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Aşa credem şi mărturisim toţi 

iil,ştinii. Hri:itos Fi~l lui D.umne. 
1, dupăce a vestIt oamemlor e

'dttl!rlbghelia mântuirii şi le· a arătat 
~i meu ea fericirii, a fost vândut de Iuda 
~fe a d lacom de bani, a fost răstignit 
~leaş:i I jidovii cei răi şi a fost îngropat. 
~~; Dar a tr.eia. zi a în':.iat.. . 
Ir sau Despre mVlen a MantUltorulUl 

rbesc Scripturile descoperite de 
""mnezeu şi scrise de apo5toli, şi 

ti vorbeşte firea, - primăvara 
omul, prin graiul poeţilor creşt'ni. 

I Ce grăesc şi' cum adeveresc 
-.ntc1e Scripturi minunea invierii 

m1Dului? 

Oeh. ~lIntci cetil'e 

file Cel dint~j apJstoi şi 8var::ghe
f ,t care vorbeşte despre în \'ierea 
ostl ~rnnului este sI. Matei) în Evan-
rea e l' '" 8 A' t ~ 1 "Ct.t ·ue .1a ca, CClp. L . CI ara.a e, 
şi atm Duminecă diroinieaţa, pe când 

fdmimeile mironosiţe mergeau la mor
'imp ânt.s'a făcut cutremur mare, un 
b f:er a răsturnat piatra de pe mor-

se ~1 ânt şi Hristos a inviat. 
1 Apoi s'a 3răbt ucenicilor şi 

:orol~a grăit: BrlcurCJji-vd 
~ral~ Solda.tii cari f_ăcuser,ă de strajă 
, .SO~ mormant, dupa ce sau recules 
:al a. 1 . t t' f I1Ccel e-a mal recu spalma, au u-

It în oraş şi au spus jidovilor ce· 
: întâmpbte, apoi luând bani dela 
~ ca să minţească, au făcut cum 

• au invăţftt. Dar vorba aceastR s'a 
ut.lăspârd;t între iudei până în zitta 
a ,e <1S~ ăzi. 
pora! Dehe. !'Y'!al'Cu cetiJ"0 

:linte Al doilea evanghelist, sf. Mar
i dllU, vorbind în Evanghelia sa, cap. liui ,6, despre învierea lui Iisus, ne 
I €~pune, că Mântultorul înviat s'a a-

'ătat femeilor mironosiţ~, la doi 
cr~l1văţăcei cari plângeau şi se tânM 

leşi!uiau şi mai apoi la toţi cei un
nC~prezece, mustrându-le necredinţa 

~i împietrirea inimii. 
.... Deci evanghelistul Mariu amin. 

teşte de trei arătări ale Domnului, 
O$:lupă inviere. 

i Dela Luca celire 

lzi; Sf. evanghelist Luca, în cap. 24 
fătuScrie mai pe larg despre învierea 
~are:Domnului; în deosebi despre ară-

tarea lui Isus învăţăceilor Luca şi 
rănfCI • d 1 E . d.; ,eopa 111 rumu spre maus Ş1 

cum li-s'a descoperit întru frânge
an rea pânii. 
~Ia. Apoi răsare în mijlocul aposto
'f: ~1ilor încremeniţi şi infricoşaţi şi le 
orgl zice: Pace vouă!... n Vedeti mânile 
ICOf şi picivarele mele, că eu însumi 
!Inil sunt .. pipăiţi-mă şi vedeţi că duhul 
!~st nu are carne şi oase, cum mă ve-

deţi pe mine având" _ După ce le'a 

arătat mânij(> şi P1ClO<1u::le şi a 
mâncat în faţa lor pâine şi miere, 
Mântuitorul continuă: "Aşa este 
scris şi aşa se cadea sa pătimeas
că Hristos şi a ireia zi să Î .. viete 
din morti, si in numele In i să se 
propoveduiască pocainta spre ier
tarea păcatelor ia toate neamurile, 
începând de la Ierusalim", 

Acum lămureşte Isus apostoli· 
lor prorociile despre viaţa şi În
ivierea Sa si le deschide mintea 
să inţeleagă Scripturile, cari până 
acum pentru ei erau neinţel,ese • 

Dela Ioan cetire 
Sf. apostol şi evanghelist Ioan 

scrie în cap. 20 al Evangheliei sale 
dE:spre venirea la mormant a Ma. 
riei Ma~dalena şi aflarea mormân
tului gol j despre alergarea apos· 
tolilor Petru şi Ioan la mormânt şi 
despre arătările lui Iisus în faţa 
Mariei Magdalena, în faţa aposto
lilor in casa cu uşile încuiate şi 
după opt zile lui Toma necredin
dosul. încredinţându-l despre învi
erea Ş1 dumnezeirea Sa. 

Dela Petru cetire 

Sf. apostol Petru, în vestita lui 
vorbire dela Pogorirea Duhului 
Sfânt, cuprinsă în cartea: Faptele 
Apostolilor, cap. 2, spune despre 
învierea Mântuitorului următoarele: 

"Bărbati din Israi!, ascultaţi 
cuvintele acestea.' Pe [sus Nnza
rineanul - bărbat adeverit între 
voi de Dumnezeu, prin puieri, prin 
minuni şi prin semne, pe care, în 
mijlocul vostru, Dumnezeu prin
tr'însul le-a făcui, după cum în
şivă ştiti, -, pe aceasta , .. voi l-aţi lu
at şi pironindu-l, prin mâni!e ce~ 
lor fără de rege, l'nii vTr,orât. L ar 
Dumnezeu l-a Înviat, deslf'gând 

..lur€i ile morţii, Înfmefi! nu era ('Il 

putiniă ca El să !"ie ţinu t în moar
te .. Pe acest iisus, L,umnezeu l-a 
inviat, pentru carp Doi toţi sun
tem martori". 

Dela PavE 1 cetire 
In sfârşit. minunat de humos 

şi convingător scrie despre în vie
rea Domnului sf. apostol Pavel în 
scrÎsoarea cea dintâi către C orin
teni, cap. 15, 

A ci arată apostolul că "Hris
tos a murit pentru pacafrle noasM 

fre .. , şi că s'a ingropat şi a inviat 
a treia zi, potrivit Scripturilor, şi 
s'a arătat lui Chiffa (Petru), apoi 
celor doisprezece apostoli şi mai 
apoi deodată la peste cinci sute 
de fraţi. După aceea s'a mai ară
tat lui Iacob, din nou apostolilor 
şi la urma tuturor "mi s'a arătat 
şi mie", adeca sf. Pavel. 

Mai departe scrie el, că dacă 
Hristos n'a înviat, este deşartă 
predica şi credinţa noastră creşti
nească. Dar Hristos a înviat din 
morţi, strigă el, fiind tlÎncepătura 
învierii celor adormiţi". 

Aştept învierea morţilor 

SI. ap. Pavel ca să ne încre
dinţeze şi mai mult de înviere, 
pune in legătură învierea Domnu
lui cu învierea trupurilor noastre, 
la sfârşitul veacurilor: 

"Precum in Aaam toţi mor, 
aşa şi întru H risto:> toti vor invia". 
Tn Hristos nu nădăjduim numai în 
viaţa pământească, ci mai mult. în 
cer, Că de nădăjduim in Hristos 
num,j în viaţa aceasta, "suntem 
mai de plâns decât toţi oamenii". 

Cum ~ălŢlâr:;ţa putrezeşte şi prin 
moarte înviază într' o formă not!ă, 
la fel sunt şi trupurilE' r:oastre. 

Vom invia cu toţii, ca şi hus ~l 
drepţli vur strălucii ca soarele în 
împărăţia lui Dumnezeu. Căci Dum
nezeu nu este un Dumnezeu al 
mortilor, ci al celor vii şi in Dl1m
nneu toti sunt vii .. 

Gt'aiul primăverii 

Despre înviere nil grăesc nu
mai Scripturile, ci şi primăvara. 
Dună fiecare iarnă geroasă, pă
mântul şi firea întreagă se desbra
că de tot ce este supus piericit n1i 
şi se investmintează in flori .~i viaţă 
nouă. 

Când zicem primăvară, în1.p
legem socre şi cântec, viaţă şi În
ViCH'. T. Ci fel când zicem i);, ştj, in
tei,~~",:n inviere şi nC1TIUr i rc ~i tai
nă şi sărbătoare mai prestls de 
toate tainele şi sărbătorile 

~"\'llgnehd ftlctpu\ct"1!!c 

Dar, vor zice unii oameni mai 
slabi in credinţ2, cum se poate Ci 

trupul ajuns odată în pământ, să 
mai poată fi chemat Ia viaţă? Es
te cu puti n ţă in vi crea trupurilor? 

Pentru a (-Ia un 1 ă"puns la în
trebCirea aceasta, să r,e adre;;:ăm 
unui bărbat de ştii'1ţă, care pe 
cât este de ffiClre în isteri· ştiin
ţei, pe atât a fost de credincios. 
E vorba de invaţahll Newton, ca
re intrebat c~ată de nl~1e priete
ni, cum de îtnp8Că ş1iinţa cu Cre
dinţ:', mai aks cu fnvăţah:rC'. (/(s
pre învierea n;cţilcr. - a luat un 
m,,~net putemic şi la apopiat de 
o grămadă de pilitură (praf) de 
fier, ameslec;,tă în praf de pă
mânt. Mag!1Ptul a ales şi atras în 
jurul CClpeteJor sale tot fierul din 
pământ. Apoi a zis înţeleptul; 
- Vedeti, magnetul meu strânge 
tot praful de fier amestecat în pă
mânt. Luaţi o bucată de fier, sfă
râmaţi-o în pulbere, MuncaH~o in 
pământ sau o amestecaţi în gunoi 
- eu o scot de ori unde cu mag
netul meu. Apoi, dragii mei, 
dară magneh11 meu poate fac~ a
cest lucru, trebue să admitem că 
şi Atotpuft:rnicul DumneZEu, Fă· 
cătorul ceriuhii si al p2mân1ului 
va 'dispune de' un mâ~net ceva 
mrii puternic decât al meu, cu ca
re să strângă din ţărâna pămân
tului cenuşa şi praful oaselor noa
stre ... 

Dela poeti ce tire 

Am spus mai la început că 
despre înviere vorbesc nu numai 
Scripturile şi fire3, ci şi poeţii 
creştini. 

(Ce ntinuare in pagin:t 3-a) 
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BOABE DE SUFLET -
Dureri 

Cioe străbate chiar in goana maşinii, 
satele noastre, rămâne pe drept cuvânt 
surprins de mizeria ce o vede. 1\1 izerie 
aparentă însă, pentrucă 'n dosul hainelor 
murdare şi zdrenţuite pe cari ţăranul 

le imbracA în (;ursul săptămânii, 6tl Ol$,; 

cunde o îmbrăcăminte îngrijită pentru 
slrbători. 

Spiritul acesta de a cIuţa, este o 
caracteristică bună, dar totuşi nu este 
nicidecum recomandabil în măs-;;-a-în 
care c practicat. Desigur, impresia de 
mizerie iremediabilă pe care şi-o for
mează călătorul de- o clipă prin satele 
noastre, va rămâne vie, p~ntrucă el aşa 
a văzut ! 

Dar, dacă in zi de sărbătoare, îm
brăcămintea este cluată şi îngrijită, ea 
nu eate in acelaş timp demnă de apre
ciat, penhucă este o îmbrăcăminte falsă, 
artificială, enorm de mult distanţată de 
portul romănesc original al jud~~ţului 

nostru· 
r.ăci - tn deosebi delă7ăzboi in

coace - inflaţia cu inerenta ploaie de 
bani, a desvoltat şfn plugărimea mo
destă până atunci, gustul lu;vului. 

Şi astfel, am avut de inregistrat O 

totală diformare a portului. 
In locul industriei casDice din care 

se confecţionit înainte toată îmbrăcămin
tea plugarului. a venit pânza de fabrică 
mai costisitoare şi mai proastă. 

Locul acesteia a fost ocupat mai 
apoi de produsele de mai bună calitate, 
din care fărancele noastre îşi fac rochii 
ţlisseuri" şi cine ştie ce alte bazaconii. 

Vin apoi "pantofii"- căci la ţară se 
pc ~rtă acum pantofi veritabiJj confecţio
n.:ţj în fabrici - cari DU .dată sunt de 
lac şi cu tocuri exagerat de înnalte! 

De ce toate lucrurile acestea, nu 
ştiu! In orice caz insa, preotul şi învăţă

torul, factorii principali şi determinanli 
ai rezistenţei no;}stre in ('ursu) afâtor 
veacuri, au aci o mare şi nespus de fru. 
moasă misiune: aceia de a indruma iar 
poporul spre industria casnică. 

Iar medicului rural ii revi;e sarcina 
de a desobişnui femeile de fard uri. 

Obrazul sănătos al ţărăncutEi noastre 

săteşti 
este acum palid fi chiar respingător, 
pentrucă a cunoscut prea din ueme şi 

persevereaUi a cunoaşte chiar dupăce 

imbătrăneşte, "rumunelile" şi produsele 
farmaceutice dubioase. pentru creiare. 
unei frumuşep 4rlificiale şi stricăcioase 
sănătătH • 

Pentruca insă această misiune a me
dicului, si se bucure de succest socotim 
că o ordonanţă a serviciilor sanitare ju
detene - dacă nu chiar a Ministerului 
Sănătăţii - prin care să se inter7:ică În 
farmaclile rurale vânzarea diferitelor 
pudre şi ro,eli de buze şi obraji, ar fi 
cât se poate de bine venită şi laudabilă. 

Iată aci doar două racile ale sat~lor 
noaltre. 

Cea dintâi cade in sarcina condu
cătorilor spirituaH ai satelor iar cea de·a 
două in sarcina medicului. 

Nu ne indoim că aceştia işi dau 
Seama de pericolul ce-l prezintă cele spuse 
mai sus, şi in cazul că inţeleg portulatul 
prosperării satelor şi a igienei rurale, îşi 

vor da toată silinţa pentru realizarea lui 
Gheorghe Voicu 

I · " " nnolrea 
In c ....... 1 lunei Mai T. apa. 

re reTlsl1I .. INNOIRE~", p .. L .. -
ca,'e dt/t aUludfne iftle'ec:lual4 
,,1 luplă .plriluală. lIIuL coad ... 
cer~a apw-edaiul .. i puLlidld TJ~ 

"erl u V ~~ift şi cu colaLorarea 
IJfter~lo .. c:ondele dia "rad pre .. 
C"IIO .1 .Ie Inal multor puLII. 
ci", •• 1 reg'un.i. 

" 
ldela" 

Este o revistă din car(! a apărut 
abia cel dinfâi 1Iumăr, tipă,it foqrte iq 
grijii, chiar elegant, aşa incâl impre
sionează plăcut şi prin aspectul,:dflrior. 

,,Ideia" es/e scrisă aproape in In
tregime de dirfICtorul ei: d Sever Stoica. 
Esle acesta un nume in gazetăria ro
mâ'1ească şi nu i nevoie sd 1 prezentăm. 
Ţinem totuşi se aceenlmim sinceritatea 
fiecărui rând, fiecărei fraze, a fiecărui 
cuvânt cuprins intre scoarlele reo;stei 
dlui Stoica. Sunt luafe pieptiş problema 
cari interesează pe toată lumea şi discu
late sub unghiul obieciioilăţii. 

In ceeace priUf!şfe calitatea formr/Î 
repetăm: Spver Stoica. 

p. 

Mu:zi<:a poporană a Aradului 
Dintr'o convorbire pe care dl. Emil 

Mon tia , merituosu/ compozitor Arădan, 
a aC8rdaf- o corespondentulai ziarului 
"UnitJ~rsul" desprindem un foarte sem
nifica/iv şi important pasagiu, privitor 
la muzica TJoporană din judeţul noslru. 

"Muzica poporană românească 
din judeţul Arad, e mai aproape de 
perfecţiune decât muzica din celelal. 
te regiuni ale ţăreiu• 

Desigur, aparent, pasagiu/ acesta 
este namai măgulitor pentru vanilalea 
muzicală a ară da n ilor. Valoarea lui În
să din punct de vedere cultural, este 
incomporabil mai mare. 

Se ştie că judetul noslru laee parte 
integrantă din tinutul retJ{!ndicat de căt· 
re vecinii noşlri dinspre Soarf!apune. 

Se mai ştie că aceşti vecini con
tesfă romimilor orice calităţi culturale. 
afirmând sus şi fare inexisirmfa mani
festărilor noastre pe acest fărâm, con
tinuând afirmaţia, că tot ce avem, 101 
patrimoniul rrostru cultural, l-am dobân-
dit din confactul cu ei! • 

Dl'sigur ac€sfe afirma/ii sunf in 
măsură să sfârnească râs In noi, ele 
nu răscolesc altceva decât o patl!tică şi 
profundă ca mpătimIre, pentru acest po
por, descălieaf in Europa, sub formă de 
hoarde şi treburi barbare. atunci când 
românii cunoşteau o organizare a vieţii 
sociale - voevodatele-

In ori('e caz însă, afimaţia d~lui 
Dr. Mantia. este in măsură ~ă confri
bue l~ :-ăsturnarf!a acestor afirma/iuni 
neserioaso , ea (Mie cu atât mai valoroa
să cu cât vinf! din partea unui profund 
cunoscător al muzicei poporane şi se 
referă tocmai la acel specific naţional 
pe care ungurii ni.l consfestă cu atâta 
nfJ,.h;b-mO(f '"rit>! V. B. 

Concert 
Societatea culturală" Tinerimea Ro. 

mână Arad-Pârneava". aranjează în lo
calul "Casei Nationale ţţ din Str. Doro
banţilor 39, în ziua de 2 Mai a c. (l.a 
zi de Paşti) un mare concert, urmat de 
dans. 

Pdmăria Comunei Glogovaţr 
Nr. 683/1937. .. 

fiii. 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţa ce 

interesaţi, că in ziua de 15 1-1 
1937, se va ţine la Primăria I 

munei Glogovaţ licitaţie puMa! 
pentru llfmătoqreJe hlcrări şi li j 
niluri: d 

La ora 8 pentru iurnjturile8 
cancelarie. :a 
, 'La ora 8 1/. pentru iluminare 
localurilor. I 

La or~ 8 1
/ 2 pentru furnizare! 

lemnelor necesare primăriei. 
La ora 8 3

/, pentru fumiza:3I 
lemnelor necesare şcolilor. rit 

La ora 9 'pentru registrelta~ 
imprimatele m~cesare prirnăriei!h 

La ora 9 1
/, pentru mobilie~ ! 

reparatiuni. eu 
La ora 91/ 2 pentru cărţile 

legi. lai 
La ora 9 3/.,. pentru reparaţillrl 

la edificiile comunale. igl 
La ora 10 pentru furajele, ue I 

dicamentele. hamaşamenhde ner 
sare animalelor de reproducţie,i Îl 

La ora 10 l/ 2 reparaţiuni Ia alteI 
torul comunal lac 

La ora 103/. medicamente pl, 
tru săraci. leD 

La ora 11 lucrări )a intreţitaţi 
rea drumurilor. ~ 

La ora 11 1/ 4 iluminatul drwmaÎ 
rilor. ~n 

La ora 11 112 lucrări la intrsur 
nerea podurilor, punţilor, etc. meI 

La ora 11 3
/. lucrări la intrenor: 

nerea fântânilor. spiJ 
La ora 12 echipamentul raţi 

vară şi de iarnă a guarzilor. tiUi 
. La ora 121/4 armamenLpense 

guarzii comunali. l~a: 
Licitaţiunile se ţin în confonc~ 

tate cu dispoziţiunile L.C.P. şi L.ero 
OfertRnţii vor depune odată teri 

ofert~ şi o garantă de 50;0. Iim 
Condiţiunile de licitaţie se psbo 

vedea zilnic in biroul prjmăriei. 
In caz că licitaţia 1 va rămân.rt~a 

fără rezultat, licitaţia a Il-a 'DU 

avea Joc la 29 Maiu 1937, la acecţiUI 
oră şi cu aceleaşi condiţiuni. 

Ologovaţ, la 16. Aprilie 192pell 

P • .., ,zid 
rlmal'ld . 

• ......................................................................................... ar de 
Realizări in judetul Arad 

In şedinţa consiliului judeţean d.I Prefect Dr. IOAN GROZA 
a făcut următoarea dare de seamă asupra acthităţii administra. 
tive a judeţului Arad. 

(Urmare din f1umărul trecut) 

X. Maşini şi unelte pentru inlretinerea 
drumurilor judf!tene 

S'a cumpărat Un compresor, un 
tractor, două pluguri şi o căruţă la 
compresor, în suma totală de Let 761.300. 

Este ştiut ce importanţă mare au 
aceste maşini şi unelte la ţinerea in 
bună stare a drumurilor. 

XI. Inzeslarea Legiune; df! jandarmi 
din Arad 

Pentru înzestarea ;andarmilor apar
ţinători Legiunei de janda.rmi din Arad, 
judeţul a contribuit cusuma de Lei 755460 
şi anume: 

1. Pentru cumpărări de cai sectiilor 
de jandarmi cu suma de Lei 120.000 

2. Pentru cumpărări de bocanci 
(150 perechi) pe seama jandarmilor 
Lei 72.750. 

3. Pentru cumpărări de 230 ves
foan~, 250 perechi pantaloni, 250 bluze, 
2~ăşi şi 250 şepci Lei 456.110. 

4 Pentru cumpărări de motociclete 

(2 buc.) pe seama Legiunei Lei 104.000. 

XIl Imprimeria judl'tului 

In raportul nostru general precedent 
am arătat situaţia Imprimeriei jud_ Arad. 

De data aceasta ţin să remarc nu
mai, că aceasta Imprimerie a fost pusă 
de noi în stare legală de funcţionarE\, 
producând cele mai frumoase rezultate, 

XIII. Animale de reproducţie 

S'au dat de către Camera de Agri
cultură din Arad total 604 capete, în 
valoare de Lei 6,408,000, 

iar de către judeţ pentru procurarea 
sefului necesar vaccinăriî animalelor suma 
totală de Lei 419.425, 

XIV. Unelf~ agricole 

S'au dat de către Camera de Agri~ 
cultură din Arad 2685 buc., in valoare 
de Lei 1,836.120. 

XV. Seminte pentru cultură 

S'au repartizat pentru producători 
şi sinistraţi 732.43J Kgr. (grâu, porumb, 
trifoi, etc.), in valoare de Lei 3,349.097. 

XVI. Pepiniere 

Infiinţate 5 şi mărite 2, de către 
Camera de Agricultură Arad, ia val. de 
Lei 405974. 

XVII. Altoi 

S'au reparti~t comunelor şi locuito
rilor 44.448 buc.tin valoare de Lei 702.220. 

XVIII. Plantatiuni 

Pe drumuri şi în alte locuri, in va
loare de Lei 115.800. 

XIX. Impăduriri de terenuri degrada te 
şi regenelări 

286 Ha. cu contributia comunelor, 
in valoare de Lei 394.720. 

XX Imbunătăliri de islazuri 

139.9J7 Ha. cu contribuţia EforiiJor 
şi asociaţiiIor de I'ăşuni, in valoare to
tală de Lei 1,717.524. 

XXI. Porumb distribuit 

a) De stat şi judeţ: 
1. Gratuit 26.570 Kgr., în val. de 

Lei 53.531. 
2. Pentru lucrări 397.520 Kgr., în 

valoare de Lei 910.473. 
b) De Camera de Agricultură Arad 

129,043 Kgr, cu plată, în val. de Lei 
1,058.056. 

XXI!. Uşurări de impozite 

S 'au făcut prin reduceri, cat. 
de către stat Lei 61.183081 Sfâ 
de către judet Lei 12.504.039. CU'f 

de către comune Lei 27.610.886 fi 1 

Total Lei 101,298006. !ea 
lDV 

XXIII. Scăderi din datoriile comuneI 
ce aveau fată de judel cre: 

a) 1. Din contributiuni1e vechi, ne 
comunelor Lei 1,386.179. ~ea 

2 D' t 1 d • '., b 1 ,lDV 
, In axe e e lDgrlJlre a o na dui 

lor săraci trataţi in Spitalul judeţean d zad 
Arad Lei 623001. lf 

3. Din taxele de ingrijirea bolnat ' 
lor săraci trataţi in spitalul Ineu L pOl 
264.64 ~. 011 

4. S'au compenzat de către jud! cre. 
datoriile comunelor pentru taxele de icre 
grijiri ale boloa vilor săraci ce aV('1Atl (- cr~, 

plătit la Sanatorul de Tu berculoşi list 
Spitalul de copii din Arad. administra dac 
de Municipiul Arad, cu sumele ce d SUIl 

tora Municipiul la judeţ in conlul tax, bUJ 

lor de îngrijire ale bolnavilor sărlU bu. 
trataţi în spitalul judeţean Arad L gaş 
1,612.953_ pre 

Total Lei :~,886.775. 

(v. urma) 
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:ovaSemnificatia metafizică DE PA$TI 
l CI 

a Invierii "GraniţaJ' imi cere câteva cuvinte 
pentru numărul de Paşte. S'ar putea 
oare ca Paştelor să nu li-se asocieze 
spontan, dar logiCt ideea de Jnviere? 
Şi Invierea nu înseamnă oare rede. 
şteptarea unei vieţi la aparenţă mo
artă, care aştepta doar manifestarea 
unei credinţe nestrămutate în adevă
rul ce n11Dlai necredincioşii îl refuzau? 
Iată, de ce, Tin să urez "Graniţei" şi 
prin ea întregei prese din Arad, din 
prilejul Paştelor, să le dea duhul 
marilor înaintaşi din antebelicu! Arad, 
binecuvântata inspiraţie, ca prin con
deiul tinerilor şi talentaţilor repre_ 
:w;entanţi ale acestei zbuciumate, m
cercate şi totuşi admirabile lumi să 
reinvie în nizuinţe, ţeluri şi dialectică 
presa din Aradu! de altă dată. Se 
văd atâtea începuturi incurajatoare, 

se înmulţesc semnele ce ne îndreptă
ţese a crede, că entuziasmul, sincera 
convinl!ere. idealismul şi un sănătos 
naţionalism, - tot atât ea condiţii in
dispensabile unei bune prese, - se 
substituie tot mai puternic falsului 
elan, convingerilor de ocazie, mate
rialismului şi lipsei de demnitate 
naţională. Dacă "Graniţa~J, se ocupă 
în special de problemele graniţei de 
vest, se impune să arate tuturor că, 
pentru eternizarea acestor graniţe JIe 
lucrează cu demnitate şi conslructi. 
vism de către toţi şi spre binele tn
tulor. Să reînvie încrederea tuturor ia 
bunăcredinţa şi bunăvoinţa tuturor. 
Să dispa.ă ura şi pizma, ca să putem 
reinvia duhul înaintaşilor noştri pen
tru a merita binecuvântarea lor. 

5 ~, ' 
1ria I Sbbătoarea pascală f:ste c~ 
publJana, de marmoră a crtştiuismu· 
, şi ~; fără această stlrbtltoare creş-

rlismul nici nu se poate imagina. 
Irilea fstt>, prin excelenţă, sărbătoa

:a vieţii şi pentrucă e documeQ
minarta cea mai luminoasl a vieţii, 

1 e cea mai mare sărbătoare a 
nizareştinismului. . 1. 

L Prin înl"iere, Iisus a sfărâmat 
nizaoam. existenţei noastre: moart~a; 

rin înviere, Christos :Oe încredin
lreltază cu pică tura· de lumină a 601-

riei.elui: nu murim. De aceea, PaşH
îfiete sunt slh bătoarea lui Iisus, În 

ensu 1 că numai în Iisus e viată. 
ţile Şi ce paradoxal pare ca, toc· 

lai dstignirea lui Iisus să fie 
raţiilrbătoarea vieţii, ca tocmai răs

ignirea lui să aducă cea mai ma
,e, De bucurie a vietii noastre. 
n~ Noi ne bucurăm, pentrucă Iisus 

:ţie,~ înviat şi pentru!'ă înviind, ne-a 
a abcredinţat el $i noi vom invia, 

Iacă trăim in spiritul lui. 
e PI Invierea ,sti un mirato} şi 

)entrucă este un miracoJ, în faţa 
'eţiraţiunii pare o absurditate. Cum 

Il creadă raţiunea ce ses;zează nu
numai lucrurile palpabile, Îa Înv,itre, 

LIn fapt, prin eseuţă spiritual? Ab. 
ltrsurJitatea raţiunii începe în mo· 
c. mentul rând ea, raţiunea, un te
ltnnomen al spiritului, tăgăduieşte 

spiraul, neagă înviere.e, în numtle 
ti raţiunii. Prin aceastl nrgaţiune ra

tiunta DU poate nega spiritul, ci 
ense neagă pe ea însăşi cum Peiru 

'l-a tlg~duit pe Christos; pentru
or.:ă nCiaţilJnca spiritului probrază 
Lcroarea r.ţiunii, îucătuşată în ma. 
tă terialitat~, iar Dt'gaţiunta invitrii, 

limita raţiunii ce nu-şi poate lua 
~ psborul alb pe aripile credinţei. 
leI. Nrgaţiunea în"ierii rste ntga
lânrea raţiunii. Dacă nu exisU inviere, 
,a 'DU există nici raţiunE". Dar ra-
cecţiunea existi. , 

Invierea pare o absurditate 
I 92pentru raţiunea închisă ca intr'un 
1irJzid ~e beton al închis?rii în păcat, 

dat In a'CeastA absurditate crtde 
- de dou~ milenii, toată omenirea. 

Invierea' i irlAlţat din DlmlC, 

catedrala superbl a crtştinismului. 
t81 Sfântul Aiustin a afirmat cu drept 
139. cuvânt, în Civitate Dei: Aceea ar 
:8n fi minunea cea mare, dacl omeni-
06, rea s'n fi convertit fără minunea 
- Învierii. (XXII, 5). .. 
ntl Fări invjerr, nici n'ar fxista 

creştinism', pen1rucli, dupăcum spu
i I ne sfântul apostol Pavel în scrisoa

rea dtre Corinteni: "Şi dacă n'a 
, înviat Christos, atunci propovă

Il~ duirca noastră este zadarnici şi 
1 zadarnică, este şi credinţa noastră". 

(J, 15, 14). 
laI Cine nu crede ln' îuvierr, nu 
L poatr. să creadă nici in Iisus". Cine 

nll crede În Fsus, nu poate să 
.td creadă uici în Dumnezeu. Cine nu 
~ i crede in Dumnezeu, DU poate să 
1 ţ crt:adă nici io om. Dad nu există 
~I Iisus, nu există nici viaţă viitoare şi 
ra dacă nu existi îavierr, noi nu 
d suntem decât oişte anîmale, cei mai 
It buni Între Doi nu sunt cei mai 
m buni tn înţeles crcştinesc, ti uei
L gaşii, hoţii, flţaroicii, curvarii şi 

preacurvarii. 
Fericiţi cei ce cred în inviere. 
Dar oamenii sunt aşa de co-

rupţi prin căderea în p?icat a pri
mului om, încât nu cred in Înviere 
sau se indoirsr de ea. 

Şi când Iisus a înviat, a trebuit 
să vie printre apostolii lui, ca să-i 
Încredinţeze despre învierea Lui. 

Dr. R. Coţioiu 

E simbolic pentru tragismul ne 
înţelf gerii umane d1 omenirea a 
câştigat mărturia era mai puter
ni( ă pentru Învierea lui Iisus prin 
Toma Necredinciosu). "Toma, zis 
GeamănuJ, unul din cei doispre
zece, DU era cu ei (cu apostolii n. 
n,) când a venit Iisus (spre a-i in
credinţa de înviere n. n.). Ceilalţi 
ucenici i~au zis deci A m văzut 
pe DomnuL Dar f' 1 le-a răspuns. 
Dacă nu voiu vedea în mâinile 
Lui semnul ruietor şi dacă ou 
voiu pune mâna mea în r oasta ' 
Lui, nil voiu credf>. 

HRISTOS A INVIAT! 

După opt zile, ucenicii Lui 
Iisus erau iarăşi în casă şi era şi 
Toma împreună cu ti. Pe rând 
erau uşile încuiate a venit Iisus, a 
stat în mijloc şi It .. a zis: " Pace 
vouă·' • Apoi a zis lui Toma: 
.,Adu-ţi dfllt'tul încoace şi uităte 
la mâinile Mele şi adă-ţi mâna şi 
pune-o în coasta Mea şi nu fi i 
necrtdincios, ci crtdincios". Toma 
a r~spuns şi I-a zis: uDomnul meu 
şi Dumnezeul meu" ... Tomo, i-a 
zia Iisus, pentrucă M'ai văzut ai 
crezut. Ftrict de cei ce n'au \/ăz\lt 
şi au crezut". (Ioan 20, 24-25), 

Dar înviera nu este numai pusă 
la ÎndoiaU!, ea este şi ridiculizată 
de către cei ră;, în sufletul c~rora 
s'a încuibat Satana. 

Daci învierea exis lf. s~rb~· 
toarta paseală aduce pierzarea lor. 
Invierea este o dovadă nfsdrund
nată eli ei sunt pierduţi. 

Invitrea Domnului a însplHmân
tat şi pe apostoli: "Noii Me ti
mere, Ego sum", Ea este moartea 
pădltoşi1or. Sărbătoarea aceasta 
anunţ~ moartea lor. 

Cine nu crede în înviere tră
itşte, dar are moarte într'însuJ; 
cine crede, va muri, dar are 
viaţll . într'însuJ. 

De aceia, ast.zi' când atâta lume 
se feme de, ~xistenta lui Iisus, 
când pe' atâtia fi sperIe învitrea, 
când. atâţia II spurră ca si-şi aptr~ 
păcatele şi rodul păcatelor. noi nu 
putem repeta decât cuvintele Lui ~ 
"Notite timere" Ego sum", şi să 
exclamltm CU bucuria frenetică a 
vieţii C8.re se renaşte în primăvară: 

HRISTOS A fNVJ'AT t 

O, dacA cât mai multă lume ar 
putea răspunde din toată inima: 

ADEV ĂRA T CA A INVJA T ! 

S. St. 
L nr 

Concert de P'aşti 
în Grădişle 

Societatea corală .. Unirea Grădi,· 
teani", aranjează un concert urmat de 
dans, în ziua a 2-a de Paşti, în sala 

. cinematografului din Arad.Grădişte. 
Din fondul ce se va aduna cu acest 

prilej, araniatorii voesc să c:umpere un 
clopot pentru biserica ortodoxă români 
din acest cartier. 

(Continuaf'e dia pagina l-a) 

Paşti!~ noastre creştine şti. îm- prin (:er sboară". In altar se repetă 
bracă o haină de sărbătoare şi stihurile invierii. 
împrăştie în suflete o pace şi bu- Şi clopotele cântă rar: 
curie pe care numai]a Paşti o 
simţim. 

Bărbăţii inzestraţi de Dumne
zeu cu darul facerii de versuri şi 
cântări, au căutat în toată vremea 
ca farmecul acesta deosebit al Paş
iilor să-l prindă în versuri şi ca 
noi cetindu-le să putem pătrunde 
cât mai adânc în taina nEpătrun
să a invierii. 

Din râudul lor amintim numai 
frumoasa poezie alui G. Coşbuc, 
"La P<lşti", şi a lui O. Goga: 

' .. E sărbătoare," din care cităm aci 
. numai primele două strofe: 

- E sărbăfo(Jr~ pl! c(jmp{~ 
$,'n sufl~fe e sărbăloar~, 

Invie lirel" d, iarbă 
Sub ploaia razelor J. soar •. 

Sunt Paşti11! cel, frumoase 
Şi'n fir. svonul lor striiball1, 

Clopotinila-şi îndoaie trudnic 
Incheieturile uscate, •• 

G. Coşbuc, înfiorat de liniştea 
şi" bucuria Paştilor, străbate şi mai 
a'dânc În taina învierii, turnând în 
versuri nemuritoare vraja ce o cu
prinde aceasta zi, minunată şi 
unică in calendarul creştinului. 

In sat e sărbătoare şi creştinii 
îşi zic când se' ntâlnesc: Hristos 
a înviat. Prin văzduh par' că se 
aud cuvinte şoptite: sunt glasurile 
morţilor. E linişte, "că Duhul Sfânt 

. . 

Ah, Doar";n~1 să {p-GlIzi prin vale, 
Cum râd a drag şi plâng a joli!! 

Biserica plină de lumină chiamă 
poporul la rugăciune şi cântar~. 
In urma convoiului ce se îndrellpt ă 
spre casa Domnului, 

Vezi şovdind rate o bătrână 
Cu micul ei nepot de mână! 

Dar iată că poetului îi vine în 
minte chipul mamei singuratice, 
care-şi plânge copilul dorit. 

La zîmbet cerul azi ne cheamă, 
Sunt Paşti/l!! Nu plânge mamă! 

Paştile DomDului 

Intr' adevăr ziua de Paşti este 
sărbătoarea sărbătorilor. Acum fe
ţele creştinilor sunt mai luminate 
ca oricând, acum slujbele sfintei 
Biserici sunt mai frumoas(", mai 
tainice şi mai înălţătoare ca oricând 
altădată. 

Pacea deci şi bînecuvântarea 
Domnului să fie peste toţi, ca toatA 
creştinătatea, într'un glas, cuo 
inimă şi cu un gând să prE.amărim 
minunea şi să cântăm taina ei; 

"Invierea ta, Hristoasp, ingl!rii 
o laudă în ceriuri. Şi,,~ noi pe 
pământ n. înVTPdniceşte cu un 
glas să te mărim"! 

Visario.: 

Petru Neagoe 
Ro~ânul realiia/or ci. arfei pură a 

r41aşit sd se impună unei lumi foorle ,xi
gent,. Dacă om pomeni numai Germa
TJia şi Franta, ţări în eaTe s'a ajuns la 
o maluritote infelectuală, şi care m', ou 
acc~ptat fiul ca pe un binecuvântaf al 
zeilor, ar fi deajuns să ne dăm s(lama 
d. ualoarfa ce/uia CIt se numf!şfe Petre 
Neagoe. 

eri incadrarea aeufui vlăstar al 
neamului nostru in concertul cr.atorilor 
cu renume mondial, s'a con/urat clar 
continutul d~ .oaloar(l universală al spi
rilului creator românesc. 

1:zb6nda lui Petr, Ntagoe - azi 
bin,cunosculul scriitor american, dar 
car. se desprindt> prin orieină, tempera
mIIni ş( sursă de inspiratie din conglo
meratul românfSc, fnremnează un atât 
d, mare succes pentru neamul nosfru 
ale căru. crea/iuni fittrare, din cauza 
lipsei de traducere s'au mărginit a Sit 

bucura numai de o reputatie hotărnidtă 
d, tranitele torii. 

Subipelp/t> DI!' care le-a tratat până 
acuma Petru Nt>ogot> sunt alese direct 

,. 

din viaţa românilor ardt>!t>n; fi asupra 
intregii sale opere "genlt>oză un. ,stnfi,... 
meni de in altă mândrie fată de cali
tăţile spirituale alI! rasei salI!. ~.' 

," .i' 
Adunare colegiala 

Implinindu-se ~ece ani dela absol~ 
vire a şcolii normale confesionale din 
Arad, absolvenţJJ seriei din 1927, se vor 
intruni in ziua de 29 Iunie C" la Aca
demia Teologică, 

Noul director 01 
B. N_ R--Arad 

După plecar"a d·Tul Victor BOTcea~ 
din frunt~a Băncii Nationale. miala 
Arad~ car~ a fost mulat la c(>TJ'trala dîn 
Bucureşti. locul d· sale a lost ocupat dt> 
d~ N. E. Caşpar, fost conducător al 
Băncii Naliona[(!t filiala Făgăraş, pGn" 
in pr(!Z(>nt. 
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Pastorala de PaŞti 
a. P. s. s. ANDREI 

dia mila lui Dumnezeu, dreptcredinciosul Episcop al Aradului, lenopolei şi Hălmagiului, 
precum ,i al păt1Uor dia Banatul-Timi,ao 

Iubitului Cler şi Popor din această de Dumnezeu păzită eparhie dar şi pace dela Dumnezeu-Tatăl. iar dela 
Noi, arhierească binecuvântare 

Răsună iarăşi in jurul noslrr imnul 
de bucurie: "Hristos a inviat elin morţi, 
cu moart~a p~ maar/fI călcând şi celor 
din mormânturi viaţă dăruindu./e". Ră
sunl de pe buze omeneşti şi se inalţă 
tainic dîn natura ce renaştE', sub (JchH 
noştri .. 

Care dintre noi nu e zguduit de fiori 
de bucurie la auzul acestei, s< .. lii, venită 
din altă Jume 1 

Cine ar putea spune câte simţăminte 
şi gânduri cucernice incolţesc În sufletul 
nustru nemuritor, - ca totatâţia muguri 
chemaţi la viaţă de soarele primăverii.
la auzul acestui imn al vieţii, ce se re
petă an de an? 

Viaţa parcă prinde acum glas şi ne 
grăeşte astfel: "Omule cu suflet nemu· 
rîtor. nu te iolricoşa de mormânt, căci 
dincolo de el te aşteaptă invierea. Nu 
te-ai obişnuit tu oare ca după fiecare 
apus de soare să aştepţi iarăşi răsăritul 
lui'1 Cum, tocmai tu, fiinţa cea mai alea· 
să a Creatorului. tu, chipul şi asemă

narea Lui, să te cufunzi intr'o noapte 
fără de sfârşit 1" 

Sufletul îşi desfăşoară acum aripile 
şi se inalţă spre cer, 1ăcaşul luminii şi 
al nemuririi. Bucuria şi pacea se aşterne 
astăzi peste tot :iufletul credincios şi 
toate DădejdHe lui de mai bine renasc 
intinerite, pentrucă Invierea Domnului 
~s~c primăvara sufletelor credincioase. 

Poporul nostru a ştiut odinioară să 

se bucure din toată inima, de praznicul 
cel luminat al Invierii Domnului. PaşU1e 
româneşti erau un prilej de a se împăca 
tntreolaltă cei învrăjbiţi. aşa cum se 
cântă Î1 catava.sii * .. Cu bucurie unii pre 
alţii să imbrătişărn. şi să zicem fraţilor 
şi celor ce ne urăsc pre noi". 

Poporul ieşea renăscut sufleteşte, mai 
bun, mai blând, tDai credincios. din fie
care praznic al Invierii Domnului. Stră
moşii şi părinţii noştri, cari duceau o 
viaţă grea de suferinţe, tn robie, işi in~ 

torc::eau privirea spre Hristos-Domnul 
ldocmai cum florile îşi intorc faţa spre 
~oare, şi din Invierea Domnului sorbeau 
puteri noui de viaţă ,i de nădejde. Şi 
DUDlIlezeu a binecuvântat credinţa lor. 
Roatânia-mare, aceasiă inviere a neamu
lui nostru, işi are rădăcinile ei in cre
dinţa, pe care poporul nostru a avul-o 
în Invierea Domnului. 

Bucuria şi pacea ar trebui să fie 
şi astăzi netulburate in inima fiecărui 
fiu al neamului şi cetăţean «1 ţării noa· 
• tre, binecuvântată de Dumnezeu cu 
foate bogăţiile lumii. 

Pentruce nu se mai înalţă valuri de 
bucurie din inimile noastre la praznicul 
Invierii Domnului? Pentruce cântăm noi 
numai de pe buze troparele Invierii 1 
Pentruce zorii adevăratei învieri a ţării 
şi a neamului nostru intârzÎe incă să se 
arate? 

Iubitil mei Iii sufleteşti, 

. Mai Înainte de a ajunge la unirea 
intr'o singură ţară, neamul nostru prin 
,acee,.,i credinţă în Iisus Hristos ajunsese 
la cea mai puternică unitate sufletească. 
Aceeaşi credinţă ortodoxă ne·a înfrăţit 
,deasupra munţilor şi hotarelor. Astlzi, 
deşi uniti intr'o singură ţară, neamul 
nostru este amenintat de o primejdie, 

Iubiţii mei fii sulleteşti 

mai mare decât aceea ce vinp. dela ar· 
mele ucigăloarl' in războaie. Suntem in 
plimejdie de a ne pierde sufletul. Şi 

"ct" va folosi omului dacă va căştiga 
lumea întreagă, iar sufletul său il va pi
erde 1" (Mat 16. v. 26). 

Unitatea sufletului nostru românesc 
e grav primejduîtă prin desbinare loIÎ 

instreinare. 
Vă aduceţi aminte de apostolii min

cinoşi ce nu de mult au inceput să im· 
pânzească satele noastre spunând că vin 
să ne aducă o religie mai bună? Cu 
câtă uşurinţă s'a împărţit poporul nostru 
În secte religioase, care predică Ura faţă 
de cei ce au rămas credincioşi Bisf"ricii 
strămoşeşti. Aceasta a fost cea dintâÎ 
fărâmiţare a sufletului nostru. Judecându-i 
astăzi, după trecerea timpului. pe acei 
apostoli ai urii, din roadele lor, cine mai 
poate spune că Hristos Domnul ar fi 
acela care i·a lrim:s in mijlocul poporu· 
lui nostru? 

In România-mare s'a adăugat apoi la 
desbinarea religioasă şi împărţirea neaw 

mului în partide politice, cari se duşmă. 
nesc in unele locuri până la cuţite Să· 
teni şi orăşeni paşnici, a căror chemare 
ar fi să-şi vadă cinstit de casă, gospo
dărie şi meserif', se avântă cu patimă în 
politică, sporind vrajba şi duşmănia intre 
fraţi, fără de a duce carul treburilor 
obşteşti cu vre·UD pas mai 'nainte. ' 

Alţi fii ai neamului se pun in slujba 
ideilor străine, importate în tara noastră, 
idei cari fătăduese că vor să aducă raiul 
pe pământ. Aşa de pildA, bolşevicii 
vor să dărâme totul, pentru ca pe ruine 
,i sânge să zidească o lume noul!i. a 
blestemului. 

Cine mai recunoaşte faţa adevărată 

a neamului nostru in mijlocul acestor 
invrAjbiri şi destrămari sufleteşti? La ce 
ne mai foloseşte unirea intr'o singură 

ţară, CU bogăţiile cele mai mari, dacă ne 
vom pierde sufletul şi nu vom mai fi În 

stare să apărăm, ca mâine. hotarele 7 
Pentrucă scris este: "Orice impărăţie 
care se desbinl intru sine se pustieşte 

,i orice cetate !laU casă care se desbină 
Intru sine. nu va mai dăinui". (Mat. 12 •. 
v. 25). 

Iubiţii mei fii sufle1flşii, 

IatA pentru care pricină poporul 
nostru nu mai gustă astăzi adevărata 

bucurie a Invierii Domnului. Iubirea 
noastră a răcit. mila a pierit, iar ura s'a 
făcut stăpâni1 peste inimi • 

In felul acesta se sfarmă marea uni
tate sufletească ce ar trebui să t'ăIăuze
aseă pe mi neamului, uniţi in cugete şi 
simtiri. Fiecare urmăreşte acum micile 
sale interese, iar ca urmare o decădere 
se constaU in viaţa obştească. 

Cunoştinţele omeneşti au sporit, in· 
cât astăzi orice sătean ftie mai multe 
lucruri decât părinţii săi. Aceasta îl face 
îngâmfat şi Increzut in sine. Insă spre 
ruşinea noastră, In cele dumnezeeşti ne· 
ştiinţa creşte tot mai mult. Nici cunoa· 
şterea lui Dumnezeu t care cu suflarea 
Lui ne invă]uie în fiece clipă. şi prin 
semne vbute in jurul nostru, ni se face 
cllnoşcut. - nici cunoaşterea voinţii şi 

a legilor Lui r,u a sporit in zilele no
astre. Dimpotrivă, în veacul tuturor 

ştiinţelor. suflt> tul nostru este mai aple~ 
cat ca oricând de a sluji făpturii in locul 
Fâcă10l ului. 

Omul, liul veşniciei, aleargă după 
cele vremelnice neştiind că "ce/fi ce se 
văd sunt trecătoare, pe când eflle n nu 
s. văd sur,t veşnicfI". (l!. Cor. 4. v. 18). 

Oric~ decădere Incepe intâiu in 
sunet. Când se stinge credinţa In suflet, 
atunci omul devine robul trupului ,i 
proclamă trupul ca idol al său. Iar 
"faptele trupului - zice sf Apostol Pa. 
veI . - sunt cunoscut~, ca unele ce sunt: 
desfrânarea, fUlcurăfia. desll ăbăJarea, 

slujirea idolilor, fermfcătoria, vrăjbile, 

.fada. gelozia. mânUle, gâJcevile. desbi
nările, pizmuirile, b"tiile, ch€'furile şi cel, 
as~menea acestora, c'esprp care. vă spun 
dinainl~t că Cl'i ce fac unefe ca acestea 
nu vor moşferli împărătia lui Dumn,,
zeu u• (Gal. 5, v 19 -21) 

Grija numai de cele trup~şti duce 
la lndobitocirea omulei, până când În
grijirea sufletului ne apropie de Dum· 
nezeu, făcându·ne tot mai mult aseme
nea chipului Său. 

Iubiţii mei Iii sufleteşti, 

O mare înviere sufletească va trebui 
să vin~ peste fUi neamului nostru, pen
truca bucuria Paştilor să fie iarăşi de
piină, ca pe nemea strămoşilor noştri, 

cari fiindcă au avut credinţ.i vie in 
Hristos şi ajutorul cerului de partea lor, 
nici o putere omenească nu i a putut 
clinti din loc. ci Dumnezeu i·a ocrotit, 
i-a sporit şi i a izbăvit. 

Numai întorcându-ne la credinţa in 
Hristos, in forma ei cea aeshicată moşte 
nită dela strămoşi şi numai încopciiRdu
ne prin datinile religioase in rădăciaile 
neamului, pentruca aceeaşi Sevă de viaţă 
să ne însufleţească pe toţi, vom putea 
reintregi unitatea sufletului românesc 
astăzi atât de primejduită. 

O inviere creştinească, în viaţa indi. 
viduală şi cea de stat. e singura chezăşie 
a veşniciei noa!1tre pe acest pământ. Nă
dăjduim că ea o să vină, pentrucă nea
mul nostru s'a născut dela inceput 
creştin, n'a cunoscut niciodatl1 păgănis
mut şi ca atare este un popor ind.inat 
din leagănul sll.l1 lui Hristos şi vieţii celei 
veşnice. 

E un obiceiu atât de frumol )a noi 
Românii de a ne întâmpina unii pe alţii. 
in cele 40 de zile după Paşti, cu salutul: 
"Hristos a înviat 1". In acest salut se cu· 
prinde şi o intrebare. Intrebarea este 
aceasta: "Crezi tu cu adevărat că a in· 
viat Hristos 1". Cel ce răspunde "Ade· 
vărat, a inviat" trebue să·şi dea seama 
cl face o făgăduinţă, de a vieţui după 

poruncile Aceluia pe care-L mărturiseşte 
că a inviat De aceea răspunsul acesta 
trebuie să izvoreallcă din inimă curată, 

şi să fie ecoul unei vieţi renJscute, ce 
sUtă de bucuria Invierii 

Toate necazurile, mari sau mici, ale 
. vieţii noastre, vor afla atund alinare in 
bucuria şi pclcea, imbiaU sufletului nostru 
de Hristos cel inviat. 

Această bucurie şi pace doresc eu 
_ sâ se înstăpânească In sufletele voastre 
. şi să rămână pururea cu voi, pentru ca 
răspunsul vostru la salutul de Paşti .ă 
fie jzvorit din adâncul inimii şi intemeiat 

Primăria comunei Traua.1 

No. 483/1931. 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă gl 

rală că in ziua de 15 Maiu 1 
la orele fixate mai jos se va ~ 
în localul Primăriei Traunau 
taţie publică pentru execute 
lucrărilor şi fun:lÎzarea material 
necesare comunei pe anul fiI 
ciar 1937/38 după cum urmea 

1. Dosar No. 154/1937 la OI 

8 pentru repararea edificiului i 
măriei. 

2. Dosar No. 156/19371a OI 

8'10 pentru facerea plantatiuni 
in pepeneria eomunală şi pe Iâl 
drumurile comunale . 

3, Dosar No. 157/19371a or 
9 pentru ingrijirea casei pădural 
lui şi furnizarea alor 2 maşinii 
gătit. ~ 

4. Dosar No, 158/19371a O" 
9'30 pentru facerea unei fânt 
în pădurea comuna1ă. ' 1 

5. Dosar No, 159/1937 la ort 
10 pentru intretinerea drumuri! 
comunale. 

6 Dosar No. 160/19371a ort 
lO-30 pentru intreţinerea şi rep! 
larea podurilor comunale. '1 

7. Dosar No. 171/1937 Ia or~ 
11 pentru ingrijirea şi reparanj 
fântânelor comunale. '1 

8. Dosar No. 172/1937 ICi orei 
t 1-30 pentru procurarea echip\ 
mentului ~uarzilor comunali. 1 

9, Dosar No. 173/19371a ore~ 
12 pentru furnizarea armamenh' 
lui n~cesar pentru guarzii C\l 
munah. ,: 

10. Dosar No. 174j1937 la ore~i 
12'30 pentru procurarea cearceafu 
riior şi păturilor la garda comunali1 

11. Dosar No. 176/19371a orelit 

14 pentru furnizarea rechizitelo 
de birou pe anul financiar 1937/38 

12. Dosar No. 177/19371a oret 
14·30 pentru furnizarea registrel%, 
stării civile. a 

13. Dosar No. 178/19371a orel!\l 
15 pentru furnizarea materialult 
de iluminat necesar în anul finan·e. ,e 
ciar 1937/38. . 

14. Dosar No. 179/19371a orei 
15'30 pentru furnizarea imprimate 
lor, registrelor şi rechizitelor d 
birou. 10 

15. Dosar No. 180/1937 la orel";lt 
16 pentru arendarea cărău şi tu hţl.l< 

Jni comunal. şi transp?rtul lemnelo:at 
de foc şi construcţIe. le 

16. Dosar No, 181/19371a ore~el 
16'30 pentru arendarea dreptulu .... 
d At wru e vana . ~. 

'17. Dosar No. 182/19371a orel~; 
17 pentru fasonarea lemnelor di! . 
parchetul anului 1937/38. precum 
şi marcarea lemnelor. 

18. Dosar No. 484/19371a orele 
17'30 pentru arendarea terenurilo~es 

• • ",al 
proprIetatea comunei. ,laI 

Licitaţia se va ţine in conf. C1l:ito 
ari. 88-110 din L.C.P. şi a tutuiosl 
ror dispoziţiunilor şi normelor î~:llJ 
vigoare. . Call 

(Contlnu!lr'e la pagina 5-a) 

pe O neclintită credinţă care mărturiseştl"dI 
că: "Adevărat, a inviat t' Domnul Şhce'l 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos Can 

Binecuvântarea Domnului să fie pestfsitUl 
voi, CU darul şi cu iubirea Sa de 081epa 
meni, acum şi totdeauna. cale. 

Dat in reşedinţa Noastră episCOpe'DeCE 
asel. din Arad, la praznicul Invierii Dom.8oall 
nului din anul 1937. I 1. 

t Andr8t u. le 
Episcop. mls 
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''',picuiri din activitatea Camerii de Muncă 
Ljutoare - Ingrijirea ucenicilor - Apărarea intereselor membrilor Camerij de Muncă, elc. 

fell I d f 1 G 'ţ'" 19 Pentru număru e aţă a ,. ram el 
. 'a de datoria noastră să cerem dlui 

ţ!nlctor Moşoiu, preşedintele Camerii de 
li~lDcă, o succintă expunerea asupra 

.aretivit6ţii importantei inst1tuţiuni pe care 
lui conduce domnia sa. 

Inainte de a trece la această dare 
na~ seamă trebuie să arătăm că până la 
aZi Octombrie ale anului trecut Camera 
.rtt Muncă a fost condusă de o comisie 
Plterimară al cărei preşedinte era d. 

•• ii Vulpe. Sub acest regim s'au reali
it înfăptuiri cari formeoză un frumos 

~ .pitol !lI activităţii Camerii de Muncă 
ulin Arad. 
tOI La 24 Octombrie 1936 d. Victor 
loşoiu, a fost ales preşedinte al Ca~ 

rtierii de Muncă şi dela această dată dsa 
r,>nduce instituţiunea atât dp. importantă 

l I protf'guirii muncii, fiind ajutat de un 
bmitet de direcţie format din dnu 
rheorghe Voştinar. Ştefan Feier ,i Aurel 

'eJămăcuş şi pe tân"ă aceştia d. Iosif 
tfulpe ca delegat al ministerului, dâodu
. t tot sprijinul. 

Actualul conducător al Camerii de 
'~uncă d. Victor Moşoiu a dovedit că 
lliste intru totul indicat să ocupe acest 
IOstcare implică multă pricepere şi tot 
e~âta răspundere, - având în vedere 
A dsa este un eminent cunoscător al 

)hestiunilor cari vin spre rezolvare in 
aţa unei atari instituţiuni şi in afară de 
~.ceasta mai are apreciabila calitate de 
. ~ nu precupeţi nici timp nici osteneală 
Icntru a se pune în slujba unei perfecte 
,londuceri a Camerii de Muncă, deşi 
'rebuie 5ă impartă prcţiosu-i timp şi 
"Ientru alte indeletniciri, fiind şi preşe
lintele Asociaţiei Funcţionarilor Parti~ 
kulari in afară de faptul că este direc
lor al Industriei TexHle din Arad. 
r Numai astfel ne putem explica bo
[ăţia pomelnicului de mai jos al reali~ 
:ărilor. Ia cari se mai pot adăuga multe 
tIt ele trl?cute cu vederea. 

Iată ce ne spune d Victor Moşoill 
lupăce --ne". vrimit ou multă bunăvoinţă 
u toatecă este atât de ocupat; 

A plauarea conflictelor 
colecti •• d ... 1IUcă 

In cursul anului 1936 au isbucnit 
lai multe conflicte colective de muncă 
L diferite intrf'prioderi industriale din 
~rad. . 

Camera de muncă, inţelegându-şi 
~stul ei, a interv,"nit de fiecare dată 
entru aplanarea acestor conflicte. 

Asistenţa judiciară 
,i medicală 

Prin serviciul contencios al Camerei 
)asire am dat asistenţă judiciară gratuită 
!turor membrilor camerei, cari au soli
tat ajutorul Camerei, în conflictele in~ 
viduale de muncă, izvorâte din nepla~ 
ta de salariu, neacordarea concediilor 
~ odihnă. neplata orE-lor suplimenhe, 
~plata preavizului etc. 

Am acordat prin medicul angajat de 
lmera noastră asistenţă medicală şi me~ 
=amente gratuite membrilor Camerei 
'siţi de mijloace. 

Plasarea ,i griia fată de 
ucenici 

S'au incheiat. in cursul anului trecut, 
ste 1200 contracte de ucenici în Arad. 
mera noastră s'a mai ocupat şi cu 
Lsar~a ucenicilor, precum şi cu a mun
orilor. Ia fabrici. Majoritatea lor au 
1 copii de ţărani români din provincie 
cari, venind in Arad, i·am plasat în 

nine de ucenici, pe unii pe spesele 
merei nnastre. 

Camera noastră a înfiinţat in co· 
na Moneasa - regiune c1imaterică din 
~. Arad - o colonie de vară pentru 
mici. ~ In acest scop s'a cumpărat, de 
rnera noastră. o casa cu gridioă mare, 
Lată într'un loc piton'sc, făcăndu-i·se 
araţli generale şi transformări radi~ 
a. S'a mobilat şi s'a prevăzut cu cele 
eSare pentru adăpostirea aler 50 per~ 
ne 

In cursul verii, Începând din luna 
e până in luna Septemvric, s'au tri· 
patru serii de câte 50 ucenici din 

F 

jud. Arad, Hunedoara, Alba şi Bla'j, 
cari inainte de plecare, au fost vizi
taţi de un medic. Unii dintre ei au pri. 
primit Imbrăcăminte, iar costume de baie 
s'au cumpărat pentru 50 ucenici şi ucenice, 
li s'a dat u .. vipt bun şi abundent, ,i au 
iăcut aproape zilnic excursii. 

Această acţiune o ?om rep~ta În 
fiecare an. 

Am mai trimis ucenici şi ucenice la 
coloniile de vară dela mare fi munte, 
infiinţate de Ministerul Muncii . 

S'au cumrărat cărţi pentru a se 
distribui ca premii ucenicilor. 

Am Înzestrat căminele de ucemCI 
din Arad. Hunedoara şi Alba Iulia cu 
pânză şi alte materiale precum şi lUobi
lier în valoare d~ 70.000 Lei. 

S'a mai inzestrat şcoala copiilor să
raci şi căminul, cu saltele 

Am acordat subvenţii şcolilor de 
ucenici. 

Cu ocazia Sf. sărbători de Crăciun 
s'au făcut la Căminele şi ,colile de uce
nici din Arad. Deva, Hunedoara, Petro
şeni. Alba~Iulia şi Blaj pomi de crăciun, 
făcându.se cadouri ,i alte daruri uce
nicilor. 

Camera noastră a intreţinut şi i. 
anul 1936/937 trei bursieri la Şcoala de 
perfecţionare in artele grafice din Bucu
reşti. acordându·li-se şi îmbrăcăminte şi 
intreţinere. - Un bursier a fost trimit 
la Academia de inalte studii de croi din 
Bucureşti. 

La Şc-oaIa Superioară de arte şi me~ 
serii din Arad (Liceul Industrial) am 
acordat burse pentru 15 elevi în suma 
de 60.000 Lei. 

Pentru cursul de limba română şi 
technologie gratuit pentru membrii Came~ 
rei - am acordat o sumă de Lei 23.000. 

Sub patronalul Camerei noastre s'a 
organizat expoziţia Şcoalei de perfecţio
nare in artele grafice din Bucureşti, în 
Arad, unde s'au expus lucrările de artă 
eXecutate de elevii acestei şcoli. cari au 
stăruit admiraţia tuturor vizitatorilor, .:;;;;.. 
luând asupra noastră .pesele organizărH. 

Ajutoare acordate 

Pe_tru incurajalea meseriaşi1ot' me
rituoşi şi lipsiţi de mijloace pentru de
schidere de ateJiere şi procurare de scule. 
Camera R acordat subvenţii în suma de 
Lei 150.000. 

Cu ocazia inundaţiei din Valea Jiu
lui am acordat sinilfraţilor un ajutor de 
100.000 Lei, sub formă de prim.ajutoare, 
muncitorilor şi funcţionarilor loviţi de 
această nenorocire, iar meseriaşi10r 
sinistrati, suma de 50 mii Lei. . 

Asociaţiilor profesionale din circum. 
scripţia Camerei s'au acordat subvenţii 
în val. de 100.000 Lei. . 

Sportul şi educaţia fizică, au fost de 
semenea ajutate de Camera noastră in 
largă masură. 

Pentru dispensar şi medicamente am 
cheltuit 50.000 Lei. 

Pentru scopuri de binefacere ,i man· 
tropice am acordat Lei 80.000. 

Pentru Casa meseriaşilor din HăI
magiu am dat o subveDiţie de Lei 120.000. 

Pentru monumentul Unirii, Camera 
a acordat o sumlde 100.000 Lei. 

Alte realizări 

Corporaţiile mest"riaşilor au fost 
preluate de Cameră şi administrarea şi 
utilizalea lor se face de cătri mes,"riaşi. 

Camera noastră a mai org~nizat COD

ferinţe in dif.erite localităţi pentru lumi
narea membrilor Camerei. 

Camera a intenenit printr'o deIe· 
gaţie condusă d. Iosif Vulpe şi susţi
nută de d. prof. Manolescu, şi de capii 
autorităţilor locale la Ministerul muncii 
ca să inceapă lucrările pentru edificarea 
unui cămin de ucenÎai modern in oraşul 
Arad, pentru care am primit dela oraş 
un intravilan in Piaţa Ştefan cel Mare 
lângă artera principală a oraşului. 

Deasemenea şi pentru edificarea 
palatului Casei de asigurări sociale din 
Arad şi arn primit din partea ministeru· 
lui promisiuni formale, că incă in cursul 
acestui an, vor incepe lucrările de edj· 
ficare. 

S'au acordat de Camera noastră aju~ 
toara de şomaj. individuale~ şomeurilor 
lipsiţi de mijloace in suma de 70.000 
Lei. Acestea s'au dat ca prime ajutoare 
mai ale. şomerilor cari . erau absolut 
avizati la un ajutor pentru a se intoarce 
10 localitiţile de origini sau a se dcplua 
acolo unde îi aştepta un angajament. 

Tot in legătură cu ajutorarea şo
meurilor, am intervenit pela primării 
pentru a incepe acţiunea de ajutorare 
a şomeurilor, iar pela intreprinderi pen
tru ca să contribuie cu cota bt:nevoll 
de 10f0 (jumătate de procent: salariaţii 
,i jumătate: patronii) pentru alimeotarea 
fondurilor de şomaj. 

Am intervenit, in nenumărate rân
duri, la Casa de asigurări sociale şi la 
Administraţiile financiare pentru rezolva
rea reclamaţiunilor şi plângerilor nume
roase ale membrilor Camerei noastre. 

In cursul acestui an s'au incheiat 
In total 31 contracte colective in con. 
diţiuni bune de salarizare şi muncă. 

Situaţia Financiară a Camerei no
astre este mulţumitoare. 
, Bugetul anului trecut fiind făcut CU 
prudenţă şi cheltuelile Iăcându· se in 
]imita incasirilor, am avut un buget 
absolut echilibrat. 
, Nu pot încheia insi fără a preciza 
ţi multe din înfăptuirile enumerate s'au 
făcut in timpul Comisiei interimare al că· 
rei preşediDh a fost d. Iosif Vulpe. 

Proiecte 

Un om ca d. Victor Moşoiu, care 
are activitatea in sânge, nu se poate 
opri aci. Ştiind aceasta, ne-am permis 
să.I intrebăm asupra proiectelor comite
tului de direcţie in legătură cu Camera 
de Muncă. Şi iată ce ne·a spus: 

Deocamdată. preschimbarea cărţilor 
de capacitate profesională este marea 
noastră problemă, căci ea implică o mun· 
că uriaşă, având in vedere şi examenele 
ce se vor ţine in faţa comisiei de cvalificarc. 
~- To[uşi vom ridiCa o casă peParâng-

ul, pentru recrearea func,ionarilor, me
seriaşilor, muncitorilor şi ucenicilor, pen
tru care am prevăzut suma de jumătate 
milion Lei. 

In cuprinsul judeţului avem de gând 
si mlrim căminul dela Moneasa ori să 
căutăm o posibilitate de a ridica incă 
o caaă de recreaţie pentru membrii Ca
merii de Muncă, intr'o altă staţiune cli
materică. 

Unul dintre frumoasele noastre pro~ 
iecte este înfiinţarea unui institut psiho. 
tebnic p~ntru orientarea profesională, în 
care Un medic priceput va face. conform 
rezultatelor experientelor dela Cluj, exa· 
meoul ucenicilor, dasificându-i după apti
tudini şi îndrumându-i spre meseriile in 
cari ~or putea da maximum de randa
ment, creiDd, astfel buni meseriaşi pentru 
viitor. 

In aIuă de acestea, vom organiza 
cursuri de perfectio1lare pentru IlK'se
riaşi, cursuri de Iin,bi străine. concursuri 
pentru funcţionarii particulari, excursiunÎ 
de cun naştere prin vizitarea fabricilor 
importante. 

Deasemenea, vom contiuna si adu
cem dela ţară copii pe cari să-i plasăm 
ca ucenici. ocupându~De indeaproape 
de ei. 

Vom organiza conferinţe pentru Il 

pune pe membrii Camerii in cunoştinţa 
drepturilor lor. 

In cadrul posibilităţilor, vom subven
ţiona şcolile - intre cari ,coala in aer 
liber din Arad - şi căminele de ucenici 
şi Tom acprda burse pentru perfectio
narea elementelor capabile . 

Pe primul plan stă fnsă trimiterea 
ucenicilor şi membrilor Camerii la Mo
neasa, imediat după incheierea cursuri~ 
lor şcolare, în serii de câte 50. 

Dar necesităţile ce se vor ivi cu 
timpul ne vor sugera noui planuri pe 
cari le vom duce la îndeplinire, întrucât 
ne va ~ta in putinţă, pentru a face ca 
instituţiunea noastră să fie la înălţimea 
chiemării sale. 

• 
Din cele de mai sus se poate vedea 

că, intr'ade, ăr, Camera de Muncă îşi 
i.nţelege deplin rostul prin înţelepciunea 
conducătorilor săi cărora nu li s~ pot 
aduce laude indel'ltulătoare. 

Rep. 

Rezultatele vizitei 
d-Iui Beck În România 

Vizita dlui Beck. in România, a 
inlărit şi mai mult relatia inlrei noi şi 
Polonia. Intre ac~ste două fări din cen~ 
trul Europei, trebue să flx;sle o perpefuă 
colaborarta, in vederea pasi/ieării gene
rale şi in duvoltarea normală a Vie/ii 
interne a acestor Iă,.i. 

Numeroase/fi interese prin cari sunt 

(Urmare din pa!i!lna 4-a.) 
Ofertele timbrate se vor de

pune în plicuri inchise şi sigilate 
în primirea Comisiei de Licitaţie 
in ziua şi locul arătat mai sus 
impreună cu vadiul de 5% în nu
merar sa u efecte de stat dar in 
plic separat. 

Caietele de sarcini, devizele se 
pot vedea zilnic la Primărie În 
oarele oficioase. 

In caz dacă licitaţia l-a va ră
mâne fără rezultat a II-a licitaţie 
se va ţine în ziua de 26. Maiu 
1937 la aceleaşi oare, local şi con
diţiuni. 

Intru cât şi a II-a Iicitaţiune 
va rămâne fără rezuHat procurarea 
materialului şi executarea lucrări
lor vor fi predate în intreprindere 
cu tratare prin bună învoială în 
ziua de 11. Iunie 1937 ta aceleaşi 
oare, local şi condiţiuni. 

Traunau. la 15. Aprilie 1937. 

Primăria. 

legate, a(Ytţte două tări vecine, nu pol 
să fie decât idtlntic şi bine stabilite inlre 
elfl. Ceea ce a Iăcut, ca reprezentanţii 
acsslor popoar. - DE ministru Beck şi 
dl Antonescu - să Si! inlrunească şi 
să asigure o intelegere din care să se 
vadă perfectă colaborare, plină de in~ 
credere. în raporturile internationale 
dintre Polonia şi România. 

Comunicatul oficial, daf cu oca
ziunea vizitei la Bucureşti a d-lui Beck, 
spune clar că; cei doi miniştri au ("on
slatat cu satisfactie că, in ciuda anumi
lor complicaţii de ordin politic; există 
toate şansele penlru ca spiritul con
structiv şi bunavointa conducătorilor 
res"onzabili ai politicei europene să poată 
fi pusă în va/oare în mod util in Vf!
derea umti desfinderi generale. 

Legălurile de prietenie. dintre palon; 
şi român, vor li astfel, mai strânşe şi 
sub toale raporturile, pe viitor, se va 
desvolta o ma; infimă colaborare. Con
ventia semnată, ne va da posibilitatea 
să avem o desfloltare reci",.ocă a trafi
cului de <,ă1ători ,i de turişti intre Po
lon;a şi România, comporfând inlesnir; 
perrfru obţinerea paşapoartelor şi devi
zelor nec~sare. Prin sporirea numă ului 
dl? călători supuşi români În Polonia 
şi a aceluia al supuşilor poloni in Ro~ 
mâni'l, această conventie va îngădui 
celor două popoare să se cunoască şi 
să se aprecieze mai bine 

Noua convenţie, vine după ce anal 
trecut s'a pus baza unei serioase colabo
rări economice, iar actualmente se luc
rează un proecf penlru extinderea rela
tiilof' de tranzit. 
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Viata agricolă a judetului Ara 
Expo:eul dlui N • .4dODl Iancu deputat de Arad 

şi preşedintele cODlerei agricole 
Daci primii ani după unir~ ati fost 

consacraţi in întregime organizării admi
nistrative, măsurilor de ordine intetoă ,i 
dispoziţiuni1ot pentru asigurarea patri
moniului naţional, anii din urmă IIU(I'

cheazi o etapă de lupte titanice pe te
reu economic şi financiar. 

Ţărănimea noastră, care dela fmpro
prietărire incoa'ce ani deuăndul n'a mai 
avut parte decit de o năvalnică şi sup· 
raJidtată dragoate platonică, a incC'put Iă 
simtă iarăşi roadele cinefăcătoare ale
faptelor. După vârtejul vânturărH afâtos 
vorbe deşarte aeeast! realitate a produs 
O mare inviorare In rândurile plugărimei. 

Actuala legislaţie, atât de bogată 
,i rodnică in meterÎe de ordin economic 
şi financiar, nu putea sta nepăsătoare in 
faţa rolului de cenuşăreasă al plugări 
mei şi nu putea scăpa din vedere ca 
900;. din suprafaţa este proprie-tate ag· 
ricolă rurală. Legea conversiunei a adus 
descătuşarea acestei proprietăţi şi cu 
drept cuvânt se spune că este Cea mai 
importantă lege după reforma agrară. 

A urml1i apoi legea orltanizării ca
merelor profesionale, apoi legea pentru 
organizarea şi incurajarea agriculturii. 
Prin acestea agricultura a ajuns iarăşi 
pe primul plan; instituţiunea camerelor 
agricole a prins rădăcini adânci în sânul 
populatiunei rurale care participă cu 
tot sufletul la activitatea ei. Cine n'a 
admirat intere8ul adunărilor noastre 
generale şi elanul cu care participă la 
discuţii lărănimea noastră atât de blne 
pre"ătită în che.tule plugăreşti? Cîne nu 
admiră lupta l ei aprigă, cu greutăţile ne· 
ţii. intemperiiJe naturii şi veselia când 
reuşeşte să invingă obstacolele? 

Cu suf1et neprihănit brăzdeazl şi 
munceşte zif de vară până seara hol
dnle stepelor şi colinele dealurilor Intr'o 
vrajnk' intreure; Inainte, mereu inainte 
spre Cea mai inaItă desăvărşire. 

la această luptă eroică şi perseve-
rentă' CU f()rţele naturii, rolul de îndru
mător şi ocrotitor il are incontestabil ca;. 
mera noutră agricolă al cărei rol din 'Ii 

. In zj se accentutază tot mai mult. 
Cu concursul moral de mare valoa

re a dlui praf. univ Dr. Dimitrie Mano
lescu şi atîtudinea promptă şi hotărâtă. 
d.lui prefect Dr, 1, Groza, camera noastrA a 
realizat unul din cele mai frumoase pro
gramp. agricole " activitatea ei .. fost 
apreciată de toţi factorii compet~mtL 

Pentru ca si aj unge. aci, am in· 
ţeles să păstrăm toţ ceeace s'a dovedit 
a fi folositQr, să intensificam acţiunea in 
toate direcţiile nevoilor pJugăreşti. , 

Am inteles să păstrăm tipul stan
dardizat al grâului Bankut ,201 şi Odvoş 
241, iar unde însământârile de toamnă 
na'u . putut fi efectuate s-a venit in 
ajutor cu grâu de primăvară, măzăriche, 
berceag sfecle furajere. etc. , 

. Şi am distribuit in cursul anului din 
W1Dă.280.000 kgr. ~ grâu :;elecţionat in 
valoare de ~ca' 1.,500.000 Lei •. ' '". " 

" Lucernă 5639 k.,;r. Porumh 25850 
kgr. ,Sfecle furajere 2500 kgr. Meiu 
2178 kgr. Bumbac ,380 kgr. Cânepă 
5600 kgr. Măzăriche 3580 kgr. f~ Trifoi 
incaraat 365 kgr, Orz de toamnă 10000 
kgr. . ,. ,,{:'". " 

. La această acţiune subvenţia came
rei â fOlat de cea 600.000 Lei. 

. Pentr!.l acţiunea avicolă s·a dat o 
subveoţie de 380.000 Lei. , .,' 

Pentru distribuirea de maşini agri. 
cole ce 200.000 Lei. 

Distribuirea de in ingrăşăm chi
mice. 

GUMO pho$phat 3200 kgr. valoare 
6300 subvenţie 2500. Diferite preparate 
chimice subvenţie 374500 Lei. Sulfat de 
Cupru 10.753 kgr. valoare 195.554 Lei, 
su bvenţie 21506. PUblibaţii şi propaganda 
agricolă 250.000.- Intretinerea staţjuni. 
lor de montă 80.000.- Combaterea epi
%ootiilor ser şi vaccin 10.OOO.-iar pen· 
tru viitor am prevăzut 120.000.~ Cură
ţirea grâu lui in judeţ 20 120 - Distri
buire de pomi fructiferi 126.000.- Puieţi 
15.000 subvenţie 4615.- ochi de altoi 
13.000 subvenţie 6.500. - Serviciului 
aitricol judeţene 62.757.- Spre scopuri 

culturale 175.000.- Cumpărarea pasări:' 
, lor de rasă 20.425.- Contribuţiuni la 
diferite ipsfituţiuni cc 638,000 Lei. 

S·au importat tauri de rasa pruzifau 
carii au fost distribuiţi comunelor dia 
jurul Halmagiului. 

La 10 IV 1937 s-au adus 5 vagoane 
de vad şi reproducători rul simenthal 
pentru p1asa Pecica şi comun" Pâncota 
dela M edilş. Acţiunea se n continua 
~ În aceaatll direcţie, 

La 18 IX 1936 a'm aranjat slptl
mâna fructelor. 

La 12-1l xn~ ex)Xlziţia de porumb 
Şi pasări domestice. 

Ambele au atras o mare aflUf!Dţl 
de vizitatori, 

A vând fn vedere că ]. frOlltiera de 
vest portul naţional in cursul vremilor a 
fost aproape complect abandonat, am 
căutat sA aranjăm in cursuri de ţăsături 
şi broderii cu motive iniţionate. Un lUitfel 
de curs a fost inaugurat şi î_cms Intr'un 
cadru deosebit de sălemn in comUD8 

Chişineu Criş, Insufleţirea şi ata,amf;nful 
participalJţHor a fost iblpresionanf. Un 
alt curs s-a deschis in Curtiei. 

Potrivit unui semnal dat de Majesta. 
t'ea: sa Regele toţi iginerii agronomi.m 
ost trimişi pe teren. Aproape tot timpul 
ernii a fost petrecut in conferinţe şi 
sezători mai cu teama ia regiune. mo
ţîlor. In vedereh a~et!tui scop s-a fAcut 
aptI şi la serviciile exterioare. Luând 
contact cu ţăranul, dânşii s-au introdus 
ingospodăria lui urmărindui activitatea. 
zilnică până in cele mai mici amAnunte 
il fost uu apostolat mai .ult·o ad,văTtJtă 
uQciadă plugăr~ască fn viforni(t2 i.rnU 

Pentru ilustrarea mai elo~ventă a 
at:estei adi"ităţi publicăm tefetatej~ in
giberilor agronomi Dr. Seimeanu Cru
şevao şi Hegh~Iii·Munteanu cari fac parte 
din corpUl t~hniC al comuhei noastre. " 

1. Propap.da at{l'icolA' 
" .dacatia Fof •• io ...... 

Vizitarea g<!spodăriilor, şi demonetraţii 
praCtice 10 comtUlele': 

Gural'ăi, Hălmligel, Zimbrul IOslfel. 
Zerlod. Gafşa, ZldărJac. Ar.nul-nou. 
Grlnic.ri, Colonja' Andrei Sagun. fi Gut
teabrunn. 

Ccrlferinţele s'au' ţinut de]~;15 lanu
art~' până ]a 28 Februarie despre: 

1. Plantele de nutreţ 2; Manipularea 
raţionali a bAligarului de vite. l. CuI· 
tura porumbului. 4: Plantele textile ti 
soia. 5. Cultura }ucf:rnei fi combaterea 
duşmaaelor ei. 6. JnQrijirea de Îarnl apo
milor fructiferi. 7. Primul ajutor ce tre
buia dat calului borna..... 8. Tăierea m+ 
!rlŞarea'l li stropuea' pomilor: 9. Cnşte-
rea păsărilor. ' . 

Numărul audiloruor a variat' intre 
35--80 la conJerinte şi' demollstraţii şi 
intre 50-400 1. conferinţele cu filme. 

. ,II. Dela 3 la 18 Martie, târg pentru 
plasarea reproducătorilor masculi in cen
trele din Nădlac, Pecic" Buteni. Cermei, 
meu. Pâncota; BArzaYal Chi,lineu.Cri, fi 
Arad. 

III. Dela 20 Martie conferinţe, expe
rienţe cu ingtăş.lminte chimice, la Cur
tiei, Sofronia, Simand, Andni Saguna, 
St. Tăm." Pâncota, Aradul-nou, Siria. 
Minis. Ghioroc. Galşa şi Pau1iş, . 

IV. CâmpurL de experiente el) ovu, 
soia. mazăre, cânepă şi porumb. 

Referat 2. 
. Activitatea de speciaJitate desfăşu

rată de Ing Agr. Sef. B. Cruşevan Con
troloT Fitosanitar al Judeţului in cadrul 
programului de indrumare al Cameni de 
Agricultură Arad pe timpul iernei şi lIri
măverei anului 1937. 

A ţinut cursuri cu următoarele sub
iecte: 

1. Boa'lele şi combaterea Jor la pomi 
fructiferi. 

'. 2. Ia griji riIe şi tratamenteJe necesare 
pomilcr fructHerÎ ]a diferite anotimpuri. 

Cursurile aU fost urmate de lucrAri 

practice pe teren. caf tAierile coroanei~ 
cuTăţirea usclturilor, Ibtarilor lacome 
etc. şi la urmă s'a efectuat exerciţiile de 
stropiri cu o pompă. 

Şi Ca complectarea cursurilor orga. 
nizate In iarnă, Camera AgriC'olă a intre
prins e campanie cu echipele voJante de 
stropit, jnsărcinându-ml cu conducerea 
lor, in sp~dal intr'o regiune săracă ca 
Haltll:Jgiul. uade sursa principală de trai 
a locuitorilor este pomicultură. Astfel s'a 
efec. uat atât curăţirea cât şi stropirea in 
.. Celltre principale cu următoarele co
mune: 

1. Halmagiu: HilmilgeJ, Sirbi, Poe-
nari, Ioneşli ,i jur. ... 

2 Virfuri: Ml~uliceaj Lantri, Tala
giu şi jur. 

3. Avram Iancu: Brusturi, Poiana 
şi jur. 

-t~ Bodeşti: Cri.t~ti, Mumeşti. Bă~ 
neşti şi jur. 

Stropirile s'ai.! executat pe timpul 
dela 9 M arlie şi până la 29 Martie a. c. 
In total s'au ~ u, ltat şi s'au stropit peste 
16.000 pomi fructiferi. aceuta fiind DU· 

mai un stimulent pentru ca pomicultorii 
să urmeze sfaturiles ,i Indemnurile Ca:~ 
merei de Agriculturi, exeeutând lucrările 
in fie care ao. 

Ref .... t 3-

, Cursurile Agricolţ ţinute de D-nul 
Inginer, Agronom t Alexandru Hegheş, 
Munteanu ]a data de 14 Jalluarie pâni 
la 18 Februalie. In comunele Avram
Iancu, Mlltulicea, Dembrava, Rostoei, 
Tisa. Agriş. Jo •• şi. Poienari, Sobeştf, 
Brusturi, Pilt.!iu şi Năd!ac. 

Subiectele conferinţelor au fost din 
Domeniul Agriculturii speciale, pc-micul
tUfă, horticultură, avicultură, :wotehnie 
elc. 1. Cultura porumilului 2. Plantele 
de nutreţ. 3. Gunoiul de grajd. 4,'. No
Uun; generale de pomicultură. 5. Foloase]e 
creşterii an1malelor. 6 Foloasele creşterii 
pldrilor. 7. PropagandA pentru cultura 

plantelor textile inul şi ('ânepă. 
Propaganda a co.stat din C<l 

teoretice, demonstraţî.i practice, p 
In general sătenU au .rătat , 

res destul de mare pentru cursu 

• In adl1nările cOllsiliului, agr 
deţc&n, ale consiliului şi comitet 
direcţie problemele agricole sub d: 
lor aspecte, sunt urmărite cu, 
vie atenţiune. 

In cadrul acestora şi după tel 
desbateri in contradictoriu cu toţi 
cienii secretarul nostru Pavel Gri 
mare animator şi bun conferencÎa 
muluză planuri de activitate triml ,i lunară Plugarii nostri pe lângă 
.ul agricGI primesc indrumări in 
de afişe şi broşuri, jar la camer. 
mesc informaţiuni zilnice ia legătl 
nevDile agriculturei. Ţinuturilor mu 
din regiunea moţilor Ji s'a dis 
gratuit' grâu ,i porumb de sămânţ 
din ajutoare pentru comfructia d. 
riei din comunele de frontieri 
seama coloniştilor. 

Preblema acesfora ne obsf 
mereu, deouece noi nu putem uih 
impecabil in care fi. funcţionat sel 
colonizării in era ma~hiară am r 
adeseori cuvântul in interuul infii 
creditului a~ricol pentru micii plug 

Intemeierea acestuia cum şi a 
meşteşugăresc, vor inviara cu totul 
obijduitului nostru popor atât de o 
tui! in cursul "teacurilor. 

Şi credem cum credem In lu 
soarelui binefăcător că va urma in 
ti.p această invioare. Chezăsie p. 
aceasta este dorinţa n.strămutată a 
jestăţii, Sale Regelui şi a bărbăţilor I 
cari se aflii la posturile de I:omandi 

In speranţa Ullui trai plugăresc, mi 
Inibuuătăţit, ne adresăm tuturor col 
ratorilor şi celor cari ne urmăresc acti 
tea cu crestinesClul aaJut: Chrlstol 
inviat. 

Inaugurarea. centralei 
telefonice automa.tl 

_ D.la II luate ".cbe, la aaa Două - Trecere.: ia Doapt 
d. doi spre Via.ri - Festivităţil. d. Vineri -

. ActUl a,teptat cu llerăbdare de către societatea de telefoane; dr. Romi 
arldani. ,'a produs: inaugurarea cen- Coţioiu, primarul oraşului aduce mu 
tralei auto01ate a telefoDului, ,'a făcut miri pentru .perarealizată şi dA 
Vineri, in ziua de S1. Gheorghe, după exemplu de ce poate face prin per~ 
ce in presearl. centrala fus.ese pusă in renţi. Un cuvânt de m.ulţumire le' 
funcţiune pe intreg" teritorul oraşului, vine echipelor cari au lucrat la auto_, 
fAcându-se de asemeni legătura fi CU tizarea telefonulu~ pentru cale au J, 

circuitele intuufbane~. Intr'adevăr, Vineri la contribuţie toati puterea lor de muq 
searll la orele t 1, În prezenţa, citorva După cuvintarea dlui dr. Co~ 
in~itati fi a •• zetarilor, s' a fAcut "Dn· invitaţii au vlJ:itat instalaţiile. apoi ~ 
tactul dintre in.talapile centralei auto- servit o gustare. . j 
mate ,i posturile din ora.. Când arătă- Din numeroa .. asistenţi - atât 
torul dela ceasul de precizie din sala Joi Hara cât şi de Vineri, am notat 
echipamentului automat a marcat ora dnii : J. J. Parsons, directorul S(J(:ie' 
11, d. J. J. PalSoDl, ,directorul general de telefoane, Die Papadache, directG 
al Sodetlţii Române, de Telefo.ne, a comercial, 1. G. Cantacuzjno. directo 
dat comanda:"Faceţi contactull U

, Uo personaJului, Nic. Racotă, dire~o~l \ 
mecanic ti tras O manivelă şi contactul ficului, prof. .ManoIiu. H. PaDlgu18D'JI 
a fOlt flc1lt: D. J. J. Panou. a declarat: rectoru) aifenţiei, Walter ThompaOD, I 

Centrala automati di. Arad a fo.t pusă PârleM, conducătorul JucrăriJor şi.~ 
rn funcţiune ,i nu se VI\ opri niciodatA." din partea soci~tăţij- Din oraş, am II 

Faptul aCe.ta' a fost. salutat cu marcat pe domnii: general H DragOl I 

aplauze furtunoase fi Rtrlgăte de: in rescu, gen~ra] J. G€orgescu, color 
ceai bun f ., Pleşoianu, Teodorescu,~ Manca" DA'I. 

După punere': In funcţiune, celor lescu, maior Neferu, R. Orezeanu, P~'E 
prezenţi li s'au dat explicaţiuni dupre preşedintele tribunalului, Const: VrJ 
f(':lul funcţionării echipamentului automat. primul procuror,Dr. Teodor Bohş, re!' 
La orele 12 noaptea, tnvHaţilor li s'a ru) Academiei de Teologie, dr. Ion l4P 
servit un b\.lfet rece la restaurantul Dacia. dovan, dr. R. Coţioiu, dr. R. Be,t 

Inaugurarea oficiali a avut loc Vineri Josif Vulpe, Ioan Platoş, Ionel Trăile.t 
inainte de masă la orele 11 ,i 40 mil1uh~t Ionel Săracu, dr. Ne"a Iercan, etc. ;... 
printr'un serviciu religios oficiat de preoţii. Vîneri după masă la orele 7, U 
Caius Tudeu, Flor('8 Codrellnu ~i Vioret dat o masă la care au participat CI: 
Mihuţiu. ' upă slujba religioasă, pă.rintele ducătorii societăţii de telefoane şi aP 
Turicu a rostit o cuvântare ocazIonală.' citorii cari au lucrat la amenajarea (1:!l 

Au mai vorbit dnii: J. J. Parsons di- Dulei automate. iar ]a orele 7 şi 15 ~o 
rectorul Societăţii Române de Telefoane. arte, la palatul cultural,. s'a dat ,1 

care a arătat situfitia abonaţilor dinainte festival, in cursul cărUIa a vor~~la. 
de automatizare şi avantajele ce le au prof. Manoliu, iar corul "ArmonIa ~1 
in urma automatizării: dr. Romulus Bejan cântat câteva cântece româneşti. Fet~ 
subprefectul judeţului, a exprimat felici- valul a fost transmis III radio. c.l 

tiri pentru opera civilizatorie ce o face Rep.b
, 
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." GI.ORI& .... 
Jocul cu balonul, in speţă futbolul, 

este atât de uşor precum crede 

Jicul.. 
Ilfe Ca orice Îndeletnicire, futbolul nu 
! fte fi ridicat la adevărata lui valoare 
n., de îndivi~i talentaţi in această ma
i t. El are o seamă de subtilităţi pe 
cii nu ,i le pot apropria decât cet, ca 

lJltieunn aşa, predestinaţi. 
fI!! Va ti inuttlă orice cazal de a initia 
e&UD individ car~ nu are o sP'l'cială 

,inatie pentru acest joc. 1: De aces~ adevăr - lege - ar trebui 
~c,. pătrundă atât condueerea şi an
.• orlol~ cât fi jucătorii dubului Gloria. 
It· Jucătorii dt futbol, ca şi artiştii, ar 
~;ui să intuiască momentul oportun al 

isirli irevocabile a terenului. 
Iri Şi să nu avem, noi spectatorii, la· 
llntabila privelişte a unui jucător în 
;~repitudiDe. 
LI Situându-ne pe pilOta unei critici 
lolut obiective. vom face câteva reflec
Iri privitoare la "Pucătăria" clubului 

~I)ria. 
! In primul rând ne vom lega de 
~lducere. Aci trebuie să spUDem că 
~fâieri unde răsptmderea s'a fărămiţat 
ulpra mai multor capete. nu s'a reali
t nimica bun, nimica trainic. Secţia de 
':bol ar avea nevoie de un singur con
~1.cător destoinic, care să-şi aIIume in
iaga răspundere, s,u cel mult să O 

,partă cu antrenorul. şi nu de o co
)sÎune ai cărei membri dau bir cu fu
Iii cănd este vorb~. de· treabă. 
t Al doilea cap asupra căruia trebuie 
, se râsfrângă toată răspunderea este 
~t'(lnorul, Spre regretul nostru trebuie 
i spunem, că dl. Hustig. actualul an~ 
~nor, nu a contribw.t cu nimic la 
evarea formei jucătorilor Gloriei. Ba, 
mpotrivă dacă gloriştii au o condiţie 
n cele mai bune, şi o au, in schimb 
etica şi h.·hnica sunt encrabile. Şi 
,rlidele de ultimă oră jucate de Gloria 
: întăresc această afirmaţie o noastrl. 

Jocul decurge in acclaş ritm acce
rat şi neobos;t, dar in iaţa porţii ju
torii îşi pierd capul, sau mai repede 
I-şi regăse~c picioarele pentru a lovi 
:msecade balonul spre a inscrie. 

Astfel ne-a fost dat să vedem o 
etorle epuizată de forţe spre sfârşitul 
eului, şi o Glorie merf!U in atac, dar 
I toală această superioritate de condiţie 

din CaUza deficienţelor de tactică şi 

tehnici! nu s'a putut Rcupera nimic diJt 
ceea ce clujenii obtiau.aeră cu atâ~ laş .... 
rinţă in primul timp. 

Jucătorii Gloriei nu mai ştiu să 

"stop"-eze o minge, nu mai ştiu să se 
plaseze. nu mai ştiu să se ajute unul pe 
altul, şi veşnic uită că futbolul nu este 
şah. 

La jocul cu balonul se cere drept 
condiţii necesare şi indispensabile apon· 
taneitatea şi iuţeala. Sp~culaţiuni d. 
ordin filozofic nu se pot face tn timpul 
disputei. Agerimea este o calitate care 
concurează CU s.ucce$.i t~tica şi tehnica. 

Dar dela jucătorii în. declin acest 
lucru DU se mai poale pretinde. Şi aci 
intervine iarăşi vina conducerii şi • an
trenorului că nu au format din timp 
rezerve. Lotul divizionar ar trebui al 
lucreze veşnic cu un efectiv de cel 
puţin 15 jucători voInici. 

Or, la Gloria, nici cei 11 JUCători ai 
echipei divjzionare nu sunt aşa cum ar 
trebui să fie. 

Şi apoi. e suficient ca unul să 
lipsească şi intreaga echipă e dată peste 
cap. 

Reprezentând echipa de futbol ca 
o piramidă, in "ârful ei ('ste situat efln
Irul mijlocaş. El trebuie si aibi viziunea 
clară a intregului teren. De aceea el 
este totdeaunll cel mai desăvârşit futbolist 
(sau. ar trebui să fie pentru ca echipa 
să funcţioneze impecabil.) 

Dobra corespunde perfect acestui 

post. 
Lupaş. cu toate că este admirabil 

ca mijlocaş de margine, totuşi în pCl'stul 
de centru al aceleiaşi linii se prezintă 
cu defecţiuni. Şi făcând doar aceste 
schimbări se produc deodatil două spăr
turi: 1) în postul de centru mijlocaş şi 
2) in postul de mijlocaş de margine, 

Schimbărilt' aceste. din post în post 
ale jucătorilor obişnuiţi cu rostul lor, DU 

pot fi decât dăunătoare. 
Şi iată că necesitatea rezernlor 

apare din nou ca ceva indispen<;abil. 
Suntem siguri că şi cei dela Gloria 

şi.au dat seama de cele afirmate de noi 
şi că in curând vom avea satisfacţia de 
a vedea echipa ieşită din această pasă 

neagră. 
R. Gorga.n 

o echipă cu adevărat 
"na.tionaIA "" 

Intrunită in ziua de 19 crt.. Comi
mea specială O.E.T.R. a luat in discu
Ine o seamă de probleme privitoare la 
tivitatea sportivă din ţară, luând hotă
d de o importanţe covârşitoare cari 
nt sintetizate in acest comunicat: 

1. Incuno.ştiinţarea celor în drept că 
hipele naţionale trebuiesc alcătuite cu 
speclarea proporţiei de 75 la sută ro
ini de origină, - indiferent dacă echi· 
L ce reprezintă România pleacă in 
'ăinătatet sau joacă in ţară. 

2. Instituirea unei comisiuni mixte 
formate dintr'un reprezentat al O.E.T.R •• 
F.S.R. şi F.R F.A., - care să facă 

rcelări cu privire la vânzarea şi spe
la biletelor de (ootball, - stabilind 
uzele şi eventualele vinovăţii. 

3. Pentru aprobarea eşirii din ţară 
echipelor sportive şi a sportlvilor indi-
1uaH, precum ţii pentru aducerea in 
,ă a unei echipe sportive străine, soli
,tarul este obligat să răspundă la ches
Inarul stabilit, pe care îl va putea 

obţine dela U.F.S R. sau Federaţia res
pectivă. 

Cererile se înaintează. totdeodată 
prin Federaţia şi U.F,S.R. aşa încât să 
ajunl:!ă la O, E T. R. în timp util. 

Dela comitetul OrtodoJt 
Român' din Arad-Gai 

Comitetul bisericesc ortodox român 
din Arad.Gai, cu concursul reuniunei de 
cântări Doina Crişanei din Arad, Vă 
in vită Duminecă 2 Mai 1931 la orele 8 
seara in sala cinematografului din Gai 
la un concert, cu un admirabil program 
compus din cântări de corul dirijat de 
D1. profesor Sever .4geu. 

După concert dans până tn zori. 
Muzica Poliţiei Arad. Bufet exc~lent, 

Comitetul aranjator. 
= 

Restaurantul Neptun, de pe Malul 
Mureşului concesionat pentru prima dată 
uDui român - Gligorie Laseu - va fi 
inaugurat la Paşti, în cadrul unei fru
moase serbări organizată de noul con· 
cesionaT. 

, 

Taberele de muncă .: 

ale, tineretului 
Le~e.a pentru reglementa", tauncu 

publice a tineretului prevede ca tiaerii 
.. fie conceatraţi de două oTi pe an, 
cum insă ea n'a fost promulgată decât 
la 22 Martie. nu s'a putut tntocmi UD 

program de lucru mai vast pentru pri. 
mba Il aceasta. Pentruca le~a si. fie 
totuşi, pusă in aplicare s'a akătuit ua 
program minim care să fie realizat ia 
intregime In timp de paltu zile 

De aceea in Dumineca Floriilor "au 
făcu., In toată ţara, servicii religioase, 
fft prezenţa autorităţilor, pentru inaugu. 
ran'a acestor tabere de lucru ale tinere
tului. Trei sute cincizeci mH de tineti 
adunaţi la subcenlrele unde aparţin, au 
asc::ultat set viciul religios şi t>xplicaţiunile 

ce li s'au dat in legătură cu dispoziţiu

nile legii,. precum şi in ceeace priveşte 

inlesnirile ce decurlt din aplicarea.· 
cestora, atât pentru tineret cât şi pentru 
ară. 

LUDi, Marţi şi Miercuri s'a trecut 
la aplicarea pe teren a programului 
realizat cu 150 mii de tineri cari au 
rămas concentraţi in 2_145 de subcentre 
premHitare (adnd in vedere că elevii, 
studenţii. ucenicii şi alţi lineri reţinuti 

in intreprinderi industriale. comerciale 
sau de altă natură, la oraşe, vor fi im
părtiti in alte tabere, in timpul vacantei 
de vară). 

In prima zi de lucru (Luni) tinerii 
s'au ocupat de cimitirele eroilor şi cimi· 
tirele satelor, curăţindu-se mormintele •. 
ridicându-se crucile şi depun in buni 
stare a imprejmuirilor, aducându-se astfel 
un omagiu eroilor neamului ,i părinţilor 
fiilor naţiunii. S'au curăţit, apoi, curţile 

bisericilor şi şcoalelor, ,i s'a lucrat la 
repararea imprejmuiroor acestora şi a 
drumurilor ce duc spre locurile de lu
minare a sufletului fi a minţii. 

Marţi, tineretul a l"crat la curăţire.a 
şi amenajarea fânlănHor, la desfundarea 
şanţurilor, repararea podeţtlor şi la 
aşternerea pietriş ului pe drumuri şi uliţele 

satelor. 
Unde a fost nevoie s'au făcut plan

taţiuni. s'au curăţit izlazurile comunale 
s'a lucrat la indiguiri, a.!anarea teren.
rilor mlâştinoase şi alte necesititi ale 

satelor. 
Miercuri tinerii şi-au pus braţele 1. 

dispoziţia văduvelor şi orfanilor ajutându-i 
cu munca lor. 

Totul s'a desfăşurat intr'o atmosferl 
de voioşie, de buna dispoziţie pe care 
ţi-o dă munca făcută cu plăcere. Şi re
zultatele au fost intr'adevăr sati.dăcă

toare atât pentru tinerii mulţumiţi de 
rodul plăcu lei lor osteneli, cât şi pentru 
săteni. 

In timpul celor patru zile tinerii au 
fost găzduiţi de către locuitorii comune
lor unde au lucrat, şi la intretinerea lor 
a servit deasemenea fondul pus la dispo
ziţia lor de către Ministerul Muncii. 

Lucrul a fost supraveghiat de şefii 

Paşlile şomerilor 
arădani 

Comisiunea de ajutoarea şomerilor 
din Arad n'a scăpat di) vedere sărbă
toarea celor ce le-au fost daţi in iIrijă. 

Deaceea şomerii cari figureazA pe 
lista oHcială vor primi, de Paşti, carne 
şi pâine pentru preluarea cărora trebuie 
să se prezinte în ziua de 29 cei nume
rataţi dela 1-600, in ziua de 30, dela 
601-1200 şi la 1 Mai dela 1201-1900. 

d. sVibcentre şi ajutoarele 10", iar medicii 
de circumscripţie le-au dat asistenţa 
raedk.Iă. • 

Leltea muncii in folos obştesc a in-
cer.ntt, prin aceasta. să fie aplicati şi 
inci In IRod cu totul mulţumi'or. Tinerii 
au inţeles că :nu e vorba de o &bligaţie 
aep)ăcută, ci de o operă care le felos9.şte 
lor, in primul rând. Spiritul deo disciplină. 
d. abnegatie şi d. acţiune penuu. nu 
ne lăsa energia risipită in vânt, va 
pAtrunde mai adânc in tufIetul fiecAreia 
otf'littdu.] pentru viaţa individuhlÎ şi mai 
ales pentru aceea a 'Raliu.ii şi a Statului. 

Ia aÎ8.ră de acestea in sufletul He· 
căruia crefte lRu~ţumi:rea dătătoare de 
bunădispoziţie car., la rindul ei, este 
generatoare d. aoţiuai Ilănătoase, ..... la 
vederea rod ului unei IBuaeÎ care este, ia 
acela, timp şi o distracţie. 

Inaugurate în acest fel, taberele de 
munci .unt o binecuvântare pentru iară. 
Incuriod satele noutre vor avea un a
spect plăcut, de curăţenie ,i sănătate şi 
fiecare tânăr va căpăta o mare incre
dere In el lnsuşi, in capacitatea lui de 
muncă, fiecare va avea dovada că în
semnează ce.,a pentru el şi ţară. 

Cele patru zife au fost o elocventă 

dovadă că tineretul nostru este compus din 
elemente de cari ne putem mândri şi 

cu cari se pot realiza frumoase lucruri 
şi firă marşuri şi mai ales fări a-i in
reg:menta In diferite grupări politice, 
firă a-i face revoluţionari. anarhişti, fără 
a ]e ucide respectul pentru bătrâni, ci 
incadrăndu-i şi mal mult în Stat, cuvânt 
care trebuie să se bazeze pe muncă, 

ordine. disciplină. 

2000 de demisii 
primite de d. 

Mihalache 
In urma comunicatului dat de d. dr. 

Lupu, preşedintel. oriIanizaţiei Capitalei. 
in cuul d·lui Ilarie Dobridor, ~onducăto
ruJ .r~ani:laţiilor tineretului aaţional

ţărănist. toţi ,efii de sectoare ai tinere
tului $,'au solidari.zat cu fostul lor con
ducător. demisÎ&nând, în semn de protest 
ilDpotri,.. hotărârii luate. din organizaţia 
Capitalei. 

Actul de solidarizare al şefilor de 
sectoare cu d. Harie Dobridor D'a rămas 

izol$l 
Toţi şefii de sectoare au avut o 

comlfătuire. la care s'a precint sensul 
luptei incepute de tineretul naţional

ţărănist al Capitalei. 
D. Itarie Dobridor a ţinut si accen

tueze că lozinca acestei lupte este clară 
fi lipsiti de orice echivoc: tineretul se 
menţioe. cu toată hotărârea pe poziţia 
programatică, fixată de d. Ion Mihalache 
la Câmpulung. şi inţelt>ge deci să lupte 
cu ultima energie pentru redresarea par
tidului pe aceaslă linie. 

.. Tineretul - in această luptă
socoteşte ca indispensabilă purificarea 
partidului de toate elementele cari com
promit, lupta democratică prin cârdăşia 
comunistă. 

Obiectivul este deci precis, impotriva 
comunismului şi a celor ce au pactizat 
cu comuni,tii". 

Şefii de sectoare, d-nii: Ion Baloiu, 
1. Crăciun şi C. Rădulescu. au prezentat 
demisiile a 2000 membri din organizaţiile 
tineretului Capitalei. 



"G R ANI T A" « 

Desmembrarea parlidu- Se p~e'Făt~sc.graDdioa 
lui naţional-ţărănesc ~ .. ~~~~c~l!!~~~,~~ ... ~!a 
TiDeretal Îa coa .... doctorului Lupu - Bi.enea,.I. dia partiei Vor participa cel InDI dlstin,1 căI 

din farA 
Partidul naţional ţărlnesc De oferi 

astlzi spectacolul cel mai!delicios al Ya4 

canţei polilice. ce-a survenit dupl ale
gerile comunale din Bucureşti. 

Crezând ci organizaţia liberalI. ti 
opera constructivă a primarului Al. G. 
Donescu va putea fi umbritl de patima 
politică. doctorul Lupu. ~ful organizaţiei 
naţional-ţărăniste din Bucureşti. a incheiat 
pacte electorale cu grupările de .tânga 
reuşind să transforme întrunirile de pro
pagandă in .. intruniri comunist," - du
pă chiar caracter izarea dată de unii 114· 

ţional-ţărănişti de marcă. 
S'a întâmplat însă că tineretul naţional

ţărănesc, care se vrea viu şi putemi" 
pe linia programului schiţat in vară la 
Câmpulung de către chiar d. MihaJache, 
program cu precise accente Ilationaliste. 
să se declare nemulţumit şi dacă nu să 
sa boteze reuşita coreligionarilor pehtici 
în alegeri, dar să o privească cu multă 
indiferenlă. 

Dodorul Lupu, nemulţumit că n'a 
reuşit în sectorul lui să ia macar mize
rabila cincime care i-ar fi măgulit vani
tatea de titirez al democraţiei şi pion al 
frontului popular, a făcut nişte declara
ţii în cari acuză pe d. llarie Dobridor, 
şeful tineretului naţional-ţărănesc din 
Bucureşti, de sabotaj. 

Intervine d. Mihalache 

D. Dobridor, a vrut să răspundă 

"doctorului" arâtăndu-i greşala ce a făcut
o atunci când a .lnjugat la carul comu
nismului Întreg partidul. dar d. Mihalache 
Î-a interzis făgăduindu-i o vagă şi i1uzo
rie sdisfacţie. 

Ideolog şi idealist, d. Dobridor a 
demisionat din organizaţia Capitalei con
dusă de "doctor" solidarizând cu sine
după cum era şi normal - pe cei 2000 
membri ai tineretului. 

Unde dai şi unde crapă 

D. Mihalache. pentru a preintimpina 
a defectiune cu dezastruoase urmări 

pentru partid, a delegal ca sef o/ tine
refului din Capitală pe d. 1. C. Petrescu, 
fosl sec efor general aJ Ministerului 
Educatiei N(1fionale, pe timpul ministe
rialului d·lul D. Gusl;. 

Elemiinf hin" pr~găfit, d, 1. C. Pe
trescu, se bucură de aprecierea unanimă 
a linnefului naţional· ţărănesc din În
treaga (ară, aşa că d, Mihalache .. fosl 
înd"ajuns dl' diplvmuf atunci când l-a 
investit drept urmaş al d ·lui Dobridor. 

Dar.,. d 1_ C. Petrescu, n'a făcut 

şi nu va face pe placul nimănui, ci se 
va solidariza - după cum informf'ază 
cf!rcurile serioQse - cu d. Dobridor. 

Socoteala d·/ui Mihalache a dai şi 
de astădată greş, şi acum are de ales 
intre : 

excluderea doc/omlui comunist Lupu 
sau demisia în bloc a tineretului_ 

Care din/re aClt:ste două nltemative 
se va infăptui, nu se ştie Încă. 

In orice caz, partidul d·/ui Ioan 
Mihalache, se află în faza plemergătoare 
unei tofa!e desmembrări. 

Prin pleCarea d ·lui Vaida şi situarea 
lui pe planul preocupărilor naţionaliste 

moderate, partidul a pierdut nu numai 
câţiva fruntaşi politici distinşi dar şi un 
insemnat procent de l'0tanţi. 

Reintregirea partidului prin revenirea 
doctorului Lupu, în loc să·! consolideze, 
a contribuit la comunizarea partidului, 
îndepărtând din cadrele lui şi bruma 

de corectitudine politici ce a mai rima. 
(Dealtfel aceastl cOOlumzare elie 

eyidentl ,i iD orianizaţiiJe judeţene. In 
afarl de intrunirea d. anul trecul dela 
Timişoara unde s'a salutat cu pumnul. 
strânl. subliniem procesul blocului de
mocratie dela Arad. Martorii apărlrii au 
fost naţional·ţlrloi,tii fruntaşi ai organi
zaţiei arădaDe. iar avoraţi apăratorj au 
fost doi naţioDal-ţlr6nişti ,i un evreU 
care prin chiar această calitate este 
succeptibU de comunism.) 

Oştile stau faţă'n faţă 

Şi acum. partidul d.lui Ion Miha
Iache, anemic emul al lui Dobrescu 
Argef, este impărţit tot atât de fru
mos caşi... punctele cardinale ale pă
mântului, adică in patru părţi: 

1. D. Iuliu Maniu şi maniştii, care 
azi ,,se dedarău mâine flrectific~u 
şi poimâine "pertractează" asupra 
atitudinei de urmat în cadrele parti
dului. 

D. cdpitan Mirc.o Bă/teanu. Sfcr,
taral soci.tătii Hipp;c, din A roci, in
tors d.c-urând din Capitald ut, in mă
sură să n. d.a următoare/oi informa

'iuni: 
M • .,I'. c.acu .. url p.at ..... c __ • 

plo_"" .-'u'ul d. • ...... pe 
•• t .... V. tară,se ... 0 .. tia- i .. dl.1e 
d. 11, 1~ .1 l' 1 .... 1. a, c. 

Programul 
concursului a fost incredintat spre 

alcătuire. organizare ,i supraveghiere 
de către Inspectoratul General al Cava
Imei, dlor general Georgescu. coman
dantul brigăzii de Cavalerie din Arad şi 
căpitan Mircea Bă1teanu. secretarui 
Societăţii Hippice şi constă din trei 
probe: 

1. Dresaj 
II. Alergare pe 32 Ion. fond 
III. Probe de obstacole ţinute pe 

hippodrolllul "General Bălăcescu" din 
cetate. 

Vor participa la acest grandios 
Mi w pl. 

COD.C1I1'. cei m.ai străluciţi 

dia. ţară. Şi dat fiind că faima 
reţilor români a frecat d" m.aI 
nit&, prohele promit să of. 
spectacol cât ee poate d. ales. ~ 

Iotrecerea va fi ti mai It 
aantă. arind in vedere. că 'i 
împărţi premii în valoare de r 
150.000 Lei oferite de prefectUl 
deţului, primăria Aradu1nit C .. 
de Muncă, Camera de Agric~1 
precum ,i de marile institutiWl1 
dustriale fi comerciale din Arat~ 

Tot cuprinsul celor trei zi. 
fi ocupat de programul concwi( 
,i serbărilor. aşa încât oraşul p 
într'o neîntreruptă sărbătoare. Il 

In ziua a trei~ adică la 13 R, 
oficialităţile vor oferi diStin,UOtlU 
peţi, un banchet, în sala mare 411 
latului Cultural. Il( 

Vom mai servi cititorilor. 
fi alte amănUJlte în legătură cu rE 
concurS care face onoare Atfl; 
lui. fu 

Eil TW 

IL D. Costăchescn şi Călinescu 

- centrişti - cari fac cu ochiul 
d-lui Vaida, ţiutind la răsturnarea 
d-lui Michalache şi la nerecunoaşte
rea politicei maniste. 

III. Dr. Lupa cu dragostea lui 
pentru nFrontul Popular" şi cu prin
cipiile comuniste pe cari vrea să le 
îm.prime întregului partid. şi 

Condamnarea legionar;; 
lor cariau ucis pe Sleiesc: 

IV. Tineretul în frunte cu d. J. C. 
Petrescu şi liarie Dobridoc. cari vreau 
să atragă p~ctidul in albia unei de
mocraţii naţionaliste. 

Opt condamnaţi la muncă silnică, doi fa câte t O atR1 

... Şi deasupra tuturor bietul domn 
Ion Mihaiache. dascal din Topolovenii 
Muscelului, care ure astăzi misiunea să 
calmeze spirit!!!p, sa impace duşmăniile 
personale, să netezească asperităţi doctri
nare ce se bal caz in cap - stânga şi 
dreapta - şi apoi să puală guverna. 

Nimic din loale Q('esiea nu va pulea 
face insă mult prea modestlll preşedinte 
al partidului. 

Cfll mult, el poate calma spiritele 
amăgindn-le cu nădejdea unei scadente 
ce·l va pune in posesia ciolanului năzuit. 

... Ailmei când aceaslă scadenţă nu 
se va reaiiza d. Mihalache, sf!ccndai de 
soborul putmilor prieteni ce i au mai 
rămas, poale liniştii cânta întregului 
partid ... "Veşnică pomenire". 

.,,'~';I aceasta dată nu este nici de
cum departe! 

Gheorghe Voicn 

M. 
_ 

Iv1arţi a continuat în faţa sec. 
I-a a consiliului de răsboi C. 2 A .. 
procesul celor zece legionari care 
l-au omorâtpe M. Steiescu, 

DeHberarea 

După ultimul cuvânt al acuza
ţilor d preşedinte dă citire între
bărilor de culpubilitate la au răs
puns consiliul. 

Consiliul a intrat în deHberare 
la ora 11'45. 

După o oră şi 10 minute, con
siliul aduce cu unanimitate de 
voturi tlrmătnarea 

Sentinţă: 

Caraiănase IOD, absolyeut 
Academia comercială, condamBat 
la muncă silnică pe .. iaţă. 

Bo%ântan IosIf, avocat, 
condalDnat la muncă silnică pe 
viaţă. .. , 2 

Proiectia. IDuncii 
nationale 

Presa noallllră, În(;epând de'. 
stânga !Spre d..-eapla, III ... ânlul"al, 

i,-' .. h.Rl'" ... renle, o mu1thne de 
"Tonuri in 1 ... ~gă.iură <:u If."gea 
pen"'", pl!"o~ ... <:f'a DJ:undJ nafio-
nale, pul-$Iif ând şi diferille prQ_ 

le<I,,', 

Sunlem În ... ăsură 

Dlă .... c:it loale ac:.sle IliTonurl 

n'au alt !i(;0P decât să lulhure 

slal"c ~ spirilului de Ijnişle din 

'ară, pc.-nlruc:a ce. interesa'. să 

poală p6s<:ui În apă lu'Lure. . 

Gu ... ernul DU do .. eşte dece.. 

• acc::enlu81 nu~i Uluit efi<:adia. 
lea legii din 19.,.4, În legălu .. ă 

cu p .. ole<:fia lfDunc.Îl Dlilf.ioD~le.· 

c:eea<:e e!ltle suficient penll'ur.:a 

drepturil", rOlDânc»şU §ft fie .

polir ... '-'! ~. llolodafă de nc,lur,~ a. 

,.u d~ loc litl nid un fel de <;0-

lDenln .. H sau c::rili<Î in partea 
ceealahă priTiior 1 ... legalitate. 

Opinia puLlidio __ ,ă .. U a c:o .. ~ 

slatat În ibRi ~ .. ~uhe ..... nd .. ri, că 

SToRurile de n .. fenei:i 81111 fosi 
pripite şi că seriio:dlaJea §u" er

nului aclua~ este o '~laIIran,ie a 
liniştii generale din tară. 

Tipo~rafia G. lENeI, Arad. 

----- \.la 
Curcă Ştefan, student,( 

damnat la muncă siJuică pe V~CE 
tu 

Pete Ion, student, cond: ; 
uat la muncă silnică pe viaţă, Ş4l 

Sf 
State Grlgore lon~ şal D\ 

condawiiat la pumcă silnică 
~a~_ ] 

.Ilifjanasiu lon~ st114 j 
condamnat la muncă silnică 
vi~tă, 

Bogdan GavrUă, studl 
condamnat la muncă silnică < 
viaţă_ 

Vlad Radu, dudenf, o. pr 
dawl!al la muncă t.:i!nică pe ~U Jt 

Rl 
Georţgescu Ştefan; stud, V~ 

cond<tmnat la 10 au; IDllnc.a. silo! ve 

TrandafIr IOD. student, (1 t~ 
damnat la 10 aDi wuncă sîlnici ţn 

Cl 
Toti acuzatii au mai fost Cf g€ 

damnat si la câte 100 Lei des! iu 
gubid d'; judecată. p~ 

Condamaaţii, după pronua Oi 
rea sentinţei, au Iăc::ut rec::uJ"S. re 

• 
m 
gt 
d~ Este, aceasta, o senlin{J care 

tăia, pentru multă vreme, unor p 
pi 

involburafi tineri, pofta de a face} ru 
guri dreptate, prin ·crime cari frec < şi. 

cadrul statutelor lor, în acela al Codt VE 

Penal al ţării, - in loc să slujeazd. di 
leresele Patriei, pe care spun că ~~ 
iubesc atât de mult, prin munca ce. tr 
slructivă, care (!sfe c(!a mai indicaU ră 

cpa mai puternică armă a apărăni: 

.' Eft/SjW xmN'iillUl'I". _ 

"Granita" 
urează t!i4turor citit 
rilor, prietenilor şi c( 
laboratorilor săi: 

Sărbători fericite! 

pc 
a 

in 
C< 

v. 
in 
ai 
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