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ABONAMENTUL: • • Pa un an 

pe jum, an 

Pe j luni 

Lunar . . 
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Aliatii fata de regimul Horthy. 
Cam~:t tHtijll"Or 11ii\pa"tn!cn' C'(' ,,'an lrbătutd(LO 

'vreme îlll'('Oa,i>,e lk"-Illpnll. li ng1l~ripi, ]'.({d1l8ă 1 a jl1:-te
]e-i g'Nlllliţp. (\"ltţ~, ..fii·ră î'ufloi.;llă, fU;JlOstul ,regim 
lTcn-thy. 

A,(~e;;ta a "cl1it lla jlntcne o;.i ,,'a lllPllt'illllt priill 
teI'Vlll"(I;t a!!hli 'ţii .pri'll 'i'.Iăbieiullc;tşi lil[)sa lde soli
daritIllte a Aliatilor. 

Ung'111'ii (Ia.J·i tnrrlhii eîUllrl li-f'oQ ,YorbrtştlP I(br. Un
~al'ia i>htnt1l].1Ii Ştofam 11'Y<';lU noroe de-wn om e
'TJ(ll'g':I<', rl(\'\'I'(~-O g'I~}ri(l miliLHii, car{J~a l~ A{'l"

"Ii'()a!:".<'ă ,dlC g'llil'alnţie pentru nil eYDlltual lWil"Of'OS 

nl...:"oi o.e ,.rm1lwţ;ă". Le t'11Jhu ia Ull olll în ,('are 
l':l-:;;i eolH'Cllitr{'zc t(J~llte ;,;,p{'liant8Ic riizhoiniN', tmlte 
,. iSl1l'ile do j'oÎn trogire a fOR-tei U ngm,rii. 

A Il 'Il l1Jllat i]H'I()\'O('.ati'lllll i ]<> .. , aII 1 li' ma t În.:!.l'
'I1lă riIe t,aill j[·o, !llOetn.l'llc. A!'t f('l TTilrl.h", ('ta J'.(' :J11L 
fi,(l pc/at·o mOllţ.i'l1{\ pc Qnnt,;i-t~'\)J1ul lui' Carol Ido 
IT a'h~bn l·!{. Id(i('~'lt până .(·.îl:nld va .p Il t oa aJ l'lll eM,a i Il 
!'lIflcklc Tatiieitc a}n lT 1l1!!,"1ll"ilor il'llzia Unga ri('j 
nllilcmne .;li d(l'lpotiec~ il 'a,d lI,fi aooal"tă ţMfI 'voeină 
1h1 sapii .. dc lC1n11. 

:-::tl'ân\~ii de inex1')l1ahile nen!i, Rt-râll",ii .rle.!wo
l.].Plllil J"opal'aţ.iilnr, Ung-aria şi-,a t,l'imjs 1"c']H'(\Z0n

tJ,m ti i Îl1 ean)jtt:a lp le U'j111'SPIlIO fla ne.go«~il('7~îlffi ]Yl"ll

nlntnri, "il Î·mpri1.';11 ie at:m~]~f('l'il d,c "n.«piplU!l<:> (IC 

:plallea:i'.ă î11 .iL1J·ul TTng-arioi î·n Europa. 
Tn ti~mp1l1 Ş(j(k'l'i0i"al.e la 1\11'i;:., .('!ontf'lf> Bpth. 

1(>11 a anII 0111'(>1';]1'1 t.nlfnti\·o romfi,rl{'n(.ialpl'L1 (li
f('l'i t i 1);)1 it iei a'll i f;r,l;lll"('Z i. A'-:1I 1'11<1 n,(1{\~hw 1.1'<1-

Ihltivo n'a t.1·llni'pil'M p~Ilă aCllm llimie Îtn Lpn
III j{'. 

nură llnel'El Î'IlI(Ji,cii ,(lin l'el~nrile illlini(.~ter'nllli 
:fral1('oz {l(~ {'xt~l'm\ obicetul 'l1oo"t01" t1~at.atin~ 0011-
:fincntinle ':tl' fi fost.,f'Il'hi,m,hlll'<\C'l actll111nlni ]'{'
,!.6m (lin rng:aria. ropr{·7.011t:1t prin n(~l,th~~. {'ă
ruja i-se ilnpufii .(lin PWJ'tfl:! Fl'nnt"j, ('li ÎiTltrPtil1P 
Ilmll1lÎt{' le~·ăt.nJ'i ('l] <'1nr~nl'il(l mOllal,(~hi~t{' g'cr-

Ctitorii. 
Acolo un,'t'lI Argeş se varsă Râul Doamllei 
~l l1~nrllltirll pc ape copil,lIria mca, 
Ca Nt:l<:TlI Vouti, care deseitlecând vcnea 
Mi-am ctitorit vieata pc deallLrHe toamnei. 

_Pr;11 viile de aur ca hanii dintr'o salhă. 

Pe al colinci mele Împodohit pieptar, 
Inchis-am fericirea in strâmhl! ei hotar 
De nuci bo~ati În umbră, ulllbrind o casă aibă. 

Acolo'n pacea nopţii, pe drumuri de podgorii, 
Am mers tacut alaturi de carele cu hOi, 
Când neaua lunii tlinge pe sălcii în zavoi. 
Când $O]lteste valca de cântecelc morii.. 

Las altora tot globul terestru ca o minJ/:e, 
fu am ramas în paza pr'dvorului străbun, 
Ca sa culeJ/: cu ochii Ijvezile de pnlll 

Când alb Nc!-!:oiul, toamna, de ceruri se atinJl:e ... 

Ziar independent 

Imalle. I }iu ~li(~iJa'9til c\au.zii, eelx'urilc eliJUllll"ilto~ll'() 
/'ram\'('ze IlU ('I'od im 'Po~ibilitat.ca ('oll'sdli,dării Un
g"ILriC'i, >(,;!t. lfi.m]) allllinl1nl HOf'thy .,:.e ':lflă in fnm
tna tiirii. I'l(1(l~u'ea 'lni lIorthv C ('<)JllSi,del'ată <,a o 
('.(!Il~lit,ilC «,;:.{mţ.ială lJ.{'.ntt·u. ~anHlrNJ. ('<~OIlOllli·('ă 'a 
,Ungariei. IJui Bet.hlen i"s'ar fi eCl'ut ga.l"an(.ii cu 
Ull'Îvil'c la .înldtJpll'rt1al,{~l ~mtu,allllllJi l'('gl:llt :;'1 

Bnthlen [şi-{lr fi hUlit fill,]'(1earia'ng,tjalllollte În a
)('(1a~ t.ii ,p r i \' in tă. 

Ar fi moment.ul suprem (la Ali'aţii, pontl'1l .0-

\"jl':l"ca ,oH'lLltmddur {'omplicatii în E1111''IJpa ('on
t.llală să-l.",ilC':l;wă I[le IIol'th." ,~ă plf!l·p. :\1 iea An
ta·ntă, 00 pare., 111'('l'((ază {Le aC'Orîd, in w('.oa",tă 1'li
'rel,tie. 

$#:et r .. .ax ... IV ........... 

Deschiderea SI. Sinod. 
fri l'a omle 10 dim .. a avut loc la Biserica 

Antln din Bllcure:;ti sDlcmnitatea dcschider:cj sc
siuJlCi dc primth~ară a Sf. Sinod. 

Au luat IJlarte dr. Miron Cristea, mitro.poiitlll 
priJl1iat. dnii C. Hanu, ministrul cultelor Şi artelor, 
V. G. J!,pjr, secretarul g'cncrill al {;ultclor şi Bră
uhteanu, dinccforul gCllCrJJ al cultelor. 

Serviciul Ilfh:ios a fost ofici.at de ciître arhic-
reul Platou Giosu ajutat dc arhiercii Oherentie 

Nj;:ollau şi Fi,Jzq'Ct JoC~1. 

DIQIlă tefllnjl1,arca SCTiVicilllUi ~ivill, membrii 
Sf. SjllOi.] aII !pccut în sLlla de şedinţe a palatului 
sinoua]. 

I)e~chiz;i11d şedillt;l, Imi!r:;·polilul primat, d;l 
dtir~' ordillei ('1<2 zi a dcslxllcrilur din accasUi se
sillne· 

D. C. HANU Qiteşte- a'!)Oi decretul regta:l !Jell
trIL convo\;:,arca Sinodului . 

Sinodtt( pro~cde aPoi la constituirea diferite
lor ccmisij. 

Şedint.a rc ritlic:i la ora 1. 

. .2. u 

~;I stau, pc când afară se stinge ()ricc ş'oaptă, 

Privind cenuşa c.1ldil din vatra mca, de-acum 
ŞI sit aud 'deodata clL'nf'orare cum 
TrostLeşte amil1tirea ca o castană coaptă. 

ION PILAT. 

Impresii fugare. 

Din drumuri prin fară. 
(Urmare,) 

In aceste zile are Ine hl m~lrKit1ea Bucureşti
l()r _.- t,lrg-ul M(}şi:or. este UCll să dcscri[ tot ce 
tia~e înfătişcază în b,Hciu.! ce se înlinde pe o manc 
silPrrtfa(il la ·,'a'[)'illl[ c(lrticrnlui numit Obor. J: o 
J'emil1isl.'cnt"1 cli-n b(ltr;lni Şi lIll ohicei la fel dircia 
Jacil vrci S{l Întfdncsti Il 1111'1 trebuc să ve duci În 
()r<nfll'l dep{trtat CII b,Î]cjurPe mcreu desohis~ ale 
Arahiei ~,all Cll .IHz;l1·el,'~ pC!imanent in fiinHi ale 
oraşelor mahnmctallc. . 

()rig-illlxi rllrg-t!llli Il rJstru este na (iona Iii. In-
Şi tot visâml la vrcmea când Înfloriră te'i, 1':"'1)'..' dej:l ohicciu[ str~~tn(}şe,s.: Întru.:::lt-V"<l latin 
Pe când Îlpbracrl tara al iernii alb Slilnall, de a î,mr}~lI·t;-lsi .pe saraci "211 alimentc într'o Zi <1-

~;I deslusesc elim pierc trccutul an Cli -ali nllmjUI pentrll cinstirca mortilor. fn aceastâ zi 
Pe drumuri dep.irtate slIlIândtl-şi c.loj)o(eii. pe locul moşilor de (lSUizi se s:rân,l;cau s{ll-acii şi 
--------_ .. ! _____ .;....~ __ ~---.. 1 ...... -.~...;...·..:...-, __ ~._ ........ _ ~~ __ ~_ ".~~-A - ,~ _____ • _ ~ _ ,-

D. Pribicevici cere demersuri 
eneroice contra Ungariei. 

HEUiR.\ D. - fn ~(l(lillta (le {,ri a Sl'llj):;;li-
11ei (Ca'lIlIl'M ~1(·.[lllJH\ilor) s'a înleill1f;O \"i{"rli·~('u
t.illno În j1l.r111 r>h(l.~tinnei îmQ'1"llJlll1ltlJ.lni nl).!!"a)" '';Ii 
,df)~rre 1:lJt j twd i nea IX' (1311~ Pu tNile Jf Î(·!f·j în tele
g0ri Yl'a trrJmi s'o ia la. Paris fat,ăiClc ltpc:t"tă che
Mi 11n·p. }i'o<; t\l 1 m jlll i"tmPl'ilhifll'\'ilej, ţ(,f1l1 rkrno-
1'1'<1 ( i lor, yoyhillifl d('"pl'e a(·t.illTl~a d(>la Rnll1' Î'I1-
\'Î'lllucrşte FTlilfll'(la ~'ă ,rlm'>f'.n'jw,lj.t.]ea. ,de 'rll1iplif'.it:lt(', 
(;.ntl'lw!\t (Ia mI al'C 3.('00;1":'[ J)'olitid fată rIr, l~n1!"ll'.i:a 
{"lşi fnta el"" (lp,rnnan ia. 

OJ"ll!ol'nl lllprohil mii."n.,'i]p, .fll1f>,·gif'o bJ.:lte prin 
ocuparea rc!!:i II II ci Ruhr fortâlld astfle Germania 
să ·;:.ati;:lfara •. ,hlig-;lIll1clltplo)' 'Pl'Odl7.lItp i'n Tl1:11:11tlll 
(k pWln. - Îll11I('('Ia,stil (liH'ilt·iune orat.wnl ,'('re p,:; . 
. pli(·atiu'ni Irlllli mi·ni.~t,·l1. Irle extern-8 Xin·ei<'i, -
(laI" (1(1l'e ca măRII,.Î Rimi7al"(~ gii fiI' oJ!7ir(lf(' ~i fr:tii 
rl,~ Unqorifl. ('firI' r!r aS('»1M1Nt ?l!l. dii dr loc (7()l'fl
rlfi l')"r-/llilli s('lIfim(,1I1, r!r wllcilil're. şi siJlrl'.)'ilflfe 
rr 'pl'i!'f'ş/(' sfllis(f/('('t'(,fl o7J1iqamrllfplor ('r i~lp im
lili/lr Tra/rdltl de. pace. 

1). Pl'ihie(wi.pi illl"i·"til ,!'Iii. minii~te'l'11l ,(lp ('xterne 
să fm':! 11'11 {'x'pnZPll ,r1etailat.al !1"1/lldil'I'10!' rliJllo
iIIalil'r' )'('7"(Îl' 7a rhrslill)l('fI Împrum/lfll7i1Î iJr7a 
Paris. 

~ n ,nw "AlfCu(' ţ"......a 

Parlamentul. 
BI'(THE~TI. ~. ln'!;'f1dill\la (lp eri :1 C"amc· 

l'ti •• 1. Hm~?\·it7.;l ·a j·ILTIt·"I.P!:al În dw"tÎ>1111c'a lH'ils 
tllr,j]i1>!" ,rlin ·'·e.-1t.HUI·;antf> ~i i(jin h()tC'l'l11·.i rp(' eal'i lJla 

tpl'P01at"J'lll h· g':1,~~t(' foarte exa.g)f·rn,tA..·. 
inliil'~l('(~ ~'a \'utat kgo.'t li('h~dăL'C'i IH\ie.rjlnl' :,n
: IPuşi.lor ,;llItelor inall11i'r~(', ;<:'a tl"{i('Ht la {1(',~h,lT(il'ea 
'iprOC1<.lllll11i de lege al Statut1l1'lli fll.llll>(ioll'ill'.il.)r. 
l' 1" imnl OI'a 1.0 r ,a f(1 ).t.d 1 N. f o J',rta, ll,.,a 'i [-;1 a 6i ta t 

§ 

1i.milij dlfOra lumea hun~L din oraş le aduclea I}O
mana Ci.IIst[tl:are a memorii bf\lr<Înilor. Dda po
llJalla sj'm!}!{t ,:a trecut a·poi la adevarate ospete 
~:i petre-ceri. A~a cii ptil1~t În cele din urmă (tI
mea a uitat mortii· Vell1a mai mult pentru a se 
cinstj ÎII de ei cei vii. Dintr'un obicei !)Îos s'a 
1]1":.:'Ut serbare po'!)ul:ară şi a~tăzi Moşii sunt !>ri
Icjuf aei mai pri.clnÎc pentm a ofcri distractii "arii 
Si cosW;it°are puhJjcului care se formc'uză din 
mica bun:;hezic a m.ah;aJa1elor. 

1". te ad si un tar).; de mădllri dar acesta 
prea Putin viziba t• Ccntrul interes~irji Pllblicului îl 
formcmfl d istra>ctiile şi dUH! ZÎlCi că te duci la 
Mosi în~camnă că te duei sa petreCi şi niCi de 
cat ea s~i fa.ei t<Îrglleli. 

Drum!lJ ce-] faeom din centru S,Dre acest 
t,ir~ este şi C'l dl',-~tul. 4ti interesant. O peaua ue 
romancier ar putea "i'IISj :.ldmirabiJ material în a
test mediu pl1tin 's~Hil;:';icj{lS dar Cl! multc "arnbi
turi" uric!lt.a l suficient CII o mcnhlitate !';i mora
\"tIri I.a feţ dlrui,a putine se m:li J.;~lSe$C în IU11le. 

Est,~ car'ierlll OlmruhlÎ undc şade cu chirie 
rU llc!iol1anul ue!a minister şi m;kcl:trlll a\'5nd 2 
pcrc..:hi tit: cas~. f:ste n.lllalaua Plltjlll!arq si tria 
yia!ei cn;:ll1l' ~it:1 ~i cuihul SUr la umbra IlllHi 
et'!! li tI de splcl,d[)a' e ÎIl care se in\::hesllc c!en1('II(Lll 

i':':l:]t, clar cu 'llilet dest111 ~ll Capif;llci. -
::z;::~:~ SUC. V. 'issir Fii & &0. S. A. Arad 
a pus in v.;:\n",,!a.re dela. 1 Iunie .na.ri cantităţi d~ Epon.Juri n"1arChizcturi, :Culn.nuri pn.nalnale ntarochinuri şi 

di:Cerlte alte articole precum şi iut:'ălţărniu.te cu preţuri foarte reduse. 

F-pcţul u:nui exc~pla~ 1 Leu. 50 ban.~a 
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~1{'111\11ţ,\1imirea pcnr,l'lt la,(~U1lele rli n pweet lcarl 
'Y'01' nelll1l]ţ,urnÎ şi Mai mult llfl fU'Iletio.lHl1'i, 

Tn nUlllele l'artiJnlni N,\tiolJal ~l. llf/(ryull 
.a ei·tit (1 d(>('l18I'~qie (>onte ... t,ând loga:lît<\h.>ll <ll,ti"i
tiitoi ,\ll'tlbalul ni P,nbmenL 

Drlputllt.ul S(l('iali~t Fi8tÎIII'r :'\\PllH~ K'ă "lH'OOl'olll 

în dum.i line ~t~libi hţ;te 'numai ~ih] î'gallllC'llite şi ig--
11lOr('a.ză ('lI tot.u 1 ,ol'tlpturi1e ,f\lIlJ(~t,iomHilor. Ora
torul î~i eXlprililă sr~N!nţ,a di 'a:ctulabnl gU'VC1'n "Ii 

~)l€tm {'ât nliai K'llrâ:llld şi mL 'va lLj!\ln~e să apliK'C 
proe<:'t,l1ihle loge !(~'se "il TQta dle P.a:rkumw:nt, ,şi 
IOatle. în UTmare, nu. ya i<k<vani lege, 

• ...... ,en III., ." 
o măsură de higienă care se 

impune. 
Atra~em atentiunea alltoritfttilor în drQpt că 

ar fi ah-sOIlt!'t neccsar să se i1'i\ urgente m;lsurj pen
tru cur{ltirea canalului zis Murcşelui (hol·d ma
ros), care o'CIat{\ cu c:tldurc1e care vor veni nu va 
Întârzia s;\ răSlDâ]j.deasc~1 CU!10S1CUtu-j miros atiit 
tli: nes.ufcrit, şi din C~\Wla drllja nenorocitii 10>.::3-
tari, C;l rora le-,a f'OlSl da t să-şi d'~ldc:1s.\:ă ca sele 
Pe malul aC!~stlli canal, vor fi ex.puşi tuturor boa
!elor molipsitoare, c'arc nu aşte'J.IP!fl a1t>eeva dcc;'ti 
infedia. Ce e mai dezastro,~, eSle tO:..ltTlai fap:ul 
C~l ace5t canal ÎŞi urmeaz{\ curSUl pc l<i1H~iî t~rc
lin! d~ s.port AAC, unde st,lti()llc'az~\ În S;trh;lt'Jri 
aUta 11~mc, jar in zilele din r"C,swl Să:ptfllll:1f'i2i 
CS'C tre.::erea pc I'Pettl ii a fL1rnicamlui dc functio
nari şi muncitori ~ înqr;lKodi\ii mizeriei. 

V:llurile de căldur{l' care nu sunt dl,.,'llartc de 
gr;'ttita Aradului. vor trehui ine\'itabil săridi'ce 
micrnhii a1:estci nlşino3sc mlaştini în ch~ar Ccn
'rrul oraşului şi noi nu ne bcom d.·~.::ât datoria: 
cttlm ';ll<1rma, ,~ . 

Grc:wa r[lsp,ullld{'n:; care a.pi\.s.:I. od:a'J; cu :1-
C('ast;'l a]".lPmri ne permitem s{t o trecem Pe ume
rii al!tf)rit~HjI()r rcspcdive, cari, dctÎn cu compc
tinta lor mfisurilc de îndrchhrc, iar în cazul i7-
hi:cn;rci unei hn'lle conbgin·a('I~, vom da în v Î lc1g' 
crimitla1i~ că;i Dumnezeu .'[1 ne ierte, dar :ml1rd:l
Tia <il:,:cstui c.anal este o adevflra1li crimă. Intr'un 
~lU11lar apropj.a t ne ,"om OCl1,pa dea Ha mlcstinii 
.care nici p~în~i azi nu este Cll1'ăţită şi -cBrioe; ._
ca din murd5ritt ei o P1rtc a pc}pulatiei să~Jce 
prinde 1111 f·c,l eli':: peşte di'n car~ îşi callstitue hrana 
~jll'i,::'" 

z*VP ... w .... ' .. ....... .... 1' • ........ 

Studen1ii universitari. 
BT'Cl'RFRTT, -~tll;df'l1tii ~l11i,,'e}1~hari flTl. 

ti lln t () i,n tIlll n i re, lin K';1 re ii';a :alrl n", hol il r î rea .(' fi YM 
c{'1'0C'ta eUI'i'!1l'ilo în m~r,cl )'0g'111:at, () rlJ,'l.p..g:n-t.if' ~f' 
'yit j)rC'7JCnt,a 141 rortOJ'ii UUi'\'C'J'f'ltiltil{)l' Idin t[lrii 
~~(,!'i\<Hd ierta ]'C'a plid('!pL<;elor ee fiU fOi't rli'l,ţ(lite fa.ţil 
de ('l)legiilol' ,şi t.ok>dată, p(mmifl"ilUTWa ,de la 'Putea 
dlpun(' r igul".oa;;e în ('ursul tO'am'llCl C'iuren tJ€> • 

P h -4 ---.- .. 
Intrarea la mDsj el'te prevestitoare a ceace 

vei ~ăsi În dosnl haril'~re'{)r, Sumedenia de "câr
nă~ari", i.:U fri.găr i1e mereu în functililrle exală un 
miros de carneprăjiră cu u:sturoi. Halba de bere 
lângă mititeii roşcovan.i - tc 'chiaJmă la ficce 
masă, 

In Iăuntr:u, se inşi'fUe bantrile, în cari se 
cântă si se - bea. Orchestre mi,J.i.tare şj tar'afe de 
Ul1Ja:ni îSi îmbină sunlctele. Si in fiecare bar -
bar lamerican, câte o scehă împrovlzată, Pe cue 
femei de-o frumusetă îng-rozitDa're Si cu gratie 
grosolan;Î, expun in dansuri ohscene {)ofIPuri a
prdape goa,le, si nici măcar frumOlase .. , Unele din
tre aceste "stele" se pJ::!')duc prin cântlece erDice 
.'$j de-tin patriotism cltijf" vrâf\ld să cultjve ina::est 
fel Sceniilmcntele nationale ale vizitat.orilor, 

Inaintând Între vârtc;u,I de o..:'1meni si de Sgo
mot ce se întJ1etese mtre rândurile de Şlatre aar l 
deschid un drum intre etle, dai peste bit7.src şi 
varii f.ormede di,~tr'actii omeneşti.. Pentru copi
lării lmdene <w~t$'~eprî,mejdioaiSe, Pt:n'!lcjdjoase 

'pentru pun~ă. Fiinddi ·cele mai multe distractii 
puse la di~pozitta pl~b!ktliliUi contaază, pe lâJl!!;ă 
1ml]g,a groasă a aces,tuia pe naivitatea şj pofta de 
câşti~ ce de obîcei nu Hpseşte. 

Ispiti!\. norocului Înd~am11ă pe om să joace 
de-a "llite popa - nu-e POPa". tm joc inventat de, 
exqod,şi OPrit de p()litie dar Care se practică. 
(:LI toate acestea. Tot cha7.iardul 1l cheajmă în aiu
tOr "roata cliC noroc", ruleta, loteria americană si 
r<l ţa mj randDasă. 

"TRI13UXA AHADULUI" 

Palatul de justitie. 
SpOI'li7 lPfurilol'. IllstJalltele jll.l:l('('lîtol'e~ti rlin 

localit:ate au fop,t învit.ate .!-'P,l'e a ... şi trimi1Jf'! Idde.
g-atnl Inl' Iu Clllj,pcllrt:ru Iprj'mil'(,H imFltmlleţ.iun,i-
11)1' pri\'it(">il,lfc la .klfnrile majoratt', In ,(~nf'ârLd, 
doei, magist.rat,ii, vora'vea satisfflA.'ţ,ila 'dlCa'prjI11l1 
,.;alarii, W('fl ,nir, ,nu ('onc";,,punzÎltoare I('U sel1vi'l'iil{' 
ma:l'i ce ad~1<' ~tl3tului, c(41 p:utin în mlîlSul'ÎÎ f'.n 10 
a.--igul'€ o exi18temţă, 

Tipografia. jw~f;fiei la Cluj,:Râmhătă 111 9 (,l't. 
~e "a inallgura l!a Chlj in Palatul Direot.ol1at.ulltli 
general alt jm,titiei di:nA'l'ldeal, un laJte1i.er tilrm
.g:r,afo)'('. În7.a<;f.rat ('\1 {'>('1o mai Illl{'jd~'rn(li'nstalaţ.iuni 
Iia ima'ug:ul'l1n' va tllJa l)arte şi ,el,l J.'lol'ofK'u, ll11imi's
trlll j11l,<titiPj, La ~ eVenilll1(lnt r1ifl mare Însem
l1ÎHate În iŞltorila j1l<sti t,iei nmN',tre şi ma1"('âllldl1ill 
11H'ng'T'eilÎ'I11:Ont~nri1tDl', il\~t~mţd~ jlwl{1('ă,toroşti din 
AJ1nk1, ·şi an,mne Tri,hunalq1n, Julflrek'iîtOl'ia 'de .of~ol, 
şi I~;lr{'h~hll 'vor ti l'(lŢlrpZ('ln~at<:! Pl'ill1 Idnii idr. Ril
"in 'Tltmăb;;d:nl. şmn1 OMl111u,j Al'ntd ,şi Ang-ll$tin 
O h jrt t ~ '1H'{l('ltro r. 

* 
J,/lllff/ i,drl' ,<:f/fe. ppnf,.u lJii,mfÎnf. In 11o~,lI"ele 

"1l11111lW; (,il1(';i 'şi L('I,'\~;:;a, f',f' întinir1<> mo<;via OOI1ll)l?ra
ti\"f'i de '('\'H):'llmn ,şi '\lalorifirlHP ").in HillmHlgin a
\':'ÎUlf] () înlt.iITHlpl·(l,rt·c ('il'('a 200 jll,gh. 'i9jl1',gh, fli:n

h-€' !H"f'i'tE'!'.lIHt pc tleritol'lIl 'l'Olllll'llci Ţ,f'<l'>1;l" iar 
l'p"tnl In ,rl"til1 ('illronii, Aoo;;;ti ,din nnmă. 1l1:11l111l
tu'mit! ('il nu h-R'aiu dat 101' Întrea!!:;; moşia .au ('0-
rIlt. ~fi lj·so ;a ('plor ,din Lpal~a 1('(>10 79 jngh{>re işi 

"li .fif'~r1iat(' În 'foloi'inţa lor, 

C(~Il\I~ila IHO"a.ră jmlet(\illllă, ,pl'E'zÎ,dată ,d,p .căI!!'!'" 
ill1 jmlcC'iitor G, Al~xin'n,ll,[l ']lHmtinl1't. sLenoa ,rlf' 
fapt Îll el;rre ~e ţ!:lSf'::;t(' llW~;il', li1sânr] fiN'ÎÎ.l'{"i ,(',)
llllllHl t.er'it~)],lJ,l ,('('~l are în "Uî.p:'tnil'c, A~tf('l s'a 
pllii' {~a\p;;t11l]('i lnpt0 Înyp:r",Llll'at{' ~C' o !pllI'tan pe 
,1 r-lTW (J:'ea,".ta {'('le ir]"11 d ('Oll1nl1C j'ntel'('I);ate, 

* 
P(,1IfJ7p, A1C'xa BfllJ1 ,şi Nicola.e Fa.!!!, :[·,tl11:1';\lm-

111!1 ti - Pl'{"(·.11!Til8nn ;.1(',l,i" - la ,câte r; >;>i fi lan i în
,('hi~{}al'(\ !n'n n"\'0,'nt :1'pf'l1l1 ni(~n.t astf.el că C'[ UJ'

!nC'[l7.iî ,,;; fie trn.ll"q)f)il'bati 1:& A,il:ld undeYor lll<,epe 
e:w(,llti,a Ţliml,('~{'.i, 

?lfot.iYl11 'pcnt.rn C'are-nn relllmt.at. la rupelo;;:.t.e 
~'ă, fln!"D~ "fi pl{,(,flT11iai rf''J1It'lrle :rhn )1enirtl'nlf';fll'u] 
A raid, la "ju.rr, .11n/Oe se i'im:t aH{[i hillEl • zic ei, 

Tot !l~şa ,an flîentşi P)1n:ll n:fiill€'l' !.~i ('a~'ol 
~fi; lhw 0a,I"i l:Hl fo"t f'OTIKbnmati ]Ia 4 şi ~ iliT1 i în
lChiwane, .. 

T a:r un 'ilec,hi 'Crilm'iJ1a~ OlLspe 'f:UlH)t'«'11t k'\l În

chi'OOrilor din AiU'r1, a p.{J1wf i ţ.irmat !llilrP.lnlde W\IP
tlll ,<la ·"iI fie tl'imi;:; la Ain,rl, "?\lomuri, Cum inÎ
'!1I('nri 'nn 's'a glîl>;it su-i ga1',lmtC-7.C la~E'a"",t,a, (':] a ,do('
('~aI'at apel îllnlpot,ri\'a ~8ntim.ţei prin 'Ca'fle Tribll. 
naIn] ]'a.(,OIJ,a~'Ull'nftt lia 8 ani 11oc1nziull-e. 

• 

O P'.qrte il1 l eresantă, a M.lcju.lui o formează 
"profesorii L.a Tin:d().,~L:a Tanda", şi "M:lrco" 
co'eobrii hi:pnotizeurÎ cu "renume mandiaP'. 
"Prezj'ce vjit,orl~l". ,- Şi puhlicul su~rsWi()s um
ple îndî,pcri1c pe pereti! cărora sUnt pictJ:lte, gro
oola,n şi pri:mi'tv, fi~uri exo-tice şi pocitc. 

• 
In junlll acestor djs:rr.actii lumea se învârteştc 

C'l~pri,nsă de dorul plă!cerilrlr. Vaoa t"lnLll de sunete 
stride;nte si lina ftl 1 ce te învălue In aeml infect, 
~~ e C1tractie m;J,rC," Nu este bucureştean care să 
TI!! me\1 n;:ă ('0':1 pntin oda tă pe să!ptămână la mosi 
unde isi pe-trece aidmirahil. 

• 
Intr'o altă Pdrte a or'a!'~ului. interc'alat între 

clădirile mas'Stve şi moderne ale ministl~wlor de 
rfLzhoi si cel de !ucrhi publice, -- o pată de ver
de:ttă în miila..:. de Înl!'rf\;mădiri de clădiri, un ca!t 
de mMase rtl1)uJe la capăt de trotuare mmdare 
es'e... Cismigiu]. 

Din aleele bo,ltitc şi umbroase oad1c freamătul 
de frunze, rHrni,c şi În ViallLri dus din copac în 
Copac, resfirândll-se peste rondOUri de flori multi
coiore, de fiori desrncrdătrrare de ochi şi îndll-
7.,i n{j viat,a. Pc laCUl intins cu.: aixl,lucie în care se 
ng!jm1esc malurile stufOase aluJll':Gl, bărcj1e uşoa
re l}urtând pcroobi..;pere;:,hi... ea'n vis." lar luna, 
rnJllantkil şi barpliz:ată, prcsfirând durni:că ar-
2'ill'U-i luminos tx:ste o{)j)iii ~are se as\:und În·Wll-
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E.~te ;ntc["('NMlt "ii 1)ri\'8şti în sultet111 AA'e<ltor 
k);~mell i 111\·et{'lra\i Î~l relin, Clari Ia.uj trfiiit ·al)'a. Irllu 
'mult, şi hi'll\e în ~ullljbru ziJdurilor In'lH'(',t':ăite ('ă i-a 
~'opl'im;no"talgia îIlehi$Ol"jl'Jr, iC'ar îi giizdul('t"-e cea 
m1.ai mare JltlI1t.e ,din \'ila~a,. '\or. ~ ,. 

(lolldmnllflt !lent/'u furt, Trihunalul a oollirlam
Il at La 6 1\111 i I ndl ~snar e 'pe i nrll~v i,duJ Ioa n Ş t of lt 
pC'nt.ru l'rrma de furt. Rep. . ., ..... dt, .... 

Telegrame. 
S(' p/'Ol'cfl'rf.2ă t) Mică lnţr7r.'Jprf'. fi Sfrde7op' nordiu, 

n AGA, Eri ,a;so"it alei ff'lgde HaLm al Nor
"pgj ('i, f:kirn dn· i-!',C o Ţ),I'ilm iire .ptl111l..,,~ruf4tă. Comen
t~ mrl ll't'o,~"tli \',i 7. i"t li., pl~a ~nl"\(l('z9i îi l~vtl"ibl1'e () 
mure imq)ol'to\nţ.ă şi tJ'a~(l r'Oflt'hliZimHluC'Îi ea ,~tă 
În l~tnÎll",ă ]pg'ătJlIl'ă '['U l'iitoaN'{1 Miră înjpli'gerf' ti 
8tnfl'7ol' d i fi /lordul R III'() J1l'i .. d eă1'ei pl'o{'d ,"a 
fi r1i>;t'l1~lt {'U 'tllC'DSt, l)l'il.{ij. 

n de7I'(/frţir r]r' (/('odl,ltljrtr1n; Ta d. N, [orgf/. ,; 

BI'('1"l~EŞTL - ;\(·.;Jirk'lllia TI(/mânăa tl'Î

I!tlP __ o ,r!('lpg::1,ti{' 1::1 Il. ~ .1ol'ţ!.111 l'ugrmlrln-l "il. rC

,'jllli a"upm l,hlll1;l~i,lll1{'i '11"n10 !1~i'lI ~i'I'J11 ml'mhl'i-
,1.)!" ,11(':""tOI" ;\;ll:~dHmii, . 

Pin!')/. dl' fJnlil 'Î/I OIl()(I/'Nllllllltjllflli. Pflflfl{ ,1!rl/'-
1Il00'rJ.'Ji. 

IH'('T'BE:;:T!. ~~- Il. Tll.!wl Briîti;:lIl11 Ipr,illl
tIlÎ·nj..,trn. a dat Il'!] ,din.eu d,p ,gal il in litlClCl.l'ea 111111-

ti'ullli palp:t1 1Ial'mol'g-,t!:Î. ('al'~','Hr. ştie, Ipildi"'(':;"IP 
d(~fill j ti \. l ';j pi t a k,HolllÎl n i('i p]{'('~Î!lid ],a P l'fI'glH. 

.lI. S. J"f'r;rlr' dt'('(J/"('llzi'i PI' mi1lislrll7 !Jl'rrl1l;.fll!i-
rlrirlÎs. 

1ll" (' t· H EŞTl. - 1 Il A li'xlall\l,lrî,di,~ 1111 in j"t 1'111 
!li' ("*"'11 P ill C rnl'.ipi, a fo:,-t !df'l('!Ol1a1. ,de C'at,l'C )f. 
:-:., n('!!:ok, Fprd i n ,~n !l{'H ,mal'Ni (,1'1I~'C1 ;[t "Nt:;:>],pÎ TIn-

...... " man [{'! , 

.......... ..", $ /!iAII;1Ite ~ t ___ ...... 

franta doreşte o conferinţă 
a Micii Antante. 

ni n Bplg-J'l!lrt "l"a'1I Ull t~: 
~J il\j':-ltl"111 .Illg'O':'1a\'iei la P'arj." .a inrllJ1.0;;ltiin

t.at Wlllver,tlul jlLgo"hli\", ('ii e>ite i!l0rill1t,a g'11J\'el"IlLl!nÎ 
f r.;l!W8Z, ~'arld,('ltil·ti i :\1 i('('1i A 11 tan;toşa !'\0 in t ni' 

!L('ill'-X'ă în t r"o (\(m.fel"f'nt·li ,la Plll'Î,s . 
Al'tl<l,,,tâ .{'wln"l'ÎtI(:1 'ar 11'C')mi I~a eoin ... idă (>11 

vir.ita la Pm,j:< a ,!]lll,Î :\1a"''''HI'''],;, pJ't1i;\odint.el{l ]"P~ 
')111 b l ik'i('i (,t'hO'",lo,~al('('. ' 

Tnv0-1el'C1(1 'Ht','e~tei vizjtB, d. BC'lH~.~ 8'adn" la 
Paris p(',ntl'u ,n. h~la te,atf' 'rlif4poz;ţin:nil.e, 

,8co]lu~ ('on:fp<1'intp! i\Ll0ei Anlall!te la Puris, al' 
fi. ('a {I[l siî>şi P1Fţ>i7.<e{'at.itnHj!1(\[[ f.a(ă rlo .rlifel'i
tele (']j(lst!:ll11 i l:a OJ~rhl1Ga zi lei, în .'-lpeei:al 11ată de 
che.stiHIlPa rop(l.)'lltÎurnil<H', 

'--

bre Şj se hrhcoc, iEtim, cald, cu $llflet întreg, luna 
ispiteste şi pe câte 1l~1 solitar aşelz.at sti11ghcr pc 
o bancă di''>iCn;~.ta. să seal1}C o lalCdmă uşoară ş~ 
rece in vi:lta ferbinte ce-şi duce împ(}văr~tor şi 
tbSlrnerdător, tr:1,~jc Si În fericlre, iubind Şi dis
trug{ind, r01Stu'l în Vfe<mc. 

• 
Dar nu-l a-ci Locul să fac pc Mefistofcle sim

tind p·e buze înonlHlidu"l11i râsuil Ce doanc mai 
mult ca un pl;ln~ ,. râ<>l1lt s:lJlCasmUl!ttL E ora ple
dirii, 

, . ,Din ritm la drttim .. , 

O stltdtnt5. venind din Cluj îmi e tovarăşă de 
,:'ple .. , Cu fata de c(~llil răL"Ult,at, cu t:aint~l moale 
Şi dr:'tjlls, privirea e~ a dloi ochi aiprinşi e in~a
drntrl de un ,păr bk)îid în care se joacă Inmjl1:l, 
IU1bcşte .,boemia vietii Şi aristocraţia sufletului", 
Ingându·rată de cea ce a spus Îşi pleacă faţa du
ioa'să, icar privin'~a îl răJmâneatâmată 'În ya~ ,. 
Palate se simte ' străina cu iubirea e.iîn lumea 
noastră, Afară aleargă cu zor rămânând În urma 
n()astrâ ... dn1iPLlri şi s:..1.te, oameni şi luof,uri, viata 
şi vremea, 

Ţnate în 1I1~mă, trec 'toate gnllbite ... 

TIBERlU VUf A. 
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Artiştii Teatrului N afional din Cluj 

la Arad. . 
.. Ldf'lll pol'(,[I/I" ::i.J)II! Bârlulţi i". -

I1ILpii,r'U'11l am :Hlll:lnţat în mai llluLte ),~lIlldnl'l Di-
1'c~tÎa Tpatrnllni i'\la\ţ,lOJIIa!l IClin Cluj tlJ~~alljlle:lZn 
~m tllrJlC'ude 'Pl'opag-<lnld:l rin illlai mult(> Inealiltăt i 

d in A I"(lt'al. 
In zikle ,(le 11 r.;:i 12 IlllUle a. ('. \"Of ,a;\'('I;t I~je 

'(](111ii l'<,vrQzenl;aţ.1 i, în H11a~1l1 lloot.ru. /rle !a o('.ăr{ll' 
'reuşI tă nil 11(' îndnillll. 

Re Y(Jf juoa: .. B.dempom.lul" .~i ,/)II! Băr
()(Iţii!" pi0':C \·a'l"i s'au hU('IITat ,(le (llH.nwl'oa~ ~111l'
('{':'le orilw.le Iau {oM j nt~at.e. 

Bilet,d(· au fo~t .pIlL'l(1 \d~jia Îl! ~'ft!,ll"AlI'e hlLi-
}n' ii r j il ni (lecza Il ă. . 

Noui preturi maximale. 
,PI'i,ll1,'lrÎ'a ()l'aI~I1,11l i A l'al(l Ifl ·~tl!l!hil j.t 1]'(\l1'i 'pre

turi maxilfl1alu pontol'll 'lllill(~"lih'ii şi Ţ1<'!l·tl'11 Hrtt
('(JldD ~ll,' pi';ltii. At'C'i'lte pl'oCtnriÎ"ntră j,n yig'fHll'e 

('IJÎlIt('('p(']'e rklil1 fi r1l'Ilip 'l'I'L !şi 'S1lll1Jt ul1IJliîtOllJ1"lp: 
Clll'J1e !lp yită ('hSll: T. 1 'ohilogl'am 20 llei. {~alli

t.atp<t 1 L 18 lei şi (~alitllhe!a 11 r. 16 l(~Î: (':1l'1)(, 'dp 
yitd 20 şi (\H.litatea 1118 lei: (,lll'ne ;r]·PP(lJ'(· INl 
chilo:.:;ram 30 şi 2S lt:i: 'unsoarc de porc 1 chilo

g'ITrum 60 l{'i; jlmnf'm~30: '$l1'11('ă afn'lnată 1 e.bih)
A't'au 54 1!~i: 'Şl1Illl{':1 fiartă 'Ş,Î la.fu.tllaltă 78 1('1: (':îl'
'Ilati pro;lFŢIt·ti :341c.i: t('âl'nati ll.lfulllllaţ.i 40 lei: 1111('
zell1,rl ('alital("a T. :n ll'i ·;:lii·ninărl'n:diî !)21pi: 
,,1iÎnină afn'lnlMă !l61ei .şj' ;;lii11in~ '''per,i'ală 1 ('hi-. 
IOtO':wl ;)8 l<'i. ' 

FasolE' alhă 1 (·hilo.gMnl 7 1pj: {'al'tfllfi nnlli 4 
l('i: ftlHziÎI'f' hoatl}" 1 litdt 10 lei: ('}l,,,.tlW\'(·ti 1 hll
I,'~,Ei ·10i l.i'W-:1: ollii lhl:rată 1 l'en: 3 hW'iiti (''1-

br,a!Jţ. 11011 j 1 ](.u: 4 'lmdţi na,lwrnhe en 1 j ta1·('Ia IT. 
1 1('11; 1 le~ăt;11 rii l'flllIpă w·)'(lc ,şi ll~tlll'oi ] fi hafl1 i : 
1 1 i tl'ă ma J1Illc1a:flă 7 k'j; 1('1h iI10j..(Ttlllll '(~lI !'{'llhr'l:i 
R lri: 1 ·r·hilog'l'amlp'11'1'C'1l,h(·t}i tăiată 12 lei; 1 litri! 
lruptfl lei .'3.50: 1 1itl'u lal]ltc rrll!'1:1at l.a lOPllintii 4 
lei; 1 ]jlitrn 1atpte 1f1r fermă 1Ţ11lrtlat ]ia l1('J(~~1.i:n\ă 5 
lPj: 1 0hilog'rmm hdrllZă rrle Y8f'ă 7-8 ,lpj: hrân-
7:il \'f"l'itahilă ·de oui\) 1 R ]('Î: brânzil :!1ll('"tnc-ată 
a'r naie 14- ki: 'eil'"" YNitrmhilrlc {,ain \{'i 10,rlO"l1nt 
rlo f(,lImă 1 philognl11ll 40 lpj: 1111t T'en! 1'\1 ('{~ai 1 
chilHg'I,alm 50 lei; 1111t )ll'('<"lllt ,apTa liilptărj<, 70 ki: 
<!âl"eii ~H'n raţă 1 .ehilog'1':111ll în vi'atii 2:; lei; 1 pe
TN'!W 1)(,he0j (r\111 i) 1111' ~~.;1:·ă7 ;;~~W lf'Î: 1 rW:I'('['lH' 

~';l!nj .'lan ( .. ,,('(;t~i 1 (>hilog·nl.lll în "ili,tii iJ()-flll 1"j; 
1 p('r('~'honll; (ldIIlPi! Im;!ri'nw) 20--40 l!,j :1111-
flOftl'r. ~le g'~m'ii 70 ]Pj: fiiÎ:llt ,de gill"r·fi 'iO ]('i: 1 
('hil[)gn'~n Irt, ('il'~p "an yi,~ine 00a,lih:lIt'!H T. R 1pÎ: 
('~ll itMp:1 TT. 61ei: ·fl';lIQ'Î ~le 'pădur<' 10 lPj, .('p1p
la It(1 pl',,-,ţm'i rii\mân\'alHhil('. 

AI 

Desnaţionalizarea căilor ferate 
ale statelor centrale. 

După "Ca blOl(ram.m e" . cu ooazjia vizitei nri
nmlu[ ministru lJn~r la Rmna. S'3·r fi evidentiat 
mai mult o ncstr~ianutată dor int;l a Italiei, de A. 

'se unifica caile ferate dilll EuroP'l OC11tra.lă. Acea
siă unificare s'ar f.ace desn'::ttionalizând dîi1c fe
rate din statele f.uro1)rÎ C'I~ntrale, atât cele care 
sunt prnprietatea statului cât. s[ PC cele l}artict1-

tarc" exp!o<ltându-sc sub o directie lmid, de către 
() ~odetate căreia s'ar concesiOlla pe intervale 
anl'lmitc. 

Jcl,·;ia unei u'11ifi;:i1ri în senzlIIl aces'ia a fnst 

emisă acum trei ani de lin ~rup fr'1·11'Cez. !ar aemn 
a fost ~t1fPu:Să Lill:ii Natiunilor, de un sin.dicat a
meriC1!1. Delegatii acestui sindicat s'ar fi adresat 
ClI proectu] şi guvernelor din Praga, Viena. HIl
dapet tl. Roma si BUCureşti. 

CdlO,<:.1nv;1Cia s'a declarat contra proec!ului, 
lt'!lia s'a- Pr0I1 11I'ţ;at pentru desllationaliz.area l1e

.::nn<.litionată a vuturo-r ciii!0r de comunic1ti,C. Un
garia, Austria şi Rmnâniia s'ar fi arătat de ac~)rd 

in principiu. r[lImânând să s!ll'dieze chestiunea. 

INFORMA ŢIUNI. 
Concertul Alex, Vass, 

reri seară a avut loc În Palatul Cultural conccrtul 
Ilianistului Alexandnl Vass. profesor la Academia 
de muzica din Ncw-York. 

Domnul Vass. ort,(,nar din Arad, a ,dat acest (:on
cert de adio, înainte de a părăsi tara noastră pentru 
a se reintoarce în tJra fantastică a dollarilor şi-a 

..sgârie-Cef' II rilor", 

Sala Palatului Cultural a fost aproape plină de un 
pubEc ales, car~ a ştiut să tr.iiasca o Ilcuitată seară 

cu' artistul care pleacă .• , 

A cânta! uimitor ... Chiar şi foarte putin initiatii in 
ale muzklei. putcau simti că se afla în prezenta unui 
artist, într'adevăr, mare ... 

Se tcrmiuase deja pfo)!;ramul, dar publicul nu se 
resemna sa se mişte dela locu-Î... 

Aplauzele zhnrau furtunoase, imperative ... Art'slu! 
readus pe secu:1 a continlljlt s~ cântc .. extrem "de iru
Ir"'s. extern de darnic ... A fl}~t o siirh.:ttorire C\,IlOt'O
l1antfl. din acele care nu se uit;i uşor. .. 

Şi mi-a venit îll g,1nd trecerea oc~aici a marilor 
artist' romiÎ!!i... Şi lip~a J10astfă de entllsiaslll... Şi 

par'că mi-era ruşine ... 

Ieri sear:'l la P,datul Cultural AI. Vass se făcuse 
l!cspotul v; aiit a cclor <.le fata si cei de fată îi smnl
).leau comori dupa cOlTlori c",!ui xala de drum. Arfstu! 
par'c;t 1111 Trai era Între st,eini. intre necunosClIţi ... 
Cânta simplu, inspirat... Se simra la ela ca s a in 
splendida saU a Palatului Cultural... 

J,IIIJâ('(//'P(l t)lll'lirldol' lHlfili,'('/" .. R }IosiIJi/i'i 
() r'o/rtf)()I'([I'r? ('hilar fără. I'Neta f:mtil,..1fÎ(·ă n ,dlHi 
l(lni'tol' IJ:lzl!oJo PU!H,ri{'j, 11lIf'ic].i.(, i,n Sihill. lt"0(·St. ln
'['1111 ''''fi Ta tia~'e a,zi, Vineri, Îl1'tr·C' {)I'<l R-10, ÎIl 

('l! io~<'nl (d i 1l~1!,I'e AlI'l\,a d~~ ten is) el i n Pa I"{'ui 
Emin0"c.m, 1111ldoe "'!ll'ijinjtol'ii zial'lllui ll'II-.trll, {'Il 

zÎmhl'tn ,dp i0Y:lllght·li~ti, ,şi ':'\TI!('I'iti .na "ltilşt0 Iluui 
Fmlllof'işti A:'\;;i"i, YOI'r!isl',ul!a l1!lAlf1 dU',,,lj,lll1i p .. i, 
\'i tmll'A ll:l l'xi~t<"nt,a zj il I'H lui, (l i~l1 t ii {'ollld \ll~ i,n 
\'<:(] hll ti ~l~ i 1l1111l li 110 rlt> ... \'()(1 ,1)]1 Il ii. 

'" 
- llin H. Il ti a ,"1:' 111f\-nn in tr',:"t<l c;.t i ]'('a ,rl{'$(I1<I'C' (1 i:'\

,p:lI'itia .. mi;;tol'i"lh~ă)' n PO{'tll 111 I n. n'Ann'IlIl7.Îo. 
li:llt.nl~'ii t 1)oetl1 J pr-j!'(/{ .. f' îll~lpli'lMlid:a '~l y il ă ilIe pc 
'malul lacului Gal"rua. 

- Ni-"o \'(~~t'e~te idilJl HIIK~lll'O~ti. f'Ît d. mlnl~tl·1l 
lbnu est{) hotărît. ,,,il nlll di~otve Ai'{)I{'iaţill'llea ar
ti.",ti lor III ag-h i H l' i ,11 i II ,Awkil1'i i ,('.iiltl in 'a'HUI!)) i'to 

1/110t i ve d. ] )Pi', R.JIJ:l. flK"tul<llu1 ,d i 1'f'dor 'al T1.':1 t t'\l
Ini ol'î'i,~f'np~r din AI1~,rl, nil Tia. ,'mai ~l1'i!lllj ('011('.('

sili nea H'('O'stlll toah·u. 

-, Un mc~aj din ~'osco\'a <1l1lll1tii că guvernul so

victclor a l1umit pc dna Alexandra KoloJ1tai ministru 

ult'Il I!J()(cn(iar la Cr:s!i~l1ia. 1)11a Ko!ontai va fi astfel 

prin~a h:rncie investit;, Cu PllIeri diplomatice. 

-- .f:ri, d. dir:cctor n~~iQnal Porp a fost la Ti
miş.oara ca să i:t în primire Directia Re!?:iona!ă 
LI i II T~m j·ş.oa r.a. • 

• 
Pl',1)fi noua f'l'~:~nizal·c :J trenuri!l}r Ar~ldlll 

<1rC în 24 ue ore 32 pcr.j:hi de trenuri de pcr
~n:·lle. ad idl 64 trenuri exact cât BucuI"Cştii. 

• 
Eri a TcS' în in~pc(;tia li~'ellhti de băeti şi 

1 i('eul '110 ff"ted In hl('laEt,ate. O. i:[1'''lpo·t(~rg{~n(·1'1l1 
OI!. Nh;hifor, cu trenul de St.vara a plocat La Timi-

• 
A,·~y.:e~!er,,·tu,l s.,)rt:, BlIcurc.sti ajlll1;~c aCll'tn 

cu dOUă Ore mai rupede, In loc de 17 ore bec 
lll!n'·] i 15. 

La ill-,_:,,:~jl'l l'~~ci "iitoare Va avea loc la 
Mor'..'asa ,- ~rlendida st3tiune climateri>că - o 
~crl;!'lrl' În favorLll z~:mllui ,.Trihuna Aradului". 
S'a fixa! deja Uit bo~at şi i\ltcre~3nt pro5{ram. 

1/< 

Ziaristul hul~ar Petru Boncit, plecat in al1ul 

190.1 din 'Snî[a, a f;lcu! ocolul lumei Împreună cu soţia 

sa. La terminarea c;II,Horiei lor in jurul pământului a 

v:zitat oraşul Sulina pcntru a doua oară insotit şi de 

fiul lor feldinand Bllneff născut În Sulina la 1905, la 

inceputul interesantului turneu, 

• 
- I'n zilele (le 8 !şi 9 1 uillie '\"01' avea 1u('. Î'n 

Pal'C'HI flI'a'~1I111 i Cluj .!'(\l1băriloe Idane ~lc I&>e. JaJOa
,dellljdi "HkHlli'lnia .T'ună" pentru ~)(}ri\"ca cfondu

lu'j nON~al' rirVdirii l~nlll 'monument lui Mihail 
]<:'111 i:n 0','1(' Il lui <-'In j. 

• 
- T n ('onlferi nVa i(lelu I.;;tllb"ult1'lle, TIll~~i i an re

n ti n t,a·t Id(J'fi n iti,,, la \prC'ren t.i i loC ]()~. ncjuRt,irrÎit>a te 
a'Sl~pl'a inl,mlci Aldak.al{'lh. 'Ei !n1 ~Jlhţ.jtmt. Îln.să PI)
'"e;;;jullK'H in;;;ul{·j )farken ddaÎntl'al'(>:a TÂaI,dane

lelor. 
• 

()rfl'linrtl1l7 .• Rl'ginfl Jl!nrirt" tdin l~)'calitat{' 
Ol'ganÎzeH7.ă 'pentrn nUlmÎIlP('('a 10 TUllie OJ'a fi rl. 
'a. o ma 1'(> ':(1rhal,e 1îa Tflatl'ul orăJ~ellc'S(1 >ClI I1n PI'O
gram ('(mllpn" din ('ornri. jql'lIri ~i \) Ipill,;ă I(le tea
tru. Ţ~a '!'h'l,haIX'l<l 3{'l'a,;;:ta î!şi va Ifla ,('J)lw'1l1',ml ~i 
mll·zi03 militară. 

* 
- hl g-1·~u(lilJ.a zool'>gieÎÎ djlll Bll,(b'T)(~ta o zp· 

lodi a 1ll11:;'C1M, rUl\îllH(ln-Î deget'lI'l :1"l'atiitnr. pe Ir~l'in
ei,pe,.a HobC'1I1"he ipe {'fmd ILl\ca;;kt Îi ,dlwdPH pră
jituri. 

• • 1 

S(\C'tia ael'Ollan ti<'ă ,a ,:!J'lHat"i I"'\,;,i Î 'l'U"(Clc~tÎ a 
(~'1I1l11lIdat. În :-:t.rî'iinătate 2:10 ,;wioHlIf>, :n'~'l\lrl :t '''e 
·''l'N.'il l() ]'C'g-i'mentf.' ·(10 H\'i'at,ie, Ipe lâll,g'i'j '1'('](' pxi,,
t'illt(· ,şi ~'ilwi '';'l~)li d(' a\'iHti'~" {\(:mdURO d{, ,l!\,j:\ltori 
germani. 

-- 1';.I'Il/Î/('nrll' JI((I·fiCII7ru·e 7f1 lic(,1Il .lfoisl' Si
(:0111'/" dill .'11'(/(1 Înr'l']1 În ziua de 20 funÎl' r. om 

8 elim. 
* 

.'ll'Îz. R(,f<,rik,!' l:a ('Ol1l\'{}('llr"(I;j pellt'l'll lulullla-
r(>:lt gPIH'l'ală la al(k(J~'Hţilnr fi.'\lată ll'D zi\l1R fIe :H 
Tllnllna. (', roetifi('îilll onr1inp[l !Ilie zi elimill~.l1(l 
jlund111 :2 din V l'Og"r a'rlI , - Al1,ltd, 7 Tnni~ lfl:!~{. 
1),.. Sirl'in Jfoldomn mp., ('()mÎ,;a.r al gll\'I>l'llllllli. 

• 
11lfri'IIÎI'I' r'olr',rtÎnlă. In seru'1l1'L'I()n\'enţill;tl'(~i {lilll 

Iunie HHlR, ,domnii <,arian, obtÎ!llltdilplollia i!p 
în\'ăţ.î'itol' la ,(lat.a demail$l1$ • .slJllLtî·n\.il1aţi l,a În
U'tlnire de 15 ani pc zitr::t de 24 Iunie 1923, in 
:'\(l\;a f(,,,ti,,ă a Remlna.I'ul'uÎ elin AI1a«. - ])r. Y1G~ 
illr E. Sobă/(. T'talatll.l T),OIllClliiilor. 

• 
- C'Îi)raŢlii de rPTInme mondial .,OSET A" în 

toato C'111orjlp f:(' p8<păta la fil'ma Kcll şi KretEI.. 

• 
x PI: Tf:I~ASA CAFfNF.Lf.I OR,A,ŞF.NFŞTI În 

fi p C'.1re ~~ariî (':Întă muzica COndusă de retlumitnl 
Zolti:n DlJdus Kiirf,rsi. --- In.l{hetată, cafea. mâncări 
reci. -- Servid'u prompt. - Proprietarii români 
ro8.~ă spr:j!nul puhlku1tti românesc. 

rwt q • bau un an tly « • 
4 a •• 

Bursa. 
ZORICH. - De~'lChidcrca. Berlin 72.50, 

New-York 5,~4,75, Londr:a 2566, Paris ,")6, Milano 
2610, Pra~a 1660, Budapesta 10, Belgorad 640, 
V'arSGvi.H 98,. Viena 78. 

BUCUREŞTI. -- Iochiderc.a. - Paris 1270, 
Berlin 29, Lrmdra 908. New-Y.oflk 197, Milano 
9.30, r;'i\'~'la 3575, Viena 30, Praga 6000 (?(, 13u· 
c!npe:;t:t 4. 

VA,LUTI:: Napoleon 700, maroa 45, leva 150, 
lir.a tlIrce~scă 110, pflindu,l eng11cz 890, francul 
fran..:cz 35. lira 900, drahma 280, djnartl'l 210, do
\:irul 190, m:tP01 polcll1eză 40, cor. allstrincă 29, 
coroana ung.a,r;i 420, soco} 6 • 

Redactor responzabil: IOAN DIMTTRIU. 
Oenzurat: NICFlIN. 

Inlerprjnderea 
de Mobile şi 

Micilol~ Industriaşi 
Lucru de Lemu 

Irad, Str. Eminescu 4. (Deăk Ferenc-u.) vinde în 
avantag-ioase mob:liar modern pentru prânzălor şi 
•• •• deIe le efeptueşte prompt şi cu preturi 

preturile cele 'mai 
dormitnare. Coman-

Q • . . 

ZI-



2f 
~. if. "TRIBUK A AHADULUI" Vincri, 8 J unic 192.3. 

• ----..,--_ .............. ---
Teatrul de vară. 

- Repertoriul săptămÎnii. -

VINERI; "Bocrul l1:albcn", "focuri de tiJ.:adi" şi 
"Mirca~a aviatoarc". 

SAMBATA: "VaI:;uJ fermecat". 
DL.\1 JNECA (seara): "Ovrciul arândaş" cu Bar1cs 

şi (jy(izii. 

.. 
__ o Joi SC'"(!ra a' fost rCl)rcnintată llh:parea dlui 

A. Karcio$ itltitulat<l "B{)eru~ g':llbc n", care a fost 
fnartc hin-e potrivit~l şi mult al'i:lnmlaUl. I~()lut 
princilxl1 a fost intcn>rc1at foarte bitle de crttre 
arti~ta A Tiikes, care a fost apl<l,ud,ată îndehlTl
J!:at. Ro!L;l PrÎllCiT'al În "F(}Cllri de tig-arrL" a fost 
illterpretat de Gizi ncr~l'lly. iaf îl} .,Mireasa a
yialoare" uc ditre S~lri K{dm{m. 

• 
~- "Valsul fermeO'at", se va l"c:prczillta S~lm

h1tth ~cara. RoluL j}rjn~i,pal îl va ave~a una M. lior
v.ith cu parinerul ei Bel,a Ţ0n1ţ}3. B<>.slke Balo~ 
si Mihai S<.\lmeczi VOr jllCa dansuri ad,mirabjlc. 
In opinia publică se manife'Stă mare interclS pen
tru acca~"oii rep!i'~zil1tatie, creea ce o dovedeşte 
marea ccrere dc bilele la casieria teatnrlui. 

ntJY .. " ..,V'............ .. ' ....... 
Cinematografe. 

Apollo. 
IUCHIFL, o rlramă de circ în 6 lH'te, în 

j'~lele dc i, 8. 9, 10 Iunie în A.pollo. Viaţa cLr. 
['lllni 08to o "iată .sr~iala, .car.e rela'mană Întru 
('i'tt,'a cu viata cllno~uţi1Dr lx~hcuni arti.~ti ,<;-i seri;
tori. Ini'ă pimă ruml [tici Nlh.l pl'l"tliC'ipal îl an·a 
hnnămi,a .neperitoare în mizerie zilni~ă ,~i petr('
<'ere, aici ,[JIul prim.cipa'l ia are al(lo!'>Cori radl i 11'1 , 
ea ]'()ŢI j{)(l n~e cxea~e le exag-cl'a te cu t r a,p;oo ii 1 e. 
drlllll{'le a('.{'sici vi(~li zblwiumate. Cclebnrl re
g;SOl' dane.z li lfroo I"iud a primit al'lllljilll'ea 1'i, 
~nr", l'{'unlll<"ă it a.fli1t .. () ,dem11la de talentul ;.:lin. 

Judttul Arad :: Pretura plisei ~hjşinel'. 

No. 1604 -1923. 

PubUcaţiune. 

Iu'iu Bag-osi din c'~rn. Şeprt:us, În mod 
şi loc necun05cut a pieniut carnetul de ser
viciu pentru mi1şinist lăcătar e· dat de corpo
raţiunea industrială din Eger în finul 1906. 

Se anulează. 
Chişineu, la 1 Iunie 1923. 

Primpretor . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Faceti stropirea vii lor , . 
în contra Quidium·u1ui, t umai 
cu praf original de PucIOasă 
:: "Palermo Floristella" :: 
Klgr.-ul 11'50 Lei. Piatră vânătă 
de calitate garantată 98 ·99% 
:: la firma :: 

i 

I fiOAiiiiuiÂîI 
I 

E 

"ARĂOANA" 
SOC. comercială şi industrială pe actiuni 
Arad, Bul. Reu. F erdinand 1. No. 24 

.-2 anfrcprenor. Execută c" .... .. 

.... . toHelul de clsdai noi, : .. 
;: transformări şi re pa- :: 
: raturi.:: Pregăteşte :t 
.. planuri şi devize . ., 

Ira: SI;. E. G;;~:t Bitt~~O ::80U) I in case proprii. 

No. Telefon 304. No, Telefon 304. 
as 

Cap. socÎatar depUn vărsat l 1. 500.000 ......... ~ .................... ~ 
1 S. A, Forestiera din lama, II ~ I Arad, Bul. Regele F~rdinand No, (22) ., i I ~ .. ! : e!'A mnt IllJlre illh'~lldn4lr're fnrrs- i f:: 
: 

• o/~~\. U .. n'l d,in Rom(w'a, uliU l\lmnl~ !'sente ~ 
~ H~ tlu'l. l'nt şi eSt'nlo moi. f'erestrnî6 

\; '17" t;lI Ilhurl In Hlllasi·l:'erl'sh'l\u, Sntll- Z 
• mal'e-j.'en'tilrilll ~I UomOl'Od-Cohlllnl. t 
i Exp!oatări de păduri În toaie regiunile : 
:. :: transilvaniei. :: * 
......................................... 

, 

10 IUGAIE! 

Se ocuoă cu tot lelul de alac:: ~ 
comerciale şi bancare- - Are în ~ 
permanentă În depozitele proprii 
coloniale, textile, spirt şi spirtuo8se 

........ ~ ............ ~ ...... .. 
· ...... "T 
i&~"'· 
~~ 

RlIg~m pe Onor. 
tetitort, că in 
toate ocaziile de 
cumpArAri să se 
refere 'Ia anu"· 
lurUe pubfÎca· 
te. $1 c it it e In 

( ..... _-_ .... _ .... __ ... _--
"Tribuna Aradului." I 

_ &lliiOO W WESFiiilh F/&iJM ... 

n 

=n=e= ••••• ,.., .'E ... 

Primeşte depuneri spre fluc
tiflcare, :: Jlcordă ImplUmll

turi pe mărfuri In gaj. 

~ÂÂÂ~Â~~~.Â~AÂÂ~~~; 
Cet1ţi ''li '1t1:l!l{Jâmu'tl ;dar'ul ,,1'lU1HlNA 

AllA D (] LUI!" 

------------------------------------
~~.~~. ~~1'i:.' ':~;;...:.~ .. "~~ .... Mc~., ~_. ".' ~~I~'= .. ·~~""'~:-· ....... ~""'~",..".w.:,.~~':-'>~;;;T:;;qr:0;'"~:'\>..? 
p:~~~~~r~k ... %l&~';~m_ir~~r;!!! 
'f:i --

Il "BANCA CENTRALĂ" 
~:: pentru Industrie şi Comerţ S. A. CLUJ 

li Bancă autorizată de a face operaţii de devize. 

r1 · Sucursala: A RAD 
;;;;:1 BUL. REGELE FERDINAND 
~~.~ (1 NeA S ELE P RO PRII) 

~i 

•• •• 

I:~ 

Dumitriu. Inastasiu IJ 
:~ 

Ca.pita.lu1 de ac'{iii 11 Fo:ndupl de pezepy ă 
L 5,000.000 dep1. yă.~.. Lei. 16,000.000 

Ire O magazie proprie cu capacitate 500-100 vagnane. 
Telefon No, 860 $1 330. Telefon Ha. 860 $1 330. 
CEA MAI MARE BA.NCA. ARDELEANA! 

Irad, Bule,_ Regele ferdlnand f. No. ia. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, *&&0=*&_ Mit Se DCUIlă cu tot felul de operatii de bancă, 1inanSE:8Ză întreprinderi comflciale şi 

I
VA industriale, desface în mare tot felul de rnălfuri: face Ilfaceri de import· 

Industrlaa Textila rădana export rn mare, dă avansuri pe mătfuri, ve cari le itlmagazinează în 
1 i . depozitel~ proprii. (Z.umpără şi vinde valute şi face operatii de devize. 

. :: Societate ftnonimă S. 1.:: Primeşte de
l 
puţile l ~pre ,rUC

l
lifiC3!e. petntru cari

t 
pe J~{}gă, că Oftetră 50 g6a/ra~t)ie alăl)t~O~ 

~1 •• , '!jo uta, p ateşte ce mal urca procen, ca mterese {ne o - 1 2 °'0 P In..! 
;1' .: F·' t ă·· b b :.,. în plus din al său şi impozitul câtre stat 
:'~ A'I laur ue um flC :_ ,.. ; 1:;" Banca Cel11ra'ă d n Cluj a inHinţat cea mai mare şi modernă fabrică de Sârmă 
,j e ::~, Tesef.orie d~ bumbac ,: " ~ 1 r I şi cuie şi de sticlă Întreagă România- Mare şi multe alte intreprindeJi ~'~ 
~ :1 !1IbibJ\ă;: Vopsiltlnie :: ~ , t.. indu~trial~ şi comerciale. . il~.~ 
~ A, ... f' I t~ lra S c~rsi.ila: în Ar[!d, Alba Iulia, Bistrita, Hateg, Oradea·mare, Sibiu şi Turda tI.~ 
~ .. I ' ~ I şi va mai infiinta în Timişoara şi Braşov şi în toate "entrele :omer- t'1i 

~ ~::~:na 7!::e9ral~.ca: T~:I::~:r~~~: I Il ,_"'~,~,~..:.~~~,~:::;:a~:~~,.~~,~~~ 
~~"""1\I!!!'fl WfClillll!MMT7~ . ~~~~':tfi.~; d~~s:~,::> .~(u}' .. ,~GU!;J~!i~.;)t.\~:;'i.\.1if.>i· o' ,':'" "~'. r"- . n ,. " .:;~ 

f~rafta. "CONCORDIA" Arul 

1· 
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