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Nu fii parazitul eroismului 

morţilor noştri! Vorbeşte în 
numele jertfelor tale, nu in 
numele sutelor de mii ce-au 
pus de straje pădurile de 
cruci de-a1ungul vechilor 
hotare ale Ţării. 

ul Organ al Partidului Naţional .. Liberal. 
)a __ ----------------~----------------~~--~--~~------------~~~~~ 
;t;A~n~u~I~I~V~.~---~N~-r~u~liii1i3~·~_iiiiiiiiiiii_li,iii. __ Ă~Piairieiiiiisiiă~Piităiim_âiiniailisiiuiiibiiii· diii"rieicit~iiia_u;ni:ii~ii:iioiirniiiti:iitiii· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Âriiia.di'ii4.I.u.n.iiieiiii1.92iii7.-

tI 
ă 
, -. 
ieI 
iUl 

, ( U It l U Jj t ROI Jj O R. 
...... Dintre toete podoabele cu care 

Dumnezeu a inzestrat pe om,
eroismul fste cea mai de seamă 
pentrucă el sintetizează tăria cre
dinţei, puritatea simtirii, şi voi~ţa 
neinfricoşată. Toate 1ntr unul sm· 
gur - şi unul capabil de toate I 

... * * 
Eroismul se manifestă in diferite 

te chipuri. Un cugetă tor englez gă
,te seşte eroi. In divinita.ţe, pr~~tr~ 
d profeţi, pnntre oamenlJ .de. ştl1nţ~ 
B sau litere, printre preoţI ŞI regl. 
Istoria omenirii este Istoria oa

,.C menHor mari. Eroii sunt agenţii 
~;e:tuturor prefacerilor soc i e t ă ţii 
lU'umane. 
te- Omul dispare odată cu lutul 

& din care a fost zămislit; sufie
Iri tui rămâne - şi odată cu el 
[gândul omului şi fapta lui eroică. 
\~ Dacii au dispărut, eroismul lor 
~ura rămas in~ă Iegenda~. In .~ursul 
Il,sbuciumatet noastre IstOrII, am 
t a,avut ~eroi ai revendicărilor poli
*tic-soclale: Horia, Cloşca şi Cri
: ot şan au pierit traşi pe roată: fapta 

lor a rămas, supravieţuindu-Ie! 
h Tudor şi pandurii lui au dispărut 
. ~cu toţii... Istoria insă i-a făcut 
a . desrobitorii Ţării de sub jug 
pu, t X' 
1 i S riim. . 
p Printre purtătorii de sceptru şi 
~ coroană, găsim măr eţ e flgurl 
gî eroice, începând cu b ă t r â nul 

Mircea, uriaşul moşneag dela 
Rovine, care şi-a apărat cu in

Ul g dârjită demnitate: "Sărăcia şi 
:.Pnevoile şi neamul- - şI sfârşind 
~~ cu acela care a ştiut să· şi as-

tAmpere clocotul sângelui, să 
re simtă ce simţea Ţara şi să vrea 

ce voia Ţara, - cu Ferdinand 10-
~nl jalul, reg~le tuturor Românilor. 

-- **. 
Se spune că, după cum laşi-

~ (tatea nu poate fi colectivă tot 
astfel eroismul nu poate fj co
lectiv; există totuşi o colectivi
tate eroică, o formă in care tră
ieşte sufletul colectiv al naţiei: 
sunt miile, zecile şi sutele de 
mii de necunoscuţi .morţi pentru 

lS~patrie", este eroismul anonim. 
f1I/ Există o lege a datoriei mo-

rale pe care nimeni nu trebuie 
!ve să o nesocotească: cultul celor 
!Clt morţi. La cei vechi acest cult 
1 41ua proporţii supra naturale. Ro
J~ manii îşi cinsteau morţii ducân-
uD du-i tn for şi "aşezându-i printre 

'OlT statuele strămoşilor. In vremea 
mt noastri, cultul eroism ului cunos-

cut sau necunoscut~ dar mai ales 
[mi al acestuia din urmă, a fost şi 

este grija de căpetenie a popo
rului francez. 

- Eroismul morţilor noştri a des
,chis orizonturi nouă in viaţa nea-

C H t: m· fi R e. 
Opriţi· vi! o clipă! şi cUf1etafl la a

devărul pios şi Indemnul inalt ome
nesc al aCf:stor rânduri: 

E vorba de glorioşii noş!rl cc'1zJJţl. 
din jertja cărora a rdsdrit întregirea 
Neamului: 

Unii au murit In spitale; altU au 
putut fi ingropati cu grije chiar pe 
ctimpul de luptd, cel mai mulţi şi.au 

Idsat lnsd leş urile lor - farti nume -
sub o mână de /drând aruncata în 
graM 

Şi locllrUe acestea sfintite - in cart 
trupurile lor s'au plămădit cu glia 
strămo$eaScă, - n'au fost fnsemnate 
nici cu o cruce, umil semn, pe care 
ultimul creştin şi-l pune iez căpătâiul 

locaşului de vecinice! odihnd. 

Gândiţi-văJ că tot temeiul vietii voas
tre de azi - aşnafă pe temelii trai
nice ~ se datoreşte, ln primul rOnd, 
acelora care zac dealu.ngul munţilor. 

plaiuri/ar şi drumurilor noastre ftird 
un semn la căpatâl! 

Vremurile sunf grele. iar nevoie Ţdril 
- secatUltă de vitregia rdsboiuiui
multe şi mari. 

.. , .. ,. 

Ajutorul Stutului fără sprijinul celti
tenilor nu-i îndestulator. 

Daţi obolul vostru neprecupeţ,'t pen
tru eroii noştri, cu gândul ca, in locul 
In care a căzut un luptdtor şi o viaţd 
dt om s'a stins, s'a pus şi cu ajutorul 
vostru Ain semn penfru cinstea lui, a 
natiunii şi a voastrd. 

De .. Ziua Eroilor" - sărbătoare 
inchlnată lor - răspundeţi cu priso· 
sinţiJ Iti chtmarfa societăţii "Mormin
tele Eroilo,", care se indreaptă edlre 
voi cu gândul cd nu o veţi lipsi de 
sprijinul l'oSftU 

Partaţi cu mtindrie insfgnelt, ce se 
vor împdrti in aceasttI zi de societate 
- drept mărturie vie că ştiţi să cin
stiţi tfoismul ostăşesc - ş~ daţi-vi! 

obolul vostru, cu sujletul deplin mul
ţumit că v'aţi indeplinit o inalţdloare 

i.rzdatorirt. 
Hotarele morţii nu poartă pece/ii 

deosebite: ojrandelt se primesc şi sem
nele la cdpătâiu vor fi puse fără vre-o 
deosebire de religie sau IzationaUtate. 

4V'W* 

Preşedintele Soc .• Mormintele Ereilor

Dr. MIRON CR1STEA 
Patriarh al ~mâDiei 
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mutui românesc. Prin tnsuşi fap- I că toţi acei cari au intrat în foc, 
tul acesta ei s'au ridicat deasupra nu au făcut aceasta, ascul tAnd 
noastră, a tuturor. O forţă reală, de statutele unul anumit partid 
pe care nu o poti explica prin şi nici de programul de guver
cunoştinţele date, rămâne ceva 
care trăieşte io eternitate. In eter- nărnânt al celuilalt. Lăsaţi morţii 
ni tate va trăi pe pământul ro- in sfânta lor pace. Nu·i mai 
mânesc cultul celor ce :i'au jertfit faceţi martori postumi ai opor
pentru păstrarea lui; in eternitate tunismului vostru prezent. Este 
va răsuna ca un ecou pe care cea mai batjocoritoare pângărlre. 
nu o generaţie ci generaţii după Sacrificiul nu cunoaşte program~. 
generaţij, TI vor purta din ce in Eroismul este absolut şi etern I 
ce mai puternic peste veacuri. 

Ce sunt necazurile, ce sunt .Aşa au căzut cei grei de 
suferinţele noastre, mici şi mari, putere, iubire şi gânduri in şan
sufleteşti sau materiale, in faţa ţurHe jertfei, cum cade sămânţa 
suferinţei supreme a acelora care cea plină în funduri de brazdă 
ne-au asigurat prin jertfa lor - - în vreme ce cealaltă seacă se 
situaţia noastră de astăzi? 1 lasă purtată de vânt." 

Toţi cei cari avem sau nu * ... * 
avem, cari am avut sau vom Dar să nu ne mărginim la 
avea un rol de Indeplinit in me- platonicele cuvinte j frumos ro
canismul vieţii noastre de stat tunjite, închinate de noi, sărmani 
- să nu uităm că datorim acea· epigoni, celor ce nu şi-au pre
sta in bună parte generozităţii cupeţit viaţa pe câmpul de 0-

cu care cei de eri s'au sacrificat noare. Eroii nu sunt numai In 
pentru a asigura existenţa, uni- pământ; ei trec şi printre noi, 
tate a şi libertatea ţării acesteia aicea 1 
blagoslovite de Dumnezeu. Şi Priviţi pe acei cari poartă ur
acei cari fără să· şi dea seama mele vădite ale necruţătorului 
nu văd lucrurile decât prin un- carnagiu, oameni fără braţe, fără 
ghiul strâmt al politicii difamante, plclOare, cu trupul acoperit de 
să afle odată pentru totdeauna răni cu vederea pierdutâ. Pri-

I viti-i! - şi măcar in această zJ 
de proslăvire a eroişmului mut, 
să le respectăm mizeria pe care 
şi-o poartă din loc tn loc. In.:. 
capabili de muncă, invalizii nu 
mai sunt oamenii luptei sociale, 
concurenţii zilnici ai necazurilor 
noastre. Ei sunt petecele glo
rioase ale steagului ciuruit de 
gloanţe In toiul luptei. Steagul 
e simbolul Ţărei, ei sunt sim
bolul viu al sacrificiuluI. Şi dacă 
ne descoperim cu sfinţenie In 
faţa steagului zdrenţuit, tot ast 
fel să ne descoperim ~cand trec 
aceste glorioase rămăşiţe al erois
mului. 

Priviţi soţiile şi mamele In
do Hate, cu feţele supte de durere, 
cu trupul incovoiat, cu ochii 
storşi de lacri mi. E~e au pierdut 
un soţ dragt sau singurul sprijin 
vânjos al unor bătrâneţl purtate 
in mizerie şi jale: nădejdea de 
flăcău in care scăpărau forţele 
viitoare aJe Patriei... 

Priviţi pe cei mai mici, mai 
timizi şi mai nevinovaţi, pe copiii 
cari nu cunosc bucuria dragostei 
părinteşti, - copii ce trăiesc din 
ajutorul neputincios al vre-unei 
rude generoase sau din mila mai 
zgârcită a statului: sunt orfanH 
războiului. Pe slabit lor umeri 
apasă Intreaga povară a sacrifi
ciului pârintesc. Voi, tineri şco
lari, nu-j ocoliţi cu nepăsarea 
voastră, nu· i sfidati cu luxul şi 

abundenta voastră şi nici nu-I 
umiliţi cu dărnicia voastră făţişe. 

Voi cari aţi simţit dragostea de 
mamă, de frate sau de soră, In
cercaţi In chip nobil să-i faceţi 

pe ei s'o uite; e singurul sacri
ficiu ce-I puteţi face din situaţia 
voastră, pentru asigurarea căreia 
ei poartă astăzi doliul naţiunii. 

* • * 
Uiti mul gând Ţie, erou necu

noscut a] Ţării mele I 
Simbol al vitejiei strămoşeşti, 

dormi liniştit sub lespedea rece 
de piatră. 

In faţa geniului tău ne ple
căm recunoscători genunchH şi 

lângă· candela ce-ţi străjuie de 
veghe, aninăm - smulsă din tai~ 
niţele sufletelor noastre - cununa 
pietdţii. 

AL. CONSTANTINESCU. 
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căIătoriţ! 
t~ băile scumpe, când ,i in acea. 

~t. locali~ate primiJl acela, 
tratam~~t cy paQ 9*? 

ACID CARBONIC 
S,ULFUR SI SARE 

HIDROTERAPIE. 
..,.. • -li' "" .... _ 

Cercetaţi .d~ci 

BAIA SI M ~ Y. 
Personal excelent. Abona-

tilor reducere. 29 

i : , '" s.., 

Cinema "M n l UlM U R U U lUI" , 
" " 

Hztl GIGOLO 
fUm monumental cu 

::: ROD LA ROQUE ::: 
1n rolul principal, 

De Vineri incepind: 
StApAnul Nopţii 

sa mai răbdăm? 

. j 

Cu prilejul sflntirei episcopului 
Pacha, la TimIşoara. s'a dat un ban
chet in onoarea acestuia. La b ~nchet 
au luat parte episcopul Mailath şi 

alţi invitati printre cari şi prefectul 
judetului ca reprezentant al guverna· 
lui. Incepându~se seria toasturilor, dl. 
prefect a toastat pentru M. Sa Regele. 
Muzica a Intonat Imnul Regal. 

In t!mpul acestei scene, episcopul 
maghiar Mailath, capul moral al unor 
minorităţi cu multe pretentlf, pleacă 

dela masă, io timp ce ungurii de faţă 
aplaudau aclamând semn:fjcativ: It Tră

iască episcopul Mailath il. 
Cum vom putea califica noi gestul 

acestui reprezentant cu purtare tenden
ţ/oasti, când prefectul judelului n'a 
ţinut de cuviinţă să protesteze ca rep
rezentant tiI ordinei şi demnitdţii sta
tului român J 

Pornirea ireverenţioa.a a episcopului 
maghiar e o trddare mai mult a sen
timenttlor cari sttJpânesc pe vecinii 
nostri neastâmpărati. Iar pasivitatea 
prefectului condamnându-o, ne fntrebdm 
dacă nici acum nu putem pretinde stima 
etlor pe cari îi trattim cu multă tole
ranld. Nu crede DI. prefect cel /lestul 
petrecut ln fata D-sale ar fi trebuit 
rtpnmat fdrd lntârziere? Ori asia e 
consecinţa slugtirnlciei la care s'au 
angajat cel dornici de popularltate?I ... 

Unde dai şi un4e ~rDpă! 
Foarte prompt ne rAspund, ~ C~vintul Ar-

4etUuh.g. la' .mcgţut ~ostril !lln numărul 
~llut: Se,-iozllall şi "8icor. > A tloua zi! 
~ ·E a4evârjll: 1\, s!!tăm~ăeşte ,uţin tit· 
hJl artiţ~lul\J': Sm~rifatţ M fi4ic~, (dacă 
e",or~ cu ~ce 8I'~ţ '!If o as1fâ de antl.· 
t~~. qe~ I\t!: p_~'ţrarqi !\Ii R4i.col sau cen· 
wră 1i iflt,ligentă Ou ta1t!flţ şi ~extus?!), 
- ne face puţin ... "de ridicoIă-. ne mai 
Înhaţă de guler şi n, strigă: ipOQltru pun
gaş, ticălos etc... dar Însfarşit ne dă ~I ce 
M tr.bui,: ,jsPUR. precis la ~heatiunile 

ridicate de noi Ei bine, 
1. Mărturisim că notarul Muzsai nu si·a 

4at demisi unea numai din partidul popQrului 
ci şi din partidul1iberal. (Unde nu-l cunoaşte 
nimeni.) 

AŞ4d4T era inscris membru aefiv în q. 
I1UÎJldou4 partidele (?!) Şi - deod.,ată! -
la of4i.!1\lJ d-l\.li prefe@t,cu mll-rtorj şi t!lbi 
mare a demisionat din amândouă!! 

2. Mărturisim el Dl prefect ştie ce se 
petrece la prefectură. Acum ci S! mai 
sch.imbi din când În când cât, o {ldresă 
- se poate! 

3. Mărturisim că Sextus ne·a făcut har
cea-pareea sub povoara ilariante!or sale ar. 
iumente. (Ah! ironia lui Sex/usI) 
. Şi până la o nouă manifestare a de. 
ftteptăciunii lor.. iremediabile - inchidem 
4iscuţia. 

Corsoan. 

Primim din partea unui ţfiran din 
Curi/ci, Ilrmdtoarele: 

In hotarul comunei noastre Curtlcl 
se află moşia d-Iui dr. AI. Tagani. 

AceastA moşie are 700-800 jug. 
pământ cultlvabll, cu toate că Legea 
Agrară prevede că unui proprietar nu~1 
se dă decât 5CO jog., ei şi pe acestea 
si le munceascA cu puterile proprii. 

Dar nu numai că cu acest proprie
tar se face excepţie, ci t se dă liber
tatea de-a face abuz in modul cum 
ştie să lucreze pământul. 

Iată cum: Susnumitul proprietar îşi 
dă pământul fn parte (dijma, din două) 
adedi jumătate muncitorulu!. jumătate 
sieşi. ŞI pentru ca cineva sl obţină, 
chiar in felul acesta, pământ, I se cer 
următoarel~ condiţiuni: 

1. Acel tărani români (căci aceştia 
sunt in majoritate) cari vor si mUD
clască, in dijmă, pământul din moşia 
cu care se face excepţie, sunt obligaţi 
să achite suma de Lei 120 de jug. Ia 
inscrierea lor ca "dijmaşi-. 

2. jumătate din paiele ce {-s'ar cu
veni dljmaşulul, trebueşte răscumpărată 
cu suma de Lei 200, In caz contrar 
nu va Căpăta nici partea ce I se cuvine. 
Pe lângă aceste abuzU/i, proprietarul 
nostru a arendat 192 jug. pământ ca· 
litatta 1. pentru intretinerea unei her
ghelii. Pe această bază şI-a câştlgat 
favoarea ministrului de agrlcultoră, 
primind din rezerva de stat pământ 
ce-ar fI trebuit împărţit sătenllor in
dreptăţlţl dar cărora Il-s'a da pământ 
inundabil sau ~u li-s'a dat deloc. 

Oare. se poate tolera d- lui Tagani, 
acest abuz? D-I ministru ştie că d-l 
1agani lşi dd pdmântul sdu în dijmă 
cu conditii umilitoare, pletinzând pen
tru her/lhelie pământ din rezerva de 
Stat? 
Dacă d. ministru ştie, mai tolerează 

această stare de lucruri? 
E prea umilitoare situatia in care 

I·a adus d. Taganl, pe tăranii românI. 
ŞI credem că noi DU vom .fl lăsaţi de 
reprezentanţII nostri, s'a ajungem 
iobagi al unul străin care abuzează de 
favolul câştlgat prin minciună. 

Daci am ajuns vremurile pe cari 
le-am vIsat secole de-arândul nu in
ttlegem să mai purtăm jugul pe care 
nH imbie un străin nu se Inte· 
reseuă decât de buzunarul său. 

Şi credem că tăranul român s'ar 
putea invrednici de mai mult. 

ŞI am dori să creadă acelaş lucru 
şi ministrul care până acum a dovedit 
el pe poartă de a-rije. 

Am dori ••• 
Un sătean. 

Ziua Eroilor 
Se C:lvlne ca merlilor r,elftru 

ţd~qlul tutqrora ,d:,e (tdil~m 
,rÎffD.sul neprectq!ffifpl f1clfffPŞ-
tm/fl nQf!,slr@. : c . c [ 

()ţaceea epnd vţllql d~lIulUI va 
lndllioş, in;mele flof1str~ ,i c4nd 
du,erea attJw pierdtri ntnUI ,d~ 
ţrunde'n sul/et, sa ddm glas ru
gdciunilor ferbinte şi ~nldc,/mqte 
fi sa 'ngenunchem in ţdrâna 
slropila cu sângele eroilor nostri. 
sa 'o.zenuflchem Pll morminte/ţ 
atâto, dispdruţi ~ntru lntruchi .. 
parea visului (le ",eac",i şi sd ne 
InchindRl lFemotie{ lor. Ş"d ne (ii 
deacuma Jiua ~rotlor, ziU(1 s/41114 
a lnvi8lii Roallfe, ziua când i4 
ne aducem aminte de cei sacri
ficaţi pe allarql libertdţei şi al 
indepe.nd~ntei. . 

Stl ne tie deacum aceastd zi, 
un prilej de reimprospdlare a 
nddejdilor, cdci dovada c~lei mai 
sfinte nddejdi, ne·o qau eroii, 
cari au luptat pentru realiza
rea ei. 

Sd ne fie aceasltJ zi. simbolul 
sacri/iciu/ui, simbolul veciniciei. 

Căci vecinictJ Vii fi memoria 
celor ce pentru visul nostru de 
veacuri şi-au dat viaţa, şi·au 
Inchis ochii iar sufletele lor va! 
plana vecini~ qeasupra capetelor 
noastre spre a ne invrednici de 
opera lor. 

Deacea tn Ziua Eroilor, lăpd
dând grijile efemere, să 'ngenun
chiem in fărâna sfinfitd prin 
sacrificiul miilor de eroi, şi să 
ne închinăm memoriei celor veci
nici plutitori in sfera idealurilor 
li visurilor noastre. 

Cdci o naţiune care nu-şi cin~ 
steşte morţii nu e vrednică de 
rezultatul sacTi/iciului lor. 

Şi pe cât de mare a fost sa
crificiul eroilof, pe atât de mult 
se cuvine să-i cinstim. 

Cinstindu-I ne vom indeplini 
cea m li sfântd datorie foţd de 
memoria lor. Vicen/ill Bllgaritl 
..". ..... ~ • ..- It. "o 

Cronica teatrală 

Sfichiuiri. I 
_ ,,~!1l~~ult n~ ,o~acrâ. o jumătate I 

Joal\~ ctifl infortlHlliuni pentru a răspu. [ 
seriq~ ~'thiuirihn noastre. Aşa dar .ifel 
minul" ~i~ inforffi~.zi cetitorii că Îl Ul

d misim. 8j fie Blnitos! . II 
'. '. • lui 

Un 4qmn r~daG&or dela "Rominul" ll'ull 
să·~i dea importanţă, - dar nu-l aJutiJrt 
mijloacele. Şi·atunci ne parafrazează. F 

Noi j·am spus că-i inteligent el ce IrI! 
faQe PF9ftti; Boi 1·.1Il făcut hăH., el I 
spune că n 'alCl11 spirit, noi... etc:. into~et! 
cum jucându·te ca un copil l-ai necăji JOi 
- .,..... Eşti eollll pr~slu,! Şi ~: iln 

- Ba tu! eh 
~ Jşti I\-.ţ. I 
~ Ba tu! 
~ 'şti nătăc+u de-abinelea. e 
~ Da tl~! 1 C 
Rugăm pe confrate să nu se Rupere. FJ. 

Q simplă oomp!lfa~ie. I j 
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Abona1ii nostri sun 

rugati a achita abona 
meniul prin Banca Re 
mâneascA Arad. 

4"* * • :uJ'Wt...., IPI' ..,., 

Reprezentatilte • Teatrului Mic· din BucureştI. 
.. Teatrul Mic" din Bucureşti a dat două 

reprezentaţii în Arad. La 27 Mai s'a jucat 
comedia În 3 acte de G. Berr şi L. Verneuil, 
"Maestrul Bolbeck şi bărbatul său". 

Piesa atacă o chestiune actuală şi de 
importanţă socială: femeia profe9ionis!ă. 
Sexul frumos şi - să a\"em iertare -
tot slab incă, a pornit demult pe calea di
ficilă a emancipării_ A intimpinat multă iro· 
nie, desconsiderare chiar în drumul percur!l. 
Duce o luptă tenace cu obstacole interne 
şi externe fără descurajare, Învingându·le 
uneori, poticnind adeseori. Războiul răsCQ

titor şi zgudui tor de vechi aşeză:ninte, a 
promovat condiţii prielnice acestei răsvrătiri. 
Azi, ne apare în prag o altă femeie. Biru· 
itoare? In lot cazul că nu! Dar Înlăturând 
pentru totdeauna femela de altădată, în· 
făţişându-ne un nou tip femenin - dacă 
vreţi un nou sex chiar. Stăm in faţa pri
mului "precipitat" al procesului, inadapta
bil prin neobicinuinţa intrinsecă, Minunea 
s'a făcut IIi era inadmisibil să nu fie ana· 
lizat faptul. 

"Maestrul Bolbeck", femeie avocat, ab
sorbită de succesele sale profesionale uită 
Îndatoririle de soţie, neglijindu-şi casa şi 
soţul. Gelozia Însă Îi trezeşte feminitatea, 
transformând-o in prototip: "cochetă, de rea 
credinţă şi micinoasă ~. Se îndrăgosteşte de 
fostul ei secretar. Soţul văzând pericolul, 
găseşte următorul expedient: ia locul secre
tarului lfi·şi determină Boţra sA· şi reinceapă 
profesiunea. 

Piesa cu desnodământul forţat şi nu toc
mai consecvent în desfăşurare este Într'ade
văr o comedie! Putea însă tot aşa de bine 
să treacă în dramă, prin subiectul nu toc
mai comic, dată fiind gravitatea problemei. 

Cu v&dită bucurie constatăm reuşita n 
prezentaţi ei. 

O-na Annie Capustiu, interpreta Maeslr 
lui Bolbeck, a trecut cu dibăcie dela rol 
femeiei profesioniste de O energie mase 
lină din actul!, la femt<:ia-femeie din ccl 
lalte acte. Mereu simpatică 'fi persuasir 

D-ra. Renee Annie a şarjat inteligent ~ 
meia doctor, asemenea lfi d·ra, SiI,ia Dt 
mitrescu în rolul unei "gâsculite". 

Elegant şi de () inteligenţă impunătoan 
d-l M. Fotino ne-a dat rolul soţului C1r 

nu se putea mai bine. 
Creaţia dlui Chamel a stârnit mult h1 

plin jocul său nuanţat. , 
A doua reprezentaţie, la 28 Maiu, ne-. 

dat o comedie fără altă pr.ten~e, decât dOi 
să amuze. S'a jucat piesa "Coniţa are .. 
doi conaşi" de F. Gandiera. Titlul însu 
ne determină aşteptările ..• 

O mătuşe bogată vrea cu orice preţ , 
nepotei. Nepoata mătuşicăi divorţează 6 
primul ei SClI, se mărită cu un altul dI 
fără ştirea mătuşicăi. Bărbatul al doilea 
luat drept amant, iar seţul divorţat soţ 81 

tual. De aici conflicte şi situaţii, cam ind! 
cente !Ii 'tUlgare, nu-i vorba - dar pll! 
căci şi cea mai candidă decenţă o atraS 
uneori de - indecente cari reconfortează .. 

0-1 F otino discret şi În~le mal difici 
situaţii. 

D·I Chamel ne dă tipul soţului preocupi 
de afacerile sale. 

O-ra Renee Annie mătuşa tranşantă, jj 

d-na Annie Capustiu femeia de puţină 1'1 

zistenţă, 

R. Oşcu. 
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?Ul Dumlnecl 22 MalQ a. ţ., _up'~ Dfl·1 I 
.llerea aervlciu)uf - rellglal sta ttnu. t 
zeidunarea eparhlall a dlecezel Ara-

[ului, tll clAdirea InternatuluJ d, lete, ; 
"ub preşedfnti~ P. S. S. episcopul 

)Uulrtgorle. ' 
P. S. S. EpIscopul deschide seslunta 

ce 'rlntro cuvântue tn care amtnteşte 

~ ~ctlvitatea din trecut f' dupA c. sub
U'Biazl importanta po care o capltl 

.Joodul prin noui Ilge bisericeascA. 
chlteazl treburtle activitAtii viitoare. 

111 şedinţa de dupi amiazA dupA ce 
e verifică mandatele a 46 deputaţi 

~ ciror alegere n'a fost contestat., 
. FI. S. S. declari adunarea constltult~ 

f capabili de hotărâri vaJide. Se aleg 
{tferJtele comlslunl. 

Jn şedInţele de Luni 23 Maia se 
,ce aleg~rea noului consUh" eparblal 
ie un perlod de 5 ani. Urmeazi pre
eatarea şi discutia rapoarteLor dlfe
.lelor comlsiunl. 

Dr. Cornel Iancu prezintă raportld 
omis/unei de otganizare. PArintele pro
DPOP Vatianu pe al comisiunei bise
;uştl. Pfotopopul P. Glvulescu trece 
aportul Comisiunei economice, care 
Iropune, intre _Uele, ridicarea institu
!tlui teologic la raogul de Academie 
eologlcA. 
Marţl- 24 Malu, se incepe validarea 

IUlndatelor contestate. RaportQr al 
;omisluoll de verificare este d-l 4r. 
oan Robu. 

Se resping contestaţiile făcute contra 
.Jegerllor din câteva circumscrtp111 
Arad, Cermelu. etc.,) ca nefondll,te. 
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Se trece la discutia contestaţiilor 
10 circumscriptia Cblşloeu. , ." . . ... ".~ -, . 
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. I"~n for In ati uni 
/" P. S. Sa Patriarhul Miron, 

tn drum spre Ierusalim, a Irecut 
prin Atena unde a fosl primit 
de cdlre arhiepiscopul Atenei. 
Rc'Jspunzând la discursul arhi
episcopului, patriarhul României 
a accentuat asupra necesitdţii 
convocdrii unui congres pan-or
lodox. Dupd dineul Oferit de 
ministrul de externe al GrecieiJ 

patriat hul a plecat spre Ierusalim. 
• 

Ziarele din capitală anunţă 
cu ratificarea tratatului de alipire 
a Basarabiei la ţara mamă se 
poate considera ca sigură. In scurt 
timp. după sosirea ambasadorului 
la Tokio, Japonia va ratifica tra
tatul. 

* 
D"ii Vi",til6 n,iltia"" fi 1. G. 

D"ca foşti mi"işt,iiJ 0.1# Plecat In 
Chişi"ill# ""de fUI atJea loc o co,,
sfilt"i,,,, tJ Jarlid.II,,; liberal. Dl#plJ 
aceasta fior fac~ "" tl#'lU. tk pro
IDgD"d6 ," ,.t"eDKa Basa"abie. 

• 
Programul serbarilor "Zilei Eroilor". 

La ora 8'30 Te-Deum, in toate bise
ricile din Arad. La ora 9'30 in piaţa 
Ca~edralel, Te· Deum oficiat de clerul 
ortodox. DupA serviciul divin, un lup
tător va citi lista eroilor căzuţi pe te
ritorul judetului Arad. 

La 10 porneşte procesiunea relIgi
oasă din Piaţa Catedralei spre Cetate. 

La ora 17 se va ţine tn Palatul Cul
tural o mare serbare paulotlcă. dedi
cată memoriei Eroilor. 

La ora 21 tot la Palatul Cultural, 
se va da un concert artistic. Dela ora 
8 până la 22 se vor distribui in oraş 
inslgnl şi cărti postale, în folosul Soc. 
"Mormlntele Eroilor". 

Dela 18 -20 Muzica militară va cânta 
la malul Mareşulul. 

Seara, retragerea cu torţe. 

• 
D. general Averescu a hotărât ca 

PTimăria Capitalei sd fie lncredinlatd 
d.lui arigore Trancu-Iaşi, după ce va 
tntla in guvern d. An!bal Teodorescu. 

• 
Guvernul a tosărcinat pe fostul mi

nistru de finanţe d. Ion Lapedatu să 
trateze la Berlin cu guvernul german 
lichIdarea chestiunel bancnote lor emIse 
in vremea ocupatiei. precum şi ches
tiudea imprumuturilor oferite de Ger-
mania. 

, 
D.""1IUa "litoar",.. fl4 li". 14 

CI", fi" fIUl,.. cO"gru al ;tH1id"III; 
nalio"al-lib.'tll. La e(HIg'~s "Of' Illa 
pa," 1IIa' m"lţi /,,,,,",şi p,i"tr. car; ,i d-I A. LaJedat" lost ml",s1, •. 

• 
Ministrul Instrucliunii a dat o circu

lard prin cart inttrzict profesorilor 
primirea darurilor dela un singur elev. 
Chiar florile suni considerate printre 
darurile interzise. Numai când un pro
fesor paraseşte catedra sau e transfe
rat, s, ingaduit acordana cadourilor 

• 
Ministerul de interne intentlonând 

să modifice reforma admfnitrattvă ,i legile de organizare a jandar-: 
meriei ,i 'Poliţiei, a hotărât ţinerea 
unul congres al prefecţilor din in
treaga tară pentru ca din rapoar
tele lor să indrepte lacunele legi
lor amintite. 

• 
Organizaţia partidului naţional' fără

Dese din Oradea Mare este in plină 
descompunere. Nemulţumirile în contra 
conducerii .centrale" a partidului, acu
zată că ,'ar deslnteresa de dolenţele 

satelor, sunt generale. Din cauza a
ceasta zilele trecute a demlitonat din 
partid d. Iosif Maiorescu. vice preşe
dmtele organizaţiei, impreună cu prie
tenii d· sale. O parte a disidentilor se 
orientează spre partidul liberal, iar 
cealată in spre guvern. 

• 
Şefii de sectoare şi pre-

,edintii comitetelor comu
nale ale organiza1iunilor li .. 
berale din comunele aces. 
tui judet, precum ori ,i ce 
membru din comitet, sunt 
in,tiintati cii ori de câte ori 
"in in ora, sI treacl ne
apărat pe la clubul liberal 
din Bulevardul Regina Ma .. 
ria (Casele Lenghel) a"Aad 
ali-se face comunicări. Clu
bul este deschis În fiecare 
zi, dela ora 10-1 ,i dela 
5-8 seara 

• 
Costul unui abonament la tramvaele 

comunale Arad, era până'n 30 Aprilie, 
de 59 Lei pentru 4 parcurs uri. 
.. Cu ziua de 1 Mai abonamentul costă 
120 Lei şi nu sunt permise dec!t 2 
parcursurJ, Iar Dumineca numai unul. 
Intrebăm pe onoraţii domni dela pri
mărie, de ce acestă scumpire amij· 

• locului de comunicatle pentru cel ne
Pe baza Douei legi a armonizărel, voeşl? ŞI dece această reducerţ de 

ofiţerii şi plutonlerii vor primi urmă- parcursurl? Ce va face funcţionarul cu 
toarele soldc: serviciu de douA ori pe zI? După ce 

SublocoteneDt 8470 Iei, Locotenent acest mijloc de comunicaţie e destul 
9340 lei, locot. cu gradaţii 9614 lei. de condamnabil, de ce îl mai faceti 
Căpitan Il. 856 lei, căpitan cu o gra- inaccesibil celor cari nu se pot lipsi 
datle 11.968 lei. căpitan cu două gra- de el? 
datli 12.320 lei, maior 13.640 Jet, Nu observati că vă prea scumpiti 
maior cu aradaţle t 4.960 lel J maior cu MIa." tărâţe. 
eomandl superioarA 15.670, It.-colonel I · 
17.320 leI. it.·colonel cu comandă Dumlnecă 29 Mal a. c. s'au petre-
superioară 19,800, colonel 21.450 lei. I cut unele pungaşll pe piata de zarza
colonel cu comandă superioară 29.700 vaL Au fost furate mai multe femei 
lei, general de divizie 33.COO lei. nevoiaşe cart in ziua aceea au rămas 
general de divizie comandant de corp fără o bucată de pâine. Ne miră faptul 
de armată 36.300 tdem inspector de ci to Piaţa Avram Iancu, în centrul 
armatA 41.250 lei. oraşului se petrt c lucruri destul de 

* condamnabile. Astfel unei femel I s'a 
Iosef Seketl, urmarit ca dezertor, s'a furat 1000 Lei, alteia 300. Şi tn timpul 

predat autorităţilor poliţieneşti. din laşi acesta, se zice ci agenţii poliţieneşti 

declarând cA a fost prizonier îa Siberia. făceau razie pe lângă ... setrele cu pre-
EI a mal arltat că în acea regiune cu pese frumoasei Nu credem că poate 

se găsesc actualmente peste 10 mii exista atâta Indiferenţă şi dezinteres 

Buletin săptămânal. 

Situaţia politică. 
Internă. Externă. 

... 
A.H 

Un 
, 11 
l 11 

Rei 
nil 
Sul 

Generalul AverescLţ deşi nu Conflictul Anglo-Rus şi-a ajv'ia 
poartă sabie, totuşi in funcţie de a- apogeul. Prevederile noastre; 
tribuţiile pe cari le-a primit, a re- fost confirmate: ruptura relaţili 
inceput să trezească unele remi- dintr~ aceste două ţări s'a fă~ 
niscenţe milităreşti. Dealtfel, nici pentru a-i urma alte conseci!Al 
când n'a lipsit generalului - tac- cari numai Sovietelor nu vor
tica. Că primul mimstru mai face de folos. Statelor Europene, Ii-I
câte-o gafă, e altceva. Dar e vorba dat astfel prilejul cel mai pal~ 
de general şi tactică. Şi in func- bit, de a se convinge de PI 
ţie de amândouă, e vorba de ocupările şi pericolul celor dt 
Trancu laşi care vrând nevrând, Moscova. De acum, pe râ 
va deveni Trancu-Bucureşti. Căci Rusia se va vedea ignorată 
generalul cu tactica sa, l'a con- toată Europa, poate GermlJ,e 
cediat din minister pe nesimţite, va face excepţie, de altfel Pâin 
trimiţându-l in excursie ... să se I acum ea e neutră. s 
ca~meze. , Ş.i acum

w 
s~ vorbi~ d: -. Ziarele aduc _veşti despg 

pn.mu~ mInistru. Sa hm ertaţl daca mobilizarea generala din Ru~a 
atnbulm două aspecte aceluiaş Faptul nu prezintă multă inlo 
ca?, D~aJ in ultimul consiliu de jorare. Ceeace e sigur, e că b 
mlnlstn, a observat gafa legii pen- burătorii ordinei şi ai păcei N4 
tru armonizarea salariilor. Cam fac de cap: ~Cl 
târziu nu- i vorbă, dar totuşi... Şi - In Cehoslovacia a avut Y.1 (, 

credeţi că a regretat gafa? Asta alegerea preşedintelui republicşi', 
n'ar fi demn de un politician. Nu. A fost reales CL! majoritate zdru. 
A dispus reducerea funcţionarilor bitoare d. Masaryk, făuritolio 
şi amânarea plăţii sporului. Scurt virtual al republicei cehilor. CePo 
nu-i aşa? Păi tot milităreşte... au dovedit că sunt recunoscătam 
Dar cu ce au păcătuit bieţii func- - In ultimul timp evenimel'fl 
ţionari, dle general? tele au produs o gr~dare a r4ţ 

- Guvernul ar avea prilejul taţiunilor amicale dintre Frade 
să se .convin~ă de un lucru. Prea şi Anglia şi Intre Franţa şi Ama; 
~ sentJmentahst. Şi asta e o ca- rica. Intr'adevăr vizita preşedlul 
htate, dar nu in politică. Şi gu- telui republicei franceze Dr.lr4 
vernul in politică s'a cam Intins. merque şi a ministrului Brian 
A promis prea mult minoritarilor in Anglia a fost un fericit pri!Wl 
pentru ca aceştia să· i ceară cu de a se manifesta ~ simpatii rreJ 
dou.ă . ,?l.~n.i. Şi c~r recunoaşţerea ci prace. Iar' ceeace ~gntdat "' 
socletaţll 1redentIste Emke ŞI cer, portul amical dintre Franţa '0) 

te pom~neşti... iertarea gestului America a fost primirea spori 
nesocottt al epi5copului Mailath. tantă şi neprefăcută pe care In 
Şi cum guvernul e ... sentîmenta- făcut-o Francezii t aviatorului 
Iist, ne temem că se va induioşa. merican Lindbergh. Iată că ceeaie 

- Poate fiindcă e jnteresantă nu pot face di plomaţii şi pooie, 
situaţia internaţională, cea internă ficii politicei externe, fac indivlaJ 
nu prezintă un interes deosebit. răzleţi cari prin câte un fapt err(d 
Căci ce-ar ajunge dac 'am aminti dau prilej opiniei să se manil 
că partidul noational- ţărănesc lu- steze sincer. Cu atât mai împ~tL 
crează la centru, iar in provincii tantă va fi pentru aceste d/'r 
se fărimiţează? Ei, tot ar susţine naţiuni, trecerea Atlanticului. ICI 
că se intăresc şi că sunt .arbitrii - Djferendul italo-iugoslav7â 
situaţiei politice-. Acum inţelegem poate considera ca liquidat. POl 

de ce atâta oratorle ... se cred.,,) luat altul locul, du in propoţfJ 
păcat însă că nu le crede nimeni mai mari şi cu urmări diferite ' 
sentinţele arbitrilor ce sufăr de - In. orient, harta cQnt!n(a 
miopie. Se zice că de dragul aces- Se vesteşte că oastea naţionalitiz 
tei atribuţii ar prtfera să rămână a fost infrântă. Desigur vor riu 
vecinic in opoziţie. Bănuim, că interveni complicaţii căci preaui 
nu li s'a anihilat instinctul nici tulbure atmosfera răsăritulu:. 
presirnţlrea. GhirlaliOJ 

Ultima oră politic~~ 
ei 

Spre un guvern national. ~J , 
ui 

Ziarele din Bucureşti aduc I Şef al noului guvern vaul 
ştirea că M. S. Regele dorind Dl Ion 1. C. Brăilanu. Fornt,'Vt 
un guvern de concentrare na- rea lui e chestie de zile. T,e I 
ţională, a insArcinat pe pri- şefii partidelor politice ~~ 
mut ministru Averescu şi pe •. rE 

i i t 1 P 1 t I i Hi t ă fost chemaţt telegraftc la B j 
m n s ru a a u u o u, s 1 
comun ce această dorinţă a cureşti. e rfl 
Sa factorilor politici. Rep,'a 

p. 
ne prizonieri românI, cari sunt utillzati la faţă de pUDgaşli cari au operat ca fn ~ .. ~, " r.::1 '.' ~ 
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