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! In rândurile ce urmează, nu 

Evenitnente şi învăţături Dumioitl nntui risilitor 
foiu incerca să fac doctrină, CI Am trecut J'n ultima vreme . I le b ŞI lJllCurat.tt-al DOG1II.nt, ~e 
loar

9 
Volu relata unele fapte din CIp ina, in iu ire şi munc~. de munc~ necurmată, r~b- lnfoarcuea Dalti ce/tt Tataclte, 

tiri se poate constata isvorul prin meri intâmplftri. Viata Dorim diSCIplina şi nimeni' dare şi tenacitate, vointa şi ,1 dala-i Inare cinste el. Caci ni-
mei doctrine. noastr~ poliUcft, - şi aşa nu va fi in stare s! ne a- I inteligentă, c~ci altfel rişti a mic TIU poat! fi mIIi fTumo, "e
i Prin anul t 9) 8, copll fiind şi des t u I de In c ă r cat ă - bată de pe drumul pe care' fi depăşit de in~şi cursul rU tau, decat recunoaşterea pd
~lându-ma Iii joacă, aud deodata: in 1 . I ă I 1 fi' catulul sava, şll, pOCdinta. vred-
,vin românii ... vin români'.... pr ven rea preclp t.at 8 ni ,am ormat.. . ~~e.mmentelor pe cari le-ai nJcd de luat in Stamd. şi mân-
1 Veneau cel aşlephilfi de o mie gU'fern a gogo·cuzlshlor, a Salatdm diSCiplina ŞI 8-, Inltn'lf şi cazi prada lor. Rdllrea su/lettlor bolnave. 
le ani. luat o IntorsaturA radicală, vem credinta că dacă ală- A treia: Improvizatiile În In pilda fIului risipitor ne doI 
; Un batalion de soldati, in ca- cerând pe un plan de acută turi de ea se va aşeza, lu- materie politic5 nu sunt via- Doamne. ca 1" toate pildele. tale, 
lenta unui cântec. păşeau apăsat actualitate necesitatea unei bfrea şi munca, vor forma bile. Ele mor prin precoci- bOfaţk de lublrt, şt Ixempla dl 
~in ~ jlocul~ satului. In calea lor, I formatiuni de autoritate - t . 't d t t r I • purtaTe in viala. U caclu!Ue an mâna şj cu ochII, . un numVlra ca=-e va a uce ta ea naş er lor, on sapA caci din cet doi Iii al părln-
ţăldafi în JacrJmJ de bucurie I care pnn scoaterea şi dIS- salvarea neamului şi pros- prestigiul autoritătii, distru- ttllll, unul era bun, muncitor ,1 
eşeau bătrânll, Invallzli şi COPii I t~ugerea obiceiurilor poliU· peritatea tării. gAnd adesea prin necum pA- harnic tar celalalt - lentl, ,IsI
Jltulul, iar femeile le aruncau cl8nisfe sa dea autoritiilii din Timpul care se desfăşoră i tarea lor, idei şi notiuni. ne- pitof şi lftutTatic - şi când ve
~âu in cale. Era. o bucurie de- nou majestatea e;, iar vietii şi evenimentetele cari se suc· I cesare şi folositoare afAt in- nll·a ctl ,du sa-,i ceard partea 
Janta; se Imbratlşau fratii des- de stat asp ctuJ . 'tiill d ~ . I d' . '1 A 1 lui de aVfTt', lu ştiat bine Doam-~rtlfl de un mileniu şi îşi iasau e uneI pun ce lD ritm accelerat, ne 'lor IVIZIOf C t şi neamu ni. nt. cd risipa St va altl!t din ea 
râu liber lacrămilor' şi sufletu' morale. da dreptate. Cu fruntile se· Greşala improvizatiei a apA- ,1 tot i-ai dat-o, ca .d-şl poald 
_i dE:scatuşat. Este un semn bun. Nof, nine aşteptăm. Inaederea nu sat greu asupra trecutului el sinEur vedea rautatea $ullttu~ 
) In piaf~. mare S'I .incins o acel pentru care disciplina ne este tulburată nici de e- inceput de guvernare. şi • lui sdu, ,i calea ErtşeUJor dia
ora ş~ cantece.le natIOnale. O· este o lege _ iar moralUe" meninlări nelntelegiitoare şi deschis In sufletul poporului vo/eştl pe care pomise, şi dactl 
ţlt~ pană atuncI. au isbucnit din t Ind t • fA d . , .. . d va mal II in slare sa se smuled 
.ate piepturile. ca UD tunet, de ea o li orlre • ri e care mCI de dulcegărll eftme. o serIe ~enumAratA e in- dm ,dlJtdtJ, sa poata edsl calea 
ni se parea ca se cutremură nu se poate trAI, nici In Din Istorie iti poti scoate trebArI ŞI pofte cari pot fi adevdrulal. şi a mlintutrel. 
lAm~ntuL M'am pomenit şi eu viala famiUarA şi cu atAt mai oricând invătlUuri. Si ne fie dăuniitoare moralitătii pub- Doamne J în minuncltia Invata-

- ~.,smul~ !l1~na dintr'. maO'.!l! petia ia v1ata-·-de stai; am permis C8' thn .i:ruiulta . uHi- lice. !urtl tale, nu moartta pdcătosu-
~ că f<?p,U alatu~I, de bocancd câştigat, dacA nu altceva cel 1 't I'tl A patfa şi ultima Inv~il-I·ul ne-ai aratat nou~, ci porr1'lca 
~ravem ai unui grancercu peana ., d ' , " me or evemmen e po I ce IndrtptdrU ull - pfln '.blre/drd 
a pălărie. Seara târziu am a- pulID In reptllirea dlsciphnel ) si tragem câteva invăliituri. turA pe care o pufem scoa- de .jârşit, şi inleltpclunt IăTa dt 
lormit cu icoana unei Românii, noastre, pentru care adesea IntAia: Orice organizatie te este dovada netigAduitli, marlltnt. 
Il suflet. pe care o Clut dea- am fost huliti. politicA chiar afuncl ca d cA totuşi existi o conştinl~ Ba mal m.1t lncd ne-ai Invd-
uncJ, de când m'am prins in Necesitatea acestei discl- t • ' it 1 '1 n popularA, o vointi treazi a laI a nu prtlul bollătla cta pd-lDra... l' 1 es e In r mu vremuri or, nu I • mânteantl, cdei data·t sprt risl-
• Din ziua acela însă, am rămas p m ~m sim~t·o la Inceput are nici o valoare practicii, neamu UI, care nu uşor se pirI Qwrell /iulul ctlul rdu - şi 
11 ° nedumerire care il stat as- nof, hneretuJ, pentrucA nouli, atâta timp cât in sAnul ei nu IasA infrAntA, şi el In mo· cand sufletul lui iau Indreptat. 
unsi În creerul meu. de copU, instinctu! de conservare ne prezintă o omogenitate per- d~sU8 lu!, neamul român~sc tU poruncit ,luellor talt, sd tae 
1ultă vreme. OJn toate cântecele era mal putin atrofiat de fectii. Golurile se fac mai lşI face meet dar temeInic ola eta mal eTQSa şi v:ţelul ctl 
in ziua cea mar., mi·au rămas sarcinele existentei zilnice t . • t't ' '1 d o educatie cfyicl care bine mal/rumos şi haJntle celt mal 
âteva versuri de • căror rost t pu ermc Slm J e m epocI ee' frUl1toasi sa It aduca pacat/ului 
m dat abia mai târziu: şi mei ales pentrucă, zadar-, guvernare, decât În acele de condusA şi canaliza tA cinstit cdcl ce boEdllt putea It atat ~ 

"Sus cu Românii nlc cAutB;m i~ afara noastră opozitie, iaf capitalul uman poate fi un mliret aport In prt1ioasd, ca boedtta c4ştlgdrJl 
Jos cu Ungurii Unii de dlrect .. ,e pe cari si se şi Intelectual al oricArui or- d ~ ălt ti' "reoatertl din pacat a unui su-
Atara cu ]idovll.... poatA aşeze, sufletele nOB- ganÎsm social are nevoie de opera e In are a pa r el. /Iei fdtdclt? ' 

Am înteles eu că de-acum noi stre neintinate prof' i d A trecut· peste noi un val Pilda ta Doamn' ajutd-ne sti 
li t 

. iA' unzlme, Ş nu e supra- d d t I 
n em stăpan In tară şi nu Astfel ne.am 't din f t5 e uşmănie, care poate o pli em urma no_ 

magyu ember·, dar nil ştiam crela a • Da-ne putere sd aducem pe 
~ ce se cântil "afara cu jfdovli- propriul nostru imhvld, legi A doua: Evenimentele pe dacA era lAsat In voia lui, calea adevdrul.1 oile ratde/te ale 
• doar nu cu el s'au batut ru· ori aşeziiminle pe cari, ori· care doreşti sA le desfăşorl ar fi mers cu distrugerea turmei ta It , şi mal altsJeftşte·ne 
tânj... cAnd sUim gata a le pune fie ele pe plan national sau prea departe pentruca sA Doamne dt Invidia care un mo
,Cel mai autentic poet natlona), In slujba neamului A t . I . d t di menI a tulbulat suflelul Jiului 
.re reprezintă adevaratele as. . _... '!' rup socla. au nevol~ e ~ u u mai poat! fi Indreptat. Eve- celui bun, can ispitit dt diavol 
irafil ale neamului, este poporul dIn noi 8mblfil~e 'mere- aprofu~dat. Nu-) suficle~t II nimentele cari se rofileazl s'a intrebat .0011 nu I·a Jost lui 
'poetul necunoscut-. In clipele fei, am îngrădit avAntu- poruncI să se facil luminA. p dtstul' li mat t"bue r 
e fntensitate sufletească îi tâş- riie discordante ale primei căci asta numai Dumneze~ in vhtor pot şi ele trage [n- Fd·~e Doamnt sd lnltlteelll cc'l 
esc versurile cari St IdentIfIcă mafurităli; ne·am lepAdat de a poruncit şi s'a facut, in vli16turf din trecut spre fO-I bozâlia .ufletului este mai pret. 
~ aspiratiile 9111e. Sunt versuri, ideia materialismului j6cmli- măreaflt lui operii. de crea- JOiul nostru al tuturor. lulloart, ca orict Gltd boeăI1-: 
• sigur. cu o larmă literară . f Qm IUl.e 
asica, dar s'au născut odata cu OIlor. ne-am ormat in dis- tiune, ci uman, este nevoie, Va.ll. Ota,,'. . V. N. 
mtimentul cu care se identifică. raniT FiS zw a· 
Unii sustin că antisemitismul V or Lei ,- "" I moa~e ecoDoml4 care le·au uşu./ prea pujin, Azi, trebue să vadă a· 

.mânesc nu ar fi expresia nea- pU .na... rat ."afa. ceastA greşal6 a noastrl a lu-
tului românesc, ci ca el ar fi In .,fala omului. dacă cfne.1I cu oameni, cari au venil din A- Itlt~ dece ticerea, spune pro- lurora fiecare dintre noi ŞI deci 
lVorât din doctrina ticluită la er incerca odeti si numere fap- merica Pe fala acestora vezi tot verbu, cA e dulce ca mierea. fi ' It. I d t • d' 
j j C t Emi AtI f . - E -te o -d v tX I f' II ecare Sa se n rep eze pe ru-,asa unu on a, neseu,. ee pe cere le ace in viala lui, 'eauna O linişte şi ° s!gurantă. a e", .. e'ara a ege a ,r. 
; Cuza, etc. şi să le compare C!poi cu 'for. Acest lucru el Du.1 puteau do dupA care dacA!e conducI, ni- mul tăcerii. 
\ Dupa modesta mell părere - bele, ar .,edea, cA nici o treime bândi, dacă in realihste nu ar fi clodată nu poti pagubi. No~ prin .cesle r6ndurJ, nu 
~r It. poate. multi cari sa iro dfn ceeace spune omul, nu rn. siguri. că muncind au cu ce trăI Dar, tăcerea este ,1 o mare Intelegem ci e destul omului si 
jz~ze aC';'ilstă indrăsnellă - nu fliptue,fe. Să fiu inteles. AceşH oameni e- pază a omului. Câte rele nu t taci. NJI Intelegem că omul de 
1 doctrina ifciullă ia masă se S'a putut deas€menea vedea rau români şi 8U trecut in Ame se pot IntAmpla unul guraU.,. . t b x b x fi 1 t. . j x . • - 8:11, re ue Sa VOT e8SCa pu Il, 
,seş e or'glna onor asplrat,i Ca muncltorif. cari lucrează mult, rica, pentru a-şi face rost tie un Deasemenea rm,inea nu e de- at t i tt _li!: 

tmânE'ştf. Plugarii dIn comuna nU au Un curs liber al vorbei, trai mal bun. De acolo Însă, s'au parte de omul care .orbe,te c se POD e m. pu n, ca Da 

ea, prin 1918, nu auziseră nici ci de cele mai multe orI, chiar intors şi cu o educatie oarecare. multe, de aceell, cel care cade lucreze mal mult. 
t unul dintre marii noştri doc- cAnd Irebue si ttlsUnă o cauza Au primit oarecum ° creştere cu în această greşolă, de multe ori, Pentrucă un om, care se su
lnar! antisemiti şi totuşi cu 8 lor, vorbesc putin şi gesticu- melodă. Ceeace au iacut acolo este vorbit de cel din Jurul Jui, pune legii UlcerU, .,orbeşte putin. 
het în glas cereau .,afară cu Jeaz8 mal mult, a fo.t mal mult muncă, de cAt care it spun, lati iarăşi 1-. luat Vorbeşte c6nd trebue. Oratorle' 
lovii ... • Să nu se creadă Insă, cii a- vorbi Ei, la sigur, nu au ştiut gura pe dinainte. lui eate oratoria faptei. EI înlop-
'Adevărul este cA lotl antlse- cest fllpl este un riu pentru so- vorbi englezeşte, la inceput Insă Toate aceste ne arata noul ro-
!tii noştri s'au identificat cu cletate. Din contrA, societatea de muncit au muncit cAt 8~ pu' m&nilor, o cale pe care trebue lueşte şi 18s1 pe altii si vor-
Iriniele neamului româl1es(". câştigă prin astfel de economii. tut. Obişnuiti a munci In tăcere, si ne Indreptă~. In ta fa noastrA beasdi .•• 

Pra'an H. MI s'a dai ocazia că ,orbesc la inloarcere acasă, eu adus Iru' ,'a ,orbit prea mult ,i s'a fAptuit Ion Brazdl 
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Colţul doctorului Stropi din călimarA. Radu (ernea I 

Se putea Tlndeca 
tuLerculoza , 

Innoirea este bilunarul redac- 5 - d 
tat cu mult simt literar şi apare crle espre H iti e r şi tineretul german 
sub Directia d. Tiberiu Vuia, omul: 
de litere al Aradului. I . In noul stat german. refăcuţ Un mare scriitor din Cataloniaj 

Cu un sumar bog/llt, această d~n temelii, p.robiema tI~eretulUl care- şi ascunde numele de frică, 
Câtă lume nu munceşte un singur bolnav - care publicatie face onoare celor ce I e=>.~e una capitală, Ado.f H.tler anticipează inventarul ce se VI 

astăzi din răsputeri contra tuşeşte poate răspândi In o redacteaza ş\ inftJlti demnitatea ; ~tll!l.d că r.eforml omului este scrie cu o prefată: Prigoana re-a 
noaslra culturală aci la Granita mtala condltl~. car~ şarantează Iigioasă din Soanla. tradusă ÎIti 

bolilor căutând să le Invin- jurul lui Intr'un singur ceas de Vest. I renaşter.e~ splrltuala ŞI morală a mal multe limbi, o carte senza~ 
gl, şi să dea omului, nu câteva zeci de milioane de Din cuprinsul ultimului numiir •. Gecrmamel.. f . I . tională prin revelatiile ei cu a.1J 

numai o vlată mal sănătoa- microbi cari plutesc In aer v H I l d f d I ! e educatie se ace tlnerelu UI devărat uimitoare. e 
ă li W d b 1 d i d tă remarC8m ar co u e on, a . german, ne arată d. Radu Cernea In româneşte, cartea a fostii 

S şi pslta e o 1, ar Ş pe care noi o a cu res- Dlre~'orul.ui revistei, d. T. Vllln, în atât de interesanta carte tradusă de publicistul Constantin 
chiar se incearcă a se pre- pfraţia (aerul pe care II tra-, şi randunle semnale de d. T. i Hitler şi tineretul german"' apă- Stelian, cunoscut din paginile re~ 
lungi anII vietii. gem tn piept) ii ducem In Tiucra.. . ~ . ruta de curând. 'vistei .,Decembrie·. d 

Insă contra nici unei boli plămânII noştri, unde dacă . ~ea mal mare lertFa, aşa el ŞI cum national-socialismul Cetili această carte. i(J 

nu s'au unit mai mulţi doc- el le pot aşeza şi Inmulti mblula.ă carlea scoasă de PEtr·
l
, pune accentul grav pe problema "Insemniirii Sociologice-

I .. d' Dumlfrescu Borşl'l, despre jertfe. ra;iaIă. autorw o tratează pe ~ 
torl ca tn lupta contra tu- ne mbolnavesc şi event.m le româneşti din Spania. . larg in capitolul .Educatia ra- Dela Cernauţi, ne vine regulac' 
berculozel ~au oftică. Este I şi noi tuberculo,i (ofticoşl). Acelistă carte este scris5 tn-15ista şi selectia elitelor.. revista eruditului SOCiolog şi pro-:t 
cea mai raspAndită boală Toţ! doctorII se gândesc tr'un stil atrăgător ,i prin poves. Dar atentia lui Adolf Hitler se fe,or universitar Traian Brăi.fj 

leanu. Insemnări Sociologice e3ten din zllele noastre şi nu zl- cum ar putea face, ca să firea părintelUi Oumitrescu, parcă, indreaptă şi asupra educatiei fe- cea mai ştiintifica publicatie le .. 
cem lucru mare atunci. când omoare acest microb şi ast- ",ezi cum se scurge. viata}lCeasta ; meii ŞI m~nc!torului german, e- glonară. în care nu poti cetl, 
spunem că 40°/ din oamenH fel să scape lumea de ofticA. p8mânte~scă. care Jer~lta pentru; le.mente ~ndlspe.nsablle pentru decât studii Si articole care au;. 

o di A t bl A t un scop maU, te inalti catre dreop. trIUmful IdeaJurllor natlonal-5O' tre~ut prin focul purificator al'j 
care mor, mor n ·'cauza ceas a pro em es e ta Tatălui din Cer. claliste.. directorului ei. Cu fiecare număr,t! 
tuberculozei. foarte g~ea căci oricât de Spr~ o nouă m,todă a scris I ligi i Insemnările Sociologice face sef', 

Pretutindeni pe suprafaţa mlc ar fl acest microb el cetitului, e lucrarea d. Ion 81ă- Pa' KOBn& re oa. crească piramida ideologiei natio., 
pământului găsim bolnavi este foarte rezistent şi mal giiUă, care aduce un reel servi· din Spania nalisle, tocmai la Cernaut1. und'l 
de plămânI. 6a mai mult, ales se lnmulţeşte foarte uşor; : clului inv6t~torilor. În predarea Despre ororile răsboiuloi civil românlsmul trebue concretizat i~ 
nu numai oamenii ci şi ani- ! şi pentru al omori trebue I scris-cltlluIUl. lfi clasn I primari. din Spania se va scrie odată o fapte care să schimbe aspectul' 

1.. • Această lucrare educe o noui carte cât un munte de mare. Va instrăinat al Bucovinei. l' 
mal ele ca boii, păsările se i si gasim un medIcament conceptle In privinta metodei fi înve~tarul î~fio~ător al imen~ Redactia şi administratia reJI 
pot tmbolnăvl şi muri de care dat bolnavului, să poată scris·cititului. selor ŞI pe yeCI plerdutelor CO-, vlstei este la Cernăuţi, stradarl 
tuberculoză. omort:microbti In corpul său, I.torla filosoFiii modQrn" o· mori şi fezaure spirituale - in General Berthelot No. 5. ii 

Boala aceasta se datoreşte fărA a face rău organismuluI. mogiu dedicat d. Pelro,lci, filo- urma răsboiului co~ţra !Iarei roş!', Abonamentul a~ual lei 60. U 
unul microb (vlermuleţ foare Ne bucură ştirea că tnvA- zoful nostru de lilleră fină ,i de pentrucă bolşevicII dm Spania Apare În fiecare lună. 
foarte mic pe care nfcl nu-i latul Hton Darzlus din Riga gândire adânc~, a apărut in două au devastat tot ce au întâlnit În Decembrie- Revh~ta d.lu1t 

, h 1 b . ă 1 I ",olume, care 10-U fosl predate cale cu ~ cruzime n~egalată nl~1 Ni~olae Roşu s'a' impus dela inJ( 
putem vedea cu oc it i eri a isbutlt 8 omoare bacci u odată cu sfirbătorirea lui. de a faimosului Attlla, p~rech! tâiul număr, prin alesele cola./' 
ci numai cu nişte ochiane Koch cu ajutorul unor res- Biciul lui Dumnez~u:. EI n a ar:! borări care-i cinstesc paglnilEPI 
mari care se numesc mi- turi uleioase de ce]ofan care 8. 8mllea R.omat dar comumştll au indrăs' "Decembrie- este un saptă· J 
cr08cop). ştim că pot fi uşor supor- mt să dea fo~ celo~ mal de pret mânal de orientare critică, litera~ 

Acest microb pe care doc- tate de organism şi deci ar Liniştea sufletească valori ale tărh iberlce. . ră si politică. l 
tarii Ilau numit Baccilul Koch. putea fi un bun medicament Cu ~c~ea~i barbară crUZime, Redactia şi administratia: Bu~ 
(Koch este numele unul pro- contra ofticei _ Să sperăm .Se spune că oamenII izbutesc c~mD.OIşth S a.~ năpustit asura cureşti B'dul Regele AleKandru\~ 

In viatA fot atAt de mult prin 11_ bisericII şi SlUJItorilor el, trat n~ no 1 • Vila O ' lesor german, care cel dln- că vom putea vindeca tu- du-I mai rău ca pe fiarele săI- ..' la 
tAlu I-a văzut cu ocheanul) l' berculoza. niştea sufletească, dU ,1 prIn ta- batice care stau gata să te tnhate. CritiCU8 I ~ 
este foarte răspândit - căci Dt. V. lentul lor. Oricum ar fi, este sl- sA 

gur, că fericirea vietll se bazea· la 
~~-~-- ~~- -~ ~_. .nE~--- za In special pe liniştea sufle- In cursul ataglunll Teatrului Romlnesc Arad· Tlml,oara, vor I~ 

~ ..., . -~ . .'. ~~ • . ~····'-tească,p, -,audare, pe at,ntie, avea loc urmatoarete Ipec1u.teurganlltlte ~d8 cii!",. 1:0ri1Jrătă1iOe l~ 
il\ '-..tOOIeWOOrarea UI PI bunătate fi rQ8pllciui fald Patrona] din uele doua ora,e: , pl 

. 'V -1 G Id· ,dll celalalti. 22 Februarie Arad Manon, operă in lade de Massenel Il! 
. aSI e o IŞ I Există firi alât de fericite, In~ cu Opera Romând din Cluj. el 

Cu prilejui implInirii a" fini credea ci religia ,1 cultura oferă! câl găsesc În orice lucru ceva La Timişoara Opera va da 6 spectacole Intre 23-28 ~s 
dela moartea celui ce a fost poliHcel mijloace eficace de cI-: bun. NIci O nenorocirQ nu este Februarie. le 
preşedintele Astrel culturale din t'iJlzatie ,1 progres. I prea mare, ca să nu affe in ea , 
Sibiu. despărlământuJ Astrel din Spre de~sebire de altii c8r~ 1 o urmă, cere să-I poată m6ngi!i. 28 Februarie Arad, Pădure. Spiinzuratilor, cu G. r 
Arad, a tinut să-i comemoreze erau adepttf internafionalismuiui ia sau IIni,tii nici cerul nu este 1 Martie Tlmi,oara Calboreanu $i ansamblul Teatrului Na- le 
amintirea. el suslinea că chiagul etl mal ' • • ţional din Bucureşti. I 

In cadrul acestei comemorări fJ'es~~al_orl!an#drll soc[au_ e atât de negru lOcât să nu des· i 
a conferen'ia'. la Palatul Culta· na1Junea. Statele nationllie for- copere undeva o raze. de soare, .. Martie Arad Necunoscuta, cu ansamblul T,a- I 

J • ~ ~,. - M TI' N' 1 d' Cl . '11 rai, Duminecă in 13 Februarie, meaZa ÎmpfeunTcolumn:o ··umll" Iar când soarele rimâne ascuns 5 artle imişoara tru UI ofiona In u/. I 

dl. Dr. Oheorghe Preda vlcepre- .!I!!ăfir Materialismului el ii opune privirilor lor se mângie cu g6n. 8 Martie Arad Aotrita. cu Maria Voiculucu şi Te- te 
vedintele A.strel cul~urale~Sj?ia, spiritualismul. Idealului' marelui dul că el n'~ dispărut şi ca es'e 10 Martie Timişoara atrul Naţional din Bucureşti. In 
yorblnd despre" Vasile Ooldlş·. stomac universal i se opune ideaJ '. te 

In prima parte 8. conferintei lui marelui suflet unlversal-. ~ acoperit de nori intr un scop rn· 15 Martie Arad Giindul. cu G. Storin ,1 ansllmblul,il 
con(erenfiarul a aratat că "viaţa .•. Fiu de preot .din comuna te/,,,1 şi bine dllterminat. 16 Marile Timl,oar8 Teatrului Rfl!ina Maria. il 

unul neam e viata oa"!enJlor I Cermeiu, Jud. Arad, deci din 8- Fiintele fericite, când au de pur- 30 Marfte Timişoara Don Carlo. d. Schiller cu 8n- I 

matl ai aului neam. Pe Viata a., cel rel!:ervorlu nesecat al neamu tat pov,ri o ffic cu Inimi uşoa· 31 Mortle Arad samblul Teatrului National din Cluj. III 
cestor Oftment mar' se bazează !ul care este lerănlmea, el ved.ea ro Idră ;riji fi supărare ,1 Iara )11 

morile Infăptulrl. E falsă parerea In tdrdnime "temtlla de neinVinS ' ~ A.ngajarea altor spectacole este in. curs de tratative cu I 
celor ce 8usfin că oamenII mari a vietii romdne~ti. să·şi risIpească forfele în vaică· Teatrul Natfonal din Bucureşti, Cluj, la,1 şi Opera din Cluj. ~~ 
tnmt ,1 ei "un produs al vremU"', Preocupat de ridicarea clasei reli fără d. folos, lucrând bir- iO 
că Ilmpu~, imprejuro.rUe I·au tor- plugăre,ti el spunea cândv8: băteşte şi culegând. tlorile pe s, 
~at. ~~sile lGgidlŞ a fo.~ .. .e8~ Departe de noi odihna Până:1 Cftre le intâlnesc in cale. Cele mai bune daruri "Marcă •... ti 
.... VI ,unu n oameni ma I nu vom ,edea in fiecare comuna Firtle fericite ,tiu că fiecare Germană". Aur. Giuvaericale. d 
dIn eroU neamului românesc. In.· sela culturală biblloleca biserica 1 ii 1 "'" 
.u,lrlle lui nu se datoresc ,remU I l' li: d d'i I f '1 1':01: r u are doua capete: inceputu Veri ghete la; I ~ , : p Ina e cre nc Of , şcoata p Ina , f . le 
ci ele {-au !ost dal~ de neam,: de copii elc. Pentru s8notnlea ,i s âr,du • IOSIF REINER 
de strămOŞI, de parinti şi de· morală ,i mnterlalA a taranului Ion Toconita. 
Dumnezeu. I tI lupta şi susţinea ea "tdranul Inv. S. r. Col. Pir Ic:I I\l o. 3 • .i\.. rad. 

Cultul oamenilor mari desvollă .a fie ferit de orice exploatare 
cultul caracterului la generatiile a slrelnulul hain."' 
ce urmeaza. Vasile Goldiş a fOBt In Astra· culturală el vedea 
un om de O mare distinctie su· "scutul de apărare 81~lumli obi~ 

III Japonia femeile muncesc 
mai mult decât blrba1ii 

CORPUL PORTĂREILOR 
pe lângă. Tribunalul Arad 

f1etească ,1 de o corectitudine dlte şi năcăjife -. 
moralA. O personalitate moralli, Vasile Ooldlş a luptat şi lucrat Număral femeilor din JapoDla No. 8097/1937. 
creştinEt, propovăduiioare a unul pentru solidaritatea ,i unitatea care lucreazA e mal mare decât 

Publicatiune de licitatie 338 
din 1 II 938 t 

notlonalism_~~itQş-IL....-COn8- noastră nationali, in vremurile acela al clrbaţilor. DiJpA altlma 
Irucfu- Vasile Goldi, a fost un cele mal 'fitrege. Itltlltlcă, din 15.970.000 mUDcl
mare credincios câl ,1 un mare El a practicat in viată gându· tort 8.167.000 saot femel, Iar 7. 
nafionalist. El era convins că,...-a_ .riIe ce-I nutreau. Era om.ljaptel. 803.ooQ sant bArbatI. jl,ponla 111 baza execuţiei de excel1-

. activa pentrlL..llt.Jlm~st~ ~pldcut Viatn lui a fosl un mar, greu, o este UD centru economic. demn te tare deptaatl in zlUI de 20 
\lutDU/lUreuu. Om de o culturi luptă, o băI81ie. Suportul luplei de lAudat. Mue pute dia popu n 
superioară a rămas totuşi un lui Il fost etica creştină. El sus. latle lucreazi primitiv pAmAntuJ, Aagult 1937 pe baza decllUl.lul 
mare credincios al Bisericii COn- tlnea cii Indatoririle trebue să carne nu e fertil. Delceea truda J udecltorlel Mixtă Arad ea Nr. 
Ylns fiind cii religia ,i cultura primeze f81ă de drepturi. na e rbplAtltl cum ae cavlne. 3871/1937 obiectele secheltrate 
sunt două elemente ce se Imbină I Generatia tânără vede In Va- In agriculturi lucreaza 5.895. ia procesul verbal de executie 
,1 nu se contrazic cum iuslln unii II slle Goldlş pe unul din ollmenii 000 femel ,1 3.125.000 bArbatf. Nr. 8097/1937, două vaci la păr 
oameni de ştilntă. care au praclfcat principiul faptei In fabricile de mltue, vestita 

VnsUe Goldi, a fost ,1 un. inaintea yorbei. Ea il urmează. mAtase jlaponezi, fetele lunt de roşu eu alb, preţalte ia suma de 
mare om politic. Condus şi aici) 15 ori mal mult deAl bAietII de 5000 Iei cupriDiI io favoral lui 
de aceleaşi principii creştfne!JU, I Auditor. aceea,1 vlrstA. Sablu Mlbutla reprezentat prin 

Or. Simion Mlhutia advocat dia 
Arad. pentru sama de lei 500Cn 
capital tnterele Irgale dela te 
lanie 1937 precam şi spelell 
stabilite pânA iu prezent, se VOI 

vinde la licitatie publicA in Arad 
Str. Orlv1tei No. 151 Îa J;lua de 
25 Febroarle 1938 la ora 15 d; 
m. conform art. de ]('ge IX, art 
101 ,i 108 din anal 1881 al legi 
exeeullonal, 

AceutA Ilclhţle se VI ţine .1 
ln favoarea ce au sechestrat o~ 

biectele ce se Ilclteazi. 

Arad, la 1 Februarie 1938 Ig 
le 

Şef PortăreI, Jndsaljrab'l 



... , .. -
GerlDania are nevoe Pe marginea unei Din suferinţele satelor 

de Dluncitori hotărâri a Inalt Problema satelor este des- sari unu' rând de haine g-

an Prea Sfinţitului tul de discutată. mii şi sArAcAcios. 
~jaj MAna de lucru va deveni insuficinetă Patriarch Crescut In acest mediu, intoxicati de alcoolul 10-

;I~~ Berlin, 13. Came- pentru 1mbundldţirea condl- In lupta pentru acapara- aproape
l 
de sufletulbtliranui.llui fedat al birturilor ordini are, 

re-a de lndustrie şi comerţ ţlunilor materiale şi morale rea maselor, politicianjsmul român, e ~unosc ucur le, se IasA pradA momentu uf Ş 
îr~in Munster prevede cel in de muncd în agricultură. nu s'a temut a intrebuinţa ori aşa de puţme dealt!eJ, le cu- se mAcelAresc Între ei spre 

lza-'urc1nd mdna de lucru va de- Cât de Inbucurător este ce mijloc cari j se părea că nosc suferInta şi mizeria in satisfactia celor cari le otrA-
I a'eni insutielentd In Oerma- acest fapt? Căci In tărHe, poate angaja in slujba cu- care "r6~sc. Aş .,r

l
e8 ISA pot 'fesc sufletul şi viata. 

f ,Jia unde nu sunt şomeri (adică tărul sau cutărui partid mul- conlrlbw cu ceva a 8 inarea 'lnJ J d ii~ 
osr' . ă d ' d'i lor şi sA le Insuflu Asist ZI c a spove an 
ntin Studiind aceasta chsliune, oameni cari nu g sesc. e timea neştiutoare. ~ren cari îmi desv6luie suferinta 
re':;amera de comerl socoteşte lucru), nu Dot fi muriton de Votul universal şi secret prm. ~ceste umlle r:ndu~ I şi tot focul lor, mi se umple 

a peste puţin timp şomerli foame - Şi când te gân~ atât timp cât a putut fi mas- ~uraJu unor vremur mal I sufletul de amftrAciune şi mA 
• _ U .or mai constitui o re- deşti că acum câţiva ani sub luit prin tngerinţe şi furt, une. : Intreb ce va fi mâine, cAnd 
'~ 'f-,vd suficient" pentru aco- regimul democrat1c, Germa- prin abuz de autoritate, şi SA le alătur suftetul meu aceste fiinte lşi vor cere 
~r!er{rea nevoii de mdntI de nla avea nici mai mult nici băta electorală a fost bun. tAnăr plin de credinta in mai, dreptul lor firesc la o viatl 
răI"cru ce se ,ac~entuiazd l~ mai putin de 5 .. 000.000 de Din momp.ntul !n care la bine şi plin de dragostea omeneasc6, se vor cutremura 
~3tenumite perIOade ale anuluI. şomeri, - şi astazi sub re- orizont Incepea sa apară o pentru suftetul curat ce aco- n('i de strfg!tul lor dar 
le- .Aceastd problemtJ este gimul autoritar a lui Hitler, educaţie civică. o conştiinţă per A aceea albi şi frumoasA Imu fi i prea tA zlu ' 
c:~ravtl pentru viito'. spune este atâta lucru Incit abia a dreptului, şi a datoriei şub6 t6rtineascA. Nimeni nu Iva r... 

aflportul Camerei. Va trebui pot prididi cu el. de vot, (jin momentul In s'a gândit la sufletul acestor Dece. nu coboarA mmem 
rtărţJ cduldm Q o rezolva prin- Şi Iată o altă informaţie. care vechile miiloace de aşa romAni din bratele cftrora s~ le ~lleascA In ochi sufe-
să"o reorganizare profundtJ Londra. - La 17 lanu- zisa corectare a voinţei po- s'a ridicat RomAnia, cli are flnta ŞI să le asculte pAsul? 

tl01 intreprinderilor, intrebuin- arie numdrul şomerilor .... in 1 pulare; nu mat puteau da nevoie de ascultare şi. m~~ CAlA dragoste cu toatl 
~~~nd mai larg forţa meCQ- I Anglia era de 1.827.007 rezultatul dorit de lumea ales de crezare. OblşnUltl aceastA stare, pentru acest 
'ct~icd. Femeile vor trebui stI adicd cu 162.000 persoane politicianistă, s'a recurs la toti cu bunătatea lui, l'au i colt de roi cum îi zic ei, se 

,creze mai mult in agricul- mai mare decât in ziua de mijloace cu totul Imorale. lasat in plata domnului, să: hrlinesc sArmanii din iluzia 
reJrel şi In treburile casnice, 13 Decemvrie 1937 şi cu I Nu mal putem fura. Ei se sbat5 cu mizeria lui. CAtli I unor vremuri mai bune şi 

adarr nu in biroAuri. Lista mâ- 195.000 mai mare decdt la I bine, atunci vom cumpăra, mizerie şi suferintA in ochii ~ aşteaptă mereu. Atunci nu 
ti de lucru In agricultura 13 Ianuarie 1936 şi·au zis - politicienii - unui siirman făran cu pal-I ne vor intâmpina cu vorbe 
fl poate fi soluţtonatd prin Să t bl .?! N ă i şi aşa am Intrat tn perioada mele biitiitorite de sapa ca-

j 
pline de durere, spunAndu·ne: 

,.Iuttrebu/nţare. ~ezonierd de ma vor muc c cumpărătorHor de suflete şi; re-I tncovoaie zile întregi i "Tare mi-e greu dornnişorule 
in)crdfor.1 strdim Va trebui numeriJe tnsăşi vorbesc pen.. conştiinţe. A curs, porum-, pentru a câştiga un codru! şi nimeni nu se gAndeşte la 

IJla.lQI ales sd se tacei sfortari tru noi. bul, oplncile, varză, ţuică, de pâine pentru el şi puz- noi, loti ne storc, nu ştim 
nile 2Z-XX! - .. ..,.SA ... L.~ .. -3_ şi banii din belşug., deria lui de copii. pAnA cAnd vom mai putea 

~::: Românizarea vieţii economice Dar moralitatea plu~aru- II vezi seara întorc4ndu-se j răbda." 
Una din problemele cele mai Iă practică cât şi de aptitudinile lut a invins tentativa de distruşi de munca unei zile I Sunt multe durerile aces

BU~zatoare ale momentului de fată comerciale ale românilor olteni. asa~l~are a co~ştiintet lut. ~ plătite cu un mărinimos do: 'tor suflete uitate, dor nimeni 
dr~te problema românizării in do- Dar. două exemple strălucite PohtlcienH au ramas cu Im- ~ uiizeci de lei pentru a hr6m nu s'a sinchisit de ele. Ce 

!8~iul ec.onomie. . nHa of~r~~ f~ momen.tele ~e f~. părţltul şi fără voturi şi tn: cu ei o familie numeroasă. p6cut cA noi cei slabi şi 
~ ,S a scris asupra acestei pr?- tă, roma~1I dm Amerl.ca ŞI mlş· nemernlcla lor acuzau lu- [CAtft umilire în ochii lor, crescuti din sudoarea pal
~n:'e foarte m,ult da~ nu 5 a c~rea ,1~gloDar~. Prlmll ca teh· mea muncitoare că este rea t pentru a- şi vinde produsele, melor lor bftt!torite şi din 

lahzat, in mlJd Sistematic, aproa- mclem Iar legionarii ca şi comer- \ şi fără de cuvint I d I 1 ~ t d I . It ~I t_ 
I nimic. danti. . ro g unu an lD reg e mun- munca or lstov oare U 111-

:r S'a SPUSs ,1 se sustine şi as· Românii ardeleni plecati în Cum adiel l.lce.au ei. Nu i cfi de animal, străinilor al-II telegem, dar nu le putem a-
s lzl de unii. că românul nu este America În marea lor majoritate' v'am dat destul, de ce nu re-şi bat joc prin preturile juta cu nimic. 
• ?t pentru comert şi alte activj- au fost ţărani deci agricultor!. ne-ati votat? Ca şi cum I ce le acord! de tol ce e S:K )( • r t 

iet Iti economice. Datorită acestei Aceştia deşi au trecut dela prc- . titi i An armane taran al tOS sor-
eincrederi in noi inşine. ne·am feslunea agricolă direct la marile ne~ms erau ce ce au rom esc. tit ca din b.ratele tale căii te 
Isat ~oleşitj, se.dusi de, ~ândut uzin: metalu~gtce, in tur~ătorii pnmit, nu cd ce cu gân- Stau bietii zile intregi la să trasezi cu sânge hotarele 

28 l sţremul e ~aJ capabil l~ do' s.au In fabricl de a~tom~bll~, cu duri mărşave. au venit să, uşile capitonate ale jidovilor acestei tărt şi mâine din nou 
len~ul economic practic decat noi timpul el au d~ye~lt unii dIn c~i cumpere, lucruri cari nu pu- imboeriti pe p6mântul tArii c4nd ceasul greu va suna 

G. ~~~:~. mal fals decât această ~:~u~~~jte~~D~;to:~vSf:{~f~:~t~~~ teau fi nlc!odată de vânzare. lor, ca s6 II se permit! sA tot tie ti se va cere noui 
a- redinta. decât această scddere fel, că astăzi există ingineri, mll- Când ŞI acest sistem a lucreze şi ei la rAnd cu str!· jertfe, jertfe sfinte. Nu ştiu 

I aprecierea, capacitatii neamu- eştril conducători de ateliere din dat faliment. atunci au mers inU. dacA vei mal găsi vlaga ne-
a- li nostru. ŞI pentru a dovedi a (Joua generatie II romanilor a- mai departe. Sli d 1 i cesarA sA închini neamului 

mtrarul, voiu aminti in treacăt merican4. E cea mai puternică 1· â d ţ. I rman popor e s ug I . cii 
t vremurile înfloritoare ale CO· dovadă că românul pus în con- O]ug o p,reo Imea a ca .. pângtirit de murdftria stAr- tA~ v.lIstare. p~termce n 

.- tertulul şi industriei româneşti diţU egale de -munCă, traiu, cu rul politicianist sau atins Ele pituriJor jidoveşti şi aruncat chmunle unei Vieti de câine, 
,n vremea lui Alex. cel Bun, orice slrt/n, dacă nu îi este su- tnsăşi sufletul omului, şi apoi pe mâna căllllor pen- care sA Inscrie €U sânge ro

tul t.efan cel Mare În Mpldova şi perior îi este cel putin asemenea. prin fel de fel de mijloace tru li le distruge tiner~tea şi mAnesc pe Intinsul acestei 
:Ircea c.el Bătrân etc. m Munte~ O recuno~ a_cea_sta eng!t:ţt a· care de caremaiincorectesAnătatea.ttiri. o părticic6 de bucurie 
a· DeSIgur nu era vorbi atuncI mericanl, cari vad In romaml de au pus lumea sub patra fir i t r 

in- • un comert şi o Industrie în acolo un element foarte capabil. 1 llit ă' fâ t' CAtA sudoare şi zile negre Ş pen ru me. 
II' Uul celor de astăzi dar faptul Aceasta dovedeşte, că românul Ş a 5 -o S Jure pe s n a t a. ti a b ii nec Niţă Agrişanul 
l' mstltuie un argument că şi fă- este capabil pentru orice actilli- cruce credintă organizaţiilor pen ro el c Ş g an e-. 

:u i ajutorul streinilor şi mai ales tate practică şi că aceste însu- politIce. &_. __ 

tlj. 1anilo~ S8 poate activa în viata ş~r,i latente ale lui se pot va,lo- Am văzut spre durerea 
~onomlcă. Tot In treacăt amin· nflca după cum ne-a dovedlt·o w Excluderea evreI·lor dt'n comertul german 

C de capacitatea de adaptare .batalionul comertului leglonar-, noastra In vulUmul timp pre~ţl 
traordinară a românilor ma- Dar despre aceasta intr'un ~rti- prin primarii şi In adunari. . . w 

donenl la activitatea comeraci- col viitor. Ion Al. Leluriu publice care luau jurământ Z~arui «Untversul»~ pubhca După cum se vede ger-
~---_JLLL!!!I!!!_!!!!'!!I!!!!!!!!'I!!!!I!'!!W'!!!I!!I!!!!!!!!!!I!_!'!""!!"'~!IL"!!l!'!!!!!!!!'!!!!!IIIEL ~ sfânt bleţilor oameni că vor urmatoarea telegrama: manii nu se lasă. Ei vor cu 

I 
Turneul Operei RomAne Cluj fi partizanH cutărui sau cu- .,Der Angriff-, oficiosul tot ~inadi~sul. să f!e stăpâni 

Teatrul Comunal Arad. tărui partid. E(a o ruşine şi d.lui Goebbels, cere li- I,! el acasa, ŞI ~al ales v~! 
Martf 22 Februarie 1938 ora 83.0 seara. Se va reprezenta O Inj osire vrednică de plâns. chidarea intreprinderilor sa . se scape w ŞI de evreu 

b 8uspiciilecomitetulul de patronllj al teatrului românesc din Arad, EI bine Inalt Prea Sfinţitul comerciale evreeşti. Li- c10arn au mal ramas in ţara 
MANOK h 

dia operă In 5 acte de H, Meilhac T. GlUe. Muzica de 1. Mas. Patriarch prin o hotărâre c idarea ar urma sl ~e • . w • 

OOGnet Directia muzicală Jean Bobescu, Director de scenă N. supusă guvernului, a dispus facl pr~n punerea. la ~hs- EI. a~d ca
w 

numai .. aş~ vor 
1 rehm. Maestru de cor H, Klee. Maestra de balet Tili Stancu. să se dea deslegare de ju- P o z ~ f.1 a comerclantdor r~uşi sa y faca o tara mandr~ 
leIt DIS T R I BUT 1 A. rământ tuturor acelora care creştIni a Insemnate cre· ŞI bogata care sa nu mal 
VOI Manon Lei-cout ••.. Dna Ana Rojll Vasiliu au fost legaţi blsericeşte cu dite cu ajutorul clrora fie exploatată până la sânge 

d Pauzetle ••.• II S. Simonete Jiurăminte politice. să pa. afl pu. ne st.ăpAnirea de c.ătr .. e lumea Jidavea. sc~ . 
.ta Ia.otte. . . . • II E. Mihai t de 1 Ş d t ~ d t - I 
de RozoUe. • . . • . . . • ,. L. Clolac Ne bucurăm de aceasta pe In reprm rI e evre- I can e gan eş 1, ca n 
d; Cavalerul de Orleux. . • . • 01. Dr. T. Spăfaru hotărâre şi o salutăm cu eşti. toată g~rma~ia care este de 

art Lescau' . • . • . • • • • M. Ârnăutu toată cucernicia ~I dragostea Cererea aceasta a pro- două ~n mal mare ~a, tar~ 
leii Contele de Orleux • '" L. Popovici T d il stra sunt de CIOCI on 

OuiDol de Modointaine. . • . II 1. Brânzescu creştinească. dus panicl In rân ur e no~ ..... . 
Pretigoi . • . • . . . . II Oh. Moe.rcă Ce bine ar fI ca cei ce comerciantilor evrei. Pâ- mal PUţlOl }ldaOl ca la nOII 

,1 Hotelierul . . • . .' • N. Avrigeanu şi-au uitat Indatoririle prea- ni '!cum, evreii e!8U e~· I • ~şt~ptăm ~a şi la n~i să 
O~ Sergentul 1 . • • • • . . II> Ion Micu ţeşti şi au injosit sfânta ClUŞl In GermanIa dIn I vma timpul tn ,care sa se 

Sergentul II . • . • • - • • N. Habian cruce să fie şi pedepsiţi aşa institutiile de stat şi din: dea !omânilor .a)u,toare ca să 
, Seniori~ burghezi din Paris ,1 Amlens, călători, călătoare, 1 I 1 )( t )( t~ r ,.. 1 
Igovefi şi t8rgovele. cum se cuvine după un ce e neg... ur ... CII cu· poa a ncepe ŞI el carne. tU 
Ie'ele de viinzore 10 casa teatrului, zilnic intre orele 10-1 ,1 atare sacrilegiu Hura, Insă nu şi din co· românesc şi să poată astfel 

abI. 5-7. Telefon 2200. • V. O. mert. înlocui pe jidani. 

fi 



Nu aduce anul, 
ce aduce ceasul 

Arestarea a 63 ofiţeri la Moscova 
Ziarul cUniversul» publică. r~.pulI%.torl de acest 

următoarea telegramă de Ra- j fapt ,i arest-IL 

b.7J: 
1 

Cum v~~ fi n~mi~ 
prlmarn ruralt şi II' 

urbani ' 
dio-Central din Londra: I Aşa.e tntâmplă rn Rusia 

Daily Expres· anunti Sovietică în fiecare zi. - Ministerul de Interne, - trj~k 
d·" M X 6':( f' Au fost arestaţi şi împuşcaţi Marti circulară prefeclilor de IU-In oscova Ca J O 1- • .•..• def din Intreaga tari, prlA car. 

treabă ce zic eu despre cele Despre cele ce se aud feri şi anume opt maiori, g~nwera~J, pr~tl! l~g~nert, In- schimbă sistemul şi metodele d4 
ce se văd, sau se aud, le sau se zic, amintesc celor 20 clpitani ,i 35 locote .. vata~on - fa~a mCI o lege. de.semnare a conducătorilor ad-
rlspund: Eu nu mai zic ce mă IntreabA, cuvintele nenfi ai ,coalei militare Viata omulUI In tara co- mmistratllor locale. , 

De cAtiva anf, trAim tn- ajunge acolo unde trebue şI 
tr'nn ech!libru nestabll. De unde ne tndeamnă cum In
aceea, acelor cari mă In- tenia şt omenia romAnească. 

nimic azi fiindcă de atâtea Profetului David care In- di K G d' k munistă nu Insemnează ni- In fruntea comunelor rurale VtI 
ori In tre~ut am spas ceea tr'unul din psalmil săI 'sp' une' f n

t 
rasne var eJs au mica - şi dacă eşti numai fi n"mil un primar prin decizie. 

',w = os arestati. _.. w prttlCtulul. Primarul va condu~ 
ce are să se tntâmple - "Pune Doamne strllJa gurii . . mvmovăţlt cu ceva te aşteapta singur administraţia avdnd afTi 
dacă lllmea noastră nu se mele şi uşă de tngrădire bu- Zilele acestea un aVion Inchisoarea şi Siberia. bUj'.nJle li competf~ta ce ant~ 
cuminteşte _ dar sau nu zelor mele". necunoscut ~ ap~~ut dea: Judecata e la bunul plac r~o, o avtau consUiilt, 
am fost ascultat, sau nu a Astăzi este bine să taci, supra şcoalel mddare '1 a judecătorilor, şi dreptate Prlmarul~. f,f propus de 
voit nimeni să mA Inţeleagă. să te faci că nu auzi şi că a aruncat manifeste, prin nu au decât cei mari, familia bC~iltf:retIPretolrJ. dtntret Idemo-
Şi i L bi ă .' w I f !' t d' t ~. '1 Z8 J car au avu n ar~ apo : It a serie nu se nu vezI nImic, caci a t el care se cerea InapOIerea es e IS rusa. Şl neVOi e oa- matl cel mal mare grad fie' 
toacă de nouă ori pentru o nu ştU de unde· ţi vine be- in Rusia a lui Trotzki. Cei menilor sunt nenumărate. chiar dintre ofiterII de t re~ 
babă surdă-. Pentru cine leaua. 65 ofiteri au fost făcuti Aşa e raiul bolşevic. zervl. daci exisUt i 

vrea să Inţeleagă măcar azi, Prea am buzurit mult. Se • Se va avea. In vedere fns~ ca 
este de ajuns atâta părea că şi-au pierdut oa- persoana nU~l1Ită să nu fi activa! . . . n··· 1 · m h fi dh In organizatii politice şi să nu 

In vreme de furtună, 0- menil mmţlle. . a:: rletenll UI a atma an I fi .vut calitatea de primar 5U~ 
muJ cuminte se adăposteşte Era fatal să vie o reac, I • •• • regimul de partid. 
,1 aşteaptă să treacă vre- tiu ne. Efectele el bune sau lIU demISIonat dIn guuernul indIan Se vor lua măsuri pentru in. 
mea rea. Totdeauna după rele se vor vedea. Cu cât . .. A d~pllnlr~a .de urgentă • a acesto. 
furtună apare soarele tnsă vor fi mai rele cu atât In ajunul unor mari turburări In India dlsP~zitlunl. astfel ca lfl cel muU , . . '. . cinCI zile toti noull primar si 

Despre cele ce se văd, să rezultatul defmltl.v va ft mal India este o ţară foarte să arate că este vorba de o intre in functiune. • 
nu se mal mire nimenI. Is~ U!lD,. fiindcă dm eX,cesul mare şi aşezată departe de acţiune generală menttă să Prefec)i1 vor ral?"rta In mO' 
torla se repetă dar se vede raulUI, totdeauna a eşlt bi- noL Am putea spune că provoace o gravă criză menful 10 ~are dispozitia s'~ 
că ea este făcută ca oa- cele v • executat, tnmltând prin poşte 

11 ă IN' 1 bl d se gaseşte de cealaltă parte Faptul cd cel care a luaI t un tablou nom!nal al primarilolj 
men. s nu te seama ~e eamu nostru ân peste a pământului şt totuşi şI a- Initiativa demisi/lor este prl- dând şi IndicatIi sumare aSI1-
lecţIIle ce se pot tra,ge dIn lire şi tolerant la exc.~s - colo vremurile sunt tulburi. mul ministru al provinciei pra lor.. i 

ea, căci de ar tine, n ar mat cu toate că duşmanu, pe Poporul Indian, este Bihar, d. Sin ha, cunoscut In oe pPlw •• te _ DOnt!l~ 
exista lnţelepciunea de vea- care-i creştem la sânul nos- sub stăpânirea engle]'Uor ca partizan ~ervent al lui nelop urban_1 blnevoltl 
euri cuprinsă In b l' tru s dud 1 ţii . '1 • Duno.,t. CUi In trun. prov:r u . , ea: ceasu mor Ei cu alta religIe decat noi, Gandhi. lasd sd se creadd t •• orafelo ..... ,edint-
.Până ce omul nu da cu ca să ~e faca reputa!ie de altfel de viaţă şi alte o~ cd evenimentele politice de .e vo .. numi c. pri ...... i 
capul de pragul . de_ sus, nu bulf~an1 - trebue s~ facă biceluri. azi s'au desfdşural sub in. 1 magist ... ti .din tribunao: 
vede pe cel de 10S • credtt guvernului, dupa cum U, ăt t d 1 1 fluenta marelui agitator In- lui ..... I?otlv. j 

Timp de patruzeci de zile, bolnavul face credit docto~ n nv a e a or care di . oeol.zlune... va da 
am Indemnat la mlisură şi rului şi aşteaptă numele lea- trAeşte ca un pustnic In an. v d. nOI, dupA n~r:me.~ 

pustie pe nume Mahatma Este de relevat faptul ca oe •• fixat la mln •• tell"l 
cumintenie guvernul de tristă cuIul pe care vrea să i-~ Gandhi vrea să-şi elibereze In afară de cel 35 deţinuţi In ce prilJeşt~ comunele sta· 
amintire care a răposat zl- admfnistrt'ze, pentru ca sa I d b tA â' politIci din provinciile untte tluni climaterice se vor face te .. 
lele trecute, dar el a voit vadă dacă-l poat~ lrghiti. pOPlo~~ e su s p mrea mat există incă 400 deţinuţi l~gl'afic propuneri, i~dlc~nd. (l 
cu orice preţ să dea cu ca. Numele doctori lor - al eng eli orA . I . liti tAB 1 smgură persoană dupa criteriile 
pul de pragul de sus, şi a Prea Sfinţitulul Patriarh şi Cu toate _că Mahatma pO , C In enga. stabhte anterior. 
dat de.a bmeJea. al veneraţilor săI colabola- Gandht este foarte ~ wae,· .. Reapare Mahatma _. -. 4 ~ .~ 

Din cauza acestui guvern tori - se crede că poate căci umblă desculţ ,1 ~e Incodattl privirile tntregel Primarul Aradului 
nelntelegător al vremlfîn I să exercite o sugestie su- hrăneşte cu lapte de capra, Indii, se îndreaptd spre Gan-
care hă!m, redeşteptarea f(cientă pentru ca bolnavul toţi lndienli ascultă de el. dhl care retras intr'o collbd Primar al Municipiului 
conştHnţei nationale, pe care să primească lea eul. Iată ce se ~omunlc~ din sin' urat/cd la Hari ura e Arad, a fost numit d. O .. 
eu şi colaboratorII mei dela Nu avem nici un motiv Bombay CapItala IndIeI. g, P P rezeanu, Primpreşedinte~ 
Universul am pus-o In ade- care s1 ne facă să credem Guvernul provinclilor unite malul rduJul Taptl, aşteap- le Tribunalului Arad. ) 
.Arata ei valoare şi JuminA, că leacul nu va fi bun. din India a demisionat, ca şi td reuniunea anuald a con- Ds ••• te cunoscut cii 
trece azl prJntr'o eclipsă, Dar să nu mal vorbim. guvernul provinciei Blhar. In gresalal nalional ce se va o personaUtat. bine .,.1. 
care, Ind, va It trecătoare, Noi ne găsim la punctul urma refuzului guvernatoru- tine la sftîrşitul sdptdmdnll zut' In Arad. 
ca ori şi care eclipsă. unde .Nu aduce anul, ce 11ul de a autoriza eliberarea la Bamboo Clty. AceaslA numire a adus 

De aceea, nu este motiv, aduce ceasul-. a 35 deţinuţi politicI. Dat Jlind cd starea sdnd- multi multumire In sufle-
- după cum sunt informat Vom trăI şi vom vedea Această furtună politicA, tdlil IiM h t G dh tul locuitorilor ora,uluJ 
_ pentruca cineva să 8~ ,t asta. Stellell Popescu. neaşteptată, care ameninţă să u a a ma ~ an 1 Arad. 
bucure prea mult, ori să (Din .Universal") cuprindă intreaga Indie pare, este foarte precard, In cer- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii5iilil 

considere această eclipsă ca REWT curlle membrilor congresului .. 
o infrângere a Ideii naţlo- ~-i7iiZ7Z indian se exprlmd temerea 1 Anularea 8chl~bărllor făcut~ 
na1e. Idelle mari au adesea Cancelarul Hitler pentru cd el nu va fi in mdsurdsdlÎ 1n tnvă1ămantui primar l. 

ori, In drumul lor de reali- • .. •• A suporte gravel( preocupdri. Ministrul educaţtel naţfo-
z~re, marii o,bstacole de tn- consolidarea pacII In Europa actuale deşi azi dimineafd'nale, a semnat Marţi dim.: 
vlns, dar e nving totdeauna. .. . ': decizia prin care se anuleazl 
Idela natională este 81.1 la ComentarIIle Jurnalelor germane celebrul şeI al Indleni~Or! toate numirile, detaşăriJe ŞI. 
poporul român piatra de I pdrea bine dispus, dupd zIua· delegatIIle de orice naturi 
temelie a existenţll lui' fără ZtaruJ~ "BerHner Tage- i dela 12 Februarie vor putea sa de ItlceTe stlptdmânald I f'" it .. A â 1 
ea neamul nostru nu p' oate blatt", co~entâ~d rezultatele l' să c.apete o Importanţa co-' '1 ş~cnuotermnalnvpartecmumntui ptrimd8J' 
ă Intrevederii H 1 tie r - Schu- I vârş!toare. Germania rămâ- . I , S o a · s existe şi este absurd să h' f f : d .. l' minjstraţla şi controlul acestUl 

crează cineva că de dra- se .. mgg, scr e n rezumat ur- i ne cre f~cioasa po ittcei sale Noul Prefect al J·ude- I '"lă a t t â d 1 
ul unui mllJon '1 ceva de matoarele: F".ehreNll-ca1lce- ; de a tnlatu~a orice Incorda- • nva m n ncep n de ~ 

g Ş Itlr ti do'O.d,t '"ctJ odtlttJ· re exIstenta Aceasta este ţUIUI Arad 29 lJecemcrle J 937 şi panl 
venetld sostţi ca un val. .. . I . • la 10 Febru j 1938 : , 'p"" fapte c. Ger",a'''1$ 'dealtfel politica dusă de par- . ar e • , 
din cele patru vânturi ale t t td ~ P' le tid 1 ţi I . li t diA fost nUMit prefect al Invăţătorli şi profesorii car 
pAmAntulut este ca ul lui 1!8 e o eaU1IIS.,." r"ne U na ona· SOCla s e a j d d . , p p , ,4"dur; atunci clJ"d este venirea sa la putere şI gra-I u eţuluf Arad, • Colonel mtră tn prevederile aceste 
~Ie şasesprezece mlBoane ",o".l)($ de ti se ~ecuttl ",6- ţie ei au fost tnlăturate până Dobrlceanu, Comandantul decizit tşj reiau posturile pJ 
Sje:nţrf~:n~ neSajOnŞu'c,vdoăr cAon- sur; prnctice pe"tru C01lS0- acum numeroase surse de Regla.entulul 93 Infterle. care le-au

9
8vut la 23 De· 

e . m I"d p.... t t bi t '. D I I cembrle 1 37 trecut noI prIn multe şi 'tlretl ac", pen ru s a - ngflJorart. sa, a pre uarea con- I ă Vt it' Ii it J r 
mari diflcultătf dar am scă- lizarea situaţiei tn Europa C~. mai au de spus duş- ducerii prefecturII, a de- I n~1 ţ~ior t s~r- n A °t '1 ni 
pat de ele, pe~tru că "ce e centrală şi tn general a ':1- mann care acuză pe ger- clarat, că va păzi cu stric- I~~~'arie ~9'3~a s~m r;pu: Ir 
val ca valul trece" după tregel Europe. AcordUrile mani cA vor războiu? t t A fi .. t t I f ţi ] , e e, Sa e respec a e D- UDe unea ce au avut a ace! 
cum aşa de Intelept ne~a datorlriJe publice, de or- datA. i 
spus ne~urjtorul E~inescu. Celemaiieftinebăuturi.vinurispecialedindineşlUnictelnstat.delnspectorif şI revfzorif şco ' ...... 
Vom lnvmge greutatile de Podgoria Aradului Bufet bine asortat, la: fj t vţ lari inamovibilI cari au foa 

I d w t j ecare ·ce li ean ' az, upa cum am nv ns şt L P l' l' • rechemati 10 tnvăţământ, St 
pe cele din trecut, iar de Ber,it,rlil şi Bodega" B e~i~il.nu'! Locuitorii Aradului au repun in drepturile lor, acor 
va fi nevoie, vom lua dru- Piaţa Avram. Iancu Arad priMit cu .. uItA satlsfac- date prin decretele regall , ... 
mu1 drla capăt şi tot vom ~ie aceastA numire. de numire. _ 

Redactor re.ponubil Ion 811gll1lă Tiparul Tipotp:afiei Dieccz:ane t 

.' .,,~--~~~~*~,~-,: 
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