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Mitalaca suburbie Moratoriu general pentru' Săraci În 
CArod Mică!aca era o comună ru

rată, locuitorii ei aveau drep'uri şi 

datorii, cari .spre mulţumirea for, 
mentineau comuna Într'o slare dt:s-

asanarea datoriilor Ţară bogată. 
~îci unul (lin antepl'oiectele pl'ezentate parlamentului, n'a Ca ni~le corbi rdlJcifofi, vtş!ilt 

--tu! de infJoritoare, 
intre/aie văzduhul fdspdndind pestt lIlulţumit guvenlul. 
tof ;ng(iiora,~. Lumtll s, zb.te lrlt,g Guvernul nu va putea soluţiona acum În mod definitiv Oeca I'ld Micălacii a devenit s u, 

burbie, lucrurile stau mai paCătO!. 

Cetat"Rii ej paşnj;:i au de suferit 
multe nepfiiceri - a caror cauză 

se motivea2 ii prin faptul că, func
ţionarii trimişi de Primaria Aradului, 
nu lf1ţeleg cllestiunile vitale din 
loc. 

Iltmosjeră de Clilli, Poporul nestru 
prohlema as.ual'ii dl1toriilor agl'icole, Vll trebui !leei, ca măsură e lmpi'irţit de cnzd În daud Pd1li. 
pl·ovizorie. Sti se aduca o nouâ prelungire a !'!uspendflrii exe- ['nii discuM criza din reduta unor 

cuţ,iilor silite, ceeaee Îlhieamnă de fllit o nO,uă mi.1SUl'ă de 010- situat juni materiale de invidiat, IIro: 

ratoriu, Cum şi 10 p,'ivillţa datorWol' llgdcole există moratol'iu, pun/ind solu:ii extravagante, avanz 

In realitate vom aveM. Ull mOl'atoriu u;enel'a! a 1â,t asupra dato- du,Si! În vedere situaţia lor. Alţii 
simt criza, Zbutr1ndu~se într'o neagră 

riilor' ruralet cât şi It pJ'oprieHiţilor urbane, mizerie. Cei cau siml mizeria ,i duc 
Soartea celor doua categorii de datoJ'ii ralllâne tie aei ina- lipSă mai mult e finaetul intelectual Pe când Micălaca era cu admi-

nislralie proprie, condOlFă de mica· 
laceni, drumurile eriU mai bune. 
fiecare chemat la datorie, ducea 
bacuros o carufă doMă de nilip, I 
Azt, totul e d~sfundat, pe lângă 

case ti e groai il să umbli. 

inte strâns leg'.fa ~i nu Vii putea fi Roluţionati\. dE'fillitIv dedt I şi proletar ne inregimentat în nici.un. 

In general, În aceasta suburbie, 
cu toată firăcia. miii domneşte şi 

d~zordlne. 

Nu ne ridicăm conlra fransfor-
m .iri; IIcesfei com un i în Iluburbil", - , ",.. .. 
doar t'tpetl"'. "Ia_bare. pe care 
micalacenii şi o pun des; Oire nu 
sunt ei în drept a pretinde numirea 
sa IT ăcar a un ui singur tun cţionar 
in conducerea acestui cartier? , , . 
N'au ei băitti pregăti ti pentru Ilşa 
ce.,.? , •. 

lm preună. 

(Natural ca. proprietatile rurale ~ub 1 () hectar'e l'amitu şi 

pe viitor ~upu~e cotln'I':;juuii (le drepL AsuJlI'a t\eestui prillci
piu DU se mai poate ,'eveni), 

Xu e sigur Însă Că, pAna. Ia 8esiunea extraordÎtHuă din 
Iunie guvernul va putea veni cu o lege pr'aeticil a al'lanării 

datoJ'iiIol' 
(Îreaua piediC~t Il fil1lUl\ill'ii n'a putut fi Înlăturata acum ::,i 

nici nu vap~lÎ.:jar fa.I'fI flnUl4ftf",.,Q,.J.egtl" cUDver.iultii ar 
nimici şi ultiUlele inetituţii de cn;rlit din cftte !tU mai rAmas în 
frunte cu Banca ~ationa!~. 

.... W ".111 r 4 '% ._ .. -1: 

Pensionarii 
8a da, au. Acum însă nu mIIi Odinioara, era o C~ tegorie 

dispun ei. Si pe functionarii cari de oameni, Incercati la ras. 
- au dezertui dela datorie. 
.A.u Inca.sat dela tceştia (OM au 

~~:I::~i ~ a~C.~i~n~a~~lu nl~c:t~ităhle pâutiile prefaceriJol', cimen ta ţi 
O nelinişte domneşte printre 10- ia ve.ltorile vieţi - ajunşi la 

cuitorii acestei luburbii, din ClUZI o situaţie creeată, printr'o 
ci tineretul intetectual din locJ nu munct\ tenace, asidua: gasin
are măcar unul acces În conducer"a du-} totdeauna la datorie. 1;& 

.. ei - cu toate ci părinţii i-au cres· bAtr~neţeJ din sudoriie frunţj 

vrut, pentru ca ~cum sa\-i ta t 
amfUle acbjt~ll'ea acestei retri
buţiuni În fiDe cum cred şi, 

daC'ă vreau să DU le·o pla
teasca deloc până intrec aş

tept'lrile. 'ut şi invitat, cbilr mii mult (tecât 
aar cere - având'le În vedere lor, trAiau echitabil din re- Oamenii ce'ar trebui aumai 
pregătirea ,i rutina funcfonarilor zerveJe, pe cad statul, le in- veuel'ftţi, architecţi cari prin 
trimişi de primirii oraşului Arad. OMa, retregând din salarul lor darul braţelor' lor. au clădit 

-----Ă:;;;.-~-~~i~;-.:..~~-~~;l~~~~~; I ;ru~~~:al~, pădl'ându-o Spl'S ce avem noi utMi;. factori 
pentru ca odata, hotitrâtori In Imprejurari şi si

plâr.-geri, ce le primjm li redacţie, 8!1ind la pensie 8'0 ac.ite celor 
d' l ' '/ tuaţii vitre:e - astazi in Joc 

In parlea ace ora can ne-au in- fa drept. Da-uşii existau printre 
teM:I • • . t." j de rAsplata t trebue Să cerşeai-

Ecce Homo, nOI ca s etmcl, la.' exper en- ca la pOI'tiIe unor instituţii 
.. __ w,.._· __ ................. · ..... - ......... -. _- ţ;ele cucerjt~, el'au f&I'uri cll.- ce nu VOI' s~-i asculte, Ia par. 

D L 1 lăueitoare, pentru cei cari bA- t' l' . l' 1 ţeJeg fl'·"d 
O a.~ . leu arI, can DU- n.. : 1 .. -

~ u, tătol'eau drumul Iă~at tie el, I ca vor 8a-şi 1Anguiască CUD1 

Banul american, este din 
nou cotat pe piaţa mondiali. 
Dolarul se coteaza. aproape ca 
tnainte, ceia ce era de preVă
zut. Banca Naţională a Rom .. 
niei plAteşte dolarul pe ziua 
de 15 Martie a. c, cu lJei 
~64,50. 

ca .ă,·I aiba. mai depArte alţi pot zilele ce le-a mai rămas 
io paza lor, . 1] f' ,. , 

AstAzi sunt t<>t&c~ea, numai 
că, cei cari trebueau să le a
sigure o bună existenţă dem
nA 10 feJul lor de trai, din 
banul cAştigat cu truda. de ei 

III m'mA. n oc i!A, 1. prImIţi 

ome.neşte, 1.~a.ndu-i sA treac9. 
foain te - fiindcă sunt unii 
pe urma cArOl'a mergem Doi 
astazi - îi vegi tergiverând 

{UrmQr~ in ptr0 '1. \. 

paTtid politic. In tara n"astră nu' 
trebue s" oomneascc'i alMa mi-Unt." 
Sunt afrÎtea bDgăţii, fnct1t ar put~a 
trăi mult mai mult popor decel! as, 
tăzi, iar inua ce priveşte tinerelul 
inteltctual, ar putea Ji plasat foarlt 
uşor atunci Când ., Itge dreop/tl aT 
veni sti În/r/fure cumulul, Însă nu 
cumula} salariilor, ci cumulul func. 
tlllfli!or. & I .. /,iesc aici in A,'ad, 
mulţi DQmmi şi Doamne În posturi 
de invidiat ~i aceasta pe s;n6ural 
motiv Cei s 'a născut cu c.iţi. \Ia ani 
mai inainte sau ei sunt membrii 
unor partule politice. 

Tineretul trebue s/i se orgailizl"2"e 
şi să lupte contra acestei situati uni 
insuportabilt, C<iCI altfel ~ Pacat de 
această tinerele, Caft se duce pe 
apa Stîmbelei şi mai lciuiu ne wmI 

pomeni în Tafa Gh/ujitor. 
Ne propunem Să discultJm pe "U

(or toate posibilitatile de viaţă alt 
unui tineret desmoşftmil şi d,zam~ 

git, Şi VtllM scoale la iveală toate 
fărădelegile, 

Peci<:a. 
c,oDt'erintA. Duminecli, 12 

cu,rent, in cQ(lrul programu· 
lui cu.ltural al despărţamOn

tltlui ut.tra" din localitate 
dl, Dimitrie Che-ve,'eşan, .,,0-

tat" diplomat a ţiNut o CQ)I

ferenţă cu un subiect istoric, 
('onfef'in(a a lost rostită 

în sala ma,oe a Casei Cul
tl4"ale, itI prezenţa unui m4-
m((r mat'e de ClScultători. 

Recrutart". Dumin.ecli 19 
a, c. are locregrufarea tine
rilQr diJI Peclca, tkiscuţi ;" 
mud 1912. 
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Abonamen1e 
10 Lei IUHar 

100 Lei allual 

Se vor tnmlte 
pe adre"a depe prima pagină! 

nica publicate 
Pe strada Al.lre1 Vlaicu 17 --19 

etaj I. uşa 4 - se găsesc de vânl< 
zue cusături tesHuri şi costume ro ... 
mâneşti - de prov~nientă dintr'o 
prăvălie lichidaU. 
~~_~4 ,._ 

Pentru provincie. 
In urma plângerilor ce am primit 

din provincie, vom lua măsurile ne· 
cesare ca ziarul să fie expediat În 
aşa fel ca pe liua de Duminecă să 
sosească la sate. 

Poşta Redacţiei. 
1. F. M. Chi.sindia: Am primit 

dela Dv. totul Ziarul trimitem. Po 
, er:iile prea lungi, trimite ceVA mai 

scurt. Noi putem să dăm posibili
tatea de debut, dar nu avem spaţiu 
detul pentru lansare. 

Pentru sprijinul şi propaganda 
promisă, multumiri anticipate. Ne 
trebllesc tineri energiei. Corespon
denţele vor fi bine venite, 

seee,eseraeesee 

Cinematograf 
b •• t ..... 

MfLODIJl DRJlGOSTEI I 

Sz6ke Sxakall glumeşte 
Ueft Deyers repre.dntă frumoseta 
Petro Unkel copilul de minune. 

De Luni 20 curent 

Intoarcerea de pe front 

cu iun. Douglas Fairbanks. 

In curând: 

SCQDlpalol 

cu DoHy Haast Karl Ludvig Dichl 

Vizitaţi Cinematograful: 

. din 17-19 curent 

<"ăpJtaDu} Kopenlckl cel 
mai mare aven1urier din .secolul al 

XX·lea, 

In rolul principal: Hans Adalbert. 

Dumined a. m. Ia orele 1 t şi ium. 
Valsu} Eler.n 
cu Guslav Fr61ich. 

Rubrica. grafologiră 

YW • 

statului. Pe când în pl'Ovincic, 
plăţile salariilor se fac CUlfl 

Prezentati 10 şire scrise cu cer se fa(, dl\ca. se fac, în capi-
neală pe hârtie nelmi.,tă arătând tAIa se fate şi s'a facut Ia. zi 
sexul şi elatea, In b313 acestei ana· Ei bine, de ce aceste diferite 
lize veti obtine o apreciere a carac- I privilegii? De ce creearea a-I 
teiului Dv. 1 cestei situaţii inadmisibile unei 

Doritorii de a consulta glafologu\ 

. i_'., 
OliUL 

PI'6.,-edinte a fost alesdl. 
Cenădan, proprietarul CiH8-

1ttatogra{u,lt,f,i t!!~tra", Cal'e 
Îtl repetate rânduri, când a 
(1 lost fJl. fruntea. corporati-
unei, a dat dovadll" c(/.- A • A tŞf. in-

telege pe de()lin rohd. 
facultati ce raţiol1caz.il demn ~ 

ziarului nostru, vor Iri mile in plic 
cu scrisoare şi 10.'- Lei timbre în staroa de fapt. Cu e.H re- Din Arad - BUJ-ac 
fjşc"ie. Ră5punsul îl vor primi prin pre7.intil. un funcţionar mai 
ziar. C~i ce doresc răspuns a pllrte I mult la centru de cM aici. pt .. Of. P. T. T. Arad. 
vor trimite mărci poslale pentru o I Cine poate şti, daca nu poae- Suburbia Bujac care număra a-
recomandată. da aceştia oaliti\ţi nesilmuite prO.pe 2000 de locuitori şi făcând 

Cupon grafologic este încă lipsiti de factm-ul poştal 
nis!Uul statului în punctele ce~ 1 Of P T 'f D I /1

· şi la urma urmei sunt meCl:l- parte integrală din Oraşu.l Arad, 

N 3 I • ,'.. in această cauză 
O. - f le mai uevralgice la tară, scrisorile li in special ziuele sosesc-.'_": ~ 

-jarul "O ..... (fru - r. L • Era vorhl!. de demult, ca cu Întirziere deoarece actualul dis' 

A Ch I P ntru nOl' la Buru Rt' rl'osa e tribuitor al corespondeDt~i fiind un enlru:" eti". e . re" 1 ~ r 
1

· , t particular pretinde pentru fiecare 
lnclinată spre misticism, inteligentă soare e, orI ronstaW.m ŞI as a-

I 
scrisoare sau jurnal 2 Lei. în caz: 

mijlocie, sex appeal puternic; Puţin zi 'lupa atâţia ani! cu dure- contrar corespondentele se predă 
econolmă. Inimă bună Senttmtnta!ă. re-ain suflet, ca soarele 8ces- destin.torilor cu Îatârziere de mai 

Răz~u.nătoare., 1~:I~~mt,e baga:ă'1 tati incA cu dinţi. O fi răsa- multe zile sau deloc, după bunul 
AmblţlOată. SensibilItate norma ă. I . d 1 âţ' l I . - d"d O 1 nu e pentru vre o C' Iva P ac a acestuI In IVI. ri a p i ... 
Spirit comercial. lub.:ş:e frumosul. 1 ,- .' _ t Putină prefăcători:!. dai' tot atunc), :îUnt ahtţla alţI, ti azi 2 Lei de fiecare scrisoare 

de ai nostri. cllri sub aceleaş sau jurnal e destul de greu, mai 
- _ ..... _ v e .,_ ... • - ales având În vedere şi ţinând 

raze: sgribua de frig. flamânzi seama că, locuitorii acestei suburbii 
şi'n Hdrenţe - multiplicâud sunt in general oameni foarte Pensionarii 

(Urmare din pag. I-a,) coloasele, de araţe inutile. Un s~raci. 
intr'O durerOltsl"l resemnal'e, di· astru, care nu poate tnfttşul'a Semnaliim acest neajuns al subur

mineţi întregi pe la ghişee, t de.opotriv9. toţi adoratorii sS,i biei Arad-Bujac, Organelor supe~ 
tllşiruiţi după alfa.bet: oameni I __ euUl e natural st\ fie __ e rioa_re ale, Of. P T. T • de a inter-

. t t I 1 1 1 I veni nummd un factor poştal oficial 
carI au reprezen a ceva, oa- i un semn ca nu nte ege rostu • pentru B - d - '1 

meru CU sltuaţll creeate pl'lU vremii._-. necazurile,sufel'in~ I )alte suburbii ale oraşului.' _ 
. . ,_ _ ,. ~. I uJac upa cum au '1 ce e. 

munciLt a:;tazi SUlH convocaţi,! tele, fapfZ'le aee<.:tora. Sol'!1ttnr- "~"""'Aşte~""'t'tf-tncr~~8P~ ~ ll'lilHt'It! 

îndrumati sub iniţiale - A. I inhirz!e pana. la di~peral'e, fe~m ~onvinşi el\. acestei. chestiuni 

B. C. I fiindca durerile provincialilor, DlrectlU~ea Of. P, T,.~. il ~Il .c~r-
.b'lapt curios e in.il. şi altce- I nu pot răsbate ca. sa fie au- da atenţlunea cuvemta, dandu-J o 

.~. I . ' rezolvarea favorabilă şi cât mai 
va - pe acestm 11 trateaza zlte vazute. acolo unde tre· ta~ • ." t, urgen _ 
cum vor - anume pl'lbegllle bue: nu e lumină îndeajuns. Silviu Nt"g,eo. 
la care sunt supuşi salariaţii' xif, 

•• ..,.,_ 4 ;j) • p -• .... 
Din judeţ. -DJn ŞofronJu. Dumineci\. 

12 a. c. corul biserices din Curtici 
- de sub conducerea D lui Arde
lean Ioan, şi a preşedintelui D Po· 
povici Ioan (notar în Curtici) s'a 
deplasat în comuna Şofronisi unde 

au cântat in biserică. 

Conducătorul şi cântăretii, au dat 
dovadă de mult talent. 

Preotul din această comună, Gu
leşiu Vichentie, dupa. terminarea 
slujbei bisericeşti; a multumit oas
petilor - pe cari i a invitat apoi 
la o masă comună. 

Dup1\. masă oaspeţii au plecat . 
e. 

• 'lU. • P .. -$44' _Mut • 

Duronea.Sale concurs Si sperăm .să 

ni 1 dea şi deacum I 
li dorim îndelungat.'i pace, - la I 

noi! 

Rovine. 
Dela toqwrntiuuetl.. Me

seriaşilor. IntrucM îK ~if.ta 

de 5 Martie a. c. nu. s'a tn· 
trU/nit tnajm'itatea membrilor, 
aduna.rea generală ordinară 

a Corpora(iunei flle8eria~ilor 

din Pecica .~i Rovine s'a finu.t 
Dwminecr( 12 curent. 
După ce s:a făcu.t apelul 

Creniene şi Amnar 
bravo/ 

Intr'o zi înofaşul nostru, a apă-
rut un individ care shera şi inbia 
lumea cu ni$le fiţUici. făcând pe 
g/1iligiosul in dreapta şi stâng(L~ .. __ 

Un trecă·lof Întinde mâna mecar:r;:-..;. 
şi..-i ia un exemJJlar. Pari/dorul se 
repede să·j ia un leu pentru Mtftie. 

- Da, face un leu? . , , intreab/i 
Celâteanul, Ţine-o ;ndăfC'd, credeam 
că-i ceva reclamă pentru.. . . 
"Schmol Pasta". Tot ce mi se oferă 
primesc, dar IIU plătesc. 

bravo! brava! ~ e nostim. 
Elinar <~ 

.......................... .., ..... ~ f1111111114W 
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~ I nominal, pre:~edintele COt'pO

ratiunei dl, Gheot'ghe Crişan 

declal"ă sedinta desc1tisd la , . 
orele 3 # ju.mătate d. -m. fi 
se h'ece la următom'ea Qt'di-
1'l.e de zi: Citirea fi aprobarea 

I,uui: 20 Martie va vorbi 

la Palatul Cultural D. Ion 

Marin Sadoveanu, Incepe la 

ora 9 - despre.' 8ernard San' 

şi despre Ioan L. Caragiale 

subiect rezervat, Arădanii vor 

1 
~_ ... t 

! SeDllac. Printre multele eve-I 
nimente, unele neplăcute chiar, re 
marcăm şi unul mai imbucurător: 

reintoarcerea Dlui Lazar Julan ca 
Dotar comunal. Ne bucurăm foarte 
mult ci\. putem vedea iar in mijlocul 
nostru pe OI Julan şi indeosebi ti· 
ncrii clirora ne a dat oricând şi ori
unde am avut nevoe, pretiosul 

biZanţului pe aBUZ 1932; Sta
bilirea bugetu,lui pe anuZ 
1933; Alege'rea preşedintelui, 
lXJnBiUului # comisiei de 
contrQl. 

I ~ 
, 
! 

avea jeridta ocazie să asculte 
pe acest distins scriitor ,.o;nrn..-::..-'~ ~ 

â rIu x it=- k,O _ i. , 
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flzi, mâine, poimâne ... 
La.l: aceeaş gloatâ răs- bilnu petdt'UGt.'· erau sătui -

pânclită 'În b1'a(e inutile, se !ar(( să le dea cinet'u, m'e-o 

iMdreaplii. sp,'e portile 'unde, atentie. 
se presuptme t'ncă că s'anga- lliel'CUI't: Gurile rele, col
jeail(i lucrălovi, Sunt acolo porteaeă ve1'sittttea C(/. rome
fiinte, cu gradwti de cuUu,ră rele in locuinţa unui salar1.'at 
variată astăai schelete~ cu-roZ n lt prea llOtârâtor in 
subill~.bold-ul foamei, lnti'i~u")'aţi mi~carea politico·economico·{i
in neputinţâ: umblă a cerjli.., nanciară, Arddană - SUtit 

l.twrtt, Si·ar vinde dai'td osle- aranjate (Într'uuul din pala

nelilor,' penlt'lt o bu~atc'i de tele O')'al"ul-ui nostr'u) ca'n po-

nafui, apa sjintită nu impăr
tăşiud păreţii ar li fâcut pecete 
in oglinzi ... 

Ars~nic Cumpănă 

Dela 1. O. G. T. 
- antialcooJişlii _.-

viza fraţiei care cupl'iude cele 
trei virtuţi: Iubire, credinţa, 

sperantă - nu face deosebire 
de Il&ţlonalitatt'. religie, 
r.ollfc!'l-iune sun cla~a 8001a
Ha, ci ea ~tie şi susţine ca un 
poper atunci e!te fericit cand 
poate urma dictonul: Minte 
sanatoasa 1n corp sanatos, 

Ordinul 1. O, Ci T. al antial
cooliştilor din localitate a ho
tar,U a ţine Sftptamullal câte 

IJuine, da'r' n'a1'e unde! Ama- veşti. Bineinteles din salariu 
tOl"ii, se gflsese numai pentru câştigaf prin trudd. din greu 

_ '-....-"~'C1'U lUCful'i antice: bl'afele I mu.lti ani dp"arlÎndul., înţelegeri 
l,.,ut.le 8UNt de dată mai J'e- DVO(~Stl·(l,., Cică, până ,~i pâ
centă - deci ţării valoare." I nă \~i pă.·etii ar fi cousfnti(i 

Fiec!ll'e rau i-şi are pal'tea 
sa Imna, &:;:.a şi raul actual, 
Cl'jzll f;!1 mized& lUI ~os şi ce
va hun, tJHle până acum io
deosebi IfI. noi român ii se ve
de lipsa spiritului de asociaţie, 
solidaritate şi conlucrare spre 
progresul şi binele obşteso~ 

tn tir.npul din urma S'& putut 
observa ca nevoIa învaţa pe 

o cln~ comuna tu diferite lo
caluri publice, Prima cinA. de 
acest fel a avut Joc Sîl. mbiltă , 
în 1 1 eri. la orele 9 seara, 
in 841& mică a Ccimioului In-' 
dustriaşilor. A partieipat un 
numitI' frumos de membri şi 

au luat parte şi oaspeţi, Tot 
tiQlpul acestei 8erj s'ti putut 
observa în silnul societ.aţii un -
deosebit spirit de familiaritate 

.l1lU'ţl: O doamnă! şi un numai din table Cit oglinsii 
ruine (sli-l cO'fsideram bO'ul- de mărimea lor. Semttalăm 

dogne fiindca. nu cunosc spe- faptul, nu pentru că iam da, 
cit1.e) sau un C(line şi-o doatn- o oarecm'e impm'tan(ă, dar 
nâ: crede/i cum V)'eţi, fii11doă ne gândit», la ano'nimii fără 
odată od.ată m'a unul înainte, adăpost, acei cari dorm pe 
(Jdat(~ altul, deci greu de pre- sub POdUI'i, p)'in parcuri.sau 
'Ct'.sat, care este conducatorul. dacă cu chi'de,' tăr;;. loc .. , 
Fapt ce iese din comun e, C(l Ştim c'aceştia dorm tun, 
dtc,pă ei, se u.itau toti d'in ju- cO.nd sunt sănătoşi, dar În ca-

OlU. -

şi fritţietate. Proxima cină 8'a 
bota-rid a se ţine Sâmbătă in 
1 S ert. la orele fi seara, în 
localul l'estauraotului K~lIi din 
Piaţa Avram IlLncu co.lt cu str, 
Simion Barnuţ.iu. 

1 

1, C. 

Abonaţi ziarul: 

rul lor', admirând c~wdtenia merile atot de strălucitoare, 
,~i griia oe S6 poartă wnima- unde petrecerile se ţin lant, 
lului, 1)e când a{lduri de tro-

I 

chiar, chiar acum in post .
fum' douil fiinţe omene)iti, după ce' pleacă oaspeti ~ am
desculţi. in sdrente, negri de fitrioni; cred, că suferă de in-

~l'tW'!!~l~;,~ .. })l~e(/H in ce ti;'Ol' II som~ie" all~~d . de furcă cu 
'cu degehtf?ti gură - proba- sta/IlIe acoro de Botezal Dom-

Asociaţiile cu cJr;ac.tel' cuI. 
tural, al'tistic, ~porth', profe
sioni.st şi îndeosebi filantropie, 
apnr eu mare av.lnt şi fru. 
moa::Hl pel'spectivtl., Intre aso~ 
ciaţiile filantropÎC'e se llumăl'a 

şi Ordinul L O. <1, T. al Bu

nilor Templieri din Arad, cfl.re 
In timpul din UI'I.l1t1. se poate 
felicita pentru roadele frumoa
se !;Ii succesul obţinut în PI'O

pagllI'ea antialcooli:illlUlui. Efec~ 
tele alcoolului din p~c_te le 
cunoaştem, Clici le vedem la 
fiecare Ţla~, Societatea antial
coo-lie~ lucrează strict- sub 4~-

OMUL 

Insemnări pe mar- pe cate le muncim tot noi din I fără nid·o judecată de armfttă. de jale şi ingerut morţii şi:a 
moşl . sttămoşl. Câ suntem ne- fiu fost omorâţi ~i unii boeri scuturat aripa peste capetele 

f- ginea cărţilor voia şi de te miri cum mai de către unii tărani; şi erau şi multor lucrători, care au fost 
Răscoala de Liviu Rebreanu, răsuflăm. dacă n~avem pământ boeri car~'şi iubeau moşia cu trimişi pe lumea celaltă de mi~ 
finul 1907, finul tn care pă.. destul," ,U ]n vorbele acestea aceiasi ardoare ca şi tăranut, traliera fratelui soldat, Se mi9că 

mântui României Vechi a fost simple e toată tragedia anului cităm.: .. ,., 'Miron )uga se pră' Tan şi astăzi şi în loc de a se 
frământat cu Sângele nevinovat 1907, Răbdarea era pe sfârşi te buşi cu faţa'n jos. scormonind vedea cauza 'răului i se pune 
al ţăranilor, care cereau ca braz- şi in sufletul tăranului se plă- pământul şi mlroalndu=l mai pumnalul 1n gură, tac!; Stare 
da de pământ, pe cau o mun. mădea - vertiginos de repede lacom ca totdeauna arama dul- de asediu. Când ajungi să gu .. 
cesc, să fie a lor şi nu a aren- gândul de a deveni stăpânul ce amară. pentru ultima oară", vernezi 'in umbra haionetei e 
dasilor. cari nu veneau decât unui pământ, pe care îl consfin' fivem fată 'n faţă două lumi: semn că lingoarea 5 'a întins 
cu 'pofta de a smulge cât mai fise prin muncă, ani de-arân- a acelora cu dr;;JQoste de moşie peste tmpul guvernului şi-l tra-

_'o , .... _',. muit din munca ţăranului, du\. şi a acelor care căutau să ex· ge către gropi. Intre conducă ... 
c", Hcest an, car(' formeazA cea Raportul dintre Toiran şi boer ploateze munca ţăranului numai tori şi conduşi lipseşte coeziu-. 

~ 
-"'~>--, 

mai mate ~i ruşinoasă pată pe erau in formă, blânde, dar in pentru ei. Ideia de dreptate s'a nea, înţelegerea deplină. Toate 
obrazul politicei, a fost prins fond ... iată ce obseat"vă boie- strecurat simplu şi fără băgare merg spre destrămarea Tării, 
cu tot zbuciumul, cu toată at- rut Juga: "Văzând 8trăfulgeră- de seamă În sufletul desmoşte= toate ne duc sprt prăpăstie. Că 
mosfera sa, de pana maiestră a tile fliim-ânde cari dzb,lteau nUnor, unde a prins rădăcini. se vor mai aprinde focuri, e 
romaniderului L. Rebreanu, prin obitnulta plecăciune a prl- PSihologia masiei e linia t'edată natural, dar nu se ştie dacă nu~ 

O ţară întreagă gemea sub i virHor 101' băidnul Juga avu in linii genera.le; o vorbă răs· mai sângele de mojic poate slH 
că\câiul arendaşului, iar bietul I pentru întâia oat'ă lmpnlia că leaţă, cu tăsunet devine crezul stingă! 
ţăran era numai un mijloc de oa.menii aceştia, pe cad 1 il 80- unui popor: Vrem pământ. Do· Luaţi aminte Dlor politicieni 
imbogăţire al altota, Nimeni nu cotit totdeauna c-rrdinclosi. ii rinta de a avea pământ îi mâlla - nu ignoraţi expiefenţa trecu
nu se interesa de el. licest tă= sunt vrăimaşi în ,inimile lot", ca o forţă neînţeleasă, întune. tutui - că răbdarea au margini 
:tan muncea din zi şi până'n Prăpăstia deci era deschisă ,i cându-le raţiunea, făcând din ei şi să nu dea Dzeu să se treacă 
noapte fără să poată agonisi nu rămânea decât să se întindă călăii stăpânilor de altădată. de aceste margini, că ratlunea 
18.tât cât să:şi ducă pârdalnica o punte de trecere. Hceasta pun, S'a mişcat Tara în 1907, s'a nu mai are urecbi, BAgati bistu' 
<ie vieaţă. Pentru el pămintul te nu s'a făcut. Guvernantii n'au aprins iara Şi s'a stins focul riul adânc, începeţi dela cap, 
·ar fi fost supremut bine. Iată înteles momentul, fiu lasat o cu sânge. Rr trebui ca trecutul dărămaţi şandramaua zidită pe / 
-ce Tăspunde un ţăran boierului tară intreagă în robie, de dragul să formeze cartea de căpătâi Il interese de partid, Dati Ţării un 
,supărat:' "Reu să nu vă mai unor boeri, cate de cele mai acelor care ne conduce.' ca fo- duş răcori tOT de dreptate~ inlă • 
. supărati conaşule şi Iertaţi-ne, multe ori Î?l cheltuiau avutul pe losindu·se de experienta lui 1901 t turati parazitismul, ca să poată 
-că noi .unt~m proşti şi nu ,Um meleaguri străine. Pdpăstia însă să inlăture vătsări de sânge in, trăi un popo~ cinstit de. mun .. 
bine l'&n.dueUIc ••. ,1 al' fi pă- a fost astupată de holtul'He tl... 1933. Jn zadar. ln 1933, peste citoti. 
cat Iă ne la alţii pământutlle t'Anilor, impu,catl ca nl~te: câini, 'fad s'a lbat zăbranic negru )Im. 



MicăIăcenii 
şi pădurea 

din Cladova. 
PAna In prezent, aproape, 

nu s'a ştiut deloc că .Y\icAlaca 
poseda o pădure în l'egiune& 
Uadovei. Acum aCi asta pă
dure B8 ,-a da fIi exploatare, 
ialr lemnul va fi impărţit lo
cuitorilor comunei. 

Cel ce voeşte tnsă, să, pri
mească din ace!l!te lemne, tre
bue să se insel'ie la . p"imAria 
comunei, unde trebue sa plil~ 

• iească taxa de Lei 40 pentru 
diferite spese. 

Cei ce DU!e ÎlllJcdu AU 

vor prImI lemne. 
Din lipsa a 40 Lei, mulţi 

din Jo.uitorii acestei suburbii 
~ pagubită de inundaţia Mure

şului, nu l'au putut In8crie. 
Aceasta e o dovada. de situatia 
locuitorilor - sAraciti, din a
cest clI.r&ier. 

Autori'ăţile în drept 5unt 
rugate!ă facă tot posibilul, 
de a putea banificia. de acest 
favor şi sarAcimea pentru 
care chiar şi suma de 40 lei, 

este prea Illare de a o putea 
plati lJlomeatau. 

V. B. 

OI. Vaida Voevod, 
în să ptămana aceasta. a voit să con. 
voace comitetul executiv al partidu 
lui Naţional· Tărănesc; sa. discute 
puntul lor de vedere in legătură 

cu proectul de asanare a datodilor 
agricole. 

Fiindcă în cercurile National,. Tăz 
răniste sunt 3 proiecte p~ntru con
versiune şi toate sunt în (lQntrazÎcere. 
OI. Vaida o va trata mai târziu 
in parlament, cliestiunea asanării 
clatoriilor agricole. Până atunci se 
prelungeşte moratoriul datori ilo ag~ 
deolc. 

Campionatul Districtual 
Jocurile efe Daminecă 12 eri. 

flRRD 
C.R.R.-Unirea 7:0 (2:0) 

Unirea împotomolită ţn ambiţie a 
cedat uşor atleţilor cari au marcat 
prin: PUSKi,s .(4), Horvath, Perrelti 
şi Tor.le. Arbitru: Vulpe. 

S.6.1I.~--Hakoacb 6:3 (4:0) 

în favoarea echipei din cart. Drăgă. 
şani, cui aU marcat prin Botos (3) 
Schmîdt şi Babo. Dela So.imii singur 
Stoia a jucat bine. Au marcat prin 
Stoiea ,i FililDon. 

BUCUREŞTI. 

DivIzia J'lttolională 

Şoimii (Sibiu)-C.F.R. (Suc.) 
1:0 (0:0) 

Pedea. 
Virtutea - c . .4_ R. 

1:0 (0:0). Duminecă d. m .• in 
fatl unui public numeros ,'4 di!. 
pufai primul malch lIm:cal de fOOl
baII - d;n acest sezon - intre 
Virtutea din locali tII te ~i C. A. R. 
din Rovine. 

la fluerul arbitrului: Virtutea a 
alineat următoarea formaţiune: 

Mo!dovan - RotaT, SlOke - Igri, 
şan SI. Pop. Kalona - Ponta, la
zAr, Igrişan J, Ardelean şi Bogda· 
nov. 

Virtutea nu reuşeşte I!!ă se impu· 
nă, dedt In reprita li doua, când 
echiperuf Bogdanov dintr'un pali 
al lui Ardelean rnarcheaz~ primul 
şi ultill1 ul goal. 

Scopul atât de rp.dus le datoreşte 
- cu siguranţă ~ lipiei de an
tren~ ment a echiperilor Virtutea. 

Publicului a plăcut jocul desfăşu
rat de ambele echipe, precum şi 

arbitrajul corect ,i impartial al dJui 
dr. R. Rimb&ş. 

Coresp. 

Ce se petrece la 
restaurantul "Royal" 

fost ,.AstoriaH 

Nişte 'ined chef1ii - dar 
Mraci, ni-se plâng C'8,l' fi fOl'$t 

excrocaţi la restaurantui "Ro
yal'·. Dupa. ce au comandat 

. cafe~un5prif1rtrcâfea neagrn 
fAra sa se intereseze de cost 
i~a taxat cu 14 Lei 2 dl. de 
vin rlitrul cu 70 Lei) şi cu 26 
TJeÎ câte'o cafea neagră. Auzind 
de aceste preţuri fabuloase, 
tinerii au protestat. Ameninţaţi 

fiind Insă, de proprietar şi 

chelneri, au plătit - cu gândul 
de a aduce la cunoştinţă or .. 
ganelor în drept, felul de a se 
vinde in acest local. 

Ei au ales aceastA. cale. Noi 
aflAndu-le pJângerea justa, ti 
dAm publicitate. .. , ,..., '. a .. , .... Gimnasticii câştigă un joc pe care 

nu-l meritau cu un astfel de scor 
Halloach zăpăcit' În prima repIÎ1.ă. 

îşi revine În a doua 'Ii reu,~şte sA 
ntarcheze şi ta 3 puncte. A u marcat 
Totb (3), Cucula şi frÎt\!: (2) pentru 

SGA. ,i Griinfeld, f<"ja şi Ro~enbach I 
pentru Hakoacb. 

Singurul punct & fost 
Biicoianu. 

marcat de 1 
1 n atenţiunea 

Administratiei. 

Arbitru: Oravetz. 

Olympia-Tran,sivania 0;0 
OlimplA deşi compusi din juniori 

CM ~xcep(ia a 3 titulari fact un re
zultat la care nu ne 2ţlteptam, S'au 
remarcat deJa Olyrnpia, Seprtony, 
Gabof} flici ,i Feuerstein ,1 Tur; 
dela Tu.nsilvania. 

Arbitru: Cseka. 

Tdcolor-Şoimii 5:2 (2:J) 
Jocul pentru later.' s'a terminat 

Arhitru: Ceaureall U, 

Cam.p~ dlslr. 
Sportul Studenţesc-V. Mihai 2:(). 
luventus-OJimpia 3:0 
?iacabi-Belvedere J:l 

TIMIŞORRR (amical) 
RipMaia-Haiduc 12:0 (7:0). 
A. G. M. T.-Fratelia 3:0. 

UNGRRIR. 
Bocskay-Hungaria 2: I 
Fereacvâros-Budai Il 6:1 
Nemzeti-Sze,ged 0:0 
Kispest-Somogy H:O 
Carti~rul I11-Soroksar 2: 1 

Lin' 
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Fin uu clare. Cetăfianul S.
lanţi Teodor, din Sujac, ne prezin
tă la redacţie. Pllblicoţione de vl1n
ZQrt, ror 35 - Bujac c. e. prin ca
re e arneninfat să j- se vindă lucruri 
tn valoare de 4~35 Lei. Ori pânl 
in prezent n'a primit niciun anunţ, 
nici măcar n'ar avea pentru ce si 
plltească aceasta sumA. Publicatiu-
aea e făcutl pentru St. Târgovi,te 
Nr. 3 - ilU' el locuefte pe strada 
Ţiehindeal 86. ~ Agentul de fi· 
nante nu isclleşte şi poate din li.,. 
să de bunlvoinţă te ,indelt. c'.r 

it!M5Il .-
e ' . 

Olll~l 

fi calea prea lungă până'n Bujac
I 

aşa a hsat o In câre. acestuia. Ia 
un cunoscut al lui din oraş. 

Foarte inttresant cum lucrea-i-ă 
uni agenţi. De altfel aceastâ pub
licafiune de vânz.are in cazul când 
se va tiovedi reaua voinţă a agel)
tului t VII. forma obiect de diiCUJ}} 

mai amănuntit~. 

Agentul merita pedeapsa din 
plin, pentru acea~tă neglige{lţă de 
serviciu. 

Partic/ele mici. 
Cu suflete mari - gogişhi 

şi iunioniştii sunt foaftn focoşi. 
Ce'o Să iasa până la o nou~ .... 
procopsire, nu se ştie. D. DT. 
N. Lupu e In espectati\'& şi 

gata SA facă pact cu - tinerii, 
pentrucă unde~1:l doi puterea 
creşte - ba fie chiar şi al 
treilea, numai sa iasA ceva. 

Situaţia În Euaopa, 
E foarte agitată. Germania 

e în permanentă stare. In Au
stria e aproape de a se decla
ra răsboiul civil parlamentul 
a Jost convocat fără voia gu
vernului. 

La toale Qceştea ameninl'l Ti 
cari ca;'; se Îndreaptă contra 

. I+mrţet-. Ii' 'şl r_jMţt1W . p,' I2l'M.'e; 

Anglia răspunde cu pasivitate 
şi chiar declară dinainte ca 
nu-Ii va trimite trupele pe 
continent. 

Rezerva anticipată a Angliei. 
nu e bine 'lIenită. Întrucâf a
ceasta da imbold ,ăshoinicilor 
la urmă se periclitează paua. 

j 'lIi •••• 11i' .0: fr.I ... en :0: 111111 • 

A aparut volulllu' de pouii 

,~PlâlJgi s afle te·· 
de D. Ioan Miuta. 

.~ ....... !" 

In viitor vom vorbi despre calităţj}t 
şi valoarea ace.tui volum. . 

Se aflA. de vânzare la Jjbririi jn 

Arad. (40 Lei). 

CumpAraţi numai aparatele 
de radio cele mai moderne. 

Au sosit R. C. A. 
radio tipul 1933 
sunt senzaţionale. Ascultaţi 

la depozitul 

M. Weisz et. Co .. 
Arad, Bul. Regina Maria J 1, 

Oirant responzabH: Dumitru Roşu. 

.i .n. > 
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