J

XVII.

Exemplarul St lei.

No. 3

OMfl

M..JN \ M E N T U L : Pe un an
nutru autoriUti, instituţiuni

.
.

.
.

.
.

1 2 0 Lei
250 Lei

O R C A N

„Lumea veche e în pră
buşire, — cea noua se sbate
în muncile naşterii. Neamuri,
ţâri întregi sunt obiecte de
experienţa".
(AL.

P O L I T I C $ 1 S O C I A L

Lighioane mercenare
Care ar putea ii mijlocul
mai eficace împotriva
iei categorii de oameni
pentru a-şi satisface
tâmpărata dorinţă peiară caută prin mijloace
«duioase să frustreze sta
de ceea ce se cuvine
i, legal şi prin o egală reizare, delà fiecare celean al său?
Cetitorul nu va bănui idiat despre ce e vorbă.
Iar, de am frunzări prin gâ
rlele minoritare locale, am
utea găsi titluri alarmante,
u fără ironie la adresa fisului statului român pentru
victimele de pe frontul fis fcl-.
S'a scris nu de mult şi
izul i! reamintim numai ca
pildă, —- că la uşa unui
recare salon de modă,frec
uitat de doamnele de eîiiă^
fa înfiinţat, fără să h'e as
i s t a t ă , toba fiscului pencă — vezi bine — pro:wtara acelui salon n'a
ttetàfi ultima rată, „ neîn
semnată" a impozitului
Un ziar minoritar localnic
caodalizat de procedeul oranelor chemate să adune
îaiţarii cu cari aceste saoane sunt impuse, a văzut
î cele întâmplate un caz
e martiraj, proprietara saenului de modă fiind pre
stată ca una care plătind
nual 50.000 lei impozit a
ost decapitată fără milă de
failotina finanţei noastre.
E o singură pildă numai,
i, am citat-o ca cea mai
nouă, seria cazurilor simiare fiind fără limită.
Ei, dar dacă e aşa, — fie,
ca să ne permitem şi noi
|o întrebare : — oare, numai
cu 1500 penghei să fie im
pus un salon de modă de
I-ul rang, în Ungaria mult
adorată — şi nici nu la Bu
dapesta, Seghedin sau Solnok ci, de exemplu, in oră
şelul Ciaba? Numai cu 1500
penghei 77 — Avem
date
precise că nu! — \tunci de
ce specularea unei situaţii,
relativ mai dulce ca aceea
din ţara vecină!

dapesta ca şi !a festivităţile
Sftului Emerich ! Că-şi pot
permite luxul de a ş i face
apariţia şi la băile străine,
de cum globul solar începe
a-şi revărsa belşugul cald,
şi asta o fi. - Dar îndelet
nicirile clandestine cu măr
furi trecute peste frontieră??
Şi, — totuşi!...
Iată de ce titlu! din frun
tea articolului şi întrebarea
cu care am început, pentrucă am vrea să se sfâr
şească cu parada coroanei
de spini ce şi-o pun singuri
minoritarii noştri!

Negocierile dda Londra au fost
cu prea puţine rezultate, de aici
odată cu reîntoarcerea lui Qanuhi î i India mişcările naţionaliste
au reînceput. C Î O consecinţă a
acestora, la 4 Ian. s'a produs are
starea lui Oandhi de poliţia
engleză. Arestarea a fost motivată
de agitaţia făcută de el în favoa
rea reînceperii acţiunii de nesu
punere civlS. Odats i u el a fost
arestat şi Pat 1, preşedintele con
gresului naţionalist. Ulterior aleşi
fiind alti preşedinţi, între care
Prasard, au fost şi ti arestaţi.
Guvernul englez a publicat un
comu 'icat prin care exprimă do
rinţa de a negocia mai departe
spre a se ajunge la o soluţie mul
ţumitoare
asupra
chestiunilor
constituţionale.

. A L V«»i«l«

Cetim în „Chemarea" diu
Cluj un articol interesant
semnat de d. Vaida şi îl
reprodu-em în
întregime
tratând chestiuni de interts
social.
„Lunea veche — scrit d.
Vaida — e în prăbuşire. Cea
nouă S Î sbate în muicile
naşterii. Tinerimea tuturor
neamurilor caută cărarea
mântuirei sale din bezna
haosului social
economic,
cultural. Doctrine nouă, me
tode de viaţa nouă se dis
cută, se apli'ă.
Neamuri,
ţări întregi sunt obiecte de
experienţe. Şi totuşi „ni
mica nu e nou sub soare".
Ceea:e pare nou e vechiu
şi s'a mai ivit, de nenumă
rate ori, în trecutul evolu
ţiei omenimîi. llusia noului
dă însă imbold acţiunilor de
progres. Mirajul „maibinelui" ne mână înainte, spre
realizări. Cu toat; acestea
calea înainlarei spre desăvâr
şire, parcursă de omenitne
ca şi oiectivitate în sute, ba
în rnii de ani, nu se poate
evalua, fără a cădea în exa
gerare, decât în mărimi
aproape imponderabile. E normul progres t e h n i c şi
de civilizaţie, real'zat în de
Noi ştim cazuri când ase cursul trecutului ultimilor
menea „victime de pe fron 150—200 de ani, nu a
tal fiscal" îşi întreţin fami s:himbat în mod percepti
liile în Ungaria, îşi risipesc bil firea intimă a colectivi,
banii în îndeletniciri chiar taţilor ş indivizilor.
suspecte şi-şi transportă te
Astfel „progresul" eticzaurul la mesele verzi de cuîtural, progresul adevărat
cartof orie. Şi ştim şi de un rămâne un vis de îofâptuit
anumit vagabondaj mercan în viitor, când va .. C e « a r e
til la toate ,,expoziţiile" şi poate individul să contribue
„târgurile demostre" dinBu» h progresul real, depinde
M
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Pentru ..Curentul"
»»
In cadrai unei mese intime, în
jurul căreia se strânsese
admi
ratorii
Curentului
şi ai anima
torului, Pamfil Şeicaru, s'a săr
bătorit, într'o aleasă
atmosferă,
a patra aniversare a acestui
ziar.
Cuvintele ce au fost rostite cu
acest prilej au scos in
evidenţă
însemnătatea
rolului pe cate Cu
rentul l-a avat în aceşti
patru
ani de apuiţie
în ziarişti
ca şi
opinia publică romanească.
Căci
Curentul a marcat fără
îndoială
an nou ritm în presa noastră post
belică. O ridicare
a
publicului
cetitor, o intelectualizare
a lui
prin varietatea
problemelor
ş

despre
emârii

de priceperea lui de a şti
să adapteze partea de cul
tură şi de civilizaţie pe care
şi-a ins jşit-o, firei genuine
şi intrinseci a colectivităţii,
din care face parte, Căci
nufnai clădind pe temeliile
fireşti a!e însuşirilor colec
tivităţii, se poate realiza par
tiéira infinit de modestă,
de contribuţie la progresul
omenimei. Cel ce altfel pro-

AJ,

#

Vaida.Voevod.

cedează zideşte pe nisip o
cetate de iluzii doctrinare,
menite sä se prăbuşească,
iu-lăsând urmă.
Care poate şi trebue să
fie rostul şi menirea „Che
marea în zilele ce le stră
batem ?
Vârtej de idei şi de doctri e năpădesc din viaţa
statelor străine şi din edi
turile naţiunilor aşanumite
culte, asupra t i n e r i m e i
noastre.
E, desigur, interesant să
le cetim şi, putem desfăşura
multă iscusinţă ageră şi is
teţime retorică, susţinând
OÎ i combătând o teză me
sianică. Putem avea satis
facţia de a impresiona ba

VAIDA)

chiar de-a „stupefia" —
mai mult ori mai puţin—
pe
auditori
prin
cita
rea
unor nume —
cu
ori fără drept — celebre,
de autori francezi, nemţi,
englez', poate chiar ruş«. La
ce bun? Colectivitatea noa
stră e naţia
românească.
Ceeace corăspunde instinc
telor şi felului ei de a fi,
—factori invariabili !—ceea
ce se poate înfăptui în chip
armonic, fi nd în afinitate
cu aceste instincte şi fel de
a fi, este bun. Căci repre
zintă un aport real şi pentru
capitalul cultural de progres
al omenimei, din care, co
lectivitatea noasuă, repre
zintă o părticică de înalte
calităţi. Ceeace e eterogen
nu poate fi adaptat Firea
românului se opune.
„Nu mor strămoşii
niciodată,
Răsboiul lor în noi şUl poartă,
Căci li-e ţărâna
sfărâmată
Dar' nu li-e duşmănia
moartă"(Cxoga).

Crede cineva că prin ori
ce mijloace de educ ţie, de
instituţii, un Soliman ar
reuşi să schimbe pe Ro
mâni în Arab«, un Frederic
cel Mare în Prusieni, un
Vercingetorix în Oali, un
LiHung-Tsang în Chinezi,
un Mutsohîto în Japonezi,
un Stalin în Ruşi, un Mu
ssolini în Italieni, un Oandhi
în luzi? De -e să ne provo
căm atunci tot la pildele
cutăror ori cutăror...
Naţia românească, sub raport social-politic, are trei
Conlinuare
fn pagina
U-a

ideilor ce s'au tratat şi nu coborîrea frazei la nivelul
vulgului.
Acestea\au
fost notele
caracteriste
pe care gazeta lui Pamfil
Şeicaru
le a adus în ziaris,ica
noastră.
Este, ni separe, ceace se poate
numi cu drept cuvânt a face o reală
operă de educare cetăţenească
şi
de ridicare
a nivelului
intelec
tual al marelui
public.
Că a reuşit această
directiva
se poate vedea din largul
ecou
pe care Curentul l-a avut
în opinia publică şi, în special, la intec
tualitaiea
oraşelor.
Dar la această a patra
aniver
sare, e bine să mai relevăm
un
lucru, asupra căruia nu s'a insi»iat. Şi facem acest lucru,
fi
indcă suntem dincoace
de Carpăţi, într'o regiune, care
a cu
noscut nu de mult,
dominaţia
străinului.
Curentul a adus în acest
Ar
deal, în care a fost şi o
bună
tradiţie gazetărească
— şi Ara
dului îi revine un mare
merit
prin ziarele lui ante-belice,
— a
adus un real şi imens
serviciu
unificării
noastre
sufleteşti.
In coloanele lui, cetitorii
arde
leni au găsit in primul
rând
o
limbă româneasca
literară,
pe
care şi au insuşit-o
zi de zi, pă
roşind unele expresii
şi
forme
străine
nouă.
Problemele
ardelene
au găsit
un permanent
ecou şi
totdeauna
o permanentă
cunoaştere
a rea
lităţilor locale. In articole de fond
sau in „Pagina
Ardealului",
a
fost
aproape
o identificare
de
fiecare zi cu necesităţile
atât de
multiple pe care noua viaţă
tomânească
le uneu stăi uitor şi de
pretutindeni.
Şi, alături de această
operă
de zidire românească,
Curentul
a lovit cu aceiaşi cutezanţă,
în
streinele concepţii,cari mai turbură
din când in când viaţa
Ardea
lului.
Atitudinea
aceasta
de
fran
chetă, de obiectivitate
şi de cu
rajoasă desbatere
a
problemelor
a plăcut aici, în Ardeal,
unde
s'a moştenit un cult al
dreptăţii,
din neamuri când aceasta
drep
tate nu se da Românului.
Iată
dece Curentul a pătruns în stra
turile ardelene şi este aici
între
cele mai cetite
ziare.
Când se va înregistra odată, de
cronicarul
vremilor,
opera
de
unificare sufletească
a zilelor de
azi, la loc de cinste
fi-va
şi
munca dăruită din inimă de către
aceia care au contribuit,
zi de
zi, la această
acţiune
frumoasă
şi de bine prin coloanele
Curen
tului.
„Românul"
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Tribuna liberă*
Despre P a l a t u l Cultural din A r a d
şi d e s p r e a l t e Institution! Publice

Pardon, eu nu mä bat!
„Dacă vei crede de bine
să continui cu atacurile
Dtale... voi afla alte mij
loace mai eficace pentru
apărarea prestigiul meu per
sonal".
(L, Nicht — Răspuns,..
„Aradul" S.-I.-1932.

Aşa îşi sfârşeşte dl director al
Palatului Cultural răspunsul său
la articolul prin care subsemnatul
calm în fond şi academic în formă,
aduceam în discuţie publică ches
tiunea Palatului Cultural
din
Arad şi arătam „concepţia gre
şită' care prezidează la actuala
lui conducere.
!

Dl Director avea tot d eptul
să arate că greşită este concep
ţia mea şi nu a dsale, să invoace
exemple şi mărturii în favorul te
zei dsale, să continuie sau să în
chidă discuţia, după propriul său
plac. Să nu ameninţe însă cu
„alte mijloace mai
eficace"...
pentru apărarea... a c u i ? a dsale?
— dar eu nu l-am „atacat" pe
dsa — atunci... a Palatului Cul
tural ? Dar bine, Die Director
Nichi, Palatul Cultural poate fi
apărat prin regulamente sau de
cizii, hotăfîri abuzive sau argu
mente spirituale, în nici un caz
însă prin lovituri de spadă san
înţepătuii de floretă.

Va fi vorba despre directorul
unei instituţiuni pusă la dispozi
ţia publicului — în anumite condiţiuni, fireşte. — Instituţia este
întreţinută şi îngrijită cu banii
cetăţenilor, iar directorul este
plătit dia punga contribuabililor
In aceste condiţiuni eu >unt ce
tăţeanul care plăteş e şi care are
drept de control asupra activităţii
celui plătit. Să ne înţelegem. Nu
vorbesc despre dl Nichi în nici
una din ipostasele sale: civilă
profesională sau comercială. L-aş
jigni personal dacă aş micşora
cu ceva onorabilitatea umană şi
capacitatea intelectuală a Dsale.
In ca/ul acesta ar avea dreptul
la satisfacţii imediate. N am că
derea să apreciez în bine sau în
rău, aptititudmele sale profesio
nale iar despre cele comerciale
n-au decât să se declare clienţii,
nu eu. Am însă dreptul să pun
în discuţie activitatea directoru
lui Nichi, la Palatul Cultural, f ăi à
primejdia de a mă pomeni cu un
vârf de floretă între coaste.

Şi aici chestiunea Nichi ia as
pect general. Am dreptul, cred,
să discut în publ.e, deci şi-n presă,
activitatea oricărui demnitar pub
lie, salariat dm contribuţia cetă
ţenească, şi care n>are un titlu
special cu care şi-a câştigat dem
nitatea.

2>. M. Văieta

C
*
T

d e s p r e

menirea „CJ&emării"
Urmarea din pagina
t-a
însuşiri cari i-au asigurat
existenţa în trecut, cari fac
parte din eul ei colectiv.
Acestea sunt constante-invariabile, cristalizate şi an
corate în firea şi caracterul
ei. Contiinţa naţională,
Mândria ţărăneasca, is
vorâtă din dragostea de
moşie.
Sentimentul ativistic mo
narhic.
Orice idee de realizări,
spre mai bine, trebue să se
interne eze pe aceste 3 î .suşiri fundamentale şi de
neschimbat, ale colectivită
ţii româneşii.
Ditoria „Chemăni" este
ca, ţinând cont de aceasta
stare de fapt, să servescă,
drept avantgardă, partidu
lui naţional-ţăranesc şi ast
fel Tării. Precum în zile
grele acţiunea „Chemarci"
a dat viaţă a partidului,
astfel „Chemarea" renăs
cută, învioreazeprezentul ne
mângâiat şi pregătească vii
torul luminos pentru între
gul neam. Ţină treaza con
ştiinţa naţională în sânul

j elitei noastre intelectuale,
'în cadrele a toromiilor lo
cale, ••—• trebuinţelor de li
căre sunt tinerii, conducă
torii de mâne ai Statului.
Pregătească-se ca, înarmată
cu conştinţe temeinice Ue
drept public, să ş t e adapta
constituţia şi metodele de
guvernare, prin largă, cât
mai
largă descentralizare,
ebrtdte cetăţenească, bunàst re, cultură şi progres social-naţ onal, ale acestui po
por de ţărani.
Şi ţtn.i vie st räve hea cre
dinţă monarhică în sufletul
naţiei, credinţa că ch.-agul
acestui neam, simbolul imi
taţii sale, temelia acţiuni
lor mari, generoase şi cari
ganntează viitorul sa> îşi
are izvorul în ideea mo
narhică
Dar nu prin cuvinte fruniü h-, ci prin acţiuni ho
tărâte, de fiecare zi ş or
ganizate în toail ţ.ira, acţiani vrednice de tineretul
nostru doritor de mai bine,
sa traducă membri „ O v mărei" în fa^te credinţa
lor : Naţie, Ţărănime, Rege !
:

Rubrica ^B»afolo^i«:ă.

O L O A N
BUNULUI,
C R IEŞTI N I

P A r j i i e biserici
Precum fiecare stăpân alt i
cei din f amibe cunosc părţi
sei lor, tot aş î se cuvine, t
care fiu al Bisericii să cui ,
părţile clădi» i> bisericeşti şi
iectele dintr'îi>s*. Dacă nu
noşti, te simţi străin în
iar ciuioscându-le te împrteti
te s i m j ca acasă şi trebuie
simţi ca în casa Tatălui tău
ceresc. Ac<sta este scopul
rilor noastre. E dator fecan
tă şi mama, frate şi soră na>
re, să lămurească aceste
şi celor mici, îi cepând cu
Duminică sau sărbătoare,
îi duce să asculte slujbele
nezeeştj.
Bisericile noasti
azi se zidesc ca în vremea
mai îndepărtată a creştinisn
Deosebirea e numai în pui
materiale sie credincioşilor,
cum a fost în toate timpurile,
de parohia-, sau comuna biseri
scă avea mijloacele trebuind
bisericile se zidiau şi se zides
azi cu următoarele (iei parţipţ
eipak:
\
/. Allarul, partea cea mais •
tä a bisericii, în care se ai
j e i l f i cea fără de sânge a sfii
Cuminecături. Altarul îşi are
mi rea delà sfânta masă, saup:
toi, care se chiamä in primulr
altar. E totodată şi partea cea
însemnat?, care nu poate lipsi
nici o biserică şi biserica fări r
tar nici n'ar mai fi biserică.
2. Naia, sau corabia, sau t
sul este partea a doua a biseri
Ea are mai multe împărţiri sSţpentru unele lucrări din servi;
divine, cât şi pentru sta-ea ; >
dincioşilor, cum sunt: cântar
copii, feciorii, bărbaţii, fittWî
femeile căsătorite. Împărţirile a ;
tea ale năii pentru feluritele s ;
ale ascultătorilor din biserică
fost şi în cele mai vechi timp
Ele şi au avut şi îşi au şi azi
meiuri adânci şi pentru ca săvi
şirea slujbeloi să fie ascultatăţ
văzuta de toţi din biserică, i
şi pentru ca liniştea lăuntrică,!
credincioşilor să nu fie tulbura
3. Tinda, sau pronaosul ei
partét a treia a bisericii. Cele ii
mul.'e biserici de azi nu au at
asti parte în felul cum o -v|
cele vechi, ci e — aşa zicând;
micşoraţi*. De fapt azi numim ti
dă puţinul loc de sub
furnii
Dar nici în vechime nu era r|
mare tinda bisericilor mici di
sate, iar de altă parte şi azil
mare tinda în bisericile, ai cătf
credincioşi pot să o facă. Tina
era Io-hjI unde stăteau păgânii
cari se pregă iau să primească/:
văţăturile creştinismului. T o t tó
se aşezau cerşitorii, cari aşteptai
mila c l o r e intrau
în biserk
prin tinda.

„ E r o s C r ă i ş o r u l " , Cluf. Om deri de asamblu, orgoliu, pn sbidornic de a fi o autoriiate, te ţie. Foarte energică, dispusa spre
crezi practic şi inteligent. Eşti un răutate şi ură, intuiţie pulernică.
om, cu ctva simţ muzical. Putere Foarte schimbăcioasă, fără răb
Dta eşti, cred. stimate Coleg,
dare judecată clară. Inteligenţa
de viaţă, fluctuant ştii să fii fo
un „spiritus rector" al acestei
lositor eneigic, cu spoială de şti desvoltată. Respecta proprietatea
altora.
instituţiuni culturale şi nu un in
Dl Nichi mărturiseşte că la di
inţă, zgârcit.
Perversitate, spirit de domi
P o p i l i u E . A r a d . Pedanterie,
tendent sau paznic care se re recţia Palatului Cnltural 1-a adus
naţie,
iniţiativă, preemţie, vani
prea
te
judeci,
materialist,
muliă
pede la bâtă sau pistol la cea „invitarea unanimă a intelectua
tate, nuanţă fină de idealkm
fantezie
Fire
uşoară,
slăbiciune
nui neînsemnată lovitură în uşa Iilor români din Arad". Când?
de caracter, ipocondrie, nehotă caracter fals.
ei principală.
Acum v r e o 12 anii Hei, dar câte
Trimiteţi într'nn p i c împre
râre, — îngăduitor, inteligenţă.
Am adus în discuţie publică nu se pot s himbi în 12 ani! In Puţin nervos, afemeiat, visător, ună cu c u p o n u l de mai jos şi
rostul Palatului Cultural şi cu el, primul rând simpatiile intelectua multe şanse de reuşită. Nu ai un 10 lei timbre fiscale, 10 rânduri
concepţia actualei direcţii în con lilor români din Arad. De care crez, ideal, — pentru care să scrise, din memorie, cu cerneală,
pe hârtie neliniată, împreună cu
Dl Nichi trebuie să ţină seama lupţi să-1 realizez în viaţă.
ducerea lui.
arătarea sexn'ui şi vârstei apro
A
r
a
d
.
P
r
i
m
a
d
o
n
a
.
Z
.
A»
Dl Nichi şi-mparte răspunsul pentrucâ Dsa este în fruntea Pa
Iubire de fast, generozitate,ve- ximativ a Dv. sau a persoanei al
in capitole: în cel dintâi mă pune latului Culturii nu pe bază vre
cărei caracter doriţi să-1 cunoaş
teţi şi veţi primi o anaiiză pub
în contradicţie cu dsa (acesta îmi unui concurs public, sau a vre
lic -tă în această rubrică sau prin
pare a fi drumjl polemicei ono unei diplome eliberată de v r e o
functiune de simpatiile sau trau*
poştă, dacă trimiteţi timbre fis
rabile) şi sfârşeşte cu un citat la „înaltă academie de studii de di
formările de mentalitate ale aces cale î'% valoare de 2 0 lei.
tin; în »1 doilea vrea să mă pună rectori de palate culturale" ci
Analiza va fi amânuţifâ şi pre
tei opinii publice.
în contradicţie cu mine însumi tocmai pe baza simpatiei intelec
Când nu calci în mod flagrant cisă, cu cele mai bune sfaturi
(interpretează greşit o şedinţă de tualilor români din Arad...
şi indicatiuni, pentru viitor, ce
legea — îa care caz te aşteaptă
comitet şi o greşală de corec
Pot scruta activitatea tuturor in- alte sancţiuni, — actele ţi le vii cor fi de mare folos în vieată
Adresaţi vă red eţiei ziarului
tură) şi sfârşeşte tot cu un citat stituţiunilor publice şi a condu, scrutează opinia -publică. Eu fac
Str. Atexandri
6
latin; în sfârşit de încheiere, is- cătorilor lor, pot critica blamând
parte din această opinie publice.
buteşte să se pună în contra sau lăudând aceasta activitate şi
Cupon pentru
grafologie
In discuţia deschisă de mine nu
dicţie cu propria dsale activitate nimeni n-are dreptul să-mi cea.à
sunt de rea credinţă şi nici nu
cuMuralá — şi sfârşeşte cu ...in satisfacţie personală decât în două
„Românul"
urmăresc vre-un interes personal.
vocarea altor „mijloace mai efi cazuri:
Vreau lumina! Cui îi e frică de
cace" (aş fi suportat chiar şi pe
Altădată vom lua aceste pârf
a. Când s'ar dovedi că sunt de lumina, fugă de ea. Cine crede
una câte una, arătând obiecte!
al treilea ci*at latin, de ar fi lip vădita rea credhiţă şi falsitate în
că e pus într'o falsă lumină —
din ele si rostul acestora. Aci mi
sit această nouă muză !)
atacurile n u l e ;
să-mi răspundă curagios şi cins
spunem câteva cuvinte despre firi
Familia SPĂTARII)
b Când s'ar constata că sunt tit. Cinstit şi curagios voiu reçu
Mărturisesc că niei eu
„nu
da bisericilor de azi. Păgâni, cai
aduce viile mulţumiri
aderez la continuarea" polemicei, interesat personal.,.
să s-- p-egatcască pentru încreştî
noaste greşeai.», îi voiu da re
rudelor, prietenilor şi
nare, nu avem. Au rămas, ml
Pen'rucă numai în aceste două paraţia ceruta, Dar aşa. . eu să
«üb astfel de auspicii. Nu cunosc
tuturor cunoscuţilor,
alei h oraşe, în tinda bisericii
nici scrima nici boxul şi nici cazuri critica mea ar urmări alt te întreb cu n merg lucrurile la
cari au l a t parte prin
numai cerşitorii, Adecă totuşimij
n-am intenţia să le „aprofundez" ceva decât interesul general.
Dta, şi Dia să-mi arăţi delà dis
stau şi alţii. Stau cei cari intri
prezenţa 1er sau p r n
de-aici înainte.
In toate celelalte cazuri, 'Tima tanţă mânecile suflecate, pe mo
în biserică numai pe câteva mim
scris, la marea durere
te şi m ii mult din curiozitate,»,
Chestiunea Palat lui Cultural rul — care n-a fost născut pri tiv că te-am insultat, — merci.
ce a suferit
prin
vadă cu ochii trupeşti, iar nu ţ
rămâne însă deschisă. Voiu trata-o m a r , Prefectul — care nu i ab
pierderea prea iubitu
Ţin să se ştie odată penti u
cu cei sufleteşti. Si aceasta este
cu toată obiectivitatea în articole solventul nici unei şcoli speciale
lui soţ şi t a ă Valetotdeauna nu numai de maeştri
un fel de cerşitorie. S u chiar u|
sporadice sau în serie, când îmi de prefecţi, — consilierul jude
fel de păgânism, care însă nu st!
riu Spătariu.
de luptă dar chiar de cei cari
va veni mie bine, şi dacă în ţean sau directorul de instituţiune
pregăteşte de îucreştinare, ci por-,
n-au văzut armă decât la parăneşte spre descreştinare. — Tu,;
treacăt voiu atinge şi pe actua —- cari n«au moştenit prin testa
zile militare . eu nu mă boi
creştine, cum intri în biserică,
lul director al Palatului, să nu se ment demnitatea delà vre-® rudă
discut.
cum te simţi în biserică ? Cerşisupere
colegul
meu dl
L. din America — sunt şi rămân în
tor, păgân sau ca un fiu cuviin>
Al. C o n s t a n t i n . e s cu.
Nichi.
posturile lor reprezentanţi vre
cios în casa Tatălui tău celui ceresc?
melnici ai opiniei publice, şi în 'Penlru acele publicate aici, redacţia nu
ia nici o răspundere.
F. C.
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Spre a încuraja c r e ş t e r e a de vite ş i spre a
se i n t e n s i f i c a ş i m a i mult e x p o r t u l s e înfiin
ţ e a z ă u nnou sindicat..

impunere

Pag.

O recetă pentru curăţirea
Aradului de zăpadă în viitor.
— Cum s ă evităm accidentele ş l s ă asigurăm
circulaţia veciculelor. —

Am cumpătai
o declaraţie de
impunere, a 2 lei, pentru a-mi
Harnicii noştri consilieri mu rile ferată încă s'au închis, aceasta
Văzându-se frumoasele rezul
taxe de inseriere şi nici taxe de nicipali vor fi crezând că cuînchidere a linilor c.f.r. însă s'a
exercita un drept civic,
vezi
Doamne şi aceasta
e un drept täte pe cari le-a obţinut sindica membru.
topirea zăpezii ce a căzut din bel 'n*âmplat pe câmp, unde nu era
Dar fiind că adunarea generală de şug în t oaptea de Revelion, s'a
să contribui cu punga la uşura lizarea exportatorilor şi crescăto
cu putinţă o imediată înlăturare
rea statului dătător de pâine, că rilor de vite în tară, autorităţile constituire se va convoca pe una sfârşit şi cu iarna şi, de acum au a zepezu. Un municipiu ca Ara
e cu sau fără timbru, să nu te iuperioare şt exponenţii expor din zilele săptămânii viitoare, ag să se întoarcă rândunelele şi să dul, oraş cu 77.000 locuitori, însă,
privească,
— care devine
obli tului din Arad au luat iniţiativa ricultorii cari doresc să intre — dea mugurii.
va trebui să fie pregătit ca pentiu
gaţie numai când fiscul te va fi de a înfiinţa şi aici t u Sindicat şi noi îi îndemnăm sa facă ace
orice
cazuri de intepestaţii, întoc
N'ar fi rău. Numai că şi har
creşterei ra asta •— în sindicat vor senina
constatai de bun subiect
impo- pentru încurajarea
nicii noştri consilitri municipali mai cum e pregătit pentru cazuri
sabil. Fiscul, la aceasta
consta ţionale a vitelor şi exportului de liste, prin cari declara că doresc
de accidente, inundaţii şi incendiu.
să intre î i sindicatul ce se înfi o ştiu ca ne găsim tocmai în toiul
proaspătă.
tare, îţi cere să i mărturiseşti cu vite şi carne
Nu
se pot cauza pagube unii
iernei şi în fiecare moment ne
sinceritate tot de ce te bucuri, —
Judeţul Aradului aztăzi deve inţează, vor face acest în faţa
populaţii
atât de mari precum
Dutem aştepta să se bată din nou
să-ţi puni mâna pe partea
unde-ţi nit judeţ de frontieră, cu aba unui notar public sau judecători
nki
însuşi
oraşului, numai pensfinţii din cer cu pernele şi să ni
bate inima, dacă-ţi mai bate, şi toare moderne şi cu agricultorii şi vor binevoi a trimite un de
le baricadeze arterele principale irucă nu s'a prevăzut înzepezirea.
tu biet contribuabil
îţi vei căuta harnici este predes'inat să fielegat al lor la Arad sau vor tride c i r ; ; i l 4 c , din care cauză apoi
De teamă că şi alte ninsor ne
inima la tâmple, unde te-au apu premergător în viaţa economică m te listele pe adresa dlui prof.
să
sufere
întregul
oraş
şi
să
ni
vor
g a s ' tot atât de nepregă
Ilie Ardelean,
delà Şcoala Co
cat sudorile reci şi se
'ncoardă a ţării. Aşf zarea sa în cel mai
se
fractureze
picioarele
până,
mu
tiţi
şi
înterziaţi în măsuri ca cea
Superioară
din Arad,
artera, de numai că nu plezneşte, apropiat punct de pieţele consu mercială
nicipiul,
întru
târziu
abea,
va
pu
dtntâia, credem că e consult şi
şi vei lua un condei,
ie aşezi matoare şi în special de Viena, a Piaţa Xenopol No 1. Üsa se \ a
tea mobili* i întregul aparat de bine să atragem atenţiunea con
îngriji
ca
cei
semnaţi
în
liste
să
frumiije
Ia biroul tău sau ladeterminat pe factorii negoţului
ducerii oraşului, asupra acestui
fie înscr şi de membri în sindicat. curăţire a zăpezii.
masa de frământat
aluat ce o cu animale şi carne să se gânde
lucru
de a fi pregătită si pentru
Credem că este inutil să ara
căpătaşi
delà soacra
dumitale a*că la o organizare a crescăto
Drept e cá numd odată ne-am
altele
noui
înzepeziri. Nu
—zis sc. fie. Dumnezeu s'o ierte,— rilor. Acest lucru este menit s-àl iám care sunt avantagiile funcţi văzut troenite străzile şi ne-a fos
ştim
dacă
primăria
a luat măsu
şi, şi, vei tuşi una, şi iară vei facă, în primul rând, sindicatul, onării unui sindicat in Arad. Este destul ca să tragem toate învăţă
rile de pieintimpinare. dar dacă
tuşi, pană ţi ai făcut-o
declara în organizare, ş'apoi cooperativele suficient să arătăm că sindicatele turile şi pagubele din dispoziţia
le-a
luat o felicităm, dacă nu,
urmăresc eliminarea din comerţul de curăţire anevoioasă şi nevenită
(ia toată, delà alfa pân'la zet.
ce se vor înfiinţa în diferitele
atunci
să le ia.
cu aiimale a atător samsari, cari la timp. Am văzut atunci cum se
Li capătul declaraţiei vei pune comune.
toţi la rând urmăresc câştiguri în periclitează viaţa celor cari circulă
Receta ce am putea-o da, încă
Potrivit legii sindicatelor mem
semnătura,
aşa cum cel de sus
paguba crescătorilor. Prin sindicat ru autobuze şi automobile, cum de acum ar fi aceasta: şomerii să
te'nvaţâ, sau nu mai pui nici o bri acestora vor fi exportatorii crescătorul aju ige în direct con
se tae dintr'odată orice comuni fie încă de pe acum împărţiţi pe
semnătură,
să nu te mai ştie de animale, crescătorii şi persoane tact cu exportatorul, se orientază
caţie cu cartierele deJa periferie grupări, pe străzi şi pe cartiere
nici cel de sus. Numai la „da cari se ocupă intens şi cu suces precis asupra pieţei: cunoaşte ne
şi cum, dintr'odată încetează pul până la periferie, aşa — cum s'a
de această problemă.
tele statistice" să iai seama, pen
voile pieţei consumatoare şi pre sul reguht al unei circulaţii oră
procedat în urma,
dar prea
/ruci acestea te vor da gata şiţi
Agricultorii
crescători
de ani- ţul pe care îl oferă. Este, în con
şeneşti. Drept e, deasemenea, că târziu şi cu omitirea cartierelor
vor mări capacitatea
de plată, maie nu vor avea nici o sarcină secinţă, ferit de mijlocitorii prea
mărginaşe oraşului. Şomerul să
în toată ţara a nins şi că drumu
Şi de ar fi să răspunzi că in sindicat, ei nu vor plăti
nici mulţi cari îl păgubesc.
ştie încă din momentul întocmirii
unde stai, scrie că „stai" prost, '
grupării din care face parte că
că locueşti intr'un butoi, ca Dia- j
T r i b u n a l u l d i n T i m i ş o a r a a 1932 cu timbru fiîcal rotunjit la ia dimineaţa zilei imediat urmă
gene, că ziua la ameazi
cauţi \ T e a t r u l
Naţional din
toare căderii de zăpadă să se pre
b (cinci) Lei.
cu felinarul in mână pe adevă
desbătut M'ercuri în 13 ianuarie
Cluj
Atragem atenţiunea celor inte zinte la primărie sub urmările de
ratul contribuabil
care să-ţi ţină
procesul advocaţilor Dante Gher
va reprezenta
resaţi, comercianţi,
industriaşi a i se retrage ajutoarele. Aceste
hcul, că singurul
mobilier
îţi
man şi Aurel Cucuie din Arad,
Vineri, o r a 9 seara, piesele
etc. ca cel mai târziu până la 1 grupări puse apoi numai decât
este an cui, un biet cuiş'o
sfoară,
învinuiţi în privară anului trecut,
„O noapte furtunoasă" şi de către soţia unui cârciumar Februarie 1932, să perzinte la în acţiune, întâi pe liniile pe unde
că servitor ai numai unul, pe
Leonida fuţo cu Szabo din Arad că a r fi obţinut Administraţia Financiară Secţia circulă autobuzele, vor putea fără
duhovnicul
din sat, pe care îl „Conu
mari greutăţi şi fără să întrebu
de Caragiaie. de la ea o intabulare pe nedrept. Timbrului registrele susamintite,
aştepţi cu nerăbdare
să-ţi sar- reacţiunea,,
pentru a se putea complecta pe inţeze târnăcoape, ci numai mă
veascâ
prohodul,
că. ferite-ar Bilete I a Librăria Dicesană.
De partea apărării au pledat
filele f«dosi te delà î Ianuarie turi şi lopeţi, să curate străzile
Dumnezeu de ei, nici nu vrei să
numeroşi advocaţi din Timişoara,
1932 plusul d ï 50 bani, conform cu circulaţie mare, fără a se lăsa
vezi, dar să mai ai şi în famiDr. Nestor Porumb, Botez C.
Legii modificate cu 1 Ianuari- ca zăpada să îngheţe pe loc. In
milie oerceptori,
că nai cal, dar,
Brudariu, Coman apoi d Atena- 193
cazul când caldarâmul nu s'ar
de trebue te prefaci şi 'n măgar, şi
Compkctarea se va face prin putea curaţi perfect diir cauza că
R ă u t ă ţ i m i c i p e n t r u si ade dm Arad şi D r . Vsiliu
în orice
patruped,
chiar şi de
din Cluj cari au asistat pe cole viză, eliberânduse chitanţe.
derii continue de zăpadă, trecăcel care 'mpunge, că pentru tre
Cei ce nu se vor conforma
gii lor delà Arad.
torile să fie presărate cu rumeguş
buinţele
profesionale
ai o sin
Reprezentantul Ministerului dispoziţiunilor de nun sus, se vor sau năsip. Aceasta s'ar putea face
de Ai. NEGURA
gură trăsură: picioarele
cari,să
publik, lăsând in apre-cierea amenda cu de cinci ori taxa de şi la colţurile de stradă, pentru
racele, abea de se mai trag, că
Tribunalului constatarea culpa timbru, conform Ait. 84 din Lee a se eviţi eventualele răsturnări
automobil
n'ai, dar ai benzina
bilităţii sau a neculpabilităţiii gea Timbrului.
D-lui
de automobile prin alunecare si
să-ţi dai foc, că ai in sarcină o
advocaţilor. Tribunalul compus
d r . IV. L u p u
Primăria comunei Chişineu Criş. deasemenea şi pe străzile cobo
familie
hemăsită
care-ţi
roade
din d. Preşedinte Lupan şi jud.
râtoare pentru a se uşuraînfrâuare,
Nr. 1 JlO/1931.
urechile, o soţie care te dă de Era şl natural, ce-a făcut el!
Hiotti, după 2 minute de deli
vehiculelor de ori ce tracţiune.
P u b l i c a ţ i u n e .
partea stângă,
o soacra
-•- ah,
y gestul, priceput i a fost, în urmă;
berare, declară nevinovaţi pe
soacrele,
care-ţi macină
zi
Primăria comunei Chişineu Criş
Un lup, ou se preface intr'un miel.
advocaţii Dr. Dante Gherman şi
Ca un stimulent al posibilităţii
lele şi, aşa, mai
departe.
Ca ti devina element de turmă!
Aurel Cuciuc, absolvându-i de va ţinea in ziua de 2 3 Ianuarie de câştig, plata pentru lucrările
1932 orele 10 a. rn. licitaţie pub
orice vinovăţia.
Dar, drag contribuabil,
să na _
de curăţire să nu se facă cu ziua,
lică pentru dare in inireprindee
care cumva să dea peste
tine
Sentinţa a rămas definitivă.
ci după porţiunile de străzi cu
a curăţitului pieţei comunei şi
dracul,
să declari
ce faci
răţite, —după sistemul acord, —
târgului de vite pe 1.932 conform
D-lor
noaptea,
ce mănânci
Dumineca
determinându-se fiecărei grupări
Briciuri, foarfeci şi totfelul de dispoziţiunilor Legei Contabili* porţiunea de strada, în lungime
N. ' o r g a ş i C.
la ameazi, că eşti
ministeriabil,
mărfuri de oţel cu preţuri mo taţii publice — in localul Primă ce trebue curăţată în o singură
Argetoiauu
că ai rudenii simandicoase,
că
riei comunal.
derate se află la firma
nu eşti înscris între şomeri sau
zi. Altfel aceste lucrări nu se vor
Chişineu Criş, la A Iau. 1932.
Când totu dtveni-va ..fapt istoric"
că eşti carnivor. Nu! Spune aşa:
termina nie' la sf. Gheorghe.
Primăria comunei.
Oe ei se va vorbi ca de un duel..,
eu En, En, fac pe dracu 'n patru
Aplicând un sistem ca acesta,
Aşa cum astăzi, de vorbeşti, de Yorlk, cuţîi«*r şi a s c u ţ i t o r
s'ajung la o lulea de frunze de
vom da dovezi de caracterul oci.
Nu poţi sä n'aduci vorba,,, de Hamlet!
bagrini, feri-m'ar
sfântu,
înghiARAD. Piaţa Avram lancu 21
dental al oraşului şi nu se va
tă-ma pământu'
dacă
mai am
mai auzi nici un murmur de neUnui p r i m a r „ M e d i c d e
ceva mobilier afară, de, cum am
satisfacţie sau de supărare din
copii"
zis — un cui, un biet cui şi un
partea locuitorilor din Arad.—
1. Toate registrele jurnal şi
cofetăria
ştreang şi drept imobil,
coi ochi
Primaru-i medic de copii,
Cu
puţină bună — voinţă şi cu
Regele
Inventar, cari până Ja 1 Ianuarie A R A D , B u l .
imobili privind cu jind la lună
O ştiu şi eu şi tu o ştii!
energie se va putea înlăîura un
Ferdinand 3 .
1932 w fost timbrate pe file cu
ţi la stele şi la amare
zilele
De aceea! pe la primărie,
Lei 4,50 conform Art. 4 & 19 recomandă on. public produse inconvenient care uşor ar putta
nele, ca vai de ele...
Nu-i Doamne Sfinte, cine ştie... din Legea Timbrului, se vor tim de cofetărie delicate cu preţ p i l i c i t a vieţi.
Cá-auzi şi de-o., copiliera !
bra cu începere delà 1 Ianuarie
moderat,
Un a r ă d a n
(

oameni m a r i

f
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Hag. 4 .

Religia,toiserice*şi
Marxismul.
Urmare

dela
trecut

numărul

Duminecă

17 Ianuarie 1932

Teatrale
Doua reprezentaţii „Cereui'
şi „ A n a Karenin-

sufletului lipsit ce apărare al po
In o singura săptămână, Ara
porului de rând, cu o
clarificare, dul avuse consecutiv două repre
Ca şi căni a* fi existat vi'odată ce nu mai vrea s1 suporte itiiu- zentaţu teatrale româneţli: foi,
14 cor., hâtrul naţional d.n Cluj
în lumea aceasta o reliai.' fără nerecnl F geodelor, nici crepuscu
a reprezentat comedia „Cercul"
biserică! Simple spelulaţiuri filo lul romaniisinulai şi nici o nehu- in 3 acte de S o m o s é t Maugham.
zofice despre fii ţele singuratice, losistate a-basmului, o clarificare Deşi în faţa unui public puţin,
supranaturale şi actuale, pot fi ce luminează, însă, în toate adân a stalului aproape gol şi a lojelor
h tuşi
„chestiuni private" singur* leligie cimile cu lumina ei rcveletoare a complect goale, arfijtii
ne-au
dat
un
joc
aJmirebil.
Piesa
ppzitivă, însă c re uneşte cea nui unui materialism rece, ce îţi fură
găsi în dnii N. Dirnitru, I. Tâlmare mulţime a omenirci înti'o ochii şi îti îngheaţă inima, a cărei van, N. Neamţu-Ottoi:el, I. Vancredinţă şi întru'n ri , este un ce intensitate te îngrozeşte şi te în ciu şi în dnele Olimpia Bârsan,
comun şi biserica. A ataca biseri vaţă s2 înţelegi amărăciunea cti- Athena Dumitrescu şi Victoria
ca, fără ca religiei sá i se atingă vântu ui „cunoaştere". Ei forntu- Dimitriu nişte interpeţi remarcaun fir de păr, este o născocire ează programul pirtidului, în care b li. Cauza lipsirii publicului dela
teatru o vedem în întâ ziata anun
sireată a politici maixistă' cu care se evi ienţiază lupta de clasă.
ţare a p esti precum şi că publi
poate impună ere Jincioşilor săi do
Fu nu năzuesc atinsei ea nici cul care frecventează tcitrul ro
partid însă nu va ajunge niciodată unui onor politic, şi dt.c3 ar fi să mânesc se pregătise pentru piesa
In atenţia
cititori
D. Ionescu-Siseşti, minis la scopul urmărit cu credincioşi' năzuesc vr'udnă, n'aş vrea, 11 nici „Ana Karen in" anunţată cu o
înainte ş'apot — doamne
lor noştri
ţărani! trul agriculturii îşi menţine bisericii. Ch'ar şi acele elemente un ca?, să fiu în pielea oreârui lună
—
şi
criza
asta te opreşte să vezi
dem is i a, asupra càre a tinere ale spiritualităţii evanghe condu :ator sl proletariatului.
două repr. zentajii unu după o!aHă,
Dat fiind faptul, că pre se va hotărî după reveni- lice, catolice şi ortodoxe, cari sunt
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In ziua următoare, Vineri, 15
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distrug intăriturile orpinei morale
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toşi, este doar aceia, că unii zic;
áS cnvinte, taxă fixă 5 0 Lei. scădere.
ge niueni fără pedeapsă, toate terpretat cu un puternic talent
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săptămânal,
al soţiei şi în acelaş timp al a« C e a m a i m a r e a t r a c ţ i e pentru a fi câş igát", apoi, mar
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ctilalţi
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P R I M Ă R I E I care a r e Ioc
catastrofa va fi trecut se vor fixa a Anei Kaienin soţia ministrului
S a m i t ă t a 23 I a n u a r i e 1 9 3 * mttoda marxistă şi ateismul vine zăgazuri şi stavile mai întărite ca C o i t e Karenin şi mama copilaşu
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dtla'sine. Diferenţii este fára im
lui Sergiu cu Căpit. Contele
o r e l e 9 ' s e a r a în s a l o a n e l e ,
cele
anterioare.
18 — Luni
portanţă'
Wronsky şi se dese \ urseşte în
PALATULUI PREFECTU
Distrugătorii or dinei sunt totdea amorul ce se n ^ t e intre ei pentru
19 — Marţi
RE!
aranjat det „Biroul
Principalul rămâne pentru tot una şi distrugătorii libertăţiia se termina cu o prăbuşire
20 — Miercuri
C e n l r a l p e n t r u a s i s t e n f a deauna: lupta de nimicire a tot
spirituală
şi morală ce p.ovoacă
Coriolan
Bărbat.
21 — Joi
Ş O M E R I L O R " c u concura ce este tradiţie şi autoritäre.
în amantă remuşcorra de a şi fi
22 — Vineri
părăsit soţul, pe ministrul Conte
suit A u t o r i t ă ţ i l o r si a l tu*
Noi oamenii inteligenţei bur
23 — Sâmbătă
Karenin (d. Petre Struza) şi fiul
turor Socielafilor de bine
AVIZ I.
gheze, cari nu considerăm la nici
Duminecă
ei S»rgiu (Dş. Coca Mia) la cari
24
facere locale.
In conformitate cu ordinul Miü, s'ar întoarce dacă n'ar iubi prea
un caz tot ce ni se dă la m-nă
de Finanţe No. 322723 din 14 mult pe bărbatul de lăngă ea-şi
Duminecă a avut loc în cadre
de sfânt şi tot ce d j ce spre pu
Decembrie 1926 se invită to'i tulburarea de a se vedea în urmă
I). Dr. Pop Valeriu, ministrul
solemne şi în prezenţa unei mari
tere de necontrohbii, vedem so- propietariiCafenelelor.restauranie
mulţimi, imormântarea
defunctu Ardealului a fost numit ministru cial-democraţia stagnănd met eu lor, berăriilor, şcoalelor ac d*ns dispreţuită de o societate care o
admirase şi părăsită de Wronsky
lui ministru de justiţie
Constan de justiţie în locul decedatului C. într'o situaţie dificia'ă. Noi laşi altor locale unde este muzică amantul ei pe care n'a încetat
tin HamangiuDapâ
serviciul Hamangiu.
nici un caz nu suntem conserva" că până la 31 Ian. 1932 să de să-1 iubească nici n'uici când,
Gazetele din Capitala pretindă tivi în înţelesul de partid al cu pună la percepţia respectivă dec
Divin oficiat
la Biserica
Dom
ic-.sta, dă cele diatâi semne de
infidelitate şi de lăcta!;-. Problema
niţa Balaşa
au luat
cuvântul şti, că Ministerul Ardealului va vântului ci, simplaminte. nu voim laraţiunea care v&cuprinde urmă
luptei intre iub rea de m«mă şi
rămânea vacant, din cauză buge să ne pierdem terenul de sub pi toarele:
numeroşi
oratori.
amor îşi găseşte desltgarea f i ală
1.
Numele
proprietarului
(ex
tară, ori se va transforma în sub cioare! In Anglia, unde poţi fi
sguduitoare pentru spectator, in
ploatatorului)
Şase indivizi încercând s ă secretariat de stat.
sinucidere; Ana Karenin s'aruncă
socialist fără ca să fi înhămat în
2. Felul localului şi dacă e per
treacă Nistrul pela Soroça,
sub trenul cu care i se duce aman
tagma luptei de clasa, unde de manent sau temporar
spre Rus'a, au fost obser
tul.
S o c i e t a t e a P r i n c i p e l e exemplu e un lucru de toate zi
3. Strada şi No. casei
vaţi de grănicerii români şi M i r c e a din A r a d aduce lele descinderea ur.ei şedinţa fo
t. Felul muzteei, orchestrei sau
Ce atn putea spune ia general
fiindcă ei la somaţiunea l e  vii mulţumiri tuturor cari cialiste cu o rugăciune, este pen spectacolului
despre interpretarea acestei drame?
5. Impozitele fisc le ce plăteşte, Respiraţiile oprite la fiecare sce
g a l ă nu s a u oprit grănicerii participând la balul costu
tru intelectuali cu mult mai uşor
6. Chir a şi cheltuel.ie r.ilnice nă, privirile înlăcrimate şi fur
au tras asupra lor, omorân- mat al copiilor, ţinut la 6 a gă-ii modalitatea noei apropieri
tuna de aplauze a publicului care
du-i pe loc. Ei erau comu cor. în sala Hotelului Cen comode faţă de partidele munci ce au,
a erupt spontan după fiecare set
7.
Semnătura
nişti ovrei din Soroca şi tral, au contribuit astfel la toreşti, La noi e cu totul altcum.
sunt de o mai mare elocvenţa
Notăm că cei ce nu v o r face
voiau s ă fugă în Rusia. S'a fondul de sprijinire a copii Şi tocmai fiindcă este altcum, de
pentru valoarea piesei şi a talen
declaraţiunca în termen, vor fi
tului fiecărui setor. Atât Dş,
ordonat o severă anchetă.
lor şi mamelor.
consideraţi
ca
contravenienţi
şi
aceia e aşa de greu a crede, că»
Tanti Be-e-cu în rolul soţiei !ur
intelectualii burghezi, csri ia noi amendaţi conto, m legi'.
A ' k i d tvici Stiva fratele Anei
D. prof. Iorga, afirmative ar
Karenin,
Medinée Ş-b-n (contesa
luptă sub flamura românotnarxisi
A. VISE 11.
fi declarat, cá jurnalul Consiliu
Miagkii:'), Dn-i Anicuţa Cârje
mului şi-au putut abandona aşa
lui da miniştri relativ la reduce
In conformitatea cu ordinul (prinţesa Serbatzky), dna A. Ser
de uşor tr-.cutul lor social şi spi
de jos, prăvă
rea pensiilor, va fi scos din vi
Ministerului de Finanţe No. 1 2 0 0 / bin (KU»y), D i a S. Ad ima, S.
lie, restaurant, terasă d e vară, ritual, pe cum o afişează cu atăta 1929 se invită toţi pro netarii Mc îianu, Nelly C-tintscu, cât şi
goare.
cârciumă, fabrică de sifon cu fünfa<onandä l : toate răspântiile
dnii Petre
Stürza (s ţul Anei
automobililor (afară de auto taxi
Karmin), Mielu Ct-siu (amantul
TRADIŢIONALUL B A L cos aranjamentele necesare, camere socialiste. Eu nu voesc să calom
şi camioane) să depună pană la <Vnei K.) M, Nichita
(fratele
tumat (costume naţionale) al R e - de hotel cu aranjament (perini, niez pe nimeni, însă dela actşti
31 Ian. 1932 la percepţia respec Anei K \ . R. Bourear.u, E. Obreja
plapoame,
albituri,
etc.)
gheţar
cu
uniunei Femeilor Române din
oameni aud totdeauna stiucurânghiaţă, pivniţi, magazii, 3 camere
tiva declaraţiunile car' vor cup şi ceilalţi, fiecaie în parte, până
Arad va fi la 1 Februarie 1932. pentru locuit, bucătărie instalata, du-se câte un tou faU. F.i sun»
şi în rolurile mai puţin mari, au
rinde:
Totodată societatea românească o grădină mare, G u r b a » P e t r a . aceia, care declară război vechilor
fost la înălţime. Dş. Coca Mia
1. Numele proprietarului
este invitată la acest bal. Daca
aşezeminte s o c i a l . Fi <unt ultra2. Marca si tipul automobilului iu r o M Uri Sergiu, fiul Anti Ka
A t e n ţ i u n e ! Dnii abonaţi sunt republicsnü: Jos cu ce aparţine
renin, a fost dulce. Au fost deadin greşală un intelectual român
şi dacă e in his sau deschis
rug«ţi a ne comunica schimbarea
semenea de buni Dna Anicuţa
3. Greutatea
n'a primit invitaţie să se consi
istoriei! Ei sunt predicator i unej
Vlădicescu în rolul matronei, d.
adresei precum şi orice nemulţu
4 No. de circulaţie
dere invitat pc aceasta cale or mire privitoare la primirea nere noui dreptăţi, a unei noui morale
C. Bottez în rolul ordonanţei lui
Ntdcclararea automobilului va
poate avea delà secretara Rcun. gulată a gazetei.
şi a unei estetici noui şiscânteieWronsky şi d. T . Botez în rolul
fi ameni ità cu întregul inipozi
lui Matei.
Spectator.
Administraţia ziarului.
D-ra T. Bogdan dir. Int. de fete
toare(?). Ei şe năpustesc asupra
tului.
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