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Anul 1. -ARAD, Vineri 22 Iunie 1923. Nrul 19 

ABONAMENTUL: • • 
rl una 

Pe un an • 300 Lei 

ffl jum. an 160 Lei 

Pa 3 luni 85 Lei 

Lunar •• 30 Lei ra U UI 
RE DA CŢ I A ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1 a 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi a 

Agenţiile de publi citate. Te:L~FON ~No. 750. 

"Ungurii ca sa deşteaptă" -
la pândă ... 

- Alegerea unul comitet dictatorial.-
.. l'llgurii ce \":it' d('*Îp;lptrl", ('ari de ("i'l11l{ 

cu anll'llinţrltoarea lloastdt mubil izare p"rc 
t;ă ~ll ÎnLmt în prmliillt, ali ilWt"'put de-o 
Yl'PlllPSU se agite elin I!OU. YfUlt1l 1 reYOlll

l.i,('i h\1lgare, isprihile tl'IWhl'oşi!ol' alltnt10-
1l1işri 1111.l(·pdolH'lli P:tc ... i-<Itl frtcut pe ar 
ceşti flll'joşi p F nguri ee Sp d('~tU<\,pUl" să 
se treZe(lSdl niţel din ]c'I.<lI'gia îll care paL'(' 
(:ă se S('uiiuildascrii pPllInl tutdeHl111tl ... 

y tUltul revollltiC',j hlllgare i-a t I'l'zi:t şi 
IhllllirlPdî an tinut. dC' hine ,"'{I Sle întru-
118<lsdl [lIll"O .;1..11111;1]'(' la, Blld.I[)('"ta pl'n
tru a alege un llon pl'l'şudiLlll' in IU'Cld 
lni Palocz,i. oare - Sl' H',dp. Itlai puţin 
sllli IIt it --.. ~i-a 1']'('ZVII t a:r ti l' itI is i,l. 

In nrma propmwl'j i III i Dalliel :,)um lor 
şi duptl' lUllgi disc\1ţii, ~1-dlln<lr0a a hotărît 
să a]('agrL 111l comit ('t <Il' {'ilWi, illn'st it ('Il 

pl1tpri dict-a:torialo. 

Iu ;lf'lt",;j~ nHllitd <ul.fost ak:;;i: Pl'OIl<lV 

PM, 1 f<;jjas lvan, Szel'ezy E.Ildt·(', J h'gedii's, 
şi alţi asasilli d(~ teapa ace-stor'l. 

8wtpI8~[icpi l\Ilhll1:tn smJl, precis ill-
)nl111aU" c(l {'ng'.1]'ia la f('1 ca Btrlgnria ('are 
e în îllifrignraEt pl'Pgătirp de rttzboi, se 
jll'l'g;iI ('şrp de ,.I·l'y;m~rl" şi Icontlf'(JZ{l. po a

ceşti d8Sc.rHerati, pC' "'lui în fat,(\, Eu I'e ljwi 
li de:'>aprobă. l :ngaria Vl'<>(l stI se folosea
SCH de ni preCll 1I1SP fulospşt (l gllYPJ'\l 11 J 

Credintă strămoşeasc~. 
"(C6n'tjnuare si ~t1~J. 

DIW'â Ce ne aşezară!m Ipe Iăiti, ne uita,ram 
Ul1ii la altii, Ş1i ungurui înced)u /Să-şi frece mâniJ.c. 

~ Zise: -
"Ei, jupânc Ilie, cum .maiÎ merg troburile pe 

la dutm1 eavoostră? 
- Bi1le, avem o le-acă de afacerc la, Roman. 

Dar la dumneav,oastră strânSllră a fost? l'umea- i 

llltdtămită? 
- E bine ş.i .l,a noi, >slavă DomnululÎ. .. 
O vrClTl1e tălCură; si lelea, Nuta oftă prelulHt', 
BărbatLl-său îi zise: 
"femec~ du-te ş.j g{tteşte- masa··." 
Du,pu<.:e esi nevasta, Ianoş Gherghel. se uită 

H)re mine, apioi tar se Întoarse către buniC. 
"No(. ziSt~ el. tot 'mai avem d.te-o ,ţâră de 

năcaz, jupâne Hie... -
,- Ce este? jll1trcbă bunî::uI. NăcaJ1)u.l cel vc

chiu al'dumitale?" 
Unzurul :(Hidu din c~p de sus în JOS: "Da". 
.. Vezi dumneata" zise 'el apoi; leu cu fratele 

cela al meu tot m'am h~irătit cât a trăit, pentru 
. niste R'ra{!'Tli.,. Ştii.dutTIneata, ti~am mai spus. Si 

niCi la mo,artca 1ui nu ne-am împăcat. -căci cu 
efam la Roman. cu IPâne d::;, vânzare .. , Si de 5 
an~. de 'c[llld s'a dus. e\ pc ccala:Jtă lllme~ l~t am 
n{lcaz si nelinişte .. -

- ŞUu 1 7.)i~e hun~cuJ. 
- Ş( ti()t Im'am gandit, urmă [-anos. să v-n 

ta dumtllcavo~!';tră. a:::ol,n: am <tU7it că esk llll 

Ziar ind~p~ndent 

IHtl~(!r lin handld!' lui TI'odol" .\lpXHlldl'lIff. 
jH'll:rrl1 il 111J'hul';1 Ijlli~t('a statl,llll' \"(,('illf' 

~i il ('}'p(l nuui (·Ulllp1it·atii. 

. \ 1llol'l111t ilp llfl<lstl'C', pl'PI'lllll şi ('('le n le 
(·('hoslm·(}(·jel şi .J (lglI~.;j<l\"ipj, YC'gIH'tl7.[I. -

C('i ce "OI' lllni lllec'J'ca să tll1 hnJ'e p,':('(';' 
~i I'dncen'<l tilril()!' din Europa ('(llltral;l şi 

I
I:alc;~li. Yl:l' pIn. ti e!IOl'lIl d .. SC'lI11IJl 11('<1:";

lampa]'l!! :;;! lH':-i()('otJn1:a, lor. 

ee s •• ,un ...... 1$; .. ,. 

Telegrame. 
Inarmarea Bulgariei. 

BLlCURf:ŞTI. -- "mmineatu" C01l11111-:;~( n 
stirc transmisft de c:are ..:ore~p()ndentlll Si\ll din 
:-3l'iia. dup;l carc Înannarea pupulaţie; contil111j Cll ,Isi-

dn1tatc- Pftn;î aC\lm sllnt pri~Y~IZilt' cu aN)'t'.: pes'e-
5UO,000 de' IOicuitori . ' 

Eruptia vukanelor. 
I~OMA. -~-- ]}czadml 11fOUllS prin erulP.ţ'"a vnl

candor, a prcuus înjn trc<\ \(a ta r~i <) pfofu 11'\:1 
imprc:>ic. Rc>!.:cle ŞI Mllssplini au plecat .la f<qa la

CltlUÎ. Mllsso1inj a f{\cut apa! la populatia It:l[;e: 
spre a ycni in ajutorul celor d~illnati. 

Dela Liga Naţiunilor. 

GfNOV;\. '--"- ComitetUl Lig-ef va lUa În Ccr
cdarcp-c Zit:'l de 2 Iulie, ches1iurt~a reformei a
grare Jin ROlllân ia, Tot a'tli Ilci Jc1cgatul An~liei, 
va cere revizLlireaconvel1Funej c\I:ntre Anglia ~i 
Pranta cll~rivire la regiunea S1ar. 

Comemorarea lui Şaquna. 
La 29 Iulie se lmp'linesc 50 ani dera mOJrteil 

1'~pIs~npllhli Şaguna. ComemorarcO\ marelui epis
cop, \'a avca loc cu un ceremonial d.coseb'-t, la 

___ . ____ 32-.. _ 

,,::arc VOr lua partt', toţi ministrii si episcoPii, Di5· 
CtlrSlIl fes'iv îl va I-OSti d. dr. LUjXiS • .La scrJăr i 

~a asista ş( o delegatie d·e mac(\doncni d.::-oarc.::c 
)aKUna era originar din Macedonf,t . 

Demersul Serbiei - la Sofia. 
BUCUl(EŞTI. - Presa din Zagrc-b aJu.:c 

de,.::laraţii',': pr:m-lmin i9tmlui, Nincki asupra notet 
'1 d resate de catre Ju~o~llavia ~u"Vernului Tallc<)tf. 
~ota este. moH\'ata prin tulburt~rnc si confuzia 
..:e dc.mneşlc in tara vecillă, P~lrcrile in )',-mu! 
Mi.::ci Antuntc Cu pri"v·:re la rc\'olutia din Bu,:;n
ria, se împart Romflilia si Gn\:cia dat fiind cao> 
terul monarh-,:: a.l miş-caril, privesc cu o·ehi Imnl 
"~himh1rea re~iml1ll1i în Bu~,garja pe câtă \Teme 

- ,rLI~os-lavia şi CdlOs,!i()vacia işi au rezervele 
lor. Se parc că ltaHa nu e strNJlă de mi~car:;,a 
Jin Bulgaria. 

Alegerile din Turcia. 
CONSTANTINOPOL. --In Asf.a M'că al'2'.';e

rile sun\ în toi. Str:.ccsul lui Kemal se dă Cl sl~Llr. 

Prinderea atentatorilor împotriva rectoru
lui din Cluj. 

CLUJ. - Politia locală după lungi cC'r,::et:iri 
:1 n'211Şjt să prjnd~l {te( jndh'jzi cari În zjH:l de 
20 Mai au tras mai mu:lte fDcuri de rţvolver asu
pp:l ului 1a-cohoyki, rectoru] Cniversît~di' dilr 
Cluj. 

# 
Prohibirea exportului de lemne. 
BUCCREŞTL - Consiliul dem;njştrii va 

'prohibi În zilele aCl'Ste\, ex.portul lemnelor. Cap;;' 
'ala făcu.~e atlllme u!lcontract CU' sindi',::atul co
'ITIcrciantilor de J.cmne din Ardeal reprezr l1tat 
prin Petn'2 Oroza, Conform obF,g-13tiuniJnr :.:!ln 
contract, comerciatlţ~i tre.]Jue sa livreze in C~pi
tahl câtC'\'a mii vagoane de lemne de foc pc· 1))"';

tul de .3200 lei. vmtonul. Comercianţii Îns.a. a\"ând 

preot bftirân, .. S;\-mi citea:s.d el, .. PotJii noştri ~nţ.(l şi ohrazlIl ci în alin!' îmi ,HlllS{'I'~1 fiorul 
n'au 'aşa Jar, G1 al dtlmllcavoastr;'t", PO\'0'i1i!<.H· \"\i('hi cu ,l!lll"'llll'i îUl(':('tp !şi î~·,)an':t fe-

fncet, Întrj 'p-e uş[t !cjca Nllta. Se ujti] cu JHcilor j,alni.'c ("Ull'e '~e q11âng ht g-u-ra ,:..,hei, în 
g-rUă ,~~}fe omul ei ~( IIC pofti la masă. ],UimÎlla g"_Iz<wnitei, :de "f.<1pt/' :;ti .fIe ,,11l'l'\jtă'" ... 

.,Aveun• zise (la' zilmb''l1.d" foarte bun curc- .,ToQte -l&allll eeroot. Î-O:l!t.c le-am filKmt. zi~'ea 
chiu Cu Sllănînă". • (~\l glas înyăJnit {1('-nH!i-l'I_ A'H'lIl rmJ~ b~ltr;U1e eate 

La masă, IilnOş 'şi neyasta lui vorbiră de cop~ii ,an Il'pu:cat <l,,;,a mflcte neliniştite, >;ltim !;lI n()i eâte 
lor (~<ll'e eNl:u um:IO\~a, l'a Îtl\·lî,ţ.ătnru: lflp"j f',ifr~t.n,1 {'l('\'.a. Acum. :1.ţ'-terptăm /iU Hl(lem ·daţ~ă vine- .';li n 
ii,~ Înt(/urse i,al'la najha y()(·hp Ip-cntru piÎnnilnt şi noa'ptf'll ,aBţ,a". 
la J1ă.{~aZl11 lilli Gh-eng-hel. lllt('\-cip.'eHm f'll, pc eât Fnţl;urul ll--"-'·11.lta întul1(>l~Ht. pe ldea Xllta. 
pnatc înţelege l1ill (,C1pil.dp"Pl~ ee-i Y<Jl'ha. (~aztda ,.Popa nO<"-tr;u. zi~ el, nu 11C }.a,gă t'ă l'l'et!f1111 

119a,stl'iÎ, ~ml ,hogat şi Cl1q-,rjll':'l, a\\"(>>11 ca () l'P;llUŞ- îil ~trig-()i. Zi.e-o cii alt3e.~t.ea ,,,-unt l'l'e~lin,ti d~"",lll(\ ,.. 
'Oll'l'e l~iî prigonise ,011 HI'OOmÎ(\ () \~iaţăflr(lptrnI lui ,ohhik>r, Dar <l.a'C'n II \,pnit, oa<,-ă 1'a,1II am:it, ,'(' .... ă 
frate-~ă\1, .om (~n Ilmlti 'copii. C(ll l!(edl"[lptiitJ!:,t nIll- fateem?_ 
ri~ hl *"t ăIlll Îlll'(l u-l :~i Îneiî lelea :;'\'llOIl ziirc~ di '- - Dnmllea.hl, j11qlâlle Ilie, {'C ne ~fătUflŞti 
~c îr!t(;lal"(~O !'âtf>"rI.Htă, (',;('din mOl'mimt ,'li vÎl1(" sii fat'r'lIl 'd!ll~'i'i vine iar ~ Întrt'1hă în ~npot f(il1lr-i-1. 
l{l. >('~!,';:l } (I'l' .. ' • - Dă. C11 Şti11 L, zise pe ţ!:Îll(lnri biitrânnl. 

"Eu îl ~tif\pt ş'Î-I all«} illfi("(·wl'c 'an, zif,'(' Ull- - Eu 1t)'a,lll :4'ă,ttLit. grăi i~'Î illll'et li~ka !\nţ,l 
g"Uflla[Ca tail1,ic: vine cum e in ia-Yl';ar;t, spre {\1l lIllii şi onal-(ii",- Am fost "'i î la BOl1l'01lÎ,lmirle 
~f!lll tu AlTllrlre.i .. , n €l.<>.te o babă, UIla Adă;yuo'll!i Il .. , Dad'i "in{', 111:l1 ('l'lte 

F ng(lI'u! ing-It iţi gI;~m bur-Ma (le lllWIlIău ig-il. u.n leac'" 
şi ])rivi o~l1n fel de spaimă spre nOY'lll'tă--oo," Un,gul'lul () pri\-j înfl'i,eoşat şi făcn "nmn do 

Fl1tfb Idei N'ut,it et~a pier-cIută în ahurul mall- împot.rivire din eap, dar klf'aN'nţa.J:l\'Hn linu'@ 
.răr.ii, cu zâmbr-tul ei şi cu Odlii ilHnbriti, V()!·,;;,pl·âu('€l)('.l(' Î\mbi-na'tIe o ('util ,de Î,ndî!p:ltirl'<ll'A ';-1 
hele ei n1i~~l1l Tăma~ intipărirc îl1 minie, ('11 su- ,do răutate • 
l1('tltl, cu mJăd!i~'rea lor, 1':n tobd:eanna itm anlt o Hătl'Îm\ll cl~,tină <lin ,('a~) eu in(hd"1!ă ,~i intrp-
teamă 11('1(10,,1 n,~i tă, j,n ln\ll1'(~ie, ,d(' ff'1l1pI'lr ftleclp,lhă {~1l jlllll»1.a te yoee: 
pline, e11 f\llt,l'Înt,l. ~tri'tnsiL ţi ('l! ştorp:nr mare. ali, ,.1 ntr'l!11"\'ăr, ,aot.i'Hlzit. 8ju'ÎQ:(finl ~ 
~n tin" 'PC ('o,11'nc, în f·n p... Răt,rit no].(' ,rkhl 'noi 'le - l' ,nil ami t, jllp:ltlf' 11 ie:-ll~l1\ ll~l,zit !" "frigă 
r~rjmeal1 bi1[(' şi ",filt.uian t il i n ie ('.11 rlfi_l1i,:.dp: 1':n· 1('11 tMi!' ţi ('·11 o,e!t ii ho,lba ti LllWŞ. T al' 1el('~1 X nţa, 
g-11 rnaieelc era 11 stăpine p" tntlte t.ainele, urRitt>le zîmrhi ll'rl t,l' i~hi, (la îlW(lt, "Illi n f<'~p. ÎliFl'~d,i Il 1;\ !l,l 
şi fal'Hl(l('(>1c lntllner('{'.nlu1... De31C'{'Oa gku"111 1c1ei I t:i,mlll:-i pc ,1JlJl1l" .,ii 1111 1l1:'ti p"atf> fi l1i"i0 înrl:li·n.1ă 

~. 

j 
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in Yedere prctur(]-c urea{c din ~olt1ert. refuza să 
s.a'li~fJ"::i conditiutli!or din cOIl!rJct. Pr:,l Pfq!lif,j
rea .\~XrDrtH: llj g-ll\"Crn ul SpCr~t s{l poa ta lllvi'l ~c 
rezistenţa comercianti'lor, si astfel s;\-Î constr<lll" 
gă cu CX(,.,:utarea contractului. 

C~Iăforia Suveranilor României si ]ugo
s]aviei la Praga. ~ 

RCCUREŞTI. ~ D. 1. ,. C. Brătianu dUD:! 
terminarea vizitei M. S. Re.Re.le Ferd~p.:mtl la 
Varsovia va pl,oc,a la Pr,u~a qJentrll a pr~~\~: S:J
sirea .:\·':010 a Rcg-Hor Fcrdin31ld s: Alexandru. .... .R.. '$ aR' ...... ......... 

Desfiinfarea inspectoratului 
Industrial din Arad. 

J:ri d. ing':ner ~rimbitoiu, rIN)~ctoml illdus
'trial din ArJd. a Il: ied1 t Sl'C"ja ili(justriab~l fll ui 
inKÎJ'I'~r faur. venit dela Timisoam ÎJl acest .''':0'1). 

Sectia -cazanelof ,a fost predată la Orad(a-Mare. 

Care vor fi fost motivele desfiintării inspec
toratului industrial din Arad lIU le CUnoa$t~;n, 
constaUtm însă, ,;:u regret, ctl 'cst.e () lendintă Pll· 
ternic:l de a de,f:inta sistematic una câte Ulla in~ 
stitl1t i i1e din oraş.nl nostru, '" 

Jncu.striasj! din Arad îşi YOr arallja afaceril~ 
la TimiscKl'ra. jară tăran<icarc se servesc de 
cazane trehue să se dud la Oradia-Mare pen
tru a cere autorizatia nooesara. 

TndlijHliti-vă un hiet ţ~r<Ln din partea Iiălll1a-
• lrjIti l1i "au dela Zam cflt drum trebuc să hcâ, 
câ:c zile trchue să p:ardă si câte pa"rale trebu~ :,ă 
cheltuiască pC1l1ru a ,obtine drcptul de a se Îe-
IOSi de un cazan. ' 

, Şt;,1m că st'dhll - in ~pecial al nostrn - e· 
stc PrD.st administrator· Speram tot II şi că ar ti 
mrtear cât de cât orRat"zator al se-rviciilor saie. 

Z:llli·;: vin în,să fapte care dovedosc că În 
loc sit Orll:laift~Ze~e, deS'or~allizcază, DeI$iintarca 
inspectoratului aminteste o dovadă eclatantă. 

Bucureştiul uită sau 'POate n~ ştie că j:.tctCl
tele din vechiul reRat, un~e nu există industrie 
şi pOe fi incorp.orate dadi vreti şicâ1e 5---6 la 
un inspectolia,t, nu se potrivesc cu jll'detu l A rad 
care arc mai. multă industrie de .cât toată OHe
n: a. De aceea credem că s'a făcut o mare gre
şal?! prin desfijnţar~a insp. ind. din Ara(l. 

Şj acum, în fata Îrendintej f.eroce de ,l d~s
hrih:::a orasul Arad de servi-cii şi a Ll1cărca alte 
oraşe cu ele în detri,mentul Am<Jului, fiene per-

81HI'pra [t('Cî'-t·f>i nefericiri. N ~·i;n tită ':Ii ve gân
'<1l[1 ri. fa ţ·a lelei K ata pal' 'eil aivea 11 n f{~l de 11l'1U

,mmet{' ,rl~ Ttol'tret. <>c,-a vazut 00 ,de ,de!)al'te prin
t.re gene. 

Jn,~ii mnltR vrf'll11>1' ~tiitu:r[i. t",fătmiioo1 {'Il ta1in,1, 
GlaLsnrtle 101' ~ amfifitrean: .au;z,eaim ipf" i{'Jf'le ţtroa
se a 1(' hă1rhil/ţilm\ ~î\ gJl,al<ntll :Il1.oale şi 'Plânţtător 
.al 'fmr\f'li, (îa {ţ IIll(>h()t.ăl'Iîtă umbră" Slpoi. l~:r'[.;ă 
zarii pe femee lltmhlânrl pe la f<ll'ecqt')'e ,şipe la 
'llŞi - şi un miros taJie de llstUiroiu se î.mpră::;ltie 

.., în toată in.ca'Ţler.ea.. Era (}bi<,eilll nostru fmol:do
w.'n~: 'Cine ia!Oe -cruci cu l1stmroiu ~a m-ioo in· 
f,r,al'e. aipal'ii casa ,de !prioogii Ilnomnint..elor, eal't' 
o'\<! IÎn ;rKAlIptea de Sfâ.ntu Andn"e1. 

Mă l'Iimţii IhLat în brate @,oi 'PUJS ell ua;pm !(le 
1p{'lmiL Şi 'n miroonlpătrunzător ma ldi'lŞt<€!ptai 
deOdată. Nu ar.a: :ni.meni iJTI jumHmi. L11'mina se 
IStin~. (':el lC!\ire .gfătullam! tdi::şpărul9CTll.. iDei 00 

ro'·am .deşt.aptat ~ - S'au auzit, lin IdulI'1mt în "fldd. 
L'l fffl'e!"tre IŢ>eTldelele mAAI trase bine. o alţă !de 
lnmima :nnlm<ai rR2lbiitea. !pOate 'Prin iborta cheii 
ldela 1Tl,;-IL Ce-a tmntat in !pod ~ {'fîtcl mă trezise sgo
mot de -ejf>"Vee răaoolit,e, Şi-mi năvălirii "n minte 
t •• -ate f;'liintel-e (mele ,gsllTmî ]l1lrn'nrilOO' tainioo .ain 
noaptea 2I0OO~ta~ cum srigoii morţi ies ,min mor
'minte. r-um Idl1,hnri'le f'.trigoi'lor yiipăra.oo..'«'l trn
Furi g,a}ben(' şi în lCUnuitJe, eşin!d rc,j vă.păi .alba
\f'.t l' E" 'Pe g'11 r i le .dcf.I;'(lh ioo: cu m .!',C în tâ 1 n'esc toţi l\a 
:riic"l(<l11(' j ·rle ,fi'rlltm ll.'riş i !'.C ri"Wboef!C ,şi se sâ ng'e
l'E,~'UiL hătân:dn-se cu m€flit~le ca cu ni,şte Olwbii ... 
In noaptea 'aICeaf'.ta ,şi IUŢlii cu ochii ,de jăl'iat,fl(' 
ia.-:. ,din .s.tnJ1ării ·şi z1i.'VOfle şi :;;'0 înliŞiră pe :Cărări 
llTInl iln;pă aJlhlJ, ul'l~rtid ~pre hnla a.lbnrie, 

==: 

~,TRIBUNA ARADULUI" 

mis să ne gând'rm la parlamentarii Tu.detnTtli şi 
o rcş LI lui nustru şi s[H intrebftl11: 

Au c1!or cLlnoştjntfl de c.:azul d~ fatfi, sau 1l1l? 

Da-că au cUlloştinţ{l,ce măsuri au tuat P~.t
tm a-l Împiedeca? 

Pe dl-or n ll-j in'ereSrcaz{\ nevoile cetătei1il~r 
din oraş, şi judet? 

Cred om. <::il .:!Ir fi timpul sit li-se spuc dt t0ti 
că desin~eresarea ce' o arată fată de ne-voi te, ce~ 

r ce i..au ales le va fi fatală căci, vOr pÎ'>.:rde 
p~ Vet;:[ Încre~crca nO<llStră. 

In ce ne Pri.veste, nni vom 'duce lupta pc 
,1ceastă cale - Pt:ntm readu'0CrCa inspec;oraitî
lui industrial d~n n0ula Arad p~ntrucă este ~J)

SolLlt neces.ar. 

.1 .... ·IIIf' ... ' ... tt ... _.",-.ţ •• ___ .~ .• e.· .............. -•• _ ... __ .", ........ _.~ 

Complot contra Micei-Antante. 
Uneltirile Ungaro-Bulgara-Turceşti -

Coindde'llta lovjtllrei de stat din Bukaria, 
cu noua ridi<..:are de ;prc'cnţ'i a: d.":;;elo~atiei tur,ce 
del,a Lausl1nn,e a părut dela Început susipectă gu
vernelor MilCCi Antante. 

Acealstă lovitură de stat din Bulgaria. a \)er
mis noulUi guvcl'll bll1kar chemarea sub arme a 
unui continl!:cnt de ostasi SIl-l)Nio r mult ct.:lui 
!m~văZllt în tratatul dela NCUiLly. CLlvântl1} de 
ord'ne din capitala Bulgariei oJre ,ritsună În 
toate colturile ede tare şi răspl.cat: ,Bu]gaîi,a 
nu poate trăi- fără Macedonia" . 

mplomatia Micei Antal~te a rL'uşit a da de 
urma acestui fir de uneltiri acărni -c.anete le:u,:ă 
AnRora cu Budapesta, tn::l.::âlld bine Înte1~s prin 
cabinetele unui ministcr din Sofia, Complotu! 
pus la eal.e de 13ceSlte trei state invinw a fost 
compleet descoperit şi M.ica An!antă arc dovezi 
scrise în această privintă. .. 

Tratah1l secret inchciat întne Bulll:aria, Tu'\"
eia $i Ungaria e. - dl~pă infor'rrmt:il~ avute J(n 
sorgintea C0a Iffiai sigură - ·are lCaracteml UTHf! 
tratat 'of·en-siv, de oarece este cunoscut de către 
toată lumea .că Mica Antantă estc lcgată prin
tr'lln tratat, care. nu tindc' decât la n; .. ",~<:ct1(Ca 
păcei aŞa cum a fos.t dictată de către marile pu
teri, cc~a.ce !()T\mcază o legătură dc,fensivă. In 
fataaeC'stei ~rave des>copcrir: În sar~iTla CC-I(lr 

trei statc. Rl!'Ven'l~Je Mieei Ant3Tlte sunt ferm de
~ise a jlmpune respectarea nes'irbită a trabt~lor 
d{1 ,place. întrohu;nţând chiar o intervent'-e ~r
mată. Inccl'cUTtk competinte în mat'cl":e de di
!l1.om::lţie se înt!1eved·c in nOlla lCll:ătură secreEi 

Doodat.ă hătăigeTllrt.e, ul'Ilnat.e .o;e un ,dul'uit rte 
ră~c()l j 1'('. u'mrhiră -ra.<;a: în di:p;R 'fIIf'.ta, la rluniîwi.
n.a pal'iUilui f'.'imtii roooală şi mi~"-P. în.&ă fl'·lmtD,l 
,d('. :mcl,oa,re. V () illllm să S <1'1' ,d i n 1{'/('.u 1 11)('11. d'1\ l' pllll'e 
<'ii inţdpenic"'f1l11; lî llBeJ'\('.ai Igără(!]1f\~ !şi ~~oho~i i 
un f,!'Qa'ma.t r:11unuif. Imi r3'flPurn!!'.C Îrudată'C'8\'a la 
~almăinl meu: - un horl('ait IrhTl'flrM: şi yăZll'] 
f(larte -o'".qlu:şit lâ:l1Iga. horn U'Il ohl'a.z rrte ahll'l'. l-a 
o hllmină 'Ca ,aetea a ~glîrmălii~or 'ihe ['Jhithrituri nl'o
eate în întunerec ... 

t\;m rereat ,a d01J!a orură să ţi,p. şi-'am izlmtit. 
Şi 'nidintă ~p 'a11Zil'u paşi, Re de~hi'f;e '111::-a.lllllviili 
"pne min(' lUlllilHl' cl-8 ,di·nrdlo. - şi l.p!lri1\ N\l~a 
00 agl~ipie cu T~alşi ll>.o/Ir.i. 

,,('e ai p'uilll(3~ rin {'e·,ai tipal ~ 
- Utnde-Î btmiml1? Întrebai eu. 
- Bun iK'll 1 :sfărt:~1IeŞte ('In moi. D:n {~(\ t'f'-~11 

ţipat L" 
At.n,nJeeIa îi spusei cu t.l'Oll1llr ~a/]n aUiZit şi 

.ce·lim văzut. Şi ea. .măa,seulta cu :mâniJe înCn'll('i
şate pe pi.apt, c'iun zâmbet rpier(dllt. 

.,I,af'.8, Plliule, 'Tlll-i rnJilmica ... IÎlmi .şOlpti ea. Şi 
îmi 'PUiSe ;mâna 'ţ}{l f:nlltllte. r..jniiŞt,(~tle-t.e, Aşa-i în 
noa'pt.ea asta. Nălaazul .!!!Casta iîl l8Ivem ,şi noi .. ," 

~fâ.na-i €lJ'ia 1'00<>., InăJ1,ţai oohii Rpre ca. Mllr· 
mUI'Ia ahia aIlli71it un ,d>E19Cântae. 'ffil oClhii aţintiri 
in,aint.e. S'a • ..zat ap01!pe ~t, ,Himgămine.Şi 
n'illm mai simţit nimic ~)âl1ă 00, t.ârziill, 'Mn 1IlllZj·t 
'Pa~i ·şi gla~nl hnnircuhlÎ. 

,,8coală, nopoate, că 'mergem". 
:M ai era până 1,a ziuă; dar în g'()'S~)(i,lă,r ia lU1 

Gherghel era mişcare. 

-~-- . 

Vineri .• 22 ftrTlk 19!.t 
• 

Illrco-b1fkară,magtl1iaTă, o mână ,,:are lucrează, 
în Bertinul german. 

SrmseLe nou",tre sunt Întemeiate şi pe ct>le 
l.:ol1statate ~_ciltr,c {) !)art'c din cei Ce S(}se~ zil- vt~ 
n',(; din Bulgari,:l. din ale dlfor declarat~: reese 'lI. 

C;l armata bulgar{l e În cea mai mare ,parte mo- {!.' 
hil,izat{1 şic;! se uc;pozitează enOrme cantită.ti deP 
:l]1me simatcri.al de r;\zboi in 'Ut1unt:te pun..:!,; de '. 
fr,onticră. i 

I ...... O~·~ ... ţ.~~·~ .. a. __ ._IIIf. __ .. _~~$.·.IIIf.~" •• ·1IIf ___ ... ~-...... 
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unei! Serbările pentru ridicarea 
sfatui lui Avram Iancu în Cluj. ; rl: 

f 
S[ullhătă 2f~ şi Duminc('ă 24 Itmie vor ti 

an~a loc în A )'<1<1 serbru'j Ip pentru aduna~ ,a 
rea d(' ronduri !lPI'('S;lre ridicăxii UTIli ~ta· \ Ît 
tui 11li A n'am Lnll'\1. ('U următorul l)l'll_:' n 

\ :11 
gr8m: ! p' 

J. S{\lIlbătt\ 1<1 or;\ ~} .spara YiI. an'a 101' ! 
Illl cun('Pl't 1<1 Pnl,ltnl ('ultural ('u PI'Ot!'I';I~ f" , I 

Tî111} ce \ll'me~l Zrl : f ('1 

P/'lJfJI'(/'II. - X. Apostoles(,\1: ('unr", [IT 
,. \ le' (.. ' t (' ·1'11 ! (1, r'{' It1(' o • ('Hltl": ure lIgl',1 () anI o; 1 $ 

~rii tllllliîlldro, (;, J).iI11;l: ~1()H\llo(\g(': Yil··;lt 
gil Y;I,.;ilp";f'tl dpb T(latl'nJ :\iltional dill 1 ' 
Clllj; T. (;"Hil('S('ll: Unll ('al"ln: (;. Yrl'di:f~l 
0\ I'(l('milp~(\ i ('nr]nl l1('s, Bl'pdi(·C'<111U. ; 3t 

1'0/12(1. - :\'. :\postolrf;cll: :-;rn'lHMln itI 
FllS01li; TnSl'i1 rHOn1flllţn) PlH'jnÎ; Carnwn! fi 
HOlllallţa flol'ii) Hizfl1. Ycrsllrl: ;\p<lmtll- r 

(ll tOIll' 1 rida Tleet trul :\ "ţinnn 1 rl i Il Clui. T. ~ ÎI 

n~,\Til~"el~.: E~nal1Î. Yrrcli: TE' ,sub. flol'i i'~ 
ma !Pg;lIllfl. •. ::\, Apo-.lo10SCll. r. (';Iynlc~~('ll f o 
nnrUp: 1 Îl 

1>lhllinN'iî '\'<1 fi s('rhan';J în pnr{' ,]1 pr· ti 
n1Jln! Murcşului. o " t~ 

Sropn! sPl+lrll'ii fiin<l pnr pwTriotic. (,1'r· ~ tI 

<1rn1 ('(t lIici llll hnn l'Olnâll nu V<l lipsi' t"l , ;tI 
nici dpja COlwrrt şi nic'i din par('. (>. 

~. 

Pp lilnp;(l f!('C';)s!n. (~nmit··ptul c1r:.Jlum.t)l}c ' 
OI"~.«lIliz"tll{ll'r a sPfllrt]'ii. l'OC1P;fl publicul i fi, 

ro!H;î·ne:-w n faer (lon.aţii. Of. olîi~d(' p0.ntrn r ~:,{ 
a Se' J)utf'H. fnrmtt ŞI o t()mbo~a. I 

()];jf"('t.p1p s(' pot. :trimilp la Palatul Cttl-; f( 

hmtl. S .. la Hill]iotprii. j a1 

[b1 
10 
·rE 

\tă ra('.or i i .[1(' (1('h i {,ll a1).3' reN' şi, tr~mltlrâ,l1In,. \1J; 

mă invălii în ll1umta, Re Ţlrogi'i.t€Rll şi g.a71d-ele· 1ll 
lma;;:.t.re oeon'n.m, pe {'~nir1 în ră.<.;ă.-it .9« .acrătJa g\~a·: 
na de zillă ('.a o râdă de l~~m1i:nă. . cr 

10 
V,şirlilll pe poa:rtîi, B111J'icnl vMlx·.ft ÎJ1Ieet. :u ~t: 

FnglllI'n1. F:nşadeillm în trali'ură. ei mnblau rpe JOO' 
Din vorba 101' îll'ţ{',l\~.a;m ('(l îlntr.'huiutlar~ VIa .a!\'.(>a ,~t, 
rpatlu1 a~ntit l,a un 'crupăt, pe carre-l :rml't,a "p~ 'u· i ~[ 
măr j:lllpân lano.ş. AU:ZMm n~(mt.eTllt: .. AltJoo1,~a' 
l'bu-i ... le fă>f'llt! allte8'.-a nn-i ,de fămtt '1" Bllllimtl . 

1 v hl' 1 v ." V" • '~l,. n 1 
a.,:0R

v 

o ~orlla v an~ "ol. ŞI lm1)!1I(\11l1toare~ 113.,1' *'rt"a ';ă 
:-;; uta pa~ea t.nellta II n ~mmR lor. <'11 flŢlralLOOnele 
·n,paş.;1,te ,Pf' oehii nf'Înld\lplooRii. i .~ 

X ('-aii II (1 o.';;;P H ni t }Ia ti.n ti·]' iiln, ('~1,1\ld în~fl'J)\l. il'. '!'~ 
hwi )[nhrlonl în d(,partari. t).j Fngll!l·oa.i.(~a CII: În 
OI"hiri ... le -vrăjit()RI"e Îmipin~ 'Pe hărhat Iprintrf' ~ 
mOT'1rlintle. e~ ~ă bată 'f\arr' aAClltit in .gro.aipa ~1hll' • 
n{~hl1i;<ltj,t, în inima1ni de 1'111'juni. i'ă-J ·allinc :rîmă 
la i'urlC<"at.a. din ru,rună, - ~a'Cl1im inwaţă o lOr('-: 

din:ţă bătrilnoo'!\e3, ('trdd< e'.alm allzit şi tilpetul ce .. 
lui Stl'lî!p'lllJ1S., in paooa .dimineţ.i i, Se l"ÎldilCafle .ân1 
iute din !'!Î'săl'lit, ·şi ooarflle înoomn~ ,in' zări WIl: 

m Ilm t-e zÎmtu i t cu foc şi sânge... ~ 
... Asta 'am văzut ş'alm al1~it cn, - sfâl'1şi ('r.l.-: 

vril ~râ;nzu, pri"inldn-nif\ batjOlC.()rit.o.r"J\frie mi 8'.a: 11; 
i.ntfumplat, Ori Ţloate ~"R întâmlp}at !bumicnhli ~l ~l 
el Imi-a p()ves1t,j t.mie. Aş;a «le rpăstrează 't'redin ţele. 
T T1'văta:ti şi ,,'oi ,a 'cl"('«le, eăci eeeruce mi~a 8pM mie: , CI 
hiitrîmul. ori ce i~a oSp\k'l l1li un bunii(', e hq 
et'U rlp CT'ezut ~i p1'oo ,a.dB\·a.ra.t. 

tr 
fL 
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Bcct'REŞTI. - In <,cr'('lll'rillC gun"mam('lI
"talc ~~ YOl,lx~~t.c 'eu in~ii,'\tcntă eă Îll 'In,nll' AlIg'lIst 
'Ill_ .e. JL S. It F('rrlj nal]i(l - însoţi t fiit1Jf+ de re, 
,!l:,el~ Al·eXillndl'ual Sl'l1bici - .v.a Im~f1ge l'a Pra,g-a, 
i>en1Jru a fa'·(' orizită '[lI·o:;.erlJ,ntelul ~(acqga,ryk. 
_ .. ,w ' ..... - -, • $ 

Crimă din betie. 

....... 

Celemailmttltecazuride·cr~me. S:illVftrş'le în 
'sat,'2lc altminteri atât de !paşnice. se wmit de 0-

hicei în localurile crâşmdor. unde v:nat"'SUl ~er-
· fd toarnă fl'rfWă în inima celui bun. si a~ib\pa
timi chiar in pcolul celui mai domol sătean. Nu ml"t{\ 

'am Înrt:~Hrat bMfli $i omoruri ce s'~u 5tltâmp.a.~ 
: în localurile de perzare Şi a moralulul ŞI ,3. :1v;,!rl~ 
umltora 'dintre 06 harni~( Si cuminti. cari oda1a 
an '11,] un ... î H tiat lliri[e "it i III 11 i hlDstmll aL II n '~0 ,mal 

: I'llt ;l!pri 'jX 'l"~\<\r,ni~. 
.suntem {·ollivin\.7i {'a ,cla>e-ă ,einm1l1 s'ar in"i1rC'j

,1:1 cu akătuirea unei ,statistilCe ,alSUlllfa crimc10T 
, ('1" ,se (10mit. Î'!1TIl'e Ipopullatia 'l'uff'ală, Ip]'{)(,Pll tul <"1']

:: melor comis.e în beţie ar covârşi şi ar ;ndi,ca 
de l{'ol lwLÎ prinlei'palmoti·,- 'a.l atâtol' nenoroCite 

• in tâlTî1l'liî ri, a.]'('.ooll11. 
Un fapt asemănătcr a aduls eri în )eVi~" pe 

{'âti,'a ~ăt"'l1idiTI <'O1ll1ll1ll1 Chit;r. V a<~ile <.:;.i Yi
'ChentlieCri"'Rll î.mprE'u:nii eu ahi fliîdi (1 i n f'lHt. 

a,u fost iH'-{UI11iti eli în i'-iml rle 13 A\1gn~~t 'anl11 
troemt, .an omorît. lin >eri'I";'1ma ,(li,!l 1l1('C'a l('i('a\itnte 
11e lln ,aaf, ,f111lC'au. ('11 nUi!lwllC Moise fkb('!'('Rll. 

Tmprpjnrlhile în I("!tre III f{)~ ,;iîl~'âl1~it o~nol:Lll 
· ÎllJy(irlen'€ază :po df1plin. enan bra~{l(ha Qlll!e.l·\.'L Zile 

se datmS';'te 111'Ulmai şi nnmaiakoolnl n i. ('rlt' i. 
după dc",zl·tiile tuturor m31-toriJo:r a~cuHa ti, fi tC: 
{} dU"lmiînie nu existase Între ~r01t;C Dehelean ~t 
întrfl' V'a.t>il'e ~i V,j,(".b~nt,i() Cril,~;lill, I(leeîl,t ~'ă \'ic(>

tima avea artag, sub i1mpulsul betie"· de a se, :tgr~
ta de oame-ni p:lI:>.nid eari îşi c~m&\ll!lW\1l1 'f,lnşl1l1'l
taI lor .. ,def'. ('l~ toate rit eeÎllalti îlînl..>unjll'1')~l1. 
d totu:;,. g-llsi-;;e 'Pril<ljnl "ă Iloyf':w{,~ 'PC 1~nllll ,d~,:\ 
tl'E' flăc-ăÎ în a.]11ton111 dinlii,a. a~t SiÎl11t ,arpoJ ,J<,a111' 
camarazi, 

Se înt,in;:.e .. hlltaA în N'lJ~1111R, î'n ~.m':>'1l1 (·/îr·('·ia 
;1n al,a1'ut bâool€'. bl'i:('·eagurÎ!le, ţiI înTlillmlă:;:;aja f~-
1'00(' e.f:a "epond'ată ,de ti,patul despemt. ,al femel
hl'. 'cari Yflfl0an.0ufm lîl omoară !pe "lIl i~tl". 

,Sângp le re ţ.â,';milsc 'oli~l portul 111 i ,,'M i ţn '. d(l~
t(lpt.ă putin 1Xl vi~ti,me1e beţilei, jUlptl1. a. i("o;:.tat. \')
aua 'IHlu~a. 

Epilo<!nl ·a0c"tei:c1r'a:m{' s'.a pet.rCl(>ut eri la TI'j-
1:i11:run1, -câ,TI!(l ,dni flrlK'ăJi I()a'l'i an lnat vi:na 1H!;:,wTma 
lor. IH1prilrn'it mândi ipn~iÎlriei: dtc fn'li Rmi de 
recluziune .. 

Di n ~irul ev-onirmCUlt"lor ~ilm'ii('-e 11 ',am iS('(int(' 

ilJa i,vealiî,a!0oontinânlfl, a!(,f'~t >oa.z, idaC'ă el {'Il' ,fi 
un iCaz MI' şi - întwm!['iHîtor. 

Dar - ŢlrEia Icle~e 'l'llITI tnBlwroellrile a,,,toil ŞI 
crâlşmel-e ~atelol', alpa,r îm boatlJ decăld()f('\1t lur, ~a 
lo{'allll'ile demonului. Ou -pereţiii mnr!OI8.1'i, ~11 tp11-

(Ou ia!l,a illcsfăcmtă, 1Cl.l: g'<"amurrile înkl<'l1it<, Pl'i,ll ne
L,.~ de hârtii. atmosi'enat 10r ll'r,e.a apasa pe con
.';.t.iinţ.a ţ.1Jhn,rjil a "iltf'anuhli - viîlnl orhitor lal 
Ţl:ltime"L 

Şi alnei rărtnnari ('ari t'r!k~ in miilct('ul (,;hll1{>
nilcil' ·!lN?!i't ... r·a of'al,t.f/;',l hnni~i mîl",,:,i. 181' Ipntf'l1 
~ă Înn'te. eâtrăn ;pot,MlllICC erâşllli{'-le. 

Fnf"l {) fmpt.ăbuuă. fe!"illl(l ,1111mea ."-:1t01.,1' 110'1· 
,stre (1(> YltÎi ,~i (~I·ot.i\l1!(ln-i ~jnt:hnentt'~p lw:n~ 

''f' 1\ r i f' 1 e 'AUll t "i t rE'lhn (' "ii ~e g-i"(I"-!'nI"iră .aJ(':olo. -
într'() R;:-.a 'rnli""I;riî ca ,,,ă poată bir11i riî:n1. r. \ 

,,,- V, I 
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Comunicatul 
minis1erul.ui ins1ructiei. 

.. Monitorul Oficial" de azi publică următo
rul comunicat: 

MlnisterUil instructiunii având oÎn ve;den~ jur
nalUl consiliulu,j de ministri din 12 Iunie 1923, a
dUCe la cUl1'O.,>tin~a, membrilor corpului di()"c
tic că: 

1. Membr:i corpului didactic sunt ~'coşi din 
curba b.Jes.cu. 

2. Spoml cuveni,t lOr va ~: distribuit de ~ă
tre ministerul instmctiunH, luându-se ca hază le
l\1riic l'iLPrinse în decretul-lege din 1919. 

= 

.. TIUBL'\A ARADUIUJ!' 

1 NFORMAŢIUNI. 
Improprietărirea scriitorilor 7 

Zife\e trecute , .. 'Socic~atea Scr1itorilo,r Români" 
si-a ţinut la BucurcstJ, auunarea R:enerala care a ales 
un n{)U comitet Slt.b' prczidelltia noului academician 
Mihail Sad·oveanu, 

~ 

Cu acest pei1ej se vântură plalluri IHari de activi-
tate apropiata, .. Se vorbeşte că Ministerul Artelor 
vrea sa cumpere în Ardeal un maret ~i încăpător ca· 
stel. pe care să-I dăruiască S. S. R. 

Chestiunea cea mai importantă Însă, ideea cea 
mai fericita. pc care n'o putem în deajuns aplauda e: 
chestiunea împmprietă1rirei scriitorilor, 

Dacă in ţările vecine - mai ale!> În Un~aria si 
RulJl:aria -- s'a HICL~ mult, foarte mult, În intertsu! 
scri:torilor. Ia noi pâna acum. n~l s'a Wcut nimic. In 
t:.u;\ asta atât de bOl"'ată pentru toată lumea. mai ales 
strainii; in tara asta in care Eminescu "neavând ce s~ 
miinânce şi-a mâncat inima" şi - ereeTul - Împrol>rie
tarirea scri!torilnr ar Îllsemna inceputul unei vieti noui 
flClltTIL natia l1(la~tr:\ si pcntru scriitroul, h;:ill1l!situl 
~criitor român. ~ 

Inwr<)priet;'\rirca sCl'iito.rilor ar fi o măsura ~;:Lre 

-
Pag. " 

Prin .,Mot1 i torw! Oficial" dl; ~~ r i s'a !}ro
nllllKa t legea oare autoriză mill;sterul de fillante 
~a înlocuiască moneta de hârtie de l, 2 şi El lei 
Prin mnnctâ mctal!că IPC11'tru o v:aloare totală de 
600 mili-oane lei. 

- La 2 Iulie Se va tine' la Londta al XIiI-lea 
cfHN;res jn1crnaticllal de Ilav:ga:tite ~a care vor 
lua parte cei mai repumti 'Slpecialişti din lume în 
lucrări hydrall'ice pc fluY;i şi mări. 

Dc]e~atul o~aial pe!'1m1nent al Român:ei este 
d. Îl!giner iJlSlpector Gh. Popescu, secretar ~ene
rai al 'minis.terului !Comunicatiilor. 

* 
~- Dltpă ziarul Qch ,.Lrdove Nuviny·., prese

dilltele Masaryik ~ "Ia rein1loz'!'Ce din călătoria: 
s,'! la m'nccul lun>e i Iulie la ca.stelul din Ţopolo-
canY, Unde va pr~mi vr2rita suveranilor lugosla
viei şi R{)"mâ11ici, ~: se. ~'Va Î'l1toarce 111. Praga la 
sfârşitl1:! lunei AU~uiSt 

• 
- P. S. S. rpi"'coJ!1I1 Joan 1 PflPP rll .it'flril/

llli, ti) urma staflll'ilor rr .. fr r!(' rât/'(' 1/)(>âi.('ul lnL 
rfll dr, M"qo. În TOC/Il hâilnr drJrr Hflzin.~. ;0;(' fo. 
l()s('.~tr dr IHlih' (,(l/"!JO/li('(' .. i'iw(I//' dill ,1/"'1(7, 

, .' 
ar face S[l se uite marile R:reşeli ale trecutului: o mă· X PE T~RASA CAfENEL~1 ORĂSENeSTI în 
Sur;l care a da 9CriitorHor pâne:independen'ţâ m1te- fiecare seară cântă muzYca COndUiSă de renumitul 
rială şi spiritllal~L, atât de ncccs:u[L în vremurile de ZO'l~an Dtldtts Koros.i. - Jng:hetată, cafea. mândri 
ticiiloşh: În care tr~ti111. reci, - Servid:·u prompt. - PWprieta rii români 

~;l se dea pământ scriitorilor! Să H se dea posl- roa~ă sprii~nlll publiculUi românesc. 
bililatea de a tdii - dacă o doresc - În contact per- .... - ~ -~ • • -. . l ' ........ ''I''WIfl " .. _ .. ~ ..... r $. 
mancnt cu natura şi cu oamenii simpli şi larnici cari 
muncesc ~Ha. I'viica anlanlă şi noul guvern bulgar. 

NtLdi\Jduim ctl S, S. R. va face toate sfortările PRAGA. _ Guvernul cehoslovac a tri;ni" o 
pentrl1 a traduce cât mai de R:rabă în fapt{l aceast8. noU noului guvern bu!g,ar prin care îi adu,:c la. 
fericitiI idee a îm!lroprict~rlrei scriitorilor români. I cu:ncS'tjl'.ji~ll, Cel (l;tituldrn~'a guvernuluu cclwslovac. 

fc,"\ă de JJou l guvern bulgar va fi 111 devlină con-
t AZi la ,orele 8 dim. a încetat din Vilth fc;rmitate cu aceia a guvernului jLl)?;Oslav. In ce 

după Îndelung-at,e sufetinti, Pl~rsrda Vostinar n· pr''I,·cşk~ însă 're~unoaştere,a noului guvern: hlt1-
Gherman în et<lte de 55 ani. O demlâng ,sotul si fii gar. Mica Antan1ă va ,I'ua dec.iziuni de comun a-
săi. Zcnovie, dirig. Fed. COQP. săteşti .. Aradu)", cord. 

., (vq'a, Gheorghe, CDroctoruJ zia Wl Llj nostru ~i 
Mihai, oficlatit la Trib. din Arad, prec~j
(1I.:n i il c sale. 

• 
Parchetul a fost încunostilntat că femeia 

Ban.ciu Al,ja altIi Todor din Ha,l;m~l~e,l. a rost il

c'sii de tr<lznet. S'a (l.utoriz.af înhumarea. 

• 
- In fata plenu,Jui Îribunalului aU dopus 15-

ti:'tZIi jur'ământul d. NilCo]ae Mân,dru. numit 'procU
ror la Parchetul locwl, şi d. dr. PaveL Bi)m, av~
cat din Brad: : 

- Sâmbătă. 23 Iunie la ora 5 dU'Pă masă va 
aYj':a loc .Ia Stadionul G1'oria-CFR- examenul -,
prod w;:ti a - de gimnastică ,a, elevilor l'cc':.Jhli 
"M()~\:e Nic-oară"_ Aoca,stă serbare s.portivă fiind 
hine pregătltfL ŞOÎ bine on>;anlzată, s.perăm di !.u 
numai pihintii copiilor. ci si publicul arădan () va 
onora CU preze.nltl~ lor. • 

• 
- "Sindicatul pf'Csei maghkne din Ardeal şi 

Bănat, va ti1le adunare<?,' ~cnerală obisnuilă în 7 
şi 8 lu~:e in Arad. Cu aceas.tă OIeazie se va da o 
mare serbare POiPuJară, 

, . 
- Din C<l.!Tafat se :anunta: ASll!Pt;a oraşului 

nostru şi a ~mprejllrimil()r ~''l·le, s'a abătut o ru
pere de nori Îr.,'ioţ'tă şi urmată de plOi afmnd~nte· 
~rinclină Şj violen~'c descărdîri deotr:ce. 

Grindina a cauzat mari palgubePQrurilhului 
şivij,lor. 

• 
~-- Marti noapteal hotii a v:zitat locuinţa diui 

Alex. Mar2"hikman Uitl Bu.cureşti. Au furat câte
\-~ COs.tl~m~. c,}teva perr<:hî de încăltămint'e. bijU
terii. un ::cas de atlr, et~ ... 

• 
- MinÎ'Steruil de ~tl!duSitr:o şi comert de~mînle 

ca h~~or'lC infomnatiunea apa,ructă: În zi'arul "A r
~lI'S" Noo. 3041 din 14 Itmie a. ~. prin care se 
"firmă r.ă În Elvetia, la Ziirich, ourLle s'11r vinde 
cu 60 centjme elver'ene bucata res,1;lectiv 18 (opt-
sprezece) lei. ' _ 

Itlf{)J1T!aţiun"le culese Şj eantrolate de min"
sfer. l;a !zvoanele cele mai autorizate. arată Cu 
ouăle străine, în ~ăzi, p:etriata :elvetiană. en g.rm 
ş.i În deta~:u, au fost plătite, în timpul d!TI Ul'imă, 
Cll preturi Qe au variat între 14 şi 2(J centime el
vetiene oul, şi că preţul ouător este mereu În scă
dere. 

-..el. ?'CJl$'$d'" " 
fostul minisfru bulgar Oboff la Praga. 
HT-(TRF.ŞTI. - CT1.llyernu1român a~mjmte 

f'ti'I'c<a ,1~!ln:'lată in un('le cerenri, '(,<U~ll .că fostul mi
;li;:.tru h1l1gar ObOlfif Iar mi· fo.<;t i:nternat la Tfir
!l,1111l-Jin. lhc'l';tnin-t,ia-elt guvernului estle intăriltă(\l1 
'~ltfit mai mult. ('11 dt fo"tul .ministll'll al !('!albilw
tlllcll'i St.HJlHboliisky .~ află În ll1"O\llli!:'ntllll 0(' faţft 
la Pmga. .... ,. .7VI ~ ...... 

Teatrul de vară. ... 
- RepertorilIi săptimânii. -

Y 1:\ Elu: t.I.:lkm~" ou concLlreut daei Eli
e,l beha SUlldor, 

SA~\r BATA:- "Evreica" cu ccmct1rsul d-nei. 
J:mi]ia Nirschy şi a dIllĂ Osear KaLmân. 

DUMINECĂ: "Oneiul ta·~". 

* 
"Aria perlelor" din 'Cetlebra operă Lakme va 

fi cântată În ~{e.ara aceasta de către Elisab~ta 
S,l.ndor. 

Elisaheta Sândor, îŞi: Va lua dimas bUll dela 
ar{.jdaolt i , LlIni ."eara, în opera "fug:,(l' din Sarai!". 

• 
Nirschy Emilia, Oscar K,Umâ.n şi Antal 

Flcischer trei dintre cdebrii artişti maghia-ri vor 
delecta IpllhHcul din Arad. 

.... ~ .... t ... 
,~, ......... CJC7. , 

Bursa. 
Zii n'r1! dN;rlr idrrM: Bm'l!'n '45. N ewvnfK 

5;;650. Lon.dra :?'ri l' 1 , P'arj.,; 3475, MiLano 2fla5 . 
p l'a'g1,~ 1671, Buda'{}'C8ta 650, Bel'ţ!;ooo 63750, 1:111-

C'ttl'ff:o;'ti 270, Val'lŞm~i'a 45, Vicnra7R50. 
RI/r;1~rf'şti i,nchidrrM: Pll:ris 1240. 'Benl1n 16, 

Lţ"lf\ldra g29, Newvork 200, Milano 915, Zii'I'ieh 
(l1.i80. Vi(>na 29, r'rag-8. 605, BlIIdapesta 290. 

ralute:: ml1:1X"a 22-2:3, 'p.fundul englez 920-
92;"" fr ft.1W \11 fra:nl(':('lZ 1275-12R5, fl'a.n(ml('jh~ 
~km 36;,0-57, lira nOO-fI10, tdj'nfarul 2Hl-215, 
elfl1.rut"ul 2n:~-2n4, ('(l!'OOfll:l Rutstria;(>.ă :n~j2, 100-

roallllmaghinră 1(i5-1iO,9CwalJ\11 6-620. 
--~-------

'.'e,j,u!Qr r('''pauzaba: IOAN DI}dlTRIU. 
(.'etW.i1·Qt: : {fClII N. 

" , 
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AVIZI 
AduDarea Generală ţinută la 13 Maiu 8. 

c. a fabricei de ghete .. TRI1NStLVlHIIII", societate 
, anonim! din Arad, - a hotărât societatIi. 

numind de lichidatori pe O-nU Dr. Ştefan An
ghel. primarul.oraşului Ara~ .. Aloisiu Steiger
wald, vlceprezldentul camem de comert şi 
Victor Bosniac, comerciant. 

In. consecioţă conform ~nspozjţiilor Ugii 
comercIale, avem onoare a mVlta pe toţt cre
~itorii societătii să-şi anunţe în scris în ras
tImp de ti ,luni către prf zidentul €.omi siei de 
Hphi.dare 0-1 primar De. Ştefan Anghel, preten
sJUUlle lor. 

După expirarea termioului uJmând dis
tribuir~a restului de ca~ital intre a ctionad, -
n!l.msl put~m lua faţă 'de even;ualil creditori 
meI un obhgament pentru a le plăti eventu
alele pretensiuni. 

Arad, la 20 Maiu 1923. 

~omisia de lichidarea S. 1\., "Transilvaria" 
fabrică de ghete din Arad: 

(S5) Or. Ştdan Anghel, 
prezident. 

(S5) Aloisiu Steigerwald, (55) Victor Boşntac, 
membru. membru. 

"ViZ I Aţelierul DENTIST a 
II I • Vad. lui Iuliu Mor-
genstern din Str. Braţianu Nr. 
13, (fost Weitzer-u.) vis-â·vis 
:: cu posta, l-a preiuat :: 
IOAN CSOBOD 
tlnntJst ut\mlnat, eare ,1-a inceput 
:1 activitatea. :: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Faceţi stropirea viilor 
fn contra Quidium-ului, numai 
cu praf original de Pucioasă 

•
:: "Palermo Florislella" :: ~ 
Klgr.-ull1·SO Lei. Piatră vânătă ~"'" 
de calitate garantată 98-99 % . 
:: la firma .. 

Dumilriu Jlnaslasiu 
Irad, Bule,. Regele Ferdinand 1 .. No. 11. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.......... ~ ....... ,~~~-.l~~..,. 
I S, A, Forestiera din lomaş 1· 
i Irad. Bul. Regele Ferdinand No, (22) 4. i 

" Cea mat milo'!".., lub"l"pdn(lE're tore!!. 

+. 
UerA. din Român!a, ahit l",mne esellte : 

. tal"i. cât şl esente mol. Ferestraie : 

I ca. abud în Halasl· FerI'Slrji,U .. ~ntn· I 
nlllre·}'erestrău şi Homorlld-CllltalD.l. J 

I Explaalărl de IIăduri in toate regiunile I 
:: lransil,aniei. :: 

......................................... 
; 

." .. ".., ... T".?..,.V .. "'t'''V .... T.''''TT ...... 't'''''~" ~ ........ 

..,..~II!Vţ~i .... .y W&2"S9M"'T~rrwr:m I<IIIC 

~ "Vie ORIA" .~ 
." INSTITUT de CREDIT.si ECONOMII S. P. A. ~ 
~ :: CENTRALA: AR.Ă.D (ROMÂNIA). :: ~ 
... Sucupsa.la.: in Chi,lneu, Şfpia, Bc:u?0!i"lneu !i"i Radna. .. 
.... Judeţ;u1 .Apad (Ro::rnâ.:nia), în. Ca. s e 1 e p p o p p i i. ... 
...,. .... 
... Capital societar şi fondurI proprii: 20,000.000 lei. Depuneri ... 
... spre fructificate: 80,000,000 Lei, din care o parte considera- ... 
... bilă sunt depuneri americane. ... 

• RAMURI DE OPERAŢIUNII .... 

~ Execlde tot telul de operaţiuni de bancă. 411: 
...; Acordă: Imprumuturi cambiaJe. ... 

~"""",_II._ •. t.. hipotecare. j~"" ...... " de lombard (pe gaj de efecte). ~ ~ 
finanCÎază intreprinderi industriale, cemerciale şi agricole, ~r 
€.umpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, Lire, franci 

şi alte valute). 
~ Primeşte depuneri spre fructificare pe Jibele şi fn cont curent, j 
.,.... pe lângă cele mai favorabile condiţiuni. ...... 
.. Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru inmanu- ... 
... ere partidelor în Ţară. ... 
.... Efeptueşte comis. primite din America în afacerile emigranţilor. ~ 
.. Prime şte cecUJi spre inc8ssare. ... ... ~ 
~ Ppl:lne.te a.seDl.n.ă.pl de ba.nl. in. -ţ;apă, 'i'i pen'tpu ~, 
..... stpă.inătate. - .A~e legătupă, de cont cupent cu "'I11III 

..:: toate băncile din Ţapă, 'Şal stpă,inătate. ::~. 

.... sau,- 2 ; T .. 

•• Â.ÂÂ~Â.ÂÂÂ.ÂÂÂ.~ ••• ÂÂÂ ••• AÂ.Â •• & •• 
t ~' 

itJt7i" ..... _in Wi WA'W&J&&ill!22li ___ 

Industria lextUă Irădaoa •• Â.Â~.ÂÂÂÂÂÂÂÂ~.~ .. .. Societate Anonima S. 1 • 

::1 filatură de bumbac Il: • :i Tesetmie de bumbac ;: • 
:~ Ilbitudl:: Vonsătorie ~: 

. . .. 

Il DRESA TELEGRAFlCA: TE X TI LA RAD. 
Telelon 158. Telefon 158. 

ruas:sw:ae_;;ca~'iliSSSh1JBl.U a_aL 1 ... 

O RTIGARE! Rugăm pe onor. ('etitQ~ 
că tn tFJate ocaziile eu,mpdrdf"tse -re4 
fm'e la am,mturUe publicate ~ cititeî~' 
; '"TBIBUNA .AnADULFI." J 

~"~."'Y."''''Y'Y~T.'''''~'' ... =w as_ m FA _ 

~----------------------

1. 

"BANCA CENTRALĂ" 
•• •• pentru Industrie şi Comerţ s. A. CLUJ •• • • 

Bancă autorizată' de a face operaţii de devize. 
Ca.p,"1;a.Iul. de a.o~ll. II FonduXlI. de Xlezepv'" 

L 60,000.000 depl. vă,p.. Lel.:l.6,OOO.OOO 

CEA MAT MARE BANCĂ ARDELEANĂ! 

Sucursala: A R A O 
BUL. REO. FERDINAND Nr.29 
(1 NeA S ELE P R o P R I 1) 

Ire O mag azie proprie cu capacitate 500-700 vagoaae. 1 
Telefon No. 860 $1 330. TelefoR III. 860 $1 330. 
Se ocupă cu tot felul de operaJii de banci. iinanse8z~ f~treprinderi c~meJ.ciale şi 

industriale, desface 10 mare tot felul de marfun; face afacen de lmport
export tn mare, dă avansuri pe mărfuri, ve cari le înm~gazineaz~ in 
depozitele proprii. Cumpără şi vinde valute şi face oDeraţll ele. deVize. 

Primeşte depozite spre fructificare. pentru cari pe lângă, că oferă o garantIe al:Jso
IutA, plăteşte cel mai urcat procent. ca interese (netto 5 - 61/2 'it) plătind 

. in plus din al său si impozitul câlre stat. 
Banca Centrală dIn Ciuj a Înfiinţat cea mai m~Je Si mo.dernă fabrică de ~ârm~ 

CELE MAI AVANTAJOASE LA 1 $i cuie şi de stic1ă t~t~eagă RomanIa-Mare Şl multe alte întrepnnden 
industriale şi comerCIale.' .. . 

T · b AdI .,,; Ire Sucnsaie; in Arad, Alba Iulia, Bistriţa. Hateg, qr~dea·mare, SlbIU ŞI Turda rl una ra U UI I .. , si va mai .inliinta în Timisoa.ra şi Braşov SI ID loale «ntrele cornel-

~RAO. STR. ROMÂN ULUI 1/ ... lire . . ou Ciale. de dincoace de o;aIPa~~ 
a 1 .~_ 111;,- --~ --- _, 

~~~~~~~==----------------------------------~. 
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