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1l1111p lIoi tl'('hul' :-;i\ ~ltW\'ln ,1SUIZÎ dill snflt'o-
tl'l\, 111': tiritI' ~'I de pn'!lltj1l(ll'lli, (lllJ(lg:ittl Andrei baron de Şaguna. 
l! ():-;! 1'11. n'c I i ti llŞI i il ta Ili }(\st I'[l, .JtllIIMatl' dt, \'(·lll'. ---- II \T('llll' b()gatâ 

în fi1lHI' istol'jn" - <lC()pl'r~1 Illol'ln[lIltul 
o'lui m;I'[ iltLstnt l'!'!H'C'z\,lItallt, al bil','Il,],j('ii 
tJt'loduxe dill ,\ rd~;id. 

Fin aII IIUI!('(jdow:.':mnlui :;";"mli) ~ai!2;lll\;l, 

Şi ;-;p plp,ldi 1'11 'Î<lţa 1l11'IlIOl'il'i '111i Îl)-

i tl'~'tl?a sllflar:' ]'I.lll,1~lt'{!SI'il. cil1s!it.n<ll~p a!10 
lllili pju!, nlpl'ltp ('C lI](,ll~l1ln~h"i('ra. IIH'<I \Il 

Ylnţ;) pc' Îll<lltul d('lllllital' ,11 l)·isC'l'l('('i cu 

<1 trăÎit, îllll':tLll Ille·dill st]'C'iu $i ,1 !'I'PlS!'llt l·a 
~('nli stn·ill{', TotllŞ, suflp'!lll lui a. dllsblt, 
pn.ste 111 ('d i ul ce·] 111"('11 nj lll'lI. şi ;(, grlsit în 
('i\:-;;l lH'allllJllli situ Ol'Op,slt, locul Cp i-s(' 
('11\1" J 1 (';1· t;t l( 'II t lIltl i IS811. ~li s:i UllC'(l (',a.re l'a 

\l11o L'lll'i, iii], n:-,i:'iu:i !le' îlWhilli't pe tlUi {'Il 

Slllf'rpllip şi nltl!trl p\'j,will' Întru amillt;:'rp<1 

Dlllldlli (h'!2.'pnill Îll ;e,II"';1 el,I!' lH";]tllllllli SIW. 
tot l'f' f!o,l1P da \111 Otll :--Ildlelll! Înt]'C'g, 
11 IUIll'iî j(lf'aliz;l1oare ŞI 41 ,·j;tVt (10 .s,wl'i-

1ll.adllsllt mij!nnil llusl l'U, n fo~:-, llJ1<l din- ficiu. ~ .-L./ 
tn' ('['Iv rllai ÎIl;t1ţrllnill'c dar ~i g'tll'i1. ~[IIHC'il lri ..... __ .-:._.IIl ... .-0;1ll-_ţll;llll_ • .,,' ... t ... U ___ .... ~ ... h ... ',.. ••• .,,' ... ,l1li' ................ '_ ...... . 

el'ITC1Jllitl ÎIl<!e'pliI\Îti't ]H'nll'll l'('organiza- Sosirea Suveranilor la Sinaia. 
n'a his('ril'ii orfmloxl'. hi'irţuită do rluşma
li i i l'i. slIfuc<llfl din lipsa de iniţintiYij, ,n 
(',1' 1 nil1 ci i n sfu Illl (li. efa () o pC' r ă])(' n t I'n () gc .... 
nrrntie llll! n'<Ig·ă. Şi <,1, llll sing-lI)' 0111. il 

îllfitptuit, ·!'P{"l('f' Pr<l dat~)ri(\ unlll ~it' îw 

Bl'( 'l'nEşTL - ~[\r. LJ io H('gelil' Fer
dill,md şi H(';:dniJ -'Iu !'ia, ,lll sosit la, :-:'inaia, 
H'llilld din YUI'ş(wi'l. 1) li ii l, 1. C. BrMinll\l 
~i 1)11(''', ,]Il so.sit azi la DUl'un'ş[ i. 

i rf'g l~il\ (I,I.ltlf'lli. ,\ j'p·Îlluit spirit Il!. il 0l'i . .!~l-. ....... •• , r........ %AI. sll'Wllt ..,x: S 

llizat ('lPrlII şi prin ,"ltatutlll ce a dat ili- Serbările "României June" 
f'H'riC'ii a pns ·tf'mplin pentru s(,l'olp ÎIl;t;itlt(' In "Parcul Eminescu" 
It])pi (}]'g<.ltli/,a~ii puternic'!." ·'(·:I,pricnl<'. ~Inl.-
tlllllilă, C011Şt.;ill!:ei 11(' (',11'1' ('1 a fI·"'l'.it-n în '.1 zi, ,}() Iunie, şi /IliÎ1H' '011 1)) inl'l'(f. 1 
('11'1' şi I-!'L'" ţ ii:, sprijinului C't' pTill nrg:,llliza- lulil', au /0(' Î_~r I~al'('lI,I, EnrÎlle,'H:u 8erlliî/'il,1' 
ţii.\. ,sH. hist'rie;) a P\ltut Skl-! dea luptelor pupulare (/Ir' .\or'letaţU O('orlC/17U'tf ,.HIl/WI

llO;llst ne 11<1 t.ionale. _ ;t IH put uf. ]'PZÎ:Ri! ~I. cn-I II ia .I1/lIff' din r i e n a, pe Il t fn s pori're afon
t f'opi t'ilOl' :'\t rei 11(', a:v.Î nd Hd~l P0::it la sfmul rl ti r 11 i ridieri I'ii 111111 i m (In !( 111 I'ld '[IIi JI i II a il 
llis(':I"Îcci l~e 'lH'-(I O{'l'otît si dela C';irc n',un Bminescu la Clu.j. 
Plltut fi smulşi, Plin ni(~'i o prf'siune. .'{'II(i 1.?I!)!HÎll~i de. li i!l !" ,din . .J rad Îşi ror 

III nJar{\ d€'C'l d(~ faptul.f'h eti~*' int.elll!'- da rr,~UiZI ŞI l11i11/1' In/allllrC' II[ J>O 1'1'11 { E· 
il'toI~nl hÎ:S!l'rieii (lrtl;<lo:,\(' lI\o(j0nw (l0 din- 111 III ('''('U. 

('.O;lee de Ca rp;lţ i, Isr]Tieii lK'. t,p<110, nafi 0- ] Il rrd (' rea a ('r'>:f ar se l'1JiI ri it sosi t 1(1 .1-
ua.le (,l' (l, :ldllS popol"lliui S;lll, îl rididt In flld UII {JI'UP de tillrri. mellllJrÎ ai arer,fei 
tl'C'npt" e(\{\' mai ÎIIClltă. 'll1\ 1'(' 4'('] u-jC'şi, 1'1'l'hi ŞI sfrli/lIl'it/, Sueidliţi fJ('(U!(J lîI iei>. 

Cuvioasa Pelaghia Care a fost 
întâiu desfrânat~. 

de MIHAIL SADOVEANU. 

A('~.f'<l it ym-hit l.:u:ov, ~I('(mi('n.l d'el'ix:-it,nlui 
Non: 

PreasiintitLtl ar<hiep.isoop al ce: ătii AII tlol1lc'i, 
pentru nJcvojle biserici;, a chemat ta sine, del:!. 
cetătile (i!:mprejur. Qpt episcopi, intre cari se atl<:' 
~j. (}mUJ\ lui Dumnezeu, Non. ePI'5'CO!Pwl meu. Cum 
a 'primit 'cuvânt, a -pornit dela Jtl<JpoJi şi m'a luat 
Şi pc ,mine cu dânsuL M!inun;an, şi desăvârşit că
Iu~ăr era fe(ci.tul Non, ~H anii vi'etil lui îmbul1u
tătite Începuserll la mănăstirea Tavenisiot. În pu
!Stie. 

Când am aj·uns la Antiohia, s'au adunat epis

copii În his.crica sfântului ml~Ctenic lUi~~an $i cu 
totii au doril! 'să .a'ună dela Non cuvânt de Învăţa
tură. Si stiite3u 'lângă uşile bisericri, în pridvo.r; 
iar Non a pr·ins a vorbi ş'a învăţa cu minunate 
cuvinte. 

Cum strlteaH toti si-! 3-:"cultau, iată di s'a a· 
pTCmiat, în ltrecere, pelângăuşHe b;serjc:ii, o fe· 
meie din -oei necredincioşi. care era vestită in 
toată Antiolda {'ad~l:olfrillntă, ,şi o('I"a Î'm.bT',R:f'alt.îl. 
cu haine de ,mult PNt, împodoliită cu aU'r, Cli pie
tre scurnf'e Si ClI marlZ:ilritare. Iar JmpreiuTul 

ei meJ1gcau mtllt~mc de fecioare si de tinerj, Îim' 
hrftcaţi strălu:..:it si purtând brătări de aur. Şi re· 
meia aceea era atât de frumoasă, încât oam~ll'î 

-~--'-~-

rr:ir.<:ni nu IPute:\U &t-Şl sature vederea de frumu
setea ei, ŞI: când a trecut' :pe lângă noi, a umplut 
văzduhul de bună ,mirealiml. dearomate. 

Vtizând-o epjscopii cum mergea fără ruşine, 
Cl! capUl! neac{]perit $.j pieptul gOi], au suspinat $[ 
!)l-,lrtl În<.:lhk ochii, întorcâlldu-s': cinstitele f·qe ca 
dela un păoeat mare, 

Cill'umai fericitul Non o ,privia noclirnt si 
tint~r; s'a u:rmărit-octl ocl'H până Ct'~ n'a mai vă
Zllt-O. Apoi s'a întors cătră e.pi,scoPi S'a intrebat~ 

~ Nu cumva. vă place frumusetea acelei fe
mei? 

Ne'pr'mind dcl<l nimcn~ răs)}u.ns. NOn si-a 
Plt'C.lt fruntea si a inCeJll~" a plânge, Si adunân
rJll-~j în Msmălută laq"mi,le, îşi uda pieptUl, Apo~ 
oltilnd din adâncu l inimii. iară$ a. intrebat pe e
!JlSCOj)i,: 

~ Oare nu v'ati indu1cit cumva, privind fru
musetea ei? 

Epiwopq taqeau, 'Ia:r Non a vQrbit iar: 

- Cu adevâr3Jt, eu am ÎnvăţaU, multe dda 
dâJ1lsa. Căci ,pe femeia aceasta Domnul o va 
pune le Înfri-c{)Sata Sa judecată Si cu dân'sa ne va 
judC'c'a 'Pe 1l0~'. CitlCÎ. nu vă gfmdiF oare câte 
cca,~uri a zăbovit ea în dÎmara ei, spfl!ându-se , 
îmhrălCându-sc şi I",~)()dobindu-se; uitându-se În 
O.~llidă şi ~lNilnd toată grija ca să se arate mal 
frumoasă d,~,câ'l toate Înaintea ochilor vremelnici? 
Iar lloi.a'Vând in ceruJ'if pe Mirele cel fară de 
moarte, nu ne ÎllKriiim ca să ne Împodobim t1-

Dela Subprefectura jud. Arad. 
- In atentiunea ceta1enilor!-

.)f<'lllit"l'ul ·Ot~i .. i:;Jl"difl 26 Tlullie ti, ~', 'l!1'11~('O 
,1 eg(,;l ,lJi'lUpl',a 'llllax'inlli\l']'ll i taXH]<,r ,~i i('(ţnt l'ihn ti lini

I ] ',li' knllllJltm1e, I(\ft'-e '('·<lWt' d~te eh-fllllHith ~l [Int.regi 
1 JqHo\e]<' 'IlMltf'riale ':ll:e {'om·nllelol', rf11lpălCe Iprin le· 
i !!f'l! <'ea n!ill îi a illl1,p(""j tc,1.q', fi linil i I1llpnzttf',le ('u l !1l11.11t ·m':I,i nl~if"î ,dPf'!i,t r'!('l~ 'de fl,e v~'cm()a l'egl'llliU-

1 n I 11111g'~H" l
'
ll'1' pe ,(le 1l,1'fa tp<l!rt.-e "l"t:îmd o \Tun 1-

1. ;.lItC d'rlă·I'i 11w CAri (il'\ll~l Înd.l'E'lptăti t,f'. 0('l11l'1111Jele 

.i llldl ~\lrl ~i ~r.atlll orIe 'Î\ leÎIilK':lJ"lil .p{' h,]'ZR Il !lHl' 

legi !'l("',l:-;e ,lli'n \. ÎgO<1 J'('., :,-',,1Ol IlrÎ(I,;\.d·;Jlt nmitele 
~'(J)\ umld{)l', 

A~'\1ll1l prin 1f'f.t'el1 "ela l1imiÎ. ,".{' IP<\ntlll,te r'>tll1r· 
lle1m' ea p0 lân":l!':1 i'rn,pozlte}e ,at(ht,jonal .... con I!l:\\. 

>lrE~pt ~ă ~p i lWllJ:"('ze Î 11 ,h;lIZ.;1 l<-.gei "dni In'~l\l i ai>-lU,. 

'PrII IÎ,tllpw,;itelo1', ~Ullt 111lfl.ropUitÎk' a Î<nfiin1t". cn 
a'llrr.!,ha'l'(~<1 )hni,,,tern,l'lll +clIC i,merne 't':lXf' ţli (~.nt,d.; 
hll'rinlll-i p{\nt'l'u n,ef:lpt'l',j r{la l'h{,lt tl,el ilor {'(k) lllUllHl 1(', 
"tatO'l'ill!rl.u'pal"til lefo!~ ilutllxiliunl t~1x('1,,1' ('OIlHbllif~16 
'pc ~'lI l' i ~'U'tft Îq)ldl',r~)·t ă tit e eom llillel'e .~ le i nr<:\Bll, 

ln h:ll'l:)<! .a~'cN.tnl'leg'i nmmql€J:18 ",\mtill1Jr~i)'optil
tite ol~ im'll!';l t,axe lH';Jlt!'lI foln;;illt,a t<>nllrpOll!llil 1.111 
dOll!!C'ninl pwhliK' pre'K'lllm: _l!'l';1\,ltini, piete şi 'rl1'l1-
Tllm'i, pOlt'tr'u '''{''l'f\'Î('inl eUll'ati I~i ,Q.~nm<1'nek,l', AF1",~i
('Îull 'wpci. Itf~i(>l"Ca ,vite1n)',:'-lmt Î'lmb'f':ptatite .,1 i,n· 
li Î ll'tia m'Yllfljl(1!U 1 .,;('I)'V'ilc'i'\l,l'H,i 'l),(,m:p.-.l~)r ,flllH.b!'fe', 

llifel'i,te!e taxe Înl "ta ti nnil-e h<l~Il\{'a re :şi d Î Iilate· 
l-j{·,e "mllt îlllil'T'optilţrt,()' ('il1lllllnde a k. Î1NHI"'H l'flt,l'{)

{!'l'ld ,~lp!.a 1 Alpri l!(\ 1 !12:1, 1,n -8/[,al)'!l ~le "r.,a,xd~.' \])l"f}

y ii Z Il t (' î'l1 ,Iim in ti tia }c;g't', 1('nnHlll1(lloe ~nn t i I1K{l'rrp

tii tit e ,li iiIl:NI,p.a şi l)loE' Imn i lel E1['~H' t c tllX e1 c 1) 1'0\' iiz 11 ('t) 

i.n legi "'pe<' i.lll,fl. 

na ,,,ă'aldlH'om 'V1"e-Q dt-eva eX(mliplc V,Il11 111,1'lk 

~'>O mI '\'IlIZ: l)Hlltr.ll t~K'l'(la \-it.o1cw pqt. 11l\iliH'.. .. a, 'l){'I1-

trll 1.anri, hoi, \'nK'i. etC'. 2:i lei de :('<11P. pent,t'~n 
\'iţ,ni 10 lei de ('~1\]l, lX'l1hoci, oi, ţ,aipi (j l{)i!dl0 ('a,p~ 
}l("ntmu 'rH)l'~'i 15 le} den8!p, hl. howlt1'l'i ,d'lljlă i!m
pDl'NHl ~a ],)t'. !'\(Ji('()tJi ta Idl1Jpa YH lo,31J-ea l!O<.rur.i!vii b 
100 lei, 30 lf'i. ~l apa .c,a,mel'e llldhH,de 20 lei. 

(,~lloStil suf,let, care e cu totu' pribflllÎt. gol şi plin 
de ruSine; 11U ne sarKll·im ca' să·! $păIăm cu lacri
mile pOcăinti,: si sIt~1 Îmbr;tcăm cu p.odoaba fapte
lor butle. Ca ,să se arate ochi'lor lui Dumnitzeu 
Pli<cut Şi s[u nu fie :ruşinat si ]t'lp,tda't la nunta 
Mirelui. 

IJHopă CtC a r,os.t:t această invatătură, feric'tul 
Non m'a luat Pe mine·, nevredrt:cul său: dia-con. 
Şi amâ!1ldoj ne-am dus la ohilia ce ne era dată, 
1âl1g;\ biseri,ca sfântului lulian, Şi acolo, Î~rând 
În camera. sa. epÎ'SCQPUl meu, s'a arunca-t cu fatâ 
la ·pflmânt şi: I>lângea ia·dis. zi.când: 

- Doamne Isu'se lirÎ'st()a~"-e, iartă-mă we mine. 
păcMosul; căoCi femeia aCicea cu grija ·pentru po· 
dO<!ebe tmpeşti a Întnecut. toată râvna mea sufle
teaSlCă, Ea-şi pune atâta râv:nă: casă fie frUim()a
sa; iar eu nu mă silesc să-ti fiu plăcut, d petr'C4 
În ].cn-evÎre ~: neingri,he, Vai mie! gol sunt, ne
păzind :poruncile ta~e! S.i n'jlm nă-dejde în fap1ele 
melc. ci În mila ta! 

Astf~1 gră';a lio:ricHui Non $': se tânguia :Si se 
ruga şi pentru femeia a'~eea de:sfrânată, zlcând! 

- Doamne, nu 'pierde zid(re.1 miinilor tale, 
ca să nu s,]ujc·Jscăde>monH.or asa .frumu·set i , cr o 
Întoarce la tine, ca ·să s-e 'măreas.că prÎnr,r'Însa 
Iiumcle tfUl cel sfânt. Ciid; Tie toate-Ti sunt cu 
putinţă! -

Intr'ul1 târziu. C'Ot1I'cnindu-si sus pinde , s'a 
l:l1i~iit, Sia: trecut ZiLUa ace,ca.. Iar Duminec:1i 
nO,H)tea, Îllaintea utreniei, feri,;;(tul Non, invăti
'arul meu, il gra't către mine a·stfc.l: 

- frate Iacove, ascultil ce vis mi s'a arătat 
În noaptea asta, Mi se parea că eli stau Într'un 

Ppeţu.l unu.i excD::I.plap 1 Leu. 50 bani" 
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Pai'{. 2. 

Pt'lltl'll 11~1 hllJ~till ,le Îlli;-1('l'Î'.n' .lea hi,l'(ml ,p .. pnla
tif'i 111 lei. 1'0I1'tl'lI Ui! 'extrnh~ fi.) IpP :wwl Ide ll<il
~tC'l',e ~alt f!f' I){' il!('tnl Id~, 111l<"<H't,c1 IIÎ,lwt'ar "[le ofi
(liuli<Lă'rii eÎIyil(' 101e.i. pentl'\l \lin ('xtr,aL'< de pe 
adu] ~lj(' (,il""at. .. rie :2Of1(' k'i. IXj(}lt,l'll II Il htllld.j,n 
al' eă'''ăto!'lo 2;J]ei, ,pon1tl'u "l~,t(' (1(> d'l\'(l(l.ir{' ('/11 

1I1H1'J'U.ri la M~i{Ci l~l Mii.rili eivi k~ ,:er,\' i'llu Ipen,tnl eă
I-1ăturie ~lO Ide lt'li. pentru fJ'Ill9('.rÎe!'ea, IUIl('i hotă· 
r j,l'id-o d i \'IWţ 100 1 .. li, T"' OI tI' n lun '<:'8 f'\-iltor şi -li!, 

IlNmnC Ipen!,],'!l 1)rill11\I,1 OOrYÎ t'101' 40 lei pe Ia.n, pentl'u 
1:lI1 Ifloilea '~l'l\'it(ll' 80 de lei, pcnt,l'll' ,aI tl'eJiltili 
!Servi'!or 1130 Uei 'Şi tot. aţtrfel pentl'll JÎeea're ~r
"it,o!' 1111 phlS 1-n progr>t>f<ie arÎtJnJl('lfieă., -........... " ,... #1O 

Ce se întâmplă la ferma Ciala ? 
Pr'm:m urmatoarele: 
~tatul are la eiala o ferm~i din ca re o pa de 

ÎnC~\ din vremuri era PUSCl la dispoziţia functiO
narilor, spre a fa-;;c diferite scm'ln[!turi, şi astfel 
a le uşura traiul, Era un mare ajutor ac e<s t fapt 
pentru funcţiOllarq cu at~Îtca I',evoj reale, jar sta
tul rea1iz<l ven,ituri consderabile ,!>rin acCaSEl a-
ret~dare. . 

Mai nOU însă o mare Întindere a p{tmântulai 
fertil c.,:te retinut de dtre directia acelei ferme, 
fii ra să f:c Însă muncit. Pe terenul răma.s astfd 
necultiyat Cresc burllcnile ş.; Tlfnctionarii cari 
p.1na în anii trocuti aiVeaU în stă,pânire aceste pă
mânturi prives.c cu indignare pUrs11:ul În care ~ste 
!flsat un teren atât de fe.cund. 

Vina. .pare să o poarte actualul conducător 
al fcr1mii un doml1 străin anume Lorânt Jz:dor. 
De~pn<;; acesta se afirmă că la ÎI}ceputu! erei ro
mâneşti refuz:Înd să recunoasca, autoritaka 
noua, a cerut să fie repatriat în Ullli:aria ceeace 
s'a ş; înt'}rnp1at, In urmti Îtls{t, .::u toatc ctt reîn
toarcerea celor repatriati este interzisa şi siguranta 
refuza întotdeauna ,primirea pe teritoriul tălwi al 
acelora cari pr:n iv!ccarea lor odată au refuzat 
s~i recunoască noul stat, totuş numitul domn. 
probabil Încântat acum de tara românească, s'a 
reÎlltor,~ - Si Încă Într'un DOst bine retr'bujt şi 
cu g-ras.e venituri, 

Atitudinea lui fată de functionarii vitregiti ai 
Statului cum şi administrarea vădit 'proastă ce o 
face cu a,venea publică, lasă să s.e Între\'udă sau 
'să se bttnuiască cel puţin, scntimentele lUi fată 
de tara care l-a repr:mit după ce odată a rene
gat-o. 

Din Call1'a. aceasta suferă si functionarii, iar 
Statul e:>:te p,î.guoit cu o sumă însemnată. 

• 
n.-im suh rezervă cele Ji'.:!atate aci de cores

Pondemul l10stru ocazional şi atrag-em atentiu-
11e-?, forurilor competente cari nu' ne ÎtJldo~m. vor 
ordona {) anchctă serioasă. - deoarece faiptelc.' ce 
i-se imputa conducerii acelei fe,rme sunt de o gravi-
tatel:xtrcmă, REO. 

colţ al sf:î.ntultti altar. silvârşind slujlYa. Si din
tr'odată văd ° porumbită neagră şA murdară, 
care shura Îlml)rcjunr! meu ş( nu puteam suferi 
n0Cllraţenja ei. Jar când di'aiOOnu'l a I'<)'s.ti{: "Că ti 
sunteti chemati ieşiU", 'porU!mbita s'a mi s tulit, din 
ochi'; m(\l şi n'am mai văzut-o până la sfârSitul li
tUI"ghit". Dar, ieşind din 'biserică, iar o văd şi 
iar bătea, -din aril))i în Preajma-mi. Oi eu. tinzând 
mân.a, am .prins-o şi am arllncat--o în apa în care 
e·ra În pridvorul bisericii. Şi sba.itându-se acolo şi 
spill<Înuu-se de toal~ă necurătenia,a 1ieş~t în sbor 
curată 'şi all!bă ca z'ă,pada. Si, înăltâlld'u-se· in 
văzduh. s'a făcut I1iev~lzLltă. 

Vorbindu-mi sjpovestindu-mi astfel fericitul 
Non, am pornit către 'Sobornicea!sca biserică. A
coio ne-am Întâlnfl: Cu epr:scopjj ce irI alţi. Sănt
tâll{) cu toţii pe arhipăstor, au îml)ră~at odăjdii\e 
Şi au săvârşit sfânta slujbă', Iar la urmă arhie
pjsc<JDul Antiohiei a ·POrllncit tnvăţătorurlui meu 
ca să }tr{tcască învăt{~tură către popor. 

J u Non, deschl:zfmdu-şi gura,dll'pă duhul luj 
Dumnezeu care sălaşjuia Într'Însul. a Îl1CC'PUt a 
VOrbi şi a ÎnvăJa. Si g-raiu] S~ill nu era meşteşugit 
şi de mai Înainte pregătit, ci UŞOr şi curat, cur
gând ca. izvorul. Si vorbind el despre' Înfricoşa
tul judet dela ţărmul vremurilor şi despre plata 
dreptilor Si r~iilor în veşnide, rj"'ot norodul care 
era d{: fată se smeria şi se umilia Şi uda pămân
tuI Cu l'acr;mi, 

Pc dnd Cl1Vflnta el, s'a, întâmplat, după o 
rflndueală neÎnţe1casă de oa!lneni, ca desfrânata 
acee,l. ;;are trecea pe drum. să se Q'Prc-a;';-:ă şi să 
intre in biser1ca, Pictorul ei n~dodată nu călcase 

,1TRIBUN A ARADULUI" 

Dela Ministerul de războiu 
In fI/entiIlIlP(J. rdor d('('om(i r!p lff1.lieni ('u /IIP

rJ.rl./in "ni 11(J.!orc". 

Millâ""terul 11a.~t1l'U fie l·ă.zboi il primit. din 
pa>l'tell miillÎstel'ului de fin'llilltc tlll Italiei lwnnă· 
t o.a rea. notă ~ 

Rom.a, 3 Al(wi:lie 1923. 
1. ~1i:litariilJjparţ.inâlnd l1'ut,l11l11ilo.l' streÎne', "le

c{)rla't,j mi 'moelallira ,,~,l \'alure miJit./ne" a I,~aliei, 

<lIll Jl'1fl!ftn 1 llJl.bl'('I\-(>t'llJ P('Illt.I"U 1!H€K]lalii abţinute. 
Vă 'l'IlIIgllim dooia tl'imite ba milll isteml 11100-

hm Ide ,ră2hoi (o3ibincl,l~1 illini"terului) o cerere 
de alstfel :de bre\'ote allJexânid o listă a('elo~' tire
~\() lt~ţi 'ş i Ide ffitlC' fl{)l"j.hm, ('Opi,a ~r iiS<)a lw:i tpri Il 
e·arc I!l ,:k")St lt'oIHlUnik'ată ftooăJn\li~1 {'on!feril'l'Ja 'de
{'()r~tvi:u,nei. 

Ar f,i bine ou lj"t.a 'să clltprin.dă, ,alflliră iele ~lU
nude ~i 1!)llXJnumele :dooo'Nlt'ulni, 1I1'lllmdLc t.atădui, 
l1lrltlele ţI·i pmnnmo]e 111lllimei şi dat,a şi loelll q1ia

şter{'i. 

In !i,p;;la S{'rl~ll"illlOr Iprin {'-lIlr!' ,se rowfera ,rl{'('O

,raţiunea se \'a 1~)Ut!(j,L iUrÎÎlt,a f.lllpta })Ont.nl {'arc a 
{D',;t {·()I[]fol'lită. media:li~l ,,:a!l '~1lI1ol'e", A:c<{'f;·tc d(:l(',n

ment,o şi Id'at{l ,Sof'l'\"f'f'IC la ,Înlc·slllrC-.a (lIJlc1rlLtillnilol' 

P€lwtH'U eliberal'€Ja brtwetmhlli, 
112. I tu,li<,ni'i Kloe:Ol"3iţi on InKtht!iia ~lo bl'nnz 

.;'a,lnl.1ore mili,t4-uc"au ,dtl"HpDll!l ht 'mloel1ll'l1,i,t,atc 
d(' Eli'o 10('r din ziull în 't'\(l<!'C a 'alYIl t lor .filipi-a ~ll(\

l'ito,flISă pent.ru (~alre Li-~'a oo}llfer~t o{'C(waţ.imlO. 

Pontnm a se (',lll1<xwte cllalCă aIOOalSt.ă inldellm'itlHltiC 
o ,pot t3J\'ea şi ,miJlit1arii ~t,reini, IdeoOl~ali iO\li ane· 
d,al1i,a ,.al \"llllol'e" a It.alliei, ~"k nCl~e;;lan' oa inlW' 
,re.:,,-aţii. rn'i'll ITlllij lot?i rea OOIlIsllllJatlll.lui l!'Imu 'aa,HJlJl' 
'lutorÎt.ă(.i, ,,,-ii fiad~ ('en'lt~r(la Rnh~cretaJl'lll],ui 'n~nn, 

pentru o3l.sist.en~a miIit.a,ră şi ŢlC'llISinlne Ide ·răzhui, 

rare tl'eIme \"lii. dooi:dă în ,3tx',a,"\tă <pri'vi'H(ă. 

Bine Î1n;tdes, Ie.ăe.ereI'eil t'l'dhne să ,fie I9pr,iji
nil11 ,de ,bl'en'ltuil IlliIclrl~d i"e SalU alt IddOlumen t sillJl i
IlaI' etc. oel1Ul8',a ."ljHlJ.-- Jia ,nI', 1. 

Contal)iJ :gen.alI ;;lt~I,t.nlhl,i: (~) IncZp::;cifrnbil. 

p. S. - Pentrui1ukh:mmibatoa de 100 lJil'-e 
Uilluul ce 00 IdlaJU g,Nljelek~r inferioare, ,de~xH'aţi cu 
a>eeustă moo'<Îollie, })'rm-ălZiută ]la .allim j'atlllll 2 il 1 lljd
resei, ItJrobue să fiaK·,fl lCer,'Cr~a în sori;;;, prin 'rnij

looiroil eon&lli~a't!Uhli i bruIiaiIl, .a!J1eXâ'llln l,a 1OO1'Elre bre 
vetu'l origir1l'al, 'iair ooi Catl'C 1111,1, !p(J.SoQd aia€'ist bl'e\'et 
se vor {'()Ill1fOI~ma .rurt. 1 dun ISUlszisa 'ald rCf:ă. 

D, O, Şefull ibil'OlllI'lti deeol1aţiilol': 

Maior (ISS) Ne,.cşulescu, 

În sfântul locaş Şi păcatele ce săvârşise nicioda~ă 
nu puseseră ltmbră peste suf!tetul său. Totuş, s'a 
oprit Si s'a hotărît să Între. Şi, păSind incet, ur
mau;'l!.de două SIUKi ale sale, a rpătruns În multi
me ş.i a Început s'a'soulte cuvântul fericitului Non. 

Jncet-încet, inima ei Împietrită s'a Îndllzit şi 
s'a fttcut ca ceara; ~: întcle}terea !măririi Lui 
Dumnezeu, a zădărniciei aQestei vieti şi 'a .păcate~ 
lor sale a străbătut-.o ca fulgerul; si plecând a
dânc fruntea, a suspinat şi a prins a plâng-e 'a.~ 
mar. Sia aSicultatumilit<l ~i ,p.liing-âlld .până la 
sfâr~H ţp(l tCuvântăret; apOi, Pe dnd Ipoporul ie
şia., s'a fern lângă un pi,lastru şi a dlemat la ea 
pe cele doua Slugi cu care venise. 

- Asteptati aid, l-ea porunciJ ea. şi băgaţi 
de ~leamă când va ieşi bărbatul acela sfânt care 
a vorbit. Luat:-vă după el şi vedeti unde găz
dueşte. Şi să veniti să-mi Spuneti. 

ADOr. cu mima frântă, a întrat in ce'tate. Iar 
cei doi tineri. slu1itorÎ'Î ei, i-au Împlinit porunca 
Şi i-au adus ştirea. Si ea .pe loc s'a a.şezat Ş4, 
lu,î.nd pana, a scris că'tre fericitul Non a,ceastă 
scris(yane: "Sfântului <lpostol al lui tlr'~tosscriu 
cu, păcătoasa ~i u>cenÎea diavolulu1i. Am auzit 
despre Dumnezeul tău că a plecat cerurHe şi s'a 
Do~orÎt pe .pământ, nu pentru cei drelpti. ci ca să 
mânruească pe păcătoşi, Şi a,tât de mult s'a u
mi~it, Încât a m<Încat şi cu vamC\şij, şli a locuit cu 
pădltoşjli şi a vorbit cu desfn'lnateJe. Deci, dom
nul meu. daCă eşti adeviÎ.rat rob al lui Hristos, 
PrOClrm :lud dela creştini, nu mă lepăda. d0i prin 
tine vrcau s:t cun·os.e p"e Mântuitorul lumii". 

(Va urma) 

lE 
r • 

Sâmbăt:l, :{O 1 1IJ1l ie 1 H~:1, 

Escursiunea SOC. "Graiul Românesc" 
in Albania. 

('om it.etm,] <~en t l'aJa.l ,;oeiet.ăt,i i (~n'lt lmafle "Gl'a
ilIIl }vxllIâno""C" 'llilliunţ.ă eii ~'x{lUl':"'<'i,a pl''OE~etată îfTl, 
Abbanj<!l !şi IlSkÎ.a, 00 va fa.<.'oC î!n .1ll1jd ÎiravQ03ibil 
'a'llJU 1 1!llo('8ta'. 

Ar fi ,d.e dori1 să 'pa,rtici,pel.a ea l'1'llJlrezt'(ntJa:nţ,i 
ai eih 'mali multor tfi:ljall~diill ţ.al'ă., spre a, 00 

falee ('WlVlfi.;C1Lte j'n eâ t ;mai llal',gi eel"CU ri 'aloele re
giun,i ,d'E'l)lă,rtJalte loeuj,t.e (le 'româm i. 

De ,aceea ('om:itct\l,l oolllt.rall'Oagii 'pe domnii 
('.al,1 au iPlrimit să org,Hllli'z<t~e fili'ale, să bine\rd~a
,S<.'ll a tJr~mite 1'C'~tUlttiM.U/l ,demeffiurilcw ,<,.ean 'fălcll't, 
,~P1'0 a iput'C'la fllK'.o reIlIartli'ţii'.l. J~jCuril()rr, 

DM,a !pleoării v.:t fi .la î'n'C'epntu.1 'toaJmnei il
(·.(1>'1tlll i 111»1, K'ÎlIll!ll('] iml a l('a~ld ii diclla!tlUllll .aregi 11In'ii!rJll" 
dela S,nirl, e;vri y'Or fi yi.zit.rut.e, '~'\1a,.fiî,n;dl1il\(\it. 

E,'I;lel1ili"i,l~ '\~;1 fi 'îlneheel'o,,'! ll'llll i -con~,n~, l:aj 
(\IUl(l "e '\'a ,di,';;(''llifla. -elil1 toaie ll\llwtele !de y~del'e 
ti) t i('e Ip r j,\-(f;,tIC11oO ,!'(.m illll i 10M1i ,au r i'innalR :rlli,nJ{'().lo 
l!l-e lwtall'ele l1coni'lllÎei~lwri şi la ~'al'e se '\~a faC'e 
'T,(lpail,ti t i:adofj'll i tii vă ,lt '('(jnllllfll-el~)J' de pe!:;;te hot,a,l·('. 
rLllIrfol1l11 cu an ijiln('l~l de 'l!(,tj"it"tite al i'\{wjetăţ,j,i 
,,(ha i 111 Tl'IIJltl,n{",c·'. 

,.$ •• , .......... n ., ,,,.- d'" ''-' 

Curs de notari la Arad. 
CondulCcrea Judctului Arad a luat hotărîrea 

~~~l ÎlIfiintLz'~ pentrU luna Scptcl1lyr"e, a. c. un 
curs de notari. cu dur_lta de un an de zile, si 'cu lin 

llum[ir de 80 'elevi, În orasti! nostru. 
Şcoala aceas'l'a va fi sustinută dc judetul 

Ara.d. 

$:' • , ti 

Stagiul militar al elevilor. 
ni-n Idirl'el'Îtt> \,<'ti"illlni hns.att' î,n ipre."ă I'CtBe, 

(·ă g'u1\'el'l1l1l1 al' fi îlltomn,it, HIn pt""ed ',1.e ,kge 
eare ,,'a 'a.Î'unge Îna'llHtea 'pmt'l8lmerulmlui om toa.m" 
(nă c~i {''(m1fomn Ipllnui:a elevii, (',ari '(Iad 'În Ipl~vede~ 
riIe lari. 52 a'l reg'llll.mment:n.lllli 1'lC1W, 'llljllitwl', a,
,dooăa!oei (;<11'i Ipi'lmă î'11 preif.(·lnt a'u f:'îleut sLagÎu 
de 'Uill ,am, În viitw' l'ăfa.eă d()iani !de 9f'rivlC1iu 
militla,r. ' 

ni n Ol'jlC'(\ !pnrnnt de wldere 'lwi v j nd 'nmLl 'ţ>lX>ect 
de ile,g,('" ol\l('J(\St,a ţli'nâl1ld oooonă şi lele id!uspoziţ,ii1e 
~tate1or VecilIU:l, I11n !pOate fi V'ot,at, căJci în Serbi.'a 
t;;i C{'hfli'lffi",a('ia - a.finmat.ivlEJ - 'SelW'ieiul 111111rirt,a,r 
.a,J e1m"iloll,' s'ar fi ;relllls la, 8 111rni. ~ă mi(oj mu ,a

minti m rId U nga.ri,a ~al~ Bulgari'il, 
Noua dispozitiune ar îns~mna pentru tineri, să li-se 

absoarbă un an mai mult. din anii de profesiune. Să 
vedem numai ce se Întâmplă CII un student universitar, 
care terminân<l stud;,jle sale la 24 ani, iar până la 
acea vârsta Îşi cerea amânare ele serviciu militar, A
cesta numai d'llpă ce va fi terminat cu stagiul militar 
de doi ani Îşi va Plttc.a Începe practica profesională 

ceace va ii la 24-28 ani. Şi ce va fi cu tânărul care 
tel'lllinând cursul liceal la anii de 18-19 trebue să-Si 

intrerupa studiile pe un termen de d-oui ani îl1tre\~upâl1d 

llstfel continuitatca cultiviirii sale, fără posibilitate de 
a rămâne În contact cu viata de cărturar ceace în
se::mn;\ o pcrdere enormă pel1tru elev şi pentru Stat? 

In deosehi. acei cari $i-âu intrerupt studiilc la iz
bucnirea Si În cursul războiului mondial. vor şti răs~ 

pllnde, ce înseamnă si ce rczultate are aceasta. Folo
sul cc l-ar putea aduce leltca va fi cu mult mai mic 
decât pierderea ce ai!' suferi pe urma ei, societatea. 

Din punct de vedere social mai ales nu ar cores
punde noua lege, căci nu tine seamă de principiile, 
conform cărora căsăt<Jria ar trebui să se Încheie până 
la vârsta de 25 de ani. după care orice amânare a 
<'.ăi\3 tJol"Î.ei ,Îl1K'1\it a:e.elliOlta ~'.'<ar g'IeTI()!'ia,liza '!l~' î nlSfffilJIl8. 
un desfrâu j!cneral, In zilele noastre chiar contra des
frâllriJor morale. trebue să lupUim, eliminând orice 
elispozitiunecare le-ar produce. Că desfrâu! moral ce 
efcct are asupra socictăţii nu mai discutăm, la tot ca
zul 'numai rău poate 'fi. 

Dacă cei În drept au tinut cont numai de fortifica
rca 'armatei, e de dOrit să privească chesHune~ şi din 
altc puncte de vedere, Noi ast~1zi nu mai dorim răz-
boa~ r 

Politi<:a n-oastră militară. strateg!!Că. să fie defen
sivă, de apărare. In cOl1secin(ii, nu arma tlrebuc să 

prcdominezc, ci cultura socialii prin ° Întelegere bună 
rcciprocă a oamenilor, 

Cnrtca, c;ocanul Si sapa să ne fie armele noastre 
"i nu acele de risipă a vietii şi averilor omeneşti. 

Rcprezentantii nostri in parlament să nu uite ace-
ste. (p.-p.)' 

\ 



INFORMA ŢIUNI. 
_ lJamr,[r Şj: domnii, cori Îllfefl(ionef/ză fi PIlI'

ripa la ffsfil'ifăfilt, f!l'oecfrlf,r pe zÎun de Sâm
Mă, 7 Inlie fi, r, '(Naşf('/'('(/ s(. Iorm Ho/ezăt(wlll) 
f .c:lrlţiunea baln/'l(l.ră Mmwa.<t(l, În 'fll'ond Zlarll

li nostn~, .'Hmt 1'u[lati a se pre.llo{.a pe li.~tfl. e:,-
1($ă la Librăria. lJipcezf/.Ilă cPl mfli târziu pip/rl 
! {j lltlie, da.că rlorl'.~c a 7i-se a.~lglll'a 70cui.nţl' 
că1ătol'ie CM~Hmă pe OFR. 
Pleca.rea. din Arad va fi. 'Sâmbătă dimin('(/.ţ(/ 

1 6AS. sosire la M mH'([.~a lf1 '11/10. Costul UI! /lJ. 
aet pe ef. Arad--Şebiş 38 lei. 

RI'Înloarc(,.I~a delo M011P([RfI. TJum;'Il('·că rlim. 
1 .• '3 'ON: 'fii .~osire la. A/'O~l la 7 . .'3.'3 ,ww. d.upă mOf;ă 
1.'3.·'30 cu sosi7'l~ la Aml la 9,28. Program dl'f/lihrf 
'1 monlii'1I1 de mâine. 

• 
'" 

- Concediul de boală a dlui r. 'OeorS1;eSCtl 
refec'uJ judeţului - care actua·lmente seg-ăseste 

1> băile Buziasi - expirând în ziUa de 3 Iulie a. 
., dsa se va înapoia În localitate pentru a-şli 
clua pestu l în primire', 

• 
- A "îl.mI în wideIx>,eă pnetu.l ,1oC'urilor lk'1. ('c.n· 

el't:nl bilTitcmmOui Pf't.nl'li<'cm, ·dim. zina ide 1) T\111'(' 
923 • ~.e "o va I(lta! l'a P,rul,atul Onltnwl!l e"t.e c.ât 
El 'poate de Im~t., ~p("răIm, «·ă. pn!hlinl1.l la,dildnn 
a trece ,de 'cu Y.1'Ome pe l,a 1 ibl'H,l'i,a ,;DiEleeliană" 
en ta'u ,a-şi Pl·ocura. 1)j'1€'t,(". 

• 
- ş.('()a.l'a Ilnedierle st,M .. TN"irf Vn,lieam" tin(' 

:â,mfbătfila orele 9 'lI. Iffi. &€'fibllr'E'lîL .de fine ,dle ~In 
1 cal'C onor. Imembri wi ,oomtitetulluişoolla.r, ~1ă

intii ~i l'ridtenii şeoal('i, Hunt Iilllg:ati l'a 'flia,t·t·i
ip-e. 

- S:a~.ins .dJi,n y~aţ,a., 11a Blll<"U1l'eşti, .un :l11oa!l'oo 
âl~s1ei,.,:cllJlptorullilie mal'ifil.galdll€ili HO)1ila Bonun

. 3. Elev a;1 s.m~l,ptom~l\li Bă1ă('.C'3miU Idin I'lli';\i.fl,poi 

.1 lTulaC:'trulmi Păeiu rea, Hot',i'a IkJoruml):t trOC'Ofi 

l'C!pt un t.aJoo,t cck: seaonă prri·nt,rclarl1i'ştii 'lloşt.ri 

ineri. 
:M o.a'rtoo l!ni lasă ~lJna,n ilme r,('ig'I'{'t,E'. 

• 
- Dlrectinlnea şooal€llor de uooniciill1!(1\llstl'i'ah 

in Arad ,ruduce la cunO!Şlt~nţlli 1:Ut'Ul'Of 100lo1' dllll'i 
e it1lteresefhZă ldia i'l1str>ui0tliumea şi €idiuI0rut,illlHH:la t.i
eretuijilli mThDlCitor, ~ă DUlminooă, 1 Iuilie, (lrt.. 
ar IOa. m. 'V,a -al\'oa ,1-ac în ~ala festi·\'ă la 'Şcoalei 

w'dii l<..sif Vllllo3m, îruchooTlcia fest,i,,"mHia anului 
oolar. C'11 aooal&tă ooazimw ~e 'V,a de.sohideşi ox
'oziţi.a. daooliOO' Ide id·esen şi. hllCl'IU !l1llIllTIil1la,l aa care 

lU rpilllr~.e peste 500 ·d-e <,levi 'şi eleve Idi'nf.l'B eare 

ei IIUrui ml-er~tnoşi vor 'Pr~ffii rpramii. 

Ex;poZiitia l'"ra ",t.a ~a. 4dl,"ipozitia l'l:\bl il(~n 1 ni i-n 
ileled'€ 1 şi 2 IlldJie. 

• 
- Ministerul de interne a fost încunoştintat 

ă d. Cerkowsky prefectul judetulUI Zăs'~avna 
Bucovilla) !:ste seful unei mişcări cane tace in
ensă propagandă pentru Ucraina. 

Inaltul funct'onar a fost suspend'3t din fllllC

a care o ocupa. 
• 

- Suntem În măsură să: constatăm că în ur
la ·energ;'cei inte·fventii a dlui Nichiror Jura. $e-
1,t gării, ziarul nostru 'a. inceput să se vândă În 
nod nOrmal la Chioscu1 din gara Arad. 

• 
_ (' J'(>.â i ne/oşi i 1'Mnâni .'JI'etO-c(llo]iri ' li ti A-

:Id. SIIIII /'1igati. Il parfirjpa la (ullll/flN'I! !/e/1ţ>
'I/ă. >'J·t1'(wnZi·nn1'fl n comitetului 7)1:;;('/·i('('8(. CI' 1'(( 

j'r(ţ lrd In zi /la el (! [111 i r,. {hlt/1 i n('('(! du Prl 1 it 111'-

11 il' în biser ică. 
'" 

_ St(>.{.lln Calîm,iic (',(Jmi,,<;rur 1('1. L la ,s.ig·Ul'anţ13 

iealUl, :a llllia t. m1 i tă, 'llin ,arcon t, I{)~ 111'l11t 1l11l~('l l.ei 
in 2.(100 cât a l(I8n1tde1!a fum ch.QI,n~t' ,fl~l:'ll ~·('M.a

rautn 1 C r1tW:'oa i\r1b ă 'Ţ}CI1l til'U a-i îlIl 10311 i ·,;-('~Jier(·a 
~ ţ,3.lrU. F·iin!d l'ecl.'l'lllla,t ('!la pri1mit :mitil 3 fo.-;t 
at pe m.fina f{)l1rcb.dtnlni şi R.lk'~1pcn'd'l~t. .. 

. . 

• 
,.TRI rJGS A AIL\DULUI" 

- 1'(> zilln de 7 luZi.(> se (wnntă llişfp căldul'Î 

(ro/fil'/Ilp: prII/ni Il "w'olll/ tle e{I', fllqiţi ('II foţi,7 
!fI .110 ti P[ISfl. 

* 
~ A"mbl'ăa fl>A {~(l 11 IM1'I'lfla I!iloeţ,ilml ii lde;ltlt' a 

nl.dli(·ilor, pentt"u ~11 !-'.o .llllla ,doeiziuni ',lk'oIlIPl'la 'par·ti

('i:piill'iiht ("'ll,g1'(\~.1lI1 g(~ll€mll ·~~I :IJlEldiK'ilnr ee "a 
It\,ell]r)C în zil'Elle ,de 8, 9 şi 10 lllllie în ,Cerniiulţ.i. 

'(\11 ll'l~1,;;t.iî ocazie ·anl}i mediei Mri Idbre",c"sii 
l'al't.il{~i,p.e I.a CDll'g'I'e:. "'K' pot .aJl1llnţa la 1d'lldr. ~[e
Imete, ('ll'l"e are 'şi tbi,lete I{le'd'l"ullll ~It l'erl'IUeel'e 
·de 75 ,p l'l(ia(jnlte. 

_ A l~ruda nii! In 11 -ui tla·t,i. eil. tSâm bă:til 'i lul,ie, 
">il. .'lI\'{'Ia hJe la )[onea~a $CI1hm'e.;li ·{btădc zi'H'l'uil 

n<).,:\Vru. Nu lăl'AA·~i lu.el'lil \(le azi Ipe Itnâne, ei n.dtll

lllllţ.i cât mai mulhe OIbi.ct>te pemt.rn tomlbolă. 

Arar1nrr ,3; JiliClllt, atihl'la 1)ell~,rll .H,lti.i. T,rebn{' ",il 

f adi mia i IIIl nit 1'011 tr n el î ILSl.~Ş ! 
Cu Tlli~' <,u il1Hl'rO ,de~1i ,al(luna:ţi ohio(,t(> eil·t Illl'ili 

ml11te~i ('rut II11Ri rfJ~um()aMşi î'lll~et'iet,i'i\'ii în li:'lt.H 
-duk ... J,i,brîil'ia Dic(WAmă ,penbl'll ·a vi-se rez(")'1\1a 

!o('u.d Îm '\'agon şi ·îlll MOlll(.ia~, 

... 
- Ast~zi la orele 12 sos~sc vcn'nd dela Ora

dia-Manc 60 e1c'vi şi 5profcsOTi dcl'a Seminarul 
Tcol,og-ic din Curtea de Argeş. DUprl inf:ol1maţi ile 
avute,>.'ca mai mare parte din excursioniş~; vot 
fi g{lzr.!t1iti În localul intcrnatuilli şCoaJei comer
ciale ~llPcr'oarc a'l cărui director eSle d. dr. Iulill 
Boca. 

• 
Cu \prilcj.u'l 'serbăorii!,orllOpulare organi

zatc de Soc, ,J~f)mftnia. Jun;t" în Parcul emine
scu, s'all pus În vânzare o seamă d!c '3ldmirabile 
tahlouri cn imaginea ac elul: a care· a fost Mihail 
Emill'CSCH. una, 'dintre oe1le mai profunde persona
litati Cit care providenta a dllruit neamul llOstrU· 

A~tfel de tahlouri nu trebue să lipsească din 
ca'Sa nici unu:: român care-şi cunoaşte eroii spi
rituali . 

• 
- .. Hetit Pa,risien" află din AIg-eria ClU prese.

dintele rC[)l1blicei Cehoslovace a fost nevoit să-şi 
întreru!)ă călătoria drn caU0a să:llătătei. care ins
]J"ră oare cari Îng;rUiri. 

'" 
- In Sibiu s'a stins În vârstă de 75 de an.! 

Nioolae Petr2,-Petrescu, fost director (pensionat) 
al sucursale! "Albina" 'd:n Braş{)v, fost director 
al băncii "Cordiana" din Pofeldea, .publilc ist cu 
llUIT1I~. 

Nicolae Petra-Petrescu '" fost unul dintre l
.::ei români cari şi-.a·u .petrecut viata În imuncă ne
inhcrupU't, . de>,."Hil'sllrând oQ tJltenlSă ac!qtvitate ,pe 
toate tărâmurilevieN publice din Ardeal. Me.m
hru Şi sprijinitor al tutllror SOCÎetătitor culTurale, 
fost casier al "Soci~tăti,1 pentru fond 'de teatru 
român". ,do Nic(~lae Petra-Pe'trc~Cll a oontrihuit 
prin h5rn;c ia sa nepretuită ,l'a dCSIVoltarea, tutu
ror instHutiunilor cari l-.a11 avut ca conducător 
sau membru. A 'j}ubfl:cat şi 'numeroase scrierj Ii
tera,re foarte apreciate. 

• 
- După o ştire publicată de "Chical1:o Tribune", 

nu mai Pllţinca 100 de persoal1.eau fost victime 
valuluf de dlldllrticare s'a abătut 'a,sulP'ra Srate
lor-Unite. De 40 de ani, Amerioa n'a mai văzut 
zile aşa de calde. 

Se !)revcde că va.lLI'1 de dildudl va mal; dura 
câteVa zile.. Otelcrii:1edin Pittsbu:rg au fost Î11Chi· 
s~ din cauza căldurei" Din aiCelas motiv, indlts~ 
:riaşul Forda conoc'diat pentrll {} zi pe ~ucrăt~rrl 
uzincl.or sale din Detroit; un mare numar de In
dustr~-alŞi mai mici au fost siF~. să procedeze la 
fel. .. 

- Intre ziariştii unguri sindicali$~i şi 'patro
nii ·de ziare din Ardeal a izbucnit un-col~:f1ie, 
care a fost aplanat În .l1rm<ll (jnterventiunii deie
gatului (ministerului muncii. S'a a1)robat oontrac
tul colectiv;din<:'ctorii aua!Corda-t sporttri].e. de 
salarii cerute, nlnimum de salariu a fost fixat la 
4500 lei. ' 

_ Pentru a .Încuraja cât ma-j mult industria 
casnică natională, mini:steml 'de război a ho~'ărît 
ca cele 300 flamn'ri pentru Înlocuirea unOr dra
pele fl1nte ,pre.::um SI; înzestra'rea rcgimentelor ce 
n'au 1:irapele. să fi~ coniectionate în tară . 

- ConÎor.m ll11 l1: ordin al M. St. M. absolven
tii ~coalc!or d,c miscane ·CFR. se vor bucura de 
llrivilegi1ea,rticolului 5.3 din Rcg:ulamentul legei 
recrut{\rcL Asupra acc~to~ dec[z[lln1j a M. St. M. 
\'om reveni. 

• 
- ('o'Ul< il j,ul fi dî~('ill('Ş.C al (' lu j \LI II i il \"ot.Hlt. 

s\1.madec 10 mii .lei pc ,i'elWUL fondlkht\Î statll{'i 

ht1t ~I ihail Emln~·t1, 1(~llire ~timă. ",',a ondonllluţ.:.t. 

,print bamoa "Coroana" ,pe 'I1JUlmele .S(l(' • .a\C.aldemiee 
"R(lmlÎ!ni.a .Jltln\ îi". i fliţi atoa,r,oa pallit,nl r ild iOa'r:ea 
'a·('Q,.:.t.ei st,:lMli .a n(lttlllll'i,tnn~luri .nQ..~trn I)()(>t La Cluj. 

• 
x Meditatii şi preparaţii ,pentru cursul inte

rior de liceu primcş.te doamnă din vechiul regat. Pre
pară cu dCO$ebire din studiul limbc! SL literaturei TO

mane, franceze şi matematicile. Adresa ~a redactie. 

• 
x P r ăv ă I i e ,mare CU' magazie şI pjvnită pe 

Bulev. Regele Ferdinand No. 24 de închiria'. Do
ritorii să. se adrcsezf." Administraţiei. 

• 
x Pl: TERASA CAFENELEI ORASENt:ŞTl, 

de Duminecă în fie\:.are seară cântă muzica, CO'l

dusă de renumitul Carol Constantinovlci. - Jn
ghetat~L. cafea, mâncări reci. -;- Serviciu prompt. 
Proprietarii român~ roagă ~pr:jinlll publicului 

• 
- Avizăm on, 'Puhllc. că în 30 1. c .. dela ora 

10 se'~,ra pân·ă ~a 6 ore dimine'ata nu S!~ va ser
vi apă din cauza reparării urgente a aonductului 
principal. 

• "'UI' .... ,.. "'W ....... 
M~suri contra agitatiilor croate 

din Iugoslavia. 
BELGRAD.- Cercurile guvcrnamentale cred că 

momentul a venit pelltru aplicarea legei asiS1;urării şi 

a apar[~rii statului. contra lui Radiei şi celorlalti sefi 

ai partidului rcpubli.:an, cari au comiS numeroase in

fractiuni contra acestei legi. 

Prima masură cnergică aplicată a fost interzice

rea întrunirii Radiei, la Zagreb. 

Preşedintele Paşicl a wimit astăzi crucea ordinu

lui poloncz "Vulturul alb". 

..-.'a. ..... '., ~i a.,. 

Explozia dela fortul Cătelu. 
BUCURESTI. >-- o :groatllkă 'expllmie" s'a 

produs Pe ziu'a <le ·a.st[lzi în fortul Căţelu. O 'ladă 
cu munitii, fiind scă,pată din mâini a fi>cut explo
zie omorând 4 soldati şi răn~nd grav 8 persoane-

Amănunte lipsesc. ...... aPa" ... " a. ...... et. JaYs/ .. F .. 
Bursa. 

ZORIC1i desch1dcrjc-a. - Berlin 3850. New
York .563, .Londra 2860? Paris 3450, Mllano 25, 
Pr1aga 1&'32, Budapesta 675, A·gram 615, Bucu
resti 290. Varşovia 45, Viena 79 si un sfert. 

BUCUREŞTl îll~hidere·a'. - Paris 1195. Ber
lin 1450, Lon'dra 895, NewyoTk 195, Italia 370, 
Elvetia .15, ViLna 2825, Prag1a 589, Btidapcsta 
250. - Yalute: Napoleon 710, mărci 24, l~v3. 180: 
lire otomane lIn. ,~terlillC 890, Îrafl'd; hrancez i 

1220, fran~i elvetieni ~1.s50. italieni 890. dra~ht~C 
SOO, d nan 215, do1an 200,~a~i;a.. pOlon~z<l ~ _.l 
cor. austriacă .it, cor· maJ.thl,ara 180, socol 030. 

oS" $'u" 1$$' .. ", '"=--
Cetiti 

f 

şi 'răspânditi 

"TRIBUNA ARADULUI" 

Re.}'lcf01' /'esŢJ01lsabil: 10A~T f!TMITRlU. 
Cenzurat: JVICIIl~. 

1 , . 
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soc. comercială şi Industrială pe actiur. i 
Arad, BuL Reu, Ferdjnand 1. NOI 24 

in. case proprii. 

No. Telefon 304, Na. Telefon 304. 

Capital SOC, depUn vărsat L 1500,000 

E 

. N T ne rm ss Er ); 77'3 '~ • .:.!'.ÎI 

,.TRIBU\'A AT~AnUUT' 8:îm~hătă, 30 lunie ·19~8. 

_. ţ~~~.:.~~~~ 

Se ocupă cu tot felul de afaceri §1 
comerciale şi bancare. - Are in a 
permanentă în depozitele proprii lt 

. coloniale, textiIe, spirt şi spirtuoa~e ~ 

Industria textlia IrădaD3·· 
Societate IInonima S •• . .. 

A-: 
FilaturA de bumbJlc '. "2 1:tI' • ~ Teselorie de bumbac ; .. • .. . .. 

~ Ilbiiură :: Vopsalorie tiII' ., ;. 
A DRESA TELEGRAFICA: TE X TI LA RAD. 
TelefoR 158. Telefon 758. 

, .... B8 ............. r .............. .. 

Fratii Ifeuman 
. '. :: moară cu aburi, fa- ~: 
: brică de spiri şi de: 
: ~ droitiii == 
~. 

Primeşte depuneri spre Iruc
tlflcare, :: ICGrdă imprumu

turi pe mărfuri In gaj. 

. • ........ ..Â.Â............................... I 
Cetlţt şi răsplîndiţl daffll "TRLBRN.A.. Societate Anon. Ind. Arad. 

ARADDLUI!ţţ 
....................... ~am .. _ 

Q RUG.A..IlEI 'Rugăm pe onQr. CetitoN 
M In tnate OOQ:riUe OUmlJt!rdri 8e re
(mos la anu,.Iţu1'ile publioate şC citite in 

"TRIBUNA .ABADULUI.H 

• •• T.T.T.~~ •••• ~.~T~ ••••• ~ ••• TT ••••• 
... .., 7 r " -5_r=- ~ '2 efi ..... 

ţ "VICTORIA" ~ 
~ INSTITUT de CREDIT eri ECONOMII S. P. A. ~ 
... :: CENTRALA: ARAD (ROMÂNIA)" :: ...... ................................ _... ~ ~ 

: •• F~brj .. ca .de Implell·lurl $1 Tii ••• : ~ Suouvsala: în Chi~dneu., Şivla, Bovo,ineu. ,1 Radrl& ~ 
It . JiII""" Jude~u:J. A:pad (Ro.D1â.nia), în eaBeIe p .... op:Pl.t. ........ 

: cotage din Irad S. 1. :..,.. .... 
•
• CAPITAL SOCIAL: 15000.000 1 .. 61. ..... Capital societar şi fondurt proprii: 20,000.000 Lei. Depuneri ~ 

...;..;.;........;..;.;;.;;;....;;;.,,;;;..;;.;;.;.:,;;,;,.;:.......:.::.!.:' ..:.:.:.:::.:.:....::= _... spre fructifjcare: 80,000,000 lei. din eate o parte considera- .... 
: Lucrează in cele mal moderne culori toate arU-: ~ bilă sunt depuneri americane. ..... 
• eolele de tricotaj, ea: Articole de sport din lană - P"'" ........ 
: $1 .itasă, Articole de rant&sie, Cravatr, Ciorapj,: • RAMURI DE OPERAŢIUNI: ... 
• It Broboade ,1 ,'telină de pl'lmă calitate. :: _ • , ... :_--_ .............................. : ~ I fxecute tot telul de operatiuni de bancă. I......JII 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

,..,.. Acordă: Imprumuturi cambiale. ...... 

I .~~I. . ffi~~ • ~ ...... >1 de lombard (pe gaj de efe de). 
fiDaDciază intreprinderi industJiale. comerciale şi agricole: .-4IIIl 

t.,.. €-umpără şi vinde monede străine (Dollarj~ Mărci, Lire~ francI .{> .... 

r ,şi alte valute). ~ 
~ Primeste depuneri spre fructificare pe libele şi fn cont curent, 
.... ~pe lângă cele mai favorabile condiţiuni. . .... 
.... Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru inmaou- .... 
.. ere partidelor fo Ţară. ~ 
b.. Efeptueşte comis. primite din America în afacerile emfgranţilor. -liliiii 
;;., Primeşte cecuri spre încassare. ~ 

~~ ~ .... Bancă autorizată de a face operaţii de devjze. .... 

T 'b Adi ." ...... .... r I U n a ra U UI 
lIP""" p:pID1e!pte asen:t.năvl de bant in. ţ;apă, "Ii pentvu <!III 

" ...... străină.ta.te. - Ape legătupă, de cont cu:pent cu. 
~:: toate băncile din. Ta-pA si st:pălnă.ta.te. :: ~ 

A R A DJ STR. ROMÂNULUI tiA. ....... Ba F' li _' &&1& • ~ 
___________ ..... .ÂA..& .. Â .. Â ..... a.&. • .&Â .. Â ....... ÂÂ ... Â~Â ..... Â..A . .&.. -
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