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Anul 1. ARAD, loi 28 Iunie 1923. Nrul 24 

ABONJ\MENTUL: • • Pa un an • 300 Lei 

pe jum. an. 160 Lei 

Pe 3 luni 85 Lei 

Lunar , •• 30 Lei rl una ra U UI 
REDA C TIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românuiui 1,'a 

Inserţiunila se primesc 

la administraţie şi a 

Agenţiile de pu:>;:ci.ate. TELEFON "I~. 750 •. 

-
Initiativă folositoare. , 
o mână ,de olllmeni 'tilleri ,,"p ridi('ă i:u al('o~t" 

~'<)lţ de tarii pc'ntnl a :,>ol'yi l'U dragn"tea lor 'f1,' 
.nmn,că j"{kalrul în !C1arcan '(·,r(':scnt. ~l'i În f>llJcrinte. 
Trăind "i'fq,a ~l'('a ,L ţ.reneratioi 1i'l1{\N' ;rle riirtll-
1'a1'i, e'l>l'i ..-unt ,,;,i flmW\trmUlri d,ştig:l'lidhl-şi {'xi"" 
tenUa.';;i p"tr(\{' ure şi î11 CllHHel:'adf> Atm!iu '])0U
tnl a lua din isyorul .culturii. i':l1'nnştint€l l1!.ui, 
ei gă,,~ ''Prilejul, ti,mpn.1 :;;'1 ln,]eui'f'hi 'puterea 
~wf1etea:s('ă de-a in.ig-heh:l i. :'.(",-\iptMP ('~llre să o~ 
el'ot0f\i'l'i'fa1::1t, 1(10 vit,n'a:it€ik tradiţii {l(j nemm. 
f'ă Cllltivc frll!moascle n;,ri 'lle 1."uMn,rii 'şi .. ă ellJ('e
l'l(la",d in numele \·i itorn l<wi ţ;i pon tn! a1'.(\St 3 1ă-
m:mt l'olll.îllO~·, ~n11et('1(' t.lltiUl·')l"i!I 'N~ri întârzie 
indi a fi i'-tl'Oine, itar pc aK\(']O r.arÎ le iliyem. ~ă 
le îl1!tărf\i\.srii in Tlll:rkjdr-fi ŢlrJlt,r1t \'ii,tJ>r şi În t'l'{,

,dli1nta fată, ,do mal'el('rostd:c llflalm 0iyjliznt şi 
ri\'iliza:tor ee ne re..-ime. 

1-br'l1ieÎ si fă I'ă l"E'C'l'llrm», "tărnÎ k.rÎ ii n hi nf' 
şi dorit,,!',i (1~ pro,Q:'ree:,ră'~p<lmdit(}l'id(' htiluină la 
l':rte, {'lr1tiY~1Hl :pri11 'a,~ea"'t';1 ;Pl'nprinl ~"l' sl1flet 
~i 0inc ... tiJli(1 lllfl<lill! din ,earf> ilUlH pornit '<'tl totii, 
tin0l'ii, initiiil1lfl 8It~:'.a"t:l itni$(,aH' :lştflpn'lltii. {nil' 
tot (":f"C-(l('"e t!np,r(~tf~~l '1~-)]· !.!'pnl~rn.tl~iL Itn-ânt'~-it~ :jÎ 
nr.(l~''1minţi,ti\ in i;J'(1;11i .. m'al pnr1ni n'Îll .~i reînoit 
TJ]('!'Bn - -poat.e .::ă ,dea. 

11Wiî nut\lwliiîn Eni i :~.rE'ner<\ li'. t"'l'It":1~km Ţll'(}
('oI~t \lll 3.oC'1ietilt.i i, lll,pnÎtă să <'llJ101'in:rl ii t-'\lhar'ol:1t~ 
<:tf'9',g' ,aln1 lJ.nrii 'pt' j'l1te'lne!nalii tÎln"Ti !:,ip'!'i()t,(~ 
11Îi enltlJl'ii din Al':l~l ,;,i împrc-j\lrimp, 1)ar, irk,;t 
TI8 rpar(' at:ltde fl'umo!l:'oă TI(' ~;h do ,111o\'oi C.,1 să 
i~;1 fi l-<'illi",~ro,t DÎ. D::: 'a~'e0;1 ti'l1fllll "'ii ·ne wt"jl':'Hln 
('Ul1f'e:<re ,t~t\'ilnt(> i,rbii 'tlc!aU lm"at tj'nerii TIofÎlltru 
(';1 -- în i>3:Z1I] r-il1Hl "01' ,fIn'a lil':Wl() ![lc ,ilml);d:d, ~ă 
ia îi]n h:h'h:lta r .. ,el in ('f;n.ŞtÎ illl ta "pin iei 1111 hl Îl'e 
{'are llf'măr0;'t.e {'U ihtcl'ei> ,-i'n 1'Il!onţil1m,ile fru
Jt[<-.a"\, \',l1'enll tr~lhll(; "il rilIl11:î~'nllnllai în d,'llle
lIÎU~ l'lilnmiril{lr. R~ixn,a ;;i (lorintarle ~nltn"iî 'li 

tillBl'f~tlll\li i"l1l1t ln~n~il'i IW(':l ft'IMllOl1""-(' (',;1 "-5 nn 
fie tr;~d ll~e îTI fapt. 

\Ya fi gren î'n'e'lIHt.ul. O ~rilll_ Şi r, '1'01' ~ti 

Bunicul, 
S.'~ S2UlUră din ~adlJt1[ o plc,)c de mirezme. 
BunÎCulstă pe ,prisp~i. Se gânde:::rc. La ce se 

f;';,1ndcşte? La nimic. Inum[lră flor:\~ cari cad. Se 
::'(.1 '11 fundul grrtdinii. Se ~c'arpină 'n cap, Inr 
tnum{\râ florile S;:lHUrate de adiere. 

Pletele, lui albe ş[ crete !J'Jr'di sunt ni<;;te 
ciordt;ni de flori albe: sprinc,(:ncje. mustăt'le, 
harha ... peste toate au nins anr: multi şi grei. 

Numai ochii bunicului au ramas Ca odinioara: 
blânZi Si mângăetori. 

Cine trant: poarfa? 
- Credem că s'a mnflat vântu1. .. o bată-vă 

norocul. coca.-:;eii moşului! 
C IT Metan şi Q fetită, roSi[ şi bu.:ălai. sărutară. 

m:1inile lui "tata moşu"-
- Tat:l mosule. z;se ferita, de ce zboara 

.păsările? 
- Fîn'-;:ii an aTÎpi. răspunse b~ttrânul sorbin-

d'o din ochi. 
- Păi. ratele n'au laripi? de. Qe nu zho:lr~? 
~ Zboară. zise Miatul, dar p-e jos. 
Bătrânlllcuprinse într'o mână pc fată si în 

cealaltă pe băiat. 
- O. vOinic<i mosului... 
Şi z~1Jmbi Pe sub mustăti, sH privi cu atâta 

dr:3:.";ostc că ochii lui era numaÎ lumină si billc-cu~ 
\'{!ntare. 

_ Tată moşule. da co~orj~ un' se duc c~lnd 
se du..:? 

In tara cocorilnr. 
i,) tJra cocori1or? 

Zia rin dep e n de n t 

1 şi 11(''''1a r,~ri 9C lo\'a<'c de ,îl1t~liele i'l~jllij, iele 'Pri
I IHI>::tle d(lCC'iAii ale muncii lm, folositoare t.ot,llŞ şi 
I eu altâ t,arna:i IlDia,re ca {'Îlit e:<temali grea. l),ur să 

I fio "ignri, di odată T~ONliţi in IJ1"1unul lor de 
'lIlll11~'il. €'i "w/or fi intil'IH\pi'l1:Lti do l':~tt-.e eei h\lUli 

I ~'ll {1t·~lgi1 ... t:2, 11"11' ră,spluEi \',)ll" gii,,.,i 11mmultU!mi
I rea ~nf'letea'~ ,a ee nl n'l! i )l8 11'!'~ll'il lWltl l'e~.llIUl\t 
i,,:,ti,,1iiil';'Lk'1' ,al t'liIIW;!t iinţ{'i lor de 'I'al'tn rm'i {lU gi"lll-
I (Juri fnlIHO'l..~e. ..-.- ./ 

A- ,qţs AJ' ,,,. .. $ • .. -rU' 

Declaratiile dlui V. Brătianu, 
ministru de finantet 

o telcg;ram~t dil] Paris ne anunti llrillJ:toa
rele: 

Ziare-le puhlkt\ d~claratîi!e dlui Vint:iâ B.d
rianu m:n:strllf de finante al României, c~r'~ se 
!!:'-lSI.:;;te J':llt11 la Paris: 

.,Cll,ltor'e. mea zice d. BrfH;aflu are un 
indoit scop. Am venit sa tratl~i maÎ întâi chesltu
n ea d2:~!nlg!!hi ritor ş: ,all doilea p.unerea în \'a iu;.!
re a bngatijlor ~C011(}mice ale Român~ej. Această 
mll1crc În "alo::lre con Si s tit î 11 P r ! m 11 1 

I r;l!ld imb~lJl~lt:~tir~a l~zest~ăiei .l'~f):-omic~ rO-

i
· Illl,:!"llC_ l,-~te f,,,] rtc tn"t !c'n n:d gH H'C1 [,III ,;';t 'pc 

pCm:ântu[ rOll1ân 'există o cantitate conside
r:'.hib (110 IProdtl~c de care Eu ro pa 

I arc ~nmortantc n'~voi, şi pe care România nu 
poate S~\, le utilizeze din cauza I'psej de undte 

t ne.:esare ~ 

$ .,,, .......... ,,, tVV 

Declaratiile d-lui Duca. 
• 

VARŞOVIA - Minis:lrul de externe rO 1115. li, 
d. DUO:l a prim'it Pc ziarl'ifj polonezi. 

Dsa a declarat că stralucita l)r:mir~ Lkt:tzi 
Sllyerani!0r român: conslitue () nO~l<l dovau:i de 
strans(t iJridcnic .:are ,există între cele două [y)-

[}oarc, . 
Am:'CHia !J.o!onă-mmâllă are kt bazit )i j'ltt;-

Da. 
Da rândll!1elile. un' se duc când se duc? 

- 111 tUI'13 rândutlcF!or. 
- In talia randnneUor? 
- Da. 
- Tată moş111,<:!, aş \'rea să-mj crea;;d şi 

nt"cc ar'ipi Şi să zbor S1t~ de tot, până in slava.:e· 
ru!uj. zise \1{iiatul ncrezindtH barhJ. 

- Ihd~ ţi-o creşte tic ar'pi. ·zise fata, mie 
s<"t-mi pr;nZ': o prcsur~1 şj un sticlete, 

- Da ... hi ..• hî... pOi ce fel... şj mie? 
Pa ttJ se Întrist<l. 
BătrânU1 o mârrg-tlie şi Zikse hăiatlltui; 
- Bine, să prinz!: şi pentru tine, să prinzi $i 

pentru ea. 
- ThC două şi mie doua., nu e laşa tată moşu1e? 

- Fireşte, tic două, lui două. si mie una. 
-'- Vrei şi tu, tată Imoşule'? Intrebă băiatul cu 

mCtndt:e. 
- Cum de nu.. mie un scatiu. 
Ce fel<cjti sunt( 
Kiiatlll îndilec~ pe un genunchiu şi fata pe 

altul. Bunicul ii jf)aC~I, Copiii bat în palme. Buni· 
\:111 le dntă "mit: oazace căzăce1e, ce cati noap~ 
tea prin arll:cl,e .. ," 

O femee USCăţiyă întră pe poartă cu două 
dnniti de apă. Co,p[ii tăcură din r<lS şi bun:clll din 
cântec. . 

f: muma 101' si fa:a IL!i. 
• Cum îl \'ftZU ~llC(:PU: 

- T... taUi, ~: dta ... iar Îi râzl:dti.n o să t' se 
suc în cap ... 

r(",ele pcrman{~nte şi rc.ci,proce ale celOr două 
pD!lOare. Examincllld situatia ~cnerală ministrul 
de ex:crne c01JstaUi că. tiU ,CXiSUI nici o diver
,g-entfl ci djmpotr:v[l .o concordantii perf<.::cta înhe 
Poloni,a şi J<omânia . 

"In cOllvorbir~le mele cu d. Seyda. a dc(;far:-tt 
d. Dlh::a, JIU v.oi dis.cuta 11\(:j o chestiune spc:c:alil 
c' nllmai "om ana un s:.:hilJ11h de vederi :IS!lpr::b 
chestiunilor la oni"nea zilei, aS\llJra dîrora p"nC
tc'l,'~ l'oastre de vedere nu se, dcO'obes·;: de !,)c. 

j(om<Îllia şi Polol1îJ Y<lr urmări o politicâ de 
,pace, indispensabila C()l1S0HJ~lrii inlcrnl;" 

Telegrame. 
(T1al(~'J' 27 Ţ un ip.) 

Fn fI,fpnfrlf lfI lfi",d}fU]P/!. 

BFRUN. - Ia ga.ra din WiE'Sbad .. 'n in~1i
vizi lle'k~ccp(>;'iti Înf':1 ~,ll p1it" lx-,mbe nfl,re ~i nit 
făc:trt exph.zia k.:om,ai în tinllPul ('âcnd călătorii l~i 
Rrhi,ml)au biletel{> la c;)~iL Dintre d:lătm,j Rn f,~ ... t 
gmv răniti 22~ dintre cari 'pll'tI'U :<lmt pe moarte. 

PrÎllCiprs(l !l('(lila 7(1 Alpi/fi. 

ATE~ A. - Princlf~a Ţ](':mn. a "(,,,it ;11~i: A 
f<)."it p.l'lmită (le regele şi 1'('gina Gl'OC'·.iei,d, mini. 
iitl'U ph\111pntential' nl RomâniFi şi ,primarul {'Ia· 
'Pita1ei chn Grooia, 

Fn M'lw/ţinllal (m·t la LO'ndra,. 

HrCrRE~TT. - O ra,rli<.g't'rumă 6<..>i'ită .l,in 
T.<,mdl'a<11mnţa I('ă 'IY.llllooTelE' art.ist . .i __ '-e :de .(j c0k~ 
hriltate mond i,ală al~ '0at,odl'a]ej din .Mii.n~t.er au 
fost fUITRtoE'. 

Vizifa "('ginei la Oluj - 5iC amtinâ. 

BUCUR.EŞTI. - Vizita ~r. Sn.le re-,gtn"E'Î ],a 
Clllj llW zina ,de 1 Tuli4C'. 'se 'aamlTlă <pant,rll,(',ă re~ 

Run'c111 ridic~ m~ll1n în sus, aducât:d deş!cle 
ca un preot ;:are binecllvânteaz~l. si zice prdulu::-: 

-- ,Lasati pe copii să vîe la mine! 
- Biinc. tat[!, biiinc ... dar şti ... o bată.-i f;cul 

dt'~ copii... 
femeea întră în casă. 
,-- S;l-i hată n()focul şi sănătatea, şopti mo

şul ca si Cl,m ar fi mustrat pe ~incva, ş<i sănră 
In CreştetUl c~.ptll11i ~i pe unul şi p.e altul. 

Şi j\;1' în~";Jlll- rtlsul, şi jo-cul, ':oi cân t tcl1l. 
Se osteni bunicu.l. Stătu din joc. Cop;U înce

pură să-1 mângâie. 
Din vorM în ,>-orbă, C01}iii se Ekură sttipani 

Pe obra.iii bunicului. . 
- Partea asta este a mea· 
- $, partea a:sM, a mea! 
- Mus:aţa asta leste a mea. 
- Şi a~ta, la mea! 
La harba se încllrcară. Banl~u1 ii ÎmpăCrl zi 

cându-le: 
- Pe uin doua, 
Si CQPiii () şi desPicară, Cam ro,pooe, că bit· 

trânul str<lnse din ochi, 
- J llm{ttaie tn':c, 
- Şi jum;ltale mie. 
Şi dl1p~i ce o imlxlftÎră ·frăţtşk, Începu LI:da. 
Bi\Î;'iltul: 
-- Mu<;'ata mea c mai Ill1U:ă. 
fata : 
--- Ba a mea e mal ltl!l~dÎ! 
Şi k,18tllJ întinse J'o mll~tJată Şi fata de RHa, 

hJ. ~1 lu1. 11:1 a ci, st, fe mai lum!;:î. 
.. 

" P.,cţul u.nui exempls.p 1 Leu. 50 ban~", 

• 
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gin;i Y<l J1Hl p,til't.(> la "Rl~bihile ~Ic j,n:ll1g-nnnt? ,nci 
1Jt1\1I11 i '~fi i t·a 1 Ici i'u B ll({'llr("}! i . 

(/i(/c/,y/ gll1.'(,1'1I111I1i polo/1 - imillenfă,. 

YXHŞOYIA. - J)\l,pa j.nfol'Ill'ltiiile \[lJ·imit.e. 
"Di'min('o;lţa" ,~mllll1tă {'ii ,-iata 1){)titidi i:nternă po
tonă ,prezin t.ă t.ltI,hnriiri. L'("l'f'U,l'i le coonpet{l'nt(' 
ipJ1CYăJd {'ihlel'eagn'Y€lI'11 111u'1 l)l)lnn pc ti m'Pu~ cei! 
mai aplYipia-t. 

Jnrw~7ncia nil ,/,(',clwo(!§fl'. nOlll gU/,('/'/I blll.qlll'. 

lrCCTREşTI. - Ziarul "nilmin~a't1a" .11I1în1l1l-
t.ă f<llptl111. di :f.{l1l\"e1'1l111 jug(),-dal\' 11\1 tlt"In1.oaştc 
illO'lll ('ru1)j n(;t lmilga r. 

Prinll,lll in i, .. t.l·~d Cnl'€X'ioi a cliet-1l<l.l'at eli ,nu P();~t{' 
fi 'Yol~ha .lO:'lpre ra~\l.ll"ll*.'t{,l'ea g'\1!\'{,)"1l111,ni b1l1pl.l' 
'până c(' 1111 i'!(' VIl ,şti pl .. .g1'1lImu1 ('Xtl'f111 al B\llg11~ 
riei. Dipktl111<1ti.iaI<Jl'E'iflit'llti 1~1 ~nfia.î>,;,-i ndUM"lldl 
y,itat,,;t h ,·Il{~"tj\1·ni dA· ol'd,in i!€'ll11';(', ~"t,f~il ('il nou
lui ('itl,ilwt hl1l'~Il,J' îi 'lip:,,(;:;;w {'HlIllp}('(':\;umeut.e ('a
r3lCtE'rnl ,pollit.ie. 

C'om('rcianti romfÎni 7a Praga. 

PR},G·:\. - Fn g'l'rllip ,(1(, ('OHlif;r'<'illil'tt'i rOmîtlllii 

~u rSC.~it. ,atei, :('·a ."li-şi 3'l'llmje,zp l(htt,Miile de f\Oc'Ol. 
're }{'3.'U .la COlillel'oi1anţi.l ('('JH~'11m'alei. 

Pl'cşeâinfele Fzint>7or R('şitll. 

nrCTREşTI. - ,.Pl'e~a" flfil1lnă ('ă g'Ul\-nr-

1ml .11 nnmitla leonJehweT'ei!. llzin(ilor R(\~ita pe ~U 
01'loa111J. Pl')(\;;.t~dintde Llllll<,rei. g"{I)1'l'11'a] ,P~~ 
~i in"1ÎI1H'l' B\1I~i~ii. în (':fIilitate 'ele oomÎfi.>an al glt-
~rrmi~Ji. . 

s'ar' Vila .Y .......... leIt 

OI Vin1iUi Br~1ianu -
în sfr~inălate. 

lO~DRA. - Minis.trul de finante al R:ltnâ
niei a so~it aci, venind din P13.ris. Imediat după 
sosire a primit ,pe trimisul marelui <cotidian .. Ti
rncs" cJl"uia i-a ex.pus 'Pro~ra:mul său financiîr. 
n. V. BrMiallu via urma tratative cu primul m ni
Mru al An?;l~ei d. Baldwin pentru aranjarca clle
stiilor financiarc pendinle întrC! cele <Iouă tări. 
In CllrSu~ intrevederilor se Va di'SCuta "intensifica
tca raP<lrturilor economice şi participarea capi
talului cn~lez la intreprinde·rile din România. 

Atentat împotriva lui Paderewsky? 
T~OXDRA'. - PolliţÎla engleză 'ufu.9t Ia\"(\rti

~ată ("'<1 extremiştii cr·Uoşiannanirnţ.8ltl ('/ll 11111 la,t.ent1alt 
imJXft r iv a 1alÎ P 8Klcl'e",,,k:,, ("x 'llnilH i,f,t 1'n. .o c ex'ter
IlH' al 1"~Pl1,bl,i('ei 11'(11011(>. '1f ăF.l1ll'fi ~evere a.u fogt 
~llaltJC Ia Qneen'", HaM nn!d:e ('elebrn~pilanist.l1trma 
~n CnnK'(>l'teze. N'a s'.a verjfii{',at niei u.n in'CÎident.. 
P,alde<r('w~ky a aVlIt, i() :prlilmir~ .trÎ'lumfaHi tdj II 
plutea i;menffi)~ni 'pl1blic·1i(jluionez~ oare 11l111\ploa 

sa la, 

Pl' bunic i:l trecurălacrimi\e, dar tăcu şj-i 
Împăd zicându-Ie. 

- .Amândouă sunt d'o potriivă. 
- Ş'a Imea ş'a ei! 
- S'la mea ş'a lui! 
La obraji cearta se aprinse mai tare. 
- Partea mea e mai frumoasă. 
~ Ba a mea. că e mai albă! 
Bunkul zâmbi. 
- Ba a mera" că e mai caldă:! 
- Ba a mea, că e mai dulce! 
- Baa iJ110a, că nu e ca a ta! 

En 

"TRIBUN A ARADULUP' 

Expozitia elevilor dela liceul 
»Moise Nicoar~". 

o frumoa'sil dova.dă de educatia artistidi de
osebitii ce o primc'SC elevii liceului din l()calital)~, 
este exp·oziţia de dc,senllr; Şi lucru de ,mână a
ranjată În ÎrtllnOal'l3 salrt de desen din liceu. ('ia 
toate punctele de vedere des,~nu,ri lc ,c:leviJor IU~
riră cefe mai frumoa~;.e laude cari 'se Îndreal>tJ. 
.a,poi c;ltre lJrofe~oru} lOT d. Iulian Toader. apre~ia 
ttll art:st-pictor arădall. D. Toader este un bun 
pedagog, $Itie să Îndrepte bă.c:!tii cu calităti c-sle' 
f·:ce către adevărata ştiintă la desenului. Pacat că 
elevii cursului sU'Pcrior (claSa (VII şi VIIl) 1111 

dan atentia cuvenită orelor de dcsen: acest hwt 
se ooserv,\ din Plltine1lB d€senurÎ Şi putinul pl'")

Y:Jl~S realizat, deşi u,n;.i din 'elevi dovedesc caHtăti 
~rtistb;,e ~)()z,itLve. 

() aHă ramură a expozitiei o constituc lucră
rile de traforaj si de lut In,crate de elevii CurSl!

lui inrfcr!or, Atelierul de ItllCru de Imână aranjat 
nhia În anul trecut de c11trc dir:cctillllea licelllui 
îsi Îndeplineşte perfect f{}lu~ de a atrage băet;j 
cu tal,ent pentru lucrul manual, de a-şi continua 
studiile la meseriile căzute În' aşa mare diswn
siderarc la no.i, Căci avem mare nCv{)e de mese
riasi. iar În tendinta actLnală de a năp~idi pe ca
rieri 1,c intelectuale, orel·e de lucru manual ali un 
rol bine simtit. 

Toată lauda merită lucrările. de lut ,a hăieti
lor. baso-r,c]iefurile geo~rafice În deosebi c,lri 
sunt educative şi din punctul de vedere a studio
lui geografiei'. Domnului profesor de lUCra de 
mână Îi trans.mitcm fi~licitările noastre. 

Văzând ratât rezultat din punct de vedere ar
tistic, ne pare curioasă noua intentie a ministe
rului de instructie de a micşora llumăml destul 
de mic al Drelor de desen. Căci aceste ore au 
mcnirea eLe lada televilor tlu numa'i instructiuni de 
tehnica desenului. Ci sunt pentru a desv(}lta Sjl'rJ

tul estetic de care au nevoe toti elevii mai ales 
la aceia .pătură din oare sunt recrutati maJori
tatea elevilor· (EI11. BJ 
• cS • n • .... , 

Declaratiile locot. Hejjas. 
Corespondentul din Budall\!sta al ziarullli 

vj,~nez "Die Stund,e", a avut O oC<J.nvorbire cu f~j
mosul locotenent !iejjas, omul de încredere al re
gentului !iorthy si mombru În comitetUl dl.;i't li)
rial al "UtlIguri,lor cari se des1ea,Pti'l·'. 

La o Întrehare:a ziaristului cu privire la ;r.:
dentismUI mag!r:ar, !iejjas a declarat următ0a-. 

rele: 
"Ar fi o Prostie să crcadă cineva că nlatiun~a 

maghiară S(e va imlJăca cu trista situatie de azi 
şi că va: renunta k:l drepturile ei moştenitc. Ca 
soldat, sUnt sNii să recunosc că Ungaria nu esle 
în stare "s-'\! Il1pte îimpotriva unei sl~periorităţi nt:
merice atât'de.pronunţată. Recunoaştem cu toti: a
cest ~apt şi nu avem altă 'dorintă docât să fim lă
saH În pace. Este Înşă regretabil că veCinii noştri 

organlljcază a.deseoriincidente la frontiere, :iMe 

a ne provoca. Dar desi nu avem .:!r,ma 1 ă. ~otLlŞl 

di~pul1'em de miJloace de a ne apăra uanite:c". 

... I YV • .-.11 '$ 

- Ba a mea, d. are ,un ochiu si mai verde! • 

Ungaria nu admite controlul 
Mieei Intelegeri. 

Bunicul abia se ţ;nea de rîs. 
- Ba a mea! 
- Ba a mea! 
Şi Miahu în.fllriinuu-se trase o paLmă tn par

tea fetci. 
Fata- tipa, sari -de pe genunchiul bătrânulu;, 

se rt'pe7.,j, şi trlase o palmă În partea b~l'iatului. 
R:tiat1~l cu lacr~mi!le În ochi sărută partea 

lui, $i fata, susPinând. pe a ei. 
Mama lOr eşi pc u~;~ si Într€bă rastit: 
- Ce e asta. vermi netador'llliti! 
Ohrajii bunicului erau roşii şi caaz'i, şi surâ

zând fericit răspunse. fie-sei: 
- Lăsaţi pc CopH să vie Ia m:ne! 

DelA VRANCEA. 

:GHele acestea ,partidul guvemamental din 
, Rudal}esta a tinut o consfătuir~ in care s'a d;s

'Cutat asupra chestIunilOr la ordinea zilei. 

, 

Contele Bctihlen a vorbit dospre împrumutul 
extern, dcclarândcă guvemul va continua stră
duinţele ,pentru obtinerea acestui Împmmut. 

GuvemuI va U7A de toate mijloacele, spr'.! a 
înlătura toate picdjcclC! Ce SeOiPun contractării 
î.mpmmutuluj, În nici Un caz însă nu va acc,epta 
conditiuni cari ar impune Un.~ariei controlul J1.1j
cei Intelegeri, Precum si ohli!1:laţiunea de a Între
buinţa imprumutul pentru IPlata reparatiunilor. 

"Dacă s'ar impunc Un.!!:ariej astfel de condi
tiun'i, eu aş p{trăsi a:cest pos1", a. sfârşit prc,m.rLll 
Ungariei. f 'ţ.> .... , 

• 
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Mari serb~ri la Moneasa 
la 1 Iulie a. c,' 

Comitctlrl l'xecufl\' al ziarului nostrn ÎII se
d:nta tinur[l azi la orele 6 în sala mică a prin'ă
ric] a hotărît definitiv ,programul marilor serb~iri 
populare ce vOr "l,vea Ice la Moneasa, în ziua de 
7 Iulie a. c. 

. In linii gi'~nerale pro?:ramUI contine', pe iângă 
o serbare în parctnl bil:lor şi o ser.ată-dansantă 
În Sakl de s,pectacole unde vor da concursul mai 
multi artisti destui~ <ie cnnoocuti de pu,b-Iicu1 ară
da.n, Pcrsoancle din Ara,d care doresc a lua par~e 
la scrbări, sunt rll~ite să ~je înocrie !pe 1:istele ce 
sunt ·PllSe la disPoziţi,c la J:!)r[j ria lhCiCCZanâ din 
Bulev. Regina Maria ca să li-Se rC7.,crve toc în 
vag·oanele spcc't;tlle puse la' di~poziţie de vir. 
Reg. ef'R. 

Doamnele Iprictcne ale ziarului nostru ",uut 
rugate pe ,3ceastă cale a Încel}C Îndi de pe acum 
a aduna obiecte pentru tombola: ce Va a,,'ea loc 
la serbare, 
N[ldăjduim că nu va exista ,d(Klml1a saU dom

nişoară în Arad -care să nu dea concursul ziaril
lui nostru ce trăeşte din obolul şj munca dezinte~ 
rcsată a bunilor români ară<Iani. 

Cu atât mai mult suntem convinşi de ajutorul 
tuturor butlc!{)r f{~mâll("f- arădanc. ·cu cât ştim ce 
jertfă Şi sacrificiu au adus pClltru străini de "r,:{
şul no~tru. 

Le rug;rm deci să nu a1tIâne lucrul de aZl ce 
mâine Şi srise gândeas.că. 

Intra 
,tMP v ... 'cu· 

circ, Cinematograf, teatru 
şi concert. 

Incep cu ci'rctt l, dci ziua de 26 Iunle d. c· 
tot Aradu·I e arpucat d,~ 'Cr':ze,!e boalei circulai. 
Copiii au doolanat părinţilOr că renunţă ia tainul 
de dimineată tilmp de o lună. servitoarele au dat 
să se înteleag-ă stă.pânilor că aU găSit cu calc că 
pantofii pron1işj prin contract nu ar fi tocmai nece
~ari. functionarii au puscrucc ,;;cl lJ)utin 1Jnui 
sutar - hrana ,lui de două zile .- în fine tOJtă 
lumea a y;ţlsit resursele nC('ICSlRrc pIătei unui b:let, 
numai şi numai să se ducă la reprezent1ţiile de 
circ! Vreti să vă convingeti, pofti.ti seara la oreie 
8 şi jum până la 9 şi veti vedca îmbulzoala nc
lumcasdt dela cassa circulUi situat în piata Ş~cbn 
cel Mare. Veţi auzi a~(jlo tOate limbile ellrOllene: 
ungureas.că nemtcasc~i, românească, sâr:bels:â, 
ruseasdt si frantuzească! Toţi acest[. oameni sunt 
dornici de senzaţii noi şi-j veti vedC!ai aplauJând 
- ,până ,r;-se jupoae un rând de piCtle - clovnul 
măscărici şica1wL :Care dansează "şimi" cu ele-
ganţa maestrului de dans. , 

li "cti V:CJdea împetriţi h figurile de aCrQba
ti:că, sau a celui oarc cald cu picioarele sticlă 
sa U siLbi i. 

Şi când reprezentatia ia sfârşit, toată lume3J 
pleacă mulţumită şi ecoul ultimilOr noutăţi porno. 
grafice 1It111!)le străz:ile şi... educatia se face de 
porunceală. • 

Cei cari nU iau avut loc Ia CÎrlC. se dllt:. La 
cinematograf pentrucă fj)<mul în scris rulează 
scene din viaţa hotilor de Cai, sau adomitorilor de 
minore şi au neiVoe de .. · ' complectarm cunoştln
telor. 

Cât priveşte teatrele 'Şi oon~ertele - se bu-
cura. de cea ,mai neagră uitare şi numărul sp~c

tatoriJor 'se poate face 'Ple degete. Acolo nu se 
rac g:llIm~ de~:r~!hJbtc. acolo se face oouca(l~ si 
ar;ldallP se S~tnt se vetle .că sunt tobă de QW!a 
educatie. Toti se pjflnd de l'psa unei manifestatif 
culturaLe şi rot1 se abfn 'a il nutri când li-se dă 
Ol'1Z:a. F. Hnwul să ne il1rreb{~m: .,Încotro o s~ 
Il'o':!rgUlTI CII atâta de~il1teresare a frumosuJui")" 

ta·, .. v ••• ___ 

Bursa. 
ZOR ICHdeSiC1J;idcrea: Bcrl,in 4CJ, N-:wyork 

S6050, London 2585, Paris 343750, Milano 2485. 
Pn:ll;(l 1678, Budarpcsta 650, Belgrad 625, n'.l~u
reşti 295, VarŞOVia 55, Viena 79. 

BUCURF.ŞTI dcschiderea: - plr,ti: Paiis 
1180, Berlin 1850, London 883, NewyoI'k in, Mi
lano 870, Ziirich 3475, V'lcna 2825, Praga 573. 

VALUTF.: N3i]Jolcon 710, marca 24, leva !t!O, 
lire turcesti 115, fllntî cll?;lczi 890, fral1ci francezi 
12, franci elvetieni ,'35, .lira 9, dralnna 500, djnaru] 
200, dolarul 197. m[trci poloncze 2.1, cor. ~u~tr:a
că 3Leor. maghiari\ 180, socoll 580. 



Dela Soc. de Electricitate 
şi Arad Podgoria 

:Marţi, 26 Inmie, aM':l];t ~<je ilid!IlIl111l'f':(I g'eIW

,~dă a ~,,"ietăţi,L do d,10t I'ilci tate "i A L'lllrl-Pdrlg"Jl·j"ll 

'0ntnl \'otama bilmntlllui pe 1922 şi aleg-oma iCle 
\IIllli lIl"unlwi hl eUllsi:1 i ilo ,de IlI(1m1Ji:ni:;tln~yie. 

Inu.pă ',llrhlJnlal'e, 1(11 inginer C, Bu!?illl, pl11lfn"nl' 
'.1 .~cnalll po1itdJl1i~,iI din Bn(~IIlI'0,;,ti ';Ii ddlllliltli,;tl~a
:or' ,d('leg'at all Cl·p,(lj!tll1~l,ui l)erilt'I~Ll îTlt:J'{~Pl'itlldt'l,i 
'I{'('tl/'"i~. la îln'\'i t\,tt la o K'i'l1ă (,(~llllll11ă -pe lIl'omhl'i 
~om",;niÎ,l',r fIe '3Klll1 t'lli.,.tr!at,i-e, l'a I'OSk'tIlI'alntllJl Idin 
'h lo.,,,md pa;l'(IU luli rjmj,ne..:,eu. 

Tmk'l1 ,eolllu,,-oui <lI1lI Ohi'el,yalt, 'pc dnii ,~tof:l,n 
[', POl). V, U,rlld i~ 1:1o:;:ti 'lll iITlj':;ltl'l, (]I'] 'p]"l(f(',~)r j:n
:!;illcr BIl'~ilă. ,dm,ii dl', 1. 1{"hn IlIl'ltlllal'ul OI'IlC,;,JI

'Ili, r11'. \LII'lf1l1!~, dirl~t>tiOnd IHIIPii 1{,(»ll1i'Illfl;<ti "'Ll~·. 
:\J'oerJ. ~i. )hl!te",,('u aldll1l. del'f'gla,ta~ '~1!(·i(·tiiţ,i!()J' 1C'\l 

,rna. ,dr ing', ;\lellng'(,l' {'Il ,dwa, d'l '~rlhalil COl1&t, 

'nhrhr. lhlll,:'îi RLU11 lÎlnfi-;tti, il!l<g'. Oohl, lf1il'(Y·,tc,:·, C, 
F. H. Ar,lill p,rr1igOl'['a, elI O. H(,l·,!!(~t IlIIa.g'!4r;lt ~i 
[)l·e;;.ed,ilnt.ele oomî,sium.ii j:tlicl(,tenc <lATa,re. dll bllll.'2,', 
lng. (',ailva, Dio&iliiţryi. i'n'g. Bl1t;;('~('I1, Ş(whiin'· 
"0U. Hhel:.l'ghill !;Ii .111ti a.. ('ă'I'O<)' ,nJll1ne ne "K'~'lpa. 

("Il ax'eai"tă ocazi(' 'i'lIlH ,a\·,ut.ph'il\·BliZ1;l ~ă k·(m~t:l· 
'wm lwo~T(,~11'1 yăldilt. Î'11 IllatimHllllÎzarDil [<.(}l·iet.ăti i , 
m rp ('I'n altădlllltă pUl' .m;ul1!:hial'ă, X ;l,t,ional i~are~ 
1U ,~'11J rp.d\l~ 11llfmai la t.1"e0eI'€la a:\'fH'ilol' î'n 'mîl'nli 
1"JmÎl,]1('şt.i, (',i ,,,'ara:llt.a:t ~i ,,'<3, re\l,~it 10a. i'n '(,lbr~ 
:ll1ll1ll;l,i rtf> ,(l.,i woi nuwjoritrutoll CQYtI11ŞÎt(j;1,l'fl fi ('on
in('Morilor şi fll'l1lrt.iouarilol' l"OC'Î,Dt,iiţi'lol'!<H filC' 
:omrl-ni. 

E~te o IW:l'n",fflJ'tllif\,rf' illl\'j)'uniHoâ 1'e;;'1 1(10ln1lă 
'le llrnit.at ~i 'dle {~lf~la-1te llltMoll &(Jei,otilti (l[jJ~ >:mnt 
mmilm{',:"ti numai Î'1l .alpat'Ontă. R(']Jid. 

• • ....t ~ .... ~ 
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Procesul de spionaj dela Pecica 
IS'rlltinţfl. consiliuluI (7(' il'ăzboi din Si.l,ill, 

SInTr:-, - Vi'n(',l'i (>cll1~"i1illl Ir1El ra71hoi ail Pbl'

~nlui VII de ,aJ'lmată idi'n 'SlbÎ11,a j'\1Irlel'a,ţ :P1'10-
~"",n'l ,de ;..pionaj dela I~or:Î('c[l, . 

,Sîg'ura'nţ,a ,a pa;> .mÎl:na I])e ':f,ire1e 'aJC8:,<tui ,aten
lat, 1l'1'8st.H.'nJ(] 111() ba iatll'l Fnll'IlIZ FLiz{'8.~Y, Înl 'vÎ[,j'.',tii 
10 15 am i, r.;] 1'0 Illlvelll ('IlI,1&'.e n,a trurrll(' (1(' infomna
illillii dd'a dinC1!',ite> pc:nsOll'lle 13llJS1peew ,dlilTl .i 1l!c1etllld 
\l'wd. 

După o lungă :desh<tt.e,1,€,ool1\Slilinl de rH7.hoi il 

lih~" Ullmn.toa,rea ,,,eati'll tii Irlie e01Hl.a.mn!al'e; 

Tosm 1{l'e",ti'am ,din PC\C·llC,a. rurtulal\tnt'n te lin 
'e<lwieÎul mtÎtlj!t1alr ,aleti'v, loare rru,lm iz,a.....e !c1ato Îlm
){)rUll!nlt(· Id:ei>lp'l'8 ,alş07iarea tJl'IllIpl41or l'{.ImÎl'nIC'l delia 
'l~o]1,tieră, a :fost oonldlllmTllat.l!a 5:rllli temll1iÎ'tH; 
Pra'nlZ Fiizes.o;y, ,a'ut:ol'ul ~)t'i,neirl(al ,all a'iiairerii 'rl,c 
:pion:aj, l'a 1111 'an ,t.(?!ITl'T1itn.; lut \Vrbn:v, ~(·retJll.r· 
~1mlmla 1 la !j luoli t1"lmm,j t,a :,~n'n~~i.on;l'1·1111d(> ha'n
,il Şt.Irit,nc]' 'il. fost!'l('m dlim .r;a,n.zn. 

Com:h'umm llţ,ii ,[l'U II'fmlllll ~la tI-a r€l(\UJ~~_ .-,. .. . .,.,.. 
Preşedintele brazilor din Franfa 

Ce] ma,l hiÎtt.râ'll hrad !li'n }~r~nţa li fost. cnl'l'at 
a pa;mf~m zii1cle treru te tn Sa-ljne!'> (.Tura). 

A a,'1l1i loc - i'lt\l'i.e "lAn '\fat.in'· - n ,(,el'(1J11(l-! 
lÎe ufieia'lă. PeontrlJl a fi Ţ)1'cşodi,ntde hr<1?Jil.w . 
1[11 Fr.a:nt.a, tre1mia ,,,ii ÎlntmlmCai~1('ă in'''Ili;,i,rÎ Îmtrin-: 

l~.l\'ih' l8.x',crtliffillale, penf:rm'ă tczaru.n.tl )1(;t.'lfl'U. fo-.I 
'astal} cRe l(".G!mlpll'lle (l]:n nllllueroa"e ,vodOlllhE'. tTh,i-' 

Federatiunea Societătilor de Sport 
din România. 

n3!m,)i<mllti'll' nati0.J111:le, ifle 
n./llll1il'c"lI,rik: ]1t'1l',tr.ll C'1q~ A. 
(',ar'o~, \'OI'W\"('Iil lop la HI':l/';"l)/\' 

Y :ulea Cot,ăWl, , 

atl~ti",ml!H3 şi 
R, R IPrim'ipc!e 
~l!' $tadjmlld ~Li.n 

.( l/lIl;!'1l11i>U1"m,(, 'pe>.n t j'lll'l1Ipa A, S. H. ,Priln .. + 
]wlil;1 ('a t',lwlIl' llI\f'.'l IOf' ·i,n zilele rle 25-2li T u
lie, i'a r (,W!lIIpiOILH't(>!P ,nH,\ Inllllile în zi I('le ,(le 28-21) 
hJlli,e In:), ~ 

l' 1'<"..gJ>l1'lIl111 ppntl'l1 :1111 hf'l l' ('1)]1('[1,1' "'11'r 1 ,t"b .fi 
:d'pătlllt di'l] Il l'mii hHU'c1e 'Pl'o\..K,: 

CUJln A. S. R. Principele ('arol 25-21] [/Ilie 
lri28, drţinrl.fol' Fnil·{'/·,'.:ilafeG Clu): 

1. 100m, pht. 2. ATllIl('l!Wea f(lrel1tăţ<,i. 3. S.t1<t 
!jn 11l'11g~ume fiîr:l llI\'Îlnt, 4. 200 qn, phtt. ă, A,l'un
Pl!.I"f'1l d'if'("ul.ui, 6. Ralt. ,i,niillţ,ittn.o fill'ă lI!yâ'llt.. 7, 400 
metri pl'at. R, 110 IHl. 'g'irt'lChJ,l'i. 9, Anmlra'reJ!. BU

,lit.ol. 10.1000 Jll.rotl'l111a't" lI. Halt lung-t\tll'cl, 12, 
400 !llet.l'i gal],flm·i. 13. ROO m('ki :pht, 14, Sah 
înli:lţ.i:me. 1 ă, !'iono m, :plarr. 16. Salt ,eu prăjina. 
17, ,Şt:afpha 4Xl00 metri, IR. Tl'i'plll ,s,ah, 1!"1. ;\
nNll(~al'Oa t'i<J'(~:lin 11111 l, 

('rlmpiol/olf'/(' noţionrde 2R-2D Julit> 1;12.9. 

Ax·elenşi ')1"11 h('. l1lClan l'g-îrll,rl!tl·se Ş t af eta o lin nI-
pi('ii, 

('ol1r7iţi-Ulli. 

('~nl,l iti 11 n i l{, S'H.n.t ~1('(>lnn'i i '!lt.l11lt 1'11 iiJtIlfll\lr1011 ă 
Pf)fJl("l11~n.t"ni I~,. • 

l)oatp hrapa,dC1 la. rOIJI('IWS ()l'i·('(' nnem'lwll ·11-

1':],].( j'tl:illirl 1l!1{IÎ g'1'Jl.pă J'i "porti re> l1Ifi,llată la FS:-:R. 
ln",C'xiel'ilre"e> yor fll~'e pf'n tmt fiee.al'(l {'On10l]Jl1~ 

:-.epa,J·,nt .~i Î'1W])j'(>u,n,ă ·<;11 taxele "e \'nl' ÎIN1,l'J1lta el i
l·~t la HWl<';:O\' pe aictr,(I"a; ('olllitehlln.i flogjllna'l 
(St'JlairIia 1Ti,r~('hol' 2:î) {'el 'mai tÎll'zill Ipil,na Î!11 
1~f:l1l'fl zilei {]il HI T ulle .a. ('. Tm·,wricrile n;f,in"o
tite ,(11' t,axe >illll ~(:i. .. ite Idlllpă ÎJwhi,nel'('a În'''!!'1'ler.i-
101' 1111 ~0 W)T lua în ron;:.ild't'N!JI'(>. 

T,axa de 'Î,lls(',J'iol'c: Lci 2;'. ']H'Ill iim pnnid, .,;,i 
pe1'soWllă, Lei 100 'pon:tnu Ştlllf.ctiL 

La fo.llJmpionMe ('.Îl!:;otig-ătMul fj~"ă1"1tiN}]1fmll'.'" 
"a l)l1l rt'll 'titJlll ,rll' "CHlfl1Ipi')1l1 al R'~mfI.l1Iiei" ,p0 
:m n 1 1 \12:1, i n.l' a.l iooi]"n şi al trei I(,il vor 'PrÎ mi 
pt"t1mii (.pl<luhet,C') ofol",itc 1C1e rSSR. 

In:;:fiintare. 
T n1a,I'l1t-e .d.e .mru,,{i ona fi. 7.i1111 l-a \'1()f Hlvea. ,lele 

proha. ,din 1 OOmetl'i rlOla:t fll,irnl!illlăl'L ~w1t î'llă.ltl~
mEI fl{,I'a 'll!\'i'unt, ]10 :m. grl1i(JUl'l elimin,ii'l'i, 'll,n1HliC;a,
rell ,<"i(jr>anulini, 400 'lll. pla,t elinHin,ih,q, 4XIOOI11l. 
::.taft'ha .elimil1uri. Zino, Il-a 200 m. ~)1alt, 1\'1ÎImi'nări 
R~dt l:UITlglillne fără M'iwt, 400 met.ri ,g'a'l~duri o1.i
mÎ1Jă,ri, Şt·mfe.t,a dlimlpj\r'ă 'CIl imi,niiri. .. 

Dl1piî mu.<;ii OJ'11 4, ziua I-a,; 100 Imotd Iplwt, 
AnunoaJroa. ~,r{m,tălt<'lii 800 '111. Ipllat, !i':a'ltînii}ţime 
cu 3l\·Îlnt., 110 'metri ~a~clul'i, 400 i!1l{>,f,)'i !plat. A
J1llnl('area ""1lliţ.ei. TJ'ipllll ,sl1Ih, .Ştarfeta 4X100 'm. 

ZLUIlL TT~Il; 200 m. IpllM, R-llHt bl'llg-ime eu ll)

"iilnt, ]000 -ro ~1i1ll;t, Anullfoare:a 'C}j,:'1('1l1ni. 400 metri 
gfrrn1m~i. Salt ,"',n pl'llj inu. 5000 metri pl!a·t, Şta
f('f.l1 o1.i.m:pid, 200X200X400X800 Imetri, 

.so\(~iet.ăt,i1e ,sll'Ilt. ,1"Ulg,al1e .a: ne :aln~l,nt.a 'el in It.j.n~p 
'll'llimiil'ul ,';li dll't'lîf'lo"i'l'ci ·atllf,tilor" -îil11C',ă (lin zina 
inlS("'icrei 'Pontl'll a ne p\lltea !îll1g:riji de looni'Jlte, 

.Ra<wetlH' l"f1~i()n~l: Prttş.e:cT. oomiif. rr-g.' 
Lo'("Ot. (."s) 8nbin JfNh1l1111 (,"8) dr. RiUrI" 

Pw~O(1j.nt('le f'mni.~il'i ('p'n'i.,9Ile ide la:tleţi: 
("l;» (il'. (111l'fU'ogf('((. 

Ils ..,.. .. 
_ t 

va .·$s ........ 

Intunecata istorie a unui criminal 

Zial'l~l ,.r ~H'l\t i·a·' (1 lin jh):'1l"Jv'a ~1{1Vf'steşt.e i>1t.o

[m11 Ipl'{'..'Iiidon't 13.'1 hnazilol' .s'la năsrlllt în ~)ÎÎidl1'rea. 
Irla .TOllX, in apJ"(~pierea unUl ·C()Tlt.nL f.,res~al 
m~Xlrtamt, SllilimdsJdlu-J,l1ra, şi arolo 'fl tmlll'l'it. I 

I:mp.ejealbi1me:ntc ·d,/-ept., svelt în înălţ~mea lLd 
le 60 Illl>otlri, de OWll-,"et~q.[e l'i]llenrlilfl'l În t,(lt t.i.lll
'nI exi,;d€l11tei sale ,de ,~r .. rQximativ aoo ani, oI el'a 

l'ÎIa ullorr:l'rme ~lalll [LI' fi fo~t ~iin'!u·.~it.e dA \111 
r hi,'jar, un lI1o~n('lalg ,JieoQ ÎlJllfăţ.işllIre hlll'llidă :;:i c.o;u
: 'l'uzătoa.l"f' ... 
! 1 n C'Îlt,(lWI. pÎ'"nit.ndîn \r,)S1(~\'a ':;,i 1111 j)l'ellj.llW 

! nno.r l'n"e păra$ite,de-o yreme 00 ,dE"i'efl!!wrean ('al ,d,Hne d~ {~1Tll('n.i •• Î'll\'ă~it,~ ,ru gr,~j,eşi :u('i,~e ÎI~ 'a
I -cela'i;\ dlllP, 11l~'1'1Il'l ean faeGau ~a fOC hanl'lll':l,,""a a
I pel:u; l1l'<'ig-a~. 

l'c,c1nic de acest -titlu. 

<"'~1'tn, 111ti:rncle rlnnă,ri de 'pîl!rlul1Î I~l Irl'liIC111'l'ii 
'e ill(~~t 11!'i,Tl{'ipe al rodr.ilor !1l!TI.~i fil'lt1edin ~11-
inei>, ,ai (··~roi tiiÎetxwi i~an ~'\lIrtat uri!fll';:-Ililui ul
ilnC~{\ f:i)1[lJsnnrri lll(l l1Io(>,i 11l11Orti prea !'I1K'Ct(', T<aa
e .antmitfiţile Iforo",t:,l]e el1au ,de fw(ă il!! 'llicl"a,,,t'ă 
EJI'cmonl(1, D1Lpă !lN1 1'0111'1111.1 !itI sf:"ll'şi f'lll \1 i bătl'~' 
1l!ni ('O'j):1:(':. "'1JIllat ,de ditl'{\ 8();('.. ('OI·1l1Î1rti'I{)l' rÎ1illil

.rfi,;,ti rl ~n Sa1 inel", :t1("g01'cJa ~ne\X"wrnhl)j la fost 
llUll(i1!ii yes,c.{) rhn t ... ;mhe, 

Politia a. fll.c:l1t ('C"l''('€'.tărl Jla.da1'l1,l('>O ,pihJiî, ,I'C i1l
tr'o zi hi 1'j ~W111 Kmll al'nJf a fo;<t iPl'illli< in ,fLI'A'
rallt 1fI.e li"?if. 

I'~l II ,nIă('tlll'i~it d'i ~t \lIl'i'6~ (lLll m,rii lJo("ntrll "iata 
o ~r'amă d,(· fllUllL'ni ,.'·a:l·j ~unt fătl1J'nifll ,şi în
~aIă". !\ afi/'mat ('i! \'i('li1Jl~'1e ~Hle an fn.,,,t - el 
·nll-.;i ncllt.[;(' bi'lle H11l1j'Hte -- :~;1 ,"'-1111 :in: înl1'e :ll'.('-

A 
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"tefi o ~îllgul'ă femee, o ţig-an(,ll, .pen,t'l'llleă aK~ea
stă ti~:lT1lCă îl în'701a nl.'lj mn.lt flc,ritt altii, 

Pentrll a-şi ,uPjr1e viotimele, Kalmarmf 'mer
,!,;ea Ln târgn:rile de ca.i, wl1lducea cu sine pe cei 
("c \'oi'au f'.ă-i <,wmpe.re !clllul şi-i, omora cu lovi
turi de :f'Îocan. Apoi nrlllThOiJlOl't.a ca.d'!livrsle, îml\'ă
litc şi ].egl1te, ,î:n pi\"nitdc C'lt..e;olo.l' Ţlărăsi.te şi le 
în.gropa. 

K':1Dl1ill'off O lin om foarte Il"eligios .şi în fie" 
caT~d'imi''11('aţă '~e rhl'l'ea h!: hiL';eTid'i şi ."0() rugil 
hUl Dumnezeu·. ~ 

Când a ;fo..,t ~~,I'E:\"tllt s~, l'ugadi'nai'ntell cbilp'U
lui unul îngor, liilllJ!H <,ad<l\'l'nll Il.nei viet.ilme. El 
<el~,d{' <'fi Tt'ihu'lIa 1 nI il va aK'hi bl şi a dW'lal'rnt ('ă 
v(\e~tc .,ă in tre î otr'o mâl1ăsti re. 

;'-- .n 

INFORMAŢIUNI. 

- .. 1j"fr1m ('II pliin'/'('. dJ simJlflfif'ld prr'fowl' 
OI!. !'drps('11 dphl ticr'"l , .. lff);,~f' ~'ir()lIrrP din 
lrwnli.f,rlr'. (rc!lIofmfn(t> 7ml'if(J/1 la '"npl'l'n ROfllfÎ· 
liit' din Hllr'lIl'rHti .. ,,·rl hofiirîf .~ii n('(f 1//1 NIII('('rf 

Jind r n zi urI 'rI r. 'f) IlIl i,' (/. ('. 10 P alrd III e /Il/II J'(/ 1, 
di!! .1rod. PIII/rint! (1I'/irl'IIi ('(/1'(' ('Il1lo'r,~I(' În d('f/.
;lIn,~ rf,lIlZi(I.~mlll ('('lni ('a/,r (1 ("()lIdIiR al/îti" (mi 
~()l'Id (1('[fI lir('('/(' din" 1mr7. frlRrînrl o l i1'('(1 f/'I/-
11!f)flSri Îlllfll'('sir (/.~IIPI·(I ('€lor mIIi prd('nti(j:;:Î rri
(ir'/ IIII/<i('(/I;, l'O !Jfll'liti!1fl r!p siqlll' la mr/!'('/p 

('f}1/Nr( !ii' NI/'t' iIl7'i'1/7 'âi'H/ărf't fiI .,1 nul II I il i 'il 
1'(/ dfl În zillfl. flll 1/1l (f/fii, 1'1','(11/ fo('urilo r ('.'de a-

I '"":" ~:~ C':I~; ,,:,"' ,:.: c:::: ,,1 n ",t", .e ~n m, 1 .. -
za llflni {'HVlUwi. {'a.]'i rlo\"e'dl"sc, că ·{'hioRC~n"ii ,doh 
ga,l'ă !nH înt,eleg 111'C'l lIIl uml~a. (l~'ltfr lX'lal1ato k1"a 
mtmini~t,l',atia zi-a,rulni nnstnu, ,!"îI '"atj",faldi. !mgw
j,a.ment('[e lor I('[ll,i le illll\pnn ohllgaţ,ila )(le-:1I Idol\
f,l.('{' tell.tte ~azetele ,de..opottl"\i,\'ă. 

Ac-1t,fe1 ,:r'l'thl1illla, A r,ij(luJn i" {OU tOUlt,[J I(,.a "e p;ă
,,('a {kr~oz i ta t.ă !>a el! i eo,.e, n na fost '\'.1'llld'1l tii, f1 .,.10-
"ită Î'ntr'nn {'ol-ţ ,fiIub un t{'l\lnlr ,de zil,trc flfll'oinc, -
1111 €J~a '(b.tă ']1,!f('i I('h ia r '(lupă ill)zi",te-l)oţel-e pnhli· 
('u,l.u;' 

T,nt~h>a a-nt.()'l'itătile să tohh'c'Zc 'llI"tJfcl,de (~l}1'ăz
n;t'ii. In '(l<lZul m'0r~ta ne vom \'(>ldt>,fI sili·t-i~ă llipil
l'iJ!m noi ~i ,l;l'eia {'lan in~1OOC II'RlltUl1a românew.";ci 
-- j']lt(l'es('lo ci. .. 

-- Un g-rllp de studenti din orasul nDstru nu 
[U(l t injt:ativa unei întinse .prDpagande -cultu rale 
la sai·e. In acest scop se va COI1.'\titui o societate 
cultllrală, care va face :apel la oPinia publică şi 
Ia autorităţi ,pentru ai-se da sprijinul necesar. 

Pe oare îl merită - si îl vor' avea - credem 
noi. 

* 
x Pmf{'"on ră de li'mha llllaghim'ă, 8'a,1' lln.~aja 

pe ti m:pu.1 yal'amţei ~la flllTnil icromÎlnE"lh'l('ă .J~ ~ii 
2 COI,ili, ew;ntnall l'a d1ulllă Irle eompanie. 

x Insiruetoarăde limba maghiară s'ar an
l?:aja pentru t1mptll vaaantei la faM'lie romana • 
lângă C((p':j, În s\:,hîmbul viptu(ui. - Adresa: bir. 
de anunturi W AUNGBR. 

.. 
x PE TeRASA CAFENELEI ORĂSEN~ŞTI tn 

fiecare scară ~îHtă Ilillzjca C(mdl,lS.ă Q.c renumitul 
ZoHan Dtl!dlPS Korosi. - In.g:hetată, cafea. mândi.rt 
reci. - Sef1VidJ.u prompt. - Proprieta.fiii T(MTlâni 
road spriJil1ul PllbUculUi românesc. 

~ ....................... ... 
Indurerate familii: Simu, Moşescu, Miro· 

nescn aduc la cunoştinţă Încetarea dinviată 
In ziua de 27 Iunie ora 5 jum~tate d. a. a 
iuhitului lor tată, socru, bunic, frate şi 
străbunic 

ION SIMU 
tnvătător penSionar 

fn vrllstă de 79 ani. Inmormftnhnea va 
avea loc In zlua de 29 Iunie, Vineri, ora 
4 d. 8. €.otteg-iul funebru va porni din 
strada Nicu filipescu No. 10 la cimitirul 
de sus. Această tine loc de orice altă 
fnvitatie. 

is ............... z .................. nr .. ..... 

Rer/(u'!ol' responsabil: IOAN lJIJlITHII'. 
(''''1'<111''11: XICl1LY. 
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Pag.4. "TIW3CNA ARADUU'!" 

_ !e:::~Ll d~pt~:~~;. _ Rlmiaiii5mi~ii15oioii~al~iimiaiiI5Riiit 
~:ind~~I;l.'·~;~,;;:I1~il1..c: (01l<nrs1I! [I;"",!,; I m Piata Ştefan cel Mare (lângă Oir. Reg. eFR.) II 

DujoJsa şi Oil1CilCa'Ca traRl'uic:\ n"e,nei ~~fO·~ C:.',· I-rc-US.... ,B';·. E.··; L,,··.. L'.·· ft·.f<J·~.,:,'I.··"'·~··., 2181 Mimi, clllOtiollcază P;lJl~l la lacrlmc, t'el11e'a ~ln- fi'-' . . . ~ 
~raşa {ill ;.;nf!('Itllt phn ('U iu,l,ÎTe O,m.· >l{' ofill~',;,t-a în 
cea mai cruu~l boaHl, es.te una dintre> cele mai în-
dnioşctoare fiinte ce a,parepc s.::ena. Teatrul din 
Arad n1 1'\~11rezenta opOl'a ~,H"ellla;· .. J"i :-,oal'lt ro-!! . &s~ăzi şi în fiec&pe seapii, Inapi i! ; 
luI titular fiind susfnut de c,ltre t1i:;ab.~!a Sân- ~ ~ ~ 
dor. ~ :: peppezen:tan:~ii de Gală..:: 61 . 

- ... ~ iii!:..:.: . 
• />- ~...~.?iVJII ~". , 

Amor s\ lumea - sunt la tel de batrall~, 10t ~':1 6! 
[lş::t şi veselia, care radiazr\ :piesa .. A1illor, alentul iă r.:,~ 
·fina:n~·i:H" •. ):l<,gatii în f'itu,ati i ("'ullil'o"i pre:,arii ,. ~ xt i 

cu sp1ntc hne. ~ ~ .... " . ~ ~ 
"Dezcrtorul" atraR'c lumea. Atractia cea mare I ~,.) ~ 

- o prezintă. aparitia lUi lu:lu Bar)ci in rolul titular. 1 !9 OI 
Opereta lUi Str:lUs: "Adio, bur];{cie" va fa':lc ~ i It I di b t 1 OI 

deli-eiul s.pectatorilor i'eatrll1ui de varrt. Dut11inC2ii !EI 'il a e n.U:D:'J.ex-e a. esa n aga u pPOgP&ID. GI 
îll maencll. PrcţUi1~; pCTJulare. Distribu'tia e:':';l- I I€t Joi, Sâmbătă Duminică şi sărbltori MATINEE la ora 4 d. m. ei 
lentă. I 19 . OI 
~. _______ ._m ___ ._'.F_~ ___ ~~~!im!mmm!mm~m~~mmm~mm~!~2mmmmm!m~!imm~ 

Industria 'ellnă IIrădana ! ~" ••••• ulI •••• Il"iOI •••••• R •••••••••• 1 
.. "'1 Societate anonima s. a.,.. ::. =. Industr'I8 de Urei d, n Arad S. PlAI =. rm:IBl:ltrPm-a·ii:ljeM .. liillf _=u ..... '_ .. __ 1I! 
J .-,. Filaturi de bumb2c '.. • II r 1 

• :~ Tesetorie de bumbac;.:" : Irad, Bul. Regele Ferdinand 1. .r, 22. : S U 
!:.: Ilbit"ră :.' yronsălorie ". i, .• " k I Ul R 1 
_. .. u!-," !II : Fabricate şi Artico]o nOAstre: UleI· : lW . 

ADRESA TELEORAFICA : TEXT 1 LA R A 0.1 . uri ngetale, uleiurl mi neralt'i. tnrte • 
• de ulelu, poit'oI, lustm (fh'uis), • 

Telefo. 158_ Telefon 158.: tOl'oto, unSOare de tn\Sul'ă, benzin : • 

I & T W""". : Specialitatea noastră: UlEm PENTRU :y;~'.:.: 
.................... "'" .... ~~ 5:: PODELE. - IUti pentru geamuri. ::: 
I S • Telegram •••• Telefon 135 • 

1 !}~!.D!!~~~!~i~~~ N~~(~~~ 1 ~::::::::~:~::::~ 
i C('!\ mal mare intreprindere fOT('S- ! 

• 

tieră din România, at:lt lemn!" esente •• 
.. ,. tarI, cat şI ese,nte moi. }'el'estrale 

I ' cu ahuri în Halns}· Ferl'stTliu. Sntu· i 
mare·l:'erestrău şi lIo1110l'Gd-CDlmlm. i 

i Exploalări de păd~ri i~ t~ale regiunile i 
:: Transllv3met. :: : .••......... ~ ................ ~ 

o BfIGARE! Rugăm pe onor. Cetitort 
că in t'Jate ocot<:iilAJ Otunpărări se re
feTe la anufltu'rile publicate ~ cUlte 'În 

"TRIBUNĂ ARADULUI.'~ 

TTTTTT •• TTTTTTTTTT 

SE PRiMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

~,Tribuna Aradului" 
A R A D, STR.' ROMÂNULUI 1/ A. 

--------------- I #!§~~~"f~~~llţ~~~M~~*~ 

"ARAU DAIN" A-;;-I "BANCA-CENTRALĂ" " 
soc. comercială şi industrială pe acţiuni 
Arad, Bule Rea. Ferdinand 1. No.24 

in case proprii. 

NOI Telefon 304, No. Telefon 304. 

Cap, sociefar deplin vărsat l 7. 500, 000 

B:: pentru Industrie şi Comerţ s. A. CLUJ :: 

I 
~~ iJ, 
~~~~~ 
ţ4.!; 

f:; I 
$)) 
,<- i' 

Bancă auforizată de a face operaţii de devize. 
Caplta.lul de acţli II Fo:ndupl de pezeXllv iL 

L 60,000.000 depI. vAp.. Lei 16,000.000 

CEA. MAI MARE BANCĂ ARDELEANĂ! 

Sucursala: A RAD 
BUL. REG. FERDINAND Nr.29 
(IN CASELE PROPRII) 

.. ~ Ire O magazie proprie cu capacitate 500-100 vagoane. I 
an: 5 d ilMt!!:.iWlf_IL~i9M!'fE"3 ~.~;.. Telefon Ho, 860 şi 330. Telefon NI. 860 şi 330. 
Se ocuoă cu tot felul de afaceri J:!~ 
comerciale şi bancare. - Are În k~l Se ocupa cu lot felul de operatii de banca, Hnansează fntreprinderi comerciale şi 
permanentă În depozitele proprii' ~ •. ~ industriale, desface în mare tot felul de mătîuri; face afaceri de import-
Coloniale. textile, spirt S, i spirtuoase 1lI.' ~~ export fn mare, .~ă ~avansurj ~e ~ălîuri, pe cari le înm~g-azineaz~ în 

111 ~ • depozitele proPTl1. €umpără ŞI vmde valute şi face operatu ee. devize. 
~ ~lfIii!IEîA!2 tGai.\;l:~,~~~ ~ I ~.'~:.'., Primeşte depozile spre fructifica re. pentru cari pe lângă, că oferă o garanţIe a1J~o-
~.-.',. . ~.~~ ~ ~* lută, plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 -6V2 ,Slo) plătmd 
., ~ fi 1 t~,' îa nlus din al său ~! impozitul câtre stat. 
~, Banca Cenlrala din ~Iuj a înfnntat cea mai m~re şi mo~ernă fabrică de ~ârm~ 

I ~ I şi cuie şi de sticlă întreagă Româma· Mare ŞI multe alte întrepnnden 
~~ indusbial>! şi comerci~le. . . .. . 
t;'~ ar, SuCus·de: în Arad, Alba luha, Blstnţa,. Haţeg, Qr~dea.mare, SIbIU ŞI Turda 

., d' ~} I şi va mai ,inmnţa în Timîşoa.ra Şi Braşov ŞI 10 toate tientrele comeI-
t~f~caJ e, .. Rerl. ~ Ullli~ umu l!',i ciale de dIncoace de ~arpatl. 

t~rl pe mărfuri in gaj. ~ t . - u •• • , •. ___ 

& Lti ca mi ··A i:~~~!I~IS~-=: ---------------'. ". 
;ripo«:rafi. "CONCORDIA" Ard..' 
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