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II 

.-r 
- . -- '-""-A fost destul ca ziarul noslru fă Dupa ce dl Titulescu - ministrul de externe al Romit

mei, a făcut demersuri energice la Paris, pentru clarificarea si
tuaţiei europene, presa italian ti ostila la început, azi s( a calmat 
- ba mai mult recomanda atentie faţa de pretentiile Micii 

Intelegeri. 

I " Omlllur~ ~ 
~cormonească puţin "faptul divers" 
al mortii lui Vbleriu Iota, pentru 
ca o ceată de anonimi __ o in legă

tUră cu noi numai prin simţul co 
mun infăşurdt de aceeaş suferinţă 

- SA urce treptele până la redae
Fe, pentru a ne desvălui, drama in 
toată grozăvia ei. Tatăl a doi copi. 

Aceasta schimbare a tonului italian, este determinată de 
politica lui Hitler, care nu prea se arată prieten al sfascistilor 
deja Roma. 

laşi a murit, cu el s'au deschis însă In tot cazul, indiferent de aceste concesii cari în apa
se angajeze alte trei morminte: femeea a rămas rentă par favorabile, Franţa e ferm hoti\rltă să nu 

bolnavA, un copil de 13 1!ni, altul cu nimic pe. terenul revizuirii tratatelor actuale. 
de 8 ani. - "Mie nu mi-a rămas Revizuirea cât de micâ a actualelor frontiere, ar da 0-

Umblâncl prin lu
mea Infirmi/or 
Putini murito,i ştiu că în ATeli 

SI găstşte an azil, uluie îşi tttmilifi 
viaţă cî.tiva infirmi. Nil/ura a /ăCIlJ 

ca sjârsitul vieţii multora Să fie în:

soţii lie Jip$uri şi neciUuri multe. 
Ziarul nos~ru Q hotărît !a adllt.d III 

cunoş/intl publicuilli, [umeD aceasta 
a necăjiţilgr, 

decât cuţitul să mă injunghii", ' , • E' f' 
rosteşte vlăstarul din urmă ... el cazie la mari neintelegeri şi pacea uropei nu ar mal 1 In strada Sarmis~ghetuza, 'ntr'o 

se întreabă • •. Cine ne va mai garantată, cUidire mizerii se găseşte CJRlinll.l 

câşliga nouă o bucată de pâine!.,. I Lui Hitler, care urmAreşte provocare:. schimbArilor teri- Infirmi/or, care adăposteşte tn.---ctOlii 

,.-

Acestea sunt preocupările unui co- I toriale par a i-se opune piedici din ce in ce mai refractare, .sectii 7i8 lemei şi 51 bărbaţi • 
..r.. V' pil, gândurile funeiite a unui bătfaş 1 Planul elaborat de k>oma În întelegere cu Anglia, nu e Aci Muncipiul a adunat pt acti, 

, al cărui tată n'a avut posibHitalea I t t .' h' d .. l' 

. ; 
, ' . d in d ă accep a mCI clar e unu eng eZI. pentru care bJtrdneta t (J povari, 

să se fi adăpostit un eva up . 1 ~' curslll' "t 1 d t . 1 
....... ~T2'!I".... ... _ ............... .M*l~LHf-_-:-...JJIl..J~...J,;:~~~v~e~n~l!!m!..5:e:!:n!lteE!e~L 1!.l_U~r[!m~ea~Z~f~î~~~,j.!,.l ...:V~l~l ~o~r~u~J:.E~s[!te~ac(E'l.E. ~văra Cămm a $8-

va alege calea indicata de atmosfera vremn. ferinţei. Intre pneţii lui nil SI! a.d Martie. , • 
Un viacol În furie nebună, ,'a 

deslăoluit atunci Între cer \Ii pământ, 
in mijlocul vitelor ce le mânau cei 
doi muritori comuni, - prigonite 
la fel ca oamenji. Singura fiinţă 

ce l-ar fi putut ajuta pentru mo· 
ment ar fi fost o "găzâăriţă" a unui 
Kapaci oarecare dar aceasta S'ei 

dovedit cu slIâcnirea' inimei la 
unison cu gerul, În ea inghetase 
cine ştie când, bunătatea; pe peile 
vitelor se ştie precupeţi. pe a oa
menilor le impinge fări cu prea 

w, • ...., nu. n PuP • ... 
Dr. c. .culai 

J 

Cetatenii din cartierul Ură.- Al'adul e tot stiH de lumi-
dişte, su~pina şi azi, dupa nat, ca Înainte! 
fostul primar al AJ'adului, dl In fru mseţl.îri , a făcut şi Ur. 
DI'. Luţai. Mulţi vor fi uimiţi, Luţai. A ~tiut SA dea inst, un 
tntrebându-se, care ar fi mo-
tivul acestor oHari tAUiii: aspect frumos unei neciSităţi, 
"Podul de peste viaduct, spun care s'a Întins binefăcătoare 
ei, era demult filcut". şi asupra străzilor marginaşe, 

dteu! geamiile şi suspinele unei bă· 

truneli inailatt . 

Sunt aci epileptici şi multi alti /' 
bolna..,i, cărora sOartea It-a "zerwzl 
aceastâ. surpriză neplăcută. 

H"zna - deşi "relentiunile QCf

stor infirmi sunt 'foarte modeste -
laBă oe dorit· 

Oficialitatea nil se inttrestazl. 

~'''1f --"IJ1,llUa pArere de riu, in ghiarele 
morţii.,. 

~i acum se fac decial'aţii pAnA Iu mahalale. 
de lini~tire a unei populaţii Acel primar harnic a făcut 
,i a unor calMori nenorocili totul, făcea şi podul - indi
- expuşi la primejdii. Podul ferent de mijloace. 

Primarii nu vizitează acest cămin 
decit odată în cariera lor ş; atunci 
din curiozitale, fUI ca.!l fnbullăfă

ţeastă !oaria DustO! MntJrociţi. 
Am găsit aci ~ marea artistâ. de 

circ Lozin Cecilia. Trăieşte din a
miniir; . .Are şi N (1 QfIlăriciune: nil 

poate să citească, pen/rll ci nu are 
oclulari şi nici cărţi; cititorii no,tri 
care vo;es să·; Fină in IljlltOI pot 
trţmite cărţi fie direct, ,sa. prin adm. 
ziarului nostrU. 

fiinţe, acelea fiinţe cu simţ sa
tanic 1 ... 

Vouă copii, şi mai alea unuia 
dintre voi, care voia in felul de mai 
sus li se răsbune, ţin să-i adaug 
câteva cuvinte. Orfanii ati rămas 

şi cu o mamă bolnavă, dar fiţi 

Incredintati că luferintele Îndurate 
de VOl acum, de când n'are cine 
să vă mai aibi grijă, vor forma 
cimentând calitaie in calitate aşa 
zisele: caracter... Iar atunci, când 
triumfând spre itbândă ati invins 
un dispret .uveran va fi deajuns, 
ea li inlăture dintre aa.eoi, din 
J.OCietate astfel de pJosniţe sau li
pitori.,. 

Pâni atunci, lânditi· vă Ja Carlyle 
lntilnând cu el: 

MuncAt .Jaceritate. tAcere. 

S. An.t.lIiu Vi",..,/ 

Însă, nu se face şi nu se mai Omului energic, cetAţeanul 
face nimic din ce e necesar nenorocit îi aduce laudă, în 
pentru Arad. timp ce "oameni mari" a-i 

Pe la primărit, se pArAuda! .. A..I'Rdului, îi aduc ~ulă - pen
oameni cu alte meniri decât I trucă le-a facut oInematografe 

ocuparea acestui post; oame
ni pentru cari imposibilul spe
cialistului, rămâne un imposi
cii veritabil. 

Construcţii eau mai facut 
,i se vor mai face - pentru 
imfrumeflţare - secături de 
buget. Ori necisitatea construc
ţiilor facute de curând, o poa
te observa orica..re cetăţean, 
trect\nd pe bulevard În obs· 
curtitatea noptii, 

li 

d.e distraoţie şi autobuse~ a· 
junsc de ra.su) desordinei care 
le populeazA. 

Azi, când aştepţi câte-o j J.

matate de ori după un aut-o
bU8 prapAdit (Nr 1!), azi când 
totul se macinA-n prApăd, se 
simte necesitatea unei mâini 
tari. 

l'nde s'o aflam? Prezentul 
nu ne satiiface. 

Ovidiu Sllciu 

a i. 

Aceşti pensionari aII auzit şi ei 
că sunt vremuri grele şi SI 'tStm M 

ntuză, ductind o viaţă de câine, daI 
oare opinia pulllică cu oficÎalillltNl 
impreună n 'ar putea, sA. îndulctască 

puţin, ultimeu zile unor infirmi ce 
se găsIse ca un picior in KrOllfJă ? 

Trebu( sd li se lnbunătăţ-eosri 

mtmcarea. cum ~i Qsistenţa mtdi: 
~Q"-

. Doamntle, cart a~eaptă priJltj· 
vara CII să ... ~i tita/ne tOlllelelt, a·" ~ 
euvdntul. 

S'II-tlzim. 

J). Rofa 



Abonamen1e 
10 Lei - - lunar 

]00 Lei arlUal 

Se vor trimite 
pe adresa depe prima pagin,! 

Mica publicitate 
Oaetilografi priceputi fi .im· 

patici, eaută p •• t. Pretenţii mo· 
deste. Adre.. .iar .. b: 119 Sa· 
J'Una. 

Conlu.aţi dai Mate - Ambo, 
e~1 mai deJicioa, cal.ează nen-ii. 
-~~ ~ .~--~~-~-~ 

Tâdr - bun pedaeor, principii 
lIIIoderne. dă lecţii pentru copii 
de ,eoali primari fi elen de 
cura iuferÎor de liceu la ~iar 

-.q" ,,2714
• 

-- -~----~-~------._ .. 
Da~ doriţi precizarea car.ten.· It,. Pv trimiteţi 10 fire ia .c:rb, 

- > 

l~ "ei tira bre fi. cale e~ .uliu
D •• : pentru rrafologie. 

Balul 
muncii 

la 
22 Aprilie 

Căminul Industria~iJor 

CORSO: 
Reprezentaţiile Incep la erele 

5. 7.15 şi 915 
Cţ.! preturi de lei 1 Q, 15 şi 20. 

Cânt! renumitul 
teltOr lUCIEli MORE In filmul 

Cllltăretul r;ecunoscut , 
Urmead 

Operta lu KAlM~N J.II\RE 

CONTESA MARITA 
Hubert Marischll, Dorothea Wieck 

Vcrebe5 Erno, Szoke SZilkall 
ioI' ___ 11II'!1 :0: .Mi'iliii :0: $ TIPII II I i 

URANIA: 
Telefon: 4-80 

Azi 
la orele 5, 7 fi un &fert ,1 9 ti un &fert 

Prinţul Arcadiei 
cu: Liant Haidt şi WdJy FOfst 
la orele 3 d. m. Pret gen. 8 lei. 

Doamn~ nu vrea copii 
Urmeazl 

CAntecul inimei 
,Alpar Gitta, GU8tl!v FhriJhlich, 

Halmay Tibor 

Timpul 
Dup~ buletinul meteorologic, 

tîmpul va continua să fie shim
bădos aproape toată luna acea .. 
sta. 

Ingrijorările pentru o nouă nin .. 
.oare -par nejustificate pentru ti .. 
nutul nostru. 

me 

o rec1ificaTe 
"' din Jlrad 

pentru 1)1 ~ldJs~frelq.r ele 4f1al ~ • .4.D~el 

In şcdinţ<l CJClerci din 16 fost revocat telegraic ~i a fll~. 
Martie 1933, DI Sulh"ecrcfar de ~onat multă vreme, până ce pro ... 
stai Pdre .i\ndrci a răspuns fesoruJ Traian !vlaga ~ mers la 
Dk.1i dcp~t P anescu că in Bucure~ti ~i ~ cerut c~ ~sisten~ 
toamna anului trecut, comisiile să se repare imedi<d această HeI 
pentru definitivarea învătătorilor gdlitate. 
au fost constituite conform legii. Nu întelegem clIm S'a oprit 
str~corându .. se înh! (\ comiSie atentia dlui subsecrefar de stat 
un nwmbru netitular, care ~ fost 1 . DI I " , 

t t 1 f . DI P asupr.l nume Ul • voştrnar, 
f{voca, e egra IC, :ICC , . când a trebuit un profesor de 
AndreI. Cum aCt'dsfa crOM€: sa' 1 ~- ~ d' "d 
- t~ J t .. d 1 J\. d . romana, can 111 l-\.ra avem, 
In amp a cu comISia e a ~~ra, I ~ DI . C' t't - d D S s aVa UI. zece prOleSOrl 1 u,,, 
sa ne ea .ot' ~ '-- ubsecretar I . d I ~ ~ 
d t t - d - I 1 an e . romana. e S.:l Sa spunem a evaru. n,. . 
comisia de definitivat a invăfă. Stimate Dle P: AndreI 5U~'" 
t-?rilor, care: A functionat pe lân. secr~tar de stat ŞI profesor um ... 
gă Şcoala Normal~ din Ardd. versJ,tar, nu. a fost o. eroar~ c~ 
a fost numit pentru limba ro.. ~umlTea ~l 1. Yoştmar. el ap 
mână DJ Ion V oştinaru. JiCI::I1-r facut aceasta nUlTIIrea sub pre ... 
tiat in limbile greacă şi latină, si,unea mteresel~r politice, ~ ser~ 
a fost numit membru in comisie vtnd un club. ŞI nu o Ţara. Ati 
tot aşa cum a fost numit şi pro- d~a~ăgit un tineret .. î~tr(g prin 
(e"sor suplinitor la liceul l\1oise actJvdate~ Dv .. po~~hC~, fin~ref 
Nicoară din localitate Ido 1. ro... care vă Iubea ŞI Va soma cand 
mână: "âdic.i ajutat n~mai de o predicati adevărul după Q c~ka
gaşcă politică, neavând 'lici"'un dră universitară. 
studiu de specialitate DI Petre .:'-supra cazului Dlui Voşti .... 
Andrei ştie toate acestea tot aşa nariu vom reveni mai târziu, 
de bine Cd şi noi, dar călăreşte când vom otduna noi informa .. 
pe lângă adevăr, când vorbeşte tiuni. 
~~ erori. J)l Ion Voştin~ru ~1U a Varus 

SPORT 
ARAD 
GlorIa C.F.R.-Romdnla 

4:0 (2:0) 
Gloria deşi prezintă o inaintare 

slabă câştigă uşor jocul contra 
Clujenilor dela care aşteptam 
mai mult, lUară de Cbendreău 
Cipcigan şi Pop întreaga ecbipă 
a jucat slab. 

LaGlol."ia toate compartimen
tele au satisfăcut. R marcat 
prin: Mercea. Mărienut. Dobra 2. 

Hrbitt11: Morar. 
CLUJ. 
Univesitatea-Amefa 2:0 (2:0) 

Muncitorii arădani cedează 

unlversftarilor cari te au fost 

.. "4 

Rnbri~a grafologică 
Prezentati 10 şire !crise cu cer

nealA pe hârtie neliniatl arătând 
ilexul şi etalea. In baza acestei ana~ 
Iize veţi obţine o apreciere a carac
teru'ui Dv. 

Doritoni de a consulta grafologu: 
ziiHului nostru, vor trimite în plic 
CII scriware şi 10. - Lei tim bre 
fjşcale. Răspunsul ti vor primi prin 
ziar. Cei ce doresc răspuns a parte 
vor trimite mărci poslale pentru o 
recomandală. 

Cupo,. grafologic 
Ho.6. 

superiori. . 1 Am~,!.!m pentr,!, . n.um~rul yiitor. 
I Jocul a fost frumos. fi mar'" caracicnzarea Qlilşillor dm trupa Al~ I 

cat: Sepi (2). hambra. care a primit foarle bine 
pe grafologu./ nostru. 

PETROSANI ..... ". ce .. __ • % 
Olympia PTT-JiaI3:0 
Deşi Jiul este campioana to- Poşta Redacţiei. 

cală a cedat de justefe Olym ... 
piei care a dovedit că mai păI. 
trează incă reminiscenţe din 
trecut, 

fiu marcat Sultz, Comloşan şi 
Lepiş pentru Olympia ,i Peterfy 
pentrniJiul. 

Clul 

Abonaţi ziam: 

OMUL 

! r ; 

Paseu Coriolaa - Ci cir. Arti
colul D.. îl vom pub ica În nu 
mirul viitor - de Pa,ti. Acest 
număr eate deja compleetat, nu 
mai avem loc decât pentru ,tiri 
mărunte. 

Coresp. Lipova, pentru Paşti 
pregătiti proză din vreme. Vă re· 
zervăm cea, o coloană. Abona
mentele incasaţile pe o luni fi 
a,'eptaii Duminică 1. eleclrul de 
16.10 la Rado8. 

: - "'"'" 

OMUL 

Bug·~tJlI 
jtldetu./qi 

L~ şI::4ink consiliuh.ţi judete.:tn, 
care " dV~! loc de cm:ânq. lu· 
Îndu-s~ În dis.pJtic bug~tu( s'a 
n~At qeft~\ţ~y l~ Şt1{ţ\" qf Lei 
38.654.lţ>.3. 

Binevenită este importanta ce 
se dă meseriei în judetul nostru; 
s'au votat 50.000 Lei pentru 
şco<1la de Arte şi l'!leserii. > 

Pe (a sfârşitul şedintei. un 
invătător s'a arătat indignat df':~-'::' 
faptul d.n buget nu s'au pr~. 
văzut sume pentru biserici şi 

şcoli. 

In această directie făranii cari~--. , 
au luat parte, s'au arătat cu ve" 
deri largi si foarte cumpătati. 

4 ..... 4 4' 

Lăudărosul! 
M'am lăudat unora că şi eu ,tiu 

să fac pe gra/ologul. Ca o incercare 
a capacităţi mele in acest sens, pri· 
mesc două anonime, la cari lăs· 
pund: 

Pentru fecioara FelinA; fue 
__ 1 

svăpăiată. Domică de platonism, 
totu' tdngeal;; după maritiş. Oa·rf!ronr.---
cari inclinaţii .pre al'ta acrobatică. 

Intrigantă. Voiei.ne mintală • .se re" 
comandă precau{iune fată de şerpi 
- muşclturi. Delicat~ţă. Gingăşie. 

Pentru răspuns a parte, 15 Lei 
in timbre fiscale. 

Raşid: Jle, În scris.ul matale # 

intrezarelle o urmi de feminita~. 

Vezi .sA nu le t,e~tÎ intr' ~ bUlli 
zi transformat in femee. Caracter 
sldba nog. ArţăRos. Inclinaţie. sp~ 
afaceri comereiq/e. 111 dragost.: ne· 
$atisfacţie. Sistemul neroos slabit. 

-, 

U,uratic. . ~N 
_,~ r 

Maş: lVu mai primesc / 

V. C. 
o domnişoară din Şiria refuz.ă 

primirea ciaru/wf no.slru. Mă mii:. 
Intr'o z.i aflu !te masd la redae(ie 
10 Lei pentru abonament pe Q lUJ1<f 

1; adresa Drei. 
De unde o, fi banii. miracol

Probabil dela o,'un admirator al 
,.simpatic~I''', să-i jad. surpri~", Si 
pentru mine a fgst o surprizl e.ânt/ 
am primit ziarul ltjuzat ,i iscăl# 
l1enlru autenlicitau. 

OdaIA cu ,.}uzul, re.tul din a[,ţ,.. 
nameni pe o ;umălat. tie IlIn",.1 
consider: "bun pentru ca.ssălf• 

Mai nenorotit trebue sl/ie "tipul'f~ , 
care a dorit Sd .~eQJC~ Drei, un i 
cadou alOt de rar.... azi: "IJ qbo1' ....... 
namtnt de %jar I ~ ~.r:-. 

p~"ţ,.~c~rifo"f'litate : ::.- 1-

Elin.r 

â LV 



OMUL 

Ecouri A 

In 
Stewart~ SweQska, Skoda: on 

les nommel sinistres - trei nume, 
cari desigur vor forma pentru re. 
~er.tiile viitoare, puncte de reper, 
eând vor lua in considerare această 
epocă de contracte oneroase. 

Drumuri, tunuri, s~iezit~~ eera
zită: pelltru aceste statul român 
cu avere, lui, .decl cu truda DOas

trl a fost o imenlA pradă, aşezată 

În fundul codrului, la dilcrieţia tu-
b,ror excrpcilpr, Qpere nepieritQ~re~ 
n'am obţinut dela unire i~coace, 

l"J' toate tăr,m'Jrile 14ntellt ~riDtre 
ultimii: dar panamale cu mUfama 
liziri fi rele şi dieristicl. a.t. da I S'a 
facut in CQgrqs ,i cu detail. 

Chiar începând de ~ilne, câteva 
zepi ~e olHPeDi, .eQer~.ii lptreri 

" prOVInCIe 
Câţiva irujÎ, ascultau explicatiile 

unui cOllVieţuitor, cum şi· a numit 
de acum câinele: Hitler. Desigur 
nu·i o inovaţie, ci R ~ndA irozie. 
transpusă in r~zbunar~ jnofensivll. 
O răsbunaţe. aidoma cţfei utilizate 
de socialistul Brianq - când ~i'a 
poreclit curcaflul, dela mQşia din 
Cocheret - Leqn pa4det, supă 

numele temutului său advers.,. Noi, 
nu putem decât profita ~i noi de 
aceasta: dacă sistemul astfel intro
dus va li eu timpul rencralizat, 
astfel ca fiecare citUD, În el fiec .. re 
cămiD si·1 aibi pe Hitler d siu, 
pe care-l vor putea apoi, asumiţi 

oriunde, oricând şi ori cum: ca să 
salveze IUlllea... Barem până la întl· 
timea ridicolului, adecă, inci un 
pas ... 

Arsenie Cumpănă. 

Din Revistele 
.ci:terare 

A:z. II - f~iuuari~-:-Martle 
1933. ~euistă tunarii ge ttt't'aturi 
crItici ti artă. Reda~ţor: ~hada 

'lor treb\l~ să lucreae oncst, pţ~tr.. A:1, e O revistă literară, ca-
descurcare~ ,iiclor" 1, car, ~ţ:-au 

8tancu. 

a fost. Este un "bazar", în care 
aflU de toate. Probabil ci\ la 
noua naştere, Realitatea ilustrată 
a moşit şi Dl Călinescu a infun ... 
dat de trei ori in apă ... 

", re",şi justifică apariţia, atât prin 
«tlpUS politicastri nOltri. Nu de .ri, Floarea de toc, a reapă-

calitatea materialului. cât fi prin 
nici de alaltăeri - aUlltem in"ela\i rut - la Bunave~tere. Cadrul 

faptul că. prin preţul de cost 
llJ stH mafe, ci mereu aRi fost tl- r~vi.td est~ c~va nou - în Ro-(20 L~i peste 100 pag.) cite ac ... 
râţi. i.n, t,'u" alod c,re a trefuţ C\I minia. De unde până acum nu 

. ~ • culbl1ă unor cititori, cati nu o 
"p' A'l.apo,I,rtelc:" priq f' oclrţr, f e. ro- am inregistrat la noi atit~ let'Îo-
~ . r cumpără numai din capriciu, ci 

~I..'.imich.~ pe dru. muril,C. I.ui Ste- sitate întt'o p~blicaUe, i~tă c~ 
.,. . . 1 din dorinta de a o citi - şi a o 

ward, Swenska, ca să explodeze ni,te tineri (aşa numi li) 'l'a. 
păstra ca pe o carte. 

prin Skoda. Altbi să dea Uomuul I?ro~u~ I~ încerce un Qen, care 
~, ~~i putem u,lv, cei de salvat: In numărul, despre care vor- cu greu va pătrunde in publicul I 
fiindcă păsurile lloaltre, intenţiile beac mai sus -- in complexul dornic de variaUe şi flecăreală. I 

f ... _ -.e invirt pdntr'o retea bioe materialului fin selectat, remar· I In nota, de .,rczentare stă 

Noapte de 
- v v prlmaVara 

Intunericul domntlle 
Trist Ca greutatea morţii; 
Iar din som" ne pomene,te 
CIăntănirea'n broasca porţii; 

Un sArmoll ca ,raiul stilU, 
Printre lacrimi, priRt" ,IJO,t,. 
P~ntru corpul sdu ÎlZlIlnS 

Ne ee,e wnac d. noapte. 

lI.brăcat irr haină rupi., 
Pfi.n'la piele ud • ploall, 
Cu o"'i seur,i, tu faţa suptd, 
SUdo,lt(l!'I curflt(l şJroae, . 

L'am liSăt s.lntrt'n ca.i 
Cu incredtr,a cUplillti, 
('alll dat mâ"carea ';I'IOSi 

Şi cola. CU opă~ plini, 

Istorii tro, IIămd.nd I 
- I-st ,islIrătea stlJmacul r -
Tr.murând pritlta, - ,1 bMad, -
Si pal 'ci. ,tu,. SAraclll ! 

N' avealll pic de 'Rlrija1a(e, 
CiP; impirtiişiam tot dragul, -:
Cu IMi, c~' R noaptea "'4r, 
Nil ştii cint-ti tl8Ct pluga'. 

Se vedea cd,j om de trtabă~ 
Nu piireo, - nimic s'Qscundi, 
Dar ţ12nd nimeRi nu.-' întreabd, 
Ce să ştie să răspundă? -orj~aniz.tA, compusi din sârml c.am pe M~rc~~ Damian (cu "Două I scris: .. Hcest cbip, de a studia 

im ată, cu ramificaţii iu toată ~1 un catel - pag. 651-664) ,i desfăşura, laolaltă cu t<T, ,~ ...Linistea dtJmll.t#t iQră~ 
ţ~ra. nce 01 tune pro eme - aşa cum Cr'i;nii '11 curte nu mal latri,' 
~e înregistrează automat. N'am avut, îndrăzneţ la începutul carierei de t"ândul acesta ~Ite: Paşoptis. 

sald d-- data acea-ta n Beznă, ploae, - e afară: ce n'avem nici azi: oamenii con- ~,... OI e apate mul - nu are nimic de pam-
t tr ' d f i Oa$pele doar",e '" lIatrd. ,tienti de datoria lor, la posturile n un ca ru, care ne ace I flet sau manitest", " ... 

de comandă. bănuim c'a fost Ct'eat pentru Tudot' Pa,cotoviczl 
Slabă conducere ,'a ţfeetuat - lanlare~ unul Cbatlot, îl\ lite- Semnează: Şand~ Tudor (di- De-"p· aş-tl-' -. _ .. -.. 2.'*'" 

-
-de ace-ti oameni, ce nu uită să I ra~rl. tector), Mirce~ Eliade, P-aul Con ... 

y stantin Deleanu, (j. Recoreanu. 
""." "rire ori unde pela răspiatii cine Hsupra acntui scriitor vom V J P 1 U H Ziarul nostru va apare 

. (Ed' Nil C .' • ave e.~tt. .~. . Ştapl, P. ~UQt ei, ai lor... nV~nJ ttuta .. aţ ona a .. ior- ManoUu, Eugen Jonnt"'l Hoti,. În şase pagini, cu un bogat 
• nei'" a anuntat apariţia unui va. Btamatu. sumar culturat. 

Unde din afirmatiile cele lIlai hlm, de aceat scriitor cu acela, p~ lânga. materialul select 
ti l ) Fie cu, reapa, rft,ia aeestei reviste ' sincere, sunt frânturile de frue & tu. ~ scris, desene şi caricaturi, 

trecătorilor - ce, voit - străbat, Adevc'U"ul Clterar. t'cnăs- într'o zi de Ut'bitoat'e Dună, să vom ca.uta ca şi execuţia 
Rân'. ',ţi ur~chile DOa$tr~ ca cu, ,i-a schimbat cadrul. şi .. , fie semn bun. technicA sA tie cât se poate 
ecouri... s~~imbat id,eolo"ia. Nu: mai e c, ~Jja:ar mai cocectA. 

"~: .... ,--' -------------------------------------------------
- Interwitw cu un muncitor. ~ zilei le cud indatot'ati să faCil 

S " b 1. 1 I fasoane, dând intcrwiewurl, eu Im O J ~U I m'am gândit să-i cer lui să#Jll1 
vorbească, fHudc! azi ei sunt 
la modă . .. ori la pu,că. H,tept intr'un colţ. Privesc la 

tTedtoTi ,i el privesc la mine. 
Ce ... oi fi vTând 1 .. · la fel se in-
treabă. . . 

Prin fata mea deflteazl mutre 
• -~~ cu obrazul incrustat de trudă ,1 hainele zdrenţuite abiale mai 

acoperă un fizic slăbit. 
H,tept. Iată 1, cu capul goJ, 

un pil' murdal' ,1 frunte m"U 
1:'eliefată: ecce bomot 

Surâzând mi apl'opiu de el ,i încep să i vorbesc. Cu' un 
: curaj ii o nepăsue 8atwtică 
; mă sfidează: HDomnule. daci 
~ eşti dela poliUe. ai a.les grefit 
.' "u.... - nu sunt comunist, sunt nu· 
I------mai un om sărac ... 

li explic că sunt dela zi al'. 
şi In timp c:e- atâţia oameni !Îi 

Şi incepe: ,.Domnut meu, 
nu-ţi fac zile rele, supunându-tt 
aă gu,ti mizeria noaattl· Bun' 
ţţm atât de săraci. . ,a, mai 
avea poftă ,ă. râd şi eu, hai si 
radem impreuni. 

Odat ă- nU'ţi precirez tim
pul - am avut ceva de a face 
la poliţie. H,a nespălat, cum 
sunt ,i acum. mA reped dea
dreptul acolo ,i intrând, ulut 
cu un: Să trăiţi dom'le ,el! 

- fii .•. ce vrei l' ... se răI' 
teşte şeful la mine. 

- Sunt muncitor de fabrică ,i am venit ••. 
- 111. . . eşti comunist?.. 

azi n'am timp, vino alt'dată. 

Hm SCUipat câteva injurături 
printre dinti şi să vuit ajung 
acasă, mă'mbrac bine, mi pud. 
rez - din pudra d"11ei munci~ 
tor ,i baj~ indarAt t. don'şd. 

Ce era si fac? Nu puteam 
perde o zi de lucru ,i te po 
mene,ti că mă da afară ,i din 
fabrică, fiindcă "umblU tan. 
dalera". 

Hjuns, Intru cu un pas botă' 
tât. HrQnc un flegmatic: 
"bună ziua" şi aştept. 

- Ce poftiţi domnul~, mi'se 
adresează frumoşel don',ef. 

- Hata fi asta.. şi·n câteva 
minute ,'a isptăvit, chestia mi 
era l'ezolvată. 

Si acum, domnule, râde ,i 
dă"o ,i la gazetă dacă voe,ti. 
Să trăiţi! 

--_ .... -_ .... _._-- ..... -_ ............. _-----------
Hceasfa eat.: povestea. pe ~.-

l'e alesul meu mă indemna al 
râd. Dupa ce a isprivit ,i ml~ 
aalutat atât de scurt. niei Il' •• 

avut timpul necu-.t să·j intind 
mâna, s'a dus. 

In aceastA spovedanie, eu n'am 
aflat nimic de râs, doar o ne
dumttite: care era deosebitea 
întu omul tu aparenţă de boit 
trudit ,i cavalerul dubios t 

E atât de uimitor să simbo-
tinzi munca? Pentru faptul d 
eşti murdar, ori curajos, tTebue 
să ti se arunce epitetul aful'"isit? 

Otganele puse intru păsturea 
ordinei, sunt adevArate stim~ 
lente de tevoltă. Om~t simplu 
se resemneaza. - ba cbiar pri' 
meşte o insulta tăcând,. 8unt 
insă oameni zdrobiţi~ prin faptul 
că sunt supuşi unui tratament 
de sluQă păcătoasi. 

Rol1tu/ru DrăIGn. 

liA4- 4··-5J!! 

IL 
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DIN JlJDET 
Semlac 

In ~edint. consiliului bisericesc 
ortodox din 26 crt, s'a dat la li
citaţie sala de dans a biserieii ~i 

s'a convenit să se arende2:e cu 
8800 Lei, Jui Popa Teodor, care să 
o îngrijească un an întreg: cureţe' 

nie, mU2:ică. Acestuia i·s'a fixat o 
tad de 3 lei de persoană la in
trare in sărbători şi a primit. Ori 
până acum taxa era 5 lei per per· 
soană şi venitul anual de 9000. 
Pentruce pArinţii Gruin şi Codre.
nu au părăsit şedinţa refu!ând '\'0-

tarea comitetului? Nu era mai ome
nesc să uşureze publicul şi venitul 
bisericii să fie acel8fi? - Dar 
acestea-s treburi bisericeşti, - dlor 
se pricep poate ",.i bine ... când e 
vorba de cifre. 

• 
Tot in şedinţa aceasta s'a pro

pus sĂ se facă un $ingur parastas 
pentru morţii cari au donat ceva 
bisericii, dar a căror donaţii fiind 
plasate pe vremuri în intreprinderi 
cari au falimentat, nu mai există 

ni. S'ar plăti pentru un parastas 
300 Lei şi nu pentru 5 parastase 
1500 Lei. 

Preoţii Însă au refuzat să asculte 
o astfel de propunere. Olor pe 
semne ştiu că treaba de mântu
ială nu prea face şi cinci parastase 
fac mai mult ca unul şi in cer şi 

pe pământ ..• .' 
In ultimul moment ne soseşte 

vestea, că ulterior preoţii au accep~ 
tat propunerea comitetul.i bisericesc 
rderiror 1. Inchirierea sAlii de dans. 

Din Satul-mare 
Ne survine vestea, că 01 

plot.-maj. Oltean Ilie, ar fi 
confiscat un număr din ziarul 
nostru afirmând e'o face în 
virtutea unui ordin. 

Rug~m pe dl plutoner-ma.
JOI', sa. ne comunice care e 
provenienţa acestui ordil, peR~ 
tru ea si putem lua contact 
cu forurile comp.tinte în a,.. 

, aceastA afacere. 

Tot odata. ne exprimăm mi
ral'ea, că din partea unor buni 
români, unui ziar romanesc 
i-se face o astfel de prmllre. 

AşteptAm răsplins in aceastA 
cheltiune, exprimându-ne do
rinţa de a c<iştiga prieteni 
pentru aceai ziar, care face 
• politiCă de pace ,i urmlke,te 
.en~nerea neştirbita. a teriito
tiilor acestei ţiri. 

Secusigeni 
Un.11 dintre primitorii ceU"

ţeni, Ghina Gheorghe - ni-le 
plânge cI. Îo procesul avut ou 
Dr. Stefan, pentru o datorie 
ce ar proveni dela un unchi 
31 advocatului, a fOBt con
damnat. 

Conda.mnatul 8usţine ca ar 
fi putut contesta sentinţa cu 
doi martori - aceştia însa 
n'au fost citaţi de catre D-l 
judecător din Sanicolaul-mare 
- acesia e priet-en cu numitul 
advocat. 
~e întrehăm daci la noi 

in Romania, se imparte ,i 
astfel ne dreptate ... 

Chestiunea cu corul biseri
cesc. o publica. în numărul 

viitor. 

Din Livacla 
In ziua de 31 Martie a. c. sia 

prezentat la prefectură, _ delegaţie 

de 193 oameni, În frunte cu prima
rul şi consiliul comunal, din Livada 

Locuitorii acestei comune se agilă 
mereu pe chestiunea notariatului. 
In contra notarului I. FGlop, fiind 
in curs o urutare disciplinarA. şi 

penală, este su~pendat din post de 

aproape 8 luni. Cetăţenii se scan· 
dalizează cl.i costi prea Mult acest 
0_ prea puţin simpatizat şi toate 
aceste Încurcături şi cer stăruitori 

să li se numească, chiar cu preţul 
unor jertfe, ca notar. pe dl. Lazar 
Giulan care a fost locţiitor şi a dat 
dovezi de bun gpspodar şi ad
ministrator.' 

Citiţi şi răspânciiti 

OHU~ 

Serată muzicală 
Sâmbătă seara (8 crt.) la orele 

9 - va avea loc in Căminul 
lndustrillşilor, un concert vocal 
"Tatray" . 

Se vor produce cei mai distinşi 
cântă reţi din Arad, cu concursul a 

~ câţiva artişti ce şi· au terminat COn· 

servatoarele Înstreinătate şi au câ· 
ntat pe seene cu renume mondial. 

Printre altii vor apare ÎIl faţa pub
licului profesoar a Cornel ia T ătray 
apreciata soprană, Dna lanka Bete2' 
Bebi cunoscuta primadonA, OI MIl
yer Iuliu descedent dintr'o familie 
veche de artişti, OI Corneliu lvan 
baaistul bariton, care şioa termÎnat 
st'lllldiile În Paris. 

Pe scenă vor .pare şi illstru· 
mentişti. 

Tiparul TIpo:rafjei ştirea Bul. Rq". Muia 17. 

OMUL 

D. Iuliu Maniu, 
.. ~..! .. ~ 

-. 
r~a case10r sinistratilor - din' I 

80sit de curând î. ţarA, a 
început peleriu&gii intre Bu
cureşti-CI u j-Bad3cinL. 

anul trecut. 

Este nedrept felul de a S~ t 
p.roceda cu mic9.lft.cenii. Chia,........~ 
ŞI actualmente]a di8tribuirea r 
materjalului de construclie, se 
cam negIijazA buna dreptate. 

Lege pentru sus-
peD.clarea ezecutii-

; 

lor silite 
Ministerul justiţiei a 1n .. 

tocmit şi a supus avizuluP-_--~:- r 
consiliului Legislativ, urmăr 

torul proect de lege, pentru 
prelungirea dispoziţiuni1or 

L 

Seful naţional-ţărăniştilor era 
aşteptat cu mătura să-i 

faca vânt guvernului actual. 
Nici n'a întrat bine tA ţară şi 

s'a declarat sprijinitm al gu
veruului - chiar contrar aş
teptărilor. 

Neactivitatea acestui om, 

din legea pentru suspenda-__ 
rea execuţiilot" silite imobi ... 
\iare. 

RRT. UNIC. - Dispoziţi~. 
unile din legea pentru sus-

"" pendarea execuţii1ot" silite"---
imobiliare, promulgatA la 23 
Decembrie 1932 se prelun r 

gesc in întregime pânA la 
data de lO Iunie a. c. 

" 

multa Jume o interpretează ca 
ceva misttjf___ ori, nu-i deCât 
un gest de om slab. Acum 
iar s'a suparat. 

Incă un sbor .... ~:'-- ~ , t 
ia stratosferă t 

~---, 
Prl.'ltcscrui Picard, care a mai 1,. 

Svonuri de deslipire i 
a MicăIăcii de firad 

sburat odată În stratosferă până 

pela 16.500 de metrii, pn:găteş1e 
un alt sbor. Lucrările se fac 
deocamdată la Rruxllc. Loeuitorii cartierului Mică

Iaca, sunt neliniştiţi, din cauza 
unor svonuri, prin cari se 
ve~teşte intenţia Municipiului 
de a-i reda situaţi" de co
munA rurala. 

-,' 
TârguI în AracI;. 

De daia' acedsJa a lost loarlc 
slab. Nego! a fosi berechet, ~ 

cumpărătorii Însă, au lipsil. 1 Municipiul intenţionează eă 
faca. aceasta pentruca să nu mai 
fie nevoit 8 ajuta la reclădi-

Se vede că Iara e lip5ila de .Ji:. 

bani. ..;, 
~~"'" 

~~~~~§§~~~~~~~ 

Afacerea Skoda 

După moartea gen. Sică Popescu 
Generalul ::Jică Popescu s'a li sfârşitul. Cca mai plăculii 

sinucis din cauz. unor invinu..- surpriză pentru opozitie ar fi 
m grave, cu cari era urmarit retragerea guvernului. 
de către d. Ren. :iJefănescu Guvernul insiI, nici nu ale 
Amza. de gând. Ba chiar dJ prim.rmi:r 

Cu moartea acestui general, nistru \; aida, anunta discutij 
afacerea Skoda a Juat o inior.:- interesante ~ la cari opozitia 
săJură nebănuită _ mai ales se pregăteşte depe acum, să 
după o inJerven/ie energJCa a ' nu se lase mai prejos cu intel.r 
mareşalului Prezan, in {avorul pelările. 
contraclan/ilor. Spionul Seleizki, după t~T"" 

Ancheta /n această alacue mÎnarea anchelel, va fi inte,r 
- de spionaj şi sper/uială nat in Închisoarea Jilavll. 
continuă. Nu se ştie care va .. ~..;.-A:' 

- l 

Gir. aC r •• ,.uabU: Dumitru Re,şll 

I 
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