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A80NAMENTUL: 

Pa un an • 300 LeI 

Pa jum. an 

Pe 3 luni 

Lunar • '. 

160 Lei 

85 Lei 

30 Lei 

• 
rl Ulla ra u ui 

REDA C T f A ŞI 

AO,MINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/_ 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi a 

Agenţiile de publidate . TELEFON No. 750. 

Vizita M. S. Reginei la Cluj, 
Turda şi Aiud. 

- Suverana vizitează spitalele dispen
sariile şi leagănele de copii. ..:. Inaugu

-'rarea clinicei de ortopedie din Cluj. 
Cluj, 14 Iulie. 

. l.n z:l!a de 13 Iulie la ofc'le 11 au ::osit în 
localitate, VCni"lld de~a Stbiu, M· ·S. Regina Maria, 
AA. LI::. RR. printul Carol" 'Pfh~:'::LPeSa moşicni
toare Elena şi d. mi·nistru Mârz0.'SiCu. 

M. ~a a v~nit la Cluj Ca să azjste l'a ;na!l~u
J.<;rca SlPlta1u,f,ul de ortap0die şi să vizillcze marile 
dlSipCI1Sia re, • 

Ziar independent 
• _1 • 

VJZITAI~r~A ALTOR INSTITUTE SANIT A.RE. 

. Pela cl;ni.ca ortoPc<Jiee.rl. M. Sa s'a dus ~i1 vi
ZIteZI; IJ'SiPcnsarul de eopÎÎ d:n str B1.I"ec·'ll s' 
(lis.PCJ1c~anlil de lehuze de alături.' . ,~ .. ~ .. ' 

. , nl~IP~ .aceea .. a vizit!lt :ea~ăllUI ue cop;, 2.1 mo
ţlk,~; l!1sh!uţ e lOndata ue :cne. ,.Prin(;·pcle Mir
Lea, ar'Lta·nu mult interes n':ntrU acest leagăn 
c~~re nu e sulwcnt01mt de stat. •. , 

OasPpcţji te~ali aU ple~(l.t la urele! la d. 
;::cncral etala, unde au luat maSQ. 

LA TURDA. 
La orele 3 d. a·, În:']tii oaspeti au D],vC'lt cu 

allt:)~f1bi!n~ ~~t Turua. 1>1l<le era a-:;tepfatrl <de o 
nltll·ţlTne pl'lI4l de entllsrasm. 

'.. 111 ~a~a C:1ui M. S. a fost primită de pfcfectt.i M. Sa a sosit la Turda la orcl.·2 4.30. Pt·c r
,.,.-

01 aş.U)!1I1 ~. tef.ane.sClt, pri;n1arul Utale.a. ;n~l}(ct;),'tii "( MIM h.~ <;: t d A d .ILI i.laj moldovan a urat SuvcrJllcÎ. bUTl ~I)dt, 
.' ~uran .Cl m real l1ianu, prefectul de polItie I J +'Orpov1cJ, de nUflnernşi profct'>ori ulli"crs:tari şi cie ~~r ~:::a:I'U' ,ulpi a prezentat tr<l·dttionala 1}~îi;1e 
tente <lutorităţijc miHtare. . 

La 'd,c'scirtJderea din vagntl, muzica m:!,:ta;'ă 
a Îlltonat ~mHltI regaL - . 

LA dJNrGA ORTOPEDlCA. 

Dela gară. Suverana Şi s.uita, au plecat În au
tomobile la clinica ortopcd:că. 

Dt~pă Offt2ierea unui serv:c:u religiOS. d. dr. 
Bord-ela, ~irectorul gcnera~ al scrvicil1'1tti' s.l .. dtar, 

, . a mttltuTIl1t M. Sale ca a billcvoit S(l onoreze cu 
. prcz:nţa Sa in~lU')?;tlrarea acestui local de ali'1are 
a surer1nte1.o·r. ' 

Suverana. urmată de ~ei prezenti s'a dus 13. 
s;[}:talul de chirLlrge, unde a fost primită de me
tlicl1,l spitalului. 

M. S.R2:.z:il,," a dOJ1·~ t 1) 11 tr a t .. 1 (\ "e Il ,ccs sPita 
sum'u de 150·000 Ici. 

D. min:'Stru M,irzcscu a promis toa tă sc-l'd
tttdinea pentru acest spital. 

Suve.ratn V\zire;:\ză ~p:'datul; \într.(-ţin";lndu-se 
cu bolnavii. A isddit ap()i~ condica s.pital\lbL 
... La 7 scara M. S. Re~(11:1 ~ r',k::l+ Cll "'\1t(J'~l!
h;1 il ,-" .. ..1 ;. ... ,Il,. <.~ 

lea -Aricşulu i • 

-~ ur.îl\lES V, d:n~dor regional. a făcut o 
cX'J)unere asupra situatiei sanitare din reKi'uncr.. 
sa. Aminte~te că în toată regiun-ea llU exiiSt<'i nlci 
lIn sana toriu de tubcrculoşj. 

La Câmpen i pOl'l'lll'at'.a a salutat pe lnahil 1. 
oas,peti ieşinuu-le în cale cu flori. 

De aici S:· au contirllnt drumUl Pl·ttl Abrlld, 
Zlatna si Alha-I\l!l"a, aj~lHgând la 11 lloa~ltea în 
gara Vintul-de-HlS, lângă ALttd. unde "11 'p.npoc;Ît D. dr. RĂDULESCU. d'rectomt spitalului, a 

. Hicutun istod'': al Înf ii nt:1!'e,j acesttti ~ital. -
D. m1llistru G. MĂRlF.SCU a declarat aPoi. 

deschis spjtahl1 ortopoc1ic d;n Clul. 
M. Sa Re~ina Mar!a, AA. LL. Regale şi toti 

lisistenţij, conduşi de d. dr. RădulCl.<;;Cll, au vizitat 
s<pita:I'IJI1. SUlVlera,na a. împărţit bomboa11e ş: şoco
lată la hr:'h1avi. întretinândl!-Se cu multi dlJl ei. 

EL 

Pe maluri de ape, .. 
de: PEREGRINUS. 

(Urma;re.) 

A, dlll!', uite c'!llea .în sur ,(le !şOSea un qm~ .. 
H~alit!it.ea .•. Lunuea mea, lum("~ lor. D('J""'l~i pntk'1l. 
,.;ă r(lîntor.c <vremea bl1TIă, Sinil'flri'i, a 1I'1llf1etnhli, ~lin 
blâ:lllda. El11ldă., ,din mâ'ndra B<milt 811 IVm'llol'>i(~ ee-
1,,1' ce n u ş't,~u : 

Că vi.aţa lll111Îa e viaţa hlmnora, dî ca este o 
iu1ă'nţu i re cle mi i {le minun i învăl.l1 ind 'pa;mânt 
şi mările ... 

Şi nn Cae,;al' et>te ,~tălJlân~ll l\1lmti i. ei !'<lIfl{,t1l1 

este !l1CRla calre bil'1Je. 
Că viaţa ~ un miîmlllchl ,de rflOl'i t1'ait~)r rtill 

·totdeanna >flpre veci. ,din ",.arc loa.de d,t.e 1Jn -0aliei,u 
ne f1noa1'e la,~il'e!l Imorti i , ,dar nltele Î11fl1)l'e~(' 
multe şi mereu. 

Că 'Vint.a e mal1'e, ea nu nr:ioa re .WEI-()flată. E 
f't ăpân itortre, et.îbpfmă... a 'l1.n1illtră, a vl'{'lllii, a 
t{,at.e ... 

Cli e .nmedă ·de lac!'i nw ~l ,c!oil,re omdt şi (~ă 
t1'r-hue să ne ·înlăntu~rH {,\11 .fh~"p:{Jo.Qte In ll'(\j'('nl el. 

FiinKleiî e -mullld. e l'ăs!)lată. 
A~şi yorhi aşa .şi ilstăti .dad m'ar înţelPg:c' 0<1-

Ineu ii, I(\ak".fi. i·<U)j în\.el,(:g.c. . 
Unea ei rur avea ee\'a 'ne înţeles. Thr 'r~ ra ri 

f..!.' $hat pcn tl'l1 o 'P~ i!le ţ'l ~ qn~jnr pcn t.rn nn 

În tpe'11ul r-egal· . 

LA AIlJD. 
In z;ua de 14 Iulie M. S. Re~ina a pornit 1~1' 

A Îud, ul1d,~ a ajuns la orele t 1 si jUIll. spre a a-
sista la inauguraroa spitalului de tubcfICuloşj. '1 I 

x±:z± L3 

T~i, eart viîlm~l('lq(~ [ol'nfletllli meu nu. râ,'Ju1 ](-,1', 

ei mi-au !'1pUs., a~t.e.a ... an ,;:..paS 111'a lor 'pentl'11 
mine.,. 

De ce să Imă ru;ooH.e ei ipe mine L 
Do 91C'ooa :rlt'1l'i. mă r~tlt'l~ ·în (',et,atea mf1ctn

l,ni lmeu ~t.j'ngh{'r ~i 1'ătăI<'~"'C mut in !dosul ,rlespăl'o 
ţitoarelor zÎlduri. Neînţelf'i..~ .şi lIle\inţelegător . 

De 3('.{~ea am'VC11it să ~tan la voi, 3\pe bnn,p, 
ltl€r0U lângă voi. 

* 
Dacă Illi P(]t "avol"l)r..>,(· oamenil{lr <"ll !\'Nlf\. 

dl'lll~!nf'tc pe {'<ne ci pn,tte () nşt.ewpt.ă ,dela 'mino, 
est.e, t"ii'IHkă ni~,i ei numi-an v{lf,biţ mi.e a,şa. d 
ni'i"i 'n11 !l1',cm în·dtat sĂ-i i1Ib{'~>. . 

Paî: .-;:1 de ahff'1... \"oi ştiti d acum Ipatl'\l 
an i el ,,{~ llci,rlp3n $iin1aţi,~i, 'nehlln i, ",ângeroşi ~i 
1I\'0:11l o \'Dl'bă ,l!d{)ratil 1:'e-i Î:n~~)ăr'băta: .,asalt".Vol 
f',\lnteţi l1la;rlnre cii lut SPlll't (:,!l'llTlii ,şi an nWfl.lf'.(>at 
în q)J'lVil'i \'izillni >'Îl1lg'el'o<\:"{>. A\':lll'tl in gâ.ml 
,11;Wlllll, sora ,şi iuhit,a, ei .an infipt fer rece de 
[l111l111111 în gÎtt, ferbinte Ine {Jnl • 

D(> a,('{'ea 1111 110t ~pl1lle ('ii ill1'lO"(' "IIIU1. X Il 
poL Par (':îml mă g?llld·c,," 1:1 (~i. () In~lar() ,r!UI't'·I·e 
mă frlîmântă Î:n [,;1('\11 unde îmi eRt.e iniltnia. 

P 11 1't ~\ Il'rl ·î ll"ii \' i z i 1I11(1f1('.wcl a,\'['(' ]r,t' Ing r:cl]l\ a-
dite până În ('01'. trp{~nt'\l1 \lricil (\~t(' 'Plina .. r"Hne

nii eari 'îll1 'l'o .. "toeoÎil în (,al~a mei! (1 eTlDrmn şi 
hihri,dă înfătişare il, llIHrtii. 

lh\ il.(;0ea nll~i p"t inhi. :\ 11 p"r. DaI' rl .. 'f'ât~· 
()l'i mii ;int61n'1111rlî ~()nrtc'8 ln1'. P~l'(> I'n lC<l~ipl'i\'i 

OraşUl a fost împouob:t ClI steaguri, caseTe 
r·rllate cuverdeat;l. Aproape de j;ariî fu ridicat 
\In arc de triumf. . 

Prefectul V01h,:'an şi primaru •. 'Calut:L pe M. S . 
I~cg' na, int;lmpi.I[lll d-o '211 p,îine şi sare. 

Dna Vc.ljca11 urea.ză M. Sah" bun venit şi 
ar'ioi ~e viz:!caz{t S311atoriul, care ,e cel Llitlt:tj sa
rJ:'l,torlt! wt.llapesc riui.:,at dUprl r:LzboÎtI. SILb uU9Pi
l:1'iC. drulm (lan!;!;). actl1aluJ director 31 :I."jstentei 
sanitare din Ardeal. . ' 

.~ ~<~IHl.torl1~, l~âa.tc ~HnilnoSti 70 ho!n ,1\'i; e îm
p:\r(lt ]tl dntl:1 partI o parte pentrll b;:r~:,l'.i ~i aIIa 
'pentru femCi şi e construit dea rh: t,xtlil !1ih,gin 
dupa Cele mai moderue -ell·inH a.l,e i~ie',,';. 

M. S. Rt:O!~A LA CAPATÂJL;L BOLNAVILOR. 
o~ ~]I('ti ~ ;Înt.riî 1(1 poa IÎn să.hit' '11iT1Hf' ;Z;),' bo.l

n:lVi!. 
M. S. Regina si A.!J.,. LL. RR Pr:n..::jpele im-

partcincolată, b1uze. . . 

Bolna"t; aLI Par~~rl momente dc Îl1t rc m::re, 
c5 Y[ld îng-rijinJll-s.c~ de ei, Suverana şi PrinCipe
Sa Moştenitoare şi A. S. R. Prin-eipe1e Carol. 

... 
La Ora 12, f:1nl'lia RegaEi pleac.â cu al1tomo

hilul În tinlltudc Moţjlor. stft de ynr·bfl. aU',:>sca în 
drum cu locuitorii; cohoar:.i apoi spre Mediaş, 
unde Întf't1neste pe M. S. Regilla Jl1g-os}avÎei. 

~i u/·LLM.l::di'lS, s'Q" h"l.rw· + C· 

'" ,-.u _n $ ytJ P ... 1$ sePt. d ..... -

14 ~ulie in Bucureşti. 
Fl'ancezii ~lÎ\BI{c~l11~nia an~fll<biih"l'it 1a nil· 

eU!]'{~t.i în 14 Iulie zina ('il~l~rii Bastiliei. 
I . 

La orele fi -dimÎneaţI3, 111l'lJlE'l'o'Şi lll~mbri al 
eoloniei fl'fLlleeze ",'an a,rlnnat la .• ,Mai.",on aes 

Frau10ais" lrlin. Piat,a ;\'îeX'fill'/:lNt LahO"vari, ·ele 
lmde ..'lJU pornit a:roihl a;n~n,11'ol)ile.şi t.6j~l1'1· i, i-n 
p{~1erinllj f'ipre Irimitirul mi1it.aI!' iclela l1elln, 'pen
tru a adu('(' &alUtl11 lor ,de ailtnirati.o ,s,~M,aţ,ilOl' 

Idn~1l1111 iilv]'("-llIe pl'i'ntr'() pânziî 'de Pl~ Illllgen Î~, 
C(> l'e ţ.eoo din tDl't. de ,a.rgillt fin şi ,de ~plâM 
moal('. 

~llf1ctlll mf'nl 0<.:.tf' azi o sillă Je fe0ri i ,din 
eR~'eva1. Ha mmtă .. Di'l1 ~UJ'e Jl'1l11truşii, tuntwn
tati .de \'Dlnlptatca {llll'E'rilor an plroat. Ide :mult. 
In il el' lp lu t.e"-c î nea mi re "111 P .1(, l'a1rrfll ro \şi ~e IÎ n· 
t.ind rlîmăşitel~ IHQuii (le llllminil. rămll~ pe urma 
rhiot.e.lm- ,de nnn t.a~i. Da.r în "ă7 .. om h se ',lll i,n Îi o 
tăcere din('(' în ee i111U! pă1ltă şi 'vah11'i flellldOl'
mit.Oîlre g"l'C'utat€ p1utes(> lql d{\'"i,şul (le lumina. 
ni~ipite pe jos foi de g11irlanr1e.., şi {'.ren,gile 
ve!'zi idt) bNli(l.· î.mp.:;.rl{>h[tolll'e de.eonnl, 'lnf,l'uHl
seţii11Jd cu :gpetl'm1t€ ~t.âlpii inrosi'd şi oglilnzi vene
tialle ."t.rig:ă a·eum stri,yjte f.'nh ['iHx'~hu' mh ;:;i greu 
al '!!II'Ul,ul. Şi în Îfl.atfi ind)~l('J'('a e lin (li"g:\li'.t, (le 
Olho:o.ea1ă !şi nn inform IpÎi'eti:o: î'll ('al1'fl lln poti 

t.rili .... 
jfi-e o miUi mare (1(· nHnt.lJ.~ii 'I'i<,\ii,l1ele \'1-

t.l'(\.!!:n. {·,ari ,an illtl'at In :-:ufl!'tI11 lllpupr'ntl'l1 ea 
~iî-i f11'l'ee"ToanolA·rl{' yirmri: îhlziile. ,,-fi-mi ill 

flo]'] 1(' {'C' a,\,pamgnti te :pmltl'\l, În{]u.rElt·ata nlle,L 
el t·al!."0"te Şl f'i1-mi toarne otrlwa în "Îl1lg('- ~li am 
aeu m lHl hiei n ,le for. rrnl,li~i l'ilzhJ1ml P(' ,,:lJ·h:l 
,,-na1'\p 00 fui-a. ~tri\'it înl)\(·jollt"e inima ':1 f'npi
tIria .lllef\ dil·"lp:il. ,mi-a l'î"i~jit-()ln nrgii "t!·i,d{\nt~ 
dP:11I1fll'. hl (,11 ill \11 mel1-.. rk pu"tnll', rH'd\t f1~ 
nOrlllJ ilH'inf' 11:l1l1:1Ilt(\nn ln:~\ fJ'~IIHîllf, 1'{\ at:-tt ile 
m,ll'~" .<;uflpf ,rlf' ,a:ş :Lyea. 111flnrl 1 il 'p:11111" ,111 r(>

l'{,:l-~l1i a~ nri(t:t"fI t.nl\ll'Ol'il. 
(Va urm3). 

('111rll~. ei înţ!.'le,e: tot.u 1 ... 
PFeţUl unui exen::lplap 1 L<~u. 6() ban? .. 

. ' ~YLL, __ [ " _ ~ 
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,tri'l1llTIrful <droC'pt<llhti aSll'p't'îI; fortei. 

In faţa !palatului rnştei, ,se forlHllse uu alt 
gntp de fN\;lHlezi, -cari au <pornit ~pt"e 'ei mi tÎlr. 

Un mare brec.;auwmobil, 'plial cu IdollllTilJlefran 
ceze, a Rl"OONl<t dr,wpelul Franţei; 

l,a 'l~mitir, aşt~pta\l llIum€lt'oşi ,membri 'al ('<)

loniei traIllCle.ze, ofiteri româui şi iper"~)Mle (tfi,oi
ale. 

~ILlli"t,er,ul +de război a ad'll!8 orniIlJu,nată 100-

J"Hanăde trandafiri, 'Cu \p.anghci elegante 00 'P11'l'

tatl inMriPţia: 

"Bru ... ·i1O\l" ciltmarazi !fl-ancezi, morţi 'eroi pe 
f'laiu:rile României, pentru triumful cauzei lro
mân~H. 

t"QmaJliClflln1ell tJl.I ooliP\ll,ni II de l8;llullată a de
p1l'5 o s])lendi;dă ooroană cu inooripţia î'll fl'a:nţ,ll

zeşte: "Omagiu eroilor clluu<:cuti şi n~\lnos(>11ti". 
:Ma1'i ~i irnmoase jet\l)(l de ,flori a·u df\pus: 

C'oI1lamda.mentul diviziei IV., Ş('.()ahl ~llq:J.erioară 

.de rălJboi, Re~6mellt111 <le e"",'ol~tă rcg:tHi~ Şt~Mla 

llli1itul'ă de infa:nterie, ete. 

(l~minfrll·('.(L milli.~trulHi Frrrnţt'Î. 

'(Tn n~>a'l'e OCI'(' ,,''{I. fm',mat îll jurul llHH'lTlint.e· 

],f)r eroilol' frano0Czi. pe ,cHrt s-e ~h'!pun fl')l'jle. 

C<mtRk de Maneyil1{'~ minî,'ltJ:ul Framtei. a 
'l'o,'<t it 11l'miUoal'eIe em-illte: 

.,Tin ;:ă ,~',uz ab~nta eont.el.ui ,d'Rumi,("fff:. a
ta$a.tnl militolll'. francez, {',are fiirud_ ehe,n;~'l,t in 
Fra.nta, PeJltl'U 3 îng.rijiJe tatăl "au care re află 
boInM', nu poate lua parte la sărbătorirea de azi 
a zilei de 14 Iulie. 

:M 111\ umesc ofiterilor !români cari .liIll venit În 
_. --~ 1." ",(',eastă solemnitate Pl-

Işl exprima m1l1(nnni.raaoe a :s~mtit, câ.nd că
lătorind în ,diferite or~e nle României, po?tc tot 

il putut constat:a !Cât ~e bine sunt. Îl1grijit.e mol'
mintele eroilor francezi. 

Oqa~ii tăl'ilor noastre sll'rori, au huptat îin
v~'eună ;pentNi triumful unei Ca'117.e iO<jmune.pen
tru intronarea justiţiei, 1ioortăţ,ei şi rlreptulu'Î. 
iar p,rin sângele vărsat 'de români !şi fr.a.ncezi, 
i!'a ~b,tornicit () ÎtldÎsolubi1ă legătură de fl'aţ,ie. 

D. goneral Munteanu, secretarrul general (lI 
milli"tel'uhli dJO război, ,innnmele {I1ui ,mdni;:;tr.u 
de l'ăzhf'lj a Ql:115: 

.. P'jl){)1'ul francez ~ă fie în(>.redi'llţ.at că în 
mOll)(,nt.ul .acest.a .(le pioasă recul('~re, sufletele 
o~t.aş;101' români ,bat în acell3lŞ rit.m ou sufletele 
()st~.ş:lt'\r fl'~ncezi. 

Anir11aţ.i de 3:('este sfinte sellt~mente, am '\"e
nit în aeeast.ă zi de înălţare sufletea'S-ră, să deq1U

nem {)dată <ro! ,reJCunoştint.a :noastra, 'aiC'este :flori 
pe .mormintele eooilorr fr<ancezi. eăzuţi pe câ.m;pu
riIe 110llJ"t,re de lu.ptă, pent.ru victl)ria cauzei r0-

mâneşti. 

• 
D. prof. VEveQ\le eWIrl\ eroismnl romihl ~i 

fr.aIlC€.7, Jin t)a,re almiciţ,ia :<:-elor donă tă'!'! a eşit 

întărit-a. 
• 

JJa 01'(>10 HJ, îutrea.ga IRsi,stenţ.ă a pornit >ipre 
P3!IX'ul Carol, l)(lutru a M'UOO omagiul Framţlei 

Jirn fn) eroul nostru neC1t"Ii08CU.t. 

Colonia f.ranceză a :cJ.epus osplenifi<1ă jerbă 
pe HhH·1l1Rnt. Pe pan~dicele jerhei stă SiCdrs: "Les 
fra,l1l. ... aii' de Roumanie all ooklat inoonuu)'. 

D. rfAoosta, preşedintele colon iei rramcel.e, Q

rtut'e ErOULui necnnooont omagiul francezilor din 
RMllâni.a, 

Salntă pe Eroul român şi ,dej)une j~rb:J aadu.să 

a·.· eu Iunie. 

pl'i'IlO$ul lor de rec.nm~tintă soldatului :Vl'aueez I . C' •• , a 
căzut pe front lângă ost~1l11'Qll":<l1,n. A.JUlCC Qmagii "", din ŞelflD. 

, re<mm:~atoa.1'!C Frantei care a ,dnt lihe-rt,at-<.' hlt.u- '; . •• 
1'1)1: l)opt,arclor 1ufmii. ! - Cnmă sau sinucIdere? 

. * - i Parchetul ld::aj a fost înştiintat de către 
1,11 ora 11 a m'ut loc la \e-gatie o l'6('("ptie a ; Jandanmer:a din Şciti11 că. În ziua de 15 crt. a 

{'oloniei franceze. fost ~rt&it stMnKu1at la domicili1q său, sătcanul ..... Dimitrie Morar, un mdm VOiniC, În vârstă de 25 
... •• ani. 

Complofullulo B lun Im'pofrl"va lUI" In comuna de altfel lJpsită de senzathmal. 
• moartea tânărtrlui modlcS!t $o' harn:.c a produs o '. lenin. ' , --, impresie pfoftmdă, disparuttlll fiind simpatizat de 

Se proiecta instituirea unui 
rat. - Bela Kun s'a refugiat în 

nia şi a fost arestat. 

directo· 
Româ-

- Printell'graf. -

HUCFREŞTf. - Din !lfOSol'OVR seannnţă ..-ă 
s'a ]11'od,u8 .o .reac,ţiune în urma adoptil.l"(>j J10lH'i 

{\()Il"titoţii a T€lpnbliec)()Ij' so,·ietiec. 

Di'll ordinl,d eomi,;;;iei "Ceea" a fo!'.t a.nostJat 
oomalldant.ul trllljwlor rO<;lii din Pet.l'ogrwct, Gi
ti,ei. care organi~a8(", Îlll'ţlN'ună ou K un Bel,a, o 
cOllspi.rat·ie im:potriTa lui Lel).'in şi T'l'otzki. 

Se proeCltase răsturnarea regimulul acestora şi 
in"titllil'ea lUltri djl'cetorat (lOtm1pUS din 12 per<80a
ne. Kll'1l B€-1'11 .a fugit în Ucraina. 

* 
RFDAPI.:.8TA. - Ziwrul .. Budrl'pe:sti Hil'la,Ţl" 

publică ~:mJ:ationaJ,a $tire. ('Îi Bela Knn s'a refu
giat ŢIe terirorul României. nnde a ,şi luat oon
ta/et.nl cu comuni~tii refugi'3t.i aci. 

Ziarul afirmă, ('ă B. Ku.n a fostarestlat de 
către autorităti1e româneşti, 

Il. u ..... ..., 
Cum se înfăpfueşfe 

. împroprietărirea în Ardeal. 
lllU}T;:mă în 'l.HilllIh'ara amlllli ~{~estui,a Iau tfo.",f 
, .1 \.AP! lut,ti[\» .. ", ,. 1 "'''''O ~t' .' 

., ~' ')' ~ ~.~ n 1.-.'" '" e'll] Cat) 
,de fan1l11e, CIUMa ll~ an înr;ipRl'ţit tn ',e e imll '!I~ 
j lIg'ăre. Şi cu prilej nI a('e"tOl' limproŢlriet,ăriri s'a 
aratat Id<t'eptatf'a Românului în sat.ele unde SU11t 

şi ţărani lmgu,t-î. al(l("Ştia şi-au -ell1pătat part.ea lOr 
idreaptă ca şi Ramânii. . 

~~şa de pildă în Sân-~fibaill1 de &11,,,, jnrletnl 
Mnn.l;.~-Turd.a', au fost împropl'ietărit.i. 14 1'omfuni 
-:'oi 10 unguri, Î,aw în Sân-Mihainl -<.l'e jo.s 88 rle 
R{~m~u~ şi ~9 Unguri. Mil)'o('ătoarea fost î!rr:1pro
!p'rlet.arll'ea 111 sat,ul lmgUl"('iOC M!\Jdefă1ău. ~[oRia 
era a unui. maro b<JCr nngur, 'Oare nu III 'vrut 'să 
I'ămână tSnh stăpânirea l'(~mil.n€'afl{'ă şi a fugit. in 
l.! ll:J.tfl rin. Pe alCeastă illl(JŞie 'au f()st ÎIThproprieta
l~ltl tăranii unguri. cari nu 3!\'cau de loc pă:mcînt. 
l'â'lld s~an văzut şi ei &tăŢlâui au căzut în !?C

nunehi .,i mlll~urn'iThd lui Du,m~lezÂ"u, allb~n;,tt
vântat venirea stăpÎillirii româneşti. 

_b •• .n 
'" Ce se În1âmpUi ta Şiria, 

AJm dat o notită În să.miilmâna trecută despre 
arestările ce s'au Qpera,tla Şiria, fruntaşă comu
l~ă din Podgor'i. Arestatii in număr de şas-e. ş.i 
anume Miron Avritmut. Augustin Her'ţjt:. Otto ~i 
Rcmus Vancu. Gcor~e Crâst şi Cornel Magyar, 
sunt toti' studenţi un',versitari. băştinaşi din a.::ca 
comună. Bi sunt Îll',rinuiti de a fi liPit pe Ziduri 
aHşe a'ntisemjte şi fasciste. şi astte1au Îndemnat 
poplb1ati'a .\arevo\tă. Asu'Pra vinovMiei lOr îns~ 
nu s'au :prodtls până acum dovezi Sigure. JanJar~ 
meria, după Ce i-a retinut 3 zlÎ),e la ŞLria i-a înain
fat Darl:::hott~l'ui local. care însă şi-a declinat COit]

pcfnta, deoarete faptul comis in zonă d.e război. 

întră În competenta COllsj,lju!ui de Război. -

Păr~ntili studenţilor, Îngrijorati, aşteaptă aCllJll 

să va,d{t dacă copiii lor VOr fi pUŞi în libertat,e, 
sau VQr fi d-ati 1!1 j,udecata ConsiliulUi de Război. 

Dat f~ind faptul, dl cei arestati sunt hine cu
noscuti, atât în comună şi în orasul nostru, are·-
starea, lor a produs o impresie profundă. I<P. 1 

toat~1 \l~mea. şi fiind indicii că moartea. nil şi-ar 
fi OJ:ut-o s:ngur, - se vorheşte de crimă, de 
Care nu ar fi stră.ini cei din casă. 

mm:trie Morar, era în continuă oeartă cu 
tatăl său. din ca.UZa maimcj sale vitrel1:e. 1n mal 
muMe rânduri tată'l",,:cbmei l-a somat să plece 
din casă, dar ac.')sta refuza, tatăl nevoind a-i da 
partea ce i-se 'Cuvenea. 

In ziu.a mortii chiar aVU loc un violent schimb 
de v·urbe şi de atacuri din partea tatălu,;' la aure-
sa f:ului său. 

Cearta, sfârş.ită când mama vl'tregă intrase 
tocmai în curte. a văzut tânărttI atârnat de un 
Cui. într'o poziţie cu picioarele atingând prrmântul. 

Date Wnd Împrejurările mj&teTioase ale .lc.e
stuj !Caz, 'Parohu:\ a dispus exhumarea vîctireei. 
si În acelaş timp rudele au ceru: IJ ancheta minu
t~oajsă care să HbmUrcas.că dacă nu e la mHloc 
vre-o crimă. ' R p. 

... "·S c~"a 

Descoperirea un8i vaste organizatii 
de contrabandişti, spioni si falsificatori 

Timişoara, 14 Iulie. 

S!g'·uranţa localrl a reuşit să dea de urmele 
unei vaste org'anizatii de contralland ţşti spion1 
si f,;lllsificatoTi, 

La nej.fll'stoful Kald1Qr, din locaFtate, s'au gă-, 
",it ~j}roape 200 mii de timhre fa1se de ale R.. M. 
S. dca.selll't:'Jl\;u v' 1", "[!~t1tuLElwher. 

Luati de scurt, au denuntat 'P~carTTe 
p[OCurall aceste tltmbre falşe. Sunt indivizii L04 
we/liStein Si Na,das, cari pr:n individul Drăghici 
Zoltan lucrau cu întinse ra:mificatii. 

ContrahandisNi făceau naveta între Româ. 
nia, Ungaria şi Jugoslavra, trecand peste front:e
ră Imii cl,e l1:âşte şi~iiini şi a1dudnd in ta'ră zilnic 
cărţi de joc, tidyi trahuce. foiţă de ti gări, timbre 
falşe si alteJ lu'Cru1ri Qprite· 

un· ..... ..... , ., ... I .. ,. Ar .l 

Călduri ucigaşe în terile apusene 
ANVER,s. - Că!Jdu;ra 13, prae1'us Ulll ~ect ciiUl< 

dllt la Anjon. Pe linia Anvera-Parie, lângă gara. 
Refliers, diJnainţ,ea lini~lor .a fost f8.tât .de mare 
Încât trecerea, trel1ulu~ a devenit ilmPOsibi~ă. 

Trenul s'a OPrit până ce linia a j)Utut fi re-
parată. ' 

EXipre,.q<;uI care plecase spre Po.rt-d'Atelter a 
deraiat la Mţ;isnay. U11 împ;c:g.a.t a fost omorît 
şi doi g'rav răn'ti. Accidentu~ se datorează dis 
1ctării HIli-ilor din cauza că'ldurii. 

• 
PAI<IS. - ValuTile de căldură ce s'au abătut 

a;,:Ulpr'a P.arisllhll au făl:::ut câttWa victime. Mal 
muHe persoane art1 fost l<Wite de congestie înee· 
tând din vi-aţă. ' 

La Lor::':'a căldur'~e au făcut n~aLSe vi<::~ 
time. 
După ştiri din Amsterdam in Olarr<ia numl1n1i 

deceseloţ cauzate de dl!l,duni s'.' urcă la 60. ...... ~.$ ... JOI CJ. $ •• .... .. 

Cetifi 
şi răspândifi 
"T~BUNA ARADULUI~ 
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Telegrame. 
Când sr l'a face /"('nulllil'l'ef!- gtlrel'lwlui'! 

BUCUREŞTf. - In oonfonmitate ('u Idi1folPll
l.iţiile Constittlţiei, de.'<chi,derea l'arllumentu\nÎ. 
va avea. loc în ziua de '15 OctJJmvrie 

Conferenţ-a J.l ieei Illţelege.ri. 

Vă sculurati de nU 
Veşnicele unde 
Cu cari împodohit i 

Munţ'i dcsrobiti 
Spre înaHuri.,. 

şt"u unde 

Sion dep{lJiarea voastră 
-- Mar"ine cu moartea alb;lstr:'l 
Şi cu Jlemurirea - in<:hidet; 
C:t într'un, ,pumn. un plins 
Ce oamenilOr 

INF.ORMAŢIUNI. 

Traduceri din româneş1e, 
TradllccriJe din româl1e~te în ungUreşte Încep să 

~e Înmultească. In fruntea traducătorHor in Ul1\.:ureşte 

stă. hir,i inJoialil. poetul Z~1tăT1 Frall)'o. Cai~e ·l.H<!'pară 
în U!Hwrcsle o antologie a poeziei rcmâncşti de astazi. 

Ziarul .. Ara<.li Hirlap" de Duminecă aduce trei 
poezii din această antologie: .,0 e s măr It i Il i t ţ" de 
NichHor Crainic, "O () r U Il ti 1" de. Lucian Bla~a şi 
,·S c ris o arc" de Adr'an Maniu. 

D. Zoltan F,'anyo mai pregăteşte tin vclunl de 

BUeUHEşTI. - Coniferenţa Mieei r n tele
gen-i delll. Sinaia va. IITI-ecpe la 29 Iulie crt. ~i va i 

tine trei zile, l,a couferenţă 'Vor partik:'ÎlPG. Rx)- e 
miinia, CchQ&1ov3t>ia şi ,T'llgj""layia 'prim mini,';l'tri I 
do externe re:o.pet.ivi. R~prezen t,anţii Greeiei ~i I . 
Polonie.i nn vor leua parte 1a .al0OO~tă ronferenţ.ii. 1 

Explozir, pe un rnJlor. I 

Din .~ând nizuitor 
.L'aţi strâns. -

Şi sunteti moi, 
Ş' sun te ti triste .. , 
Vă doare pOate de no': 
Frumoasa-ne pove.stl\': 

Şilit1tLinef~ \1' ('·u -alţii, 'Boui 
p'ovesti tori, 

poezii de M. Eminescu şi-o antologie a jXletilor nouă 

români, in nemteste.' 
• Li! alt tradllc;ttor de talent, d. Teooer feketc cOflti
nll:\ tradm:crile 11cntr1l alcătuirea unei antoLo~d a poe
ziei erolict~ rrH11âneşti pe care o va tip!iri in curână, 

Dsa a puhlicat În numarul de Dum;necă al lui "Aradi 
Kiizliiny" f) poezie a tânal"ulu l poet ie~an AI. A, Philip
pide. 

IHL\ TI.A, - El'i noruptea pe va~nl "Valenti- I TIBERIU ymA.. 
na" ,,'a întâmeplat o llllal'eeX'l,l{)l~ie J-e straiclă pe! - Cilitorii noştri sunt. ill.~isleltt. ruoaţi .~ă .<re., 
6md ~e\afla lin N!rtn\ Brăila. EX'[11')Zj·a.a JO;;t ............... $l tA ., ... '" .. :PIa· "e" •• ' \ ]" qră/Jcasf(l Cl/. ae7, illlrca 1Tsta.nfelor d(' aboHfI:ll1(!nf. 

foarte putE'rnidi. în('ltt lJl]{'ăti (li1\ cazan ali {Oi't Exhumarea eroilor francezi Lrt caz confl'rlr. 'nr wdrm siliţi $ă 7e sislăm tri 
,lI:!'II11C'ate p(\ \'a;;ele ,din l1 i)rt,priK'inu;'mrl pug'uU)O (.&l·n' Lt'poval ' f mif('reu. zi'H'ului., i.nfiillt~~t fi .qw"ţÎllId ('1/ a/âll'n 
f'llOl·m(". Se înrep;istl'ează fii l1'Ulmeroa~e \"Î(·ti:me.l I jertfe. 
ollwncşti. Pa~llbele ISnnt pe-",te 3 Imilioilll1e lei. ! P 71' l 1 ! In anul 1919 când Bana.tul a fost sub oc:.JI)a- l li) 11"'11, nostl'lI tre mc săîntr:Tf'~I'fJiî l'o.<du7 

.tl"l'.~fal'('{j fI 08 f().~fi ofifl'l'i (WSfl'o-ungol'i 7" ! tiunea francez;l, doi soldatL fî'ancezi au fost im- I toW; Z;(l1' românesc in O/·a.~uŢ aeexfa de frO"/l,tinii 
Belgrad, I puşca ti în comuna Soi1muş de af"illlata rosie C:'re I {li S<l 1/(> iiM fot sprijinuL fnHp.$te ş·i la tim,p . 

. BRT.GRA D. _. Aut~)I:itiiţ.ile p<)litic;neşti rl(>! Se rcfll~(aSe d:naintca armatei romane. Cadavre- t: • A D?tHNJ8TH.1'f1A. 
an au arbt'at ;)8 foşti ()fiterl a1Ist.ro-l1np:ari, înt.re i le celor doi eroi - unul locotenentul TUţfn, cela" 1 
eari. ~j poe; ~ost~l1 :olonel Hart€'nir''', ln~intele \1alt un soldat necUllostut din Îndepărtatele cGlo- j ( - ,II,. t\'pii:rntÎn otlrlit\lIl'a .,Cal't.(\1l R,~mâ;n .. a!1(·ă" 
~ll1el Ol"g-anMatN1ll1 S{'lCl"r-te. An('heta a stabilit, 't"'ă . ni! ale franţei - au fost Înmormântati În Lipova i . ·1111().~til1~(> fo7f),~if()(lr(', ~erî,1l C. fir. 11-12: ,.An. 
fl)~ti i orfiterÎ an'4'111 st,râ 11 >le ](>.gătl11'i ('11 or,garo iza- În pămân tul nostru strămoşct"c. dCDa rte de v~ira t drei ,)'rr,qllr1f1" şi rond /lrâ/ori i "A .<toci (Iti /1 n;·i Tl'at!-
tia maghiară iredentistă .. Ungurii cari ><C deş- lor părilltească, N'a,u avut la îmmormântare nici f ·~il1'fw(,·' 18i)1-1f122 'fIe 1. L1l!Ţ1>.'l!;- :p1"(,fe"or wni,,'cr-
teaptă" ,din Bn(hup~t.a. părinţi. n'o' frati, ni..:! rudenii care &1: fi scZUdat I Olitar. Pl't'ţul lei 6. ne nlTlZal'e la pl"ill('~palpl{' li. 

ţ În l.lcrime trup,urile lor re.ci întepenit"'. Totuşi t: hriîrii <1i11 tară. ". ' 
D. V. BI'ătianu 1f1 rl. M illr/'nnrl. I···t t d f t' .... , 

1
1101 Il am U1 a e. br~ ,eli noştri. ;::. a găsit ~h'ar t '1 D' t' C'~ 'r~ V'" f'l' ~ d ~ 

P~\RT8. _ Af>tiîzi,d, ,rm€-rand, fll"c"\-;,ec1i,nte1{'. cine să t:nrllocul !'u It1iOr.lor; - Dşoara Lygi! - I'n P:1l"PR '~"U(' .... ~ !lralştl .1.\ala f'l'ai H 
l'opnhhcei fmneeze, a ,primit în audienţă pe dl Il BCl:u ~u un adevărat suflet de soră a înuijjt de II ,d€'h :rln a .ba:{~nesă H"l"Îcnse PO:P'1). lll'e'hÎ,o€'nta Il

Y. BI'ătiann, mini~t'Nti de finante al.Hmmîniei, mormantul frah10r erOI -P{tnă în ultimul moment. {'oC'St~n ~letaţl, anul ,a<'esta s'an dat. f1!Ţirorup.e 100 
când. ClI mar.e durere a trebuit să se despartă 1 ca~'tl e}(wel()r <Ş~ ele~'ilor 8âr~ui.tori, ca Ipremii nl'-

Ai'I'.~trrrea lui CrÎsfc,<:cu. de el. .. . I mal~)arelor ~oh: ~.liOO\11 MOlOO N,ioOOal'ă, li<.'>Cul de 
RF(TREŞTI, _ Crj:::t&.<cu. {'tll1{~('Ilt.nl "eJ [n 13 Iulie 1n aJunul marei sărbători nationale 1 {de Elena Gh. Rllrt'a; ~-oala nonmală ,de 'înrv~qa· 

('")Il\'Il11i8t l'omi'm, a fo",t f11'('4at. a~tăzi. Dân.sul ('"~te franceze. anivcr'.sarca cilderei B2lstil"tel' dela 1 ~ ! t()are, Şcoa\.a.ţll'of(\.'lională de ;fete, ŞooallR com.:\'-
implicat în chestia rnspân,rljrei volantelor oomu- 1t~1ie 17H9 !11t~ea5!:a nnastra comună <\. fost în ~::ir 'lll.'ill hî,. I)~'i')lla rh~ artc şi me;.erii, Şooal.a :Sk ueeniee 
ui.~re, pc tCJui a.utoritătile. p<'llitieneşti le.a 1{1~S<'()- batoare. Capltan'ul 1. Iorga Si med'clll a~istent mduRtnale. 
'Perit .în zil€le t,r.ecute. 1. col. Teodor 10'rga din nmisoara au venit În t In Hl'IT.Ia atât.or fa!pte {r:n.moase, săvâl'site Ide llr 

Rpl'ăr8nrilr PmlvluÎ. 

CER', A rTT. - "Eri apele- PrntnJn i iaU CI'O,,

cnt rep~de şi au imlll1ldat satele şi 8îim~inăturil'3 
d î n a,propiere. l~qlf'le IC'resc 'mel'f'U, ln('ât 'J'OP.l11a
tia "e re-tngi'ază ('11:ceea ee poate pe c1ealurjlef]in 
ÎI!nPl"cj llil'j lIl'(l". Pavgl1hele~nnt enorme. 

D. Benrş 't'U l}pni la BU,("MreştÎ, 

BUCUREŞTI. - P.entnl ziua -ele 28 1. ert. 
3.f' a.~teapt.ă 3ie·i so."ireu dJlni Ben~,m:înistrul (le 
exteme oehOf:lova.c, Călătoria Idflale este în legă· 
tura. cu oon.ferenţ.a Mieei Intelegeri 'ee va .a:~·en 
10c lil Sinaia, 

Ciocm'ri şi lupte de !'Itra.dă în Miinc1rel1. 

MUNCHEN. -- După întrunirea de eri a. 
ll<l.ţionalişrilor, la care a vorbit ,şi ,rll Hiitlel', şe
ful 'parti,dului. o vio1entă cioenire s'a dat int.re 
poliţie -şi aderenţii 1C1'I1.tcei ,dtl'ble. ~LlJnif('"tanţii 
uesuipnnârudu-I'!eoomaţiunei de a ret.l"np;e dra:re
luI ne-gru, poli ţ.i a a sad:t t !nu!l tim ea.. DIl91 il. () 
luptă de st,r.a:dă, e.u·e a durat eâteva oro. mlwi
f('i;,tanţii a-l1 .fOFt re.spiuşi. De ambele ,păl'ţ.i sunt 
nU1lI8t'oşi răniti grav. 

..... 1, "' ...... FI .... "'/It .. 1IfIA n ....... 
Organizarea industriei casnice. 

''Micisterul la"einid~lstri.e ,';li~merţ ll. anunţat 
că va înJeepe în ICllirWnld oa(~ţ.inne intensă ipentn\ 
dos\-oharen, şi în.o1"'llrmaT(~a im:lnst.rieî c.llsni'ete, 'IX' 
() cale mai core:-"Punzătoare ICminţ.elor ,artistice. 

In v{lde.rea lliOea8ta~ .dil'ecţium.ea respectivă {lill 
Ulin isteLr ~i-a fix-at in Iprim,u 1 'Plan .al rpragtt!l,ml1-
1ui;;ău (le 1uetu,n,t1mUtoareloli 'pnUl<'t.e: 

O st,at.ist.~M 'p1'ooisă şi oomplectă a tuturor 
şcoa1e1or !şi atelierel()l' sau ,întrewil1'DtC1"ilor ,de in
dustrie: casnică. 

Strângerea tuJuror .aoostOl' ol·.g.an iz.ati-uni ]fi

t.r'o lalSOCi'aţie generală; 
,JwtocID,irea 11'lwi Rlll.l'e ,al,bmu cu inlodel-e de 

'Pl'\.Jduse de a.rtă casnidî. crurat lI'()mâ.ueşti. 

domu~a no~str~. pcntr~~ .~L1'.area măsurilor nece- j {'.e8t~t~ d03111mă, ,,:oi :nc. h;t.rebăm I~~te ~lferin.t<', 
sare 111 v.e(Lrea exhum.tfl.. nu .s ~101·pnt.ea ahna ,~l I('atebukmrll nn S'lfllr rn 

. De d;mir~eată osemintele au fost transPOrtate în >suflctdc «elo.r ,desnlîklăj.rtlliti ,daC'ă ;:;'ar ;mai ?:ă,~î 
la morga sj)lta,luluÎ comunal din io;:. Dupa Tt'as~i câteY!l sulf'lete cari fl.ă ip-riroaŢlă rostul 'vremurilor 
la ora 2 clopot'ele tuturor biEericiJ0r au anunţc!t ('are ineet.nl cu în('{ltul ~imtim eum ne eO'pl!:'lŞeSJ'. 
uurcn.>J",ă dl!..'.1părtirc de fraţjjlJu$tri. Pr:;otul Dă- '. 
bău a săvtlrsit prohodul după r"~l bisqi'::l gr., - Candidatii pe:ntru 'un loc în comitetul de 
or,~ chmă . care &. rostit o fntn:oa,să cuvânta[c Au c[))ldllcere al baroului din localitate. -dnîi dr. Vie-
mat vorbIt In hnba ~cnnana protopresbi:erul ta,- Hotăran Şi dr. Cornel Iancu. retrădndu-s: 
rom, cat. liold Adam şi preolul reformat lcn-i candidaturile. alegerile de balotaj fixat~ pe ziua 
gyel in limba maghiară, I de 15 Iulie nu s'a tinut. ' 

Rupă terminar,0a cuvântărilor s'crjele au fost ~ _::- ~·.'~t 
t

' 1 f b - .. ~ >-u -".. '''7_',' t - .. -sui e In cartI une rl1 Care urmat de Un nl11n/,;r0<; ~ .~ - - ..... ~.-
public a 111atdruiillul SPre F;ara Radna. In 5pr;'i Teatrul de vară. 

",')19 •• 

tre; !eC01notivc :Hl primit prLn lUlH~i şuerături tris- - RepertOriul siptămânif.-
tUl convoi, Dl~P,ă asezar'Ea sicridor in vagonu1 Reprezentatii cei mai autorizaţi ai cabaretu-
mortuar d. Selege-an - directorul scoalei de co· lui modern, au venit l:a Arad pentru a delecta 
lIl1et - â tinut o frumoasă Cl1vânra re de de~pă r' pubFcul llOstru, cu cele mai reuşite bucă(i. Ileana 
tire. a vorbit Şi preotul jzradit Strausmann În Ki)keny. cu umornl său sănătos, Gjza Meszaro.s 
Hmba franceză, La ora 3.45 trenul mortuar a pkprln ~ratia sa. N,;t\ly Szw,:.s, cu temperamenh~l 
cat sPre Timişn3rn, tinde in zi t1 a de 14 Jure a a- săn şi c.lramaticul l~udolf liarsanYi şi I-osii Gond2. 
vut loc înmormântnrea, La p.lecarea trenului din im~un cu arta lor de o valoane superioară. 
l/::1rrt mU7.ica pompier'lnr din UpGva ;t, Înton'n.t un .. ..,... ,ca .. ars an ,... as ee 
fmn de despărtire, AURFL SUC!l3, 

- ...... • • ....,l1li .... 
Listă de subscripţie . 

pentru un tânăr "i foarte fa7enta.t sculptor ro
mâ n ardf<letJn. carq d&e,~te să~şi. crmtinu,e stuJi ilp 
fnfrerupfe elin ca1lZa lipsei de. mijloace. 

'Fnl('ffin repel la ,pltbli~ul romll11c:;::c,să. spTi.iinc 
~n obnlu-i a'r~t talent în ,plină înf11Jrî'l'e· 

Sumele ;;e 'VQr trim,i.tc Rcda"'t,iei Illua)l,tre. 
Până acum ampl'imit ul'mătoa.rele sume: 

Reda!'ţia "Tribuna A t'adutllli" J,ei 5nO.-
Dl dr, lua'l' Groza. d~"p:utat, Lei 100.-
fli Mihail C'mrriţ;-Th"ţ'i:mu Lei 100,-
Bal'on Aure1 POIp ~i 100.-
Laznr Pall('u (Pfineota) 1000.-

Bursa. 
ZOR ICtI. de<sahiderca: - Berlin 2.15, ~ew

Yo~ 573. Londra 26.35, Paris 3..'380, MiJlano ~4Q,1, 
Ppaga 1720, Budapesta 650. Belgrad 620, Bui:.u· 
reşti 300. VarSovia 48, Viena 8075. 

BUCURESTI. Închrderea. - Plăti. - ParS 
1148, Bcrl~n 975, Londra 900, NewY'ork 19750, Mi- /' 
lano 850. Zilrieh 3425, Viena 2825, Praga 5%, B,;
dapcsta 2?O. 

\~I~UTf:: napoleon 7,10-740, marca 13-i5, 
leva 175-200. lira turcă 125~t.10, pfuntul englez 
905--·910. francu·l franoez 124Q-..12S0, f.ranclll c.l
vcti;;,n 35-36, 'lira 880~890, drahma, 500--525, di· 
narul 220-··2.10. doHarul 205-210, ma]i;;;u po:.onă 
2-1-25, cor. atNriacrl 2950·-3050. cor. ma~hlată 
HiO~-170, 5;ocol111 590-600, 

T:r '1Ir101' P'()spons(ll)i1: IOAN nDfJTRIU. 
Cewluraf; NICIUN. 

j 
l 
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•••••••• a •••••• a ••••••••• a •••••• aaa~ • • : Fabrica de Impleliturl $1 Iri- : 
: cotage din Brad S, 1. : 
;; CAPITAL SOCIAl,: 15,000.000 T,el. : 

: LucreazA 1n ('e]e lilal moderne culori ton te atU- : 
J: wl!'le de tricot~j, CI\: Articole de sport din 11111j1, • 
: si mătasă. Articole de rantasil'. Cra,-atl', f;iorapj, : 
.:: Broboade şi vătellnă de primă calitate. :: a 
• • ..............••...•.•......••••••• ~ 

i 1 BUl a".. &*H 

Industria fellllă Ilrădana ~ 
:: Societate Inonima S. 1. :: ' . ~ 

filatura de bumbac ' . .ei fer • .e, Tesetorie de bumbac 1" • .e, ~ .. 
.el Ilbitură :: Vopsătorie f • 
.el '. "DRESA TELEORAflCA: TE X T I L A RAD. 

Telelol 158. Telefon 158. 

Exerutorul judecătoresc reg-esc ArRd. 

No. G. 647/11-1923. 

Publicaţiune de Iicjtaţie. 

Pe baza decisulul al Judecăt01iei de 0:01 
Arad No. de mai SUSt haine femeeşti şi alte 
obiecte pretuite suma de Lei 8650, cuprinse 
în favorul lui fratii Steiner peniru suma de 
Lei 2890 capital şi accessori. Interese 5% dela 
2 Septemvrie 1921. 

Spese stabilite până fn prezent în suma 
de Lei 592 se vor vinde la licitaţie publică 
fn Arad în Str. Şaguna No. 112 în ziua de 
12 lutle 1923, la orele 5 d. m. 

"TRIBUNA ARADUUT' 

Societate Anon. Ind. Arad. 
.................... am .. .a ... 

A LA MUNCHEN. 
Prin depozit În Irad: la firma 

alexandru Reusz 

llarti, 17 h11ie lH23. 

soc. comercială şi industrială pe acţiuni 
Arad, But Rea. Ferdinand 1. No. 24 

in ca.se proprii. 

No. Telefon 304. No. Telefon 304. 

Capital soc. deplm vărsat L 1500,000 

0Ji'il!l te. m 

Se OCUDă cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. - Are în 
permanentă în depoziteIe proprii 
colonialet textile, spirt şi spirtuoase 
-M a ;*71 , 4 

Prfrneşte depuneri spre fruc
tifical e, :: Dcorda Imprumu

turi pe mărfuri In gaj~ 
•• a_a _JU 2118 __ 1& • 

. 

• 

O RUGABEI B,lt,găm pe onQr. Cetitorl Aceasta licitatie se va ţinea şi in favorul 
lui Alexandru Lissem pentru suma de Lei 
1588-73 şi acces. ... 

Instala1iunHe cefe mai moderne: ca că in t~)ate Qoo*iite cum,părăr-t se re-

Arad, Ia 29 Iunie 1923. 
:: răcorifor $i fabrică de ghiata. :: I tere la anunţu:'il6 publicate ,,~ citite în 

illi!&! W __ !IiiB4~......ws&H I "T.lUBDNA .ÂRADULT)I.u~ 

Gh. Ciupuliga, 
exec. jud. rege se . ~mgzm~m!i2~,!!§!~2m!~a ! ~7fi.~~~ii! 

........................ ~..,...ri ..... 

i S, A, Forestiera din lomaş i 
i Ira., Bul. Regele Ferdinand Nu. (22) 4,i 
• Cea 11181 mare Intreprindere fares- i " 
:
• • tiel'li. din .Romănia, atât lemne f'sente i;._ 

- . tari, cât ~l e~ente moi. FerestraIe f 
: (\11 ahurl in fffllasl.Fereslrău, Sah- ~ ~ t Dlare·}'ert'strău şi Homorod-Cohalm.: ~1 

i Expl.oalărl de păd~ri in. t~ate regIunile 1 ţ~ 
:: TranSllvaOlel. :: 1 ~J --............... - ~ 

ii~iiio5ii~m5iiimo 1~"~.·.-1 
CeHţi şI. "dslJândiţi ziar'uZ 1,TRIBUNA 

ARAD D LUZ 1" 

mmm22m2mm222!mmmm! 

Arhitect Dlexandru Graf 

" 
"BANCA 'CENTR"ALA " 
-. •• pentru Industrie şi Comerţ s. A. CLUJ •• •• 

Bancă autonzată de a face operaţii de devize. 
Capita ..... l de acţ.ii II Fondupl, de pezepyă 

L &0,000.000 depl. vă.....' Lei ~6,OOO.OOO 

CEA~ MAT MARE BA NeA. ARDELEANA.! 

Sucursala: ARA D 
BUL. REO. FERDINAND Nr.29 
(1 NeA SE L E P R o PRII) 

Ire O magazie proprie cu capacitate 500-1QO vagoane. 
"Telefon No. 860 ,1 330. Telefon No. 860 ,1 330. 
Se ocupa cu tol felul de operatii de bancă. finansează fntreprinderi comerciale şi 

industriale, desface in mare tot ielul de mătfuri; face afaceri de import
export fn mare, dă avansuri pe mărfuri, pe cari le înma~azinează in 
depozitele proprii. €.umpără şi vinde yalule şi face operaţiI ae devÎze. 

Primeşte depozite spre fructificare. pentru cari pe lângă, că oferă o garantie a~so-
antre"renor intreprinde 'totfelul de lută, plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 -61/2%) plătind 

. în plus din al său şi impozitul câlre stat. 
construcţii noi şi repăJi de căşi şi Banca Centrala dIn Cluj a înfiinţat cea mai mare şi modernă fabrică de Sârmă 
dependinţe, apaductet canaJizări etc. I şi cuie şi de sticlă îotreagă România-Mare şi multe alte întreprinderi 
;; ~u preţuri modeste :: industriale şi comerciale. . 

Ire Sucllrsale: în Arad, Alba Iulia. Bistrita, Hateg, Oradea-mare, Sibiu şi Turda 

arad, Str. 10&11 Ca!vIn 12. '1· . ~iar .. d,!:a~i~d~~~~. ~e T~~;~~~' şi Braşov şi În to.te "entrele Eomer-

.... ;l'!!f~~~ .. ~~~),".~~~~~ -, --':7rM~~""" '~T-.i~~ ... ~~~--;'-~~~~~~~~fI!"!'; 
,~~~P',,~JJI;-~~ţ:',;~~~~~~ I ~~,;~~~~~ţ~ft~~..(~~.J~~~~:(i..~$"~~,;it:~l6'. 

---..:.--' .-
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