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Vagabonzii 
Cetitorul rămâne mira! şi iI/creduL 

Apat'e ~flrdămânal 

Redactia si Administl'ţ· ia: , . 
Str. Enlinescu :2 Î 

La intrare pe poartă, prima 
uşe la stânga 

In atenţiu11.ea 
cititorilor 

·~"d cete,te pagini din Dostoievski In numărul de lată 
(Amintiri din casa morţilor), dm , 
Gorki Jf. (Azilul de noapte) SUl! începem cu puhlieart:a 
din Knuf Hamsun (Po"mec). tratlueeri i operei mOD u-

Câ'ld so:rll1 şi irnpreja;ăril~ te au 
dus prirz situotii simi!ar~, v,>zi Că mentale fi lui Karl ~Iarx 
pag;niie acestor culori traal1c cu ~,CAPrrALCI>~. rrl'Udll-
sCfilpulozitale reiJlIl,J!ea. Sărăcia, 

foamea, bOida, v.tiut se găst'şc În cerea e făelltă de dI. ~ 
mijlocul societafil Ddt/lIQ(e Iu IW loc, I P of S I{"lt" at A t Ullpă r . . un,' a, -
sub numele de azilul 1'(' noupte>. In 
strada Sarmi$~gdlJza alTI Arad, metoda pUl' ştienţi firă 
Într'o c{ădtre, despre care am mai tât şi cu scopul exclusiv 
vorbit, se găsesc lJogdbontii. Clfl~ 
sunt oceş'j vugabonzi? Copii nit ~tiPll ţl fie, a nume să ci-
",anui. Ajung ac; toate persoanele I tea~('ă si intelectualul 
cari nu mai Oli altă sun.ă de inli .., 
decât cerşi/u!. . D 1. M,;niu şi D. Vuida- Vt'ovorl~ ca,.i se rOJ1lân acea operă şi să-

Politia a ingrămăliit la un loc schimbă, râ ';d pe 1 ând p('!a putere' - ba chiar şi fOrll1eze părerea ~a 
tol ce a g;,sit in accastă bu;n!Je in .... h I ~ - '1 I J 'f' l' t 

--..r Arw1 .(.:Lv Wl2ji_.P~'j~q,.,J~ ............ ,...l,,;,f "r~,'rn ~a. ~ !J .. ':_"Ol-!n(·e~ (~roT:~_ne.,{'l11 )ll~' ce sun, L tt)UH:illiL:ă pr n(~eastă ba-
Iiltrâr,â in inciiperile unde sunt găZ3 ~~,'SJ" l'aşr, lac. rrZ!a.c'lln!. ca/re .,flu! Dom- zft, iar lln pe haza anu-
dUili ace,ti pefl~iOflari, cOflslt..li Cfi nuhii • sa It> <11'11 vl('oţa Ifln.{.!(t ... dl. ou acum cu ,'t J. 't" l' 
p:Jgirllle lui Dostojeyski sunt floare t - "j' h' f· llll e Oi {'011Cep Il con u-· 
1 ce ,.::lllfln e!şlH!. . -
a. urechI! ffJţă de miznia şi promis-' ~e ale tel'ţdol'. 

cuitalea ce (jomne~te LeI.l·am vizitat 
int,'o dUP;l m.Isă. Intr' o a/mosIerii 
de apocalips cdulau să mte'prettu 
via la, aceste t~ipturi cu chip de om. 
Fum, miros inSupoltabii scandal , , 
Joame, frig , ... Toţi m'au lnconjurat, 

parc 'ar li o'!teplal un mâ'ltuitDf. 
Cer mâflcare, cu huirle, Ctr muncă. 
Oficialitatea nu a Ideal nimic pentru 
attl'i, dtsmo,reni(l Această CiomA 
~stt ce/tafi cu morala: '.'ă, iniU/ă, 

~" blestemi! Nil crede MUfiicipilil Arad 
ci. tl lI,nit timpul (Steolul 20) ca si 

u inC1ecJinltZt aceşti dulledei unUl 

funct~o,n~, cu studii academice (şi 
Mumclplul Qrt deSlUi) ca să se În
t.reseze de educojl" morali a lor 
şi chiar cu un pic de insiract;! re
dârtduli societţf(ii ca dement; de 

mllncă şi cinste, ci nu hoti ca aS/ă~i. 

J 

Opinia publiCi urădană are ocazia 
să,ş; arăie caritalea fată de IICfşti 
vagabonzi, trimetându.le cât mtli 
multe alimente şi haine, in ajunul 
acestor sărbători. 

n, HH~tl 

:'~!!!Mlllf.I1:0t II U111111!! :o~,~~ 

DI. Primar Alexa BoUoc inspectâod 
diferitele instituţii ale M.unicipiului, 
a foat şi la CAminul infirmilor unde 
il Jntreblt fiecare pensionar asupra 
hranei şi întretÎaerei, A aflat ordine 
ti n'a avut nimic de reprosat admi. 
nistratorului acestui c"miu. 

SE ... Paşti CI. 
sKântului An 

Astf(>l ar tr'phui ~it eOll8i I 
dcrftm pra~nieul dt> (lelllllli, d;l

(':1 am ţior l'ont, de nlirrIW!'t'il 
PapAi dela H'I/11a~ prin care de
creteaz!1 evt:'llifllt'lltul (le 1 HOU 
de ani Împliniţi - - dt~i~ J j)-.:. 

Ngnir'(>Il 'fft n t li j tOl"lllu i ca 
"An sjânt' , ele ;)(),-j :dle a(!PCit 1 
pân&. în I U;~ţ. 

Noi ()bj~lllliti, cu felul nostru I 
de ~ \"efit'H Îl putem :-;Plfllitli:t I 
de pe H-('Uill ('a C', I d:':;;tifl:.l.t ,,,a I 
ne pl'Oeul'e C(+~ 111 al hmt)IJe r 
supri:;r,e: IlU p;I;:e, bUlJiltnţele- 1 
gere nu, ci p:~c()~te ~i h'e~feill, . 
ia1ă ce·i I'csel'var otllPllirei, de 
anul St'flll t. 

Timpul şi a de~tr[ilnat ghe
muI ~n zadar ... 

De una mie nouă sute de 
anL serhAm in\'iel'l'a ~hlntui* 
tOl'ului, de <\lunei eu fieclll'e 
noua ocazie omenirea a fost 
imploI'ata să f!p IlI;\Î . Imna, 
mai Illtelt'~atoare faţit de su
fer'jnţeJe celor prigoniti, pentr.l 
Ctt astazi :=:a fie Illai rea Cl\ 

lIicindClta. Dt: ~lt;Hea ori ~(t 
s(~l'h;tt l.lee~t f'\"eniment ~i de 
fi'l';,rH dali't eu Iloui lumini 
1\ pri Iltl~ p(>Jltru ('a Stt l'fifllunem 
tot În Întuneric, nilnae, :-;mirna 
S~ re;.:fil'tlt in \'(l~d\lh şi totuş 
'-H.'oll) pJutl:~te acum mai tare 
ea nÎeiodaTR. mirosul pntfului 
de pu~Ci\" ce se p!'egMeşte în 
cHzanul mondial al sHtanei. De 
at;He~ ori, :-l~ lnf»ti~at pati
mei!' lIâlliuitorului, nedreptaţile 
:-;âvâr~ite <lSUPl'll lui: ori as· 
Tazi ~t~ co!l~it tot 1l1fttea ne~ 
fit'eptftţi C:t orinln(1. Liher este 
ParH ;1 iei ~;.Î, dec!l11'8 anul, cum 
o ne". <,,1 ti purtat pe w'on de 
aII l' la Hăl'hatol'i {lI'În Vatican
eAnu eu toti ,tim ~â fiul Dom· 
nului -- pe care pl'etinde că~l 
reprezintA - rt Ulllblltt dC8oUIt, 
În sandalp, cu cununa de Rpini 
p~ cap şi a t'o~t JU\.Hl'ut tn ies
lea dohitoacf'lor. Alături de el 
o lume ce·j seumt\uă In apu
caturi. petrece sus, risipind 
Înca tngl'ozito[': pe eAnd alţi,rnfo~ 

- -
metaţi, sdrf'nţuiţi cerş(\sc pâine. 
Pa.inea de toate zilele, pentru 
care se roaga rn fiecare di
mineaţă, mii şi milio8n~ de 
mâinii împl'eunate: printre 
h\Cl'imi ferbinţi ... 

Nici ma,CIU aceasta nu li·e 
reservată tuturor, de prasnicvl 
acesta: sunt cozonsei !şi ou. 
roşii, bucurie fn multe părti
precum tot aşa a fiteut ro1ul 
nesiguranţei ca la prasnicuJ 
anului ~fâ"t, In multe cl\minuri 
să Iipeascl, oanaforă: o bll~ 

cata de pA,jne. 

Cine se va găDdi 13 aceştia 
.~, ~d I!. ţ" . spre ei.,... :'\ eVnrti ,II oamem. 

Altcum ... 

Eri Imi cer'ta de lucru un f08t 
. coleg de şcoala, ftsti\.zi un fost 

profesor al meu veni-se pentru 
o l'eOOm811daţie! In fiecare zi 
noui cunoscuţi, In lung şi Iare 

. jale peste tot, schelete In 

sdl'enţe, cerşiton cu mâna In
tinsă, vecinii mei; fie-Dli In

,g!\duită o afirmaţie _:_ par 8 

primul ade\"ăr: suntem deja 
la rflspâlltie. Peleri. 
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Se vor t,rimit(' 1 

pe adrt-,a depe prilra pagină ~ ! 

p.esă de Teatru 

de 'rudor Macavei 
1. _____________ , J.-- Domnişoară, n'am avut Întenţia săte jicncsc .. n'ai avea 

~,Z~_~=-:"",,~ . I motive să te superi.. (pauză) S'a jurat pe toţi sfinţii că nu se'n 
Poşta Redactiei. J s'oară" .. pe cinstea mea ... Dta-l crezi? Eu nul cred; va sfârşi i prin a se în sura cu vr' o fată destul de măl')Îată... (pauză) T a-

COlDunicat ! re-i sălciu ... (vioiu) pe toţi arhanghelii, pe shlnta 'rreime, pe 
I preacurata fecioanl maria, ... dşoară, .. pe toată pronia cerească 

Di.a interese - par perso-, s'a jurat că-şi va face din injosirea femeii o phcere supremă ... 
nale şi particulare _. secre-I (pauză) Mare ticălos! (pauză) Ştii ce face? I pauză şi Loja ex

~ teriorizeazi't la orice pauzR efectul progresiv al vorbelor cari t.arul nostra ele redacţie:' 
actionează asuprit·i) Nu exisU~ fată careia 5:1 nu-i promitli. cR-

Drăgan Romu/us, se retrage sătorie, dar foarte serios şi ar fi tn stare Sll o pună in cea mai 
dela. ziar. Deci pe viitor mare'n curcaturi\ "_. tot serios! numai sa poata, tntrdni diferite 

• t stari sufleteşti şi astfel sa se experimenteze.. ~ u se sinchiseşte pierde orice cont<ict ca Zld- I 
, mult sA. fugft cu o fat 1), ca la jumătatea -drumului s' () concedieze 

raI lJostru. , foarte cinstit, observ:tndu·j toate mişcările dela prima pregatire 
D. Roşu I pâ,nă la finala descurajare, dar foarte liniştit şi conştient.., E 

J ceva oribil.. Dar aceasta ar fi floare la ureche 00 fleacuri '. Ce nu 
el~~:@'(S~S~~f~~~S i se face azi ... azi totul este posibil.. în afară de-a viaţa satis-
,.... f I ff1cAtoare ... Numai ca este şi un mincinos ce sfideaza In cel mai 
'",IOema togr a i riscant mod, cel mai clar adeviir. Nu crezi domnişoara. ca ast-
_~~< 1 fel de lecţie ar fi prea drastică ?... Eu unul. .. n'aşi admite ni-

~'JCORSO" ,v J mitnui sa abuzeze de increderea c'aşi putea fi naiv ... sa .. i L.--(sdrobita) Oribil., (Aparte) Sh ma fi minţit şi pe mine? 

1 d P 
· I J.-Da!. .. te-a mintit, Javra. 

Programu e aşb 
.-

Mai bun decât 
Un cântec, o fată, o sărutare 
Nu vreu sa ştiu cine eşti .. 

Este noul film a lui 
1'111 b~I·I· 1', .. 1 . . ~_,.{.n· ;.l, fiil\~)~ • .fi. _J! .• j i' a"'" 1 misu ri" T"/ldin!e . pr' exc~ n' ricila:e" 
l~, 'l '_ .. i ~J li" 'ti \1 " Intt'ligen tit PU!" fl'l':\ Co tllZ în 

'~~~' ~---' ~(C1!un~, 

Prezent"t i 10 şirc ! c!ise eu- c . .!" . 

np.<liă pe hârtie n;J;!·j;,jă arăiâi,dl 
Hxul Si etalea. 1; bna aCe"!ei an1-1 
lizc veti obţine o epiccitri! d c:>r;,c-

Bolvary-Stolz 
~ 

Două inilD.i
i 

se întâlnesc 
cu Gustav Fhrohlich 
~).:K««{««;C:»>$'»J>K«{«<'«<;,: io~*~({,(~ I 

Vizitaţi Cinematograful: : 
J 

V R .4 N 11l~"1 
" I 

Din cauza S!pt~mânei PafmPor 
Joi, Vineri şi Sâmbătă nu se ţin 

reprelentaţil 

Duminecă, luni şi Milfţi repr. 
încep la orele 3, 5, 7'15 şi 9'15. 

Mare program de Pdşti 

llALEK dir. de cabareu 
Duminecă şi luni fix la orele 11 

Matineu cu program dub!u 

j , 
I 

PISIOA ROŞIE 
şi filmul de aventuri I 

.Tonny fură Europa 

eeesees®®®se;® J 

le:ului D... I 
D.)ritor~i d:: a cOJj~ult:l ;i,ait,l(l:~u: 

zi:'rului noslru, vor tr·m .. e î I pl c I 
cu -.::cri::oare şi iCI. - Lei :im!)"t~ 

fişc~le. Ră!'ptlnsui il vor priilli Vin 
.. iar. C~i c.:' doreFc ră~pUllg h parte 
vor trimite mărci piJ~:'ale perdru o 

recomand ... !. I 
;;L;r..--;a;. _d ,.--_~-. ....--~~-,-~ 

Cupon grafologic ~ ! 
________ N_O_-__ 7___ ~i 

i 
~ 

~~------

Grafologul iaru'ui !\CIs'ru, cu o
cazia turneului teatrului, Aihambraii 

a avut deosetda p ăere să se in
tretie Îil discuţii pre.ineşti Cu llfa 

bilii arti,U şi artÎ:.te, carora luându-le 
aU'ograful dă pClb'jcitate analize:or 
grafologice. cMorva dintre ele. 

Richard Rang. Spirit I'voluat. Tip 
American. Inc:inat spre perversiuni 
sexuale. Fife gata pentru eon;pro· 

A sosit noul transport de locuri 
rezervoare la Librăria 

CONCORDIfl, Brad, Str. Eminescu 10. 
In Caminul lndustriaşilor în seara primei zile de Paşti, se va 
reprezenta, comedia: "Cazul tiu/ai Noszty ca TotA Mariau 

Intrarea 20 Lei. - Dans pănă'n zori.-Distracţia cea mai eftină de Paşti. 
Veniţi şi Dv. necondiţionat. 

, . 

l'i(~~Cl1" DJ.r(<J't'l', ,\\ i fllUit cdeul l' 

ded' spo':t neiU",', Ri :·pit, r. \'0-

i; t~ putPfllică. :\mb:ţ e. Imag;n re 
prea b.·p,'ă. 

'J'O';WTiU De ('pn i în vieaţ~, Ne 
g"ţie- Logi, ă. C·: serv?tiv. Prev!lză 

tor. Dor ti"' ;'uhk:Lt·, Ga~:)on()tn 

SUy Va.Jidu, rani <)tE'. Perseve-
renţă. Simetrie. Ticuri llervoase. 
Sex ;;.ppe,1. 

J1(uiltna S·d,,\cr;. f re arfstică. 
,\nnorn'. NobHe. r'chil bru in C!~ 
l'a leI'. Cornllll:('tI~i\·:I. Oestlll C1M. 

Elena Fi. Tendinţele practice pr,'
domină. Adapt ,bi!li, ego'sm. Es
tetică, 

Mya AposfolesC!!. Tt ndinţe ari,,
to:·pt c~. Ambiţii' de a pal veni. 
Tenacitat<', Vioiciune Inteligertă. 
Puţ'n ie[Jsibilă şi puţin raritahilă. 
Prejudecăţi. 

G. Gr'cu. Pronp ituline. Caraeter 
ferm. Voinţă. P"tere dA deducţie. 
S;:irit critic. Humor. Iroale. Spir t 
de observaţie flegmat;c Dep't'si
un- suftt-teas;'ă. Sexual. Comunicativ. 
M"fLOrie extraordin eră. 

I!!BI------------
Balu1 

Bluncii 
la 

22 .Ilprilie 
Căminul Industriasilor , 

Cremene şi Amnar 
o Vede/Il sporfmanll, fiind anga~ 

j,ltă intr'un turneu - care daCă nu 
da g,e~. ajungea ~i prin Paris-
(1 inopl1f să cân1e osone pe soco
t, ala c!'lor două picioare celebre ce-; 
upJr(În. 

Un plJşchi de biidt, cale /Il! face 
sport - doat carte, a binevoit să·i 
iN/Teze wmătollea idee: "Vei merge 
la Paris, os'! v'zÎ!PZÎ Louvr'ul, 
Îlndeai ocazie ,,3. \'cZl cele mai celebre 
Olhl e de află; \I,"i vizirG Plll!theo
nul unde suflt h/u/mute celebriiă{ile 

Ffi.T!t~'i şi ale fu li/ii , •• (ICO/O e ,._~ 
NC1pO/r-O;/ ! 

Ved~ 1:1 n:!;,tiind ce inseamră cu
vântul inhumat - (âf despre Pan
tfl/'on. , . ~'a interesat ducă i posibil 
s,; facă cunoştinţa eli Napoleon • .. 

PulU/iul s'a T l!şl,Qr la gâr'dul 
c'ar avea ocazie ."ii că/"lo.-e(:scă gra· 
luit la jJuri<:. (Trtbuecă şllti cJ·I 
vis"oz'-; filUIt.') 

D. D·ti t1 D;;breţ 11, compozhorl1l 
unu: t, ngou "UITARE", cuvinte 
şi muzică - funet onar la Ad", 

m:nistratia Financiară. Arad. 

/1s(.'cia{ia J\leseria,-;;ilro PO; 

mânj din ora~l//:;;i judellll.,lrad~'" 
va aranja Sâmh/lfă "22 ,-1prijfc 
a. c, in Căminul {ndustriaşi/or 

" 
BALlJ L bl [/NCl" sub ind/: 

lui pafrOlJdj :;;i personaJiIJli/or 
de e!i1i:7 din oraşul nostru. 

Acti\'ifafea ce se des/ă:;;oară 
pentru pregălircd programului, 
sârguinta şi talenlul membriloJ' 

În dilerile (('/uri, /le Idc S/1 

credenl. cli cadrul atât de im
punător imaginat, se va ff'Jliz21 

Întocmai. 

Prima ZI de paşii, orele 1/ 
după masă. Societatea SI· 
Gheorghe, arangează un con-
ceri şi seara dans. In CasfL-.., .. -. 
Culturală din Şega. Intrarea ., . 

henevolă. 
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C ' b'" on 'v"erS!Unea 'l1.f" ana Desen de V. C. 

Conversiunea rurală 
Pamflet de: Sil'l'iu Neyrea 

(fuvernnl .~·i paJ'lamenlul tac studii Cit pasiune 
Despr~ prIJedul de lege, ce l-i zice COl'wf'.t'siune. 
Ca, acei cari nu au, bani 
Să·.,i plr'ilească datoria p/iWf În f,'cleeei de ani 

) fi t .. In acest timp crecliturN VOi' a~ pe cel'şe ·Qt'lt. , • 

Debitorii n01'oooşi: cu averi, f/ij'ă pOl'eri , . , 
A'u cheltHit t(jcl.~nd lux, pe la chefuri nop(i'll rir, 
Dimineata ptinn'"/1 ,ori pe bani dela c1·ulitm'i. 
Cheltuiau 1'el)1?-de'n p"i'ipă '~'i "iceal(. marf~ 'risipă, 
Ori aceasta n.u-i df'eplate, crl11d sta.i .~i te c/(!le( i frate 
Bani'i sa'u. c /1ligat greu-, admitÎnd lent cu len , .. 
Zicem .'li noi cOJmer8iu.nea, e d)'eaptii pentnt tr71'ani , , , 

Că tmmcesc de mii de ani. 8wd foarte nenorOCl(t; 
"Contlersiw'Ul(t." se nIer" ma i mult ştim: la. parl)eniti ' , . 

" D'aia mt se'n{eleg .'I·i sunt tufi contra dicforii 
• I , 

. Şi a.tfel Guvernul ama1-IJI. plata doar cu moratori-t , , . 
Mitiuterttl de /mu'll(e ii Itt'âne~t8 ct, speranţe 
Pe naivii de (I'irani cari a.,;teaptr( "Conoe'i'siunea" a,ia1!J'(jap~ 

Ide doi ani. 
N'au aVid curaj 8~a tac~1 : regimul de eri de atti, 
Fiindcli-8 {Jata de plimbal'p., şi"n acest cat contlet's'Îunea 
Suferă·o nouă 8chimbare ţi .. , o alta amanare. 
Parcll-i bolnavă de febră, ş'asi a devenit celebră, .. 
Skoda-i la ordinea .ilei, Conversiunea cea dreaptă 

[s'amânli la Sf. aşteaptă, .. 
Firicel de ia-;" ă arsă, conveJ.1siunea·i simpUi far8r1 
Ţăranii bieţii sperează cu sujletul sec ca o gumă, 
Ei nu, ~tfll că conver8iunea, e aşa, numai o gluma. 
Toţi îi am(ige8o într'una, le procUl'it am./eaM 
Târ:J'il~vor 'vedea 8r'irmanii, cii a fost, . , . (; pilcăh~ală. , . 

a sa At .... ,. . ..-. .., .. un s tAu 

\ ~Chestiunea alcoolului 
in parlamentul Maghiar 
din anul 1911 Decenlvrie 

InterpeIările O-lui Vaida şi Cicio-Pop 
La votarea bugetului DI. 

Vaida se refera. la suma de 
10.000 Coroane, oare este pl'e
vaz.ta la capitolul ebelt'ldi 
pe.ntru propuganda autialcooli
ca. dar totuşi susţine. ca. statul 
nu face nimic pentru sfâ!'pireu 
alcoolismu1ui, d~oarece nu res
pecttt. nici mă·Cfil' miisura lun
ta. de a. fi cA:rciumile inchise 

·Dumineca. Această pentru mo
tivuJ c' impozitul re.lultat din 

--.Jaxele pe alcool şi consumaţie 
este mai mult decA.t jurnătMe 
din restul bugetului. Prin UI'· 

mare ministrul de interne şi fi 

finanţelor, nu puteau sa. re· 
nunţe ]a venituri a~a de mari 
şi sigure, insă oonstatAnd ca 
victimele alcoolului sunt aşa 
de coniiiderabiJe şi aduc aşa de 
mult rău ţarii, privjnd Sănăta
tea cetaţenilor' şi energia dis
t.lUsA de alcool mai ales în 
ttl.nara generaţie, CliI'e consti
tue pentru geueruţia viitoare 
e complecttl decadenţa, calcu
fând sumele intrebuinţate de 
justiţie, ele inchisori, de o~picii 
de nebuni a CAror pensionari 
se recruteazA ia cea mai mare 
parte dintre alcoo1işti, ohser-

vum că cheltuiala statului este 
mult mai mare, CU 'aceste din 
urmă, ca şi venitul cel nduee 
impozitul pe consumaţia şi pro
ducţia alcoolului. 

Domnul Pop-Cicio aminteşte 
şi el efectele rele ale alcoolu· 
lui, cere ca cel puţin Duminc
ca sA fie cA.rriumiie inchise, 
arata că. oe efecte dezastroase 
face alcoolul in viaţa noastră 
pa/ticllllua, atl'age tttenţiullea 
camerei asupra judeţului Arad, 
şi spune Cit judeţul A!'ad a bo~ 
tArM, cit în Dumineci şi sl'1l'
bt\tori sa fie inchise cârciuuele 
şi camer" în loc ~a a fIe de 
bUlla acea:-::fa. măsuru nici nu 
~)a pl'Onuntat asupm ei udau
gâncl intre tlltele, c~i este o 
ruşine pe secolul al XX.-lf,t\, 
ca câ.reiumarii sa fie lasaţi li
beri să. vândă otranl, pe care 
cei inconştienţi o C0118Uma eu 
veselie. 

In şir'ele de mai HUS am dat 
opiniile do odillioal'A, ale Dlui 
Vaida şi Ciciu·Pop în rezumat 
exprimate, asupra alcoolismu· 
lui pe care îl rel'unoşteau şi 
dâuşii ca o plaga socială, Acum 
ne intrebam, care este de pr'e
zent punctul DIo\' de vedere 
tn aceasta privinţa. "ori boe
rul s'a schimbat", ol'j conştiinţa 
a ~Ilwrtit. 

Fiindca situaţia de ltzi a 
ţăl'ii nOllstl'e nu este mai hn
bucuratoare, poate chiuI' mai 
rea, Şi danşii având cârma 
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Tinerele 
In tintret~ se siafe 
afindul mtu . 
Si aripile;1 poofld 
Plin v4Î rdpoase, 
Ce d~sc"id prdp4stii 
Sprl! a primi 
FdrtimănturUe piscurU.r 

PrafuL blestemat 
Orbefle ochii 
ŞI ţeasta celor, 
In c-ari s'a incuilJat, 

Din inimi de acvil~ 

Ce SbOflT/l peste râpe 
S,irrgerii. picuri, 
Sunt It~cări de s(Înge. 

Pfinosul ct licăreşte 
Rar, sub povara b/est6mu/al, 
Se lncearcă sd plringli, 

Să fugă, 
Să urce pe piscuri să.~etolsr, 

S~ se verse În lacrimi, 
Lacrimi ruşinoase . .. 

In tinereţe Se sbate 
G{indll.{ meu 

A'I/1nt cu aripi migidoase 
De jlutllft idltat, 
Si cal.'. ' greu lnhdmat, 

OVIDIC SUC/U 

ţa.rii in mana, ar putea sA 
aducă reformele pe oar'j le-aLI 
aflat necesare, pe când 'en.u 
simplii deputaţi in opo~iţie, lu 
pa.rlamentul maghiar. 

D, Uoşu. 

• 

Romu/as Diaau: 

TârguI de 
fete 

Literatura semăn~toristQ ne-a 
pastrat o intreaga galerie de 
ţărani, de opert".ti cu panglici 
şi flori in pălarie fără griji şi 
de pacate. Pentru reprezentantii 
acestui curent, ţl\rănimea era 
singurul refugiu de spoiala de 
cultură l oraşelor, de marşl\
veniile insului politic şi ace.t 
curent s'a consumat inainte de 
a~şi cunoaşte marea ei eroare. 
Impotriva acestui curent şi pen
tru reabilitarea unui adevar in
tunecat, a iCri, tânArul DiaRu 
noua sa carte: Tirgul de Fete, 

Cartea nu e nouă prin su
biectul ei, aceasta preocuparJe 
de a lumina adevarul asupra 
tristelor stari a ţnrănimii am 
observat-o şi la alţi scriitori ca 
Petrescu Cesar, Rebreanu {t 
altii, dar cartea lui Dinau are 
o imediata importanţa pentru 
noi prin justa caracterizare â 
ţăranului din veci"ătăti. Targul 
de fete dela Găina se recru~ 
teaz& in mare majoritate din 
moţi şi orişeni. Literatura ce 
s' a scris despre ei şi indeo.ebf 
de moti, avu mai mult o per· 
spectiva. istoric!, faptele eroice 
ale triumviratului Horia a creiat 
inimi de eroi ,i martiri ti pe
nele .au sfiit a cerceta mai 
adânc in jalnica lor situatie, 
sau temut de a fixa pe taranul 
mot, pe planul realitătilor con
crete. Curajul de multeori • o 
prostic, dar este şi o virtute. 
De acea a fost o virtute de a 
reprezenta pe moti aşa CUm 

8un', aşa cum n'ar trebui.a 
fie. De acea cartea lui Dianu 
are 'şi o importantă politică 
pentru moti care au fost jefuiti 
de bogăliile mult-puţine ce le 
aveau, şi au fost obligaţi a 
deveni cerşetorii acestei bogate 
tari. Cu bogate şi multe exemple 
ne·a dovedit toata tristeie8, iDU

tUitatea şi monotonia vietii lor, 
cu totului altfel decât am cu
noscut-o din literatura pomi· 
data a saloanelor din sfârşitul 
veacului trecut, o literaturi 
care n'a Întrecut-o in lucida ei 

...realitate, altă carte decât Ion a 
lui Rebreanu. 

Eugen y, Popa, 

~ - -

C fliţi şi I'ăspânclJţJ 
OMUl; 
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KARL MARX: 

"Capitalul" 
traducere de: S. Katz 

Sectia I. 

Harfă şi :monedă 
Capitolul 1. 

MIlRFJl 
t. Cei doi factori ai mărfîi. Valoarea de 

tnttebulnţate fi valoarea (substanţa valorii 
,i mărimea valotii). 

Bogătia societătilor la care domină sis· 
temuI de productie capitalist, se prezintă ca 
o "colecUe enormă a mărfurilor'· ,i tiecare 
marfă ca forma ei elementară, Cet'cetarea 
noastrA, deci, incepe cu analiza măTtli. 

In primul Tând marfa e un obiect exte
dot, un lucru Care prin tnsuşirile sale sa
tisface nevoi omenefti de un anumit fel. 
Natura actstor nevoi, fie că ele răsar din 
burtA eau din fantezje, n'ate nici o impor> 
tanti. Deasemenea nu i aici vorba, cum 
acest lucru •• tisface nevoia omenească, fie 
in mod direct ca mijloc de trai, adică articol 
de consumaţie, sau in mod indirect ca mij
loc de productie. 

Fiecare lucru folositor, spre exemplu 
fitrul, bârtia, dc. trebue considerat djn 
două puncte de vedere, al calltăUi şi canti
UlU. Plecare din aceste luCturi e o totali 
tate "multor insu,trt fi, prin urmare, e 
utilizabil pentru multe scopuri. Descoperirea 
ace.tor scoputi variate şi, prin urmare, a 
dlfetitelor feluri de întrebuinţare a lucru 
ritOf se realizează in cursul istoriei. Un 
atare fapt e invenţiunea măsurilor sociale 
pentru stabilirea cantWitli lucrurHor folosi 
toare. Diversitatea măsul'ilot răsare pe de 
opatte din diversitatea naturei obiectdor 
de măsurat. pe d" altă parte e rezultatul 
unei tt'ţelegeti comltne. 

Utilitatea unui lucru, adică insuşirea sa 
de a satisface nevoi omeneşti de un anumit 
fel, face ca acest lucru să fie o vftloarea de 
intrebuinţare, Dar utilitatea "ceas ta nu plu· 
teşte în aer· Fiind condiţionată de însuşirile 
lucrului, ~a nu există fără dânsul. Lucrul 
tnsuşi, deci spre exemplu fierul, grâul, dia
mantul, etc, e o valoare de intrebuintare, 
e un bun. flcest caracter al său nu depinde 
de consideraţiune, dacă omul trebue să de· 
pună multă sau puţină muncă pentru a 
ajunge în posesiunea calităţilor sale de in
trebuinţare. La considerarea valorilor de 
întrebulntare totdeauna e presupusă canti
tatea lOT determinată, spre expmplu o du· 
zină de ceasuri, un cot de pânză, o tonă 
de cărbuni, etc. Valorile de intrebuintare 
ale mArfuriloT formează materialul propriu 
al ştiintei m~rfUt'ilor. Valoarea de întrebu
intare se realizează numai in însuşi între
huinţare uu tttilizare. Valorile de întrebu· 
Intare formează substanţa bogăţiilor, oricare 
ar fi forma lor socială. La forma socială 
cercetată de noi, valorile de întrebuinţare 
se prezinte totodată fi ca sttb.tratul material 
al valorii de schimb. 

Valoarea de schimb se prezintă în pri· 
mul rând ca raportul cantitativ, .au propor
ţia în care un fel de valoare de întrebuin
ţare se scbimbă pentru alta, va să zică, o 
proportie accidentată, care variază după 

timp şi loc, Valoarea de schimb, deci, pare 
a ee infatişa ca ceva 'ntâmplător sau pur 
relativ, afa că o valoare de schimb intrin
secă şi inerentă mărfurilor ar fj o absurdi' 
tat~. Să privim acest lucru mai de aproape. 

O anumită marfă, spre exemplu, un 
qUllrter de grâu poate fi scbimbat pentru 
alte mArfuri, in proportiile cele mai variate. 
anume pentru 20 funzi de vax de ghete, 
sau 2 coţi de mătasă sau 1/2 uncie de aur 
etc; totuşi valoarea de scbimb a 1 quarter 
de grâu rămâne nescbimbată, fie cA e ex
primată in vax de gbete. m~tas~· sau aur; 
ea trebue. deci. să aibă un conţinut distinc .. 
tibil de aceste feluri variate de a se ma· 
nifesta. 

Să luăm mai departe două m~rfuri. spre 
exemplu grâu şi fier. Oricare ar fi prOl.~orti;l 
lor de schimb, ea totdeauna poate fi ex· 
primată printr'o equaţie în care o eanUtate 
dată de grâu se cosideră egal cu o cantitMl" 
oarecare de fier, să zicem 1 quarter grâu 
ar fi egal cu 2 chintale de fier Ce inseam 
nă această ecuaţie? Că în două obiecte deo· 
sebite, anume 1 quarter grâu ,1 2 chintale 

.. 

fier există ceva ~omun de ac ee aş mătime. 

flmbele lucruri, deci, sunt egale unui al 
treilea cate in sine nu e nici primul nici 
celălalt. Fiecare din aceste lucruri, deci în 
trucât sunt considerate ca valori de schimb, 
trebue să fie reductibile la acest ceva de al 
treilea. Un exemplu simplu din geometriI! ~. 

are să dee o idee clară despre aceasta.' ~ 
Penttu a afla ,i compara suprafata poligoa 
nitor l'ectiUniare, ele sunt descompuse în 
trlungbiuti. 'l'riunghiul însuşi il l'educem la 
o formulă cu totul diferită de figura lui 
vizibilă - jumătatea produsului din bază 
şi Inălţimea sa. Tot aşa valorile de s.::hlmb 
ale m,irfurllor trebuesc reduse la ceva 
comun din care el~ reprezint.i mai mult 
sau mai putht. 

flcest ceva comun nu poate fi nici O 

calitate geometrică, fizică, chimiei! fi nici o 

altă calitate naturală a mărfurilor. Cntităţile 

lor concrete în general vin 1n considerare 
numai întrucât fac ca mătfuritc să fie utili. 
zabHe, va să zică si fie valori de intrebuin
tare. p~ de altă parte ind se pare cii 
valoarea de scbimb a mirfurilor n'are nimic, 'j 
comun cu utilizarea lor. In rapOrtul de 4tj , 

scbimb al mărfurilor o valoare de Întrebu- < 

intat'e se socote,tt" exact atât ca şi orice 
alta numai dacă existi tn ptoport1e core.
punzătoare. Ca valod de întrebuintare. mlr
furlle înainte de toate sunt de o diferiti 
calitate, ca valori de schimb insă ele pot fi 

numai de diferită cantitate; prin unnare nu 
conţin nici un atom de valoi.\l'e de întrf'= 

buintare. 
(va urma) 

Provincialistică 
admirabitele gazete pentru po' 
por, influenţate din acela, soare 
ţintind pe unul şi acela, ideal: 
unirea tuturor Românilor. După 
războlu - odată scopul atins 
- facto1'ii botărâtotl şi-au di
vizat părerile, alături de cei 
chemaţi. O imensă adunătură, 
nefiind pregătită pentru altceva • 
sau pus 6ă facă politicA: tm· 
părpnd după culoare şi partid 
şi massa cititoare în gruplilete 
- rezultatul: în provincie, moa
re înainte de arse infăptui orice 
iniţiativă liberă infiripată, cbiat 
dacă câtva timp, tergiverseazA 

torilor, foarte gl'eu se tmp,m: 
il face gazeVt'ie astăzi in aae ... 
menea imprejudrl, inseamnă a ; 
arunca bani pe gârlă; ~~tlm ain .. ~· ~ 
guri poUticianti mai AU bani, in 
unele păr ti, ei nprezintl în 
Icril provincia. 

Sc obicinue,te, de un timp 
oa\'ec:arc ca, in publicaţiile mal 
mai mult sau mai puţin peri'" 
odice. provincia să fie semnalată 
uIăzi, fic după nbbâtlile ce se 
• trecori, din gura unui satrap 
local - poHtldam de speţă

fI~ după bâlbâetile acelUia" in
,itate pe coloane intregi, intr'un 
ain, dll obicelu organ personal, 
aded: finanţat, acria .i editat 
de el, hdovărăşia unora din 
aceea, familie. 
, Dae', din nefericire "fiţutc." 
ajunge in mâjnile, umd trÎ butar 
al condeiulul, il amuză, uta ... 
silndu-1 pentru ca in urmă să 
.aie la vre·o t'evistă - după 
ce oferă c!te.a "poziţiuni mici" 
din cele citite "In ansamblu: 
Vieata noastrA de provincie" .. , 
C. biet vizionar răsleţ şi inofen
siv, provincial de fapt ,i de 
drept, pelertni întru scris: ne 
Vie_ta RomllDt!ască, anul XXV. Ialluar-Ft!
bruru No.1-2. F. Dima, Vieata de proy, p. 139 

vom strădui, in cele ce urmeaz~, 
si înfăţişăm - dllpă modestele 
noastre puteti - t'ev~t'Sul mo" 
nedd. 

In general, aportul cultural al 
unui ţinut - in Itrainătate ma' 
des - se înfăţişează divizat in 
două: o parte, care se manifestă 
din centrul cel mai împortant, 
alta t'amlficată pe tot restul ti" 
nutului: adecă ici colo, câte o 
candelă de veghe, la vlea\a cul
turală. Daca, această parte din 
urmă, nu e superioară celelalte, 
este cel puţin la acelafi nivel, 
astfel încâ.t, opiniile se balan
sează când spre unii, când spre 
alţii: luând aceleaş proportii. 
Dece acestea nu se pot înfăptui 
la noi, e un prOCei al nostru 
interior, stigmatizat încă cu e
pitetul de Balcanism. Inainte de 
război, în Hrdeal prOVincia a
vea directivete maselor, prin 

o situatie anemi,ii, in tot caz"t. 
Unele gazete apar deobiceiu 

ca interesate, Înainte de venirea 
partidului cutare la cârmă, în .. 
jură câtva timp adversarii, U' 
pă, fac propagandă şi, cad 
frânte, când se intervăd pers
pective de·o lungă opozitie. Dis
par brusc, ca ~i subvenţia flltele 
publicaţii serioase, nesubven
ionate. rămase la discreţia citi-

Dau directive în stânga, cânci 
se simt ceva bani acolo, furni. 
zează concepţii spre dreapta 
Jiindcă banu 1 rotun. ,1, lnu· 
ti,or dar sigur, terfeleac ilşa 

zisa noastră gazetfirle de pt'o- I 

vineie. F1ceasta se poate obţine 
acum uşor, mai ales, ftindd 
taţa zilei hiduoasă, grasi, dulce 
cum ati - n'o cunoa,tem. dar 
o simţim . - politica e stăpâna 

peste tot Crezul in general (tte 
că cine a ajuns 1n gratiile ei. 
şi a asigurat toţi descendenU 
până la il şaptea spită. Jn urmă, . 
au rămas doar mici diţelu,. 

~. 

provinciali, cari ca să ajungă-.,i 
la ciolane, mai dau ,1 ei târcoale, ." 
fac gazetărie ca să-şi tdmblţne 

--



OllCL 

La hotarul tării ele foc , 
Prietene, s'a adresat odată, un pui de măgar catre un viţel. 

Ce ai spune, dac'am porni în pelerinaj in spre câmpiile eHsee. Ga
lopând, am bate câmpii - pe uscat, iar odată ajunşi la isvorul 
t'âului Lethe, ne vom inbAia şi de atunci începând, hoitul nostru 
va fi scutit de a se mai mai supune suferinţelor insuportabite 
pentru noi - moarte pentru fi ne. 

Tu, ca pui de bou - cu pretenţii de coborâtor direct din 
dumnezeirea străbunului tău Hapi, ai fi indicat să răscoleşti cu 
nasu· ţi, prin barba ierboas~. de sub poala pomului sfânt, a cilrui 
frunze fâlfâie incet la adierea unui vânt ce împrăştie miresme de 
fruct in descompunere. 

Eu, ca bun tovilraş ce·ţi sunt, o să mă multumesc cu rămă
şilele prisosului tău şi astfel mizera noastră viaţă de mintoşi, ar 
lua sfârşit - mai ales că, am de gând să intervin şi eu, pe lângă 
taica măgarilor, să ne împrumute o bagbetă făcătoare de minuni 
~i când ai chef să faei pe boul vei fi, iar când pe omul) dorinţa ţi 
ia va implini. 

Puiul de bou, imbucurat de atenţia deosebita ce i acordă con
fratele i urechiat, primeşte. 

Tovărăşia lor a fost perfectă până la botarul "T~rii de ((1"''' 

unde era înfiptă, într'un perete a primului tempen întâlnit În cale, 
o tablă pe care sta de secole săpat manifeitul lansat de către 
"Sor1>t<:fert tdcln~/iior«, şi care sună: "Oamenii sunt: nulităIi, cari se 
pot socoti ca, inexistente in tara noastră - doar ca unealtă ... 
mediocrU, proşti şi cuminţi. Ultimele trei categorii sunt cazurile I 
tipice ale omului civilizat. (Să nu se inţeleagă cumva prin prost, 
echivalentul unei aliena ţii mintale, care se exprimă prin cu: 
vântul "nebun".) 

Omul cuminte este nefericit prin faptul că, nimic nu e ne
desluşit pentru el; prostul, tinde spre fericire, pentru ca prin ten
dinţa lui să se cu;ninţească; În sfârfit mediocrU sunt la ei 
acasă peste t0t Şi cea mai mare bucurie pentru ei e însăşi viaţa, 

~,j imbibată cu cât mai multâ atarl'lxie - putoare - şi alimentată 

i 

Contactul cu oamenii cuminti, precum şi contactul cu viaţa 
(de plaje) - abstrJgând hrana intelectuală ne selectati - ar face 
dintr'un prost un cuminte. 

Medioctii însă, devin cuminţi instantaneu şi temporar, sub 
directa influenţă a unei energii. Din naştere s ursiti fericirei şi 
Îndepărtarea scânteii răului, ii udă sieşi 

Călătorite, hotăreşte Înainte de a călca pe pământu1 ţării nostre 
de foc. Riei domneşte şi prostia ,i cuminţănia. Mediocrităţile n'au 
ce căuta printre noi, decât ca slugi, căci deviza "Societatea tâcJlJ: 
lilol' este: degajază-te de tine, şi fă pe Haplea, pentruca să gusti 
fericirea Îmbietoare ce-ti rângeşte sera finic, la fiecare ieşire din 
minţi. Ori, mediocrU n'au de ce se degaja r 

Grăbeşte pelerinule şi te Jnapoiasă printre ai tăi - te aşteaptă 
fericirea 1" 

Puiul de m.lgar şi indeosebi viţelul, conşternati în faţa acestei 
josnice înţelepciuni, s'au spurcat pe pământul ţării de foc şi şi-au 

văzut de treabă ca drumeti stingerÎ, printre dobitoaci1e din neamul 
lor. OVIDIU 8UCIU . 
Scântei 

Vina o port, tu mi .. ai spus ,,' 
Ge' vrei .•. 
Sunt scJfltd, n'ai st/ni· o? 

Scintei sunt li în scânlei 
Mi se maClfI;" gâMiu/; 
Prin/re pieire de mOli 
Se macină SCillltei, 
Pnful li.[ mistut vântul. 

P,jmafJi .• viaţă, 

Frunzele luit i'ţi acopăr rodul. 

Eu nu le \lleaU, 
Nici cântul meu, 
Nici Inima mea, 
Nu ascultă blestemul 
Tâşnit din răutatea fa. 

De Paşti: 

Ouă roşii şi 
stele verzi 

1'1 anul acesta - sfânt - de 
paşti, muiţi oameni Îndemnaţi de 

necesitulea cruţ.ării unui bun câ~tit;at 
di'l greu, VOT fabe ouă cloci/e, 

scoase cie sub clOşca care nu le-a 
zăcuf bine. 

~ .. _. din belşugul pOSibilităţilor. I 
-' ·~~O"' .. e .... iltte, înfqndat tn pemartef'iU preocup.ln tntelectU8ter 
l' face totuş din când in când, câte o gafă - de ... porniri animalice. 

germenul mândri ei erice strămoşesti. , 
Nefericirea omului cuminte, vine dela permanenta stare de 

COHştienţă şi cunoaşiere de sine. 

Inima mea se caută, 
Scâr:tl i e $i ea ... 
Focul o mistu(l.~------
1ăcillnii sunt purlaţi 
Prin nfl~uri de jum, 
:icântei lumineazĂ: 
CtJlt;uză. de dfllm. 

~ceste OUJ ar trebui însă Jerte 
numai ae jumutate - adiC1'i ar tre
liUi Jiisate zămoQse şi păstfide bine 

pentru ca ia un moment da', când 
vl'un politician şi-ar face apariţia 

prin satul M:c(ljit, SJ·j smulJ>ă vo
turi prin promisiuni mmcinoase, 
ollaie $4 fie bune de I;TUIlCat cu ele 
fn capul ,.incinoşilor, carj fac expe· 
fier:t~ inutile pe socoteala bunilor 
gos·l·;dal i. 

Prostul, face şi el chefuri, de vorbă multă, betie erotică, 
pileală alcoolică şi încăpBţânare multă - extaz în toată neregula. 
Rcestllia, după expesia tâcnitilor, îi lipseşte cunoaşterea - cultura. 
Inteligent" posedă, dar aceasta nu-l echivaleaza, decât doar cu un 
câine sănătos - care latră şi muşcă când poate 

Srântei, viată şi pămant. .. 
Aici e sjarşitul ? 
Viqi se nU.icII1ă in drllm, 
Un soare apune ... 
In Haos răsăntul. 

NATHAN 

Când u:ma ~e g~J!Dă'wş neTert o 
s(i·j curj!ă pe faţă, dem(Jgogul -
desam(I!;it, va vrdea slei!' \lerzi şi l'a 
invata minte ca, a/(ădatifl, .<iI. nu mui 
jocĂ p~ pIOs/ul. 

EJiazar ----!:!iIzm------______ a .. Ile:II:l'!a _____________ •• !iI __ ~.'!!'g;o.1L. ___________ O!"! __ 2>_Ul'.\_&_RIli'IIi'::_~ _______ I ___ _ 

ideile -- cei din jurul lor, îi 
.cunosc şi nu i mai ascultă. 

Deci, lăsată la voia întâmplări, 
provlncÎ;:l este bat'icadată astăzi 
pe de o parte, cu capriciile u· 
nor oameni, ce nu luptă pentru 
idei sau~ programe, ci pentru 
acapat'area puteri, pe de alta 
parte cu haosul literal' actual ce 
domneşte la noi. Cum e şi natu. 
ral,situaţ'a în aparenţă stă aşa, 
privită din departe. Dar dacă 
ne gândim altcum. constatăm 

(:u durere că în literatura noas" 
tră contimporană chiar, o orien
tare este, impOSibilă: majoritatea 
scri1torilor nostri formeazĂ ce..
nade pe cari noi le vom denumi 
aici heleştre literare, de unde, 
cbiar dacă·j lipseşte talentul Şi 
ştie să strige sus şi tare, ta ne. 
voe să stropească cu invective 
-- un fel de lături ._- dacă nu 
poate altcum, adversarul - pen'" 
tt'u ca să corespundă mediului: 
devine literat. Si dacă se men .. 
tine vânjo5 pe poziţie, face acan ... 

dai câte od?ttă, încetişor se il" 

propie de premiul naiiond, 
carc· i pune cununa de lauri 
pe frunte. Până \una alt.î, se mai 
laudă înt.~ ei la tiecare "operă" 
nou apărută, de preferinţă în 
acele coloane şi cât mai des, 
mai aproape unul de altul. 

Intre timp o infiripiue modes 
tă din provincie, e semnalată 

favorabil la centru, dacă bate 
la unison cu o eventualA pornire 
a cutărui cotidian, sau contri· 
bue la liste de subscripţie. Rs' 
tăzI, provincia e un fel de a A 

mantă, cu politicianit ca ibov· 
nici: când uni sunt la centru, 
alţi .. i glorifică farmecile, sau o 
fac interesaţi invers. Provincialul: 
un fel de bastard, care locueşte 
la neamuri, poate bate la toate 
uşile capitalei, că nu i va dts
chide nimeni un geam ca. să 

pătrundă o fâşie de lumină ~i 
spve el, dacă nu plăteşte taxa. 
Il ştiu cu toţi că e departe, din 
provinCie; nu-i lăsat să dsbată 

A !sa neu AX; ""2 $ 22 4~" 

printre cenade: n'are drept la 
hseleşteu. 

Da aceasta o fi adevărat fi 
Înşirui Însă pe aceşti pretinşi 

Îndrum~tori spirltuali --- rezer
vaţi întru'n dosar pentru tim" 
puri mai prielnice - ar însem
na să ne expunem oprobiului 
lor, sub care am continua să 

vietuim pân8. la groapă. Este 
egal cu o auto desfiintare pen
tru totdeauna: sunt printre dân
şi care nu uită şi, mai ales nu 
iartă, dacă cineva le a spus 
adev,lrul. Faptul că actualmente 
se pot descifra inepţii, semna· 
late mai sus, nu poate genera
liza afirmaţia menţionată: in ca ... 
pitală scriitorii cu opere in vi
trină se terfelesc reciproc şi ni 
meni nu poate considf!ra isbuc' 
nirele lor: în ansamblu: vleaţa 

noastră literară. fiiei o fac acum 
indivizi cari au cu ce, ceilalţi 

sărmani talentele reale vlăstare
le tinere, cari odată şi odată o 
sA-~i facă lor, printre mărăciuni 

's.e . 

ce împânze;)c calea lor ___ se 
găsesc încă numai pe drumul 
tăsbateri, pe acela, mai greu de 
străbătut ca niciodată. Rcolo 
undE' prigoana ii alungă, nea· 
junsul îi întimpind. intovărăşie 
permanentă cu suferinţa - ştiţi 

acolo unde se formează carac
tere: calitate foarte slab cotată 

azi. fiindcă. prea putini o înte
leg. Ori, la bursa literară acum, 
trebue pentru ca sp. ştjj face a
faceri. să fi şi indr3.sneţ, să ~hi 

injura la nevoe să arati pumnul, 
pe urmă să termin! totul într'un 
proces ... literar. Ne scuzăm, 

aceste îndeletniciri lipsesc încă 

provincialilor adevăraţi, la ei 
domneşte încă vieaţa aceea mo· 
notonă. rămasă in urmă. la moda 
mai veche, printre cunoscuţi, 

printre prieteni. 
Ionel Filipaş. 

Abonaţi ziarul: 

OMUL 
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P. birou într'un colţ, se răsfă-

teul tn razele soarelui acestei 
primâveri târzii, ult'imul catalog al 
librăriei "Larousse". Sosit, cu a
ceea~ regularitate an de an, f: tn 
felul situ o mică encidopedie, a 
instîtutiei, ce poartă pe umerii săi, 

darul celor 80 de ani de existentă. 

Puţini vor fi ştiind că atât de 
popularul "Petite larousle", tot 
atât de accuibilul dictionar, a atins 
fllntasticul tiraj de 10.000000 de 
exemplare. Si inc~ ne uităm tn 
ju.rul nostru, privim rn grădină la 
noi, pentru ca I il. constatAm cu 
durere, că la noi intânie mereu 
înfăptuirea unei asefr enea . JCetate 
a cărţii". 

* 
Vama Jntr'un ora~ ar trebui sa 

fie oflind. fidelă. Il schimbului in 
ternation_l, la noi vama poştei s'a 
confundat cu aceea a bacşilului. 

O ~curtă vizită profesională, SlU o 
.facere la vama poştei din Arad 
şi ti· sa identificat complect, calva· 
rul ce trebue să îndure cei cari 
~unt nevoiti - în ultima instanţA 

- si recurgă. la lervidul acestui 
oficiu. Nişte cărţi sosite din atră

inătate, mi au produi ufcricitul pri
lej - odinioară - să. ma. convinfr, 
cil există acolo o puzderie de in' 
divizÎi, ce asaltează birouri impro. 
vizate: mese eu picioare rupte, o 
sugativă inutilizabilA depe un tam

pon, condei, câlimarâ şi - biroul 
e infăptuit, Îşi .,teaptă stăpânul. 

Noul sosit, luând odată contact cu 

"f\postoli satelortl 

I Frumoale şi marete nume 
pentru acei ce·şi asuma acest 
titlu mare şi Sfant. Dar să ne 
.intrebl.\m toţi: câţi sunt in frun
tea comunelor ~i se bucurA de 
ace,t titlu, 1-1 meritA? Toţi acei 
cari sunt PUIi tn fruntea sate
lor să verse lumină, o van.? 
Dac&. da, atunci sunt vrednici 
de titlul de "ApostoliH ,i lumi~ 
nMori, dar 'n multe J?ărţi ace
asta nu se observA.. ~i de ce ? 
răÎncl\ de multe ori azi, acel care 
ar trebuii sa ia o Învăţăturrt. 

dela invi'tţa.tor sau preot nu o 
poate lua, fie că DI. tnv. e 
ocupat.. fie c~.. Iar 01. pa· 
rinte e ocupat de - cele mai 
multe ori cu diferite rapoarte 
contra învăţătorului, care nu 
face după placul .Hoţiei sale. 
Sunt multe cazuri Şl fiindca 
sunt şi eu Tnv. nu voesc sa. fac 
caz, (de şi aşi putea) ci prin 
scrisul meu voesc să reJevez 
faptele In altă formă. Atttta 
vreme cât preotul este intr' o 
veşnic' urA cu invăţa.torul, pen· 

" , 
prOVInCIe 

aerul înnăbu~itor de acolo, e asal
tat de priviri: o Înfăti-1are modetsl 
e cotată slab - chiar şi ali - in 
schimb, alt. în palton eu blană, 

degete I;U inele, e servită cu grijă 

de fiecare ca să IIU- i scape! 

Aici nu se cere bacşişul, ca în 

capitală de exemplu - nu, se în
voc~ doar prÎn semne disperate, 
freacă deifdele. cari Îmi inchipui 
să fie fAră aMprente, decât sau ros. 
Ueasemenea e vficiul unde monetă 

divÎzionaril. nu există, cum OUlui e 

grăbit totdeauna rămâne 1. fel şi 

păgubaş. Timbre la fiecare uşă şi 

sunt multe după fiecare nouă în 
drumare, înteleri cum te serveşt~ 
din silă, nervos - individQal din 
dosul grilajului _.- vrea să·1 simti 
d tu eşti pentru el şi nu el acolo, 
la dispoziţia ~oHcîtantilot·. 

In audienţă 
la Dt Primar 
filexa Botioc 

E ora li. Sala de aşteptal'e 
e plina de ne\'oiaşi cari ~IŞ
teapta. rEmdu! ca ~a·şj spuna. 
pitsul'ile. ()r[! inea: Prietenii şi 
partizanii, demnitariÎ, şefii de 
servicii. Inca. 5 minute şi ora 
de audienţa. a trecuta. Au mai 
r&.ma~ l1evoiaşii, VI. Primar 
patruns de spiritul civilizaţiei 
moderne, mare democrat, vrea 
8a a~;culte şi pe acpştia. J.1Jge 
in ~mla. dC' aşteptare şi le pune 
o lntrebnre genprală : Ce rloriţi? 

H vezi cu vestminte, pe care le 
ştii din cadouri SIlite, cum mjZ~ 

gâle,te o hârtie incet, să treacă 
timpul pentru ca 1. 12a~, să ţi adu· 
că aminte că nli. se mai poate re
zolva. nimic, timpul fiind prea ina
intat. Ori el trebui să fi" În servi· 
ciu până la ora 1. • O compătimi- La ,eare prim€~te nu r~:-;puns 
rl!: demnă de toată mila, vrem să colectIv tl1 cor, fIecare m glR~ 
Încrustăm pentruaeest oficiu, ee sul uole~nţelor s~le. 
nu face fali st t 1 . 1 DI. Pnmar a m\ele:-; totul. a U U l pe care... pr.· StI U" .., • 
tinde că l r . t- . d e ace. .nUl VCllltl ŞI ml1me 

lângl câţiva . oameni de treabă e rittiunsu marelor bmefflcă~ - eprel\ln a ŞI un e p~ I . . 

8".t -~ "1m1ij;n,(t' '·U'd t de!lcn e~{.-' J~~ .. ~ J.BP;HL aCt:asta ~-:sa.u-,con
ym . ..; tOţi aeeI can uu avut 

Asta. e Înj~sitor şi ne.uman, pen- onoarea sa. şi facă stagiul 1n 
tr.u cel C~~1 vor Ii.-l consid~r~ salu. de aşteptMe a Ului Pri~ 
"mtelectuah . mar al Municipiului Arad. 

Arsenie Cumpănă. ................ ----.... 
Secusigiu 

In 26 Martie s'a tinut adunarea 
generală a corului bisericesc. Pă .. 
rintele Ratiu s'a dovedit foarte ar· 
resiv: a binesimţit că e nimerit să 
se prezinte insotit de jandarmi. S~ 
declară preşedinte făr să fie pre'" 
ferat, (e preferat d. Leon Blaga) 
~j vrea să distrugă COTul dlui. Ti 
tihazan de dragul dlui O.rşe. Oare 
dacă D. Ratiu nu ~i.ar vârî nasul 
In oalele altora, n' ar fi d sa mal 
de trea.bă? Un sat tntrea- ar fi Mai 
mulţumit. 

Poporenii D Sale il roagă cu inimi 
calde şi cu mâinile impreunate să 

nu*i scandalizeze cu purtari prea 
puţin cuvioase şi. să nu indemne pe 

nimeni să fure biblioteca ce nu·j , 
corului sprijinit de Dsa. Poate s' 

d~a ~p~te;~~~pji~ul - unor- j)u~ 
strânşi 1 .. ; Şi, nu prea i:O · ... ~f~ri~·( 

După; 'fraWiajl·r. 

(Va urma) 

Sem!ac 
Culturale. In :ziua de 2 eri. a avu 

loc conferinţa învătâtorilor din co 
munele din jur: :)eitin, NădJacJ Pe· 
rcg. A vorbit dl Precupaş, preşe 
dintele conferintei; subiect multila 
teral, - totuşi accentuat în.. 
criză. Apoi. dl director Simion Ar 
deie an a preconizat 1r";:;moSi:i1 bine 
lui; iar tânârul apostol al Semlacu< 
lui Gh. Lăpuşcă s'a pre:tentat ex: 
celent cu nişte coruri, poesit ti dia 
Joguri. - Conferinţa ar fi avut ro· 
lui de cuhuralizal'e a masselor, dai 
precar: implînire a menirei; puteai 
vorbi mai mulţi Învăţători şi ind 
tătoare ... 

Să credem că, criza poale dis> 
truge tot atât de mult imboldul !It 
manifestare, peeâ.t poate Infiltra idt 
noi de refacere? 

Un cor nou 
. C;u pretul unei Jndelungatt 

Ş: Sincere munci d. P~ciFla· 
VlU, paroh gr. cath. şi inv. M~rje--' 
nut au reu.şit sfl formeze' un COl 

bisericesc mixt, eatE Cb exaeUtMt
uimi· toaret executA artistic unt 
dintre partiturile dlui Popovici· 
Racoviţă, profesor şi compozitOl 
consacrat. 

Corul tn frunte cu preşedin. 
tele şi dirigenţil bine·meriU 
laude. 

La Pa!şti va canta tn bise
rică; iar a doua zi de Paşt 
seara, arangează o şezlUoan 

culturala artistică cu un prog· 
ram bogat: Rapsodia H.omân~ 
1., Lugojan., de prof. Popovici· 
Racoviţ&, coruri cari vor .. 
executate cu virtuositatea ca
rurilor lui Dră,oiu. şi Poşluş· 
nicu; piese etc. . ~---

Va urma dans, pănă'n zori,J 
Semlecanii au ocazia sa 50· 

bucure de un spectacol minu-I 
nat. Sunt învitaţ,j! 

Cor~sp. 

tru ridicarea morala şi mate
riala. a satelor, nu se poate face 
nimic. Atâta vreme eflt aceşti 
factorii nu lucră mânB. 1n mâna 
pentru ridicarea şi prosperarea 
binelui. acel sat va fj ca o lu
minA, lnchisa Intr' o patură ne~ 
agrA. Nu pot trece făra a 
observa şi frumosele progrele, 
ce se face acolo unde este 
muncI. ~i cinste, acolo unde 
Inv. este indrumatorul tuturor 
lucrurilor bune unde, arat~ ca
lea adevarata atât In şcoala 
cât şi in afara_ Veniti de luaţi 
lumină. ! Ah vom putea zice 
numai atunci când noi o avem 
atunci când ştim îndruma ţara~ 
nul din noroiul în care a ajuns 
ademenit de toţi lnbecilii cari 
lucra contra destructiuni satelor 
noastre lnfloritoare. 
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P4~e.tl (~.(,I".a. 
Înv. Gcir 

'" 

Ce~(!re de an_lid rrafolo,ici tir:r.ie. 
ERNE.ST ALEXANDRU, tânar muzicant 

de 14 aot, e .. re se impune prin aptitiduoik 
ilale. 
GRAF~LOGIE. Curaj, ordonat, precod' 

tate. Inteh,rnţ' puternică. Simetrie. sensibil. 
Idealist. Naivit.le. Rlbd .. re. Ambitie. Ini
ţiativi.. 

lIlliDlC . noutăţi 1iterare 
Fotino: Discursurile lui Ion 1. C. BrMianu 2 voI. 
Bati: Europolis, roman 
Stanăiu: Camere mobilate --- ---
Bordeanu: Rvot'tul --- ---
Roda Ionel: Nevroza instinctelor 
Quido da Verona: Cântecu\ de totdeauna şi 

de niciodata. --- --- --- --- --- -- ---
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flceste cărţi se gasesc de vânzare la LibrAria 
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