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rl Ulla 
P, un an • 300 Lei 

p, jum. an 160 Lei 

Pe 3 luni 85 Lei 

Lunar • •• 30 Lei ra U UI 
REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/_ 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi a 

Agenţiile de public late. TELEFON No. 750. 

Pacea Încheiată la Lausanne 
DU'l1ă multe tel·,!.:+,eri'llri (lin partea turcilvl'. 

in st'lÎI',;,it. :;{' 'par·(' ('il ,paejfjt'area Ol'i('nbllllli il 

j";})lItit. După 'i'ifonărik lllflelnngate alt> aliaţilor. 
l"'a tilJilln~ la nn a"O'rd (ll4initiv în ehestiunile 
,pl'i,n~i paie pCll\di Il te între Tur-eia şi Grecia ţj 
Între Tur('Îa şi Aliaţi. 

fu lll?!na tratatÎ\'clor m"mate sub condnc('roa 
(lo1c\!.!'atIll1ui <,ngkz Si,!' HUll1hol,(l, (klegatii tll'l'cL 
,ant primit autorizatia gl1\'el'nulni otolllan ~pre a 
~nma t.Nltatul de' pa{'e.~ 

DilJm aci telegrH1I1ele Iprimite: 
tA USA N ~ E. 10.:3e an unţ.ă din A ng-ora d'i 

(·"n·~i li.nl (h~ min.j,.~tri a autor izat pe Tsmcd Palşa 
.,;ă f:,(~IIl11eZe tra ta t nI do(' pace. (Rad IJI' ) , 

Ce cuprinde trata fuI de pace. 
L\ FA Y ETTE. 10. Din ELveţia: CO'llfcrentl1 

dela I,aUStllln.e a ajun .. la sf~lniitJul lUl;răt'ilol' 
;;,;de. A('()rdul fi. illten-enit înt.ro l'opl'czellt~mţ.ii 
il11llel'ilur lllvitate ş.j deleg-nţii tnt"l.-'ial.'~l~pra cr:lor 
trei ·ch{\."tiuni e~(mţ.ialc, riÎimfmc a se lichi'da plata 
(~lIp<.)al1C',lor datm'Î<,j, C.fllH'('f;Îunlllc· ';1i e'Ylwuarea 
Con"tall till()polului. 

•. I.f'i Tf1n-llllS" wepw]idl\1('e d.e('~,araliillll'iUe fil~ 
(',ute jmnali'';Itilordo către gelleraLul Pelle: .,Re
lativ Ia moneda plăţii datoriei !pub!i:c'.e otomane, 
g·J\·ernd(; aliate, an (,'(lll-"i!mtit a nu ÎlJzi"ta a
;U})l'8, in!'erării în tratat a dedaraţiunilOl' c1 li 1'

~(>şti rel11t.i v la 0f.)1\ fi nll1lll'Ca ,a ljdităt,ii dccrctu IlHi 
din ) [on.h ailll1111. Lipsa aC'e"tei dt':clm'ati1111i nn 
im'Pi~eC'a guvemele alia(-ilol' ca wentlllc 'jlrilll$i
'Pl n], {'il N>l1tl'a:ctde pri~-<l-t.e Între' gUiVeI"llUl ,t,UI'C 

1'1 Ol'a:litorji Isu.i .nllbsi~ti'î lţii llH I~Ajfi q}}{)llHi
~a te rh'",ih printr' \11"< acofld eli rect înt.rc pnrtătol·j 
~i guvern,nI tUJ'C, Relativ 1~ ('A)n"csi'll11i, Iflelegatiunea tureă a t.rfll11lit I'ă l'ftfN'c gUY{'.I·lmlui său 
a~n.pra unorawl1JITI1-te 'pullet.e, Tu general elMlwl-c 
pl'eparateşi a~r.(lptate fIe dftJl'c hm/('l(l. Paşa eon~ 
"',1Il~1' ă rp<'.U'noaşt.el'ea 1("011 t.r act.elor an tenoar.e dn t.el 
do 29 Oet.omvr·Îe 1!:114 CL'I1\I7~ :pal't.i'eulaI'f\ :"\'i7Razi'î 
anumite alte .cazll'l'i. De asemenea a fost hoti'îrtirt. 
'PrO€'<'tnlprotQOOln:]ui relativ la e'\'aCllal'ea teri,to 
ti ilo! ooulp.ate ,de către aJm1atele Il liate în Turcia. 

Mustafa Efendi ajunge Macarie 
Monahul. 

Ziar independent 

Er\-,wua t'f'a yaîIH''e![lf' rlC>'1 <1' ,1' at iHea'l'ra trat ;t
t11ltLi de ('!tîra A'dun.n.roa din Angol'a. Operaţ.Î"ll
l1il(l ,de cvaCllrnre HH' fi t.enminate intr'ull illt.(\l'
",Il .de (j !'laptilmfmi. 

Tl'at.at,ul ',a l'1l4,1':l în yigua'l'e dnpă l'atificarea 
tia '[le eiitl'e ţ'clc nei p,arbmente ale aliat-ilor, 

Uelll'l'a[lll Pt'!l':' H M1aog-at. ('ii "eIt1IJaI'ca ofi
eială a pn(.ii Il Il \'a ,H'ea 10(\ 'Înlllnte ,de 10 zlle_ 
,a,,,tCl ,t,l ll,dl1l-'.c d;'"puo1 ,",u"l gln\-(jl'll'elot· s')\' i{;te1u1' 
la ill'\'itatillnea de a wmi "ii :;:emneze {'OlH'onţlll' 
11C'.;1 !'['gIIlHllillÎ Sli';I;~lh)l'il"r, 

• 
I~EA FTID. -La LfIIl.o,an]H' S il Hjlln~ la " 

Înteleg-ere, Azi ~lilllill('atii la 1 j1J.111. I(l'I:~Hj (1 ~f'l'ie 
.de> Îllt,nmÎJ'i între ţJpl('I,'.!·atii aliati ~i tlll'(·i, ,,',1 <}

'1l'lrnţat zial'i··~til()l' ,('<1rC' Il:;'l/,"pt-Hu l'e7.n1tat'1I1 ei'! \'01\

f('lOinta ~'a ~fttn::,Ît eu '''11\'('(';;. atinu;âlllllnl-:;,i ~'(iplll 
jl;L('ill ie rl-Cnt'l'll (';ll'(' ~ l,url'l! fie· lllaÎ m1llte l11n1. 

.-: .. , .... v .... '.,. .... 

Călătoria ministrului de finante. 
Ofjeioi<tll g'I1YCJ'1lU.111 i .. Y j [torll]" ,..('rie>: 
rlH·le zi(1l'(' an .al1A11\tat ,,{I'!e~'1I1" dlllÎ Yillfilli 

Bl'iitj·:lllU. m,ini"tl'll (le fi"n9.~lte. la Pal~il". 
Ştir('a e"t<> ,'lI ,cln"ii:YÎll':;;il'e lip:-.itii ,Il,' Hl'i~'{' te 

'llIC'j. TnrurlO\'ilr, t<Jti {'oi in {'IlJ'Emt ("11 illt.(m(.ill
nil(; !lin! lllini:sf1r.n de finant{\ ~ti~H1. ÎIWi'i inai'llti' 
de 'p]ef'nl'C'a Ir] "llil e. dinn "~a: ,dus ":llr-t.l'f·inăfallJe 
~i1 e..-mtl'adez.e îTllll)rlll!ll'l1tlll'i ~an ~ă <l('omk ~'()nl'e
SlUl"lll. 

\î;;.a. Il pl('.('M ea "II f:wă lIIal'ilol' 1\0::,1;1'[ aliari 
::,i '('1imi"iBi (]e l'epal'atiunÎ flpla Pa']'i" ammlf' df'
('I;H:lţin,nÎ ('U pri\'ll't, la "Ît,Halia R(~lHîllli('i fatiîde 
pl'ohlolJlll rf>I]Hl!'atillnil"I'; şi. in :.1,1 doilea nÎlHl 
~ii expună feI'elll'ilor finlnH'i!ll'~'(lin j\Pll," un 
întl'('~ pr('gl'~un EX'ollnrnie,pc tl"l1lejHl ('Îi'l"llta, În 
1111mă. "it F<e ajll'llp,ă la ll11e]{' ""'],ut·ii l'Oll·(']'et~, a
tia în ee :prin>,;te pNI'"lnl. ('ilt,:,i în (·C"('tH'1? pl'i
'\'(',şfe eăI(];.rile de apă (fa,dol'i i c1{' elJtwg-ie) de. 

T n <1 ':(,:l\ ('1'1 ('fi «': 1 el , i j 1 ~ ,"orh i fl., .. (.~('f'''. ('i' t t' 

,d<>l'1I înrelmt O i n~po$ihil itatţ>-
VaT llf:l'1'ii' di' a<eea:-t.a. ,din infot"tllllt.iile ('ari 

au Ro<;Îr p[lni'i a(~l1m d>ela [11 Yj'ntiHi Brătiallll. 
r8znlt.ă ,rl i mpot:l!h'ă, <'li ilnwresiil~ (]",ale .sunt AR
t i"fîh·ătollrc. 

Dela Ministerul muncii. 
Zilele a<,('~t(,:l a ~()&it î'n l'·f"allt.ate ,(J1 rli 1'oot'11' 

al p1a~H.l'ii, ~.tO(,lle"ell, din ~rjl1i",t.'rul :\hrn(·ii, 
rare se f!'ă;;e~te în inspeetia oficiilol' :[1" pLL~lll'e 
!dill int~'ml~ă ţ.arii. l,a ins])(·eti.a făentă la .. fir.inl 
-=ltl 1l1a>,are kJ(·al. R'a {',mstat.at di aC(l.~t ofieill e~te 
nnul din cele mai 11,('ti\'(' ,din t.arâ, jlIl 1 {llHl ,,;1-
tiFfaee ('ÎN·.a 1:)()O e.ereri lunar, atât. in raxa lui, 
cât şi în I'et'ful ţ~i.l'ii. 

nl 8t~)(,llesr'n r(,n~tatnnd ,) ['normă a~'~'IJlNa

ti" de hll~'ri"i'l'i In af'e"t ofi'rinl. a dÎ~rl1''' «;1 Îlll'{'.
p.lllrl flel~ 1;, IuliE' [\. e. "li .iu('{';tpă a fun/·(.ioll:l 
in fltf>('·:urc «'.(llHmlă eM€ lin ofi('iu lrIa' in"t'l'lere, 
('-are \"a a'\·e.a de ~'J~) înl'€',giF-t'l'lll'ea cerel'iI,,]' "i 
eelltralizar<>a .j<~lr la ofirilll {le ipla'-;'lll'(' A raft de 
lIude. 1111n1:e,'tZHlllpni sati~faN'l'ea C(ll'('ri].:'l'. In a 
ce.-.t !'l('Op !,!'a f>e1'ut !'lJll'ij in,.l (H111 1. T. G8<lrg{"~l 
ţHefn('!.n1' 'jnc1eţ.nhli. (';1l'(, a promis dllli l~prrf' 
T\~P('!'('l1 ins.pertor în ~r in j",t<'l'l1 1 muncii, t~ji :'lpl'i
.iimtl TIf<'CS:lJ' sati"farcrei uuei bune 'fllllnlonii"i 
II le arf,,:,tnl' ofiri i "de în~('dere. 

T n legătura {'Il l1<)lHl îni'E'mnătate pe ,",ne. <l 

('flpiltă de aiei in;:nlo ("ficinl de plasa.re .\rari, 
"",t.(\ YOl'ba l'a ",li flc>yi(' 1111 ofi{·in de p1a~ill'(' resri
owd. 

* 
Yi il l,a 'Jlluneitorpai't>afl in int'l'f';lg-a 

nMmaliî, ex~('(ptilndn-"C' 111[('] 1Hi.';\f,ari 
Hb'lIH'itorilol' fah'l'ieei A!"tl"!l, toatp pr 
l'Hl11Î de !'nlal' şi a mijit.al'lziin·i 

;'f'~llllH' e 
în i'an III 

tom:l "j)()-

\"Pl1lPt!('[l n:i,,;,C'ăl'Î 88 wmnale:l7.11 ,.î in YaJea 
Jinhli. in-i'H f'(\ &pel'il. că mn1tulmit.ă ·nn.-.l' traw
tive (,~Hf' <;lmt. în (',11,1':" totul va T'ua sfilf'ŞÎt. e-~{'l". 
zâ ·vlu-.sa eYCllnl.li!ţ> ImişeJîri gl'€'vit!':te. 

J~a llZllwle dE' fer din Teliik. de('l:lrânl(lll-~e 
111l f'{mflid ele Ullllle:l între mill1lf'it!()Ti ~j djl't'~,tia 
nUll1Jfelf'l)' lll:iu i, ,dI inRveetorC. )fide. .... 'll it f.-.st 
d~leg-at eu fa~'el fa unei alwhete. şi eu 00ndnce-
ren. tl' at Il fiveI{)l' 1)(>11 t.ru ap I'HI are-a r.)n fI i,~t'lllll i 
ivi~ R. 

tinscră [pingelele, sub copaCi. pc tâlHl(ă cai Si ati- din jlli;m: llcstiutoare de îndoială. După \'I..'..:ernia. 
pir~i. Când se deşteJJtară, biserica era plină de' c:.:a mare, ClI par~mii din Vechiul Ased,m;Înt, 
lurnllnări aprinse şi rasuna toată ca () vioar~, s>ILlj:ră Iltia· în prOl1'JO$, cu hinccuvânt1area pânt-
Isi văzură de tn;,ahă, îngrijiră de cai şi-şi făcuciî !Dr, a nâlllui. a vinului şi a lIn>tLlhli de lemn. Cu 

d-c: GALA OALACTION'.~ I $; ei rmdi.ciuni:l,t) ~. Înainte şi dU,pă Cină - Cit ecfonîsuJ "Mărir,e:cfintei, cei de o fîint~l, de "iatii 
Jlişte vrednici musulmani. fil.,:atoarei Şj nedl~spMtitei Treimi..," intrar[t in 

(U rnHl.l'e.) . I Sar'ascoborÎ stravezie şi prelungă. pc,te utrcnia cea mare si, s~iyârşind totul după tiPÎCQti 
III· 1, schitul pi,<.::rdut in inima pădurlJ{)r,· Spre cele Si primsind în cetiri si în cântftri. îmbodohiră 

E~umelll1l adună pe cei P'atru călugărt în pa- I dintiliu ~tele se înă1taru. tremurătouTe, versete ruga lor ş~. s.tilruintn lor la Domnul cu 'toate ne-
rac,]islq sdtitulllj, iar Mustafa rămase În chil~o din Coran Si e.ctenijle bjserjce.şt;.' Mustafa se st~matele litllfgke de care este plină \-isteria bi-
eli turcii lui. Nici mui".ulmanii, nici creştinii nu culcă de vreme si imp[tTtîoa!meniJtor lui JXlr:tmciie .~~'ric;i. 
şovăir'~, To,ţi 5n.tr'ttn ·cu,get, vr:mtiră r1Îlm{iş:aglll : laces.tea:. .Launnă. 'când tOat:i rân duiafa fu inrlci)Jjnită 
lui Mu"tafa. Alah ne va da biruinta! Iiristo<s 1 ... ~ Ibraimc, Rlâne. când s'o îngâna ZilW cu p;În~l la o iotă si trecut~e Idc miew1 naptii- Paha-
IlU ne va lăsa sil ,picr:mde sabie păg:ân[d DL:Pi! noaptea. s[t vii să mă, trezesti şi s~i-mt S'Pll i cum mie, cu lJl\:cnicli lui, tng,enunclJe Încă ooaUi îna;n-
li11 I;t.as. Palwmie veni intre turci. cu fruntea IW I~ vremea. Tu. Buualah. să fac', t,ot aşa, dar la .iN sfântu,luÎ aJtar si vorbi astf,~l nevăzutului Im-

_ n:dtă, .t.:ltocbii scântectori. dnu:l ce<lsllri duvă Jbraim. Jar tu. Ali, să vii să părat: ' 
- Urm.asi ai lui Moha:med, primim răm:l.. m(\ destepti de tot l'a ccasLtl muezinuJui. Tu, 50- ~- Facă-<se voia ta. prt'C\.~ În cer aşa şi pre 

saguL '. . llmane, dormi fără sorOC. p2mât! Am 'primit răm~lsag:111 l)~igiil111lui, urlmând 
- L-am pr~mit si' 11oi , ră&:punse Soltman, cel Mustafa a'dorm[ de grabă, le-g{lllând cuge,tul II 'pildej si râvnei sf. tău aposto.l Pavel. care. în 

mai în varstă dintrecej patru turci. lui de musull111a.n, cu totul lăsat în voia· lui Alah, , ostrOVUl Cllj'pmlui si în fata dre)l.'ăt>oruluj Sen~hie 
- No, aVCim, însă, Mustafa, ° proetia, el] ca re.ctt un câtec din Coran: ,,0. tu, ccI invelit În but- l' Payel. î.nfruntă cu îndrăsneaW pe vrăjitorul Eli-

. Tlrimim r;tmlÎşagtrJ şi fără C:are res.pitll?:em r{U11~- nuz, scoa,I;1-te noapt.t:a _ s.pre ziuă. l'a iumăta,tea ma, si-! lovi cu (vn>mcln;că orhire. Am cutezat, 
şag-u.J. -~ . ci ori mai de vreme - si propovădueştl: Alcorâ~ , St~lpâne. să te chem martor şi chcj]!ls. crc-dintii 

Care eStt,e ·proctia voastră,? nul. cântându-l tuturor. lată o pricina mare pe mele În dumneu~irca 'ta. Ci tu. întekpte nO'11Ti-

S~i. fim cu totLl\ slobOZi· să petrecem ~e b!i car,e o dă,m in Sallla ia! Vezi că l'a căderea 11e. ni nu du~}ă nebunia mea. ci după cele din 
senca noa,Pt~a c,are vine 'Şi mâne în zori nopţii sufletul este mal Pr~mHor şi mai sllf!c- vcac 'ştiute socotinte ale tale. Trim:te rn~lllc se-
S{l savârsim sfânta liturghie. tes:.: este cl1vântu·l. Mânc la ziuă ai mlJ]t dc lu- llil1, vijelic ori omflt dUPă clIm hi,ne P:hlcl1t îţi z,~t~ 

-- Slohozi Srt fiti! Mai cereti ceva? de ci"u si ""uu-ti aminte de nllmele Domnului si sfjn· tie liltă ~ici rohli ti'ti, ~ie nouă dll'P~ !ll)run.:a 
-- Nimic decât îndurările cele mai pr·eiSus tcşte-k~ lUi eli s.tintC1Jlc". ta, Dacă vremea tdn<1avel si mereu jipslr.ei 

"Il1i lltc a cimellească ale lu'i Jstl$ Hristcxţ. In vremca ace'asta. PahOln'e şi cu ,,:ălu!l:;ll-ji noastre slujiri, in 'stînt schitul 'ace:-ta. sia îmo1i-
._. AI;:h e Întnc voi şi nOI', şi deasul[wa J1{):8,- ~ • - t 1 c t'c st")' ~. rYI~")lcltit"rl1-" , lui tineal1 ÎJl biser1.că o JlriYig-Itere j~crbillte, ~a: Ti t 1ll;l!11 {'<l ta. s ava 1 , . ,q ane'! '-'1 < 'J 

~tră a tuturor. Tur"!"] 'lJl~ .Sllll'-lt()Ur"_ !)âllă la tronul Mâlltuitont!nj, pornta le! Trimite 111:111(' \'jjc!ic m~lr(', 'fdTH!:~ CIlP~:21i 
Cl!l1r;ări[ întrm-;l în chi1iile lor. ~ -,,, - ppeţul unu.i exettl.plax- 1 Leu. 50 bani,-
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Pa~. 2. "TRIDUNA ARADULUI" 

Tronul Albaniei a fost oferit A. S. R. Infâiul bacalaureat la liceul din Brad. 
prinţuluÎ Nicolae al Rymâniei. 

BrCURcşTI. '- Ziarul "UnLyerSlll" este in~ 
fermat, e<l Adun.area nati<ma!ă albaneză in se
ziuIIca din Sept~mvrie ",a lua in desbatelie che
stiunea ŢrollJltlU i alhancz. Opinia pl,bHcă ÎŞi 1t1U~ 

nifcst~t dorinta de: a fi invitat A. S. R printul Ni~ 
eo),ac al României să primeaocă tronul Albaniei. 
Faptul aoestase'adilce' iniegălut'ă!--oÎn cercurile 

dipjomati..:e - ou solicitarea pe care Adbania a 
făcut-o rekltiv la admiterea ei la Conferinta deJ~a 
Sinaia şi aC0C/p1Jarea statului alba:n.ez in Mica Jn
telegere. 

. "CnÎyersul" observă, că minisilrul de externe 
act A1b'aniei esteorig-i \1'ar din BUCUresti şi are 
:<:;trâns.e refatinni cu cercurile j)oliti~e româneşti. 

, $'" .. " .. , .. 
Conferinta dela Sinaia.' 

mlCUREşŢL --' T~i1menul C()~feril1ţei Mi~ei 

IlIte !':'i:(cri a fmt sta-Mit pentru zina de Z8 Iulie 
la Sinaia. ........ , .tf .. ' ..... 

Congresul corespondentilor,. 
de ziare din România. 

In z'lcle de 21 ~i 22 ruJie a. c. s.:W no'u se 
întrullc.sc la R.~Silrat, În congres generaJ ziari
ştii cOn&pOndentj de z.iare din Întreaga \.ară. 

A·.::e,s.t oongnes are ca IYrirn YCQP ridicarea 
mon!<l si matcri'ală a.le 'acelStor pretiosj colabo
ratori ai. ziarelor Si 'se va ţin'~ În amfiteatrul li
ce li fU i. 

Numerosi ziari~i dc frunte din redactiile. 

1. P. S. mitropolitul Nicolae Bălan 
asist~ la examene. -

Br3idul loc"tllul' de <'.u.1tUll'ă l'OmânR,a.."('Îl pen t Pll 
ţinutul Zaram:lnl'tli, zilele tl-,c'C.ute şi-a Il}ll~ut "H

dea în tip,e reaFZ'a't 'Un v.s Şi o veche dorintă a 
sa. Arml fllCB8i.a eând. la. 'sibiu IRi Răi."i nari toţi 1'0-

Ililmi i .se aklulll ă 'j)61Hl'1u oset:ni('~n ten ~r.u,1 IlllO I'ţii 
marehu $agun.a, opera înfiinţ.ălrii liocllului di!~ 
Bra.d - f-Wl'ijinită ide Imaerele dispănlt - a fost 
'Î rwunlll !latădeSlliClOOS .. 

Liceul din Brad esteprO{llll~lll muncii ti ta
:nice ~ăl'ă prt~get a generat.iei Id('].a an·ii 18tlO: a) 
Ip~eoţJ,mea zaraln.de~nă, b) ,cqmitele $uJprem Ioa:n 
PIl>OŞ, subprofepţii dr. I{)~'1if Hodoş şi Amo,; Frân, 
el1, eomj",inn i le >!l'I"ol'aJ'e. "j\lizi i cert'lLali", 'pl"i n1lpr€'

rorii, j>tlzii ('OUlull,aJi şi c) ţărăniltT1~a Idin Ză'rand. 

A;;;UIIHl! mlt.lIlmr aee.'ltol'a plutea Flpil'ital 'TlNt, 

relJuL Şaglma, CR1'e flHjn grai "iu şi în SC'rj;.l În 
Idrullla mUll('a 'ma'filol' 11oŞt,l'i lîuai'ntlllîşi. 

1\fitmpolitn.l (l!-. Bălrm, a ţil11\t i'ă IpartJi"'i'l)e 
în persoană la ,înhliul lHwalallt'eat. 'al ij('('nLni 
.. An-am 1a1H'11". Inootit .de aS~8()ril: ).r. Voil<>a
n 1L, ,el r. 1. St.I·O iaşi ,d l' .(; h. [> lYl'<'a. ,în Ir!t'u HlIlI] (leJ.a 
De\'a, prin Băiţa - la Brad - li. ,făC'ut, n u'u
llIoa",ă .i~posta,ti€" OPI'·i'll{1u~",e I~l 'WIl'bjIMl lIlulţi III ei 
crac.li.u('iaşilor fi€,'I('ăl'€i comune IPC ulll(k a h'1(~ut. 

. ~ .La Bl'wd <IDu,lţimelt J'a aştapt,at Pl111il >"canl 
tîirzÎu, întâl1llpiniinldltl,l ("It hUlCurie, ·ent.l1Riatl'llll lşi 
~{)ri. AlI YOI,hit :preot,ii lk~dan .şiP(>l'ian, eli r. 
I-w. OI'. I. Raidlll, iar din Ipart,(\a .. A.'to(,j.atif'i ('h~
Irnlllj - Rect-ia 'A rarl" l'a hine\'ent,at ~H'. (lr. J. 
F elea, ea f ill 'Ill ZWI'aniflul li i. 

Mcrcuri ,di:m. J. P. S. Sia a oferit în bi~c
rica ·din Bl'axl un .. Te-Delll1n" '(nI "d1emal'ea DI1-
hulilti SL1111t", idlllpă t'area azi$t.at îmwrcllllă ce'l 
I~llt.rea~a suită la d(>~·,-<,!li'd('l·(>a exWmenUlllÎ d.e ,ha 
oala U1-.eat. 

marilor ziare din la ră si-au anuntat participarea. Tn '~şi zi. It ffli(1Ut. ~'izitatie cil!ll()n·iHiîn 
'or loa desbaterile congresului. COmll'lla minieră Hlllda. A<'>i fii'Iln înt.âmpil1at. ,de 

In onoarea com~resistitor s'au aranjaJt mari toate autoritătile ]wale la poa!rra d{l t.l·imrnf. r. 
serbări pentru a căror reu'şiili lucrează cu zor Si P. S. Sa a imit.at. Imlultimea la bi~eriră, '1llllflc 
cu inim~l un comitet d,e doamne .şi domlli din în~ 's€l'!\'iciu,l ,di,<jIJ1, predica 1. P. S. Sale şi cânt.a
nalta societate a oraşului R.-SăTUt. rea TrulUoa.să şi artilStidi a dlor odr. I. Pelea, J,i-

Toti corespondentii de ziare, care nu sunt·: pc-van şi Stan('iu, a pr()'dn>; jl1l'pr('~ie al'lâlH'ă ~l1~U 
Înd membri În .. ~soctatia Zi<llriş.ti'lor CoreJS.i'on- q)ra cred i ncioş i 101' li,pilitid(1)root lo.ra·l. ,ilaI' în
dcnti din România" şi care dore:...~ să iparticipe crroat,j de obrăzni'Ciile sertarilor. 
la acest C.Ql1g;rCS. ÎŞi VOr trrmite adresele IdJtll Iu-; l,a ()Nl 2 p, m. a fost 'receptie la 'jH'otop(Jir"ull 
Han Burş, ziarist la T,-Sever1n. pentru aU-se trj·' 1 

'1 t d ~ T t· ~ b ~'. -, .. ; . Piso. mode 1. p. S. Ba a 'IH'imit pe ,ddegatii 
lfl
1
: 1 e .ca r e7a~.O!.e eg

d
l Ima le !nc' F~a.car~11aI ",odr cta

S
-:' tuturor antorităţ,ili()r şi rauniuni,lor. Aoi.I. r, R. 

19 )0. 2] ?) ')3 24 . ,25 J. j' 1923.t . :. a a ţ()f It mu ţ.llmel cre lnCIOŞl OI l)(~t-aţl In ator; cu "O re lICCre: pe ft;,. In 'Z' e e e 'CtS 'b' 1", d' . '1, _. ' . 
,-, ,--. -, ŞI U,le S, n. 1 str.aJdv. 

D '" d H " ...' a __ ~. !.lll~-CD.rj:OSIPORl en .... -\!lO.~,~ta.-j)re-;l.JiS,.eŞt-~~-~~--~-~-........~~ __ .-.~~. __ .... __ 

rele fa care coJaborealZ(t. La banchetul dat în onoarea 1. P. S. Sale în 
, " 

cei us,.;ati şi prin sabie pă~ână fă să cadă la 'pă
, mint capetollt' noaiStrc, iar in poala sfântudui· Ar
hanghel - Milostive! ~ sufletele noastne! 

fuhitornle <le oameni, să 'nu fie, Însă, cute
lJanta mea is.pită dela cel viclean &i să nU rămână 
nimicnelămurrt în -Quget11'l robului tău! Nu din 
trufie, nu din -orbire deşartă, DU din poftă de 
slavă, am primit să lovesc 'cu ca'pullmeu stânca 

· mi!ostivirii tale, Ca să tâşnească, În văzut păga-
· nilar, izvoarele 'puterii, tale aelei mai ,presu;s de 
f;re. ' Sta;pâne, tu ştii că râvna oasei tale m'a 

· inât1cat! Prea curată Maica 'ta 1(t<eră.'11lează în pa
radis. când Jjlouă, căci n'am IJtlit}t până acum :<:;ă 
Iprcgătim şindrila. Ch-liile se dărapănă şi dr-

. . 

Iar ,~acăvointa ta, Dumnezeul.e, este alta, 
Inâne, sub strălucirea zăpezii. schitUl tău Va avea 
încă cind tobi voinici. 'incrt zece braţe puternke, 
Încă zece genunchi, .îndoiţi cu z.merenie, :aici la 
jâlţu.l tăv de 'împăratl " . -

Isprăvrlld şi' rugăCiUnea aceasta,. Pahomie 
îşi binCCUlvântă pe u~enici Şl-i trimise să se odih
nească: -:- Dormiti Înpace'a DO'mnul'lli! Mâne in 
ZOri 'de 1:i. ne ertăJm unul De antul. săvârstm sfân-
,ta Iiturg;hie si ne Împăntwşim. , . . 

Pahamie a:dtor.mi ca un copti:: ~.M'a'm culcat, 
şi am adormit Şi m'am dcşteprat. căci DOl11nlli 
este ccl 'care mă ti'ne ... ". " _ . 

A doua zi, de mult când ~.e îngâmi ziua CU 
nooPtea. Ibratm Îl1itră ~n chtlje,., 'a MlL'itafa,.îi : l1ove-,<>e. Afară de-RaTai!, totI ceilalti suntem ne

putiT\ci()şj si ,pe sfârşite. Sfânt locaşul . acesta: 
tanj(:$te după Drtmine'21ă Si după podoabă. Ce să 
ma fa..:: 'eu numai cu RamiI? Şjcil1ic va mai păzi 
Jocaşlll tau, în zilele nepurintelor noastre? 

trezi şi- Î ~puse: . ,- 'Ţ-," . 

I - .Efendi, !~estân. g 'ste.lclc. d~tr nu' le.:st.â1.H::l' 
z'u'a ci O milnă uriaşă, C,are izheste în ele cu un_ 

1_ pămătuf de uQri. } :. . '.,', ' .. 
. St;q,ânc, ja,me m5ne, Pe t<lti la tine! Si ri-
d:cii mie. netrebnic111 cg-umen, de pc suflet, pova
ra si priveliştea acestui ~C'hjt care ,Se stânge c·a 
o f{tc.lic, SCăzutti până! la sfesnic. 

kr uadi vointa ta, numnc7.<:lt1e, . e~te alta, 
atull~; tac drumul aces.tor p~lgâlli pe care i·ai 
adus 'în ~\:hit, nU-i mai l~isa să plece si pogoară 
pentru ochii !{)r ninsoarea cerului, iar pentrtt 
inima lor focul crcdintij că tu estj 'adevăratul 
Dumnezeu! tu. car-c-tii, În aceiaşi zi si in .aceiasi 

1

, '-:,- E mâna. lui Alah, răspunse Mustafa.Se 
Întoarse 'Pe cealaltă parte ~i adormi din nou. 
- Du~~ două ~eaSUri. Budala~deştej)tă pe Mu-

t stafa ş~-' SlPU.s;e. i " ,.- . 

~~1[m<l~~"",!i~ reŞttet~-ac(}per~t de nca,.a,l Liban n! u i, 
si ar~itC.Je 'verii. tu I)u,mn,ezellile awt(}ut-erllicct, 
Treime tainică si nep~trllnsrl, căreia acum si în 
\'e'.:;jj \'c,:ilor ne clIcerhn şi ne prosternăm până I 
la tarână,! 

- Efendi, cerne ca' prin sită. <Iar nu ştim 
hine ce este, plG:aJc &au nin~<;oare .... " 

- Stie A1ah, r~ispunse Mustafa şi dormi in-
nainte. ',' . 

Dar nu mai dormi mu,Jt. AM Întră in chilie 
si stri~ă cu glas mare: 

_:.:. Sccta:MAC; Mustafa,- şf·'p-riveşie-cu.\u Ri.ll~c.L 

. Ningea: ca in Itt:fla .lui ·Ohenarie. fu~i ,de. ză
pad1t mari ca fluturii şi Ca garoafele albe. că
deau pUZidcrie, din vă-]jduhUII jucăuş Clao sită. 0 

Joi. 12 lulic 1C)2~ 

C~Ii:inUll, il toa"tat mitt'opolitull, I'tlJS.pullzâncLu-Î 
prot/lpro"b. Piso. . 

J naltul oa."\pe, dupăce mai .în tâi şi dl~pă masă 
a aRitltat la e8am€'nc, ,poe la ora 5 şi jUlm. aplet>Rt 
la mormântnl lai Iancu fiind întâmpÎ!nat Ide un 
t!1'1lp {'illlll'e __ o cu 1111 tl'ioolol' l'apiopt (pecllJre 
alll ('itil •. ('a"a enltul'ahl din Tehea") lşi o('on,dus la. 
hi>,(\,'i('{~, lInde 1. P. B. t;a a ce]chrat un Ipara.st,als 
a ,'orhi<t frtljrr,Qs dCRlpre marel(' nost'l'll erou naţio
na.l Annm Iancu ~i a. citll)!l" () pl'ea 11'11frr.oa!&ă eo
l'oll'lIă ele flori pe mormântul luci. 

Tn lC'asa preotlnlni T ndl'ej.s'a servit. o mllC'.a 
ag-~pă, .-lnpii ('wrE' T. P. 8. Sa a (mai vizit.at il'lto.
rÎuul oră.';'('] Baia de CI' iş - i lll!porta11t adinioară 
in istoria dnreriIol' naţiona,le. 

De !lota't d dura unii 1700, bi"erica româ 
nea,.,.·i1 a tl'e<'nT. în pos~<;(inJlca eat.olÎ(·ilor, şi ahia 
a.zi pri n stăruilLţa II nor l'{onfmi <k oi ne. s',a rein
fiinţatp~woehie ort{)dm,iL Spirit.nl eal'€ a ilo.minut. 
U(·j pflllH ..'l-0U!tJl - ha şi Il'zi dăinueşte - s'a Pll
tnt oh"ol'\'U din vonhj.rile <le Întâ.1Y:lPinarerost.ite 
într'{) nngllTeaRtdi dela f)('bl'eţin .de un <'iiJugăr 
f,atolie ~i un pă"f,ol' )11'OtesUllJlt. Foarte ·p(.t,rjvit, 
:;lI n!0gallt 1("-..'1 1':10:«1'1111" tut.nrfJ'I· T. P. R. ~a ou e
lo ... i'l:il-i iH'l1'dPIJlid . 

Deşi ,se Însera, bandc,\,'u:l îşi continua drulTlu:l 
pÎIni! 1.<1 ('o'lll\rna '(l<,la g'l'Hllii..'1 arhi(lie.eczf,j, Hfvşea. 
Sat frt1'1llO~, ('a;.e ~frll11llnll"e. oain~le'lli rl,,>;wl Ion 
bO,g'H \ i. în,..ii bi'f<Criell y('('h<, şi il1tprC",ant rpi<,tatll, 
~tă ;.ii <::('$lnl1ŢW. nf' a<'6E'a "'{'Il'vieiul divin nu se 
eC'lphl'eaz;t inlr'iin;;a. 

Astfel se ce~('hrăafa ră un dll~OS serviciu 
Idi\'in ('11 61ntltri şi l'ugărinnÎ fl'lI111oa.''Ie. T,a In
mina fik'liilor, 1. P. 8. Sa p.e tI'eatpta dela l1t~a 
hi"€'t'j('iiapare ('il llll patriarh di11 alte yrami. 

Tin !"il: altr.tilJltesc a(',Î, ca atât aei în 'paroohia 
,m, eiH ,pentru n(lIlR parohie Baia de eri-ş,blin
dul PI'('Ot FloI'>l'a Î'rl\plill€l~te misiunea de llld-evă
NIt apo"tul a lui H l'l,..tos, 

Pc Îl1tr{',g pal'("lll'~nl de înalt ajpo.~tolat, mitro 
p"lit111 fu În""tir, arlHi'i d(' oaspeţii {'ou cari plC'· , 
('asC', în"-:'ă şi de multime :de. 'pl'>f\(}ţi şi Iprofesc.ri •. 
,din Ura·o. 

.Jui rlimlllle;tţ.<l, în ziua a t.l'f'la ~'a (\('lebrat in 
bi;;;.cri(·a elin Brarl lit:llrg-hia fe.'itiyă În sobor în 
frunte ('Il 1. p. S. Sa mitrf>'PolituI. Au ?el"Vit 
IprrotnpreRbiterii ll~osori: (lr. Stroia şi .d.J'. PN.~a, 

I prBotii Perian • ar. 1. Felro, Bogdan, Miron 'Po
ij)ovi{'iu şi eălngarul·iMormonaJl V. Dam i.an , dia
conii: Fugătă şi PerÎa;ll, prmesOl'i la Ii('.{'u. 

Du pa frtm~uaRa ,,'orbi re ,de:-<p"e ,;viaţa cea a
I dfwăratii, cal e €,.'te H r jst.,.,," '$i dwpă mllll8ă, în sala 
! fe.stivă>a li('tmllli 1. P.R. Sa dedara de ,prQtrJjo

I "'aţi pe m'mătoriihaealameati iCa ·cei dintâi la 
i li{~eul din Bl'a;d: . . 
! Ţ.,an Al'm<,an, Ioan BOl'7Â"a. ~icodi:1l1 Borze.a~ 
i 

nG9E! 

Hniş.te înmărtnurjt~l împărătea În pă<lure. Pasă~ 
,riIe şi Fg,tniilc amuţicsc'ră În 13'scunzişllrile klr. 
Florile Şi erhuri1e se î'ncovoiau până la pământ, 
sub cununa IOI!' cea nouă. Cre;ngi!e 'coI1actlOr a
târnau Î1rn])OvIlrtate şi din când în când câte una 
mai slaba trosnea si se iPfăbuş.a. ' 

Cu ochii la cer, CU mâniJe la piept, Turcii aş
tepfau acum S(l vadă, coborând în buTl1tfZ d.e o~ 
mM. pe În~Jlşi DummezeescuJ atotputernic, pe 
Iiristnsul 'crcstinilDiI', cel ce îi hwse robi, cu ~u-

. lkt cu tot. >pe toată viaOa. 
AtLL'nci, uşile hiscrtcii se daschiseră 'Ş.i pă

rintii ,d:litu'Jui csiră În şir lum.inat, Pll11tând fă-
"cl'i, dtdelnite, S-ta Evanghelie si S,ta Cruce: 

. ~ Osana, fiu,l lui David! Bine este cuvântai 
cel ae vine· Întru numele .DoImuului! OSana Într~ 
cei de sus! 
, . Până ~~ amiază, zăjpa,<la Drescu mare de trei 
palme. {)u.pă amiază soarele birui din nori şi ză
pada Încqpu Srt se topeaocă. Părinţii a.s.ezară, cu 
hucurie mare, pe la stră-sini. pwtine si oÎuhere şi 
strânseră in ele apa calf8 curg-ca sirdae. 

A dDua zi, în această al)ă Ctcrească.. Mustafa. 
Soliman, Ali, Bud'alah Sei lbraitn se SlPăI,a·ră de 
P,tgâll~ltatca lor Şi botezâ.ndu-se se numiră: Mi
hail, Sotir, Alex.andru, Barbu şi Ilie. 

DlliJ)ă un ,an de jspitire c~noni,ceaocă, de ~. 
eul.tare $[ d.e muncă, aC(1)erişul schitului se pre
meni, chi,l,ijle Întjneriră, coşările sporir'ăl. iar egu
lllCnlllPahomie ~ris.e în ·pomelnk.'111 qel mare 
ÎJl;;~i cinci' !lume lTIo'tiahicestj: Maoarie, Siilvestni, 
Antonie, Varl><1(l1m şi Jo:;if. 

(Sfârşit). 



l'. Băflu, LI'zar B(mf1<\, U'lltJul Ci{)fli{':!. t'Ol"lwÎ 
--'l'u,·ill, (~hel}rghc i'e.·IE'<l, Cornel J'nxpărat, T' qnlr 
I)iliu Ni,,;,ea, Nic Pa\'el, Petm PăÎ0l1tn ~i ~ieQ
I;J~ Sot·aeiu. 

Cuvintele înalt\ll~li lIr{,]~lt, 3'<lr('",ate tinerilor' 
bacalallreati d('S'pre t'ara('teT~ vor ră'[J)fi11e t.otJdt>a 
Ulla adânc "itpilte ,~ll inimile hr; .. 

După Încheere 1. P. S. Ra a pk(,~1t in auto
mobil la Dev&.. \ 

BraKl, 7 Iulie 1923. D/". 1. Fe1ea. 

--.- ..... , .. .....,. 4 ii , .... s,.--
Din câmpul cercet~şiei. 

In zilele trecute i-s'a' dat 'Dublicului arădan 
fericifa oc,azÎlLne să vadă Şi În acest oraş, dOlnni
şoarele Locainice bmbrăK:atc În simbolicul şi pi
(on;iscul oos.tum de cercetaşe. fflră Îndoială că 
tuturor i.!S1.'!ora Ce înteJeg Qercetăşia şi in.terpre
tează rostul ei, în se:nztl\ unei eminente şcoli de 
cJucatiu.ne integrală lc-;a tresărit intma de bucu
rie la J)J[lCuta În![tţiş.are ,a cercetaşelor. ' 

De sigur că in mintea fiecărnill dintne cei c(: 
le-a va·zut s'a înHri;pat gândul şi v.a fi arul1:;at o 
Privire în viitor, încredintat că şi pe '(l'.:ea:..t;l· 
ca,le. pe lânS!:iÎ. a!lte1el.soCiert:ate8. ~w~~tră V'a fi 
pusă pe temelii săTl<ltaasc - de Înalta morahi 
-~ dooh;1ndin'd strălucirea pe care o dortm azi mai 
mult ca. or:câ!]d. 

Reierindu-ne la pWgramut de activitate ai 
cer{'l:ta~elor, eslte hine Sa se ştie că are marlJ 
asemăna re cu al oencetaş;lor; ş.i oste schitat in 
linii ~el1erale în No. 2al "Revistei Cerc~ţaşilor" 
de către dşoara Ortens'a Bogdan - care ~~te 
jnitiatoarea şi comandanta cohortei de 'cerccbşc 
Îll Arad. 

In,spectoratul aduce ml1ltnmiri dşoar,";i Or
tensia Bog:dan pentrU initi!ativa luată, ii urenă 
tisale $; c'C'rcetaşelor SPOI' la !'luncă, sănii.tate şi 
voioşie. 

f n~Jl(>rf(jm' 1/1 (i /l1/1 Illu; r rişlIi'i 1 ol". ...... - * '1_-. 
Rezultatul examenului 

de absolvirea cursului inferior la liceul 
"Moise Nicoar~" din Arad. 

A" !rl'~llt eXll:mennl el. IV. A.;· 
1. Cu menţiunea -cu 1a\~dii: C!omrtn O/IO/·iu. 
Cu moo'ia generală foa,de 'bine: Bu'(l-a le.an. 
2. Cu media generală hine: )hTiş "Marin."., 

Şiclovan C'oriolan, KeI't~~z ))au1, Hade;; J)i~l1i
tt-ie, ilie Ghen<lldie, :\[ircea Ioan, IOl\bx'u 1)nll11'i
t.ru, Bugul'iu VinlCenţiu. 

3. C11 media gen€>rală sllfiri<:"Tlt: Deh{l1ean 
Petru, )lue.ra Anw~. :\fillU Gheoflghe, lhrbon E
mil, N~rn Ioan, Buda Petru, Tăm&,;<dan tivill, 
Gr<)71da Amal, Sarea JOIl'U, T1îint.an Li1\'i\l, J(11w
lean Andrei. I~'l~a AUl"e1, i\llalc1jn Ioan. 

Clasa IV. B. 
1. :\IeIltionaţi ,,('ll la.ndlî": N Ol'fl(' r (17r/';':(. 

P(fJ1l'sr1r A. lOTfla.n. 
2, A!dmişieu Tn'E"dia genera1ii foart.e bine: Ne-

dl:'l-eu AlexallJdru. . 
3. Cu media W'n0rală "hine": ('.'!(lr·C'an Dimi 

lrie, Bor~ Pett.nl, Gla,\'a GhflOrghe, A111,n )fil'
{'('ti" C'OilUŞ Dumitru, Ri,.la Pavel, .Toja Teoolor. 
;1\ eldelyhw Ioan., Popetiu T"ai'rm. 

4, C\l merlia IrcIH'l'ală,,'l1fidf"n1: 'Ra~n Xipoa
:ră. Blaga Tia)€'>ri;l. Oe1)('lea(" 10an, HllI.M" Xjro
lae. Chimăn 1"an. Diirlp,a Xi('olae, Hane-a Eutrf"lI. 
(Tre<'lL1 1 uEn. Glltn Tiheri n. .Ţ~~ja Gheor:glu\ .T ('. 
1{' .. mtf'an Ioan" A"ăt"an VnRile. Faril"utlu Petru. 
~r(>rnăi1ă Va.~ile, T)()I(~ioi~\ml Tmm. ,('<!'ti Ţ14W.,1. 
t"t.or{'an Nk'.olae. Talljl' Miron. 

tJWI ... rut 

SenzationallJ... 

,.TidBl,;0:A APADULUl" 

1 NFORMA ŢIUNI. 
Voci în noapte. 

- Proz! banal!. -

Banală. Fiindcă imi vin În gând amintiri cu ispitc 
de lacrime... Serenadcle batrânesti ale b,ltrânilor nu
ştri, - cdatCl HflC;1i şi dânşii cu mult joc în sân:;:e şi 

el; inima dărultft aAesei. Pentru care aveau atâta iu
bire respectuoasă şi idealizatoare. La \l;eamuri opace, 
târziu În noapte. cântC\:e mărturisîtoare de n.eJleri
toare, iubiri. "mari si pentru totdeauna" răsunau În
văpâiate şi supuse, insinuante şi duioase, ind.I!!'):;C
toare şi cuceritoare, In liniştea noptii· cu ela~lll de 
lună, sub scutul stelelor ce tremurau, '--

f. banal azi, să mai v.orbestt aşa vorbe ce se po
triveau vremurqor acelea. Serenada mai încântă dl)ar 
în hthirea lui Faust din opera lui Gounod. în lumina 
artificiaJr. a rampei,. si între deconuri ce imită i1orL. 

, şi În ac~astă scenărie se petrece si viata vremurilor 
noastre - doar c,l piesa are acum alt subiect.-
Orotesc. ,-, frizează ridicolul din hazliile comedii 
frantuzesti. Azi, dacă petreci noaptea pe sub geamu, 
riie "ci", dacă peste tot te simti capabi,1 să dărucşti 

uneI femei sufletul tău, te expui compfltimirii oam'~ni

lor cumpătaţi şi te Mspectează vardistul din col(. 

Ce banal e. ~a .te mai ~ândesti la serenadrl. Să 
iuhesti CII sufletul intre)); iubirea marei neper:;toare. Să 
iubeşti altceva decât \ceace are un rost material. ren
tabil. 

TotllsL .. am anit deunazi În ne-aptea târzie o se
rcnada. De cât c,j participantii aveau Prea mare "i1l;; 
de-a fi întârziat peste ora resrlementară, - Si au !ost 
ronduşi la cfrcumscripţie. 

M;1 ll:ân<leam că trebuia să mă revo!t de măsurile 
luate de \'i~n:i tr;!J ai ordinei şi IînisteL Dar repede 
am ajuns la convingerea ca măSura luată era imuă. 
Bine s'a făcut că tinerii aceia au fost duşi la politic. 
Intr'adevăr, erau întârz'aţî. Si erau întârziat! Cll suile
tul şi din alte vremuri, r1dăcitori cu prea mult senti
mClltalism si naivi i;'.ră pereche, Erau suflete făurite 

pentru a ;dealiza si pentru a se ridica peste vremea 
nI utal de materialisHt. 

Aceas!3 le era vina, -- si incă. vinrl mare. 
T. SOfRA. 

Azi fiind RăI'I)r/f(J(fl'p (Sf. Pd,rn şi P!lI·r.l) 

ziarul no~fru l'a rrJlărl'(I 8IÎ.mbătă dimillefl(fI lfl o

rele obl~şnuitc. 
• 

- .llPmlJrii eottl1itrfrtlnj e.rpcuti" w'nlm SIlS

ţ[111'ret1 zif/ndui, !Hlnt 'î/lvitati să itl pa.rte în nu
miEr cmn]Jlr,ct la şerli:nfn re 8e va. File mfÎnp. Vi

I ner·i, ora 5 d. (1., în salff, mică tt 'Pr;miirirj, 
PrII-Iru o/"a (j a fltelrQşi zile (> ('O/w()('(/./ă adu-

7l.(l./'Pa. gl'nerrdă prllfru fi. "diRCllf,! unde rllNdiuni 
w'qrll fe şi foadl' impnrfrmfe. Toţi .'!f)/"ijinifarii 
ziflmlui .~lll1f 7'ugof; .'1ă ia pariI' la (f,cp(tR{ă adu
nare, ge'fiemlă. 

• 
- IerI a sosit la Arad 'vooind din Timişoara 

d. Ion Mihaltaehe, fast miniSltru. Dsa va pleCa în 
cursul zileI de azi lia Sân-Ni.coiaul-Mare. ' 

• 
- Stu:dentul Ion Ponta MăJ['gărifaru, de 24 

ani, de fel din Pecica s'a înecat, ieri dUCă a
mj,u,zi,în Mureş, Cadavru! lui nU a fdst până în 
Dr eZ.ell t, pe.scu i t. 

• 
-~ Azi \!la avea Inc adunarea~erectivă la ha

roul! advocaţi!or din Arad. 

Se vor Prezenta două liste: una În frunte cu 
d. dr. Iustin Miron. iar ·ce'aJa\tă În frunte cu d. 
d'f.lust'n Marşieu, 

• ... 
- Ieri diminc1ată a avut loc în cabinetul dluÎ 

Octa:vian Ponp - directorul r'e11;tooru1e,tor Cf'R 
Amd-Timişoara - o foarte importantă conferin
ţă ,În care s'au dilSCutat diferite chestiuni in legă,-

In ZÎII'J de 22 t. /)(//'clll Emit/('.~("/( 1"1 fi 
srhim1J11f intr'un rulpl'â,rnf miII. cu pl'ik>jlll 1/1(/1'1-
lnt' ger/,ii/'i pO]llll.f/re orgflnizrl!p ''!1I11 pafrnn(1]td 
dnri ,~i dllli }Jl'l'frr{ 111 lw1itiei Oridill Gril/o. 

Tom/mIi/ or.Qrmizfllii 11I;n(r1l,-;I[(/ dr 22 1'(1 fi 
, D rulertiraUi mim/Ill'! 

I tură cu conducen~a sel1Viciilot devenite ullificate 
Prin contopirea ace~tor două regiona!.e. Această 
,conferint~i a fost !prezidată de d. itl~. Octavi'an 
P(mpşi au luat Îlade la des-bateri toti dnii direc
tori şi şefi de ser\'ic:i' din ambele Re~iona1c. 

Pag.3. 

-'nera 27-30 IuJie se va tine ~a Timişoara 
cel de al 1II-t1ea congncs csperantTst român sub 
Ilatronajul drlM miniştri d\r, Am::elescu şi C. Banu 
şi sub prczidentia de onOare a dluigeneral Oit-
v ănescu. 

'" 
- Con,.nlatul general al r(lpubli1C'€i ,81'fI'etl trllfl 

uin nUl(',llr(1şti~ îruştiintează 'Pe OnQr'. !lmbli(', ('il 
,de azi ,înainte. TIU va :viza Iflocât 'Plll';>!\lllOartsla 
Ipentru {'ari i :-e ,'·u prerRnt.a un pel'lmig eliberat 
de .eli l'{'!(>ţi:a emig'61t'ei Idda mini,"tern! ll,grll!lnhn
l'~i ~in Bneno8 'Aj,f'cS (RRIP.ublic.a Arg('ntină), 

• 
- Tn seara zilei de 10 Iulie a. c. a avut lee 

în 1(rădi'na rest:atlJr'antutui de vară Crucea AIbă. 
un banchet dat in o,TIo'area dlui OVt1diu Gritta. 
prdedll1 poHtiei locale. Au tinut toa,<;turi dnii: 
Andrce,."cu, diredorult pref~cttlrei 'JlOlitiei,dr. 
Botco. Pqr.~u Ni<:olae comandantul sergenti10r 
de pol'tie, Ohitu.lescusi dr. ?'opovic;. Toti vorbi
torHau adus eJoS!:ii d1lui prefect Ovidiu Grit,ta de 
modul '('nma Şti\lt ~r. 00 i'lllIPllniî. în instit.utia ,din 
<'!l're f.ll('.e ,parte. A riÎ,splmR d. 11rtrtect IDlll'1tllllll iltifl 
ce1;()r preZet1{i de Îllcre,derea Ce o au Îndsa. Bali~ 
chetul a lU'a,t siâp;Ît la Grele 12 Si imn. din noa;pte" 

• 
() 1'>1'rlll'''1e În Jf/l.llţi (JPI/.~Plli, hg:hcta'1'111df'h 

R.eări~ara, la tâl',gnl 11,(' fete Clela Găi'ma r:!'lCtlfsia 
,se ,-a faK'e dîlare. ('ine ,,'rea ~ă ia 'Parte" să fl.e a 
Idre>'p7~ 11n/. Tl'ai~m Jra~"E'or, ,azi, .Toi şÎ......!!2âne 
\Vineri .. în CatfenRalN\ ,.D<lf'Îa". Înllr'E' -orc1e ;)-n 
din plî I]!tniazi, 

• 
;}~ Ea illfr-rnaltdniI'fIlZr!n rlp. fele, .'ll' Irnqfl]'r

ză CI1 J1Nl!l'logă o dşonră ·,'omtÎ.nă. 

... '." •• 1(1' ... n. ' ... ,,(' . 
Teatrul de var~, 

Serile do a!elio, 1,1111oa yiitoall'e .. T~{'a", în 
('are î"'-i ia rilllT.las hun !(lela ~nă :Miti I-hJrvat,h, 
,şi tot 'in swptăllllâna viitoare, reVl'czent.aţia de 
aldio a 'lui Desildmin Rona .. vor fOflma un pril(~j 
Ido rluiol'Jji(ă sîirhîirorire ia~'Cl{)l' :doÎ .rnari prot.ag-o 
nişti aiart.ei. 

P'IlJblionl. ,('are fi R'P1aUl(lat <"1.1> insllrrleţil'e lll[la
l'iţia Ijlj('estor m~lri ta·1Qnt.e 'pe scenă, va î'u.e-un
jUl'a (~n emotie, fa eli1pele Id-espărtli,rii pe a!ceia. 
cari in atîttea oellziuni an delect.at. lşi ,in<;ufleţit 
]1e iubito'l'iide artă, 

• 
•• Mătu~fl lui Cha'l"let", ;('f).medie ('\1 mult ha9l 

în premieră, 's, M1Ut. ,nn succes 'deosebit., Subiec
tul c.ormCldiei este nnul'dintre cele ma'i 'dist:I'a'otiyt), 
~ollil ,pl'in~'1pal îl "Va 'deţine Bela Torop.a', _ 

• 
"Plîri11kle regimentului" alc},\l{'.('1 pe ~n.ă "i

ata militară, ~n t,oM.e ('araK'terÎ>gtieele sale, veooll' 
şi \boem." V'a fi ~rez('TItată Vin€'ri. şi .RâUlJbătiî . 

• 
111 progr.aJOlIull,ele Duminooă \sealla, în 10('u,1 

piesei anunţate ,se Va jlll(~a "Pri.nţul BabH
• Rolul 

titular ~'l1 acestei iC'Omediiya fi jl1ICat Id'e căt,l'e 
IPriJrr~1irl()ll'a ră:rrătată Il ArnJdnlui, )1iti Rorrnîth. 

~$ $ Au. ,',f' .. , .... 
Bursa. 

. ZORICI1 desohi-dcroo. -- BerFn 22, New:\"{)rk 
577. Londra ?640, Paris ,3420, Milano 2482, Pr;}S!::l 
173h, BuJaJlH.'ost;l 675, BCll.~ra,d 625, Blll.-'1lfl!Şti 2%, 
VarşDvia 40, ViCltla 8150. 

BLJCURt:~TI Închiuere'a, .~- RhHi. ~. P~ds 
-!W 'OSL61 >llo~;\\'';N 'S68 upuoi '6 UH'l~g 'SfiI 
lano 847, Ztiri.ch 3415, Viena 2875, Praga 603, Bu
dapesta 220. 

VALUTf.: - N<!,pOl,oon 745, /marea 12, le'va 
"1~5, lira turcr, 115, fwntud em~lez 910, franclIi 

francez 1240, francul eLvetian 36, Ura 880. drah
ma 500, dinarul 2.35, dolarul 2(16. marca polnliă 
22. cor. au,striacă 2850. cor. maghiară 155, so:,)
tul 6, 

!'d''''!or" rpl':f!0nSf1bil: IO:LV DlJflTRIU. 
r"'I)Zll!'f'~: NJOHlN. 

Industria de Piele di~ Hateg 
prod "ce piei de oaie, capre şi viţel in toate culorile penf:r u. 

DIobile gala-uter-ii, ghete, papuci şi surt:ucl de piele> 1'nal de

parte piei bla:nc carr:naişin în ne~ru şi colorn.t, cal su.perioarA 

• g 

c' 
I 
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~~. 4. "TRIBUNA ARADULUl" f Joi, 12 Tune 192,1 .. 
1 

~~~t....-!~~~~~.~~ 1 Actele înaintate de advocaţi vor fi pri-
~~~~~~~~.( ..... ~ mite dacă vor purta signatura advocatului 

, ' iar informaţii li se vor da, dacă au procură Industria lellna IrAdan8 

Arhitect Alexandru Graf in ~tBi~o~ăm, că actele fnatntate de advo-
catl se fie Tt zolvate cu procadere. 

.. .. 
A· 
Al • A, 

Socielate Inonima S. 1 . 

filatură de bumbac 
Tesetorie de bumbac 

'. '. ~ • 
.. .. 

B ntreprenor jntreprinde totfelul de 
constructii noi şi repăJi de căşl şi 
dependinţe, apaducte, canaIizări etc. 
:: cu preţurI modeste' :: 

At '. A, Ilbituri :: Vopsătorie f .• 
A~ '. ADRESA TELEORAFICA: TEXT 1 L A RAD. 

Telefon 758. Telefon 758. .. 
Comiderând, că intervenţia fn cauze 

streine din Dclltea ctlor necompeteuţi consti
tuie contraveIlţ:e urmărită de lege dispunem 
că organele Primăriei ia atar cazuri sa ne 
facă ae urg-cntii raport-t, comunicândll' H şi 

I d SI C I 
datele necesare pentru stab:lirea identitătii ra, r. Ioan a vin 12. contr.avenlentu:ui, despre ce prealibil se vor 
convlge. 

rs=c .................... ~ 

"ARĂOANA" 
~~~~~~~~~~~~ Uespre ce avizăm toti referenţii, ngis-
~~~~~~~~~~~ trai urile Si baroul advocaţilor. 

Primăria oraşului municiDal Arad. 

Nr. 4354 - 1923. 

Pubiicatiull e. 

Se aduce la coeuştintă generală; că în con· 
iormitate cu Art. 3 din legea pentru reg-u la
mentarea şi controlul apelurilor la contributia 
benevoJă a publicului. publicată în Monitorul 
Oiicial No. 51 din 8 Iunie 1923, balunle, se
ratele, reprezentaţiuniJe şi festivalurile orga
nizate In scop de binef:Jcere educativ, cultu
ral sau national vor Îl autorizate de cătră 
primăria OT aşului. 

Tot de primărie se vor autoriza şi lote
riile sau tombolele ce obişnuit, se ·organi
zează cu priltjul balurilof, reprezentantiunilor 
etc. cu conditiunea, că ele se aibă loc la 
acelaş dată şi în acelaş local. 

Autorizatiuni1e preVăzute mai sus se vor 
da pe baza avjzului prealihil al organelor 
locale coresiJuDzătoare (birouri de aSlstentă, 
revizorate şcolare protnrii t te.). 

Arad, la 9 Julie 1923. 
.. Primar: Or. loan Hobu. 

Serviciul de poduri Si sosele Arad. 

Nr. 861-1923. 

PubHcatiune de' licitatie. 

Se scoate Ia licitatie constructia secto
rului (supraînăltarea) şoselei nationale Arad
Soborşin-Dobra Km. 2-1+900-25+460 d:n 
judetul Arad. 

Valoarea de pe deviz este de Lei 9O,OCn 
Licitaţiunea se Vd tinea la direcţiunea 

generală de poduri Şi şosele şi la selviciul de 
poduri şi şosele al judetului Arad, în ziua de 
13 Iulie 1923, la ora 11 a. m. . 

D-nii concurenti pot lua ia informatiuni 
pentru condiţii dela direcţiune generală de 
poduli şi şosele şi dela serviciul de poduri şi 
şosele al JudeţulUi Arad, in orele de serviciu. 

Supra Oferte nu se primesc. 
Arad, la 11 Iulie 1923. 

Ser'. de podllri Si $05. Iratl. 

Plimălia oraşului municiDal Arad. 

Nr, 4544-1923. prim. 

PUblicaţlune. 

Având In vedere legea pentru orgsni
zarea şi unificarea corpului de advocaţi, do
rind infrAna în cât este posibil advocatura 
ilicită, care din zi ce merge i-a proporţii tot 
mai mari, în conformitate cu dispoziţhmHe 
Art. 53 din lE gea sus~itată indrum~m toate 
servi.ciife şi rt gi~traturile PrimAriei a ~u m~i I 
primI spre Inregistrare acte dela parhculan, 
pmtru o altă persoană, decât .dela pelent, sau 
advocati tot asemenea iaformaţiuni se vor 
putea da numai celor personal interesati în 
cauză. ·sau advocaţilor, avand iiecart ft ierent, 
sau registratură a se ccnvige de indentita~ 
tea persoanei. din actele ce este dator fiecare 
particular a le arăta (buletin de înscriere, car
tet de muncă ~etc.). ' 

'" .... t . 

Arad, la 10 Iulie 1923. 

Primar: Dr. Ioan Robu. I 
SOC. comsfcială şi Industriala pe actiuni 

Frafii N euman 
Arad, Bul. Rea. Ferdinand 1. No. 24 

in ca.se proprii. 

No. Telefon 304. No, Telefon 304. 

:'. moarA cu aburi, fa· i.: 
AI 1· Capital soc. deplin vărsat L 7 500,000 
=" brică de spirt $1 de: _ : = drOjdii =:: • • 

IT A' Societate Anon. Ind. Arad. 
• '1 

....................................... 
I S, A, Forestiera din lomaş I 

Se ocuoă cu tot felul de afaceri 
comerciale- şi bancare. Are în 
permanentă în depoziteIe proprii 
coloniale, textile, spirt şi spirtuo8se 
•• a 'UA -111 

i Irad, Bul. Regele ferdinand No, (22) 4, 

I Cea mat JIlare IntreIlrln(1ere fores- i 
• 

tien\ din România, atflt lemne esente 
, tari, cât şi esente moJ. Ferestraie 

I CII aburi in {~alnsi·Fere8trău, Satu- :; 
JIlare·}'ere.strau şi Homorod-Collalm. : 

I Exploalărl de pă~rl in. t~ate regiunile I 
& :: TranSllvamel. :: 

PrImeşte depuneri spre fruc
tUltare. :: Icorda Imprumu

'turl pe mărfuri In gaj. 
.................................... A "ZAg 

-- '1 :-

\1' 

"BANCA CENTRALA "-
~ . 
•• pentru Industrie şi Comerţ S. A. CLUJ,' •• •• 

Bancă autorizată de a face operaţii de' devize. 
o," • C_p:l1:ia.Iul. de &Ofll 11 Fo:ndupl de pezepv A 
L 60,000.000 depl. vă... Lei I.6,OOO.000 

CEA MAI MARE BANCĂ' ARDELEANĂ.! 

Sucursala: A RAD _ 
- BUL. REO. FERDINAND Nr. 29 

(IN CASE LE PROPRII) 

Ire O magazie proprie cu capaCitate 500-~ 700 vagoane. 
lelefol la. 860 ,1 330.... r' lelefoR NI. 860 $1 330. 
Seocapl CII tot felul de operatii de bancA, {inansează intreprindeti comercia1e şi 

jndustriale, desface în mare tot felul de mărfuri; face aîaceri de import
export In mare, .~ă avansuri t:!e ţnăIfuri, pe cari le inm~gazineaz~ În 
depozitele proprn. €'umpără ŞI vmde walale şi tace ooeratll de deVIze. 

Primeşle· depozite spre fructificare, pentru cari pe lângă, că oferă o garanţie al)so
lută, plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 - 61/1. G/,) plătind 
în plus din al său si impozitul câtre stat. 

Banca CentralA din E:.luj a înfiipţat cea mai m~re şi mo~ernă fabricii de ~ârm~ 
şi cuie şi de sticlă lOtreagă Româma- Mare ŞI multe alte iotrepnnden 
industriale şi comerciale. . 

Ir. SucUsale: in Arad, Alba Iulia, Bistrita, Hateg, Oradea-mare, Sibiu şi Turda 
şi va mai infiinta în Timişoara şi Braşov şi în toate to:entrele comer
ciale de dincoace de €-arpaţi. 

T_ 
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