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Serbările semicentenarulul mortii lui 
Anorei Şaouna la Slbiu şi Răşinar. 

- Un important Consiliu de ministri. -
S08i rca persom1clor of ieia-le şi a- dldegaţi ilo/'. 

SIBIU, 12, J il vederm sololl1uităţ,ii ClJlluemoră 
rii cincs~ntanarull1i marelui Anrlrei ŞagU'lla, .all 

sosit din c-wpitaHid1uii miniştri Al. Cont5a:ntinc

.,;eu, C, Banu, :Măl\dărescn, mitrolpolitul prjma1, 
Miron Cristea, ,epilS(~pul YartoloHll('u Vâkea, de
legat,ia mitropoliei Ib1llCQVinene; pl'm. VaBile 
Tarnawski, ,dl'. p. Tal'navski, Gh. Sa n all"tl , pl'Of. 
:V, Ghrorghiu, g\el'. Ofll'ski l şaful ),1. S,~L j '1'('

Pl'czClltanţ.ii [H>e8Ci blH.'nr~tcnc: iddegati:a soeie
t,ăt,ii de o\lltură ,m3cedo-rQmână coJrlpusă din d'nii 
1. Grîi:dişt.e.allu, I, Valam'i, N. Baţ.aria, pTof. G. 
Murnu şi Bianu, ,utlirmii doi reprezontâIl!d Aca .. 

d<'lrni-a ăomână. 
Intreg odificiul gărei a fost ~)a"ÎOaizat '('U '3" 

C('<Î"tă ooazie. 
Or3.]nl dC3Isemeni e 1paIVOR:z.1t, iardi'n elăJdil'i 

Şi balcoane :fâlfăie -steagll1'i î'll1IrK~do:bit.c eu ghil"
hn'ele ac ştej.al'. 

La lSosi'rea oRRp('ţilol' în gară, lttltit.l·(]ipolitul 
Bălan 4î rOf',ti,t o iCui\'ântiU'C de bun ă,yen il'C, spin

nânrl eli sufletul 1108tru e 'Ţ11ill Id,CÎ bncuri(', Saluiă 
~osirea, în m ijlooul '3 l'dclt:m i 101' , a îna lţiloI' ua

speti. 
R~mde :rupoi imlitroiPolitul-prim.at d.r. 1Ifi'ron 

Cl'il'tea, care s1]Ytme: 
"Oînldatorire meţ;til1ea.s!că T{Jli'lîmcaBIC·ă ,a jn· 

demnat If,r~ltii 'vechiului n:"ga't şi BLlcoviu!('Î "fi 
wină a2i ,în .acest centru, unde e o lf'ut.ernie,ă Yl-

11. tii ('Jl'<rt;'tinea&:,ăromll1lCl .. <lică)). 
Inaltlll prdat aidlH'C 11l'illOSul de I'dl'nlwştinţă 

Pe maluri de ape ... 
de: PEREGRINUS. 

"""---=-~~~--

Din 6ru.mul, cesue p~nă în or:ionf di.lnga-~ 
tCllbnrie Is!prc metropola îngâlmfată Si murdară, în 
mine. 00 într'o matcă a vremii a~:l<1nc scohită de 
vifornitcşi cu ma.luri arse 9.c s.oare, purtând, v\-
:dtlllca n)l.'inalnică a vietii atoate trăitoane, C:J. 
(laIll'ri' resfrânte în mii de ch',puri calde, 

o Din drum1!1 ha o ti'c. Ce l-am făcut dc,s\Cu1t pe· 
~tepi!.~tri; a!SCufte, cu ITJicptul plaij)ând în ger. ca 
suflet de cop'l vagabon<l în za·re parc că aşi fi 
fost o sihastri'Că dorintă de viMă, 

Din drulfliuj cu fmtuni d.'..'" nmbitii si' cu heLsug 
dc vreri, 

Neodil1llit, înfrânt si .;oP·l iar,ape dul::i. rf:Vi~l 
la v.oi, .. 

Nu vreu să stiu de ncmăr~nirea ce-mj furii 
una câte una icoanele trăite şi mă lea'ldi mereu 
cu suflet delirmtwde1e azuru!ui senin şi boltit. 

Nu mi-e dor mai mult de lumina ce ardea'n 
artificii' .poil11lpoasc, cu mii de &cântec ş.agaln iC(;, 
svârlind seminte înadânw1 tăcut a,l sufletului di", 
care scoate rod copt de trăire· 

N'am nici o vorbă mai mult pentru td1irca 
albastră ce-şi flutură acum in mii de ,am:ntiri 
duioşia zădrtrnicii ahia în\elcse. 

Din goana Fărik~fâ rşiînhli.Pic Ul;mcle de lll

Ziar independent 

-
Iwel1l i ('are .;1 fost ('el mai CT:lHT'~' j·erarh al hi,~('

J' i.l'ii rO'lnâne. 
ni jtr{lllJolinll Pinl1en al Mohlu\'ci>;<Î ~\1I(,.(·<I·n'i, 

axl ace "'al uiul clernh: i )Iodo\'ei J'Ul f)teJan {'el 
11 are, ca,rc st,atc\1''Hiea 8t.at În tr·['i('·nt,nl hisericei 
ardelone, ca ('()n:ducăt()r şi ÎllUlrumătolJ.'. 

A:m! venit. să ne indliuăm la mormântnl lui 
,~agH11a, ('ăHiuzitol'tlll fratilol' de pe$tcC~lJ1)ati, 
:El .;1 fost mai ~1)'('''11:; ,de tnak, ,mÎllllato]'ul ('Oll~ 

\Ştii'l1 \ci Tomâue;;ti. 
lllehce a.durtmd omagii f:11lit,r(~politll1Hi Bălr111 

epi~~)il{JI' şi dorului din Ardeal. 

Joi, dimineaţ.ă, a lSo"it Re.gelc şi n(\~i11a ('11-
Il'Ol'a li-S"ll fi(;eut Q pO'm;poa~i1 iprimire,' la gara, 
!dnpă ca'r'0 ·a Inl~mat lwlorinaju 1 la Ră'ŞÎ1H\Ti. 

InaÎnte de &osirea Sm'enmilor f'
1.a ţ,iHut Ull 

imp·ol'loa·nt ('ou",i1!n <1(\ mini.-;tri, l!l1de 8',au di:;.lm
tat în 'Priinm11 râTlllflpr{'.gătiri1e în yedol'(,a. ~,i11ă
tm'iei familie.] .rpgnle In. 1;0 JlI(ka, P,{Il'is şi Rom"l. 

CUHsiljul tde miniştd a (]ji'<.'utat şi hDtÎÎl'Ît, 01'

g·a~lizarei\ nnei E:>x;p(}ziţ,ii bănătene î11 Timi-:-oara, 
la a eălrei ilHlIllg<urare Iva 1 na ipart.r 11. R. Reg-C'le 
nainle (le fi. pleca j"n ~tlr('inăt,atc, 

e $" 
Telegrame. 

-I 
i ! Tf'rr:hi;.i(il' ,~i (l./'f'sliIrÎ 1(/ duri/Il s(j('i(!k~t tom{În. 

, nr CI' H. E~T 1. -La Clnthnl >«K:ial Îst,ljn 
:ea,pitală s'a fă{'llt l'en~hiziţ.i{' {l<JiTDiejli,na. CII a
(,'('f'.t. 1)ri lej a'lItol'iUiţ.i le a n /.di.~i t ll'lljlli{);rn:L~e yo
lan te i lwp-n<liar{', l'a I'j eran (1c",t.in~lte ~ă fj~ l'ă;;
pillll(Jit{) Între p()jPHlati~l Iloni].»)' 1i l'qvjll>:'11 1('H ;;;('.0-

pu! ~ă ')))"l'\'{},rC'<E' a(·j tnlhlll'ă'l'i şi l'ă,,,,c~IRB. l'nlitia 
fi oJl{~at nl~t.ll']·"a (l1ni Dr~l\e"ell, .-':f,fl}! .... er·ţ.Îf'j 
~wnpa,!.:'a ndei. Pe!! tt'11 .azi an ,{<."t· J'~IV'i1,ati 1a p{)
liţj(' ~efii llal'ti,dnl1l1 {'111l11llnj",t. a ('ăror ;...:,\\njt,al':' 
C"tn t i nul1. 

,<;';oţifl lui P(),~a l\ ('1Il(ll - depiilo/. 

(,O~~T:\~TlSOP()L ~ R"tia 1n1 Plk;<l Kc
mal 1'fo"t al(>ll~1\ 'lT:em,brii fi A!(lllnăl'E'ii 'llati.male 
<le! a A Ilg'ora. 

Prl8fll! prim-ministru lll/glll' Tdeky 7.0. (}tu}. 
. C1X.T, - {\mt.e1e Teleky I'{ll, f(j~t Tn·iimmi

!11!'t,ru lllAg'ar, R f',(~"it la ('lllj. d.e lî1n!f1e fi ple<>at 
la nW''iia fOR aflatn i:n v(l('iniit,ak~'l 01'a$Ullli C011. 
tele Telek,v a Ifk{'larat di ~'a retrca,s din ,:iata 1':)

litieă .şi "e (·"OlISael'tleXl·j U6i.I'i' ~t ndi ilor lY(\o2'ril'fi'r~ , . . ,.. . 
IŞI dî a ye1llt în HOlllfll1Îa iin {'hp"t.i~1lli ('x(,lll~iv 
l[Iarti{'ul a,re. 

E~'acwl.l'"a ('oll.,·!nnlillojlO]u7I1i de difr(' ali(l(i, 
LAFAYETTE. - Zinl'ele ,al'utlt, (,i'! Ţ"IllC't 

Pa,<;.a. 1lH apl'll11:o,itîni':ă jll/'.tTlh'tÎunilC l(,r··rute 
J,U111 al"ll:pm ('Onr0:':Înn i 101', Dekgaţ.ia TUI'('ă tles-

\ 

llJinlc ea hmct Pa,:,aa f>npl1'S ("~mic.a.rîlm' ('.(lll"i-
1iul.ni ,(lin Ang,wa, tratatul "pr'(' ;:.ffilllHt'rC. Ziarele 

1 ~ni:'ll ammţil l'~ ~li fi~',lllh!ţile :{'e ~)~ilSt<Ll.l in'('~1 iJ,'''il

'Ipra r{,trap:cr.;"] ilotel hl'lt.muee (hn COIl,"i.al11ino. 

Sosirea. sfudelltilO/, u.niv(>IJ'sifro·i rehos7ov{~ci 
Bucureşti, 

{(( 11)0], ;Ml f(X'\t 'a<C'1l!l1l inlăt11'rate, Iclt'C)a:rp;:'C' Al1).!li'<1 Il 

I J'?CHl'nOf'.ent <'il cllvi't'ntnl ~"?K'u~l'e t rehU2 alplj{'at n
tat. armllt{'lm' de ,nsf'at., ~,"at ŞI navale. 

BUCUREŞTI. - Azi 3U ,;;:.o!'it ;{eÎ :30 ~t\l 
denti !şi stll'nente (l('he idola 1111illmr .. it,atea din 
PI'3g'a, Ni SC,QlJUl să viziteze ecnt,relt' mai imlpor~ 
tall't~ d.in ţ.ara nOII Rl.ră. După ,dnl1ă zile ('e ,.nI· 
,]'){,t l'(>(',c in cap i,t,a.l ă, e:"'''JUl'sional'Ştii :v{)\r vizita 
Const.a:nţa. 

Nu vâ întreb ce purtat: În voi ... Aşi vrea să 
11U mă în trebatî lC'e port Îl! mine ... 

• 
S:Hni astem în iarha d.e pe malul \'ostl'll 

un cU!\:U!$ ~niLtftSD'S, În scob'tură de 'Pf~mâllt. S{t'll1î 
dau trupul strâns 1ărine i, 'să o simt... Şi din su
pe,rbul de văzdith ,să plOU{l lin, 'Plină pace de 
soare, infierbânt.ată, rrls'plătitoare, m[mgăcl'c, 

Şi când totul va muri în Jur de noi, în urlll"', 
l){.aAl':l ':;.i Î'n noi. iCol,) "\liS nţeliul 1iIlllpd~lc ~le eel', 
departe în lt'f1mă viata şi În Ipiept amttgitoarele 
vreri, când d;l1 purpura-j r'egal~t a,t11urgul va res
Tira ~ollri de întullerec peste tot CC-i acum ad. 
trudit şi îndurerat de magii,le 'p<erdute de va
lr1cnii V,l\zuti si de m:·la atoartc, atunci ,stt-mi CJdă 
(] virl2:inii J'a;;rimfi 'di1l gen,'.!, In imensa t~lCtre de 
rilsti.:::niri, in haoboa În\'iilma~e(lIă a trairU, ~
dintr'un Immn de pamânt să cadă o singură la
cri,mă, A mea. 

Sunl 'la voi ~l'p'e dragi. - Aşi vrea de-a;purul'Î 
să fi tOISt la voi pe Ull mal stufos, în vraje de 
b:!.:,crid .. 

Voi ven:ţi mJxl şi din de,parte veniti. Departe 
Ca VCşllic i a şi ca ca de mare. ~ In a'lI'ia voastră 
j)11 riatt m~~t'turii de s~;:o~e :)~pe ,malul vostru 
Yromea si-a înfipt sufhm~a-i arr~mic, Din nCgur 
şi din v{jnt vă tese vcşnicia, -'- cărllnt fuior de 
lacrimc $î de Jllll1ină şi "ă asvarlc drumulUi în 
dcp~rHiri. In tara ]<lf?;ă, IPC drum de nisin V~l 
rostog-oliţi cu suflet Sbltciumat în tovlirflsie Cll 
SO::lTG1C. Cll Yfe11lea ~i cu zarea. 

1 

Agenţia lb,',as află r1i ('e,rl'll1'il,p o:fidale t11r
~.e s{)('ntE'9('· ('.a 'fll'011ahilil zina ,de 2 AnJ~'n"t :pen

t t I'n con wl{·ar(l.,\ A:rlmliîr.ei :!la tii ,na l{'. T'!":I ta t 111 'rle 
1 :paiee "V·a, putea fi 'rat.ificat. lnai'llte Ide, Hl An·g'lIj{t 
iş~ a·~t.fel (Wf!K'11arca Cnl1\"t Il Il ti THJlpol,nllli "Ia p~ll,,:,,a 
! fI tOliminată la î'ncep'uf:nl1unei OetAJmnit>. 

Din llrsita voastr(l CU dCS!prind un rost II (' T1.'::

'n1UI':re Si plecat peste o~linda .op.a;.:ă în adfinc 
Z;Ln%C fata-m~ îtlqetit[~ de. valmi îTlv~Lluindu-rnă • 
Cum yă jucaţ; cu al1rul nisi:pului ziua şi noat)te~ 
cu' arg'l1tu! de valuri rcsfrânt t:Jin lună, asa ya. 
juc,ati cu mine. 

. Şi t~tCeti tuturora, spre toti sunteti Lt1U te ... 
Ca o rll~(~nire, ca o căintă, Blestemtl'1, icrecat 
Într'lln cosciu~, mai ad,'ne hicut DU 'Poate f~ 

Om m~lrullt ab;a doprins din p~~m,lnt eu stau 
În fata vOalŞtl<ă, ,COlii de secole, c{)vif cu suflC"t 
h!ond. - " • 

Dc-apUTuri 1:'m::ă ,"oi ,,:u vni uc-::,p\lru[i să fi 
fost. 

~: 

In Jcg~tnatu-vă undl().s ,mă JXlrt cu sufletul in 
t~mhTa drumului ce face-ti. Pe S(pGt~le vostru se 
resf.râng lumini gata să ţipe Ş! j1;ura mi...a intind 
sa le sorb umcda Înviorare, 

I Un cer v:oril\ şi lenes îŞi soakHi În yalllri10 

1 

blonde trufia Si peste voi şi pe:, te mine t(wta e
tern tr~iitoare din S{)klrC îşi varsă darl1i:a danie, 

I Princiara poman~i de 1\~millă, In văzduh vidul 
I I';ol a 1 lle~;flmtitoarei 11lăl timi într'una mă cheamil 
r mă (illl150Şte lHP1'(jll.CU ~)as rar, @igur şi RtăJp:lllit. 
[ pl'i\'irea mă {'oboara peste lmralll lri,il1 <'llmp. Pri
I Yjrc,a m~i ţine sun orizont, înihratişând dragostea 
i "(1: PlimtlJltul. Şi inWreJ"l1rat de lIn ocean de Cl!-
1 lor: milo 'Pierd în senzatia nepretuit ele dulce 'şi 
i :~lili:itl)?'re a nefiintei. Nu ma; y!'can să \'rl yor-
I 'h,·"':, r aCi! ('h fr\l111DS şi f;ir;\ tc/~~1llt{n de îll1pn-

• min;l. reîntorc la voi. ::tipC dragi. 
Ppeţul un.ui excJ.Dplar 1. Leu. 50 ban~~ 



Alegerea comitetului de ccnducer8 
al baroului 8vocatial. 

Dnp<r. zăld1Î.l~il(>il'oa Iprilt1:lei al<"gol"i,a eîî.rc·i l.e' 
zultat a rămas nul, .din eanul n('l)lrezent,arii ma
jOl'ităţ.ii aVQC'alilo1". ,baronl i:J'in localitate a ţ,inut 

aria .clouaÎ1l'trnnil'o i'n ,sM!Hll de a.,şi alege 00-

mi tetul, pe un lPeriod d(~ Idoi ani. 

Alegerea s'a fă0Ut pe ba?Ja nO'tI€li legi de 01'
ganiz3J1'e ~i uni\ficare /1. IOOrVtlri\or awooatiale din 
~ntJreaga ţară. 

Pe ('ând Pl'hna aldunare a IdecUlf\'\intl"o at
lI~feră de 00'1111)lectă indiferent·ii {'>€'(',~-e lăsa sii 
se 1!H'H<mpnnă () li'psă ne interes Idi'n partea a\'o
caţilo!' fată·de Ol"~al1izatial(}r ])Iwprie ...... ]Ul"l'll 
penibil dacă .;;;'al' fi ald~·{'rit., - :edUlIllllrea (le 
eri a fOflt. arnimată, 'şi .1lJ\r()(';atii, în mImat· C()l1l

p l{'t't a.proall)(\ au tinut să~~i ,dea !\·{)t'l1~. 

Alegerile au fost p'l'ezl'rlate ,do (,at.l'e 'Prt\~€\(lin
tele Tribuna,lului, dl ,d.r. Sil'Vill ~r(Jld()lnm, !biroul 
elcC'toral fiin\d r('Qmpu" din o'nii .dr. NllrM·ae Ne
de1cI1 lşi lelr Enri., ,&-hiitz, 03 see·rf·tari, ~i (l'riii ·ell!'. 
FJt11~l )riel().~i, Ignaotie Groza, Adalher1 Raolllhy 
şid r .J nhii,;z Geza., {'a hă,rbaţi -de Înirrooere 

R'uu 'Prezentat două li,,;to. Una ~re\'ân,d in 
tfnmte ea d·jCan ~)e dl 'OI'. Ill$tilf Mir'on, 

Pe ('>f'<alaltă li,:;tit figmau: decan OI'. luf;1i'n ., .... 

Dintre .ca1lldidaţ!ii }ist(>i cli:ntâi a re~it IdI dr 
1 ttstin Mir011, eare atost a.les Idooa'n NL 85 vot.uri 
fat.a Ioa .cele 71 \'otm'i Clhţ.j'n lIte de c.ăt:re 11'011 tr3-

iC'andirlaful său. 

In ('omitet au reuşit 
.:Ilo!' 0'1'. EnrÎIC' Sohiitz, 

104 yotlll'Î, d l' Ma libert Pal'OOZ 92 vottllri, I().r. 

GeZ'a Veleiov 88 ,·otnd, Teodor Paplp 86 votmi. 

Pentll'll un 10(' sta dedarat balotaj între {Inii 
0.1' Vjdor Hotăra'll M 77 voturi şi .dl dl·. 'C01"l1(\1 

Ianen ('li 72 votnri. Rp. 

~--------------~----------~--~~.~ 
dobit câJlUPu~ 'shs neulrhcftPut în a-l prilli<:k'" in 
slo'\[c. Unii SPUn că e asemănător unUi -COVOl' 

din paLatul de lumină a reginei '- viata. Că e 
tesut din, aurul tors din muntcă, din durere şi -din 

a.rg-lntul incăcrat rut vremii. Că e bătut in dia
deme ce din coroan.a de triumf a.l unui DUitnne
zeN al pământului j ... le d:ărui'se În dar. un sufle~ 

adânc ÎnchiiS În noaptea eLe pământ şi în 'suflet 

de om, s:pun alt:i.·. şi Încă b5itut în diademe rare 
ca lacrimile şi cu pietre soumpe: pUl1lurii ca lu
mina cu {aZle de sânge, albastre, fUTând culoarea 

din Cler şi a,urii, ce Si-au lucirea d(n părul săl
bat\c al soa.r~lui. S1ave de î'mn i-s'au 'cântat 
acestuj covor impletit in mii de mă:estrfte 'forme, 
încărcat cu· noroc: Minunea 10i starncste mereu 
rugi. noui S!W6 de pururi dl1ag-oste pentru el. 
Crâmpei de suflet regesc, încadrat de brate, ara-
mii de muncă:, sub umbra de vreme. în h1a lui 
-eU sta.lI stângaci şi niJmic nU pot să spun 'despre 
el, In rata lui mă pl~ până la Izvorul ultj:melor 
şi marilor credinte: cred în ~l oa într'o minune 
jzvoritoarede viaţă.,. 

(Va urma). 

~~---------------_.~ '''''1 

"TRIBUNA ARADULUI" 

Unui copil de trupă Î-s'a rupt 
o arter~. 

In seara z'lei de ]2 Iulie a, c. pe la orele 
Il - Pe când muzica rej.(unentului 1 Dolj cântw 
În Krădina restaura'ntttlui "Cornu.l V,înătoru)ul" 
<- co.pilulje tru\I)ă ScuteJincu Ioan În evate de li 
ani În Urma unui aoces de tuse - a avut o uo
zavă SOUif){ere de ~ânKle Ipe na5. Un domn subl:)
co;tc'nen:t mcdi~ gă'sindu-.se tocmai in grăd'na 
rcstauran~ului a luat. pr:mele măsuri de sistarea 
hemoragiei, ÎnJSă. g,llSindu-se în imposibilitate d n 
cauza liiP!',ei de medjicamente şi instrumente me
dicale l-a trans\portat cu o trăslbră la Slrltalul ju
dctan· Sunt b;~,n'lle1i. că dl:n CaQ1Za prea marei 
f;crderi de sân'g-c, numitul copil de trupă nu va 
scăPa cu viată. 

Interesându-ne n.a SIP':'taolu:1 judctultli . ni-s'a 
declamt că hemoragia a a1\rut loc în urma rU'pe
rei unei artere pulmonare şi a!~east,a a Proven't 
din' cartlZaconstihlţ'ei p,lămânHor ată·.xlti de in
h e I'c.ulază. 

ASll,pra acest..::i trll,;te Întâmplăr i nU am d0ri 
să facem n:ci U,I1 comentar, c; numai întrehăm 
autoritătile În drelpt dacă elemen~ele numitei m~l
zi,ee sunt aHmentafi cu o hra·nă suficient:'! şi 
cladi timpul destinat pentru odihnă le ,e.~te îndes
tulător une: rocreaţij umane. RI:P. 

... w '.-va 

Listă de subscriptie 
prntnt un fnnău' şi foarir frtlr'nfaf .<leIl7/lfo/· ro
mii /1 nrdl?lran . .('(/1'('. doreşte .<;;i-.~i COli fi nlle sfudi ilil 
între/'upte din cauza li JJsei de mijloace. 

Fu{'em apel la Ipnbli~nl r,rrr!iin('!"I(', flă "r~rijine 
cu ooolu-i acest ta~en t i.n 'Plină Înfiori re. 

Sumele se YOI' trimite rddaiC'tieil1oasv!'<€'. 

Pâ,nă aMlI11i1jm primit următoarele ·sume: 

Rooa('ţÎIII( ,.Trihu'l1fl 'Al'alC111Lui" 1'('1 500.-
Dl !fIr. Ton Grma deputat.. T.ei 100.-
Dl :Mihail Conig-Roşiantl Lt.Ji 100.-

• , .. va .... VI$' ........ 
_an • 

Un print japonez la Arad.' 
Tn ziua de 22 Iulie a, c, si~a anuntat sosirea 

în lo.::a:1itate printul japol!iez Yakana ptmtru a ne 
vjnjta oraşul. 

Inaltul oaSlPC va f; primit la gară de către d. 
Ovidiu Gritta. prefectull poliţici, Care î.1 va cow 
ouce În Pa'I'1cul 'Emin0S/CU .pentru a lua parte la 
·~p:lcn.dideie serbări poplulare din acea zi, cu a 
diror venit 'se Via veni în ajutorul văduvelor şi 
orfanilor foştildr tPolif;şti locali. 

Alteta Saa şi trimis un Însărcinat special 
'pentru a aranja parcul în :stihil unei adevărate 
scrbâri jaIP<meze. 

Se a'stenrptă partic~area la această serbare 
Şi a al!lor case moştenitoare din -tinuturile ceLI! 
mai depărtate. In urma celor ce ni-s'a 'declarat 
de către org·anizator::i a,cestor serbă:ri. putem zice 
cu 'toată conving-erea că serbările dela 22 Iulie 
vor fi cu adevărat ceva fe~me'na·l. ... ' .... 

Intre Iugoslavia şi Rusia. 
Ţratând într'un ;artic:01 de fotld chestiunea 

r.ajDOrturHor dintre JUgdsla.vWa şi Rusia. ziarul 
"NovosV' dela Belgrad scrie, între alt\!lc, şi trr
mrttoar.ele rânduri semnificative: ,.Majoritatea 
covârsitoare a popomlui sârbesc roounooste nc
VUia unei aprop':eri de RUISi'a· si noi trebile să re
petăm ceiace am mai scris, că ori c"rr. ar fi Ru
~ia - Illonarhică, bolşev~ă sau Simplu democra
tică, ea e Wt.uri pentru noi Maica·-Rus·a. Guver
nu.l e datOr să ia cât mai neÎntâr7.i~t măsuri. 
căci altfed are să fie târziu". 

Adăugăm căi mai toate jurnale!.! dela Bel
gr.a,d - inclusiv cc,le oficioase - tiu un limbaj 

asemănător. 

Cei ce conduc destine'le neamu.lu: nostru, 
trebue să aibă pcrmanent în vooerea-ecst indes
tructibil senfment de solidiaritatc intre ~,\avi. 

S,lmh,Wi. 14 Iunie lQ?3. 

Serbarea din Nădlac. 
Tn fnrmoasa. comună, dela marl;hl'lc cele 

mai de apus ale ţării în N;l!Cll a<c. cunos~utul 
baritol1 şi proLecor de muzică Oh. Petrescu a a
raTlyat Joi seara un 00llccrt urma-t de dans, Suc
cesul conccrtului a fost dc{plin. Toată inteligenţa 
Nă.dlacuhli a tinut să ia parte la conc~rt şi a răs
plătit cu îndelunl{i aplauze execuţia adllnirabi1ă 

şi ca voce si ca inteflP'feta re a frU111oaselot noa
stre câlltecc nafollale. pe carle a dat-o haritonul 
Petrescu, 

D\IPă concert a Ll·r.tnat un bal de o insufle
tire cum rar s'a mai văzut nu numai pnll faptul 
cii întreaga studentime a Nădlacu~ui se afla a' 
c.1!>ă. ci şi prin faptul, că a venit tineret si elin 
comunele vecine şi ch:'ar din Ar~,d, 

Ne-a surpr;ns eIcK·anta cu C<1l'e d~n"au r.e
tc\'e ţăranilor noştri I.:ele mai moderne joclLri şi 

fru.msctea lor· 
Scrbare,a a durat până dimineata. 

REP. 
.....- I biI'... ...2 .... a. u •• 

Teatrul de var~. 
- Repertoriul săptămânll. -

Un gruP de artişti, r.ccrutat i ditltre cele mal 
distruse elemente ale tco·trclor şi cabaret-urilor 
d'n Budl'J·pesta va SOSi în curând la And, prima 
dapă a UTlui turneu În Ardeal. 

Membrii societătii sunt: Ileana K6k~ny, Giza 
M6szaros. Netly Sziics, Rudolf Harsanyi, Aladar 
Sarkadi şi Iosif Gonda. Aproape toti sunt CU110S

cuti în Arad. Vor debuta. cu bucăti uşoare, Co
ml~dii hazlii şi canţonete, Vor a1lcătui un program 
vari.at $:; foarte dtstr,activ. 

Dte,licioasa comedie a vietii mi!itarc "Tată) 
regimentullli" care mcnt:ne în sală () continul 
ves.e,lie, V~ fj iucată şl Sâmbătă seara ~u o distri
butie excelentă . 

• 
Inainte de seara de adio, Miti liorvath. V'a 

Iffiai apare în s.ccnă Duminocă· seara. deţinând 
rolul t!tul.ar, din "Prm.ţul Bob'!.. Debutul p-rimado
nei dtt un farmec c1eoseb:t ace..~tei opere~, 

_ 'P 

• ~$b 
_a, 

V4 ... .,. . .. -
Construirea unor noui linii ferate. 

In 12 Iulie. 'a fos:t pTo'lllulg-ată legea. prin oare 
se ·deolară de utilitate puibli1că constl"uctj1a linmOT , 
femte B()d-Bra;şcw-NeJhoLaşi~ \i:va,~Mkă-Vatra
DOJ1nci, Bllmbeşti. Uvezen; ş.i liamaollg':a-Ţul>cea. 

S'a desoh)s J')C seama mini,stemlui de comu
nicatii, pentfludtr.ocţiunea generală de construc
tii de căi fer:ate, un credit extmordin'ar de lei 
200.000.000, pentru primele încelPutl.lJri ale acet<;tor 
linii şi a studjiJor ce mai ră.\Tlân de oom·pielctat, 
credit care va fi r>cpa.rtiz,at dwpă oum ulf1mează: 

Lei 100.000.000 pentru Hn;a Bod-BtasOiv-Ne
hoia,ş; 

Lei 30.000.000 pent,ru linia lLva-Mică-Vatra-
Domei; 

Le: 40.000 000. nentru linia Blllmbest{-Uve-
zeni şi 

Le: 30.000·000 pentru linia liamanstia-Tulcea. 
Ministeml de fjn'allte osre autoriza.t a acoperi 

acest credit prin îm~)r.mnutlll dela f(,ndu.l avanSU
rr10r date ,de săteni' pentru pă:mânturile expro
pri'ltC. 

Rezultatul anchetei asupra catastrofei 
dela Vinfileanca. 

M'arti, 'primnl p'l'()Oll'r()r 11e Buză'u, ;(1. Eru'h:M\ 
1~lnpI'eună ,el! deJ.eg:aţii ,('FH. :pentru :f~llCe~ea a;t· 
iC,h(·t.ci, a ,prOlCe!dat la eonlfrnnta,rea fUn!Cţ.lonan
lor ('aferişt i ai ~tat.i('i V i'ntileallca, în scopul .de 
a <se dOYeldi vin<watii . 

In UJiIna lC'onf'funti'i'l'ii, ,parchemll ,de Buză.u 
oongtatîrntd vin(wăţ.la a'f'al'ului Păun Ion, a frâna.
rul.ui twnuhli ·de ,mlar!fă BrolJoi 1. Canstant.i'll lŞi 
a. :nlCX>Jl'l) ieu lui G. G<"org,<':rou, 'lllCRf,1t.i wei cefer işti 
an f(),.t d.aţ.iîn jlldeelltă. şi trimişi judcllli in
gt l'lvctor. 

Eri a incaput. iUfltrntetia. 
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1 NFORMA ŢIUNI. 
_ (!if.itorii 1wşlri sll~d, insistent. rUf/II!i ,-:ă '~l'i 

gră7H'.ască cu achitarea I'PBt(tnţ.elm' (le ahollament. 
La caz contra,l" ne vrdem siliti să le sis/ă,m tri 
milerea zia.rul.ui, î/lfi inţtd şi s!l.~ţi /lut Cit afâfea 

__ ~e \'e~t{',;,t(' ,din Cl\1j. că o p(>ată irle haln/rliti 

it:,1I1mati ('U t'a1'a~ljlle au ata.c:ut (~n foc'n,t'i lele ar
'mă bi'l'Oll.rile fa'brjcei tele fer (lin TinUi1l1 pe la 
ol'ele 11 lwalptea. 1 n h:TOIl ,"'~\ găs('an tr('j <I"\11\1C

ţi(JD,wl'i ('ari jUIC',m <'ărţi. O('a.mn,l'ilcan Ifo"t, ~fă· 
rum3't(' dc ~loant('>, nil Ifir el((,trilp a f<>"t l'u:pt şi 
înţ.rea.ga nlii1dire rituNl"e ,w;:.tlfel j'l. Întunmoc-. c 

_ Din diferite <Jent,re :ille Bnoovinei ,,-e a~ 
nuntă j\1111n1clatii, 1{'l1'1'i iau l~'j}lIOl'ţii inspiiimrm
tătoar{'. ~rl'etlll Ş,'ll rc·Yăt';:.at inU'[}(chl'lHl o Ipartc fi 

N,m unei FlonKlol'C1li ~i forţând en~('l1a rea ,(t nIT
llH'm!'<i locuitori. A laltiicl' i sea ra Prutu I at pl~e";{l 
5 rr.e'tri peste albia obi,;,nuitâ. 

jertfe. 
PllUZiC!I.l nostrufl'euue !ilă înţ.cle.(t.gă /'ostl17 

wwi zi.a./' româ/leSC î/l oraşul acesta :de frontieră 
şi să ne dea tot sprijinul, frăţeşte Şi la timp. 

ADMINISTRATIA. 
• 

_ Mini.ştorul irle rii:2lboi ou ol"d. NI'. 30734 din 
21 VI. 1923, '11; aI1robat lea tinerii albwll\·enţ.i ai 

clIl'sului seral C'are a'u la bază 4 clase liceale' salt 
ahsolvirea ~lei elementare deoolllE'l'ţ, să 1ha11C

fi,eioze de ŢJl'8\'ooel'il{l :al't. 52 'din legea .l'C0m

tărei. 
• 

- Dela Baroul ·a(koeaţiJ.or pt'llnnn:\: 

Conform aq·ti('~lelor. 61 şi 65 ale legii pent]'u 

ol'p:anizaroa ,şi unifi~alrea rorrpului ,de a\(ln~C'~1ţi 
balotajulîntre ,c1nii rud\·ocaţi oeh, Vi<!t.or Hotă'l'"<1ll 

şi ,dr. Cornc'l Iancu" S() '\~a face fă1'ă altă >COll\"O

('al'e la 15 Iulie a. c. în sala deşed:intă a 'Ba1'o
~llui a,d'voca.ţi.1or. Til!n~îlll tIe ;\'ot,aredda Qlrde 9 

G. m. ,pfmă Ia 2 d. itn'. 
• 

- Intoarcerea dltli ministru 'V. BriÎtianu din 
strcin~ttate este anuntată /De Merouri, Intr'un 
cOnsU'iu de ministri care va ,avea loc a doua zl, 

Joi, d, m:n'stm de finante va face cunoscut re
z\lltatul călătoriei ·dsal,o în streÎnăta'(c. 

• 
~ I.h:.la BUlcureşti se v,i;lsteş'te moartea poij

trcianului Costache Lupu, fost ministru În 'timpuÎ 
ocu,paţ:e'i germane. .. 

- DtllPă stiri'l·e gazetelor a sos;t in BraSdv 
un grup de 2000 de copil germani d'n Jj':!'g';unea 
BetlioohlÎ. Co.Piii ali fost p1'asatj :pe la fa.mIJiile 
sftseşti din onaş ş.i Îlmprejur:mi. 

La Arad a sosit deasemcni un grnp de (;00 
de copji din Viena. ' 

Acesti coPii sunt 'hrăniti pe teritor:n'l Tării
RClmânesti. fară ca autmi tăti1e si .prăI\IălilJ.e să le 
ceară ,plata alitme:ntcl'or în 'doiilari, ori f(1ancI el
veţieni coon li-!$.e cere ÎIl Germania stJudenWor 
romftni c.a'ri se duc 'Ia studii acolo. Şi totuş noi 
suntem taxati de ,tblarbar~", 

• 
- "Rcuniunea român~ 'de loctură" din T:rnj

soata în zilele de 14----15 Iulie Îsi Va sărbători cu 
mare ra'st 'jubt!eui de 50 de ani dela înfiintare. 
In acest scop vor ,da ooDlCUlr.sul la sel'ibăl'i ooru~ 
So:cietătei "Carmen" d':l1 Bu.curesti a căru:i sosir,c 
este anunţatil .pentru ziua de 14 June crt., pre
c.um şi a,rtiştii de operă G. foi C9C II (bas), V. Ra
beg:a (tenor), Elena Şcinescu (contraltă), M. Len
ghel (soPrană), dna. Aavel~9Cu Dimo (pian), 

\ • 
- ~faJ'lele !Critic litel'ar italian '!l('natorulB("tl('

~!~tto Crace a Vest nulmit doctor in 'litere "aci 
honori"s cau.sa" al Universitătii din Oxford. 

• 
- f,asdsml~\ se Întinde şiPt1~te granitele 

Italiei. Dl.pă şti~rne aduse de Izi:arul "Popo}o 
d'Italia'" s'au fO!1mat "liaseH" italiene l"a ZUnch 
{elveţia} ş.i la· Gnatz. Aceste "fascij" sunt formate 
din membrtl cololl'illor italiene din numitele 

Oraşe. I 
•• 

Curtea de Apel di'n S'u'oaIPiC!sfa a confir~ 
mat conf~s.carea averilor contetui M~hail Karolyi 
'colIsidcra,t {;·a vinovat de in:altă trrtdare. 

It: 

_ Incendiul iscat z~!cle trecute În Palatul 
Imper<aI din Pekinl!: a fOlSt localizat ln'atic pom
pierilor italieni aflători În capitala. Chinei. Ex· 
împăratul a răma'S toată noaptea priVind 'palatui 

pradă fJacărilol'.-· 

Hoţii fiU în('f'l'\('at llilPOÎ "ă 'Cklf\fa<,ă barele ,de. 
fier dela fere..<;t.rc 81rl'C a pătrunlde înăuntru. Tn,f\ă 
~llnn aoca;:,t.ă olper,aţi(' ,nu se lJlltoa face !Cu ll~U
rinţă, fnll('ţionurii au avut '\'I'E1rr:~ să unnnţ.e tele

fonooj1{)litÎ'a ,despre ('ele I<'e '00 llet.rerea·ll . 

Z{:'('{' m'lillll;t.e mia', t.ârflll, ll~~ ,faţ.a l~~~nlni .il 

?o<)Sit un ,grnv de politÎlŞti în antnmobil,î'll!'ă hotii 
n'a11 mai putut fi ,pl'i'nşi, 

• 
_ Ziarll1 "Di1mineaţa" !l,nă, ('['i Bigll.1'll'nţa 'r~in 

('ernă'nţi". 'a arffit'atÎn t1'('nll1 If'a·rc yenea oehn 
(}prmania, ('îltiYH irvli\'izl,af'upl'a {'ii.ror·a ,,',a p;il
!-tit ,rloClllilnC'n te ('fi,l1lqwn m iţătDare ,o. i II cari Il"'PO~(\ 
'l'iI H!'P-<t Î':\ llIU l('giitll ri st !':\'n1'-{' ,e11' !('('le ,două fch,\<,i 
0arl "~l'i,;<eră eh;) 8f"<'('kwatnl (le T,enrhel'g'. Î'll titll)
,pul ri\md 8\l,\'(l]'a'n i i rw~trieillăt01'{'an prÎ n P"lo
nia. Din 'prinw1e ('el'f':'tii,ri l'pjmlt.ă ('ii Hl('(,ştia f:;K' 
pad(' rlinh';, ()!'p:anizatiphnhm'Îril, ~,arc 'plănllla 
1111 atentllt a"nipl'~ fmnilic>j ·n(îl1.stl'(l 'l'('ga1e., 

« 

~ \f lin t ('1 (' ('il] i:n'IH,n,('E' fa'rq pade r1 in ma.
~i'\'111 Rprnl 1)"1'n('[, ~i in!llt d" 1·,1.\):) metrl. e~t(' 
t'(,I'('etat !1<,tl1alnwnte fle a'llt<Hităti, 1('1Îror:a li,~"a 
l1pnli' atelltia, ,di 11in yul'fnl lui f<"e un fum de,,, 
alhicios înf'.otit rl.e "WlItll()te i'nht('l'llne. ('11)lr.1 1!1('(>,4 
munte f'.<;te 11'11 fn;;t nlleall, f'le 'rl,~şnllHm('. ('ă n'ar 
fi i mp""ihi 1il il l'f1dA~tf!rt:HP a at'(';;til1 ia, 

'* 
Cu prilejul npiH'itif'i trago1ljpi "Pronwt<'ll' 

in tl'l\lrllH'f're ~(,I,;rrvH1ă. zill'rnl ,,~. FI'. Prpi'lf\(," 

'ruhliC'ii ~,nb t.itlul ,.U n q1()et român" Irn foi.le t.: n 

~(>1J)nat rle H.ngo noffnHUln~th(ll, {'are ;:e ()(,\\lpil 
IÎ'1l m!.d t'lngj<,;;, (le Il.rtj\·jtar r a li·t'(,l',ară ,a dilli 

Victor Eftilrn itI, autol'U I tragC'o iei. 
,.. 

_._ :S'a de.'!t'h il' ~~ !'.0-11 nl{'a mi11j;<tern1lli Ine ('1")

IHl111lC'utii 1111 !Jredit ('xt'l'aol,di'llar de 21.656.2;)0 
lei Hl'<'e"-Ul' al'!lperÎI>ei ~heltl1di1or de tl'all~"!port 
.a 22.tJOO tone lnat6l'ialc Illletali{'c ('{).IHn11KIMe iin 
Gel"mania de dit.1'edirp{>\i·nnea g-enmală aC'FR. 
În <,ontul de.~pa'gl1,bi·ril();r de război. 

Aee>;t.::- materiale vor fi t.rmH<'Pol'tat'e ,c1 j'ntr',lI'n 
J'H'fl't gcmnan ] a ,CoI1"bm ta. 

• / 

_ CHlrrnlionatele ,(le terlois ale oro1şelnl' CI'f1-
k(r\'ja şi Lomherg, la 0a'l'() au Pllrti(+rat. nn'mcr()(;1i 
I"nnl(>ll]'CntÎ veu i ti ,rlin (;dlO",l()'Y~lria, ROmlltl ia ~i 
,din toate provinei i.lc Polaniei, :a111 [<>f\t .râ',;,t igate 
,de hei jueăto.l'iromiini. dnii Rari Cani, Ro",ctti 
BăHi'nei"C'll ·~i TeodolJ'OYflki, prilmii doi l'{\prOZf>n
hnţi ai Tennilt'l Clnhului Român ,din BuellN'şti, 
{'cl ,clin111'lln1Î memhru al C'luhll1.lli -rlf~ t('n'nlj,,,, dt'll 

C01'nănţ,i. 

_ l.a ('olw1l1's1l.1 lt:ollH'n·at.ol'ului (lin P<1'ri", 
C'Ia"'-ll de ha.nfă, prElmilll La fost ll'f'm\Clat la tl'ei 

{,UllK'l1l'enţi, printre can c.ompatcl'ioatei n()a~t,l'(' 

dra 0I i ('() \0"'011, .. 
__ Pentru cllI'~ele de alltcl)bl1~e Ptri<,a-Xă'fl

lap, s'au ·mai (,l1m~lll!'at fIn,nil nW·~P\l l(lÎntrc ~'are 

n'lia ('u 50 locuri, 
• 

__ Pe 'tot Î'nti'lliHll ('i'illripiei<lo pe (1 1'0H\pta ~r 11 

roşului 'Piwii 111 p:rH,nit~, l'e~'olta gr!lllln'i ('I."tB ,bună 
în unele hX'ltirl fO~Ht(> hnllă, fi.et'erişulC'nntinnă 
~~n. fehri1itl1tl'. 

7:i.!ll"f'lf> eng-lezeşt.i anunţă ('ă "Bl'itiOlh 0-
\'('1\'-'(,:1 Ballk~' ,1 nJ·î'mit trlE'h g'u\'el"nu1 'l'omâ,n î'll' 

.'$tiintaJ'('1l. eli dela 1 A,pl'Îli(' la 20 Tunie, a I(hlPll~ 
la Ba n,pll R a tiona Iti H RomfUl iei '!'lllma {l(' 617.000 
lire "tedine. pl"lY811itti, lelin taxele Id(~ export., 

::-:'nma area"kl t'rdll1o si'f §.wl'frnteze plata !puponu
lui l'el;tC'i r01ll:1'l\e rezultată ,elin ('otlR(}li:(lal'ra bo· 

1\1ll'îlor (le teza·tu. 

• 
_ Repuhlica, poloneză $; oraşUl !:bcr Dantzig, 

au aderat la \:.:on\1ent~UDC'3; ~sanidlrrl Î'n~erna.tio
nală dela Paris dfH 17 Ian1l3.{e 1912. 

.. 
_ S'a Înfiintat un consulat de a doua cate

gorie (onorar) 3'1 României la Wie,sbaden şi d, 
R. U'hrYI1'Owski a fd~~t numit conslI'l onorific al 
României, ca ftular 21 noului oficiu consular În

r'ntat. 

• 
_ In ziwa de Sfintii â:[lOstOIj Pdru sj Pavel 

(catolic) ,.Societ1Jtca Un~urilor din Bihor şi OrJ
dea-Mare" din Bud2,!)esta a sărbătorit memor:a 
~'f;\ ntu,Ill': La d: s]o,u, fond,atorlll oraşnlui Oradea
Mare. Puhljci,stui Râkoli .lC'no a spus intre al
tele: ,.PO(lOare ncrcculloscăto:H:! aU trădat L1n
g',aria şi au Împărtit intre ele pă,mântul maKhiar, 
Să ne rll~ă.m ca Sfântut Ladis~'au s(t ne trimeaUi 
sC;:!l1rea lui de luptă. NO': vom sti ce tr.C!bue săfa~ 
Cl':m c,u ea şi toate 'cuvintele şj toate dndu{le 
naast're nu trebUe să aibă alt SlCOP, decât să aS~ 
eLItă săc L1 reia de .Iu\Ptă a Sfântului Ladisl,au". . /' 

.. ~ 
__ Ieri ~eara a sasit ~n locaJit3k d. Yasih: 

GoldLs. fost ministru, ven:nd dela Sibiu, unde a , 
lli"at parte la scrbflriLc semiccntenare dela moar
tea. lui Andrei :baron de Şaguna, 

.. 
_ La Siria (jud. Arad) aU fost arc.stat i :5tu

dcnţii univers'tari sub Îl1v:nuirea.dt au afişat ma
nifeste de-3,lc "fa:s.cic-i Române", Un alt strudent 
llllivdsit'Ur a f0 t arc~tat la Apau şi escortat la 
Siria. • 

Mu.lţwnirl'. Dl Laza:r Pr.ll('u !elin rân('(}t~, 
In. 'l'lwar{'adnei haronffia Hm-t('nf:.e POJlIP, IHeZl

Ickn t~~ ,81l1C. ,l\l1Î'I'ill~ti fil. A ra'd 'Şi m<iT~H'ă ,în '(~)
mitct,ul ."ro]ar al 5f .. oa.l~i uOl'Uualf': de îmv1Î"tîitoall'c, 
'a bin('>\'oit a dărui' p'eI1tr"u ~('. ,,)lăralŞti" 2000 l~i 
iar pentll'lll Şeoa!a :llOrlTl ,d" invn.ţătoarc: IUOO kl . 

• y' t V le Gencl'of\ll'1 \donatol' pnlrr.'{'.<!I!'l('ll ~l pe altlefl,g li ea 1 .' 

lMl:lllCi mult,unni,rî. - Br. Il, Popp. 

• 
Mulţumire. Pontt'u gtrângel'ea (le fO'l1·ld'lJl"i ne

ee"aro riKliiCă11''eiu1\!lli lJl)(}n,t~mlOnt rmarelui ' 'Poet 
Ge<wge 'C<1IŞlmc., ·in Al~a((l, au binc\'Oit. ,a contribui 
Ipână ltc<i: U ziluelo "A:.<:trll.Jt 500 ld, Ban'ea ,iA 1'1\

Ida'na" 100 lei, .1'. Teddol' Pap 91d:vocat 50 lei, 

"Vit,i!Cola" 60 lei, BalW.a' 1,Cen tl~ală!' 100 lei, 
Ba<l)\('ll. "VilCt:oria" 200 lei, Bau{'a ,.RomÎlnea~('ă" 
200 lei, nr. MihuillMărcu~ '100 lei, Ba'filca "Mw!1.. 
'mol'osc,h" 200 lei, Er136Iyi lIitellbank rt. 100 lei. 
Total lnI0 lei.Prilll1{'a';;'l('iii IdonatoriiviilC' noastre 

mulţulrn+d. BarmlcsfI llOl'fe>.1!se Pop, EfMI/l 

Dim ill'i·lI. 
• 

X Dl internaf.ul. Di~~ez(m de fefe, M an9aJfl
zei ca pr<!aflogă () elşoard română, • 

W*t ••• , e'. ,. ••• '*' .... ,...... '-"4\ ••• 

Senzational 11 .. 
T,~ eiUil (1(', 22 r. [>0,1'('117 • Eni-ine8t'1l l'a fi 

&f'!t.i ml){d Î ni r' lin odl'v(fmt 1'([ ill. Cit prilejul rn.IJiri • 
lnJ" .~erl)ă,.i populare orqanizf/te su7, patJ'onnjuf 
dn6 ,~i d7lfi pr(>.fed al pnlit,:ei Orirli-n Grittfl. 

Tom IlOlf/ M'qr1l1 i,~/di1 pi;ntr1/ ? iVf/ elI' 22 />(/ fi 
(/ adel'ăl'afă m inlllle! ................. ,''' . "'III' 

Cetlti 
şi răspânditi 
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"TRIBUNA ARADULUI" S;î.mhrttă. 14 Iunie 1923. 
---------,..-....--~~ . 

Bursa. 
ZORTCH, de',"chid'cnCia: - Re.r,'in 29, Nc\v

York 574, Londra 2631, Paris 3392. Mibno 2470, 
Prag-a 1720, Budapesta 650, Belgrad 600. Bu-:u
rest; 297. Viena 8075, Varşo\"ia 48. 

BLJCURf:ŞTI. închiderea: ~~ PI~ltri: - Pa
rs 1145, Berlin 11. Londra 894, New-York 198, 

Milano 848, Ziiricl! 3425, Viena 2850, Praga :;79, 
Buda:pcsta 220. 

VALUTE: --- Napoleon 720, mar;::a 15, lc\'a 
180, lira turccasc;. 120, prundut englez 900, fra,n
eul francez 12.30. francuJ elvetian 35, lira 880, 
drahma 500. dinaml 220, d()Iarul 205, marca polo
nczi"l 24, cor. a,ustrÎacă 29, COr ,ul1g~ară 170, soco
luI 580. 

Redactor responsabi7: IOAN DIMITRIU. 

Cenzurat: NICJIJN. 

Industria 'exlUă Jlrădaoa 
:: Societate Inonlma S. 1. 

.; Filaturl de bumhac ;. "1 ' • 
.' : Te~etori~. de bu!"b~c I: • 

:!} IIIHlură .. Yopsatone ţ. 

-.. 

Il DRESA TELEORAflCA: TE X T IL A RAD. 
Telefon 158. Telelon 758. 

Executorul judecătoresr;: reg-f se Arad. 

No. G. 3515/2/3-1923 .. 

- Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisulul al Judecătoriei de ocol 
Arad No. de mai sus, mobile şi alte obiecte 
cuprinse în favorul lui Hans Ioan pcniru 
suma de Lei 32.000 capital, interese 6% dela 
30 Noemvlie 1922, 

Spese stabHite până fn prezent îll suma 
de Lei 2630 se vor vinde ]Jl licitat:e publi.:ă 
în Arad în Str. Grigorescu No. 8 în ZlUa de 
16 Iulie 1923, la orele 2 ef. m. 

Arad, la 26 Iunie 1923. 

Na., R 

Oh. Cfupuliga, 
ex~ c. jud. regesc. 

Frafii lIeuman 
:1 m8arA CU aburt fa-I:.= : bricI de spirt $1 de: 
..... d 'd·· ~.... .. : ~ rOI II ~:. •• 

Societate Anon. Ind. Arad. 
a 

.................................... 
n • 

: Fabrica de Impleliturl si Iri· : 
: colage din Arad SA A. : 
: CA.PITAL SOCIAL: 15,000.000 Lei. : 

; Lucl'ead. în eele mat mod~rne culori toate artt· : 
, col ele de tricotaj, ca: Articole de Sjlort din IrinA • 
~ ~i mătasă, Articole de rantJ\sle, Ct'amte, Ciorapi, : 
.II:: Broboade ~l vitellnl!. de primA c~.Jltate. ::. 
• • Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

........ ,... .... ..o .............. ~ ~St---_ .. _--------... 
1 S, A, Forestiera din lomaş i v 

i Irad, Bul. Regele Ferdinand No. (22) 4. I "ARADANA" i Cf'a mal mare inb·t'p:-Jndere tores· i 
~ tinit el! n RomAllla, atilt lemne csellta 
&~~ tm'i, tllt ,,1 esente moi. }'erestra1e 

I W cu aburi în Halasi· }'crestrim, Sah- I 
UllU·e·}'erestrAu şi Homorod-Cohalm. 

SOC. comercială şi industrială pe actiuni 

I Exploatărl de păd~ri i,,- t~ate regiunile , 
:: Transllvamel. :: t .................................... 

Arad, Bul. ReUl Ferdinand 1. NOI 24 
in case proprii. 

No, Telefon 304 • No. Telefon 304. 

Capital soc, deplin vărsat l1500,OOO 

Arhitect alexandru Grai 
.~~~ 

antreprenor intreprinde totfelul de 
construcţii noi şi repăti de căşi şi 
dependinţe, apaducte. c8na1izări etc. 
:: cu preţuri modeste ;: 

, ""'1' 
1 
.,~~~ 

Brad, Str. Ioan Calvin 12. 
~~~MJJt!~~~~ 

i Se oCUDă cu tot felul de afaceri 
i comerciale şi bancare. - Are în 
~ permanentă în depozitele oroprii 
. coloniale, textUe, spirt şi spirtu08se 

u 

PrImeşte depuneri spre fruc
tifica. e :: Icrudă Imprumu

luri pe mărlurl In gaj. 

SE PR!MESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA o RUGARE! Rugăm pe onor. Cetito-ri 

cel h" t~'ate ocaziile cump4rf~rl S6 re

f~e la anunţurUe publicate ş6 citlte b" ,,Tribuna Aradului" "TRIBUN Â AUADULUI.H. 

ARAD, STR. ROMÂNULUI tiA. 
= 77 

u 

"BANCA CENTRALA" 
-. •• pentru Industrie şi Comerţ s. A. CLUJ • • •• 

Bancă_8utonzată de a face operaţii de devize. 
Capi~a.luJ. de a.c~U. II Fondupl de peze:pv ă 

L 60,000.000 depl.. vă.,.. Lei I.6,OOO.OOO 

C1;}A 1\IJAT MARE 'R_Jl.NCA. ARDELEANAt 

Sucursala: ARAD 
~ 

BUL. REO. FERDINAND Nr.29 i 
(1 NeA S ELE P R o PRII) 

Ire· a magazie proprIe cu capacitate 500-100 vagoane. 
Telefon Ho. 860 şi 330. Telefon Ma. 860 şi 330. 
Se ocupA cu lot feful de operatii de bancA, finansează Intreprinderi comerciale şi 

industriale, desface în mare tot felul de mălfuri; face Rfacen de import
export fn mare, dă avansuri pe mătfuri, pe cari le inmagazinează in 
depozitele proprii. f,umpără şi vinde valute şi face operatii ae devize. 

Primeşte depozite spre frucUlicare. pentru cari pe lângă, că oferă o garantie a~so
lută, plăreşte cel mai urcat procent, ca interese (neHo 5 -6Ij2~1o) plătind 

. in plus din al său si impozitul câtre stat., ' 

~ şi cuie şi de sticlă întreMgă Româma· Mare ŞI multe alte mtreprmden 
3j industriale şi comerci~le. . . .. . II Banca Cenlraia dlu Cluj a. înfiintat cea mai m~re şi mo~ernă Fabrică A de ~ârm~ 

i:J Ire Suclifsaie: în Arad, A~ba luha, Blstnta, Hateg, Oradea·mare, SIbiU ŞI Turda 
Cct1ţi I!t răspând(ţt ziarul ,,1'IUBUNA. P I şi va mai inflinţa fn Timişoara şi Braşov şi în toate <.:entrele comer-

ARADDLfTLI" tl ciale de dincoace de €.arpaţi. 
f:1 

~~ff~~.~rtf1r11.~~~~ ~~~~~~~~m:~~B~e~m I!!ISJ!~~ 
"0 ~---------===J=~~S1=.~a=n.~nCO--N-_QOR--_-_D-IA--U-A-nML---------------------------------------'11 
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