
E.emp!arul. Le; -

Apare săptămânal sub di.recţia unui comi~et. 

Dacă sentimentul este sufle
tul religiunii, - credintele şi 
institutiile sunt corpul ei.· Şi 
nu eAislă viată în această 
lume, decât pentru sufletele 
impreunate cu corpuri. 

Em. Boutroux. 
-N .... 
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Hristos a il1viat. ZIUA INVIERII. 
"Hristos a i rt V f a tIC vestesc 

mironosiţe!~.m!.!t"ri apostoH!or! 
~Hristos a Inviat- vestesc apos· 
tohi In lumea lntreagă Dană la 
8largînile pământulm! ."Hristos a 

.. ln,iat" vesteşte B serica noastră 
timp de nouăsprezt:ce veacuri pe 
aceste meleaguri! ."Hristos a in 
'!iar este soBa creştinismului, 
care a transformat din temelie o· 
rânduirile omeneşti de odinlnară 
şj a creiat lumea de astăzi. "HrlS
tO& a înviat'" este proclamatia 
sărb~toreaSCă a creştinismului, 

, prin care proclamaţie creştlOls
mul s'a prefăcut 1n realitatea cea 
mai sfgurâ. 

Invierea din morţi a lui Iisus 
Hnstos este minunea Ct>a mare, 
cunoscută întâi de apostoli şi de 
cel ce l-au văzut răstignit pe 
crucea de pe Golgota Ş1 în mor
lI1ântui săpat in Piiitiă. 

Minunea invierii Domnului a 
fost şi este fundamentul credinţn 
·'creşttne. invierea lui Hristos este 

; I cea ma~ m~re, cea mai d1.Omne
ze4ască rE'~litate. Prin această 
minune-realitatate a cuprins cre
ştinismul in braţele s~Ie sute 
şi sute de milioane de oamenI. 
Cici dacă Iisus Hristos ar fi 
fost numai un om mare, cel 
mai de seamă invătat, sau cel 
Ulai puternic tmpărat, ar fi avut 
inriurire numai asupra unui loc 
şi timp mărginit. Prin învierea 
sa din morţI ind a imbrăţişat 
0menirea tuturor veacurilor. In
Vierea lui Hristos a despărţit 
viaţa omenirii tn două părţi: In 
cea inainte şi d1lpă Hristos. 

Prin credinţa in Invierea Dom-
I oului in fIecare suflet omenesc 

răsare nădejdea vieţii celei veş
nice, nădejdea Ia o viaţă fericită, 
lipSItă de sbuciumul vieţii pămân
teşti. loima noastră este altfel~ 
tn ziua invierii Domnului, e mai 
caldă şi curăţită de ură şi de 
rAzbunare, e plină de pace, de 
Iubire şi de milă creştinească. Şi 
cum să nu fie aşa, când Iisus 
Hristos cbiam! pe toţi oamenii la 

I Inviere, la viaţă, la libertate, l~ 
~ublre. 

I 

" Mare putere este credinţa! De 
:t ea atârnă toată fericirea ome-
1. nească. Cîne nu poate crede in 

Invierea Domnului, nu crede nici 
In sufletul său şi totul este mor~ 
mânt in jurul său. Câte suflete~ 

fi Upsindu-le credinţa, nu s'au pră
ti buşit in abisul intunerecului morţii! 

. Dar noi, cei ~e suntem păt~unşi 
de convingerea credinţei În Invj-

e erea Domnului şi Mântuitorului 
nostru. Iisus Hristos, vom aprinde 
o luminită şi in zorUe zilei sfin
telor Paşti din acest an şi ne vom li 

t curăţi inimile la cântările de bi-
ruintă ale sfintei noastre Biserici: 

Glas de toacă. 
Dintr'o clopotnita lnvechitd. elasal : UJmpint1 multimea desamo/ţităt 

de toacd prinde aripi ~l 'n zbor erăblt du-l că .A ln~iat Hristos". 
se pierde dtstramtindtz·se ~Il fntinsurile A Inviat iubirea, sinteza iubirii ... 
cenul/i· Intuagd suf~arta inalta imnuri de 

Agonia noptii clflmineazd ctiei la prtamalÎre. 
rasdrit o dungă de lumina roşidlcd Vibrtl,ile psalmilor melodiei animeazd 
năp(Jdeşte intunericul - asemenea va~ atmosfera iar natura trezită, desprinde 
lulul de sânge. d.n sâllu-i simjon/ce cântări fnăl/ându. 

Valul doliulai de o noapte se aduna, le 'n spre cerÎMrl. 
lnvaluind la sânu-Î miltoane:e de stele. 

Se deţtn md pacea intunericului şi 
nlguşitul elar; de toacă - hartuit de 
adierea mulcomd a ze/ÎI ulut - scor
moneşte adtincurile, impdrtâşind tufu
rora, taina nap/ii. 

ŞI fiorul d vmel tnttimpltirl $"gettază 
sufletele şi lnte/este vibrdrile inimei. 

Din dosite unghiuri. umbrele sptlld
cite netezind peretii şi d,buind. pornesc 
spre altarul tnchinăfli. 

E clipa tllnd .la lumina lnglilbenite
lor fdcUi, se descrettsc fruntile şi bu
zele tuturora pretlmâresc invierea im· 
păratulul măririi. 

In noaptea aceasta s'aduct obolul 
iubirii ce-şi are Isvorul in Domnul. 
Dela El pornit-au razele. binelui ce au 
croit drumuri noui în şiruL veacariJor 
ce VOt sa lIie. 

Se preamareşte confirmarea vie/ii 
omeneşti, a vietii intruchipate dt fiUl 
lui Dumnezeu. Din templul prea măriri
lor se inal/d psalmi de admiralie ş/ 
recunoştinţă Mântuitoflilui lumi~. Din 
altarul împodobit in sclipirile făclii/or 

dt ceard, etas de preot cucernic in-

Aurora arboreazd culoarea biruinţei 
pe jronttspitill.l credinlelor şi nadejdi· 
101 tuturora şi 'ntmsul) pnmeninau-se, 
Îmbracă haind noua. haina injlofltă. 
de sarbatoare. ..• 

StIlp/riie Indlbite/or stele, clipesc in 
agonie şi mor pe nel1Cfzllte. fn timp ce 
săgrţi inroşite spintecă zarea nemăr

ginitd. 
Departe) irz pariea spre cart ne 

plecdm genunchii de 'nchinare, luptă 
lumina cu Intuneric.l, ziua cu 
noaptea, 

ŞI din turlele de veghe qlaslI.l ra .. 
guşii de toaCă Imptirtaşeşte zărllor şi 

intinsurilor - biruln ta zilei. biralnla 
luminii ... 

.. , Din clopotnita invechltd, glas de 
toacă prinde aripi şi in zbor grtlbit 
porneşte •• ' Glas de toacă itzaripat, na
valnic, aleargă pretutindeni, st,dbate 
zăriu. patrunde 'n inimi ..• 

Glas de toacc'1, IlJaş de toacă. cate 
inimi te ascultd?! 

Prin inviere sufletul nostru se 'nalti 
în sfere curilţite de. nilazmele lumei 
de tolte zilele, şi s-"aproprie cu evla
vie de bunul părinte al cerului. 

Din vointa fiului Său a luat filnti 
sfântă noastră biserIcă, care de veacuri 
propagă cu UD avânt sublim ,. cu o 
dUdură nfţărmurltl, învăţăturile cre
dinţei noastre ortodoxe. Să De bucu
r~m deci, vAz8.nd lumina cea sldilucl
toare a sf. lnvierl. Ceriul ,i pământul 
împreună ,1 toate cele de desupt se 
bucură. Se bucură sI. biserici, mlreua 
lui Hristos, şi sărută cu bucurie pe 
divinul ei mire, vA.z.:lndu-L ieşind din 
mormânt. Insuşi muntele Golgota locul 
unei tragedii Dumnrzeeştl iş\ schimbi 
fala şt preamăreşte pe cel crucificat. 
Crucea, lancea, cununa de spini, unel
tele patimei fnflorAtoare, devin lucruri 
sfinte pentru noi şllau parte la triumful 
divinului Mântuitor. 

Hristos s'a coborit rn mormânt ca 
pe 110l să De inal1e, a luat chip de 
rob CI pe noi ii. De facă liberi, a 
a murit ca să ne ridice din intuneric 
şi din umbra mortII. 

Ziua invierii este praznicul cel mii 
mare tn care s'a proclamat unirea 
omului cu Dumnezeu ~I a oamenilor 
tntre el. 

.Ziua învierii să ne lumlnăm po
poarelor ll ~i si iertim toate pcntr\l 
inviere. 

.-~ , 



TRIBUf\JA NOUA 

Răvaş de sărbători. I coa~e de Carpati, nu trec cu mult pe
ste puterea d~ orieDtare a unui om de 

Suntem de 8 ani cttatenli României 
MarI. 10 răstimpul acelSta noi cei eli
beraţi alU trecut printr'o evidentă me~ 
tamorfoz.1 sufleteascA. Oricare dintre 
noi, dacă se va examina va putea face 
aceasta constatare. Am devenit liber!, ,i schimbările de cari facem amin
tire Bunt consec:Dtele libertăţii noa
atre care ne·a lărgit orizontul, ne-a 
făcut mai ÎodrAsn("ţl şi ma! sin.:eri. 

conştlnţH na(lonale _ tn luptele so-' provinţă. DIn pricina aceasta s! mm
claIe, politice, economice, culturale şI ţin, la noi cel eliberati, nişte stări 

sufleteşti scufandate adânc sub Dlve
bisericeşti din era ur-gară, - să la 
pilda de eroi!m şI conştilnta cetate lui vremurilor mârete,t,ce trAim. 
neascl dela fraţii din vechiul regat Situatia noastră de~ DUm asuprit, 

Ce deosebire intrf' structura sufle
talul unui om liber, şi intre ct"ea a 
unul om subjugat! In firea noastră 

ocupase ua loc p ea cov!rşitlit, uml
Mtatea. Păiilrta hotărâtă şi energică a 
fraţilor din vechiul regat era neînţe

leaiă ba c.hlar desaprobatll. De , .. ulte 
ori am vbut, cum Îo conflictele ml
.ori tarilor nO~lrl cu autoritAtile roml
.eştl, ciVIle şi militare, noi cel elt
beratl. avind firea de robi aml1!ţl, 
luam partea minoritarilor. Noi ne a
vlnd ocazia de a apă'a vaza autorl
tlNor publice, - nu ne dam seama 
de importanta procedurei energice şi 

tomare I fraţilor liberi, - ci ne com· 
pliceam tn situaţia bIzară de apArA
tori ai asupritorilor nostri de ieri, faţ! 
de fraţII noştH ehber.tori. 

CUlţi, d. e. Istoria râsbolului intregi- de catre un popor moogo! brutal, cu 
rei neamului, care istorie contine pa. o structura sufletească asjatlcă, ne-a 
glai mărete dtSpre dispîeţul de moarte impus nutrirea unor nădt jdi intr'un 
Şi Însufa~tire& cerr ărg!oită, cu care viitor mai b~1D, pentra a nu fi desftlov 

s'au aruncat soldaţii ŞI ofiţiril armatei tati. In cajrel~ acestor necesităţi su· 
romine In luottle date pentru dt>sro- f1~tt'şti a trebuit să nc creăm şi noi 
blrea noastrA, Acea istorie este mai idolii nostri, cari deşi nu vor fi fost 
frumoasă, decât o eVZlnghelie, _ căCI totdeauna la înăljlmea vremurilor, tre
ea conţine tezaurul manifestării sufle- buinţe!e noastre de popor i-au ndicat 
tulul colectiv al poporului românesc. insă la ua piedestal pOlrlvit trebuin
care suflet a biruit technica ! ăzbo!u- ţelor noastre colective sufleteşti -- Şi 

De atunci pani azi S'dU Bch:mbat 
mult şI ia spre bine lucrurile. Cu toate 
acutea, din punct de vedere al con
.titntei c"titeDeşti, ,1 chiar al patrio
tiJ'lJulai, - să nu vi lurprtndi acea
ata afirmaţie, care nu e deloc exage
rată, - Dof românii eliberaţ' Da va
Iorim atât cât fraţii liberi, al vechiu· 
laI regat. Faceţt asemănare Între 101-

datal de dincoace, ,1 intre cel de din· 
cota de Carpati. fiti atenti la absenta 
aplrituall cu care primim - farl si 
spulberAm imediat, ort ai Vtfteglm cum 
se cuvloe, - prea multele ve,tI alar .. 
mante. Daci ne-am fi ridlclt noi la 
Ic!ltimca unor con;:;:pt~i do: t'"!.:ot!sm 
absolut, s'ar putea si lăsăm si ope
nze du,rnanli Deamula!, tn fata noa
strA, lăsând tot felul de ştiri alarmante 
cari otrAvesc sufletele naive ,i ali· 
beac credinta celor şovAltori? 

FAcind fugItiv acelte cODstatiri, In 
dorinta ferbinte de a tntirl crediDta 
In isbânda noastră natională defini
tiva, - venim să IrdemnAm pe, ro v 

minII acestllf judet. cari au dat do
.ada unei prea f'umoase aflrmiri a 

l;.;i mod~rn. Da~ă vvm f. capttbHt ş~ 

noi de asemellt>a eroism şi vom da 
dovada unor virtuti similare, va cre
şte şi încrederea In forţele noastre pro
prii şi nu ne .om mlădia ca trestia 
la baterea celui mal slab vânt, al ve· 
ştllor rbpândlte de duşmanii necima
lui şi a ţării. 

Tara aceasta este doar infăptu1tă 
de poporal românesc, şf va fi păstratl 
şi tntaritl numai prtn vrednicia şi 

simţul lui de j~rtfă. Ori dacă ac~stea 
sunt o realitate, cine mal poate schimba 
lucrurile. Voinţa n'Jastră naţională 

eate cea mal puteml.:ă garanţie a ho
tarelor. Persoanele 5inguratece sunt 
numai pi,t!, din care se compune 
neamul nostru, de fiind trecătoare 

dispar ,1 vin altele la loc, flrA ca să 
scbimbe ceva. Neamul Dostra e etern, 
şi acesta e lucrul principal. SA avem 
Încredere ia noi, şi 6ă fim stăpinl pe 
destinele noastre, atuoci noi ne vom 
fiurl fi viitorul, care Dumal frumos 
poate fi, precum de frumoasă ne este 
şi tata. ,i precam de Dumeroue iuot 
calitAtile frumoase cu cari a illZ.e~u:&t 

Dumnezeu pe român. 
Iu if~.şit Rvm:'uH H:ild UD piipor 

tinăr, abia de aci 'nainte vor avea oca
zie de a da o 5trAlucire europeană În

Ii..,şlrilor. ca care l·a tnzestrat natura. 
Abia de aci 'nainte vom putea - tn
deosebi noi RomânII de dincoace de 
CarpatI, - si dAm Deamului ,1 ome
"imei bărbatl luminaţi, pentru că viata 
subjugatl, ce am dus o pAnă la elibe
rare. nu ne-a dat pos1billtatea de a De 
creşte personalităţi europene mal com
plexe. Fruntaş'. nostrU de azi de dln-

Slujba lnuierii la Ierusalim. 
Slujba lnvierll se face la Ierusalim I In noaptea Invierii, lespedt"a de 

intr'un chip deosebit şi In ledturl cu ' marmoră care acopere locul unde a 
o minune. La Ierusalim ni s'a SpUI fost MormIntul Mlintuitorului, aaadă 
ci lumina din dimineata Invierii se lod sloboade sudor! de apă. Patriarhul 
primeşte printr'o minune ce se petrece la tn mână o bucati de viltl de bum
la mormântul Mintuitorului. LucrUrile bac curat şi freacă cu această vata 
u petrec ulfe!: lespedea asudată. Din aceastA frecare 
Sâmbătă Doapt!a, spre zIua Invferif, iese indatA o flacări albasti tn care 

se stâng toate luminele ,1 candelele PatriarhUl aprinde cea dintal turnloă 
din biserica 81. Mormânt. E singurul a InvieriI. 
timp cind se intImplA acest lucru In chipul aCfsta la M'lrmlntul Mân
pentrucA fn bIserica S1 Mormint unele tuitor ului. dlo Ierusalim, lumina In lieri! 
din cindele ard neîncetat cu zi cu Iese şi azi prin o minune din Mor· 
noapte. Dupăce s'au stans toate luml- mântui celui de viaţA şi de luminA dă
DeIe, biserica le incuie şi se pec-et- tAtor. 
lueate cu pecete ca nimenea d nu Dupăce Patriarhul a aprins lumini 
poatA fntra tn bIserică iD tImpul nopţii. din lumina lui H ris t o a, Iese ia la
Pe ceasurile 3 după miezul noptII, {'ănerea cealalt! din altarul Sf. Mor
lumea se strânge la biserIci pentru mlnt" pe două de!;chizătorl, UCute 
inviere. Vine Şi Patriarhul tacunj 'uat anume pentru acest lucru intinde 
de mulţimea preoţilor, să faci Slujba. afară doul făclii aprinse zicind: .ve
E de fată Si inallul comisar al Pale- nitl de luaţi lum1Dă ,- Aceste flclli 
ltinei, tn faţa cArula se rupe pecetea le apuci tndat~ doi creştini din nea
,1 se deschIde b'serlca. Patriarhul e mul Negrllor (anume aleşI pentru 
dutat să DU aibă la sine nici un f~l acest lucru), cari aleargăcu ele prin alta
de material de aprins lumină, Publi- rul ce se află tn biserica din fata Sf 
eul intri pe tntuneric in biserica tl- Mormint. Preolll aprInd cu ele lumi
eutl. Patriarhul IntrI. atunci tn altarul nele altarului ,i dupl aceasta, tot 
Sf Mormlnt si scoatA lumina InvierII. puollcul îşi aprinde luminlrile. Când 
Minunea urmează acum. toatA biserica e pIIni de lumini, Pa· 

.. 

oltle am făt:utl 

Azi când vedem strălucind talentele 
vechlului regat, - pe toa.te terencle, -
trebue să cerem şi aşteptam mal mult 
şi dela fruntaşii nostri. Azi suntem 
cc:t~t,:ni liberi ai p"triei noastre na· 
ţionale, prin urmare îa chestiunile ob
şteşti ne vom lăsa câlăuz ţi de cel mal 
vrednici, de cei mai luminati şi de cel 
mal pncepuţl fruntaşi ai tArII, făra 

deosebire de locul naşterii lor. 

R'Jmânia Mică a avut totdeauna băr
ba1i luminaţi la conducerea ţărU, cari 
in imprl'jurări foarte grele au con
dus-o, câştiglnd incr~derea şi stima I 
Euro oei întreii. Iar bărbaţii de stat, 
cari au condus c!rmuirea ei in pragul, 
apoi tn vremea războiului pânA la 
r~allzarea României Mari, triesc. şi az'; 
tn1e1epdunea lor şi azi stă tn serviciul 
ţării - iar când şi aCfOştla vor diS

părea altUtot atât de mari in calitati 
sufll'teştl le vor lua locul, fără ca nea
mul .ostru să sufere. 

Fiindcă in ledtura cu boala Rege· 
lat, du,minli nostri au pUI tn circu
latie multe ftifl alarmaote; -eommt' , 

când noi cetitorllor aceste gânduri, 
ce le avem in pragul sirbatoriior,
dorim a le înălta inimile lor. tn care 
voim si atrecorăm increderea şi slRu
rarţa viitorului neamului şi al tarii, 
care numai frumos şi bun poate ft 

Deci aus iolmUd 

. ,. . -• • w- -

Cetiti şi răspinditi ziarul: 

"Tribuna Nouă". 
trtarhul irnbri:-at cu o haină lunga ,i 
albă ca zăpada, iese in uşa altarului 

Sf. Mormânt şi dntă de 3 ori .,Hristos 
a invlat"._ Urmează apli slujba In
vierii. 

Lumina ce se aprinde la ziua In
vierii ia biserica din Ierusalim, nu se 
stinge un an de zile. Anumite can
dele dela Mormintul Oomnulut şi dela 
altarul Golgotei, sunt lăsate sI ardA 
ndncftat cu zi cu noapte, tntreg anul 
PeJerln!i Ruşi îşi duceau acasA 
astfd de lumină aprins! din lumina 
luI Hristos, tn noaptea InvirTIt. EI 
aveau felinare (lămpaşe) anumit făcute 
tn cari puneau lumini groase aprinse 
sau un fel de candele iDchise, pe cari 
apoI le duceau aprinse pană acasă 

schimb:lnd mereu lumina ce se gAta. 
Acasă le p~stnu anol mal df'parte. 
O astfel de "lumInă'" adusA dela {eru· 
salim se pAstreazA la Rusi din taU'o 
fiu. Mal sunt ,i azi prin Rusia destule 
case in cari ard candele aprinse cu 
lumini aduse dela Mormlntul Mân
tuitorulul din Ierusalim. 

Cu invierea Domnului se gatA lu
crarea cea mare a mlDtuirii noastre 
l.fUt',ti. Re stign Irea şi Invlt'Tea 
sunt cele două mari lucrlrl, cell' douA 
mari minuni pe care le-a făcut Dum
nezeu pentru Doi ,i mintuirea noastri . 

Nr.7, , 
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-Patriar hal(! 
Soartle pJifl 
Pe CUlme rdsare 
Dtparte, in 'lare 
'N plJ.du'~a dt.-artn. 

In umrda lanta 
Câ"td .liDcoş/i 

.. Raze lIIaf',aş/i 
~oo.re!i a~anca. 

.1!: .. :, , '"",: 

Satul din valt" 
Cu TOZt de ..nere 
Mirezrn r' de floare 
Ma 'ntâmpina 'n calt. 

Cunune cu zestre 
Şi- o suta de su.lbe 
Ce sfle lJ/be 
Cu jlari la ferestrt. 

In drum - an stejar 
Şopteşte tn barbă -
Pe-o palma de iarba 
Pasc boii dt WU'. 

- Zgomot, slabe 
Tacerea " sfarmt. -
Cainele doarme 
Cu botul pe la~. 

- Drumefe. uitatt!' 
In orlcU.re casă 
1 e-Qşteaptd o masti 
Şi-o vorba de frate. 

- Ma /7Ia lmpark 
Oud/e loşii -
Batrb.ne - şi fM,u 
Stau de-oparte 

In ,trat de in 
Ţdrance vorbesc 
Ţarami ciocntlC 
PahaTt cu ,m. 

.. , 
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->~----.....,.,",- -
E ziua de Palt~ 
In Ulri'(! nrlVi,.;I 
Renasc trondajiril 
NalurQ renaşt,. 

Toceri s/b,şÎate -
Spre arul Q~baftlTl 
Tacut şi Sihastru 
Clopotul bate. 

Din vale In ,us 
Drumal tt duce • •• 
Departe pe· o cruce 
Veehi~ză Jsus. 

A.,." O/Mia. 

Dar aceste minuni n' dU nicI o Înse~ 
nAtate pentru noi dacă ele nu se pt

trec şi in noi " În sufletul nostru. 
Cu Hristos impreuni trebue să m 
restigoiru şi să murim şi noi faţA de 
pAcat ca să iovlem şi si vletulm iu 
EI ca o făptură nouA (Galateni Z, lCl 
,1 6, 34). Din Jl"rtfa cea mare a re
stlgnirli şi din Mormântul Domnl1lul tre
bue si luăm lumina vieţii şi viaţă nou!. 

Minunea de care Ili sta spus la 
lerusl'Ilim că se petrece cu lumioi 
Invierii la Sf. Mormânt trebue si se 
petreacă şi tn sufldul nostru. Crucea 
Resti(lnlrii şi MormIntul Mâotultorului 
asudA mereu şi sloboade şi pentru noi 
Rudorl de slnge: sângele DomQulu~ 

Numai cu ajutorul acestor sudort de 
sânge ae poate aprinde lumina v~tii 

Şi invierii tn sufletul nostru. Aproplete, 
dragi suflete - c:a odinioară Vero
nica - cu mărama inimii tale şi ,terge 
aceste sudori ca să rAmiie dea pururi 
tntlpAriti in Inima ta Icoana lui Ism 
cel rest'gnlt pentru tine şi plcate« 
tale. Şterge cu mărama Inimii tale 
aceste sud ori de sânge şI atJucJ tn 
sufletul tAu şi in viata ta, deodatl 
se va aprind!!' lumina vieţii şi Invierii 
la o viaţă nouA .. 

"Pe urmt It Mtlntuitorullli." 1. Trl/tl. 
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~ in I it g r atu r a ~ ~ i n e l H. 
Pescarul. 

Cornul lunei se og\;]1dt'şt~ 11 lac. 
ASi'mt:ni unUi t1~ia$ pl.:"car in mama 
intull~":Gilă, muntelr p;He (:ă aş1e<lptă 
un ptşte sa ie priadă in cârh~ul un
fiî!d. 

Trandafirul roşu. 

Soţla unui ra~boinjc stă Îo oda!to 
lângfl ft.'re3stIă. Cii idm,1 inlU,H:cată, 
ea brodeaza uu trand;;Jjir alb pt: u 
perin~ de mătase. S'.:; inţepat la un 
d~gtt. S§ngele CU!"i~e p,' trcndaf!Tlll 
alb, care se sch'mbă în trancîahr roşu. 

Gândlll îi sboară spre lub tul C(i[f;' 

e Îi1 ră,boiu şI al c;;rui sânge poatl' 
că Înroşf~şte zăpada 

D~odata ea audl' gaJ(\pUll~nui Ci:il .•• 

Iubitul SOS\ş,{,. Î00ta, şlt? Nu-! decât 
jmma cari:'-i b<lte n::hulll.'t;te În piept ..• 
Se apleacă mai nwlt pe pl'fina dt> 
mătr:sc. şi bro 1ează cu <lrgil1t lacri
mele care înconjo?f<l trandafirul roşu. 

Plimbarea din urmd. 
Ai Iăs.'lt să cadă tn pr<tful drumu

lui luleaua roşie pe care ţi-am rli!ru 
it-o. Am ridIcat-o. Se f.kus'~ aIbă. 

In ac<:,astâ clip;', ninsese ~e il,b;rea 
noastră. 

Pavifiol1ul muzicei. 
Cântă retele plecaseră. Li lIJCU I pe 

care il pusese in V,Hh I~ de jad se 
apleacă spre 141ute li parc ca a~culta 
focă. 

Floarea de pcts'-c. 
Am cules o floare roză de persj,\ şi 

am dâruit·o lub,h'i melf, a căreI gura 
e tot atât de mică şi de fllză ca o 
floare de pcrsk. 
- Am luat, din cuibul el, o rândunică 
cu aripile D('gre ŞI am dărtI:t o iubl
te! mde .de . ărel sp, âncene se ase· 
măna cu arlpeJ~ rânduDlceJ. 

A doua zi, floarea de persic s'a ve
St<'jlt, iar nl.nuunic& I-bur,,;se pl' tel<:a
stra {"are dă [)e mun1t le alb-lstru, 

Dar gura iubtej ":{-le e Vl şnlC roză 
Iar spratlcenele e I1tgre n'au sburat. 

Primăvara. 

Dad aş fi un arhore sau o plantă 
aş sUl1tl dulcea Înviorare a prlmavertl. 
Sunt fnsă un om .•• Nu te m-ra de 
bucuril mea. 

Mica sdrbdloare. 
Am luat o stirlă de vio ca ş'o brat! 

in mijlo-:ul flonlor Totdt:auna suntt>m 
trei, tlUmărând umbra mea şi PI ietena, 
luna stralucitoare. Din feriCire luoa 
ştie să bea iar umbrei mele niciodată 
• u~j e sete. 

Când iurep sa cant, Juna m'ascultă 
in li.:ere. Când d,mţez, utl.bra mea 
dantează lmpreul1â cu mIne. 

Du pă orice petrecere, oaspt'ţH se 
du,! Eu nu cunosc a;eastă trlstt>tt!. 
Când mi 'ntorc a;:l!!:>ă, luna mă tnso 
teşte Iar umhra mea mă urmtază. 

Noapte de iarnd. 
Trosoiturlle de bambu mă vestesc 

ei n.nge. 

Inainte de masd. 
In g(,§,jină, sub el ,rul de Itma, ser~ 

vitoari!a noastră cur~qa cu atâta putere 
UD crap aunf, inc ât solz:! 1L11 sboiJ' ă 
in toate părţile, Ş tara Indoială pana 
În cer. 
- Faimoasele stele din fnâltlm! trebue 
li fIe sol~lt pt ştebll nostr~. ' 

Singură. 
E cel mai pUkrn'c. cel mal brav, 

cel mal frumos din tOţi răsbo!n!cd. 
a.:ela pe CHc il L b, 5.: I DarI acum, ' 
"rmata se indreaplă ţ.pre E~t .•• 

Af':J lăsat si ml fatfae părul ca vfln
tul de Est .a I poată llIaflg1.la. MI-e 
,roază de soart', de lună ŞI dp. st I~ 
ACu-tn DU mi plac decât m ar;lt' plOI de 
iarnă, şi le cer înZ!du Să stInga fo :u1 
care mă ndstue. 

Ştiu unde aş putea să cultg floart'a 
care mi~a.r da uit,m~a ... Ea imbalsă· 
mează mka noastrA odae. Dar am În
chIs oc1~j;t, caci vreau sa su'!r 
Dacă n'aş sd/'rl aş", cum sufăr, aş 

" mal de;Jarte de IubItul m,·u. 
Traducere de AI. T. SI.mat/aeL 

Tf<lBUNA NOUA 

Două moarte. Sărbătoare ... 
-- Iuliu BlIghy. -

• Un vis avut-am a~t~ noapfe, un ~iS E sărbătoarea învierii: să ne I E sărbătoarea tu vierii, să ne 
ltlgrQzltor ca,~t numar trtz!fea mi-U ; . '"1"1 1 l' t ! A d PC1"'J' ~if'a-m (Ta~ndur'le Şi' a""ZI' dUDA t tiu" lui' J nrilncmm SUI t: e e Ş fi r un gan ,'- b I v· U 

PUAU constoOa s ~J[ a . 'si O vorbă ~ă pr~'amt1rim numele dreDfatea intădloare a cerului nwn allau( - ~ , ~ , 
Cel mui 5Mpânit fe1lOmen al vietii, desrobitoruilli omen;rii şi ali să ne reinoim sufletele. 

zdua uitat În pah:.dul noroi al por- mântudorului pdlinvrilor noastre. Fre~mătul jr.agedelor ~ frunz~ 
nmlof hestwle.. Când ciripitul şăgalnic al pa- • ~ru.teş~~ pe ~rtp.l,de. m~tasf ŞI 

O ('galttate bizarfi domlr,ci tJcmv.ll- -serilor primaverii va um/7!e !!'nl- InfmSele nemark;liZlwrl {ŞI oghn-
tul tar om'd eHi asemenea arlinwhlor... ... d 'b 1 ~ . 1 t dllFle şi sptzm" .florilor c.ie znr- . esc al.' astru uz semnu apeLor 

A m'/rit Gânuir,-a df1r VlUtiî-şi con~ :.. \.-'-
tin1i11 drumul mai depa!":.9, pe ogawl zăr va pafuma lIVezile. sd tre- !lInpezl... .. A 

adânc al Vr.;mii iar a trai nil era nici salte, În. piepturile noastre • n- , Peste. aMlea depârtd~' /flver~ 
[mere darr!JCl caI1O/l- fi III utU ram ăsese 1 cătuşale admirati unea neprihd- Z!t::, Pnmdvara, cu paşI repezI 
~fl~wria mOm":llanli" SC.1I .,.bUL'urm.cI~- I nUd faţd de propavăduitornl bi- şi uşori, aleargă, lmpărtăşind 
pe! , dar - val -- omu, fiIl Ş{ta 1lUllIe I L,' l' b' .~ tuturora balsamul răcordar al 
d 'r .,~ I! - ... f new,l ŞI a tu li 1:. . 
t~Jre aU"a~.a ... (lr Q, m a ItlflVlO 1""' ~". dragostei de viatd. Primdvar(i, 

Gana/rea Şi a muri! efemera "bueurl.- f ,-alId l1zmugurzrea cff'ngilor i b p' ă tât td . 
, f a- -' _ . U Ire." 111)eaz cu aa ne, 

m,tmell.ar; '.. e • megnte de apamrea renul, va dorul de v!ată în pieptllrde atd-
A mUrit Jubir~al grabi să s arId bir r~căt I . 

, J' O· O . r) .' leJ a. oare,e for cople.;'(·ţ,·, ca~ zva"cl't'r/'le '·n!.'.rn,·-La il/T11omulnt,irea CIl(laVfU u/, (.r!l' y .~ 

direa vorbea muijlmii 'lldurerate des- ra~~ de. :U'}1tnt1, ~a; ~d!erea m~-, j lor lncătuşate, sunt asemenea 
pre puntutea v/efa' spirituale, ... dar za- /ateeulUl vant va f.e.eZl mtJlsurue zumzetalui tiU.dnfcelor a/birze. 
darl/ie, fl nd-:a adatri cu Iubirea a murit illverzlfe J sd ne deschidem inimile ... Şi soarele lncU!2!wează nemtIr-
V,aţu lllsaşi, famânând, dO.lr s.ngur, . -- spre a pă!rundr? ifr ele lumfr:ă 

lirtzpu{.. din lumina Dumflezeu!ai ade vă-
ginirea, mângăindu O în adlai 
de aur. Iubirea e viaîă iar fxisfenti f.pirduald 

este PUţlllUJI dll mica perder:! a Vicfu 
insi1şi. 

~at şi să n~ ./!e~dm genuAnc~ii Imprejurimile fredon(ază im~ 
m faţa răsan..LfUl b,neCllvalltd. Inul desamorlirii imnul trezirii 

l,aducert din rsperanto de 11l:'hil1â'Î.da-ne celui din Tatal I drag?stei de 'Viatt1 şi inimle v/b-
Aurel l:5ugf1liu. J ndscut .. • ~ rează domice, E stJlbătoarea 112-

.. - _ '. - " . . -:-- . _ :~ -...... .-," ~ :...... i vierii şi ~iata 1$1 cere tributll~. 
N,i,:aen~ Înire rebgte ŞI şumta nu poate fi cwcmre, f IOdca OrIce ~ Desrobttorul vremilor de veCI, 

pa(:mai dtpartt> io şti I Jâ e. () Lrt:astră mai ~ult spre intunericul f a lnviat C71 moartea pe moarte 
J.e dincolo de .: unoştmţa. Şl pr,n urmare s~ntlmen.t~l rel i g'os va fi i cdlcând ... Natura L~a mâl1gdiaf 
ŞI va ~dălflulJ lat timp va ex!s!ă pe fdţa pamântulUl o minte ome- ~ cu priviri de fecioară. 
neaS4..3 la ftl cu (;ea de aZI. : Dt' d t· 

."' ........ ...... -.... -
APRIL. 

(Ri!mrniscenţil din i\IIoldvva 1917.) 

1. 

De-atâta !lreme lea . •• şi vânl , afară 

Toţ' plopll opu. ară sd se 'ndoaie. 
Şi se pomi un lopat lung eL: ploaie 
Ce curse 'n streşmt pânu de cu seard .. , 

C'dnd atipird SălCII,> 'n zăvoaie 
Adlllme..:âlld aghlazmd junerara, 
Din ţ fltilimui ast de pnmdvara 
Jn/lorat de glas de cucuvae •• , 

Acum şi vântul ta"e in grdd1nlY, 
Dar luna /lU mai iese ca :.ă-Şl eearnâ, 
Lumina ei, cu :;tropi de glicerină 

Ca altădată, pe a/ei de m' md .• , 
Şi toatd viaţll mişună 'n surdInă, 
Posaca, tr,sta ca şi astă iarnă ... 

Inuieri de altădată. 
n elt de forts par

'ums pl)lIr QU! toute 
math!re l'st poreuse. 

Ch. Boade/alre. 

Nu ştiu d;lcA Sfintif Părinţi tntr la
dins ~u aşezat sărbătoarl'a Invierii 
Domnului in primăvarA, dând astf .. 1 
un indoit inţt>les ('elul IT,ai mare din
tre mistere: incoltirea vlt>tii. Dar ştiu 

un lucru: Paştile nu le-am putea '01"1-

cepe a1tcând decât primăvara. Când 
iarna <lspră, CU nopti lungi şi vlfnrnlţp 
rlsuniHoarl', prinde să s.- moale sub 
puterea vrăjlloreas::â a razelor solare. 
când iS-'o;1ft'le scăpate din d!tuş~le de 
ghiaţă incep sA-şi cânte. sâllând SDU

m r gătoare pt!ste petrişurl, desrob!rea; 
când păsările, pl€'cate de groaza mor· 
tii. H'vin şi încfp O nouă "Iata 
când firea fit-rbe ca mustul fn~'hls 

În vas, atunci se dE>svă lue m'
nunea ..:r& mal nepătrunsă. Arborii se 
trezesc din somnul lor adânc, mug'lrI 
se dt>splcă in frunze mici şi de-aflată 

in v;~rful unui ram s'aprinde o flnare 
ai zice un ~Imbet al naturII. Şi pe 

Herberf SpeDcer. ea .unel al e an n'l ura lm-
bracă haină nouă, praznuind sdr-... ... • il?' r 

.il UT Ull1iV.ALĂ. 
Il. 

Aud cum Plânge vâl1tu 'n astti stau} 
Sub domul cerulai stropit d~ stele, 
Ca ochii-m.i tnşti de lacflmil. mele 
Ce şiroiesc pe c.hipUI meu de c('ară ••• 

Privesc p'itl a ferestrelor zăbrele 
Cum lalla se l!/'fibeşte sa rasaTd, 
S'l1rafe panorama funerara 
Călcafă 'n jocul sepulcral de {ele ... 

In depttrtata zare-autumnald 
Văd sareajagal vTfmii de~olfădati1 .•• 
Şi- aud {n fum stravechiu de catedrală . 

hăfoarea Învierii, triumful vietii 
,~i apoteoza iubirii .• 

Pd77âvard .... luhire.,. Viaft1 .. y. 

" .. E slJrbdtoarea invierii, .. 

-GÂNDURI 
de Nicolae lor,., 

Crrngile copacului au fost făcute numu 
pentru pasănle cerului şi deci să nu 88 

mire ursul când ele se sfarma şi.1 lasi IIĂ 

cadă. 

Dintre toale felurile de soli se taie capul 
numai Ilotilor adevar .. lui. 

• 
Preotul să nu llÎle niciodată că vorb~le 

O 
. . . _ f in numele lui Dumnezeu şi nu în locul lut 
llllmă de Clopot tntrls ata . Dumnueu. 

R,lst,nd În limba ei sacl'rdotală I ' .. 
AI primaverii basm: "A fost odată"... Steagul cel mai 8~ump nu e şi cel mai 

. . Petre Bortoş frumos 

când se mhptui'şte tainica zlmisllre 
a vieţii, se fntâmpla, ca o tncflTonare 
a mmunli, invierea Domnului. Domnul 
nostru, după ce ~I-a suit eru :ea pe 
culmile Golgotei şi a f.)st pironit şi 

scuipat de cei pe cad'ii wbea şi după 
ce a murit pentr:l el, ie~e din groapa 
biruind fnt:.:ne'cct:l 'ho-ti! 

Din joIa Mm:' ckpotf'le nu se mai 
tfi'g şI se bate numai toaca până la 
tllvlrre, S~af2 pre,tul c'teşte 12 pe
rlcope din eVilflght·lle, in cari se spune 
cu m şi-a vândut llida Iwă11!toru 1 CII 

.10 de argir ţ' şi (:u lin s~rut, dilndu-l 
pr!ns in gcădina Ghelsimanl. Cum a 
fost du~ la Caiaffa şi fiind frig. sol· 
daţ\l au făcut un foc, de care s'a ap
ropiat şi Petru, ca Bă se Ind Iz€'a~că 
şi la Intrebarea jidoyllora tă~ădu1t 

de 3 ori pe Mintulto ul, pân'ce cocO
şul a cântat de 3 orI. Atunci Pt·tru 
aducândll~şl aminte, a Ieşit Ilfară şi a 
plâns cu amar. In curtea b's .. r!dl se 
face un foc mare intru pomenIrea c~
lui din Evanghelie şi nu se IItif\gt' 

până îl] ziua de Paşti. In Vlnt>re-a M;,re 
sau a patlmilor Mântu tor!!1 hulit şi 

ba ljocorit e ră,tignît intre tâlharl 'Ii 'ţoi 

da suHdul pt! cruce pl'ntru mânlUlrta 
celpf c~ l'au rastignit NicodIm şi 10· 
s'f din ArImatea cer corpul lui Isui 
şi ungându-I cu miruri scumpe il tn· 
vălue in l'fif'ză d... in şl-l aşaz' 

intr'o groapă nouă. JidOVii au pus strja 
la mor mănf, ca inv;:tăceii să DU fure 
,:orpul I1VăţătiH UJui şi iă zică astfd 
că a lovitlt. Dar a l-a zi violIld fe
melleo minoro:4' au găsit pl~tra răs

turnată, jar un logH le a intrebat cA 
de ce ca! tA pt: cei vii cu cel morti '1 
Il noaptea ceea se fa 2e de :i orI în
conjurul b seriei!, cu lumini aprInse, 
Ş' preotul de .:S ori porUllceşte 53 se 
d\!s,hîdă portile RHIllul ImpAratului 
mărin i • TodA lumea e fericită ci 
<:.'nVi~t Crislos şi până la bpas in loc 
de s~lut îşi spun aCtastă minune. 

Oricât şi-ar troen! Vremea peste 
~ ufldul meu ZE Pt>Z\ le ultări, nu va 
lJutea ÎrJl5fOpa lt1}i<giOlle sfmte de odi
IIlo"rll. in cari eu cd de mult, renasc 
ŞI a cilror amillt:re pluteşte in jurlil 
meu ca o mireasmă vec:he şi p!A ,tHă 

cu IOIl:erea lUI Lus - to orice Pri, 
măvară. 

M Beniuc 
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Mmisterui interneior a OrdOtlât 
un recensământ (conscrieH) a 
popu!aţiel, Cef'Jce se va şi În
depiini sub durat~. sărbătorilor 

Sf. PaştI. 

Din răspunsul dat de dl Mltl;

stm Goga, - la unele interpe
Jaţl1 făcute, - (ltât la S..:nat~ cât 
şi în Camera deputaţ;!or. CT{'d~m 
a şti, că rrin a·~e~t recenzământ 
se intenţionet\ză constaiarta nu 
mărului t:xact al streinilor aflaţi 

In ţară. Cum în vremea din urmă 
se pripăşes:: la noi tot mai mulţi 
sheini, atraşi dr condIţiile de 
traiu m8i av:.':ntdgio3se, aie ace
stei de Dumnezeu binectlvântate 
,ări. esttt foarte de dont ca 0[1-
vernul să ia o atitudlOe de opriie 
a acestei lnvazi i (năvâltfi) de 
indez:n:bi(i (n::-p!lftiţr) Aceste mă
suri de ocrotire a muncii naţio· 

oale şi de siguranţă publică, nu 
trt:bUlesc confundate cu xenofo
bia (ura de streim). Streinii, caii 
ne cercetează in trecere, - cu 
intenţii cinstite) de prietenie, sau 
pentru legături de afaceri conH:f

~jale, - pot flce aC~5[ lucru 
neconturbaţi şi pe mai departe. 
IIlSă ceice vin la noi, cu scopul 
unei stabiliri ddloitlve, fără să 

tie nevoie de ei, flecaredlO aceştI 
Itreini ia iocul unui cttăţean ro
man, impământenind şi la noi in 
ţară $omagiul (tipsa de iucru), 
care f Jrnlează in vre murile t1e 
după războiu, una dintre cele 
mal dificile (grele) probleme so
C,iale şi economice, tn aproape 
toate ţările dm apus. De altă 

parte dm aceştl Intruşi (tmbulzlţ,) 
se recrntează elementele poreclite 
.democrate", cari ţin să ne dea 
Cii orice preţ lecţii cetăţeneşti, 

inflltrând (strecurând) ei pe ne
ţ>bservate, in sulletul oamenilor 
creduli (lesne crezăton) otrava 
fermentiJor (drojdiilor) distrugă
toti ai ordmei sociale. Aceşti to· 
lerati tşi câştigă apoi cetăţenia 
ti in scurt se constituie în ml
eOTitate nedreptăţItă, alarmând 
presa universală şi a!ergând In 
permanentă cu doleanţe la So
cietatea Naţiunilor. 

In consecinîă indemnăm ceti
torii ziarului nostru să stea cu 
sinceritate la dispoziţia organelor 
administrative cu toate informa
ţiile şi dbttle necesare, ~ăci ele 
trebuiesc numai pentru scopul 
arătat de noi, iar nu pentru alt
~va. Pe ceice vor răspândi veşti 
proprii de a determina (hotărâ) 

pe cineva la opunere sau zădăr
fltcirea reuşitei bUlie a openlţiei 

recenzământu1ui, daţi.j pe mâna 
organeior de stat; chemate a păzi 
ordinea publica. 

d t • o e 

e ClllTle ŞI epocile f 
t P/z.'Jltcrn2 şi fWI {lll:l~tct~ pr't1cl" ale 
I ale nouluI proiect d~ /ree a recrutării: 
I Ev.·ll,r!t"fe·~ C·,·I·! "'~r\i·l' .. I'·l lndita" II ..a I .J1o. ... ~.... ~~.... "- .1..'" r..' L. 'v ~ ..... J • • .. 

Câteva dispovitiuni prindnafe din legea chlrHior votată. de 

p~rlamellt, publicată in "Monitorul Ofh:iat" dm 16 Aprilie a, c 

CO,'.I1.~ mil~:tilu: c"ti c;,d In pr!;:vetlcrile S 

ari. '~2 d:r: CO(!U} pefl8i; D 'sfintarea <;: 

dispel!selor d· s,'rvlciul 11l,I·L!r. Fami. S 

1,1..: arestor tlt)t'rl să fie date În seama C 

L'~gea chlriilor v(,t~tă ce PC!rl3T11cnt 
prcvţde urmJtoar~:e C':1t,~ di;' ehj·je 
pentPl tnnefldart! ci~pozit;un1!:"f eL 

C3kujul rh irll10r se va face pEIi!ru 

Înl reg termell u! de prl'll1!' gir e, ll!âu
du-se de b 'ză in Vt'ch!ul reg.'\t chiria 
pIă\ltă la 2 A;nilie st. v. (Sf. Gheorghe) 
h~llj, !;lr in c~lc1;dt~ părţi a!c ţărlt, 

ace::,a nlăt'tă la 23 A;Hilie ti .iht 
1914. 
Dacă imobiJul rw fi fost Îll:hir!ut la 

data de mal S\l5, cal::ulul chiriei se 
fa~e hlându·se de bc.ză venitlll cons
tant prin rolurile ImpozitLlui kociar 
d!n acel timp şi în I'psa br (hiria 
plătită la acde d,jte pentru lmobi!{'!e 
similare din lo;;alita:e, sau h·)tărtlrjit' 

comisiun!Jor de arbi!fl. 
Chiria .. ouală se fixează după cum 

urml?azs: 

COalL ne iOf s,;:u m :nisterulul asistentei t~ 
(J,'O(JuÎ totaful impozitelor ele orice f,:l s'.Jdale. C 

şi proawc!e scrdniwr reale cari gre- ::ieIvl~iul militar s'Jb arme: 2 a 111. 

l'ellzd imniJ;!iLl lil dafoz de 1 S, ptcm·· I Pentru grănkieri, jandarmi, marină 3 t 

br:e 1926. , .::Illl. ): 
I 

Ptoprietar"l SOli c"pro:)f!et,~rd este Dur,,!a trltală ii :;erviciului militar t 
in drrpt a cere comf:;iu/lii orb frate un :>9 ani, În loc de 40. 
SpOI de c!iiâe. ori de câte ori c/ziria- AbsolvcQ1Î lk~uiui şi ai :;icolilor ce 1 
şul sau unul din meiJI{.lrii familiei, cre au drt.:ptul de a urma cursurile UUI- ~ 

şi (1 rUJ profe:;jemc de cU ai-'e() de jUlIC- vcrsifar~ vor face Jlt1!11<!i un an sC'r· ( 
(ionar s,m pendonar pllbhc. vkiul sub aww la şcolile de ofiteri. li! 

Chiriaşii curi bC/lf.1iciazQ de dispo- Abrolvcllt i ş::ollk;r proLsionale ce -t 
ziţw.nlie nces!ei lrgi Si·nt obliguţ!, O,i-I au la bilz:' 4 clase de liceu, absolven- ( 
cari ar fi ca: zele ccntractulld, să p/ă- I ţ'i ş::)ldor normak \'Or face un an la ~ 

te(!s~ă in afara de r/z,ru! toate taxele. ş-:ollle de sl,b:.f ţe!:. 
cotmwa/e al,' l1no[)ilu!uf, precum ,si co;;~ Tinertl din ŞCOI!!f~ potit('hnl~e. arlli- ~ 

tul apei coiwmale fll illfrtgfme când tectură, cducţie f zi.;~, primesc prcgă- . 
Dc.apt? (ntrcg imobi/ul, şi O parte P'O- tirea militara in ş,;oliie n" pecLve. 
por/iona/a ~ârrd ocupă o parte din Imobtl Absolvenţii şrolllo! norm .. le vor taCt t 

serviciul ni f:tar de 1 an 1., şcolile de 
Când trebuie plătită chiria. subofiţeri. . 

Chiria anuală În vechhd re~'lt În 
Ardeal şi Bucovina p:înă la suma de 
3000 lei sau coroane; 11 Basa:abla pf::na 
la ]200 rubie. plăthă la 23 Apr!lie st. 
v. 1910 şi 6 M:!.Î 1914 se tnm~;Jteşte 

cu 1 t). 

Ch" '1 l~t' h" 1 Sunt pus! în catr goria celQr ce au" I 
lflBŞi.l va p a ~ c lrtS, a epo~ I d" b f'ţ . f'· d :1. .. f s t t 1 d i h~ dr.:ptul d~ li ev!.:U\ Şt! o I 1,'11, lin Col '" 

CIlC ~xutf' pnn con rac ti e ne t- , .. i 

t 1 19"7 ~ - h" Cl!i:oştIl 1 e1e ce au, nu le dau pos.-
fiere; pen tU gOU "Insa C frfa . ' 

d. tă t 1 ~ lAI b Ilt<:ttU d~ a urma şcohle de ofţerl 

i
atolraO tpe sb:!~es fU .. teta PIărt~ (numai pentru absolventi de liceu). 

~ e a te OIli r.e o va pu ea pl. 
â ă" 6 1\1. f ]927 i ~ '1 d _ lncofporare<t cont:gi'ntulut . se pre-

Ol'la 30:0 lei s'!tl coroane şi 1200 P n ta Il , ef :.poru _ a vede la 10 Februarie. in loc de t No-
ruble până la 3000 Ici SnU coroane, todt pe baza acestei legi, dara de 
sau 20UO ruble, china plătită la e-po- 1 cel ce urmeazA a se stabili de co· 
clle arătate se înmuiţumeşte cu 15;' . tftlsiuuHe arbitrale se va achlta cel 

Dela 5000 lei sau coroane, sau 2000 m,d târziu până la 23 Mai 1927. 
ruble in sus, se va plăIi chiria piât lă 
la epocIle arătate înmulţumită Ctl 12. 

PensionArii VM pli1ti anual chiria 
plătită la epo;::!le arăhte inmulţllmi1j.. 

CU 12. 

Ch:daşH cu contracte verbale, 
cum şi acei cu contracte fără ter
m~n .. or plăti chiria la 23 AprHie ,i 26 OctomvrJe aie fiecărui aD. 

In toate: cazurile tn care legea fi· 
xeazl chria, dacă ea astfel fixată 

este mai mtci!. decât acea plătită ia 
cursul anului 1925-1926, chiriaşul va 
plăli acea9tă din urml chirie. 

Sporuri de chirie. 

In cazul când chIriaşul eate be 
nefleJ8zA de dispoz t'unile acestei 
legi nu poat~ 8t8tJ~li care era ch '-
T;a reală la 6 Ma_ 1914 şi 23 Am'ilie 
5t. v. 1916, a-!easta se va stabili ia 
urma cererii chiriaşului de comf~ 
.iunea 8{"blt'ată d!lpâ roluri sau aet~ 
propuse de părţi. 

Propr,e!arul sau coprfJpriefaful este 
tn drept a cere comisiunii a' bitrale sta
bilin'a unul spor de chirie indiferent de 
caltafea chirioşulni. ori duâte ori chi
ria ltgald ce urm,azd a i se plăti n'ar 

Pe tot timpul aplicării aceltei tegi 

chriaşul va notfica proprietarului 
Intenţiunea SR. de a se muta cu cel 
puţin o lună de zile tn8~nte de in
cepera semestrului urmator. ... -... *.,.,- ••• ...... ve. _ 

. INVIEREA 
E /reamdt in lumea creştină 

.•.. , ..... infIOrare ...... _ 
Clopote sună puternic şi slaw!. 

s'aud in altare ... 

tu" t 

E moartea fml1nsd! Farate 
de ma;ea minune J 

Măreascil- Te lunbile toate 
Stăpâne, Stăpâne! 

O Ivoi bucumt/-vd (gloate) 
venrţi spre lunllnă! 

Domnul ce toate le poate 
asupră-vd vină! 

E azi Înviat intru slavă 
Hristos dtn morminte! 

Răsună a temple/or navd 
de cânlEce sfmte. 

Ldsafi azi. deci, grija averii J 
Pleca!i· vă neamuri! 

Aduceţi prinos invierii, . 
a inimii daruri. 

Azi moartea· i invinsd! FuratI! 
de marea minune 

Mt.'iresca· Te limbile toate 
Stăpâne, Stdpdne! 

-. !fiii III·~ 

l·mbrie. 
IncQrporarca tinerilor cu h'rmell re-. 

dus se f<'ce la 15 O.!tombne în loc I 

d~ 15 August. :j 

-.-.. 1 

Inuentia unui 
. ofiter din'-flrlld:' .~ 

fDCă din anul 1925 D-I Căpitan Popa 
N. d!n Arad luc:a cu perseverenţa. Ia 
granada sa. 

In 1926 din cauza marilor cheltuell • 
pe rari trebuia să le suport~ singur. . 
numai din soldă, intesitatea lucI ărilor 
scăzuse atât de mult. că se credea că 
ofIţerul <l ren u1!~ la opera sa. 

D·l l. Gwrges\'.u fostul prefe::t aii 
Aradului, \:are a Incurajat atâtea luc· 
râri şi persoane in judeţul nostru, 
dIntr'un sentiment de dragoste de ţarl, 
complet dtslnteresl'it, a oferit sprijinI! 
D-oiei eale, pentru ca lucrart'â &i 
fie dusa. Ia bun ifârşlt. lntrtadevar 
zilele trecutf', au avut loc la e,ata 
ultimele experlmentt", cati au fost ~ 
Îo..:oronate de succese strAluci te. 

Trebue să menţlOnll.m că tn nici 
un caz 0·1 Căpjt nu putea IsprAvl 
lucrarea fă' Il vaiorosul conrurs al 
O-lui l. Georgescu. 

l '\lII'IO 

Căsătoria în politică. 
~, 

In unul din ultimele sale discursarl ' 
politice. şeful partidului Iărdnesc croatj 
ŞIf/an Rodlel s'a expnmat despre oa- 1 

menit poUlici cdsdtoriţi şi ceJtbatari lR I 

modul următor: 
Politicianil necd să tOt ili sunt In genere 

mllnclto"foa~te puţini activi. Cine dore-j 
şte să se ocupe cu politica trebuIt! )Ii 
se insoare. lntrtbat dacd cere colabo- 1 

ratorilor sdi politiCI certificatuL de 
CdstJ.torie, Radiei a răspu.ns imediat: 
"Desigur, toţi trebuie să fie casdtoriţl. I 

Daca nu sunt. coMtd lin tel men. şi 1 
dacă nu-şi aranjeazd situa/ia rivild 
pând la expirarea lui, stJoarlJ tiin I 

partid-o 
Radiei socot~şte ast/tl exptrlenlele 1 

dfplom·,dice, pe cari le câştigă sotul din , 
CiorovtJ.eiile conjugale, ca CfU mai bună· 

• ~~~~II!"~"tt'l .1)f)!/f! '1. 
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;/'e 
,", După O pliimădpală de aproape doi 
II, . ' d F • • 1 ''1~l\t ~nl Mmlsterul e rnanlc!\ alO, .. ,,, 
II .' . Y , _ ,. 

'j s~ d"'il la Iv, (3 a ŞI Ea ;;U:"l m (,p.,-le. , 
care tloul Tarif Vamal, menit ZIce-se 

ea d 'f . , ., • 
să ocrottască 1 cntele ral!' UrI aii, e· li· 
economiei naţionvle şi să d~a "li nou 

r.a tmpuls produ:.:ţmnl industriale şi agri;el 
cole a tărci. 

j iiltenţiunile pe cari le a~;}til. d j Mi-iI , 

3 nistru de Fi,Janţe Îu referatul ce a 
prezent:tt Cons: Iru iui .de M' nîştrll ar 

ar trebui să intnmt.'asca in lolrt!a tuturor 
ac~lora cărora, starea de critică de 

C~ p~ilil <lcum' şi nes!gmmta produsă de 
11_ schimbaril,~ de la ° zi la alta a t;o,x>'lor 
r- de jmport şi e XjJOi ti le fă,:ea impo
'. ~ibil! o o'gan'z,-'lre tem;:lnL:ă e adivI
ce -tAti pe terenul eCO!lOmlC, fie el in
D- dtH~trial. fi~:rfcOJ sau corrl';rclal. Dn 
la acest ~un ,'t de vede.e st,lblj;r~a noului 

tarif vamal prin decretul rei:al d'n 4 
ti. :I\prilie riU p()ate ti de,:at bm~ venită, 

i- Nu putem 5p~ne acetaş lucru aSi!
p-ra modului cum acest nou regim va· 

C~ mal a fost di~cutat şi pus 1.11 i!pliearf. 

:1e rn principtu lin tarif ",p.rn~! trebuia 
8ă fi~ operă a repreZellt~1lci IlH1ion~le; 

~u· nHm,d in aceste conditiuni poate ti 
C, -i'iClllslderat ca ceva durabil şI numai 
;!. astfel guvernele ţăn!iJr cu <:,tr1 între
~r1 tltlcau rc13ţiuni cOmf'r;~jflJe îl pot co ~ 

sidera ca cev.! dt"finHlv pe .:are se 
e- pot incheia convenţi!Ini hazate pe can-
0- .ceslu!1i rec:!proce. 

Ma! ales într'o ţara ca a noastră, 

e-'rn care f!ecare guvem îşi face un 
le ~uoct de onoare a desface aCea ce a 

fă':llt gltvemulpreccdent, un tarif va
- mal pus ÎII aplleare prin un simplu' 

decret nu prezintă garanţiile necesare 
ci va fi rcspe<;tat de guvernul şi chiar 

j:,.(fc Dlmir.lml următori el nu const:tue 
tiec! un elt'me!lt de~tul de solid p(:ntru 

)a 'ca tAril~ cu cari ave rll de încheiat re
Ia latlur.1 de re~!prO!itate să se angdjeze 

a ne face concesluni de ordin econo
;U .omle cu ca.racter durabil. 

Este adevarat ca În tările indus· ar 
trjale din Occident s'a adopta! In prln

:ă 
'ciplul numt lIa11ad\lului'" împrumutat 

ai:dln legislaţia Italiană şi conform cărUIa 
'ttonl proed de tarif vamal depus in 

C· 
Parlament se aplică Imediat pe cale 

'Il, 
~e decret, p'!ntru a tmpiedeca avatl'1, 
'1aju] pe care I'ar avea com.:rdaoti şi 

,,1 
&1 industriaşi, cari ar introduce în tara. 
ar 'eantitati iusemnate de mArfuri plătind 
la 1axele tanfulul anterior, fală de cei 
si cari le Vor lnporta ulterior votArei Ş' 

,promulgărl noului tarif. Acest regi m 
ci ..-re tnsA un caracter provlzarlu, intru 
vi eAt odată noul tarif devenit leg!>, ad
al mmlstrilţla vAmilor e obliJlată a rest,tul 

f1nportatonlor dIferenţele perc~pute 

'peste taxele aprobate de Parlament 
.. ,'rimase deft:lltlve prin promulgarea 

noului tarif. 

Prlncipiol at'c!ta it fost apUcat de 
!rl ~fraIlta pe baza unei legt speciale din 
rtj 13 Dec!'mbne 1891, care prevedea 
~~ restituirea d!trrenţelor intre taxele ptr
", ce pute şi cele defmltive înscrise în 

tarîf. 
Asupra modulul de aplfcare mai re 

~- este de obiectat termenul prea scurt 
;8 acordat mărfurilor expediate din tărlle 
t)- streine inainte de 13 Aprilie tt cArora 
ie Il se cere a fi sosite la punctele va
rf: male, descărcate ŞI declarate inainte 
ţi. de 24 Aprllle. In specia) pentru măr
şi "ftlrile expediate pe mare, acest termen 
td poate fi considerat ca inexistent, lu. 
fn cru care de altfel a fost relevat de 

Preşedintele Camerei de Comert din 
le. Galati În şedmţa Senatului din 13 

Aprilie. in 
zif ~ Trcdlnd la forma sub can a 

TRlBUNA NOUA 
* 

1 econumla l1aţion'ilă 2rc n.e'/oe şi nu I suma de Ld lOoa'-:- ~.ns:ril~d Şcoaht 
r .";\,:.21':1 d~~ ce d1n ;;r:.)pna noastră ?.! n~e[;Jbra a S0CleLe~d. S.:n50area de 
i vo:n;ă "r r::nurp !J c!e. .;!s.:flt:re a dreetn:.rCl D-i,;a G şpar, 

cipiul după care a fo~t lUlOC,illt suo,' _ In JI doHcCl r[{r.d, apH::âr;d un <l fl)$[ cd.tă şi apla;,:uată. 
, ~ ! •. Cu p;iv:re ia pro~e..;tui de lu:.:rări forml Oi dm;a t"r!'I!, unt:, g-c Da,:l Şi frgim U:l1form, a:.:d a! t.:nfuiui miri-

unul minllrlil1, este ahsolut gf('şlt, nvd tUluror celor J'alte tări, am Irgat pClltru viitor, dl. Căp. Popovicl face 
S' .. COp!iit şi aci, fară a;se fi c(·rcet?t complpt manile guvernului, că,:i tariful de aSf menea un raport, sumar. Bar 
mot vele, O kg;slaţ:e str~ilră şi cl1!HUe mimmal mfiind susceot b!1 de nici o f,}arte cuprinz.qor. s.'hltand conturile 
t'''gea fr?,'1·~,r"" din anul 18~2, c .. re 1 '. contlnui!nl um-\ adiv:făli tot a1ât de 

, <C , .. <1 voriilţlf', guv..rnu nu mal ,ue In tra-
stabi!t:a U.1 tanf g.:nt·fol şi un tarif tRlivele pentru viitoarele conventil active, Încât in scurt timp se va trece 

I d' . t·,.; '1 . . ' ia rea·izările scopurilor soc!etăţ,ii. In minima t~stina .<'ffl or ;:;nl('e cu car! cornerci'lie poslb!!îtatea de a mânui . 
O . , Al' Lma Malu mtlljnd t'xhumarea eroiiOf tvrrm.JI va ISO\ltt a l!l hlri Con'.':')l- dJ,:rite!e tM: .... :, Ci'când aSllpra unora 
ţuni cnmt'rciak O:i t\l!nl(,tml l:l1strll 
de Fkanţe nu a ştiut prob<lb:l efi 

regi'nul astf-l stabtH in F "\it,, n\'
putâ!!d impedica răsboade ti!rifarl" a 
trebuit să fic mOll'f,:at prin kgea 'ia
mală din anul 1919, care s lp~lmă a\J
licar,a i[ltegr~ ă a tar:fului mllâ:mal si 
acordă gu', emullji numai dfl'ptul d:' 
a ttlchea COllvenţiuni comcrci:-\'e apll
când t~lrdor cu cari tndează reduceri 
I~ anum!te r.rtkoie ",upra (jif,>r~;)ţel 

dintre cele donă tzrlfe. 
- Că greş IA a fost con~eptla de

crctărf! il d,)uă tar f,', a rect:nos :ut 
Tnsnşj O·, Ministru de FInante. ~,are 

ehar a doua d după dccretar~a hri
tul.;i a d1t o Circular! birourilor 
vamale, dlspl1nând a se <:plica tarlfui 
minuna! tutuior fărilor <:fad! de R J&ia. 

- Acensta cirCUlară COllstltte cre· 
d<'m Dno! o noua. grt'şt>.dă. căci va 
avea două (:olls~c'nte neaşteptdte Mal 
fntâi ea creaz~ un trata~l1ent t'x~t'p

ţionai de pers('ClJţ uni pentru o ţHa. 
cu care, <::rl cât ar fi dt'l! C ;rd~te le· 
latiunile politice, llU ave,1l inkrfS a 
lle pun!' in SÎ!u<it'unea de "hbni 
vamal, când' 0:1 ce s'ar zIce. sunt 

multe perdtti ce vin de acolo, de cati 

.. 4±i:t • 

şi formulând putinţă asupra <:dtora 

astf'!l C;J, avanthjâ.:d papea adwfsă 
la produse1,e ce o inttreS~[17.ă, să 

1>tllarcă avantagd pentru noi la măr-
filfiie al căror t"xport avem interes 
a'l procura. 

- In sfârşit credem că, s'a mai 
comis o grt;şeala a1opt:lodu-se pdn
C1PIUl ca, f!clentului var!.tbii pentru 
calCulul Îo hitrtie al taxelor aur pre
va wte În noul tarif. St"biiiH a din 
J in 3 1 uni de cătr~ guveru a acestui 
c,oeflcknt va avea ca mmue sigură 

O serie de silmţe .de tărllor importa6 

tare de a rIdica cota valutel noastre 
I,e pieţele externe, va reIU ita un 
desechd b'n Între valoarea tnternă a 
leului Şi acea de pe pitţele strt:nf'J 
a canti turnare nu poate fi de cât o 
nouă şi putein ' că lovitură dată tutulor 
f,3ct'Jr1lo~ internt de producţie. 

- Intr'un aMicol viitor vom vorbi 
i 1l detaliu de tnxele fix.:.te În noul 
tarif, cad in multe cazuri dovedesc 
n tnformaţ'e suf~clentă asupra adevă
ratdor 1D\ereSe ale economiei noastre 
natll~n8Ic. 

Inginer, S. Mattesea. 

• t*._ __ .--...- • Nun 

H~unHi~H fienerală H ~DcietHtii 
"MORMINTELE EROILOR~'. 

Dumlnecll la ora 12 şi-a tinut adu
narea g('nerală sec:t a Arad il Soch,tăţH 
nMormiott"l<! E oilor," in s~la mi,'ă de 
şed~nte a Prjmar1t~i. 

A p'ezid at Plea Sjmtia Sa Episcop 
Dr. GrÎEorie ah. Cum şa. 

I!ltre cei preLer.ti am ob<:crvat p~ 
Prea cuvloşla Sa Părintele Archl
mandrlt Morl.lşca. pe D nele: b:tro
neua Popp, Adriana Dr. ispravnic, 
lovanea Dr. Nemet. Lu;:ia Col. Pau
nescu, V. locut.-Col. Riscuţia, Tiţi 

Maior loanovicl, apoi D-nli Colonel 
T. Serb, Col. Vlşao. ca şi delegat al 
Corpului al 7- ea de Armată din S"blu, 
dl. C!p.tt3han Ve ,pasfar o, dela Le
g .. ţla Italiană din Bucureşti, ca şi de
legat al acesteia,· OI Or, Teodor Botf$, 
directorul Seminarului teoiog!c, Locof. 
Col, R·ş.:ut,a şi Paunescu, Br. Păcuraru 
secretarul general al Camerei de Co
mert, d!. Menrath~ CăI.', Gherovlcl, 
comandantul Comp de jandarmi, Căp. 
N •. Popovlcl. etc. , 

ncBscă, dat SocietăţH, pentru aJutorul 
a,esteia la idef1ttfj~ilrel mormintelor 
priz<ln!l'rllot italIenI. din aceasta re
giune. Cuvintele calde ale căpitanului 
1t<Jlian sunt acnperite de aplause fur
tunoase ale adunării generale. 
Pnmeşte cuvântul dl Căp Popovici, 

care face raportul general despre acti
lIitat~a Comitetului executiv, până in 
pragul Adunării O, ReraJe, care raport 
reog mdeşte o mun,~ă Intensă, Rapor
tul fă.::ut Impresionuă p·ăCllt pe dl. 
Col Vlşan. incit O-sa 1n calitatea de 
reprezentant al organelor ierarhIce 
superioare, in cuvInte ekgioue sub
lIotazA. retultattJe frumoase obţinute 

• de se. ţla Arad, pe care o aşează în 
fruntea secţlHor provinCiale. 

Om raport ret'ntm, ca Sectia Arad, 
care moşteoise d~]a conducerea pre~ 
cedentă o avere de peste 30.000 
Lei f re azi d "pă câteva luni de acti
VItate, O avere de 220.UOO Lei. Sporul 
t'nbucurător este produsul unei pro

Face u Impresie pen;bil:i absenţa pagande intens!", colecte, etc., dmtre 
autontătHor locale. I cari Illsl. ocupA un loc de frunte, 

Prea SfinţIi Sa, Episcopul, des;,:hlde rezultatul serbărilor dela 9 crt., aran
,edinta Cit o vo· eire, prin care tn- jate anume in scopul augmentărli 

deamnă membrii societăiii la munci fondtullor secţIeI. La acest loc al ra
aprigă intru ajvng~r("a scopului Iru- portului le aduc elogioase multumlte 
mus şi generos, ptntru care este in- comitetuÎlli aranjator, Intre cari au 
fiinţathocietatea "Mormintele Eroilor,611 avut un rol prepcnderent d-nele Lucia 
SalutA apoi pe dt Col. Vişan, ca şi Col. Paunescu, Bar. Popp, djntre ro
ddt'gat al Corpului 7. de Armată, pe mânce; a fost foarte valoros şi pro
dl. Căpitan îtahan Vespaslano, căruJa ductiv concursul d-lor Jus!b, bu. 
Adunarea il face căldurobe ovatiunl. Nopcsa Oi Laczay, apoi dl. Col. Serb 

Raspunde dl. CoL Vişan, trallsmi- şi in &fârşit neobositul cap. Popovlci. 
tind salutul l. Prea, Sf Sale Mitro- Tuturora precum ,1 presei locale li-se 
polltulul Bălan, Şi al dhd General aduce muHumite protocolare, În a
Clho~k!. comandantul Corp. 7. de Ar- plause generale, pentru concuri!"l dat. 
mată. Apoi dl Căpitan Vespa-;janJ A Impresionat plăcut colecta It tltelor 
surprinde publicul cu un răspuns de Ş~olii Elementare No 2 de fete din 

italieni prDtm a fi tranS;1Ntilte ose
minl('!t~ la B~ICur(Şt!, iar in acela, 
timp vor fi eXhu(1l(,ţi uDi români, depe 
teritoriul jud~tl1!uj, şi c:dllŞi În c:iml· 
tm,1 d n Micălacă fîOU~, pe elITe În
t,;!ege se~ţ a Arad să-l tra!1sbrmeze 
radical, oâ.ndu-l o lDfăţ~şare rltOnu
IllcD!aIă. 

L~ acest punei face nişte observa
ţilli1i f0arte iudi:::ioase dl. Col. Vişatt, 

fl'l1d as-:ultat cu multă atentiune. 
O-sa dă dovada: unei profoode cu
noaşteri a chestl un dor, 

Adllnar~a generi:llă dă apoi descăt
care Comitctalui exe.:uliv pentru ges
tiunea loeheiată1 lre,::ând la proces 
verbal multum:telc ei pentru zelul ce-l 
arată dl. Căp. Po~ovici in activitatea 
ce desfâşoara îo infer esul so~ietăţit. 

Adunâ;ea geflerillă autorizează Ca
mitetttl &.:1 folosiască pemru s20purile 
sâ.:t<:tâţii venitUrile cap"tzlulut adunat, 
după cea mai b:mâ ap:eciere ş1 C1I 

rezerva Ci probării u!teri!.'ară a Adu
nărII. 

Se realfge apaf Comitetul jude1e» 
şi executiV \'cchlu, cu schimbarea io
locuire! dlui General Badescu. înde
părtat din Octwizoană. cu d1. Col. 
Teodor Ser b pe un nou ciclu. 

Tot aSemtOei sunt realcşi şi cea
Ion!. 

Şedinţa s'a tl1-:helat apoi la o~. Il ,i 30. 
Rep. 

.. *.4 •• -. • t."... 

Dare de seamă.: 

Socoteala Fest valului Artistic 
dela 9 Aprilie 1927. Venitun: Din 
vânz.an:a bIletelor 84.180. Din ră,

cumpărarea blldelor gratuite 1.6~. 

Din bufel 8700. Din vânzare a prog
ramelor 5.504, Total Lei 100.068. 

Cheltueli: Llb'ărlct Olfth: pentru 
v~nzarea biletelor 1400, Librilrici 
Olah peotru placate, programe 1400, 
băiatul care a slgliat blletere )00, 
pierderea la bilete 56. Afiş.aju) placa
teler 1:20, pompieri 100, costul b'Jt
teior 200. Total, prin Vbrărla Ollb 
Iei 3376. Prin personalul teatrului 
orăşenesc: Domnul Htt~nyl ret'jlsmul 
teatruluI :a renunţat in favurul Socie
tăţii la orice rt'num!'raţlf: s'a plAtit: 
d-lul Cz!rka 1000, coafor 500, 3 elec
trlciantl 10JO, ftmee tea.tru 500, uol
ter 200, un muncitor H>O, geamuri 
colorate la 355. Total personal teatfll 
lei 3705. Total Palatul Cultural Lei 
5702. Prin biroul executIv: 17 soldaţi 

şI un reangajat pe tImp de trei zilt. 
fără 'intrerupere Lei 1410, deplasări 
pentru comitetul de Initlativă şi tran
sporturI de materiale (camioane) Lei 

. 725. scllodurl, leatnrl, hârtie, ace car
net, blo:url lei 375, trei sute ţigări 

bufet, sifon, pahare sparte Lei 460, 
programe, librAria Olecezani Lei 500. 
Total prIn biroul executiv Lei 3502. .. 

Total general: che1lueli Lei 16285. 

Rămas venit curat: Suma de Lei 
83.763, (adecă optzeci şi trei de mU 
lei saptesutl,'opt:zecişltrel lei. 

Şdul Serviciului Executiv. 
Căpitan: Popovici. 
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Cum este văzută 
activitatea financiară a guver· 
lIului Brătianu in presa din 

străinatate. 

In N-rul dela 27 Martie a. c. revista 

financiară fran:eză "la revue de va
Jfllrlt etrangert:s", S€ ocupă de realiza.
rlle uriaşe ale R. mAniei pe teren fl
nandar Ş' economlc. Vorbind de mo· 
Reta Doas:ră. până la sfârşItul răl.boiu ~lli, 
constată, că eu toate că Jjanca Naţio
Jl"Jă a avansat Statului sume fOilne 
importante, şi cu toată ncnoro;'irea 
evacuăni HZ ,rului 8<mcli la Moscva, 
.polttlca ft'fmă şi prudentă a Gtlver
llulclj (Brătianu:) a ştiut. să ;,tenllze 
p~nă la maXiml" pos,bil, consecintele 
!:IRei atât de grele sitUdluni". 

Se arata, mal departe, că pentru re
facerea de după războiu, apoi pt>ntru 
răscumpărarea coro~nelor şi rubl~lor 

din ten!. turile desroblte, s'au impus În 
mod lmper'os noi ernisiunl de bl!t'te 
de ban..:ă. - A,~torul acelUi .. rtL:ol,
cu numele Jacq'fcs Ladd, ajungand, 
cu Istorisirea fdzelor problemei []oaetre 
valutare, la flnea 1924, costaUI, ('ă 

.România recompenzată pentru s:llU
lele el, poate să-şi considere moneta 
sa la adăpost de pericolul prii buşirel" 
Iar mal departe .. daca se fine seama 
de diflwltatile Învinse. este imposibil 
lie a nu admira metoda tenacltatea, 
inteJlgt:nta vie, eratie carora ministerul 
lorrrân al ftnanţelor (:dl Vin tI/a Bra 
tiallu:) a ştiut să Evue faTii sale ban
cruta-o 

In acel stud!u temeinic şi foarte j '
dlclos. autorul apreciază eloaios sil1I11a, 
pe CHe România şi-a dat-o, ia ultinlli 
&ul, pentru a pune ordine in viata el 
financiară şi economică. Aceasta mo
.umentală operatiune, a afimrmat -
apune 05a, - .lngoarea şi vitQlltea 
acest,; tari, precr.lm şi vointa ei de a 
realiza prin propr iJe ei mijloael', prima. 
cea mai grea, şi cea mai importafltd 
parle Q retoteru sale eConomICe-. 

Reproducem cu multă plăcere aceste 
juste aprecieri. - fără nici un comen 
iar din partra noastrA. - Voim să 
atragem atentiuDea marelui public 
asupra modulul cum este văzută Ş' 

considerată tn cercurile fInanciare 
apusene, activitatea uriaşă, desVo!tal ă 
de Guvernul Brătianu. Pentru a 
vă convinge de patriotismul anumite! 
prese. şi a vi arăla pAnA und~ 

merge orbirea Intereselor de partid, 
reprez< ntate pr~D ceea laltă pane a 
presei, amintim numai atâl că ase
menea păreri, cari fac cinste ţ{lril, nu 

. produc nici un ecou In redactiile lor, 
deşi au apărut sub semnătura unui 
ilustru spe..:ialist, in coloanele unei 
reviste ftiintifice. cU renume univrrsaL 
Vestile defaimătoare, proprii de a scă
dea mufalullocultorilor ţă~jJ sunt insA 
reproduse şi r',pândite. chiar şi când 
ap-lr fără semnătura şi prin pub!lca-

.. ţlunile cele mai obscure. 
Judecaţi '1 O·Voastră. cum trebuie 

considerată atare presă, şi trataţi-o in 
consecinţă. 

Aeconomil;us. 

TRIBUNA NOUA 

~~IH M:n~st~rul ~illtelnr. 
Ministerul CuIteior şi Arte lor a fix3t 

termen pe ziua de 11 Mai a. c. pntru 
f.'xaminarea teoretkă şi practică a tu
turor paso,u1elor c:t!'i p~ect,-,u le.:tiuui 
de dan:. în Rumânht. 

Se Încunoştint~ază să trimită direct 
Ministerului CuÎtdar şi Artdor Dircc
ţiunra Generală a Artelor şi Teatrelor 
până cd nlal târz'u la data de 2 Mal 
a. C., O cerere pentru aco~darea au 1"

rlzadunii de a eXerdta profeslutwa de 
maestru de dans însotltă de urmil
tOilrele acte: 

a) Certifjcatul de cetăţenie română, 

b) Certit catul de moraHtate; 
c) Diplome sau certificat de,ştudii, ' 

ce posedă. 
Solicllatorii surit obi gati a se pre

zenta in ziua de II Mp. O!3 9 diml· 
in sala .Liedatafel" din Bucureşti, 

strada A~adem!ei No. 20. 

I?LlbJicBliuni de orice fel 
se prîmesc la 

Administratia ziarului. 
""VVT"."""""'VT .. 

& il' 1 -In Intreaga tara • 
adpvăr-aţii cunoscator' şi iubitori 
de bere, beau cea mai bună bere. 

BANCA MARMOROSCH BLANK & CO. SOC. AN. 
SUCURSALA ARAO. 

Adresa teJegrafcă: BLANK BANCA Arad. Sediul central: 
Telefon: 201, 241, b55. B'lcureşti 

CapItal ŞI rezerve: LeI 400000.000. 
Sucursale in Bucureşti: Calea Vlctn rlt:l, Caka Odviţ€'i. 

Piaţa Sfr. Anton. Colea Mpş!lor. 
Sucursale In provincie: Htălla B aşf)~, C.;rnăuţi, ClUj. Constanta 

O 110ţl O d;.;ţl' Port. O· adt'a, Rndăuţi, 
Suceava (BLlcovin,,), Târgui Mureşului. 

Sucursale in străinătate: ConstantInopol. Pans. 
Afihaţiunl şi cort'spoodenţl tn toatr oraşele man din tară şi străină tati". 

Sr o~uDă cu afacerile bancare tn toate ramunle, 2j 

E ~: : 

~~~~~~!:~M.:n~t~rl!~b~r·l-iR BiimHR otmm 
,,, .,."!~ do"aţiei de 1000 Le. puII,,, Proprietutea MUSCHONG 
orfa"" Neg 93 l"f n primit dm conţinând îzvO'lre ch:oro-2di..:o~c;Hbo. 
partea D·lui Colo",", Tu Serb, co ni t" si fdrorad'o-act ve 
ma"da"t,,1 Rl'g 93, .,.mdtoal'''4 
adrestJ de mtli/dmtre: 8 a dovea't cA este Cell mal cu efect rn l"nte 

afeqju",I~. bolile dc in ma, artorosderol:4 
/(egtmenllJl 93 Illfanterit bOII femeltlŞti, Inf:amatii ch on'ce, exsudl\!e' 

catre t'rbU;1iT. Int- sfrLale. boli de si'lng", nrtdth.m: 
Theumatl.STl~. boII de nervi (Tabe~). boli do: 

Domnul Pelle OI02'.a, notar public. r "lehi CISlltt', nd'Iiă chrvnică~ prustatie ef\: 

Arad. Bat n<lturale acldo-ca b ·n'ce. bai cu 
Pentru dt'oseblt de frumosul Dom sare şi fler. Cură de bt'ut dpă mint'-

niel Voastre IrPst mao f~sfat prin da tală. Bucăt3rit' ettină. Cvnfort modem. 
rul de Lei 1000 făcut cu pnltjul Slln Pit-ţuri reduse. 
tE'lor Să hători in folo!'ul copiilor or- Sezonul tncepâni din 15 Mai pdnd la 
f~nl din aCPbt reg'ment, va rtlgăm să 1 OClOmvfie 
primiţi viile noastre mu turnir.. Infoftt)~t'lInl la Ulrt;>cţiuoea Băilor 

Comand Rtg 93 Inf. Buz'8ş jUd. Ţ,m/$ (18) 
COlo!'el, (ss) Sera • 

.......................... 
Peş t e proaspăt de Du· 
năre, peşte sărat de toate 

'felurile şi cartofi. se capătă 
zilnic Ia 1 o s il Lut t w â. k. 

2 Arad~ Calea BanaluJui Nr. 4. t 

ti 

---------------------------------f;:::O::::;:O::::::O::::::::::::::):::!::::':::;~~::C:::::: ::):;:::;t~::::::= 

n KRON şi 15 f:l 
H "VANDRACSEK I:} 
',.. ~h. .. : .. : 
H Arch:lecfi, birou de constructii şi ;..: r: de plllnuri architedice n 
n pentru zidari'. ; .. ; 
H Ărad. Sir. Loc. Ăv.1. Savu Nr. 9 n 
g (fost Kiss ulca partea din Ferene ler) .", 
~ : ..... 
=::i:::O::::::::;::::::!:}:;::::C::::~::~::; 'C::" :::O:::~;C:::;:::::):::~:; 

Cd m<'ij frumos cadou de 
Paşti este o poză in mamTI(' 
naturală pe care {I scot după 

orice altă poză cu Toată lumea t'ebue!lli ştie că 
Lei 180 b u cat a, în toată zIua se găseşt~ ca f t" a 

B RAU N proaspăt p; itj ta h pl'"8văha la 
R E GEL E CA FEL E 1. Peata 

Calea Banatului Nr. 3 Avram Iancu colt Str. Met!anu 

~_; .. ;_~-~t~;-;-; .. ;;~';;~;-;~-;;;-~~.;;.;_~;;H;;-;-.;~;~;A;;O;.;.;.;;;-;;._;;~~ _ _ (~ I ,_. 

Nu fac reclamă prin strigăte, ca să vă convingeţi că pozele de orice marime 

:-: 

şi cele mai bune, sunt făcute de un specialist, ' 
vizitaţi atelierul Fotografic ŞTEFAN CURTICEAN 

unde face 6 tot o 9 r a f i mici şi un tab I o u mărit cu 150 Lei. 0." . . 21 

Nl"_ 7_ ... 
DIVERSE. 

După noul tarifvamaI public4ltîu Mo, 
oficial N., ~O dw tO Apr,lie a. c. , 
pus în ap1i:are cu dilta de 14 Arprllil 
a. C.; se vor bucur,. de vekhi;! 
t, xe, mărfurile expedialC din străinA. 

t,~te pe ziua de 13 Apr!~ie ~l C<lre VOI 

SOtj in tară cel mult până la 2.3 A 1 

prilie iilc!'.JSÎv, şi dec!arapllniJe dl 
import să fje d;:'puse in vama, cel mai 

târziu până la 23 Apnlie. Dovadl C 

despre data fllt!,.::ii:fI lnărfd dl:l slre!, i 
nătate se va face cu fracteJe sau re, , 
clpise le de predare.! 

Prin noul tarif s'a desfiintat taXi 
de comision d~ 2'/0 care se înc<lst 
pană in prttent. după valoarea fEc. 
tUffi, pJ ecu m şi tilxeic de lux. 11.4 
schimb s'au urcat t"xele v;;male, lr ' 
spec1al la postavuri, pelăric şi la te, 
sături de mătasă sub 3U" i , O' 

As,'metlea se pune in a;J!h:are 1 4 
feluri de tarife; taflf g;:lleral şI tarii 
nllOimal. ddică tanful mlu:mal se apHc1 
numai pentru mărfuril~ ce viu dll 
ţările cu care a~em cODveotiunl cu- • 
merclale, iar cel general se aplică 1;'" 

toate rnărfurlie ce vm din ceJeiahe tărt t 
La unele articole M!nI5t. de fina;ltl ~ 

lşt Tt'zelvă dn ptul de a revenI, ad1ci" 
de a le mări sau mtcşora. t 

• 
S, vor bate manete de aur. 8an~ 1 

noastră Ndtlonrllă are dt:"pozitat la ,( 
Banca AnglIei un stoc tnscmnat d." 
aur În tlr.g'uri (rezI). Cu ocazia dH~ 
torlel, În străinătale a Ollvernatoru!l:I! ,Il 
BănCIi Nat'onale, d, D. BuriHianu, a· ,C 
ct:sta il îl!ch iat conveEtiile neCeStHd t 
pentru monetiZ?lrea fu străir1ătate) a 
aCtst"j aur, dhl care vvr fi turDau li 
mODete cu ti gia M. S"le Regelul ~ 
Ferdmand., pâni io, Septe~..a~t:h il 
monde vor ti şi ad"se Î.11 piră, intrând I 

ÎIl posesiunea Hand! N~tjo!lale, a căntl'~ 
proprietate o formează. 

Aceste sunt primele manete cu tfigia 'S 
(ch pul) M. Sale Regelui Ferdindod, 4 
pomul dommtor al tuturor Românilor. ~ 

oi: 

Congresul al doi/ea de bizantinologlel "" 

care s'a tinut anul acesta in Belgr3l1, 
a fost o continuare a lucrarilor prl: 
mulul conllres, tinut în Bucureşti. LI]. 

defst COf'ires România il fost repr~ .u 
tentată printr'o ddegaţie de t1avan~ 

având in frunte pe marele IstorIc d-I 
NI(:olae IOlga. care intre altele, a trnul 
Miercuri la 13 ert o foarte interesanti 
cunfellnţă, intitulată: "Există un e~·.o 
mediu b l lunt!n?'1 , 

0·1· prof~sor Iorga a arătat, cu UD $ 

lux de documente .originalitatea evulul 
mediu bZ1nt;D, pe care'l cuprinde il TI 

epoca secoll1or al 8~lea până la ~Il 
12-1ea, stăruind asupra pi.ltertÎ impi' t. 
ratulUl, IIlI portantei covârşltoare a Si· ( 
st'ric~ I Şi asupra strllcturei brfsldOl r. 

Expunerile d-Iui {.:'rga au impresl· 
onat assteIlţa, intre cari au fost 'p 
foartE' multe personalităţi marrante dis tl 
"ocietatea Înaltă din B-Igrad, - car~ S 

au salutat cu multă căldură pe con· 
fo:renţ:i;!f. 

• ' f'l 

Maşini de provocat ploaie. Un ame' v 

rkan cu numele C10nd K!cg pretinde t1 
că ar fi născocit O m~şjnA, cu cart·' 
emitând unde ~lectri~e de Inalră frec· l , 
\lentă, schln1 bă presiunra atmo.ferici 
~du(alld prin acest fapt orice vremI i~ 
ar vrea. lrg nerul electrlcian, care a IZ 
cr'lnstruit-o afirmă, că la proba prad'c1 
a aparatului a provocat tn vestltU; II 
oraş amCrlC'iI', cu numele San Frall'Sl 
CI~CO - o bură de ploaie. 
Trăim secolul electricită'ii, cu tflad s1 

mlnunatele-i descoperin; telt'grdflt. It 
telefon, radiotelgr;âle radiotome, etc..u 
,'o mai vc:d..:m şi pe astat 

-



Nr. 7 TRIBUN A NOU A -
Reuizuirea supuşilor străini. 

- Taxele anuale-
~ll: Ministerul munceiJ cooperaţlei I termen ultim 1 Decemvrie 1927. 
11;1 şi aSJgmărilof mu.ncitoreştl a luat Tuturor .. acelora. cari nu ~n~râ 

nA· lumăwarele deciZlUnl: Tn catt-gor1lle de mal sus comiS1U-
VOI )n cursul lunei Iunie se va face nile de revizuire la vor acorda 
A revizuirea generală a tuturor su- ultim termen de 3 luni. 
dl puşiJor străin] cari işi câştigă exi~

ual tenta in ţară, fie ca patroni, fje 
~dl ca salarIaţi sau sub orh:e altă 
rei. formă şi orice prof;;:Slune vor fj 
re. având, indiferent de data expi~ 

mrei termenului de liberă petre-
:!XI cere. 
. In acest scop se institute pe 
aSi lângă fiecare inspectorat regional 
a~~ _.! :n~nCil câte o comisîe de re-
I VlZIUlre. 

t r Comi!ilÎunile de revizuire vor 
.ll· ~ncf'De a lucra pe ziua de 1 Iunie 
1 .J927. 

ar!! Termenul de şedere 
ici tn ţarl. 
dll Comisiunile de revizuire vor 
cu-acorda termen de şedere in tară 
li până la data de 1 Iunie 1928. 

ărI a) Supuşlior străini imigrati cari 
;Itl ~'au perZf'ntat la revizuuea din 
ici anul precedent, şi au obţinut ter-

· men la 1 Iunie 1927; 
b) Acelora cari deşi DU sJau 

]~ -prezentat la revizuire pot dovedi 
la ·cu acte că locuiesc In Rom~nta 
d •. dinainte de I Septemvrie 1925; 
!!~ c) Acelora cari au intrat in ţară 
Ill:l!dupâ 1 Iunjf 1926 şi au termen 
a'd-e 1 Iunie 1927 fără mentiunea 

lrd de .ultim". 
a d) Străinil"r cari posedă certi

attficatul mlOlsteraiui de jusnţie că 
'Iui au făcu! cereri pentru naturalizare 
ţ~ in cGzul când pot dovedI că 10' 
Ind CUlese in România dinainte de 1 
nt! ·Septr.mvrie 1925. 

Grădinarilor autorizati de comi
gia -slunea migraţiunilor să iutre In 
nil, iară pentru cultura zarzavatului 
lor.. după llanuarje 1927, se va aco da 

llel ·• -'"" 

b ."4' _ .... " ..... 

~~ INVALIZII ŞI V ĂOUVELE 
~la MINISTERUL de RASBOI. 

nul 

Dificultăţile uoei s;:himbirl de 
atrabutU 

nti S·a prezentat la ministerul de rhbol 
e~·o deJeg ,tie de câteva sute de Ill\1allzl 

" văduve de razboi carl cer ajutor de 
UD sărbAtori. 

tlul Mai întâi s'au prezentat la min/ste
JI rul s~llătătei unde li s'a spus că nu 
al II se poate acorda nici un fel dp aju

li· tor fiindcă prin noua lege dIrectia 1. 
Bi· O. V. a fost trecută la ministerul de 
10' război. 
~sl· La război nu sant primiţi fiindcă 

, până acum nu s'a promulgat legea 
clis trecerei 1. O. V.- ului la acut romi. 
art ster şi nu sunt fondunle necesare. 
)n· ' 

In piaţa din fata ministerului de 
· ·război 8tau câteva sute de invalizl ,1 

~e.""ăduve cari aşteaptă rezultatul trata
lde tlvelor între cele două minbtere care 
art U l~apădi pe rând de dlrecţiunea 
ce.l. Q. V. 

ci Sunt 4000 de cereri de ajlltorar.e, 
mI iar suma ce se acordd in mod obi$. 
~ a aui! t de câteva suie pând la 1()()(J lei. 

'c1 Jnvalizi" voduve au venit din toate 
tu; pdrfile ldret pmtru a ridica actasta 
:ul'sumd şi pttztl" cei rămaşi acasd. 

· Atat Mlrtlsterul sănătăţii cât ,1 Mlnl-
at~ .terul de război ar trebui si pună 
flt. Imediat caoăt acestor penibile trlbu
te. :laţjun~ scutind pe aceşti oa lltlli de 

Taxele ce se vor pliti 
Cu lncepere dela 1 Martie 1927 

supuşii strămi cari tşi câşTIgă 
tXÎstenţa in ţară considerati imi
grant' după prevederile legii şi 
regulamentul asupra migraţluniJor 
vor plătl o taxa anuală de: 

a) 200 lei lucrătorii callficaţi 
şi ne cauflcaţl dm mdustne, co· 
merţ şi agricultură cum şi pen
tru pe1 sonalu) casnic; 

b) -400 lei salariaţi din birou. 
r;le Intreprinderilor indust iale, 
comerciale sau agricole cum şi 
personalul tthnic de conducert'; 

e) 1000 lei acei cari exercită 
o profesie oarecare pe cont pro
pnu; 

Alte dlspoziţluni 
Stăfni1 veniţi in intervalul de 

timp cuprins intre reV1ZlUnie a
nuale vor plăti taxa şi depune 
rectpisele Impreună cu bIletele de 
hberl petre..:ere pentru ştampila
re, inspectoratelor muncii, In 
termen de o lună dela data 10-
trărei to ţară. 

Supuşii străini cari se vor găsi 
câştigându-şi existenta In ţară 
şi nu vor avea biletele de liberă 
petrecere ,tampllate pentru pla~ 
ta taxei. in termenul arAtat, vor 
fi obligaţi la plata de cinci ori a 
taxei respective. 

Patronul Cdre va angaja In ser
viciul său supuşi strămi (ari nu 
au plătit taxa 1n termen, vor fI 
pasibilt de sancţiunile prevăzute 
de art. 40 din legea asupra mf
gratiunilor. 

u- •• 

, pierderea de vreme fi de chrltuelile 
la cari sunt expuşi. .şteptând plata 
ajutoarelor ce li se cuvin. 

.... .-.... ..... 440:u:* ........., ..... 

Dizoluări ilegale de 
consilii comunale 
- Cazul dela Cluj. -

Ca şi in numeroase alte oraşe, 
guvernul actual a disolvat consiliul 
comunal al oraşului Cluj, cu c.ăI
carea disoozit1ilor legd adminIS
trative. MInisterul de interne s'a 
grăbit să numească o comisie 1n
terimară, bine-inteles din partizani 
ai regi mutuL 

Afacerea aceasta s'a complicat 
lnsă_ Inadevăr, fostul consiliu co
munal a dat in judecată ministe
rul de interne inaintea Curtei de 
apel din Cluj, constitUltă In conten. 
cios administrativ. 

Procesul s'a judecat şi curtea 
de apel din Cluj a admis apelul 
conslliului comunal, deoarece s'a 
dovedit că ministerul de interne 
a pronunţat dizolvarea fără mo
tive legale. 

Ministerul de interne se află in
tr'o situaţie dificilă, căd este obli
gat să reinstaleze consiliul comu
nal pe care l'a dizolvat In mod 
Ilegal, şi Pa inlocuit cu actuala 
comisie interimară. 

~entru ,,~u~ântul Hr~~HID]Ui" 
"Cuvântul Ardealuluj" eare cu 

ocazia alegerilor de deputati si
nodali a dus o campanie cu ca
racter fătiş politic de nemaipo
menite insinuări la adresa parti
dului Naţional Liberal~ in numă
rul său din 16 Aprilie crt. intrece 
orice margine a ind(ăzne li. Sun~ 
tem acuzaţi de pildă, din nou J 

că In timpul mentlOnatelor ale· 
gerî, noi eram cei cari am fi 
făcut politică mHitantă şi am fi 
uzat de procedee nepermise .. 

Se vede că, autorul articolului 
tn chestiune, ori este un incoş
tient in cel mai Inalt grad de 
prostie, ori tn cazul, cel mai bun, 
pe vremea amintitelor alegeri o 
ft ltpsit dela Arad, in vizită la 
vre-o rubedenie la Pesta, de nu 
este de loc informat de modul 
cum s'au comportat tn alegerile 
de deputati sinodali, 

4 rp ~ ..-.,.t..... .., •• 
Conferinţa intf'rnaţlonală 

a griului. 
La 25 Aprilie se va deschide la Roma, 

conferinţa internaţională a grâului, organi

zată de institutul internaţional de agricultură. 

La ac!!astă conferinţă a fost invitati şi 

România .. 

Printre alte chestiuni se vor discuta: me

todele de cultură, mecanica. agricolă, lupta. 

contra boaJelor şi insectelor cari atacă gral·l. 

comerţul cu grâu din punct de vedere al 

standardizării, transportului, conservăril, che

sliapractic.ă a întinderii suprafeţelor desti

nate culturii grâului, mtjloacele de a obţine 

o producţie mai r:ldicată, etc. 

Situaţia epidemiilor din ţari 
Dupa ultima statistică Întocmită 1& minis

terul sănătăţii situaţia epidemillor din intreaga 

ţara CI unnătoarea: 

Tifos exantematic 201 cazuri în 68 de 

comune: scarlatină 600 cazuri În 142 comune; 

difterie 39 cazuri în 21 comune; febră ti· 

roidă 60 cazuri in 46 comune; gripă 1900 
ClUuri in 237 oomune şi tuse convWsivc 

625 cazuri in 64 comune. 

Faţă cu situaţia trecuti, toate epidemiile 

au scăzut în special gripa cu 3000 cazuri 

nQul 11 tusu eonvuls.ivă. cu 200. 

Pa!!ina 1 

Cr lnica sportivă 

Din ţară 
Cu ocazia Paştuor catolice, in toate 

centrele sportive din tara, au ovut loc 
man intrun·ri internaţ,onalt. 

Cu Qceastd ocazie am pufai inll
zis/ra un vadit progles aJ sportuilli 
românesc care s'a menţi,'wt onorabil 
in roport cu cel pTodus de echiot1e 
slre/ne. 

Pabllcdm principalele rezultate: 
Art).d 

Duminecă 17/1V. 

A M. TE. - T.M. T E. (Timişoara) 
4:1 (1:0) 

Graria CFR--Sar.d (Jugo~SI(J11ia) 
/:0 (0:0) 

LUlIi: 

Ofori" CFR.- T.M. T.B. 2:2 (2 O) 
Sand - A.M. T.E. 2:1 (0.0) 

Timisoara 

ATE (Arad) - TAC. 1:0 (0:0) 
Chinezul - Bdstya (Seghedin) 

4:3 (0:1) 

C 1 u j 

Universitatea - Victoria -Academia 
comb.-Budat 33 F. C. (Unga

ria) 2:2 (2:1) 
haggibor-Budat 33 F. C. 

2.0 (0.0) 

Bucuresti 
Oxford-City (Anf!lia)-Ju

vtntus 0:0 

PetrOS:Jni 

OXford ClIy - Camp';'MineruJ 
2:2 (0:0) 

Oradea Mflre 

Ntmzeti F. C. - Nac- T(}rekves 
comb. 4·1 (0:1) 

Nemzeti F. C-Stdruin!a (T6-
rekves) 3:1 (2:1) 

Braşov 

Kac (C/uj)-Braşovia 2:2 (1:1) 

Oin !';frMnătate 

Budapesta 

In dfCurs de 3 z!Je s'au (il.'putat Jo
(I1ri pentru cupa pe care a tâşt/:·Qf-O 
Fnenczuj-os A prod/ls 5tnzoţJe slaOll1 
debut ui tch pei cehoslovace SpaftlJ: 

Sparta- Hungaria 3:3 (2.'2) 
ferenczvdros- Uipest 4:3 

Ferenczvdros-Sparta 3:1 (1:1) 
Hungarta--Uipest 3.0 (1:0) 

Uipest-Sparta 5:2 (5:2) 
FerenczlJoros-Hungaria 

2.0 (1.0) 
nllpd Grtste rt:zul Qfe tclllpele au 

,"st clasale astfel: J. Ferewz,dros.2. 
Hun/iuria, 3. ULp~st. 4. Spl.ula. 

M8k6 (Ungaria) 

AAC. (Arad)-MTK. 2:1 (0.0) 

Viena 

Rapid-Sabaria (Ungaria) 
3:2 (3:1) 

Subl"ltica 

Bak F. C. - Zs. A. K. 3:1 

Hambl..1rg 

Hamburger S. V.-Penarol 
lUruguai) 3:2 

* 
Atragem afentiunea amatorilor de 

sport asupra ziarului romaneSc din 
iocalitQte "Sportul'" care apare III fie,
care Lun.i Qlfflineola cu bogate daTI de 
seama şi re.zullafe ploaspete. B. 

Ir 
'/ 
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Infornta ti un i , ..... -
Tuturor colaboratorilor, 

oorespondenţilor fi citito
rilor zi.rului nostru, 1. do
N"" sărbători faricite. 

• 
Prefectura politiei a municipiului 

Arad, incunoştlintează ODor. public, că 
in vederea sărbătorilor Paştelui, lo~ 

lipectoratul Mun.:it reg Arad, a dispus 
ca magazmele de orice categorIe pre· 
cum şi frlzeriile vor fi deschise in ziua 
de Sft. Gheorghe, adică la 23 Aprllte 
1927, Iar a treaia ZI de Paşti, vor fi 
Închise toată ziua. 

frizt'rlile vor fi deSchise a doua zi 
de PafU. 25 Ăprliie până la ora 12. 

'" 
D. Ministru al muncII a dispus ca 

iu săptimâol Paştilor, magazinele să 
fie deschise seara o oră mat tâuiu 
decit cea reilementarl. .. 

Guvernul a hotărât ca p~ ziua de 
24 Apr. - primi zi de Paşti - il 
se facă În toatl tara recensAmintul 
,eDeral al populaţlunei. - Aceasta 
lucrare DU este ln legătură cu lucrările 
de tmpllnere. chiar acuma tn curgere, 
ci are de iCOP numai a cunoaşte 
exact numărul locuitorilor şi structura 
populaţiei din cuprinsul fntregel tărl.
In Dumjneca Floriilor se vor impArti 
~uletinele. cari vor trebui să fie C01D

plect.te pe ziua de paşti ,i inaintate 
jtânl la 5 Mal. a c. 

" 
ŞeW de sectoare şi preşedinţii comi

tt!telor co:nunale ale erganizaţlunUor 

liberale din comun~le acestui judet, 
precum ori ,1 ce membru din comitet, 
sunt In,tHataţi că orI de câte ori vin 
1D ora, si treacă neapărat pe ta cla
ltul liberal din Bulevardul Realn. 
Maria. (Casele Lenghel) având ali-se 
face comunicAri. Clubul ei te deachii 
În fiecare zi. dela ora 10- t ,1 dela 
ora 5-8 seira. 

" 
Subsecretariatul de stat al căilor fe

rate I hotirât preschlmbarea tDturor 
carnete lor de identitate pentru redu
cerea de 50 la sută ale membrilor 
corpului didactic. 
Deocamdată ministerul a cerut pre

lungirea actualelor carnete plnă la I 
laUe &. c. 

Autorităţile militare superioare aa 
fost informate că, la graniţa noastră, 

Uilgaria a adunat trupe de grAntceri 
şi &nfaaterie. 

Guvernul ungar justifică această mA
iurăt cu ştirile false răsl'ândite in străI
nătate că la noi in tară situaţia ar fi 
turbure? I 

Noul orar in admInistraţiile publice 
care va Intra to vigoare cu incepere 
de&a I Mai, este următorul: 

Pe timpul dela 1 Mai până la 1:) 
Septemvrie orele de Sl'rviciu. vor fi 
dela 1 şi jum. până la 1 ,1 jum. adică 
30 de ore Săptămânal, şi deci cu 30 
de ore mal puţin decât pretlcde legea 
statului funcţionarilor publici. 

Pe timpul dela l~ Septemvrle şi 

până la 1 Mal orariul va fi acelaşi, cu 
deosebire numai ci se va mal tace in 
plus 3 ore pe slot1!.m~nă şi anume in 

Tipografia Oiecezani Arad. 

ziua de Mercurl după masA dela orele 
5 până la 8, deci exact cele 39 de 
Ore iăptAmânale prevăzute de statut. 

• 
o patrulă de jandarmi ur.guri 

incălcând teritOriul naţional a fost 
capturată la un sălaş de patrula 
noastră de grănlceri. Jandarmii 
unguri au fost dezarm"ti şi pre· 
daţi au torîtătilor superioare mili
tare. 

Ei just!fică că au fost să se 
alimenteze dela sălaj. 

• 
Preşedintele repUblicei cehoslo-

YiiC~J M.iSââ;k, a d'itins pe liia:t 
P!'e!\!f!nt~tut nost:-u patr~arh M~ron 
ca cel mai Inalt ordtn al rrp"bl-
cei: l\'lareJe cordoD al ,~Leulul alb" 
cu stea. 

* 
Ministerul de ,hanţe a trimis un 

ordin clr.:ular tuturor odmmistraliilor 
jlnanclare prin care It pune in Vid; re 
ca hiln.'lI1e ofIciale sd na mai fie în
credinţate partilor interesate saa pre
puşilor, dec{Jt pe cale oficiaiti. 

Funcţionarii cari se vor QiJate dela 
aceasld decizie, Jlor fi aspru pedepSiti. 

• 
La parohia Sân Nkola:zl mic a fo~t 

ales paroh profesorul de religie dela 
şcoala norrnl1d dm Arad: Parimele 
Dr. N. 10rgol1on. 

* 
D. Tltas Patrlclu, directorul gene· 

rai al invăţământului normal, a fost in 
Arad unde a luat parte la şedioţa 

ad~~irii eparhia!e În care s'a discutat 
fuzlonarea şeoalel normale confesio
nale cu şcola Dormală de stat. 

De acord cu episcopul Origorle 
al Aradului s'au. stabillt modalităţUe 
după car~ se va face unificarea celor 
douA ,coli. 

Numirea Două a şcoalel va fi: Şcoal~ 
normali ortodoxA de stat Dimitrie 
Ţlcbindeal. 

Societatea TinC!rimea Română tine 
fi anul acesta concursurile primare, 
srcundare şi universitare fntre 17--21 
Mal. Eseursiunea se va face la Cala
găreni. 

Sublrile semi-centenarului se amâna. 
pentru anul vUtor, din cauza eveni
mentelor la ordinea zileI. 

Vineri d. Vintllă Britlanu a desvol
tat conferinta: .Politica de stat o pt
traIUlui lndrumatd de noua constituţie 

şi de legea minelorfll
, la A :ademia co

mercială, plata Romanii. CC>ilferlntll 
face parte din ciclul institutului eco-
nornic romAnesc. 

• 
Prezidlul sovietului dela Moscova a 

luat o hotărâre pentru dărâmarea mai 
multor biserici din MOlicova!?! 

• 
Programa analitică a bacalaureatu

lui a fost intocmitA şi aprobată de dl. 
ministru Petrovicl, şi in curind va fi 
publ cată in "Monitorul Oficial·, intru
cât se va aplica chIar la examenele 
din Sf'stuD~a de Iunie a acestui an 
şcolar. 

Tt!atru: 
25 Apr. Artiştii teatrului naţional din 

Bucuresti sub conducerea Dlui G. Cip,.ia1f. 
vor reprezentit: HOTII, tragedie în 5 acte de 
Schi11er. 

26 Apr. Turneul de comedii cu marele 
comic Ioa. Manll socielar al teatrului Na· 
tional din Bucureşti, va reprezenta; FlJNC· 
ŢlONARU[. DELA DOMENII, comedie in 
3 acte de LUcu3tean-

l 'dai, MieiI! COnsJaHIÎHtS'::U,· societar al 
teatrului naţional din Bucureşti, va reprezenta: 
COCOŞUL NEGRU, fantesle dramatică de 
EUimiu. 

-
PARLAMENTUL. 

fnsfârşit, după O "zeloasă" rea salariilor a fost aminat j 

activitate, parlamentul s'a in- pentru la toamnă spre a i St 

chis. In ultimele zile au tre- putea aduce modIfiCările ce- 1 

cut-cu repeziciunea fulgerului rute cu ",uită InSistenţă de 
-atitea legi de o necesihte Către magistrati, iOCinerl pro- J 

mal mult sau mat puţin im- fesori, etc. 
perioasA. Şi ca "sA nu se După ultimele hotăriri, par. 
piardă timpul" s'au refUZflt lanaentul nu se va intruni intr~o • 
amendamenteJe pentru ale In- sesiune extraordinară, d~1P' 1 

troduce după votarea legii, vacanţa PaştUor, decât la 10 i 
cum s'a întâmplat cu art. 16 Ma~u pentru o singura şe·dinţl 
din legea (hiriilor Incheerea festivâ. 
sesiunU s'a făcut într'un mod In ultimele şedinţe opoziţii 
in ;uflcţa. A fost un prilej s'a Impus cu indârjite - pro· 
pentru reprezentanţii naţiu- cedeulul guvernului de a votl l 
nei să exprime ml'rea bucurie in goană. OI. Vintilâ B,~ătian. el 

a neamului - ca~za tă de im- a luat cuvântul la fiecare dis- t 

bunătăţireaSimţitoare a săna-1 cutie dovedindu-se a fi un ne- r 
tAţii M Sale RegeluI. intrecut navocat al marilor a 

Proectul pentru armoniza- interese naţionale." g 

.......... * I:p& ve ....... t ........... ., t şft, 

Buletin săpămânal. 

.... .., va .. c 
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Sitl1aţia politică. 
, fi 

Externă. 

Dacă e ceva care s'atragă pri
virile celor ingrijorati de mersul 
treburilor din "fară, apoi numai 
d:ferendul Italo-jugoslav şi eve
nimentul din ţ!1ra galbenilor este 
acel ceva. lntr'adevăr desi se 
tinde spre o aplanare padflcă a 
diferendului susa mintit, pân~_~~\1~ _ 
nu s'a ajuns la un deplin acurd. 
In timpul din u:-mă, presa am
belor ţări comentează mult situ· 
aţia preclară a acestor două ali
are ale noastre. Jugoslavia a ajuns 
să accepte ultima ~olutiune: aceea 
de a se plânge Ligii Naţiunilor. 
Po~te înaltul for va preveni u
nele complicaţii inevitabile. 

- In Jugosiavia, D. Uzunovici 
a tnaintat demisia guvernului m()~ 
tivand-o in sen~ul că situaţia ac
tuală necesitează un guvern cu 
baze mai solide. 

Noul guvern are In frunte pe 
d. Velja Voikicevicl care pe lângă 
preşidtnţla consilîului mai deţine 
ŞÎ demmtatea de ministru al in
ternelor şi ad interim la instrucţia 
publică. 

- In orient situaţia continuă 
să fie tot atât de ferventă. Insti
gatorii - vecinii noştri dela ră
sărit - continuă opera lor de tUl
burători interesaţi. 

- Guvernul mai vrea să· şi 
asume o victorie, continuând ne
gocieri cu strămătatea la care 
putem conta. Soluţionarea lor ne 
va determina să vorbim mai mult 
de această tendinţă. 

Internă .. 
p 
a 

,o 

Apropierea sărbătorilor aduC! Ş 
cu sine o limpezire a frământări n 
lor efemere. La întrunirea deb c 
Dacia a conservatoriior, dl. N. Of f 
F: Itpescu motiva că allplrea Il) ~ 
de guvern se face după i~cefcăI d 
zadarnice de a salva pdrudul na 
ti~!,al·tăr"ănes~ din i~erţja pertrac ~ 
tarilor .iară roSfst farl reitllfate-
". U' - D. M .. niu, celebru pt:!ftr3dor I ai 

convocat prietenii spre a le pm t~ 
pune o vi,e propagandâ .in decursu ~ 
vacanţei. Oare sa fi slmţ!t man!· d 
acU că plecArile atâtor grupări SUQ! tâ 
tot atâtea răni carI necesitA uz d, 
tratament mai serios decât ace t1l 

de a susţine că partidul, după ul· ir 
tirne!e evenimente, se .,tntăreşte"; el 
-In toate părţtle, sărbătonle adu( 
balsamul păCii şi a recreeiii. Re· 
creerea o caută mai ales opozltil şi 
care a avut, tn ultimele săptăm1n: 1. 
de lntâmpinat o năvalntd grabI n: 
de leglferare. Majoritarii, dealtfel a~ 
dintr'un spirit caracteristic, 0101 

simt necesitatea unei odihne. Căc În 
tot timpul s'au ocupat cu ... rid! p, 
carea diurn ei. .. de trei ori pe zi CI 
- Starea actuală a sănăt2ţ:i M f( 

Sale Regelui, a descreţit frunţili pi 
Jngrijorate şi din sufletele tutum a~ 
supuşilor săi devotaţii emană acea lil 
sinceră mulţumire şi satisfacţie tr 
De sărbători inimile tuturor ro pl 
mAnilor se vor uni spre a adUC/in 
prinos ceriulul pentru ocrotireiSl 
cu care a impărtăşit pe scump; gl 
şi viteazul nostru Suveran. . tu 

Ghir/anda. a< 
""pj 

UI titna oral~ «j 
-----.--.-------ţil 

- La Lille (Franţa) a avut loc o grandioasă sărbâ'lu 
toare a României. S'au ficut entuslaste manifestaţii. sut!n 
patronagiul dlui l1I:nistru Diamandy şi al dluf LOHis MarilIn 
preşed Soc. "Amicii României". ~~ 

- DupA ulUmele telegrame, conflictul italo-jugoslav $ It 
agravează. Tonul presei din ambele ţări - culminează. pl 

- In Canton s'au produs ciocniri intre comunişti şi ar,~ 
mată. Au fost arestaţi peste 2000 comunişti. Ministrul de jl1 lu 

t al stiţie din Canton a fost aresta . _ 
Cenzurat Prefectura Judetului. 
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