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Bagaj de drum ..• 
Un om când porneşte cu 

pas bine Boăsat pe lărâna 
"drumului ce-i trezeşte poftA 
de-,g,&,K:ă. ft ....... e sfieşte să 
facă anticipat o inleleeptă 

>('- privire asupra ihnerarului ce-l 
, ispiteşte. 

Noi ca omul ce pleacă la 
drum, sounem răspicat: vrem 
să dăm o mână de ajutor 

.' tinerHor'fărâ de sprigin. să 
sustinem pe bătrânii cinstiti 
şi să facem loc in coltlanele 
I'lOastre. unei priviri stridente 

, asupra răului. 

2. Lpj expmolarul 

Flăcări. . -
Reichsltl~ul g·>ţman s'l'I mistUit 

in f1t1căn. t: oo~rrt lu Hltl("!, Colt' 
până PfI era ve~ett:lriaf'; azi în 
C' iS de IrHnsformare În Cl::lrn'vor. 
CanceltHul H Iler vrea 86 fl:lcă pe 
dIctatorul In Germanirl. E un lelen 
undf' nu prinde Germanii sunl 
otlmenIJ CIVlhzMt. şi mei del'âr o 
turna ne OI rwcuvânlAlo"re Oe 
altfel l'}tIIă lumt"a otle că Htller 

esle un col1"lc pesle pupăză -
GOf'Tinj;! cere dlspt>rat ajutorul 
popull':lt el pentru mentlOerea ordi
ne., Ch!ir şi ... lunCI când jumălale 
din ~opulBtla inlleagă eSle contra 
lor. 

L-I Urmtt Hrmei care mRi era 
rostul Rech~tdgului. dacă repre
zenanlul nl'lliunil este robul unei 
dlcll1lurt. 

Simfonia "tristeti. 

!JJEi.O!:; I 
5 MC\rtie 1933. 

Omul să fie bun, nobil. 
generos, să muncească 

fără răgnz pf>ntru tot ce 
e drept şi folositor. 

GOETHE 

Redltc,la şi admtnlstro,la: 
C~LEA. ~A.ONEI 32-- A RA-D. 

Dece 
$omează Arădanii ! 

Inspectoratul muncii ar putea 
să dea o solutie frumoasă, pentru 
reducerea şomajului în oraşul 
nostru. Acolo însă, politica e alta .•• 

Vorbăria este in contra- Un popas În stilul, unde ai ve-

dictie cu felul nostru de a zul pnmttdMIă lumn-t sONt>lul. In 

fi; fapta este iSPItilo8fe şi locul pnn C'"1Te tiI hoinădt. câlltal 

rodul ei vă indica progra- sau plâns. in "n,i frugpzl tii copi-

torul la f,ecare pas. iar in .drumuii 
6f'p..;la IU~lJ bru al f.· nomenelor. ni' 
meni nu se tlvânlă Deste ~ ~oismul 
proDII u. pentru sflh g. 'rd..,rea celor 

In timp ce şomerul orădan 
crapă de foame, populalia satelor 
inundă oraşul_ ACt-ştia pot oferi 
brate pe un pret de nimic, multi 
dintre ei fiind cu situatii destul de 
fructuoase prin satele lor Dacă 
din curiozitate cineva pândeşle 
puhoiul de lucrătoare ce iasă dela 
fabrica de textile, se va conVinge 
de spusele noastre. Nemtoicile din 
Glogovat sunt într'un număr atât 
de more· .. Cine e interesat sd 
sustrnă pe aceşti exploatatori şi 

răzvrătiti rn contra a tot ce e 
omenesc 1 ... I t lârlei - t.t:olo, unde astazi CH mu nos ru.· b l' r I I 

Tel pe enn Ino t'nSIV e ~,ffWOfl 
-!. -- Se vorbes1e... dp

sore.9 ge-. p{' 1c'1:::8 zidu i t~ emt:'~l.'t -'nt'J. 

1 ner8~~.~ .... -to ....... a;nrru"ui pr8~n'c, pro- I 
fl!iu8 răului, de poftele dră- v~că rrmtnlsct>nle, fllr ge după I 

CMrI ne eU rămas cel putin in 
c&bI!4ul 8t unsP(t'zeeilea, ,'ici bol. 
i),·W. ::: fyipc:-d mc,r1IJl.lr[·le l.~siti 
de cel mai mIc ajutor din mdă 
cel vut1n, riesredăcinHt' ai vÎetii. 
gloi"ll ct': se Hgtllă de ce pot şi ceşti ale furtului. Se spune sme. n~sIHlgle:. shngher cum t~ 

d . v t· abatl cand nlr In el. ur.T!·S veZI 
~~pr~ oa:nem. ca. sun CIn- peste vârfunle C'lp-icdor. fâlfa.od 

stIti ŞI hotI. E hmpul ca omul in tldierea vân ului o mână in-

cinstiti să-şi spună pAsul. vizibilă cu un văI ce-şi S1"lVUTC'HZă 
iar hotul să se îndrepte Îna- CtlPTlcli!e fluturându-I. acopt'rind 

Înte de a fi demascat. şi descopermd 'reolitAtea. ct-·li se 

. Nu vrem să distrugem vi. oferă imaginativ, încă apusul unor 

talitatea, ci V'rem să punfi- Zile maÎ aspre. dtlr in tol cazul 
mAi de.nne Esle Rcolo ca pretu' 

cârn putregaiul răului. tindeni o tristeti in văz'~uhul. ce 

-- La răspântii se na.sc idei rămâne Îngrat fată de 'obh~ sfor
' noi. Fiecare !:ii spune cuvân- tările nOftstre, tnslete pesle ogo •• 

~ul Si este ascultat. Drumul rele pesle ('ari şueră năvfl.lnic 
drept va fi ins! bătătorit de de~interesul. tristete În brazdt.:le 

I b ce nu se mai ară. decât doar aşt1 
omu $U iediv in frumos şi de mânluală _ În fine tristete în 

obiectiv În rău. preocupări, tristele pretulindeni. 
Conduita. noastră nu va fi 

nici modestă nici revoltătoa
re. Felinare atinse vor apare 

,t În drumul nostru, noi le vom 
, aprinde penrruca sub lumina 

~or, să nu POată păşi hotul pe 

Rămân cu toti În aşteptarea ce 
înfăşoară tainele ce·i inconjoflră 
li pe cl'lri nu se oferă nimeni ca 
să le deslege. 

Griji multiple. eu de rezolvRI 
cu toti, fiecare 8ctivftlză intr'o 
neincredere ce sa infiripMt CAm 
de mult şi care se mentine încă cu 
vădite tendinlt> de ftccenlare. bar. 
Cit nl:lufragiaZă în larg Oi cu co
mandantl in lipsă". 

apate1e-unui cinstit. 
Nici o culoare polltică nu 

ne interesează, o judecăm 
după fapte. 

I Omut trebue să fie bun şi 
f: . viunci indiferent de regim, 
I se va IVI pentru el binele. 

~ Acesta e bagajul nostru 
, de dram, oricine va fi cu 

noi: ne va sprigini. 
Ecce Homo. 

• 

Unde se va oripi? Enigmă. Ce 
ne va oferi surprizele de mâine 11 
Sunt preocupări deplesatt> de Cl'lri 
se feresc cu toli. Cfl să le infrunte. 

Inlre timp. de toale părjile. 
baricadează provincia neajunsul. 
perspective sumbre-ti rElzervă vii. I 

oriunde. flăcări ce trFlnsformă ho
rele in bărae şi chiu lui in cutii ... 

Pl"nează p.·sle tot. politiCii. in. 
IAtu' ând loale celeltiile nevoi şi 
fiindcă vistlt'ria tărli, e imaginată 
ca ugeru} dela VCtcă, toti d/"lu Itw 

cOHle să prindă măcar a tătă da· 
că cumva din nenorocire ajung 
atât de sus, in ttpropl~re. Văd 
bietii oameni, pe semne, că ori
clOe li ajuns od'ită acolo şi a 
agonisit pentru toli descendentll 
Şi nu j Doli convinge de contrar. 
văd ei doar cu ochii, cum unii 
merituosi Îsi târăsc draga tinerete 
băIănd la 10tile usile ce le·au 
fost închise de cei cari au ştiut să 
aibă proIectie. Nimeni· nu (TIai 
crede În muncă. cinslilă, când 
alâtl8 altI sunt trecuti îrt legt"ndă 
că şi au făcut palale dmţr'o sim. 
plă trăl'Iălură de condei B.I~mlul 
ace~la odntă public'1t. va fi dda 
vorabll tuturor factorilor ce s· HU 

peJindat pe la Jocurile de răspun. 
dere ca indrumălori, lransformân
du·se acolo apoi brusc in sperlari 
cronici. 

E doar Urt dureros şi CraRic 
spectacol, la CAre râde încă cine 
mBi poate, per.lrl'că fenll de vă

zul lumii. multi oameni cinsti li ii 
sinct'ri: plâng. 

Ioan Ioan. 

Textila plăleşte un brat de 
munCă, cu .30 . 40 It>: la zi! 

Mai sunt şi alte fabrici şi in
treprinderi cari urmează aceiaş 
politică. La rândul lor. coloanele 
acestui ziar le va lace cinste. Până 
atunci bine ar fi dacă autorităiiJe 
arădane ar reflecta putin asvpra 
celor de mai sus 

Inspectora/ul mune,i ar face 
bine să ceară un tablou a tuturor 
muncitorilor de prin fabrici şi iri. 
treprinderi [17 care să fie specificat 
şi domiciliul lucrăorului. 

in acest timp politia să lind 
evidentă de cererile pentru schim
bare de domiciliu I 

E li a z a r-

l'otarii TuraIi. 
DoLeantele notarilor rurali aw 

fost lormul te intr' un memoriu
ministerului de interne. Ei au cerut 
între altele prin Asociatia notari
lor, sa fie inaintati în grad după 
anii de serviciu. ca şi ceilalti func~ 
lionari ai statLllui cari au aceleat;;i 
pregătiri Pentrucă până acum n'au: 
fost niciodată înaintati Să se tină! 
seamă şi de munca lor, pe care se
ba 'f'ază toată ad·tia rurală a tări(~ 
Şcolile de notari (J dau Un numă, de' 
absolventi cari din lipSă de posturi' 
sunt expuşi somajului. mizerif>i_ 

Subnolt.1rii sunt 16s01i la dis
cretia conslilor comunale pentru;: 
a fi aleşi. 

a transFerăm politica joaCă; 
oarecare rol. Din leală mai ou' 
resfrmtă din anul trec/lt şi din 
anul acesta n 'au primit aproape. 
nimic. 

Notar:... 
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Abonamente: 
10 Lei .. o •• , lunar 

100 Ld o" ... anual 

St'" vnr trimitf' pe 

Bdreqa depe orimfl 

pa~nă! noo 

............................ 

Calendarul 
MARTIE 

5. Dumineca 

6. Luni 

7. Marti 

8 MIercuri 

9, Joi 
10. Vifll"'ri 

11. Sâmbătă 

Mica publicate. 

Rublica urafologică. 
Pentru a ne pupe in serviciul 

celilonJor. ziarul nostru a făcui o 
rubrică grafologlcă, condusă de 
unul din cei mai buni p'iihf)gra. 
fofolli. 

Membru la Soc. de Grafologie 
din Paris. autorizat de Mm. de 
Interne şi MIO. Cuhelor. membru 
la Smdlcalul Arllştdor Lirici şi 
Dramatici din Bucureşti, Expert 
grafle autorizat pe lângă tribuna 
lui Arrtd. 

Cu succese in lumea selt'elă ti 
CapÎttdei; fl"ce pscho-.:Inal'ze pe I 
bază ştiinl!fică ps'chologică, pre· 
cizând înclinl!rile bune SbU rele 
ale caracterului Dv. sau acelui .. 
pe care vo~li să·1 cunoaşlf li 

Precizează norocul. successul 
În vială, reJevează tlplictltd:e in- ; 
telecluLile şi fjzice. 

Prezent~ti 10 sire scrise cu Cer
neeJă pe hârtie nelinitllă arătând 
sexul şi eleltea. In bf:lztl acestei 
analize veti obtine o apreciere a 
caraclewJui D\·, 

Doritori! de a consulta grafo
logul ziarului nostru. vor trimite 

I în pliC cu scrisnarf" şi 10.- Lei I 

timbre fişcale. Răspunsul il 
vor primi prin ziar. Cei ce noresc 
răspuns ti parle vor trimite mărci 
poslaJe pentru o recomandată. 

Cupon grafologic 
No. 1. 

ziarul "OMUL" 

DumlOecă 26 cor. a avut loc 
in sediul nAsoclatiunei Meseriaşi
lor Români din oraşul şi judt'tul 
Arad" dIn SIr. Hordtiu 26, adu
narea generală ordinară. Impu
nai,d numeriC, mt'mbrî intr'o În
sufl~ t'e in descriptibi/ă. StiU Hdu
nat Bcolo. populând localul pâne 
la ultimul loc şi făcând. p~r'că: 
lor cu raptele săvârşllp intr'un an 
de muncă; MeseflBşl Români din 
oraşul nvslru, au dtll dovadă de 
ca/jtăU superiol:lre. când au cu~: 
nos:ut rostunemi şi S<:tU, ndunrtt: 
mănunchlu. strănşi unitt unul de 
allul În ~ă poală mai uşor învinge 
dificultatile, Inlre in greuna dor 
nobdl:l lor menire. i 

Acolo sunl bralt'le la numere \ 
pentru fapte, Bratele ce·şi Îslovesc : 

1 
veaga acumulănd fHple şi lotdeduna ! 
fapte: oamenii viitorului. 

Rechizitoriu. 

Omul 
• După d(>scărcarea v~chiuJui 
comilet, modlflc-ând in prt-alabil 
statutele, sa p ocedat la alegerea 
de noui membn, cari formează 
orga/lele execullve a Asocla!lunei 
compuse dlr] urmălorii Domni: 

Preşed"'''f" Ionel FI/IPfiŞ. vice
preşedinte: Bă"ăna Ioan. Mocuta 
Teodor, ser.retl:lr gt!tleral: Nădl,ban 
PCivel, cdsier: Ut'mşoret1n Ale. 
x l1 ndru, ct-nsori: Heca~i SIdon, 
Cristea Alexandru, econom: Co
ClldZI1 10CJn. Membri: Magqu 
Gheorghe, Rusu Eugen, B,râoaş 
lotUl. Boje Telldor, Bâtrânft Teodor 
Pop Flo/ian, Mălâeş Pelru, Tjg~ 
~v1t1an, Musc":! Simion. Ferentllonel, 
Trif Aron, Bâtrâne Emilibn. Tân
ceanu Moise. Ind'ees PCl!u, 816. 
găiltt 10en. :>upleanti: Todoretonu 
Aurdian. Ciupultgti DumItru. Groza . 
Pavel. In urmă Sti t X~t dll::al o te
legramă MJrllsreruJUI munci, Iar 
adundrea fj lu t sfârşIt la orele 7 

Reo. 

hrma se de:-;frmtează, pretu. 
riie sunt cele mhÎ reduse Ja 

STHASSEI{ 
profitati de rara ocazie 

Cremene şi Amnar! 
La mica publicitate doritorii, pot 60 p ...... gfni la oră 

T fi l ' . mele pIăcf-rii. cu lruDul p.proape ..... ,6 să insereze diff"rite anunturi ca: !neri cu su lele e Integre ŞI 
conv.ocări. oferte de serv ClU; ~e-, .. bmte.vân1oase batc-pe--la por'Ii·.h'-...... ~~ .... sfid~nd ~unul slm.t prin dan- h -UflPăJudTe:~"(Jre-se vânt prrrrfre 
reri de servicIU, corespondente, voastre cerând lucru, Vor să mun- SUri eXClldnle. Dar g~ndlJl m:~ II puiregaiuri de carIi, a - cetit pe 

- I 1 era la line bună mama, care n al . _ • _ A ... ac.;;torl·l' etc. ce, ască, vor să Irăia5Ctl, mp oră 1 Herodol din scoarta in scoarta In ........... - d d - .} - I f t' . 'd d' l ' mancat e oua ZI e ŞI ti fa JO-
Prl'n faplu! ca~ "I'arul nostru se icI. prelm mCo.o ŞI cu voce ca~teva ore 

.... rul meu din leagănt care plânge - . 
vinde mAi multe zile În Sir acelaş umilă şoptesc. cu glas răguşilul De afunci oricui vurbeşte nu-

f f - Da11' n lucru nu vrem de foame. mal' despre Herodot. număr. va I oarle avantajos racnec:.. . e , 
ă . d f Sunt multi' .. Propriei arul casei noastre 10' CI'ne va stu de vorba- cu acest Pentru un singur anunt - ca S mUrim e oame. . 

b d cuieşte într'un palat. Are multe duralii. - ~i um ra marei masse e 
b .J mUlte camere; n'are copii. Se pli-Pub!icit3lea S~ face pe pret oamt'"ui ce aşteaptă cu neră ~are 

d b - d celise~te, deeacea a plecat azi cu foatle convenabil. nervoasă să-i se ea o ucata e 
pâiTJe neagră, întunecă sufletele bani adunati dela noi. mtrun lung 

Oferte de serviciu. 
pline de sperantă e copiilor noş' voiaj de plăcere prin lări străine I 
'Ti mai mici. Mama palidă de Ce bine ar fi să pot câştiga ata
foame cu desnădejde în suflet ÎŞÎ tia bani, să pot cumpăra latăhJÎ 

meu un bllet de tren pana la 

savant pripernicil, va avea ocasie· 
să afle amănunte interesante --: 
asupra felului cum (-şi faceau. 
treaba mare Egiptenii ... 

E singurul aliniat pe care la 
studiat cu savoare. 

Eli a za r. Ziarul .. OmuL caulă lin col
parlar de zb"re, prin suburbiile 
ora~ului. Existenta aşjgurată. 

letlgâilă plodul nou născut, tre· 
murând de grijI'! zilei de mâine. oraşul cel mai apropitlt. doar ar ~~-:;::~ 

găsi acolo lucru." 

Convocări. 

Membrii dela: .. Asociatia itb
solvenlilor de ArIe şi Meserij" 
sunt convocati pentru duminecă 5 
Martie a. c. Aceasta fIInd prim"'l 
,duminecă după Întâia a lunei, 
corespunde cu horârarea luată în 
şedinla de constituire. 

Corespondente. 

Şi din marea multime a nă· ~Când va veni oare ziua sfântă. 
Pustitilor se desprind voci duioase 

în care cei ce au azi I;:!vulii, vor 
de copii, pline de amăliicîune, ca . t I ă b I D m e 

In e ege, c anu nu e un-
un aspru rechizitoriu. 

zeu şi-J vor investi în muncă cre-
nMaml1, copilul băcanului are ialoare penlru progresul lumii, 

totdeauna mâncare; fi - vom şi dând ocazie de lucru miilor de 
nOI rândva aşa bogati. să avem brate cari azi slăbesc de in adi
în fiecare zi câle o bucătică de vitate forlată 7 Atunci, tu scumpă 
pâine 7" mamă, nu vei mai plânge lacrămi 

"Am văzut mergând la bal multi amare pentru grija frătiorului. ta
copii imbrăcati in haine scumpe. tăI meu nU'ii va mai pironi pri-
căldurG8se, spune măicută dragă, virea în pământ când aduc acasă 

Dela antialcoolişti. 
Că alcoolul dă putere. sana

nălale şi că omul mistue mai bi· 
ne dacă bea oeutură tilcoolică 
vin, tuică, bere etc. este o min
ciună. Când, În ce împrejurări şi 
in ce cantilâli omul bolnav poe le 
consuma şi trebuie să con'Jume 
beutură alcoolică o poate spunE" 
numai medicul curant al bolna.; 

vului, 
Ravagiile cele face asupra 

Annie. incurând mă vei inle
lege. atunci n'o să mă mai con

demni. 

rând o să ai atâti bani, să-mi re- .. câştigul" meu. iar eu - ce fru
pari ghetele rupte, să pot merge mos ar fi t ~ aş putea invăta din 
la şcoală 7" nou la şcoală." 

nEri noaptea. pe când cu pi
cioare goale, sgriburâne de frig 
cerşiam bani, ,dela domnii cbeflii 
ce părăseau localurile de noapte, 
ca să putem ~hita chiria locuin
tei noastre subterane, printr'un 
geam luminos văzui multe doamne. 
domnişoara sbătându'se in spas-

Când vor veni la portile voas~ 
tre tineri cu suflete sdrobite şi 
corp ofilit C'erând lucru, nu-i go
niti, ajulati.i ei sunt martirii zi
lei, sftcrîficati pentru generatia 
nouă. Invă1ătoare. 

organismului omenesc alcoolul. 
sunt bine cunoscute de loată lu
mea nu însă şi faptul ce urmări .. 

r' 

Faceti cumpărături 

dela librăria 

R. 

Gh. Munteanu 

-'--~~-~~- -

... 

grave are alcoolul asupra urm; '\ 
şilor. Din părinti alcoolizati fie 
nasc cei mai multi cOPÎÎ epilep
tici sau cu apucături rele ca~L,o~' 
ndeamnă la furt şi asasmare." 

.' 



Omul 
_.~-~"",,..p, 

Popasul cărturarului. 
Savantul român, modeslul sluj .. 

baş al eliintei, profesorul Dr. 
Gheorghe Marinescu. a.Jtăzi sequ8-
togenar, a fost sărbătorit intru 
omagii untlnime, mai zilele tre
cute implinind 70 de ani de vÎată. 

An de ani s' a de~făşurat 8u;1j 

firul unei vieti, închlOate muncii 
perpetue, trasând de: fiecare dată 
dintr'un Ilhem - hărăzit demult 
nemurirei prin insuşirile sale - o 
linie de democratle. făcând loc 
pentru obolul neamului •. Iti ş\iinlti 
umversa~ă. 

-~ -,Vârsla 8a şi al ei popas, de 
fieZ~re an pe răbojul timpului. a 
rOl'lt totdeauna o nouă platră de 
hotttr la răspăntia descopPlITilor 
iar munca lui titanică şi neobo· 
sită, aşa cum au prins-u generHlli 
deavăndul a consacrat· o metodei 
2. şi poale cele mai frumotlse ra
muri a medicinei, noi ptlastn, fa
ruri lllminătoare, cari asemenea 

candeltlor eterne. vor să vegheze 
permanent la căpălânul omenirei. 

Strabălând o vll11ă intru 
apogeu, acumulănd lauri im
pletlti de somltătde mondiale, 
aducând mereu noi contributii ne
cunoscute oriunde pe glob'JI te
restru; tlj utând prin escepllonale 
cahtAtt slaTea de fript. făcându·o 
să progreseze de fiecare dată un 
pas Inainle - atrMgi pnvlri ce 
'.umăr,ndu·ti activltalea. te înnltă 
in găndurde lor până la lilavă. 

Noi, nu putem altfel manifesta 
omfiglUl nostru, decât a ne rnlia 
părerilor unanim~, donndu-j d.!pă 
modeslele noastre puteri svwtlnlu
lUi 3. neurolog praf. Gh. Mari 
nf>scU ŞI de aici inamte. peste 
puleril~ stlle de muncă, să pla
neze aceleaş fapte nobile. iar darul 
ar să se nhfrân!lB de-o,lotrivă. 
peste toate creatiumle omenirei. 

Al. Ruui Crăciun 

Mi-a bătui un om , .. *) 
Azi noapte mi-a bătui un om la poartă 

, şi luna i-a zambit din cer - ironic: 
azi· noapte mi-a bătut un om la poartă: 
că a umblat prin lume, nestatornic ... 

Cu mâna Iremurândă·am dat zăvorul 
şi l'am chemat la mine. la căldură; 
a n stat cu el păn' dlWo mlez·tI lIopt i: 
ca să imi dea adâncă 'noătătură ... 

.-....ţ."." ... _-.-j .... .., ... ' i\& =C-"_~ ~jn.. nou la drum porni 
ŞI mana mt-O mflnse omeneşte; 
s' a dus drume, răIăcitor in veci: 
doar gândul şi uilarea-l însojeşte ... 

Azi-noapte mi·a bătut un om la poartă: 
şi· un gând neinteles de·c.tunci mă poartă ... 

ION MIU1"A 
") Din volumul de IlQ·ezi; _PlânKi .uflele· de Dl. Ion Miul ... 

Palate Culturale. 
istoricul impElrlial trebuie să 

rf'cunoa~că că suntem tara cu 
cele mai multe legiuiri pe toale 

" teren ele. Nici pe terenul cultural 
~ unde ar trebui trasate odată 

pentru totdeauna hnide mari ale 
programului cultural - nu stăm 
Jnai' bine. 

Programele şi legiuirile euhu
rale in ultimi zece ani au fost su. 
puse la foarte multe şi mari 

~·&chimbări. 

Azi, când in urma sistemelor 
aplicate - tragem consecintele 
acestor multe şi variate prORf8me 
şi legiuiri - Lr trebui să ne alm1\m 
privirea IA singura institutie care 
trebuie ferită şi ocrotită de aceste 
mulle schimbări, "este vorba des. 
pre palate sau case cultumle. 

Menirea acestor case SflU pa
late culturale este ca alături şi în 
afară de scoală să caute şi să 
sprijine' orice mişcare sau initia~ 

tivă cultural§.. Este ştiut doar că 
acela care studiază. care celeşte. 
.care gândeşle, poate să se des-

făteze in chip inocent şi vesel. să 
petreacă in oric.p. timp şi in orice 
situatie s'ar găsi. 

Nu am intentia de--a trata in 
~eneral aceastA chestiune - de 
altfel ar fi impOSIbil in un singur 
alticol de zitH - ci dore!'tc a ră
mâne numai la cea ce priveşte 
jurh'lul Arad şi mai Ales oraşul. 
având pentru acesta dl:itele nece· 
sme pnmile din ;artea bibhote-l 
carului Palt:ltu\ui Cultural. 

In judetul Arad sunt nume
roase biblioteci răspândile in a
proape toate centrele mai însem
nate şi chiar în ·câlevt1 comune 
mai mici atât de Casa Şcoelelor 
cât şi de Asociallun<:a pnntru cul
tura poporului român .. Aslra" şi 

după aceleaşi .nformatii şi de 
către Societatea ,;Crişana" a stu
dentilor arădani din Cluj. In cea 
mai mare parte aceste biblioteci 
nu şhm ajuns scopul. In raCtu
rile .lor se găsesc cărti cari nu 
sunt proprii pentru o biblioleca 
comunală. In multe din ele se 
allă traduceri din Horaliu. Salusliu 
şi Tacit ei natural toate netăiate 
aşa cum fiU fost trimise. Aceste 

Valuri. 
Căutând in versuri 
Mân~aert>a slărvului 
- revoltă În sine, 
N'Hm afltll doar adit::rea 
Suflulul de mări 
Cu valuri susoine. 

V ântul ce ingână 
Tumultul prin pdltlte 
- ruini găunoase. 
Brăzdează cărări 
Drepte şi incruclşote 
F Ion lor ce au veştezit. 

Marea se perde in pus' iu 
Legtltă de sbucium 
Prin praf şi plouă, 
V anlul po~rlă lumina 
Pt::ntru amândouă. 

Prin pustiu un glas 
- tărăgănat. 

Se împrăştie in zare, 
Urma i·se perde pe un voi 
lnnecat in mare. 

Cu valuli 
Se poartă valuri 
Cari intretee 
Calen uraganu}ui mugind, 
In cruce'" lor 
O trompă grosolanA, 
Fir, împJeteşte 
Al sirenelor cânt. 

3 

Nathan. 

Cu Jlreu strabate telen
tui când are de luplat cu 
sărăcia, 

D 1. JI111enol 

Ultimele noutăl1 literare. 
1. Cosco Doamna e geloasă 
2. Ceztlr retrescu F ram, Ursul Polar... Lei 50.-
3. Cttmd Petrescu PaIul lui Procust '" 100.-
4. Cassanova Memoni ... 50.-
5. SBdoveanu Cocoslârcu) albaslru 60.-
6. Călmescu Viata lui M Emmescu .. 101).-
7. L,ghlon SCrisorile unui agricultor hălrlm .. 50.-
8. Kintescol Flori din grădina copilăriei .. 50.-
9. Comanescu Homo Arriericanus .. 50.-

10. Ludwlg De vorbă cu Mussolini .. 50.-
1 L Skre In preajma revolutiei volumul IV ::;0.-
12. Lliwr<1nce Amantul Dettmnei Challerley 80.-
13. Ret>r~unu Răsco:~la 2 volume ~ 1-6\1.'-
14. Long nescu La Rtld10 Bucureşti .. 100.-
15 Barnov ... ch, Vaicăreala .. 50-
16. CArte de bucl11e 100: mâncări cu o prefata de C. Bacalb[.şa.. BO.-
17. Ghială Curf>nte şî şcoli noi in Ped. ...... ... ... 30.-
18... Problema CulllvaTii Mflsselor 35.-
19 " Falimentul Bulsevismului ... .. 30.-
20, fo'1f'scu Preutescu Codul Comercial " 600.-
21 ~o8be de Grâu revista " 25.-
22 Pora Floarea din poveşti .. 50.-
23 T eodoreanu Un porc de câine 25.-
24. Revista Lume" Nouă Nr. ) anul n. ., 20.-
25. Gpn. Reuge MAC Espionage .. 60.-
26. Baum G.and Hotel .. 60.-
lJe vânzare la librăria Concordia Gh. Munteanu Brad, Str. fminescu to. - Telrfon 466. 

biblioteci aşa cum sunt organi
Zd1e de prezent nu pot să-şi in
deplinetlscă menirea, omul nu se 
poate apropia de eh~ dacă nu are 
C8rt~a proprie naturii lui, simplă 
şi folositoare. Fară cărti făcute 
pentru dânsul nu se poate facel 
cultura unui popor. t 

Acetlsla este situatia în judtW, 
8c:;m să vedem cum se prezintă 

oraşul Arad. 
Oraşul Arad are o multime de 

biblioteci dmtre carî cea mai im
portantă şi care r.e interesează 

mai de aproape este biblioteca 
P81tltului CultuJaI. Această bib
liolecă cuprinde peste 65000 vo
lume cărti dda cele mai rare 
până la ultimile noulă!i apărute. 

BibliCltecft de imprumut îşi în
deplineşte cu pnsosintă rolul pen
tru care fi fost creială. Oalele'" sta
tishce ale anului trecut dovedesc 
pe dephn acest lucru. In cursul 
anului 1932 au fost imorumuttlle 
31.972 opere IA 12734 editori iaf 
sala de lcclură a fost vizitat! de I 
20282 ceHtori de reviste şi ziare. , 
Privind slatisticele anilor trecuti I 
efiri mi-au fost puse la dispozitie 

am constatat că numărul celilo 
rilor şi al operelor cetile creşte 
din an în an. Singurul neajuns 
fii acestei biblioteci este lipsa 
personllJului ajulător absolut ne
cesar pentru o mai bună distri
buire a muncei ce se săvârşeşte 
acolo. 

Această bibliotecă ar putea
punândui·se la dispozitie şi din 
partea judetului sprijinul necesar 
- să ~cliveze tOBie eentrele 
comuntlle existente şi să creieze 
şi altele. Prm creiarea unui oficiu 
central - ~tlre ar fi acestă bib~ 
liotecă - care Sft îrun,adă şi să 
selec\!Q.neze m6teriafill" bioliolecar 
pe întpl întregul judet pnn un 
control mai riguros al acestora. 
fim ajunge Ia pOSibilitatea de-a 
flvea Hdev:Arate biblioteci comu
nale. 

Prin simpla respectare a legii 
bibliotecii şi muzeelor atât orga
nizarea cât şi regulamentarea aces- ' 
tui serviciu c<nlral ar resolva 
această. importantă problemă a 
culturalizării masselor îşi incheie 
interesante le declaratii b.blioleca
rul Palfitului Cultural. 
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Sărăcia. 

Accidental, unul dh reporterii 
nostrii, trecând prin1r'o suburbie a 
Aradului. a întrat in locuintA unui 
8omer. lată ce scrie a8uprd acr s· 
tei vizite: 

Situlia 
datoriilor agriccJe 

.---. 0 .. 1 M'ţhp.l i:tChe~ , 

ŢIne isonuJ O-lui Meniu. 
Face pe caPTlliosul- pe f(da 
de măritet, 

TalăI nu era acasă, cinci copii 
stateau in frig. Cel mai mic în 
in etate de 3-4 ani, tăia Cu un 
cutit vreaseuri dm lemnele pe 
cari le-a adunat de prin şunluri 
Camera era rece şi el dorea foc I 
Mobila se compunea dintr'o masA, 
un dulap şi două paturi Îngusle 
rn cari dorm ştlple penilO'1ne. 

Iată oglinda fidelă a şomerilor 
- o întâlneşti la fiecare pas. 

Muucilorii ceferişti dela atelierele 
"Grivila" iarăşi b greva. 
Din Bucureşti sosesc ştiri cu 

precizări aS\lpra noilor doleante 
.ale munr.itonlor ceferiş.ti, Ei nu 
vor să eedes~ sub mei o formă in 
fara reducerilor de personal ŞI 
salarii. 

Autoritălile sunt Îngrijite în fa

la acestor formulări catego.rice I 
din pMlea muncltonlor. 

Să vedem ee se va mai Rlege. 

az 

I 1. SI,I,elw.ld Sltc. 

. CEHTRDLft de MOBILE 
I 

Sene & COdlp. 

Sec. fi CIII •• ttlll.· DIJlslt 'e CI
.lIili si .... lIri. 110 .. 088118 

Pentru a veni În ajutorul [ 
cetito· ilor noştri delR sate. 
dăm mai jos. proectul de in
terpretme .Il couversiunei. 
prezentat Iti Cameră de Dr. 
Mihail Popovici. ministrul 
justilid 

OI. Manin pribeag ••• 
In timp ce în tară e agita· 

tie - bugetul abiEt iB~ă 
schincind. U-l Maniu petrece 
pela Montecerlo. Jntpresant 
la politicienii nostri, cari. cum 
fac pe ministrii, se inbo/nă· 
vf'sc, se surmf'net:lză. i evin 
senSIbili şi oridecâtf'ori au 
oCRziune se refugiază în străi· 
nătale. 

Proectul pentru interpretarea 
• • conversiune. 

D. Mihai Popovici, ministrul 
jusliliei, a prezintal le Cameră 
proeclul pentru interpretarea legIi 
Ilsanării datoriIlor flgTlcole, care 
Il primit următoarea redbctiune in 
comisiile Camerei. 

Art. unic. - Dispozitiunile pa
ragr-'lfului 2. alin pnm din legea 
publicata În ,.Monitorul orlciEiI No. 
251 dm 26 Octombrie 1932 sau 
obtinute prin preschîmborea de 
cambii. ori pe bază de raporturi 
de drept anterioare acelei date, 
având scadenta conventională sau 
proorogtilă prin efectul legilor an
terioare, intre ) 8 Decembrie 1931 
,i 26 Aprilie 1933 şi pe ctlre fi
gurează, in orice calitate. un de
bilor ce intră in prevederile legii 
de 8sanare 8 datoni!or bgricole, 
se consideră că au 8c~denta Id 
26 Apribe 1933 pentru toti sem
natarii cambiei, 

Aceste c.,mbii vor trebui să fie 

preschimbflle cel mai târziu la 26 
ApTihe 1933, dându-se ctimbii cu 
scadt'nte de 26 Oclombtle 1933, 
semnale dt" aceiaşi dt'bJlori. 

Neefectuarea presch'mbării În 
termen că inldlllltiunll de credIt 
dreptul să protesteze cambiile la 
noua sCHdenlă dell:l 26 Aprilie 1933. 

Aceste protesle se vor pUieti 
vfllf:lbll efectua până la 26 Mai 
1933 inclusiv. 

P,otestele făcută pana la 1 
Februene 1933 pentru cambÎlle de 
mRi sus se consideră ca fJind va
Itlbil făcute oentru 26 Aprilie 1933. 
iar actiunile şi apelurJJt" camblt:tle, 
bazate pe asemenea cambii şi 
pendinte in fatu instantelor de 
de fond, se consideră ca fiind 
bine Introduse la 26 Aprilie 1933 

Ministru de finante 

Virgil Madgearu. 

Tipografia S. Reismann Ar5d. Strada Cloşca 1'4r. 15. 
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Dpocamdată dăm un comu
nicat publicat in codidiene e 
din Bucure::;ti. urmând să re
venim mai târZIU cu dale 
ce interesează. pe debitorii 
Agricoli. 

1\ 'avem nimic contra, să 
plece oricine În streinătflte, 
dar ni-e jale de banul tă.rlÎ. 
pe care, aşa zişi . domni" 
după ce au pus mâna ttr 
putea să· l chpltuiască În ttuill 
Ar profila măcar, tot bietul 
contribuabil. 

Oare rl!beW, nu-' vor mă
rita cu .. şpfur. 

DeocamdHfă se Întâlnesc 
Jca doi logodn1cl. 

D-I. Duca, 

Şeful plutîdulul liberal, e 
g'1ta să preia puten a şi ră
sDunderea. 

Situatia in fAlă Însă e atât 
de dlfjc,]ă. că-i serveşte o 
doză puternkă dp rabdare. 

Oere va mai aştepta mult? 

4radul ca statiune baJneară 
O comisÎune compusă din ha- : 

t,·herii Aradului, OI Zlnger dela 
Holel CentrHl, Kormş Mtlrtin dela 
Cruct"FI AILă. Snva Se-Ivici. Cur· 
nul Vâllă/ardor ŞI Leib~ucher An· 
drd dt>la Hotelul Dacia, au fosl 
la OI ·Pnmar tiI muniCIpiului şi 
au dedare!. că nu mtli pol plăti 
sumli de 8 ltt pt'nlru fiecare că· 
Iător Holelw.ni au expus dolean
lf It"'- lor, cerând I1trfolgerefl străini
lor în Arad prin infllnlnlea de 
bIblIoteCi, muzee, şcoli, ele Au 
ex,.>us initia\!va de a fac..e din 
ArMd un oras stAtiune cltmf:lterkă. 
Având reglunr frumotlse pe mtllul 
Mure!:,ului. o climă potrivită; în 
apropIerea podgoridor unde sunt 
locurr splendide penlru vilf'glatură 
ŞI excurSIi. FIInd şi lot felul de 
cultUri de pomi fructlfcfI În regiU
nile Aradului, s'ar JOCUrl:!j6 si 
CUltiVHtorit 

Din Bujac-Arad 
Câllva dintre ce1ătenii c.inshli, 

Comisia ti făcut propunere 
DJul primar să facă pl"lşil necesflr 
Dentru a deveni lt'g,.1/ slEitiune cli
mbfleă DânsuJ ti prom's, că mă
reş'e strandul, luând b,mii nf"ce
StiTI din Bancti VICIOlI1. Hotellerii 
au prom,s că in timJ.\ul sezonului 
de băi. fflc un pret eXlrem de re. 
dus. Venind străim in orElş. se in
cUfrtg .. ază mai mult_ locuitori prin 
bctnii re-i Lisă străini in or"ş.~· 

DI. Pnmnr a mtli promis ră 
va reduce pretul apei dda I Ap
rilie pentru toll lOCUItOrii ArtlduJui 
SI ti promis, că a luai măsuri să 

fie in oraş, apă buuă şi cur....lă -
fără mrlngfin. 

OI pnmar a promis, că va 
rugEi pe OI. Clcio POD să de a 
sunjlnul penhu a deveni Aradul 
stt1tl~ne baJneljră. 

Reporteur 

uespre viaduct ... " 
din suburbla Ar/;dului: PU:olla - Vineri la ora 4 o comi
Bujac. ne6"ând altceva de lucru, siune de specialişti, prezi
s'au dedtlt spintlsmului. Sediul dtttă de Oi Primar al muni
lor işi art CÎn:stea de a fiinta pe cipiului s' a pregătIt să meargă 
Str G8T1baldi. Ia ViH ::Jud sa,şl deie consim .. 

O nouA rătacire, dăunătoare tămânlul referitor la constru
('hlt:!r ŞÎ sănăIătli şi mort:llwlui. In· 1 iren vieductului conform pla-
teresant e fragmelltul următor, nuri lor l fr. . 
auzit din gura unui cetiJtean. A~eas!a pentruca viaduc
neutru, n:ITe petrece pe socotealel tul să fie cât mai urgent 
..spiritilor". cum ii numeşle el. construit şi pus in serviciul 

"Pitia" - unR din preOlesele circulatiei 
lor, înlr'o seară le-a vestit dorinta --D-u-m-ln-e-c-a-S-M-a-r'-ie--l'-9-jJ--la 
Spiritului sfânt: .• Măriută, Mânulă, orB 5 d. m in cadrele "Aslrei" 
nu lot chema p~ Pelru la voi, va conferentiaDJ. Prof. Botez, 
mireasa lui a foslaleBsă de mine. ProRresul II selectie valorilor u· 
în botezata de Marti seara". 

BOlezata de Mtlrli !<eare a fost 
chiar .. Pltia·· - unsă Marti aeflra 
cu botezul mare pentru 8 face 
lJe preotettsa. 

Fala e schioflpa, daT se dovede-
şte o bună /;lerllătoFlre după bărbati. 

Concertul Doamnei Aurelia 
CioncEl. DumlOecă in 5 Martie 
1933 VR RVeft loc in snla Pa. 
lalului Cultural. Conc~rlul ~nei "'--c" 
C'ionea Aureha Rapsodla Romană 
de Llszt 

----------------~~~~--Girant responsabil: Dumitru Ro,u. 
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