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- Un interviev al dlui V. Br~tiami acor
dat ziarului ,,Il Popola d'ltalia." -
Zia,nt:l.,J1 Popo70 d'Iialia" i}I'gallul ofi('ill,l al 

ia,,,ei:'JInnl ~ri(3 cu il)'rilej,nl vie.lit,ei ministr,nllli 
lios1rru (}(\ finante in ltalia ul'\rnătoRl'ele; 

Prietenia dintre Italia şi România. 
"Vizita minist.rului de filllante român, Idllul 

Yintilă llrătianu,a reitn'JH'ospătat şia :-;trâns 
bumele rrupol'bul'i ~,e €xistă între <'ele Idou ii naţ.j
lllli latine, rpllmâlJ1d tlJtodată in ovidenţă qJOSiibi1i
tatj('ra unei ill1tem,e oolabat"ăl'i între Ita1ia, bo
gată în :pT()(luoo ind1.1striaJe şi Ram~lnia, ca.re })()
sedăresul'se ex,rtrooNlinare .do produ~ agrÎ()ole 
ţ;Î de mat.eri.i pr,iimo de CHJre a/vom noi atât'anevoe. 
Dorinţa 11oastl'ă ~sll(l ca Înbre a'Ă)uomÎH. jtalia11ă 
şi ('ca l'mnână să .,0 stabilea~ă o inten~ă adiri
talt() dB s(·ib.,jln-;Jlml'Î reci!J.)l'{J!Ce. D1 Briî.tirmu, Îltainte 
de a pilrăsi Homa. a făcut unmătoa'rl:le interc
f.;1 n te la:ecl ara ţii: 

"Din oonvorbiri(e mele ml di ::\fu:>-.'Soli"ni,· şi 
cu minj..;:.tl'1i Hos,,,i şj De StKtfllnÎ, mi-a l'ă!m;ll.s ('-<'R 

lillai exm~ltm tii impresie. Ei ICUll)<l!E<C per.fect (.'()m

!)lexit.a,tea situaţiei difn R\.~11iinia şi illU- fOl'mJn.]at 
'Pl'omjsin.ni lCaro mă f!llC ;;ă. ."'1)01" în l'ea1izarea u
nui program -de c~)lahorfll'e ÎIltre i('ele două ţări. 

Intre 1l'oi lati'nii'oo~}oate face i:mcă Iffi'lllt da"ă 
~tlm -"ii ne în~'1eg{jnll. Şi ereci că ele ::-i în int<;
resul Ttalitli dea În tJ' a !În &Cea..'I.~!i Dfl<.1jUle comu
nă :dB i~leî. Cântl ill.f(>'resele l'lunt OOmnln{l ~)<lfP()R
relor latil!e, clepot .F<ă desfă';;l1J'e, contr3lf j nrte
e.tiţ{'Î greşite a nHl1.toraa,~nnll'a rraf:l'!i llORst,!"('.11n 

spirit ext,raondiua-r ,de iniţiativă şi atetÎ,·itate. 
• 

Aceast.a se Idoveeloşte î'l1 Im~'ill In.mjnns ele ~l}(]('-
tHcolul Italiei molclern0. N'am fu;:.t r]CdnllăzC'['j de 
ani p~'ill1tr(l elvO<lst.ră; aflasd.lll ,de pl'{Jgreool<.l e
JlOnne c;ăvânşite !de t,n'a ,d""oastră 'PO tere-nul ln
{ll1;:.trial '~11Il operele q111 hliee: clar ('!"ind ,~Tlli va.-

Cheia. 
Sant tr~ize'Gi şi doi de an it ,de când m'3iln 

ll,tâlnit Îl1tâiu cu Ima'rele ,meu Învătă,tor Ion 
Crean~ă, Eram un ţânc Q}~lil~ll1el. cu capul mare 
Si :privirea sfÎiOa'~:ă, Si Învăt'at1l la domnu' T ran
uaÎir, î'ntr'o odae care mi se părea atunci grozav 
de mare ~ pe care mai târzhl, cu ani În urmă, 
am regăJsjt-o mică, mClt;Chină şi Întunecoasă. A
colo în bănci lungi. crestate ~u cutitaşele stă
teau Îng;răJmădite toate odraslele g(J.SJ)odarilor 
din V'atra-Pa.ş.oa.ni1or, dela b:uclucrH cei mai ne
însemnaU, până la flăcitUaşii din clasa a >cincea. 

Cartea rpe C<.1;;.e mă nil!că.j~a'm, unnărind cu 
de·gctul şi cu priviri mirate bu\:hi mari. întorto
chiate şi cârligateca niste gângănii, - era abe

Ziar independent 

lut cu O<'hii mei re.aljtal,ea, mi-am dat seama că 
Rl0e."te progre.."-e Îl1trOcea.u orilre 1Lşteptal'e il mea. 
De '1l1(.('e.c'1. ,~mi Ip'ro1pu'l1, ca înt(.)rcundu·mă în 1\0-
m[rnÎa ele a 'IH'Om()lva trilmiterea în Italia nu 1Il11.l.~ 
!Ilai (le stUldenţi, C'i ~i de ingineri c,j,t·j i'-ă 'Vizi
t.eze inf'ta1ati~lllilc kr'\'{)a~tl'ă Înrln"trilllc, lllcl'ălril.c 
id r;l\ll ioc. ag't',jPflle, tran f'lf"rnHl.l·pil în enpY~'ie c
l-edJ'idi a t·ă(lcrilor.fle !lpa, etc." 

u 1. I 411W" I " .e s', 

Mica Antanfă 
şi împrumutul ungar. 

LOXDRA. - Ziarul "Obsel'YE'I'" pnbljeă o 
.de<:l<ll'ati{· a dlui Beneş. ('al'e spune <'il. /('1 a<r fi 
II..li'""iîl\lŞI' să oIbf'.en·e at""!('('lf~j atitudi'ne fată de Un

garia, în chestia î1l1'pl"111t1ntului. ea ';oi -fatii ~lo 
Allstria. ' 

en,u-al·ja ar trebui fil'ft;;fe f'ă ofere g-al'antii, 
DaiCii aliaţii a'r gă,.,.i f011n1uJa IPl'f)ipj<'"(' .şi a']' ('.{xmu
lliCa-D )[i('ei Al]tallt(·, îrnrJ<1"tllTIutul n~al' mai Î'n

ta:rupina mici un oP:<tl1'(,;()l. 

... $ _ ,._, I ."t I J .... ,,\1 ';P'" • 
Reforma electoral~ 

în Camera italiană. 
- Camera vofeaza. incredere guvernului -

I~OMA. - Primul millitrll Mussolini a tillllt 
un Lm:portant discurs ila C<lmcra denH1tati lor, îr: 
chestia reformei eIL'doralc. Oratorul a declarat 
ca pfO]JuncrNe socjaliştilor nucaur,ează cu situa
tiunea prezenUL. Nu se vor face Houi alegeri d,c 
dt numai dacfl' guw~rnll,1 \'a avea convin~crca 
;,;a de Vor putea decurge În linişte. 

Illtreaga adlWare ;)plall,drl furtU1lOS. 

Cu Privire la !partea p.cfftjdi a proectului, 
l.!:Llvernul .pastrează 'PUilctUI] s;m de vedere. 

Cântam şj cu printre ,.buh,'îleşi' de baltă", 
cum n,e poreclise domnu' Tranda.fir şi mii gân
deam: "Oar.~ Ce o fi însemnând vorba aceia: sim 
tomele?" Node..<;lll1şit - îmi faceam socoteală ca 
trebue să fi fikând parte ,d:n Înfricosa:tele taine 
ale ş.colii, ~ 

~ Băet: z~se \dcodată domnu' Trandafir, 
du:pă ce se is.1mwi C<Întc'Cul; astăzi trebue să eşim 
şi noi. Ca gâzc\e, la soare ... 

Intr'un fr~ama,t :tIe blkCUrh'J. ne imhlllzir.ă'm 
spre uşă si icşiriHn in cearda,cul Iar..:::. de n11de se 
vedea satu'l revărsat pe va,le, !$el::'W 'Cel mare al 
Siretu}ui, supt aburi subţiri, Şi dealUl OsoiuIui. 
dincolo de Siret, cu ruina . bisericii lo~nnitlllui 
Tăutu, În coaista R 1 ăgeştf.lo r. 

cedarUl tu i Creand. Era o carte fără imagini, Pe cândoopHi se rânduiau cuminti în cerdae 
JTIcâkjtă şi Imi~terioasă, Pe 'Care n'o maj puteam F-li nimăsei cu ochii hoIhati în cerul nal! şi stră
de-<bat.e. Invătasem,pe de rost aJproape to.1.ţ.~, lucit, t111de vedeam pentru Înh1ia oară În viata 

. Cllvintele t1Ormal~, ş(. 'n fata mea era tot p:Lclă" Imea p.)utind un U'rlghiu de paseri negre. In lini
de nepătruns. Când, deodaUi, într'o zi, ca'ntr'o~ I şlea'Care se făclf, f..-- le auzeam strigătul s:lab şi 
t:;ăp~Lrar~ de lumină, 1:a]:: g~it tcheia.... , f stranilT. 

Era Inceput, de ~t~lavara, ~rll"l MartlJ' !l pe I ,_ Vin cocoarele, zise domnu' Trandafir. Si 
ferestrc!,~ d,cs.chls.e nav?lea hlH1]"~Fb nou.a, I,..a o 1 el! NPet:l,j, în minte, fcrÎC:t, cuvântul acela n()u ... 
fu1guire de 3,ur: Dorrn~lU Tr<l11daTlr n.e ]}f]VC<1 VG- 1 Biîcti. u11mă "t!}oi în\;rZ1;5torul. astăzi e ca o zi de. 
sel cU oc:t~ii ll~l n,:g-r~. 1ş;. sc{)ase~ ~1l1 hllzunar~:: 11 s5rh:îtoare s'a\~Cm să leg"ălm Şi nOi putintc.l cartea 
.:-'Ul del~ Jlletca "rn:lzl~ut~, ~ufla III ea o no a de gard, Am să vă cjksc () povc.ste scr"să allll-
-<.~ulce Ş1 nepllse sa cilntam Sqntomelc. dc-alllDr- 11lC pentru voi, şi care se chiamă Capra CI! trei 
ttTe: iezi .. ' 

S\mtomcle-"" dc-o!11orţire 
Ca un vis au disP<lrllt: 
RomiinÎa un J>a~ mare 
\;idr;1 ,'i;\t1î il Leu!,., 

In mitle pxtrlll1:-:.C 'O înfi()orare '.:'aldă, ~ ca 
totdeat1na când se preg~ltca domnu' Trandafir să 
11:' citeascii ceva, 

C:Lt despre partt:a tehnică, guvernul lasCl Ca
merei toată J:hcrtatea eLe a se pronunta. Ţara 
are nevoe 'de linişte şi guvernul fâce tot ce îi 
este cu I~LlUnţă pentru a-i asigUra această linişte. 

Adrestllldll-se Camerei, primwl minstru ~pu
ne: .. de rvotlll care îl veţi da dtipinu,o; soarta 
voastră". 

Su';::ce~:ul discursu,llli lui Mus.solin i a cx.nci
tat o influcnt~l covurşitoare a.~t!pra proe.:::tuJuide 
rdorm,i eleUoral<î, Iprovocând o dl)~hinare în [lar 
tid111 1Xlpoular. Ou'Vemllla -primit ordinea de zi, 
propusa de d~Plltatlll La ru&<:,a , declarând~{~ a
dunarea reînocşte il1cred,crta sa in ~!ln;rn, a
prohfl pnncEPH!e reformei electorale ş; trece la 
di-:;:cll,tia :proc'ctului ])c articole, Pr~m111 ;11inlstru 
il de·c,lar:lt că consideră votul. ca un vot d;;: încre
d ere Clica ractcr portic, In c(}Usecint{1. se pro
ccdc la ,"ot prin ap"Cl nominal asupra ar5.tat'~i or
dine de Zi, I~C'z~ltattll votu'ui a fost Îu\"ora,bij gu
vC'rlmlui, ,,(l;3 deputati au YOt<lt PCl1trn .\("lF\'ern, 

140 '(:ontra. 7 dC1Hita.ri s'au abtinut. 
Dcsbaterile Camerei s'au term;nat la orele 

11 scara. 
La cşir,ea din palatul parlamentului· Musso1i

ni a fost înt .. împinaf de o mare multime de cdă
t"_'llj, C~lr'~ i-a L1cl1t o manîfestatie foar~e entl1-
zasttl. Antol1lObillll primului mini,<;tru a rost îm
!niec1ecat de a Înuinta de dltrc lllU!ţiimca care· îl" 
o\"ationa. 

$, ..... . .... 
Anglia nu tratează separat 

cu Germania. 
rn energic protest al lw- Sir 01'(;,11. 

H)XDRDA, - In şedillta din 15 Iulie. },}r
uu1 Ore;'", ,a 'protestat; en€l'gi1C 6t11:u)<)tri'\'a id\Jei 
trat.ativelor separate ÎntI"!' Anţ:;liaşi Germania. 
11:-::11 ,1 sus~ilI1ut că re""'t!l11l'areal~1N'opei nu ~e 

1 

PQlit~ realiza fără lCol~l/h()r';l'l'l(;<1. Angliei ~\l Vl'anţa. 
Sepanl'l'ea 11lmhol·or st.ate al" -fi <1 ('ata~urofti pE\nt.l'll 
Europa. , 

r . . 

Si aSl;uJ!taj cu ,ochii pe jumatate Închişi pove
stea t;l! :c-dutii, cu cumatrul lup şi cu biata capră 
,·clduvă. In dcpărtane. S.pre Siro"t, viibr:a lumina. 
UlTl~Cl imine, la pf.;.jorul UlIU! sUilp de cerdac,' se 
lT1i~\:au domol Vacij.c-J)oml1Lllui, roşii, punctate cu 
UCgru. 

- Povestea asta, vorbi într'un târziu domnu' 

1 
Tra-n.d-ar:r, e SlCrÎs;.î de Ion Creangă. cel care a 

. facut şi cartea pe care se trude,c buc.heri i nos.tri. 
It:ll ma uitaiu cu leoada o~hiului la ahe~edarlll 
mt:u). Â s\:ris !Şi i3.lte muaelu4u'ri. Eu îl cu
T10S"~ Pc· Ion Creangi"i. urtma ,d cu oarecare mân
drie. L-am V~lzut, vara trecută. Ia o adunare de 
învătători. Să stiti voi că el are un dar dela 
Dumnezeu "de pov.esteste aşa de frumos: par'clt 
ne-ar s,Punc mama povcşt i , în seri de iarnă, la 
gUra sobei .. , In adunarea' 3('C'i3, de care \.[\ VOr~ 
hl'~C, n,'~-a !'mu~ şi nou.fl o poveste,. erau a\::olo 
n nmltiHle deoamclll, şi mai îrw;"tţati <:,j ma: l}l'osti, 
,'are de care mai yorhflret i , Şi ~()C()teall elI lu-
~11 ~a Ş' tara SUllt în d(,;~ctul lor cel mjc şi se i'n
trc::C:lll în di~cu1"sllrl care de care ma: ini]orit(;. 
Atll1lCea s'a ridicat şi 'Cel care a sq';s Capra cu 
trei iezi ş'a zis aşa: ~ O~meni bun;, u ati-mi voie 
să vă SPUn şi cu o poveste .. , "Cu totii au Început' 
a r;îde. ş'au .tăcut. Iar Creangă s'a su:t 1::\ cate
dră ş'a VOrbit astfel: 

~ Apoi. dot\lni1or, era odat~l un ciubohr. SI 
ciubotaruii acela a l'Einuit CI intr'o zi să facă o 
p:lrcche de cluhotc cum n'au mai fost pc lume-. 
Ş'a l)]'cg}ltit piele lmnft, 1$î talp~i, ş'o ocă de S!dlrţ". 
.'\ croit -pielea cu Cl1<.,tllra Ş: s'a a"czat ne ~:iîllna-

• .. 
Pveţu.l un.ui excD1p),ap 1. Leu. 50 ban~-= 

• 
• 
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Români cari impiedecă răspândirea 
cărtii. românesti, 

- o lămurire. -

Intr'unul di,n 11un~tel'il(' trooute ale 3JC'lI2'St.ui 
ziar ~e il!llst.ra 'printrt ul1 'ColUu'nkart, 'al societăţ.ii 
culturale Cr~şama. faptnl ('a ipr,~mlpr·et.or'll.l plasei 

. Bra-c:l; ~(> (}puoo~e i:nten~i(liaoost.ei ·societati Ide a 
îl1'fjinţ,il, () bih1ioteeă ,HW1l1ară ân !OOmuna Bneu
r.eştj tZ.'ll'âl}lod). ;)00. l'l'iş311a a ,denullt·at la l.j,rr.tp 
~'8t;ul nl~inoo, atât opiniei ipll'MilC'e cât şi fpru
l'ilor i"-upel"ioal'e, oare zi('e-se~ au arucbetat lCaZ\l1 
ajul1gând i'l] llJ·Ill.'l (,.e'I"'(·.('tîi:l'ilor la oondnzia. că a 
!fost la 11l1i~jl(je () Inec1.umleri,re şi aceasta {'"~tuzat.ă de 
ff1'ptlll. eii "'Uibsf'lmn~ltn,l l'a Irleleg'llt al oocietli'ţ,ij 

CrÎţana <c'll îl1-fiinţ.areaaee5tej bihliQta,i, n'!lJŞ fi 
Iămu ri t j n oea.i lin;; \PE' do;mlnlll Pl'l m..rpl'll>ttOI" res-

.. rp«~t<i·\·, a&11'1'1'a ~op~lni <,<,-1 nrmi'\;ream.eu CeTaTea 

me"a. 
ne i'ig,1.11' mă 'lllştetptajr11/ la o asemenea e\'entl1Hl

:hitate. - mai al-es tpemtmdi ştiam ,de mult., ('.ă 1c11 
!pl'im-<pretor se lliltllln'l'eşt(l f()art.e alD6\'oios, - şi 

Jrli~am dat toată silint~l ,raî,n 'OOrerea ce t<r.e
l)l1ja ~ă o îmnânez Ofj!!'.iuhli pe cal'O !Îl '!'onduce. 
să fiu <,llt. se :l){)at.c I(le i('<l!Ill'şi să 5iJmn t()t ee tre
hUla ;.:ăştie 1111 .om al or,djnei. 

F.l';m pe Vl'(!mr~alU'-eea î'n "ig'~)a.re diferi te dis
[K>'zit.ii ~Tel'e c.ontra st'll'dentimei şi mă temeam, 
ca ill prim/'"pl'etor şă nu .mpIÎ{'e şi fată de S<)('Îeta
t{'a ('ri~il.na a!Clc'lea,şi fnllă~nri. :~ram 'aJdreMt. deei 
()fi(~inlui o.sale ra'delegat al mU"Î so<eietăti Ide pr~
:pa{!31H1ă pur cnl<tu1r'ală ~i nl1· ... ca sttlldent. 

Am arătat CÎtt. se poate 'rle lă:murit,})l'og'l'amlll 
a;clllniirii (12I-i &nli:eita,m caI'.f>.!(le aJtk'um <era foarte 
retIn::. S,uhiectul c.()nfer.jntei 'ce a,yelllm de gând 
să ţin ,.Rostul cărţilor în desTolta'l'ea culturoei", 
era singurul :Plll1Jct al !programului. 

Xu am h inuemână copia de 1)(j ~rel'ea Ice 

i-o jmllâl1asem, ca să arăt că 31!11/ fost cât se 
p.nate de lebr. Cu alt.ă oeazje, o mi arMill-o!;'j !pe 
aceea. ea să ,se convingă oriciille de ,partea ICUIi 

8tă d/r ept.a:t ea. Dar .să mă reîntorc la aneheta 01'
tlonată de minist.er şi făcută de '{lrefectm'ă, 

S(' l't'latează, iCă la registrul de ,intrare al 
pla&ei, 1111 s'a aflat înregistrată nicăir.i lCererea 
'111'ea, Curios! 

Iată un ofilciu de stat, unile nu se .Î'O'I'<Ogis
trează re-~ulat Wate al',tcle ce-,i incurg. Da'I' să 

zi(~, ('ă cererea mea nu s'a înregist.mt şi păs

trat., pentrucă 'nu prezenta un interes doo~hit. 

şul lUi cu trei picioare. Şi se gândca cum are 
s~i se minun.cze lumea de meşteşu1!:ul lui. Pre~ă
teste at{l cernită şi începe să ooase, Da' ~1 ui
tase s.} facă nod la ată, impunge şi trage<, şi ,lu
crează o butată de vreme, şi pe 'unnă se miră 
cli nu is.prăveşte ntmica. Aşa faceti şi dumnea
voastrJ-\ domllNor, ca C1tlbotarul acela ... 

F!aciluasii cei mari din clasa 'a cincea Înce~ 
pur~i a râJe zgomotos. Eu. 'pe furtş, deschis-ei 
c~î.rticj..;a mea cu gâmdinii cârligate şi o PriVi cu 
neîncredere. Erau acolo, cătră s.fârşit. şi foi tai
nicc cu tilpă:r:tură mrmmtă. Erau fără îndoială 
POYCSti . ca aceia pe '.:are ne-o citise domnu, 
TrandaÎir ... 

:" \<\{l Întorsei cătră lectiUle mole ch imli te, .Ia 
paR'in'le Îllegrite şi scrUelate cu unghia. Nu ştiu 
"Ce h~rnină a tnecut din soarele prLmtwerH în ochii 
mei. ]'\a Ştlu ce întek:gere bruscă, izvorîtă din 
adâ l1,;imi le mărun tei mele fiintî, a legat deodată, 

, ca un fulger, ~unetele, semnele şi cuvintele. Cu 
o clipă mai nainte eram ca în fata unar hiero
gHie. A{;um Cl( hătăi de jnj;rnă, ÎntQlegeam că 
am g:asit cheia care deschide .taina -citirii. 

A~,cst Iceas al,lulmin.ii ş'a,1 întelegeri"i celr5i 
mari a rămas legat ln amintirea me.a cu Ca?ra 
'cu trei iezi şi 'Cu povestea 'ciubotarttlw. Mergand 
fericit spre cas{l, mă opream din loc În loc şi pri
veaim nâraicle 1}rÎ"mă,\r,cri i care curgeau cântând 
:'3i scânteind pe marginea drumului. Pe urmă 
deschidc~m ahecedarul şHni vcrificam.desoo~e
rirea ... 

-------------------_I~n :>a '~.l.! ........ 

"TWDlJNA ARADULUI" 

('ii a.?u·lteta nu a a{l"fÎn /,('.9;."{ l'ată ('('/'('/,I'f/ 

m.ea e foa,rte posibil, dar., că Oficiul plllsei fi Pl'i
mit CeI'erra, 71u mai încape nici o î/ldoil'/7ă. 

Iată de 00: 

In ziua de 29 :Uartie dlprim-pretor a ordonat 
janchH'merÎei di'n ('.()mfUna ,cri"leiol'. să~mi .facAl 
r'j("rchizitja dll'tilOl' djn hibliotooa ce Oa'''C3I1ll din 
.pal'1~a sode.t.ăt.ji Cl'i;~a'I\a ']')e'ntl'tl comuna Bucu
reşti. Şeful post/ului de jal~dal'lni, djm:pl'en.nu \('U 

pri;ma'ru.l, au cere{'tat cărtile, ~i ,mi-an oomllnÎeilt 
"ord+nul" rllui prim-qlretol', ea în ziua 'llrmRtoar~ 
să mă prezint dimpreună eu bibJiot(if'a ,înaintea 
,dommiei sale, Nu m'am dus pentrucă nu aveam 
citaţie. îl! .,",('ris De ~m\dio -ştia Ma, ('ă' eu ain () 
,h~bliot.edÎ a .. twra mea. .şi cine i-a :fă'c.l1t den.llmţul 

în seoriF1, ea să poată OMOll'a reehizitia? 
Că CC1'f'rea mea a. st.at mai Jmj]1lt tj'lnp pc me

.sele rloe ~.ri8 !ţIe birou lui dsa.le se mai dm'('(kîşte 
şi 1(',11 faptul urmator: 'la {'îlt(~\'1a zile ,dl~pă I'ElÎntoa11' 

oorea mea la Cluj, domnul 'Il1'\8tor Boeăcs'('u a 
epu.s unui membru al societăţ.ii Cl'jşama, ea să 

mea/l'gă ~ă ridiee ÎIH'll"iinţ.aI'eil ofieinlni de tPla~ă 
pentru întrunirf'.a ceruta de mine. OI', a.~{\n:'ml('il 

Îllcuviinţari se dau nnmai în urma umei 1('{'11eri 
în scris, deci pe Vl'a[11lea aceea ,şi domllHll IHf'tOI' 
avea 'cunoş.tinţ,ă de OOl'lOl'ea mM. )fă miră, j{'ă 

,dn'pă un l'ntenal de trei luni se uită Mât ·d{' 'Il

,şor acte~ .('al'('· Ultl pl"{)\,ooat în jnrnl lor {)al'{>('al'~ 

diSieutie. 
De sigur dalCa el era înregistrat la timpul SlhU 

I1U ,se llit.a atM deulŞOrc. S((.1/ poate domnul lJl'im
prefol'îşi ~ncl/1:p1U~ că ((('fele ~11 regulă fnf/int(de 

de cetăţrmi oficiu7ui (1.<lale, l~ot fi. ueglij(dt' şi ni
micit(' fără cn ,'1ă ră'~J)u7UIă de el('? 'Sau fi fiind-o 
fl<ceasla, m să ÎII.şele 111wflaediJl fă li c{)mi·~i III/N 

însărcinată cu Ilnchefa? 

• .A>tT~ ţinut să arăt. alCeste luefu ri. - "are ,de 
altlefel sunt 'raporta<te ~i idk!. prefect şi mini"ulll1, 
- opiniei J)1l'b1i:ce, ca să "'llddă, d e:risfă şi în ad
ministra.ţia f/o(U:lră oa.rneni. pecm:p. tt'e7me '( câlld 
e vorb(t să faci 111)1 paB 8pre lu:m:inal'ea. ]>o]JomJu.i 
df]Za sate) să-i Iăllwreşfi cu. a(Jpea~'li gl'eu.fa,te (,l/. 

care se lămul'fHlU so[găbirăii di/n epoca noa81 /'ă 
de lacrpni. . 

Dl mi'nistrn de .inter.ne, 1)eIC'Jll'f' Bl'aifl'ul are 
cinstea să-l aihă :ca ales a:l său în Ipa.r.lament, nu 
Imă înldoeec, 'V.~ face ca săîncet.ew nooreptăt.î 

meni·Qo să 1000ea.scă Înl <,.ele mai de seamă int.erese 
aI<l alegătorilor săi. 

Cluj, 16 Iulie 1923, 

Ştefan Paşw, st'l~d. în litere. 

N'am Îndrăznit mllltă vr,eme Să: Sipun nimărui 
nimic nki d~SiP're epoca de întuneric, pe care o 
'socoteam ca o infirmitate a mte,ligentii mele, nicl 
despre cheia de aUT pe care o găsisem într'o zi 
cu soare. Cum aJm ajuns acasă, ,m'a/m R'hebO$at 
asupra cărtuliei mele ş'am izbutit Îndată să scot 
din ceaţă Ursul pădî!lit de vu'lpe $i Aeu~ şi baro
sul, povelstirHe pentru 'copii ale lui Creangă, dela 
sfârşitul vechil~lui şi uitatului săuahecedar. 

De~aturlci d'ragostea cătr;t 'marolc meU învă-
tător a rămas neştirbită. "-

MIHAIL SADOVEANU. 

Cugetări. 
Pe oamenlii 11 plictiseşte fapt.nI că AdCJvăl"UI 

e aşa de s~lnDlu. 
GOETHE. 

• 
• Originalitatea trebue s~o ai, nu să te strădu

eşti s'o afli. _' 
IAKOB BURCKHARDT. 
'" 

Adevăru., 'poate aşt01>ta: pcntrudt, flrC o lun
gă viată Înaintea sa. 

SCHOPP.NHAUER. 
~ 

Părăseşte totul. astfel \'ei afla lotul. 

\ , 

THOMAS Kf:MPE~. 

Joi· 19 Iiil ic 19.:'3. 

Uniunea presei latine. 
Din Paris sc anuntă: 
AJcum dt2,va zUc a avut loc aci, sUib prezi

dentia dlul Henri de JOllvenel, senator şi re:da'c
tor-şci al lui "Matin", 'o şedintăJ a membrilor 
"Uniunei Presei LaHne". Dll:pă cum ne amintim. 
,.Un:ullca" ac.easta a fost Înfiintată! ,Ia congresul 
prc..'ei latinc care a av;ut loc a-eum câteva luni 
la LYOll. Dintr'însa fac ,parte $i corespondenti! 
IPresei româlne ~a Paris. 

.La "ŞIcl{]inta 'ar{l~attrl IS'a' diSlCutat prog-ralmut 
revistei lunare a "Un: ltTl li", a cărei scoatere fu
sese dccisft la o întrunire anterioa'ră. ReviiSta va 
ap[trea 1:;1I incePl'=re dcl'a 1 Octomvrie C., şi va 
purta numelc de "Viaţa Latinii". Ca va revizui 
activitatea tuturor zi'are10r mari latine din 'Europa 
şi . Amerh:a· Editarea ei a fost Încred in tată edi
torului de artă, d. de Brunoff, Revista, proectată, 
ca o ,p-ub!icatiulle artilsti'că de lux, - va arvea un 
J)TOlluntat caracter depropagund{l mmrlat:nă., 

Adunarea a act:eptat <llpOi invitaţia pres-ei 
'portugheze de a tinea eOnl1:reslJl din Docemvrie 
al '])rCse i latine la Lisabona şi a stUidiat priltlc\piu~ 
tinerii viitor~llli 'eon~r<,;\S (din AU~ll1st 1924) la 
Bucnos-Avres. Preşedinte'le Argcntinei a şi pro-
i~jis concun'lll lui, . 

Dar. doritoare de a afirma În Europa măre~[
ta vitalitate a r.0publj~elor latine din Amerka, 
aUunanH a Însărcinat pe d. de Waleffe. !Secret
rlll-g:r.;nerai al "Uniunei", de a stud'a. Împrcună 
eli rcpr~zentanţji presei americane şi cu amhasa
dori i a;mericanj din Pari~, programul organizării. 
pentru la Prtmăvară ]924, a unei uandioase 
ChC'nzinc a Amcrh',ei Latine. In cursul ul..:estor 
15 z:lc, fiecare stat al Amcricei Latine. Va avea 
zhw lui de apoteoză artistică, literară $; intelec~ 
tuahlprill cinemaN~raf, teatru. expozitii de artă, 
conferinte. etc. Chenzina aceasta de apoteoză va 
fi rejlJctatrt ai!)oj în toat.~ capitalele latine din Eu
ropa, doci şi în Bucureşti. 

Birou.l permanent al "Uniunei" a expws apoi 
demersur:!e !Ce a f{~cut, .pentru a obtine schimbuL 
de studenţi dintre difcritele tări latine. Sohimbul 
acesta este su/bordonat echivalcntelor de baca
l.itlreat de C{itre Un iversitrtti. Biroul' consbde
rând că mă,sura acea'st.a este fa baza fraternităţii 
latine. a hotarit să adrese-ze o ~ri\$oare desc/hisii 
miniştrblor de instructie publică a tărllo r intere
sate pentr11 a obţine lHIDlir,ca unei comjiSjuni tch
ni'.:e care să ,studieze fără întârziere aceste ochi
valel9te, Dnii de Jotl!venel şi Waleffe au fost În
sărcinatisă redacteze scrÎ'soarea deschisă care 
va îl tS>'.:ălită de toate z:an,-,le latine. . ' .. •• 1)t' .... , '0 ••• 

Ocupat 
J\I.ulţ.i. căIătm'j st.rei1llj l1i-s'an 'Plâns .şi 'lli-.se 

rplâng mereu de dbieeiul lîntins~ Ipe la ('a1'enalela 
şi restatuantcle din Arad. ,de .al IP1l11JO, rpe alproa
pe tnallo ,me",ele, bilet.ul: Foglalt. - Ocurpat., 

~fai 2'Jilele ul'ec111e, un vizitator venit djm.l 1,~~ 
:abinl regat" ,întdî. Î'nt.r'unul din ircstaJul'ilJutele ,de 
clasa L dilJl loe.alit.at.e. Nenorocul swu a fost eă 
,biletul IpllS pe ma,,,ă era ~nt()l'.s eu faţa unde era 
,scris Fogla.l,t, N(>1în·tellC'lgânld~ 00 'Vrea să zi.oă şi; 
fitnJd obosit ,de (Irum, era foaTte satJil>lfăJcut. "a. il 

găsit. ÎJIl fine. lJU 100 ra.ooro." să se ooihneaooă şi 
~ă ia mao',a ,de seara. Ghi.nifmul îl U'~rnărea ,î'J1să. 
Patronnl locahllui a 'Venit <şi i-a ~t1e 61l1t.âi ,pe 

unglll'6f;\te, l~ă ,ma,;a () oc1!Jpat.ă, călătorul neînţele
\gfmd, nil ~'a in1lil.';'eat.. ei ou 'Cea ma.i mare t.ihn.ă a 
K'.e'rllr. () here înai:nJe de eimtI",i('~l'r{l '11l1-i :tin mirll
rl1a însă, ,eli Ipat'l"OnuJ <Î,i ;41miH~ iporOlllim~~te că 
,ma sa {l OCl1!p at.ă. A tu nei căl li to r.n 1 se 11 i t.ă i lTlJyre
jur şi ver1e ll1Cst{l tot !li('e!eaIŞi bilM.e .pee-aT"lE:' ",e 
aHerna.u Fngla.lt. cn Ooufpat..Noobi";lnuit ca <În
tr'U,fi l~:K'.al !Ţ'fulblic ,hYf'\1ri"llo şi mesele să fie <xm;pat.e 
.~1t bilete pU:Qe înainte. ,Călătorul nosum ,s'a re-
11'()ltat de llleest bpt 'ce i-Re Imni iillt.âmplase mai. 
do 'Vreme"' în.tr'n carfenea şi lt~ 'Cll1re ahml('Î îl to
lBI',all'ic', şi eer'a eilt !pc-aci. '''Il Sa tîlll't~mq)le un f;eHll-
daI. . 

P.elltl'l1 a e"ita, pe viit.ol'. eyent,ual'[l ,sean·dalnl'i 
'('e al' ])ll<tf'1l fWOll l{)('. (hJ1 ~ll!uza .31eeRtni obilCei, Ide 
e:;c,n.ţ.i\ pur ară.ua'nă, l'llv;!.'ăm il<l1hl'l'ităţ,jJe în dropt, 
să pl11lă în vedere ipatmnilor dela diimi>te reflt,a- , 
ul'anno ,~i .cil[fenele ca ~ă desfjinţe-ze s.au măuar să , 
reducă ~'llmăJ'nl lI11~elor o~n:pate, ImtlI"'I1n 'loca'l 
'Plliblicpl'inrul venit. are ,dreJPt.ul să se aJşeze un
,d{)·i ICtwj.ne. p<'Tltql 'Că Ei"te rlll'C1ptnl ipri/ID'u lni 00-
sit :şi '1111 e 'dl'espt ea o masă ilşezijit,ă la ~)fn loc 
T~(,()l'OO, »a ~tea goală fpână ('eL '('.e au M1gajat.-o 
YOI' 1l\'{\11 ŢIDoftă san. nn flă vina. V. Ţ. .. 



Jni. 19 Iulie 1923. 

Principele Carol - în Capifal~. 
BUCTHEŞTI. - ~r;ll\e \'3, ,.:.u,,:l inl'wpÎt.11ă 

principele Cai'o11pontru a pre~ida ~(>(lintde ('011-

şiliului '8U!periol' al armatei. • 

$ ... , P b .'$ as ..... "ee. ,,'n •• 

Farmacişti bucureşteni - âmendati. 
BF(TREŞTI. - Poliţia a alt11'enftaf pe 

inui mulţi fltlima(~ilşti ,din (',8lpitală, {'mri -fm "fHl,. 
dllt mari .(·antit,ă'ţ,j ,de ('i(){'caină 'Şi morfi~lil, fădi re
ţet il me(l L('al ă. 
.. =-.'_$_$ ...... · __ ~_ ... ~'~ ____ J_n.n.q.n._._'_.q_ .. ~n~.'_~.n~' .... ruqu.-

Ocupatia franceză se întinde. 
Pl'all('('zii au ocupat Harll/{ln-tHlwrfeld, 

BEHJ.I~. - LJ'Caljtat.ea Bannen a fn,;t, ocu
patii {le eătl'e nlUneroa~e t.rupe :haIweze,. Ele au 
1)\1,,, iJrrr:diat.stîhpanir{' IPC autori,tăti. 

Comun,i~'ati<l te,lmoni'{'ă n'a imt d('(){'a,mdată 
ltH'rer'wptă. f3iin El'her.fC'llcl s'a ,;;.e.u)U)ahlt "ll'r~lJCn
ta lIuei UliK~ilpatr\lle {'are <;'a~ ,Î't1ldreptwt :<.pl'€,prj
marie ~i s'a l'Ct"M a:poi rî'n l~eginn\fja {x~\1~)atiL 

D1lipfî ('ulm se 'relatează îl1Să, oeuparea. Elher
rfeldulni {'~te i,min{~ntă- Un ('onHng-ent de tTtl{"O 
mai numeroa..-e 1\'a,îl'fl'dll'e~)tat a.stiliZj, dela Kron
alr-uher.g l'.pre ElbHrfeld-

l.' n ..... r.' .......... 
Reglementarea comerţului pe teritoriile 

germane ocupate. 
Canwr3 de oomer~ .şi industrie ne e'itr,H1'ni','~: 

l\finisterul irlldu,striei şi lC{)mertullli a tritlllis; ca
II1l'.l'iC'Î d(l <'C(n~erţ ,şi inl(hwtrie rhn ,Arad ultime le 

·tlispoziţ,in:nj 'luMe de autorităţile fram'oze ,de {}~ 
empatie în GernUI!Il~a ou l1'rÎvÎre la Dbtilnerca all
tOl",izat,iilor 'de eX:jX}rt pentnt IIT','lIl,f'llrila {,()HlUH

{lat,e la intreprilllClJt'l'ile ,din rf'~rnnea Rrllln' ,~i qJ!'O

vinoiile Renane_ Infmmaţ,inni "edllU lirn hir'onl 
(\",ller{~, lele IOOmien'ţ, lşi illvdu!<trk .în Qrdf'l ,~-i\(;il
oa:<(> (dela 9-13). 

..... nuns o.," P .... ' T -.., lIP " 
»Stupăritul. U 

. Sub titluld(l mai sus ll1pare la Alha-l1ulia fi 

intel'esantă revistă hmară 'fftc, atpi(lllhură. editată 
,dJ dl Ion LI/pam, apie!! 1to1', având ('Olalbo1'a1'e-a 
ma~ jrrmH.or IHxrtesori de R'I)Î'Cult,n!ră ~ ,sbllipari 

'Practici-
T n 'Jî.f. 6-7 1110e ,cal'e-l primim la Relrh<;ţJie, pe 

Jângă Sflll'rt(l inrfol1matii Idc"p,re alpjiCUlturil., Il1l1u'ee 
int.erosant.e rurtÎ!oole de'dnii Va",i,lc ('Ql'(Jdan • .păr. 
A. P<JpR, T. R. TOOlescu, 1. J;ujpan ellC' .... 

Ab(mameut.u1Ipe-<\lill an: Lei 36. Un eX<\ln'plal': 
l..ei 4. 

O I'eCQma'lldăm C11 toată <'ăldur3.cet.itor,Hm· no
ştri! .r ...... \'s 

Birjarii speculâfori. 
~ . 

Da ,multeori ne-am ip1U.n'S 1(10 SPC«llla ce-o 111(, 

l)irjarii mai ales ICU cur,~cle rdcla g[1l'ă În oraş f,'i 
iI1.i-er,s, 'Au a.j'll'llS ,aJŞa ,dtl iOOllSiţ.i ('ă cnn~c mu
şteriul i.mciliat ,din ee (jrlliŞ este 'Şi la ţ).latit fIlU.se 
dau îudăriH a iCeM l1n.wi nnlcu reşt.cn.n taxa ea 'în 
Bucnroşti 11llljuj vi.enez ... \(",al1lj Ide ,două.trei ()]'i 
C'â,t .se C\1Vi~le şi l[IIşa mai .cloparte. De altlfel lC'u,m 

i;'ar expli'ea altfel di nil hirja'r {lhelt'\I~t,~ 11l11maÎ 
cu ooutnra ziln,jc minLmlJlt1l1 30-40 lei a;farit (le 
hrana I<'alnlni, fumi Ii ei , dih·jle dtre ,~bat.. C',Om!1,~ 
nă.reparaţ,Îunile t.ra..,urei etJ('. Pen trl1 :bunul re
nume al 'poliţ.iei Hin l'\ra:d, J1l'lriliml ve această: 
calc să ia ,măi'-u:ri {'.a să 1lO' pună în. ""edore 'că iTt.tl 

"l\U vne "il ('oară '!'.llh 'tal'ife.le stabilite ::-i AA '11 IU-';;1 

llmgca,,,eă tarj(lll ni' noa'jlte dela 8 ~nlra la 8 
diminea.ţ.ll. Rep. 

Un apel al Germaniei către poporul 
American. 

BEHLI~, - Cu q)ril~'j\ll &.r.-jl'ei \-a,TH)I'nlni 
:!!el'm:blL , .. \llhE'rt Bajlin" la X'Uwym'k, !(~a!l'celar!ll 
Cnno, a a(lresat. popO'rnluL amerit'lIll nn ,a:pf':l, prin 
~at'e ÎT1yită Aimcl'i'ea "ii ('ola:bol'e7..(' 1;, I'nfn,Cel'ea 
'8l'OIlC\1Tl idi a ('T('l',manjei. 

"TRIRUNA ARADULUI" 

1 NFORMA ŢIVNI. 
- Cititorii, 'rlOşfri sunt, in.~i8tent.rllqaţi să SI) 

g/'ăl)('(lscă cu ath itarea ?'eslanţelffr de ahon(Jmen t. 
La caz cordmr, ne v('dem siliţi să le sistăm tri 

mituf'n ziandui.. î'llfiinfat şi su,qţinnt Cu ntâtea 

jel·tfe. 
l1ublicul nost1·u trebue să înţe7t!ngă rostu.l 

unui zia/' românesc în. orafnl ace.~ta de frontieră 
şi să ne d~(! tot ,~pl'ijinut frăţeşti', Şi la timp, 

ADMIN I8TRATlA._ 

~ Studentii universitari arestati la ~iria sub 
Învinuirea de-a fi afişat manifeste fasC:ste În 
acea comună, au f(}.';t puşi pe PiciOr ,lrber. ' 

Ca'zu! se anche1cază. 

- J)uminecă 111 22 C'.' după wmÎriz;, în prll'cul 

Rm,inr\~f1(. tin fi. o (/V[OmeI'Ylţ/e. Îllfcl'1ur./ă. Tom
bola a(n'(lr(tâulJ1'anfă org(/'IlizlIfă nI- ocozi(1 SPI'I}(i~ 

IIi/ar popl/lnl'e de ,'tub f#lhym.ajnl flnei. fi dUd«lni 
OPidin OI'ii(fI. 1,'a ill{r('<C(' oria închÎllUiJ'e. 

• 
- Cea mai mare staţie de telegrafie fără 

fir seo)t]lstrueşte acum la Dearborn (America). 
Ford. ,marele industriaş. !'c Va servi de ea 

în CallTIpania pentr11 alc~erea preşedintelui repu
hlilt'.~i Statelor-Ullite, ~a Care candidează. 

• 
- l)atoria Jugos.bviej fat:\. de Anglia se ri

dică. dupa cUlm arată ziaml "Novj List" dela Bel
grad la suma de Il milioane lire 'sterline sali În 
~dllala valuta sfirbească la 4 miliarde de dinari. 
A.:eastă datorie a fost contractată In ,tiITl/pu.l când 
armata sârbească se afla ipe frontu<l dela Salonic. 

• 
, -- l), inginer emil D"ma. - S'ubdirector re

gional Cr'"R, în Regionala locală - a plocat Îti 
con<:cdiu Pe timp de o :lună, In timpul ah~~ntei, 
dsa va fi înlocuit de către d. Gh. ISlPravnic, di
rCQror 'd'et ser1viciu. ; 

• 
Cada-vml studentului universitar -Ton Pon

ta Mărgaritaru înecat' z:lele tr,i;cute in Mures. a 
fost pescuit ţndreptul comunei Semlac si ÎmllO!', 

mântat În cOll11una P~îca. , I 
~ , -.. , ~ ?-r;-"- .. ,-. ' I , 

- Prin intcnme'diul cmnisiumii internationale 
de restituire amateria1u"luL ru1antcll sediul în 
Budapesta, au fost re'stitujte ,până acum României 
81 vagoane cisterne din Austria si 943 vagoane 
cisterne din Germania. 

Toate aceste cilSt.crne fuseseră trocute peste 
frontieră În timpul răz.boiului de către autoritrl
ţi\e ,ocu\pante. 

Printre cistcrnele grtsite cele mai multe apar-
tin so\:ietăWot Astra RO'tllână~ Petrol Blo:k, 
Steaua Românil, etc. 

Un delegat al socictătftor noastre tde petrol 
a plecat l'a Bl~dal:',csta pcntrua lua În pfLmire -un 
IlUm[lr de lRO vagoane ,cisterne cari au mai fost 
de",copertte În ultimu1 timp de comisiunea inter
national;l de restituire a !natcrial111uÎ wlant. ~ 

• 
- [n interion.t ţărel s'a perdut o scrisoare 

recomandata, conţinând un cekde 2220 franci 
fran\~czi, emis de .. Banca RtOmânca,scă" Stlcurtala 
Al'flKl, În ()Ir,din\~l tfinmei .r. \Voi",,; l7l I-\ohn, Vie.na
KloHterntE'ubtl,1'I!t. a .... l~pl'a "lCllnJpt.~i r N ationa I 
T)'r..scon\pt :dc Pa,ris. - Paris Seria L Numărul 
D'6;36371-169. .. 

Deolar Ilu\ acel 'Cek În mâinil1eori ,cu se va 
gi\si. - Dumitru N. Anastasiu, depoz,ft de .ma~ilJi 
Agricole şi Industriale, Arad, Bu1ev. Regele rer
din:~lln 1. lH. 2:;. 

• 
- Al 6-1ea oongres ohirurgţ.ca.l se va. ţine 

să'Ptălm~1'na aeea"sta ,în I.,onidra. Franta v,a fi re
prezentată prin 32 chil'lUgi ,din cei mai Ide Sell

mă, iln\{' 1~h'd'V dlr, Hart,mann, fka tele· n ni te ale 
Amcl'ieei '\'a tri,mit!e 22 de dele/!,'aţi. Pr,lntre re
lprezen,tantii Canadci va tfi îŞi d1'lll Bantin.g. A
fară ,de GClima;nia şi Au:stria, .a.pr<)ape toate tă· 
riJe dj'n lum~ v{)r fi n:~prc7Âmtate, llH\lnsi",' Htl8ia 
o l:mel a, E'!lil1tul, Fin landR; Cuba ~i eelHls}o,iwia, 

Ziarul japonez "lUi Schimpo" ~arantcază 
o vârstă "de 100 de ani ş.i mai bine" tuturor ace~ 
Iora Cari VOr ul"TI1a următoarele zece reguli: 1. 
Petrece cât mai multă vreme în aer liber; 2. Mă
nândl numai odatil pe zi, carn.e; 3. la În fiecare 
zi, o bak., fierbi~lte; 4. Poartă a.lbituri groase de 
l[lnal; 5. Să dormi cel puţin 6 ceasuri Şi n:ciodată 
mai mult de 7 şi jum"cu ferealstra des.chisă si 
într'o Încapere 'întunecoasă; 6. Dcstină o zi pe 
săptiîmân1i muzelnr; 7. Evită tot ce-ţi PToduce 
supărare si munca mIntală exces~vă; 8_ Văduvi i 

şi vrtduvele să se căsătorească din nou; 9. Mun
ccşt~ I>otrievit; 10. Nu vorbi :prea mult. 

• 
:1' ('(';II('efţlţ/ miili' n·de.zirHr .,Snf.lY"! 

--. .. u .. 
Neputinta guvernulUi maghiar fat~ de 

organizatiile secrete. 
T)PJ!Hlt,at,1I.1~){'ial~~t.8<al,\", a rn!'hiti'n arlunarea 

naţionnlădin Bu\d,a\lJe~ta dC'P.j)I'<C ol'ganizaţ.i:ile :OS

C,'ct(7';lin 1jn~Hria. IrlC1l1(hn;;t1l·:tnorl .('.ă glllnwnnl O'i'te 
11I01)\J,tin(·j,)!'. f,ltă de ele. 

(hwcl'llUl '(,rr.ite omlHlU~nţ{' :Îm'pIJtr)"îl ()1'g';1I11-

zatii.1oI' "erl'ete, ldar olidonanţ{\IIH nn ."'f: ('xec'\ltii. 

dut fi i n(l l(·ă la fjC{'are Irrli'n j, .. t(>r se <lală ei'tte nn 
limpnte"ni('it, IX}litjte a,l a<X'l<)lI' argani~l1ti,î. ('are 
ziiH[,fll'n t'('{î,;,te aJpll('a rea miÎJ.qu rilf)'l' gu\"('rn \1,\ ll,;, 

'~1I1y îl IIkr'jara-t, (',li OI.din'ea .lv'gală nil S{) ya 
re.8tnhiti în lT'lLgul'ia, ('ntă '\'l'eme nu "(}1' fi 'Înli'f
tlll'uti :llln,miti inic{iyizipalri Î'li pel1Jl1iÎ:t, nriee, 
fiind ;;i'f!.'nrh că un "or fi tN1Şi la I'ă~[mIbc1~l'e 
'pen t!'ll ni,mcle 1(1\'_ . -, ;'.' a ,.as' .... ait' .... I 

Concertul d-şoarei Dora Lepa la Chişineu. 

('ntW~lltfl ('ll11tareat~ dM Dora TJ'lpa YfI fia 
StimllJ:hil (21 Iulie) un OOUlecrt ,în >(,·OIl1Il.l1a ,C'bi
~iHel1 (jnrl. Arald)_ Hin oo1(,etul tpl'Ogt'I1,lTI' 1a\ ,1-
ee"tui ("~I1l\"('!rt '\"Ol' rface parte .a.ifel'it~ ari} Idi11 
I~f\el"<'~ ~i fnlln:o<lse ermteec româ'n,q.,;,ti· 

P.ulbljnll din Chlişineu "9. ,şti '8ă-j {,ad1.drei 
DOl'n 1.e'lltlO pl'lmire demnă! 

......... Oillt'*'. .. • ... LYAt 

Sella Kun la Arad 7 
'C 

Fos!J:ul ş.6f g,l or,ganizatlel boh'evll<'e (J:vn 'ITma 
ga,rin - .fiind prins Id.e ditl'e lHttorită,ţilie InOa,i'.tliB 
pe tel'jt.ornl 'l1Ql1lîm - va fi ~naî;ntat., sub o ,pn
tNnieă e:;i('{JTtă la Arad, ipentru a i-$e Lua un 
iwterogatOl'iu la faţa ,lo("ului, fiind aeuzat că 111 
t i,tDpn 1 re.gimnlni Ilx->hşeviu a Id istl'lIB ni\~tEl arte 
diplonult,Î'ee ~le foarte nUl,re valoa'l'e_' Beb KllIll 
va fi lI"dns .în loealitate Duminocă, ,22 Iu\ic, cu 
al('Celel'atu 1 de BUlC'u'reşti,eare ~oseşta la A ra!d la 
orele 13. 17 fin. 

T0l11te ol~ganclc poli.ţ, ÎQn eşti !fiind oeurpat.e ,în 
8.{',rea;1i . ('\1 Sf'irbările ,din par0111 Emine,4011, Bela 
K nIl va :fi es('.ortat {li'feet in TI ulmitlfl :pa,'r~. unde 
va efi e::-qpul'l publi1)ulu,i cur.ios, nuroRi pentru 10 

lei iutl·a'rea. Nu :ne .,indoim ei; întreg Araldul "e 
\'U Îmhll'lzi ~ă-l ,'sifliL 

aa ... W fttt a·ap. 

zDRICH, de.sch[derea: -~Berlin 2350, New
York ~72. LnnJra 2628, Paris 334S, Milano 245250, 
Pra~a 171250, Budapesta 650, BeLgrad 605, Bucu:
r~şti 295. Var~'(n<a 45, V~cna 8075. 

BUCURf:ŞTI. Inchiderea. - P1ăti:- Parts 
11.10, Berlin,. 87S. LonJra898. Newy'ork 197, Mi
lano 84.3. ZUrich .3425. Viena 2SSO. Praga 595, Bu
cla ll0S ta 220, 

VA/LUTE: -- Na]poleon 730. marca 12, lev:'! 
170, lira turc~ască 125, pfontu'l en~lcz 900, fran'cuî 
Tr;mcez 1190. francl1l\ elvctia·n 35, \ira. 870, drahm~ 
500. dinarul 220, do!laml 20,~. marcapo!,o.n(t 20, 
cor. a n's.tria dt ZS, cor- ma~h;ar<i 150, soc(i.l 5RO 

J.'e,l'1dOl' respol1sI11Jil: IOAN D IJllT RI U. 
Cenzurat: N ICHIN. 

• 
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"'", 4. "TRIBC~A ARADUUT' J(jj, i9 Iulie 192~. ~ ___________________ -........-_" __ . ______ ~ ________ ._ ... _____ ._~ ________ ~ _____ .i 
Serviciul de poduri şi sosele Arad. i 

-----------------------._----~--------

Publicaţiune de licitaţie. 

Se scoate la licitatie repararea contului 
duhlu depe şoseaUfl judeţeană Micăl8ca- HăI
magiu km. 16 -171 dlO jud, Arad. 

Valoarea depe deviz este de Lei 190.000. 
Licitatiunea se va tine Ia Directiunea 

Generală de Podurj şi Şosele şi la 5: rviciul 
de Podud şi Şosele al judeţului Ararl, în ziua 
de 23 Iulie 1923. Ia ora 11 a. m. 

D-nii roncurenţi pot lua informa t;uni 
pentru condiţii dt::la directiunea Gmerală de 
Poduri şi Şosele şi dela Serviciul de Poduri 
şi Şosele al jud. Arad. în orele seIviciu. 

Arad, la 18 Iulie 1923. 
Servo de poti. şi $os. Irad. 

Executorul judecătoresc reS!esc Arad. 

No. G. 7599-1923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisulul al Judecătoriei de 0:01 
Arad No. de mai sus, mobile cuprinse în f~
vorul lui Herman S·itzer peniru suma de 
Lei 720.- capHal şi accessori. Interese 58/& 
dela 1 Martie 1921. 

Spese stabilite până fn prezent în suma 
de Lei 294 se vor vinde IA licitaţie publică In 
~rad în Str. Angyal No. 30 în ziua de 12 Iulie 

1923_ la orele 4 d. rn. 
Aceasta licitatie se va tinea şi fn favorul 

lui Adalberi T6tn. 
AracI, la 29 Iunie 1923. 

"BANCA CENTRALĂ" -. _. pentru Industrie şi Comert S. A. CLUJ •• •• 

Bancă autorizată de a face operaţii de devize. 
Capita.lul de aoţii II Fondupl de pezepvă 

L 60,000.000 depl. vApa. Lei :1.6,000.000 

CEA. MAI MARE BANCĂ ARDELEANĂ..! 

Sucursala: ARAD 
BUL. REO. FERDINAND Nro 29 
(1 NeA SE LE P R o PRII) 

Ire O magazie proprie cu capacitate 500-700 vagoane. 
Telefon Ro. 860 ,1 330. Telefon Ro. 8&0 $i 330. 
Se OCUIlă cu' tot le lui de operatii de bancă. iinansează fntreprinderi comerciale şi 
. industriale, desface în mare tot felul de mătfuri; face' afaceri de import-

export fn mare, dă avansuri pe mărfuri, pe cari le îomagazinează in 
depozitelt proprii. (;.umpără şi vinde valute şi face o Deratii de devize. 

Primeite depozite spre Iructificare, pentru cari pe lângă. că oferă o garantie a1)so
lută, plăteşte cel mai urcat pro:::ent, ca interese (netto 5 -6 1/2 %) plătind 
in plus din al său şi impozitul câtre stat. 

Banca Centrala din f,luj a inîiillţat cea mai mare Si modernă fabrică de Sârmă 
şi cuie şi de sticlă intreagă România-Mare şi multe alte intreprinderi 
industrial~ şi comerciale. 

Are S~cilrsale: în Arad, Alba Iulia, Bistrita, Hateg, Oradea-mare, Sibiu şi Turda 
şi va mai infiinta în Timişoara şi Braşov şi în toate <-,entrele comer
ciale de dincoace de €arpaţi. 

e::~. C::J.U::~;sc ~.~~~ i"sJ.FOrBsiiâriiirnromăo,oi 
~_7 __ iJ_ru _____ 1DI!2 Yărăria dia Yata de ios i Irad. Bul.r~e~~~e !"~d:~~~~"~~;r~2~L~: I 

A R A O A N A" .: •. th~n\ din RomAnia, at,U lemne esente :, 
. II'vrează var pentrn revânzare şi : ~. tari, cf\t ~l esente moi. Feres~rale t ! I ca. aburi ID (~alasl.Fer .. strău, sntu- , 

". clădit, numai în cantităţi mari.. Va- ! .lllsre'}'erestra.u şi HomorOd-C~ba:m. l 
SOC. comercială şi Industrială pe acţiuni rui e alb, ars cu lemne. Propnetar: l I ~xploalărl depăd~rl i~ looale reglUntl! I . I .. TranSllvamel. •• 
Arad, Bul. Reu. Fardinand 1. NOI 24 W 1 L H E L M B. K LEI I\.l ................................... . 

16 case proprii. 

No, Telefon 304. No, Telefon 304. 

Capital soc. deplin Yărsaf L 7 500,000 

~ 
~/ 

T7SfPCL"AZ =EFTEZ~2 

Se ocuoă cu tot felul de afaceri 
comerciale şI bancare. - Are în 
permanentă în depozitele proprii 
coloniale. textile, spirt şi-spirtuoase 
~:WW_ Li 2!lJIPIab_W"!~SR 

• 
PrImeşte depuneri spre Iruc
tlficare,':: acordA Imprumu

lurl pe mărfuri In gai. 

exploator de pădure, Arad. li 
II Tllefon 3-2ţ. 

Industria texlilă Irădaoa 
Societate .nenlma S ••• 

:jl Filatură de bumbac 1;: 
• :~ Tesetorie de bumbac 1: • 

; Ilbitură:: Vopsătorie ~: 

.0 .. 

~ DRESA TELEORAFICA: TE X T IL AR" D. 
Telefol 158. Telefen 158. 

~I 

~; 1._ mr_.'=""""'llmrrem ..... ·",'>i>-: 
• 

Arbitect Alexandru Graf 

ti eE rp 

Fralii Heuman 
.. 1:'" :: moară cu aburi, fa- :: 
:. brică de spirt $i de .~.: 
It .el d ·d·· ~ ... ...... rOl II ,. ... . .., 

Societate Anon. Ind. Arad. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Fabrica de Impletiturl $1 Iri- ! 
: colane din arad S. 1. : 
: CAPITAL SOCIAl,: 15,000.000 Lei. : 

: Lucreazi în cele mal moderne culori toate adio : 
• col~le de tricot.aj, ca: Articole de sport din lână • 
: şi mătaSă, Articole 11e fantasIe, Cravate, Ciorapi, : 
.:: Bl'obollde şi vUeUnă de primă calitate. ::. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

, 
I 
1 

~ . 

sntreprenor intreprinde totfelul de 
construcţii noi şi repări de căşişi 

dependinţe, apaducte, canalizări efc. 
:: cu preţuri modeste :: 

Cetiţi şi ritspârldi(i ziar'uZ ,,~J.'RIB~rNA Il d SI ICI· 12 
o J. .. U./GARE! Rugăm pe onor. GetitoN l 
că in tr;ate ocateiile cumpdrătof se '1'6- ~ 

i 
fere la atutnţ'ltt'ile publicate ~ citite in 

• AR~iDVLUL!" ~ ra, r. aRn a vin • "TRIBUNA ABADITLfILH 

.. 


	Tribuna Aradului_bw_142
	Tribuna Aradului_bw_143
	Tribuna Aradului_bw_144
	Tribuna Aradului_bw_145

