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Recapitulări. 
'1 II,n",j lor i i ('Il r"iIl:rl!':~i'l1,l, e:l.l'l S Il li ~11{11l1l <!It j,n 

jlO1l11t 3~lRtei foi, şi >sub ll!1lIllLil'C'i3 ei cea 'voohE'l !!;'li 
in ,alCÎlMla ei Î'nlfilţ.i~1l'e, f1U IUlv,ut Idorinţa ,dea 
T ii:R1Jlllrwl e 1l'111('i ch{'lll) ă ]'i :{'.lil 11-100 ~m~lllncaJ, Id('-Q 

SP)"\1i ol}i:nia lmhlid ,din alp{i~t Ql'lll~ ·şi j11lId('t, nt 
,un ,&"rilS Idesinb:'lxlsat, J;LI'ă pre(Jlelllq1al'l de iITlH\rcc(1 
~,m'1Sonalc, j)l'olfesÎo11<l,]e, ~J'ri ,de pur·tir!. Ei ereHd:1IH 
(>ii eilDe () l'lll;>i:ne {"[t băt'I'îll1ut A,'ahl. - c~lini"al'ă 
- lrl!i'l1 Ij)ialc1UÎtnl' r'nntll11 ';li 1iltl fo('a,r Ir]r ,ilHll'lmllllrr 
~Cllltl"n viaţ/a întt'Bg'lllln i Awkîll,- să fit(, 1 j'p-"it'8t'
tilzi Î'n t,Ha liheră Ide lCe~ll mai el(1JnonMl1'ă }))o,ni-
1n'kl.ti,n'ne 'rl,o :-''11lfIN m:Jtioll'l1'l;;<i ·("flfl!,:t.iintil nymi!.
UlC'<lI'K'il ~ ~'llre (',",te ,,:,i 'treIme să fie in tiJndC'!1'l1illH 

,pl1('il.)a, 

] >n ten,r] i'n tele ~Clr, O,ll111(,"i Î eal' i >,oprea II 0\1 

of'l'erHnt,ii W'Oirmll'i f:l'llltllOa~, mu if':l~t un drbtiî :pnl':'Î 
la ~1'01o 111K'H1'6il'i: Fie ei.Î ironiill(l 11'l!01"a ori inrli
f!'l'onta altQT'a, În.('(1!'I{"an ~ă-i rlo;;lol1wa,,Îeze, fie că 
gr'cntăţ,i!r 'll\Iateri'ale şi ('()'nl(lii~iJll'llilp t{!chnipC' ale 
(irli till'f'Î Cl'an ,ata!f, ·dle {·n;,t.i!l'{" lllll('iÎ.t h\ll!~,lC' i'n t'_\~l-
1inmi ale iniţi'l1tol'ilor păI'p,anl ,ră"tnl'll.,]te şi pl l:1-

lllil' i].e fl'pillllOuse ,;:,pllillbC'l"M.e rll() '\' it'I'C'I;6 ,1' oÎlllllpr('!i 11-

d')'llm- şi a: oaimcnik.wr. 

Tntm~i, Ţl.1'0fl ('n1. fl'Ul1H},::: ,~"(",qpn.l I"a Iri ''',il nu 
întrn!lle;N,<('ă .:l'PI'(1hnroa >:,i :lIfl(~zi'11In{'a, ollmwnilo l' flC' 
nj'l1(' ('lin a·,'C'''t i llltl.p\. :\;~nfcl {In HI){)l'hlll 1l11t:1Itcll'i l:ll 

ce 111-1 ,dan inteled'l1lfl:1ii, g'az('la nOl1l;;:t1,*,, mai nnl1lH 
!"'ll'U l11I<l.i puţin ,:,,'('utită {le fOlH']irizc n1flpH:ente, [,şi 
('on tin nii 'fhn!Jnll1 re 'Ş ira (')'() ilt. - ldn~m <"are 
-.,lmee l.a f1n1tf1Nt,e. 

Ga:zet[l, alpill'ânkll, 'Poate ,~ingul'a i'n tll1l'ă, i'll1li't-i
nntă filmd (lin o('()nt.l'ilm{i,a -uri'1li'€ii lPuhlirC', fără 
fon'fluri· S('rf'.rete, fă,rti obl ig1a tinn i 'd<€lpu,t ti;,l,tă ,de 
-lw](y."ăr, Rirwer.itancşi ('(m~tiiHţ1.'l. 'ai('elor :ce () ~l'i~l, 
- ,(!,lu.zctl1J 1)0 If'are 1() .flil.mf'et,ito,ri,IOT nO$tl'Î,' :î:n-
f'e(llmnă, () rea.ljzare :deplinii la: 'LlTIui jld"oal o('îr.tl'e 
OC!1l1'B orjiC'€ pr<J>;ă trebue să t.rnkl'ă, 

1':1Ito 'allllfwă'riIIt, IC'.ăn,u'rlă'In I('oa ,mai Iperfectă 
rro(l,ie_ Obi(ietivit,at0u 110 <Jl)Ji,gă :să !'(I('u.noal'i'tcll1 a· 

o Inchinare. * 
IT"" Mill'ai S(U10L'('(//11l-

..... T"fQhne >să, yă fale Imărtuf\ilSil't~a Ide 'crodintă, 
dl. 1~plOl"nl ("Stt" :puTI,ut,dlemcu liteTlail'; ICă f,rQ('I1.l
tnJ IplllseaiZă îln m i'ne ~!l 1111 1l'.îun:ş(eal celor dli'!'ll1ă
mrt-i; !Că mă sim.t, Ioa un ştej.al' 'clJela Orhei. !cu mii 
şi ,mii de răJdă\:'ini ,j:I1Ifipto lin păJmântml n09.'limlllhl'l 
meu, 

• 
Nrueiijilţ,Î:i 'J)(lIŞtl'.î .o!trăhn'nj a~l 8U1fel'it, 'au lnlptat 

fJi au 'mrlllrit, Iar eâltl'te',cdc bătrândşti şjelnj,n(ije 
.s'.au 'ri:diIC"M dtÎ'I1 ini·m.il~ ·kJ'r ('a flo]'li din Imor-
mi;l1'te. - . 

Se intelege, .că nn "'()il1' f1Hl0e ailC'i llik'i \lin.fd 
d.e 1\t,nk~ 1.\1' ,ş-i rrl~ei nn fel de am~lMz!i-a 'I)()(tdei "l)()~ 
pll'lal'c, 

O iOllll)()ta,şt('ţ.j cn ,toţii şi-i Id1c-an:1llm~ Văid.it ~te 
{'.ă cÎn ,a0M,,,t.ă 'mll>llifesta,l'e <a:rtjl8.tidi, Pf)p,ol"l~l no· 
"hen, pa lân,g-ă rm~n'nelt nI Idu.l'-eri1o{" şi blllC'lll,l'riilor', 
'';oi-a Pll~ tOall'alC"tC'r{'\e "'tlrflet.e.~ti. Prilll al0A~ta litera,
tnrla noa.st,riî lj1'opu.]:a.l'iî a're ~vaal siiu proŢll'Îlll, 
i(leof'ehit ,le a.lt.e n.03lm'1I1'1, ,,;-i oat.'lta e IÎn1dos.t.lllătol' 
ea ~ii !poa.ti'i 1JIorni ,d(lţa ea o Il i ter,af!urăcn ha., ()l1igi" 
II all ă ('Ia 'a nOScI>;twiÎ, ,De a l:nfel pe l("CI'C.et ă:tm i i 1 i tc
ra:turilo.rnu-i inWre.-.eHziî ·şi 'TIll-i V8 i'ntNleSR ~-le 
('ilt litel'llI1nl!1'a cu; il'I<lTa·('fel'C ,,,,po(li frlCc" ,lle .1IeaUlJilll'j
lor, .- lJ1'C l;mgă 'HI0E'11 g'C1lwrlf11 Cltnene~{' eOlllU:ll tu· 
turOl'a, 

Fi{'e"u'l{1 ))(',Iim It,Nl)t!ie f'H-'ii a!dllHinoha.,"-a. lin 
{ll~m'(llllia obşto:l,"o(~ă. l)a nmma ll'l',mei, ,de nTIrlo\'a tr{> 

Zia rin dep e n de n t 

- ---
('{'asta, D.a)l' H!otÎn'!e lle<:jstor 'l!ClllIjllJ]"Ul'I, l'Il mf;a'l'ă 
de ('Oll,el i t illlin illic 'yitrCI§!(' 'în lea!'i :;c ni l'ăr(~te Ol'j('(' 

foa i c în ta pa n\('(1.'1,~t·a "'11 n t Ş i 11lW~1C jo1jH'lOÎlf ilf'C -

ară:dallp, Pe cari k-î1!m l)utE'a găsi lin 1iIP'':1, Ide 
i'ntores a umOl'afată ·dp imi'ţ.i'a.ti\'elc lilll!rkllhil]e 'Şi 
118t"CISar(> $i }{'-am dO~ .• !>el'i în Hlrele ;:.nflnt(' ""cCip
'~"'r 'ii fii1riÎ vln.gn a' 001"01' !pnltln~ pllt('lri se> f\\l1li-

7,ează În lll1<fvrg.i·nilc ~:trumlt(' lll{,llnej\-ieti fârll 
orÎznnt şi ogoi'CtHL 

Ri-lte '8i(lieYl'l,l'at ('li nn .. t'iflll fO'al'C' ·1111 j1\'f'lr~ilJii _".i 
.&('TJ.zat i011 a'l ii, c arCI ·ulTl'Ol"a phllce a'şa ICb .nîll'llt. ' 

TJil,m î,lJ,,,ă t'm'i·nte ~inl('(\l'e i.""Ol'Î,tc .1j.n illt{'ll." 
ţilllli (,UNite. 

('.m'lÎ'n tuI lH~tTl1 Il n r:",te flllgf'rătol', '(l{,!!lNl~'~' 
S.un t li 1 tii df'",t !lI] "ă vol'lxlaf\eH al~a, 

Cll/\'tll1tnl 1l0Stl'll 11ll 0lie .a.1 lil11,gll,;,i\l'ci, niirl 
nu tănrlU iazii p<' 'Il imcn i. Do 'ak,[l~thl alyeiln l]il'Pa. 

imn] ti. 
PUH' [11 "lnjha. hilH'ln1i '('~ml1,ll rhH' 'mai ,~~~1~ 

şi :Jl~e{'nhll'rmL ,,("nil]'Cl viito.l"uJ 'a.cestHi nr.alm, 011-
\'llntp1p 11lfl!i1'stre pot să tN;[lI('H in jlll1.cn"'a \'l'lltiî lIn 

s t 1'·(111 n ('(;,l",eITll t. n a r - că vor {i .de 'alcei li Wl r,i 
!f10 înţd(-g, şi "01' ~ttJ1.ţi CII noi c(le<>pnt,ri\'ă nH'{'e
sitatea .1111'1 ~'azctc {>tJlturaJc şi ,de pl'Opnaal\lrlă, 
1)0, ea're ,d1).rL'11l R'i{ o Î'lljgh0hănn 110i {'ei d(> lli"j, 
Îmi1rellnă ('Il ai('(>ia r1(' ~fară ('Iar] 11(> ,~n.n,t, <llpl'O:1IJlP 
t'\uflE'tc,;,k. nu lwîndoim. N nC'll('lll -ne yia.ţă wOln;î

np,a,s{'l[, gazot,a. iTlOllstl'ă, deJa nq.airiti~'l. "j '!~ 
puni1 azi.a rCllls;.it dpja ~iî eOlwnnt,!'cZG în jl1l'll,l ei, 
mli!1tn fortf' .ele vi,aţiî, TJo 117.i înainte, fOnmlml1, ,,-il 
l)(}l1,t il ~i 'ma j !l11 nIt. 

Fi ill;d;('~l. f'E'; hun i şi rl()J'it'(l1'j de :]wogros, \'()]' fi 
Nllloi. SufktE'<le 111El>;o şi ('u nizuin,te mobile lle 
';01' gilsi. 

Am g'H",t(tt re· id1mpt, ama l'n.l vieti i d i,n h('l
'şng', Cn d{v'K'pţii n.{,~11 (Urnit rlaţ,a şi '111111t(' >rll'n
tl'(, i'n.i,tiatiwle 11(Ja~t,rc au fost ÎniC'o.l'olll·ale ~'U 
de~l1măgiI'Ji- ht rwlt()al'C'(\ 1llUl1~'ă pc {'aro(' [) Id(>'~fă
şUl'ă.m - nu (~dată n('-a i'shi,t în fa'tă I'n de"g'll"t. 

nil,ln'la pi(lfit nit'i<:lr!ntă şi nn va: pkil'l lin noi 
(,.l'cdiTlt::t ('fI ..-'1'1 buni şi ni?uj,tori, Y()I!' fi illi'îtul'i 
f:U noi, 

. ' 
. blle ~il pOl"ldm, Unii i]ll î'W(>.lWI.1 "il pl1ll1ecuidă ,diela 

urti filf'iali tăti ,şi jnnitat ii ,;f.!'cine. N '.an I31(hll8 
în~iî ~11t>l'IHI'i H~e DnalSh'c şi de valo<ll'c d~'M, acei 
'("U,I'8 an UJ\'llt in vedere cle;m(,l1~~ll sta''t,01'nic aa 
nen'!llit]]uii lWStl'lI, .J'loJXl)'ul, rCftl, h:mba 1ui, Oug('lt'a· 
]'{"a u';<I(>utită şi pnţ.i1],td S('(lptid. ~ CJll'lC {} gii .. im 
În :Pl"(~\'(\rhe~ e;.;Jp 1'('1$1 a ('010M<lltă şi pla,:,,-ti('ă alter· 
lJ,a'nţ,a ,de zâmhet şi t.rj"tp,t.c tot suf,]etlul PIC~p01'II,]ui, 
y.ariat (>:1. {} p1'limă:'\'mt'ă ild~l 'noi, - le g'i'il~illn înl 
<,cI 'dint:"li Ipo\'({"-titor al'tif't, aij '11ostno. Ton N('ICul,ea 
- Cll'I'.fJ nu e IIm llwre eăr'tnrur ClUm an ifo;;t Coo· 
tin.eşt,ii, ~i t'la:l'C ymbeşte '{"a un l'ăzeş dătofl [le 
,),di,niQa'l'ă. :\'e.:·:lzllI,ile ",ilrul'ei ~rold()\'ei, Necuh"e 
l(Hlal\"ll t !'Ieri'*' în j n'i/m a 1:n,} ~ ('nNll1 p.p Il H(" âm'<>lllŞ i . 
T'11 111111'gitH,le 11i'mhej8i'm~)le şi ,î'nl.ej{1r~t.e, a .aldtll
llat în eroni:ca lui ('omori :de fnlll1l\ll~te art.il't,j'f'ă. 
I.et(jpiisetlll,l 1f'.~11 mi-i Ba'l'1te ,de ('ăplHfH - \~i ~le 
dt(·.(IJ'i îl ,(l{'o~(1hid mi-se ml1lp11-e 'Suff('t,nllde tplă('(\r.j 
ra're. 

Vii rog ,să '"ă lllr1l1~.eti atm'inte ,de f't'llf.' Idimtâ.i 
fnllm!11i."I(~ţl ~POeltl~'.e, ale \itol'uhul'(Ji 1110Ui!<tre (m}h:" 
Dai,nl(l]eş.i ~ ii.'<'l'Ri\l1 i~)''lJI ..... l c Inl i A.1e:o..1,''l:TIlrl:ri l'lU111t, v iÎtfti t 
E'oC{)Ul'Î alepooozi(~i pqpu kl!l'e. Şi stJrăhătâ !lIn arx~t'a 
,mllTei],\! i bal'd d{'ila )fÎl1Ceşti nu te lX/tii qpri f.l.ă llU 

'Ob:.:.em'i ·ea pr(ldnctiile 1u1 imedi.art 'll11matoa,re, Î'n 
C'>Rl'C ilie .;;:i\mt .1'Î\ti'\l.lll('t,e lal'C ,u~n.(,j 1 iitcrat\lll'i "'tl'ei,ne, 
nu eg.aJOlolă î.n frnllllUlwtc ilj(·e.ste pr,illllc alC'lwr1e ,tle 
,sufkt,uJui 'său. 

I 

~i p[111!ieând ei îşi\'o!' inţ·o]pgc('.hc!llwl'ell ~i 
vor eiiuta ~ă ne îllt~d;lIi,m î'n all<ooac-;;i JllU 11Idi , -
rwi, ,d{;ooalIudată C'Onti:nll1u!11 ,~illgnl'i -- ,d:n oOll 

!';,P011<l~) te,nc~tinl i, el,lr eu 'mujttă- râvnă şi înlC'lllIl~ 
ju.l'ati ·::le imdifercnta {'are lJHl ne pou.te Î'll\'lnge 
H\·[llltUr. Ştim, rIT 'rom .îID\·inge. 

Adccă nu, X L1 vom 'i'm-in.ge noi, fiil1l,l!că mt 
('Ulutum ffiliCl('e~l1J 'noshu p('!~nall. A{'.(%tA: ',dal('J( 

ram ,'rea, cine 5tjp l'alnl putea roa.1:iza şi! ~lOj .. ,. 
1'l1. lml'l'.'<ă ori, în l)iată ... Va ·Îm'in.g'(' prin ]~('Iu;;.1ta 
sl·n.pll.rJlor iDoa",tl'e, ya învinge ilh'ă c.t];ată: 8nfl~
lul naţional şi': româllislJlul. lc"lei pă.l'ÎÎ8ÎtC de '3,' 

tîl\i.a şi 1117:1 ·de 'mult, În('Îlt {'f)'!Iştiullţa },}r, a.1);I"ă ..... 
~I'P\l pc Elunktl11 no~tJr'1.l. 

•• _1111_· .. $IIfI ...... _ ... ~' ... $.n __ •• _·.tlllll .. ,. .. _ ... ~-""ţ ... ,. ... _ .... ~sw .. -._ ......... 

Suveranii României la Varşo'via 
v ARSOVIA,_ - In m~lrcţul castel regal d~l1 

Zamck, presedintele rC1mbl:cci a oferi't Ull dinCll 

de gală în 'onoarea sllv~raTtHor României. La 
ma.sa, ~'P'lendid îrn'Podobită, au luat loc suveranii 
Românid. p·resC'c.l\'ntellc r i2puhljqe'i', oCOfP1J;t dip:lo4 
rnar~. dllii Br<1tianu şi DLluEl, membrii guvernului 
polonez, generalul .Haller sefUl sta.tului major ş,i 
comandanti de corpur; de armată. In total nu
moi 150 persoane. 

Mareşalul PilTt-udstki şedea itl drea.pta regi
llCi, Îar ·prescdinttcle Woiciccho\Vski în stânga. 

Regele Ferdinatlde1ra aşezat În .drelJ.pta dnei 
\Vo.Jcie:llO\Vski, -

Imcâiat dtup,ă dineu :1 avut loc o receptie 
str~ducWî. Ia care a luat {!arte toată societatea 
arjstocrată a Varsoviei. 

In sala de mtlzldl a castelulUi s'a dat un con
cert la care au dat concUrSlq artistii or~erel din 
V:nşovia, M-me Lew:l~lka,' Moksitzki}; şi tcnorul 
(JruszwynSlkj. 

111 ~r~tdjna feeric luminată. baletu1 o!)cre Î, 

'uh {'OlldL1ccr~a primei l)uler;nc Schmolz a excctt~ 
tat Imentlc-uri • 

Trililn~l ~)O '1~1a:îlllil'i I';i în 'val, î~1t.l'C fr~almătult IV 

pobr:ş.Î (l.] ,I('c'\clrnlni frMe, Î'ntr'o 'nlatul'ii .))o",fâr
ţ:Ît """ihilmllăt,oal'e. în 1\"l'Bl1lm'i ,ilerestTi,,;\tc, a ,alŞtep
tat :rnL ,dor '111 (,l1!1{,1lIholl de pa~'lC; ";'oi 'Ill viTfill"llirilo 
ipl'npi a. lcihri t .("0 ll<llt'l,illna. ''li j('''uu zwmhot zlleloe 
:pl'jmx\'('!l"ii,Şi ,Îln l1'lu,fkmelc 9f('tllor cioh1mi I{',ari 
pl'i nlcloO(1lu ,cm (',j('hi~l' {lp poet. zăr,ile şi mUlmml'lSlU 
I'fuIl'te"(', {\!'ll My'a eurte-Î ·rleos(~bea Idei nea\[nl1.11'~le 
harbare, - o artu !şi o Ifinet(l deosebită. 

h1 -poozia Inr 'Plină ,de I('I(fn;frNl~te, alCctş1lj, voohi 
'poeţi 'l1"Ilon,~mi ('âlJ1.11a~l cfmd surrerj·nt.a., in ·dDi,na, 
'('~'n(l aun'Hul, ('Il o Iddiiea.teţ!i tcllo~'a'i snl'q)'l'i,nd~ 
toal'e. :rftmll'Î 00 'l1!Yâ1Itau i'!J>1'(l zn.l"i f:~mtastice 'il1 
{'.1nteeelo batrÎllllmui , 

Cl1 i u' il! adu!;; un zâl11libet 1'J(>.(':11(l ul)rere ,'erslllTf 
l)il H~l'l'i le 'HmlCl5!ff"IPă Hi1k:'iiii Î'n 'talOtl l1l1' Idl1l11Stl'l,uii! 
).r uhe '11 11 ipd.t t,rc('~ gr al}i ţ:a a l'tei. cări'J1IIlJ ori\OO 
tl'f'6ih\]' ('1:-tB ,11>11 dC'Imzjt'a,r Qll ICf,m()r1l{)l' hter,a:re 
))())llll!ll'c Kllllpă oC'l11l11 .nu 'O'riiC'€l romIm € nă~ut poet; 
__ ,~i rren<:li ~l(' iI11t.eicl;;:eadî ml'mai e.e-l 9.:l'tiL Iair 
('rle ,)1'100'*1 ''Ii al'tî!<till".e f'lI,nt ·n«.lmik'(J ~ă ·&0 1Î11fătÎ-
ŞN~'E:' i'n f)l'Î('I(l an tologi~, , 

T'a pj,bdil <) E1pigl'<'l!rnă iÎ1lllpotnva, ,nilllQ,l' fete 'nU 
t 0;";1Il'<I i hl11lll<i ('e,: 

Jl IIlft>'n lume o1/lll.l veci,,: 
',a o ('r(gă şa p{ e (r>fr, 
,Si flrntinw si/1) p("iN'fp, 
JIOf/./'(' ('rÎ II t[ (' d (>, ,~f),t..o. 

* 
AJl.e,,:ml,(hi ,a înt.e[{'i>; şi valol'itfî:('aJ ledl KJjllltâi 

f l'1lnl llş,etile Li t cra111,r<:~ i l1nM t l'{? .pO'pnl,a'l'e, 
Po~)()r,nJ nO~D!'Il1 I1n ,,"a hueu1'a\t. Idp yi;a~iî in ten~ !fir .. 7 (şor de pitri ;~Ol' 

",ă ,';Ii dl(' .~ult.nd, aj,C'j, ln hof!~rul hU!l1ii 1)('I.",tiilN: l\'f/-mi (1';/11;1" a/fi/o (7or 
• fragmente din minUII.:ta c\lvftnture rostită de ,îlll ·",uflet n 1 I"ăll Îr)"ă ,mai "tăl'Itlia j,n,eă 1 umi'na al1- Trivn'fc-m i /Ilf/ i j}1/ tild d 

noul ac~dcmîcial1 la şedinta ~Jîn 9 Iunie, td \'i~,ti .';'i ]'ă"fr~tn~('1'of\(l 11I11<'i (,llHuri d{) n'dÎ\li(},',ră J)11f' rin ".(1'/ ('11 (,1, 
~ __ ~, ___ ~ __ .~_ .. " ....................... _-- _ .... ~~~ .. ~ ,~__ _ _______ ............ ~ __ ..... ___ ~ ____________ ---.-----~------.r .... ..,. _--... 

Ppeţul u:nu.i exeD:J.plap 1 Leu. 50 ban.i_ 
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------------------------------~----------------------------------_._--------------------------
Ieri a ,a,vllt loc o revistă militară la care a 

luat parte M. S. Regjde f<!rdinand, Rc.gina Ma
ria, Preşcd~ntele Republicei Polone Şi membrii 
gut\'crnului polon 

In cadrul! :in;pozantelr)r fesitlvităti iPr!escdin
te-le rcpub]'\:'cj' polone 'Noicicchowski a decorat cu 
"Merua1ia po]onapentru viiCjie" pe M. S. RegeJe. 
Tot atun-ci l-a decorat pe d. ministru de externe 
1. O. Duca cu ordinul .,Vulturul Alb". rDulpă revi
st?î, Re/:"cle ferdinand a viz:tat mormântu·1 Itii 
Kociusko. D. I. Brăti-anu ;lresedintele Consiliului 
a depus o coroană ,pe mormântlll marehli pictor 
PCkl11N Mifkovics. DllPă masă, la primăr;e s'a t:
l1ut o recepţ~e, în cursul căreia Primaru,! Varso
viei a prezentat M. S. Rcgc)ui fen);'nand d~plo
ma de <cetatean de {)nOare al oraşUlui. După a
ceasta, 1e~atia română a dat 'lHld:neu de g.a.1ă În 
onoarea faTrt:liei Regale Rt)mâne, la :(jan~ d. fI 0-

ro ',cu ministru lP\eni~)Ot(;'\ltiar a tinut pr~mul 
toast. 

Dela comitetul ziarului. 
1 lJ tim~Hll delia 31 )[ai până azi ,~t\l ~lhit 

('()! izat,ii :pentru ::::n<'<tin·(lJ'lE':l ziann ln,i (km:nii: 
~rihai Gr~'ll 40, {li' AX1'311ll Fl'~\ltill 50. eri

.:l'll .\_"~'<ln i li lOO,Hh,g,1 X ~tnl' 50. Ll'llga T no

t""llţill :W, XiN}}ae R"nr]o]t:'<1ln 20, CIol'Tlf'l nl"l1-

hora .?O, PTOf. dr. 800l ]00, ing-iner 1 Hana ,100, 
Til,ll Oprea 100, To<m Câlll]10alll 50, ,dtr. I.azll Ho
illU\ ;)(1. loan Xî,ehill 2;), YatsiJi.c Dâ')',loa 200, Po
petill Traianl 20, Z. \Vai'flcllf€,ld 50, ~r. S. C,)n~tall 
tim (B.-HvlJlân~'l1l~că) lOO, G. 'DllImitr~\t (B.
Itom.înea."'C'ă) 50, I. Tafu (Ari!1(hma) 100, I. B, 
Pă!'nriiTin (B.-CentraIă) 200, X. {'W', Pă:tlÎ:;"'işti 
!Jo, ,ar. I. lk,nwat5 100, Romu] Cot·Îoiu 50, Ilng_ 
1-:t!airin 100, )!irf'€l.1 Vasile 50, (11' Simion Papp 
(TI1Tn(/\'a) 200, Ioan ('o"ta 50, Fahril('la :de Tri
('}t.aj :iO, Fi,I,ma Andl"enyi 1000, LO('.-ICoL Şamdor 
V.l,I'-win 10(), J)f1111('t.rNiOll 50, R:wn C01H\tlultin 
zi',l:rj,,,t M\ <CII' ValSilB ('u-eu 100, r. Pocioianu 20, 
I. ~fi0':r<;-evi~li 10, M.a.rt,i1l'oYÎi'i 20. V,ll<ililie SUlciu 

!'i0, (l-r c.:\ 11 mei Gro2!d-a (liu,teni) 500, nI' Sarbin J)a11 

(BUTeni) 200. Iuliu J-HI!LtJJăgean 20, Aurol Şt. 

Şn]1l1ilJ 200, T, BerZOYllJll 20. Co~ma Aurc1 20, 
<lI-. Frânc1l 10, (\wa<,O\·jK'i 20, od:r 100an R.-.bu 100, 
COllAt.amt,j,n Popa 20, ,dr. 'Anghel Şt;cf,a'n 100, rprof. 
Uf~n('hll('.a 40, N edeku );' Îeolae 20. On,i,sifor Beju 
40. ii!', Am-el Rail'lll '20, AnrelYat,illn 20, Cornel 
8ăhăn 200, dr Chi\('jn '10, Ioem ~fclX:'.ea 200, Sa,,~u 

P:C:tr"lu 20n. 'Ioan Şiclova,n 200, Dimitrie ~ri(,ll 
200, Dianitri€ Ro:;w.ău 200. Gheorghe Şw!ovam 200, 

De~a TOllm Necll1c.ea .şi pfmă la Crem1gă 'a~uI1S 
vrern-e ,în,delu'llgă: 3iproalpe Q()Iuă 'voaoUlri~ !şi ,în 
'UJlllU ,!;-i în ,aLtul gfu'iege caJr3lCterele 'S!peei.'fiJee 'alle 
'l}()JX>r1u.hd nostru. Si un-u.) !şi 'altul 811 IÎ:mflorit lpe 
JleeE-t.e :plail1,rişiauooos1a ooare ,~toohile <comori. 
'A,mâOOQÎ an fălcu,t 'Parte ;dinacca faiIl1'~lie dle 03.

~l1oni ra.ri !şi !Ciudaţi, i(1ari ies Id~n câInd în .cânld 
de :pe J(lrn.limuri!e obşt.eşt.i .şi se Tăz1,etesc e.â'ut.ând, 
cu oohii .gpre Dumnezeu, 

080 ,~i ei QdinÎi()a.ră, câte U!Il p~:rtor IIWlcărtllJ"lar 
~e rîn.ălţ.3 pe .arilpi ,de gâ.n.cbmi şi de i\"i.smi, -
t('Î1ntân;<] .,,{ios firUlInlloot.ea -veşnic schimbMoaTelor 
lu.('rllrişi jalea 9Cu~tci şi trecătoarei v-i.eţ.i, 'Aci 
~ pa'llte<ffl nI meu liool'ar, silmpluşi ffilsti!c. fără 
,podoabe. ca m.atUI"-ft. Îlnr:.iÎ măreţ tCla şi ,dân!f;a. Si,m
ţinou-mă al aiC€lSt.ni JKI/pnrşj al1 troou1'llIIuIÎ ,şi ~1r 
('{'nie al '9lCe.<Jt.or mari ]"llil\i'nt.fu,,;,i, le Î1lJChi,n lor 
('Il'pa solemnă de .arl11lTYl în oare e 'llKlnnaTc 3l'~a de 
aleasti. pe ei îi iCinst-a,tre .în .'lu:n.Î1a mea «pară. 

• 
. ,0, ';.ânte,eE1 rp,opuhtre ! ... zieea ('~î.llldV'.a 111n mll>1'6 

ip-Oelil:l Poloniei: -voi, siC'riu ,sfâ-utal cradi,nt(\i. 
care )f'gaţi VTomul'Ii.le vrehi .mI .cele noua.; î'll. -voi 
î,~i (]€lPU'11C o natilme t,rofeele eroilor, năIf:1eJ,doo 
cng-etţlf(.;j .şi flofbrea ,,,im1;.ir('.j", 

. In :rlJurerile şi .fnrtumile ne .. gUl·osuhlli nostru 
trc-"l'!llt. fl()ina şi dm t;€l<nll hătr:Lllei1e au fost iz
Wlllre ;r1eviată şiencrg:ie. Cât, ~uferill1id, rue.e"t 
popor a d'nt.a..t. el ,rlliJdt'la ,d,w[llflă ,eă tră<~7te şi '"~ 
răzhi. Deatltl1cli î:ni(la ţ)recgiîtea -V'l'emul'lle ,m~1;l'l 
rle a'zi. Dela f!('(l"t.e f{H"meeate lZYOOI'C clIC 'alpa 
vÎ€ {';tta să ~e alclapc toţi {',.ei e(11'j ,'ânrtă şi se 'sbmt 
'li i a'(~k"'t;u Î popor şi ai lli(l(\"t.uipământ. 

, 

Cursurile dela Vălenii-de-Munte, 
Cur.-.urile de vară ale UnÎ\'erslt5tii populare 

dela V eden ;'Î~dc-Munte se vor tinea aTlul acesta 
Între 15 Iulic şi 15 August. Până aCt,m au anUn~J,t 
că vor t:nea cursuri următ.orii .profesori univer-
sitari şi publicişti: . 

Oni.i prof. N, BănescLl. V. Ro;:;rea .... \1arfn Ştefănescu-, 

flori an Ştcfănescu-Goan,gă, deJa Univ. din Cluj. 
N, Iorg1a., Oh. Taşcă, Nae Ionescu, Părintele N. 
Popescu, Ion Rîn-Uior~ilt, dela Universitatea din 
BocurQsti,dnii Titu's Enacov:iC\ Munteanu-R)Îm

nie, N. Batzar:a. D. V. Toni, A!p. D. Culca. Alex. 
Cusin şi altii. 

r nscrîcri~le se primes.c la 'IL"gn CllJlhtraJIă", 
Strada Banu Mărăcine No. ] B\JICureş.ti . 

• .... I '#'''' ... ,... yyn 

Piatre aşezate pe linia ferată 
răstoarnă o dresinA. 

Din cauza unor j)Îetr~a,5ezateproba-bil de 
rimfttcători, rau de C<Wi n:.~htbzltiti care llJmbhi 
cu vitele la p[lşunat ,pe lângă calca Î!'2ra'tă, a fost 
r{lsturnat<l o dresÎnă QJ.rG c;rcu~la intre Vwlcan
Lupeni. Ca1sieru'! secţiei d'~ Întretinere PetroşJ!li, 
d. Munteanu s'a ales cu g:-a\'er~ini l,a C<liP şi lc
;{Uni pe tot ,corpul, Cu JJCciaşi' dresină a fost 
transportat la Petrosani, unde a fost int,<:rnat in 
SPital, 

Artrelmi Ca on~al1c[e hlndarmeriei sa 1,1 

cele mai dra~tice mflsuri, ;::a odată -pentru tot
deauna să Îllceteze acest.:: atentatc .8,lc neastâm-

1
· păratilor o~l,rj, in in;;Qnştienta lor nll-şi dat: 
seamă de Jlenorodr'll/c ,pe ca,re 'l:e ,provoIJd1. 

......... vv ... Vta'. v, ... ..-...... an 

o domnişoară se aruncăînaintea 
trenului. 

In ziua de 24 IUllle 3. c. domnişoara Sari 
Oraus - dmni,;;-i1iată În Vulcan - s'a laruncat În
naintea trenului 218 la chiar apropierea de in
trarea în statie. Mecanicul tre-11l~lui obsorvânod in
tentia numitei domn;'ŞOare a încercat să oprească 
trenul, Însă IÎn<:ercarea i-il fos.t z~~darn:c~t, dlCÎ 
maşinl::' Împreună cu d{)Url va,g-oane au tr~cut 
lp:flSte corpul .sinUl.:i!Z:3şei. Ci.L a.celaş tren vict-ma 
a fo'st transportată la spitalUl din PetroşanI su
combând în cele ma'i' grOzaVe chinuri. Cauza a
cestei sinu-cilderi se crede ('il ar fi dragostea. S'a 
deschis {) anchetă. 

n b ... , AS' ~'J •• 

Construirea şcoalelor din jud. Olt. 
Du·p5. inforttnatiile ce le avom dela nevizora

tu! $Colar lo~d Moldovan .acum inspector în cir
currt~:criJ}tia a II-a Oradea Mare, care a luat 
Pl.rte în suita dlui mini(strll dr. Ang'heles:u la 
inaugurarea ,şcoalelor de acolo, în acel judet, lea 
stăruinta dlu!1 .prefect Alimlstcanu s'au construit 
în anul ,acesta 137 $CoaIe cu 224 sale de lectii. 
Aproape in filocare oomună din judet este şcoală 
cu 4 sale iPCntru învatiun.ltltulurban, Şc.oalelc 
s'au construit din Întufletirea poporului, cu un 
foarte mic ra,jutor de stat, pe care-l oferea d. mi
nistru cu pri!eju1lnaugurării, pentru ÎIliC-hcierea 
lucrărilor· VjJzita dlu'i ministru a produs însufl~' 
tire ne~!~să. Fruntaşii comune-j' Slatina, capitala 
iudetului. IJ:U s;hb[Ltorit În mod ;~xtraordinar pe 
d. ministru, care a îndemnat Şi a incurajat la 
muocă cuttura:Iă ,PC toti fiii patriei. Tot cu pri'1e
jul acesta, S'I3 Plts piatra fundamentală Ia nOU in
fiintata ~c'aIă normală de ÎnvătătDrj <şi s'au lua! 
măsuri pentru înfiintarea unei ş~oale norrn",le 
pentru Învătătoare. 

Il" 1: .... "''tU . ..,. . .. :. 
Chestiunea l~gumelor . 

Suntem informati că in urma pretur:)or ma~ 
x imale 'a'le .~c~umelor Şi abJndent~i lor, pe r>iaţ;1 
Araduluj\ f[)roduditorii au cerut diUtÎ Primar tir. 
Robu să suspende p:returile maximClle garantând 
că ele vor scădt;;la,. D.primar în Urma cereri'l pro
dudttorilor -ca o încer-care - a dispus ca, -
pe t~mp de o săptămână -- s:î suspende preţurile 
maximale. I--r;găm ş.i noi credinta de a dlui -pri
mar de a mcerca ,pentru s>curt trmps.ă ved-em 
ducă, în ~nul ploilor, se va în.tâmpla minune'a ca 
zarzava:lllr':le să se ieftincască. 

Decoratii binemerifafe. 
Pl·'mim: 
Wnistrul instructiunii, cir. C. Ang:helescu, a 

f:n-ut S:l răs.i)Jăte,as.:ă m;-icar in parte şi într'un fel 
deoseb't, munCa ,presta.tă de d. Iosif Moldovan 
fost revizor şcolar, când cu prilejul Înaintarii /1 j 
dsale ca inSij)octor al Circumscriptiei Oradia i 
Mare, i-a Înrnânrut decoratr:]e "RlisPl<l'ta muncii" II 
cI. 1 si "COrL~:Hla României" cL r, ing-rad de ca-It 
val~erl. iA(:ealSt[i n1isdlat;l bim.:!mert'ta"tă: ne 1IlllDle' 
de bucurie, \:căzând, Cfl ~e-j ce conduc destinele 
t[lri~ stiu să pretuia:>că dupăcu:m se cuvine ac!j
vita:"f'a farii roolamfl, moocsiă a omului care nu 
,a avut alt scop în viată, decât să murticealScă fără 
prc/:"et pentru luminarea neamului său. iar acum 
În urmă, pentru org-<lllizarea Învătl~mâlltt~lui Îll 
acest jl~dct de fronljeră. 

fie, ca decorare!] dlui in.spector ~colar Mol
dovan srJ servească Ca sFnl1lh<:nt tuturor celor 
chomaH să muncească pentru biJ.lele si înaintarea 
neamulUi, _,.e .... ... 17 .... a ... ,. • ' ... 
Indigestia aurului mondial va 
smulge America din izolamen

tul de până acum? 
America se În~buşe sub povara bo

găţiei. -

LONDRA. - Tezaurul r.ritani': a -plătit zi'IP]e 
acestea 'Prima rară ~!)mestr'2}{l din datoria către 
America. În surrtade 16 milioane Ere sterline. 
Goodenoug'h, directorul unei maTi bă'Il.CÎ I011do~ 
neze a de-alarat unui grup de m),ri industriaşi 
din Camera ComunelOr că este ·convins că, nu 
pt:s:e multă vncme, Amcl'ic3. va încerca: de a se 
pune de al.;.ord cu MareJt~r;·tarii:e şi Cu 'UlIte na
tiuni europene relativ la chestia al1rullli. Statele
Unite au În oassele lor, neutrafizatc-, două .miltar~ 
de de lire stc,rYne ~o allr: ceeace iiormează 4 
şQpHml din allrnl d';ll ÎI\trcagă lumea. Poate, 
A,mcri'Cla n~idăjduia să se pună Ia adă@ost ,cu a
ceastă ,'mobiJ1izare, cu această Ulscundere sub Iă· 
C~lt a aurului: de fapt dela ÎnwPllt acest feno
men a dctc1"mitta,t o l1rcar'3 R'en,erală :a iPreturHor. 
însă dat~l fiil1,d !'ipsa mun;;itori1ar şi imposibilita
tea Americii de a trimite pe :mata mondiaJă măr
furi pe preturi de COncurentă. arma laceasta s'a 
întors în de.favorrrl State:lor,Cnite. 

Tn ultimele ,trei luni Amer-ca a 'mportat maÎ 
mult decât a exoperat şi e probabil 'că, diad si
tuatia con tillliă, in curând Germania să-i ia locul 
Americei :pe piata !mondia'lă. 

După ;părerela l11i Goodenougrh. criza datorită 
pletorei de aur care ·amenntă America a,r fi imi
nentă. Acest lucru ar f{)rţa-o să iat:.i din j,sola
mentul de Ipână acuma şi să jla. din iI1()U 'Parte 
În afaceri. 

un ' "a" =: .. ,.- et b' 
Diverse. 

Câtirva IPrieteni ne îlltre~hă de ce nu rugăm 
'Pe d. şef 31\ gării Arad să dea drulillul tuturor 
c;'Hăt(}~ijlor cari 'lau bilete, s~\ între pe ~erl:ln sau 
direct în tren. 

Ne întrebăm, dacă, ~inl~}ati.cul ndstru attnic, 
a aV'ut drc;p!ate sau nu; d<lr ne Întrebăm iarăşi 
dacă. h1'rnilCul sef aa gârci d. Jura, ar 1ă,sa toată 
IUlllea care arc bilete de tren ct~mpăra.te, să iese 
pe ncron. ca sliarunce acoio mucu:rj d.etigări, 
făr';m~lturi de pi]jn.e, de mâncare, să ;~rgă g·e1a
murile der.a vagoane, ere ... , se ar mai ră.mâne d. 
splendida noaiSÎ'I"ă gar.:lJ? 

A:m vedea a'S\Pe~tul Jctcstrubil al găriIo,- li
bere, ,pline de vânzătoare de alimen~e murdare 
de mucuri, 'de rămăşiite d·e pâine, dovleac, câr~ 
DJa,ţi, etc. etic. 

Dorim ca invidiata curătcl1ia a gărei noastre 
să nu fie tll'rburată de câteva nemultumiTi perso
nale. iar amicul nOSrrru, dacă a fost nemultumit 
de purtarea vre-unui IP-Ortar, să nu generali-zeze 
ches.tiUJlea şi săpriv.ească, linteresul general, de
asuJ)<f'.aI n clPoliteter vre-unUi uşier. Rugăm în ace· 
laş timp pe d, şd de gară .să p.ună în vedere câ 
să eVi,te asemenea 11Iomultumiri, dacă sunt. 

\ 
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I NFORl\iA ŢIUNI. Mare ofensivă asupra Moscovei II 
comandată de Marele~Duce 

Nicolae Nicolaevici? - .llell/{o-ii ("olIIifelului e,rec/lti[' pnd/'u sus-
(il/etN! zifu'ulll; ,~Ullt invita·fi să ia. parte [(l şe· 

VIENA. - Bmi~rall~'i ni.şi> de pretuHndcn: din(J! re se 1'(/ (il/P fiti, J!e.rcuri 27. In ura (l d. a. 
~peră într'o uriasă ofcnsivlt ~:'SllPr~l Moscovei. • 

/Il. sala mirâ a Primr'irlei, pentru. slabilil'e4 proAceastă ofens:,va ar uj4ma ~a fic coman-dată tl} 
Ml,reJe Du"Oe Ni'oolarc NicoldE'·;ici. ZiarBb em'- grrtlilullli ff.~tl·t'l/llilui ce ·'{e va aranja la Jl!oufa:-rll 
granti'lo,. ruş;~ aflători 'ia Belgrad, scriu că Nico- în 7 Iulip. 
lac Nit:olaevici ar ,preR"ăti :a Par~i aceastâ ofen
svă de comun I'3cord :;u Kartasceff care ar urma 
să fie preseditr'ele viitorului guvern rus. si C~t 
DoJgorukofi câru':a i~ar fi rezervat portofoliu! ex
ternelor. 

Dacă de astădată acest lucru IIU el o s:l11plfl. 
dorintă. PI'.:ste vre-o dou<t-trci luni, toţi eX-f)f,;terii 
,fUşi afHîtori în străinătate V:1r trebui să fie mobl
lizaţi. ActuaJ.mente sm.r tinde ,doar la formarea 
mai multor orZ<lnjzatiull<i ar.tibolşevic'e bazate pe 
o pretinsă întinsă nostalgie după tar'sm în Ru
sia SovieteJor; :tJa, un moment dat ar urma C:I 
Mare.!e Duce N\~()lacvl:d să lanse,ze un manifest 
l'It-ntru a învita rLIs i i aflătorj în străinătate să se 
'Î!;ro:!cze în noua arlm!a,tă. Se $,pune că şi Wnlt1R"c! 
f'r fi fă,găduit tot sP'T':jinur său, 'pentruca- s.,~ reu
sea'scă forrmar.ea unui bloc aţ tuturor organizatii
lor errfR"rantiilor ruşi. 

Ata'ii şt:ri sunt vânturatz de presa eltfOPOOJ1ă 
care le Înre~istreatz.ă făr~i să fad mare caz de 
ele. 

Svâr-colirile ,emigrantilor ruşi caTi şi-au pă
răsit tara în timpu ri 'le cele mai grele. vor r:îmân<:: 
s.vârcar1r i de peşti' pe uscat cari vOr Înceta Îw 
dată ce franta nu se va mai·preta jocurilor lor 
absurd.e şi nu-şi va mai arunca ba.nii pe toate 
drumurile. 

r.2 ,au .. 

Nemultumiri. . 
Un cititor si prieten al ziani1ui nostru ne-:l 

rUg'at să întrebăm onorata prefectură a poliţiei 
dacă n'ar fi drc;pt că În !':mpul verei' - sau mai 
hine ~lS a or:a·rulu:i de vară, introdus în toate tă
riie apusului - să Se 9'.::himbe Storarul birjarilor 
noştri. făcând "pe cel de zi dela .5 dimlnea.ta la 9 
~,;;ara; +ar Pe cel -de no:apte, del:a 9 seara, Ma .5 
d~mineata. Credem că e jLlstă observarea amicu
lui nos.lru întru cât soare!0 răsare a'cum h, 4 Si 
jumătate deci cu o oră şi jumătate Înaintea ora
rului actual. Apoi fânld şi ovăsul nu este a!;la de 
S\:U-ill ca iarna· 
I.~ '4'IIWI ... J' ,'UIII 

Lucruri vrednice a fi imitate. 
Norvegia are Cel ·mai mare număr de şcoli 

de economie Caslv:lCă: 38 şcoli :de cconcmiedalS
nică, ,rurale. 14 de .stat, urbane şi Priva,re. Pro
gramul este arta culinară, horticultura, floricul
tura\,. ÎIl1{rUirCl3.. Vlac;(O'r C'.l Iăptăria. merci-Ologia 
alimentară. hiR"îenă. IPUlcricul'tura. 

Ia'tă o ,tară ,delp. care avem atâtea de în· 
\'ăOa.t! 
rwr, • ._.1" R •• '", $oJt\l'V ........... 

Harding vrea să reprime imigratia 
abuzivă. 

'" 
~~ A1altăerr a sosit în Arad, în :vederea unui 

concert, cunoscutlliJ. bariron OIi. PETRESCU d~la 
cpc·ra din Bucuresti, fost timp de trei ani profc~ 
I~'arde muzi,,:.ă la liceu~ "Moise N·coa.ră" din Ora
şulnostru. 

SP~r~im ':ă pLrhli(~l1l. din Arati ş: judet nu a 
uitat 'PC smpaticul bariton ş.i cu toţij Îşi vor da 
înt;llnire .ro': 5 Iulie. Ora 9 stara în sala'-Pall".l:u
lui C!lltural. 

ProR"ram din opc're şi cflntece naţ;onal.e. 

* 
- "\f:1i 'nmlti 'WbOlllati ai zi'lu,tllui uostu"n ;ne 

înhellbă în baz.a (' .. lr·I1.Î oJ'ldin, eŞefii 'ele kon pC!'lI.'e'p 

taxe supl i:lnont'aroe <,illiltto.l'i!lor ca re aldllC cu el a
limente fie ;pelllt:ru il'j'ne. fie Ipentl'u stă Pll!1l i i II 11', 

ii'n~ă nu Ipflll·tl'U r.'lmert. Tn·f'w,matori,i [!l-oştri 'IHOI a
~j!!ll'!·ă. ('ii HIt! {'~11ilJt,orit cu iO(l<jalllnă.În d. 1. ~>·a,re 
1l:r]Hl0('a t.1"{'li ('<*~t{' ,mari {1(, p(i.~te Hi 19. f'1l. 111 ife
rite ~Lliilncnte, at\"llnlill pCl1mj" lihm ,ne ('ă.l;;tol'ie,;\i 
11'a fpl;1t.i tt nillllif'. 'Tot '!lIt.\1'IH~i nm fUn!('tiona1' imJe
riorn e ,,,t aL ,~li(l !leca ,a;ti.mon te ('!t:lmpăI1il't-e 'p0n t.nl 
f ~lJHl il i Il $11. şi il fost rumlClnld art leu hax<u tSll!p hmcn
ta I'ăpont,rll 111n ,or~lf1t ·(lc 5 kg. Imanfă, {'It 52 lei. 

RI1:gi!Jm al1'toritilt,jle îm l(Irc""!lt ,a 1 ă'll1 ul'.i plllhli, 
(,\l] dî.liHor pC'ntalH a ,~e e\'i,ta mice {'ta'lIOHlInLl. 11en
t 1'111f'iin 11 1111 t.(,:l ('gem, 'C'u 11)(' 1eo răII iHn r€i~ te în 1(\1. 

T. !"ă. nu Ţllăteni"'(·ă. Iar cel dela rl~:'!a ITI. I!"ă pliî
t""(~':1Cn. 

• 
-- Joi. ora 10 a. m. \'a avea loc în sala festivă 

1(1. aiit'.enlal j, "el'hRl'ea ,(le fj'ne Id€ an il ]I;i'.'eu lui 
•• }[oi·c;e 1\ !\('Ollră" {l in 10('. I·n tra:r0a Jilhe-ră. Piil'[l[l ţ.i i 
{'("piihw sImt 1'\1"ga~,i ,;:,ăa'zil:-te. 

'"1 

- Expoziţ.ia 'CliC ţ(,Ji'ăt.uri, lUICt'UII'Î ,de illl:î nă ,~j 
:rt<:flonmm'ia e]eTf']or dnla liC'e1.ll de fete, '\"IL mai 
fi Idesehil'\ă ,cel llllU.1t două zile. Lndt:lilll Pllthlieul 
romfwos-e "ii II:U pila 11rl'ă !f:iC\.'l"zia şi !'-a. ya~l.ă aJ<,ea",t.ă 

ogl!Î'1l~lă a talonhHllui mitlilor ar{a1alll.('. 

-- La CeJiR"ny (Flvetia) s'a ceikihra't. zilaLe 
trccutecăsător"a marD!ui soc:oAog itJliatJt V:Ue • 
do Pareto cu dra Q'O'V3TI11, Reg-ÎS. 

.. 
- AmnlIDln,son a l'E'n:U'llt:at !Să ajllmgă la P{)ln.l 

nal'die ou 1~H.~l'(}})~lllnllll .d,j'l1 '('anlIZa tdesei negnri >('a.l'{' 
e ,2l{'tuaImmnte în l'E~ilrnile P'O'lareîn U!llnHl ~dl.

Id1f'.1·iî t:e<Illipenttnrei. Un o:fiţ.c'r :ftl,a'llooz, Qa're 'apl'l!'

·pa.l':lt o e:q>o(Ji tie !p(l].a,l'ă iil!1'1,jI('ă şi i('lwre a Tenal'n
tat IÎ,n nr,m~t iliTln:nţ.arte-Î tentlati\'c·a tu~ ~'\lInn1llKlo::en, 

i~i rpja 3!C\l1m 'Pl'egiitj,ril€. 

In vederea numărului mereu cresc,lnd al Fn loa~ impotrrj va ly.l\.ll1nati"ltn ltInl i al' fi 
străinilor ce pătrund a!andestin în Statele-Unite, fos.t 'llffihat ,eLe ŞI'OaLt ~]p 'm{jdii~i'nă dela l~niw"r~i-
,)reşedinte!te Iiarding va .;:.ere viitoru.ltti conues tah'a Idin ~ ewyork. ('ura {'O'l1~istă înt,!·'{} lS<el'jeldc 
aproharea unor &Pooi'ale masuri de represiu'lle. jrnjeetii ieu lln ,,'Ser" numit .,lStropUGlCOi."0hi ;vi'ri
.. ...... aIN "-' __ JW CJlU'l''I_ • j din'~", Exr1lE'1'imollrfole I('flri ,'l(! ref.eră la <cinei m.ii 

dte ca.z,urj. ar fi d~t 80% de vjn'decărL 
Un teatru-oraş. * 

Unde? De buna. seam1 în tara minuni!"r -_! - ·Sll<1l1t.om. i,nf~)l'ma,ţ.i ,d~n sol1ginte fli~ur~ I{'a 
~rrierica! I dl Am,al. ?iTectmnl SOl'vil(·hllui ,de ca:proviz~on!are 

La New - York e În curs de con- I 'all oraL~ltlull Ar8ld, :ar outrf.'ier:a:t, 'fiUl.rgl'llea IdJllj:'lpl'C 
;trucţLe un teatru aŞa de va·st şi bo~at în adce-/ Torontal la Banatului şi a adus câteva fur~oane 
constructie un tea'tru â5a ::le v~st si bOl{\u,t în ;acce- d,? .10!:\I1n~le ne eare !le-a ,distl'jlhll,it, ~ Ipar!ltIO la "Pl
;ori? pentru a putea forma eLe sineu'l1 întreR" 0- lant€".şl () 'prurtc lea haralc!a ol,rnşnlul. 
·as. C1ă'direa de proPortii uIiaşe, nltmără fmmu- '\f llltmlli tit prenJdE'iriLor leO'niILuC'iHor,i 10 1" ora~n-
;eţea \a, 37 caturi şi un sLllbsol strătăiat de 1illii de lui ';Ii hiil'l1ilt·.ici ellui Ant,al. '])j,~ta este rprod.zută 
raJm~ai ~j metropolitane. Sasezcc.i Şr patru de î,n 'fleajl1'llS cu lcg:ulllle pe ~H'eţT1.1I1·ik fixat.e de 
lscensoriisunt .puse ,la dispoiitia publicului pen- Primărie. 
ru a ,trt'lCe la diferitele ztlJje: al doilea din le-le 
:ollst;'tue o adevărată stratLi. z::să "boulevard al 
trtiştilor" şi cuprinde Un mare număr de .prăvit
ii, în spedal, de Iibtete şi partituri lmuziaak 

Oficii postal,e, telegrafice, teLefonice, o bib1io
ecă, restaurante, un POSi medi\,:,al, convplectează 
loul teatru, unic pe-. glob. 

- CONVOCARE, lttv~iHHorii din Arad sunt 
COtlv .... xati la sedintă pe ziua de Joi 28 Iunie a. c. 
În şcoal:a primart~ elin ,.Pa'latul CltNural" ora 4 
d. R. Obiectul: Alegcl'c,a prczidentului desp. :cul
tural. - N. Cristea, preş· Asoc;atiei .COll). did. 
pr;mar din jud. Arad. 

- Cu Începerea de-la 1 Iulie a. c. pretul făi~ 
nei se urcă Ia 5 ,Lei .kgr. şi tot de atuncia 11u se 
mai p[ăteş',c .prima de 500 lei :pentru Vla'i:'omtl de 
grâu. 

* 
x Instmctoară ,de limba maghiară s'ar an

gaja pentru t'mpLll vadantei la fam'lje română. 

lâng:ă cCip'i. în s~;himbul viptului, - Adres.a: bir. 
de anunturi W ALINOER. 

ii 

- ('aut cI(}mnişol1/'ă in bit'Ou, lavând >(~Ul1o~tin
t'!\ pel1fnc>tii a \limhai române, maghillI'{l ş,i ~r
mi\llle, prt'lCuun şi 'a 'fI a:ctilogr.aJfiei. Ofertele $ă 'Se 
t·r imi t ii )lE' ad' 1'(',"13, ,,1/ i n~'lt" co.merţ €In gros de v in 
şi 1I1<n-i\'lllte. Ar~rld, Rtra!da COl'ălbiei (Hllj6 'utcu) 
m·.5. 

• 
x C1l1npi'ir in c'lnfifăţi marÎ. cio.l'ă şi miere a~ 

albină gri n('.nă. cu cPl mai u n'ai preţ. PA TiE " 
F:RDOS. cmnt'l'Ciant dp colrmialţt. Arad, Piota 
A vr(/m Iancu nI'. 3. 

* 
x PE TERASA CAfENELEI ORĂşeNeSTI în 

ficcare sear~ d\.ntă muzica Condusă de renumitul 
Zoltan Dudlts Kiir6si. - Ingheţată. cafea, mândri 
reci. - Scrvidu prompt. - ProPrietarii români 
roa,;ă Siprjj:nul pubJi.cului românesc. 

Moare la 150 de ani' 
Din Rio de Janerio se vesteştI.!: 
A Încetat din viată la Uba (Bra'zHia) indiv'4 

dU1 cel mai Mtrân al Braziliei, negrul Antonio 
D om:'tl gOl:;. in vârstă de 150 de ,a,tti. A lăsat In ur
m'r::L~~_tlevastă-sa care il trtecll't de un veac şi 
cu care s'a casătorit acum 85 de ani. 

,.., ..... . -
Bursa. 

ZORICIi indJiderea. - Berlin 48, New-Y()rk 
56050, Vmd(a 251<15, Paris 3460, Mihno 248S, 
Pra .... a 1676, Blld3ipesta 615, Belgra.d 635. BllCU
re~t1 290, Varşovj a 57, Viena 786250. 

BUCUr~EşTr ÎI;I;,:hidcr·ea, -- Pa(s 1160, Ber
lfn 17, Londra 880, New-York 194, Milano 885. 
ZHrich 3475, Vi~!la 2850, ?ral{a 586, Budapesta 
260. 

v A L.U T1: : Nalpoleon 700, marca 24. le~a. 200, 
1i~ tUr"..:ească 115. :pfundld eng-lez 840, ira11";u' 
francez Il 70. francu1 elvotian 36. lira 880, drah
n1(~ 500, dinarul 200, dOlaml 197, marca poionă 
24, coroana austriacă .31. coro~na ungară 195, so
colul .590. 

,r.-, cat .. a'OIIll: '.;14 ... .... 

T eafrul de vadi. 
- Repertorluf săptăminil. -

MERCURI: ,.Dela trei ia patru'·. Pn<;<miera 
C"omedtei dne'l I. Just'h. 

JOl: "M\ignon". Cu .:..oncu rsu:l E1i.S1:I.b~Jte~ 
Sindor B. şi 1011 Ring. 

VINEl\I: "Amor ag~nt financiar. 
SAlvU3ATA: "Lakme", seara de a:d:o a ~Ii

saheteî Sândor B. 

'" 
Amor' '.:ar;! a1m:nt,' .... rj l'stc zeul iHI)jrH. a-

Cl~m pcrsonifi..::ă 'Pe UI1 agent fi!1I:l,nciar, În jurul 
căruia s'au Întretesut cele m .. aU comi:C:::e si'llaţii. 

Comc:dia <!ceasta. plină de nn U'TllOr s1nătG'Ş şi 
spIrituaht, -cu () intrigă bine tesută v'a ilace dcll..:;.i1J:l 
speda to rilor. 

Arta cea mai 'ideală ş[ iJ)~rfectă - a dat-o 
ClisabeiaSândnf. in delmrturile S(lJ,c w Scena 
teatruhli din Arau. Artista a fots.t săl'bătorită in
dolung de către puhlicul pe care dânsa l~a cucerit 
dela prima sa. apar\1ie la rampă. Dragostea a
ceasta a fost apoi mofivul cii despărţirea de a
ccasHi artistă a fost la.tât de grea. Unnător aj';C-
steia art'is.ta a renunţat la odibnă, Şi' a. hxat 

tLlnu'~ul s[m pentru lUa1 ia, la o dată ulterioară, nu· 
mai ca pabrcu[ ~ă o poală asculta iri creatiik sale 
ma': de seamă. Potrivit acestei ei'ntcntiuni, d.ir.ecţ[-
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unea ;to::tn:.,i a, lHxat pentru săpt5m{ina care 
incepe Irei seri În care "a debuta celehra artistii. 
Astfel Joi va apare în .. 1\'1i.~liOn·' şi 5.imbăt,\ in 
.. Lakme". 

• 
Azi M,':r.:ur: searJ se Y;'t reprezenta b TCi;1-

tru! de Y<U~l amuzanta comedie "Dela trei la pa
tru" de dnu Catinca Justil Boross o smpaTÎoC:t 
doamn~l d:n elit:1 maghiarI din Arad. 

Actiunea se petrece în lumea financiara, în 
med':u francez - DialoguriJc pline de ~pi(t -
vrăjesc. 

Promiera acestei fine cr,medh I~ a~t,;pta' ă de 
socicoatea arădan~i iuhitoare de teatru ClI cel 
mai palpitant interes. 

Redactor respollsabi7; IO.lS VI.1JlTHll·. 

C(,Il~lIraf: SICllIS. 

No. XXIV/96/B-1923. 

Convocare. 
Pentru tinerea . ADUNĂRII GENERALE 

ELECTIVE fixez termen nou cOJjlorrn alinea· 
tului V. din art. 58 din legea org. şi unjf. 
eorpului de advocaţi 12 luhu 1923, la orele 9 
a. m. în sala de şedinţă a baroului advocati
lor (Strada bonsistorulul Nr. 6) Arad. cu ur
matoarea 

Ordine de zi: 
1. Alegerea decanului şi a celor 5 mem

brii in conSIliul baroului. 
2. Timpul de votare: 10-1 8. m. şi 

3· 5 p. m. 
~ntorm articol11.lui 61, al legii pentru 

organizarea şi unificarea corpului de advo
cati, votul o obligatcriu şi lipsa nejustificată 
dela adunarea electivă dă loe la o amendă. 

Arad, la 25 Iunie 1923. 
Dr. Silviu Moldoven, m. p. 

comisar al guvemulur pentru baroul 
din Arad. 

Industria lelliiA IlrAdana -.. S·ocietafe Inonima S. 1. 

• :: Tesetorie de bumbac ;: • 
:~I Filaturl de bumbac I~: 
: Ilbiturl:: yopsatorie t: 

.. .. 

ADRESA TELEORAflCA: TE X T 1 LA RAD. 
T.lml 158. ,Telefll 758. 

"TRmCNA ARADUUT' M'2rcllri. 27 Iunie 192,1. 

Băile arteziene Simay' ~~:;:~~~:~~~~:;~ 
• sare, în contra dt

feriteJor boală: gută, reumatism, boală de inimă etc. Pentru munci
torii intelectuaH, la cumpărare carnetului de bilete se acordă 10-25% 
reducere. Baia e deschisă pentru domni dimineaţa dela orele 6 şi 
jumătate până la 1, iar pentru doamne dela ora 2 d. a. până la 6. 

"BANCA CENTRALĂ" 
•• •• pentru Industrie şi Comerţ S. A. CLUJ • • •• 

Bancă autorlzată de a face o per a ţii de de v i z e. 
Capitalul de ac1iii II Fondupi de pezepv ă 

L 60,000.000 d.epl. vă.... Lei I.G,OOO.OOO 

CEA MA. MARE BANCA ARDELEANĂ! 

Sucursafa: A RAD 
BUL. REG. FERDINAND Nr. 29 
(1 NeA SE LE P R O PRII) 

Ire D magazie proprIe cu capacitate 500-700 vagoane. 
Telefon HD. 860 şi 330. Telefon No. 860 $i 330. 
Se ocupa cu lut felul de operatii de bancă, {inansează intreprinderi comerciale şi 

industriale, desface in mare tot felul de rnătfuri; face afaceri de import
export In mare, dă avansuri pe mătfuri, pe cari le inmagazinează in 
depozitelt proprii. E:.umpără şi vinde yalute şi face oDeratii ~e devize. 

Primeşte depolire spre fructificare. pentru cari pe lângă, că oferă o garantie a1)so
lută, plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 - 61/2 %) plătind 
în plus din al său şi impozitul câtre stat. . 

Ban,ea Centrala d;n Cluj a infiinţat cea mai mare şi modernă fabrică de Sârmă 
şi cuie şi de sticlă întreagă România-Mare şi multe alte intreprinderi 
industriale şi comerciale. 

Ire Sncusale: în Arad, Alba Iulia, Bistrita, Hateg, Oradea-mare, Sibiu şi Turda 
şi va mai infiinţa în Timişoara şi Braşov şi in toate ~eDtlele comer
ciale de dincoace de E:.arpati. 

.T~.~ ••• ~TV.YV~~VVTT.Y~V.VY~Y •• T.~ .• . ~ ~ 

: "VICTORIA." 3 
~ I.NSTITUT de CREDIT ,,1 ECONOMII S. P. A.. ~ 
.. :: CENTRA.LA: ARA.D (ROMÂNIA). :: ... 
.. SucuPllala: In Chi,tneu, Şlpi.a, Bopo,ineu. ,1. Radna ... 
... Judeţ;uI. Apad (RoD1.â.:nia), în. ca. s e I. e p k» o p:p I i. ,... 

.. ~ 
----------------. • Capital soctetar şi fondur' proprii: 20,000.000 Lei. Depuneri .... 

~ spre fructifica re : 80,000,000 Lei, din care o parte considera- .... 

.................................... 
i SI AI Forestiera din Loma~ i 
1 arad, Bul. ,Regele Fe~dinand No. (22) 4. ! 

. tea lBai mare lt:trejlrlhllE'fe rufe!!- i 
: 

• 

UerA din RomânIa, aut{ lemne <'î!eole • 
. tarl, cât şI esente moi. ferestraie • 

... CIt aburi in Gala!l\' }'crt'sfTAu, Satll' t 
1 ExPIDaIărt;:·l;~;;~. i~ ;~~;;~:;::~~! 1 1 :: lranSllvanrel. •• i 
............................ .-...e .... 

o RUGARE! Rugdm pe 41no1'. Cetitori 

că fn t'Jate ocaziile cumpărdri 86 re

fere la anunţurile publicate ~ citite în 
"TRIBF,.NA .ARADFLUI." 

,.... bilă sunt depuneri americane. -4 
.. RAMURI DE OPERAŢIUNI: .... 

~ I Execute tot telul de operaţiuni de bancă. 1" 
~ AcordA: Imprumuturi carnbiale. 
..... • hipotecare. 
... .Â. .. de lombard (pe gaj de efecte). 
~~I V" finaneiazli intreprinderi industriale, cemereial. şi agri.ole, 

~umpără şi vinde monede străine (Do11ari, Mărci, Lire, franci 
şi alte valute). 

Primeşte depuneri spre fructificaTe pe Ubele şi In cont curent, 
pe lângă cele mai favorabile conditiuni. 

... Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru inmanu- • 

.... ere partidelor in Tară. • 

...... Efeptueşte comis. primite din America în afacerile emJgranţilor. .. 
~ Primeşte cecuri spre încassare. ..... 

~ Bancă au10rizată de a face operaţii de devize. ~ 
... PpiD1eşte aseD1:nApl. de bani in ~apă ,i pen'tPu ~ 
... stpB.ină-tate. - ,Ape legătupă d.e cont. oupent cu 
....:: toate bă.ncile din Tapă, si stpăină.ta.te. :: ~ 
~ & = • ' ~ 
•• ÂÂ •• ÂÂ.ÂÂÂ.Â.Â ••• â •• A •••••• ÂÂÂ.AÂ. 

:r~.ft.a ~CONCORDIA'J Ara4. 
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