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Aradul pentru Avram Iancu: 
- Serbarile de Ieri şi azi În amintirea Craiului 

Munţlior. -
"Eri. Sîmtl)J Uî. şi azi, nun lillP('.ă, __ \ rad II! 

rOill[IlH';")C, .\l"acluI aCf~sta rom[lflf'Sl'C<ll'e a 

fost mult -- şi \-,1 trebui să fir~ şi mai 
mult sărhMo['r\~te sufld1l1 ,l('p!ui" {',lt'P " 

fOS!i /1 eram lal/I'n - SiIllbo,.\u1 ('(~j mai 
8tr{dncLL <lI ('lll'ajldlli rOlll[Ul0t.';(' şi-al PlH'J'

i2,il'l îflt~{\p;lţirwt!' în I')'llllt 1'0011'<1:'11 <lt!'l!' 

~o,lstrc sforţări spre rlc'sl'obirc. 
Avram Iancu! ... Şi se dqtf'Jpt;. dp-o

dat~t aduc!'rile-anlilllf', din citl'ţi d(l 111ll1,i, 
eitibn IW eari aHlţi tlnlrlrni s',tn ,sin 11, it, 
rJ't',~riÎlld ~-- ,şi ,dc PE' 'pi<>[l\f'.C' hnz{' hiîtnÎ;n'· ... 

.\ \Tillî1 LlJ1cu, om dilllr'o hllcntă. l1{I,..;cni 

11,'111 I'n lnpto Illa)'i şi lwntru mari df':m;t
clejdi. Frumos la tnlp şi fl'll11l1)s ln :'i\lf!pt '.' 
.\ 'fost. nilis~nt S;t A-Olllancl('". ('!'('S('l1f in 
11 11111\ i, fan' ca st(tlll'ilf'.,. gata Înh)(tldp,mnn 
d(. sa("l"ifi\~ii IH'ntm altii .... 

E\'pn.Îlllf'llU'II' l'au isbit, f, )rmid;l hil ŞI 
ran s,lruhit. .. ~\ fosr er011 "dC'\'i'!l'at, -. Îll

tr'o \Tf'.lllr> ele a,YJ011tnl'ieri... ~\ pmnseut 
Tmpărnţi re mint.., şiaUti.in alţi U;llllelli 

l1l'îţi In ~Hflet. Şi pp,sl p g;llltlld hit drl'pl 
S'iI eol!OI'Lt. ]în,l ptc'a rWUU'1l tohlc;nma. 

.\ rosi!. sdmhit - (br [apta hli ]j('-U 

impins yijc~]io" spre: nlpC'l'j C!(' lHllturi._ X 
fiicllt ea un popor Înh'('g sil (')'pndil tare În 
c0e,I('(' ('1 Însllşi poat0 llU 11l:l i l~r('d0'1. .. 

Cll1jnl românesc nu pteate rnnh .ii "~I 1'

tl'l'!liz;; figura pf' sl},'!nl unui frtlll10S lllW 

llllmC'nL Ya. fi un g(>,.;t <1"'-0 dl'l'<lptrl )'0('\l-

Fericirea. 
. . ' Tmpăr,atnll ,avea tŞootpte "100101'1-

. Şi Îln1lpă-rat!l1\l era bătra'o j atâ.t d~ uăltl':lll, di 
;;l)unoonele îi ciild~au ca o ipânzR 'Pe (1Chi; atât .de 
hă.trilm, .cii frlln tBa 'Privea ,în iPămiin/t sutb grt:-utla.~ 
t.ea tC'fll·oa.nci; l3liâ,t ,de hătl'âm, ><>ă 'mâinjle ,armâl1două 
nu .mali ţineau scept.rul î.ffil)ăriite~; frtUt de bă
trân, (',ă ba.r<ha îi ,ar.aperi1a tll'U'I1ni111 1('[\ o fl'n.mură 
lllbăresfil18.,tii de Vâllt. 

• 
Şi ~ml)Nrăţiaîşi tde;:!fă.'Rur-a hot.arele, {le jm 

improjnr a.tiit d(~ clepllirt-c, '('-ii 80arelc n'apune..'l ni
('ioel,atit >acrillO. Şi totuf;\i (de .ani ldle zile 'nici l.m stri
găt ido bUlCurie mi RtrlJ,hătHli!1C U11llnLr o sin.gură dat.îi 
irrupăirăţia, m.r viaţa (',111'gca tristă şi m.epwsăltoal'c, 
aşa 1C11rrll n.IUfina i yiata ş.t ic să {3111\~ii tll"l>fltă şi l1{>pă.
fllHoare. ... 

tl j)~l i llţ (1 ])('11.( l'll S II Jlell li ace' Iti i<l (',In' t Il ,li 
1\J II It !lcw;!t ()!' i r,-l re a It CI nh' I ('an 11 C-it lwtll',

zic .·,lIpit Sfll'P dC.-il'llbiJ't'. 

Y<I fi apoi şi-un Jndplllll ... 

.\l',ulu i j'()lllrUWSC pl'ill s;lr!ti!t()<ll'('\l d .. 
eri şi Jl' ;Iz.i îşi triilliu' Ilhnlul "rUj ·1)4'1111'1l 
!TIOllllfiltn(u[ moHcllli erou :;:e se va ridic~, 
('I'PdH'lI\. 1I11 p(\~le nlldt în Ilin!.a "nirii din 
('lujlll )'1l!il;Îlll'S\'. din Clujlll \-iito(1r0!l)r 

nO,lstJ'(' hirlli,nţe c1l'ltllt',\le. 

_Itla ... , .-.:m ••• ,/IAd .......... , •• 
Amintiri despre Avram Iancu 

r\lmintirile din acest articol 111; le-a imp:lrt<i
!)[t un bun prieten, fruntas în Mtlnţ:i Ar)llS~:li, 
Înrudit 01 Avram 1 all<C ll. Cum nu mi-a îns;~hlui, 
sti-i publi':; num(~le, ~dlj:<.emnatul, (ne siî deeJa"re 
.;{i n'are uc~h meritul de a fi transcris - aceste 
ami:niri· 

DrN COPILĂRIA .un 
AVRAM IANCU. 

Tnailite ;,le IS4k comunele din Muntii APllS21:Î 
aveau numa"; (rei şcoaje Primare -- .scoale edlfi
eate din ordinUl împtira:ului Ios'f 11 doilea -- la 
Bucillim-Sat Albac şi Vidra, de jos. Cum poporL!1 
era dori tur de carte. s'au 1I1fiintat mai mlll:"! 
şC(}!i '21and,~'Stinc, între cari· cea rh;lÎ vestHâ e;;], 
cea d(n Ne·ana. dc:;d!is;i în ca':'a !ui Ionuţ Can
<.11'00, mO$lll IUti Jancu. Aid a urmat $Coala, Joi 
arlj, m~cutllJ A''':''llTlmt. ujmind \pc .oti cu 6i.S1PU~1-
sudle ce le-a dat fa examen. Fruntaşii cari erall 
(le fată, l-au dhstlt cu câte un gal:1in. Ian:~u fiU 
voia să PrimeGsdi l\a, Început; Pe urmă :t :cl::tt 
g-albinii Si i-a strccur'at în buzunarul În:văţătorLl,
lui. spunJnd: "Nu mi-se cuvlnc mie, ei înv~ltăto
ru]ui mcua,ocastă cil1<ste~'. 

... 

~i după {·ll.lt,\-a titll1p hlli,:,t(-'la'''-'l'fi~ă.l'C albă-ci!l 
Il)'ipek JI:lrg {l('<:-ll~hic,*" ;plnt.ia r!eai;olltpra îllt1'JlHl'ăti~~i 
C',fl 111'TIa (leasllpl·a vrilm~111 tntl ni. 

'" 
Delia o Yl'om,e .iw~lt st,rCi1l3 olXl'i'Î tă ilIe rătă~',i r€ 

_. <Jăci .<Xl om oare tllitiî~~oşte nu OOOi;o"t-c măca,r o 
Si'Il.g'uI'ă :dată ? - a ,hătut În lUşa, 11110; ('<~'ibe, 00-
rihul. m:lilŢ))o8t,. Şi bătrân~Jl, Cine 10('Uli3 înăllmtl'll, 
i-a1'ă."puns: ,,{'.niba mea e m.."lIro t'ât l1n sik:ril1!' 

gtreina porni :mai .departe, da,r Idela o vreme 
tnu-l'ită ci'!,' uhowală, hrutll in u,-;.a 'une,i c~nt€'. c;. 
râ n,d l]rlăvost. Şi t,iner-ii. ,oare loouia11 nnă:l1,niJ:l'u . - . ...... ' 
'UlCI TI!U l-i1l11 TlIlSptun.s_ 

At.reina po!'~ni ma.i c1-E!Jlan\t.e. dar rl(>l~l o n'CII1f', 

'\I(lrohită <10 (}l)(JoOOl~lH, hăt,n iar în Il~a llTwi catS(' ce. 
l'âniCla«lăilXl'ilt. Şi Ilmn 1. (711.1'(' locl1j,'!l 'înlillntl"1t: i-a 
l'H'~Pllll": "amlK'nH' de l,hl ii;'lte, .ani ~]'e l'iil0 fllTll 
alm'{!;,atdllpă fericire.'! 

Dar întl·'o zi () Istl'eillii ,a nra'l1t holf1ll'cle ~i ta c<' •• -
<,t,l'Oll1.a Ţ\<11'1l1 ITnalrilc"l)'lwte, daI!' ,(foIla () \TflHW, 

Înl1'f\.t în Îtnllpilll'ăţitC. Şi ni'meni !TIU .şti,a. 'Cil1€- lI'l"fl s-Jill,<;\tti=l <le fJh.""'C.alil. hii.tll Î,n 'Ţ)oana rllmlli JpIa.]alt. ~e-
iltrei'na, şi. ni!meni 'nn ,ştia -de 11allue v€l-l1ea !flItreina. rânlrl ,n:(liîiJXl'."t. Şi ÎlIllpăr:1Jblll, a,nzind <'-it ('.inov~ hat.e, 

Şi straina Il înj(~eput."a l'iită<',eîh~~ă ,della un ,ca- a T''lfl'\llwit ~ă Î:-;e d~a·hj.aa. Şi 'Sltl'cina Il i111tral "i 
pă1 laa1tul aI,împărăţiei.. Împăl'at.ul ,(1 grJiit: .. eine ~t,i iŞÎ d(' nml.e vii ?'" 

Şid'l~pă C"ntVîfl tJi"1l111 Ipa,ltat.ele, po(huil.e işi ('a- 1):11' ~!lr(\ina 11 ',a T;;'~pnill~ 1111 Clljv~nt. 
t~l\'a.l(~l<J, sehintootOiltTIC ,do \x.i!ăţii, ~»rivir,ă t;l'ld~31';\f' \t" ~ J' 

uL ; • "lNl,if'1 1.·mp,u:atl,lIl •• Ş-Hl ('Ih"mat, f(,I(~i;}J\ii~i-,~ !)ll-
Fpro (',ortUl. t ~ f ~·lmPi· !<a "-eU') ~ efllllml_ Şi tDţ.i nnl ,'('1)ilt şi toti ,111 

Şi lC:ltupă câtva ti!mJp ~J'llldinile, eUIOOl'Îte lflc 'Pa- Imtl'phat-o - nn.mfn>Î f('(·iMnl ('el 'nm,i miK' .atil:(~lIt 
p.ărijrÎ1lsunal'ă{'.llJl~şteluwpe,de!(':mtll(\{~llClor. - ,.c'illf' {>~ti!;li dtC l1mlr, vii?" DIl'l' FIl!'~.ina 11'a 

Si dl~pă (;ftt\1U, t~m]1 (',âml)ul'j.lc, pline de grâno, rn"pllTIS nn cu n1nt, 
~ă p~mz.e.nosfiir,şite rllC aII]'. _ At11'n1rj toti nn "f1'ip:nt.~ -~ 1l1l,mni f0ri01'11l 1",.1 

• 

şulu"-miC, ~uh stâlldle numite "Pca:ra A!hf', p')-
prictate a familid Iancu. . 

In ° qXtdc -a acestui teritor, famj]":a Iall'::'U per
mitea tLl?:anllor-corturari din Vidra de sus, Sit ~e 
stabilească. Ti,g-a [tii erau ~esteri mari; ei prove
deau îlltre~ ţinutul cu linguri şi bUde de lemn, 
a,])oi căldiîri , sfrodc1e etc. Cel mai mare meşter 
era Cu1a Surd!llui, Voevodul ţigani1or. Acesta a 
incercat să fac{t VtOare şi violon-ccllo. Cel dfntâi 
vio'lon-cello a fo'st 3'ULlS lLl:l A vr~im'Jt. Acesta. oa 
~ă lllt S11.perc pe parintii să': cu cele dintâi Incer
diri muzicale, şi-a zidit ÎIl "Celar" o co1;b~\, PC' 
,jumiitatc în pământ unde îşi fi'kea ex~rcitWe 
mLlzicale, în t)mpu l liber. Cat'ba a fkut-o cu 
a·jutorul c(miilor, aSLl·pra carnra el avea o putere 
mare. Loctll a fost numit .,Celar·' chiar Jin par
tea lui Iancu. dup,ă coliba săpală În pământ ea o 
pivnită (celad. 

• 
f.r3> vârstnic cu domnul Avrămuţ (POI}OfUII n 

numea, în tot tinutul: domn) - povc$teşte un hă
tn1n - si la stavitla ~:azlln Il1ce~tilor (fambiia 
Tancu) !le sdldam si de două ori la zi. Apa era 
foarlc adâJlcă acolo, ŞL nimeni nu cnteza să se 
Înd'el1iÎrtezc Prea mult de tărm. Odată un baiat 
01 de· 12 ani, cel mai voinic dintre noi, .::a s;i-<;,i 
arate curaiul, s'a a.svârJ!'t în alpa cea adâncă. 
Când am vfîzut;:.ă se cufundă, am înmarmur·( de 
~lr)3,imă. Am alergat la tărm si am Încerl1lt a til):1 
după ajutor· Singur Avrii·l1l!llţ il ,ălmas 1inişU, ln
tinzilnd celui ce se Îneca .prăjina lui Je pC''icuit. 
Şi aşa l-a mfmtuit din volbură, 

Avrll'l!1ut a cre~~ut. de aC'i Înainte, L03r'c mult 
În ochii noştri-

DUPA ADUNARf.A ne pr: CÂMPUL 
Lmf.RT.~ TII. 

nup~i ad1lnarea dela Blaj, A\'fam Iancu '1 pe
trecut, nn hnp, r~tr'JlS la casa părinkasd din 
Vidra de sus, fără să-si dea SC::lTIa de' pr1m€jdia 
ce-l urmăria, la tot pasul. In Abrud !>c fotma~€ 
garda ungurească, a'vJnd. zilnic dcpr:Hdcri de 
arme. Soseşte mai apoi şi o companie uc fFm-

-' -- & a;a 

IHlli IHi<l a tW0nt - ,~'o ~'pi:linznl'il.1l1, cwm stl'ein:a 
e-o \~răjitoare." Şi st.l'('jna 111'" răapu01s l\Wl C1r\';lllt • 

• 
Pe",t.e dileva ziile. Ia nna1'gillOit ora~nlllit 

,S1)ă11Zl11'lJ,toal'ea truia - C\Il o :d1ll1gă neagră - ec·-
1'111 111 Q()1l li pa l' ţi. 

J)al' pe:;te cât.eva zile feciorul 001 mai mi<, de 
îmq)ara,t îm'Pre'llllă cu strei'na (:'ranl ,doparte, foarte 
d~arte. . 

Pesttf' ('{\lWnl, zile li'[\~alt('le, podul'ill8 ŞÎ('(ltCfd.r:l
lele pri\'iră triste şi ll11ni~c 1.il1He O<llmeni . 

Pe.<;te -rât.w.a zille gl'iiklim::'I~ tă:Cl1Tă {'~rt "Hll"te 
mormint.e uitate. 

Pf'~",te (~â t.CWa zi11\' ~Împll ril(' fn,ră }lr~lli7.,e n(i~
fiur~it.e de <'et1nşe. 

Pn,te d.t(:1\-a zile f'/t('flJrm·ilte îmlpill'i'itleiÎ 5:şi 
n('sHşuradl 'Pânwle - hmdatE' ren qwf,ale ,de '('.l'În 
- spre ~lc Şf'in;pt<e hobare, eă~i st01n·ri clw."fâ)'5it~ 
(1(' (,,')),hi ;p.hltelllU ,fleB."'ll~)J',a î1mpărătÎt'(i oa ,'aihLI'Î 
n{'Sfâr:şi,t.e d.e nmî gOl1ih .d(' fadolin::t, Înt.)"\) nO'I.pte 
do groază, 

Zilif'l-r: nu tl'('J('ut ·şi lumilea11 fl'(>C1nt şi imi>i a11 
tJ·{'ImII. Şi într'o zi fooio'1'I11 {,E'1 maimirc irte Împă
rat ş,j :"t1'(·ina au !pornit, j'lHlpoi, !"ă miai Yaldil (;!flaEi 
îlllpiîrătia. 

Şi DH 1ll-0r~ {'~1:1(\ lungă. D~l lTl1('n~, {Jar Î'l!lpill'iltill 
nid'l"ei, Şi într'1l11 t:Îrziu. ('~ÎIH1 ,,'aj\l.n~'ii ""lil'(l 

s.fi'trştl\ll 1,ălllântnllli. ~h"('il1ta a ,grăit.: ,~r~l'in)~t(' î:n 
înrh']>i'i'l't~l'n ~') Şi fl'l'iol'lvl .cel mai Imiic ide mÎ,· 'fl(l 
rmptll' li t II P 1" i \,i t :Î'n ,(1 0p îi,}' t,U'I(>- ~e zif roa o 'o ll,n,g ii' 
11 eaţ: rii ee t ;rii a {'{'!"n 1 111 .1~),11 ii' 1)) ă r,ti,' 

A7. T. 8f rnnofillrl . 

Ppeţul u.n. u.l e:xett1 plap 1 LeU: 5 O ba.n.!" • 
.. 

~ i 
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VL:Z~ d~1l ,Aiud. ~n membru al garrlc: iJnpărtihc~tl' 
tim)] tanar ,ce Invata J,;]aslIr:!e la da,scit!n! Ha;;u 
din -"hrud .. - Wnilru] de atUTlci e tat:\! p;'LrintGllli 
Protop(~P h)o.~if (Jt,Jmboş din C.împcni ~- CeL plutf> 
nul de hmIVC\l,i a s(}~ir ,.:ou meJl'r.;:a. Ca ÎIl'-'H În 
decursul 1l00D't:-; să plln[l mttlla pe Iancu şi să-I Îm· 
IHlste. Tiillarul aluM-o I.a drum, peste SohoJo!, 
Vjdra-PocJlÎ şi :>oseşte la Vidra noa!Dh:a i.irziu, 
abia cu un ceas Înaintea honv.ezHor, şi tpa,~c de-a 
dreptul la SJor~l-Sa, m:IJita'ă uupă '~Heotul I(}an 
Iancu - fratele lui Avram. - Iancu dorlllca Î:: 
fântll~ Proaspat, stl'b c,eruj t"bcr, În hNlca djn :i

PNpiere. S'a rid'cat repede, afHind pri'l11cjdi'::i 
ce-I ameninta, Si .3J pornit la drum. S'a O!jr;r pe 
la Gavril B,ldful, unUI dintre cei mai crod:nciosi 
gal'dl;stj a~ si't,. şi luându-Icu sine, trece dealul, 
care de.9pane Vidra de SUs de V:dca-Crisulai, "i 
într'ulladin .. pcşterile dda izvon1,l Crjsului alb. 
petre;;·: (I'Proape trei si1,pt{~mâlli p.i.n:1 se retra~ 
honvczii din Vi-dra, 

_ .. ___ ". _ ~ __ . _____ . __ .~_~ __ ~ ____ ._.* _______________________ .1.9_..;.! 

in ca le, ij cercau ban i şi vcsm nll.:, si I:i ,<;1~ Sf! 
dcsbr,~l'\;a f'-,ră o vOrb.~l si te da tot ce avea: fi (,:·rHr c.are i-IHt '~I!ţ;:J.i:at rwntl'lI eot1ldul('OI't'<l Iti 

:>lIn!.'f :;'1 }f('e,lI~ht In l)jnele r~)l', J(':1il'j !OlllIul ~a' 
D.11 re-lp(l(ltÎi loe lf~r~r<io:l!p('le 11l~ pe om, fie .<-!igu; 
ea 'l~)();ntl'U :n(,l.lOr~i'CJfuJl Id~ ('al, ~al'e îi e Idat ISt; 

J)llZlI, ya;fl hlf)Slt 1(1(>lllp!,edamen,te ,do t,ratm'e ~ 
r.1o!le:ll:'lf'ă. P,Îll11 utTl!l1i('j llillfi'fat !C.€llol' '0C \'''01' ~ 
ni. Illl~g ă ~ ('l~ tr~ H\Jor~.I: .J Il t·i (1'~ J~~ îa (le "i z j t.ii bi rji 
rnhll $a va .şt.1e {'!TlOf;lIntetl, ('ă,<>Î Ilm ii {lintre. ' 
.- Ihirjarnl !Cu 'tr1b~nra llIr. ;). - 'nllllnaÎ 1I'''ll i~ 
td~e f:.Îi ril'''P1l'1l1(~ii (·'11."iinlpim (unui di{mt. r)â[~m;~ 
(,'.) t 1 mlrnll~i ,alin a] Ullf' ! A. )1 

Honvczi'; so~iti la Vic1ra" cu Înt<î.rzie.r'e de o 
oră, au înlCLlnillrat casa p,lrintH,or lui Iancu.si 
toată vecinătatea. APOi aflând di el doarme În 
lunc<tl din veoÎn'~ s'au nă;pustit într'acolo, Afl:in
du-i <:ukuşu l ,caM Încă, si crezând Ca e a~Clln:, 
sub vre-o brazdă sau c;lfojtă, au străpuns cu ba· 
ioneta to'Jre grămezile de fân, ca s~H omOJre in 
ascuni's· Timp de pesle doui'ti ~ăptălJ11âni au fă
cut, în Vidra, cele mai minutioasecercet:lri ş~ 
llrm:iriri. Au pus Pri,)l1liu mare, pe caJptJ! lui latlcl!": 

El a rămas până la sffLrsituj "ieţ'j salt- :-rl;
g'(ls şi .elI fri·,;!], lUi Dumnezeu. In Vidra rin !_:I 
vi!zut nimetJi beat. Cea maf mare injllr[ltur'l a hi 
era: "Cucurtlzu l D-Ta'le!" Când era bine Îm11ră
Ccl't, nu liJp'.ia niciodată ,def'·", b'seri.:;: Tinca ~S()nHt 
~c.lltodo·r si roc"h.'a ,:ra!a.1 nostr.~", Iar CJarnenH 
rIill'ltu'n1iau lur Dllmnezeu,că au n;ai 'auzit oJqtfl 
"Tat(lj nOStru" din gUra DOlly]t1u1ui.. 

STFAGUL LUI IANCU S! 
TUNUL DE LElVl:·J. 

La 1&'38. cana caSa lui Iancu. elin Încrdl1ţ'1· 
rea comitetului cerrtrall al "AS(K'jaţjun ii", 41 f()<;t 

acoperită din IlOU, in IPodul casei ş'a aflat ~·tin
dardtll albastru Cll care rnam~, lui Iancu a Î!lt:tm
!linut, la 1852. 'pe frantz Iosd, Un tUtl dc' l~mn 
a fost anlat stlb 5twpina de lângă i<\'z. 

In podul casei, iJ,a .Q tintUi a lUi lan-cu, .. '::1 
păstrat Un st:nd1ard I3llhaStru-galb;ll-roş.u, îfilosit 
Îll luptele dcla Abrud. Ru:da sr.~a~ullli era IIJ'Ită 
dela armata lui tf'3t\'ani. ~)!]rtâ'1'.1 culorile Ul1l:(1!
rcstL fa~)tUlI că Avram bncll a h!!)tail' sub· "te'l
~U[ în culori n1il·ţionale. e f(xat prin declaratLl to& 
varăşului StU! de arme, cap-oralul Gavril Bădlll. 
declaratie ex;stenti'l, făcHtă În fJ[-a ,primărIei eo· 
mll l1<llc din Vidra. 

au s~vestrat vitele si b<'lnii lui Alexandru l::ncE I T02,re ace~te vor trece În pr{)orietat~a "A<;()

Şi a preotuh~: Ioan, dudnd cu sine si toat~î CO· i cratîunii" dup;t !naUR'l1ranC,t MUZ~lI~llj "Av(am 
respondcnta lui Avram Iancu. f Iancu". ALEX. CIURA. 

In ascllnznto:a,rea din Valca-Crisu1ui si azi se . - 4 -..... tr ou- $.. -
mai, v.ld rămăşiţele pa "ului - frunze de br"l J s: 
ierburi - care t-a ocrotit pe Iancu, trei 5iÎntă-
TIlânÎ. 

IANCU TN DECU~. 

(In cele Ce urmeaza vom reţ:nea si nota per
sonală :a. 3imintirilor prietenului meu). 

Iancu petrecea: foari-e bucurO:S în Viodra de ~!1<;, 
dar nu în casa [ui, azi prcj!Jr;e~atea "Asoti'atiiltli [", 
ci În casa părintHm mei. 

Intr'o Dum;necă d'mincata dUIflă slujba tillm
t1ezei~,că. intră în odai>a no.astră Ioan Toad..:r li!'! 

om cam ticnit şi îl ÎTltreabă pe Iancu: ,,~~:I-rnj 
spuj, domnule, Ce am câstigat. că ne-a,m je rtfit 
"beata În revo.lutie? Aci <i':re~ă:oriHe ne op~es.: 
să ne păşun'ă1m vitele pe munti ş.i În păduri !" 

Respectul omului. 

·dar· amvil'Zlllt, llnmUtl'€la. Câţ,j'V1a birj.!lil"i, ,milI'itori la 
9Cena,corânld:u-i ~ot(,flHÎ .de 'pllIDt.area lui 0111 
rlien~ii, a r5",pun:!'; {'Cva.rl i~l ('a,re reeşeru lC~liall'e"t 
fr[]l nu poartă l'B>lj}('('tIlJ (h:w»t celol' ce !'>1l11,t t'lf'y·n 

şi ,de ,rnrNll$tă <"Ollshlor.atie vin(}vllt,ji~ml1't ,rei f'lari 

T,ancu n'!a, răspUns nimk. CI luând ,o săourc de 
poe vatra se năpusti a'suQJra lui. Oamenii aU trcbu"ţ 
să interv':nă, căci altcum Ioan TGader ar H ră
mas cu capul sdrobit. Iancu În ziua aceea n'a 
prânzit. S'a retras într'o pădurice de carp'ni <:;i 
acolo l-am văzut ,plâm!,'ând. Abia ~pre seara I a 

; rau instrll,i,t,. Ar 'P1J(t(~a !'lI 1l1lt!'(lP nc:rl'Or al trlL~l~ 

I 
rei nr 57 Ră ne ,"pnnă. OftICa ma.i .înainte ,de Il an
gajlll 'PC {IiC,as,t om pe Nupra traf:.11l<p.i i-a ,dat '{'ffi'a putut îndupleCa mama. să se Îna.po;eze. 

v i'n"trll('ţillni ('Ill!m ar trC'hni ,.,Il se poarte ('11 plt'bli-
Odată a 'Plecat de acasă numai nentru Q sa~' ou] ~li~lnt 'ţ Cazul fl'lmtil'!;Il111\1! politic $(' pOalte ro

tămân'fl sa,udouă. Dar La să,ptămână ne-'a. S,OSl t Ţ,et.a autuia _ eare (leşÎ n'ia fost ,mi'ni,<>trll - '"fi. 
vestea mOrtii, Stil] că l-am plâns... şi c5i m a ,TI i ['Ule?Ja, poate să 'pună l'a rezon dnml()Cl·laţia. "d~:Wf!nită 
OOhlă,~it graV. J obrazll:1d'i ş] a('{lib!l~a !ipre l'm.,;,j~lea ll011l'l'tră .a ~~tii-· I t.euilor I('ca.ri nlm nitat t(li.',lnai (\("1 mai 'Olmm1(W'. 

PoporuL n'·a voit să creaJ~i iliciodată, ~U'!1 fapt: ref<pect1l1 omQl1 ni! N n ,mă y{)li \L refcri ~ă 
-.-----.~- -n'~lm crezll't niCi cu, că Tia·neu ar fi 'lebun. Cin'~ ar gpllJl ce o{'lltpaţium.e a anmt bir.i~rnl trulSlUol'ei 57 

fi Clltezat să spună aŞa ceva despre el, ar f~ pE'i.- II~nlaimtE' ,de &~fi. 'birja'r. ~'iî\'i, ar fll1g-ena imlStitnha 
'H-o cu viata. r !TI caîdMe ('i1ll'dlil 'il S(':l'Vlt ŞI ft('.(>ft"ta. ('11 !Chept cu-

EI a :rămas un suflet nobl.l p{iilă la mO:1rb. I vânt, ('ruei ,,.UllIt oaQ1Hmi dror.H ]e }'l'{,ţi spune 'r1D I 
Loc1litorii de at.o~ nu abuzau de aoeastă calitate, 11el1ilUlllănHC ori um ,h1('l'U !şi tii fak tot iOf'-i t'I'TI,,,.- f 
~ lui: nj!,:i cMa!\" cersi'torii din părtile acest.: n~!·l ! ne';l~e 1('aip\l,l~ . v' " • J 
nH}l!'.:lstau, nu-i cercau nimic de pOI:laJnă. Cen' torii! (lIaoOa",t:l t nsta oh;; (' 1"\' fj'iJe, ,domolI pat !"(,]U r10 i 
(;in părtile- Crisul11i era,tl' mai obraznici. Ii 'e~i:Jll trăsuri ,ar ~)nMl8. l'evizui 1.·U1l0<jti'llţele de bun:-l,mţ . 

i .. ·.~--._·--.. ~ .. -._ţ--.. ~ .. -·_,--... ~·_t_ţ __ .. ~.n_t_ţ __ .~ 

Speculatorii fabricat810r l 
R. M. S. podeDSitt 

Cu ocazia lInei de~cinderi n~'astephll' ,i 
< - t 

T~lrKlll Mures ~i f(c~hinull Săsesc a lIlle:' comis~ 
llllj de'Oontrol deja fX rectoratul g-~ncral ~l fi~:'!n' 
k!or. s'a constatat iCă o parte din debii;lntj ~l 
do,'.[t în :ljllTlll] scumpirei fg;'îrilor o mare parlt 
(lin hbrkatele RMS., hineî'llte,les cu scopul de i 
le 90ecula. f' 

Tot: aceşti debit~ll1ti au fo~t a'l1endae: elc d 
tre nu:mj[:cI cmnisiune cu cele mal drastice 1 
n'cnzj. A~:l de cXf?mp]tl. l1l'!nili ~lnt!i singUr tleh:, 
t;~llt, BDCk din Res:-h'llu!' S:~i'~csc '-~'a aplk,tt J 
'rt'!;nda de 1 milion J,c:. !:'a cnntraYCn:cnt la Jc~:d 
cne prl\"cşte di~tri1mţi'a fa~)rkatelor RMS. r 

Oare onorata CPfi]js.i unc n'~l r putea să S:~ JI 
h::·t[l şi prin Aradlll nostru P'2· piet,'~l e druia S'a\! f:' 
Cl:t cele ma' scnndaIoHse ~Dcct1k cu ţigările 1101 
stre, 8.1c consuotnatorilnr? S'ar prevede un rr!lnl1 
cxccdCllt În blld}:i'2tll! slatu],uL I 

! 
b n'A $'IIL' 

s' an .... YW ....... 
Un transatlantic cu 7 pasageri.[ 
- Pagubele cauzate de cota emigraforl~ 

american5. - } 
! 

LONDRA. -- TrallsaFan,tkul "D~·v ') Il ia n'ţ 
a p1eca·t dc.la Liver,!>ol spre Boston - S1!JHnc ,! 
telegramă C{ltre, ziarll:l "Ta-ues" - Cll 7 P1sa~eri' 
re bord. Normal duce 200. TransatJant'cul p!l~e;t 
amlJllea şi de -a.stădată tiJatoc locurl!c, clar ele nI, 
re-.:c cota emiuantHor britanici pe anul fi<;~3r 
care ~~ încheie în 30 Iunie e deja epuisată, Con"f 
pan:'a n''a: îJldrăznit ·să ia pe bord decât pe acei' 
~)'a};ageri, .::ari pot fi lă:sa,ţj să intre în S~atcle'~ 
Unite. Gravîtntea situatieî create So.cietăWor dlf 
NavÎKatie de catre legile a1mericane - conti:lllif 
telegramă lui ,:r i m c s" - le evide.ntă când ni1 
g .. lndîm că cota br!'atl!că c c;puisată deja şi pe~'i 
tru trei Itm: din noul an HscaJj, In Iulie, Augll·;t ~:f 
Sel}temvrie nici un nOU emigrant britanic nu r~~ 
j)uie,a fi acceptat: ,;;::hiar şi oOlla p~ Octomvr'e e if; 
Parte epuisată. F.lptul acesta constltue o sit'1~tie~ 
d~zas!TL1O'aISă pentrll~l~iO':ne de l1avig~tit'. .. 

~ 
1 
t 
( 

J 
1 



• 

.. IIIIII .............................................. _.$1.;~ ........ • ... ~· .. ------~------------------------. .,C ..... ~ .... ~L--------~-.---~~--, 

3~ 
t. 

Ollimincd, 24 Iunie 1923. 

Santinela. 
In Jocul unde până eri 

5Uipan era doar un stejar ce s.: 'ulu"ca (Il 'ni':litul 
Azi stau la pând,). cu cuţitul! 

In ochi 'mi ard dorinti de prad:t 

Dorin\i de jaf şi dc unde, 

Dorf·nti care dormeau În mine 

~i s'au trC7.Ît Înfuriate 

CcrânJu-mi s,1nge sa le satur, 

Cerandu-mi fratele În dar, 

Ccnlndu-mu pc mine chiar! 
.. 

Le-aud cum tulbura tăcerea 

Cu tipatul Îniometat, 

Le simt ÎIl ochi'mi eLim s'adună 

Si se reped în ... vre-o parere! 

Lovesc În tâmple] e 'mi ap rinse 

~_. De doruri care azi slint stinse 

Alearga'll bratele'mi slabite, 

Ce tremura sub pasul lor -

In poarta creerilor bat 

Şi le 'ntrerupe cercuitul, 

Apasă mâna'mi pe tri!gaciu 

ŞI-un glonte 'mpuscă infinit! 

A chiuit Întreaji;a zare 

Şi 'nfomctatclc de pradă 

Pornesc năvală către poarta sarmallci inimi 

Ce aruncă şivoae roşii repezitc 

Tn 1rupu'nHorat de zgomot! ..• 

Nid un r;lSpUI1S! ••• DOaJT singur VâlltU! 
A T<lsădit aproape-o frunză 

Ş·o Icagană", ca s'o adoarmă 
In vecii vecilor piÎl1Iântul! 

• 
Nimic, nimic llu mai răsare 

In negrul noptel grea de gâll~Uri 

Şi simt dc)rintel<:'mi cum surpa 

[n mine oll1cnescul om, 

Si îl preface'll gâlld de prada, 

In ucigaş fără de voe 

In omul care mie duşman si' care'l simt acum stăpâ~1! 

Zadarnic cruce'mi fac, caci lama 
Cutitului ce-I port in mânâ 

- Cum străluceşte luna'ntrânsa _ 

M'aralii nCji;ru şi păji;ân. 

.. _. h .. A" A" 
AL.. NEGURĂ. 

...... ,~ . 
Marconi face noui descopertri. 

Senatorul Mal'Coni s'a hutors b South-Amp
!nll dintr'o Crllciadă ex'perlment,d<l pc bOl'dllI 
yai;:htului săIl , .. f:lectra". M'arconi a d'c'clarat zfa
rului ,.Ua<!y Cbronide" că a expc.ţimentat cu 
5tUOCcs un nou sistem de radiotclcgrafie, C"dre va 
pamite de a dirija mesagiile Ît) uşa chip fncât 
să poată fi prins,'.:: !lUJlltaÎ de S!'atiunea căreia ~~l~lt 
dcstfnate. Noul! sj·~tem elimină toate tulhqrările 
a tmffsf-crice. 

e' • ... v 

sa pături arheologice la Pecica 
si Periamoş. 

1)1 :J[arrin n~lşt;a pl'o:f('sol' l,a IIniw'rsita.~ 
Ic'a d i!l Clllj şi directorlll muzeu lu:i Socip
tăţii Carpatii. prn~·tpnd\ a continua. vara 
acca..st,(;t .săpiH,nrilc de lnare im{lorhmtit de 
lângă COlnuna Periamo?, îrweputc inc.ă, 
îna.inbe de război şi rare. p{mă acum au 
dert rez,ultate ,foarte frumoase. 

In ]('gntură cu 'lCRasta. S8 YEl 'ta·ce Îll

cprcarca:' de CI. contiuua şi sHpătul'îln iin 
ş,mtlll roman din comuua Ponica şi Scm
lae. llenlf'l'q rea1j?:arpa, acestlli plml direc
tiune Palatului Cultural a Înter,vcnit. Ia 
Comisia MOlHllllOntdor I.-,toriCfl dJTl BanHt 
penhll a sprijini morul şi material nc{'~t.o 
lucrări:' Rerid ! 

"TRIBUNA ARADULUl" P&g .• 

o sulă ani •.. Criza viticolă din România. 
~erbările centenare ale Seminarului 

teologic. Suntem în plină crizif viticolă; o simte tot 
podgorecl1lul, dezastrul este la tlşe, dar nu se 
vede o mişcare sănătoasă, care să ne dea spe
ranţa unei Îmbunătăţiri a situaţfunei. 

E o calitate binefăcătoare a sufletului de 
a-şi reaminti faptele petrecute, evenimentele tre
cuiulu i în colori fru moase - idealizate. Spinii 

f 
trecutului ni-se reproduc cu însuşiri de bobC:Jci, şi 
chiar cele m(li grde suferinţe avute În trecut 

! reamintincluni-le nu ne lasă pe fată brazdele 
r suferinţii ci din potrivă o seninătate în CQrc se 
: Îngână Împăcarea şi Încrederea. 

Nu există o clasă de muncitori mai dez
organizată de cum este clasa Producătorilor 
de vin. . 

, I1ceste două sentimente ne cuprind de câte 

I 01' i avem ocazie (! arunca privirile În trecut. 
faptul că existenţa noastră fie menţinută În 

1 butul ori căror obstacole ale trecutullli, ne 
! umple de o incrulere Într'un viitor, pe c((re i tocmai sentimentul impăcdrii şi-l zugrăveşte 

Drept că avem in toate centrele viticole, 
Sindicate viticole. acestea sunt reunite la Bu
cureşti Într'o Uniune Generală, dm podgorenii 
se ţin de sindicatele viticole numai Ia nevoe, nu
mai la aprovizionări cftine, la interveniri ce se im
pun a fi susţinute şi îndep!inite; dar încolo, a
ceste sindicate vegetează . 

Cauza este lipsa de solidaritate profesio-
nală. • 

apoi plin de farmec 
faptele şi evenimentele celor una sută ani 

ni-se deslănţuesc urcdnd treptele, spre sala fes
tivă a institului teologic, azi când această veche 
faclă adună la lumina ei pe aceia cari de aceea 
lumină au fost deşteptaţi şi din căldura ei nu
triţi. Portretele marilor dascăli începând cu cele 
ale lui Moise Nicoară, Ticllindeal, C. Diacono
viei-Loga radiază din privirea lor senină îm. 
păcarea: conştiinţa misiunii îndeplinite, Cori
doarele şi sellile acestui institut refrâng acest 
ccho al chemării, apostolattllui Îndeplinit cu 
prisosinţă. 

De trei ani viticultufa trece prin cea mai 
grozavă criză, care, însă, în ultimul timp a de
venit acută. 

I1m făcut o încercare anul trecut prin Con
gresul podgoreni1or ce am organizat la Il rad, 
de acord cu Uniunea Generală CI Sindicatelor 
viticole din România, dar nu am putut constata 
nici un rezultat. Tot îndemnul nostru la solida. 
ritate, la organizare şi la luptă comună a fost 
zadarnic. 

Podgoreanul a dus cu sine de la Congre
sul din I1rad, impresiile frumoase ale unei ex
cursÎuni de plăcere, atâta numai; - scopuJ 
pentru care au fost adunaţi În congres nu CI fost 
înţeles - iar viticullura, din zi În zi, merge cu 

Cu satisfactia pe buze privesc foştii mari 
apostoli ai culturîi din cadrele lor de pe păreţii 
salei festive furnicarul urmaşilor lor cari veniră 
să le aducă prinos de recunoştinţă. Şi din zim
betul părintesc parcă s'ar desluşi: .. Vouă s'a hă
răzit d(' sus să vedeţi Îndepl init visul nosstru, 
pentru realizarea c1iruia cu atâta abnegare am 
lucrat: tot vouă vă revine Însă sardna ca visul 
realizat să Înbrace )laÎna eternităţii!" 

Voi v'aţi îndeplinit apostolatul vostru, figuri 
mărete! In această zi ccînd toţi cei de bine se 
adună la focarul din care se refractează razele 
lucii a muncii voastre devotate şi cinstite, tot 
vouă v'a rămas Încă sfărJmătura din datoria 
pe care CtI atât bel~!..!g a-ţi îndeplinit-o! a în
sufla increderea in lupta ce ne-a rămas nouă 
pentru viitor. 

Impăcarea şi Încrederea noastră Vouă 
avem s'o mulţumim. 

V'V , .. T ~_ "'$ 
De veghe. ~ 

Asculti ... 
Cum cântă iubirea 
Pe valuri de v.rcme, 
Pc valvri departe, pe va!uri aproape _ 
Şj ne trece pierdută 

In drumuri desarte. pribeaga viată? •. 

- De·aj simti ca mine _ 

Resletc aduceri aminte cii te În[;oară. 
Ş,i'n dar îti aduc 
Florile - lacrimi, 
Mari si bune Si calde.,. 

- Ne-am mai intâln~ odată: 

Un clar de lumină - tu 
Eu - _ . Întârziat de veghe. 

Vară. 
LuminiI, bk)l1d;l, din a'nr de s')('re, 
Domoali1 şi veşnic În drum.uri, 
Mânl/:ăie trAirea 

LanUTilor, În cari, 
R,lscoapte, cad spicele in brazde, 
Insemântâlld din nOl! pi1mântul .. 

e. 7~ 

& *.-

Şi z,lrca, Îmbibată Cu zimbet de nemărginire, 
Neinduratoare, sfapână. . 
M'l cheamă cald. . 
Ma cheamă la ~. • 

(-inlPov~raCrÎ'ui:Df~ruri. _ 

paşi siguri spre dezastru. . 
Căci ce poate fi de cât dezastru, când vi-

nurile nu se mai consumă, nn se mai vând, 
nu se pot I:xporta, iar fabricanţii de spirt adu
naţi la Oradia,Mare, pentru constituirea sindi
catului lor, declară În auzul nostru, că Industria 
Spif'tuilli din cereale Pf'oEipeJfează şi că nu pot 
satisface cererile interne cu tO(ltă enorma pro
ducţiune a Fabricîlor lor . 

t'im luptat şi ne-am trudit zadarnic. pro
dusul muncit de podgorean cu cbeltueli şi riscuri 
enorme, produsul braţelor r~omânului pe pă
mânturile sterpe de dealuri, este concurat, ne
cinstit şi nedrept, de produsul Fabricilor de 
Spirt, cari pe lângă că au nici un risc şi nici 
nu folosesc un braţ de l~omân, dar şi fură din 
gura poporului pâinea şi mămăliga .. care din zi 
în zi devin mai scumpe. 

Enorme cantităţi de grâu şi de porumb, 
bune pentru hrana internă, pentru sămânţă, 
pentru export, etc. se pune În cisterne la fer .. 
mentat, se Împute şi din ele se scoate milioa
nele pentru fabricanţii de spirt şi otrava pentru 
populaţia de la sate. 

Ce poate fi aceastadesvoltare nejustifica~ 
tă a unei industri nenaţionale a fabrici10r de 
Spirt, într'o Ţară cu sute de mii de hectare de 
vie, muncite· de milioane de (~otnânî, de ceH 
efectul unei lipse de solidaritate a podgoreni
lor ruinati. 

Dacă poclgorel1ii ar da dovadă de aCfiune 
comună, serioasă, dacă Sindic(ltele viticole s'ar 
putea mişca cu folos, dacă Uniunea Generală 
de Ia Bucureşti ar acţiona puternic, cred că nu 
ar putea rezista nici o forţă şi nici o asocia tiu
ne de carklati, fabricanţi de spirt iar Guvernul 
Ţărei ar vedea că situaţitmea podgorenilor este 
desperată şi de sigur s'ar aviza la măsuri ra
dicale. 

In l1rdeaJ, încă sub era maghiară, mI de 
mult, se inkrzisese fabricilor de spirt să mai 
lucreze alcool din cereale, ci numai din fructe 
şi vin. - Toate fabricile au cumpărat atunci 
mari cantităţi de vinuri; consumatorul putea 
găsi veritabile cogniacuri de Vill, iar podgorenii 
îşi puteau valorifica bine prodasul muncei lor. 

I1stă-zi vinurile zac În pivnitele podgore
nil OI', muilca şi materia lele Se scumpesc din zi 
în zi, iar Spirtul din cereale şi Lichiorurile fal
şificate iau o desvoItare fantastică, in Ţara 
podgoriilor. 

'-- ,TIBERru VUIA. 

Să stăm nepăsători in asemenea situaţiune 
desperată, este să ne merităm soarta; o mişca
re puternică se impune, Statul are prima dato, 
rie de a Jua În grabă măsuri drastice şi de a 
opri fabricarea spirtului din c(lreale, altfel bo
găţia sutelor de mii de Hectare de dealuri cu 
vii se va· pierde şi cu ele va veni şi ruina mi
lioanelor de muncitori şi de proprietari de vii. 

Otrava satelor si a muncitorimei de la 
ora;;c trebue stârpită. 



Pa~c 4. 

Chem cu elceasta la luptă deschisă şi cin
stită pe toţi pod90renii, ori ce ezitare ori ce 
intârziere va aduce cu .sine ruina generală a 
pod~lorenilor şi îmbogăţirea fabricanţilor de ot
ravă. 

fie Cel strigătul de desperare al podgore
nilor de]a marginea de apus a ţărei să fie 
auzit de toti podgorenii şi să se pornească 
lupta cât moi este vreme. 

ftrad, la 23 Iunie 1923. 

Dumifl'lJ N. Rnastasiu 
Directorul Sindicatelor Viticole 

l1rad şi Timişoara. 

,., L ......... ""JC' .... .. ·aW ..... 
Serbarea sportivă a liceului 

»Moise Nicoară " 
Eri dUţ}rt amiazăzi la ON 4, :l)e $~adiol1tll 

Glori,~-CFR., elevii liceului "Moise Nicoară", au 
dat o fntnlOa.să productie sPDrtivă. Străduht,a e
kv:]or, munca lor neobosită, dra:goste;a. şi râvna 
;!nr pentru s.port merită mai multă atenţi~ dill 
Ipartea părinţi:l()lf şi cl1iar a cellu[lallt publi.: a
rădan. 

Al! fost t~xercitii li·here, ~a fus, ClI bast<1ane, 
fug;t. si!rHuTj În lt1 ng(me si înăH;me cu şi fără 
~)r;Ijjn;l_ Am remarcat elemente admirabile. cu 
>calit{tti ~lrperi{)are În l(late directiile s.port~lll1i 
care, puse în mâini bune, ar fi ,dat rezultate nCl· 

stcplatc de frumoase, Păcat că d. pmf. de gimila
sricâ dela s,ocţia româncasrcă n'Ia, ~tiul să le alea
!Ul, să le ~Imllle:ze Si să le preR:ăteaocă, ci le-a i1r 
dispu,<; cu nen'ositatea -dsale juvenHă cu care â 
mai jig'nit şi câth'a, ~pectatori cunoslCători In a1e 
~J){)rtUJlui, REP. ... • no .... .....". 

• Demersul la Sofia, 
ATEXA. - La Belgl'aJd ,':a ţin-uft, lln oo1l;"ilin 

'flf' ('(Jroană. ,ha care s'run citit riL":lpUin~nrme C3Ibin{\
tel.fr ali~'1.w, l.a tpropunerea făcuit.ă idle.g'llyernul 
1'-â 1'b ]X,)l tmn o in tRrvenţW icolecti",ă }.a. &l.nia. 

Frnrnţ.a ~'31 rallialt. plX1pll'nerii ,s.ll'!be, Italia nn 
pl'i mei;ltp 'la iia Ip.alrt.e 1,11- un als.emc'n'E'a (lemer:s, An
~lj,a şi România ·a11 făiffilt rezel"Ve, iar Gi'ooia -s'a 
ru:-o<>jl3t n('('b11Id iţjffi) a't. p\lnIetulllide vadere k1ihh. 

•• laU!' 'i" ....... ..... "_'-VI ...... 

Turcii părăsesc conferinta 
din Lausanne,? 

lA.TSA~NE. - Eri s'a Tă.">pâlllrlit ştirea în 
(o('l'i'1irjle "po1itiiOO ,flin I;a\1~annp 'că a1<i8lţii ,"or fa<ce 
{lcmerf:ll11'i cu oo:rnctel' 'llltitill'alt,1v l'lllChestia cu
;poa:nl(:lol'. ~ lângă d()legaţia ,t\lJllC~, 

1 n ('i31'clllTiloe tureeşti se afi11mă;că Idrună aRiaVl i 
\"01' fa(-e pr(}'P'lllllm;i noui făl'ăa tine ~mă ne 
f"l'mU ~a pf{jpu~ă :O'e turei în cllestia <CllŢlO<'lillClar, 
,al HlllPj ddi'.gaţia tU:lX'E'll'!'l{'ă v,lpa,răsi ,ronfcrenţ.a. 

• • • t.'Jt '0' 
Curiozi1ă1i. 

.w • ... ' 

Câ': este dela Mad la Bucureşti.? 632 klm., 
dela Arad la Constanta H59 klm .. dela Arad b 
Chi;ş'nău (Basarabia) 1169 klm., dela Ara,(] la 
Cernilutl via Bucureşti' 1171 klm., dola Si~hetlll 
Marmatj-ej la BaZ!an;;;c 1208kLm., dela Bu<:urcşH 
la Oradia Mare 654 klm., dela Bucureşti la Clui 
502 kan .. delal Ari)ld la T~inş ""231 km. _-'-""'-'.""". _._n ... _--___ -_ ........ _.· __ .. ~ . 

Salariile corpului didactic. 
Tntru cât, unele sectiuni ale Asociatiei Pr'Jfc

sorH()r ,'eclmdari, cer Ca promisiunHe minÎ';tru
lui de :nS!ructi tl.11e, cu .privire I'Ji s.coatenea din 
curha Lalesct1, să fie I;::ât mai clare Şi concrct:l~lte 
Într'un comu.nÎcat ,ofidal.; o delcgatiune CDmpusă 
din dnii: 1. Clincil1, 'Preşedintele asodat:ei ge~le-' 

" r:de; O. fortu, I. Oa,M' si D. Constantinesc!1 ~'<;lU 
PrtZentat eri dimineată dhli or. C. Anghckscu. 

Deh ~a ţ:llnt:a a cerut mitlistrlliui de instru,::
tic Prtoc:z:lri asu.pra cakule10r cotei precum şi re' 
dada rea. ulllli comunicat oficial detaflat care să 
fie traJlsmis de către Asociatie hfturor se.ctiunihr 
d.n tară. 

,.TI~mUNA ARADUU!!" 

INFORMA ŢIUNI. -
Când doare viata ... 

- Prozl benalll. -

In geam se îngrămădesc, curklase şi blânde, I11l)i 
si desmerdatoare de p,riviTi şi suflet - fnmzele ce a
târnă pe 'ramuri nel/:re, pe ramuri desenate pare că În 
cărbune. Lumina sUTă. ce răzbate prin t>ânza de nOTj. 
le mângăe. Lumina bună. ce se resfiră in juru-mi m.~ 
mângae. Si intr'o de mult nesimţită O<lihnă, jlrivesc 
lE'nese fumuri de ti gară, rotindu-se. Le privcs: CU'l1 

urcă spre tavanul umbros si imi pare că urcă h fel. Ul. 

llî'Zuintele ac om în vesnicie. La iei de uşor, dispărând 
to~ atât de fără u,rme În golul mare. 

E bine câteodată să simti şj asta şi să ai "â,lduri 
ca aceste. Triste - de o tristcţă ce urmăreste o illbi r e 
mare, apusa .. .Jspititoare in a plânge, silindtHe să 5h11ti 
gustul amar al deşertăciunii, Si să invii amintirIle, ~ă 

scromoneşti cel1l~sa 'floale a uitării ce înmormânta'>c: 
pe tale de iubiri, vorbe desmerdătoarc ce le .~r:tllle1.Î 

mân~ăind CII degete uşoare un păr bO!l:at de copilă. 

E bine să priveşti asa câteodată in urma ta şi Î:l 
Hne. Cum zac dorllTi şi se odihnesc, vane, străJuilltd~. 
S'asculti În urmă cum se prăbuşesc cu zl/:omot mare 
Iladejdile ce ti-au nutrit viata, si să simti, cum lllu;w:'i 
noui, incoHesc nOlll n{idejdi snre mâine. 

Si e bine ştiind pareeă soarta ce a~teaptă neuile 
nădejdi, în faţa cărora se va deschide, cu aceia',i t' .1-

xică fortă b!ruitoare, lăcomoasa decepţie - e bfn~ -jă 
te mângăi cu vremclnici'-'ai. In atmosfera caldă a zjl~ 
de vară, să nrmăresti drumul ce duce spre lOanl'l,i, 
Cu gândnl odihnit sit te lasi cuprins de somnolcnta ce 
pluteşte in aer şi învăluie c'adrele În care iti duci 'Iiaţa. 

Să observi cum pe cadranul orologiului antic, d~j(e;:lIl 
vrcmli. mută clipele ... incct, dar fără rcîntoarcere . 

T, SOi"'RA . 

- Atragem atenţ.iUl10a Ţmh1icului ro
mânesc aSUPra lcxpoziţj,ei de de-semn şi ~<lC"t
rele, aranjată în sala dedesc'I1ln a liren
lui .,!\[oisc Nicoară". Tot în sala aceasta 
!=(nnt. ~xpuse lucrurile manuale din c1aselc 
1. şi II .. lucră:ri din lut, rarton şi t,rafnraj. 

Privind lucrăril~ înCiPp,\nd eu inff'rio
rii pttnă la clasa VIII.. observănl n hllUă 
şi temeinică metodă, care condnee pe, e
levi la desvoltarea pube,rei dt' COm1)looti0 

şi iniţiaJtivă propri·e. 
Felul cum se prodă do.sernnul şi rp~Hl

t,abele la ·cari .s'a ajuns ne lasă pe deplin 
mulţumiţi de munca desfăşurată. 

Expoziţia este de,<;tehi!'\ă rl01i3 9-] 2 di
mineaţa, 4--6 după amiaz)i. Int.\rallea (>. 

liberă_ 
• 

- Eri la orele 16 a sosit în loca~ttate _. ve
ni11ld cu aU'tomoHilul - d. ministru de interne A· 
Viiitoianu. Durpă un scu,rt POPas - în care timp 
s'a întretinut .cu olicia.1itătile oraşului - d.>a a 
ple.cat tot cu automobJ,!,u! pentru a face n vilită 
În comuna Ch:lşineu. D. ministru s'a înalYJj;tt 
~~ar'a. in Ora,ş, iar azi la orele 8 dim. va 1)1.oc,l. la 
Sic1ă:u, unde va prezida festivitatea doc:oră.rci <:e
lor 18 tărani din nulmit.a comună. care În luna 
Januar1e ,a c. au stat de strajă la frontieră. unde 
era aşte'Ptat un atac al j,odelor Ungureşti . 

• 
- Tot efi cu trenul de 16.26 a sosit În Arad 

cina mi nist.ru gcne·raJ Văitojanu, c'lrepLeca tă ;n 
Ardeal pentru a-l vizita in Întregime. DUPă G 
scurtă şedere Îln orasul nostru. dsa va pleca S!}re 

Oradia-Ma,re. 
• 

_ I~a. lilCenl .,FJlelliaGhiha·Bil'ha" ,dill loofll·i
tate, €xpozi,ţia ,de desoom şi lnlOTn de mllină se d('S~ 
c11j,de azi, Durminer.ă, 24 1. c. 1a -orele 11 '8., m. Şl 
stă la dispozitia IImbl~(ffinni 'J)ână inielusÎ'\'c Mmţ.i 
26 1. le. orele 5 d. a, 

• 
~. Ril:Jllioteea P.alatJU\lll1i Cu lltu l'lal Iln timpul 

dela 1 I\lIl:ie J)âmă la 1 A'll.gu!st nn Imai înn,prumută 
cărţ.ide .citit ac.al.<;ii. lm acest timp .,e faiCe '1'ovizu
j:ri'a. biliotll:lCii Ş! .se1reţ,ionmroa ICărtilm". Haladi(l 
lectura va. fi doochis3. Înlsă t'ot tiunlpnl intre ()l'el(> 
8-1 Şl 5~7. 

• 

- Azi. ])llm[;n&ă, mt I[IrilejuJl serbărl,lol' cen
t un a l' l11 ui t~lfIl(l!{i .4i, sf. 1 i tur!{ h110 Ma: I('.awlll ... ,ala 01" 

t~)clnxă ,,0 v,a !('cl,ehra. în $(llKYl' din Ipartm pMe
,;:.oril101' ..Ida tool~)gi(', iar răi.~punl:'iuril0 00 ;vor Ida 
,de H\ll:lt a,preci atu 1 eoral mnCI-tÎl'uilu1 IJÎI]XI\-'H!n. 1'0-
0(~plltul la orde 8,dilrn. ,. 

- AZIl, DlltmincC'ă, 1·a orale 5 J_ a, se ya re
Pt'1'Zellt.3 la Toatrnl OrăJŞend,qc ,,~ăpa"ta" ne 1. 
L. C aJ1l1gi alle, 1('11 mem bl'.i OO('.i etă tii ,de ilootil.ll'ă [li 

('1NjlCil'oT ,d(~1.a Romiinal',nl k'ologiJC. 

III 

- ş<'omla fpl'lf.>f~ională ,de rfete a RQC. Doatm· t 
11e1or l'omime, 'Va (l~hild(' () NcŢlOziţÎe de hl!Crtlll'i l' 
de mâna, exeC'.Ult.ate de elervele ~lei, Duminoc.ă, 
24- Iunie ora 11 ,dimineata în ,'tlla IIl1tÎl(':ă ,a Pala· ti 
f:ll1ni Cultl\ll'all. RU.g'ăm onor. Ţmbli-c arălnam !Să 
hinew~h~,~dt .9 rl1!fl1ilăti O:'1tem~all:a mini100l' elOV\a (1tt 

prezent,a .şi ,rlmi ('·u at(ll1tiumda .(mrvenită .. Expozi
ţia va fi !(l«"ebl~ă dela 11-1 a, m. şi 4-7 ip. m. 
1 nt1'll'1'ea gl':atuitii .. 

- Ţ'i11lE:lm ,"lI mffllţionlÎnn .ca Zia!l'llil nostru n ~a 
a:vwt ('in~tea ~ă fie ,îmvit.at l,a serbăTile eentemalr'\l' 
lou~ seminal'n1ui tool'ogilC. N-oi, wtu~ n.e-arrn 1l\la,t 
î:ndlra,;:mealii' .să scriem .şi !'lă ,diî,min:fol"mlfllţitj .fl~, 
'Prea~·>:11i 11Ml'P f<.i'iTbiitoal'e a l'Ollnân~J()r di;n 
All'a,d. 

Vom fi Îe>rtaţi "de lindră"n(k'lll a l1D3iStra ~ 

• 
- D. P'l'odat.lr.U, c1el€lg'atnl rmnim Idin partea 

'f;()('ilfltăti1()l' ·11etr.olif~re în oomlilsia <le res.llit.uire 
,dela BnlaajXlStJ3. a [1(1cntMiMtln Ungar.1iU: 180 ",a
gDanc ~j~tonl-e iar la V'Jena 61, eare .rutt fORt ti'Î- ! 
mi",e i'n ,vrură .. 

Ţql .G(>,l"man i'a s 'an i:rlentifiiOat 'Până în opre7..ent./ 
4100 vagoanc .de malrfă, 9Ml de {!isterme şi 80 va, 
go ame de dmsa. 

Y,agoowlH'le :ilc 0l'Hf.ă trohUj,lld să ne fie ll'69tl' ~ 
tnit.o în bU11!t sbare VO'r :m:ai rămâne în C'-rerl11lla,n'la ! 
'Până VOT fi ropaT.a.te. ,1 ~'!:";"." 11 ţ 

. -. ' 
T n tÎ,m'Pu i verei se vor ţine oo.rl911 ri cu în- r 

viiţ.iitorii 'lwl'omâni în ·Cr-aiova şi Câ.m.pul-Lung. I 
Dllrata 'cursurilor -va:lii 40 zile şi vo,r i~l00re ta l 
5 Iulie, Cir'C1JmScriŢlţ,ia. Timişoara {l. trirmis care ~ 
100 jd-c învăţ.i'itQri ,1,,.'1 fiOOill'e ('U1"8. t 

x RADU. URSU, ;J..~ri:ll11 frizer :i ibarbier J"O-' li 
'mâri :<lin ANl!cF, a'llunţ.ă dnoraatrrul Jl11bllic, cii şi,a . 
rmwvat frumos .art.elicrnl, pl'avă.zân!dn-'l au: 3lso'd 
ta'mente 1l11lOdeme !şi igoi('ltlice, Roagă prElţios1ll1 t 
sprijilJl a.l vechei c1ient.ele~ Penhm IOnorata noa·l 
stră ·preot.i'ma si-TIgr!Jl'1111 a.telidr d'fl tuns ritual la!! 
părului şi a barbei. t 

R.mnfuni, S!f}l'iji'nitiJ)e meseri-8lŞii r<m1ân1i, t 

• J x 9-::. nU vă nimidti mobj.,1.î1ar,ul au stârpirea! 
ste].niti!{)r, ci C!1r~tirea lor s'o faceti prin LOV AS! 
firmă pe',ll.ru Ollrăti'rc.a lOC11intelor. P~$te CO'r 
mem:i şi d'-1 prmincil~. Stor. Oirl1z ni'. 111. n1tcs-U,! 
30 a.) . t 

x PE ;~RASA CAP~NP.LeI ORĂseNesTI tnl 
fiecare seară cântă mu:z~'a condUlSă de renumitul
Zo%an DudU!S K5rQsi. - JMhetată, calea. mânciărl' 
rooi. - ~IiVi>Cf:11 prompt. - Praprietarii romârJ, 
rGad wrjjinul ptfulrcu]ui române9:. 

- t .. 
. d' x.Cumplir Î/I ('rmtil;;ţ;. Tpm';, r1(1ră şi lIHere II 

n7hină gnllH'Ilă. cu cel ma; urwf pret· PA y'EI/ 
RRDOS, ('o?nf>rria-nf ril' cn].orliale Arad. Pial{ 
A l l 1'flm t ancu m'. 8. r 1 

, + t 
A l'ENl'IUNE ~ ~ă ; nn lip~('oSr.:;:că n.imeni ,a('1~ 1 

SrrTJa)'pr/ 1Il1J)/rifol'jlol' ilp fel' şi 1J1.!'la7. ('.o;va l1.W~ 1 
1'; Dumi'neeă (24 ITlDic) în Prudurir-ea o1'.aLŞuh~ ~ 
un{l~ Vii\. a-H'a 1.)1(' () h0gHltă tomhnlă - f ieCa7'p mi 
măr r(Îşfigâloj" --- pl'(~('l1m şi :t1t.c ,di811ratc~ii. ~ţ 1 
pmH~ î Il li i Tll i 1'(> 1l e toţi ·('ill"rnJa,r'Cn ell{Ctrl~·1l1~1:.~ 
('areml 'lalf'eJ\'t ,prilej e .di: nou trml!'t/'oI~mat. t 

- nI'_ T(J-~if T{raus8, chit,tJ.1·g, gineco7~)g. 4 I 
rm181dfnţii rId" 01'1'71' .1-0. lJu7el'Mtlnl Gene l, 

J)m.qa7inf1 ni'. 2 '" 1 ! 

Rrmedi n nou în rontl'a rc'iilp-"i_i, pill'!I l/l> 1 
"fI'" ,1, ",;,·bi".." ('"". - "(,el mp;d. ' I 

I 
• 
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x ~AUT un w21wanist .Ia o ~~ăv~~;~,~.o,i~t: II Taxa de ~ump~rare are se fte suportatA ........ """ •••• ~ ••• ~ ........ .... 
cunoscuta, ClI 200-2,,0,000 IeI. CaPItal ~I I-aş.,g de cătră cumparător. , S A Forestlera din loma~ J asi~ura!e,; Ofertele. !'Og ': le, trimi.te sub dcv:va. 1· CHmpărătorul arc se transpoarte zdren· It. I 't 
"Araccre 1! ... ~dmll~1tla ZlarU!UI . ...,., c* I ţeJ~ ~in locul de vînzare in restimp de (3) I i Irad Bul. Re"ele Ferdinand No. (22) 4, 
.......... - -- ..... tfel zlle. ' ~ 

B I ('ea mai Dlare Intre1lrlndl're (ores· I ursa. Dat iJ Arad, la 20 Iunie 1923. • tieră din RomAnia, atiit lemne esente 
" . tari, cât şi esente moi. Ferestraie 

ZORICli dC$:Chidcrca, - Berlin 42, New-York Notar public: Or. BElEŞ. ; ~" cu Ilburi in UaiIlBi.Fert'strAn, Satno f: 
558. Londra 2575. Paris 3460, Milano 251", P:".lgJ t ntare.}'erestrău.şi Homorud-Cohalm. I 
1671, Buda,pesta 625. Be,Lgrad 635, Buoureştl 27~, ~~~$~~~.M!Jj f Exploatărl de păd~ri i~ ţoale regiunii! t 
Varşovia 50, Viena 7850. :: Transilvaniei. •• a 
BUCUREŞTI Închiderea. - Paris 1225, Berl;n ............................. <MoM .... 

f 16, Londra 914, New-York ]99, Mi:lano 90~, Zii- Var'. •• H a-I la Var '. 
I
t flelt 3575, V~ella 29, PraR'a 60, BudaVClStaJ :"51). •• 

VALUTE, - Na'poloon 700, marca 24, leva 2W· eel mai renumit VH, In fn-
lira tur,cească 115, pfundul englez 915, fnncul treaBgă tara; de calitate pri-

I fra;n<:ez 1250, francul elvetian 36, lira 900. drahm:l ma, se capătă numai la ' .. 
l 5, d!inaru.1 210, dolarul 201, !marca po)onă 24 • .:or. 

I a'::;a~~':;~p-r~--:::i:rl~~: :~:~~;iu~. -
Oefu'IJA'at: ifICHIN. 

"Caba" proprietari de varniIJ,. Auriş. 
TelefQR Nr. 5. Teleioll Nr,' 5, 

~~~~~~~~~ 
.ÂÂÂ.A.AAÂÂ.ÂÂ~~Â. 
Oetiţt şi rd8pând1.ţl tl:wrul "TRIBfINA 

ÂRA.D D L fIII" 

Mersul Tfenurnor. 
Credem că f.î.cem un serviciu cititorilor noştri 

să le dăm exact plecarea şi sosirea trenurilor din 
gara Arad. 

Plecări: ' 
002 aecet. Tduş.Buc. 
o 30 pers. Timişoara 
445 mot. pHS. Peciea 
5'20 pers. CurtlCÎ 
544 mot. pers. Ofaea 
6'lfi mot. pers, Oradea·M (in!,) 
6'20 pers. Teiuş 
630 pers. Timişoara 
6'41 ace. Cmtici·Vieoa 
648 pers. Brad . 

Sosiri : 
5-43 m. ac. Gura-Honti 
558 pers. Timi'şoara 
6' ! 6 a~cel. T eiuş 
7'10 mot. pen. Peciea 
7'14 mixt Savârşin 
7'15 pers. Curticl 
7'27 mixt Caml. Bil.năt. 
7'33 pers. Brad 
8'19 mixt. Cermei 
8'24 per~_ Teiuş 

Il 

Adunarea Generală tioută la 13 Mail! 2. 
c. a fabricei de ghete .. TRIlHSllVnNIIl", societate 
anonimi tiin Arad, - a hotărât societatij, 
numind de lichidatori pe D-nii Dr. Ştefan An
ghel, primarul oraşului Arad, Aloisiu Steiger
wald, viceprezidentul camerii de -comert şi 
VIctor Boşniac, comerciant. 

750 pers. Cu-tiei ~ 
8'55 p_ Curticl-l6ko,h, 
9'00 mixt Coml. Băn~t. 
901 mot. pers. Cermei 

928 p. L6kosh.·CilYtj~ 
9 50 p~rs. Timişoara 

]n consecintă conform dispozitiilor Legii 
comerciale, avem onoare 8 invita pe toţi cre
d;torii societăţii să-şi anunţe în scris îo răs
timp de 6 luni către prE'zidentul 60misiei de 
lichidare 0-1 primar Dr. Ştefan Anghel, preten
siunile lor. 

După expirarea terminului mmând dis
tribuirea restului de capital intre actionaIi, -
nu mai putem lua faţă de eventualii credUoTi 
nici un obligament pentru a le plăti eventu
alele pretensiuni. 

Arad, la 20 Maiu 1923. 

€omisia de lichidarea S. A., "Transilvania" 
fabrică de ghete din Arad: 

(ss) Dr. Ştdan Anghelt 

prezident. 

(ss) Aloisiu steigerwald, (ss) Victor Boşnlac, 
membru. membru. 

Nr. 174/1923. 

Publicafiune de Ucltaţie~ 

La recercarea D luI Alexandru Deutsch 
se vor vinde pe contul şi risicul firmei A 
Sahor &. A. Aronsohn, la licitaţie publică, 
care se va Unea pe lângă intervenţia sub
semnatului notar public~ fn Arad, Str. Teodor 
Serb (Torok Gabor) Nr. 3, in curte la (26) 
douăzecişişeasă IUDie (1923) unamienouăsute
iiouăzecişitrei după ameazi Iu ortle (2 1/2) 
două şi jumătate (2) două vagoane de z1renţe 
în greutate de circa 16240 adeea şeasesprezece
miidouăsutepatruzeci kilograme. - Greutate 
~xacta DU se garantezi!. . 

Zdrentele, cari formează obiectul licita
tiei se vor vinde pe bani gata aceluia, cari 
v'a ofc:ri mai mare pret de cumpărare. 

Pretul de strigare e 16,()(M).- Lei, adeea 
şeasesprezecemii Lei, care 'o suma· este a-să 
plăti momentan după incheierea licitatiei. 

€ei cari doresc a participa la licitatie, 
,au se depună un vadiu de 1600 Lei, adeca 
lInamieşeasesute lei. 

Faceti stropirea vii lor 
fn contra Quidium A Ului, numai 
cu praf original de Pucioasă 

• := "Palermo Floristella" :: ~ 
Klgr.-ul 11'50 Lei. Piatră vânătă V 
de calitate garantată 98-99 Of.' 
:: la firma :: 

Dumilriu loaslasiu 
Irad, Buler_ Regele Ferdinand 1. Ilo. 1a. 

] 2'30 pers. Timişoara 
12'50 prrs. Ttiuş' 
13'40 mot. pers, Pedea 
1345 mixt Cf.'rOlei 
1350 mixt Sâvârşîn 
14'08 mot. pers. Ollaca 
15'07 Orienl E~pres Curtici-Paria 
15'50 mot. pers.Oradea-M. (int.) 

17-00 mixt Cornl. Bă liiţ, 
17-15 p. CUltid-L6kăsh. 
17 '22 pers. Br:! d 
J800 mot. pers. Prcica 
1909 m.ac.Gura·Honti. 
19'30 ptrs, Timişoara 
21'50 per~. Tefuş 

10'40 mot. pers. Ollaca 
10'42 ""ot, pers. Oradea-M (in!,) 

12'40 pers. Curtici 
14'42 Or. Expr, Teiuş 
14'50 pers. Timişoara 
1555 mot. pers. Petica 
15'47 Or. Expr. Curtlci 
1628 motor f'ermei 
16'36 pers. Teîuş 
19 OS me,t. pus. Otlaca 
20'15 mol. pers. l'ecica 

20 '42 mot. pers, Oradea·M, (Înt.) 

20'55 per:>. Lăkăshăza 
21'22 pers, Brad 
21-27 pC'rs. Timişoara 
21 '40 mixt. Coml,· Băn. 
2330 pers. Teiuş 
23'42 aceel. Curtici 

............... 'U!ll!II!1\\' .. ftIil!UUUt9 ........ i ~~~~~~?~ ...... ~~> O.:~~~..,. 

"BANCA 
\oi 

CENTRALA" -. •• pentru Industrie şi Comerţ S. A. CLUJ •• • • 

Bancă autQnzaiă Qe it face op~ra,u ce C1t:vlze. 
Capl.taluJ. de actii II Fo:n.dupJ. de pezepvA 

L 60,000.000 depl.. ~Ap.. LeI. 16,000.000 

CEA. MAI MARE BANCĂ ARDELEANAr 

SUlurSala: ARA D 
BUL. REO. fERDINAND Nr.29 
(IN CA SELE P ROP RU) 

Ire I magazie proprie cu capacitate 500-100 vagoane. 
'elef OI Ilo. 860 $1 330. Telefon III. 860 şi 330. 
Se ocupă cu tot felul de operatii de bancă, {jnansesză intreprinderi comerciale şi 

industriale. desface ro mare tot felul de mălfuri; face afaceri de import
export rn mare, dă avansuri pe mătfuri, ţie cari le înmagazinează in 
depozite!!'! proprii. Cumpără şi vinde ,a'uie şi face o DeratH ee deYize. 

Prime ~Ie depozile spre fractificare, pentru cari pe lâllgă, că oferă o garantie al)so
lută, plăteşte cel mai urcat procentt ca interese (netto 5 - 61/2 %) plătind 
în plus din al său şi impozitul câtre stat. 

Banca Cimtrala d'n Cluj a înfIinţat cea mai mare şi modernă fabrică de Sarma 
şi cuie şi de sticlă întreagă România-Mare şi multe alte fntreprinderi 
industrial~ şi comerciale. 

Ire S< ci.:rsBie: în Arad, Alba Iulia, Bistrita, Hateg, Oradea-mare, Sibiu şi Turda 
şi va mai infiinta în Timişoara şi Braşov şi în toate <.'entrele comer- ~ 
ciale de dincoace de €arpap. . 

I 
I 
i 

Î 

I 



H um 3 i pe ni ru 8 zilc! :: lfi S h lat Î 11 Pi il f8 1 r.II&JM!Eil·IIE:I§ct.II3+Bii""llIIl __ ·iiil31~ ____ aiiI+ __ • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
$~efan cel Mare "A~' R A: D A i\1 A" marele CIRCU'S EELl/\ 11 

: Fii blica de Impletiturl $i Iri- : 
: cotage din arad S, Il. : 
: CUIT.H, SOCUl,: 15,000.000 J,el. : 

: Lucl'l'llză În ('eln mal moderne cnlor-l toate arU- : 
• coll'le de tricotllj, CQ: A1't1cole de slJOrt din lilnl\ • 
: şi uHHnsă, Articole de fan tasle, Cnlvntr, Clorlllli, : 

Program de primul rang compus d'n cele 
mai mari numere de atractie ne mai văzute 
în acest oraş. :: Plimele mari reprezenbmtii 
de Oală şi de deschidere. :: Marti, Mincurl, 
Joi, Vineri, Stimbă!ă şt Duminid, 26,:21, 28, 29, 
30 IUllie şi 1 Iulie, la orele 8 şi jum. seara precis. 

Din bogatul programsementionează: 
Dresarea şi prezentarea extra·ordi .. 
nară de cai în lib~rtateşi înaltă şcoală 
- Elegante numere de călărie in 
toate manierele - Ce i mai bun 
Clovni şi Augusţi cari vorbesc ro
mâneşte, nemţeşte şi Hngureşte -
Numere 5el]z~tionale. interesante şi 

palpitante. 
ar. e ea... 4.z~m. 

Joi, Sămbăiă Duminecă $1 sărbători MIRE 
MaTINEU la ora 3 m. p. Familiar, Şcolar 
,i Militar. :: Program compleei ca şi seara. -Preţul locurilor sunt afişate faCassa 
Circului. Cassa deschisă de bilete de 
la orele 10 -1 a. m. şi de la ora 6 
:: seara în sus. :: 

Directer: G. BELU. Secr. D. MILLU. 

AVI' Z' Attlierul DENTIST a 
.. • Văd. lui Iuliu Mor-

soc. comercială şi Industrială pe actiuni 
Arad, Bull Reo. Ferdinand li NOI 24 

in Case proprii. 

No. Telefon 304. No. Telefon 304. 

, Cap. socistar depUn vărsat l7.500.000 

~ 

.:: HrolHHlue şi "iHelilla de 11l'lm~\ nlitate. :: li 

• M •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arhitect Jllex311dru Grai 
IIntreprenor intreprinde totfelul de 
constructii noi şi repAri de căşi şi 
dependinţe, apaducte, canalizări etc. 
:: cu preturi modeste :: 

1_ _'_ p,"*"",:,...,,,,, I Irad, Str. Ioan Calvin 12. 
S 1 I~~~~~~~~~~ e ocupă cu tot fe ul de afaceri 8 
comerciale şi bancare. - Are în, lI!'fmft !"2!ISS~.".-'I2i'.IEi'ld.n' 
permanenţă în depozite le proprii 
coloniale, textile, spirt şi spirtuoase 
........ ~, __ .a'.1 blilfifli 

& 

~ CeiHori, că În 
~ Y 1" ... T toale oca~iile de ". ... 'Y .-

~ 
I 

Â.A Â. J.. cumpărAu să se Â. Â. Il. A. 
refere la an u n-

• 

~ 

F 

F 

f 

L 

= , 

1 

] 

f 

T 

1 

1 
1 
t 
1 

genstem din Str. Braţianu Nr. 
13, (fost Weitzer-u.) vis-â-vis 
:: cu posta, l-a preluat :: 

1 u ril e publica- ( 

IOAN CSOBOD 
dnntlst n.AmJnat, care ,I-a Inceput 
:! adhitatea. :: 

PrImeşte depuneri spre 'ruc
llfieare. :: Icordă Imprumu

turi pe mărfuri in gaj . 
Ai&l!l 

te şi cit it e în 

... ---------------------------I "Tribuna Aradului." 
E.J_FF1&iiiII l .. E'IInSt _ _ __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • i Industria de Ulei d~n Arad S. P I A. i .... " ...... TT ... V"Y"yVV~"".., ....... ~ ••• ,.,'Y".V" ... T. 

: Irad, Bul. Regele Ferdlnand 1. Rr. 22.: ~_i"""i - M'Y UlU ... -asa__ MfiD'S"' .. ~ 

: ;:?~~;::al!,A:]~~:l~~~f::~:~e:t :;:l;: ~ "V:,, I,·~·· C" ,. ~ .... ' R~~' .• '. A"~.~· ". ~ • de nleiu, petrol, lustru (flrnls),. ~ _._ _' ". ~ 
: to-rote, I1DSOare de trăsură, benzin: .. .... 

: Specialitatea noastră: ULEIU PENTRU: ... INSTI.TUT de CREDIT si ECONOMII S. P. A.... .. 
5:: PODELE. - Kitl pentru geamuri. ::: ..... •• CENTRALA.: .A.R.Ăn (ROMÂNIA)... •• .... 
• 'Ilear. •••• Telefon 135: .,.. •• .. .... 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••• : .... Suc:n;apaa.la: în. Chi'iJiDeu, Şlpla, Bopo,l:n.eu ,1 Radna. .... 

... Judeţ;u.I Apad (Ro%Dâ:n.la), in casaIe ppoppJ.l. ~ 

ţ Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. Depuneri ... 
........ 'spre fructificate: 80,000,000 lei, dfn care o parte considera- .... 

1 

J 
t 

~.~.~~ 

Vărăria din Vata de jos 
livrează var pentru revânzare şi 
clădit, numai in cantităţi mari. Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

l1li"""" bilă sunt depuneri americane. .... 

~ RAMURI DE OPERAŢIUNI: .. . ': 

~ I Execute tot telul de operatiuni de bancă. I ~,1 
...... Acordă: Imprumuturi cambiale. ....... 

WILHELj\\ B. KLEIN 
.... " de Jombard (pe gaj de efecte). .A. .. , .] .. •. "hipotecare. ~ 

.... financiază intreptinderl industriale, comerciale Si agricole, ~ ..... . 

Ixp'oator de pădure, Arad. It 
11 

am: 

Telefon 3-22. 
€'umpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, Ure, franci ..... . 

şi alte valute). ......., 

....
t.. Primeşte depuneri spre fructificare pe llbele şi In cont curent,: ....... ~ .. ;'_.','. 
...... pe lângă cele mai favorabile condiţiuni. ~ .. 

Primeşte bani din America ca. depuneri, ori pentru inmanu-
... ere partidelor in Ţară. 
:::: Efeptueşte comis. primite din America în afacerile emigrantilor. .. f~ 
...... Primeşte cecuti spre încassare. ....... ! 

~Ildustr;~i.t.~.e.~.!~~:s. ~lildan~ lE Bancă autorlzată de a face operaţii de devize. ~f .. ~I filatură de bumbac 1;; 1 ..... - .. ' • :! Tesetorie tie bumMc ~: 8 1 I Ppi.:rneşte ase:rnnă.pl. de bani în ţoapă, şi pe:n."tpu ... 
~,2 l/bituţă:: Vopsatorie \~ ;.. st;păinătate. - Ape l.egătupă, de cont cupeDt cu 
- ... 1"':: toate băncile din Tapă, si stpă.i:n.ătate. :: ... '" DRESA TELEfiRAFICA: TE X T Il A R it 1), 1.... ' , ~ 

F ::~:1:, _ Telefon 158." fi ......... Â • .Â..&.Â ... iâ~Â ........... Â ... Â.Â ... Â.Â.&..6A ....... A .... , 
------------------------------------------------------------------------------

T~o«raria .• CONCORDIA'l Anul 

b • 
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