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Ticăloşia oamenilor poate 
intuneca vremelnic fa s t u 1 
marelor evenimente dar nu 
le poate nici stăvili cursul 
nici micşora însemnătatea. 
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'3/15MAIU 1848. 
..... : usi 

~t-CU PRILEJUL MARILOR .SERBARI DI~J BLAJ.-
im Duminecă, 15 Maî, vor Asta era soarta neamului 00-
zde. avea toc la Blaj (în Ardea!) mari stru l pe acele vremuri. 
~~ serbări intru pomenirea zilei rnă- * 

~l reţe de 3/15 Mai 1848, când pe Şi, toate acestea pentru ce a 

eh:'snr! ungmeştl, - cu toţi veniţi 
azi cu duhul vostru în mijlocul 
nostru. V cnlţ! cu toţi, căc! a~i 
suntem slobozi ~i stâpâm pE:ste 
meleagUrile strămose~ci. veniţi ~i 
vfl'deţi cum dela NIstru şi până 
aproape ta Tisa şi Dunăre fraţii 
d\J ace1aş slnge întind aZi o mare 
ş~ mândră horă românească, Hora 
Un:rei, din care numai puţini mai 
ilpses\:, în mod vremelnic. 

* 

Sfichiuiri. 
Cu privire la Întrunirea ţinută de naţi .... 

naHărămştÎ la Timişoara, Dumtneca 2 Mai 
c, iată ce scrie ziarul "t:niversul" cu data 
de Miercuri t 1 Mai c. 

"In aceeaş zi ~i acelaş local s·a ţinut 

adunarea cooperativei svăbeşti ,.Inelul cie 
fier" care are în judt:ţ 120 sucursale". 

Aşadar: in aceea:;; ::i, ifJ accJaş local ..•• 
reprezentanţii 8 .... 120 de sucursak 

Am inţeles! 

o caracterizare spirituală a Diui Tâtărăscu ~ 
Partidul Naţional ţărănesc? Hm! Inchi

p;;iţi·vă c·ar vrea. să treacă drept scdos UD 

individ cu joben În cap ~i opînci in pi
cioare. Ia'ă pariJdul national'ţăr:h:esc şJ 

Dlor Canta,"u~ino-MÎh~l1l.che •• 

. t~: c2.moia Tâmavei denumită de trebuit să le suferlm? Pentmcă 
~~t. aci inainte "Câmpfa libertăţii." stăpânitorii au vrut să ne d"c's
~nlt.040 mii de Români au rupt ian- poaîe de limba şi credinţa noa 
afli ţUiiie iobăgiei. Cu acest prilej al stră strămoşeasca, au vrut să ne 
p~ sărbătorireI celei de a 79 a ani- desbrace de fiinţa noastră n[]ţio
ŞtiI versară a istoricei ziie, azi mai nală, ca să pierim ca neam şi 
leţl mult decât oricând, se cuvine să apoi ei să cuprindă cea d,n u:mă 
me, ne smulgem din mijlocul frămân- brăzduţă ce ne-a mai rămas. 
:ro tărilor de toate zilele pentru ca iată, deci, cauzele cari au pro- Azi, mai m~dt decât or-când, Cine n'a avut fericirea să vadă în ziua 
~.ez! să reimorosoetăm aducerea a- vocat la in2intaşii noştri ţmerea toţi trebue să ne insufleţ1 m din de Zece Mai pe la 21/2-3 p. m. pe un 
Il ~ minte de stdiluCiţii noştri !naln· marei adunări de pe "Câmpia simtirt:a cate a condus pe aceia domn Înalt, bine făcut şi foarte elegant Îm-

l
aI taşi sub conducerea cârora, Tna- 1I.·bertăţei dela Blaj', Ce a urmat cari au săvârşit mă!'eţul act ~storic, hri'icat în frac, ghete d~ lac şi Joben tiind 

) U! 9 ă cu mâna stângă un copil ŞÎ in dreapta un 
. . tnte CU 7 de ani, hotărârea alor după aceasta, se ştie: tnm~h ii ci· toţi să luam invăţ tură Elela a- pachet, şi plimbându-se astfel pe jos, ~ 
'Pr 40 mii de iobagi a sfărmat ju- reşi!or se prefăcură în tUU:lri, ceastă faptă natională. Cor:so, - să binevoiască a trece pe la re
t t gul sclăviei care făcuse cerbice coasa şi ferul plugului se prefă- Iar aceia dir;tre noi, cari Im· aacţie între· orele 8·10 a. m. şi 2-4 p, m. 

a groasă pe grumazii noştri şi a cură in arme şi, astfel, prin :::;ânge, pit:şi de frământările politice s'au pentru a·i vedea poga fo~o!;rafi('â Înainte de 

rupt lanţurile grele ale iobagiei care a curs in râuri pe şesunle ab:)tut dela Inv2ţărnmrele tr.ari şi a fi trirdsă spre expunere. -

.nui neam intreg. noastre furate, neâmul românes...: s.ti .. :lIlC!.te pe cari ~ac~st fapt na- Fragment dintr'o cllviintare ţinuti la. 
Cari * şt- a răsl:umpărat moşiile şi 810- ţlO!lal nî le 1mble, sa-şI spovedască ! bmchetul naţional-ţărănist dela Timiş~ara. 
jin Când pe acea vreme la Bud!!- bozenia care atâta amar de vre- co; ştiinţa sub::tului şi să se Sî- f Dt Atiu (fost... etc ... ): 

'~<?sta, - capitala' ceJui mar m- me i~a fostlncătu$3.lă. . k.:.::..:a .;.:ât m;!l ndntârziz.t ea să-şi .,Inchin acest pahar în cinstea d-nei Se-
ie 1. gâmfat popor din câte cunoaşte * Îndrepte caiea înspre ide~lurHe ver Bvcu femeea cea mai îndrăgostită de ... 

ă. " j - d' I (~Jlnot. rumoare, .şo;:)Ote) ... pardoll fJ~' .de ita istoria lumei, - veseliile se ţi- Andrei Murăşianu, care ai tri- ~1 r~.ţe, ~art .z,vorasc In faptu cwe creJeţ Dv •• ZIC: femeea cea mal 18-

nil! neau Ja.nţ, in ţinuturile locuite de mes el ectrica ta strigare .Oeş- J stane ş~ naţlOnal dela 3 I 15 drag-ostită, Dlor .•. de soţul său'" (conllternare) 
ă d ooporul nostru glonţ de armă teaptă-te r~omâne!" peste întreaga Mai 1848. TexLual. P,;;pistaş. 
hstlngea viaţa fec\oarelor noastre, intindere a ţinuturilor noastr~, ___ -~_~*_.~~,~,-.~ __ ~-__ ~~_~-~~~~_._'~_--__ ~ ____ ~~4.~'~._'~~"_M~ __ .~.~_~.~~.=~~_.~~~ 

hia cari nu se aplecau poftffor be- trezlnd şi tumând insurl;;:ţiiea in 
~, st.ilor ungureşt\; când Budapesta sufletele robilor; StmetJn Bdr- Un suflet A . rOnlaneSC. su se s~~lda in străluc(r~a orbit?are ' naţiu, propovăduitorul Evangh~
, in a lummelor de parada, in ţinU- Hei noastre naţIonale; Petru Ma
nieturile noastre zbirii stăpâ:1irei ior, Şincai şi Micu-Klein, cari Ceice au asistat la conferinţa orientarea largă tn chestiunile 
unI ungureşti loveau cu cravaşa (gâr- prin de~ grooarea adevâruluÎ isto- ~ d-lui Gh. Tdtărăscu~ fost ministru, politice şi talentul oratoric de 
bac~aclUl) ~este c~>rpu! ~amelOr, c~ari ric asuora' obârş!ei' noastre aţi ţInută în Arad în ziua de 10 Mai mare calibru a fost ceeace a In
ehi: 111 D~mmeci ŞI sărbaton "indras- arătat c~lea ~~re ne-a dus ne::l- a. C. din" prilejul comemorări: sufleţit Intreg publicul prezent. 

neau să aprmdă câte un muc mut de wbagl1, la urcuşul mân-. VYb; , .... ~ A,..,,_ <. ;; fW r ':' 'dp., "1 I 

de luminare De mormântui filce- d"~' ;"'. Al.., ra~ Q,U!Ul .. ea.ta\.,arll, au f.:.mas I a,a conSl .. ruea a CUloarea po-n- . ' net :;SI marIre!, vram ai.cu, dă . - ţ' d r ~ţ"l l' , ~ 
niclo~ lor batj:'}~orite ş~ pe urmă falnicul rege al munţilor noştri~ il ne. lInp,reswn.a 1, e ca lta ! e .lttC3. 

: duclse de bestiUe nesahde; când care inpreună cu v:tejii tăi tribuni oratonce~ oe can dlspune acest Noi credem că altundeva este" 
n~Budapesta răsuna de chîoteI~ Axente Sever, Bateanzz, Balinf, !lustru conferenţiar. Nu numai că a se căL~ta taina succesului re
lousălbatice ~j~ celor. imhă~aţi din Corcheş ŞI atâţia al[ii, la cari cu l ştiut .să ţină numerosul public purtat de d-l Gh. Tătărăscu~ d-sa 
: $cupa veselIeI, i~ ţl~uttlnJe noa- asemenea mândrie s'a alăturat şi timp de două ore in cea mai 1n- posedă nu numai o cultură inle-
a lstre gemetele ŞI stngătul de du- Pelagia Roşu, viteaza moaţă;-şi '_';' Y • >' ,1..,' 

rere a sclavi"lor din co!jb"" str.:. . t ţ' .. ,."' COn .. ata atenţk, CI de repeţ.t\; Ori lectuală superioară, ci este şi un 
• ,1... ...- VOl o 1 marti mucemCl cart pnn . A • • 

'wităia liniştea nopţiior. scumr) sângele vostru ati răs- a produs valurJ de msufletue pnn suflet de cea mai perfEctă at-
} h( Când Blldapesta 1mbrăca haină cumpărat d~eptul nostru la viaţă stimula::-ea celui mai curat sen- monie, spre care ar trebui să 
mţide mătasă bătută cu pietre scum- naţională şi niJaţi lăsat nouă tlment nâţionat-patriotic. tindă toţi românii buni ai zilelor 
sucpe. Ş! .c~nd .. Iăzile st.ăpânito!il?f, s7ump~ moşteni~e: limba, legea Sub impresia covârşitoare a noastre.lntelectuaHsmul este com~ 
i dPrJ'p~Şlţl alC), de pnn pustlUrtle ş~ credmţa_ ro"!:anească. prf'yum conferinţei mulţi se intrebau: Cum plectat in d-sa prin cel mai pu-
~ !As1el, se prăouş~au sub greuta- ŞI cea mat stralucitoare pilda de _ . ... 
npltea averilor furate din glia n03- frăţie şi iubire de neam; ve;i acei ŞI pnn .ce fel de m~Jloace rn~t ternic simţământ uman, prin reli-
Pîstră strămoşească, noi Românii, frânţi cu mult inainte pe roată poate CIneva să cre;leze astăzl, gîozitate. Ceice l-am 'auzit rostind 
m~trmaşîi celui mai nobil neam H'Jria, Cloşca şi Crişan împreună ·;;hiar şi numai pentru câteva mo- rugăciunea "TatăI nostm- 1na
ca~jn lume, cerşeam pela porţile cu nepoţii voştri cari in lnfrico- mente, o atât de curată atmos- inte de a lua masa nu am fost 

străinilor şi pe' corpul nostru şatlll răsboiu european şi-au ri- feră de înfrăţire a inimilor româ- miraţi de accentele calde şi im-
li! curgeau zdrenţele. , .,.. s.ipit sângel~ ~ri.n pusti.urBe 1n- neşti? Cum am putut fi transpuşi presionante ale conferinţei d-sale. 

Pe acele vremuri SIUJlto01 al- hnse ale SIberieI ŞI acel nelntre- . , . 
tarelor noastre erau legaţi în lan- cuţi viteji cari la Piave şi pe mtr o astfel, de" revelaţie sufle- D-I Tătărăscu este Românal a-
ţari, dacă ,.indrăsneau· să propo.. pământuI Franţei aţi sâvârşit in- tească astăzI, cand clocotesc pa- devărat, este un "creştin de ro-' 
văduiască Evanghelia românească, frătirea pe veci a sângelui 10- timile şi duşmăni a dintre fraţi, mân« t este un suflet rupt din 
iar dascăHi, sărmanii noştri das- mao; şi, voi toţi acei nespus de astăzi când demagogia de tarabă sufletul nostru naţional. 
căli, cari noaptea la- lumina 0- mulţii cunoscuţi şi necunoscuţi, degradează naţionalismul curat In Aviz celor ce doresc a fi con
paiţu]ui~ "tndrăsneau U să n~ invete car! aţi fO,st uc~şi_ mişeleşte de cel mai deşanţat politicianism? ducătorli masselor popu1are. Nu-
slova. românească, erau prmşl, fe- suhta besttalulul Jandarm ungur +. , • 
recaţi in lanţuri şi aruncaţi in şi acei cari v'aţi ofilit intre zidu- Unu zIceau că cunoştmţele pro- mai că religiozitatea adevărată nu 

--be ci uri cu cei din urmă tâlh"ari. rile mucegăi te ale fioroaselor in- tunde in materia istorică expusă, se poate simula.... Cltricus. 

i 
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TRrBUNA NOUA 

• SI , Urtnările războiului 
Valoarea partidelor politice din ţară. 

Pe cit de grave (grele) Sili!! urrnl- brul (cumpAna). Ceice n9-sÎ vor fi di.:tonul etlebrn (zicerea) (vestiti) că 
riie economice ale rAzboiului, pe alih pierd_t firea şi ceite s, vor fi dei- putere" prlmuzi dreptul (mergt na
It s~!1duitoare Bunt ,i eele JHiboloo- metl~it R1ai repei@ din 9fomoiql pre- lntea arjl'ptaholl) adl~i pe nemte,te: 
.. ice (sufleteşti). A smulge oameul ti- facerilor lumeşti, - a căror jucarie Macht geht vor recht! Francezii cari 
.eri şi b~rbati în floare-a drstei. dm sl1ntem, - au insi datoria de I h:a de IU vărsat atâta sâng-=-. io decufaul vea
.!nuf faml,fet şi dtu mijlaeul ocupa- mAni pe de-aproapele mai ildb, niu- curilor pentl u inciru:llarea omenimel pe 
1fuBUor 'ot. şi tub consuângerea unei cit ori asurzit de acei sgomnt, ado- căile e:hltAţii fi lurninei pure loptind 
dis~:pline de fiu a-i deda timp de 5 cindu-l pe drumul bun al sufletelor pentru libertate. i'galitate şi fratietatt, 
ani la o III tin ci de dfstragere (niml- tati. tn groza ..... ele lupte ale ultlmuÎul 00 au fOit fn stare a cODvlnge pe 
cire), este tn sine ceva. ce olcl ÎDcbi- războia s'au ,,'hut de atâtea ori cazUri, cale pacinică trufia germană, - bazat.ă 

pui nu oe-am fi putut. In latre, acest cum explodand eate 8 bombă ori Uil pe putere, - de 'Itşala drumului 
grozav răstimp d fi tu etlrOpean. cbuz, nu a omorit nici nu a răn:t toti apuc;at, şi i o duce pe dile dreptăţII. 
.Andru de superioritatea ta spirituală soldaţii din nemijlocitl apropiere. In- Ciocnirea acer.tor două curente a pro
(sufletească). scoborlt pe SCMa civili- tre cel rlmaşi 10 viatA s'all vlzut unit dus 10 mod fatal războiul, CAre natu~ 
utiei ploi la cele mat prtmitive stiri. deşteptatt din groaza exploziei, dar rai, ci a trf!bu!t si dea ca,tlr de 
51 trăieşti CI' săloatecli prin vizuini, bulmăcltt de efectele detonaţianei, cari cauză marelui popor francez, şi tutu
.veme fi alte adăposturi subterane rim10eaa niuciti pe loc, SilU o IUIa ror celorlalte popoare, cari l'iU urmat 
(sab pAmint), fndurând tot felul de razna pe cimp:ll de bătaie, fArA. si in drumul civiliz.atie!, ,i l'au ÎDiiOt:t şI 
Hpsnrf şi suferinte, fărl Dume, lntr'un ştie iacotro fug, expunindu-şi vla\a in m;crele proces de concepţii (gân
ttmp de eea mal inaintati civilizaţie, la alte primejdii mai mari fi mal multe. duri) lichidat io războlu terminat In 
ce s'a pomentt pe acest pământ! Abia Pre::um le aflau io a~ele grele clipe I toarnaa &, 1918. Prin urmare oricât de 
acum ne dam seama ce lucru extra- camarazi, cari aleriiu fa ajutorul ace· funest (plin de nenorocIri), va fi fost 
ordinar e aceasta constatare. E loex- stor nenorodţi, Iniadu-f de mină şi războiul, el a fost antre imprejlrăriie 
plic:abll, ci şi dectele (nrmăTHe) si readuc!ndu-i Cll vorbe frăteştl rn sim- I date o nec~sltate (trebuinţă) loevita
iese dIn cadrele (marginile) iDtâmPli-1 ţirl, aşa şi aCQDla. dupA războiu, clnd bilă tde neiniăturat). 
fUor obicinuite. upiceala sociali (obştfasc.1) mal du- Asemenea c1arlfl:ări Intre popoue 

Au trecat aproape 9 Ini dela ter- reOlă in;;:J., au cel mai tari datoria de işi vor arăta decteie nu :nai după 
mlnarea rizbolalul. adee! aproape de • a adoce la bună cale, pe celce îşi zecI de ani, deşi deja acom se poate 
dodan atâta timp, cât a fost dur.t vor fi pierdut, pentru un moment, firea. clnstata (simţ!) schimbările bioefăcl-
(tInut), ,i nld azi IlU s'a aşezat ordi- Cu toate ci oricare om, care Îşi dă t:>&re produse. 
.ea dorita in treburile obşteştf. Mai seama de imensele (foarte mari) pa- (Continuarea la ur, viltor). 
411nulesc şi azj lipsuri ,i nev;)t ne- gabe. ce le-a prlcieuit războiul cultu- w ....... ... ... - • ..... - .. 

.atlsfăcute (nemulţumite) ba ce e mai rei ,1 progresuluI (inaintArii) general Mtnlstt'rul Jostitiel. 
mult, nici nu putem prevedea sosirea al omenirei, ti detestA (ure,te cu tărie). COMlSIUNEA DE NATURALlZĂRI. 
vremurilor {lormaJe, atAt de dorite. Noi nutl putem coniidera drept oebunie Conform art. 23 din legea privitoare 
.. untem prin contmoare generaţia (r!n~ colecllvă (1 multi meI) omenfască. Iată la dobândlrea ,i pIerderea naţlona.lI-
4ul de oamenl ai) jertfei. Pe mAsură de ce 1.* tătl, române, ae publiCă următoarea 

ee ne vom da seama de tniemnitatea It'! enltlfl europeanA s'au fost io- cerere de naturalltare, spre ,t!i0la 1-
zilelor ce trăim, şt dupl sforţărHe. ce staplnlt doul cQre~te (drumni) 0}luse celora cari ar voi si fiei vre-o to· 
vor fi in stare si facem, pentru Bslro- (potrivnice), cart rev-ln,je~au pe seama t!mpinare, Dotrlvit dispoz1unllor lUt. 
rarea uDui viitor frumos urmaşilor DO-- popoarelor, ce le î05uşiau,suprem"tia 23 din zisa leit.. 
tul, ne vom arăta vrednici de jertfele (stapânirea) culturală ,i economică. Domnuk Pr~ştdin!t. 
cele mal (Tele şi mai pretiaue, ce A:ele curente erau, ca si le numim Subiemnata Clalre Kenter dom Icl-
.'au adus pentra punerea bitelor ace· mai pe icurt, cel al pumnului, .d:că Hati la sora mea d-na R. Spita la 
lui viitor, ,1 cari jertfe sunt vieţile a puterii, reprezentat de poporul ger- Arad str. Cuza Vodl 33 dorind sA de
eronor cAzuti in rir.bola. man şi fiul său sufh!tes::: poporul ma· viD cdăttancă Romloi vi rog respec-

In vâItoarea celei mal cutremuri. ghlar, li al doilea era al dreptillai tuos ca conf. art. 22 din lege si-mi 
toare deslănţuirt a energh!t omene,tl, reprezentat de poporul gtneros al tran- acordati aaturalinrea cu dlspeosi de 
ce s'a intâmplat sob ochii no,tri (in cullor. care curent fIInd superior ce· Itlglu. 
rAzboiul european), nu ~ mirare, dac! luilalt a atras pe partea ia adf!rtnt. 
adele soflete lşl vor fi pierdut echili. intregel lumi civilizate. Germanii aveau 32 

Cu stimă: 

Clairt Kenter. 

Nr. 10 . ... 

ANUNŢ 
Se ad\.lce la etltJOştlnta generalI! 

conform publicaţiei de licitatie a JI 
d~eAtoriei B~ta-_~are, publicată in B! 
letlnul Just:ţi~i Nr. 39 diD It Man 
191."1 ,ag. 343, va avea loc fo ziua t 
25 Mal 1927 ora 19 dlm!neaţa fB h 
calu I }udecitoritl Baia- Mare St Cri~ 
Nr. 3 t"taj tlşa Nr. 6, ~anzarea av", 
firmeI Re!Jyi Arpad fabrică dE' Stiei 
eia Baia Mare, care se compune dil 

a) clădirea fabrkef de sticlă ca 
cuptoare, modern construită imprtur 
cu lJ locuinte "r. 60 fĂmiHi lucrAtI) 
toa te solid ~ol1stru tte la anul 1925, 
an teren de 2'1 iog. cadastra.le; 

b) 7 imobile In oraşal Bala Mii 
cari St"TVes.: pentru )ocauJţa per~ 
iulul f.o bncei. 

c:) Separat se va mai licita in a~ 
leş zi la orele 3 p. m. pe locul tab 
cef, Invontarul fabilcei ca 8 valOli 
de estimare de 21/, milioane, care I 
va. vinde fi sub pTf'ţul de estima, 

Pentru orice Informatlanl in ce)ll 
veşte f'Stlmarc-a şi modalitAţHe de pll 
It! va aâresa Coosiliului de fali mt 
al firmei R~nyi Arpad. Sat a Ma 
Piata Brătlabu 19. 31. 

.' 
o noul legAturA de C. I 

cu Ungaria. 

Miercuri la 11 crl s'a desdl 
linia de cale ferată dintre Rovtr 
(Pecica) şi Bătania, spre Ungari 
având legătura directă pre S 
ghedin şi cu ramificaţii de legăb 
In toate direcţlite tn spre interior 
Ungariei. 
Deocamdată vor circula 11 

părechi de trenuri, cu următon 
itinerar: 

Din Arad pleacă la ora fi ,i 30 persotll 
• • ••• iO ,i 18 aceele1:. 
.. .. ~h "~ '~- 1" ,,1 ~ -p9&':!!"\~ 

La Arad lWseşt@.. .. 12 ,i ~ 5 perso. 
." .. It • 14 li 15 accete!:' 
.... ..... 21 şi 22 perSOll ' 

Trenurlle de marfă nu vo ci. 
cula pe aceasta linie, decât CfI 

mai târziu. 

'-----------r 
• 

Cetiţi şi rAspindiţf ziarul: . 
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Cronica sanitară. 
• 
Boalele venerice. 

de,te şi in alte părtl ale organlsmuJui 
aşa mai des ie localizează la tncheie
tari (cot. genunchlu, gtezne), cari um· 
flanda-se produc dureri pe ani de zile 
Imitând perfect reumatismul. Câte sute 
de bărbati ,1 femei aleargă şI azi pe 
la diferite bll pentru a se vindeca din 
reumatism care in fond la ei DU este 
altceva decât o armare gravi a bie
noraglel suferite in trecut. ŞI ce pier
dere de timp Dentru aceşti bolnavi şi 

ucriticil materiale zădarnice ce le 
aduc pe la diferite statiuni balnere 
pentru recâştigarea sănătatu lor. 

pericol p~ntru organism daca nu s'ar I Gravitatea acestei boli zace iasă D, 

combina in cazurile cele mal multe cu alei tn faptul, ci sifllhml se IDO' 

microbul ,ifililulul. Deşte. Dia părinti sifilitiel se OI 

de Dr. M. 
Este O chestfune, o:are preocupA. 

foarte mult nu Dumll autoritAtile noa
ttre sanitare. ci toată lumea civilizati, 
atit din punet de vedere al rAspin
diTi! lor, cât fi din puntct de vedere 
al gravltltU consecintelor lor. 

Aceste boli, cari se mal numesc şi 

boli lumeşti erau considerate pânl 
fn prezent C8 niştt bolt trecatoare, cari 
apar ,1 dispar odata ca anii tlnentei. 
firi a se cunoaşte urmirUe lor ulte
rioare In restul vie tel. 

AstAzi, cunoscund urmările grav~ 

are acestor boli, ne dăm seamă (le 
pericolul, care amenlntă poporul no
itra, mal ales acum, cInd acestea bolt, 
ta arma rtsboiulul mondial IU Juat 
ua caracter de adevlratl boall epl· 
de mici. 

Cari sunt boalele venerice? 1. Ble-
bOragia. (scntament, trlper, scura-ere, 
gonorchea). 2, ŞaoCTu moale. 3. Siti
Neul. (freanli 1111 baali de slogt~. 

Cea 4iatAIa blenoragla se incepe 
ca 8 scurgere a canalului urlnar, cl
rula cel mai mulCi nu-I dau nici a 
InsemnAtate, o consideri ca trecătoare. 
Mal târzla aceasta boali le rlspAn-

Blenoragla ra decursul ei ie com
plici la bărbat! ades~orl CU lnflama· 
tII ale testlculeloc (orchlt! blenoraglcă), 
la femei se eitlnde asupra uttrulul 
(mitrei, stratulul), ovarllor (dmlntA), 
producind dureri mari abdominale (foa. 
le), cari dureri nu Inceteul ani de a 
raodllri. aşa incit aceste feme.i se ascl 
pe picioare. Afară de aceasta bleno
ragla produce tulburArI adanel tn orga
aele femeieşti cari cooduc la aşa nu
mita IteriHtate a femelei, stare ln care 
femeia devine Incapabili de a produ
ce <les:edeotl, Insemnltatea consecin
telor b!eooraglet In "lata aoclall, for
mând un fJ.ctor principal fo scăderea, 
decreşterea populaţlunei. 

A doua boall şanctul moale Ivln
du·se liniat ou ar preienta aicl UD 

Sifilislll, apare CI o rani mici De· copii sifilitlci; deci DU suflr nUl 
insemnati de rtiuli pe părţii. reni· persoane ati eate de aceasta boali 
tale (dar şi pe alte părti) ale corpului ,1 toţi urmaşii lor. S:fiIlsul JnfecteJ 
omenesc, care rani de multe ori dls- simAnţa bArbatului~ care imbonăvetc 
pare peste câteva 'săptămâni chiar şi mama, Iar aceasta la rAndul ei copk 
fărl tri'tament. Microbi! sUtllsulul (spl- in pântece. Fiind sUililol o otravă, 
rocheti) se resoarbl dia raDa aceasta ternică, copiii părinţilor sifilitlci in III 
şi ajung in doge Infecttnd astfel parte mor Inainte de aaştere, se l,p 
btrrg organismul. Intrâ.nd odatA mf- dă. far alta parte daci se ,1 nasc 
c:robii sitlisului in singe vor produce urma boalei sunt slabi, debili, fără f 
slăblrea şi di5trugerea treptată a orga· tere de resistenţă, focblin.lnd uşor IJ 
nlsmului. Filoel trebue si ştim. ci nu ori-şi-ce boalA infectioasA. De aci ~ 
este părticică in corpul omenesc unde tem vedea rolal c~l joacă sifiliul 
sifillsul IlU ar putea pltrunde. Este mortalitatea copiilor. 
totodată şi boala cea mai lnşelAtoare Descriind aici fo mod geDeral ti 
deoarece nu "te boală pe care sifill· IIsul vedem. ci este o boala SOcll 

sol DU ar putel-o Imita. SiflIIsul lăsat un factor social, care conduce la " 
Ură tratament aspru in orgaoilm dupA generarea rasei, ,1 naţlunei 

câti-va aal işi produce tfectele sale produce evident sciderea populaji, 
dezastruoase. Se totaliz.eazA pe orga- Acesta este motlvLlI pentru care t 
nele iotw!e ale corpului omenes:: fi bule luatA lupta de a combate aa 
ata:1 Inimi, ficatlll, plămânii, rinichii. iti boali, in care lupti &uorem 
măduva ,pinlrii şi lubstanţa creuilor, to,n internati, toţi cari formăDl 

cauzind astfel cele mai arozave boII, n_tlune. 
tabesul fi paraliza generali, cari In articolele urmAtoare vom dese' 
na se mai pot vindeca producind sfAr· mal pe larg boalele venerice, 1 

,itul trlit nebunia. arlta căile fi modul de infec'le ,U 
. Azi este fapt constatat. ci DU- odati vom da $1 arăta ~âsurile 
mirul cel mal mare de Debual il dA aplrar. Îa contra lor. 
iifiliiul. - O -
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Siirbiitorirea a 50 de ani de independentii. 
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le-Deum-nl de la Catedrală. f estlualuJ dela l?alatul Cu1turaJ. - Serbarea din Parneaua. - Iluminarea 
oraşului. - Retragerea cu forte. 
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Ziua de 10 Mai a fost sărbă 
torită la Bucureşti - anul ace· 
sta - cu mai puţin fast Ex:'erior, 
dar cu o mal Vie dovadă dt.! SO 
lidaritate românească. - In Jo
cul obişnuitt'i parade militare din 
faţa Umversităţii, paradă care vor
bea mai mult olhilor de cât su
f!etu: ui, In ioi stfii pleni pote ')ţ!ari 
ai tuturor statelor, acredita{l pe 
lângă guvernul român. au asistat 
la şeJinţa Lstivă a parlamentului. 
şedlOţă In cZlre reprezentdntli tu
turor partIdelor politIce şI-au dat 
mâna şi, intr'un cald elan de 
inălţare sufletească, au pro:;Iăv1t 
in cuvmte răsunătoare gemroţl(l 
tare acum 50 de ani a luptat d n 
răsputere ca să ne aSIgure in
dependenţa. 

. 
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ş! e bine că ministrii străini 
au as:stat ta o astfel de solida
rizare românească, mai elocventă 
mai traimcă şi mai cu ecou de
cât orice paradă sclipitoare de
alungul bulevardelor. 

Nu mai e nici tImpul şi nu ne 
Ingăduie nici locul să slărUlm 
asupra festIvităţi lor ce s'au des.
făşurat la Bucureşti. Ziarele din 
Capitală au relatat din vreme ŞI 
pe larg rnăreaţa manifestare na
ţională din dealul Patri.arh!ei. Noi 
ne- vom mărgini să arăiăm. pe 
scurt~ cum a decurs sărbătorirea 
zilei de 10 Mai in Arad. 

!It 

t!!'\<:::.~-~de CU seară oraşul tm~ 
:; br~c~se haina de săr bătoare; o 
fSOlll' hama care n prinde numai in 
f ci. astfel de [mpr~jllrări. nu şi t. 

altele' menite să le intunece ŞI 
: CfI pe acestea şi să le boteasl:ă ŞI 

haina. ' . -
_ ; In dimineaţa lui 10 Mai s-a~ 

.~ fInut serbări oeazionale la ,foate 
1: ' şC0aleie primare' şi secundare 

stăruindu-se de către conf~ren
JăI ţianirespectivi asupra insemnă-
!!"""II Mţii ce o prezintă pentrU' Intre-
sA D. girea neamului, proclamarea Tnde
DO' pendenţii prin războiul de acum 

il' 50 de ani. 
nUl La ora 11 a. m. s'a ţinut In 
rlljpiaţa din faţa Catedralei un: Te
ctel Deum1ln prezenţa reprezentanţilor 
het· autorităţHor locale, ai armatei, ai 
:opk şcoalea şi a unui numeros public 
vă, diri toafe straturile societăţli.
] IIH După oficierea serviciului, diVin 
~ l,p părintele Or. -Botiş directbru~ ins: 
Ise titutulili teologic, a ţinut o jnl
tă it moasă cuvintare despre tnsem

ni1tl:JteB acestef zile., căuMnd sa 
tbsufle tineretului şcolar adunat 
nAzulnţa către fapteie man Vlj~ 
fOate prin curtoaşterea marelor 

J ti jertfe din trecut. 
.Oell După Te-Deum mulţimea a tn~ 
la i, "ânzlt centrul oraşului, dându j 

un lnviorător aspect românesc. 
daji, După masă la ora 5 a avut 
e" Joc in sala Palatului Cuturaf 
aa festiv~lul anuntcit de sect' uoe~ 

ro locala a AstreL Serbarea a f0St 
.ălJl deschisă cu "Imnul Regal- cântat 

de Corul "Armonia" sub c~n
lese' ducerea maestruluj Upovan. U"

mează la tribună d-I senator G 
Tătărăscu,. fost Sub-secretar d~ 
s~at delegat al UnIverSităţii libere 
dm BucureşU şf al .Astret" să 

, 11 

şU 

:le 

C{)nferentieze despre insemnă-

" 

tatea lui Zece Mai şi câ ~t:gdrea şi Însemnătatea acestei sărbătorirl a 
îndependtnţil regenerărli conştiinţei noastre naţio

nale. 
Conferinţa d-Iui G. Tătărăscu; Face o frumoasă expunere compa-

R,gîetăm că fpaţlul nu ne per- rativâ intre sărbătorile rânduite de 
mIte să reprOdi.1Ce;n dacă nu in Dumnezeu şi acele ale neamului nostru. 
htreg;me mă-:ar mai pe ltirg stră- indemnând poporul să stitl1ez~ trecu
luc ta confeflOţă a d-Iui G Tă- tul dătător de euerg'te şi îndemn. 
tărăl)":u, Unul dm asistenţI vor- Din şirul cântărilor remarcăm corul 
beşte inflă ărat despfe cor f~ren compus din elevii d-lui Cădarlll direc
ţi,;Jr şi conf 'renţă În altă parte a torul şcoale! No. 4, care a executat 
ziarului. Noi vom urmăn aid~ Yn cu multa mă"strie o cântare pe 3 voci. 
linii larg, şirul ldeilor exprimate A făcut o deosebită surpriză cUl/ân-
de VOI b:wf. ,__ tarea d-!ul căp. Popovlcl care spe~u-

D-l Tăfărăscu işi incepe cu lând prilt'jul zilei de 10 Mai a ţinut 
vîntarea aducâ"d mulţ'lmirl atât să vorbească În numele picăturilor de 
Umversităţ,1 1 bere. care a orga- sânge vărsate pe câmpui de războlu. 
niz,~t ŞI tnmlS in Ţară membrjjOare astfel să fie ecoul morţilor noştri? 
C~ să conhrerţieze despre ~făz 0-1 căpItan a ţinut să se confunde 
boiul pentru lndept ndt:nţă" cât cu un Ctlcernlc, albit de vremi, spre a 
şi "Astrel" care a oferit patro- biciul cu multă vehemenţă patimile 
najlll său şi a primit pe confc- societăţii româneşti, Credem peslmistă 
renţlar. părerea d-Iul căpitan - dacă DU exa-

Arată apoi fn cuvinte inf!ăr.:ă- gerată. Altfel ar trebui să se vorbească 

poporului. Nu vrem să bănuIm felul 
cum au Interpretat tăranli cuvintele 
d-lul căpitan: "România n'a adus nici 
o schimbare Românilor,· sau "Eu am 
văzut pe Dumnezeu!· 

D· I căpitan nu crede că cele sus
ţinute de O-sa cu atâta vervă, ar tre
bui lăsate 'n grija preoţilor? Noi cel 
putin n'am obsen at până acum nlei 
o legătură fntre uniforma ofiţerească 
şi reverend a preoţilor... deşi... le 
stimăm deopotrivă. 

Seara oraşul a fost iluminat. 
S-au remarcat mai ales frumoa
sele ghirlande luminoase ale Pri
măriei şi placata in lumini tri
colore dela clubul liberal. 
După 8 1

/ 2 a avut loc o retra
gere cu torţe. 

Publicul a continuat a circula 
pe srăzi până aproape de II 
seara iar cafenelele şi localurile 
publice au fost pline până târ
ziu după miezul nopţii. 

rare lmOOf~~a Z!lel pe care o __ ~_~~_~ __ ~-w~~~.~_~_~~~.~~~,~~~~·~. __ ~*~A~~~-~~_~_~-~~_~_~"~_~4~J~ 
să! bătonm in iumina evenimen
telor de acum zece an. şi de as
tăzi jn~istânJ asupra faptului că 
fără 1877 întregirea neamulLli ar 
ft ~utut fi periclitată, ' " 

Intrând în fondul conferi'1ţei, 
d-l Tătărăscu, face o sumară ex
pun-ere a evenimentelor care au 
precedat şi prega (it războiul pen
tru independentă. anallzează pe 
larg şi documentat - cltând date 
şi acte oflclale - evenimentele 
cronologtce dm anii ] 876-1877 
1878 ŞI sfârş .. şte tratarea subJt:c
tulUl său sublmilOd cele două 
mari rezultate ale sacrificiului de 
sânge dm 1877-]878: emanci
parea polthcă şi economjcă a 
Tării şi Intărirea DinastJei. 

In in<:heiere conferenţhuul e
vocă figura magmficJ!hti Rege 
Ferdmand, care prin sacnflclul 

- şi eroismul său a altoit pe vede 
, ramura dm.astlei sallC pe trundl-iul 
: r>lîn' de sevă al rominismului~şl 
face un vibrant apel pentru u
nirea sufletească 8' Romintlor, şi 
pentru înlăturarea cu o oră mai 
devreme a sarbădului, sterpului 
şi ruş.inosuhli regionalism. 

Intreaga conft'Tjntă~ dar mai 
ales partea finalâ; a- fost des In
treruptă· de repetate şi spontane 
aplauze, iar sfârsitul cuvântării a 
dat ocazie puohcufui să faca ota· 
tondU1 o călduroa ă· manifestaţie 
de simpatie, ovaţionându-I timp 

,Indelungat, chiar după ce a luat 
, loc- în loja, Comitetului "-Astrei". 

Atât de puternică a fo~ 101-
pl'tsiunea produS"! de confetinţă 
asupra publiculuI, incât pentru a 
mai strica efectul orgilnlzatorii. 
festivalului au crezut nimerit să 
reducă celelalte puncte din pro

Opera română din Cluj 
va veni la Arad. 

Opera română din Cluj va da 
şi anul acesta timp de două săp
tămâni' reprezentaţii in Arad, cu 
incepere dela 15 Itm~e a. c. In 
Drezent este intr'un turneu la 
Cernăuţi, Ch!şinău şi laşi. 
, Anul trecut Opera din Cluj a 

dat in Arad câteva reprezentaţii 
foatte reuşite. Nu greşim aflr
mând că acele reprezentaţii au 
fost unele dintre cele mai inăI
ţă toaTe m ani festaţi i cultural e ce le-a 
pomenit Aradul. 

Faptul că ele au fost româneşti 
-ne-au făcut mare cinste; streinii 
: le~att cercetat în număr aproape 
mai mare decât românii. 

Primirea caldă ce-a făcut A
radul Operei, a incurajat-o, căci 

•. o vedem azi intr'un turneu mai 

indelungat, cercetând mai multe 
oraşe. Dar intelegerea cu care 
Aradu1 a îthbrăiişat năzuinţele cul
turale ale Operei din Cluj i-a 
făcut şi lui însu-ş-i o mare cinste. 

· Acest ziar, care luptă pentru răs
pândirea culturei şi lntărirea ro
mânismului, face un apel călduros 

, către românii acestui judeţ. să 
participe In număr cât mai mare 

,la reprezentaţiile operei, ţinute 
la cel mai ridicat nivel european. 
Cunoaşterea muzicei clasice este' 

: o parte insemnată din cultura 
· generală a oricărui intelectual. 
· Să fim fericiti şi mândri, că pu-
· tem asculta in Arad reprezentatil 
:, de operă, de valoarea cărora 
; chiar şi neromânii sunt incân
· tati! 

...... , .. .... , .. _. _ iii' ..... .." • iIfIIIr'Apţ 

i Un palat romanesc I 
" In Brad. 

Banca Româneascl a cumpârat Iln 

foarte vatoros Intravilan in centrul 
oraşului (Colţul Str. a-raI Grigorescu 

: şi Bul. Regele Carol 1.) fati În faţa 
1 

! cu edificiul Băncii Nationale. In acel 
; loc V8' r1d-icft un palat iu stii romA
:. Dese, cu două etaje. In par~tern~ (jos) 
, vor fi Instalate birourile sucors21e! 
: sale dIn Arad, fat in etaje vor fi lo~ 

cuinţe pentru functionari. 
DupA InformaţiiJe, ce le avem luc

rările edfftcirti se v~r începe incă fn 
toamna anului curent. 

gram, reţinâud numai corurile : _ .. _ ....... _..-. ............. -._ ...... _ .... _ .. -.... _ ...... ,.,.. w~-_ ..... _ .. ~_ .... -.... _ 

fmale. Festivalul s'a terminat" la 
orele 7f.'6 In mijlocul unuf viu şi 
adânc entusiasm. , 

ha ffteneuJ" popOTaI "Casa natlo
nală" din ftrad Pârneaua. 

In cadrtle unei serbări şcolare cu 
. de,lamlţH şi câNtece. PârnevenH au 

serbat .Eiua de zece Mai. 
Părintirle' prof, Caiu9 Tutfe\1o, ..-. vor .. 

bit poporuttrt despre măreţia. sfmbolul 

'Exoozlţie de Pictură 

In fiecare zi se poate vizita, 
Intrp. orele 10-1 a. m. şi 4-8 

• p. m., in sala cea mică a Pala· 
: tulut Cultural din Arad, eXPOZiţia 
'de pictllră şi de vase cu motive 
,româneşti a D-nei Leti/ia AI. 
e Stamatiad. . 
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flscdaiiilnei comerdunţHor şi ir-dusirioşHor romani 
din Brad şi jur. 

Duminecll şi-a tinut adunarea ge
nerală ordinară Asociaţia comercian
tilor şi Industrlaşilor români din Arad 
şi jur. Ea a fost deschisă la ora 10 
şi jumătate de către dl Maxim 1. Vulcu. 
Inafnte de a intra tn ordinea de zi, 
Adunarea generală, cercetată de un 
număr foarte mare de membri, hotă
reşte cu deosebl1ă însufleţire sA alea
Ră de patron pe dl Dr. Mihail Mărcu~, 
directorul regional al Bancii Române
şti, preşedintele Camerei de comert 
şi de industrie din Ar ad, ş! senatorul 
ales de Camerele de Comert şi de 
Industrie din Ardeal şi Crişana. Adu
narea trimite o delegatie in persoana 
domnilor Sava Sevlci. Ioan Oolcea, 
Ştefan L. Feter, şi incă 2 membri 
pentru a merge şi a comun!ca dlul 
Mărcuş aceasta hotărâre, invitându-l 
să participe la şedinta Adunării gene
rale. Delegatia se reintoarce aducând 
pe dl Dr. Mihail Mărcuş, care este 
primit cu entuziaste ovatiuni. Din par
tea membrilor Adunării DI Vuleu il 
predă prezidenţla pe care dl Mărcuş 
o ocupă, fiind adânc mişcat de insu
fletlrea cu care este primit 

Trecându-se la ordinea de zi dl 
Sevlcl citeşte apoi Raportul general, 
care dă proba UDei activităţi îmbucu
rătoare desvoltată de Asoc aţi UDe. Ra
portul este luat cu plăcere la cuno-

,... .... 4 ut .... 44 ... * , ....... 

Prospect de emisiune. 
Dlrecţluuea Bincel Economice din 

Semlac S. P. A. În baza autortzaţiunli 
primite din partea Adunării Generale 
din 14 Feb-uarle 1926 şi aprobănel 
onor. Ministl'fului de Industrie şi Co
mert Nr. 25468/19.0, peRlrl.! ur 'area 
capitalului actual de Iei 2000.000, la 
Iei 5.ooU.UOO, emite 6000 Duc actiuni 
In valoare nominală li lei 500 actla. 
in următoarele cond ţlunl: 

1) 4000 act:i s'e pun la dispozitia 
vechilor actionari cu pretul de lei 700 
acţia, astfel ca fIecare actionar poate 
opta după o acţie veche una nouă. 

2) 200J bacăti aetil se pun la dis
poziţia puhlic~ cu lei 800 acţla. 

3) Din sumele incaSite dela prlml1e 
4000 actIUni, se trece la capital Iei! 
500 de fIecare acţle, lei 180 la fondul 
de rezervă, Iar lei 20 se va intebuinţa 
peo fnl acoperirea speselor de emisi
une şi achitarea dărei de 1/2% asupra 
capitalUlui ur..:at. 

4) Din sumele iacasate dela cele 
2000 aCţl1 noi emise, lei 500 de fIe
care actle se vor trece la capital. Iei 
280 la fondul de rt'zervA ilAr lei 2U 
se vor intrebuinta pentru acoperirea 
speselor de emisiune şi 2chitarea dă
rei de ]/2% asupra capitalului urcat. 

5) Acţ untle neoptate sau nesemnate 
tAman la dispoziţia direcţI unei pentru 
plasare. 

6) Dreptul de optare se stabileşte 
to trei termine: 

a) Primuf termen incepe dela data 
publicărel prezentului prospec şi ex
pirA la 30 Iunie 1927. 

Acţiunile optate in acest termen se 
bucură de dividendă pe 1/2 an care 
va fi stabilită de adunaretl generală 
respectivă. 

b) Secundul termin de optare incepe 
dela I Iulie şi se termmă la 30 Sep
tembrIe 1927. 

Acţiunile optate în acest termin vor 
fI repartiz.tte cu d,videndă pe 1/4 an. 

c) Al treilea termm începând dela 
t O.:tombrle dureazA până la 31 De

,cembrie J Y27 Acţ1umle optate În acel)t 
termin vor bemflcia Dumai de dlVi
denda a~ului viîtor. 

7) Asupra preţului acţiunilor optate 
sau semnate şi neachitate la optare 
sau semnare se va percepe 24% In
terese anual pe maxim 2 ani. Uupă 

ştiinţă, Din el remarcăm mulţumitele 

ce se aduc dlul Inspector silvic l. Plso 
pentru ~prljlnul dat Asoclaţlunel, şi 

apoi dIul Vasile Suclu directorul Ş;oa
lei Comerciale pentru conferinţele a
ranjate pentru membrii AsociaţieI. OI 
V Suciu a raspuns printr'o Jnsufleti1.ă 
cuvântare. 

Se citesc şI aprobA nemodificate 50-

cotrlile şi închpierile lor anuale, apoi 
dI Feler raportează despre constata riie 
comitetului cenzorilor. Ambele sunt 
luate la cunoştinţă dându-se descar
carea cuvenită. 
După acestea se aprobA budgetul 

anului prox;m, in forma propusă de 
Consiliu. 

OI Mlrcuş, de incheiere. declară că 
a primit cu tot dragul distincţia cu 
care a fost onorat şi mărturiseşte că 

a fost foarte plăcut SUI prins de ra
portul bogat şi at~t de frumos, cetit 
de dl Sevlcl. Se bucură că a putut 
afla atâta viaţa tinerească În sinul 
Asociatiunei, pentru ale cărei scopuri 
face imediat o donaţlune de Ld 
10.000 (zece mii). 

Cuvintele dl .. 1 Maruş sunt acope· 
rite d ~ aplause şi urări de .să tră

iască" de către Adunarea generală. 
După Adunare, s'a servit o gUllarp. 

Rep. 

,.... -.rr • ,n te • ..,......", 

acest termin jnteresele vor fi cele 
obişnuite. 

8) Optarea sau subscrierea se va 
face la centrala băncii dlo Se-mi ac 
prt>cum şi la filialE'le noastre din Şeltto 
Per· gul- Mare şi Secusig u. 

9. Acţionarif noi intră În drepturile 
prevăzute în s~atutullOStltutului odată 
cu pa~ticlparea acţiunilor la divid~ndă, 

Semlac, la 6 Aprilie 1927. 
28 Dlrectiunea. 

Spitalul de copl! "Pflnclpele MIrcea" 
Arad. 

Nr. 210, din 5 Mai 1927. 

Conducerea spitalului de CopII din 
Arad În dorinţa de a da o a&lstenta. 
medicală popUlaţiei oraşului noslru 
a decis ca pe lângă consultaţlunile 
gratuite care le dă zilnic intre orele 
Il -I~ a. m. copiIlor săraci, să instl
tue consultatiuni gratUIte şi pentru I 
copii funcţionarilor publici care In 

majorltatc·a lor IlU pot acoperi cheltu
ehle necesare unui tratament mal În
delungat cu un medic particular. Con 
sultatllmile aceste se vor da de 2 ori 
pe săptămânA Luni şi Joi intre arde 
10-1 I inainte de masă de cătră me· 
dicil primari a-I spitalului Îa docalul 
consu,ltatlunilor gratuite. 

.30. 

Onoratul publie cât şi clientii mei vechi. 
cari şi până acum mi-au dat con

cursul, îi avizez că în apropie
rea podului de peste calea 
ferată, lângă gară, Hotelul, 
Cafeneaua şi Restau
rantul din nou aranjat, 
sâmbătă se deschide. 

In tot timpul 
mâncări calde 

şi reci, vinuri speciale 
din podgorii şi alte bă

muri, Bere Drecher proa
spătă în orice Ump cu tapul. 

Serviciul cel mai punctual, in 
fiecare seară orchestră specială 

:-: cI. 1. Camere cele mai curate. :-: 

BARNA ATHANASIE. 
27. 

AS ... 
CAILE FEl1rlTE nOI.IAiiE 

Şt·f"J St,,"ţhme' .:..- A ad 

AV IZ. 

~ ~ ~~ Toată lumea t~ebue să ştie că I 
I in toată ziua se găseşte c a f ~ a 

proasv5t p' ăj ta Î:l pro.văHa la 
REG ELE CA FE L EI. Peaţa 
Avram Iancu colt Str. Mel1anu 

A vem onoare a vă aviza, că 
conform ordinului Sub-secretaria

tului de Stat Cfr. circulatia pe 

I Nr. 6. (24) 

I ~ 
------------~ • 

linia Arad·Pecica-Bătania se va 

deschide Miercuri 11 V - 1927 

luem::sW __ •w ll*m11i11"'""'lIl1rllllll.II._a ______ a ~ 

Nu călătoriţi tl 
11 

la băile scumpe, când şi În acea- 1: 
cu trenul No. 267 cu plecarea stă localitate primi ti acelaş D 

din Arad Ia ora 6,30. - Acest tratament cu bae de ' e 
aviz având caracter public, rugăm I ACID CARBONIC ~ 
al publica şi în ziarul sus. SULFUR ŞI SARE 

Arad, la 9-V.927. HIDROTERAPIE. • 

Şeful Sta(iunei Cercetaţi deci Baia Simay. Perso .. J 

. JURA. nal excelent. Abonatilor reducere. ~ 32 
29. 

" ..... -- ...... _$ ve 4 LU • ~4' 4"""'" 111* . ... I 

E:I~:::::::::=3~1,1~'~il:I:·:::::::::=:3I3I~JllSa·I:·;w:::::::3I#3I·m$=#fI::::::::::3fF1fF1~ 

SE VINDE 
v 

O CASA 

.( 

-c 
(~ 

~ 

'4 

cu un intravilan de 400 st.:! 
. p. lângă. halta tramvaiului. : 

. ~ 

Informaţiuni se· primesc În 

Str. Căpitan Ignat Nr. 12 a 

-
Clubul sportiv " VOINŢ A-VICTORIA". 

Aranjează DUMINECĂ 15 MAI 8. c. 

o MARE SERBARE 
(timpc:n tfiS (tJ 
pe terenul Clubului din Str.\ Căp. Ignat 

Muzică, dans, buffet, 
tombolă, etc. 

Intrarea gratuită!! 

Inceputul la ora 1 p. m. 

____ M_lj __ ~ 
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o lrinitale ulitiei revolutionari. D-I Gh. lătărăscu 
fost Subseeretar de Stat la interne - In ftrad. 

Destăinuiri senzationale. 
0.1 Senator O. Tltlrlscu, trlmiolul Printre Comeseni am remarcat iIa 

E3le lnci proupltl in memoria 

J :Itltorilor, desblnarea din partidul 
l<tţional-ţărinesc provo~tl de către 
1odorul N. Lupu, vice-preşedintele 

- acestuI partid. Guelele noastre. au inso-
- pt după coloarea lor pontlc~, câteva zile 

dearSnduJ aceast411'1tâmplare. arătâod-o 
drept o slăbire de puteri; 8IU o curA· 

'8- tire naturală, care, spuneau gazetele 
oficiale aaţionaJ-1ărăniste, şi cele d1n 

, Sădndar, ... "nu va intârzia să-şi arate 
roadele ei binefAcătoare in viata 
polltieA a partIdului naţional-ţărănesc.

Publicul cititor a gustat ,1 el cAttiv. 
vreme. aceastA senzatie proaspAUl, 

o .. apoi ca de obicei, a trecut'o la cipl
'6. IIolul curior.ităţilor de o zi, pAnă ce la 

wmA a dat'o cu totul uitArei. · _' AJ.t, doarA Qtlnu I la cafeneaua 
Capşa dia Bucureşti se mal aud g1u

- mele şi intepăturHe Intre tovarăşii de 
~ "ână eri, formând placerea siAlpUor 
~ acestei cafenele, şi adu{;ând, câteodatA. 

·0 ridicare mal mare tODulut obişnuit a& 
.dlscutillor politice ce zilnic se petrec 
in acest tradiţional local de int.llnlre 
,.al elementelor de valoare a vieţei 
;ooastre politice, culturale fi artistice. 

Dar, latl, adunarea regionall dela 
·tlmlşoara,· a ţărăniştilor Bânltenl, 
a,parţloâod partidului de Bub ,efi a 
D-rulul N. Lupu, aduce amăDunte noui 
~,i cu adeviut senzaţionale, cari ne 
cksvălue un colt, pâuă acum foarte 
intunecoi al desfacerel acestui fruDtaş 

~. de către prietenU O-sale, de pinl aci. 

I · 
Făcând o amAlluntitA fi oepărtinl

• ~toare judecată politici a vorbirilor, 
!. ~tite de către fruntaşli 1ărAoisU la 

1"îjmi~oara. lD zIua de zece AprIlIe 8. C., 

.ajungem la o singură constatare ~l 
. nJume: 4espăr\lrea D-rulul Lupu, de 
dtre 0-1 Iuliu Mantu, are la bazA 
i:aUle de fllalt ordin politic şi naţional. 
AstfeJ, plJblicQl no!!tr~. necunollcător 
al celor ce s~au petrecut in culisele 

.politlce ale partidului condus de treimea :1 Maniu-M:halacbe-Stere. acum aflA ci, : 
cODtopirea filcută in sala Dacia din. 

- .. Bucureşti, nu tnseamni o fnfrătlre de . 

I 
jdei. invAtăturl politice a două partide: 
$erloase şi inteiegătoare a Irolulul lor 
patriotic, ci la Dada s'a fAcut fi s'a 

" înfăptuit: infrăţirea TegionaJismulul 

, 

I 
.t 

I 

ardelenesc, cu revolufionarismul rusesc 
ii s'a mal făcut Infratirea urei IÎ vraJ
. bti intre frati cu Cfa mai sălbatic a 
hlpfel de clasd. 

Dar, I)..rul Lupa a spus la Tlml
",ara, mal mult decit atAta. Domnia 
aa, a declarat: 
~ .Intr'u" sfIIt al fuziona/ilor. prezi-

dat ~ cdin d-l Maniu, la care am luat 
parte şi fU, s' a luat Intelegerea sd se 
strice ceea-te s'a hotdrât ,i primit, 
adecd actul dela 4lanuar~ 1927 care, 
dupa cum se ştie. iZlIordşte din vointa 
Domnitorului tăril şi pe care tot Ro
m~1l1 trtbue s' o Itsptctezeşi c;nstea"cd-. 

Fluntalul ţărdnist De destlinuC'fte 
" mijloacele pdn cari s'a hotărât 8A 
le laed aceastd siritare ,i «mila,,: 

.S'a mai ha/arât cd daaJ aceastd 
,tricare nu se poate face pe altd cale, 
atunci fa ,a se laed prin ,evoluţie". 

Vi rog. si retlneţl bine: ·figurlle 
cele mat strlluclte ale regÎonal;smului 
(Manill), Q luptei de clasd (Mihalache) 
# a revoluţionarismului feroce (Stue) 
pentru Interese Iclrboase de ordin 
personal fi ele partid, sunt gata s6 
defililDţue răsbolul intre fraţi fi IA 
arunce ţara ta cea mat 'ogrozItoare 
:catastrofA. ' 

ACtastl senzationalA destâinuire U· 
i;uUl de către !d~rlll Lupu. trebue să 
fle luată in serios, de oarece, ea gA
seşte o puternicA intArire Îa următoa· 
tele imprejurAri. 

O-rul Lupu. fostul vice-preiedlnte 
al partiduilli NatloDal-Ţărl:list, este 
cel mai tn măsurA sA cunoascA toate 
dedesupturile gândurilor naţional-tiră· 
ni,tlIor, conduşi de pAcAtoasa treime 
politici. 

Dr. Lupu. după cum iusu, a iPU5'O 

a fOilt martorul ocular al negrel şedinţe, 
prezIdat' de c~tre Inultul dela Blii. 

Dr. Lupu a făcut aceastâ declaratie 
Într'o adunare publici, deci in mod 
controlabIL 

ŞI, In sfârşit, D-rul Lupu, e ief de 
partid şi fost mlnistra, in urmare nu 
aYem absolut nici UD motlv si ne tD
doim ci d-sa şl-. dat bine seama df' 
'favitatea excepţională a trecIaratiUor 
ce a fA:ut ia Timişoara. 

Prin urmare, considerând gravitatea 
destălnulrel publice făcute la Tlmtp 
,oara şi consider1od, ci atAt Dr. Lupu, 
cât fi D-nU Manlu, Mlbalache, Stere 
Itlnt membri ai parlamentului romAn, 
tara intreagA are dreptul sl-I cearA 
presei oficiale a partidului naţional· 

tlrinlst si anunţe cât mai netntArzlat 
hotArirea celor vizati al urce tribuna 
parlamentului; ori prin colpanele 
gazetelor lor de piftld, si facA dec~ 
laratll de recunoaftere, sau, dacA le 
di mAna, ti Ipalbere acuZi aceasta ex
cepţional de iravl ce se aduce con
ducerei 'partidului oaţlonal· IArAnesc. 

Aceasta este o datorle poruncltoare 
pentru O-nii Manlu-Mîhalache-Stere, 
ciei ţara ~rea IIă cunoascat adevArul 
crud, .i adevAratele. gânduri cari to
sufktesc toate lucrările celei mal prl
mejliloase ',treimi politice, prt&idatl 
tie cAtre '.1 Maoiu. 
·0"",,, w-.r p ............. "' ......... 

Societatea "Mormintele 
Eroilor" la Pâncota, 
ln ziua de 1 Mal 1927, Dumloeca 

Tomil, s', tInut la pancota tn localal 
• Casei Naţionale- o frumoasA adunare 
In vederea constitulrU Comitetuh.d co
manal P~ncota. 

Au participat la aceasta adunare 
reprezentanţII tuturor relfgiunilor, şco
lilor organlzArilor lo:iale cAt" UD 

numeros public. 
A vorbIt CăpItanul N. PopovlCI Şe

fu] ServlciQlul Executiv al Comitetului 
judetean Arad, explicând rostul cât şi 

scopul SocietAtII. 
S'a procedat apoi la In.crlerea de 

membrii. 
Membri donatort sunt: loao Burza; 

Cuvlnan Gh, Buda Ioan, Va.g-Uan Car
ne], Petru Zomonltă, Ioan Tril toti 
cAte IIDI mie LeI, Paie .. Laur. t>OOO 
apoi Iranyl Mauriţiu, Oh. Câmplan 
notar Fiză,ean Dumitru şi F!)dan Te
odor câte 1000 lei. 

Inscrierile de membri şI donaţ!un\ 

Universltătii libere din Bucureşti pentru fUi' pe si. d.: 
a conferinţl. despre Rhbolul pentru . Dr. A. Oemian, MArcu" 1. Georaesca. 
independentA a tlollt tn Arad la 10 Dr. Boti" Or, Ispravnle, Nasta, avocat 
Mat orele 12'20 a. m. MihâllescD, Ing. MateesctJ, IIlI. Răzvan. 

La lari a foat tntimplnat de intreaga Dt. UrliL1, IV. Mărculeacu, Or. Rohu, 
orga.nh:aţie JiberalAdio Arad -,1 foarte Pr. Df. Popovlcl, Dr. RobII, Dire:tar 
mult! deleiati dia judet, - in frunte MihIlUO, Mido,J, Or. Lazit ChlşÎaetJ. 
cu vice-preşed!Dtele el 4-1 dr, A. Oe- ing. Butolelcu. Maior Bl.lcolanu, cA
miao, fostul prefect 1. Oeorlescll, d·1 pitan Slmnlceanu, l. Haodoca. Dr. 
Senator MAr.:u, etc. Jld~lul a fost Memete. colonel Retscb. Dr. Grou. 
reprezentat, prin peste 200 deleglţt, Dr. Iancu, Pascu Yerlşan, Dr. K~yes. 
cari la coborIrea din tren a 1I-10i 1. Vulpe, Bergman. Crişan, Martia etc 
Tătărhcu, l~au salutat printr'un inlmo. etc. 
"Trllucă t· DupA conferinta dela Palatul CuJ-

0·1 Dr. Botiş directoral Academiei tural, d-l TătărAscu a mers la clubul 
teologice ,1 pre,edintele )ecţ1unil 10- liberal uDde a fost înUmplnat de un 
cale a .Astrei" a adresat d-Iul Tătă- mare numlr de membrii din organl
rAscu, In numele acestei soctetăţl, utiunea ora,ului şi de delegati al. 
salutul de bunăvenlre. t!rănlmlt din judeţ. Fiind inconjurat 
, D~l Tătlrlscu, dupl ce a imbrltî,at de cel prezenti, O-sa a fAcut nişte 

pe d·nul Botl" a răspuns prin citeva Interesante incursiuni prin politica 
cuvinte care ati avut darul si emo· exterDi ti interni insistiDd mal ales 
ţioDe~e asistenta plni la lacrimi. &SUDca acesteia din urmi şi căutânlif. 
Dupăce tpau fost prezentati cel de s~ prec!zeve raportul IIlntre diferUele 
fiţi, d-I Tătărăsct1 a fost condus la partide. A dat frumoase sfaturi ţăranilor 
Hotel .,Central". unde a fOlt găzduit. ,1 l-a indemnat Il se supună legilor 

La 1 ium. p. m. a avut Joc o masA şi orirlduirilor fiscale, oricât de Dăpls
comuDllo sala RestatlraDtulul Central. tultoare ar fi ele pentru moment. 
Au participat la această mlsA aproape DupAce a atat in mijlOCUl partizan ... 
200 persoane dIntre care peste 120 lor politici mal mult de o orA d-l TA
delegaţi .1 ţărlnlmli din judeţ. Urale tAriscu 8-a retras urmat :de fruIltaşft 
călduroase an intimpinat sosirea frun- organlnţiunU locale. 
iaşului nostru. Dupăce toti l-au orln- LI 9 jum. a luat masa iDtr'un cerc 
duit la masi, asistenta in picioare a mai rutrAns de partIzani la .,Crucea 
ascultat It Tatăl nostru" spus cu multă Albă·, Iar la ora 1 noaptea a p~rlsl.t 
căldurA de Însu" dliUnsul oaspe, apoi Aradul cu acceleratul de Bucureşti, 
părllltele dr. Boti, • bioecuvilltat ducind CII line amintirea dragostei 
mua.. . ca care a fost primit ,1 Incurajat ti 

Prân~al .'a sfirŞit 10 cea mal bună lăsând in urmA regretul ci nu oe-. 
41spozJtie la ora 3 p. m., dnd d-l fost dat 11-1 avem mai mult timp lu 
Tătărăscu a fost nevoit si plece ca mijlocul nostru. 
si se pregăteascA pentru conferinţA. VulpesclJ. 
G?3cs::?"--:::....-..=.::::.--;:-~~_:::::3~::--'"--:-:--,..-'~:- - ~. ____ ~'o/' ~ ._-..r_v~ ~ ~~-_-"----: .... ·7: .. -~ - ~~ --. -~-.. _ ~ x __ --.". ~ -_ ~ _~"r'- ~f ~- --: ..... -.' ~ ~- -". "{ 

Iarăşi despre- ,~RomâÎÎeIe· defasÎ:icol~·~-
1 •• uffllriu trecute spluaea", &ti vo". re~ 

tle,1i GSupra celor scrise p4tfă 4C ... despte 
manoperile murdare, ale edUorului Meschill. 
Şi iti! li,um Ik pr01nisiune. Reveni". în 
at:tsl tUfm4r spre Il aTăla, după t:tlm am 
5p11S, sumele fabuloGSe pe eare le fură di" 
buzultare1e in.cfmşfienjilor şi ale celo,. ca" 
se lasă supuşi unor curiozitiiji neîntemeiate. 

.Credem că redusele Hoastre date, aflate 
cu multă greutate dela nişte factori auto
rizaţs, vor pulte/. îndemna opinUz publied, 
să eread4 c4 sflntem .lfdeajufIS de îndrtp
t4ţi# s4 Xl' revoltăm î,. contra lieă/oaselor 
pont'ri ale acestui e;t;croc i"ternaţwnal. 

Şi "u sfmlem "umai noi 1. Atâtea alu 
ziare. ditl întreagă ţara, atribllesc epile· 
lele cele mai murdare editQNţlui care se 
lăfdeşte printre mormanele de pl#blica#uni 
murdare. frecâ"du-şi palmel~ şi râHjind. 
cu gâ"dul la sllf1Sek care fior tMlli î,. u"ma 
ghişejt"lui său tJecimllit. 

Dar să lăsăm cifrele să ne confirme re· 
voIta. Vom lua o singură fublicaţiune. 

"Ro",a"."r" despre a cărui. tfQloare atJ scris 
dtajuHs cOHfnslU minoritari di". localilale: 
.. SZIVek Harca" • Di,. (lasi "roma",· u 
distribuit î" modul următor: 

pentru Timişoara 30.000 jasl.'k:ole 
"Arad 25000 .. 
.. O"adea Mare 25.000 .. 
.. Cluj 30 000 .. 
.. Tg. Mtlreş 25.000 

Coslul fJ •• i exemplDr este d.e Ld J. 
Şi c.m di,. acesl ttrMlfall'" se f);nde ...... 
mllm IaU 000 fascicok di. fiecare •• măr 
şj cum romaHul esle de peste 100 No, JIU 

e nevoe de p"ea mult4 ştiinţă matmwtSc4. 
pentru a vedea c4 metoda de introducere 
prin reckJMiJ america.ă, •• .uluce roadele 
,.âvnile • 

Zeci de milioane, ifl&asetBă aeesl IU'

gusJo,. ordin.ar, dâ1ld 1. schimbul kw otrQva 
sufleteasc4 şi latim4 nebuH4. 

De ct .'al' fi unalJimă revolta eOJllrş 
(last"i otr411i1or de suflete. când vedeJlf· 
deatâttaori, mâini rttgăloare. cari aşfeapl6 
mila 1JotJSt,,4 pnd,.. tJŞ c.mp4ra o bucala. 
de pâine? De ce ,.,. i.am alrilll,i intre. 
dispreţ.1 nosl,... clÎnd vedem bUH.4I1oi"ţa 

alâlOr oaoni!ni CMmsecade '.,.linzând cheia 
penlm ajldorarea orfanilor, i1wali:;:ilor, t. 
bere"laşi/or şi aM/or alţi 1Ii'"ol'ocili cari 
(JŞteaptă îndurarea ftoastră? De ce .e dăM 
babfd #os/ru c. atâta ftechibzM'.'ă, t. scAi,. 
b .• l murdăI'iuor tie ;uI»c profit ..... nt'jftIŞ
tor ce ItU s'a gândiJ .;&io~J4 la acefij ae-
IIoroc*? • 

D01Hmde 19. Herl:., vezi, tU pttnnn şi 
tloi tnlrebdri. ' \ 

N. ne-ai p"'ta Sl*n de ele '1 CAci noi 
n'avem de gind să te scutim până câad 
suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm mtre .. , 
de ee atâta ghijJeft? ... 

~~!:~~·:~l·-~-;~;-;~;-e-;~e-n~'~;a-l~;-i-~;~;-m-~-~~;~;~~-;-i·~~·I~~B-U~C-:-e-~~:~2~;~·-2-;~-~;~-a-i-mw:~;~el-e~t~:~:-: 
'( oficIal cu artiştii teatrului naţional din 

S'a procedat apoi la constituirea tn I n m· Cluj sub conducerea Olor Neamtzu-
comitetului .Comunal PAncota «:1 t ... - II a al : ., .. Otonel ,1 V. VasiJescu ,1 cU concursLlI 
păr tirea funcţlunllot, afa după CQm 10i 19 Mal, o singuri reprez:entatle Dlui .Ştefan Braborescu, vor repre-
vo,n comllnica mai târziu. a teatrului "Pantasio- cu martie co- zenta: 

PJDcotanU au dovedit astftl cât lant mic J. laneo,~t". ~ll eelebra piesA Amicl! falşf, comedIe to '" acte: de 
de tnteJegUorl al lucurllor frumoase. "AZAlS" comfdlelo l Ilcte de Louls V. Sandou şi UN EROU. comedie tn 
Clnate Iorl VerDe,", t' Qegrllea Beer, sJagArul j acte de N. Klritzescu. 

--0- sta(luoel, ce s'a jucat de 150 ia şIr la 



P;lglna 6, Nr. 10.~ TRIBUNA NOUA -
Inform.atiuni ParlaD1entn~ 

om -
Se intenţiona ca parlamentul I care trebue s'o aibă rn faţa? 

să fje conVoc2t pentru o singură niritar atât de neintemeiate I 
şedinţă festivă in care să se grăbiţilof" maj oritari". 

Şefii de sectoa .. e şi pre
,edintii comitetelor comu
nale ale organizatiunilor li
berale din comunela aces
tui judet, precum ori fi ce 
membru din comitet sunt 
in,tiinţa'i ci ori de cit. ori 
vin in ora,.1 treac3 ne
apirat pe la clubul liberal 
din Bulevardul Regina Ma
ria (Casela Lenghel) avâlld 
• Ii-se face comunicări. Clu
bul este deschis În fiecare 
zi, dela ora 10 -1 ti dela 
5-8 seara 

In ziua de 22 Mai a. c. va 
sosi În Arad d. general Berthelot. 
O-sa va sta timp mai indelungat 
in ţară, Suntem informati că iu 
Arad i se vor face o primire 
demnă de un asemenea amic al 
românilor cum e d. Berthelot" 
Dorim şi noi, ca d. genera] să 
se simtă bine În mijlocul nostru. 

• 
Rugăm pe toţ' abonaţii no

ştri :ii achite abonamentul 
prin Banca Românească Arad. 

• 
A apărut in editura autorului 

"Fuigi..... un elegant volum de 
versuri ale domnului AI. Negură, 
fostul nostru colaborator. 

In curând vom reveni mai pe 
larg. 

Dllminecă 15 Mai c. "Astra" me· 
dicall organizează arfnătoarele Confe
Tinte: 

La orele 3 p. m., la şcoala de moaşe 
vor vorbi dd: Prof. Nifeseu - despre 
Insu/lna,prof Tăiam - despTe SifiliS, 
pentrll medicii speclalffti. din Arad şi 
imprejurimi, Iar la ora tS p. m. in Sala 
Palatoiul Cultural va vorbi de proj 
Jatobovici . - despre Transplantatfile 
de oTfIane (Voronoff) peotru marele 
p'lblic. 

• 
Direcţiunea Inchisoarel Arad face 

apel la buna volntă a tuturor dorito~ . 
n!or de a da concursul binevoitor a 
aranja la aceastA Inchisoare pe seama 
arestaţiJor rătăciţi, fie o ,ezătoare sau 
'o conferlntă cu caracter pur moral, 
sau într'o formă de concert cu unele 

, 
Abonaţi noştri care nu primesc 

regulat Zia rai sunt nrgaţi 
să comunice de urgenţă printr'o 
Carte poştală administraţiei. 

La Arad au sosit doi delegaţi al 
guvernului maghiar. cari s'au prez;entat 
la d. Dr. Lazăr Nlchi, dlrectoral Pa
latului Cultural din lozalltate si au 
oferit drept recompensă pentru St~tuia 
lui Kossnth şI a Martirilor, demonattt, 
precum şi pentru Muzeul colectiei eve
nimentelor că in ce priveşte schimbul, 
mitului pictor maghiar, Munkacsy "Cri· 
stO$ în faţa lui Pilat" şi "Golgota". 
DelegatII au prezentat şi reproducerile 
acestor tablouri. 

D. dr. Nlchl a daclarat delegatUor 
ci în ce privt'şte schimbul. O-sa nu 
are nici o cădere, dat fiind, că sta
mele in chestiune suct proprietatea 
Comunei şi prin urmare numai ea 
decide asupra lor, iar ultimul cuvânt 
li are ministerul de Interne şi deci nu 
poate da nici un răspuns precis In 
ce priveşte oferta lor. 

... 
Marţ! tO Maiu, tânărul Căpitan Petru 

din comuna Midlaca aplicând tatălui 
său câteva lovituri in cap cu furca de 
fer, cauzându-I mal multe leziunl, 
batrinul său tată a incetat imediat 
din viaţă. 

* 
Dia 1 Mal toate cererile adresate 

autorităţilor de stat judet şi comună, 

conform cu noua lege a· timbrului, 
trebue să fie timbrate cu timbre în 
valoare de 8 let fară tlmllru de 
ajutor. 

Cererile cari nu vor fi astfel timbra
te nu vor ft luate in consldera1ie. > 

\ .. 
Echipa Teatrului Naţional din Cluj 

sub conaucerea D-lor Neamtza·Ofto
nel şi VirRil Vasill SCUl societari el. 1. 
va face un turneu tn oraşele din Ar
deal şi Bănat cu piesa .,Amicii FalşiG 

de V. SCTdou, comedie în 4 acte. in 
deajuns de reputată atit pentru su
bIectul el, cât şi pentru sabstatul mo
ral, sufletesc ce cuprinde; iar a doua 
piesă: "Un Erou". comedie originală 
in trei <ieste de N. K,rllescu, piesă 

aducă prinos şi să se serheze cu Deocamdată tn Corpurile ~ 
tot fastul cuvenit, semicentenarul gluitoare, se fac diferite inter~ 
răsboiului pentru in!!lependenţă lari şi comunicări. ~ 
după cum şi celelalte Simboluri Vor urma apoi două proecn' 
atribuite zilei de 10 M3i prin Legea drumurilor şi Modificati 
legea adusă de d. general Ave- unor articole din iegea sanitar .. 
rescu. Dar una se proectenă şi Aşa că, ziua de 10 Moi n'a fo 
alta se face. Guvernul n'a rămas decât o fastuoasă inaugurare) 
satisfăcut. - cu toată graba din unei sesiuni extraordinare in cai 
preajma Sărbătorilor - de rezul- lşi vor lua cursul. aceleaş patit 
tatul.muncii sale trudnice şi in con- şi aceleaş frământări polltu 
senctnţă a hJtărât această sesiune demere. De ce nu s'a lăsat Il 
extraordinară, 1n care să se vo- atinsă de grijile comune şi t 
teze şi produsul necopt al d· lui preocupările int eresate-, ce put! 
M:mo.ilescu: "Dezarmonizarea această memorabilă şi majestuoill 
salari~lor". OpOZiţia va fi atât de zi - simbol al integrităţii. Hbe 
conşLJentă spre a şti Infrunta tăţd şi invierii noastre ca natlu! 
această lege cu toată energia pe independentă? ' 

Buletin săptămânal. 

Situaţia, politică. 
Internă. Externă. 

1R7 

, 

( 

.1 
1 

Implillirea a cincizeci de ani dela Ânlversarea războiuh1i pentru ind 4 
războiul pentru independenţă a fost pendentă n'a fost numai la noi i 
prilejul unor Impunătoare iărbătoriri prild de reinăJtare sufleteas::ă şi n~ 

în intreaga tară. Pretutindeni s'au e~ generare mor.dă. In diferItele capita I 
vocat glorioasele vremi in cari s'au din tarile europeI, au avut loc fem c 

dat luptele memorabile pentru descă~ Viillllfi prin care s'a s!lrbătorlt cu mi' 
c 

tuşarea principatelor şi în care zace f45t a;:castă aniversare. ~ 

germenui progresului şi realizirilor de La ParIs au avut loc c'ele ma! gral« 
până acum. La Camera deputaţ:1or, d!oa,,~. S'au lnct:put de Sâmbătă i( 
capii tuturor partidelor au vorbit des- orezf'nta marl/or bărb:'jţi politici;1 
pre însemnătatea zilei. In oraşele de Franţei şi a amicilor Ţării noastr ( 
provincie, fruntaşii,vietii polittce şi cul- Au vorbit cu această ocazie d. d. Poli. 
turale, au ţInut conferinţe, preamărind care ,1 Lolus Marin. S'a mal drbl 

- ~J 
timpurile de glorie ale român!smulul. torU anIversarea ir.dcpendeotel la b 

- D"pă intrunirea dela Temişoara, gatme din Berlla,· Roma, Atena eli 

National-Ţărăniştii, s'au hotărtt sli ac- ,-In Berlin s'a ţinut un Coog;es I 
tlontze vehement. organizaţiei germane: "Căştile de fiert 

Astfel într'o coosfătulre avută la 9rganizaţie compusă din vechii lupU, 
centru au fixat unele puncte de atac tari al războiului mondial. CoogreSir 
numite .. propuneri" Şi zic că "de ml.ldul a fost de aşa natu~ă, încât naţ:uoD 
CUIn se vor rezolvi aceste propuneri .,.liate au avut prilejul să se convlllf 
depinde aiitudinea lor la discuţia le- de adevăratele sentimente cari pn& 
gilor". Care va să zică .. Ca să nu te ocupă Germania în acel aş timp câ~J 
latre câinele ... • E şi ăsta un procedeu, se credea oportună o apropiere într] 
dacă nu o.~ tactică. ~ ea şi adversarii el de odinioară. I 

cântări prin care să fIe şi din cele premiată de Comitetul de lecturi al 
rellgloase, c'o mică piesă de teatru 1 Teatrului Naţ!onal din Cluj. Ambele 
care Să. ~ervească l~ .corectuea ace- piese, pline de frumuseti morale şi 
stora Ş1 IntArirea sptrltelor Jor in fap- sufleteşti se bucură de itterprdarea 
tele bune, ctlltu:a.l~ şi de folos atât deosebită a fruntaşilor scenei clujene, 
lor cât şi societatll. impreună cu întreg personalul artistic 

Pentru acest scop. punem la dispo- al Teatrului Naţional din Cluj. Aceste 
ziţle o sală foarte mare şi corespun- sprectacoJe preţioase vor avea loc şi 
zătoare. Scopul acestor şezători este, in ora~ul nostru În ziua de 25 Maiu 
ca aceşti rătăciţI să meargă spre re- 1927 când v, uca .,Amicii Fa/şi ,a 

- "Lancea" cu tot avântul ei,pluteşte DeslgLlr că admosf~ra creiată d, 
in neştire. Dumioec:i, au avut loc două acest congres, nu prea dA o măguh, 
congrese unul în Bucureşti, al Darla- t t' 4 t 1 f t 
mentarilor ("cuzişW cari nu-l vor pe oare perspec lV even oa e.or ucer CI 
d. Cuza) sub preş1denfia d-Iui Valer cAri de u!tare şi împăcare. Prudent 
Pap şi altul la laşi al partizanllor e oportună ... mai ales In politică. ~ 
d-foi A. C. Cuza. sub preşidenţla d-sale. - Din China sosesc veştl cari rtJ 
Ambele CODgrese au fost onorate cu' aduc aceleaşi iogrijorărl. Au reIDcepu 
delegaţiuDi din intreaga ţară venite luptele cIvile cdli de prezent sunt It 
cu propuneri de adeziune. 

D. Cuza a exclus pe cei ce s'au 
ordinea zilei fil lumea diplomatid, 

generarea lor sufletească, dela care lui V. Sardou. 
sperăm foarte bune roade. .. 

intrunit la Bucureşti iar cei din Bu- linIştea de până acum era numai ~C 
cureştl au chemat fa ordine pe d. parentă. Chamberlain a făcut un el 
Cuza. Cari vor infrânge patimile efe- pozeu al evenimentelor, conzludândc

l1 

mere? Poate even!mentele vlitoare.o mişcarea comuniştă 1şi laecreangE 
Rugăm pe doritorI, să ne avIzeze 

din timp ziua precis, pentru a lua 
masuri de pregătire. 

Ţinem să aducem la cunoştinţă, că 
asemenea şezători se pot ţine numai. 

, ziua, fje inainte de masă sau după 
masă, tn zilele de Duminecă şi Săr

bători. 

Direcţiunea Inchisorii ATad. 
• 

Donatiuni: Domnul Lucian Secoşan 
sub-director general din Timişoara a 
binevoit a dona pe seama fondului 
zidlrei Sf. Biserici din DumbrAvlfa 
care a fost distra să de Incedlu, suma 
de 3000 Lei. Credincioşii ort. din 
Dumbrăviţa, aduc donatorului mDltu~ 
mita cea mai mare. 

• 

să ne lămurească această dezbinare de sub plcioar~, cu aHe cuv.nte, d 
Oare vor rămane CUZIŞti! fără .. Lance" 

Cu oC8ziunea sfintelor droătorl ale sau d. Cuza fără cuziştl? Ce bua- se dovedeşte că nu e prieloică. timpo ~ 
Paştelor dl. tocot de jandarmerie I b~bură! Şi în timpul, acesta studentii rllor şi locurilor. ţ 

, Işt văd de treabă. BtOe fac! Ghi.,lattĂc Petru Toma, fiu a acestei comune,... _ ........ _ ... .... 4 ....... r·.... ,.,. *' . 

pătruns de simţul de jertfA creşU- Uit. 'tt,,/ c::I 

neasc! a dăruit biseri:1i ort. rom. de'. II .. f-ooIl .... l.-a ora.~ 
aici 2 tablouri, pictură in uleu, În preţ _________________ 11 

de 10000 (zece mii) lei carI pot face 
podoabă ori cărei biserici. DI preşedinte al consiliului ministru şi comandantul rel1 

Tot atunci Dt E. VicaJ proprietar General AI. Averescu a fost gimentuluf, dl Col. Heinricb~ 
În aceasta comună a dăruit un pra- numit de M. S. Regele cap al In curând dl general Avec 
pore cu 2 ruzi, foarte frumos. Regimenfului I Roşiorit in rescu va veni in Arad - gar 

PrimeascA aceşti credincioşi don!- rândurile căruia şi-a inceput nizoana reg. 1 Roşiori _. pete 
torl cele mal călduroase mulţumiri. cariera militarA In războiul tru a-şi lua in primire regi3 

. C din 1877. mentul. \ 
o,. In urma acestei inalte dis.. Dsa va fi insoţlt de minj.f, 

'~~ tincţii a avut loc un schimb strul de război, dl genera[] 

Drauţi: 

~y~ de telegrame Intre primul Mircescu. ). 
----T-~----a8--8-D-i-e-ce-u--ni--A-r-8~----~~--------------------------~------~~·----------~----~---C~en-~--r8-t~P~r-e-fu-c-~-r8~J-ud~e-~--ui-.~~( 
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