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Anul 1. ARAD, Joi 21 Iunie 1923. Nrul 18 

• • ABONAMENTUL: 

Pe un an 

Pe jum. an 

Pa 3 luni 

Lunar • • 

300 Lei 

160 lei 

85 lei 

30 lei rl una ra U UI 
REDA C TIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Sir. Românului lja 

Insarţiunile se primesc 

la administraţie şi a 

Agen1H1 e de publicitate. 
TELEFON 'N('). 750. 

o plagă socială. 
- Speculaforii. -

])j,ntm 'p!l;:'iell.t.ii ('Iari Il'.ollllt. llO\'ojţ,i .. li S(>I I',U
l'l1nii (J]lOl,aţin Il ilor raid imlc ee le j';ăJ\'ân;;esc pe 
lJllZlllllllP\ll lor ,;:;pecnhltnrJii de toat(l lHl.a.nt.ele, :re 
"orhit 11llul fin oo1o.:mele ~tui ziar. 

D1LJ' a]t(J sllte;;:i llHii Ît;.i .aNl.f.ă iu,dignal'rla lor 
7.ilnie şi rIn 'Ol'ilt'J8 pl1Îlej. Fii'lld('ă ]}oH este fune
tiOTlllil' eu vlafl,'<l. s('('.ăt.uit.ă, muncitor cu braţul a
~1C"miat ş.i conSlllmator ]lamentJabil, 9po1ia,t llCO\ll1e

ne;>tc, î'n ari(~poziţJic s'ar găsi -d~l1eu.l 'ea să nu 
simtă tcntmcu](lle TlE'ruşinate 3I1e 'P().ft.ei de c.ftştig 
illlfigâ.nd~l-:i-se :În :bmmmal'O şi jefninJ.3.itt-l. 

Spec1l1a eare ne F-lI.g-rmnă (j,<1te !şi ea a vremi i. 
A"PI<'lrţ1Îne in >chip firos(l 'psihokJgici ,de i(hl'pă r~
hoi. ca una dintre ('.ar.llI(~teri>'t;i("('le t.răISătllll'i ·ale 
~<)Ci('t.Htii rudual(>. Un i:mho1lfl l'ălJot.ăJcios 'şi ,uK\igă
tor d~ Hdhlete 'il. sihlit-o in inimil-e murdal'{' şi 
S'l1ogrito ,r](;'patlifIll'R 'mÎllljitc1,1'l'O, 'Om'lJa .a 'poftei 'Clic 
dştig. R'a Î,nfipt. între om şi ()jm tdoopÎÎll'tÎ111cl i'n 
t.a:ool'oduţ;Tl1i111(' <lImon irca ,aIŞa I(\hill ('ă cx~ ... loa.kll'(>a 
11nOl'a f.aţ.ă :d:o.ce.ilalţ.i mI ~lrc ,margini Jl,i~'i ,de milă, 
~l i,ei om-t'11,i('. 

hpiha ,alll'u.l n i g'll ],hen, m"nnnţ.ă într '11na ll.'l
meni i lla o luptă "nmlă 'şi _iJ>enfi&i. C!lIl"C ,ooc1ă 
q}C 'Ilco.bservatşi iş.i i:a victi.rnele 'PO a'scunlS. 

Dat .fii nlfl CaNIiC't-er-l1l .do iiP, ..... miZlio U "'l),(k'uki, 
11ă"trânl~ tvate lllpa.n:mtElle ,de cjlN,te '';'1 omenie. 
pri,nwjdi'll Oillipal'C la fel de mare şi n(J1l'OU'I~ de 
.n eî llVl !lS. 
. - ~"N',a,r .!p\1ltt~afj ,supt' i'IWată ,~itt. doar l'mŢ1ri
allfl,lltd Îndi,v;Îzi ('Jari i-au căzut în mreje ~ emit ClI-
1winşî de betia nCi>;uiţnlui '00 la'i'>ă tâI4îţ.i' şi tlicălo
~'Îţi de t3:~est yitiu ('·are ca Ol\ilee 'Scă:der("l ronCll{"!l
seă POlutil. un 8.ine ~"(,f!rn.en1l1 od.,j,gtru.genii Ipentru 
ooi ,oe i-'ll:ll S8A'!l'ifioat -CillRt.e ,şi &uflet. 

Şi ei lB'poonlatorji ,<ln;nt. nmlti. De ,tDate lwa
mu 11He 'Şi .de t.oat.e <lateg-ol~i ile. VenetÎc.i şi SflnTI
sari. Bl'utl:-Lli ~i '[J'€l"'\'er-şi. C<I'rnrpti de către bani 
şi <'DI'upătJori de mOl"flN111'.i. 

Credinlă strămoşească. 
La lIlI1 'sf1at de iarnă, noa,ptea târziu:, : după 

câteva p:a11are de vin fiert cu scortişoară. cuoonu 
Gavril .Mânzu-,răzeş vechiu. cu urî.c della Petru 
l<arcş Voevod' mare vânător şi gata c'o 'POVesTe 

, la, odae delSbatere, - vă.zându-ne pe noi, cei ti
neri. c'o tuă!m razna cu netcredin~()le şi cu. dL.sDre
tlli! 'locruril-or VIOOhi, tuş i şi se Ipregă ti să ne .s,pue 
ceva. 

Mustătile si harba ·lui Ga,vriil Mânzu erau 
foal'lte tepoase; mai (tles barba tusin!a,tă par'ca 
era o .piele Imăruntăi -de aricju. hltre mustăti ŞI 
barbă stătc;au buz,elle subtiri întinse într'un zâm
het batrocurinor; iar ochii mici sfredeleau şi în
tepau câteoda:tă ca acele· Avea buzele, ochii şi 
nasill lui. Vlad TClpe.ş. Chiar asa îl si .porecleam, 
noi băctii: moş Vlad Tepes. Dar numa.! din pri
viri.din zâmbet si din vorbă tăia GavrU Mânzu. 
căci inima-i era bUlI~l Si mwnile-Î iuti 1lreqea.u ră-

_ pede. 

"Voi. măi băeti , tt>ar'că a,ti căzut din altă lu
me., a$a nu l111ai credeti În I1tmic. ziSle el cu zârlt
hetu.,i a,scUltit. Pă-eat!" 

Ziar independent 

Păg:îni in gâ11)(luri şi iTum'd.al'i în scopuri, a
metiţi de vizinnoo m1'll1cllfrcloT de bancnote, ei 
~(' ÎJ1i\'ârksc a!bj{'(>ţi ,';li ;;Ilutiti In yîtrtE',jul lXlrzamiei 
lşi a ticăloşiei. 

Nit'i l1lIl C'1l1:yânt in."ultătm ori batjooOl'itor l\U 

poote :fii de.c.hll <lB ai3~)I'll pellku a-i rt,H'aHcrÎza. 
Pcntnleă a-i arl'tloo '1t.1 sentimente mai bune lJid 
w~l'bă nliL poa,t,o fi, Prea "'unt pormlti 'pe 'Il<1I'Vlîr
n,işul re1eilol' şJ derrnonul ii iS.t.ă'râ ll{'Jşte fă·ră po.!'\j
hiJ itate de a-i rC'i('uecri. 11l~en!';ilJil i şi ·fără l'lnflct 
.1111 mai '''\lIfer.a. nid o ~nf1uent·ă. dea se 1"(\('11-

lege. 

Prot.otipnl101' ne e ,rUnO,.'('11t ,în:r1eajll,ns: (} f'H,ţ.ă "0-
ioa:sil, IUIC'.ie Ir],e g-r}I,,,ime I(hnpo'C'i tall'a elin'ci,a râ :1-
j-esc un rânj(lf, confuz şi li.m"beeil, ol(·hii dOI'\"1lbpe .. 
1 n dosul tejghplii 03Te milioane. De a!C.o]o f!of,ăpa
ne~te cu rpo,ft,a-i do ('~î,şt,ig ne-vinov!lt:('llc "i['1,illni(', 
timide. 01.1 roatele roase, !şi t()lCU rile "tîd~'itc, 
bieţi 'salal101'i IfI,i yieţii, imdlllfl ~ SiIlog-ură Ylna 
mare: ,cliC a nea I'.ă t,rlii,ască ,şi idâ'tllşii. Or, tojghe,
t1l1'\l'1 a şi pus ochii pe ei, îi ia ayut/u] pent,l'll 
'lIn rwt('C ·de cîu'pă şi îi dC':'lpnaie C11 voln;ptMoa 
~)ar~zit.ară a paiangC'l1uhli ('â.nid i,a ,s:îngelc vic
timei sale. 

Din "îmgele şi fll\'Utuil oa:meniJol'!lRl1fel lwă
,'el'aţi, se r,~di('i'i a~w}i în sf:r!l,da largă o clăidhe 
SEm1'C'aţil, înlhlm t.ma răr!\'lia îllir"ăir'f'ri t.aqlct:a.te ('<Il' 
~u,mpetllll'l, lngh€O'-l1ite ('Il mn.bi'le '1l1XOo.'U'le şi ('.0-

yoare lnmte 'Jl'O -prot,nri fahnl()alse, ~)TinI1O"1C 1'0 "w
pilnnl Cli oClhj'ÎşÎ lălC'cymÎ(> d(' \"1111]1(', <'u 'Ruflet. mllI' 

clm ':-1 {'reeri O1'.irm im'flli. 
Şi ,,>unt gnulţi de .M'RiŞt to. Oa.men,ii :;;ecdluI~Ii, 

Trnt.ufiulli şi (){liooşi. Li:ng-l.l~iwri gll(lnHtmdll.~s.cc:;l 
ni,;.te câini şi t('l]ucr.arÎ, {'1·11·"i, ea h\'}tii de ;dru
mul mare. A 11 ('işit la i,,"ell lă peste noorpte lllo/<}. ("iU!Il1 

după furtună 'răs'ftl' hUl'l"tii venilloşi. CrooCiIll ră 
Yor p.ierii tot "ll./?oa: 'Prin iurt'ltn'a pe care o "'la df"!S
lli.nţuÎ pc.'i'te ('.arl€tcle ]()IJ.' yoint1t de-'ll t.răia vir
It,nfii, IC1m·:~n1;~'1. Ide-a fi a. ejnstei "i ",lgoorea.' a 
t()at.e stă:pân<i toa1'e {l. ('I(mşt.iinţei, ee 'va bI'obni în
trmHltă în jq)ilmiJe 'şi :f.rupt.ele tut'uror. (t, v.) 

Ştiri din tară. 
Consiliul (le mb~işfrii. 

BUCUREŞTI. - Eri a aJv'ut loc un eonosiliu 
'fIe mim if,ltri-i sub P1'0şEklintia 1(1111i L I. C. Brătj~ 
mHl, în CIl'l'C s'a !d('i[)Î-s că pnt.erile N'ţ;a].e, 'Pe tJÎm" 
pul câ,t )of. S. Rog-ele "a fi plectat din lfIJră, le 
\'ll; exenc,it,a cr)11l'\ih-nj de minişt.rii. Cum peroohE"a: 
regaEi, i'n d,liîtoria l'la la VarŞ(1V1ia. "11 fi Însoţită 
<le cătne (l'Ilii Ionel Brătj.a1111 şi Dll~a, int<,rima
tul 'pl'(~wnt,iei f\'!a :fiîncredlinţ~t dlui A'l't1ml' 
VăJitoialH11, i'ar la externe va ţ.ine loclll dl .Mâr
Z(~~l1. ni Tnrutlif'ţ nl gil1a ~facerile 1fini;:.temll1i 
dlC finant,e. 

Normrrliza.rea. virţii unh'ersifrll'f' 

BFCTJRE$TI. - St.ndeIl~i!Trlea q'clllmţrUHd la: 
!lc:tilme81 anti,somită, gtii\'CM\u] a revenit .a!Sullwa 
IpedoŢlBoelo!' di'.'cj'plinll,rc ('e mI .fORt ,date nTIOI'·u din
t,l'f' .concin.elltm,ii ''1t1.l'de1l1i1ll1liu, .şi în aiOOL!ii;! timp 
a 'Ch"lms Î 1nll"hil(lf'1l'{,.,<l 1C1tllSarelol' de 11 l'\InÎ'tr i re, 'Prin 
'CarÎ stl1den tii t.llI'bll1mţ.i au fost daţi în ju!rl«'atlE 
i!l~t.a11ţ.elor l)elwle. . 

Gll,i"'eJ'"J1ul a d«'liS ~in('l'Ca nTIUisenH\"t.rn ~mlj-. 
'mental' În hma August. 

~~fişcarl'.(1 p-rofe~orilol' .<I('('undf/.6. 

BUCURESTI. ...:... "Dirrnino{lluta," an1nntfî di 
pmf(i~ori i $ec1lll!dari au rewm,j ta><ulpra d('{·j z:i'1..\Hei 
11l'1l'te in eongre"ul din l1rmu'î. şi vor PI'D'C'ei+a la: 
exarrn i na rea elev iloT ,p alJ:·t.]<lU la r,]. 

• 
BUCUREŞTI. - Dl ,miwistru al inl"truiOt,in~ 

Mi este hotărit a @IOO'atc 1J1e 'profesori din ('Uirha 
l.ale"ru f}l Rii f:-ixeze sa'l,ariile aiC'.~t.ol·a ,după llll 
stat aŢlarte. Difcrcntl3 ele ~por, ;pro.t('OOl'i i '-OI' prj .. 
mi rctN).grad djn anul UlJ 9. Dt Anghe.lffien !'l'.a; 
angajat ]18rl"tOIlial î,n aooa.i'ltil ('be.~t.iuno şi ,îmtTn 
rât pI'nee!.nl rSăll va întâ.m:pÎna rclnznl memhl',i~ 
lor guvernului, 'dunsul est.c hot.ărl.Ît a-şi dl3. ;d-e
mU'Mfl_ 

cei 'bătrânÎ În rcărţt]:e sfinte, nici in d'lwlllri, nici un,de 'erati răze-Şt clllprinşj, şi ţineam llot valea 
în lumoo oeeal:altă". c M.cyidoveL., Păduri se vedeau in toate pădlle, cât 

Noi ntt credem fireşte În uimi\:. Alb sol ut în îmbrttţişau -ochii, Şi Mol·dova .cunrea prin şesul 
nimiiC! ei în gârle ,nenumăra'te. Şi muntii shiteau I~zl 

"Vra să zică, mii niml'C! A$a-i? - Bine! până lla Ceahlău, care se v<e-dea mal înalt peste 
Dar eU sânt? ne intrebă infilcrbântat răwşul. toti, în ~er. Era, ca 'tliciodată, o vreme uscată şI 
Sâ.nt. ori nu? limpe-de de i:QIamnă. ; 

- Eşti, unclliule, cum nu'? d'a.că te vedem cu Bra'n ajunul lui Sfânt'll-Andrei; suna vântul 
ochii... prin IPăldurUe goale şi troenea frunze galbene· .• 

- Slava l)omnu]uj! vra să z:JCă sânt. Şi dacii. Buni'cu.l a ~s mai mll1t cătră sine: 
JlIm v(aut eu, cu ochii aceştia care sân t. c,eiace "Azi n'ajungem la Roman. Trebue să mânăm 
am să vă l!:JIov,e.sl:esc, aveti să credeti? la Sfthăoani". 

-- Să vedem. Mi-aduc aminte de vorba asta, pentrucă toc-
--' Cum? ce? tresări a:prht Mânzu. Eu. C măi mai atunci "priveam la nişte tufari de stejar, care 

bobod1Q·r, cu ochii mei am văzut! foşneau a~pm, Cl! f,mnze~e uscare pe -crengi. ŞI 
- fi, credem, credem! câteva frunze a r(hlll [i, smulse, u/mblau 'pc drum 
-. Cum cSă TIU c red1c ti. măi? Dac'am văzut ca niste .gânganii roşCiate. Pe o crean.g-ă clic sân-

eu,cu ochii ,meU" ger târâia {) ,păsărică ~i se mişca privi"lld 'Cu mi-
Şi dr~odată inCCPlI să ne S.PUe infierM.ntat o rafIC la vietăţile 'aoCClSt,ca necunoscute ... 

istnrie veche, 'Cu- str;g()l~ Noi rămaserălIn În,lenn- "La c'ne arVClm s.ă ne -oprim? îtltrebai eu pe 
nit[. Vra \Să zică Gavril Mânzu văZllse stri~oiL~ bunle· . 
cu ochii lui! - Apoi am eu lInprictin, ungUr bogat: unul 

.. Asta, z~.so el eli voacea-j 1)1ină, Cl1 care Ianoş Ohcl'ghel..." 
cân!k1. aşa de ff'UffiOS Ipsalmji in stra.na dreaptă, DlJpă"a,miază se fă.;:c,a n~ce şi vântuI Slifla 
I.a biserîlCă; 'asta s'a În,t<1lmp!at de mult, tic când dln.ce.in ce mai taros. Mă .ghemuii În ma,ntaua 
cra1T1 Metcl :pe 'Câl1ld i~vravnicîi si "aDciH lui mea1ar.gă de StIm an· Si la a,sfintit soarele cobora 

Dar noi .. pornisem războiu impotriva i;sllorii- Mihalache Shlrdza scoteau oamenii ca să facă spre Moldova, :se făcea gălbju, se ştcnre:"\ C<l o 
lor de pe +ceea IUJI11e şi ma·i băuscm şi vin cald. şose.aua lu! cea mare şi vesWă ... Si eram eu şi lună În zori: şi pe -vrunduri se împânzea o lt~min~ 
Inccl(}urăm a str:ij!a cu Înverşuna,re că nu credem c'un bunic al meu in drum SPre Roman. Am tre- de pustie, D e-p'a,r te, Î11ain-fea noastră. in.cepu a 
in fanta!illl'ag.orii si eresuri băJWşli. cut pe Iia Bout'cniprin codru, ~H ştiu c'ampoposjt suna lm do·pot c'un tnemur limpede... Si'n{lat1t· ~ 

"Aşa? strigă 'ascuţit Gavriq Mâl1ZlI. fantas- la fântânace'a v{'t~hc unde a, fost o întâmplare zării hiserica de,la SabăQani. Crucea-i lucea in 
tna)?;:orii. şi ercsurri băbeşti? Vra, să zică, voi nu IlăpraZJlic5.cu M,1rza.;; hetul. ne llrină. pe l'a a- soareile pieziş. 
cr('deti nici în minunile. pe ca're le-au povestit miază. treoeam ve la Năvrăpcşti si pe la Mlteşlj, "Se lasă rece.·," zi~ bunical iar. 

dd 

Ppeţul u.nu.i e:xeln.plap 1 Leu. 50 banit; 



Pa~l". 2. "TRIBU~A ARA-DU LOP' JoI. II rllnic 192,i: 

------------------------------------ ---------------------------------------
Rfihr'I'nn'u dllli Schilio. 

Bl'l'rnE~Tr, - l'}lt'(~hetlll a tPI';llÎIl;tl ('{'r~ 
('l'tări!r li,mpotriva ,{Hu.i ~l·hina şi 'II {'('!IJd-alţi fnlll' 
~iull'al'i 1ll1I11i[rlţ,i ,din prilejul rren'i fll,]H'·t.ionari
lm·. ('a rC"7.ultat al IlR·(\>;t')f C€1X'('tăI,i, 1H &,hi'Jlllt 
imprl'lrna eu x'pjklllti ll'rp,ltati 'au f.""t IJl1fi1i pe pi
r~i()]' liht'l'. 

A "dip/lţfl (1I/li M'lnill la R('.r!I'. 

BITl:"REŞTT. - i\, R. Tkg'c·le F('l,c1ill<llIWl 
n pri,mit. azi, la Sinll!ia, în n'wljentăp" ,(11 T'ulill 
1\1 llll i H. l('a.l~\'Ul Pal'r j·d n In i -:\ ati.nnaL Du'pă a n
dicntll.dl jbnin a fo"t retinut de ('MI'a ?IL N. 
r{{'g't·1e. ~i 'a luM df'j llltul bnrrl'pll'nn {Ou falllllliila 
lega 15, 

•• __ ~_A.'_." __ '_U·.$_·.'".~_F •• ",,,.U_·~b_' •• "~ •• ~$_' __ .~ 

Sorbările pentru ridicarea unei statul 
lui A~ram Iancu ÎR Cluj. 

SfbmhMă 23 şi numinccă 24 funie var avea 
loc in Arad serMril,c ,pentru 'a,dnnarea de fun
duri nccesare ridicării unei statui lu,j Avram Ian
cu. cu următ.orul pr()~ram: 

1. Sâmhătă la Ora 9 scara va avea loc un 
concert la Palatul cultural cu l)rog-ramu,! ce ur
mează: 

PrORra:m. - N, Apostoh:SlCU: Callta, pc'jl1C 

A. de Curti,.';; Core 'mcrato Cardil!o; Ştii tU mâl1-

dro a. Djma. M0 t1o!oag-e: Virg-il Vasild:cu deja 
Teatrul National din Cfili.· T. Qavril0S12u: Don 
CarI o, O. Verdi: Al."dem;-tc~ui cadru des, Bredi
ccallu. 

Pauză. - N, Apos.tokS-Ctl: Se]'cnad:1. ro-se!li; 
Tasca (Romall,ta) PUloini; Caflmen (Rclmanta 
flod) Bizet. Vcr~uri: Neamtu-OttOllcl dda Tea
tru,} National din Cluj. Ţ. Ga,vrilescl1: t:r'llUn i , 
Verdi; Pc sub fl,ni mă. 1 e..I!;ăna i .. N. Apo1stolescu, 
T. Gavrile-'iCu: Duetk 

Dumine'C~l '/a fi ~I~rbarea în parc şi pc malul 
Murc.ş uJui . 

SooDlll serhărili fiind pur patriotic, credem 
ca nici 1111 bun rctmân nu va l·ml::1si nici dela con
'Ccrt şi nici din pa re. 

Pe lângăaceasta,comitetlll dc doamne 01'

ganizatoare al serbăr,ij, r.oagă publicul românesc 
a face dona tii de obiecte pentru a se putea for
ma şi o tombolă. , 

Ohiectcle.se ,pot Iri,!1lik~' la PahtUll cultural. 
Sala Bihli'otetii. 

Când Î1ntrarătm În ,sat, soarele alSfintise; [) 
ceatft iumurie se apropia din depărtărL Ne opri
r:tm la o ;lJOart'ă înaltă, stre:,inat~; şi când se SCU
turară clop,otelc c;:.llo'r, zării peste gard mjŞICa,re 
in ogradă şi auzit glas de îndemn. 

Un argat ·deschfse poarta· Stăp,1nul se arătă 
.îndată în dOSUl lui, 'naH. groo. strâns in cht.mir, 
ras pe la termple ~i la ceafă. ;Era un om intre 
două vârste, întuneoos la nbtaJz. Dar fata i-se tu" 
mină cu Tlrietinie când dăJdu cu ochii de noi. 

,.Bun gă-<;.it. jupâne lanoş! strigă bunicul. Bu
curos de oaspeVi? 

- Bucuros, bucuros! Ce ma'i faci' du.mneata, 
zUIPâne Bile? Nu ne-a,m 'Văzut d,e mult. PoÎ'im rn 
C3sa ... L<1:Să caii şi trasura. că în~riieş~e arg'atul 
s.\ fie bme· Y;i fără grijă, xlliPâne Ilie! .. :' 

Vorbind. se apr,()pia,~e. Mă luă În brate şi mă 
·!Cobori jos. A'!) oi, după ce-si mai roti ochii ,prin 
g'Os.padii;ria laird şi d~udu câteva porUJl!Ci l1nl2:n~ 
reşti a~ahlhli dam;ău, ne împinse uş.or de la 
spate, cu Imânîle .. În casă. Trocurăm într'·o tindă 
si d'ădurăJm într'o odae curatât, ,plină de scorturi, 
cu un mOJ'lmam de strae înflorite pe cul'me, lângă 
soh~i. Icoat1le catolice, cu 'c:a,n:d'ellă, umpleau () jU
mătate dep:ărete, la răsărit. 

Lele:a Nuta. grasă şi scurtă, cu conciu şi cu 
catrinţă, ne intâm,pină lân~ă uşă. Se 'aplecă si 
mă ,sărută lpe obraz. Imbrăcămintea. ori pieptănă
tura ei, aJvea, un mirDIS amar de pelin. Era fru~ 
tt10asă încă, deşi nu maie'ra tânără, s;prâ,nceniată, 

,·cu obrazul smead şi cu .roMi albaştri. 

(Va urma) 

r Glasuri din public 
I 
I O Întrebare privitor la căminul 

şi cinematograful cercetaşiloL 
Priil11hm urmă loarele: 
In tinwUi' din urmă am putut constata '-:ă (} 

~':)ril!:;~l 'mi!)lcJl'c cer.::ctflşcasc[t a pDrnit la noi si 
C~l acea~t;l ,tllstitlltie atât de frulrnoasfl şi nobilă 
aluat lIll puternic a,vânt. Am auzit ~i luat cuno
ştinti'l şi de frll:tl103iSele !>lallU'rj ale ins.pectoratu
lujccn:l"trlŞVSC din Ara,d Prlvitor la constmirca 
UliU! cămin 'aI ct:ree'tasibr pe malul Mureşului 
ş; o vie multumire n>a u:I11Dlut ~ufletlUt văz,{IlJ 
ÎncC1putul L1nei munci :serioase. 

Dar abia au tre~ut două luni si lucrările -
munca - Începută cu atâta insufletire pare :alZl 
a. tot slăhi, a Înceta aşa dl publicul care pr'ryea 
ClI atf1ta î'ncredere si nă.dcjderealizaroa planuri
lor frumoase - 'căminul 'c,e'tx1ct-aSilur şi un cine
matol{raf de vară (o 'ad0vărati'i întreprindere 
11ationaHO - af10 deja o oa,rocarc dc~amaJr;re. 

In calitate de membri lal sectiunei nu putem 
priVi Cl! ilHliferentfl 'acestea· Ne-am informat eli:
spre adcvtlrab stare a !ucTtlr'·lor. Intr'altele 
lle-am ~ntercsat şi aSlliPra cfiminldul şi cjnemato
l-:'raflliui de "arăPc care d.oreste Ittsvectorahbl 
cere"trlşO~C ,din Arad Mt-l ridji;;e. însă cu durere 
a tnehuit să oonstat{~m c.t afara d0 angajamente 
mai puţin ser'jlo3se nll s'a falCut a,Proape nÎmic pe 
acest teren. Cd mult se poate aminli faptlUl cU 
pc locul ales pentru construirea cillematOgr'a,fului 
.sau cărat mai multe 'cilnlte de nisip şi driîmidă 
.- lucnll'i car,i l1U :prezintă o valoare mai mare· 
Aceasta fiind situatia în ppivinta ,;iH(;lTl<ltn~l·uTu
lui de vară şi dilminului qercetăşesc 11e permitem 
să puncm întreharea, În mod public şi ,deschis '
ce va fictl <1'.::eastă olădire, sc Va face sau 11U? .. 
Cum ge va ÎntoCimi societatea, 'Care va C!iLdi c'ne
nfaWj;;n\,fu1 Si .pentru ce comandamentul cerccta
silor a ÎntrcrllPtmHllca începută ':-llat~îta drag 
şi insufletire. 

~ste !ogil;;ă sîmoti,vată Îl1tn(~b:lrea noastr~ 
de oar0:::e avem >cunoştintă cit vC1l itul scrbărilor 
cercebs-eştj - 'o sumă destul de imp'odantă -
a rost des'inată a<:cs~lli scop. Nu ştim si nu a;vem 
nicio cunoşHntă 'ct~m s'au administrat aceşti 
b a Il ip uh 1 ici. ALI Tost întrebuinţa ti PCIl tru a
tingicrea SCQPUJlul Ifmmos? 

. Inainte de a tel1mjna accesle rân.duri tncbue 51 
der:larillTn ca întrebările de mai sus :le-am fă,cut 
conduşi f4ind 'de dorul de a vedea sftuatia cc,rCC
tăşiei ,buntl. 

Depla,rte este -de lnoi ol'\ce răutate. Ce1.e 
scrise nu sunt tendentioase, -ci i1ltrcbarea pe care 
o punem în mod public _. şi l'a care nădăjduim 
că vom lYTimi raspuns sa tisfăciitor ,- este () do
vadă a intere:suilui si dtagloste.i cu care urmarim 
această rmtŞc;a,ne atât de frumoasă Şei săn~itoasă, 

,S'u ... 
J)()i mf'.m7wi în 8('cţi111?1Ra cohortei 

A ra{l 0.'35-0-'17). 

•• $' x u ,.. '.,. 
Un hot de cărfi rare. 

BAR'EL - r n :rnll,(',ţ,j(mar Irlin a/rlll1inÎ",t,r,ati'R 
n(\]'Im Ruinei a f()~t. iareş.btt. -rffil hnl~!I a .furat o'iin Cf'. 
IlabTia biIMiot,f\('l'( Rant.a },{'arl.n di'll m3Işn;\ tI allle, 
'llni~'1l1 ~X{ ... m:p]Rr ('xi~t.emt al ,.0a'tr'('hi~mllhli ide 
Ţ.ut,hl'r" p.diitlat. în 1540. 

O Ţ){"l'('hi71iti~ operată in >p.a':;oa f.llnlC'.ţ.iona,rulni. 
,:1 od\llil la i{l~~(orrf'ri l'~a .a ,înd'i 1 RO irl~ \rolU'JJl(\ (IX

flrem O{' l'1a.re, 'Îl ea.ror ipfl'Nf'nicll ta În""ă 1\ \i. :rl] tl~t. 
fi ll~nă în 'prezent j 111~tifi<,at,ă.. 
_ .. ,te· . ., ...... .,cA . ---
Vulcanul Etna a isbucnit din nou 

o tel,egramă din Neapol·e. anunţă d marele 
\'lllcan r:!~laSe găseşte În plină eru,ptiune, iar 
cantitatea en'Ormăde lavă stâwcştc tot ce întâl
neşte in .c::2Ie. RCJpeţitel,e> cutnClmure de pămân~ 
au 11l.Rrozit :!)C locuitorii l.ocal~tatilor Lin\{ua, 
Oiloss:a, Meu.sa şi Prene. care au părăJsit casele 
CUJprinşj de enortmăpani>că. Dm cauza surprinde
rei - fielcare căutând un loc de scăpare - a,ti 

fost foarte. multe cazuri d.e rănire. Fa!tubele pri
oinui te :păidu,rilor. sClmănătur,-lor şi clă'dirilor .. e 

f cifrează la sume fabuloase. 
, 

Serbarea u Romanelli" 
la Budapesta. 

ZlIek tl'Ol'UtP ,lL ilV\'ut loe la Bll'darpost:a v ser· 
1,,11'(' •• H'lmalHilli'· (în 1l1in;1tÎrl\ {'olo11,el'1lTu( G-LTi,d" 
Ho·nl<llleJl,i "i '11 altor of[ţf'l'l lt,ali~nl. in ~"nmnde i 

l'{'I'l1l1I>şt'inl,:'i{?) - TlIai itllllllt lrl(. IilTl'ţ.!,'ll'şl,t'e- ;PC'H
tru 'ajutorlll ee 1'1111 fltat aJ(~eşni,a: 'flIl1lg'h[IHri1or III 

tinilpnl regimul1l4 Jui Bela ICnhn. 

Ofi (.crii i 'itm Ilicn'! 'P.ălibătOt'~liaillf()li'it,de('i)ra~i 
'cu TlIma lii ('OlIlemor.atilVe. lTn,a idill aeffitf' Ilillld.a1lii 
ia f0-~t tl'im'i~ă neg('\i'l1~ hailiel - pe eîlll'C', în trel\~ 
{,iH tiin zi", ga,wt.{·I(1 un~M('i~ti 'olin BlIlrhllp(~ta LlTl 
IÎI;juri.at, .;>oi efll1{)1ITl . .rl/i,at iî'l1 ti mlpoul răzhoj \lIn:; in 
if'hl'pul '001 maimuNlar pq~ihil - ~'11rngiiimi,nte;l 
,dC' a () 'primii !şi ,a IwrmÎte orfitcrilOl' cl oeo mI ti s'o ' 
'l)<)ată Ipurta, ,. 

( 

r 
1 
1 
t 

l' l' illllll1 IH i n,il" t r 11 ) r [l, .... ,,;o] i n i 'a (~.lll \Fnli:(~aJt mi
~li,stl"\1'I\li pl".enl'!'l>ohilTfi,fll' 'mnl-('hi~!q' l-a Roma" 'l';l 

I-{ngclc a meer1p t;a Llluidalia ,şi a PC11111i'i'\ {\a afiterj'Î 
(1 r{'o liil,ţ,j 'Ol'O pdarte. I : 

Cuai('{\f<t 1)]'i/18.1. 11(';1 ne g-!ll1v}liml la lln!?,'l1l'ii elin 
t,impn.l l'Hzhoinlni. la (\I\IIVfll1"n1 t'f'rihil al 'lHizonjc
~'ilnr it.alieni în r,nfl'al'.i1a ... l!a hătăile zillnjec. la 
hntjl)l{'11l'ilo făI'il nU'nl{l, hl ,,-nrha ,r1(' di~1ll'[1, •. f'l.

lil/ll". la {.(>j mult:i itnliE'llli (le trral/ă (~;l!l'i,;,i-anl 
1iî"'ar ell:-';lk·În t.;~lh(,l'ilc Ifli' pl'iz<iJl!nl'i flin t<lr.a l~l,i 
Ti~7.,a Pişta - şi l'll!<,tll'hnac .. ele ling'll;~iri nng-l1' 
fr>şt i fl,(' astăzi. cu s,cI!h:hi i t,a lo-,mruuhia 1·C'. <'1\ dp-
.·ol'ări d€ (liţrl'l iit,a,Eeni ek.... ' 

Ah! Tieiîl",,,,i':1 f'llH'11Wm,.1eă "n'ar,!, nW\irg'ini ŞI h ll -

'rmI si'mţ a ,pic;jt! ' 

'- JuA ,e Ma. u MA' , ....... ... 

f r , ~ 
I 
i. ;- r 

r i Bulgaria in ajunul războiului civil. 
TIF8CIl'K, '1R, Ştil'i frlin ,,,ul',,ă ,;fi(1j'aha-. • 

nllntă eă ('(;l101\(>1u1 de l'ozcr\'!i Omiwf.în fruntea 
unui c1eta.~mll~nt ("fim!'111;: ,din Ilw"tc :300 ·ţ.ilmniÎJt1- : 
'ilrmati. n ar:llipat Ir~gillt'n('a C'llt'1Yll. Oal<1f.or ,şi :Me- ' 
teriz.,\"o, ('ont,l'a I'ă"",,vI'ăt,iţlilm- ","au trillui" :din ~ 
Carlo\'{) .n1\lmm'l!),all>c trulpe f{l1'Vf'l'l1a1lJ)f(:nt,ale slrh t 

('{jllliundill (·{.1~MTI'l'l 11 1 u i Danl(~ief. . ,.,-,,_ ._'_ _ (' 

lŢn 'a\11. d'{'tai~am{'lllt ,J(~ {'.(Intl'illl·Oyolnţ.ion<ari, eo.1 'r 

m3n~1'at do fO?llnl .in''1pcotor general 1(10 'siWllr'lill\ă' ~: 
Kavailj<,f, ('ipcrear-ă .Jm reg-iunfla. l\f'alHO-Tîtrno\'{l,; f 

în~'er{'[lnKl ?a d!(,trnminfl ţărănim('ţa să "e ralit'"..ze ~ " 
acţ.iunei întrelpirilnlSă d·c ~l. Şiîmpotri\"a. .aK'€'"t.lli : 
gr,ulp oontral'6vohl\ţ.jpna-r s'a t-nilmos l11ulrneroa's.fj 

rrurpe gu\\'ern~'limell t'<11('. P fl1l ă li n :p l'OZffil t n n iS~ 

ştie cladi trurpe1e regulate llill i~bllbit să îl1firân~ă 

j 
rp 
f 
f, 

-ro eon tr<are\,{)hlţi(mari '>'lauaa fost. ,i'llfrânJe dB (> 

ur{"'~tia, 

1 n,~mHn'a l1e J n;~.~ă ni Id(' fo ]'t.e cun tll'all'elVolu!ţ1iiOllU
're am f(}~t ()'h~el'\'ajp ÎlImnj multe 1)Ull"t.e ale ţării 
,şi I\leOal9t'a în lwma y(1şti i l('ă Sta:!IIboliitSky a fo,t 

fl':-illSi u'at. 

Partiz<l!lli,i fost,ulla,! 3)l'(.tmiBr wf~:înld Irl'P. {,'l'\irnll. ŞI 
Ise rirlidi, i'llspill'ânld sOl'ioll'f'e temeri sUlsţi.nătorilor . 
IllOnhll !gulVenn. _ .. -.... a· sa A'U ue" • 

Averea marei Sarah 8ernard
la licitatie. 

Obiecte-It: q,~, art{t ale marei Sarah Bemard 

Îl 
('.1 

au fost ,puse la licitatie. d3r n'au aflat numărul '\'l 

t 
'(l~ 

mare de cumpărători. dupăcum îŞi În.choipu:au Of 

~anjzat{)riL n 
Aşa, !prima zi Idedkată numai gim"aereIM , • ;lI 

oolanelor, inelelor, etc .. ~ oogta,te de glor~e, ins.â .. 
ca!1iHcate de vânzăto·ri Ica 'Pietre' false, au a<lul 
putin, În total 37.780 franci. NUI1tlai unii amilCi de' 
votati au platit SClliIl'tp unelea.minHri dela serate 
glotiDase:tiara de sti,01ă c{)l\.orată a TeodQrei, -ei 
brâUll Cleopa trei si faşja francescăi di Rimil1l F 

I Prettlri~c cel'e mai mam le~a.u ajuns pUi.cerill '\'1 

! de decoraVi austriace [purtate de mMea artiSti, f{ 
! in "L' A i g Ion". 



Joi, 21 lunLe 192:3. .. 
Un modest jubileu. 

M3,rti, la 19 Iunie a.c. din Ocazi<l\ examene
lor nrmlo dela şcoalapri'Illant de !-tat d'rt suhllr' 
hiuj Şe~a, şi-a sed}at harnicul Învi)tător Sa\'U 
ScrJrl1caTl~u jubiku\ de 25 ,2,n i de învâtabor;I~' Si 
illbileu1 mun,::ii La fnstşer1>at tot prin \11unc[i. !prin 
~l 25~lea cXaJmcn ce I~a da.t.iCu micii' sfIi ckvi. Si 
deSi Icvi't crud de snarte in anul acebta, ,prin 
pjerdlrea fiicei sa.le, distinsa elevă a olasei V de 
li'.leu. si deşi, cu săniltatea zdru'Ilcinată. avCta s~i 
lupte ClI greutatea propunerii l'a d.ou,i 101 ase. to~ 

• tt~si a dat un examcn strfli['llCH, C'1Te a stors h-
CTlml din ochi !}ăr·inti!or, a IPrietcnilor 
şi Cllr1'O~·'::tltilor. f~ar:i aU tinut S;l azistc. 
I:t s{trhatorirl.."a l110destuluî dascal român. Vasti
tate,a materi:\lu.lui ,propus, r;\Sjnl'nsurile clare, 
precise si hdt~lrît'e. date într'o rD.m:illeasc.i 
nt:aOSil ,de m~cii Stti elevi, 1'l~-al1 df:\'cdit din n:n:· 

- 'cC;'\ce am stil1t de JllUlt ---efI lnV,tt:lt(mll S'<iVH 
ScrdincJ:ltll estc 11'11ul uin're Cc·i mai harnici. ca
l':l'hili si ;)r·,ducti\'j ÎnVtlt,Hori ai Ilustri. 

Drag:odea cu ICiare il Înl~onjllrau elevii, pri-
, "irUe, voalate de lacrimi alep{lrinnoT şi pricti

nUM, 'Mintite ~prc ~ata hrr~fldată d.c 'S!:reuta 1c3 
muncii şi 6:pre fruntc.a senină de com·tiinţa ttll
n1inÎirii daior'intci ale jubilantului modest. ma"i?" 
Tnd\J'Cat:l cu florile aduLSc de elevi· 'a].Clcutia ani-

• matf12, p~ir, Crăciltn. ca preziden t ai cX'amcllllllli 
si ovatiQnarca Însufletîtăa l'llfurO'r celor de fată, 
alt fost nmdestele, clar pnc,oasetle semne de ri:
cl1nostint~l, oferite jl1bilantultli, 

Le-a.m scri'~, a::estea, - chj'3,f neavfil1'd ~scIlH-
, menIul juhilan't111ui. - dar În credinfa efi Impli

ncsc [) datorie fată de omul Jlluncii productive, în 
zilele În cari at<1tea existente, cu totul str~iîl1e de 
lllunca rodnică şi sistematic;l se e(}cot,<~a,za numai 
în baza tak,nl'ului, de a se şti ari')) prin o fire 
impctlloasit, tl~peu si redamă de bâlciu ' REP, ...... • '1.' ..... ...,.".. "'4" •• 

Utilitatea radiotelefonieL 
... 1 oll1'TI lal ;d~ DHlats" TIC fl1(ln{,\8 nm (>'Xrl'm1~h~. 

T1[1 L,ndra.i n tI' '<) nofllrte tre<rntă, dnlC'lori i dela 
"\f,ildiflk",'x Ho~pih\ll. {'<>!lr"t.llhHll () ag'l'al\'Ul'f' nC':ll~
t('ptată în ""t:al'ca unui bolmw, 11n a'nlllJlle Cal'z, 
l'a 1',' Î;.i {;Xlp~lInitd()ril1ta l<;il-şi ",alelă îJWU {;,d.atil 
rf('~(Jlla. A~(>a'"t.a, ]ot'l1Jia in t.r'um .mie "'-at Fl i twj,ek 
li'tnţră Brrid.forid.Cnrrn sa fÎfl llumnţnt.ă ? Era i m
po~ihil ~ă o a'INlTItt.elpe telegraf ()fi teh.,f011. Di
rretill'nr-a ~itialhllui. ill/fc<rlmată de' ,dorînlţ,il ihnlna
Ylll1ni,fle gâw(J~ ,să rCiouJ'lţdi ,lla 'r.adiotderFrmiD. 
"Biltisk Hronrl'ea~Hl1ig :C'D-mpam:v" I('(mf.o;jllnti ",'f) a
jute, eritem ,m~ment~ Ichl1pa. miile loe lJIi'lcultărol'.l. 
Ifll'in IYlliâlocil'ea t,eldouululi fără .fir, lTlfr.c o sim
fonie de Boot.howeH şi nn nllll~şd~ Clwpin. '31\11 

fn~t., 'nu PUţ,i11., 'i'-unp'rÎnşi ,de-a arenlt.a o comuni· 
(':lI'e C'.'lre le in(rlli(~arudr(lsarl!nei CaTz,dm'rria l':ta
r89. iSăniiJtH.f.i~ bnli.atllluti "j lşi tfăK'i'la .anl'e!l la PC'l'\iioa:. 
nelE', de in.iimă :;;ă tI'ia11i'imită mamei ,1orint,a /Jll1lri
hnml 11'1 ni. Un 1ocuJitol' Hin Br>(idlfmld) earelfl În
ţeles l('.l')IT'l1UTIlfl1aTrnl, <plecă i.me!OllUlt cu tmt.o.n1-ohilul 
Îm OOmUITlI.a Fii tw:iI:~k şi -COTI,Jl1'~ q1f' iltna Ca rz l'a 

~ara ooa'mai a'Pr(Y[)iati unde ea pnhl l'lJliI. t,renll~ 
şi aj ung'e~la timp ;PCnh"ll .arşi l'evrHea., hăiatu.L 

Trufa 11il1 »olwicliu pe ear~ numai ral~l,iof;)ni-a e 
în 'Rt.aJ'€ !',a-l ailu{'lI. Ea, s.ingl1'1'ă, în r>fltO\'a SE'
C1U11f](;. tpo'are a.nunţ.a 1m ŢKlr'i.Jrol, o suferÎntit lşi 
pmlt.e C(7~ 'ajllt.ornl tutl1rora, 

Va -t.· .... . ... 
Autonomia Macedoniei. 

nUt'lIREŞTT. - "DimlTlf'int:a" rnllb1i't>ă o '~C)n. 
.... orhir~ a trirniL~llllli Hău ~Un Bn,11j!'::lrÎ'a ('u m1i·nj,;.;-
trn la .. · p-xtf't'no 'III ('Illhin('t!\1:I<l1fl rrfln~,(,rrf. !t'arna 

-ellflelarat oii. BtlJţrari·a nu poate tră,j fără ~L!-N:la'l
niifl. 'uar M·aiCod.»I\Îa va f.i inv~t.îtă '0u {) ~i,1irg-1î 
al1t,(jll(~l~l~e <;at'{l ,va mti::.fnl0fl ell,""'Pit'll.tiilt" Il)('lpul1'lIţÎl,i, , .... ..' ,'al .... ,' 

"reg~firi milifare in Bulgaria. 
Blî{'UREŞTI, -. Se anu'llţ,ă Klin Bnl(Ularita 

('il ÎlJarmarea p(~p1l1'aţ,ici '~mtinllă('Iu asillJ..1l i tat,e, 

T'1li'e ~m"a~:e fl~ptul ,că ,mulţi ofÎ,ţ,cl'i ,dintre {loi 
"'oehi, ~i e,"ri În 1gerLSul tr<ll1rutullli ,d(~la N'ell:11vau 
foPt (lw1e.(',dia'ţi. -~I1.nt. azi repr>i.mhÎ ·in >ca~drHII~ .\T' 

matei, 

L -
"TRIBUNA ARADULUI" 

INFORMAŢIUNI. 

"Arad - Hungary." 
- In ce j!lra se aflll. Oradea-Mare. -

Ne-a sosit astazi un plic din J<oma adoc:lndu-nc 
un artteol intitulat ,.Un1unea inlernaţional<, pentru su
iragiul feme:lor", E un plic Întârziat... Nu poartă. ca 
de {lhiceiu. pe dos, numele si adresa trimeletoarei saI' 
trimetetofulu i _ Poartă în schimb adresa noastT;I, in 
ell~lezestc, Si numele o~asului si t fl r I i, care nn e' a 
!loastra: "A rad - ti ung a r y" . 

Era cât pc-aci sol tie revoltăm Îll fata lipsei de 
cUliostinte gcograiice a tril,jJ'tiitoarei sau -- trimitilto
rului. O ii, ue bună seamă, en,.lezoaicrt - ne· am zis' 
-- şi nati<l asta tacută si ltlâlldr~l a~e un dispret hi
pel'SUVerall pel1~',\1 tot ce-i, str;\ln ... Se spune C:l chiar 
ll1arele U:;yd (ieor:;:e, pe când cu conicrinta de pa2C 
rJcla Vcrsailles_ cam conÎlInda tilrjle mki pc lInde An
~'ia nu avcacolol1ii sau 1111 putea Sll aib:\. Intr'o ZI 
fiind vorba de Banat. fostul prcm:·or hritanic îl ciUlla 
prin Azia si se cnerva că nu-l gaseSte. 

Era S;l 11e rcvoltam - am spus ~. dar pe fâng~i 
Lloyd George, spre norocul nostru şi al englezoaiccl 
dcla ~oma, sau poate a italicllcci ce scrie englezeşte, 

!le-a venIt în minte cazul unu,j înalt functionar dela 
politia Capitaler care, anul trecut. înjura cu indignare 
mai Illl.lt decât patriotic:'l pe un biet cetiitean biho
re an c;rc, în desoricnt;rca-i în ce priveste cunostin
tele geografice a cutezat s;i afirme efI Oradia-mare 
se aflft în Românj~, 

Pentru aceasta "eroare" Reografil.:i"l temerarul ce-
tătean era cât pe aci s'o pateasCii. Aceasta aducere 

. aminte ne-a făcut sa ne venim în fire şi să ne împă
C;lnl CU lipsa de unele cunoşFnte geo;::rafice ale co, 
laboratoarei noastre îndepitrtate, care. desi n.u ne-.l 
f;i)(~lJuît nick1d",a colaborarea, ca Illulţi dintre autoh
toni, o facc cu toate c<i, pe p 1 ieu r i ne lllută Aradul 
Îll alta tariI. (X. Y.} 

Sâmbătă, 23 Iunie la ora 5 după masă va 
avea loc la Stadionu,1 Gloria-CPR examenul 
prf'tUllctia -~ de ~imllastică a ,~letlnOr l'oGc111ut 
"Moise Nicoarh". Accf[stă scrbare sportivă fiinu 
bine prcgtitiUi şi bil:1c organizâtă, s,pcrrtnl că nU 
numai părinţii copiiLor, ci şi publicul ariîidan o va 
onora cu prezenta lor. r 

• 
- Cctă.tetd austrE3Ci, cari ali p~imftnt în Ro

mânia, :1uinceI])'Jt la Viena o actiune ÎmP'Otriva 
legii aR'rare romime.. Org;a,nizat-orii acestei ac
tiuni au rPubHcat un 3lpelcătrc toti cetăţenii s'tră
ini, eari auprOlDr[cfăti În România, îcnvitâl1'du-1 
să adere Ia 3'ceastă mişcare. 

* 
~- o tCI,~~r?lmă din Pra~a anuntă că m'ni

Slerll,' a~rlÎCt~lturH n reVC'2at interdictia, impor
tvlul vitelor din Rr.lt11ân;a 1tl Ccho~lova':.;ia. ex
ceptând vitele oontaminate elin Basarahia. 

* 
~- Ton ptJ,,,a Argeş elin- jud, Vla",ca au apărut 

g,1ndacii roşit care atacă spicele de g-râu. 

Ac-cşti Rândaci ~unt pcricul:oSi mai ale" la 
~J!llll, de oarece ],;'\'rc1e eşite din ot'i',!l·C depuse În 
p.lmânt at8că ~elmăniHuriie h!, rădă:'nă distru
~ându-lc, 

Ministen~[ ,de azficllltură a luat măSllrile 
necesare de ,combatere" 

Tot in V!aŞ1C{! s'a I1lat ivit lin: oi de' ~ândacl' 
care 3 tadi fa$.alc'a ~i ,sf..:da, 

• 
Profesorul de pato!o,~'lc dela Ull[versitatea 

din Oxford, drul George Breyer a expus, intr'o 
confcrintă Vi ntl1ă in slP.jîalu1 Sankt-Mary din 
Londra. o nouă mcuodăpentm tratamentul tu 
berctllozei-

Sectia ba:cteriolngică din London-IiDsPital a 
comun',eat că ('.xpcrientele f;icute cu tratamentul 
chimic Cu ~acoinări antituberculoase, al docto
rulu.i Gcorj1;:c Drcyer, au fost Încununate de suc-
ces. .. 

a 

x pe ll!RASA CAP'~N~Lel ORĂŞENeŞTI în 
frecare seară câ.ntă tn\tzr.oa condusă de renumitU'~ 
Zoltan DudUs Korosi, - IAgh$tă, cafea. mâncărl 
reci, - Ser,yj>d)u prompt - Pr<lPriataril români 
rdari 9prJJtnul publlelJhli{ românesc. 

* x Sit nn yă n'mrdti m{)bj~rul au ~târpirea 
stetnitiJor. ci Ct1r~tirea lor s'o faceti prin LOVAS 
firmă pentru eurăt1rca loouinteliar. Prhmeste 00-
menzi şi di'n provin.cile. Str. Oinuz u. 111. (llMs-tf. 
30 li.) _ .... : VI/ -... 

Fitilul. 
N r Î Il t r~hll il1l,teaza 1(10 Ol'limen ii ('um se :elllrl e (la ra 

n 'ali ·('l(~r.l'i~\itat"", (lll ('a'"ă, la liim:pi le de ilumi n:at 
('n ~)rtr()ll. :\raj o:-;te î·nsă mi ;"Oill de fitil - în 

""'ll~ tlig-lwat - I('~U'C 'SC Îllr~lY1lÎnt~.nă Ide ll1lii na-

111('11 i fi1'l'Î:['-":'l~ll\lm le pentru a i'n N1nCi'a pe 'ILlrţii sau 

a-i (loho]'iÎ !di n ne~o ~i t>n~l tip 11110 ('lUt'e o i llvL.haz:l. 
fie r1in~~alllzc materj'~lilc, frcrhlL Ol',gO']jlL 

CunoHt-;otem rtlk'\ll1 cazuri l(lr,,:!oom1['.nea fit.jllll~i 

hi'i,!!ate pc l,a mi~li~t('jl'e. de eÎ\li,\'a, >(pm·iali~t.jLll a
O,la,-t:! 11~llt1\lril, Ilin A['lllr] Ip .. ntul' a f~{'nlpa ",itUlat'li 
i 1l rump:! t ilh i [r ('Il i.n t.p li g'(m ta, '(mi] t 11'1',1 ~i P Il torca 

lor ,d.e lllll'twn . 

Cunoastem :ti :nllliive,lc st;ll'lck-'1ti ale oclnr 
citi"a fiti,lagii S' ne mir[i cum poate merge cineva 
at:tt de departe eLI cinismul ca să acuze de cinste 
pc oamenii cinst',(1i din toate pun:rele de ycd'er~. 

Noroc lnsă că firiJaR'ii a,u la spate d[)Sa~ în
l:',:){i .JcSlpre activitatea jaf şi jm'ate, va veni vre" 
mea ca praful de pc ele s;l fie sllfla l de vre-uit 
\"<lut al dm[)t[lm Si o mân~l dr'ea,pt~l stI le, dcs
\.'hida ca Sa va,dadin nOU h~mina z':lci, V, T. 

MIA ~/ •• u • t· .. - ....... 

Un furt de 140 miUoane la Budapesta. 
, ! 

Jlof", se rl'/'lle r{/. a fN'Cî/;t în Romiio'ifl_ \ 
Ilin Bllld:~~pn"t'a nc \'inc o :;:tire {'are ::d'ljpil'1e~t,() 

';(,llllr1t·iona In!. 
F HTW t, [Olll<l I'n I EUg'c>nj'll Kotlu.na Id,ljla :\f'310'Y~U' 

Hit .. l Ibllk" Idin BUTlaq~€'sta, ;fii1111(1 t,ri'uri~ 'd~-" ~i
l'('l~tiltbiill!c':'i :~ă ~~llimhe 140miljoRnw t('!(>"roano 
OOnPl'<l 500 .mili OOlC"o)j, dUlpă,eelH. filellt.~l~hj1Il'blll >It 

.1'lC:tl!şit ~i! t~C fa!dt ruc'vă·z:ut Ide dit,r() allti d~}i [unlC
tional'i iCi<ll'O îl în:'<oţean, " 

'C'aZJul fiiÎ;nld adul;; 1al(mn{)ştiJl'~a ,poliţiei :'l'a. 
('(llllSt,at.at 'ummătoarele: 

nliftuii d1llpă'l{'{l ,şi-aî'n"'lIl:;':~ halnii a lnat llin au· 
tomohil derpintăpe"!ll'C l'ra plăt.it eu 500 mii (,'()-o 

l~an('. luiilnld dil'eetia Hilchiş-('ia,ba Sp]'{l Romît
I11a. Hin Idedal'la·tâile doamnei ~bt('ia Pop, care 
lu.C'ăIăţorit o';part(l ldillldwl1nn ,pl1Înidră.'111('t.n,l clekt-

1 
li 1 d'ator, se spmlO că hoţul a căI ătOT i t <~nllb n um el ~ 
de d.r _ &ra,ş. Pol iţ..ra an.g-a,jillliel un acropllllm. care 

I ar fi putllt ntimiiri~ mai 1'ope<1e ŢlB('el dislpăH"llt, 
,[I{'ropl'arl1Ul ,di\n CWl1za 'Imei 'ptC'nc ,la .nwwr ta f<llst 

{urţat ~i1 a~Ni',<ez8Î[l plill i('ÎLmip, exer.clellll!'lclflpânld' 
fl",tfd. ,o;:lil,lnngiî. ne .... ătămat. în vr'nn p1l'nrtido 
fnmt]Pl'iî,:>I!<tăZt ţ~~inir1111o"e ,p(Xlte in (lh~3!r con
trlll ţi! Tni. 

a Jt, .. 1WII. "'V $ _....-

Comisia internaţională 
dunărean~ s'a Întrunit eri la Bratislava. 

PRAGA. - Astăzi se Întrune,şfe la Bra-Hs
lava, comisiunoca internaviona,Iă dunăreană pentru 
o confc{lnţă ce va ,d ura câ'lcva zile si in care se 
VOr disc.uta.:hestiunile de transit, re~ulamenta,
rea polibiej de, n;wiR'aHe si che..;;thl1lea actelor de 
bord. Dcc'lsiunile conferintei ar e~hivala cu un 
a.cord of;:ial alg'uvcrne!or can fau Parte şi VQr 
fi Sllpuse :paI'laitw::nte!or reS!J)eqive pentru ra'tifi-
eaTe. ~. ' 

..v ............ ) • 

Ce'titi 
t 

şi răspândifi 
"TRIBUNA ARADULUI" 

llel.f4Cti1f' ~~: }fJ.-tN DJMIT'RIU . 
.~l: iJ/OBIN. 
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-
Teafrul de vară. 

- RepertorIul săptămâni!. -
iBa"" aa'e· ~BGns in jUdetul !imi$, 

I I\\ii U; la 7 ehI. de gară, IndustrIa 'extilă Iradaoa 
,TOI: COll{'C'l'tlll l'â.ntăTC'tilnr dela Opera din 

BnnapE'!'ta: Emilia II irs.'Chi, O~'lll' IGdmann ~i 
Pml1 Fleischer. 

Vl X ERI: "Lakme" Cu (IOTh('\ll\SU.l dnrn Eli· 
I-';l b(>t~l birudor, 

SA:~lBATA; "E\'l'f']('a" eu (,OlH,'-nr:::nl d-n.f.'Î 
Emilill lIir.gehi şi 'il dlui Osear I\filmân. 

1 lF.\l1 XBCĂ: l~Oneillllal'8l11(1IaŞH. 
.. 

Vino('l'i I'eaLt, Eli~aheta Sandor·"'l Illrllal'e în 
un.a ,dintre 'l:ele mal hune !C!'C'aţ,iLHli ,ale :'1a1c; lmk
m{>, eu ,eaTe 'a (~lloeri tpnl,jicuJ ,pe Ol'in,ll'de Il tl,(~ 

f'ut. Rohlll '(le tenm ya :Iii ,snstinut -de ,dl Yilhe1m 

• 
Dllimi:nccă, atiit îl{ il1l'atinell {'.Ît ,~i 'f'.eal'l,'l. YOI' 

{I'Ţlărea ea Id"i hnwiţi ,ai :publicului adi!(bl1: Ba
rics şi 0yl)7..:b .. In Jnatin{'u: .,8tlu]{'nţtii din IgIăIl'~ 
ia.]' SC'am cu ('DIU'Ul'ISul ,a t'tilStdi :XL K i;.s în --E-

TI'C'i ,din rei mali illl:;'ltni l'(ll)]"{~d'lJ~nnti IRi ope
rei din Buaap"",t,a: Emilia XiI1,.,ohy, 0%'01' Krll· 

nla,n şi Antan Fl{'i~~her TOT <kHaeta pc arăJda'nli 

În ~1 şi 20 ale lunei oU1'ente. 
• 

Cu (,'Ooollrl5'\1] 'C€'lobrului Oscar K'almam .se va 

reprezenta Sâmbătă ~,Evreica". 

Slndicatul ,mcul al Judetului Irad. 

Sindicatul vittcol al Judetului Arad, după 
distributia ce a făcut membrilor Sindicatului, 
mai are rămas incă 3283 Kgrame Sl!lfat de 
cupru pe care îl oferă membrilor sj·i în 
proporţie de un Kgram ]a jugărul cada strai 
de vie ce are fiecare membru; acest suUat 
de cupru trebue ridicat de la sediul Sindica
tului viticol Arad, cel Alai tArziu pană la t Iu
lie 8. c. După această dată cei ce fiU vor fi 
ridicat cota lor, nu VGr mai putea reclame 
aee.st drept. 

Pretul de distribuţie este 25 Lei Kgramul. 
Aradt la 20 Iunie 1923. 
Preşedinte: j;I 

(ss) Dr. Sever Ispravnic. 

Nr. G 4033/2/1923. 

Director: 
(ss) D. Inastaslu. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza deciswul ludeciiforiei de ocol Arad I 
Nr. de mai sus. mOOtJe şi aJl:te obiecte cuprinse 
în favoru.l lui I.osif Sonnenwirth p.entru suma, de 
450 lei C3:P'i1la\ şi act::e.soril, intenese de 5% dela 
) Martie 1923. s,pese sllabilite până in porezent 
Lej 1550. se ;vinde 1:1 licitatiepu.blică în Arad 
strada Sjnagogei Nr- 2 În ziua. de 30 Iunie 1923 
orele" p. ,ro. , 

Arad, la ]2 Iunj.e 1923. 
G. ClUPULIOĂ, 

exec. judec. rez~. 

Nr. G 4037/2/1923. 

Publlcatiune de licitatie. 
--

Pe baza &eci:sului jurledttoriei de ocol Arad 1 
N r. de l11<'1i sus. mobile Şi alte obiecte cuprinse în 
f:.tvoru! F-ratii Rosenczwei-g pentru suma de Lei t 
359 capital şi accesorii. interese de 5u

/, dela 1 i 
lat1u..lr~e 1922. siP,ese stab!li,te până !n~ .prezent I 
900 lei, ~ vor vlnde la IIqtatle pubhca In Arad I 

strada Grof Lcininger Nr. 8 În ziua de. 22 Iunie l 
192.3 la orele 5 p. m. _ . 'i 

Arad, la 12 Iunie 1923. ! 
â. CIUPULtGĂ, I 

exec. judec. rcgcsc. ! 

într 'un tinut inc ântătort cu munti 
:: aco periti cu păduri :: 

se află Băile Higos 

:: Societate Inonima $ .•. 

::1 Filatură de bumbac :: 
• :: Tesetorie de bumbac ;: • :i Ilbit ... :: Vopsatorie ~: 

Băi ttrnăduUuare pentru bolnavi de nervi, pentru 
anemici, reumatid, gălbioare etc. Băi clima 
terice de rangul întâi. - Băi calde şi reci. -
8ură de lapte. - Cel mai modern confOJt. -
Mâncăruri excelente cu preturi fixate de au
torităti. - €urse de automobile intre Arad
Rigos, asigurate de Întreprinderea de trans
porturi .. Delia" din Arad, Str. Eminescu (Dt âk 
f\renc) 12, unde se pot primi informaţiuni 

.. DRESA TELEGRAflCA: T J:; X TI L A RAD. 
Telelon 158. Teleton 158. ~ --
~~~~~.~~.~~.~~~~~~ 

.. ... 
1 

amănuntite. Directhmea BaHor. David şi Iosif Pellegrini, 
Arad, Str. Gheorghe lazar Ir. it .A.. I 
ExecutA totfelul de lucrări în be- Y' ~ 
ton, btton armat, pe8tră şi pavaje. I 

................••.•...•....... ~ .... 
• • 
: Fabrica de Impietiturl $1 Iri .. : 
: cotaue din Irad S- 1. : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : CAPITAl, SOf'JAI,: 15,000.000 T,(\I. : 

• • II Lucreazâ în cele mai moderne culori fonte R1'tI- • 
• oolcle tie tricotaj, ClI.: Articole d~ s]lo1't din lfl!lă • 
: şi m:t1nsll, .\1'ticole de fllllta.sil>, Cruall>, Clurllf. j , :. 

.................................... 
.:: U"ohuncle ţii YlileHnA de IIl'lma calitate. ". · ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• I S. AI Forestiera din lomaş 1, 

!.rad, Bul. Regele Ferdin3nd No. (22) 4. '. 
.W!f'9H'C~~;:;,;;;,~J;.L"'~~ I Cea mai mare tntrepl'ind('re I01'e8- ~ 

J (!>,. tie1'l din RomAnia, atitt lemne esente l' 
1'! R r I ,'::;"f tari, cât 1,11 esente moi. Ferestraie t: 

I .1 S J;t. J~. II 1 ~.. < CII ahod in Galasi· Fere8trău, Satu-. 
11 II t; i mare-}'erestr{t.1l ~i HOlllorod·Cohll.lm. J 

- -I';j I Exploatărl de păd~ri i~ ţoale regiUnii! 1; 

~~ t· ............................... ~ .... 

•

' , . .:: TranSllvamel. .. l' 

" ~~. .°,1 r, , 
~SBa= .. Zti= .. mm~.n.' .. ~ ...... .a .. ! ........ ~ 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA r 

IOAH - MARI AH 

,,T fi bun a Aradului"" 
.'1 antrep1'enor. :: ExecutA 1:" ' =,' totfelnl dfl clăfllrl nOI,; .. = 4: transformări ~t r ep a· .~. '_ 
.. : r :l tur 1. :: Pregătcste .. 
:: p 1 Il nu r Î şi d el' iz e i: 
"1:; grAtuit. :: tai 

A RAD, STR. ROMÂNULUI 1/ A. Irad, Str. E. Ghiba Birla 40 (nou) 
.!Y __ .~ 

v 

"BANCA CENTRALA" 
-. •• pentru Industrie şi Comerţ S. A .. CLUJ •• • • 

Bancă autorizată de a face operaţii de devize. 
Capita.lul de aC.ll II Fo:ndupi de pezep'V A 

L 60,000.000 depl. 'VA... Lei. J.6,000.000 

CEA MAI MARE BANCĂ ARDELEANAI 

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

Ira D magazie preprle CI capaCitate 500-100 ,agaane. 
TelefoR 1.. 860 " 330. Telefol III. 860 $1 330. 
Se ecapl cu 101 telul de operatii de banci, Iinanstază fntreprinderi comerciale şi 

Industriale, desface in mare tot felul de mărfuri; face afaceri de import
export In mare, .~ă aV8Dsuri ~e ţnă1Îuri, pe cari le înmB:~azineaz~ în 
depozitelt propm. (,umpără Ş1 vmde valule şi face ooeratll ele. de"zl. 

Prlme$te depozite spre fruclificaţa. pentru cari pe I~Dgă, că oferă o garantIe al)~o
IutA, plăteşte cel mal urcat procent, ca mterese (netto 5 - 61/2 '1.) plătind 
in plus din al său şi impozitul câtre stat. . 

Banca Centra!A d:n 6luj a infiintat cea mai mare şi mo.dernă fabncă de ~Arm~ 
şi cuie şi de sticlă fntreitgă România· Mare ŞI multe alte fntrepnnden 
mdustriale şi comerciale. . . .. . 

Ire Suclrsale: în Arad, Alba Iulia, Blstnta, Hateg, Oradea-mare, Slbm Şl Turda 
şi va mai infiinta în Timişoara şi Braşov şi in toate (;'entrele comer
ciale de dincoace de ~arpatl· 

• 

-
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