. [Il fiecare HU pun pe 
piaţfl mii de diplumaţi, cad 
aşteapta. o paine, dat' zada.rnic . 
Funcţiunile publioe sunt ocu
pate de oameni certaţi cu 
şcoala, puşi aci de clubul po
litic, hu' elita intelectualilor se 
macina în lupta cu mizeria. 
Nici ll1ullcitol'ii mauuali nu sunt 
mai favoriz!1ţi, şi ei se sbat in 
cea nmi neagra mir-erie. exem-""S, 8"'l'l"es, !:i din alte p'h'(i ale c,il"'tii *)' '1 t \' 'ese' după acest a,~a... '4'\.'V r~ aSlî-lte a l'epl'ezen H Ul Il), 1 

t t t mult e.J-.... ,! se t'ede cd D, C"ZitlesC1(, Î,,~i M. _1.' 1 de P 1'01 u svânw pes e o H,f... "arLBlza r a, 
îndreptându .. şi pasii spl'e că- iube,~te prea nmlt el'oi deseri· în turneul întreprins de al'-' 

pilh"' ..... l'Ul*;~~4.:j) QJI ,,""It __ ~~~. 7,-~l,!,-l}y.ud~SP)'e 8:l:biecti- ti",t.ul Tuny B-îd.a~di'a, ,:-;a,l'hit-, 

plul' ni-Iau furnizat ultimele 
mişcari muncitoreşti din ţara, 

cllri s' au tel'lllL at cu cadavre, 
r vism. deC'f, are un std mutt~ 'tOfrt peste tot. \i or mal .luca, 

Of' dar sdvedem ce '~" . prea difiCil pent'l"u obiedivism, 1 l~net, Tă:a~u, ,Nell):. Sterian 
-Bpune cartea care l'a ridicat care ar trebui Sti predomine l ŞL al\l artiştI Şi luh:4e con-
a sa d,'ntT'odat{t sus de tot. J~ 't' f' sal'l'ate. , IIU un C)'l, te -__ te e.)'pwnerfla 
-. D. Călinescu, 8cr'ie itI, post facut~t chia)' cu: Înce1'carea 

, lata acestei cărti: .. De aceia de a scoate d'in naratiune 
ne sim,lim datori să (Mm 

OI) Iti!::r;i J~ ex, la pal(, 70, -" entusîasmul 
unele liimuriri cilitorilm· ,~i Cred şÎ eu' 

Organizarea bibliote-. 
, citor Săteşti 

In 11 Februarie a, c, Societaz • 

In curând nt yeni in 
Amd, trupa Alhambra, despre 
C!ll'e yom yorbi în numill'ui 
viitor, 

Toate aceste nu sunt decât 
svârcoiirile unei lumi in lupta 
cu prejudeeAţile unui trecut. 
Se dimillHt o concepţie iu
vecllitll. ('~\ 8lt, se ridice o lume 
de munca, de cinste şi de 
adeVăr. 

- ....... 
0<. tea 8criitorilor Români a dat un 

banchet in onoarea d Dem., 
Gusti ministrul instrucţiunei. In , 
toastul tinut,! d, ministru vor· i 
beşte şi despre .. nevoile cultu'- il 

t'ale ale ţărănimei ,1 p\"econizând 
lnfintarea unui oficiu, de cum .. t 

părate şi dlstribulte a unui nu" 
măr selecţionat de opere pentru 

Interne nu apt'obă bugetele co" a cărţii. , Prin acest sistem Ministerul 
munelor dacă nu prevăd sumele. Bibliotecile comunale, numai' lnstructi~i nu va suferi nic1"0 
necesare pentru fondul de bib- aşa vor putea fi utilizate dacă i cheltuială. ba ce e mai mult, in 
liotecă", ficeste sume - în ca- 'învălătorii, încă depe băncile scurt timp prin controlul tigu
zul când legea ar fi t'espectată şcoalei, vor înftltra elevitor din 1 ro. al bibliotecarilor din reşe' 
-~~ pot da fondurile necesare ultimHe clase primare necesita'" • dintele de iudet. aceste bihlio~ 
pentt'u creiarea biblioted\ot' să· tea cititei continui~ şi le vor a· i. teci vor putea functiona în cele 

t :: 

t • 

teşti, răta utilitatea materialului aflati mai perfecte condiţiuni, 
In fiecare oraş, rcşedintă de în ~ib\iotecă, care le- stă la dis-; Ofi' 1 d t t' t' ~ IA 

, , '" ă ~ i ClU e 5 a 15 lea genera 
judeţ. există câte o bibHotecă, pOZiţie, Numcu prin aceast Jtl: I p t t . t ~ • t • , , _ , \ en ru ata In reaga ar m ta In 
publică, care ar putea face şi flltrare continua ŞI desvoltărea. O t' ţ D' ţ" G 1 

, . ,le mpe In a lrec IeI enerA e a 
oficiul de selecţionat'e. distribu" gustulUl pentru Cltlt, se va pu: I Ed t" P 1 ' , , . ucallel oporu m, carti!: prin 
i1'e ,i organizare a bib\iot~cnor, tea ajunge la resultate mu1tu- [ 1 1 't t ~ , . ot'gane~e sa e eX15 en e m ptl:" 

intreg întinsul ţării. • • săteşi, din cuprinsul judeţulUi lol', . mltoare, " t t 1 d' , . . .", : zen, ar pu ea pune a lSpOZ1-
In statea actuală de criză a:' Fondmile alocate. in bugetele In blhlloteclle dm orase reşe. I ţ' b''''l' t 'i d' l 

't t t . . 1 • '1 d' d' d b'b1' " I la lv 10 ecar) or In orate ere-
'5 a U UI nostru, crCIArea ace UI : comune or, pentru aceste biblio- Inţe e)u et, 1 rotecarll sunt d' t l d . d t ' t f"t 
l:lifldu şi mal ales cumpărarea e teci, ar-trebui centralizate aiCi' licenţiatl in litet'e, cati au mai. şe mie e e tJU el' msdruc u e 
.1- ă t' d ~t Mi' \ JId f~ , 1 d" b'bl' : necesare pen \'u coor onarea ~ c tie ca re mstetu n, - puse a ispozitht biblioteca- acut ŞI une e stu 11 1 10teCal'e e t' 1 l ' b'b1' t t . : ma el'la u Ul 1 10 ecar pen tu 
$tnKtiei apare ca o imposibili- rilor din oraşele reşedinţă de ficeştia. sunt tn măsură, de·a .• t t ă 
.... t . d ţ 1 ~ d ' 1 t' , . . d" .... ib . I w:t teaga tar ' :t:A, e. JU e. - anua, avan aceştta 1 se eC1lona, orgamza '1 lSu Ul, 

PentC'ua afuta totu,i ,i a nu toată latitudinea tn inzestrarea. materialul necesar pentru biblio- i Prin simpla respectare ,i ap
lăsa in plrăginite o Ideie atât cu opere alne anume pentru : teci\e sUeşti, conformându se 1 ticare II legii existente fid noi 
de bună,' s'a~ 'putea ajunge la popor. locului unde sunt situate co- cbeltuieli din pat'tea Ministerului 
· .. nultate cu mult mai ))1' .. ctice 8etviciul de bibJiotecari in" munele~ deci le vor trimite nu- Jnsttuc:Uei. am alunge la aceleaşi 
-1)e o alti cale mai Simpli. comune. făcându.se de invăti.tori,: mai cărţi utl\e penttu acele te- 'testiUate - dacă nu mai bune 

Legea pmku c.ngantza\"ea btb- acqtia~ ar primi, dela, centru. giunl, Hceste biblioteci trebuie! cbiar - pentt'u delţeUnirea ().r 

liotedlor şi muzeelot din 1932 toate instructiile ,necesa.1'e pen-' si cuprindă cărţi pentru pOPot': gOl'ulUi atit de pir.igSnit al cui· . 
la an.:S spune: "Ministerul de tm o ~ună Ingrijire şi dIstribuire ,i cărţi pentru cit1urarH satdot, : NuUzăril masselor, 
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Glasul unei femei 
sărace 

Primim la redacţie: preotul 
rom.-kat. Mayer IOHD. din 
Aradul-nou, taxeaza un extraR 
de naştere cu 60 Lei, In timp! 
oe la notariat, pentru acelaş 

JDcru Be plăteşte 29 Lei. 
Observam ca. unii preoţi În 

Joc să mAugaoe pe Săraci i-i 
jnpueac. Nu-şi tnţeleg menirea. 

Pentru o femee sAraCA ,60 
Lei, reprezinta. douA zile de 
lucru, pe care un pl'eot i-Ie 
• mulge in doua trei minute, 

Evenimentele 
din Grecia 

S'au succedat În câteva zi· , 
le, fn'nd intorsături peste ... 
GeneraJul Plastris, care la UD. 

moment dat se visa stapâDu] 

Greciei. e amenintat sA facă 

pe puscăriaşul. Noi ca ostili 
dictaturilor, i-am dorH o ispa
şire cât mai coreclionala. 

Generalul Othoneos, se do- ' 
vedeşte om al ordinei, condmJ 
de liDia indicatA de masele 
poporului. 

D. 'V. Madgedru 
A început sa bată în retra

gere cu proeetul de lege pen
tru fipli<>Mea cadrului ftiRponibil 
al fUfletinnll ril OI'. Totuş nu e 
sigur ea funetionarul nu va 
suferi mulre neplaceri. 

Cn luCl'u e sigur, d.lCt. 
cadl'Ul Y<l fi realizat nici un 
functionar român nU:3e va 
mai ohtine deJa politica
toti cjn~titii îşi \'or ::Ichimba 
pHI'UI. Bine ar fi ea, dupa 
cum se anunţa in ultimul 
timp, domnul .\1i.j~tm al fi
nantelor ::'Ia renunţe det'initiy 
la acea"ta eÎopartire a unor' 
drepturi cil~tigJte. 

Cifra viitorului buget; Luui:J() .LrfarUe va VQJ'bi 

S'a fixat definitiv la. cea i la Palalu,l Cultural D. lOM 
,iVarin Saduveanu.. Incepe la 

22 lIlilloane. Este o cifrA pe iora 9 _ subiect resm'vat. 
care gu vel'llul o oferA s'o; Arădanii vor avea fericita 
exploateze in condiţiuni nor- ocazie .'3'( ascu.lte pe acest 
maIe, ducând-o Ia bun sfârşit. i distins scriitor ratntÎ"" 

SPORT 
, _ n 

AdulJarea gelJerală ordinară a 
societăţii sportive " Virtutea" 

Dumillecă, 5 cnrrilt, dela orele 11 I tele so~ietloţii. carf!'! se referi la nu
,i jUDtate a. IW. a a\'ut Iv -:' Intr'una m;irul m>'mbrilnr din comitetul de 
din Salele Call1inoului RO!tlh, adu., co.ducere. Atît, punctul 3, olt ~i I 

n8n~. generali ordinari a soc. lip. ' puncluL 4, au fo~t votate in un.ni- ' 

"Virtutea", la eare au participa' ma- mitate. 

joritatea membrilor. 5. După aceasta, preşeeintelt! a-. 
Pre~edintele ,ocietAfii, dl. dr. Liviu; ratol că, a expir.t mandatul pentru. 

Moldo ... an ad\'oc:lt. dupAce constat"': cilt a t0"t ale". prezinta demisia tIU' 
el ftlajoritatea membrilor este pr ... i trt'glJlui c~lllitd )Ii roaga, să lIe pro 
zentl, decfarl ,edinţa deschisA ~i se cedc:ze la alegerea noului comitet. 

trece Ja. program: S'a iăcllt alegere. lloului comitet. 
1. s. cet.e~le proc.sul verbal din Pn~lil!dintc OJlorific L. lioldo'la.n, 

~din'. precedenta. Jar(1ledillt~: llr. Ivau Bin.e,iu, Direc· 
2. SeoretaruJ genl'TolI Oi. L. T~ i tor SpQrtiv S. Dragoş funel. llj'JÎ E. 

mqţlan raport..,ază despre .ctivit!tea j l'iluu., îi mulţ.umÎQl pentru sprijinul 
.Jlului fltpira.t. ; blflc,iC (3000 lei) dOl;1atl sucietltii. 

3. (Âflirea ,i aprobarea bilanţului I pentru acest CrulDOs rest a. fost ales 
pe anul 193~. , I •• mbru fgnda.tor ti patron al soci~-

., "Iodificarea c.rt. 27 din !It. It .. • ! tiI,ţii p~nh'u totdeaunll.. 

Ţiparul Tipoerafiei ştirea Bul. Reg. Maria 17. 

Fir 

D. A. C. Cuza. 
Inviorat de succesul Jl.it

leri-;.tilor, spera ca În curând 
va fi a[.tltm'i de marii lui 
precurSQri iV usojitti 8;, 
Hitler. ambii mai noroco# ~a 
D-sa. Ţotu:~ un It4cYlt-1 ruade 
pe D. A. C. Cuza: # .Jluso
Un,i ,~i Hitler sunt ttulpite· 
mai timu-e, tot~i . . : 

In consecin(ii un ziar t'a 
face inflatie siiptiimdnal pe 
p-ia(â. Cu litere ro.)"'ii )nari, 
atilmţ'l unicul seop: dictatura ' 
*i moarte comertului român . 

Dece creşte Mut'eşul: 
Topirea zape~ilot in Araeal şi 

adWlarea apelor de ploaie din u'li~ 
mul timp au cauzat crel/erea MIl~ 
reşului. Această creştere este nOr

mală, 'În raport cu anotimpul din 
anul austa şi cu topirea ziipecilQr. 

Creşterea. care Se pare brusc'l proo 
viile de acolo, că temporafura care 
a fost acum 5 zile sub zerO s 'a ur
cat aCl1m la 6 rt!speciwe IfJO. Con
Jorm grajiconului ÎnIQ('Jnli de seT- ' 

viciul lechnic al Municipiului, apa a 
crescut in felul următor: R Martie 
eri la 12 ore "78 mfr. 9 ora 12 a 
{osf 1.'" 4 mir. iar azi la Ora 8 
2 06 mir, fatil de maximumul cre,'- . 
"r~i opf"i din În 7 Aprilie 1932 
cur~ a lost tit! 6.18 mtr. 

Se a,leaptă creştere nouii sem
nalaiă dela Alba:/ulia, o jumr,tale 
de metru. 

Toa/li alarma, ce se face În le
KrÎ/ură cu crellerea Mllrt!lului, se 
datorează stdrii de spirit a multimii 

• I 

cauzata de inundat ia de anul trecut. 
Aceasta cleştere t!şte prevăzută 

aproape de 1CQrmal şi nu pre~illUi 
pericole. 

Pentru invăţător. 
In siptămâna tu,ută s 'au în

ceput inspectiile speciale. la în- . 
văţătotii, cari vor si se supună 
examenului de înaintare, gradul 

OlHJL 

La Palatul Cultural 
D mniMt!(),j 5 Martie a "V0r

bit Dl. praf. M. A. Bot.. 
A vm'bit bine, tQtuş tU data 
aceasta ne vom opri asuprtl 
altor an,ânuKte - "'micnioK 
cari trebuesc curmale, 

Cineva care nu are de 
lucru, c.'âcănea;ll perde16k 
miirgina.,ţe - din pal'tea di_ 
ddrât a sceaei. Îll timp ce con- . 
fe)'en(iarul vorbe,~te. 

Aceasta sia rep6tat~'; alU 
d,'ţi ___ e timpul 8ă tnceteH 
aceste milsdtrif!H, 

Pedepse 
Marţi în j Martie a. c. in 

faţa Secţiei ll·a Tribunalul 
Arad, s'a desbatul un proce~ 
de tâlhăric. Aruzaţii Luţai Gh. 
şi Crucea" Petru, din Pecica~' 
tn noaptea de j8-29 Oct. 
193:! - au chefuit împreună. 
cu lezaţii: Dayiri :Nicolae şi 

Popita Gh. din Bodrog - cari 
aveau 3000 de lei asupra lor. 

In timpul chefului, primi au 
luat la batae pe ultimii şi iau 
jefuit de bani.' 

Din partea apărării a pledat 
D. advocat Lazar Roman, care 
punAn(ifap'uJ. in ·_·sea~ 
-- ci upa o :-iusţîuere [rumoaSj.~ 

a reuşit să reducă pedepsirea 
acuzaţiJor numai la 6 Juni in
chisoare. La ce duce beţia. 

Cumpdratl la 

MEISC 
şi .IlDLER 

articole 
de caWe p.nmd 

Muncitoriidelafabric.- ' 
~stra din "rad 

JJ şi al cărui terment, a foet pus Sunt foarte. Îngrijorati de 
pe ziua de 20 Martie, dar care situaţia subred. eare-i poate 
t~fmm s'a aminat cu incă 12 da tu ghiarele şoma.jului MI 
ZIlt!. Jnsp~~tiilc aceste spcc~ale ! decurs de câteva minute. Â-
con.tinuă ŞI m întreagl $lptimana l' • , 
acealta. . nuntarea nu se mal {&ee eu l' zile, Clupa. cum prevede 

Preţurile cerealelof pe piata· lege-. b.()Jltra.telor de DL~e •• 
Ph'.~ Vineti to Martie a. c· n. decl.rA un muneiWl,. ci 
Comunic4t~ de Camera de: 11- i si~plu te anu.. ti lJ)omea~ 

gricultufi firad. leei 
Grâu 610-620 lei. iţi poţi lua bagajul sA p . 
Orz UO-2ao lei. Prin acest procedeu SUDt 
Ovia l5O-260 lei. loviţj mai ales muncitorii ro-
Porumb 160-110 lei mt.ni, care ln aeeaati, fabrica. 

; . 1 ~ • au prea ,Uţill sprijin ~ doar 
Abonil.ţi ~i.l'lll: pela directori, dar pină 1-. O M U L D-zeu, te papA ~tiD~i.· : _. \._. 

Oirant re"ponubiJ: Dumitru Roşl,l. 

au . __ • ,iASa. . .TFk nE sa 


	Omul_bw_006
	Omul_bw_007
	Omul_bw_008
	Omul_bw_009

