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Anul 1. AHAD, Joi 26 Iulie 1923. Nrul 46 

ABONAMENTUL: • • Pe un an 

Pe jum. an 

pe 3 luni 

Lunar • • 

300 Lef 

160 Lei 

85 Lei 

30 lei rl Ulla ra U UI 
REDA CŢI A ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

str. Românului 1/_ 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi a 

Agenţiile de publicitate. TELEFON No. 750. 

Falimentul democratiei. , 
In firea poporului nostru e.'o\to Ibnnătatea ŞI 

nizuinţ.a 8'Pre bine .. Hă&Crtle(' înrre OriC'ntşj 
APllS, el tl .absorbit Irn sine mult mi~tici~m })rÎ
miri\' şi 11111 flll it.al'. l'e-<şi a!'!:' lea~ăIlt11 .în5pre Hă-
1'Jh'jt şi f'mf!etul S:;11 ~rlu.s din Apllsnri cu ţări la
tjne şi 110hile ~',a îrmlJihat. cu o omellca!'('1l g'en('I'O

si tate fii milă Înl!111I'rwatil. Ţle ,Nlrc i-o in"pil'au 
'J1;1Illimtllrile sălbatice pe care trăia trai ane
V01OO. 

Este -poat.e cel mai frulIlo,"" ~[)fl(lt J)",)pl11a1' În
Jlii~('nt, aeela .(:Hrc ;În legiuirile "ale nu {'1111Oa.ţ'te 
o~âlH1iti b moartc. nici nu arc porlljl'ile hal'('il
nire ale natiunilor !~mpl'ejl1lnit.oare, 

Esti' u"~()r !de Înteles .rii În Jl{)J)()I'ul a('e"ta, ~u 
fi încnltit JlIIulte idei g'cnP1'U'"e 'dad şi nu a.pljK'atf' 
(laI' teoriz.ate ;şi susţinute d~ fanatici. 

nal' nu lllllll:li firea îm.:;.,;,i: 5rmpl'f'jnl'at'j "j)f'
'ciij,('e ln'Că ·au contrjhuit la' dc~\'oltal'ea i<imt:uhl1i 
generos la noi. 

Tn tara. vcche, un pqpOl' ulIlilit (k· {,oJ'Y()a.fl~ şi 
nnslujba. cÎoco·jIlT.lci, pri\'ea eu mult .dor la () lu-
4Jlillă I(le î·Jl\'iere.,. Un pământ. :fertil, dar ('are 

.,11lJ t.roa mhi i caRt('lalţilor fcnida li. 'PC cari i-;lllJ 
anl:t işi noi, germina ~minţ.('le ,!l')l'illtc!o!' .d(l ]i
b('rare ~ială. 

T.a TI"i. flll~,n~':;l1 ii 'ee l1e "'lIg'J'IlJll:lH :;<i 11(> :ill
pui an, - llefii('Rlll1 af/ânc-ta'fl\lţ.Î, l'f'.lbi .ai ţ!'lrei, 

'-'('a~ a,ştepta.'m {lf\Sf('atni~area, li'i>nfril ~ rilJ-e-1Heg-ă- . 
teatn fl'umoa~ cântoco .de osan.alc. 

Aşa 00 e,."Jplkă (l'e't'e noi. ne OJ'Îent.alll "l~l'e 
-o <lemocraţie largă, Ţleoea'l'c o ,dorE'an:1 lfIin alm:'\11-
idouă t,aher{']c ale neamllhli. ea o Rin'a'ură ('tnllll
('ipare pooihi]â, - şi ca manif{':"taţÎll~1C ~llf]C't(>:t-
-~li ITDai p'otlri\'ită Jiriişi 1!1Spil'atiunilol' nna~t.re, 

Tntlrerl1'pcre.a 1:n'1l1wă ŢIe oore I'ăzboilll, inter
calaI, în (lvoluÎia 'lwI'malîl, a ,produ~-o pe toate te-

Pilda fiului risipitor. 
S. MEHEDINTI. 

'A rătăci e omenesc lucru; 
dar cel rătăcit, să nu peardă 

. nădejdea că poate fi Îndt,-

rare şi pentru ~1. . / 
v 

Grila cea mare a lui lstts era ridkarca celor 
llevoiaşi, Ulrn:'liţi şi ditilnetuiţi. El Se g-ândia în 

,deosebi la semintia evreilor, care S6 credeau, ,.po~ 
por a,'~" şi tPrivleau cu silă spre toate celelalte 
nea.muri, socotindu-lc sPurcate. De câte ori au
'7.eau de ~I1lPără:tia ceru fiilor. işi Închjpuiau că va 
fi un fel de Înwărăfie a evreilor. pcste alte nea' 
muri. 

De aceea, ca Mt-i smulgă din -credinta acea
sta deş.artă, MântuitoTuJ le dă această ,pildă: 

Si-a zi.~: un om avea 'doi ieciori, - Si-a zis 
cel mai tânăr dinei tat:llui srtu: tată, dă-mi 'par
tea Ce mi se ca<dc de avutie; si le-a împărtitlor 
a\\utia. 

·,Si nu dUIPă multe zile, adunând toate. recio-
. fuI cel mai Ul.năr, l'i'a dus într'o tad departe, şi 

<tcolD a ri,sipit 'toată av.utia sa, vietuind· întru 
desmierdări. - Si oheltuiud ei toate, s'a făcut 
foamete mare Într'aQca tară. şi el a Îrr.:ept a duce 
lipsă, - Si merg-ând s'a lipit de unul din locui
torii tărei aceia; şi l-a trimes pe el la tarinele 
sale să iP'aocă 'porcii. Şi daria Sit-Şi satme pânte-

. celc său din rădădnele ce mânca,u porcii; şi ni
meni tnH da J1I i , far venind intru Sine a zis: câţi 

Ziar independent 

1'('Jlllrile. Ii !dj"tl'ut ':;;i aten\iullea 1)j)lJll\~;IJ':j' dela 
ideile {'e-Î (,l'au "'illlp.ni{'l\ 

Hili1biul Il 1'Cl'ut o 'JK)tPIlÎată t'IH'rgie lla\Î.,n,l
Iii, iar lIpo('a de trnll"Îli(.ue reel'lndi () !l.'('PrHiil

illii fort,;i ~lrflett'a~('a: pentiJ'1l a ne Ipiî,,;tra fiinţa. 
,~i a Il{' În('hief!a o iwli\'irlllalitate rtn iei!: <)11](>

genă şi pnt<>rnieă. 

('c'ea{'e <a 111'taIll1'Iar. la lIoi. i\(' illtîtlrl1plă~iîn 
alte tăl'i şjpm('.es1l1 de orientare S!H'e drea.pta a 
Îth!C)lllt in anii l!lH. !'lin,,} extr('m.i>ştÎ. ;o,(H'iali"ti. 
au idf"5E'rtard(·la l)rlf1('Îpiile lor, ('ari ('II'aH t.eorii 
J'e<'i spre a !>€, alăt11ra tl'lnplljlli-ealrl al lJa\iullji 
lor, Şi tragedia llli .rand", era fi inldinl'tie li ('('(':1-

('0 ya ·urma din ce În {'e BlaÎ il('('('ntl1llt, J!l;lj hntă
'rH, -:i :mai !(,oll~tjf>nt: trilll.;,fr)J'III:ll'pa <;lIJlf'tlllll i 
p('j)nl.ar .[jin {'l ('l'a :I";lllt=1t ~pl'e alinare, în patl'ii
t,)1' ('H sgill'«'pn Îf' !';1j Ipatri,)t piină la Îndl1(':lrPH nrj
('ii'l'll'i alt ~ntifr:ent. 

~()ip!'l-"lIal poat.f' _"il .pret,nÎlIl p'l'f'a IIl1llt din 
('re;we e d:ll nil i tor .In Jlui: Olllen~f'.l'U 1 ~i 11 1'ea )111-

tin ('{'pa1-'{' e efe 11H' l' in viatil: ~ellzaţ.i.a (~lipni :.1t' 
f:ltii. Dp lweea 11n 11C atrn~:l!:n filră 1'('.7.('l'I·'P j'l":l''':-:ei 

.pare ,a df'7.ertat (lpla pril)r'ipiil-f' rlp f'ri. in ('aTi 
am fll'C"('l~t ~i pc <':1r.i le illhilll. '\oi 10 "om rdî\<tra 
în tHl'f'I,e fiin!(l "j!l:urî ('iÎ HP!11f>H le \'a {'l'fNtp ial' 
Ima ri ŞI fai'(~Î11 iÎ'U:"!I'l'f',il:llflTlll:Îllfln-]f>il te-nt'illl1 e il 
t"Plor {'al'j ('anta: v('ŞnÎ'C', <1ihllf!,"e mf'I'en "prf' llftni 
limanuri fIe ;ffwid.ri. " 

Până a fim ,·i pril\'i nl rlo:lI' {'il () nf'('(>:<i hlff' ;1 

\'1'; Inii p{l,~theli('(' "{"l'till'i1e :mari ';ii llil~1rij,]llitn;l
re ale o~trenl{)r {'ari vin ,in nUlIJele t~Oll"'('nării 
.şlaonrot:irrÎj.· ,. .frn-tlfjeRrji ~j ac' ('JfflVlol Fdlini rf>
mâl1jsJlIT1lni pe i!(>('fite plai'llJ'i, 

:\n ştim ('~Î.t nw ~1l1tea faee fOi. X Ll ne !Înrloim 
Îni<i1 di \'()j' hinele în1reg' al l1eullllll:ni. Il VUI' f'Î 
Il "t ii'zj , !fi1U' - ('\1 toatE" <j.,:tell -:- mâine pnatf' "ă-l 
înfnptniilsPÎI altii, pe"te ('(>eac('f~ aTJ grn~it <'i.CinE' 
.~tÎe? Pl'ofeti nt1 SlllHţ\'1'i, ,şi i:;.;t()ria are capl'l<'îilf' 
sale ilwalculahile. ff. ti.) 

hfcratori ai lat;t!ul meu sunt llldestulati de p~,ne. 
iar ,e.u pier de foamc. Scula-mă-voÎu şi mă vaiu 
(lw:c la t'<itM \meu şi voiu zice hli: Tată! Gre
şit-am l:a Cer si Înaintea ta şi nu mai sunt vred
nic a mă chema fiUl tău; fă-mă ca pe unul din 
lucrătorii tăi . . 

Şls::ulându-sc a venit la tatăl sau. Iar el, 
încă de deParte fiind, l-a văzut Pe dânsul tatăl 
lui şi i-s'a fă..:ut milă, şi alen;ând a căzut pe gru
mazii lu1, şi I-a sărutat pe el. 

Ş;'a zis Lui feciorul: tată! greşit-am la Cer 
şi înaintea ta, şi nu mai sunt vrednic '<l mă clIe-. 
ma fi 11'1 tău! 

Si a zis tatăl cătr,c slugi.le sale.: aduceti hai-
1I~1 ,cea d:ntâ'a (cea mai bună), şH îmbr~lcati pe 

'cI şi dati inel În mâna lui şi Încăltăminte În pi
cioarele lui. Şi aducând viţe!ul cel hrănit îl jun
ghictî şi mânCând să ne veselim; că fhl! meu ace
sta mort era şj a Înviat; şi pierdut era şi s'a a
fla t, Si-au Început a se veseli. 

Jar fecion1] lui ce,l mai' mare ,era la tarină; 
şi daci! a vqfit si s'a am'oP:at de 'casă; a ntizit 
cânt1'2C şi jocuri· Şi chemând pe unul din servi
teri. l-,a întrCibat: ce sunt acestea? Jar el a zis; 
că fratele tău a venit. şi a junwhiat tată.! tău v f-
telul cel hrănit, ,pentrucă sănătos pe el l-a prfmit. . . 

Si s'a mâniat. Şi nU vrea să între, Iar tatăl 
lui iesind, îI ru.~a PC el. Jar ,el răspunzând, a ziS 
tat;!Iu: său.: iată atâtp.a ani slujesc tie, si lliciQ
dat;! porunca ta n'am dikat şi mie niciod3tă nU 
mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu 

- -- - . . . .. ~ 

Mobilizarea conştiintelor româneşt;. 
- Iad:iş propaganda cultural~! -

. J )'Îre(,\·iUllC:l ('\1ltulraJii (lin IlIillj,.te.J'ld ;'Il1t~
lill' 'ii a I'wlor a î IIt'Qpn t ~!I[ptHmill1i le t re('u t·p 1111 
tUl'll' 11 ,do j1r'''pagulldă c\lltllndă "lI·h (·',nr111N·J'{'.a 
alll! Zf'r1f)I,jp FurlişNWII, 1'IIIW1'("lltll] i"t'H'jlJg't'af 
a f,k lelln. a\'i"iJ1trl {'OTH'ur,~I1J Id III Î l ig-'JIJ':l":-';a m111'Ca~, 
li ~ln(>i !şi (Ilui Şaig'hian!şi Idilli Baltd.ovill. t,oti trei 
dela Teatrul n<!t,jomd din BiH'll'l'eţti, 

:\.'('(>.~t. turneu a aYllt NI tintă arel~· ,'" lIl'l I ne 
frllllt;l:3(' .. ~i ora';'e e,ni n';lll 'jH(',U f,):<t ('Ol"'('T<lk (le 
fon rte Twrp]{' o{,h Î;pe .fle 11]"')11aJ,ra1Nl i~ti (':llltll l'a] i. 

-P('ntrllca aee:-:te tll'l"nee,(h- pJ',)pag~IJ11[1 ,:ii llU 
J'ăflI,Î nu fă rii ('l~Jll. ,li Z, P[ll'l i,;,ean Il a nl'U';\niy,;u; 
în Cf~lrrl1nelD 1>C nmle n tJ'(~'nt. d~'~'părtiimillte ale 
Ai'ill'jatiei "ABtra". 

A.~a în 7 Iulie /îll eUlf!r li 1 llHlIlfe,.;1ali.·j C'lIltll
rale ,la Ziibn R'aupu~ haxp]p rlP'Ipii'l'\1'!:milntrlllui 
.. A~fI·ei" '''Ilb prezid('ntia hal'llj('1l111i pri.mar a] 0-

l'a~llilli ell,dr. Kic-tlidim Cl'Hea. 
Tn 8 Iulie IallYlIt]{)(" în ~i!lllcll fl 

!laJltii Irr'~mî.fP"ta1ie C'ulturală la {'al'O 
parte şi (hllll Iilliu :\Tanin c,;i npjs('(.!ml 
G1wrlei. 

, . 
I nl'pJ'E'~; 0-

.1\1 luat. 
If"""l1 ;tI 

Tn 12 TlIli<', în Careii-mari. în hta unel 
i:l1îiense multimi ,de popor, ,,'a ()l'galljzar Ul1flpil

părtământ al .. AstI'f'Î". Pr~eKlilltB al ,we"tni ,Ic;;
piil'tilmilnt a {Oi't ale$. păr. f:heiJrglte \1'lll'P.'ifll1 rlin 
)Ioftillllkr:j('. Yrf\dni(~l1l .preot ('.all'e a ~nferit a
tîHll fn vremea pl'O('(>o.mlui in c>he,::.tia Hai(llli{l"l~'-. 
g'llluj. 

In 15 a aYllt loc o arflllnare la 1fal'ghita. :\i,'j 
g'l'llpnl ,0(> 'prQpaf!'an!dişti ţUI<:1 {l('~>iirtfi mÎln ~nl 
.. A:::t·l'E'i" deja organizat, ('Il {'~tP\'a zile inainte, 
,~l1,b prezi.dentia r11ni prjmar Bianu, 

l.a 22 Tnlic a lWut.]OC {) <!(luua)'(' la P('l·ie:l. 
~m,de 1;'au luat toate I01ă,flU'l·j}{' pentru ol'g',anizare.a 
de"-'P. "Astl'ei". 

prietenii mei. Jar când ,veni fini Uiti a;.:esta care 
a mâncat avutia ta în ·desfrân~lri, junghie-şi lui 
Yitelul cel hrănit. 

lar elI (tatM) a zis lui: fiule. tu în toată vre.' 
I1IC3. eşti cu mine, şi toate ale m~le, ale tale simt! 
Ci SI) cftdea a ne veseli şi a ne bucura; căci ira· 
tele tău acesta mort era şi a Îlwj,at şi pierdut 

.. era şi s'a aflat". (Luca XV, 11-32). 

ln d01lă vorbe. Întelesul e a,~est.:'l: tu, popor 
evreu, fiindcă rici că te-ai apropiat de adevăr 
mai ÎnaiJlt~ decit pftgânjj. n'ai dreptul sa ceri ca 
seminţiile rtttflcite în credinte deşarte, s~i răimâl1ă 
mai pre jos decât tine. dacă se Îndrcantă*) 

Dar ÎrwăUlfuTa acestei pjide nu e uşor de 
. cilprins de oriCe minte. Dovadă că fiu1 cel mai 

mare e'ra asa de mâniat, Înc.Ît nicÎ nu vrea să 
ilitrc În casă. să-şl \'adă !pe fratde întors din 
rătăcire. - necum să se aşeze larn{lsă cu el. I-su 
pf1rea că e grozav de nedreptătiL 

AdevănJ:! e dic asa iudedt numai OClimenÎÎ ti
neri. Cinc ajunge lnsă să ştie ce insemneaza grija 
de cneştcrea ~opFlor, a~e1a: dă dreptate tatiHui 
care a junghiat vitolui cel gras şi a primit on 
braţele deschise tpe fiul celipocăjt. Pîind'Că aŞa e 

, firea omcneasdl: un părinte, ai cărUi copii sunt 
s~mătoşj. nu se bucură atâta de ':jojciunea ·celor 
tefer1, care îi în~lesel0SC inima .. pe cât Se bucură 

*) Mai ales că evreii Junecaseră şi ei de 'mai mllltc, 
ori. jertfind idolilor, 
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l,a Zalău >li ,Car'cii-mari li tinut ('A,mferjnţE' de
~pre arta r()II~1Iwas('ă eli Tigall·a-.~a.tf111r('a.ş. iar 
artiştii idda Teatrul X at,ional din Bl1~mre:;.ti. !Il 
şi ,dna Şaighian şi di Bal'do"in an ,d('l(·lam:lt. fru-

, moase !j}oezji care au încântat auditorill!1, 

\--~-~--hrfie<'are }ooalit.ate dl Z. Pâc1i.şeanu a lăsat 
1 <lin rpartea nir(.'{'ţ,run~i <!ulturale dite-() ,bibliote-
,~ căakătuită Jin operile eelor mai :de s('rumă serii-

,
,1 tori români. S'au hlat ,rupoi IInăl"uri 'Ca in tfiecare 

comună ,din jurr 'Să se forme.ze e.âte-o ageutură 'pe 
.seama cărora DireotÎ<ll1lea o{'u1turală va tri,mite 

....... dte-o bibliotecă ,poporală. 

Ace.agt.ă eampanie cultmală ,vaoontinua: 

In 2 A!ugust '\'a ruve.a loc o Imllllljtf'egtatie laŞer
.( maşul-mare, iar în 5 Augu-st la Huedin. 

/ 

-~ 

Veniturile realizate în dirferitele oomune la 
lceste manifest.aţii cn1t1l'rale au fogt. Hi!-'ate l(lt"S
oărţămintelor "A>ltrei" 1(1 in oomnnele rft"'pe<'tjye, 

;1pen tru proemare-a de părti, revi-ste, ziart' ete. 

La Itr:tRnirfest.aţia (lrla {'areii-mllri ''li-a ,dat 
('Ionell'r-';1l1 ţii {'ornl lmyf~r,uluj Hlllbi~ rlin Reiuş. 

uca .......... un ' la .. 
Noul regim al şcoalelor. 

Odată eu :"f~ nşi tu 1 an ului şeola r Mi n ii'terul 
j'n$tl'u('ţiunri fHnhlil(>f' a ,făC'ut. eUlImWII,t 'tntn'rnr 

\,c::....Ş<.oajP]."r ,din ţih'ile alilpite dî. În><:C!pând I(~ela Sep
femvne, vm' trNe sub a(~la~ reguli ea $llşcoa1e1e 
I(lil1 v('ehiul regat. 

In pe {',on,stă acest nourBgilm, eine a Jo:;t Îni
ţ.iat,oru1. (',ari snnt {'anzde. rroloaMle lşi (l{\'lavanta
jel-e arli('ării lui, sunt dt,eva dl('Rti111li din a ră
Il"or ,~hit.are, cititorii j'nteresllIti Iil~i pot fare o i,c!pe 
'de-"tnl de dară. 

Indl. (lin anul 191R c-ânid 1.fnntenia era ~nh 
,,' idQminatill germană deşi sp-Iîn'cheia;.--e 3lŞa 'Zl~a 
"-. 'Paee ,dela Bnft,ea. minjl9trul in",.t.ru('ţinnei ,de a

hll1ci. i}ui-1Urul prffie90r llniwrsitar, <lI S. Mebe
;dinti - cunoscut, de altfel pnb\iiculni arăidan ('\1 

ocazia, llnei ooMf'rinţe, tinută annl trecut In Pa
laPul {'ultllwal - a '\'enit la laiŞi - în Mo1doTa
!pent.ru a lucra la refacerea iŞ('lOalelor rliRtrll"<' !rle 
1'un(lali'l!T:1111 aliat.ilM r'llşi. 1{olldo\"ll: lilheră de a-

Imo€'lli cinstiţi, ne Inimă ş1 cu vază în oraş sau ('0-

ruună, dinpărintii -copiilor şi profe-,sori, cu .înda
torirea de-a avea grije de toate nevoile şcoalei. 

Ne aducem, ('u emofiun>c aminte de entUlO.illS
lruJul <m care s'au pus la lucru mol-d()vecnii d()rit.ori 
de,a:da 11ltmină copiilor lor şi ·eâte jl'l't.fc Ide noor(>
Zllt. an a-dus 'pentru ri{ljearea şcoalelor 'pe ('are 
amicii ru~i le devasÎlloseru în modul ('el mai sill
batee. 

,"'-11 tre("ut de atnn('i peste cini('i ani. ~fimllla~a 
IdeI' a moriilor şrolalfe - i.d<-e: rare {le altfel. 
are f()art.e .mu1t.epuncte {le asemănare cu -celebrul 
statut al lui Şaguna pentru biserică. - a prin,.') 
din zi în zi tot mai mult şi papoM11 întel-egând fo" 
losul imediat şi vizjbil al jert.fei lut a incaput 
să repare, să oon~truia9Că şi să Înavut.ea,,,<,ă !7Coala 
UTlne urma sa prilll<,a:>.că lumină {'opii ~i ('()lrii 
cO'pj ilor ] ni. 

Este adeyărat~ ('ă <>n timplll, ş:'au adll'S lillll

mIte regnllltrTwnte după lOare t.rehnia ",il Pllncţioc 

neze moriile. că din sÂJlnl eforiilol' .q'au ale; ('A)" 

mitetele şcollll'e .cwreeon.(j'l1e t(jţ{'e'Prive.~t.e eoono" 
mia şi gospodări'a ş00!llei, ,şi ",tafonl nu şi-a ŢlR-st.rat, 
af'llpra sade('ât r()ntroll1l. llllmirea !şi plata profe
"oriIM. 

Aeest!'l romltet(' ~olarp. compl1c<!{'(l]n un nu
'1:I11r restrÎtng de 'Pălrinti S)i p,·ofe,.ori. a!c:.;e În"ă 
de adunarea generală a tntnrM 'părintilor. în fje. 
('3re an. pent.I'U !lc>o,pC'rirea eheltl1elilor i('e nN'e
sită iÎntretinerea ~oalei eei('o1l'dl1(". fjxpază t.axele 
t"l' tr('blle ~ă plătească fleollre -piîrinte pentru ('0-

pihll ~ăII dUl)ă aW"'ea !'lan veniturile pe care 1p 
a.re. ~('utj'I'~l pe ('ei buni şi 'slir3'ei "au reKhwâJlld 
taxa la .imnăt:lle l"1an .sfert 

A~:t f1ll1((i()11(':17.il' a.proape de rin:ei ani orga
nizatia şcolară ,din wrl1iul re-.gat tinzâlld aneveni 
-lin ee în ,'C Hl7ii al1tonomă.~i (lrE"pf Y011bin1d, a'C('a
!'bl a f08t r-alvarea şl'o11ei pentru ('il. 'llimÎlc 1J11 ,,'Il 

refă<'u l liI:1j repedE' !;ti mai bi ne 'de~â t ea. 

Staf.ul arc prea mu1te ŢIe oaţl, işi 'OllJm alre ohi
'CE'i Hit Sf' !ipllce ,de multe, nil jspri'h'ea nici Ul1a ~I 
am fi ramaF IlHl!til 1'1 (,llle în bezll·a n~tiint-E'i ŞI 
incultul'ei. 

-- tunICi era sleită.şi ",tMlll nil Ţlllt.("a ,fa,pe fată la A~t1i'zi, !!/·:lt;(' ,,'rlltr-,rn1Iri oh:~t('i::1' al 'r'M'?it~ln'l
imensele eheJtneli absolut. nee01loare 'Pentru reface· lui. s'au ril(li-cat, ca"dinpălmânt Imii ,d(> şcoli care 
Il'ea şcal€lor -de toate eategorii1e. A trebuit deci răspânklesc lumină ·peste Itot cuprinsul României, 
ca aoreaf't.a ~rije t':ă nu .fie lll~atli Jlll1llTlai 'Pe ~eama gonind întunericJl re ne amenint,a să ne C11-

Stat,ului, ci t.ot romihllll, :fie di avea sau n'a.vea prindă 
\' i ('J(lpii la ~(·.()ală, iiă 'fnma umărul Ră aj1lte cu t.ot ce Aici in Ardeal Însii, hude ţăranii de.şi "U1lt 
,,' .pntea, l,a gonirea înt.1Lner i<mlui ee se lă"ase ide 4 nl1llt lUa: bo~ati C,l acei dill vechiul regat, ,dar aa 

•• 

ani pest.e şroalele româneşti. . fost Îm-ăJţat,j ca totul să vie dela Rtat, ,S()('.()tim că 
.s:,--------'"'1\f\t.fE'l din initiativa Idlni S. Mehedint,j s',au I 1111 s'a pr(~edat. cn destulă prevedere la î'ntrodn
. înfiintat prilITle!e eforiişcolare, oom!ŢHI'Se ,din oa- ~erea noului regilm,şj trebuia, ere:dem, ră măcar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-să vadă p,e cel boln~vicios căi se Întremează şi 
el. ~ :e fretc lucru: aceluia îi lipsea CCV'd, şi 
j~ tă d0bândc-şte tocmai ceeace-i lipsea. Cum să 

I POT1~IVIRE LA VIATA şCOLARIOR .. 

'w:---·.nu .. se bucure părintîi? 

Se poate întâmpla Ca un copjl vredn4; să a
jungă cine ştie cum între codaş:i. De unde îlla~n
te era podoaba clasei, ca sănătate, curătenie, si
Hntă şi alte îl1Su,ş Lri care-I făceau iubit de 'Profe
sori şi de coleg-i, intr'o bună zi, îl v.ezi apucând 
razna: nu-şi mai caută de muncă, S1Pune necuo/iin
te, e murdar, fără rândutală..· şi se POGrtă aşa, că 
toti il socot Pierdut. - Rare ori se Întâmplă aşa 
ceva, dar tot se J1)Oate întâmpla ... 

~ -

.., , 

Iar fratele cel mare n'/avea nici o Îndreptă
tire să se supere· E întodmai ca şi cIr pilda lu
crătQrilor din vie... Stă.pânul nu scade plata ce
lui care a, venit d.e dimineată; Îi dă tot .dreptul 
lui· Tot aşa, tatăl nu scade cu nimioa dragos
tea pentru fiu'l .ce'! mare Şi harnic, dar a>-.<;ta nu-} 
împie<lecă să se bucure Şi de fiul m<lÎ mi.c care 
s'a Întons din rătăcire. 

Astfel stând lucrul. din pilda asta mai scoa
tem inc.i. O Învă.tătUTă: cel rătăcit să nu-şi piardă 
niciodată nă!dej<lea, - dacă vrea să între în ca
lea adevămlui, măc.ar cât de tfrrziu ... 

!la tă fiul ris~ltor În ce hal aj unsese: mâ nea 
roşcove să!lbat:ce impneună cu porcii.·. Mai j~ 

Dar, dacă !~'îmânta binelUi nu-i moortă in el, 
vinovahrt îşi aduce aminte cum era iubit de toti. 
îmbrăţişat şi I;mdat. Şi ia tă-1 se hotăreş.te: .,Dt: 
azi Înainte, aJm să fiu iarăşi cum am fost! Vreau 
să Întru 'd'n nOU în rândul colegilor mei. Dom
nLlo!e 'profes<>r, vă mărturLsesc ca la un tată tot ce 
am greşit... A:m l'lPU(i şi pări,ntilor mei,,, De-acu
ma m'am hotărît: ştiu că ram cllaUt jos de toL. 
Insă voiu face tot ce-m~ stă în putere. ca să mă 
ridiC iarăş". • 

c 

-niCi că se putea să cadă. Intr'o zi Însă, îŞi adu
nă mintHe în CaJp şi-şi zice: Cât{ 'argaţi 'ai tatălui 
nICU sunt ÎnldCl<;tulati de pâne, iar eu pier de foa
me! Tată, ia,rtă....măl! ... 

In atStfel d,e im~>rejurări. profesorii, ca şi pă
rinţii, lse bw::u'f'tă: :din ,t.oatlă: iri~ma.' Indr~tarea 
-coPilului rătăcit este Q sărbătoare, întocmai Ca şi 
cum ar vedea ve cineva sculându-sc u;ntnc morti. 
Că.ci, ce este gre~la şi păcatu'1· decât cadea spre 
:mQrUnânt? 

. In cfipa aceea, când· amărăciunea i-a c~rins 
st,i\etul şi s'a pocăitva şi Începutînălt~rea lui şi 
(ljunse a fi îombrăicat 'În haina de cinste şi aşezat 
alături cu oamenii de treabă. E &estul adică, să 
lepede cineva sdrenţele (păoatelor) şi să se im
br~e cu haine frumoaSe Gpurtări de laudă), pen
tru ca cel rătăcit să fie îmbră~işat de oamenii 
cillstiti' iar b~erica are şi un os.păt pentru dân
sul: ar~ sfânta cuminecare, - semnul că teste pri
mit jarăş în rând\J'l creştini1or. 

Iar şcolarii care au av,ut totdcaUll'3 purtări 
bune ar dovedi că sunt negri la suflet, dacă nu 
s'ar 'b1JCura de îndreptarea -celor rătăciţi. Fiul 
cel mare care eva bosulnflat, şi nici n1l s'~ arătat 
la ospătUl pentru frateLe Întol'l'; acasă. a dovedit 
că e om cu Înil1lla ing-ustă. căruia i-ar fi p{) !,ut 
mai bine să-i ră:mână frătiomI tot În rătăcire ... 

în zona (lela g>rallÎt-ă, stat·nl tre-buia 'Să faeă () vie 
şi înţt>Jeaptă pJ'Ol,ag-andă pentTu lămurirea p0-

porului .şi ujlltvrnl dat ~elor, trebuia să fie 
mai mare ,decât aC'el dat şcoa1elor <lin vechÎ'll1 .re
gat, lI11rleroi1lit('tell~ şeolare di8'pun de milioane. 

1. D_ 

Criza de guvern 
a Sovietelor ruse . 

Rikoff il va tnlocui pe Lenin 1 -
Se pare că sovietele ruse oonvin-'>e de a nu 

se mai ·putea biZUi ,pe fortele fizice şi mOrale .ale 
lui Lenin s'au dndit la eventualitatea de a tne
hui să-i dea U11 uy-mtaş dictatorului roşu. Fireşte 
candj,daturNe n'au \Î'l--,-"it însai a'OeStea au fost 
toa te ÎnHiturate din diferite motiVe. 

Mai Întâiu TrotZiky,in,di:scutabiJ, omuJ cel 
mai influent d'll'Pă Lenin, eonsulbat fifnd a deda
rat dt prcfer~i munca altor însărcinări, şi de altă 
parte slllstinea că ar f; mai bine Ca un evreu sa 
nu devin{1 'Y;·fu:! g-wvemuluj din Rus-ia pentru a nu 
trezi un curcnt de tantisomitism. 

Din acelL~aşi mot:ve a frr.;t scOS uin cauză şi 
Kmrnencff. Stalin de asemcnea a fost dat de O 
narte 'pentru';:;t e ctlucazial1· In sfârşit într'o şe
e!:ntă a cGlmi~nrilor paporlllllj, slLfrag-iile a,u căzut 
asupra lui Rikoff care ocupă un loc de frunte în 
parti.<J şi a cărui ori~ine curat rusească e Încon
tesvabilă. 

Primirea, Pllberii nu se Va face fară oarecare 
pompă. 

Se provedc o revistă militara:, i1uminatii, dis
tribuţ:e de daruri cu efig-i,a noului preşedinte. 

rntr'a'Ceea fCi~enta fun-ction~a.ză Prin mun.ca 
lui Knmeneff, Sta:lin şi RikO'ff, cari indeplinesc 
functiunHc lui Lenin care era, în acela.ş timp. 
preşedint~ al con"iJiu~ui ICOmisarilor, preşedinte 
alpartrdului comlm:st rUS. şi preşcdi,ntele consi
liului muncii şi al apărării· 

Un ziarist francez I-a vIzitat, nU de mult, pe 
Rikoff. A fost Primit foarte brusc. 

Când 'Ri.k:ol1 a ,ştiut că! vizitator.uI e francez 
a exclamat: . 

- "Nu-m~ ppISăI, S'untetli frnn~ez., american 
.sau turc mi, e perfect indiferent", . 

A continuat aiPoj temperând cu un surâs pu
fna curtuazie: 

- "Voi nu sunteti 'rus şi nu văd pentruce 
tnebue să !ve~ tVnwul ruşilor, pentru a mă între
tine cu d-vO'astră despre lucruri absolut de pri
sos? 

- De prisos? 
De sig:u'r! Ce ne pasă nouă de opinia lumii? 

Noi n'aven1l nevoie de nimeni. Lumea e un lucru 
si RusIa un adt lucru. Rusie, poate să fie destulă 
pcntru ea însăşi, Noi avem ce mânca şi cu ce 
ne îJl1br~lca şi purom să ne H1JtSim cite s.faturile 
voastre şi de mărrfmile voastre de tPri·s'Os cari nu 
aduc în acoa:stă tară de cât germenii demoraI'i
zării si dorinte n esă'l1ătoase". 

DLWăI aCelSte Cill'Vinte RikOilll c.hiamă uşier·tlt 

pentru 'Ca să introducă un alt viz'itator. 
IftI" s"ne -.-.n' ..., 1{ • 

Consolidarea bonurilor de tezaur 
din Italia. 

Mink<;terul de finanve a fost astâzi înştiintat 
te1euafic de că:tne d. Antoniade,Prcşedintele co
mrsiunej pentru consolidarea bonurilor de tezaur 
din :,trăinătate, că în Italia s'~ încePut vui:flCiarea 
bOllurilor de tezaur române depu~e pentru conso
lidare. 

Se ştie că numai bonurHe de tezaur din Ita
lia n u fu:Sffl'~ prezenta te consot: dărei ; ~ d Clei. tn 
foarte s-curt tinllP S(': Vt.1 termina si această Ullbm~ 
operatie c.oJliSoJi<lârxlu-se astfel toate bonurHe 
aflate în străin~tate. . ., . ...... ".$\ ........ ' ... 

Descompunerea armatei roşii. 

BUCURESTI. - .. UniversurI" anunţă din sur~ 
s.ă din Rusia, că armata tS'Ovj,e.tică se g.~te. Îl! 
plină dilSOlutie. Oezertările sunt la. ord'~n~a Zilei 
Şi nell1luHumi'riIe cresc. GUlVernu:l S~letllC f~ce 
sfortari enOT!lJ1e pentru a menţine or<hnea ŞI a 
păstra disciplina în armată. 

."='F.,,~ " ~ r~ 
"';:'- ~, .-' 
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Avansările in rân~uri~e. functionarilor I "Anarhia maghiar~. u 

dela Justitie. , SulJ "titJu.l Je mai ~n's zlaruo~ ,ge~an "Vor. 
! ,"aertz sp-ne un ,d()['ument~lt fU t,! ('O I ,dIn rar(' {>x

,ua in-stall"tele Judecătoreşti din 'Ara;d !S'au fă- i tragctrn ul'mătoarele: 
cut umnătoarele Înaintări.Pe zina de 1 Iulie I "Ungaria est-c sub stwpîmil'ea eli('(1 (liimho:
a. C.: I şi, ~ ban oei ungurihl' ~ari se ,cle~~lI!ptă. r n tl'l~' 

INFORMA ŢIIUNI. 
- CititOt-ii noştri sunl" insi8t~nt, 'ruqaţi să H 

qrăbea:scă cu achitat'ea rrBtartţ~lor d.e o.bonfM1<ent_ 
Lfl caz contrar, ne tlt'dem siliţi să le si.<;tăJm tri 
milc/'ea ziarului, infiintat şi MI.~ţ;nut cu at.â.fefI 
jet-tfe. 

PI~bl-icul nostru trebue să în (eleagă rostul 
w~ui ziar 1'omâ71e~~c in O"ra.,!ul acesta de fnmiieră 
şi si ne d"a tot sprijinul, frăţeşte Şi la tim,p. 

ADMINI8TRAT/A. 
'\o, 

i 

D. Adalbert Sohannen Pe lângă ,acQrdarea ' nln secret.e, I'rdorme agrare ('e ţlrI'VeRoC namal 
titlului de pr~m-director de birou ·a fost avansat pe evreii hoga:ti,d'ar eari ~<;l1nt ~i tră~ in cea 
in dasa de salariZ'are VII, nadatia II. DOTllnii mai bună armonie eu Ifeuldalitatea oonţilor, ro
Eugen Neubrun, Constantin Brăid 00 nu, La'zar formă ce nu se va aplioa nicidda,t,ă, I8fpoi .at.entate 
Andrea. Ion Tucra şi Constantin Mregea, 'cu tit- .contra oo:vcI'saril<1r poli ti'Cj , arrestări .de agenţi ai 
Itil de directori de birQu au fost inaintati în cI. ! "ungurilor cari se !deşteaptă", ee sunt lăsaţi li
VII. gyia:d'atia IL, toti cu serviciul în centrala Tri-,' be<l'l.·. nn(mai ,de<>ât, 'OO.nspirat.iuni făţişe, l]Jat.ronate 
bunaht\Lri• ,de 8U\g, ipentru a da S1Vcrt.j.sment.e, etc. puvernul 

La judecătoria de Ocol au fost înaintati, cu nn:gatr du!c:e <? politică extern.li .?are 'îimpied(l(>ă 
titful de directori de birou, în c!a'sa VIf[. gradatia J Ort'C~ re]iaţmnl n~;mll!a!e cu :-ecJTI1.1. jAşa m~rg Iu
rI-a: Domnii Erclmie TI3ş.că si Arcadie Dres.cher. crurtle In U ngana, ŞI ar vfI o mlnnn~ kl:a'ca toa,te 
!",ri~lofi.ci~lul (Grefier) d. Mihail Oy5rffy a fost acestea nu VQl' Juce,. odata, 'la un. SfaI'şl~ t.raglc. 
Inaintat 111 d. IX, grad. I. "Pentt'll Grlrma111tR e,<;te o lecţJe ·huna S'11l[K'r. 

. n. colonql C. OeorgeSleU comandantul 
cercului de recr·u tare Arad, s'a intors din conce~ 
diu. 

j 

... 

A 'f t t t "d 't ' d' o~ I " Atiţia ~.ă ,prin reven.cliearirea{',ţ.jonare i al'. putea mal os a;vanSa a Ju, cea :onY'\ e ~O . . 1 '.. TU' ,.1 
,- o d d At OPt' , t·tI 1 sern mterN\B (\. naţ,l'unll. n ngana I(}flmn~te {tin ."a Ha • anas,eu ICI asemcnc>a cu I.,U • • 1 ' f ',;, .J 

- Ast.îzi incC1D~ ex.amcmq de abs~)lvfrc a t)e
.-ilo!' ,din seria lI·a a lŞ('Oalei de rontwbilitate, h 
{'ati urmează 60 eleyj. C(m~,isi\lllea eMe preziJată 
tonle dl j"nlSjleetor general I,uea Panl, ddciratnl 

d d ' . t d b' • I "III d II cnntra-IC'O llţla - nn 9plre • erleJlea) 'll'ur ~pre e [recor e Ire.u In c· v ,gra. . ]' t. t"'" Ministendui ,de agri('ultură. .' 
'f1ll'l'ug-el'ca nalnnu, 

rfllaintările acestea. alI fost acordate unor Tată cel mai ilHlll rîî~punlS pe ea re ziarul ,de-
foarte merituoşi şi eXI~mP!lari functionari, cari rmocrat.ic gfTman îl ,(Iă df'!Clal'atiilol' !făt.amice fă-

Examonul este public~i va ,dura mai !TT:ndte 
zile. 

astfel se văd răsplătiţi pentru munca grea ce o . '} 1 1 d D . 1 
desfăşoară pentru obşte, I cnte Zl ee IIwC'uîe :( €o ,'t ,arufvary ,n'lin :""tl'l1 'f e 

I ext{'I'ne al IT ngariei. 
InderlSehi a prOdlts o itm[lrCsie bună fapttll " '$ It" • __ A' '.' 

VÎ11eri. 27 Iulie oliE'le 9,5 -dimin('aţa, &ose~c 
50 eAXlpera tor i din vechiul reg.at, institutori şi 
î 11 ditători. (,'{)lll(hH'ă.tori ai mic'lCării e..oope1'atÎ\'e 

1 , , , 

f f ~.. _. ....... te· $ F - .. ".~ efi avarl!S.lri1e ;au ost primite de un.:t(onari f;"\r<l 
considerare de llationalitate, discern[lmântlll Două trenuri se ciocnesc lângă 
fiind făcut dtllDă vechime şi merit. Craiova. 

riin jllldete. De vrezent se :ţrăSf:'sC la T~m~lş(}~ra. 1 
Se va faee tprimire oficială în gara.. AXI!.d. . J 

luând' p.art.e şi IreŢlrczentanţii autori tătilor. htre 
orele 10 ·şi 12 dimineaţa !'le Tor ţi,nea 001llferillţe Năd{ijduim că Însăsi fUl1ct'otl'arii îşi vor da 

s,cJlma de a(l'~t criteriu -: d'e, r~l<:'jpl{iti~e ya muncii, Numeroşi răniţi. J '('\1 carneter cooperatist, la palat.ul .cultural, unde 
Şi de reCUl1(Xlstcre a merttclor reale fara all1est~~ I 
cuI vre,unei consitleratiuni po')itice, si dt Îsi vor ('HATOYA. - O 'eioruit'ede f.)-Cl1'llrj s'a Sn. 
da sH'ntelc, deplin ca si În trecut, pentru conlSo- ! t:împlat. azi nOflQlt-e Ipe ]a nl'a 1.40 În ,S'tlatia Ră
Bdarea statJl1ui ai cărei slujbaSi devotati sllnt şi cari. N'n a 1i;p~jt. mult ('.a eloC'nirea Rit. ia pl'O)1or. 
treJtJtlc să r,1!mâie. RJ}. t ţjjle re'0C1ltei eat,fbSt.rwo del,a Vinti1eanea, . 

Tor fi prezenţi şi în:vă.ţătorii ·di n j uicl~ .. 
. Vor lua pn'rt.e la primire în gaTă cOIl!(l.urăt.orii 

tuturor unităţilor oooperatlve din oraş, direct.orii 
~('olari, în'vătătorii, elevii L~coa lei de contabili tllte 
şi edu('aţto(\. ooo.perati-stă_ 

! 

....... ţ ... "AI ... "$. .... Daeă a:coastă eMa-s!lrroă nu s)aîntâmrplat, fap-
t,nI se dat"Ol'Bază ,pIi€'zentei .a'e ~1i'rit a mecanieului 
tl'enului accelerat ce venea idin Timil';'Oara ~]ll'e 
Crajo,'a. 

Călătoria Suveranilor la Belgrad. 

Iată cum !S'a ,pl'mhlS ciocn i rea: 
BUCURESTI. - Din sU]1să a.utorizată se co

munică stirea delSpre o a'propiată căIMorie a Re
glnei Maria în Jug:oslavia. M, Sa "~a plc>;'<l după 

'terminarea unei OUf\e· med,jjcalece execută a'C~lm 
fa Sovata, fără la mai trece pe la Sinaia, de-a 
dr.'2!ptul În Jugoslavia. 

Tl'ennl din Tit1T1;lşoara asnierit oIÎntwrz!{'re 
pc care căut.a s'o rfW3iŢH'te Ţlrln viteză maxL'miî, 

,In sta~i.a Rlîcui:f.ăoca manevră trenul .. Id0 
mat1ăNo. 2152. A~e8t tren de marJă {'fa ,pre .. 'l 
hmg şi nu putea face loc acceleratul-uice :\'{,,]H~a 

.-. t1insrre FiUaşi. o ... -.-ca ... ., $$'" "a'rIP 
Trenul de marfă la fost Idesfă'(\ut în donă. 

Atentat impotriva unui tren. 
BUCUREŞTI: - Indivizi necunoscuţi au (t

taca t eri, în aJPf'OpÎerea Râmnicului Sărat, tren!.ll 
accelerat Buc.uresti-Iasi, S'au descărcat m!tÎ 
mu-lte focuri de rev()lver >asupra trenului. fără 
in·să la· răni Pe 'cineva. Trenul şi-a oontinuat drll
mut mai dewrte. S'a d<eOOhi'fs, o anchetă. 

O pal'tedin tren.se găsea 'Pe linie. In t~mpll1 
woesta venea aecelerab1l1 de Ti1mişoara. :Mecani
'CuI trenul'llÎ, -obsarvâ:ntd mişcări la trenl\ll de 
mar:fă, a reuşit.să micşoreze viteza. 

Totu"şi ciocnirea intre amhele locomotive B'a 
eproous. ~mbele l~t,i:ve au fost grav ayariafe. 

,sunt numai câţiva rănitt 
Singură soţia unui domn colonel al cărui ntn. 

me ne sca.Tlă se află grav l'ănit.ă. Dsa a fost in. 
" ..... t ... IIlI.'IIIII .. __ ....... • .. n ..... III% .. • ••• t _ ... ,. ...................... __ ......... t.emată la .9lpital. 

Un banchet al centenarilor. 
LONDRA. - Primarul din Pillhehe (Galles) 

a oferit zilele trecute un ban-chet celor 26 moş
·negi din comuna SIa, cel mai tânăr dinei având 80 
de ani~ iar cei Ima' bătrân, un tă'etor de lemne 
'Care îŞi exercita regulat meseria, trecând de--o 

Când s'a 'ProklU8 ciocnirea 'Pa.9agerij dt>rmeau. 
In timpul cîocnirei (!ăIătQrii au .dizut joo din 

ip·a'tnri. . ' 

Lmediat ce s'au restabilit lucl'111rile 'Călăt.orii 
1 s'au iCObOO"Ît !din tren voind în primul moment,(le 
I f . v l' i Urle sa lnşaze pe mecanic. 
I In urmă, aflântdu-,se 'Că numai prezent.ei ode 

5<pÎ rita allllbil()r mer:a:nÎ{'l I(k]a t.renn 1 a{-eelerat .şi 
,de mamă f'oe idat.orează e\'Îtarea 0ata.strofei \S'a ;fă-sută. •. ~nt o ool{1('tă pent.l'u ei.. '. 

Intre sărbătoriti. d tn1re .cari unii au ajuns Din ('a'uza .r,i(y('nj'rei trentl1 al(>('~lel'at 0& <plef':at 
Un vea<: de existentă, erta şi un profesor de pC1i- .din gara (1rai~wa {,ll () ,întârziere de 06 ()!'e, 
Rie, care făICU' lectii băJetilor in toate Dumimecile, ; D. 1rr.~ni8tru ,8a1""'U, 'care se.afl:a în tremllacee-
timp de 75 ani, fără nici o întrerupere. . j lel"ilt a 8<'ă:pat t.elllfiir. 

! Imediata f()st instituită o a'n0h{'tă lrie dltre 
I (}~1ii: ill~~.orgeneral Ră:dl~l{'o.s(,l1, IdiI'~tor'tl re-

Teatrul de var~. 
- Re~rtOrlul slptimlnfi. -

I glonal J,oonllda Geor,!!,'~n !şI m.~ect"}I-li Hhoor.· 
1 ghiu şi Rllmită ,din Iflireotia 1l:e'neralii (1FR An-
. ('.~~a !l ~tabilit yjnm·ărţ.i'a um11iegat:nhli dE' '801'

,,"]('1U. favorizatul publicului iubitor de artă, M:haLi 
'Setmoczy °pe viitor nu se mai angajeaZă la Arad, 
ci Va trece pe altă scenă unde nu n~ Îndoi.m'va , il. u ..... v ta rat. ...... 
,cuceri tot aşa de mu-lt sirrwa.tWe. . I Pretul hârtiei. 

(şi va lua răimas bun Sâmbătă seara În ope- RUCURccoTf M' :""t d' d t . 
..... M' ,'" • d' I ' t Ly . - Jn"'" erUI e m us ne se re~"" mte muzlca , In care ansu a crela w- . ~ t h'I' ti' h~ t· i d 

l ui chamble kl'uului "OCU1)U cu sai (rea ,prc u UI ar.e. - eoorece 
r 1 • contractul cu fabrkele de hârtie eXPiră la 1 Au-

Pentru aceast~ seară, teatrul din Arad. va I gust. Fabrk:elc cer .majorarea preţulUi la 18 lei 
întruni de sigur ,pe toti admiratorii săi, .pentru a : chF!ogramuI, iar minfsterui e învoit a admite 14 
se dejleeta in JOCUl neuitat ş.i bomt în variatii a lei. Imnând în vedere şi anumite concesii cc-i 
,unuia dintr,e cei mai talentati slu~itori ai artclQr. dispw; a face fabricUor. 

Toti iu.bitorii mişcă'rii eooperatjye .sunt. ru
gaţi a llla ]lIll"te la ronfel'int.e]e Ce;te ,'or ţi.ne ta 
Palatul CulJural. 

• 
- M,linc are loc in Sânt-Ana. 11I'amul biseri

cei {Chirwa'n, Vor fi serbări foarte frumoase daie 
de populara comunei. 

/ 

.. I 

- Rxame1l'ullde lmat,\1ritate a elevilor ,şooalei . ~ I 
de eont,a.hilitate şi ~ucaţie eOdperatistă s'a termi------o . 
nat. 1I.zl. S'au prt:...zentat 26 el.evi "i toţi au cÎÎlpă.ta 
matura. având ('alib:a~ia ..astfel: 10 eminenţi, 1~ j 
f,}art.e buni şi 6 ,buni. o • I '. ' ....... ... - .. , -- I 

- A apărut În editura: ,.Cartea Românea
oscă" Pagini Alese No. lJ5~ BlIichet~era din Floren
ta de V. Alexandri. Preţul lei 2.-, De vânzare 
la rrinc'pa']ele librărIi din ţară, .....-.:-. 

. 
-- GeneralUl italian RicioW Garib\' 

scris în pa rtidulfascîst, ,. 
\ 

;u 
Îe ... • 

~ In Cllrsui lunei rllnk s'au eportat e 
deal următoarele vite în Austr:a: 1469 ~ !te 

, .~ 

<, J 
._~ 

vaci ~i 606 bivoli precum si 18.918 kgr. sa :;j 

16.495 'kgr, carne afumati!. -_ '\~ 
rn aceiaşi 'lună s'au eXpOrtat 718 b~i Si 21 

Yac; In Ct;hoslovacia si 64 bivofi tU Un ltaria. . 
• 

x f}Q[CA sănMoas~l caută ur~cnt o 'familie 
română, la un CClPitde 8 sălptămâni. Piata Traian 
No. 4 Arad, .... ~. %'. aA' ...... t _ 

Bursa. 
ZO:RIC1i, d~,~,oh!i<lerea· - BerFn 12. New

't'orlk 5..'38, Londra 2566. Paris 33. M~lano 2440. 
Pra!ra 166250, BudaJ)eJSta 4, Belgr.ad 600, Bucu
re~ti 28750. VarwYÎa 31, Vit:rra 786250. 

BUCURf:STL închklerea. ~ Plăti· - Paris 
1165. Berlin 5.~O. Londra 894, Newyork 195..10, Mf
lUllo 853. Ziir\''h 3480, Viena 21'110, Pr.aga 586, 811-
{l a !>c,,<;t a 220. 

VALUTE_ ._- Na,poleon 725. marca 7, leva 
1 iS, lira tl1rc('a~di 120. funtul enKlez 900, frallCui 
fran~ez 1160, francul e!.vetian 34, lira 820, drah
n:.l 500, dinarul 220, dollarul 198, mafiCa polonă 
19, cor_ austriad 28, cor, ma1rl1iară 142, socollli 
600. 

Redactor responsabil: IOAN DIMITRIU. 

Cenzttrat: NIGHIN. 
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.,TRll3UNA ARADULlJl" .. • 

Joi, 26 fulîe 192.s 

_. B ăiie-H i driiiefr'~ptetia i ce' SI iulY! Tfll ru..!:S._~f-~;·~~~m· 
*1 CurA :mlra.culoasA de bAi accldo-ca.rbonice, I'~ ~I'~ / Se AF~A ~t1 fiecar~ RESTAURANT . 
: de sulîa.t: şi sa.re. I.nst:it:ut de bAi tănJAduit"oare:; a, ' şi PRAVALIE DE OELJCATE~E 
~:: in cont:ra. diîerit:elor lDorburi. .: i.~ ~ 

Deschisă pentru domni dimineata dela orele 81
/2 până la 1, d. m. dela orele III~: ~ că cel mal" bun ŞI· cel mal· fOeftln 

& 1/2 până la ore 8 seara, :: Pentru doamne dela ora 2 d. 8. până la 6. ~ I 

Tntoîi OFeanl fsIFOreSti9raŢiDiOffian' i ~ 
zugrav ŞI yapSi or:: nmeş e t ~ • v 'f P .' t 1 Irad, Bul. Regele Ferdmand No. (22) ,. S ~ 

~ 
lucrări dela celemail-implp.{.eatl1~iDlal.~fJltrc~rfndl.re (01'(>8' i 

~~. pâo.a la cele, mal artl~tl~e. L~ .: .. ~ tari, cât ~I esente moi. }'crestrale 1 
v •• • ~ 111'1'11 dUI Român!a, ntat lemne esente 

~. donnţă, prez·ntă cea mal noua I ' ca aburi In Galjlsi·F(~rl'strău, Satu· i 
colecţ'e de mode le. ::: t lllare·}'ereslrăn şi 1I0morod-Cohalm. 

Str, Sarmisegetnllza (Aranykez-u,) No, 4. sau la I Exploatări de păduri in toate regiunile i 
prăvălie de yopsele DIn Stein/fzer Bul. R~g, Maria I :: Transilvaniei. :: 

M*- F3 • ....~ .... ~ .... "" .... ~ .... 

Jivrează var pentrn revânzare şi 
clădit, numai in cant.ităti mari. Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

AIlAD D LUZ /" 

WILHELM B. KLEIN 

a. 
•• 

Bancă autorizată de a face operaţu de 'devize. 
C.,plu..luI de ac1ill II FODdu~1 de pezepvA 

L 60,000.000 depl. vă... Lei J..6,000.000 , 

CEA MAI MARE BANCĂ ARDELEAN.A.i 

Sucursala: AR'AD 
BUL. REO. FERDINAND Nr.29 
(1 NeA SE LE P R o P R I 1) 

Ire I magazie proprie cu capacitate 500-100 lagaane. 
lele'aa .8, 8S0 $1 330. Telefol 1.. 860 " 330. 
Sa tcupl CI tot felui de aperadi de "ancl, tinanseazl fntrePlinderi comerciale şi 

Industriale, desface in mare tot felul de mărfuri; face afaceri de import
" export ro mare, dă avansuri pe măTfllri. ve cart le inmagazinează în 

depozitel\! proprii. Cumpără şi vinde valute şi face operatii ae deYize. 
Primeite depozile spre fructificare, pentru cari 'pe lângă, că oferă o garantie a"so

lută, plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 - 61/2 ~L') plătind 
in plus din al său şi impozitul câtre stat. : 

BanCI Centrala din €.Iuj a infiinţat cea mai mare şi modernă Fabrică de Sârmă 
Şi cuie şi de sticlă fntreagă RomAnia-Mare şi multe alte Intreprinderi 
mdustriale şi comerciale. ' ' . 

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

a la PILSEN. 

Prin depozit in IRaD: la firma 

Illexandru Reusz 
Inslafa1iunfre cefe mal moderne: ca 
:: răcoritor şi fabrică de Ihiata. :: 

• 

o RUGAIlE! Rugăm pe onor. Cetltori 
od in t'Jate oooziile flUmpărdrl se re
fel'e la anunţu'rile publicate ,~ citite;n 

"T.llLBUJ..Y.A.. ARADllLUI.II , ,. 
~~~~~~j~"\b~ 

Arhitect alexandru Grai 
8ntreprenor Intreprinde toffelul de 
construcfi noi şi repări de căşi şi 
dependinte, apaducte. caDsJizări elc. 
:: cu preturi moQ.esl e :: 

Irad, Str. Ioan Calvin 12. 
~1ff~~~~ 

I 

. ' .. 
Industria "Ilua Iradaol .. .. Societate Inonilll $ ••• 

~I filalurA de bumbac !: • :1 Jeselorie de bumbac = • 
~ IlbiturA:: YopsAtOrie I~ 

. . .. 

ADItESA ,TELEGRAFiC,\: TE X TI L A RAD. 
, ...... 7&8. ,,1"8. 758. 

IN8ERTIUNI , 
.m ........................... . • 

se primesc cu .returUe 
cele lUai avantajoase la 

= WI-_ 

"Tribuna Aradului" 
Irad, Strada Românulul Nr. fa. 
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