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TELEFON No. 750. 

Cetatea biruitorilor. 
Un fel de poveste - pilduitoare. 

N"1l IÎntofJlkauna all fMt hirnitHri. }~I'a tr \1)'{'

!T1e, {'ân~llln n'ohiti, fiiml,·ă 81'an preamândl'i 
ehia,r .';ii în {'ele mai gl'cl.p rclipe, :&pl'e a ~ qJlc('a 
sdi"wii, dar Împrcsllrati de inamj..:i multi şi a-
1fA1'igi, de 'dllşmănii înyerJ~l1nak ,,;-i ,c;ălbati('{\ fO'I'-, 

f,ăreaţa lor, st.iit.ea snh ~mtinl\tl Illsalt. In zilele 
fI!('e1ca yiata lUt pretuia nimic lin fat.a i~loaltn·i]{'r 

lOOmumc, şi tonmjţele d'l1.~mane eu 'llel'el,i lIilnezi 
,şi Î'yoriti, elif't.rl1g-eau p80. cx·j mai bunj,şi floarea 
hiil'hati'lor ,lin (·('talea lH'hirnită. lntrp zi,dl1rile in
expugna~)il{'. domnea o l'ig()al"o de mOl'anui S1

'
al'

tadi, şi "nfIetele ()ţplitc în \"ifol'<'> yitrBRC', tdiHIl 

tl"ail11 '''Ohl\tl, ,<;iJll1,lu şi ~e\'(']' al UllPi naţii tpl"j'pă

!:'itii Ipe 'păIll~tlltlll'i ('l! zăI'il,e vC\,;,nic' \li1T!~~1e 'rle ,d,)
tiu Si cu.()rizmltlJll pururi Înv(~:luit în c,~ataJu

l'pl'jlol', TOl a{'e.a vreme -poporul era sbu'C'inmat Irlc 
slli]1l'em1'. "ah-atoalr.e 11i~ninţel)('rari ICl111t.l'(·{Hl 
mamele ee lC'rc,<;-teau cOIpii E'l'()i şi le Hlsţineau fe
'l1Iei!e c!tTiî,~i fIolllnlgx'3n .(1ela 'Pl(jpt iubitii ~lI~lln-

6mHn-i cnÎimhăThătăl'i "uhlime în valul luptelor 
re fel'obnial1 "il adnd lih(':rul'en o1'i peil'ea. 

'1)0 a,relc \1l'0111111'[ trillau 8('[\('\'0111 -;'1 .(1inei. 
• nal,ii, Cfl~ .. ~arii !şi husii natiunii, }'fart~,l'i ',;,i mn

('Cii lui. Multi >ii bUNi. 

la r {l npă o î!n,\'er.ş ll'lllltă j'ul1 t.iî.i 11 C fi re !l101'

lnanc ~]e 1B.';'llr] ,,'i~iznt-aH jertrfil ril":«'.llIl1l1pilriît"al'e 
~i .eheZu.,;,lc 'peectiluitollirc a ip,hânzii, a'l1 l'ăt-ru·it. 
mr]i unei zile de Ir]()f<]'ohire. înHlia zi {'lI zări 

II)l'.x,""pctp. Dl'l1Jmul'ile (\etlitii '(k,~ehi,".~' '!'1pre mă

rile lllha",'t.re ~i tlpre tarinele {'·H hel,.;wg:dc l'()!rf. 

!I~n..,·'au :'l1:n'{'1e 'mhrlţulllLtmlll'e ,în 1\"[>1 lUai 1r'nmc'$ 

l'i'tntoC'e: 'HI lanţ,urilor ce ,.se "filrÎtI!Il·att. 

r~i'.robită, <-et.atea, i."(> 11In.plnf'<l 'a~l1m lel;-, ohio
tele TIHll'llrii. şi în '\'ahn-i hrl'gi !şi lî'llalte, >lpă,l'-

Pe maluri de ape ... 
de: PEREGRINUS. 

(U rmue. ) 
, VR ~prÎI','€S<', ~.r·IlI11liPO ~pc, T Il oeh i i ullei iŢJl'ind şi 

6Ufletnl di n zare şi s.11d'Jet,ul Idi n J1iimânt, şi sl1,flc
t~ll 'Vo"tnl. Hă.;;cl'1w(l de viaţă.) llill lut cu lfo11me 
(~aJpl'ÎlriOal!e, enan la f.el llU se ,mai g{lJ8osc alJtele 
pe llămâ11t, 011, omul aşi vrea să 'Vă Rpun alt.o.ra. 
Cu cilJrI1q}1l1 a.1ăt11'l'i, 'perdut în ~)1"iznnt aşa Clll11 -,:e 
.'1'tcrg() pe ~mflet o pată de l~llmină.în zarea î1l1-
{~hinată vieţii ('a ~))·s·o minutle, cu lUJmllla', arUl' 
o1"bitm a,prin" în plcte de umbra, cu dopărtări 
~pă1ăci1.e de lacrimile moş.talgii, Cit în.timmlî'n
gânidl1rat caln vrelme Rf"(~)li'lc, a.ş \,r['a ~ii dl 
pri'n.din mine, pentTIl mtine şi <pentr~l altii, 

Şi 'poate twl mal Cl'nd bl<1st.r;m, pc ~'a;]'(' l'a'll 
luat 'Î.ntâi oamenii, c."lt(l ăsta., să nn lpoată ,d-est.ăj· 
luui niei sufl<€'>t,ul lor, njci al vost.ru, .. ,Cu ,atât:l 
Rlmt ei mai Imiei decât, voi şi tdecât Dzeu. 

Azi sunt lini~tit ea vremea. şi fJr,iRt, (1a 'veş
nicia .• 1.n m inoe rll~(l un mort: viaţ,a, R a.şa Id.c t.ă
'('lItă şi-i prin,;ă l'n leagăn ,d-e lnminll. 

Vă am ,în fala ltJ!eu, voi, ape line. Din VO!. 

0.'1. id]'11 I('.al(le şirnri -de 'carte !Cu iSl<}lve bătl'âneşni 
sj mt, şi im'ăţ: Ţlat.ria,l'hn.lă {~d ihniî, .îngâ lllrhll'atil 
de ea însăşi şi 'd.() hHt.'lia !'lllr-dă ,a ini~mii. 

Inima. Cum bate ea, .ca '11U 'Pnmn de Îj1tnnc-
1'0(\ 111 zorii ,de 11lminu şi sw>nU-t ,"ll1l,d şi .moale, 
ca pa,,111 mărunt de c,o.pil ŢlE' lln rlTI,omnan I(le ce· 
nuşă, o în harnică, iJlilJopnrt.ată şi pa~nidi iT1lUl1-

<-il. S:Î'ngelB mi în eiîrilriln ,ne vime ş8lj1no<;tte h:1..1'-.. 

Zia rin d" e p e n d e n t 

-
(':ll:.1 ('('I'1.L' i le, W:-l-;\lJl:H1 bi]'\! i lo<11'ele 11ll1l111'1 {!{' 

.pc hllzele llVl'Hd'ld ni ,,1, ,hOl1. 

()a'IIIPllii llitll~'erli .a,I'UIII ,,,i ll\';"lll'j HcrnlwatJ(' Î'1l 
. ! O\. ., • 1 1 ] . 

şan ,\11'1 (' L n'l)]'(']IItI\1l tml're ŞI a 1~ll'e e nna t.e eri 
('11 ];}lc-l'iJlll, O 11111rl,1 'd·p n. ,,:'uhuită H',sc1ie "-!, re
V;l r,.,ă jlpqe ('Il,petelfl ()",t,;I~ ilo]' ('lni ,:.e ,rlădclllll plă

('eH'jkl' ~li{)nil'ia .. {\ C';ll 'l"l"t~: feflleil{\ ea!'] au jillpă

daI dilnl i'lII\Pll~ .le atiltll d{Jlill(\in tl'('(·Ut. 

AI.~a ,d(' greu era IÎlwerpn1,nl unei lIl11IJwi .",iat:'tt 
de g'l'ml "HIC'Tifi.I'.i'1l1 vieţii libere. t~~"l' CNl insii' 
tr;lilll H,I"I' hl'a'pare\i ,~i îllkhăzncti, {'HI' :-1:)ojiHl1 
11n]"{J'(] Lll ~i lipn·u:l tean <:'~ltll«', Cătw; .... de-an]' f'e 
lll'IIHlII "il fi-e a;p1i~'}tte ,Î'n 'plin \oin ,de' \'c·,>,('lj:: 011 

\'o]'hp lll"innantc şi ling\l!~iri Id('~g\l,,,t~tna;l·p,,;,i'n 

ju,~ .• 'ci (·:!]'inieÎ<·datiÎ 1111 (']'a.\1 hil'1Iiti - Î'şi plc
ean g':îtnl :-IllIP11~i, '\'oi<):-:i ,,;,i hlli('Ul'O~i. 

fal' f'[lIld 1111 păl'illt.l~ în (.('I{lpt. ('(; ll\'ea -In ',eta
tea 'de 8ri. ('jn"til'c mare fl('la toţi hiirhlltii, fc-
11l(,jl{' ;;.i '('opii 'natiei, 1.,:,i 'vnr.u ]}cfpflrnlpol'nit. "Pl'(' 

ip' \'î\'l'ni~, ~l :1'\'1\ .('.ll'\'inte de lllllst,l'arep"lltJ'll ,,:,i 
din ('e1atea lli1'llintii, {,l fll î"lIhiît.at ,(l{' har1)::; ŞI 

~11 tu i t fă ră m ilil... ,. 

Iar dnrllJlll tilIlăr Indl'il"nc'ţ, ... i,llltind {'ii în 
pi<'Pllll lui balc () inintii !lHli ealrlJ ('8, în alte 
pcptnrj ~,:,i nillNl ",ă "'pllnii ,rlin g<Î!l(11ll'jk ",ah', 
hlll1C 'f'p',-'a })PlItl'H In'I'I11[1 'riHikitoarp ~Pl'C opn~pa· 

~ti{·, {'! {'l'a ha-tif1i<'Mit. hillit ~i "'<'01'- din l'!Î.l1Idlll'i1e 

()run;eniTor" 

1 reetatcfI bi I'n i tori1,,)' a~tlfcl1Nl mai l'a lll:~,,(''''e 
,c1C{':H IllenlO'l11l1 răului :-;tăp<ln şi ,,,lllgi: cei eH,l'] 

pl'~te lllOlinumele jel'tfite i,dea 111 rÎ lor rÎfl i'('H.~wii 
i(lo1li~ lor: vitelul (le aur. 

Cet~Lf"a îşi fl('~fă{'('a Îl) ·\,l'em .. a a.e,('a,,,,,ta 7.idn
l,ile 1:'nll1:niate <de Illmezea-Ja .r"l()ikr]", ~i 'I'ngitl~1: 
ţ:;(·.ohe,a zal·lIril(\fe]"~('{îtoa.l'e I~ari nn Tllal ayc<!u 11]('[ 

"tănn r., ni",) rost.., 

I)i lI.fal' ii , )1f\ ,'ii.'Ill.plilf\ hl'lJnP era tă.'ere şi l\p,' 

-... --
la administraţie şi a 

Agenţiile de publicitate. 

~1:ll1'i. C:H<' il] \'ilili in Il ,rb"lwm i i ee>:e til l'a 11 ,pa 

~PI'pii. ;J:nlllct1'i ('a fiat'ol,e, 1'1\ gilHdlll·j lIlLIlI"rl,Ll'p şi 

~\('rfi{le ;';pl'C (X'Îat.p.l! hil'uit"l'iliH we ilwtan Ii'n lu
mjni de f1, .. biltililrf', O. 1',) 

II I ...... .""'tII ..,va .~ & • • ...... 
Marile serbări dela Sibiu. 

Sibitt. L? 

La orele şase, la c:ahxlral~, s'a dat tlll ":011-
'Cert rcli~îos. Au asj.stat: familia reg:a!ă, mitroPO
litii, ujiţcrii sl1'pcrior', precum si o mare P::!rtc: a 
celorlalti invitati, 

Caml seJnl>naruluj ,.ŞaK1tna" si c,cl al ~J.tc
(halci. COndUse de preotul Popo<vic:, au intonat 
mai multe imnuri relis;ioa·se. 

D. Lupas, pr()fc~',or .uni\'ersirar. memhru al 
Academiei, a rostit o conferint.'t tratând despre 
\'iata şi opera lu: $ag:ll'lta. Apoi sa,lută pc r2))l'e
zcnt:llltij natiunei v'cn'ti să proslă.vCla~ă memoria 
1 ui t0cmai în biscrioa 'lin de i-se- odihne~.:: oSCr.l:n
te-le si unde el şi-a rostit predîc'~c. 

• 
n, Ihnu, mi Il [suiti clllte]nr. Vorbeste în lltl

melc Kllvcrmdui, rclcv,ind imj)ortanta bscrlcei 
ortodoxe si roJul jncat de Sag-'lllla, Într\! p<t:,tra
rea si În;:dtarcY<l presti~illlll' accst'2Î biscric:. 

• 
La c:1todrală a itlliai vorbit si d. Valao;'i În. 

11lHw~le ~oc'ctiltîi Maccdo-mrmlnc, Şaguna fi,ud, 
mJcedc)llcan şi s;cncral AnasMsiu in numele jlar
tidlliu i tărtilnes<;, 

Banchetul oferit de mitropoliful Ardealului 
- rll~'(lIdnl'l'n Rrg{'7I1i. -

Scara, la orele 8, s'~ dat un tran}~het în sala 
Uranus.. banchet oferit de mitropolitu.l Bălan al 
Ardc.(llultli. 

RCR111a a fost salut.am ue un $;rUp de domni
~()ar,~' din elita, s.iblJnă, ÎnVCl'lmÎntate În costum 
naţional, 

_____ . _______ ~. __ ._ ~ ______ ~ ~ __ 2_. __ ~ __ '~_' ,,_~ ___ .~ ___ _ __ _1§!§§ 

Il it:' şi lHlre eu-l aud g:Ulg11 i n.d în 'rl(',:lllH·.l'd·ul'(', lar 
frl1nt.ca.itlliÎ ril:stmnata 'in iarbă, prinsă :în mf\luga
er ile (le 'Illătasc~ e l'a 1111fil,doş -de mare, l'arşi 
ne mai gU8it. Încă de vre-nn inn. Ochii ~e all 

~tr:lI1s în că1rare de oo31"'e: luminii. in zari înlă
-or.irnate, plâms ,şi în 11~mbre de Nuci ,durere, sunt 
ca doi bobi cati.fdii de Întnn(wec, ('e-~i î'l1,dea.sa 
t.rilima ill va~ ,de dimluh, i'\Ţlre hni!l fugară a 0-

l,iZ,{lnt\llu i. T n mi nE', ('a în tr'o ('.ll\pă Rpal'tS, (} ră
'mă~iţă ·"tri'df'ntil rlin orgii de 'Vremc, sc ,cuiM. 
r('şt.e 'rugina ~i odihna. Pe Ţlcl'Ct,ii .de lnt. Re 'lll'l'a 

el! ].!('ate în1c·o\')Îale, luminile de trăire mirate de 
atllba lHW{\. Ş.i Cl1m (\1<n al(Hinell'l ,de s'uJlet nici Un 
glasl1l1 le bec ,,'emn, chemfmdll-le f;lpre adâncul'i, 
Îrânte. se roşt.i:g<.lesc alături ,de min.e şi se ogo
e."c în' iarbă. Lntu 1 apoi. cu veret.iiîJllC'),('-"t.aţ.i ,in 
fQrm~ p'l'lJmitive şi exotice, se Ţlri'l1d.e lin nemi,ş-
41are ou <,.eruI. Numai cer'111 ,doaT imai e ,aţ;a dE' În
('.ăpăiinl1t in linişte. tăeeI'ea st.ă.l'l1itoare sin~ur 
1:3.0a1' el o 'mai l11'mărBŞi.e atât. de ,stăr·nit,('lr. 

Pornit. (l.innon 'pe giinxltll1'i, .mă ridi<e :d'in 
iarbă, şi-<mi 'pal" l1('um un om nel~mll)lat î'l1cC'ă 'jle 

pământ. Nu CUOJl(J~ viaţa, .. Şi 1a.n un 'Pumn d(' 
nisi~p, 11 ll1!< ,sa '('.3,dă 111t'l"Qll1 urnit fin, f\l,gillKl 111 

mii ,(lI" glll"uri nwi ('Il () \'jată {lin ,r10ŢllÎrtR'l'e. 

* 
Din ~tt'nşi'llă rl(' ,wllln, pl<ll!u lin, "fluilJla 1n-

,mină: Ull potop !:'\ll'lel •. Jă l'a ~ iaţiî. 'Oi dî ~1l'fl.pL 
Dm' ii !Clan €In !'!nflDt ~i ,îi ,(}.an elilo\11l'ă, T atît ('~l, 
h~mina ee mă plouă, drag", t'l'{'lllwl. 1l1'1litnl !llH>,r,.;.n> 
lui ,"pre m()artt', viatJ) mîl înyi11g'e, Tii.('('wea \,{IŞ-

'ni ('ii: gfmrhll mă ia in braţ,c. Amintil·j, QrJji1~'ni ... 

~ll de mult Îm-ii. ai]]} ;;t,at în mijlO<' ~1(' hil,l. 
('.i Il, 19. ril'."pâ'l1 tia '\' ieţi i. lI1l de, ajllIl.'1 roată, el'«
d(,~lm (·iI \'oi da fflt slIfl.etnl ventnl oameni, A· 
cum? .. ;,Il-mi .alel,tW am)"11 te ... nimle nu le-allll dat ... 
D imic din ('0-1 în mime. , 

1 mi 'llJ(I\lC allnlntl" de (,j, In îrwiîlmă'';flla !\'l'{~mli 
ei răsar (';u ,,,utple, 0\1 11i,iile, onnieni dint.rr,Ul· lut 
iea, min('-. Am mUllcit ("Il ei' alături, 'pentru ei Îoo. 
,~i'r. (1:.1', totuşi I]lla H.iilnt atât de rău şi J.~ ,a.r'lln
",at la o 'pal'fe. Totnl ,;iî fi. Hldu01 cu mi'ne în iIIlt

flf,t?! 1 n 1'4minti'ri L 
Da, î na1m i Tl tiri. ('a lcl(', pe elUl le u\{'ope r 

cu iubi re huna. 
])i'll ,-al'1I1"i 'de lJIpe [01.(' l'{>\·al'"ă. l'ânduri lllnllUl, 

rânduri :de."lC ... 
Copii Ţ1'l'ieti'ni în ltn'flti 11(> vis.uri ~i fellll'i 

d,nl{'i, ffţll1ei in bi te. 
Şi <lo;;a lllŞ vrea aleUlll, să fie aodffi'a1"'at. L'.El simt,. 

In în'fl'eagu lume <.;u'n1.qi numai voi, ~w~. cn t~ll'a 
<de 1C"âmpul'i roditoare şi 'Cu zare polll'p'f.a~ă, Om, 
el! ;;lngu,r. In Idc>'nii.cl(>j,dea u1ti'mnlni om, >'ăpă
tJ'HlHl 'VâlUl în li ,învăţa via'ţa .. Să dan aitol'<1 1'-11, 

flefll!me.n. A,,! Ida "iuta llWa pentr1l "[1 putf'H ('1'pa 
ilmnl non, Şi hllt1îi "ale i-aşi da vi,ata mea, n.u
maj \'iata rh· 'Il IIH~ll. Atum,('in-~i ~imti .';Ii 011 ('il 
ullî i~păşjt nmYHlallH'apripii'!;\Î're tm Î\ilJpănlţ.Îa 
l'l!', .'11 ;111\ It\· 11 I suflet. ~ i n'n nou ~ufh·t, (} evan
gh{·lie ,l1t il :l-::;i eb oI'ml11u i non. I/aşl i'm'ăţ.:\ . .;0. 
i 11 hc',a,:,wi't .rllll'(It'('fl j 11,1~i ri i, "ii t'I'ftÎageă ,'illţa [.nnl'i
IlM,lnl' ~i "ă (J~t('nell"eă in 1111111<';] l'{jl)it~);.I.I·{' Irle lS-
11 i t f~ ,ci f\;>art f'., 

(Va urma)'. 

PFeţul unui exeD1plap 1 Leu 50 bani~ 

fI ~ I 
!! 

~ 

~ 

1 

I 
.' 

1 
~ 

~ 

I 
I 



t'7~ 

Pu, 2. 

La masa centrală au rllat loc toti membri: 
guvCrnultl'f şi generalii de cOrp de arma,tă. 

Suverana. În costum nati<lflaJ.avea la dreapta 
:pe mitropolitul Primat. iar la stânga pc mitiOPo
iiM BăTan. 

După festin. mitropolitul Băllan a rostit o Cll
vântare. saJutând lpe oaspeti şi expri<mând bucu
ria POpllfatiei sibieme, CaTe a putut sa salute pe 
suveranul cu :Drilejulace.',tej măre~e sărbători. 

-- "Rog "PC Majestatea Voastră. a S!pus mi
tropolitul mllan. să primească asigtlrarea că un 
.are un fa\:::tor mai sigur pe care să 'se poată hizlll 
întotdeauna decât bÎlSerka. SUlltem În stare să 
Probă.m cu fapta nu numai cu vorbe, cele ce am 
afirmat". 

DISCURSUL REGELUI. 
Dupa ce enumări'Î: importa,nota operei lui Şa

guna, regele ~puoo: 

- "Sunt fericit că mj s'a dat "prj,lejul IllLC. 
intâ:ul rege al României unite, să aduc prinosul 
de recunoştinţă al poporului românesc la mor
mântlIl a-:cluia care prin hbpta sa. a contribuit I<a 
în.f{rptuirea unitătir nationat1e". 

,J'Il .ql,i-pcle de veselie si de adâncă mlLltumfre. 
nu trebue să uit{ilm pe acei Clari au mentinut 
\:u atâta greutatlC'. nestinsă flacăra :românismulu' 
şi cari mi 'luptat atât de dârz pcrltru 13 făuri idea
hi! pe care noi ne mâl1drim că l-am realizat". 

,.Provi<len(la a 'făcut, oa românisnHJII ardelean 
loyit de tirania maghiară _~a f'e $Cos dilJl amorţire 
de U11 român mal;;edonean Andrei Saguna, •. An~ 
drei cel dintâht" cum i-se spune. Ducând toiag-lLÎ 
piîstoresc in pcrioiadele ce1je mai critiCe ale nea
,muluj, ~a~ll1a a. şhlt să co'nducă Cl! atâta tad. 
încât sîi Poată câşt:ga totdeauna. 

Oat(1rită muntei lui Şa~una $i a generatieo.i 
de lu\ptăt<lrÎ d'n acea vreme, dorită vitejiej osta
sului român, am .putut astăzi eu. prj1mu,l re?:c el 
Româll'ei întregite, Î1tIlYrC1rnă cu regina Româ
niei să n.e j,nchinam Ia mOr'mântul aael.uia Care a 
IUJltat pentru unitatea românească. . 

Ne-am dus într'un sat frumos românesc. la 
Răşinari acofo unde odihneste acel ce-a păstOrit 
românismul ardelean. 

Cetatea 1111 l-a primit pC' ~aguna. S'a ::Ins 
deCi la sat. călCÎ ştie 'Că acolo este 1zvorul de 
V1r,lg;1 a românismului. Să ne 'închinăm smcriţi 
memoriei hJi. şi le\ să ne servească drept pildă 
de ce a,tl putut face fratii noştri $Ii să ne gândim 
ce Ipute'a face un om.pre~răzător atunci când tltl 
era liber. 

Să ne se~'easd de exemplU astăzi când putem 
hlcra în liniş.te pentru consolidarle'a României
Mari. Din această comemorare. se v.ede că o f~p
tă bIlHa rămâne neITmritoare. ' 

Avem datoria, săpllrtă1m ves.nică Si fer'cită 
amintire memoriei m'areiltli Şaguna". ... ..... 
Românii din Banatul sârbesc 

spre America de sud 7 
- Emigdhi nesocofife. -

.. Graiul R()ftr:tîn~", orţran al parhdului ro
rr,ân d lm .1 ngosla!via. scrie despre ewl,demia emi
gri'lrilor, Despri1l1Klem Idin articolul de fOIlld', nr
/I11ătoOO'ele rânduri: 

,.111 tillll.'P'ul din urmi'i o "umer1enie Id(>. 'Pllltg~r! 
<'111 jgre.azli în Am<''I1'Îca .de 'sud, în Argent.l'ua. fara 
(':1 să-şi dea seaitJ1\a ce trai •. 00 viaţa. şi oare cu 
1('9 .să ~e &111Pf' ei in <;tl'{'j nl'itatO€>j) 8('{'('j) neeuno,,
cută. 

,.IXlml !de emigrare devine oa o boală epidemi
că. se lăţeşte dela '1mnl 1aa11111, .a~a -că ÎID. scurtă 
'l1rfml€ numai Idin ooJTIluna noa.'ltră, Petl'oasele, (S'au 
dm, vre-o 30· parsolme. 

".11.1 nJtj oajtneni cred în ~1~Ie unora şi, ca 
oile eapiftte .. plea;că. îşi vând Ţlămân tuI şi IChe1tu
ef;~ Zf>.ei (le mii ,(le dinari şi rlOOJCă în Ameri~a 
de Sllld. 

l~i las.ă aci familia lor, îşi la.o.ăool Clcîştig1l1 
8i~nr. Î,:,i la!'ă ta.ci satul. ţara şi tplea{>~ filIl1lbătaţi 
d,,- 8Pffl'anţe nesigure în ţări streine .şl necunos-
{'ut,e" • .'_ 

~---------------"-~F :.')a '~~J.'--. 

"TRIBUNA ARADULUI" 

De-ale cercet~şiei. 
- Un r~spuns. 

Prilm:rn urrn{ltoarele;' 

[n roazeta locală "Tribuna Ara,dului" din 8 
Mai a. c. a aparut un arfcol prin care suntem 
provoca,ţi a da 'relati'llni În mod public aSupra 
sila d iuliu i m care se gt".,cşte edificarea .,CăI11 'nu
lUi Cercetăse5C", Dunându-ni-se Întrebările: dacă 
mai avem intent:u.nea de a constrrui aod căn'in 
pentru care s'au strâns si d,0Plrs ma,terialc şi s'at: 
adunat fondulri? anume ce fondUri au rezult·at de 
la seroarea ce a awt loc În tziua, de 6 Mai a. C.? 
cum s'au întrebuintat ace,j bani pubJil.:i până in 
prezent? cauza pentru care lucrările ~tagneaz~? 

Pentru a sat;s.face curiozitatea P'lvl:J.liculul, in
dreptă,tit a pllln.C acCISte Întrebări şi a-i asigura. 
liniştea. răspun<1C'1u: 

Nu mai poate fj vorba de o jtHenthme dm 
moment ce ne-am angajat şi am Pornit a traduce 
vorbele În fapte; dovadă matelialui dCj,)us pc 
teren. 

Suntem hotărît: a d\l:ce lucru. Ît},;eput la bun 
sf~lrsLt. 

Fondurile ce s'au aduna,t cu ocazia serbJ;ii 
şi a căror Întrehuintare o vom justifi(.'a la timp 
celor În drept, cifr,c:ază până! În Im:zcnt !-:'l1Illa de 
lei 60.000 (aiproximativ) şi ~ se g[~ses.c detDuş: 1<1 li 
director ad liceului .. Maise Nicoa'ră", d, Crişan. 

De si~!lr <Că raţă de măreţia Ilucră'fei. ce V:l fi 
o podoabă pe malu.l Mureşlllui, În contrast ;z.bitoi 
cu ascunzător.ile de scwnduri ce se află acum pe 
acest mal, VOr ma·i trebui Încă multi bani. Ii vom 
avea şi Pe aceia. 

Este binle să se, stie că mai contam Pe fru
moasele făg{~d:uinti ce ne vor uşura mu~t s.lrt'ina 
Si duo:.;ere.a la bun sfârsit a planlllu.i nostrt1. Astfel 
d. r. OeorgeSlC1l, inspector ~encral 'administra
tiv şi prefect al judetului Arad. ne-a IPromis -
natural, contând Si dsa pe bunavointa altor per
soane, a marilor ind!llstriasi. - de a ne Procura 
prin dărnicia lor o Darte 'din materialele neclesa
re;; Iar d. Primar. dr, Robu, căruia cu drept cu
vânt trebuie să-i zicem .părinte!le oraşului _.- Cel 
avâind g-rjje de toate - d..<;a ne va da CO!1.::ur'sui 
să putem întra cât mai grabnic în stipan'rea te
renului pe care vom construi CăJminul si a plttea 
Începe neÎntârzfat }lucrul. 

Tot prÎn dsa ni-s'a destin-a.t suma de 20.0tJO 
J.<:j pentru infiintarea unui !parc del·,! 'Cămin -
în prelungire - $Jre podul de peste Mureş, 

Cu prilehlJ acestJu:j răSPuns oredem a fi sa
tisfăout cllriozitatea pUbHou~ui, cev:a ma.i m:llt va 
sti ,cui să-i fi.e recunoscător. atunci când ma!u! 
Mureşuluj' îSi va schimha aspectul de aii, şi unde 
\'a avea să se 'distreze şi să petreaCă câteva 
.cJfp.o agreabile. 

Dalcă lucrările stagnează Încă. credem că 
vina nu ~ poate atrihui ni,mănuj. Stmt legi ce 
trebuesc re~pec:tate si formalităţi de Îndepln;L 
Menţionăm aceasta în legăbură cu faptul. hine 
ştiut, că pentru terenul destinatCăminuluj Ct.:r
cetasHor, tewlp!u de ellltură nationlală Si educa
tinne cetătenească, s'altl ivit c011curenti cu sco
puri şi interese di)'elCt opuse, CWr.e ne Întârzie de 
a putea continua 1,uerul. Interesele domniilor tOr 
imlHln a se tine Ilicitatie la data ce se va hotari. 
ta care va t~bui să ia, parte şi cC'l'Cetăşia când se 
va decide de soarlta ei fut jndet Si tinut. 

[lTlS1pectorul Hnut-ului Cri:jUii!or 

Colonel: 1. SrMBOTEA~U 
• 

Se aduce la cunostmta 'imblicll:'~i Î!1 gent~tal 
şi În special negustorilor, căi colectele În ban] $1 
în natură, ce s'ar falec de lIn:i cercet.asi, aceştia 
VOr trebll'i să aibă asu;Pra tor acte legale dovedi
toane că SU'Ilt allltDriZ:ati a faG.e asemenea col&dc. 

Prevenim pubHcul prin ,această înştiintare,! 
fiinJ posibil ca ind'lvizi eLe rea credinţă Şi. făr. 
drept de a .purta bajnla cercetru;elască"ă se ~e
dea Ia asemenea rep!ObabiIe fapte. 

Orilce caz s'ar ivi. ruga'm a ne fi adus la CunO
stiintă Ipe a,dresa comandamentului ceroetaşi·lor, 
IiceLlt "Moi,se Nicoa,ră". 

• 
Cooturia ,a Il-a l1arbut,araniează pentru azI. 

O1uminocă) orele 6 d, a. o s:e:rbare cercetă"casd 
în locahtJ scolii evreeşti din localitate. 

Dumi!llccă, 15 rllli e 1923. 

Dela Prefectura judefului. 
EI'i, Rilmbătă. htândll-~î'n di&'l"l1ţ.i,e la pl'e

(,,('IlIra .ilI'11~t111"li ('h~tja ·j"la!zllrilol', dl 1. r. Oe-. 
()l'g'eE<CU. Iprefeet·n! jUdt>ţllIlli a di<'ţlUS ca. 3JCe1or 
(~nmlll1~ C'lltl'f n'all pilmfintluri, Rii li-~ rezerve __ 

prin actul ÎIllI]H·opriet.iiI'irii' '- 20-30 j ugă re 

pr,nt"n l':re'7tel'ea şi prnşlItlat.nl tMHil(H' şi armii,iIao 
rilol' ck~ ra:să. 

... 
Din eele opt wealuri de şcoaIăîntcopute în 

ju(leţ, şa.."'"C din {'Je ~mt, mb ~riş. f.n anara 
ele acos!i'a. zilek trecute .s'a 'Pus temelia. ~tm 4: 
~('o1 i. Ţ n jc~dHllră -eli eOllS't.mN.'ţiile şco13lre ,din 
Întfeg cn,p" illsul j1lfdeţului, ailtăzi. 15 IuJ ie, dl 
L 1. GeMge>l('lI 'prefoct.ul jl1l(]eţnJ,ui rpleacă la Bu
:~meşti. pentru a i-se aJ]Jroba ajutoare băneşti 
pentru, ('onstnletiiLe 1~'Olane eare unmeau.ă â, Be 

îlH'epc în tillUt,ul Hălmagiuhll. '<,unoSICut ea a. 
Vii;d popn latta ('ea mai no\'olar.;ă Idin l'ntregul ju
det. 

• 
In UNWI intel'\"enţillnilor făcuttP 1'a Bu-cureşti 

(:e C'ăti'e dl J. 1. Geol'g'escn, prefeet,111 j.uldBţulll.1i, 
:\Iini:,tt'l'u 1 ,d.c in.dustrie .şi oomerţ" 'a ;pus la oi .. -
pozit.ia OfiC!ltl,ui.jud. IOV. prinpre·fie.ctura 10-
eală 1(1.000 kgnllne zahăr tos, ('rup .şi IOOJbilO, oane 
se Vil da 'nnllJ~'li invalizilor, vătdtwelm şi <mfalli
]m- .din răzhoi, ,domiciliaţ,j î,n jl~deţ'111 Al'atd, eu 
prrt\l1d{· :14-:W lpj ehiloglramul. 

Cei în drept, domiciliaţi în jllldet·nI A-rad, 8El 
\'01' ]Jreumta la Oficiul jud. IOV. ,dela Prmec
bura jlurlC'tnl ui. (Bl1l.eY;1I,dn) Regina :MaTia llr.7, 
-ca,me!'ll l;")), tU cei .idin p.1'Ovi,fltcie 1a pri<Illăriile 

comunale. cărora 2Jpul'ţ'ln 'Şi care iîn râIlldul lox 
va lntocui ta!llc,ul nominal do lOei eare oolicită 
şi îl V()1' înainta prin Pretulrlcl !plasai ofitCiului 
j UleI. 10'., lC.lre ','a efectua il'epal'ti2iarea.. 

"'. JfIa', ...... U Jlll(lIJ ...... 

In Germania "KuHurii." ,.----
NemrJo'l' le plăcea să se afişeze IOa oam:mii 

culturii "KUtltufimenSl:h" era org-olioaS'a şi trufasa 
vorbă ce aruncau stră:nHor, fa.tă de cari de alt
minteri ei niciodată nu erau prea prevenitori. In 
fire le este gral1<domani'a. 

Tocmai eri însă am dtat stirea deS))~ şec1cfl~a. 
în mijlocul nostru a mai muJlte ImÎ'i 'de copii Jln 
Ocrmania. cari SiUnt provazuti şi găzduiti in mod 
gratuit de tara ooat5tră. 

f'iindcă a.ct3JSă S1I1I't muritori de foame. Si fă
<;:eam o compa,rat;e Între feluJ. nostru, de a fi -
si Între atitudinea lor grosola,nă de oameni fără 
simt. Azi. ne vine o stire. care ne cOtnplecL>eazâ 
într' Un mod des.1.lvârsit părerile atSllIpna ospitali
tatii tenton'ce. 

Dă!m ac: o mon:struoasă dispo.zitiune tuată d,s 
autoritatile germane, iJmfJlOtriva, strătnlÎKor, între 
cari se vor fi găsind şi de aceia cari acei Ira noi, 
satură copii'i nemţi cu btmătătile nParstre. 

Ziarele vienem anunţă că guvernul german 
a lua:t hotărir{ţ.lde a jrrncPllne tuturor câtătoriior 
străini IPC lângă tax:'a În\casată penuru viZa paşa
,poarteJor o taxă zilnică pe toată dur-ata petrece.
rei lor În orice localitatte gennană. NOlla taxă se 
pcrcepe de p-oHe laprezenta'rea ~ străinului şi 
.este calcuLată astfeL: 

Câte trei mărci ,,aur". de persoană pentru 
Drimcle trt,i z'le. 

Câte două măil'Ci "aur" pentru cele 11 zile 
următoare şi 

Câte o marcă .,aur" P'Cutru fiecare izj trecând 
peste acest termen. 

ScutirHc nu se admit decât 1n cazurile de 
să·ră.cie văd'ită, . 

Ştirea ace;a:stia va provoca de sigur senzaUe 
printre românii nevoiti a-şi dilLlta. sanătatea În 
1QCali\tă~ile baJlueare g-ermu.ne. ;a!celaslla cu atât 
mai mult. cu cât taxele se a!p}ică tuturor străini~ 
lor în mod uniform, indiferent dacă dispun de 
o valtutil uroată sau un!a de.preciat~, cu.m e cea 
român~ască. 

Ultiul1€ia ~lOtcdtCifii;lor germani.a protestat 
~ontra 3,c>;;,sltor taxe. cari vor 'face 'pe străini să 
ocoleasdi' de a'Cl~m înainte GeJ'1mania. 

• 
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Muusokul dela ~1ărăşeşti. I 
Pa~ .•. 

I NFORlV1AŢIUN 1. 
Acum 4: <mi, in Iunie 1919, dilltr'nu PlOS >,('n-I 

me~t d<l (]·ccU'tl.oştintă. cătr:e <>:qtllf9ii nOl1mnlui ţIi I 
in l.mboldul ImltI'olX)l!tuhll Pnnenal 1l'l<>1dovei,' 
3.o.eiet.atea ortodoxă naţjmlalăa. femeil{H r()lllâ
~" "i~aluat angajam<'lltul d,e llI'i,fli<,a. la. Mărit
'şti un mausoleu cu ('ripte Ipentl'u MIăJpostircll 
:.E'Jm1În teior eroi lOT . Crivt.ele şi 101l,uso1eul 1UIr

'~ză să fie exoontat.e fIj(',um, 'conform phmurilor 
!toc:mit.e dedlnii arhit.ecţi Cri'Stinel ~i Pom,!)O
it:, Iplanuri ee au fo!'\t premiate >de un jurin 
H~cial la coneunul ('8 ~'a ţinnt - şi hrorările 

Năcazul Măriei, femeia lui Petre Orogu •. , I 

~ M'l1i~tcrul de auiculturft face cunoscut că 
recolta purumbuhli se prezintă an'Ul acesta in 
comljtiun: exceptional de bune. De a5'emenca nu
trc tur;le SLI n t foa r te bun e. 

• 

:1 f,~st Îll\'l'edillţa1e societăţii lele (")fi~h1.1oCţîe <şi 

wl'iiri subterane din Cernăuţi. 

~Iansolettl va fi ri,die-at 'Pe nn t.eren i'n Jntin
['re de 20 hoa. <'.(3 a fORt ~lonat ,de Id. Negt~JIl)Onte6. 

- Prozl:! ban.:!!. _. 

La margine de sat, intr'o bOidencă, cu pep:t;i 
mâncati de vreme, cu acopelişlIl dus de vânturi, pe o 
palmă de loc, se strâng la olaltă, cu feţe supte Sl sed. 
cu ochii umezi Si umrIati, ologul. ce si-a pierdut v;
lwarea ca frânar la druml',J de fer. nevastă-sa :;;1 ~illC: 
copii măr un ti. 

Pâine nu-i. Hainele-s zdreutuite, Prin tavanul gău
ril, se strecoară când e vreme bună soa,rele Si picură 
llmezeala când ploaIe. 

Simt istoviti. Tn och'i lor mrlTunti şi umili mai li
c~reste abia-abia viata în PLagul morţli. 

Suma de lei 2.687.000, a..ulllllltă până ,acum, '-II 
nji l,a dădil'ea ICr1ptdO'l', osnarulni ,~i a ('a~)e1ei 
In. t.nare, -- lulCrări {'C se yor {'X€IC'uta în~'ă . ,în 

trsul altlU 1\1 i lH'el"t.a. In urmă se \'01' a,(hma t]'t",p
tt -$1unele ne-eesal'e pentnl c1ă!chl'eabi,-,eril'cÎ şi 1 
rru1isollC'ului, cari n~esită i'm~i'i }) milioane, ,În I 

fară de suma de un milion ln ('·al·C s'ar ;riK11~'a I 

Dar nu se poate ... Să mOTl in mizerii. să ti·se 
stinga copiii de foame, e rusinos. Şi intr'o hotăritoare 
clipa de nădejde, cu o lid\';re de eroism, Mărie, fE.
meia îşi prej1;[lteste desagii. 

Nimeni n.u a ascultat-o dintre domnii cei mari dela 
cele direg;ltorii. De câte ori nu s'a dus să ceară un In
cuşor unde să muncească şi dânsa ca altii, ziua intreu
~,1, pentru ca seara să aibă pentru nenorocitul de om 
al sau şi pentru copilasii pJ{\pi!nzi o pâine. Şi de ,:-,Hc 
eri n'a fost trimisă acasă. 

i)wnajn;'ea interin-lIră fi bis(,l'i'eei. 

\~3.Pf'la mortum'(î şi 'orirteJe ('·11 0,<11111'e1e" 'Pll

In i l1,dăpo5'ti până la 20 de mii O&{'/IT.'i'nt(', 1'01" 

i terwillllte !)hia.r în toamna a('e3sta şi îl1 Zi1l3 

e 6 AI1~t18t 19~:1. e.3nd <se !';el'heru7.ă anÎ\'C1';"ar('l\ 
i'lIăl;e1 dda ~Iără,:;;e~t.i. "e nfal!'e (',u Illlal'~ ~

'!Im; I a te ina.ngul'1l1'IC-.Q. unei pi'Î'rti .rEn llf'('i"te 
ripte. 
" ,... vuz• ..... ... 
Audienta dlui V Rr~tianu la primul 

ministru francez. I 

Acum nu mai poate răbda. A golit paharul cu olra
"fL pân[1 în tund. Va merge la Regina tării, şi o V~ 

ruga sa se mHlliască cu cei !!ăraci. 

Vecinii, prinzând de veste incercau zadarnic S,I" o 
abata dela hotărirea luată ... GândLtl le părea o nebuilie;. 
dar Mărie. "sărmana M{trie" era gata de drum. 

Si a plecat. Cu o jalbă făcută de ,.Domnul nota.ras'· 
scris,1 ca şi cu tiparul, care talmăcea năcazul femeii CII 

cinci copii palizi. supt! de foame si un bârbat nenoro-:it, 
intr',) cocioabă in care ploaie. si se sting toti pe pic:oa
re. pentru că oamenii răi ffu Îi lasă să tră'ască. 

Pare ca o văd, - Mărie, femeia lui Petre Olo:.:u, 
cu ochii aPrinsi în tr[\Sătl1i''Je dure ale "fetei cu exorc
sia vTerii de a trăi. ClI o aspră desnildeide în pic!)t .-PARIS . .-: Dl Poill'carf Il Iprimit azi în !lll- I 

• ~ _. • y y. • • • pc c;~lea Victoriei unde se imbin;"t valurile de parfum cu 
li'llta pe dl V l'llttlu Brabanu, lllttHstrul de f i -' t(lsii de fum de benzină. Unde lumlna este orbitoart'-
ante, îll ('ul',;ul 1ci\J'eia [llX'5ta a cx'pu~ sitnatia şi risipa ametItoare. Cu pasii rătftdtori, nesigură si 

oonomică a RomiirrLiei. Il~luit~, s~re pal~tul . cu multe ol!lin~de si cu ~og:atc m~i-
... .a" $ ee. ..,. 4'.... __ V .an <taSlIrl, sa ceara ahnare pentru nacazul arzator. 

E to ~ 1.... d ? Iar în casa olog:uhli, salăşlueste pacea răbdării' Si 
C 'pSa 1ofa.a e soare I credinta. ~i în fie care seară, copilasii Îşi fac rur,ăciu-

DutPă o telegramă a marelui ohservatQr ,Jin 
)a,riiS în Zliua de 22 Iulie a. c. va fi o ecHnsă totală 
e soare. IncClpunu! ecl\'psej va !ii Fa orele 15.02 şl 
oor~e va dis;pare total la orele 17.17, c,bd va 

I 
I 

nea: 

,.Adu-ne pe mama acasiî, si ocroteşte pe <).;rufl~ 

toarca săradlor care. şade în oraşul mare şi îndepăr-

tar'. T. SOfRA. 

- Ci film'ii 1lOŞli'i sun t, in.<ţÎstl'1lf, ·rWl(1ţ.i să s~ 

I griibeA:U:lcă cu achitarea. rN;ta~l~e~Qr_de (l,b.an::.men:. 

,După cum se v)ede - din dLlrată _ accJ.stă . La. caz contra"'" ne tu'4ern S'l·ll·ţl. sa le Sl.sla.rn tl'l. 
1, mitul'a zia/·ulu.i, îllfiinţllt şi Ru.~ţinut CII alâfN! :c]ipsă este cea ma:i interl'!:>antă carte. s'a P!ltut 

Ih;epe sr~ revie la normal. ~npsa termtnându-se 
1 orele 19 . .50. 

'edea până acum du,pă pă;mânt. I jutfe. 
Curiozitatea, cea mai mare este aceia că nU I Publictţl nastl'u trebue' să înţelw.gă ro:~tnl 

)Oate fi văzută decât de Pe coltul cel mai m:c I unui ziar românesc în ora)~ul acesta de frontipră 
iej)e suwafata pământului Si anume din varcuI : şi să ne dea tot sprijinul. frăteşte Şi la tim,p. 

:mjnescu, unde vor avea loc sct'1bfurile politiei de I + ADMINISTRAŢ/A. 
~ub pa tl'\:majul dlui 'Ovidiu Gritta, pnefectl1\ poli- 1 
iei. Se prevede o a,ftuentă de neînch'puit. I 
_?_ .... ___ ţ~ .. __ ..... ~.a_t.t~q.q.l ••• ~.-_j._~ţ. __ .. .-_:_i ..... ~.--ţ.,. ....... ! 

~ 

- Gll'H:rnul român '9. interzii1 ,intrarea in 
ţ'll'n a cărţ.i lor. şi i,mprilmat.elor (rle 'Pl'OYCru1eTI ţă 
din t' ngaria, ori in ,'C'€ limbă al' fi ele srise. 

Bursa. 
ZORICH, de.scl1iderea: - Ber!'\} 24, N0W

\' ol"k 579, Londra 2665, Paris .~, M.nano 2465, 
:)ra~a 1740. Budapec<ta625, Belgrad 610. Bucu
'eşti 300, Va!fşQlVfa 48, Viema 8150. 

BUCURESTI. deschiderea: - 'ParL:\ 1150, 
Berrn 1050, Londra 900, NewYOJ1k. 19750, Miluno 
~SO, Ziiridl 3425. Vfena2850, Prag·a 595, 1hd,,
i)esta 220. 

VALUTE: - Napoleon 740. marca 16, !eV3 
ISS. lira tUrc'lC'ască 120, pfunhli englez 908. frailCul 
'r·3:nccez 1220, francul dvetn'an 3-t50, l'ra j(JlI. 

drahltlla 500. d;11'a'1"111 215, dolInrull 207, mar-.:a !)q

iona 2250, cor. austriacă 29, cor. maghiară 150, 
soco!ul 6, 

I 
I 
; 

.1 

• 
-~ VjlW( s~au fntârnit la ArJd delezati' Dar

tiJll1uj tih,l'l1ist din 'judetele Cams-Sevcrin, Ti
mjş-Ţoronral şi Arad, fiind prezent. dill PJ,tea 
C0m'tetnlui CC'llttal. d, Jnn Mihalache. ' 

S'a 2J~S câte un cc~tdct )lldeţan cu În::i1rci
mt.rea de a ';::oltTlpJocta orgalliz'a:r~ În judetele rcs
pective. Din dcle~Dţii color trei comitete judete
ne s'a ales un c()JTlitet regional· ' 

D. ]on Mi:halache a păr5sit A(a~ul ple~âlld la 
POCiC:l unde a a;v.ut loc ieri Sâmbătă O consfătuire 
a tărăn:ştilor. '" . 

[-/1 fOllrrrl fi.! drf'i nOtll {,epn 7n OhişiHl'!l, 
! nj:,rtl1'<a {'linliîl'>f!lţn ari'!!<,bnă ,(1'ş'oa;1'3 Vom l,epa, 
f \'u da în ziua ele 8.~mhiHă (:H r.) 11,n Cfmcert în 

I 'C(,muna Chişine,u Cl·ud. l'l,S{lid). Dsa va cânta arii 
:rhn 'diferite O'p91'8 şj('ântooe nationale. 

- Din New-York-- orawl minu·nilor -- se 
anlmţa că locotenentul RUSs,el Maughan care a 
detinut recordul vitezei cu avionul (,180 k1m. pe 
oră) a.re intentia, dacă timpul va fi favorabil, să 
traverseze continentul ameri'ca'll, dela Atlant'c la 
Padfie, adJică V're-o 5200 klhn. in ouprinsu! unei 
sirn;ure zi, dela r:l:săritul până la apusul soarelu:. 

18 ce<!,strri Şi 'câteva minute. 

• 
x RÂDU 'URSU primul frizer $; barhier rO

m{in din Arad al1unţă 0l10fatu\ public, că şi-a re
novat fr,umQ.~, atelierul, provă'âindu-i! cu asorta
mente moderne si igienice. Roagă pretiosul spr'
Hn al vechei olientclc.Pe'rltru onorata noastră 
preoţime sin~urul ate~ier 'de tuns ritual al păru
,lui şi barbei. ' 

R()mâ·n~. SpriHniti 'Pc me.s'l'!ria$;i rOmâni! 
... 

- DlJm ill (' cii eL m. \a ~1l'ele 3 ya lwea k~ o 
,,,,p]'hare ~l()pn la.ră în lli'klUl'irea Ol'ât;'U lni, aranj util 
,d.e Ca9a ('nl'«uulă Jin Al'.3ld. Ta......:a id'e Înture 5·lel. 
T)('ntrn ~ldllti 'Şi ewi i 3 lei. ~ 

Seara la orele 9 Cabaret in sala mare cu con· 
'I'nrsul unor l'enumifiart,işti. Va ,nrmadans ~1{!nă 
in ZOr}. Taxa de înt-rare 30 lei, pentl'1l ,militari 
10 lei. 

'" 
x RmnNl'u n011 În C{)ntra ct~dcrii ptlrulLli, a

flat de b~lrbi.~rlll Ursu. - Efect rapid, 

'" 
x Mcd:tatij din limba şi literatura romana $i 

franceză ~Ii matematible cur~~i'nfe'rior. nreuă 
uoamnă din Vechiul-Regat. - Ad:resa la redacfe. 

• 
x In jlldetnl AI'wcl HO jng-lire l1ământ. ftTnali1 

prima. {~:lliLat(', ,(le yânZllll'C Î'll ]laTecle .'Iau în to· 
t.il[. A:d:rei1a la ziar. 

• 
.1< ('rIwăşi ilp, zpfir PP,1l ll'1t băl'bnţi Cit 2 .QU

lfl·e. hi 1.95. oo.",tnnnf', J,c hn{' lei 110. ejuJa(!,pl 
.1wntru daune lei 1 i, PEmtl'U băl'bMi Ici 1G, erUl\'nte 

1(" 17. Cei mJÎ ieftitli ciorapi pent'ru dame se 
află nnmai in' Pr(idi7i(~ Sziics, 'Vis-â"vis cu gar..a. 

tfodgoria. 
"._f~.-_f~ __ ""ţ. ___ .'''''_b.at~t ...... _ •• n$ ...... _ •• nl.$ţ.n ... ~ • ..-.-

Aranjarea plătilor În sfrăinătate. 

yr:;ClJHEŞTI. _. 'rratativ.e1e urmate de aă-
. tre ţuvernatorul BănciiN,aţionale La Paris, până 

;1l';1111 1111 au nioei 'lIn rezultat pozit.iv. Creditorii 
('el' ,,>con,terea din ,igoare a legii relativ la mOj'3-
101'111 plăţ.ilor şi alte garanţii, cari ""unt greu ":ele 
admis. 

#LI $ , .... ..,tt ...... " .. _ 1 s,a. <#Ia''''. 

Teatrul de vară. 
- Repertoriul saptamini\. -

Luni, Ma'rti şi Me.rcuri': Re.prezentaţie de ca
baret cu concursul aertjşti10r (Hn Bllldapc3ta: 
l]cana K6kenYli, Gim MeszârO'S, NeAjy SZ'Ucs, Ala
d~ir Sârkadi, Rezso Harsallyi Şi Iosif Gonda. 

JOi: .. P~dtlreanca". 
Vineri: "Taci. inimă!" comedie franceză, nu

mai pentru a'dulti-
S,î,mb;Hă.: "Valstl~ ferme~t". Cu Mit' t!or

\'<i.th. 
• 

In centrul interesării ·cer..::nrtlor artistice stă 
~t'Uil:ll<1 ele artişti. oal"lpet;i ai teatrului \oocal sositi 
d'n Budapesta, ~~YI'e a face un ruflneu În ArdeaL 
O:t~pen vor upiirea pe scene trei seri 'l:On5ecu
tivc, în cele ma,j bUlTle creatiună al1C lor· .-

Suh~ta Aradului. Miti tIofiVath, va aPare 
nl~m;nedl seara În "Printul Bob" deţinând rolui 
titular. - • 

rrrrml Teatru;luianllntă că ~ll restul sezfliiulllj 
nu va mai tine reprczcntat\\ in matineu. 

Red(/ctar respoTlsabi.l: IOAN DIMITRIU. 
Cenzurat: N ICHIN. 

Industria de Piele din Hateg 
E.:0duce viei de oa,ie, C'Rpre şi viţel 1n toate culoril-p: pent'ru 

xnobUe gala.nterii, gh'P'te, papuc. şi surtucl de piel'~ TrOfil de

parte piei bla.nc ca.rma.lşln in ru;~g'ru şi colorat,cnl 8\.1.pcrio-rA 

-" 



-------------___ ... "...,~:.I.,....... 

Vărăria din Vala de jos 
1ivrează var pentrn re vânzare şi 

, clădit, numai în canUtăti mari. Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

WILHELM B. KLEIN 

"TRIBCNA AJ~ADCLL!" .. 
~~OW .. ·'P1W]t1Z-·W·fmt~M .. ·'j3rinnMWtDâ~-)iIil~nr.'liIIiw.elliiwiilililwllielia. _____ c.S __ II.I ___ Ill!il!!I! 

l' 

• ~ 

= 

BĂILE ARTEZIENE" SIr,tAY! 
~I ('urA mfraculoasil de bAI accldo-carhonke, de sulfat ~t sare, în contra dire· II'" 
:: rittdor boale: goU, reumatism, boal;\ de Inimii. etc. :: Pelltru muncitorii .: 
.. ~ intelectuali, la cumpărare c.'lrnetulul bilete se acortU 10-25% reducere. i" 

Baia e deschisă pentru domni dimineata dela orele G şi jumătate până la 
:: 1, iar pentru doamne dela ora 2 d. a. până la 6. :: _ __& U' ILS m 

exp/oator de pădure, Arad, It .. Telefon 3-22. _________________ I 

...................................... ' 
I S. A. Forestiera din loma~ I i Irad, Bul. Regele Ferdinand Nu. (22) ,. j . Arhitect JUexandru Graf 
1 ~ Cea mai mare Intnprlnllere (ores· I 

+' tieră d!o Romii.nla, aha lemne I'S,ente 
. . tari, Cllt şi esente moi. Ferestraie 

sntreprenor intreprinde totfclul de 
construcţii noi şi repări de căşi şi 
dependinte, apaducte, canaHzări etc. i cu. aburi în Galasl-Ferestrău, Satu- : 

DUlre·}'erestrău şi HomOl'od-Colullm. : 

: Exploalărl de păd~ri in. t~ate regiunile I :!, 

S '::' " ,Transllvanlll.·' :: Brad Str Ioan Calvl"n 12. 
cu preţuri modeste :: 

..................................... , . 
---.. _ ... 1 ~~t-O!~~)l(~~~ Fratii lfelllÎlÎIl :... ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ 

·'1 1'· :, moara cu aburi, fa-: 
: brică de spirt şi de: :. = drojdii . == ' • •• 

Societate Anon. Ind. Arad. 
tW. un •• , •• f 

,. _li 
< 

••••••••••• ~.s •••••••••••••••••• _ ••• 
• • 5 Fabrica de Impletifurl şI Iri- : 
: colage din Ira d S. II. : 
: CA.PIT AL ~OCI.U: 15,000.000 T,ef. : 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AYANTAJOASE LA 

I ~!!l,b!~.aRO~!~~L~Uli/:~ 
~ a_ 

~~~itlW· • 

~~i~ioi~iam~~~~mOi 
H' S 52573'= m mIm z-' 7 rs 

Se află În fiecare Restaurant 
:: şi prăvălie de delicatesB :: 

A LA MUNCHEN. 

Prin depozit În Irad: la firma 

alexandru ReUSI 
Instalatiunile cele mai moderne: ca 
:: răcoriior şi fabrică de ghia1a~ :: 

- 'E $= • 
Oetit4- şi 'l'ăspândtţt darul "TRIBU-,-YA.. 

.ARAD ULUI!U : Lncr~azA În ('e]1': RIn! mod"rnfl ('nlorl tORt\'! att!- : 
• coli-le il., tricotnj, elt: Articole de sport tliu l;\rdi -
: ~t roătll~. ArtlcQle de f:\ntnsit>, ('nilut", ('!"rIlJ,i, : 
• u ' B"obon(tl ,i vAtelină de 11l-lmă calitate. :: '. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.YYTYV.VVY •• YT~.~~TT~.Y~Y •••• ~Y.T~Y. 

.....8. _ *WMU-fM?M' n.p $ .. e~'i!SlI'tB_w'. h ~ LE .... 

wIDduSlr;;·;7xiîir~ E "VICTORIA" : 
:: Societate Inonima S.I. :: ~ INSTITUT de CR.EDIT Ij'i ECONOMII S. P. A. : • ~I ~::!~~~ied:e :=:::~ If!. .....':: CENTRALA: . ARAD (ROMÂNIA)" -':: ... 

\. 

; ; Ilbituri:: Vopsătorie f: .. Sucupaa.la.: În. Ch.i,ineu, Ş:lp:la, BOPofjJineu ,1 Rad:n.a. ~ 
ADRESA TELEGRAfiCA: TE X T ) L A RAD. ... Jude1"uI Aps.d (Rc:unâ.nia), În. ca s eI e p p o P p It.. ..... e 

TelefoD 158. . ,~. TelefoA 158. .. ..... . . 
.... Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 lei. DepunerI ..... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · , . 
: Industria de Ulei din Arad S. P. AI ! 
! Irad, Bul. Regele Ferdiaaad 1. Ir. 22. 5 
: Fabrleat~ ~t A.rtieole lIoastre: Ulfll~ : 
• uri vege1ale, uleiurl minerale, turte • 
• de llleiu, petrol, lustru (flruls), • 
: tovote, unBoare tie trl\sur~ benzi» : 

: SpeCialitatea noastră: ULEIU PENTRU : 
::: PODELL - Iill pentru geamuri. ::: • • • rllegrall • • • • lelefOl t35 • • • : ••................................• 

L f spre fructifica re : 80,000,000 Lei. din care o parte considera- • 
~ bUi sunt depuneri americane. .,. ; 
.., RAMURf DE OPERAŢIUNI: ;g ... ~t<' 

~ Execute tot telul de operatiuni de bancă. I ~ 
IJII""'" Acordă: Imprumuturi cambiale. . ~ 
.... . " hipotecare. . .1 .... 
... " de lombard (pe gaj de efecte). .. 
...' financiază intreprinderi industriale, cemerciaJe Si agricole, .. 
L €-umpără şi yjrtde monede străine (Dollari, Mărci, Lire, franci .... 
IJII""'" şi alte valute). ~ 
~ Primeşle depuneri spre fructificaTe pe Ubele şi rn cont curent, ~ 
IJII""'" pe lângă cele mai favorabile conditiuni. ~ 
~ Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru inmanu- .. 
.... ere partidelor fn Tară. .. 
L Efeptueşte comis. primite din America în afacerile emigrantilor. • 
~ Prim(şte cecuri spre încassare. <:: . 
... ....' O BTlGAIlE/ Buudm pe onQr_ CetltoM.... Bancă autorizstă de a face operaţii de devize., .. ~ 

că fn t')ate ooa~iile C1tmpdrtlrl se re- .... - ." 
tere la anttnţurile publicate'" citite în L Px-l:.:nefilte aseD1nă,x-1. de banI. în ţ.apă, ,1 pen'tpu .... 

IJII""'" stpăină.-ta:te. - Ape legA-tupă, de con-t cupen-t cu. 
"TllIBUNA ARADTlL1JI." .....:: -toa.te băncile. din. Ţs.pă, ~d s-tpă.lnă.-ta-te. :l .... 

~~~~~~~lt~.Â.A:Â.~lÂAÂ •• ~~Â •• &.ÂÂ.Â~Â.4.~ÂÂ: 
~-~--_.".------------------------------------------------

Jt.oov-fia ,.CONCQI.!DIA'I ArH.. 

/. 
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