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Cei CUii merg plin gre
şală la adevăr, sunt cei 
înţelepţi; cei cari nu vor 
să iasă din greşală, sunt 
cei nebuni.' 

"Riickert. 
ewyUi 
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un~ Spre noul ideal cultural. /1' 
put 

se l;'iata unei natiu'li este cOfldiţZonctt1 
j~u., de doistoÎ!ricia conduc Marilor ei, cari 
;aSI ştie face selecţiunea mijloac,'lor de lupta 
;:ze in toate împrejuranle. Ar fi fast ridi· 
~ej coL, de O piUă, dacă conducătorii po- I 

iar, litici ai României ar f: Început r(alt'
:ări zarea Uizui progtam cult:lral în [o;l11. 
scă rasboiulut pentm illttegirea neumulu 

şi dacă ar fi PLlS pe planul oI doilea' 
:tIe, aparătoarea armata a ţarii, 
hia Din aast pZlilCt ele vtdel'e am fost 
A norocoşi că partidul IlliţlOl7cl-iiberal, 
de' care a condus destineie lleamillui nostru 

În cele mai greie momente, totdeaUll1l 

md~ a ştiut sa-şi concentreze puterile peiltlu 
înfăptf11rea imediată a acelet probleme, 
care era mai mult reclamata de nu(.'
silăţfle momentan!! a:e vietii na.tlonale. 
Astfel în primii Qfli de dupd răsboiu 
şi indeosebi rn timpul ultimei g(H'frnari 
de patru ani partidul national-liberal 
prin legiferarea reformei eLectorale prin 
realizarea reformei agrare, prin illti'O

ducerea ordinei in toate ch(stiunile eco-

nai 
cei 
lll~ 
:01· 

l·şi 
cru 

" nomiee şi flmmciare, precum şi prin o 
nil, A nţa serie lIllreagă de alte legi a pus fun-
zill d0.171r:n(ul_~JL mni solid pentlll COlZSO-

să lidarea de ordin politic şi economic a 

ce ţarii. 
PenlrftCfl fnsă Tf'farmele ace.~tea să 

cu poată aduce roadele aşteptate şi pen
de tI uea consolidarea ţării să se prefacă 

ill cea mai sigură realitale, este de nea~ 
pa rată trebuinţă o actiune imediata şi 

:ali 

sta 
;ia, 
ura 
er~ 
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riul 
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tati 

,de CEa ma; mare intensitate pentru ri
dicarea poporului nostru la acel nivel 
de cultură, încât sa poată sta cu cinste 
in rândul natiunilor europene. Şi tocmai 
problema aceasta a fost înscrisă în 
fruntea pfogtamului partidului nafi,) 
nal-liberaL,pentru proxima sa guvernalf 
prin cuvântarea ţinută de marele bărbat 
de stat, D-nul Ion 1. C Bră~iaDu cu 
prilejal grandioas!i maniji'statiuni dela 
Bucureşti din 20 Martie a. c. 

lU- Intelectualii noştrii şi in primul rând 
ll~ învăţătorimea şt clerul de pe aceste 
na. plaiuri nu pot ramâ1le indiferenţi jată 
le# de actiunea ce se va Începe pentru rea
a... lizarea acestei probleme, luând o ati
,să. tlJdine hotdrâtă pentru pa! Udul naţio
Iză nal-liberal. Nu pot rCimânea mdiferenţi 
lcă fiindcă cine dinire cei ce au trăit sub 
~x· vechiul ftgim urgisit nu este conştient 
lOd cd numai cultura - naţională şi rf-
ele ligioasă - era sil/gUTa armă de core 
să se putea fOlosi lzealTlul nostrll cu cel 

lel. Jnoi mare efect Impotriva tendinţelaf 
âş· de a ne înstrăina sufleteie, Nu ~ot ră
luI. mânea indiferenţi, jlindcd acum li se 
a va oferi cel mal admÎrabU prilej de 
_ a-şi satisface In mod integral st;tea 

după odevărata culiură naţionalll, eafe 
In provinciile unite cu ţara mamă incd 
nu $l-a eluptat pând acum locul, care 
~st cuvine, faţd de culturile minoTttarc 

- susţlnutt cu toate mijloacele de guver
., nanţii de odlnioard. 

l. o ,Dacă plină la 1918 eram impiedicati 
- 'chiar şi cu forta de a ne adapa la 

;z'I1orut eulmtei nalionale şi dacă chiar 

dela 1918 Încocce aspimtiuniJe cuita
rate nu m:-all putut fi satisfdcute în 
mod ultegral. de acum Îllainte, multu
mită Întelepciunii marilor barbati de 
Stat al Partidului naţional-liberal în 
frllntecu D-Ilul Ion 1 C. Brătictlu, ni se 
punîn vedere cele mai luminoase perspec
tive culturale. Dacă până astăzi pri
veam ca la un ideal îndepărtat şi de 
neajuns timpurile din secoilll al XVlIl
lea, când martirul domnitor Constantin 
Brâncoveanu a facut din Ţara româ
nească un centru cultural, din cart 
radiau binefacerile cu!larei creştine fn 

oricntul Îiitreg, acum putem fi liniştlti. 
ca in cUlâ:rd ni se va da prilejul sa 
facem din România o ţard de model, 
care sa strC:iuccGs:ă şi să lumineze ca 
un soare între cdelalte naţiuni prin 
cI/ltltra, prin mi'raatate şi prin înjlo
r/'ea tuill.10f vtttuţilar patriotice. 

In curând vom vedea cu ochii reali
zimdu-s!! noul idral al Româllilor: 
cOflsol'darea sufletească a ţarii, Ade
rCU/li Parl:duiui naţional-libera/îşi vor 
d$J cu drag to:dă putui!-a lor sufleteasca 
pţ;llfrc1. înfclpillirea cât mai grabnică a 
acttlli ideeI procl,:mat de şeful iubit, 
D /lui Ion, L C. B:'ătianu, 

Un cleric. 

Zece ,t~iai. 
/.ece J1 .. i e:l<' j'ra:lIic'ltl lufuro/" s,;rbă· 

tarilor I1Il,,-sln' l1a/iollale, este o zi $}inhl 
şi măreaţă tie fL'()c"are a ,:.,::tita!/!:'or mo

'Htnie in cursul cJro1~ s'a scris it: .:ariea 
g/orioC/sei !loas!re Istorii, infiintarea ade
văratuilli si ... I I",JIII.1I:,.:a alnl/llire puternică 
şi ca regat. destil/al l!J1ui )Hari', t:iltor 

Dltpă secoli illtU,:ti tie slIft'rinte pentru 
poporul Romall, ill cari ca i'h!lIIeni de o,-i· 

!Jilll! şi credincios bisericei noastre or/odore 
a dai dOPadâ tmuci/aţii de·a r<,şisla' l~ 
toale 1u~!)'iilt' sot'lei, Stn2ns îll/re ,hşmalli 
f Jăclli prob,t de Joc că poah' sii 1IIu,u-ă. 
dar nu {'tie .să fir' i ilfrăII 1, 
, A l'cnit apoi """ca de 1Hiiit<lre şi trlum] 
iIi ,'arc: .:;-fHf1"iţia croÎcif dela 1.\'"18, 1 X5ri 

"! 1 SUri 11 ştiut să rcc/(idi'(lscă ,~i să pue 
jUlldimtentlll Uiwi sia! modern. 

Si lItai t: .. paric poporul R"III(1Il stă ca o 
5Clltl</l'l(I Ht'/Jd'J1'I1:il(1 i/l J!1!e1 per!coIJlIHi, şi 
il! rremc ce ioli I't'cillii ~.li: r,'/I.:;'w i, Sâ;'bi, 
Bltlgal i de .. y,'emcl1lt i~ţ rubia tureli/ui, nea

lIlul iloşlrn trimite". f'ite:.' o\~tiri la iJ;măre, 
Carpaţi şi ;Yf~trll pell/m a spulbera pla
];Llriie uii,'ălilori:'or. Acestea sfOl#ri şi 
5lifi:ri;lle n'au fost iWI/ile, câci dupii l!'pte 
,-ruiei! n.'lIşt'şle prill fulgeră/oarea s,lhie a 
llwrr!;lÎ Rege ('(l,'ol 1 sâ s(arÎwe llitimele 

lalll:wi ce fie pasese tlln;ii pe gd/ şi la 
1881 $ă Îl/ulle prilldl'atele romtlllc ia rau
ţal de regat l Ace:;/e n:01l/cllle de '-'lIlmii/alie tw/iollalS 

, ;~ c~;i :ă, c~'k'n:tr(a=ă rezulta/eie iH:lcpen. 
~ .. mI- 1 ş. j"'8e1lt/a/1'1 1lOaslrt SUllt pra o:1I1rilc 

f IU 1 U Jl .. i.. , . 
~ Dar la obl"l/IlIla comemorare dt' 10 .1[ai 

f 
de ~ici ~:I~olo sti ~~!a ugă o 110:1<1 ltată de 
felIa. manre. VitfJlf. prieir,; şi nadejde, 
Esle conştiinţa TCI'nln:gÎrei flOa.slre naţionale 
În 1Irma marelui ş~ illfricoşatlll,.i rJ~boitl 

i'l care s'ajer-tfil ogilIera/ie Îlltreagă de eroi. 
La aceasta sdrbăloare locul prim şi-l 

revh-.d.:cii biserica lwaslră ot,todoxă tia! io
nalii care a crescut 1'" feluritorii Româlliei 
.11ari, Deci ia ziua de 10 llfa:i toţi fiii 
neallwlui noslru vor prăzllui aceasta dud 
IZa/ia lI.l lei, int,-'un elalt, de iUStifieţire grat~· 
dioasă. De pe culnWe ÎlIsâ/l;;eraie al~ jal
/licilor ttoştri I/llm/i, pam) 1/1 ciÎmviile la~"i .L b ~ 

wlde do,'otall/ii 1I0ş/rl ,5i-ajţ îl1smwat paşii 
şi Iwde odi/mesc sfintele jel"i(e ale "'lorio
stllni lIoslru, rJzbditt, di~ j,;'nicele ~.zlate 
până b casele 1wlilite, infrăţiţi in temeiul 
aceleaşi credinle şi aceluiaşi ideal, poporul 
nostru deodată CIt ]WllIOŞIII (le recunoştÎlI/ă 

pwtnt iubiţii noştri S,weralti, cu aden'irat 
trainic legali de lIcztillfua care şi-a· pus 
i'/I cumpăna vie/odei; e1'oizm:tl, jerifa şi 
dragostea adJncâ de moşie, premăre"te 

memoria acelora cari şi-tllt sacrificat via/a 
pe altarul sCttWpei lloas{re patrii. 

Deci 10 Mai trebllt să fie fUt indemn 
pl'litru inimele ,-omâni'şti şi lin indreptar 
pentru zile de muncă şi cOlIsolîâarea i::bân· 
zilor rJştigale . 

..... !II 
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cari şi până acum mi·au dul con· 
cursul, îi avizez că în apropie

rea podului de peste calea 
ferată, lângă gară, Ho-telul, 
Cafeneaua şi Restau
rantul din nou aranjai, 
sâmbătă se deschide. 

In lot timpul 
mâncări calde 

şi reci, vinuri $neciale 
din podgorii ş( alte bă

uluri, Bere Drecher proa' 
spătă in orice timp cu tapul. 

Serviciul cel mai pune/ual, în 
fiecare seară orcheslru specială 

,-. el. I. Camere· cele mai curate. ;-: 

BARNA ATHANASIE. 
27. -
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g Archilecfi, birou de constructii şi H 
~ .. ! de planuri archilectice ! .. ~ 
~~ pentru zidari. r,:! n Arad. Str. Loc. Ăv. 1. Savu Nr. 9 n 
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:lţ- D~IH ~Oc. "Mormint~le [roil~r 
Ape 1. 

Ca să poată începe o activitate rod
nică, Comitetul h:deţean Arad al So
cietăţlt "Mormintl'le Eroilor căzuţi îil 
Războiu" adresează un călduros apel 
locuitor!lor din !t:deţul Arad, ca să ne 
comunIce: 

1. Orice informatlullÎ relative la os
taşil Îomormântaţi In cimitirt: sau izo
lat pe teritorhll judeţului Arad (loc, 
împrejurările mortii, identitate. stare 
matricolă, etc.) Aceasta indiferent re
ligia, naţionalitatea sau armata din 
care a făcut partt! acel ostaş. Pentru 
acela tnmormântaţi în cimitirul dela 
Mlcălaca, să ni-se comunice reiaţiunl 
cari ne-ar putea ajuta pentru cunoa
şterea locului unde sunt iomormântaţi 
(fndentificare). Orice hlformaţ'uni, ori
cât de Deînsemnate, ne vor fi de un 
mare folos, deoarece fiind perdute re· 
glstrele cJmitirelor, dorim să le refa· 
cem. In afară de ac~asta operaţiunile 
de exhumare, ceniralizări de Cimil ire 
etc. ne sunt mult ingreunate prin fap
tul f că adesea scoatem sub un nume 
oarecare osemlntele altui erou. 
, 2. Toţi aceia cari au rudenli foşti 

ostaşi cari au murit şi s'au inmor
mântat pe fronturi fie chiar şi in alte 
ţări şi ar dori ca să II-se aducă ose~ 
minteie acasă, sunt rugaţi să ne co· 
munice iarăşi. date şi informatiuoi 
precise. Transportul acestor oseminte 
de pe fronturi în cimitirul central Mi
călaca, se va fa::e prin Îngr1jlrea şi 

cheltuiala Societatii Mormintele Eroilor. 
3, Rudenlile cari au eroi inhumatl 

in oraşul Arad şi alte cimitire decât 
cimitirul M!căla,~a şi nu doresc 

. să fie aceştia €Xhumaţl, iar aşI 
ne vor comunica fie chiar ş! numai 
prin o carte postali! simplă. Pentru 
inscrierea acest"r ·croi în fE"gistrele 
noastre, sunt rug~ti ~ă ne comunice 

. oricât de multe date. 
4. Comitetul iudl.!t~an va îr:fl!uţa 

pretutlI1dC1~i la sate case de cetire 
"Cultul Eroilor". In acest scop n.;găm 
pe cei inţelegători să ne facă doua::' 
ţiuni de cărţi literare, reviste vechi 
cât si orice pllblicaţi:.lT1i, c::'.ri ar putea 
fI folositoare în bibli'ote.::i poporale. 

5. Scrisori, GDrl1ţ:uj;i etc. Ia biroul 

Soc. Mon:l."tc'ie Eroilor, Ar~d, edifi
ciul Primbrie!, camera 55. 

Ş<.>flll S:.'f"iclului Executiv. 
Căpit;;n: N. Popovic!. 
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chestiune, pe care au Iămurl1-o h 
c:)~!krintc juGid.us;~. Ar;; do~j t:ă au. 

zim, că Guvernul se va Jă3a sugestiI} 

Ilat de acţiunea îtll.:epută de cercuriL 
de studii ale Partidului Natjonal~Libe. 
rar, Jnfăptuindcu o zi mai curând 
aceasta reformă, atât de neCesară ş. 

actuală. care este Legea băncilor. 

(Actualităţi in legătură cu reglementarea afacerilor bancare. 
Simptome ingrijorătoare. Se impl1n de urgenţă măsuri de 

precauţiune). .. .. ... 
Depozitarea (depunerea) de bani, 

pentru fructlflcare la bănci, se prac
tică, ÎI] regiunea de dincoace de Car- - tu· .~,.. ........ 

I 
paţi, intr'o măsură cu mult mai mare, 
~~cjt djnc~lo de ~arpati. Acest lucru 
lŞI are explicarea lUi. Modestele bânci I 

româneşti, înfiintate llică sub dispăruta 

Băncile minoritare se sllpraltcitează În 
ur..::area etalonului .de dobânzi după 

depozitt', care astf~l ajunge limite fan
tasti.:e, dtl 24°/0 Si mal mult chlar. In 
concurenţa lor se lasă sugestionate 
ce 6tărlle de totală dedidere valutară din 
Ungaria, şi merg cu urcarea etalonuJui 
până la Iimitul extrem. 

uegea 'pe 1ux si pe cifra' 
afacerilor. 

A Intrat cu ziua de 1 Mlfu a. c. h 
vigoare. DispoziţIile acestei legi Sti\!1 

cu mult mal mul:ome decât ale Le~ 
vechi pe care cea nouă o' scoate di", : 
vigoare. i 

eră ungar:;, nu aveau nici un sprijin 
financiar remarcabiL Ele erau avizate 
mai mult la put.:'rile proprii. Unicele 
mijloace sigure de a-şi procura capi~ 
talul necesar pentru operatiile lor de 
credit, era emislunca de acti! şi achi· 
ziţionarea ~1e depozite spre fructlficare. 
In acest .scop fiecare bancă făcea, în 
cercul ei de activitate. propagandă, pe 
care o afla de bună, îndemnâud lomea 
la economlsirl şi la depunerea priso
sului af;rooislrd, în băncile romăneşti, 
ca. depozite fpre fructlficare. 

Conducătorii aceSlOr Institute ne 
credit şi economii, şi-au dat seama, 
din capul locului, de Îilsemnătatf'a şi 

valoarea unicului lor izvor sigur de 
capitaluri (pentru operaţdJe lor ban
care) grljind de el cu multă atentiune. 
Dacă nu au putut pune în fruntea 
acelor bănci, directori cu cunoştinţe 

de specialitate, au pus Însă totdeauna 
bărbaţi de o e:lremplară probitate şi 

corectitudine, cari mărgiGindu-se la 
încheierea de operaţii simpliste, au 
fer;t băncile de surprize. Spiritul coo· 
servatlv. în care erou conduse băncile 
româneştI, corespundea şi fire! popo
rului nostru, care astfel aleargă cu 
incredere la băncile sale. 

Intre astfel dn jmprcjurărl, băncile 

noastre au câştigat încrederea oarbă 

a deponenţilor, fie ei ţărani, ori i'ntc* 
lectuali; fncât Înainte de războiu, foarte 
rar se întâmpla, ca un român să-şi fi 
depozitat paralde la vre-o bancă străi
nă. Noţiunea: bancă, in opinia pub
lică îşi ca~tjga un credit nelimitat. 
După războiu, facem constatarea 

curioasă, că deponent: 1 români ono~ 

rează cu aceeaşi încredere orice bancă 
neromanească. Nil se mai ţine in 
seamă construcţia băncii şi reputaţia 

conducerii, nici nu se controlează, dacă 
băncile sunt societăţi anonime cu ad
ministratie în ordine. ori sunt firme 
particulare, a unor oameni aruncati 
la suprafată, de capriciile cor:jucturd 
vremurilor de după războiu. 

In acest timp s'a mai intâmplat Însă 
şi O altă schImbare, care a Inversat 
situaţia băncilor din tinuturile eliberate. 
Băncile minoritare, rupte de Budapesta, 
răman fără sprijin, tocmai precum erau 
băncile româneşti înalote de războ'.· 

In plus se mal produce si deprecierea 
valutei, care are drept n:zultat o re
ducere a puterii financiare a bătlcilr1r. 

Acum le viile băncilor minoritare rân
dul, de a fi constrânse, Să-şi adune 
capital uri de operaţiunl prin achlzl
ţionan'a de depozite spre fcuct;fîcare, 
aşa precum hceau băncile româneşti 

in era ungară. Bâncile minorita~e erau 
însă cu mult mai numeroase şi mai 
put'~rnlce, decât cele romăut'şt!; ele 
aveau un aparat executiv mal amplu 
şi mai puternic. Intretinerea lui costă 

parale multe. Pentru a putea păstra 

acest aparat şi pentru mentinerea su
prem; ţlei economic~ moştenite, băncile 
minoritare caută, cu toate mijloacele 
şi legăturile, sa.-şi sporească capltalu~ 

riie de op~raţli, in măsura necesităţllor. 
Cum a:estea nu puteau f~ procurat!!! 
deocamdată, decât prin a{:hizlţionarp 
de depuneri, s'a început în anii 192b-
1922 o goană' nebună după depozite, 
făcât!du-se o concurenţă deschisă. 

Oameni, lacomi de dobânzi grase, 
s'au găsit şi între românj, durere, incă 
prea mulţI. A~eştia confundâr.d chiar 
şi bin .::ile particulare ovreeştl cu băn
clic româneşti, cari aveau reputaţia 

amintitâ mal sus, dllC banii lor la cele 
mai slabe bănci minoritare, doarece 
acestel, - in lipsa de capitalt1ri pro
prii, - oferiau cele mai urcate do
Mnzi după depozite. Astfel tocmai 
băncile slabe absorb un stoc prea in· 
semnat de dt>p0zite românesti. Oameni! 
bine informati afirmă, că unele din 
ele al]. mai mult de 80Q

/ o din depozite, 
ha ni româneşti. 

Acestim!)ozit se aşează pe mărfut : 
la locul producţIe! pentrlJ cele indl : 
gt.!ne (din tară) şi la vamă, cu ocasi, 
importărll (Intrării 1n ţară), pentru cek 
strelne. 

Mici producenţ! (meseriaşi etc.) Vil 

plăti, ca şi până aci' acest fd dr 
impozit Într'o cifră globală (rotundă). 

Legea face distincţie prin trei lis!!, 
A. B. şi C. intre mărfurile supUS{.: 
respective scutite de acest impozit, , , 

In lista A sunt cuprinse mărfurllf 
Banii scump aC:hizionati, trebuiesc: taxate cu impozltul pe lux de 15°/

t
. . 

ş! mai s:ump plasati, ca să ofere ren- In lista B cele taxate cu 10%. i 

tabilitatea necesară; pentrucă băncile In lista C cele scutite de ericl ~ 
:nicl pe lângă faptul, că pl ătesc do- impozit de lux ori cifra afacerilor, aic I 

bânzile cele mai urcate după depozite, sunt cuprinse majoritatea (cele mai I 

au de suportat proportional, şi cele mult€) produselor agricole: 
mal urcate spese de regie. Astfel ele Mărfurile care nu's cuprir>se in nld .1 

sunt nevoite a se băga în afacui de o listă, vor fi impuse cu 2°/a pe clfrl 
conjuctură, impreunate cu multe ris- de afaceri. 
curi. Restrângerea generală, căci se La export oricare marfă e supusi I 
cheltueşte şI consumă de 2 ani de ztf~, numai unui impozit de J % pe cifra 
cu mult mai puţin, ca în vremea du~ afacerilor. 
ratei anilor 1920-1922, şi consollda- Noutate in aceasta Lege e, că pre
rea valutei noastre a micşorat posl- ţurlle după care se aplică impozitul 
bilităţile afacerilor grase. Reducerea pe lux şi cifra afacerilor, sunt fixati 
consumului intern a aflat nepregătite de Direcţia generală a Statlstlcei. Elf i 

. multe întreprinderi. cari lucrau cU.cre- V{lf fi :publk .. t •.. pria.....,..MODitOruLOf~ ~ 

dUe scumpe, nepotrivile pentru înve- elal" fiind valabile trImestrial (pe 1 : 
stIrI de durată, şi cu rulemeJlt greoiu. luni), adică în fecare patrar de an: I 

Astfel multe din aceste întreprinderi 1 Ianuarie, 1 Aprilie, 1 Iulie şi lOc·. 1 
se luptă cu greutăti, care le pericll- tom brie. 1 
tează jmă-şi existenta. Azi nimenea Procesele verbale de contraventie· 1 
nu mai suportă împrumuturi, cu do- 'lor fi supuse aprobării unei Comisiunt· ~ 
bânzi marI. cari se răzbună atât asupra judeţane mixte, depe lângă fiecare 1 

debitorilor, cât şi a creditorilor. Adminlst~aţ;e Financiară, diD care va. I 

Intre astfel de împrejurări ne putem face parte Administratorul financiar un I 

inchipui situatia băncilor, cari lucră dl!legat al Ministeruiui Industriei şi ~ 

cu capitaluri scumpe' şI putem trage Comerţului, altul al Camerei de Co· j 

cODclusli, pentru deponenţii lor. Capi- merţ şi de Illdustrle. In răstimp de 10 ~ 

taluri scumpe a putut îgţrebuillţa nu- zile socotite dela data procesului VU· 1 

mai comertul. Ori azi, când zilnic au- bal. acuzatul din acel proces verbal ~ 
zim vorbindu-se de concordaturi, intre are dreptul de a~şi formula· exceptiile, ~ 
negustori debitori şi creditorli lor, e ori de a-şi produce dovezile Devino' '1 

uşor de pi€văzut, că şI băncile, caii văţlei ori a uşurări pedepsef. Hotărârilr j 

au dat negus.torilor credite neacoperlte, acestei comisii pot fi apelate in fă·. 1 
vor sângera cu ei împreuuă. Şi de stimp de 20 zile la Tribunal. Iar ale: 1 
regulă creditele scump acordate sunt acestuia in alte 20 zile la Curt~a de 1 
şi cele mal slab acoperite. La caz, că Apel.. Termenul de apel se socoteştt j 

o b:~ncă mkă ar fi împinsă intr'o dela zîua inmâtlilării hotărâ.rel făcutt 1 
încur~ătură financiară, prea uş'Jr se în conformitate, cu Art. 98 din Legea 1 
poate întâmpla, ca să pericliteze su~ impozitelor directe, iar cel de recun 1 
mele depone;'lilor, doar~ce capitalul dela ziua iomauuării sentintei Tri-· 1 
lor e prea putin, ,4)entru a ofer! o bunalului.. ,1 
garanţie de raisten1ă. Felul cum se percepe acum' acest 

Aceste prem:se, spuse pe inţelesul impozit e mai uşor şi redu::e pasi-: 1 
tuturor, devin actuale, in legr,tură cu billtateafiaudeJor (iLşeIăc!uuilor).. . j 

unele ştiri alarmanh:, ce circulă 1n Legea mai /J)revede purtar~a unor ~ 
cercuri restrâtMie, dar cu ătât mai bine registre speciale pentru controlarea c 
inf0r;n<lte c1esjJre posibiEtatea unei ',. impozitului, pe cari regis.tre .e ob!~gal I 
surprize în perspectivă, pe piata Ara- 3. le purta, sub urmare de pedepsire.; 
dului. Nu am voi să vedem periclit.aţl I aspră, fiecare producent. industria.ş ~ 

bani agonisiţi, cu atâta trudă, de de- ori importator. :'~ 
pone'JţH români, şi tocmai din acest 
punct de vedere, credem că rtglemen;., 
tarea afacerilor bancare prin Lege este 
o chestiune de O extremă actualitate. 
Atrăgând atenţiunea ]ocurllor in că

dere, asupra simptomelor vIzate mai SUF:, 

ne implinim o elementară datorie faţă 
de publicul mare. 

Partidul Naţional-LIberal s'a ocupat. 
- prin bărbaţH chemati, - de aceasta 

Toată bmea trebue ~ă ştie că 
in toată ziua se găseşt~ c a f e a 
proaspăt pl'ăj:tă în prăviWa la 
R E GEL E CA FEL E l. Peaţa 
Avram Iancu colt Str. Meţianll 

L:,:.6"\:J 
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llrlL Principiile, după cari se con
,ibe- duc diversele grupări politice, îşi 
and gă',esc cu ~ai .Iămurită a~re,clere 
ă ş. sau cea mal slgllră desmmţa€ in 

razultatele ce SI:! obţin prin apli
....... carea acestor principii la nevoile 
rra vieţii reale. Un al~ crit.eriu, ma! 

la îndemâna celuI ch1emat sa 
aprecieze activitatea partidelor 

~. li poiitice, nu' există. Căci ori câtă 
Stllt cultură specială şi simţ al reali
,e~ tăţilor s'ar cere omului politic 
dh, oentru soluţionarea diverselor 

, probleme ale vieţii de stat, re
rfu~ zultatele obţinute se inregistrează 
ndl cu destulă orecizie de către cei 
asi, gu vernaţl, din ori ce categorie so
ceh .cială ar face ei oarte. :;;1 aceasta 

cu atât mai uşor cu cât fiecare 
VII 'Poate face corn paraţia necesară 

1 dr lntre soluţiile aplicate de un gu
i). vern sau altul. . 
Ist!, La lumîna acestor rezultate 
)UR practice, vom analiza aici in mod 
it. , ~u totu] succint, rezultatele ob
lrllf ţinute sub trecuta guvernare a
'!t' proape pe toate domeniile vieţii 

publice d~ către provincia Buco
rie{ vina. care, unindu-se in anul 1918 
aic odat'ă cu Ardealul şi Basarabia, 
mai ca Vechiul Regat, a intregit ho-

tarul de nord- vest al vechii Mol
nlddove. 
:lfrl Alegem această provincie pen-

tru a lăsa să se vadă cam ce s'ar 
msi fi putut face, in condiţiuni ase
ifra muitoare, şi pentru Ardeal. 

Istoria potitică şi culturală a 
>re- Românilor bucovineni sub domi
itu\ naţiunea austro-ungară, se reduce 
{atI la o continuă afirmare a caracte
Elf rului românesc al .acestei provincii 
Jf~ 'ŞLlacer:ex.ea lor neîntreruptă de-a 
,e J le acorda toate drepturile, ce de
an: curg din acest prim postulat. Şi 

De·. nu. este nici-o mirare. Şi nici 
foştilor nostrii asupritori nu li-s'a 

atie· părut - la început - că aceste 
.uol· cereri ar fi lipsite de temei. Bu
:are ~ovjna trăise doar epocile de glo-

va, rie ale Moldovei. Intreg cuprinsul 
'un ei este un muzeu de rnănăstiri şi 
~ -<le amintiri, ce-ţi deşteaptă, la 

Co· fiacare pas, trecutul românesc. 
10 Starea culturală şi materială a 

m· moldovenilor bucovineni la 1774 
'bal era destul de Inaintată. Din cele 
iile, 'Opt şcoale mai .Insenmate, şase, 
no·erau curat româneşti (Şcoala epis
rilr (opală din Rădăuţi, şcolile dom
ră'. neşti dela Putna, Suceava, Câm
ale: pulungul mo!dove!~esc. Câmpu
de lungul, rusesc şi Cernăuţi. Una 

!ştt din ele era grecească jar alta lati
utt nească. Rapoartele oficiale ale 
gea primului guvernator militar al 
un Bucovînei certifIcă caracterul cu
rri- rat românesc SI buna stare a popu-

,Iat;unii din Bucovina. 
:esl' 'La 12 Octombre 1777, cu pri
):ii-: lejul depunerij jurământului de 

, credinţă, generalUl Spleny declară 
nor 'Solemn că va respecta legile şi 
rea aşezămlntele ţării şi limba popo
gal rulul băştinaş. De pr1sos să m21 
~ire, adăogăm că nimic d!n toate a
ia.ş ceste nu s'a realizat Dinpotrivă. 

'Sub pretext că populaţia ar fi 
- prea rară,· BUCOVina a devenit 

locul de scurgere a tuturor des
ţăraţilor (mai cu seamă Ruteni 

politice. 
şi Evrei), căutându-se in modul 
acesta a se şterge definitiv ca
racterul românesc al provinciei. 
Cine vede astăzi Bucovina, nu 
mai are nevoie de nici un fei de 
date statistice. 

Dar legăturile continui ale Bu
covinenilor cu Ţara Românească 
liberă au susţinut şi incurajat 
într'una aspiraţiile lor naţionale. 
Mai mult decât oricine Bucovina 
datoreşte cărţii româneşti din 
Ţara liberă păstrarea conştiinţei 
sale ruptă din trupul Mol
dovei. Era decj natural ca Bu
covinenii, odată scăpaţi de Aus
trieci, să intre fără rezerve in 
ritmul vieţii româneşti libere. 
Sub raportul politic, o parte din 
ei au intrat 1n partidul poporului 
(actualul ministru d-l Dori Po
povici) iar altă parte, mai nume
roasă, cu organizaţi uni bine in
chegate, având in frunte pe d-nul 
Ioan 1. Nistor, profesor univer
sitar şi membru al Academiei 
Române, trecu in partidul naţi
onal-liberal. Actualmente încearcă 
să se organizeze şi Naţional-Ţă
rănişti. d-J 1. Nistor cunoscător 
adânc al trecutului pUn de umi
linţă al Bucovinei şi înţelegător 
al realităţilor acruale obţine intreg 
concursul partidului liberal pentru 
ştergerea urmelor de iobăgie din 
ţara sa, legându-şi numele de 
cele mai importante acte pe te
renul vieţii publice ce s'au inde
plinit in Bucovina. 

Mitropolia Bucovinei se com
plectează cu episcopia Hotinull1i 
in locul episcopatului sârb din 
Dalmaţia care s'a deslipit. 

Fondul religionar, care a cons
tituit mijlocul de imbogăţire şi 
căpătuire a străiniJor intră de- a
cum sub administraţia bisericii 
din Bucovina, pentru a-i se da 
destinaţia, deja care a fost abătut. 

Universitatea din Cernăuţi, În
fiinţată pentru propagarea germa
nismului In Orient ne va servi 
de-acum drept santinelă a culturii 
româneşti ]a hotarul de miază 
noapte a] ţării. 

Prin numeroase şcoli de me· 
serii şi profesionale din nou in
fiinţate se va promova creiarea 
unei. togme de muncitori şi lu
crători români~ cari vor contribui 
la romani zarea oraşelor complect 
Înstrăinate, 

Pentru asigurarea unui loc de 
cinste culturei româneşti s'a or
ganizat Teatrul Naţional şi Con
servatorul de muzică şi artă dra
matică din Cernăuţi. 

Intreg invăţământul· primar şi 
secundar a fost reorganizat asi
gurându-se locul cuvenit cuiturii 
româneşti. 

Iar dincolo' de Prut s'au făcut 
acele· colonizări me~îte si'. 0-

i3rească dt>finit!v ouhoiul de ucrai
nieni ce ameninţau ~ă se cotro~ 
pească Bucovina sub stăpânirea 
Austriacă. 

Astfel un grup de oameni lo
calnici, adânci cunoscători ai 
trecutului şi nevoilor prezente ale 
ţărişoarei lor, obţinând sprijinul 
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pu,ei'nic111ui partid liheral·n;~\ţjonal I R~g;stele negustorilor încă trebuiesc 
alinând cu desăvârşire li lP tele provăzute cu timbru de 3 Lei de fle
dintre fraţi (duşmanul comun car,~ foaie, Foile de subs:::ribţle lansa
fiind trecutul cu umilinţele lui) I te (împărţite) de societăţile pe ac ţii, 
au reuşit să readul'ă la lecui de cu ocaz!a emisiunilor Doi de acUl, de 
cinste - pe câ( s'a putut, bine asemenea vor trebui provăzute ca un 
inţ'21es - elementul românesc şi timbru de 2 Lei, de fiecare coală, Iar 
am dori ca şi astăzi să vedem pe fiecare acţie rom1!nească se va lipi 
continuându, se aceiaş politică un timbru de t Leu, iar pe una s~rei
demnă de român, care ştie să fie nă 2 Lei. Pe facturi comerciale pen .. 
şi stăpân nu numai slugă In casă tru f!ecare 1000 Lei inceput4 câte 1 Leu. 
la el. Dar pentru aceasta nu e Se mai pun apQi timbre pe cecuri, 
nici o nevoie nici de pacte cu scrisori bancare de vânzărî de devize, 
ID!oorităţile în dauna intereselor ori cari conţin ordine de plată (tim~ 

româneşti şi nici de invrăjbire~ bru?e 2 Lei)". . ~. 
noilor provincii contra vechiulUI Afisele (pllb!lcattuni lipite pe pareti 
Regat, care va rămâne punctul şi stâlpi) tncă sunt sunt supuse la o 
de gravitaţie al Românismului. taxă de 10 bani de fiecare 20 deci-

SI. leşanu metri patrat!. 

. Legea timbrului. 
J cu ziua de 1 Maiu a. c. a intrat în 

vigoare (putere) Doua Lege a timbru
lui. De fapt legea veche conţine (aer) 
multe modificări (schimbări) şi adause, 
d~ altă parte in prOVinciile eliberate 
ma! exIstau (erau) legiuiri moştenite, 
Cllti dlferau dela o prOVincie la alta, 
in:::ât o unlficare pe intreaga tară era 
de dorit. Peste toate acestea nici UDa 

dintre legiuIrile existente nu corespun
deau vremurilor, căci cu evoluase (ţlnn
se pas) cu ele. 

Caracteristica (insufirea) generală a 
legII e o urcare generală a taxelor de 
timbru, şi, că, s'au scos din .:irculaţie 
timbrele de ajutor (asistenta socială) 
Pană acl se puteau aplica timbre nu
mai pât:lă in sumă de 50 LeI. Acum 
se vor putea lipi până în suma de 
1 000, lei şI numai ce ar trece peste 
aceasta sumă va trebui plAtită in nu
mărar (bani gata) la perceptorat, ba 
d. e. pe fazturl se pot lipi timbrele 

~ ct~venitecpână I ţi. orice valoare. 
Pentru ilustrare (p!lduire) vom da 

a~l câteva probe, cari interesează tn 
general: 

Pe ficare cerere înalntatli vre-unei 
autorităll publice, va trebui lipit un 
timhru de 8 Lei (până aci era 1 Leu 
şi 50 bani ajutor) 

Timbru cambial (polite) a fost fixat 
la Lei 2.50 (până aci era 2. Lei) de 
mia de IeI. Iar la camblile, a căror 

scadenţă e mai lungă de 6 luai, aceas
tă taxă este ţndoltă. 

Pe documentul prin care se deschide 
curva la bancă un credit de cont cu-
rent se ·va lipi după fiecare mie 
timbru de Lei 2, pe cel al imprumu
turilor comerc:lale cu gaj (:zălog) câte 
3 lei tImbru de fiecare mie, atât la 
iuarea împrumutului câ t şi la prolon
garea luI. Pe obJlgaţtunl cu scadenţă 
de un an se pune 5 Lei timbru de 
fiecare mie,> dacă însă aceste obligaţi
uni vor avea o scadentă mai lungă de 
un an, ori una nehotărâtă, acel ti mbru 
va fi indoit de mare, adică 10 lei de 
mie, 

Orice certificat teslimonlu. Qri pro
cură (plenipotenţ!1) va trebui provăzu
te cu J O, Lei tIm bro. 

Pe chitante adeverinţe de primire: 
declaraţlÎ, învoiti de şte rgerea preten
r:ilor intabulate, eX3.';:te din eont curent, 
etc. se pun dela 100· !V,OOO. Lei,· Iln 
timbru de 2 Lei piină la 50,000, unul 
de 5 Lei, până la 100,000 - le!, unul 
de 10 Lei, iar la sume mai mari. peste 
aceasta. sumă, se mai adaugă de fle~ 

care 100,000. începută un timbru de 
uo Leu. 

Pe avizul de sosire al mărfurilor la 
gară ori a coletelor (parchetelor) la 
poştă, se va lipi un timbru de 2 Lei. 

Brevetele Industriale pentru industria 
mare vor fi provăzute cu un timbru de 
500 Lei, iar cele pentru micii mese
riaşi cu unul de 20 Lei. 

Pe actul de pro+est camblal se va 
pune un timbru fişcal de Lei 20.- pâ
nă la suma de Lei 100,000.- Iar pen
tru sume mai mari :::00 Lei. 

Pe un pasaport valabil pe 3 luni se 
va aplica timbru de 200 Lei, pe unul 
de 1) lnni 300 Lei, :iar pe cel de un 
an 500 Lei. 

Contra:tele de arindare sau In:::hl
rlere, făcute în scris ori verbal, sunt 
supuse la o taxă de timbru du 1 Leu 

după sută (Chiar şi inchiriere de ca
mere mobllate, dacă sunt închiriate 
pe o durată de timp mal indelungată 
de 1 lună). 

Timbrele pe actele de dare în ju
decată s'au urcat foarte simţitor; scara 
după care se aplică, fiind lungă şi 

complicată nu o mai amintim. 
Tot asemenea s'au urcat foarte mult 

taxele de timbru dupA moştenlr!. 

Dintre dispozItiile (măsurile) de lo
ter!:'s general, ce contine Legea, amin~ 
tim aici următoarele: 

Peste timbrul ce lipeşte pe orice 
document ori hârtie, trebue scrise ori 
primul cuvânt din text, ori dacă să 
li pe~te la urmă. ca d. e. la chitante, 
trebue făcote semnătura numelui (peste 
al). Timbrele aflate, pe vre'o cerere 
ori document, netranscrise în felul 
arătat mai sus, se consideră ca ne
existente (ca şi când nu ar fi lipite). 
şi se aplică sanctiunile (pedepsele) 
lipse! timbrului. 

Cererile, documentele şi ori ce acte 
neprovăzute cu tlmbrul recerut nu se 
rezolvesc, iar dacă oarecare funcţionar 
public. ori judeCător le va fi rezolvlt 
fie din nebăgare de seamă, fie din . 
greşală ori nerespectare voită ori ne
voită a Legii timbrului, vor fi pede- . 
palti cu plătlrea IIp3ei de timbru şi 

a amcndet (pedepsei) puse de Lege. 
In decursul unui proces, acesta 

poate fi Impiedecat sau zădărnicit· 

dacă In dosar (legatura documentelor) 
se vor afla hârtii fără timbro 1 legal. 
Celce calcă legea cu voie ori fără 
voie, vor fi amendati cu pedepse în . 
ban!. ' 

~-::=;:="ă-;;;:-st;t~;;~~ă ;~ conving';tj cZ pozele de+'orice* =;:~~I, 
şi cele Alai bune, sunt făcute de un specialist, 

. vizita)i atelierul Fotografic ŞTEFAN CURTICEAN 1 

Cu ziua de 1 Miiu a. c. s'au pus 
in drcull'lţle două timbre noi, şi anume 
unul de 8 lei care are aceeaş coloare 
ca şi cel de 3 lei, şi altul de 100 
lei care are aceeaş coloare ca şi cel 
d~ 30 lei care se află de prezent în 
circulatie. Timbrele de 3 Lei şi 30 Lei 
vor rămânea în vigoare numai 
până la 1 Noembrie a. c. pe care zi 
vor fi scoa5e din cir-:ulaţle, rămânâd 

ca in decursul lunei Noembrie a. c. 
să fie preschimbate cele nefolosIte 
până la Noembrie, Dela 1 Decembrie 
19:n nu vor mal fi nici preschimbate; J ~~. . und~!~~e 6 f o t>~~~~~=~~~;i§f.:f~~ 

., 

, . 



\ 

Pag' 4 

o nuntă În Căpruţa. 
Duminică 1 Mai s'a sărbătorit În 

Comuna Căpruţa din acest judet, că
sătorÎa religioasă a O-lui Locot. Gh. 
Teodorescu din Reg. 93 lnf. cu dră
gălaşa domnIşoară Ana Maci. fica 
distinsului preot D-tne Mad, din sus 
mentionata comună. Naşi fiind, D-na 
şi D-l 1. Georgescu fostul Prefect z.l 
judeţului Arad. 

.. 

După aceasta, într:eaga populatie 
adunată, a pornit in câutecul corului 
ducând pe Nani şi Îlls nţitori până la 
locuinţa preotului Maci. 

La ora 6 s'a oficiat serviciul religios 
de către preoţii Cionaradi şi Muntean 
din Groşi şi Dumbraviţa la cari au 
ascultat pe lângă sătenii fruntaşi, in
vitaţi din Bucureşti şi Lugoş şi co
munele vecine şi o numeroasă dele
gaţie de Ofiteri din Reg. 93 infanterie, 
In cap eu d-I Colonel Mardan. Timpul 
fiind frumos venise atâta lume, în cât 
neîncăpând în biserică a ocupat curtea 
bisericei şi piata comunei. 

Plăcut surprinsă a fost asistenta de 
răspunsurile date de corul biserIcei 
cor care ar face cinste ori cărei blse- i 
riei din oraş, şi care poate servi de \ 
model tuturor acelor ce doresc să 
lucreze cu adevărat in folosul bisericei. 

După terminarea serviciului religios, 
oaspeţii au revenit la locuinţa preotu
lui Ma. ci, uade s'a servit o copioasă 
masă, bine aranjată de O-Da Mad 
o neîntrecută gospodină. In tot timpul 
oaspeţii au fost delectati de orchestra 
regimentului 93 infaoterie şi corul 
sătesc, care incă odată a tinut să 
arate prin varietatea cântec!Ior şi per
fecţiuma ecsecuţii, munca depusă de 
conducătorul său, preotui Maci unul 
din cei mai harnici mundtori în ogorui 
biserIcei şi al românismului cu care 
Se făleşte tot satul. . 

De cAtre d~nil 1. Georgescu, Colo
nel Mardan. avocatul Pauseştl, Căp. 
Ursache, Gh. Ples învăţător, preotul 
Ciongrady, preotul Maci şi alţi sau 
ţinut cuvântări călduroase pentru feri
cirea tinerei perechi. 

In tot timpul a domnit cea mai 
caldă atmosferă, petrei:ându-se P3Dă 
la ora 6 dimineaţa, când invitaţii, au 
părăsit lnculnţa preotului Macl, În me
lodiile frumoase ale talentatei orhestre 
miHtare, plecând, unii cu trenul, iar 
alţii cu automobilul spre Arad. 

In asistentă am remarcat pe O-na 
şi D-I I. Georllescu, fost Prefect. O-na 
şi D1 Colonel Mardan, OI avocat Ni
colae Păuşeşti, Ona Romanescu, ODa 
şi OI Căpitan Ursachl, ODa şi OI Că
pitan Emil Marinescu Bucureşti, Rellt. 
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Situaţia poHtică 
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Şefii de sectoare şi pre
,edinţii comitetelor comu
nale ale organizatiunilor li
berale din comuri'ele aces
tui judet, precum ori si ce 
membrJ din comitet, ~sl.llnt 
Îns'liintati că ori de câte ori 
vin În ·oras să treacă ne
apărat ~e 'Ia club~1 liberal 
dgn Bulevardul Regina Ma
ria (Casele Lenghe!) având 
a li-se face comunicări. Ciu. 
bul este deschis În fiecare 
zi, dela ora 10 -1 ti dela 
5-8 seara 

* 
In cursul săptămânei viitoare 

sos;:şte in localitate, d·i general 
Văitoianu şeful organizaţiei libe
rale, unde va sta 5 zile, luând 
contact cu comitetele comunale I 
ale organizaţiilor liberale din fie- 1 

care comună. 

0-1 Gh. Tătărescu fost sub-secretar 
de stat, i!l ziua de Marţi 10 Mai orele 
5 va ţine o confarintă la Palatul Cui· 
tural despre Răz.boiul Independenţei, 

I esmis al societăţi Culturale Astra djn 
Sibiu. 

Toţi intelectuali! Arădani, aşt.;aptă 

cu un viu interes această conferinţă 

ţinută de unul dintre cei mai telentr:ţi 

vorb!toTi ai noştri. 

In ziua de 3 Mai în comuna 
Macea, a avut lec alegerea de 
Consiliul Comunal. Au fost două 
liste: una liberală în cap cu 
Ardelean vasile, şi alta friptu
rislă -ţărânistă -nafi anallsld. 

Lista liberală a eşit învingd
toare obţinând o majoritate a 
voturilor exprimate. 

Direcţiunea clubului liberal ju
deţean, i n v i t ă toate organi
zaţiunile sale comunale, să ia 
parte la toate serbările şi mani
festările culturale ce se fac cu 
ocaziunea zilei de 10 Mai in 
toate comunele din judeţ. 

* 
Ministerul de interne a primimit in

formatii din toata ţara aUptQ mersului 
operatIilor de recensământ. In toate pro
vinCiile ope!atiile merg in mod normal 
afară de Capitală unde, in unele sec
toare niCi nu s'au impărţit buletine de 
recesdmânt. 

In ArdeaL s'au Luat mdsuli impotri
va acelor cari fac propaganda pentru 
jalsiflcarea recesămânluJlli. 

... 
La 1 Mai sindicatele viticole din 

ţară au ţinut intruniri locale cerând să 
se voteze legea de incurajare a vltl
culturii ş~ legea pentru combaterea 
fraudelor in vinicultilră. 

In ziua de 5 Mai delegaţii tuturor 
sindicatele vltlcole se vor prezenta 
d-Iul ministru Garoflld spre a-I ruga 
ca ambele aceste p!'olecte de legi să 
fie vota!e io sensiune extraordinară 

ce se va descbide la 10 Mal. 

I 

* Delegaţiunea permanentă ju-
deţeană a organizaţiei liberale, a 
ţinut În ziua de 5 Mai o şedinţă 
in localul clubului unde s'a dis
cutat mai multe chestiuni de in

In interiorul ţării a fost va. 
canţă completă - ch!ar şi li 
poli~ică, 

Chestiunile care il1tereSfa~ 
ceva mai de-aproape opinia pub' 
lică sunt: chestiunea recensăm in· !' 

tului despre care se şopteştt 
- probabil Of către cei mtere· 
saţi - că n- a reuşit peste tot" 
şi chestiunea şedinţei festive i) 
parlame;nului pentru care Rfgelt Î 
a şi serrinat decretul de Con 
vocare. 

Era vorba la inceput ca acea 
sta sesiune extaordinară aco!, 
purilor legiuit.oare să fie redusi 
la o şedinţă festivă în care ~l
se sărbătorească Regele şi îm 
linirea a 50 de ani dela inde. 
pendenţă. Sta revenit asupra a, ~ 
cestei prime intenţii şi s:a hotă II 
rât ca in această seSiune exira f 

ordinară să dureze 5 zile a cât ;;: 

teres politic. 

3 şedmţe pe zi in care şt~dinţt ~ 
se va discuta legea armonizării ţ 
buciueaşa lege. ajunsă de p(} 
mină, a d-Iui Manoilescu. Şi ştiI S 

de.-;e atâta grabă? Pentru bieţi; 
funcţi?nari ~ Pentru aCt;i~lşi ,fune. ~ 
tionan can, pe baza acestuI pro t 

'" eet de l·2'ge trebuiau să incasez! s 
Duminecd 1 Maz a avut loc la Bu· sporuf.i .la întâi lanua.rie. ~a~oi ~ t 

cureşti, căsătoria religioasă a D-rei 1 ApnlIe..... dar carI pana ,U t 
Lucia Victor Nasta. {ica fostului direc- n-au încasat nici o Iăţcae în pIUI t·, 
tor al Bancei Nationale, cu D-J inginer d J v.. d 1t 'f 1 . 
Nasta. _ 1ransmt:em tinerei perechi, ar p alese e mu tan u spo <4 

foaie urările lloastre de fericire.. ri.t Şl la C. F. R. şi l~ P. ~ T. T ~ 
*"'* Şl la ....• dar la ce nu s a marit ta ~ 

In legătură cu articolul nostm din rjful? r 
No. trecut: "Care sunt atribuţiile po-
liţi~tilor" Indreptam şi complectăm Externă. • 
unele chestiuni. Anume, că aventurierul Nimic prea deosebit - şi' cari 
de care am vorbit nu-i cârciumar, ci 
,.bu//efar" şI că revE"tlJn1 în Arad $i-:t ar putea să n~ jpJ~rt:.seze - din 
rechemat soţia, conceditnd "sereen.tif colo de granjţe'le :lOastre. 'ii 
de paza". Dar trebue că .bul/elaTul" Lă~ăm presei minoritare de l il 
nostru mal are şi alte ocupaţi uni noi şi - mJi ales - presei ita il 
"extra buf/dare" dacă se simte încă liene, grija de a răspunde iniG!l 
atât de "tare" incât in locul sergen- ~ '1 .. ~ A tl 
ţUor dispune de nişte agenţi secreţi... ratun or cu care ne lmproşca \li 

E şi mai potriVit aşa... câtva timp, şi-anume de la in $ 
chejerea tratatulll i italo- maghia c 

Expoziţia de pictură, a Onei toate zjarele de la Budapesta. s 
Lettţia Al. Stamatiad. Faptul pe noi nu ne mai su S 

Duminică 8 Mal, orele 11 dimi- pără, întrucât suntem pozitiv in a 
neaţa, se d~schide în sala cea mică formaţi că singurele produse etnictl 
a Palatului Cultural din Arad, a şea- a17 ~elo~ de~a B.ud~p.esta sunl~ 
sea expozitie de pictură şi a treia de I inluratur!!~ ~Şl f~!ş2flca;nJe de ba~î~ 
vase pictate cu mothe româneşti a note. M-rtta sa mch.dem ochI. 
D.nei Ltfifia AI, Stamatiad. nu?.. ~ 

Expoziţia se poate vhita în fiec~re . Con!hc!ul ltalo-lUg?slav ~-l, 
z.i intre orele ll-l a. m. şi 4·8 p. m. ajunS lOca la o soluţie paşmc. 

Intrarea liberă. dar nu mai sunt nici temeri d~ 
.. agravare. Această agravare n.: 

_Specta.c. 0. _le .. :_ doreşte nici una dintre cele dou
s
; 

.... . puteri, dar fiecare tn parte i C
. 

"jenează" să întindă prima IS 

mină prietenească celeiJaIte... ~ 
- Se svoneşte că d-l. Baldowiti 
primul minstru englez ar fj h( 
tărit să se retragă dela preşidenţid 
consiliului.., dacă ar găsi un SllCP 
cesor. Dacă-i vorba numai dP 
atât apoi s'ar putea retrage IA 
cea mai perfectă linişte: o simp~t 
scrisoare deschisă oamenilor pGS1 
litiel din Rominia şi n- o să m~ 

Teatrul orăşenesc ~ 
Vineri şi Sâmbătă: "Căpitanul cântăret". 
Sâmbătă la 11 seara; "Soţul umblă la 

vânat" cu conc. Solti Hermin. 
Duminecă la ora 3 "Sărut după sărut". 

" " " 6,. Dr. Szab6 Jud" cu 
conc. Solti Hermin. 

" " • 9" Căpitanul cântereţ". 

Palatul cultural: 
23 Mai: Carol Colar şi Virgil A. Popp 
concerl de sol.o şi duo Cu accompaniament 
la pian A. Ronay. 

Cinematografe: fie loc in Otient- Expres de ca~ 

Apollo: 5-8 Mai "Metropoli!>" 2 părţi. 
9 -1 2 Mai .. Regina F olies Bergeres". 

didaţi succesoria1i. 81 
Se ştie doar că Rominul C1 

C. F., Dna şi OI N. Teodorescu Bu- Căminul CuItural al ASTREI Arad, 
cureştl, ODa şi OI N. Constantinescu a amânat adunarea generală pentru li: 

născut om politic! 13 -16 Mai "Printesa Riviera·· 

Bucureşti, Ona şi 01 Mladin, Dna ii tI 
OI Gheorghe Pleş Bârzava, Dna şi ziua de 8 Malu 1927, ora 10, când Urania: 5-8 Mai .Fecioarele D-nei V. 
OI Locotenent Anghelichi, Dna şi OI fără considerare la numirul celor pre- Giurkovici'". la 
Preot Ciongradi, DI Preot Munteanu zenţl o -va ţinea cu ordinea de zi pub-- 9-12 Mai "Omul de oţel". 
ODa Cornelia Tenteo Jugoslavia. ODa licatA. 13-16. .Matca Dracului". ~ 
Aurora Musca, Dna Ermina Ponta, Arad, la 3 Aprilte 1921. P 
Ora Ana Teodorescu, OI Căpitan me- Elisabeta: 6-8 Mai "Biblia'" premieră si 
dlc Ionescu, Dna Maria Mac!, mama Preşedinte: ,Director: în Arad. 

~p~re~o~tu~l~u~i~M~a~c~I,~D~I~L~o~c~o~t.~N_e_a_m~t~u~e~tc_.~ ___ B_a_r_bu_r_a_' ____ -w _______ a_i_U_a_. __ ~6 ___ 1l __ M_&_·_n_B~U_O~ __ o_~. ______________ ~ __ ~ ____ ~~ ____ ~ __ ~ ___ ~ 
Tipografia Diecez8Jlă Arad. Cenzurat Prefectura Judetului. 

17-20 Mai .. Kiki". 
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