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Inserţiunilt se primesc 

ta administraţie şi la 

Agenţiile de publici1ate. Ziar independent _ .. 
Rud :1 ............... --. ... 

;-)/lI'/'/'I1l1i; HOlllâlliei şi .!/Irlos{at,iei la Măl'â.şeşli. 

; Sâmbătă d,imin-E'ata "'lIycr~l1ii H01wlnici ::Î Ji 
"lllţ'n,~l:1\'i(~i '"01" pleea Il'U mll tn"n ~p('l(',ial la :'..[fITii-
~>,.~tj - pe loenrile mândl'ÎE'j şi i'lJIferinţplHr fără 
l1umo a1(1 11Cllll1111ui r(),!llrm('f'I~. RU""'C!'I;fllii vor \"i~ 
1:iM zon,a fostuilli fl'(,nt, înS!rţi ţi de ,(11 minist,rll 

"dille:,<l'U, dil'('('tol'uil gm1<eral al SigulI<tillţ.ei ",ta
lului, fi I:'ufol'it 1111 A'NtV .ru(~Îident ;dc Imtnmohil.dli'Tl 
('.arc ",'a mles K~ll <'Meni 18l'.in.1l'i La "Cap. Iill unlFa 
î'ng.rijirilor nl<ldioilor d. R. Y(Jil1c~u î'C găooîoo 
i,n aia ră ~1~ ())'i~-e perinol. 

Ravagi ile !ll'indinei. 

-
Directiunea Regională CFR. Timisoara 

s'a contopit cu Directia Ara~f 

2/ 

fltl"dt riizboÎ. • 
_ De !tE'olo l"(ll' p100a l'a :MăTă .. 5tî. 

BeCI' RE!)TI. - Din Î1ntreaWl tară Re YeL~' 
h)şte ('ii grindina ("C iL CălZl~t (',ri a. fă!Cut mari M~ 
yag~i, 

['e z.iua de 1 Iunie a'. 1.:"" co:nform unei decizii 
lI1illi~tcriale Dircctiikc Regionale Arad şi Timi
!>{):lra ~'.au contoij)it formand numai o singură di
rcdilltlC, s.uh cond>L1cerea d[ui director regional 
ingille'r Octavian PoPP. Până ta contopirea lor 
lojaLi:. o IX1rte din birouri vor Începe a fi Jesfiin
hW form,Îl1'd u1lul sjl1!?:'ur din a{;ciaşi cat'eg,orie 
~u sl.Xliui unde fl~ndjonari]or re~pectivi li·se va 
~<i.~i locuinte. 

· . 

• • • • • • • • It .' 

.... fenfa,f im.potri,t'n d7ui PaBici. 

BP(~FHgŞTI, - "Dimi,ll(mţ,a" jruf1ă .diim Sinl"
.. ii bn!,ga)'ii dl În B{'lg-raJ:l ~l fC1i'lt defol(y~pClli tă o nrga· 
n i~a·t ie II',Lr!P i rÎten tiun,a llJ",~~si'll!a rea ÎIIl zÎ lua ,d() 5 
f nnie fl fo.<;t1l'ln:i 'prihnmi:lli,~lru, .a Idlui~. Pal<i~'i. 
Cu V1'il{\j111 T"Cl·(·hilJitiei Il'lomioilia:re f:l~'Mă la 
un 111 ,din t !"(' i 1l iti llt.orii lltf'(':"t('i org;lmi!Zlaţ,ii ~)Oli, 
tia ,1 gll,,,it. o li~tii i'mll'('~nd ~mmde ("ol1ii'.pirntol'j
~ţ}r. ,(~;il,i l<8 ,]'('~~rn km ·d i,ntl'8 .Icrnoera:ţi 'şid i·n tr6 
mBmhl'ii ligx,i milif.al'e. 

n r!o/1f1.ţi1l1lP a lî1'inci]Je,~ci m o{'f eu i Ioa re Elc/III. 

HF eFn EŞT r. -- A. R_ TI. jlJ"i nei l~~,;a nl'().:'tc~ 
lli!,oill'e Elena aldăl'nit 50 mii lei ipentl'n fun.dlll 
1:'"nst1'l1IreÎ de şcoli poporale, 

F/"1II1/<1şi.; Parfid1l7ui rlf1ţimwl 7(( Sro{us rir!!o/'. 

nŢTC(TR1~ŞTT. - Azi rlnii 11l11ill )fml'in ~i 
'" r. P f1'j)(Jvi ei, an ']1 l(l(1:lt 1 il CIti j, 110lj(! 8 ,\'Ol' w\'pa o 
îll!'I'C'\'«rh'l'!(> ('HCI. &"tU\S Yi,nwl'. 

JIJf. 1,1 .. I'l'qii A/e.l'flllrll'lI şi Frrrliwllld 111 ':lfOI"

mântui ero/l1ui IWC11/IOS('lIf. 

HFC1TI>.EşTr. - 10L IL n..geleAkxillllll'1l 
:11 ;r llg't>;;b.viei ~i 'l'if';ş!;el~ Fenl i nandal HOI/Hfl'll IPi 
ali y izi t,a t Il 10 l'm îlll t,u 1 E'1'I1111 ni l1t1<:'lllTIo:'ieH t. 

Arci{/f'nful dl/li R, roitlesc//. 
rn~C'rn EŞTI. - ('n pl'ilP,jllfl :;\(l;::li,l'ci 

nnaMt'ă ~l P(')'(il·1Wli !,:pş!;alc jnş!;o,,]a'n\ d. 

= 

in t~H;l 
1\0I1Iu1 

Impresii fugare. 

Din drumuri prin ţară. 
cu J!ms,J'S. )'/. 

Dar dorealJn vilaţa. Asa cum o dorca hllmca 
il1treagă ce S1dsi,se atunci dill pribegie şi Încer<.:a 
îMtâicle puteri de viată nouă. 

Şi ~~ roz.i. s.ch um ha t totu!, Flori mU'lte. lumină 
din bel$\1g si holde ce se întind m~noase, rodi
toare. ttarnid Şi 'Ierjosi, ml11enii Se trudcSic în 
ln1rndt vr.\jind viată ... bOl.r~\ţie. Ne Îndrep1ăm şi 
vom uita. Vom uita poate pană şi acea scena ce 
1111 mi-~a sters ind din amintiri: e Înf1itişarca 
tinu! biet copil, cu pele'.1 ar~imie, Cll oohii intunc
cati. care rătă{;ea pe întin;sltl mohorît al tarinei, 
mizînd două vite ce părca'll schelete, - si [}ăş
t(;aU i:lrhă ~eacă pe m,in!:ine de drum negr" 

• 

A le.,r;fi'ea P;Plscopn/u i de A "9(';$: 

lH·U'HEŞTl. - COlli&ÎIStOI':U1 'hiae1'il(lOFIC a 
.ah IS pc ŢJări'll:tele Du'fl1a.. 8('nato1' J iberal, (Ipi >l('qp 

pentru ~1(xulJl\l1 "neant. al eparlehiei de l\l'ga~, 

Răspu.nsul Germani'(~I:, 

HEHU?\, - Azi, .J{)i, }farilc PnlP1'i ynr 
pl"imi ]H"flieetllll U'('!'lmani{'li l"c1:ativ la nota 1'I(·p,,· 
J':ltiunn lor. 

$ " 
... ren ....... --... 

Cenzura scrisorilor în Ungaria. 
('Ulll(,l'~'illlllţ.l,i Hl\g'1ll'i ,din Ungaria ]ni Jlol'th:v 

""<III aldl'!(j,.lwt, pl'(I;-;ci fl,rot&itîinrt împotriva rmptn
lui că şi ru"tilz.i scl'i,sorae BlLlllt SllIpl1l'-<' l('.ell'7.I11"ei. 

11n Zill'l" j'll:fm'millluln'se a putnt ,afla <'ii ('~I!l~ 
ZIWH este ox{']"citată de i\fini"terul de Î'ntm'ne. Cu 
toat!' <-'ăi'C ştie bi'lte a('~t 1111(,)1\1, n'am y~\.z1l:t1):lni1 
~"rUIl1 11 [e,i 11.ll l}rot0."f, II i{'i llU {'mint ,de J'{~PI"'}
ha 1'(' d in pa l"t. ia g,lz{'l\i> lot' 1111/2,'111'\'1:;\ i el\,ri :1lpa1' î Il 
1 :"'1]1 :1 Il ia. A{'e~to g-<lzetc ,',ill' i p rote:-tead "[1(']'('11 

,'II l:ullli'lHia 1111-1 lIll I'ain 11» Il Ul nt("",,·, CIIJ'Î taxnl'l-

I ză ,dt' ~O'Vi11:Î"m ~ltl'OCe mil''C în~)eN~.l1,I'O aTIlOl1,<.:.tră 
Je-ll 111' hU":lIl"a de bn~6it[ile ţării nOl,\,.,!]',,,, It'al'i 

1 hnteazil illlt"kr.lllltii fa'ptlll t'anu vrom !'1a lllai f'iqn 
I _~lllţ!.'i dlip:a !"Iti lor ncnglll'i, I('ar( 'll{"Hl1 ~nlpt :":tU-

l 
!.rl'lc p;,llă mai Ni __ o t:111' ori('~îll'll o \'(I!'hii d(, le, 
1'0.,11'(' şi de, I"llllliplit ll'lltj,;olllitj>'llI i'Jl T'n'g',lri" ,dL.l 
,l fni nortll:-, PrmlllY ,~i II{'.ijaIR. 

, 

l-a filCtlt capitala fiindd -;-- inima ţ:irii, ~um bine 
:-,'a :lPtrS ca o-g!indeşte g-:îndirca, sil1Hirca Si felllJ 
uc-'a fi al Întrcj?;uln'i 1;'0 !10 r. 
. Piota elin fata ~:lrii era lttla dintre ruşinele 
noastre llationak. 111făti~a aspectul dedzut al 
unl1i tCllllheHlI ori~ntal ce nu ne es.tc În fire 
{;s~<;) aeh:vărat, dar care a putut să ne stă,pilnea
sd În cHl1e1e acele I1:rel!,c 'ale Încep'utului .. · 

. Era În acea-stă piată, o enormă <llglomeratie 
de pHiicj.nhari, lu,~.traR'ii a·mbulanti cu lucrUri de 
bazar. - cari aveau mâini mereu deschiSe s:prc 
publk111 pc C,are î!z;\lpil'ccau cu palavre şi o~ 
h!'ilzllicie. 

Se vin.cLe.a acnlo, mititlcj, ttltun Si hrict:gurÎ. 
Puteai sf( te alllrov[zio!lezi cu de toi'lte, 

Dar era un miros acru: amestec de bellzină, 
fum. praf $i~- friptură fa gratar, era o ~iH:ll.rie a
mi. titoare si rt'~nihl!ă ind: pi"!rc-a ·că trfieştj într'l!11 
cq~,mar, Şi nu 1!}U~il1C vj:eUme ali euzut în laturile 

Cu'nos'când gentilctea dlui directOr regional 
il1l.ri l1 er (ktavj·all PoP'P. m'am adresat disa!e, care 
a bine\,oit .a-lmi da llrm~itoflrele relatiuni: 

Conform ordillului Directiei Gellera~e CFR. 
am fost Îlts1în:inat cu conduiCcrea ambelor dirC\:
tinni p;în1î la rezolvarea chcstiej lrrcuintelor nC
cc~arc fUl1ction·arilor. În con~'v:X:jntă. rescdintfl di
rectiullei nefiind Înd s"ahilită, "iitoarea <]irec
tillllC I'cgiona,lă,-va lua fiintă în Of:1Şlll c:lre are 
mai multe pcrspcc1ivc de rezolvarea crizei locuin 
(eloI' 11ecesare iunctionarilor .. 

Ca n rÎ.m fi mrlJ~'tlră am dat ordin Sectiei de în
tn':~tinerc a face jmt'diat un de"iz de dlcltuic.lilc 
llece~are refacerei cHidiril{)r deJa D;:jrclll de ::lvia
tic, elin carc am intentie a face o colonie ccferistă 
moderna. ' . &1 ' ) ~'~ 

Tbcă aceste cnid iri >e VOr reface într'1ll1 
timt) s..:-urt. vijl.o:<lreu reg-iOHalit \-a rămâne in 
i'q';;'u. iar dacă nu .... (in acest timp ;lltd dra "e
crct~n;î, care ftilsesc chc;mată de d. dir('\;tor a-mi 
da re 1:1 tii şi deci frasa nefiind terminată, ~m în
tel0s şi cu ce trebue să Înteleag-:i toţi, că d~a 
avea nevoe de o sdi,parc prin j';Jng-cnHi în a face 
nr()n()~tictlri. Carc de (v~le mai mlllte Ori sunt 
j)U,"C 1<"1 hunul 'p.laca politj{;Î<1nismuflli din tara 
noastră). 

A \'em însă Încrederea 'C~ Directia Generală 

.. s 

pit;l!ci. Am avut satisfactia Sfl aud vorhe m~Lguli
toare dela Lin $tr~Ii'n care potrivit informatiilor ce 
primise, se aştepta l,a lin hal de murd[lrie or(en~ 
taI. In vorbele lui era o scu\Ză pentru acei jncOn~ 
şticllti cari din r~lllta te ori pmstje ponegresc o 
Capital<l c~lrc face cinste ţrlrji, mcn~Jnd cu paşi 
repezi spre a~şi tt"lua haina frumoasă ce avea 
Înainte d'c dzboi, ca'l1d i-se dăduse numire de 
"MicLlI Paris al OrientLllui", 

• 
Pr,ogrese yădite se remarcă pe tcrel1ul cul

tural. Opera. în fiinţă de vnc-o na1rn ani, fala 
Bucul1,::şttului tx'te una dintre n<mile podoabe cu 
carc se po·atc mândri cu drept Cl1Vfll1t - cultura 
românc<ls\di., I!ar J~vcr\;cle titluri de cărţi cari 
te atrag SPre vttrinclc lihrăriilor indi:ă o muncă 
uriaşiI si sfort~'ri îmbuc.urătoare hl a ne emandpa 
Şi de Mittc) J:UTO,pCl si de Aii)Ll'Sul îndepflrtat. 

9 

In ~f;1rşit, Capitala. esc!,n,;':Jllo!" şi 'al2 PUIl;..'\jsij1or cari tândă!e<!l1 PC Nu fa.:c sit întreru'pc'11l iJ~prcsiile noastre 
!lov:J:uft de prOR'reSlll ce suntem canabi1i a-l acnln şi se fo1('-;e·:111 de naivit.atea si \jli~,~t de ex- !"'~l]lrll a \"Orbi J'CSipre ~cl1m!)etea enorm;) ce han-

111Hwtlli îl! lucrurile mari este ceeace putem face pericn1;:l a p'nhliculn i pr~/illl'ia'! ca 5[\-1 PUfj'giÎ- tue în Ca.pjt:lla ţ[lrii· Cu toate acestea, fiindcă" 
în cele il1l[ci. Şi -.:ânu mă l1:ândes.c la aspect-nI ce .şea·scă, hille Slt ~,c ştie oc-i aş:captt\ ne acei;:, cari se Vl}!" 
îl prezt'lItă astăzi capitala co,mp.\e.ct transJormaW. AClI!tll ,l,sţlcchl] oste ~chimbat. Piata este cu- ' duce a,(o!<), {rehu;: să ar{tUlinl că viata .... cosW .. , 
fat~t de ce era :1Cl!lIli 4 alli, în urmfl r~izboilll\li, FitiUi (.c·nwled şi are infiltişarc oc.':idc!l~aIă. 1\: () p';l'snanu, ŞI indi CII nrtentilln i millt~ 
.credem că încâ puHn efort, .stăruinţă rfibdfltoarc • 1l1'11 c. st<lnd la hotel si l\lând masa la restaurant, 
şi vom p!i.ni în cursul vrc;mii lucruri frumoase'. In Or(lŞ __ 'o .e cunltcnie cxemplară c011trar !)i in I)lus d'aC[t (mai Jlre nevoe S~I ra::ă Cl11'Sfl CU 

[11 (ll"osehi""- ne mâl1gf\c progresul dclit ce syn ll L1ril'lr C;:lri c i r0i1!ă Îl! t,arrt despre higiella ca- vre-un \jl'l1icIY!. îl wstrt la zi ,mn SOr), A'~a. j1Cn-________ .;.;.;, __ .;.;..;;;.;.;.;;....:._:..;..;..:;,;.~~.;..;.;.,.;;.~:....;;,;;... ..... ,.;;.........,..,.,.r_. __ ~ ____ .... eL" ...,-.......... '-'-_", L'_, . ___ "-..,,-; _. __ 1'''~ __ ~., __ ._~,._. _____ ""-<.- __ ............... ____ -............. -..-.,.;::-" 

Cu. ocazia. S V --- · F·· & C s a A d ::"::::!U,~ ue. . .. lulSSlr Il·, . O. • â." ra 
a pus in ,- ... Î.nznre dela 1 Iunie 'lUari cantităţi de EponJuri 'lUa.rchizeturi, îulanuri panatnale Ina.rochinuri şi 
:: dlrerite nltc articole precutn şi in~hlţAn"lfntc cu p1:"cţuri îoarte reduse . 

• 
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efI-( Y;l trehui sit întclc~\R"ă că picrz.l11d adllalul, 
local care Îi alPartine, cu greu îşi Va mai putea 
face lIHlllt - cc:l putin la fel -i câl1d acesta este 
singurul locul din toată tara 'l!\1 care Directia se 
IWa'iC mândri. Şi dudl cei interesati în această 
c·auz,"t - ar trebui să fic complc:ct, desinteresatCt! 
- aU nevoc"În a le documenta fixare'a viitoarei 
Re~donale în Arad, vom veni ClI documente În 
fata c;"irora ar trebui să roşea,scă chiar peretii a
tlumitc)or c'ahillcte unde se. încearcă a sc face 
târ.&"l'rJ;,nlS~h.i~~.. • A. N. 

", • •• -$$ .. , a • 

In chestiunea articolului 
"Două nedreptăţi. U 

In Icgatunî. cu articohl( nostru d in numarul 
de ieri suntem )recis informa.ti că d. subwcfect 
Joc Ghcrlman a pre~1tti t mai înaintea aparitiei 
articolului un documentat memoriu pe Care, a7.i. 
îl va Mmite la l311c.meşti, autorît;Hilor în drept. 
Ds.a gi\se.şte şi solutia prin care s'ar putea egala 
salariile functionarilor dc acelaş grau, si din a:.:e· 
laş oras - dar numai pentru fUll,ctioll'arii dda 
prefectură, 

Ar' urma ca Şi d1lii şc[i ai ce·lorlalte aut~")ri
tăti Sit St1ld[czc întru C<Ît, cele douii nec\r!;pUiti 
amintlte în a rtioolul de ieri, atill~ PC functionarii 
dlor lor şi, de comunaeord, srl in tcrv[n~l pc bln5?;ă. 
d, prefect a,l Judeţului S;l interv[ll[l !o..:u.!Ui În 
clrew pcntru solutionarea in bin.c, a dmptclor re· 
\"CJ1<ljLări ale ÎUl1ctiollarîiur din Ar-ad. 

Cunoastem so1(citl1iClinea dlui inspecror ~I?;e
nera!, J. Georgescu prefcdul judetului pentru 
functi(ll1ar i, dar mai CUllO'Jştem si pllterCG de re
rîstcntă a dlu i mini~tru de finan+e dind se dau 
atacuri la hl1~etut statlli111i Şi de aceca, rug:Îm 
pc dnii capi ai a;llt~)f[t[ltitor ~all bine sf:itnim pe 
însuşi dnii fUJ1dinnari sh al..:tituiască din vreme 

" tablouri $i1e l1l1.m;lrUl functiol1ar i lor fiocărei insti
tlltiulli impădite -pc categoriile: înSllrati cu 2 sau 
mai ml1lt de 2 co[)ii, ÎnstJ~aţj cu un copil. insurati 
fără copii si neînSllra,ti· Aceste date sUnt nece
sare pe.ntru a se sti h ce ~tlmă se ridică egali
zan.,;a Sjp-orllrilor de SCl1l1lij)Cle şi cotelor de chirie, 
cu celelalte Or.a.·)c cart": le au ridicntc si unele 
viata e Imult mai ieftină ca în Arad. 

Numai cu da te precise se poa te convin~e d, 
ministru de finante a ne face dreptate m~lcar în
cq1{ind cu bugetUl viitor, 

Ţinem să aducem la cunoştinta cititorilor c5, 
fu 11 oţi Ot! a rii directiuni[ 111)gionale CFR, nu pri
mesc s<porlll de 1000 Lei cum a fost anunţat şi că 
Primele - ce le primesc - dlor şi care ne-au 
dtL" în eroare nu aU nici o ]egăttlrÎÎ cu worurile 
în chestiune; ci privcSIC alte fonduri. 

VLAD ŢEPEŞ. 

tru o Cameră plăteş!j 125 Lei. la care se adaugă 
baJCşbul care pe puţin mai face încă odată atat, 
şi Care neapărat îti este ceru-t. O masă modestă 
o plătesti 'cu 40-50 lei. iar () cursă cU automibi
luI sauvu birj-a muwa.lilor face 40--80 lei. 

llOSă cu tOate că scumpetea flStC mare şi că 
se vorbeşte cu ~ptjcism dCiSlPre le.gCJa contra 
SPCcl11ej pe care g,vemul o pre gMe·.5 te, deoarece 
preturile, c.()ntrar aşte-DtărHor au O continuă ten
di-ntă să $'e UI"CC, - ItlImca dă năvală ta Bu~u
reşti. O circulatie de neinchipuit şi u.n hlX fabulos 
s.e dc'Sfij,şoară pe 'ta~'2a Vie·oriei. elegantă şi pi
torească. Elementul autohton cuex<centricităti 
străine şi modestia Jocahtri:lor cu· risipa şi luxul 
vizitatorilor se imbină c·alerdoSCO'Pi-c .. 

Un loc asemă,nMx)y şi ClI bot atâta variatie 
pestrH~i şi Îmbinări cosmopolite îl preZintă şo
seaua. E cercctatf\ mai ales acum, în luna flori-
10r, ... 1 Fiindcă pe urmă, în hmile ce vin, lumea 
hună. lumea care PO·ate, să refin~jază, \a statiuniLe 
cHma:terice - tar Bu\:ureştii rămân pustii vodă 
di,l,duriJor troPtc.a,le pe cari le îndură acei'a cari 
nU pot să-şi îtu;ădue lll:ntl unei deplasări: Sunt 
fllnctiunarii şi muncitorii. 

(Va lU"Il1a). 

"TIUllUXA AHADULUI" 

Mareşalul foch la Varşovia. 
VARSOVIA, - Ctl1>rilcjul dinculu"Î oferit kri 

nnreş:lllllilli Podi de cittre preşedintete c(}nsiliu1tli 
~cn. ;:';ikon;.kj, acestladin urmă a I}fOl1unţat un 
dis~tl~ Pe.... c",re l-a Încoe1)ut salutâncl .,pe mareşa
lul Frank~i, M:lrei-Britanii şi Polonki", 

- In momen.1Y:l decisiv În care se juca soarta 
uLlrver,~'llilul şi a sa Proprie. Franţa, personifi.oatia 
vie a celor mai înalte valori morale ale umanită
tii, a pr~'nlit IU'I}ta ~mJ)usă de ÎITn1perialiSimul g-cr
manie şi a llrlnat-o frtră s-1[~bicil1ni, Cli toate iert
fcJ,t: făra l1umflr, p<Îna la v~toria finală. 

Prrma h,lW)ie dclkl Mama, eroica arrăliare 
dela yerdun. Htră pcre~h~ in anak:lc istoriei şi 
i1l sf,Î[şit a doua hătăHedela Mama. termin'atil 
in Il Noemvrlc 1918 l)rjn oa,pjtularc'a Germaniei, 
nu sunt mhmai triumfu'l organizati~mii şi a~maTl1Cn 
tutUi fortelor aliale, ci sunt înainte de toate 
triumful factorilor mopli cari hotărăsc totdeaun.t 
s(;a rtca llllUi răzhoi". ...... ' ... p 

Dela aprovizionare. 
A11iinlO' ~i;r,eri.t.c Ş1YOTIl\.ll'l 'in OTillŞ :a'o,;pre ex'j",

~l!ll·ta ullui f'tQc,de zahi1,l' prmirll funnţ,innari. l~m 
~!ălltat să ('·(wem l'cliat·ilrni Id:hlli An,tal, Idil'octoru.l 
:4(' t'\· !.I'i u1n i d{, l8Ip rov izionll'l'(\ al oral~;n 111 i. 
nehtill'IlJile I{tclmiti jq,; :111lTI111mai că ni-an f()f'tIPll!ill~ 
1 .. (hi-l]loziti·e ('.ll t.oată hllni(:vol·ntla {"Ilai' ne-an fnM 
pl1~e Î.llcă \şi .dn('nlll('nt('.lt'cf.n~pt if1l0ntl'n {\at'O îi ]11111'1· 
tumim, 

Iată în .re,ztnnat ~01e spuse ele 'd.'lIÎ: 

1. Dinf,1·'un Y'lIgon şi jll1rnlHate ,rli.> zahfil', 1)j'imit 
(1e Prefort.u!'ij 'şiillC'ă 11n \'lî:ţ0n primit. r1\e T'11j'wă· 
rit', ,,'a,n di."t.rihnit la Pa.şti. flI'lî0ţ,innariln]' Idl~pă 
tahl()1(,['i aipl'<1ha.te ele dl Prrrtectşi Idl Pl'jllHIHiI', 'n,~ll
titătile (,llnof\e\1.I1"i;<i ... ,de mllH.{)..-.nL~mHat,{'. ':\,;t.ă"i 
Ilna; ~llllt niştr r;hnn·~ite rlr~tjnate pcmtl'll ~'en~i(}
nal';i ,~tatnl\l;' - 1111 ali jnn'f.'ţulnÎ ~i pri'mariei -
'(lin e.îl'B de,ahia le'ajunge !parto.c'l ditC' lm 'chil()
ga'.am de familie, 

2. Dl Tn"lpoetor gellPral 1. Gool'<!!;G;::.eLl, <pref0e
In1 .iml{'t.nlni a. promi,~ :f\n. ya f'turu,i la gu:-;rml ",fi 
1'0 a-cOl'cl e <ll'.ll'Ş n,lll·j ş-i .i ud eţ1l1 n i A l'iI!(l t:;\h ul'ul lll'

('{"1",~"r -pe.n1.rn fa{'l('r-E'.a oo11l1hlhrriJM, Dsa f'C ·alflă la 
HllK'nre~ti în i·n teres ,(le ~elwiri n ~i ['l"])el'alm că va 
l'('11,şif'li obţină ('Iantitat.(">3. ide 7Jahăr .rut:î.t de \lW('('
~ara azi dimn a Înl'6pllt sezonul fl'u.ct.elor. 

::1, Fiî>Înă 'scdistl\iJlllIC zilniC'. ŢIocmtm 4R !rl(J 
hl'utarii.rât.o wn vagon ,şi jurrnatJat.e. / 

4. 'Mă rJnri1e te:xtile oaro 0]':8n în id{lpoZJl tu1 
8rtT·jrinJuii ,ne apl'ovlzioniRTle 13'\1 fo,'::.t ipT'f'lniate .0(1 
:\dmi,ni.st,rnţill iin,am;e,j ară, sÎfltân1dn-se 'Vi:rurlerea 
lor mai dtr\par:te, 

Din parte-noe 11 n Î'TI t-elleg<nn, t.ocmJ31i lIDtt m, 
ialC'oa,stă ,slf'tare <'.ând t.extild'tl an aj11l1/S ~ Ipiaţ.ă 
preţl1l' i fahu loas{) şi nevoile 'Sun,t ,din e8 î.nee mai 
mari, Cât ,c1esprc:fia'Pt.ul 'că an g'r{lISişt,i i de pc :pj,ată 
ialU zahar, iar alltJOl'ităţi1e nu, de.5i Sl1111,t 'Mlt()rităt,i. 
lVJ vom ocupa într'1mt\J1,til('ol viitor. . 

Repid. . ... a"4.·~ •• __ " ••• _~.~~""$."~.~ ........ ~' __ ... 4.'~a. __ .. ..... 

Zăpaâă 1n lfalia de nord. 
nin1fi'larno ,<;(' 'amlm'(ă: o 'funtună j'nl\pre'u

uata. {'li 7.ttpfUUă 11 fă"rutllJl Valeria mari :pagubo. 
Ţmmda~ii1le . .fI']! l'lllnat rvt.."!Chilll oi'1nitir, o 'p:nte a 
bis(~l"i('{>i C'.eh.'i fl{mi ,şi 'IltOlHlInlmt1.l1 ICăznt[[,}l' .ln 
r~hoi, .. 

După ,Porr'jel'c .-{1e1"1a Bera" pa-:!!:llloolo ,"(1 I'l

l(~ix.',ă la vre-o două milioane lire. .......... tL ... 

Krassin îl va substitui pe Worowsky 
la Roma? 

I~ON"nRA. - Zi,ar€lle oprilJl1O>1C ,dilll )f·, Nem':\i 

ştlTe-a {'n. Kra.i<:ISin nn ~e'va. mai :îurtCJ'30ree in.Rlls1a, 
~'i·~ vRldlllee la H.oma, un.de ,~a ocn:pa locul lui 
\Vol''(;»v.s.ky-. ,,o ,_~ """'.'.' ..... ~~ _A ...... ' 

• 
Gen. Petrenko împuşcat la Moscova. 
~() allulnţă ,din Higa <că 1a }fo,'1('1(W3. a tf'o.'\t îm

vn'rŞClat gelll('l~alull P.~til,{\llko Qx~mctnbru diim ;;;tl[Llld

major al gen, Wramg;el. El ta fO!lt -osWn/dit ,1<.lJ 

m,)oafitc 'fl'Cnt.I'ulCă i,n mml 1 H19 'M fi 1 nat seliere' 
'mii"'uri {'{Intra priznn,el'îlor ibol,'l-OV.i..ci. 

-- - -

Joi, i 1 vlJlJie 1 H:?:L 

1, Turneul de propagandă 
a artiştilor Teafru]ui Naţional din Cluj 

la Arad. 
I )!tpă. I(~nlll 'lIm amlltltat lnll\1IIllă,I'~IJ illf~trn de 

eri, nn mi'llnllat ulI\:-\amhlll al 1\latruhti Nltţiona.L 
'd i 11 ('111.1 \'"HQa Îll zi lf'l!l lde 11 ~i 12 1 uinie a. 'e'. ;~ 
Inollu l'i01H'('zelltJaţii ·de {'(jmodiilQ Înt orasul 110-<;trll 

,şi -11U ne !îl~d~)i'm ,t'ă ·pUlbJi<'ll.lariildlwn ~n v.a; lipsi 
,ddn '~o~!lc rf1pl18Z<'lltatlii de Il ('uror rem'li<t.ă 1111 'l1tJ' 

Îllldotlll, [·UIw>l(·,ânld .rcpu,t.aţ,i.a ;a;rhştilor' 'ce VI:J1' 

"{'ni În tlllnll(,ll, ÎIIl.pl1~!,; \1aloa'rea IpÎo."'Ellor, {~are au 
fn,t'llt. {'ele mai f rlll1lo8J"B !"eri iîn teatrele eal'O 
ID-~tll l'uproz-eflltat,. Hoei ,rllOirit\>l'.ii ,d(\ 't.eatrul. să nu 
lnt~l'zio a-!;"i .retllled in timp hilekle ll{'lCB.'",lLre. 

('artall 'fost pUlie în \',ÎnzHl'f> la librărila Di€'JCe
zană. 

.a ....... ...... , .. il' .~ --• .. .. 
Atentat împotriva lui Iohn RockefeIler, 

NEW-Y01~K. - Un !l.îrian, probahil nehun, 
elA 1lumele Murad, a incercat ~~H asasincze, cu 
",Il1torll'1 unui Cl1~\t. 1'1': miliardarul follll l(rtckcfcl
ler' câml ai~csta cobura ~!dril'e hotetului, 

St'rq'oriia1annati au incercat să-I Jcsar
mCle pc atentator. ÎnS:l furrL izbiti la p(llnânt..' 
Un şofeur ~i trei detectivi îl desarmarf\ in sfârşit 
~H CC)llJuser;i la închisoare. 

.. $ a ...... ce" • • .... P'bS q~ 

Activitatea fundatiei 
Principele Carol. 

In cursul IUlIci trecute s'au înfiintat C;~l'lllille 
culturale .~i s'au tritnrs cărţi b hibliotecile din Sit
hnl ... ju (Bihor), ehorla. Bcc'lcan, Scminarul din 
Cernauti. Ş:coala normal;-l din BtLlti , Coslug.eni
Ostrov, Vlamizi (G()ri). liceul ~~incaL 

S'au aiut'.lt şi românii din Banatul sirbesc. 
V.eclJia revistă ,pentru popor .,Albfi1a" se tri

mite azi la pc..~te 10.000 de s~lteni. 

In toamnă, Fundatia Va publioa o re'V'jstă IpCll
tflJ <,;upii l'J.:dadJta de unii Mihail Sadoveanu, Ni
cbifor Crainic, C-ezar Petrescu, Adrtan Ma t1 ill şi 
altii. 

Un teatru de Itllal'ionete pentru copii, care a 
dat in strainătate renHşteri d,ramaticc şi care 
poate influenta productia artiS'tfd natiDnalrl, se 
s'udiază pentru crearea lui, cu un rCipertoriu care 
să cuprindă dramatizarea !poveştilor noastre şi 
felurite fantezii ştiinti.ficc· 

o le~e nouă a adaos fund1atiei o directie a 
c\1Hurii pr.n:.rlare· f:a ~e vaOCllpa ou Î'nfiintal"ea de 
"dnninc CI 1'1 tu r'alc". Aces~~ "e~mine" VOr fi Sin
teza actjvWHii sC2ia'le a tuturor facoori1or cultu-
rali. h sate. .. 

Fo:rta de atractie a fundatiei se arată prin 
aÎiHcrcu :mu~tOr cacl'C de stat vochi. cămine, ca
binete de lectură, rc-unÎlll1i de cântări, biblioteci 
populare şi alrelc. 

O pN,tioa,~ă :nitiartiYli ~~t{! a~~f'I2la a legăt11.trilor 
'0'1l lf'tl,t'>illlăkllff'JLRe Qrg:mnizeiază :pe de-opal'te eleo 
tment.ol(· {'n~tu<rale rcnlIÎtn<'\şt,i 'pontr:n mrH<YlllşteN'a 
'i,n ,~trei'nătate la1' ~)e de alta 1'0(\ dliarmă i'll !'\lw!\'i(~iuj 
ţării p(H\~na1,ităti cuHnral.e ,de 8eorumiL 

Cer{'lll ,,,,twdcntilm l''f'lmnni din I,ie,ltt' afiliat 
FnnlrJ.atît(ii ·Il hll8,t 'eDnt.!wt '(111 'jll·OF.<l helgialllă 1-e.gftmirl 
ipriJet.enl i "1 stalhillllld !fapt.e, a f krg'ltnlzat o sală 
'CU ltrH'R lă cu fl.:l"t,jşti i 'Tloştridin Paris, şi n QrU11,
o1nit la "(TniYB:r..'li't'atc un eeirlu {l,o conferinte ,asll· 
p r,a Româ ruil(li. 

S'au numitmamhri oorespon!denţi ,în America 
An.gl,j1a, Suedia, ]<'ranţ,a. Belgia, G(!I'mania, Gm-
eia, Italia, OehOS'lfflooia. . 

R>omfmlÎi .(jin AJllj(>l·Î}('.l! 311 ,î·ntc.mleia:t la Clm'le' 
1anld o :filli\:lă a Flmcl~ţiai cu menirw lde!8. în· 
fiinţa: ,.Cîl:milliO :e.ult1ltral-e"î.n toat.c ol'AA,cle /Cu a" 

d 
~ 

,şe.zal"C .e l'lOmâln i. ' 
T,a 4 lumile {'.IL t,ral1.i"\a~t.1:a.ntil('nl "Ring Alo..'(a.'TI' 

{ler" au T"I'I"Bit eelcd.intâî IC'ărţi pentru o librăr18 
l';),mIÎ·neru.<:.c-i'i a Filia1(>l, l'ulltdaţillBl€ln .a cerut rude
rllToe<a RQmâniei la bin.roulintemaţi()IJl.llll al 0011-

tJX)hl1nÎ ('ăivii K1in Berna. 

Pentru. 'Cult.tL'l'lt mUlZ'ilCală .a 'm<'L.~1or, Fi1a.1'
Imonica VurtJ(latiDÎ Y[trlta OUll'CNtiO dia p.l'omcn,a:dii 
îrq:1;ră.rljml: "Col,{:js'~, înfrllnms.eţată ca marile gră· 
(}j.ni dilll Aipus. 

.. 

':<:',,"';"~'<: ",-,,'<::t; ':'-;':',~ ~~"'",~"," ,':.\.o~_: _ .:~~ ':'.:':: '" '-"'.:,'c~,'~,:·',~.,>"'~~"':"<_ :,:',~<_:' Y".'· 
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INFORMA ŢIVNI. 
t Laz~r Adamovici. 

Un h;tlrân ))'reoL slujitor 57 ani dear;tndul acc1uias 
altar de cred'nţ,1. În comuna Semla~, a inchis ocbii 
pentru vecie. 

A .ost unul dintre cei Întârziati din alte vremuri. 
CopH care fusese mărturie În lupta anului 11\48. el a 
ti ait o epocă mare de- 'storie, in care i-a fost ~at să 
stea de raţa la evenimentele unui 'secol aproape, in 
vreme ce generatii rând pe rând plecau plinindu-sl 
rostul. iar el tot mai bătrân Si mai Întelept de câle 
Y:{ZLLSe si tr:tise. se făcu mosnea~ căTUnt Si blând. 

Un preot de model si cu Înhl.tisare rle al)Qstol. u!1 
OJl1 bun. cu suflet tolst()jan, era Încunjurat de dragostea 
fiiască a credinciosilor, de stima colegilor Si de apre
cierea spcriorilor siii. Putin. vor fi ajuns la o v,îrslă 
atM de inaintată. Încărcat cu ateita povară d~ viată 
;,] asa de mult merituos. 
- Biserica ort(}dox;t pierdc un sluiitor si clerul un 

memhru valoros. 
La ",mapa lui va fi petrecut de aceia cari îl cunosc. 

de veneratillTlea Ullui sat intreg si de recunoştinta eli 
care merita s<l-l Îlltov.ir{l~dm În cea din urmă cale, pe 
acela care (} ",jată Întreaga a fost numai datorie. dc
\"otament si abnegatiul1c. 

Cu cei drepti - să-i fie odihna În pa.:c. (t. -do 

"':,- Frigul rlin f'.C'l'i10 ll'ecnte' 11)fi1~L'nllit ;rlc ('~
,rlerea zil,pp'7,f<i Îl1 N ()]'rlnl T ta 1 i 0i '''0 \',aî,n: lnl C' i ip~m n 
Yjlwri a!;'l:l: ('5, .~n~tiniitm-ii zi'31'111\1i \'I.r rfwh'PI'p o 
seara -pHi,,'ntă la ('.hi{)~Clll'rli~l Pill'f'lll EI.lJillP,.-jliOn 
1)(' tP]'a-a ,(1f~;:"Pl'-e t{·n:!l.s. 

- Pontl'll POllIstl'Il11l'ea 'rlc~coalo primare în 
oril,şul A 1"01(1 .fi'a 1,8,1l"at un .eil1I1lnrf>s apclrl·jn l'al', 
f(':1 prirnaripi ,şi 1'(Wimll'lt.rtllli Al'iJ(l - ilHrhli'l'al 
r.:i fle zianll 110"tl'n î·nt,l"mml ,din 11111llf'l1iln TJ'O

(,HtO. 

-*' A năm {'Il doo."Il'hitil hur-nrie d,Pnlo\'hlrf,'1 ;;ll

''1'' mel-ornwl'g'e bine >ii pânii llPl~jm ;;'au a:rl\l'nat 1]lC'ste 
:ion. ono (t.l"PLsnte mii) lpÎ. 

- Er:i ;;'au ·a,ehit,at - fnlllk'tirmm·il'l.r IIIpla 
Prde:ctura jlllO<,t,lIhlli -- ,difol'emţK'10 pe lunile A
prili(', lvLli şi' IunIe, (vmtomn curbei TJnl('li':('ll ŞI 

onclin1iIm in vig<>aJ·C'. 
• : .:r - DmllÎnclC'a. F"l1g1uii, 8ilrlliii ·!'Il Snl~ii :din 

A NI(1al şi nanat omi~l'at-i în rn~a11a anorgam-i-
2}at. () mJlrO serha!';o {!uipril()jlll illTlily-el't"iÎl'C'i a 4-Sfl-fl 
ct'f'la 11!l11rCa A11d(~a!11l1111i: ~n Un~ariu. P.e o ('j)1ina 
Ti<1Î'cată din tăril'll'fl illd-ll·"ă Ifli'll t()atp jlWlc-trh· t.rllU

flikilimmCS1ctllllpto1'l11 -ulideloill1 Tstok ,J(unl():'\, "a 
fa~o 1111 TI1'0.n11ment fliilTIlbolilC. SfilTlt.ir-ea IUk10stei 00' 
1in8 a !Săvâ1'~it-o {,fr1H'/.-ili'cul R. SZicnni,\'n,nvi, iar 
di'f'IC~ll'Sul fostiy fi ,fo:.\t rostit ,d{l ICătre upiscopn 1 
Rav.fl,s,z. 

• 
- Pontru 'llI,{'C'j ('ari n11 'lH ln.'lt ('1l111c>,;,tinţ.fi' rk~ 

f;.();;i.rea ~n1lii Sllhpl'ofrH, .T(1(\ GIH'rma'n 'r]('la Bn
('11 N"!;\ t.i. lltnide :) fogtîlfi in t,eres od-e SC1WninÎll, ij e-o a-
Id tlK'0m ,pe aKl(la~tă (mle. . 

... 
- P()1iţiia rliln Smlnok (FJ1Igl31'la)al'e\lşit 'Eoa 

Alrellt.e?.(l II) vasUl iba'lldă de Iw«i, ,~aro 11 .. piig\lhit 

f.ahri6!llde z~hăr Idi,n 13)~(la localit.rutc .fnrând z~lhăr 
~n Vlaloare dJe iPi.>sI<l 40mirrLORtne i(>nreiane. 

• 
- 111 zilele tl'l"l:mlo li ~liSit la BIlIf],'l\P($h Ri1' 

Rr]w!lJi(1 Jleatty, pN'\Ş(1rlintelc trn;;t,nl'llÎ l('1\:il01' f<,
,r,ate ,,('amll1di~lln P.acilfie", - ('01 tll!ai mare trnJ,,1 
m.omdial {1o eăi fiorate, - lîln${)ţit. !de Rir GOOI'JrO 
-}felIRren-Brown, dir(l(~t(}rul lCl.okt I .. mdra: al l'll:i 
,.C'aona)(hlan Placifiic", Fr. Ei&m. ·}'foredith, (li reJc
,tol'ullf!('la Mcmtr0al al ,fl,(~. Ido nar.1:lgaţ.lH,nf1l .. Cana
dian Pweific", soruatol'1l1 R. SmNltou 'Vh·jt.e !din 
Ca.n:a,da "i Ct1Il11lltneroşÎ lsecretari. Intre ax·oat,,-t.ă 
-delegurţiulOO şi g'm'l(\rml~ naghi'aT ,s() Ul11u()aza t nfl
liatuvfl >cu scopl11lde aga <V>en( în. ajutorul l'malf'er-E'li 
r-ăilm f. llTlgaTofl fie Ipri,n .a.râmlda rea lor de 'eătre 3-
C{'$.t. trust, fi-o rprin vre-uu ,îmll-..runTI nt Ipe I~(lama 
gtlV€;rn~ll11i UTIp;ar. 

Nurmitla .o.el~atinne va Vlfilta t.a:tte i(la1pita1te10 
""tati('lm ,drin eontrlll EUl'o'pei. cu 1S<'00pul ~rlc:a con
of,ri:bni la rma,reerea reom,xml,<,ă ,î'n;aocaste ,,,tate lşi 
În lLr-:llI-81re, 1011 IlIl.';I('2Alrea pe nani baze Q m ij laaJ0(,lor 
de comun.-ik'.aţiune. 

- Tn BllClll'(\,;,ti ('in'ula ";YOI1Il" ('il r{ll 1. r. Bl'ă
t,iallt! pl'o:;:'f1dillt('~e C'of];<illUlui i·lltPlltif'lJ(,il7.~ "il 
SE' 1'(.rr~lgil Klin via1,a poli,rieiÎ. l,a 'PI1P:":lr!l>1I\ia Pal'
tiTlultri lihel'lll al' I1l'ma "ă \'Lmii Jeli Vi'ntilil BI'ii
hml\l. 

:« 

l-l'IIJlltoal'('l" r1"a:mne Hl1hilHwoit :<5. Il'i-
, mită pdijj!lll'i l,a ",erbările pr~i, 'I){,lltl'll ('ari]e 

adll!C'Cm (lCN-> mai (,illlde HlullllJIDiri: 

Dna Yalcl'Î~l fIr, Rohn, d(YarTllll:ll ing". ŞiK"ht\'iHl. 
dn.a Cor. dl'. Ta'f'o-b. rl,şOill'a Tulia BOg'clan, r1-11('If' 
Elf111a Popa, tili ('1·I:;:.an, T,ptiţi:a A'rll~~lll, Ţ,('t,iţi'<l 

Ts}'nili"llix" Tklhi dr. Pă,~pnt. 1\farlr>ara {li'. Petl'uţ, 
A 11I'Î,··a dr. Cucu. C'Oll!'-llel'a T,alJil.rier, Toana Borw-l1 
T111ian~l C'illlPn1', T~i·f 1)O'pa, l\malia ~j('Ol'e:5""ll. 
Mi'Clescn, ~litinolg"a, ,dl'. )lle'!l1ptf', Fili~) (laI

ha:;.a. An!oIl('l'l(,ll, l'u-f{otill'l·a \\"il«L Cuf(,tli·l'ia 
:\1 nIl, k.,-. 

- In ultjimilo ,troci 111'll'ialclloll.nlni lfl22, 1\li
ni~tcrlll dle inkl'l1e a.primjt 622;) ~'{"'(,I'i .rk'pllli
gl'l1l'e în AIllC'r,iea elin p.a,rEl ilOO+ aufo,:t illrllllli",e 
ia l' Ril8 rdllza tp, l'L's1 111 (ll~ :1fî8 fi ilnlr1 lîi ~a tf' În 
,~n"pclli"i-('. 

('~'i ,maL multi rlin~'e a.(ooşti {'lllbg]~an\,i O-:lI'nt 
'(lill Tl'iln"ika'nia >;oi Ihnat (n;~ l,a ,,-util) Ş numa,i 
idupă n('.p(',1 'f"llIi'gnwtii din·y(w.hinl l'<,gat (:2.1 l-a 
·"utiU şi rllill Ihs.arahi,a (1.:1 hl:<ută). Xmnil-l"uh'eJ 
ma i III a l'C' rh> -('1lI igl'H Il \ j îl ,<1 an hilrha ti i î 111 re 2.1 
(pilna la 40 a-lli rppal·tizati 'PC P.t'{)fO~LlllT1ri. Ccl 'lHiaj 

mal'(' .1111Jnll'r -'I(lf' f'tmig-l'anti îl rLl'l1 ag"l'Î(,lllt .. rii~i 
111eriltol',jli. Tn fine po nationalitiiti <'ei lHlaill11'lIl{'.-
1', ," i Sll n t- 'fllll ignll1 (i iflp Ill' jg'i Il il g"('I'lTImnil (2.4-1.il 

"ali :1fl.2 la suhi) l1Jp"i 11'1lp:1l1'ii (1.il4) _",lIl 2-UÎ 

la ~Il t;I). T!n al trei ka 'I'ÎI 11 11 }'(nllâni i (12iR"a Il 

20.;) lai'lltiÎ) <l7)oÎ o\'l'{'ii (Ii;;] ':1111 10.;) 1'll ,:nln), 
"îll·hii. J'lll:onii. hnlgarii. ]){llon.ii ('tK·. (1:I11'r1 un -nll

miiI' d{' (,lllg'l',mtillllllt Illa im il'. 

* 
-- T~('ll'l JlO~lrll fi ".C-ilZllt"llh ;)0 (~Ilpo;ni hnlg'<1I'{·. 
A"tilzÎ 1('\11 a ('Dtat la Sofia 4fR.n;;. 7,i';)l'l'l(' bnl-

g'ilJ'{l atl'ihn0i->C ill·raxtilS'ra.d{'re, Ix-llei 'politiei a 
gUYOI'lllll'lIi rmniin. 

Tnf/Îlllil'l' ro7rqif/7ii. Tn ;;:.enznl '('()l1\'f'l1ti'll-llPi din 
Tlt'nif' lflO8. .10lllllii -('oa,l'i illl ohtL,r!lut.dl:,plfnna ,(le 
înYilţ:it.ir la data rle mai~n~~. s.nnt Invitati la ·În
t.i],l n i rNl r1.0 1;; fI,1l!i pc 1. i \l,a ,rle 24 T 1111l;{) Vl::!::l, 11l 
s.ala fe"t i \'a il 8·p-m i'nal'11111 i ifljll A )',:11(1. Ţh .. r it
Iel' Ţ,:. 8al,(ill. T'.aht~d n(~menjil{)l'. 

-- In <'(lrmmc1f' C'l'if'tr",;,t-Î şi POflJl'i1l'i irlin pla,.--a 
H~hnllgill an îlll.;'eplll llll'rilt'il'e 'pelltrn ~'-;lll::"tnli
l'f'l! '';X'Ha 1 C' 10 l' P r j'm;H'I'.-

• 
- Sn1h,:ernll'atiâ ('U 'OllOill'P il.r]Il'(,,(,lll 1,;1 K'un,,-;\

ti'lltlH On~)l'. pllhli('. ('il ~lin himlll ,do(! bac1urcri. 
'ilIl11'ntu.rişi mij'loeiri .de "ânzl'trti ,~i ('llll1pal'Îlri 
,.(',ellt,rnl"allll repii,şit pc ('ale pa,.;mi.că ,~i ,'l'au flist;at 
toat!' legaturile mnl tE' cu acest birou . 

Totnr1ută ('U onn1!l'C li!.OUrlCm l'a ('un()şl1i'ntă On. 
pnhlic,lcă în stnlll(-];a Emj'nc;eeu Mnl 40 a) (Ii), rles-

. phi1dc'frn Q lihl'arje. pa~)et:ir,i .. ~i prfi'v.lilie Ifl{' notl' 
mllzj'rale. hjwn 'de tl~a·rltlweri, ammţlll'i, mijlucirp 
d (' -di n 7,ă l' i $i <'lltllpil1'l1 r i. i Il f() I'm fi t i lin i ('-<lmeN' ;"111' 
şi (1Q]'(1I'ţ,jullc de con(,Cl'tn, Il orftl'('i .dt'î'rhidel'l' ffl.-<
ti-vă \':1 aln"a lc(O în 10 lnllip a.~'. - Insir Ri"!.:"I1-
711'111'1' .~i Jfnrhl/'a Tillnr1i T(JfJ,n. 

'" 
x A k x,a nl111 l' Y 11,",'1 r-1!.n Al' aul .p 1'01. di"l !li 1l'7.ma 

la Ar~rJemia (En ~f'w-Y()l'k. 'vafla u:1t '('onlr'crt în 
f;(\fll'~1 <]{, 6 T u'n ito :1. ('. I,n;sta la ma l'e a· P ft l.~ t ulu:,i 
Cul tural. 

:\ I't i "I,n 1. a le d mi -0:11paci t.l'lţ.i an fo~t .rC'k~I.ll~)
~('lItp r)1' roată ltw!le:t. a H~nit ~ii·,:,i n,a ?lrljo Idphl 
ora.:;lul "nn J1ia.t,aL ..Îna.iTlte de l')('$f.alhiliJX>as.a hl A
~1H'rica. 

Bi lrt<C' lla 'l)J'Hlyi!rl ia ~ehC'1'hl1_g- H. Ri ;;(>;11'.<1 b 
,(>tl!.~:-:;.~1. 

... 
xl'iiirMlo)'. oant pentr\l o \'ie de 24 jngiîre 

"itH:lt;i \8 Y:tlr,a fiiî1ug-ă,reao.cn (Prahova). 
lnfotm3tinni prin oc.ri·~)are l.a a'dl'~il: Grll('

nd (Jeoryr8clI. s1'r. Rom 11 111.': B. EI/cu)'('.şfi. 
... 

- Cicwapii d-e l~mllm.e mondial "OSETA" în 
toatQ culorile se capiltă la fimua Kell .ş.i Kreus.l. 

• 
x PE TERASA CAFENELET ORAŞENEŞTI în 

fiecare seară cântă muzka condusă de renumitul 
Zoltan Dudus Ki)rOSi. - ItMthetată • .cafea, mâncări 
reci. -- ~~rvi-cfu prompt. - Proprietarii români 
roa~ă SI)rihll!l publkului rmnânesc. 

.. , , .. sat an ,-
Teatrul de var:!. 

- Repertoriul siptimânli. -

JOI: . .JkeruJ ~<llben", "focuri de tigari!'· Si "H
rcasa aviatoare", premieră. 

VINERI: "Bocru] galben". "Focuri de ti~ară" şi 

"Mireasa aviatoare". 

SAMBA Ţ A: .• Valsul fermccat". 

LiUM fNfCA (seara): ,.Ovreiul arândas" cu Barics 
şi ",(iyiizo. 

.,Vabul fcrmccaf', se va rerr'czinta S,lmhătă 

scara. Rolul prillcipal il va avea dna M. Jiorva th Cl1 

partnerul ci Bela TOIl'pa. Bii-ske Balog şl Mihai Scl

meczi yor juca dansuri admirabile. In opinia puhlică 

se mani!cst,l marc interes pentru acco:;,tă rCPLezintatiL<' 

dovada n.l;l/ ea cerere bilete cc se ()b~cr'd_ la casieria 

teatrului'-

........ , .. 'fIIII, .......... ,.-•. aJllj' ......................... IiII,fr.-lIIfIIIII$ .......... ,.·IIIIiC .. ' ... ...... 

Bursa. 
m'CLl~fşTl; 6 IUllie 192,1.-- l'aris 1'?,:;'=:, 

Berlin ,11. Lonura 905. New-York 196, Irali:! 9f?i, 
l~ln~i,l .16. Viena 29, Praga 6. Budapesta 4.?;;. 

VALUTf: NaplJleon 700, ~Irq 45. leva 150. 
!irc rtct1'anc 110, s'crlil1c R90, franci francezi 
1.:'80. fr.!!l:[ ,~I\'eti('l1i .15. ita'ieni 9ll0, draclllT1e 
270. dinari 210. lh1ari 1903, marca polonci:{\ 41l, 
Cor. al1stri~lce 29, cor. maghiare 430, socol 580. 

Z r It j( '11. t - ne-·,~h i'rlPr'('(l: lkrl i 11 'in, x ('\\'-
Y"l·k ;-,;,-1-_;,0, Lrm1llra 2~)G;l, Parii'; :1[;0:), \llbnq 
~;)!l5, Prag'il lliHO, Hlli(laipesta 10. Bplgnl'd (;ij, 
Yal'.~n\':a luO, Vi«nu 78. ~t'llllpilat.e 78. 

(' /1 In sfâ ('om/mn ('c71 nsln 1'f/fă? La Bt~lgntll 
]00 {'Ol'oanc Icolr't,~lm'ace=~;t9 r1i.n:ll'j: ,la .:';(,~i'l_ 

HlO 'VOI'. = 303 !t(wa, 1~1 Blwn'ro~ti 100 e()r(),~Hf'= 
GOO lpi. .. " v, #SI' • SP#tI .... '. ~ 

Cinematografe. 
Apollo. 

lL\CHIUt, () Jramădc ('jl'(' în 6 fi,ote, in 
z;·].l'le de i, 8, 9, 10 Iunie în A,[}()llo. Viaţa <'ir. 
'~lIll1i n . .;te 1) v ia ţii '~I:K'{~iaI5, ,'are &ea;mănă în trn 
dt.va eli \'iaţa CUllO,.euţi'lorbohomi arti:.7t.işi ~rii
turi. In,.;ă pÎlnă f'ililirl aid rohd prj-rucipal il aw'a 
hll1lil.\·oj,a, .nBperitDlal'e 1T1 mizerie zilni~oă .şi petre
-cer-e. aipi fQl!lIl primreipall î,1 are adeseori 1'a,('hill'1, 
rar'o 'pwdue6 ex~)eselo eX8g-or<ate cu tragediilP, 
rlramrlfl aC'0;;j,pj vi«ţi zlmoiumilte. Cclehn~l rp

';f.lOr danez Alfroo Ii'ud a primit aranjmca ~i
gnr, p{"!ltrll'Că a aJlat-o 'domnă de tal<,ntn,l ~ăn. 

Urania. 
REGf:LE ARGINTUWr. Film de senzatie în 

4 părU· Partea 2, Asa-sinattÎt din 13 Martie. PoJi
tiC"J il1alt:t arc cele mai a..~UnSCSlx:retc. Si piosa 
aceasta ne preZintă 'O istorie din viaţa dii")loma
!;jcă, care istorie in~ se explică tot prin vechiul 
a<kvăr: "Cearcă femeia". Un om din di-plomatia 
înaltă se răzbun;i' crunt asupra pretenulut ,său. 
1lumai pentrtt~il a luat de sotie pe femeia pe Car$ 
el o ,'o'a· Contoarul îşi pierde postul şi trece priit 
multe încercăn fiill'<i silit să fugă, ca ClI timpul 
s1\-şÎ d~-.tige via~a, onoarea şi nevasta. 
--------.,------ ---

Eri/acior responzabi.l: IOAN DIMITRIU. 
C~nz1Lrat:Ml G III N. 

Cetiti 
• 

şi răspânditi 
"TRIBUNA ARADULUI" 

z 



" 

"'.4. HTRIBITKA AHAIJlJLlJl" 

"MftRTI';' Fabrica Ungară de lutomobil S. P. 1. Irad, in lichidare. 

CONVOCARE.'" 

D·nii actionari sunt convocati în adultre generalA pen!ru ziua de 22 Iunie 1923 
la ora 101/2 a. m. ia localul Băncii Comercială Ungară din Pe:;!a Sucursala Arad, BLllev. 
Regina Mgria No. H. 

ORDIN DE ZI: 
1. R"'p,rtul lichidatorilor şi cenzorilor. 
2. Alegerea censorilor şi un f1;.;:area renumerat,ilor lor. 
3. Propunerea lichidatoTilor referitor la vânz.area :mprumuturUor de stat de răsboi şi a creanţelor 

active pe calea licita\iunil publice. ' 

O·nii actionari, cari dorest: a lua pute la adunarea genuală Stll,t ohligat :t depune at:ţiunile la 
Barlca COiIlercială UngarA din Pesta Sucursala Arad cu 3 .:ile inainte de Adunarea G~neraIă. 

ACTiV Bilan1 Inchefal la 31 Decemvrie 1922 • PAsIV 
- -- - .- . 

Debitori . ---- ---- ---- 68i;)~)B 45 , Creditori -- -~ _.- . I 3000flFli6!l 
Efecte ~--- ---- .. _-- ... _-~ 10758LXl 
PIerdere: 

~, .. 
r(eport din enul 1910 1451458,36 
Sciz.ând profitul dela 1 

Ianuarie 1921 ~ ~ .. .-- - 21112012 1237328 24 
-

. 
:- I 

_. 
300 'Dtll bii 1;8109 ::It ~ I -- !- I 

~ I , 

DEBIT Conlul de Profit $1 Pierdere incheiat la 31 DeCE muie 1922 CREDIT 
~ 

.. 

I 3111376i:ao !nter(se şi spese ._ 
---~ 

Dherenţă de curs dnpă 

I prdenz uni shăine .. 72Rml;)I:)6 
Descrieri , ___ ._ ~_._ ---- 50753i)!68 
Reportul pier \1 erei din 

I 1451458136 anul 1920 ~ -. --~- ----

I . 
1 - .... ~," 't- - ,-

J L.~15058l.j:till - - l- I 

Serviciul de pori şi şosele Arad. 
No 688/1-1923. 

Publicaţiune de 1icitaţie. 

-- - ~ 

I 
DIn v~lorizare~ fabTitei 

11402SJO!) 
şi stocud invent după 
separarea cap t. fondar 

Vel1ituri diverşi __ .. ,._, . ;)1640897 
I<aportul pierderei din 
auul 1920 1452458 :-3~ ._-- "- ~ ~ 

Scazâ, d benificiul dela 
1 Ianuarie \921 .- ... -~ ~ 2,·i13U 12 1231328 24 

-
I - 1- 1:!:J50~)8YI8..? --

..R ...•.••....••••••••••••. m •••••••• 
• • : Fabrica de Imptetilurl $1 Iri· 5 
: colaue din Irad S. 1. : 
: CAPITAl, SOf'Tu,: 15,000.000 T.ei. : 

: Lucr('nz:\ ill cele mal moderne culori toate arti- : 
• coh'le de trlcohtj, efi: Articole tIe sport dIn lilDl\ • 
: şi mătasă. ArtlcQle de ffintasll'. Cnrratf', Ciorapj, : 
.:; Bl'ollQade ~i vătellnll tle primă calitate. ::. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

In b!!za ordinului Nr. 12317-1923 a Di
recţiunei Generale de poduri şi şose1e se 
publice licitatie pentru darea in erendă a 
dreptulUi de percepere a taxelor de trecere 
la podurile peste Muyeş din Soborşin-Valea 
Mare şi Radol1-Upova, care se va ţinea la 
serviciul subsemnat in ziua de 20 lunleu 8. Va"" raV 

~;a V~ta de I·OS 
c I~. or~ 10, ~bserv~nd prescritrile Legii con- " I ; din a 
tablhtăţn publice artle. 72-85. 1 

Depunerea garalJ tei prOVizorie de 4 %' a l' 
sumei din ofertă se va adeveIi prin rece pisa 
anexată ofertei. 

livrează var pentrn revânzare şi 
clădit, numa.i în canUtăti mari. Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: €omlitiunile de licitatiei, modelul de 1 

ofertă. tabieul taxelor, caetul de sa~ci~i,Şi' W II H E L M B' K LEI N 
!ormularul de contract se pot vedea zllmc 10... • 
oarele oficiase. 

Arad, Ia 5 Mai 1923. 

Ser'. de podari $1 S8S.
4I 

Irad. 

No. G. 1653-1923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisulul al JudecătOliei de 0:01 
Arad No. de mai sus, mobHe şi altele obiecte 
cu.prinse în favorul lut Erbeszkern ]oan pen<ru 
suma de 118 Lei capital. interese 5<11. dela 21 
Maiu 1921, spese stabllite până la prezent 111 
suma de Lei 226 se vor vinde l!l licitatie pub· 
ică in Arad în Str. CaL Ztmandului No. 2 în 

ziua de 91ullie 1923. la orele 2\ d. m. 
Arad la 29 Maiu 1923. 

Oh. CJupuHga, 
eXf: c. jud. rege se. 

. exploatur da pădure, Arad. ti 

" 

A ntreprenoril 

Telefon 3-22 • 

.ÂÂ •• Â ...... ÂÂ.u .. u.ÂÂÂ David si Iosif Pellegrini 
Cetiţi .,t Tăspâmli[l ~,fat'ul "TRIB CX-A , '. 

AllAD(JLUI!"~ I Arad, Straoa Gheorgh.e ~Lazar Nr. Il. 
I Execută toHelul de lucrăn m beton, beton 

T..,VY"Y""." ... ~'f''W",~~"V 1 turnat, peatră şi pavaje. 

.Toi. 7 11In-;", 19::!3. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ~ • • 
: Industria de Ulei din Irad : • • : S. P. D. :: : 
• • : Irad, Bul. Regele Ferdinand 1. Nr. 22. : 
• • • FIIIJl'lcate 81 Articole nonstre: Ulei- • 
• uri Yllll;ehl(', nlclud minorale. turte _ 
: ,le 1llclu, 1H'trol, lnstrll (flrntsl, : 
• to,"olf', unsoare !le trăsură, bellzin _ 
• • : Specialitate~ noastră: ULEIU PENTRU: i • • • ::: PDDELE. - Iill pentru geamuri. ::: 
• • • Telegram •••• Jeleloa 135 • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

marrrzw~w = 

Industria T axlilă Arădana .. .. 

• 
Soci~tate Inonimă S. II. .' ~ :j fiiaturA de bumbac ~: 
:~ Tesetorie de bumbac ~; :J l!bitu~ă :: Vepsalorie iE • 

. . 
•• 

a dresa telegrafiC a: TEXTlLARIlD • 
Te!eion 758. .. 

u Telefnn 758. 
ar_ 

I Arhitect AI exan d fU Grai 
l ntrepl"enor intreprit:de toifelul de 
construcţii noi şi repăli de căşi şi 
dependinţe, apaducte, caDaHzări etc. 
:: cu prqurl mudeste :: 

Dumitru N. Dnastasiu 
Ma~iDi agricole şi ind llstriale 
Birou tehnic :: Deposit de 
orice fel de articole tehnice .. 
Irad, Bul. Reg. Ferd~nand 1a. 

......, ................ ~ ........... . 
i S, A, Forestiera din lomaş i i Irad, Bul. Regele Ferdinand Na. (22) 4. i 
i Cf'J\ mal mare intrt'llrlndeI"e fores- ! t 

• 

Uen\. din RomAnia, atât lemn0 esente i 

_ "., tari, cât !;li 0seute moi. FeTestraie . 
~ cu ahurl in Oalnsl· }'l'l'l'slrăIl, Satl1~ i . 
~_ mare-,Fen,strAll fl'i Howorod-Collalm6 ~ i i (xploatărl de păd~ri i~ toate regiunile : ; 
t :: Transllvamel. :: t ' .... ~~ ........ ~ ... ~~ .... ; , 

~~Â.~~ÂÂÂÂ •• ~Â~ÂÂ&~ 

Var! :: Hai la Var! 
E:el mai renumit var, în fn
treaagă tara; de calitate pri· 
mă, se capătă numai la :: 

, 

"Caba" proprietari de varniţi, Aariş. , 
Telehm tir. 5. TelefoR Nr, 5, ' 

.?TT~V •• T~Y~~~ ••• T 

"' ~ ,~' 
, ' > > te y. ., 

' , ~ ~~,' ~ •• ' • '~' ,,'-- --:..-, --',~_,,'~' ..... ~JIÎt!!IiIiIjI(f';J.;"'-,,: •• ~ .. , ir::....-• .,-iL~~-, .' ~.Ijjj!I"':"_",--'_.~, .:f",-~, 
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