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AfiONAMENTUL: 

t- tIn an 200 L 
_ 6 luni 100 L 

J lunI $9 L 

e Re<lacfl.a ,. ad-
• ministraila Arad, 
i Bulevard. Regll14 
t Maria 12. Etaj 1. 

Cugetă bine şi mişcă orice 
spre folosul obştei. Sămânţa 
unei bune cugetări şi mişcări 
îşi va da rod înmullit. 

Dinicu Gclescu. 
F 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

• Anul IV. - N-rul 6. Apare s~pt~mânal sub direciia unui comitet. Arad, 16 Aprilie 1927. 

ea. 

Q\ll\\l.t'e.\ 
. ~~ 

) .// -- ,,'.ll- ~B.<1 , 

ial· 
01l· 

-------1 

I 

!!\!!IiLZE:S 

~. 

---~ .~ ------
.f 

_,r 

t • A" *;.. , .. 

Cu ocazia 5erMr!!or ~e lU MaL .. 
M, g, R~gele"a face amnestlerl şi redu
ceri de pedepse mal multor deţinuţI. 

O. general Avere~cu a numit o comi· 
alune compusă din d-nll Goga, O )Idfş, 
g-ral Mlrcescu Petrovici, pttltru intoc
mirea uDui program al acestor serbliri, 
car! vor fi cât se poate de Ii'Mlndioase. 
ParIa mentul a hotărit ţinerea unei ~e
dinţe festive in acea zi, când vor vorbi 
reprezt'ntal1ţîi tuturor partidelor, "des
pre însemnătatea şi istorkul marilor 
acte nationale. 

La ace8btil ,edinţA va asista şI fa
milia Regall. 

-o~ 

Comemorarea centenarului mortii lui Beethoven. , ----_., .... _--
In artă. geniul Desocoteşte preterjn~ , 

- tele vulguluI. lş! urmead calea Im
pus! de zbuciumul lăuntric al divlni-

• tAtii sale: creatiunea De aici prăpa
stia IDtre dAnsul ,1 contemporanii săi. 
Trec decenii ,1 la un moment dat 1 

I . masele 8ugeitlonate de o putere in
I expiicabilă, mistică, îşi intorc privirea 

spre cel răstignit odată. Târz.ia căinţă 
umple sufletele infrîgurate de cutre· 
murul nedreptăţii săvârşite. 

Memoriei căruia se prosternl azi 
globul terestrll umbla la etatea de 
48 anI - deci cu 9 ani înainte de 
moarte t - cu ghetele rupie, fără de 
prieteni şi fări de familie. De sub 
colbul trecutului îndepărtat porneşte 
o adiere blândă, iertătoare, adunind 
popoare tnvrăjblte la drbatoarea co-

. memorArii mortii lui Beethoven. 
_, Ţara noastră JncA şi· a dat trlbutui 
L' de prinos memoriei acestui supra· om. 
• Supra,om prin puterea creatoare fi 

prla luferlntele de care a avut parte~ 
•.. invlllgiindu-Ie. Şco.lele secundare din 

t~ră au ţinut sărb~rj, cetlndu'se cu 
această ocazie conferlnta·tlp trimisă 

din partea Ministerului InstructiunH. 

Dupâ Bucureşti, Audul este poate 
slr-gurul oraş dela Doi unde comemo~ 
rana a IUi:lt proporţli mat marf. La 
27 Martie a avut loc concertul sim
fonie dat de .. Sindicatul muz!cantllor 
din Bal1llt şI Ardeal" de sub condu
cerea lui Radu UrJăţeanu, Iar la 11 şi 

12 c ... Societatea f!Iarmoă!c! din Arad" 
li avut În program SJmfonla IX a lui 
Bl'ethoven. 

Această simfonie se consideră drept 
ca pod opera compoziţiilor muzIcale şI 

culmile unice ale gândlrli omeneşti 

Este totodată confesiunea cea mal in
timă li lu! Beethoven După multele 
Încercări, decepţjj şi suferInte Beetw 

hO'leo se resemnead în iubirea de 
oamenI, credinţă şi seninătatea bucu
curiei. Compoziţia poartă numele de· 
"S. Bucuriel-. textul corului fiind tuat 
din oda "Către Bucurie" de S,;:hlller. 
a cArui soartă se aseamAnA atât de 
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De-ale Grănicecilor ••• 
T~ra llM,~tr~ m!'!'In· vp~t p~te hn~'tă • n'l f'st .. 101'", 11'"11 !"lPf1trl1 .. j - f" mL'1l -

de O frontlel!\ n&.turală În urma intln- I tu urma ndjJtde5ei~!vgj:€nt.; a admi
dcrel ter1to: iale a pootdattll'iel noa- 1lI5triltle l noastre c~rt:' zj de ~l Ii şi
slre de ootionillltat" Rlluână. ealh,al,ă. c~tâl1dll·1 pe ia Preturi ame-

Dt'şi ou e tocmai fara n!cl o in~ Dinţândo·i că vor fi dati pt:Ste graniţl, 
s<'muătate lipsa graniţdor naturale, îll timp ce altii, jtdant - strălIll -
wbl$ In anumite imprt-jurărl a::estea stau în tIhnă ('a membri .i Cas!not 
odede au con"ct:vl"le lor, car .. SUllt llumitf':" Rllm~nă·. 
IOfl.;oliebl fort.f:carea frolitlerelor cu Astor fel de stărI bolnăvic!oas~ ar 
sp~riJea şi u1tuea elemelllelor române ar trebui să se plinA sUrştt fi sa s. 
in .roua granitelor. ' ştie odJtă ca pe ace .. t pământ şfâat 

h1 privinţ.a a,':t'!uta era un mijloc românesc treb,;e !ă aih! loc ori car~ 
foarte dU'~Btor la s~op: cololJiurea Româl1. T tira român,a"că tr.,.bue si 
p!ă:nuitâ d~ r~ f 2irară, care iasă cu f:e în pnmul rând a Românilor. 
durere vedt:m că râmâuc ., literă moartă NumAi asa vom putea aVt'il gran1tţ 
j 1· gii. vi!, care hlld împletite din forta vie 

Ră;nâne deci intArirea fi spor.rea i neamului românesc. var fi fortărete~ 
nn\mlliui Rorn~nf's~ )'n zona frontle- ei" vor putr'll rezl;;ta orl cărui 3ta~ 
relor prin alte mjloacf: leg~!t', care al dusmanuluI. Cort!pont1ttl.t. 
ne stă lJouă la dispoz~ţ!e. 

Ce\l> mai eficace tO;j!oace ar fi dupi O achvitate constructivă intensi 
coJonizări: favorizarea elementelor ro~ desvoaltli Partidul N ~ţional-Llberul 
măneşti În zona fror.tif'relor it1deo!'('bi, prin indrumârl/e economice ale con. 
în comert şi pe terenul industrial, fă- fcr~ntdor, ce le finet fie 10 (;er~urlle de 
eal1d pl"lstb'la. ~ş"r;area aCf'stor ele· slUdiu ale ~art'dului ffe in sfiit pu,.. 
m;;!lte in centrele ce cad In luna de blh:e, sau sub t:gida dif"ritelor in~ti
f:onN'rA, rmpl"derând insi totodata tuţit economice din taTă R"marcam 
.,ŞrZrllea eil"llIrllb'lor n .. dnritl'!, strĂin,-, itd conferil1ţ4 dlui Vll1;Jiă Bră1i;.nlol, 
Vtn1H' de multe ori 10 mod c1andestiD de!!voltatl in ciclul de conferinte or
din U.:garia şI care ÎnfrunUi,;d toate ganlz1.te de Institutul EconomIc Ro
pledectle puse de legl:e ţăril, totu~ gă- mânCi"; despie "adaptalea întrepriD. 
s,'sc modalităţi &~ S~ shblleu\;ă pe derllor economl:e şi financiare la 
l~iigă frort~er;.\, În urmil lOliolt'nţe: ba :lctuah economie naţională a Romi-

. t.t~ ~I.uae l"fi ehi"'f eli S.Pf·jl~'lll p:tea- " t}l('i~. ţm.1ă I~ sf;j~'3!t:11 hll M"'rtif" a c. 
tos a unora din autoritătlle nOc,stre In aceea conferin1ă, fustul şI vHto
('lire It' fac pos'bH d!' multe ori chjar rul MII11;;tru de finante a României, 
de a·şi de&chlde pdlvălle şi a face a analizat amănuuţit iituati~ agdcul
comerţ, tllrel, tndu·'lne t • com~rţululj traf1~por. 

Astfd tn comODa Ch~şlneu găsim t~rilor etc. arătâ[}j neVOIle fiecărei ra
OI/rei prlp~şlf! din Ungaria făcând ":0· muri. Dsa condude, el numai printr'" 
mer' cu prAvAlie desn.:hif>ă el tokrati strânsd coJaboran cu statul. printr'o 
de autoritfitile noastre, ŞI se vârA ch'ar Oflrmlzare a tutUrflf lactonJor 1: ad.;p,i in Culn .. a,a numiti .Romană" ca tarea lor la noua stare de lucruri din 
membrii, lard şi din afard de ea, se p(1ale asi~ . 

Şi până când U!lU străini ca aceştia flllla tconom,ei noaslre ntJfionate. PIO
stau nesrpăratt 1& tol tot atuncI vedem pdşcrea ŞI fie atârn" rea. 
eli alţii Romani de fapt şi dp naştere, Foiţa de prea multele p~rerl ale 
mânati de darul şi Iubirea de neam "specialiştilor" cari zăpăcesc lumea 
ş' domicl de a trăi ş! el tn t~ra lor cu gillagioasele lor it'arli lmjJrumutde. 
propde sau pJate conit'ânşi de per- atr<>gem cu multă ităruintă att'ntlUnea 
zec\J~ille ungureştl, caută un adlipost marelui publi.: asupra jlldkioaselor 
în aceastA Românie -"îlumită m,He~, păterl eJiprimate a.tât de concis de dl 
cu durere constatăm ca pentru el aict V. BrătlilDa. 

!i!!E29_ 

mult cu a lui Beethoven. Slrnfon1a a 
te~m!nat·o la anul 1814 ş! tot îa ace
laş an a fost prrzentată publicului dio 
Vll'na. dar fără succes. Numai după 
moartea compozitorului a fost apre
ciată, inJăturându-l-se unele insufi
c!ei1te, cauzate ,1 de surzeola com
plectă a lui Beethoven fa care stare 
o 5~ris~se. 

Pentru "Societatea filarmonică din 
ArAd" Simtonia IX-a a fost o pro
blemă nu to.:mai dln1re cele- mal 
uşoare. Puterile disponjb:le ale socie
tăţii, dificultatea corului - este sin
gura si rllfonfe cu cor -- timpul pru 
amăsurat, uau tot atUea ît1gr l joTlitoare 
şt dificile imprejurAri. Conslderând 
acesti! obstacole, exihitiunca nu putea 
decât să ne mulţumeas.:A. 

Expunerea frazeI 1, cu trecerea 
repede la cuvinte, nla avut 81gurduţa 

precisă de nuanţare. figUri' terţA la 
flaute e atacată in mod viguros, Iar 
rpilogul rAsunA puternic şi maestos 
la Instr. de tluflat. Marşul funebru 
Incheie potrivit Coda. 

Sub bacheta debili I dlrljorulul 
Cornel1u Walter, contribuţia orchestre! 

diD fraza Il-a, apOI f~rmata sunt relle
late brusc. Cu atât mal stApA.n este 
pe tema de caracter sia". dâodu-I 
suplcţa intenţionati. Energicul gest ce 
'urmează Trio·ulul este puttrQic, dar 
lipsit de sugestie. 

In fraza IV-a fi Trâmblta Groazel
pune dlD nou la incercare bagheta 
dirljJrulul t cu mici poticnlrl trece pe· 
ste greutătile enorme şi domiDeazA 
subIectul de AdaKlo. 

Bas-barltonu!, R6na D., tDtoneazl 
cu siguranţa actorului familiari~at cu 
s,:ena • Tema Bucuriei". Vocea amplA 
r~sunli plăcut. 

TeDorul (Dt Olarlu) vechi CUDoscut 
al arădanllor a mal ph:rdut din in· 
tensitate, dar cu acelaş timbru meta .. 
lIc şi dulce se achiti con,tJncioi şt 
precis. 

Soprana, Silveges N. nu este cu
tropltă nici de cor. Solist. contribUI 
hotărâtor la unitate. 

~ Mtzzo-soprana, Fetter 1. Jntregeşte 

inteligent Solo-cvartettul. 
R.Oştu. 

--
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Adunarea Sfafului negustoresc sectia Arad. 
Dcnunţ;Jrile de contravenţie la Le;-:cl SPC-I cu;ci şi d.,~pre im:lun~r[le 3,:-lualc. fIind şi 

culei fiicllte de Şeful Blroull1i grcLltăţilor ţI ac~a5ta o o;hc:;tie pUtă Ia ordinea zilei. 
măsurilor, au produs cca m~i "ie ncmul~:I' După dL Szo!l6sy a vo~bit pli..:tico3 şi 

mire in cercurile comerciale din Arad D·I fări. ~'ohesiune (l,'ocatul AladJ,. S:Juh care 
Radu Ionescu, căruia ~ Viitorul" i-a adus ,~ a făcut propunerea slrame. si se Che~le la 
categorice a.:;uze, pare a nu ti indicat li ini· " Araj un in~p~cter linan,~iar din Mu·.ister 
tia astfel de actiuni, câtă \"Cemc nu se des· r~ntru COn.itatarea impan.:rilor din Rce~t an. 
vino\'ătc~'e- Chiar d"ca s'ar spăla de ele, nu D-sa nu a f"eciz it moti\'d~ chemarii, ci 
ar hcbui !iă apli.:e atât de riguros &~eca cl credea c.ă imitan:i tim:şolenii, unle ,,'au 
Lege exceptională dc,tinată a fi sc~agă dm Întâ:llplal de fapt n:lre~ari cxag~rări, la im· 
In) prin apropierea stărilor e~on·)mic~ de ptmeri, ar fi tăcut mare bcrvidu măcclarilo~, 
normal. D1 Ion<?scu dă do\'adă Il. nu Întelege pe cari it rc?rezinta, Trage:l1 la Îndoia.1ă 
aeeSlC lucruri, făcând un rau serviciu statului acest lucru, cu r-tiit mai vârto,;, că dl Sze-
splicând disFoziţile LegiI cu mult mai rigu· kely, care se hăfţuie~te permanent Cll auto· 
ro~, decât Înaltii funcţionari din Ministerul ritălil~, credem a nu fi cea mai Îndicr,lil. 
lndustriei şi ComertulJ.i, de \lnde, - a~a pcr,;oJ.Ilă ca'c să cilştige bunăvoint~ a:ilo· 
ştim, - că Dl Ionescu a. primit :1.\'iz să se rilil.ţilor, pe se .ml mă;l,;larilor cei reprezintă. 
dom,~lească, Dupa aceasta vorheşte obiectiv dl Pa III 

DI Gh Adam, directorul general al Băn;:jj Li$zk ... , pre~cjinteb sindi.;;rtulul mkilor ne-
Vi"tcria" preşedintele seciiel Arad, a Sh. I gustori, apoi un măcel!l.r nemulţumit cu ară. 

;ului N"'g'ls'or~ .. ~ a ron\'o:at re D:!m~~edi, ~<1,,;a..,e ii :I'U f.i..t;ut.,l!l In :llâr:i,t li!. !\i Ku:db 
10 crt. o ajunare de demonstratie contra m numele expedlton,or 
Lep,"ii Spcclliei hotărâti fiind Il nu mai tolera Ca şi conclu8ii, ce se impuneall ca 
vexaţ;unile. la' C;ire este expusă negustolimea urm:ue a vorb:rilor s'a luat hOt;lrârl'a ca; 
din Arad În ultimul timp, La Iniţiativa Sfa. 1, :;1\ se organizeze o act.i:;ne pe Î~trca-
tului s'au ataş,u toate org8niz~ţiile economi~e g.l tara, p~nlt ~t>rogafea LC~ll Srecu !(;!. 

din Arad. 2 Să S~ compemă o comisie mixta, în 
care sii fie repr.::untate toate organiz<'\iile 
economice din Ar,d, chematâ n clllbzui fisa· 
pra c.azurilor c')ncreti: de cwntuak: injrcp 
tătiri cu oca,iun'a impencrilor. 

Şedinţa cont'ocată pe ora t l i'l I!sla mare 
de !jcdinte a Pdmăriei, a fost rrezidatii de 
Dl JOII Talu, dIrectorul băncii "Aradanii", 
(fiind dl. Adam cidătorit din Arad), asistat 
de Dl R. Farago, preşedintele Corporaţioi 

comerciantilor, de dl. A, Deulseh, preşed n· 
tele societăţii .Lloyd", de dl. C. BII 1"Za , dl 
1. Sft"aC/t I seCI etatul SfalL,l ui, ,i de ddegnţii 

tutUfvf organizaţiilor economice din ."rad 
Adunarea a fost foarte bine cercetata, sala 
cea mare abia putea cuprinde mulţimea ne
gustorilor. 

Cu executarea accstor hotărZd este Însăr
cinat Sfatul :'vegustoresc, secţia Arad, 

Sti mai făcuse o cerC! e în sCfis cU pri
vhc la mutarea pietei siiptiimânalc, ca!'e insă 
nef,ind anunţată alltorităţ>lor, nu a fost fer
tractată. 

Ne ma dorind nimenea Il lua cU\,ânllll 
la obit~ctcle pu~e la ordinea zilei, care ast· 
fel era exhauriată, preşedintele ridică şedoţa 

la ora 13. 

Camera de Comerţ şI Industrie Arad 

Convocare. 
Membrii Camerei de Comert şi de 

Indtlstrie din Arlld. sunt con\lo~ati la 
A ,ÎllnarCJ Generală Or,Jiflara 

a CamC'rel, ce se va tine JoI, la 28 
Aprllk a, c. ora 17 in sala mare pro
prie Ge şedinţe, cu llfr.1ătoarea 

Ordtne de zi: 
1. Desdtidereaşl constatarea mem-

bdJor prt'Zenti, 
2. CODstitu!rta biroului, 
3 R:\pJitul general pe a. 1926, 
4. R·!.pNtul gefitiunt:l pe a. 1926, 
5. R~nortul ceazorlior, 
6. Hot~râre asupra descărcAril Con

sîLului de Administraţie şla Co!ni-
kluiui de Ct>tJZllri,' . . -; 

7, AH~ eventual\! ch?stiunl şi 12VCU

t'-1::t fi:' p~oDuneri, 

8 luchiderea 
Notăm, că dacă membrii Camere; 

nu se vor prt zenta fr. număiUl recrrnt 
dt" II g'-". adunarea generală se va ţinea 
la 5 Maiu a. c. Ia aceeaşi oră, in a· 
c\.'laş 10 ~ şI cu ~a .. ;ceaşl ordiue de zi, 
fă;ă altă conVOCrire. 

Din şedinta C<îlisllfu!ul de Adrni
nistnţie dr'la 30 Ma~tlc 19~7, 

Camera de Comert ,1 de Industrie Arad 
Pn:şedinh': Se.rdar-G,·nerai: 

Mih'1il Mdrcuş Brutus Pliwr:.lIU 
Reproducerea de către ziare ori re

viste a aCi!stti publ1cat'unl se poate 
face numai ia mod. gratuit. (25) După îndeplinirea formelor premergătoarc, 

i se dă I!U\'Ântul d·lui RomulltS COloiu, 8\'0' 

cat din Arad, Clre din insărcinarea Sfatului, 
fil~ o criticA gener~,Iă Legii, azi la 5 ani 
d!'la intrarea ei îll vgoare, nu mai are nici 
un drept de existenţă. Statele apusene, cari 
întrod':seră astfel de măsuri exceplionale, 
pe tl)at~ le.au revocat dej 1; cu atât mai 
9ârtos ar Trebui să scoat ii. România Legea 
Speculei din vigoare, fiinctdi la nQi produclia 
.~ artioole de prima necesitate este atât de 
abundentă. E'ite lucru fundamental grcşit de 
a reduce preţul pr,,~uselor noastre naţionale 
prin m~.ximărj tii lot felul de amestecuri 
.cx.aturll j citii \'!lOwe pelttfu ani~vicle im· 
portate plătim duplul ba şi mai mult, al 
preturilor ce le plătim nainte de răzbCliu. 

Dela Administratia financiară Arad. 

Vorbirea Dlui Coloiu. ţin\ltă intr'o fru
moasă limbi românească, şi ca şi conţinut 
• fost cea mai la nh'cl, dintre câte s'au 
ros'it, a făcut o impresie foarte bună, fiin l 
deseori întreruptă de aplauze ~i ovat'onată 
la sfârşit, 

A vorbit apoi d!. SighislHUnd Szoliissy, 
.dvocat şi secretarul corporaţiei comerciun· 
ţHor din Arad, Dsa este cun08cut, ca şi un 
distin$ economist pe piaţă şi un maestru al 
vorbei. Dsa Încă s'a ocupat de le,{ea Bpe-
ţ 

Cronica sanitară. 

TUBERCULOZA 
de Dr. M 

Al dol!ea factort care joaCă un rol 
foarte important In provocar~a şt des
vol'area tuberculozei 'este loclllnţa 

ne:..ănătoasă. Locuinţa trebue să fie 
ipalioasa, luminoasă, uscată şi astfel 
situata incat razele soarelui să pa· 
truodă ş: să bafă aproape ziua intreagă 
asupra el, căCI uflde razele soattLui 
nu Intrd, intrd 'Ilai des mtdlcliL 

FIIndcă tn:bue să ştim. că razele 
Ioan lui prin ca Idura lor au puterea de 
a nimici bacterille Bau bacllii, germe
nII tuberculozeI; de aci putem vedea 
ImJortanţa ce o au razele soarelui 
fn reducerea ocazillor de Inf"cţle. 

Locuintele trebue să aibă f<!restre 
mari ca astfel cameril~ să fie uşor 
aerizate ,1 luminate de razele soarelui. 
Cu privire la locuinţe treb,Je să amin
tim aci obiceiul rau InrAdăclnat la 
taranii Doştnl, că camera cea mai 
frumoasă mai luminoa ~ă, nu o folosesc. 
ci o tia de cameră milrt'. curată pen
tra oaspeti, Iar el lo~uesc in camera 
dIn dărăt. care es1e de regulA mai 
mici, fntunecoasJ, hrl de aer cu un 
cuvânt total nesanătoasl. Tot aci tre· 

CopIl': Ministerul finanţelor Dîrec- vechea emisluae. Dela aceasta dai!) 
tlun~a General~ a cOlltribuţiun\1or ser- nu se vor mal p;ltea intrtbllinţa, iosă 

viciul TImbrUlui No_ 7UY87 ain 17 se vor putea preschimba cu cele din 
Martie 192;'1, Domnule AdmInistrator noua emisiune până la d~ta de 1 Iu
Vă facem cunoseut că prin Inaltul lie 192:7, Acea8tă dispoz:ţ'uoe vă fU

Decr~t R<'gal cu Nr. 759 dIn 14l\hD- : '-!ăm să o duceti li cuooşt nfa auto:i
tit' 1927 publicat in Monitorul Ofl- I tAţilor admiuiitrativf şi fscale dn 
I.:ial Nr. 09 din 16 hlmîe j927, Iti:a ~cf'"i iucit:f. [mecror Generai: Bngaa-
prelungit până la J Iunie 1927, vala- oescu, Ştf de birou: ind!scifahil. 
bllitatea timbrelor mobile fj~cale de 1 Domniei Sale Domnului Adminl~trf.:.toi 
leu 2, 3 5, 10, 20, 30 şi 50 lel dm F:nanclar Arad. 

-Allo Radio Arad • 
S' a deschis marele magazin de iextile de modă bărbăt~ască 

şi pentru Dame ,,1 L I C AU în fostul local FRAŢII APPONYI. 
9 Bul. Reg. Ferdinand 1 Nr. 13. 

--- -'-
bUl: să amintim un ah obkeiu rău de 
al ţăranilor noştrll cu privire la zidi
rea caselor lor. când prevăd cam"'TiJ'! 
cu fereşti de totul mici, insufiCiente 
ppntru aerlzarea necesară locul ntd, 
care 10cuintă (dealtcum dl:stul de spa
tioasă) devine cu t1 rupul tn u-ma a· 
cestul f"pt complect nesănătoasă. 

Ca merite trebue să fie pa riime!1tate 
(cu &cândurj) In felul acesta curătirea 
se poate face în mo:t perfect prin 60ă
larea şi frecar,'a acestuia cu apă caldă 
şi leşIe fOdepărtând pda aceasta praful 
atAt de primejdios sănătăţii (după 

cum am mal amintit), contrIbuim la 
reducerea, la im piedecarea Infectie! 
intre membrii familiei. 

AI tredea factor principal, care pre
gătf'şte terenul spre tuber~ulozâ f'ste 
ALIMENTAREA REA ŞI INSUFI
CIEN Ţ A. Omul trebue să se allmen
teze bine, cu t(late cerinţele o'gInls 
mutul. Aşa trebue să mănânce inde
osebi carne, legumf', mult lapte sau 
mâncâr! IăPloase: mâncărlle sa fIe 
tnsă cât se poate de variate. In pri· 
vloţa alimentArii ar fi bine dacă tă. 

ranll noştri! ar putea urma pe con
cetaţeD It noştrii şvabl. 

Principalul este sA DU brm. Să nu 
ne luAm după acel oameni, cari sus· 
tin ,1 sfătuesc pe altii, el. beutura este 

............ a. .. ~ .... 

făn*toasă; că vinul Jntareşte, berea 
ingraşe Iar rachiul tie dă puterea dt' 
muncă. Nu e drfpt. Este adevă'<it. că 

al~oo"Jl in măsură foarte mică este 
stllnulant, dar in COUSllmare perma
nentă este absolut distrugător. Alcoolul 
este baza tuberculozei şi a altor boli, 
este otrava org-lnlsmulul prin faptul, 
că f Iăbeşte puterea de realizare fi 

acestuia. 
Fata de aceşti factori primejdioşi 

descrişi mai sus fiecare om are da· 
taria de a se îngrji de intărirea orga
nismului, puterii sale de fPzistenţlt 

Cum va face aceasta? Aceasta VJ 

face prill fotiirlrea musculaturil orga
nismului, deci prin exerdtarea cu 
măsură a sportuluI. prin petrecerea 
timpului in aH liber, curat şI prin 
folOSIrea băilor de soare. Cu lljutorul 
a.-:estora org~njsmut se va fntări, nu 
va inclina spre :::atare, cari de oblceiu 
conduc spre tuberculoză. 

Cunoscând şi ţinAod seamă atât de 
semnele tuherculozei. cât şi de fac~ 
toril princIpali, aci descrişi, cari con
tr, buesc la desvoltarea şi răspandirea 
tuberculozei, credem, că fiecare om va 
p uţea inf, âoge toate a meni oţările În
dreptate asupra 8IIl1ăt~tll sale ,1 lşi 

va putea lncă 1& vreme bPă.ra familia 
de aceasta hoall grfizavă, (Fine). 

Nr. 6 

Convocare. 

Conform, ari 48 ar, b. din Statuia 
Soc/tMui .,Mormrntde ErOIlor cazuţt h 
RazfJoiu", am hotă/ât tinaea a junQ't 
~'fl('rale Gflllale pentrtl zilta de 17 Apr 
1927, Dumfneca FlorUor. Ia oara 11.,34 
tz sala festiva a Pnmăflel Arad, CI 
urmatorul program: 

1 Altgrrea pe te~-men de trei ani I 
noului Comitd. 

2, DescarcareQ Comitetu.lui de ge$
thwea sa. 

3. f'Iall de activitate şi buget peflln 
allul 1927-1928 

4. Alegerea Comis/unei de cont'oll 
sua/eanţt. 

5 Pro.' lmcri. 
Sun' Invitaţi să pa, ticipe la acea~t( 

şfdinta: Illtfll'Jril Comitetului iud/leGII 
mem·Vii SOL'ie:aţit· actIVi, dOlliJJ-tui, JOIr 
actori, de drept cât şi iflft donatorli 
aJ-lai t.:t(.'ftZ; munti !wtor'tâfflo!' şi if!~tl:_ 
iujiufiiior cuiturvle. social.;, }Ilanrropict,~ 
Ziariştii dd d t"fi aceia cari se inte
leSt, ză de merSUL Socidutii. 

Toate zianle S:).flt r,gafe să publ~ 
COllVOCl1.rea 

Preşidirde.'e Comitetalul Judefca! 
Arad. 

Episcop. 
(ss) Dr. O,igorie Oh, Com.ş~ 

Şeful Serviciu/ul Executiv. 
Capl:an: N. Popovici, 

• va II' ... ".- #.; ..... 

Min; sterul J usliţlel. 
Comisiunea de Naturalizâri. 

Conform art, 23 din legea pr!vitoan 
la dobăndlrea şi pierderea n::tionali· 
făli! române, se publică urmlltoarel 
cerere de naturalizare, SDre ştJiut! 
"celora cari ar voi să facă vre-o in
timpina.re, potriv:t dispollt1unilor art 
23 dm zisa hgl"! 

Domnule Ministru, 
Subsemnatul Maximillan Herczp~ 

ang-'j,t cO'Tlerclal dom. in oraşul Arud 
str. Gheorghe Lazăr No. 8 nascut h 
M\Jllol'.torszt'g, (Ungdft .. ) în aflul i8~ 
la 5 Aug. fliud dt: uaţiollillih:\tc ungar' 
şi voInd a dpven! pentru totdeauna 
ceHtean român. cu onoare Vă rog, $! 
biiî,;c.olţl a d;:;j)~iie fv'iih IUf legali:; jJt 

baza attHuratelor acte pentru iupa· 
mânteolrea mea. 

Cu stimă: (22). Maximllian H rcZfg. 

Toată lumea trebue să ştie că 

in toată ziua se găseşte c a f ea 
proaspăt p'ăj tă 1" p"ăvăha la 
REGELE CAFELEI. Peat~ 
Avram Iancu colt Str. Meţian'l 

~*' ::.6. (24) 
-
Peş te proaspăt de Du· 
năre, peşte sărat de toate 

felurile şi cartofi, se capătă 

zilnic la I o s ii Lut t w fi k. 

• 

2 Arad, Calea Banatului Nr. 4. f 
H z = 

Cel m~îi f,umos cadou de 
Paşti f'ste o poză În mărime 
n:iturală pe care o scot după 

orice altă pc'ză cu 
Lei 180 b u cat a. 

BRAUN 
Calea Banatului Nr. 3 
3 ARAD. 

--------------------------. 
(~:::c:::::o::::=o::::c:!:O(::::o::::,::o::::::o:;::==(::::!~ 
1: '1 

fi KRON şi ]5 fj 
~~ WANDRACSEK a 
~ ~ H Ărchifecti, birou de construclil şi ~ 
H de planuri architectice !~ 
H pentru zidari. il ~ 
i ~ Arad. Str. Loc. Av, 1. Savu Nr. 9 ~ 
R (fo$1 Klss ulcl!. partea din Ferenc ter). R 
O;;.:O:::::O:::;::().~::;O::;!:>O:::::;::~=:O::::;:o:~:::o;:(; 
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~I~~~ă un om ~e 8ctiune. 
(h Suntem informati că Domnul Colo-
f'e uel G ~orgescu Petre, valora iul şef de 
Ipr ·Stat Maj,u al Dlvlz;el l-a Cavalerie '! dia garllizoan~, va pleca Îu curând în 

Pranta pentru inalte studii mllitafr. 
i I lntregi.!l oraş Arad ca şi toatE per-
't'f. soanele din jud, Arad care au avut 

ocazia ca sti-! cunoas:-ă. ştiu că 
In Domnia Sa Iasă unanime regrete, căci 

toti vor pierde prin plecarea sa. 

Cunoscut!l Domniei Sale vor pierde 
din mijlucul lor UD sinc~r priden, 

'il, un suflet mare, care DU s'a dat nici-
Gn odată în laturi de a· i aj uta Şi indruma 
"1- cu sfat1lrile Domniei Sale pllne de 
"Ii 
tl:~~:p::iune. 
et, Pl.puiat1a romantaidl a Aradului 
te- pi~rde pe acela care a dat cel mal 

mare impuls rid!cărel culturale a oraşu
'~ 

fu!, luând în totdeauna parte cu tot 
'llft sufletlll si!lu de bun şi mare român 

ta toat~ manifeotârile de cultura !'la· 
1iof!<dă, dând UD impuls care cu si-

!Ş~ guranţă că se va menţine după plc
cart:a ba, şi care va da roadele ce 
tot! le aş'eptăm. 

Populi1ţia minoritară pierde pe acel 
'" care a f'Jst promotoriul mişcării de 

:n 
li· 

J 

armonie socială, pe care a urmărit·o 

pe tot timpul şedcrei sale in acest 
'ooraş, 

Ştim cu totII cu câtă plăcere Dom
ni!l Sa descindea tn mijlocul acestei 
popu!atiuol, luând parte cu ea Ia toate 
man,festărlle ei şi di'asemt>nea ştim 

cu totJi cu câtă sollcitudj ne ii asculta 
pIâ Ilgerlle el şi cu câtă gra bă şl ome-
'uh~ căuta să le satisfc1..;i, dându- It: 
. .neprecupeţlt tot inaltul Domniei Sale 
.sprijin. , 

Dorim Domnului Colonel călătorle 
bună şi să se intoarcA larăş; intre noi 
cu cunoştinţe bogate, pe cari cu si
guraoţA dl şi le va însuşi iu CălătorIa 
1iIR de studii, penfru ca apoi punând 
ta contnbuţle sufldul său mare şi 

munca şa fără preget să iudrumeze 
pe calea prugresulul unitătile ce vor 
.vea falcicirea să fie sub comanda 
Domniei Sale. 

Iov. 
--... _ .............. __ ...... _"'._ ........................... _ ..... ~4-..... .jt __ "... __ 

In atenţiunea Consiliului eparhial. 
Clmtra prEotului 1eodor Pillfer dn 

Mişca mai multi erellne/osl aLI facut 
aral{!re la Consiliul Ertathial pentru mat 
multe lucruri care IUlmal /olos! tIU pOl 
b;sencil noastre. COlISi/lUl Eparhial a 
ordonat cercetare. 

Acest preot anii truuţi cu purtarea 
sa J<1fă de rredjllcio~ii Săi a produs o 
felloltd gmuI11a care a dcgent:rai până 
acolo În('ât credmc/oşli au ÎnchIs blst
rica dinaintea lui. 

In timmll mei nou dl. preot Pinfu 
• .a fr;jurat cu fUvlnte implodllcfib It pt 

mfmbrii cOlUittt1l1lJi bisericesc, din care 
cauză numitii au /ficut denunţ contra 
lui la I,decătofia de ocol Chtşinell. 

E~te caracteristic apoi ca di. preot 
Pirlitr tocmai 'nainte dt alegere la 
Sinodul Eparhial (se ştie de ce tocmai 
atunci) au imparţit op'oope un vagon 
de grâu, Ifltre cred<1ICioşli săi, ce credeti, 
nu gratis ci ClI a camă/ărie respectabild, 
folosindu-se de mizerh poporeniLor sai 
luâfldu'Je dupd un şinic * doMndd pe 

:;1 timp de tm luni 100%. 
c' i\ Jnlrebăm pe Venerabilul ConsiliU 
ii Eparllial: este actasta camătorie In 
~ folosul bisfflcli In o comuna unde src
~ larU bapti~tl. tocmai in urma drogollei 
Q ce o au credincioşii ortod.::şl fald de 
~ popa lor, au sporit (n mod ingrozitor. 
R Corespondent: 

:0 

TRlBUN.J\ NOUA 

lot despre Romanele 
" de f itI" asc!co eu 

Nădăjdllind că t'om izb~ti s4 COI~viHgm, I R~gre/ăm c~ s#~/em nevoiti a I"rbur~ 
opinia p,.blic4, cât de peTlcl~loase Şl nUH· bJlraneţa unu~ senUor cu trecut ollorab,l 
şil/ale SU1,t ma110periie şi mrschinărWe dar care s'a ldsat ademenit de arginţii seU
"t1,ardui" editor Ig. Hertz. ~ol1lillltc1m dt- pitori. Şi desigur cd răsplata ntruşinatul",i 
mascarta aclidlălii acestui .. scr'oc care editor a întrecut suma dt' 100,000 Lei a 
tipăreşte zilnic aUe şi alte lucrări, şi proastt premiului llaţional - căci alljd nu ne 
şi tmdctl/ioast Căci urmtkcşie prin tIpă. al1~ pu/ta închipui ,ţiÎrgl/infa bătratlului 
ţ'Îrea lor ,tU numai cii.~tjg;trilc Jahuloase Gonw, ce s'a Pu.s in St'rvici,l[ !l1Sui ase-
ci odată cu ele şi o/rău/rea sufletelor. Ig. iHCHea editor, compîlând romane pe can 
Herh: ştie că cut'iozitalea eslI' o matrifestare cltipl/rile, 1'efuu'i. sd-şi pună numele." Şi 
evidentă a t//asse!o1· fi deacaa are grijI' aşa Ig. Ht!1 Iz lansează 11/ toale Htlghiuf'ile 
să o adape cu pagilli grosolane, fall/as/jce fării 110ui şi nOlli romallc de fascieoJ. Rând 
şi fuverosimiie. Adct'ămriJe istorice SUllt pe rârtd s'au perindat: "Misterele TfiilerWor, 
det~attrrate spre a dh loc seHzaliol1alllb,i, l-f,'iIUflţ, Tailla fan/omei, Dragoste de Ostaş, 
(ex. Ill/re Iro;1 şi iflbjye). Este şi asia o Iv/isterele curţii ditl Petrograd, Perfidie şi 

preocupare ce ne î/l(ldlueşfe să ghicim iubire, Prj" pustiul S'ahariei, Itltre Imn şi 
gri j a ce o poartă culturii yomâluşii. iubire ş. a. . 
R4sfoilld catalogul. ffe 1iom convillge mai Dar până când? Pâ11i1 câlld se mal con· 
de,aproape cât de intense îi simt preoeu. tit~uă aceasl4 goemă după banul public? 
pă~'ile. Ntţ vom găsi - afară de C. Râ,,· Pâllă cand această uertlşinată sfidare il 

leţ - !ti.:i o ,'arie a vrmllui scriiJur blt;j/~/lIi siml '? 
romiÎn. De ce abuZt!'lul de sliibicittnile om~u~1i 

lat dill ai slteilli cihlm: Blo)', Bn/lb':e, exploatând pallă şi ultimul ban al mllllcita-

Bou i il)' , CaragucJ, Carco, Caylus, Cazolte, YlI/ui itlC011ştient 2 Credem că lIe î1/depli1tim 
etc, Nici nil $e joaie Q mai sp,'culalltă o datorie ?'OIt/cil/cască. demascând nerttşi

poplliarizare. In schimb "i ~e oferă din naia intreprindere şi deaceea vom IIlai re· 
pliu sl"rii întregi-- care er,IPrind vreo 300 vmi, spre a arăta fabuloase/e sume în
fUl/nere. ti 8 Lei lVo, - dilJ "literatura" ::asale CIt ultiJmll produs "t·omancsc" pre
at'l!nturie1'ă a llli SIIcrlode Holmes, bogaie ctlm şi cu romanul ungttn:sc "SZiIJl:k "arca" 
n/'/slc de mode, "revista galr1ntă", şi dUe şi "S}udock lIolmes'!, Căci nent$i1latul 
alle ,,~'evjsle". O, da,' de s'a,' fi mă'-ginit editor tIU se 'ffiirgilleşte la bauii fumN din 
la atâta.' Ar fi fost pentru noi o fericire, bHzuftarele românilor şi acum începe să 
pell/m el însă o perdere "Iare.' • exploatn-e pe fll1{jllri! Vo'n itlfi~ra însă 

Şi deaceea a dai curs liber "liIera/tţrei" I oda pornire a excroclllui in/enlaţioJ/al. 
poruogrificc şi senzaţionale. • (.,.' VICENŢIU BUGARIlJ. 

?}r Aşa avută e catedrala Aradului? 
v! alt-,erll€' slnodale stând langă 

masa presldeotlală văwi, cum ,In 
credincioşii dornici de a-şi exercita 
datorIa faţă de eparchie, ('um f-~i spun 
n,:m. le având lista candld2ţ'lor io 
mână. 01 notar ti cauta în 1Istă, ...... .. 
şi deodllU grav..... "ou eşU luat ;n 
l~sHI". Credliiclo~ul ruşinat, cu capuJ 
plecat, nu prIveşte nictm Ofl::apta nici 
in stân~a, şi nici nu ~l;e pe care U,;>ă 
ha ajungă mat Iute afară, iar in slne 
zke: ,. nici aIci nu mal viu 1n grabă". 

Cazuri de acestea au fost cu sutele 
Ofidanţl ortodflcşi dl'la pri mărie, ju
dq, regIonala CFR Uzinele comunale. 
tri'lnvalul ele.;tric, licee, adminlstr;,tl
uni financhtre etc. aa fost nevoiti să 

le depărteze din sfta BI~erlca ruşinaţi 
cu capul plecat şi cu gind rău ace
lora cari sunt de vină. 

NI-am pus tntrebarea, care e cauza 
că atâtl credincioşi ai b'sericil sunt 
1 ps·tl de dreptul ce le dă I~gea bi
sericeascA?! Intrebând pe factorii com
petenţi ni s'a spu~ ci dacă atât;a 
credinc!cşl nu sunt luati intre al~ga
tori, e că DU au plătit cultuJ (im
pozitul) b'sericesc şi că nu s'au anun
ţiit cOlwl1uJul p3rochial exprimându-ş! 
dorlnţil să fie membrU bisericii. 

Vt'det! Dlor conducătorI ai consi
liului parochial cauza acea&ta noi nu 
o puh-m intelege. De unde să ştit: 
ortodox'l! a-:ela venit din vechiul re-
gat. sau din alte părţi ale patriei 

,noastre, că aici in Arad trebuie să 
se anunţe da;;ă vrea să fie mem
brul b i ser i c il soale, când la el 
!:lclIsă prin faptul că p!'eotul 1- a bo
tezat a devenit membrul bisericei or
todoxe. De unde să şti.: el. ci cate
dr~l>! din Arad are nevoe ş! d~ par
tea materială pentru susţinere?! 

Multi ziceau, .. cu crucea la bobo* 
teazli cf-a ştiut afla pOp1, dar să mă 
pJnă în listă a uitlt". Poftiţi şi me
d taţl asupra rezul!atulul nemuncel 
Dvoastră. 

Olre la susţinerea bisericII numai 
noi, cari suntem başti1l3şi arădani sun
tem ob1fgatl a CJntribul? Cel ven ţi 
dirt alte părţi botezaţi dupa. ritul or
todox n'au nici un drept, nici o da· 
torie in biserică?l 
Vă rugăm indreptati greşala aCt'a

sta. Mai uşuraţi-ne nouă povara şi 

dându-le şi celor nou veniţi in Arad 
toate drepturile in biserică mal pu
neti o parte din sarcină şi pe u~ 
merit lor. Dasco[u PO, nellOn 

BANCA MARMOROSCH BLA~K & COt SOC. AN. 
SUCURSALA ARAD. 

Adresa telegrafid: BLANK BANC/\ Arad. Sediul central: 
Telefon: 201, 241, 055 BLicureşti 

Capital şi rezerve: Lei 400000 000. 
Sucursa]e in Bucureşti: Calea VIctorieI. Calt>a Gdvfţei 1 

P,ata Sfr. Anton_ Odea Mllş'lor. 
Sucursale in provincie: l::Srăila, Beaşov, Cernăuţi, Cluj, Constanta 

G il(iţi, G d;.,ţi, Port, Oradea. R'1dăuţi, 
Suceava (B.JCovina), Târgui MlJreşului. 

Sucursa]e in străinătate: Constantinopol. Pans. 
Afd,atluni şi corespondentI in toatt- oraşele mari din tari şI slrălnâtatr. 

. Se O"L1p! cu afaceriie bancare tn toate ramurile. 23 
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Festivalul HGeului "Mois.e NiGoara'·. 
, Joi, in 14 AprilIe a. c. Uc,-ul ,.,Moist 

Nlcolm'r din Arad şi-a subat patro
nul, i11 sala mare a Palatului Cultural. 

Serbarea a decurs in cadrul unul 
ales program, A vorbit despre Moise 
Nicoară, directorul liceului d. Aseaniu 
Crişan. Elevul N, O t~anu cI. VIII a 
of'cl:!mat frumos ~Balada meni" de 
ZahaflQ lJdrsan Bortnşiu p, el. Vllj~ 
a declamat .,Carol JX-Iea~ de O. Coş
buc, iar V. V/şoiu ci. Vii a recital 
popzi! in graiu bânătenes(c. 

Corul bine inslru!t a executat im
preună cu orcheslra mai multe com
pozitii ale proff'sorului df> tn!lzică dela 
ltceu A. C. Popollici- Ra:ov;fă, a căruI 
talelit e compensat doar de munca 
Intemlvă ce o depune intru educarea 
tinerei generaţii 

Re marcăm debdul elevului Kfet
sCllm,;yer ci. Vi ('arc a lxecutat mul-
111 Imtor Balada lui Chopin, .lrio" de 
Haydn a fost b;ne exrcutat de elevii 
Kt d,dltfl'Jyr:.r VI, 1 .. P'aU, V. ŢJrumt 
ci. VI, la vioară şi Krauss ci. lU la 
violoncel. 

Intreg prog,-amul a fost bine in
terprt-tat şi fie CUVin, tinerilor elevi 
toate laudde şi aplauzele cu cari au 
fost impărUşiti de spectatori. 

Rudenie română a curtii regale dIn 
flnglitera subit decedat. 

Am prrmif următoarea veste pe cart 
o publi, dm fllf"cmaÎ: 

D-Ie Redactor, 
va rog-ca văr după tl:tă al dece

datului - să bme-volti a da publld
tăte! următoarea ştire care v'a Imeresa 
obştea României. 

Arad. Ia 12 IV. t !121. 
'It 

Colonel inv. din nbIJQi 
Dlmllne Bardosy. 

Din Careii mari mi S~ comunică: 
"A murit subit il) apopljxie de inimă 
cu 61 dni Mt:cenal"J şi b ne-făcătorul 
tii tl ac("l~ păi ţi L. BdrdobY mar~ pro
prietar fr. moş a sa dih wmun<i P'ŞL.:o!t, 
~)et'ejatul il. fl~,st f III fv"lulu! S e p
tem vi r ,'Il Curif'i din T;.lr~lll-Mllreş 
in anU l86Y-J873 O h e o r g h e 
B ::. r d o ~ y '~~ B~;,do~ - fâ.:1i:Ue 
română nobliitată in 1605 de M. 
A p. a f f Y senior fost pri!lcipe al 
Ardf alulul - Ş! al Contesel J e a net a 
R h Ei ti e y de N a g y R h e dea 
c-l'ir{'! mătuşă Contesa C41 ris t , n a 
R hEi d e y a fo-t măritată dllpă Prin
cipele moştenitor de tron al A.g iei, 
von 1 ee k. A.:easlă ~ă~ălorie a fUat 
mu:t com~ntată în ziarele EuroJene 
it! timpul său." ' 

+ 

De cele CllDrlnso în acest articol, 
reduc/ia nu rcispuflde/ 

S p~('ta cn 1 e. 
T 

Teatrul orăsiinesc: 
Sâmbi'u! la ora 81/ 1 Nu mă'n'lor, comedle. 
Duminecă 11 Apc. ora 3; Regele banjlţitor 

orere1i. 

" ,. 
" ,. 

" 6: MadamX, dramă, 
" 9: Sybil. operetă, cu 

Conc. D,nei Farkas Lili 
Luni la ora 3: Fra~quila, operetă, 

" • 6: Cazul lui Nosty cu M. Toth, 
" " " 9: Pnnţesa cir~ulujt opetetă. 

Marţi t 9 Arr, _Ca1men" cu concursul: 
Opre Jeni Hegedils Bely, Borelli şi Rona D. 

Palstul cultural: Duminec! 17 Apr. la 
ora 5 "Minerva"; Şezătoare Culturală. 

Marţi 19 Apr. la Or..L 9 Concert: Lya Pop 
şi G, Borelli, 

Cinemaforrafe: 
AoolJo: 13·16 Apr : Perla lui Maharadja, 

17· 20 Apt. PaU şi Patachon ca marinari. 
Uran a: 14-16 Apr: Ajulor! mă prigo-

nesc banii. 11·:00 " HarryPiel Între bestii. 
EI isabeta: 15 - 1 7 Ap'. Regele peda lei 

18 - 20 A pr. Mlldona străzii 
cu Viola Dana. 

• n _ 

Nu fac reclamă prin strigăte, ca să vă convingeţi că pozele de orice marime 
şi cele mai bune, sunt făcute de un specialist, 

vizitaţi atelierul Fotografic ŞTEFAN CURTICEAN 
:-: unde face 6 f o t o 9 r a fi mici şi un tab' o u mărit cu 150 Lei. :-: 11 

I~ 
.1 
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Inforntatiuni , PARLAMENTUL. 
Cu i'limllt pJi:ze de bucurie a/ldrn 

cd iubitul nostru Rege se ofld in con
vilJes~elitd. M. Sa a primit in audientd 
pe d-I A verescu, d. Iorga şi a lucrat 
cu mai multi minlşfriL 

• 
De câtev 1 z:l1e se atil in ţară corul 

"Smetanaa ain PilseD (Cehoslovacia) 
După ce saptămâoa tn:cută a con

certat cu mult 8uc..:es la BucQreştl a 
plecat tn turneu prin oraşele princi
pale din ţarA, unde t se he îosufietite 
man;f~itaţii. 

La Sighişoara, datorită primarului 
su, corul n'a. putlolt fI ghdult şt primit 
după cum Se cuv:ne. Paptu! acesta a 
ind1g"at d('orot:-lva, 01'inla nublj,! Ş: 

pe cOIlşhl cari au refUlat să concerteze 
in S gh şoaral 

• 
Doa Dr. Mihai Mirca" a deml· 

sionat din demnitatea de conslHer 
comunal al 11'; uniciplulul Arad, in care 
fusese cooptată de către cons'lio. 

• 
Suntem infrJrmaţl că d-l Bnri

leanu, guvernatorul Băncii Nati
onale, a in~heiat o conventie cu 
fabrica de monede din Anglia, 
tn care se dispune furnizarea mo
nedelor de aur. 

A;:,tfd, in scurt timp, vom avea 
şi bani de aur. 

4: 

In vederei sărbătorilor Paştelor Ad
ministratia Financiară 8 dispus ca 
plata salariilor si se facl cu incepere 
dela 14 Aprll 1921, pentru luna cu
rentI. 

• 
A apărut "Banatul- Anul II. 

Nr. 2 tevistă culturală lunară sub 
conducerea poetului Aron Co
truş şI cu colaborarea a-nllor. 
G. B~'gdan - Duică, Ion Montani. 
Or_ N. Popovici, AI. Negură, Tib. 
Vuia efc. 

Lei 30 exemplarul. 
• 

DI general Avuescu, preşedin
tele Consiliului de mimstrll, a 
luat imţiativa de a simplifica 
sdrbdtorile nationale. 

Ar urma ca luale să se ser
beze fn ziua de 10 Mai căreia 
i se va da o mal grandwQsd 
strălucire. 
Notăm c(J DI general a depus 

un proeet de il'ge fn acest scop, 
şi in 1921 când era prim-ministru 
şi ministru de interne. Atunci 
Insii proectul nu s'a votat. .. 
Funcţionarii CfR-işti vor primi pri
mele In zIua de 20 Aprilie a. c., 
deodatâ cu plata salarlHor ,1 nu 
la 1 Mal cum sta fost hotir it. 

'" 
la Satul mare, artiştii Aurel Popp, 

Ileana L. Krausz, Andrei Lltterky, Al. 
Larkady, au pus la loterie 70 bile. 
pldurl, desemnurf, gravuri pquarelle, 
pastele in valoare de 303000 LeI. 

Preţul unui bilet costă 2 LeI. 
Tragerea se va tine la 1 Iunie a. 

c. tn Satu-mare, când se vor şi dis
trIbui tablourile câştiga te. 

Amatorii artelor frumoase. si nu 
-piardă ocazia de a câştiga eftln tab
louri valoroase. 

A dectdat Dimitrie Popovlcl Bey 
reufh fostul director al operei romane 
din Cluj, in vârsta de 70 ani. Dejunc
fIII a Jost un mare artist debutând pe 
marUe scene apllsene. 

La tnmt"mântare au luat parle nu
muoşi admiratori precum şi Nichi
for Crainic, Zaharia Bârsan, PfOJ. 
uni,. Bratu. Foiescu etc. cari au rostit 
Impresionalfte euvantari de adIO. 

• 
Tipograf16 Diecezenă Arod. 

Din Sintea-mlci nI se comunică 

el notarul comunal Ftt:Ofl Janos, a 
fost del: nut şi escortat În tie baione
tele jaudarmilor la Parchet, fiind bă~ 

nUlt ca a comis viol contra l.met 
minore. 

ZI/tl.: trecute Iacob With din Sali.t
ana, fiind prillzonier in insula BOfneo 
dt' unde u dnatat. a joalt mteresantl! 
destainuiri inaUitea dtUI. corr;a"d!lnt ai 
cacului de rerruturc dm Alad. D::da
r.;.ţia numitUlui prinzowu fimd /oarlt 
interesama. o p~bÎlcdrJC 1Il pmu: 

"Plecat in zilm de 8 Aprilie 1 \) t 1] pe 
frontul galiţian, cu reg. U 1 jnfanterie, În 
ziua de 4 IUBi\: aCt:laş an, am dizut prin· 
zonier la Ruşi. 

Uus în spatele flonlului, am fost tlimis 
cu un con\'oi format dlJ.l 230 prizonieri, in 
Siberia, unde am lucrat in mal multe mine 
până in Octomvrie 191 S~ când am fost luaii 
prezonieri de câtre bupel~ japonue şi tran
sporlati in Manciuria. l\c010 am stat aproape 
trei luni, ill aşteptarea altor \ransporturi de 
prizonieri ~i prin Ianuarie 1 \} 19 am fost 
imbarcaţi re două vapoare mari, - cr·Im 
circa 12 000 p.it;onieri, fiind d~barc!lti in 
imula Borneo. Am aflat că În această insulă 
so găseau 21:1.000 de pm:omeri 0.110 fosţa 

armată austriacă majoritate români. Parte din 
noi lucrau la epxloatare de păduri, iar altii 
parte - Îlltre care ,i eu, - am f03t Între
buinţaţi ca muncitori intr 'un şantier de va
poare. in vara anului trecut, 20 diţ1trc noi 
am fost trimişi să incărcăm cărbuni dm lmHlla 
Ceeilia ,oi la înapoiere în insula BornC(J, toţi 

cel 24 ne· am hotarat să dezertăm, Spt. a 
n~ intoarce in tară. Călătoria spre 
coastele Asj~i am făcut·o pe diferite vapoaIe 
,i ajunşi acolo patru inşi dintre noi şi anume: 
Szilugy Alcx. şi Covaei Ioan. din Cluj. 
GhUezan Nicolae din Braşov şi eu, am stn\
bătut re ..les, - timp de ş~3e lt:ni ~ Per 
aia, RUSia, Germania, Ctho~l(\vacia, Austna ,i Iugoslavia. Întrand in România prin Jim
Itolia. 

Din cei :Ns 000 de prisonieri T4t11~j ,,, 

B01'tleo. am aJlzlt c4 ar fi murit. î,. aceşJi 
1 t ani, circa 2000, rest;1l dlKând o t>i..;ţă 
de adevă,-a/i sclavi·. 

După declaraţia făcută înaintea dlui. coman· 
dant al cercului de recrutare, numitul locuitor 
Il fost trimis in comuna la natală, un,ie ar 
avea mami vi sori. ......... 
Reprext'ntaţlile teatrale rOl1'âneştl 

pe luna Apdhe i11 Arod. 

tS Apr. Artişti teatrului naţional din Ru· 
cureşti sub conducerea Dlui G. Ciprian, 
vor reprezinta: HOŢII, tragedie În 5 acte 
de SChJICf. 

26 Apr. Turneul de comedii cu marl'le 
comic Ioatl Ma,,~ societar al te.~trului Na
ţional din Bucureşti, va reprezenta: FUNC· 
'lIONARUL DELA DOMENII, col'lledie În 3 
acte de Locustean. 

1 Mai, Miel" C01lSIaHU"esCff, societar al 
teatrului naţional din Bucureşti, va repre
zenta: COCOŞUL NEGRU, fantesie drama
tică de Eftimi~. 

IIF' In Intreaga lară 
adevăraţii cunoscători ,i iubitori 
de bere, beau cea mai buni bete. 

Goana, cu care se contri~ I di.scuţle: legea chiriilor, mo
~u~ ,Ia incoro~area unei ac- dficarea legii "Cf meriior ag
tlv.tc:ţi de le~1fera~e, a dat U!l ricole" şi a »Bancilor popu
trist aspect Corpurilor legiul- Iare", legea timbrului, a rec
toare. Miniştrii - poate te- rutării. 
mâodu-s~ că nu vor mai ajunge Şi cum serbătodle sunt in 
o nouă sesiune - nizuesc in prag, d. Manoi leseu nu se 1m
orice chip, Si-şi lege nu- pacă cu gindul că nu va pu
mele de cate_ up ?ro<!ct. Şi nu . Lea ferici p~ funcţionari cu 
ştim dacă slablclunea proec- faimoasa "Armon'zare". Pa
telor asupra cărora se ope- tronul său intenţioneaztl să 
ni8~ă • za~arniCl sau .,finisu~ff prelungească ca 2-3 Zile' ago
~tiJorllatllor, prezeltţl prin nia reprezentanţilor naţiunel 
ltnt::"i i- 5111 ~t"fbntt BhH Qte- . --
-·r~-' __ a h~. - ---~ - o_° • sJ)i'c a CuhÎli(l~ P'-" al.:cta a 
te·ec:~u'lu C~Hht"Q dA ftt'e7i ,.. 
dent-~i şedi;;ţ~i~r ~b~;iv;~~ I iN~CJ~jd:i~O;Ă săptămâna pft-
In săptămâna aceasta - ul- timilor le va inspira mUă I! 
tlma de altfel - au ejllns in 
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Buletin săpămânal.. t 

Situaţia politică. 
1 
( 

Externă. 
Problfma chInezA st. complicA dIn 

lot In zi. Se pot deoiebl dela distanţă 
- ştim noi ce-o fi acolo 'II - trei 
conflicte suprapuse. Primul: un con
flict Între elementele moderate ş! cele 
comuni.te extremIste. Asta ar fi che· 
stJUDe pur Internă. Secundul : Un con· 
~lIct intre t'lemeDtele băst!naşe ,1 eu· 
ro~enii coJoDlz.atort si a.:aparatori al 
vleţ!1 eCODom~ce ŞI finanCiare chill~ze, 
adică o rea:-ţiune naţ;onailsti. Al tre
ilea: un confl!ct intre revoluţlonarîl 

I..hîDul şi repretentanţll bolşevismului 
rusesc, deb~r,-ati in China. pentru ti 

ptscul in "pă tuiburc. uovaJd a~!;"\.Ii 
din urmA coofliC't o face per ~h!:titlo~ 
Darea de către chinul a ambasadei 
Sovi.:tke din Pe king. B':\şevicll au 
protestat cu tărie impotriva acestei 
violări fără precedetlt·... - dar fran
eezii şi-au IU4t Sarcina să arclte c~ 
vlo!uea a avut totuşi preced/'nt şi 
anume in 1918 cflod tOl!iişi Ruşii au 
devastat leg"ţiunea româna din Petro
grad şi au arestat pe nlinistrul Ro· 
mâolei D!amandy, care, condamtlat la 
moarte de bolşevid, D~a Scăpat dec:tt 
gr;lţ!e vnel întâmplări norocoase I -
DIn toate aCt stea un lucru se des
prinde clar şi categoric: Sovh·tele ur
măresc ocuparea miiltară a Mandciu
fiei. 

In legătură cu manifestatiunile ce 
au 'Vut loc la Roma cu pnlejul sem
nărlf tratatulut italo-ungar, guvernul 
a făcut In Cameră o declaraţIe prin 
care caută să ocolească foarte subtil 
cht'stiunu. EI urmaTJ;şte mntinerea 
S!a,,,·lu\· quo şi a păcii şi ar fj bucu
ros da{'ă Iii-ar inl heia un acord gene
ral tn Europa sud-esllcă .... etc. 

A"ta se numeşte... politică rxternă. 

Internă" 
Cea InternA are avat1tajul de a fi 

cu mult mal prl'cisl.. tn decJaraţlun(' 
dar ceva mai cOllfuzl tn fapte. Extm
plu. După ee grupul flltpescu s'a rup{ 
de partidul naţional-tArănlst, ambele 
părti au făcut declaraţiun! cateiori\:e. 
Grupul Pilipescu sustine el naţionat
tar4ol,tll lIU tşl mai au existenţa nu-
mai In lmaKloaţla bogati a d-Iul Ma
niu; iar grupul ManÎu« Cu. dcdilf6 
inscris prin ~Român!a4, Ofll:iosul pu- , 
tldulul, ci odatA cu plecarea grupulul '. 
FJllpe"cu partidul natlonaHărănesc ş'(! "j 

Întărit. la CetaCf prlvestebptde: I 4 

tel ul.H~1 F;I;pt:iCU şi-a am.1lut inscrie-
rea ia Avtrescaai plnl Duminecl n 
Aprilie, dind ,.vor diicuta". asupra ei 
(deşi se hotlirâs\"\ de mult) la. intr,," 
olrea dela .Dada". 

Dac. actlvltate~ parlamentului (l 
şed inte pe zi) nu tngădu le cor!feiior 
polltld o propagandă mal tntensă fr. , 
cuprinsul Ţării, le dă in schi rob pr1- : 
Idul unor "intâlnirl" foarte plăcute 
chiar în Incinta Camerelor. Aşa ceva 
s'a petrecut mai z.ilele trecute in arena 
din Dealul mitropolieI. Campioni au 
fost d-nU Dr. Lupu şi Vlrglllcă Mad
gf:'aru. Din ce s'au luat nu se poate 
preciza .• Destul că, in auzul intregel 
Camere, dl dr. Lupu a flcut aluzie la 
originea ..• armeană a d-Iui Madgearu, 
l-a botezat avorton al dl!mocraţiei şI 
i-a calificat vasta-j capacitate ,1 Is
eodttoarea-l inteligenţă in sintetlcut 
cuvânt: idiot. 

Noi nu mal avem ce adl1uga. 
SQboltd 

$ ." .,,* .. tII' - Of • 4~.---. ....,.. ._. ..., 4. .... .. 

Ultitna 
După cum am amil'tit 1n- lege aceste adevăruri şi astfel, 

tr'altA parte, guvernul ţine funcţionarii se pot aştepta la 
dinadins să treacă prin cor- un "pompos" cadou de Paşti .. 
purile legiuitoare, legea ar- - Şi aceeaş grabă, a deter
monizării salariilor. Du p ă minat guvernul să revlnă asu
cum era de prevăzut -- pro- pra modului de aplicare a ta
ectul a 1ntâmpinat mari rezls- rifului vamal -Inainte de a 
tente. Printre oratorii cari au intra 1n Vigoare şi după ce a . 

Tribuna Nouă arătat inoportunitatea legii, a fost publicat. S'a hotarit a· 
fost d. Vinti1ă 8rătisnu care nume, apUcare numai a tari-

lnştiintează pe onoraţii săi ceti- a 8U ;ţinut că prin votarea fului minimal 
tori că va apare alternativ In 4, acestui proect se contribue la Tariful general deci, Inainte 
6 sau 8 paginI, după importanţa o desichilibrare financiară şi de a intra In vigoare, s'a -x
ştirilor ce le va avea decomu la o dezorganizare a servi- ctus. 
ni cat ii a evenimentelor ce se ctitor.' Dar mentalitatea arată Este şi acesta un procedeu: 

vo r pro d u c~e.:.... ____ .!....:a~g~u:.:v:...:e:.:r.;.n:.:u:.:l.:u:.:.:t .~n.:..:u:....!p:::..:o:.;a::..;t~e;;...:.t.:..:.nt.!,.;e~--..!......;;.c_a~ra~ct_e._r-:i S-:t::-i..:..C'-:--:--;--;--:""7-:-__ i 
CenJ;uret Prefectura Judetului. 
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