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de Liga Naţiunilor I 

Ziar independent 

1Knte ,de jUfit.iţie i'B!(~rnHtiHnală,~fini\~tl'lll Ti, 
tll].e";l'u, l'QIH'OZclItant.u,l HmllilllÎei, s1l\.~tinud 
aeonhd lÎ'!wheiat 'la Hruxclle", cra "al irI ~i OI1.1,e
l'ant, ~i pl':nnrmal'{, refuză \'\ă (,oll~Îil:ntă la ar
hitragilll })l'{"1Ht.". C'itj;J,lI în ziarul "SCl'Hlo', .d in ~fiLuw: 

,c'eLu două şed i'n te ,de azi ale Li'gei Natî nnil(~r COllsilj 11 J, 31\'iÎllld I(bla ~ltIha511]rlornl Arlatci, 
au fo~,t cheltuit-e în într(~ime Ipentm ex,unillarea dO"llJda eă tratativeledeJ,l Bl'llxellef' ,,'au ,desf:'î
Rlifel'enxhdui aşa ZiiS al optanţi1.ur nW)g'hiari ,din şurat într'o atmosferă de flenil1ătatc şi ea -au a
Transilvania, R<Nui:mia, mărită ,'ii !înllojtă dupi! ,'nt o d~fă~nral'e ('ol'oetă, ,dUlpă ce a del)berllt. in 
J"ăzboi, sÎfmti nevoia de a rr.a,{l() ~) pl"ofnndă refor- ~dillte private timp îndelungat. a QmlMlat. ur.
,mă agralră pentru a re'l"olvi ,dilltr\) lovitură che' 'măto:lL'ea l"e,xmul'Ilkl.atie: 
;,;tillll{~a -1 atJifUlu:1i i 101'. Acea;;.tă rdnrmă a fost <!'k "Co/t,<':'l)in] sper-ă, âi cele două gnverne 1'0r face 
tirusă .şi aSUqHa TJ'ansilvaniei Proa.:'Illăt al18Xate foi ce le stii î/l pute/'e JWldl'urn ehesfiullr(t opfrl/l-
nude 85 la f1.ută din ipământ.uri erau în 'proprie- ţilul' ll11f/1l1'j sâ /lU rlel'inâ o ('([1(2([ dr r'onfhd şi 
tarea mUI/l;hiarilor, ealri ,dUlpă ahpÎ'l'ea. la Homânia r!f'. furbu/'flN a raporturilor de bună reeinălate 
a Hc-estei regiuni, optară lp(lntl"l.1 ll\Ctăteni,a lmg1\,ră fi. o'tOl' rlmu'î {iiri, ('(JIlsilitd e cOlll'ill,~ cii fJllt'Pr
Gu'Vernu.l din Bux}a,p08ta sustine că aplicarea re- '/lui wa,qh ia /', după sfOl'ţii6{p ffÎl'ldr, ahif d ('-f) 
formei agra>re în Transikania .(:1ra f~cut.ă cn ~cv- paAI' cât şi rl.e r'co{all(l. W'niru fi limjH'r:i ' ariN' 
'Pn1de desnationalizare ,~i dClll1'nţă a{~C!St fapt lIf'.Înţd('gerl' Tdafi~; la d!('.~,tia 0ldf!n(ilor, 1'(/ ((LCf' 

T~igei Natiunilor ca rtm e\"(':nill1cnt. CH.re 'al' putea tot ce va jJlItefi pr.llfru Il lini.ş/i ,~piritel(' ,~IIJlII
(·ompramit.e pacea. şilOl' ,~i1i şi că 9ul.'ernu{ 'rom/in, din partea SfI, cre.. 
o Diooutarea di.f("Tcndului a fost făcută în "-il- di71cÎos fl'nlote!o)" ,~i prillcipiilol" ,z('juBfiţiepe 
:nul Ligci, în luna Aprilie, ~i nefiind posihiJ \Of[ ('(lI'i 11.'-(/. Pll,~ 7a l)f1.zf!.leqi,~7rI(iei ,~(/le agrnre.rd 
~e ajungă la un ac<md, .!l,mba,sa"dOI"ul jwponez firi elot'odă tI" blllln.!'o; 11 ţă ÎI/ N' pri 1.,,,,~te in II' 1'('

Adatei, l;e'\ll"OwntânJ .Tmponia, a fot't îll~ill'(linf1t sde 0t'al/ţilol' unguri". 
sămij lo{'ca,,,t'i:Î o înţp1Ic'gere ami('a lă între H{JIl1â- A{~ea ,t ii' l~ee(tm :l1whtie,\'ot,ată în Illl an; Ijl itat<!' 
11ia şi Ungaria. ele mC'lr;hl'i {'(,ni<jlill1 n i, li fOf't a('{'(~pta tii dl' 1]('1('. 

Intâln]l'€'a p1cnipotlenţ,iaril{}r I"OInll'1l1 şi un· Jrlltnj r()lll<Îll, în timp C'e ~ontele Appon:'i r1e('la~ 
g'lll'Î a\'u loe la Bl'l1xelle-::, la rumha"alda ja1poneză, l' 1'11 ('a ~e a'htinedda orit\(' rup roeÎel'e, 
in luna Mai c. Dlll)1! cinei zile de discuţii, s'·l!. G(,1lI'va. 5 noaptea, 
'Putut, în sfuwşit, ajull!2:0 la iseălirea -compl'oll1i
,sulUl, Guvernul din Budape~ta Insă, î~i ,de",n'ua 
'Plenipot.cn '(.iarni. pe !lVlltelC Csâky ,rufil1nlâlld că 
lH'esta ,a tr'ooutpelSte lilllliwle Iputcri\<..lIrm i.",'an 
dat şi a~tfcl guvernul maghiar încea:rcă să 1'0008-
childă rlifel'enldnl îna,int(~a Ligei Naţiunilor, tl'i· 
1l11tând ,de a..~tă d.atit oa prim delegat, p~ coutdu 
Apponyi. Băt.rânnl o,m do !<tat su"ţ.inn t.eza, e.ă 
11ll guvern a~'e totdpan,na. (] reptul să-şi de7AlHl
w,eF)lenipowntia1rii: fileu apoi o difuză -eXpllTI.ere 
a ,dîfe.re-nd'ului !;;i înheie eerÎlnd l'a toată a~'ewstă 
,materie bă fie su~)nl"ă llJl'bitraj.ulni Curţii pe11ma-

i 
Mustafa Efendi ajunge Macarie I 

Monahul. 
. de: OALA GALACTION, 

(Urm~lre,) 

MUSTAf'A. - A\'<l Pahom:e, ,puternIcă C\..>(e 
credinta ta si de mare cinstctMe Îndrăsneala 
cu care o mărturiseşti. Dar n'am ce să-ti fad 
Adevărat este Dumnezeul NOj uf1I1lăm lui Avra
am Hanifttl, cel curat în cn'~dintă Ş.i cue n'a ,lUS 
langă Alah aiti Dumncz,C';j. 

PAtiOMIE. - N'am ce să-ti fac, Mustata! 
N(}j ur~lIăm Alwstoll1or si Bisericii. noi cmdem si 
m:ll'turjsim rcilj Isllli liristc)S este lumină {),in lu
ntÎJ1ă, Dumnezeu adevflrat din Dumnezeu adcv~
r~H. Noi credem ş: cântrlJm cu Si, ApMi(}1 Pavel: 
cU2dcVllrat mare este taina creştin f\ E\tii 1 DUili
ţ,ezcu s'a aratat În trup, s'a îndrontlitit În Du
hul. a fost văzut dc în~ri, s'a .propovăduit Întnl 
neaimuti, \';'1<\1 Clrez'ult în ltume. s'a Înăiltat ÎIl.ţru i 
slav,\! . I 

MUST AF A, - 1: drept PahomiC', că Voi a- I 
veti Scrilvtura şî vorbiti mereu ~ ~espre ea, d.'~r I 
Proorocul a S>1)U"~ Cu drelptatc: Cand Alah a la- i 
I.:ut lc<.;amântul cu accÎ;a, cărora le-a dat Scrip- /' 
tura, le-a zis: faceti-o cunoscută: oamenilor si n'o 
<iSClllldeti, insii ci aLI arul1'cat--a la 'spate si au 1 
V~!l dut~o pe un Pret de nimic. , i 

PAliOMIE. - Sfânta Scr'ptură e 1Iltrc:-t,:;;i ' 
<;) lJ,P",il';c3t;\ îl] r:1Z~ hiscrkji ş.i~l1b ochii noştrj. 

• \>'llp.l'a fC'lnlni {'Ulll llU l1eeurl" r1if'<'t1ţ.iilr in
(!id~ntl1Jui rom~î.no'.mag-lliar 'În faţa Consiliului 
T>jp:ei. llwi.lent tl"am;:at qwina'!:lmitel"{lil rpunl't.u]'lli 
no,,,h~l de vedere lIlai nfliîm Ilrmătoarp!e: 

Contele ApTKmyi dedară {'It (~<;te o iln'1pn!'<ihili
tat.e juridică şi Ţl()1ltică a liî&l l'a dn1phil ,mmâ· 
nc"-C !'R flp"fi inteze ~:bligaţ,in!l1 i in tema tiona le ~i 
('>('I'U consiliului !'ă ,;ulpnnlt caznl Curtii Jnt'(\l'llati
onale de arhitraj dela Haga, 

D. Ti tul('S('u 1ge refel'Î la tIt' ala tii\'eJe <J,pla Brn-
, ~ 

DOllTInul a zis:' Cercaîi sCrti)tmile că vnuă v~-se 
Pare Întru dânsdD a avea vjată ve$ll ită şi acelea 
sunt cele ce m~lrtllrilSesc pentru mine, Dacă 
Poorocu:( vostru Iprimeşte Si cinsteşte Scr''PtllJ'u • 
ScrIPtura w.!stcstc si dovedeste dumnezeirea lui 
Isus lirk~tos. 

MUSTAFA. - A lui AI,'!h e,..<;te, împărătia c::
rului Şi a pii111ântuiui. Ş1 Iputerea lUi Alah e peste. 
toate! 

PAtiOMlf. - .. ' a ta este l11m~id\ţia s; IlU
terea si mărirea a Tatăăui şi a Fiului şi ,a; Sfân- . 
tulu i Duh, aaum şi PUrurea si în vocii vecilod . 

MUSTAfA, - In Alcoran [scrie: Vor să 
stinl!:i'i lumina lui Alah cu gura lor: dar ALah va 
des~lvârşi sltl~ur lumina ilui, mkar că impotriva 
necredincioşilor. 

PAliOMIE. - Proorocul Daviid scrie: Tu esti 
filll mell; asElzi tC-,3nll nă'scut. - Sczide-adreapta 
l1lea Ţ),lnă ce VOtlt PUl1e .pe vrăjmaşii Uli aştej'
TIut piCioarelOr tale. 

MUSTAFA. - Ava Pahomie. dă-imi un semn 
de1.:i proorocul tkin! Mnhnmed ne-a I'ăisat IHl sin
gUr ",~ma: a cUPrins cu sabia jumtltate pământul. 
Dovedeşte~tni cu lin semn că li risto'S al vostru 
e mai tl1C1re $i mai PlltcrnLC d.,t:cfit Mohamed, Cere 
uela Domnu'! t{w din cer lin s;cmn pentru mine! 

PAliOMIE. - O, tu cel Prins în latul vide
nici lui Mohame.d. a[!;t "ii Mântl1itorul meu. ispitit Hind 
tot ast.fel de- dtru Diavolul, a ri\'SlP'l111S: Sfî 
nu jspitcstr pc n(~tŢll11!1 Dumnezcul tiin. Dar tu 
eşti f;wtll\"J. lui D1l\111beZCn, ai :-cuflet si cine 'Poate 

xdJe~ şi (Ier'lara di r]1~;lrîa a f~I"llt ~11·1.j·) (""11-

('I~~ii (',lI'i llU li!aÎ pot fi l'f'tl'a~(>. EXjl!\'j'Tif'l'f"it 
lntifnndijlm' (' {} mare mă~ul'ă eu e!l l'H "f('!' ,m

eial. 
... 

1 hrpă H '!-:'ll''''p<'nJa 1'(' a ~('d in tei rlelegaf111 hel
golan H,vman5 ~iti o ]'ezolutÎf" (liIferilld foart(' 
PUţ,il) ;1(\ 'PI'Opl1tlCrea a,mha"3ldol'll,lni A(ht.ci.Prin 
fI('(~nsja rezol nţi(' l'ele dOll}l",t..ate li t.ig-il.n rl'~nnt 
îm'itatc ~iî "-e 111ie1ea,g-ă între f"lf'. R*''7..011IţÎa a 
-f"""t !wlmită În unani;nitatf", mh r€>,zcn'plc' '>,.nr<r 
1n,j Aplîon,vi. 

n. Tit111p""'\1 fitl'll n rlC'i'!;l1';!ţie ,'iî rlifpl'l'!lllld 
nllllnai ['O()n!'titnH' pentl'u P.omilnia (1 dwcl i{. ,le 
el! f>]lt r1,,,,,'hÎ,,,ă, r100:l j'f'!('C a fn,.:t fixati! f.r in rrJ1l
~lill1tia ,~i lt'.gea 3Q"rara română. 

... 
C()nF~le Al"l)(,nyi j'l1"itTi"p lil 1'1',,'('-;11 Yf"I'bll1 

IdC"·llll'atia sa, ,"'pllnîmd {'ii rn;!!ari a lln }l";lte ]"f\. 

CUl10a'7te di!'l"lîozitiile (,ol1stit,llliollale n ilr,;lllP, ,'al'e 
;:'1m t rOllt.ra rii tl'alatelm (·:\l"t,ent.o r;-i ,lt i ng- rl1'0]1-
thril(' nnor l'.etăţ.Dlli ma!!hial'i şi lîşi rezernl rlrar-· 
tul ,,:; întrepri!1'dii toate <lomel'S111'iJe în,g':ld'l1iu>rlc 
tr.atllt. 

Pr~şi0,lill telB 8a 1and l'a î ~i ('XI]"l' imiî h . ti !'.~i
tu1 şef] jll tei ",pE'J'anţa d a'lllhel(' !!n:V€l"11f' "nt' {arc 
lot pn;;.ibihll Ţ>Clltrll arl(';;.l('~a flirE'ren'CI1l1 în "'pi-
1'i 1n 1 l~l1ei hune inţelegeri. 

Afillpra [t'Cestr>t elLYtrntări, .1""11~ili'1l1 t:l'C>"';:' la. 
l'11t '['l\TIri, .lin ordinea de zi. 

..-.----.:_~- .. 
Polonia şi Mica Antant~. 
"Ncue Freie Pres.sc" confinntt stirea zare·j'lr 

Jjoloncz,~ că Iărl~inr,a Mieei Antante prin intrarea 
PolDll[d e prematură, Zianll \"ienez adal1J.?:~\ că 
chestiunea Într[lrii Poloniei în Mka Antantă e 
în stnllld rc1aţiune cu lichidarea tuhlror chesti
unilor P'Clldintc între P{)\onia şi Cchos1o\'aci.a. 

i sft pătrl1l\{)ă ţf<ltl1rilc Prontei! Spune-mi ce sC'mn 
voeşti {k')a Vistiernicul hun5Ultilor ş.i aiI :utU\'l)f 
rnillllnt10r şi ce ză~og îmi laşi pcntru cutezanta 
ta'~ 

MUSTAF A. - Asoultă. Av,a, Pahmnie, să fa
cem intre noi un r{Lmăşag mare· A zis Prooro
eul: Dacă Al<l.h vă e într'ajutor, nu este nimeni 
care Sa vă ră,man,l; dacii Alah vă: ,parAseste. 
cine ar 'Putea sf~ vă ajute fflrfl el? De a~ela, cu 
adevărat, în Alah s{t ,'C Încreadă toti mnslemîi! 
ASCt~lt:l rămă,5aglll meu (L-am mai puS od~ltă 
llllUi v)auică grec si TI',a, vo~t s{t-l prÎmească). 
Sunttlm în mi.tlzu~ verii si e senin si e se;:eUi 
mare: 

Dacă m[me, din zori si ,până la a:m[ază, Hris
tos al vostru porneşte din înc.hisoril~ cerului o 
zr),'padă ca iarna şi o aşterne ):'IC pământ de două 
palme si c,aJ florile s.ub ()măt şi se frâng cre1lgile 
conacilor - eu MustaTa şi oamenii mei aci de 
raţCI;: Soliman, Ali. Budalah şi 1braim, mJ.rturî
sim puterea dumnezci,?-\Sc5. a lui tiriMOS. ne bo
tezăm şi ne facem dduR<Îri Ca \'oj şi (ăm<lnem, 
câte zÎ)'e vom avea, în schitll1 vostru. 

'Dacă, îns:î. mât1~. din zori pilnă în am:ază, 
Proorocul nostru seoa te. dela Alah . .pofund d.~ 
viiC'liiC mare si Vijelia vine în. goana. '-':lilor ,,:,i 
ploaia c\ocoteste dl1pă ea si trăsnete1e !ui A1ah 
cutremură piHni'\nhll Ş\ COpcIC! ~c răstoarnă şi li· 
vezile $'; illC.acă şi pâraele se revarsă !îi schitul 
vostru se 'zgriburcstc Ca un şoari,j1C o'P,irit --- a,
tUneL tu Pahnmic şi cu dervjşij E,Î sii m;irtnr;
siti că Abh C 1111111 Sinl!:llr. mare. vC~l1ic şi milos-

Preţu.l unui exemplap 1. Leu. 50 bani.:; 
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Un violent discurs II mareşalului Pilsuds~y 
contra şefilor armafe,~ p.qrODeze. 

Y ARŞOYIA. -- AI:um .. ât.l·\'a zile s'att Înti'd· 
11i; pe teren adnalnl mi'uil"tru (le rllzbo.j al Po· 
1oniei. ~opti7.k.v şif08tUJ şef al 6t,at.tdn!Î IlllajOl' :1.11 

.ar:n'ltt:i POIOllP, mareşalul Pil",uJi.~ky. 

DneJanţii n'au di/pătat rllni. A{x,,,t (lueI a 
fo~t (',auzat. de fa,)tnl că IJlltl'(\')oalul PilsU!d$k." a 
"Cri ti('at a.spru, Înur 'oşedi nUi a ool18iIiu lui de 
irazboi, opera adl1alului mini1'itl'u al dt'>p.artamen
tuhli războiului. 

fn ~eara dllpă -duel, s'a !(lat în onoarea ma
reşalului un bau'_'hct. Pil<::nd"ky a ,profitat de a
{'C'st. prilej 'pentru a &f' năpl1~ti fIe nou 1mpotJri, 
Y:l /t«h'er"atilor :;ăi. 

El \'orbi 3'7:'\ fel În{'ilt :-e pl'evede ea o nouă 
flHM1I1iî Sl' ya de. ... Iănţui ai'Ulpra Polonio('i. N 11 

'\'ol'he~te a~a un om ('·arC arc {le gând l'ă se re, 
tragă din yiap Jloliti('J, vi un om care se Ipr~' 
gi'it{',;l€ pentru o luptA OPl'j:-Î,'ă şi de acest f:~pt 
e ('''ll\in~ii Întrc'ag-ii pre~a polonă: lli~'i ziar-ele 
lui Pil!'1I,d.,.;k,v nu fac un mi"tC')· <lin H'Ce!lJsta. 

Punct Il) e;;~n ţi li I ill (1 i i'(·tll·~U 1l1i 111 il re.';-ll lu] ui 
Pil"mhj~y "le l'ezlJilnă în aeea..qă fază: 

Jl'rlill retr(/s dela fOi/l,rwdl 111lPIII,1l1 nnnâlpj po
lOIlt', 1'('/lfl'ucii 'În ca7ifn 1pa /llPf! de soldat onest 

'?1Il Jlo'f .,!)l·ijilli nrenslii bandă rle ttdhru'Î" oşi ipe 
(.('('a,ill fnlZlt îşi dă,di di':<'l1TSuleare ,dură un 
('.('a" : 

,.ht<n'lil 1'(> ,'a :lM'111l1 m'~lr fi IPUtut an ,deplină 
ilr('pLlle, ;~'uip3. ,îTI fată, rLH'ă lh~i fi vnlt F-ă 00-
lahni'foz "u .!Ceşti scârhoşi pigmei". 

,\"llz,;lţ.iile lni Pil<lllflsk." şi-inl a,j H'n" apog<"l1 L 
ci\n.l. f"'inte f'llel'vut, al'nlllcăd\l'~lllanil{)r săi t~t 
tlj"pl'e\uJ ~ă'\1, repetâll1Cl fraza lni CamhronnC'. 

Ziarul .. TI.,)f'8niu Politika" grrie \'ă"dc falpt.a.
('('l'a a f,>"t o zi gnwă pentw PolOll Î a:. deoarece 
ril~'11d~ky - nll trel)tH' UÎhlt .('ă i-aJU răllnas cre
{li Ilpi"a,.,· ]hlll'ti!dele hherlllf>. l(l('I11QCratil'C şi {} 
lml't~ a Jl'Jtlllatei _. Il aratat ('a. 1111 are nici ide 
eu'nl intP1Jtia ,de> '3. t,reee între oamen-i'i a}4)litieÎ -
apu.~i. ,t ...... ...... ~I' 

Donatorii obiectelor pentru tomboI~ 
la Moneasa" 

Na~y f., fischer Mauritiu, K,<,;pich, \Veiss şi 
Beniamin, Unoleum, Braun Guostal\', Gr.a,Ilert, 
Lemn'cl, Salon 'artistic, Wetszberger, Atlantica, 
Diocezana, dna Trai1e1~cu. tIajos, Kenpel, lioff
m:lll Alexandru. Schro-dt, faf\macia Omes.cu, Er
nest Pkh si (;omp .. Szaha Mauriţ[u. liegedtis Iu
liu, lionmann Antal. Mcisl şi Adler, Vojtek şi 
Weiss, Lustig Desideriu 4 părechi cjora,pi, Bauer 
Iuliu, Ig-nati,e Alexandru. luHureier. BâJ'lsonyi, 
Alcal::!", frere-<;, Schv.arcz Desi<leriu,' federaJ.a 
.. Araduj", "Transi~vania": dep. fabr· de ghete, 
Ros(j1hcn>: M. 

tiv şi ';[1 mrmai Mohamed et;te tdmesul lui. A
tunci tu, Prah0!111re, şi cu dervjş.ii tăi sunteti ro
bii mei: ori treceti Aa Jslasm, ori vă taiu calDut la 
câte ~511Ci. 

PAHOMIJ:. - Mustafa. Proorocul, Impărat 
spune: Cutezanta lOr trClhuje - să fielu.cru de 
man~ preţ. Cutezanta ta trebue să ,a,ilbă un tâlc 
Înfri'C'Osat. Ai ui(tait un :lu'Cru, Musta'fa: Dacă 
mâne p~îl1ă la almiază nici nu ninge, nici nU plouă, 
Ci vre'fne,'l< r~iTI1âne frumoasă si nepăsătoare, a
hmci ce se alege ,de rămă.sagul tău? 

MUSTAf A. - Ava Pahomie, ai dreptate· 
Dacă mânc, până la amiază, vremea stărueştc 
ncl'·.:himhată si senină, rămânem cu.m ne găsim, 
tu cu credinta. ta, cu cu a mea, si Il\\! d~9P~rrtn 
Prietjneşte. 'Prec.um ne-am întâlnit. 

PAHOMIE. - R{liInăsagul tău, Mustafa, nu e 
din Însuflare pământeasc[t. Dar nU-l primesc 
pâna nu "(Jiu face sobor Cll fratii mei şi nU voiu 
auzi cuv~ntu~ lor. Domnlrl a zis: Unde sunt doi 
sau treialdunati întru numele meu. acolo sunt 
si eu în mijlocul lor. 

MtlST Ar A. - F~l sobor cu fratii tăi; fac şi cu 
scoor cu. fratii mei. Alah SUL între voi şi noi. Din 
:~fatuJ hli nll putem cşi. Slavă hli! 

(Va urma). 

-------------.,;.:>.;. ·'j.·'1~ 
t,TI~IBUNA ARADULUI" Mercurl , 11 111lie 192.1. 

-~~~.----~--~----------------.. ----.. 
Câfi prizonieri români S8 mai află 

În. Rusi_ şi SIberia? 
Dllq)ă ultimele ştiri Primite din Rusia. numit

. ru', prizonierilor romiln i ce se afli îm::J: acolo 
: şi i',îs;p<înditi prin ţinuturile Siberiei se ridici! la 

10.000.' Nurnai în Moscova trăcJSc 4000 mii. 
cd mai .multi ca lucrători La fabrici, iar altii 
Ca lucr[ttori -de ,pftmânt. Ia gospodăriile din jurul 
Moscovei. Un a,ilt numilr Însemnat. de 4000. se 
află r;l~ânditi Prin Nordul Rusiei ca mici gos:po
dari. dilltne cari majoritateai s'au ca:săt9rit Şi s'au 
stabilit aiColo, pentru totdeauna. Rcts tl11 , vl"e-o 

200. se află Îoc;): în Iagfirile de prizonieri d1n 
Mo~ova şi aHe Or,3,şe, sau răspâ!1{i"iti prin Si
beria. 

Desi foştii Mizonieri nu ,mai sunt considerati 
de ~uverntJ,1 sovietrc ca inamici, tntuşi cei mai 
bătrâni si neapţi ,pentru servicii sunt 'mentinuti 
în la~ăre, în cea mai chinuita,are mizeri ,>:. Cei 
cflJPahili de munca sunt I~asati prin diferite În-
troprinderi. . 

'A .. A.... .,..,. 
America îşi înmu1teşte aripile. 

Concurenta cu Anglia şi Franţa. -
PARIS. - Din Washington t:.c anuntă că l11i~ 

n:stnd de j~xtcrne şi cel d'e marină ai Statelor
unite, ill~pirându-se, făr~l Îl1doia'W, de programe
le a:viatke ale Angliei şi Frantei, au hotărît să 
cear[. CoIlgresuhl'i '!}C anuA viHor noui cred;le 
pentru aviatie· credite cari trebue să fie Întreite, 
Se reaminte.)te ca credi1tele votate anul de fată 
pentru aviatia militara Si Ipentru aviatia marit;
măa St.at.el')l',Unit(' ltufo1't numai rle };l-li rn,iJ. 
dollari. 

.. J .~ . • IA • ...., ... ., $ -t • 

Noul Stat şi noul guvern rusesc. 
Dwpa ştiri din Bud(O(posta Şi Viena un recent 

COJlgres comunist a hotărît renuntarea la ,progra~ 
mul \$ovietk Şi orientaf'ea ~UNernării Rusiei- I)e 
baza strictei a~1icări a programului l'Ui M:lrX şi 
Engels. 

De asemenea s'a hQtărÎt refaccrea Statului 
unitar rusCSIC şi relth1.rea ra>porturilor cu statel,~ 
vecine;, s'a instituit imediat nOLlll guvern, compus 
din Lenin, Preşedinte; Cicerin, interne; Trotchi, 
războiul; Crasin, 'in<lustria ş~ comerţul: Dz,eYin
schi, comunicatiile si Socolnicov, finantele.' __ • a, v, ,a. $.rt "'$' 

Reluarea raporturilor Micei Antante 
cu Bulgaria. 

BELGRAD. - In conformitate ou il1~trllctiu
nile Primite dLl1 partea gU\'icrnultii său, reprezen
tantul regatulUi s<îrbo-croato-~lpven'n Sofia. 
împreună cu reprezentantii ce~orlalte pute'ri ai 
Mieei Jntek:geri au comunicat, di~poz;ţHle state
lor l-ar respective, de-a relua raIPorturile normale 
cu g'U'vernul din Sofia. 
• ".V'a 'ar, ...... '$ .. Ma.V" ....... ... -

Listă, de subscripţie. 
Cu nW'IJlărul de faţă deschi-dmn lJ listăâe sub

scriptie pll.blică ~ntrlk un tână,l' şi foarle fa-!('n
tatgculpfor român al·delf',a,n. ral'C aore,~/(' ,~ă,oti 
continue studiile întl'eruple de lipsa di mijloa.cp, 

Facem apel la 1mblicu.l 110.'dru ,'lă sprl.lwe 
prin obolul Ră·u, po,~i.l)ilită·fill' de l.nfIOl·i.re ale a
cestu.Î mare talent. Su.mRTe se VOI' trimite. pe 'u' 
cll'c,Qa Redacţiei noastre. 

IWdae.ţin .•• Trrihuna AJ'alchllini" 
_"'a ............ new 

Lei 500.-
..... F ...... 

Preturile maximale in sta1iunile balneare 
." şi climaterice. 

Mini5tcru~ de industrie şi comert a .Însărcinat 
pe inSiJ)ectorii comerciali şi mdustriali ai .a.cestui 
minister pentru, ca de comun acord cu primarii, 
S~l .propue fixarea de p)i,:turi maximale pentru 
statiunile balnea.r,o şicJimatericc, comune rurale. 

Aceste iDrOPuneri se VOI· înainta cel mai târ
ziu [vână la 12 fwl,e a. c. ministerului de industrie 
şi comert cu l)rctUrj maximaLe la hQtelurj, hal1uri. 
restaur;ante, mijloace de transport, et\:. 

Telegrame. 
M. S. Rl'gÎna 'Maria în Ardeal. 

lH;CUREŞTI. - In ziuJl de 15 luli(l Cl't., 
~ :\f, Sa Rf>ţrina \'li merge la băile odela S()"ata, 
'un~c VIl Ţ>etl'EX'e o lună de zile. In acest tilUP 

?IL K Hegele va vizita pe M. Sa Regina petre-
(~ârud eâtenl zile în pitol'(>a!8{'a rBgiune dela So-
"ata, . 

Uomanclanlul f~rtului DQmmeşli arestat. 

BUCUREŞTI. "- ~faiorl11 Tătărăscu, coman
dantul Îortulflli Domnoşti, î'IIl'pl'Ietmă ,eu !doi orfi
teri ,din serviciul fortu)ui!tn fost aJrest.aţi pe 
motiv Ide fal,~ î'n u{'teJe şi regish'f'.Ic rII~'ministra
tiei fortului, 

\ Dt Iuliu J[rwi,u _. la. R(lqe, 

BUCURF.SŢf. - DUDă ş(rile gazetelor, d. 
[uliu ,Maniu se va prezenta în ourând într'o au
dielltă la M, Sa R~gcle În castelul defa Sinaia. 

!frIu J\ultn şi disoly!i7lelr din rrnga,/;ir!. ., 
BUDAPESTA. - In ICKatudi cu ,descopcri

rea organizat,iei 'ColUuni'8te carc TH'{l'p<llga ren}lta 

contra actualei stări de lucruri din Ungaria, s.c 
crJmunic,l uJCm[ttoarele: 

Pe la începutul tunci Mai numeroase af:sc 
alt fost plac,;J,rdate de indiviZi nCCllllO'SCll'tj în a
propierea marilor fahrici, afise datate djn Mos
cova şi purtând semnăturile lui Bela KuJm şi 
Bokanyj. 

, . 
Afisek În chestie Învitau pe lUCrători să pă-

răse,1scă partidtl! soci<lil~cLemocratşi să susţic 
; deca comunistă. 

Ccrcetări,le lPoJiţ:ei au .stabilit că agitatOrtl 
aveau lC~{lturi cu comitetul executiv <;-omunÎst 
din Viena. 

Ccrc,etănle contin:uă încă În iJl'rOVinrcie. 
Se aşteaptă nl1mcrOase alte .arestări . 

Petrescu-COmml'i1 - m~llisfrll la Berna. 

BUCURESTI. - Guvernul român a făcut o 
ferici~[u aleg;(ine IIL+nil1idu1.j); pe \deputatllii Petre
f'(,U-C'0II111)1l('n~ minist.ru al TI(J/m~mi{li la Berna, 

In timpul războiului nostru ,do Petrescu-Com
mena fost suflet,ul pro,Ţ>agandei 1'Oltllân~tJi Sn El
vetia. Ne bucură faptul că un om a fost tt-tnus 
Ia lOCUl unde trebue. 

Angora pentru paţe. 

LAUSANNE. - Ismed Paşa a primit dela 
gUVernUi~ dfn Angoro iruputerni.cirea de a semna 
tratatul de pace. 

l'rf ari w'agane în Olte-nUl.. 

BUCURESTI. - In sud'ul Românilci. dar mai 
cu s.c;amă În Oltenia s'au produs mari furtuni, in 
ulima cărora Imai multe or,a:se au fost itlttlldate. 
CifCttlatia trenu'rilor a f-ast întrertllDtă: ,pe mar( 
distante. DtllPă unele ştiri ar fi şi multe victime 
omeneşti. 

Mana eat.a.slrofă dela Mehaiii,a, 

MEH:ADIA. - In minele dela Mehadia s'a 
prăbuiSit Vineri nOaiPte'a tU1 tunel imo-dpând -sub 
ruine trei lucrători. 

In: Urll1a mlmcii de sa~varc, d-ai dintre mun
citori au fost mântuiti, iar unul. TQpogan Samuihî. 
de 21 ,3ni, din Me.llad ia, a f-ast aIlat mort. 
•• ,#!IA .. , flIII5$;II5 .... ~ .. , .. . ' -v. 

Dona1ia lui ]. Elias. 
,.Monitorul Ofk'al" publică d,ecrefu. regaj 

prin ca re Aca<l emia Română este autonzată l't 

Primi II,;~atut defunctului Jaque.s EliJaiS, în scopul 
sl cond:tiun'l'e Prevăzutel prin 1estamentud ol(). 
~rai cu data de 2 (15) Decem:vre 1914. 



Mercuri, 11 lul:e 192,1. 

In atenfiunea invăfătorilorl 
CONVbCARf:. 

Membrii ~ectiei judeţene a Înv, din h.d Arad 
sunt coJllvocat1 1a adun,a're.a generală ordinară 

ce se va ţinea Îil 26 Iulie st. n, a.c. în Arad 
(Palatul Cultura!) ,cu următorul 

PROGRAM: 

Şed. 1. a. m. 

1. La 8 ore: Onema·rea Dtllll~hli Sfânt În oi
s.~rica catedrală. 

2. .La 9 ore: Deschidere'a adunării generale 
şi Mneventarea oaiSIPeţiior. 

3· F~miterea wmisjunilor . 
4. "Curente nuol .în pec1agogie" 

stea, Înv. Mândruloc. 
de N, eri-

5, "Salarizarea COJ1Puluj didactic" de Ioan 
Crişan. înv,-dir. Pâncota. 

Sed. II. ora 3 d, a. 

6, .• Este educatj/& şcolară atotpllternh;ă" de 
U raş Plntea. înv. Şeitin. ~. 

7. "fondul de penzjunc şi pcnzionarea [11-

vrltitorî\or" de 1. Mladin, inv.-dir, Siria. 
8. Rapoartele comisiuni,lor. 
9. Apelul nominal. 

10. ProJ)uneri şi interpelări. 

11. Incheere. 
Arad, din şedinţa com. central, tinuta În .1 

Itr![e 1923. ' -
CRrSTE~ p,rezldcllt. DIMA.. sccret:tr. ........... e _ 

$ ee __ ....... b ...... f' .. 

Congresul general al medicilo"r 
la Cernăuţi. 

Dumin~dî. 8 Iulie dCI.",chizându-sela Cer[]~L~ltl 

congresul ~cncral al medicilor din Întreaga· tară. 
La acest COn!tNS au 1uat IXi·rte peste 700 congre~ 
sişti şi dnii miniştri: -Mârzescu. Inculet şi Nistor, 
Congliesui a fost deschis de către d. Slătineanu, 

Preşedintele Asodatiei medicilor. ml1]twmind au· 
toritătilnr din Cernăuti de fntmoa,sa primire iă
cută C.OrPu[ui medical. 

Declaraţiile d:lm: Oh, Mar'ze$Ctl. 

A vor-bit ap.oj d. Mârzerscu Gh. inzilStând a
SUNa Proectu)ui sanitar ce-! va dClPune guvernu'j 
It! viitGarea .. sesiune 'Parlamentară, 'proect care 
.e:ste opera însuşi .adsale În colaborare cu dif.-,,;
rite organizatii ale medicilor din diferite regiulli 
din Întreaga ,tară. D. ministru face aPOi câteva 
declaratii gnalVe a~upra· lilpsei de medici şi îngri
jiri medica~e a /mai multor regiuni din cUi})rinsul 
tăre1 , ~uT1ând că avem peste 100 circum,OCrîptji 
fără med~i, lă.sându-'se astlcl populati'llnea în 
voia soartei. 

In continuare ona·torul atinge chestia recen
telor greve dela facultatea de medicină, a căror 
conducători nu-şi .dau seama de greutatea răs· 

punderei. 

Do dro Mit r,e a, secreta·ru} genera1 al Asoc:a
thei a cetit raJt)Ortul~ comitetului ,centrrul. dUIDă care 
'd· dr, Gobdenberg, calSier. fa<:e raportuJ glelStiu
hei financiare. din care rezUiltăi că venitul Awcîa, 
ţiei la fost de 584 ImU lei, iar cheltueHle de 252 
mii lei. 

Trecându-se apoi la alegerea biroului s'a 
făcut următoarea alegere: i»neşedinte d. dr. 
Gheorghian din Cernăuti. lVice-J)reşedinţj:' dr, 
Carnabl (Gata,ţi), dr. Septi1!u (Chişineu), dr, Ne
cula (Oradea-Mare); secretari doctori: NCl!:u1e
s~u. Stcurman (Cern~uţi). RXtduJescuşJ Bucon. 

Congresiştii au vizitat apoi ona;şul. iar la o
rele 8 seara a avut loc un banchet În sala casei 
UpIIlane.. R. 

j 

- -~ -T~~· -~~----~-

"TI~II3UNA ARADULUl" 

Deraierea din statia Şofronia. 
o (uluăro!ă minune 1/ Il la.ce t'jcl im e omen€"ş/i. 

In noapte.a :ti:lei de 10 Iulie .('. trenul 2552 
intl'ânj{l ii:u Rtaţia Soiil"Ouia la ora 2,17, 'din'Oruuza 
[l(lgliien(Jei împieg3Jt:u1u.i Ide mÎ,şcarc ~Iolidaveanru 

r. - la ieşirea. iClin ,staţie - trenul 'a fost înldru
mat 'pe IiiIlia /tl1,o.artă. iMecanilCul si!gur <Că iQse 
pe lin,ie ourentă, '9J lovit ,bara ,de Qprir(l ,d:in ('a
Ipăt,nl liniei moarte ,şi rmaşina 11 Întrat în ean'to
nul ,di!ll. ruprorpiere, pl'o\'QI('îlllld alstrfel Id(lraerea rit
tOJ:'!va Y·agoane, In ·aeei .eantoll lO('Ill·iJa; 3o('Jarul Su· 
hm';lean Gh. CU solia şi o fetiţă de trei ani, reari 
Pl'in minune au IfIscă(pat eu' viaţă, a,legîmdu-~ 

numai eu o spa~w'i groz~1\'ă, ni D, TOlU8&t'Ll .şe

fu;l sel'\'i'einlui de lm:i'şC\lI,re trnn&portîmdIlH,e la 
fat,a loenl'lli a con[du;>; ~uwheta id(o>lehi .. ă. '3 căI'('i 

rezultat nu-l cunoaJŞteull .încă. Rep, 

we- .·W .rw ...... .. 
Trenuri' speciale spre Arad 1 

Pentru a se evita a~lomera.ţia de public care 
s'a anunţat că vavjzita Aradul în ziua d.e 22 Iu
lie a, c. Diroctia r<el1:ion:;Iă locală a luat GltVellj
tele m;"isurica in acea zi PC raionul L1:recţillllc i 
Arad S{l circule câteva perechi cl,c trenuri spt!
cia11 c. Infonnfmdu-nc de ce toomai În acea zi se 
ltr[L!hcşte ,s[t Vin[l .?,tâtapuh!icîn Ara<d, pcrSOJae 
ccmpctinte in cau'Ză, tl'c'-a declarat -cuvânt cu 
Ctlv<Î Il t: "PcntrLl a ,l,uaparte la marile setb{n'[ 
PC!mlarc din Parcul f.m:nescu date de cătpc PI)' 

!iti,:!, loca][L Slib inaItulpatronaj 8'1 dnei şi dilli 
Ovidiu Gritta prefectul poliţiei locale". ... . ........... ". . .... 

1 NFORMA ŢIVNI. 
- Mem7n'ii cmnitdll}lli (',reru/in !WII{nt, .~II;:;

(;1/('1"('(/ ziru'ului "lInt invitaţi .. ~ă in J)(;.I'I(' În nu· 

mâr (·omJllf'(·t la :;etlinfa (;r .~(' l'a tille Finrl'i 
om ;; d. (1, În so.la mică a Primăriei: 

Pell{nl ora, fi a nrelef/.!!i zile e CO'lll'ocnfă ndu
nat'('(/, generală 1)('IllI'/[0 'eliscula u.nele che:dillni 

w'gellf" şi foarte impol'hmfe, Toti sprijinitorii 
zi·arullli sunt i'WJ'/ţi Srl. iil pflrfe l{1 a.('ca,~/ă adu
narr generală. 

• 
-- Ministerul 'in.stl'ucţimlÎi 'p~]hliC'ea llClor:dat 

o sumă 1Cle doua 8Uta lJuij lei pentru repaJl'ar·e3 
:;x'ol i i 'lIll'(~rr:.Iâ'heştidin oraşul Ver1a ()Iaeedonia). 
Bamii aOn fo:-t tl"ialLi~i {'Omnnităţii l'()lfJlân{'~ti ilIe 

acolo, 

• 
,,}:nmjng N'ewf\" dela 29 Iunie {Iă ul"mă-

toal'clc !«mămmfe !l>;u11ra mi~itmii dlni pl'of. Mi
n{)vicÎ IÎn Anglia" Ziaml s.crie: 

"Plwesor'lll Ştefan Minov,ici. celebrUl om ile 
f,ltiintă lromân, şa află in mi<sil~ne Sipceială la 
h'll,drIL El a v<.;nit să sLu{lieze Ilnă&uril-e ,de rupă-

; t'Ul'e int.recuintatC' de 8f1mafa eng-leză în t.i1l111l1111 

ră~b(liu,ll1i, În contra atlllCnril'Ol' {'u gaze, Se ll!'~' 
t.ea:111ă, ......:. J 1'0pt ri:>ZU Itat alurestol' C'cl'lcet.ări, -
ea H(jn~~rn ia să fac-ă in An,g-lia o OOLllll'llldă imp\~r

tantn de IJllă.~.! ('Olltra gazul'ilor şi alte matCl~i~tle" 

Vorbind {m ,m l'ctlaetol' dela "EYţning News' 
iprQfeoorul Ştofa.n J\{inovi>Ci a 8pUS: 

"Djn Muza lipsei d.e €lChipa'mente ,de atpWI'Rl'e 

armata romÎlnă a ,suferit greu in război ,de IpC 

; Ul;t1'(1I.·~nmel()r ,de 11!lll1Tă ehrmi('.ă nntl'.ebui·nţ,ate 
.do Iduşman, :.\fisÎunell mea princhpaJă este de a 
st.udia iI1v<>nţ.iile pl'ot,edoar~ (In conura ,a-oostm' 
arme), imaginate mai ales Ifle rălpo?atul C!)lonel 
F.dwftl't Hariooll Ollre a scăpat "iaţa atâtor ('Qm~ 
patriot·i ,de lli d\,." 

D. Mi'llovici a llidă.ogat: 

.. E,te nOCosar 11Emlru ţara mea Nl. "fi fie e(illl
pleer prc<găt,itii ~i să poată J'ezi",tll oricând ori-
<;;]]'111 ata~". 

• 

rag.3, 

------------------------------
_. O telegramă din Berlin ne anuntă, ea la 

Lmrl"h\lt (Hll'\"lu-ia) pentl'u a dOLla (tară·un u\'iou 
al ,'~o(,iet.ăţii fratH'o-lVlll:lne''. t'·,tJ"C a f(~st. nevoit 
~ii ateri';('7.e, a ft)~t sOl'he8tratde autol'ităţile g-er
llHIIH', Pi-lotul a fOl-lt ftl'e,<t.at, d·ar în ill'!f1ja nuui 
m'd i Il 111 i II i~ te-riul. f l\ i III mI i a tpns î Il 1 j·hert a te. 

• ~ 
~ ---i 

-~ Aeuun ef!t,oya zile s'a furat, dellt {'ontabili
taka Hăneii Naţionale din llucllreşti un ;pach(,t 
în va1oa:t'c de lPO.OOO lei în hîut,ii de !t~âte 100 

I('i, lIoţu'! a fost de"-Coperit. El ~ lllljIT,]{'I}te Mi
hail f'ăliîg-ian, original' din Tumla, fn",t ~am('rif'l' 
la a0ea band.. 

- 1 Il",al izii, orfan ii şi Vltduv'el€ de răl'lboi, 
eart dol'E'i'C'. s~1 ohţină zahilir cu !Heţ rodllli! 1<\11 ~e 

prczint:C la Ofi<'iul jUJdeţ('an ·de lflllgă Pref(!(;Î'lll'â 

AI'!td, i'n zina <de ,Toi 12 Iulie a. (', a.\':lml aL--lll']'a 

lor earnetnl de ajlltiOl" ia.t· ·cin'e Hlll ~)V,..(1(le un it

~elllenea earnet, toate ·doC'LlJnH'nwle .eu I('are v()at~

do{'u,mclIta calitatea sa ,de IO\~. 1rlin ră1lboi, Co
st-ul zahărulniO!'t<,: 1'0,", ~l(\l' k'g, LE'i ~H: ('uh "an 
t':lP per kg, Lei ;jU. 

* 
- III Uej a Îlleet.at 'din viată, Î'n f[Ol!]'(':[ hăI'

hăţiei Idr. (}, ~rhal1, unul ,Jdi.tlbre oei 'm~ll (le 
fi' li n te ('<1tllIPOZ i tol' i a i A l;r!ealnl Ll i, 

]n'llLol'Tllitlltal'E'R a aVLlt. 10{' LLl~Li, 
• 

- Jl Îlll'e. .J oi, "aa\'{'a loc al {'.!!{'l' ea ,d.(' .\1 r e--;<e
dintr la kll'onl :uekocatihr din loea,litate, ('·an
(li(latii 'i'unt :d'Jlltnii: llr .• I'llstin ':\L~l"şi'f'n ţ'l (It-. 
11I"ti n }li nlU, 

, 
HE.r..,'TAURASTl:L H,lIU)R JfOXE:t-

8.1. ~I\'ici unde nil ,<;f, mămîu('ă U/flÎ IJi71f. ~'i. nwÎ 
Irflin crr laf!cpst r(!.~f((//rallt din }/fII,(I.rli.~iar·(/, .'1fn
fl/J ne (·fi maf r rlcâ M 0/1 ('fIS(f, unde 710111111'; i .~l' .,,; li! I 
În fi np ri lIâ, ~ 

• I 

- III zina tir 2.3 c. [>nreul Em it1~,.~cu lea qp<, 

/li l' de lu ilie 11/ 1/./" i(/.~rff. sl'l'bări po lJu.Ja re ol'ga.n i· 
zair, .~II') Wdrol!flj /Il dnei şi [Uni Ot,jdi 11 r:·j·ifff(, 
Jll'l'f('dul Palitiri, în taporu' t'iiauvelol" ŞI orf(/~ 

flilDr [oştilor })oliţi.:;;li dill Arad. 
'*' 

- Din Chicago ~i~ anuntă. di un lucrător CU 

numele de Marti. într'un moment de ,ceartă cu 
sotia lui, i~a tăia l!:âtul cu un pumn.al. ' 

V'ctima a fost transport.ată la spital şi put1n 
după aceea Marii .a Îost adl1·s Ia -e.a să o identi
fice pe masa o'Peratil1llcÎ. 

ZftrÎnd pc a.cest lucrător zdravăn, chirt1rll:u~ 

avu inspiratia să scape pc pacientă printr'o tr'l1lS
fuziune de sâng;e. 

Bl. dtldu ordin ca Marii să fie lcg.at În acest 
s..:op. Transfuziunca de sânglc a reusit lPerfc--::t, 
şi aş.tfel Marîi a contrib~it silit l~ salvarea soţ(~i 
~uJc. 

• 
_ ZiJcl{] tTe(l\1t-e ",,'a yiJnrlnt la LOll\ihll. ,un 

eXflmpllll'dintn"o 'erlitLD il: hibfiei ('uno"-{'.llt.ă l'iuh 
li ulrrx'!le de .. 00 i t,ia ~lazRl'inp.~' {'Il 9500 li 1'(\ ::ter· 
line, sau Î~10 mii franoi f,ranoezi (7 1lI il iOll ne Ici) 
CLump;'iriit01'1.11 este un amt·ieal' allnel'lean. 

'" . -
_ 1), Bduand Bok, iOl-ltlll.l 'Pl'Ollriet.rur ul zia· 

rului "Laldi<','1 lIome JoulIl1al" din. Newyork, al'e 
illtentiuJlIea do Jl. fonda lm :pre/m~ll ali Ipă<"ii !de 
100.000 dol.ari, (\ooa\('.e in lei aIr fae(lalŢll'oa!pe 20 
milioane, Pl'.em i nI va fi l1M, Q(\ un comitet nn
'II! it d.e Ifo 11IC1a t () l' • 

- Vn cxe!l1H)lalL' irli'ntl"o elrl,iţ,lo în f{}llo ,de 
Sa('.ho."\lH~1.I'e s'a vânkllut b l"mdra cu 6150 lire 
,~tcl·Ilne .sau 1'i;u)~)n f!'lmei franeezî (.pe"te 4: -mi
lioane lei). 

• 
_ Arheologul fl'al\l{'IE'lz Dellatt.l'(" C'RI'{' Ifl(l 2n 

ani ra~coleşt(' '(liilllÎluml Cart,aginei, ,în "are t,illllP 
a {k~{·(IPeJr·it\ ~l\IllH.'l'Oa:'>C nnt if'i tăti. a dat l<tl ""fill'
~it ,rln 11l"tl1pli' Hnui templurlc unde a &('0;:', vână 
în I]ln'zent.. 'l'e"te :lO de st.atni d(' originil plt11ipă 

f • 1 . ' '1" 1 l"f"prC'l'.entanr .l'€' ZCl tR lLnlt. 
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~----------_.,-... ~ '!""î. 

"TRI!3UNA ARADUU'l" Mcrcuri, Il Iulie 192.3. 

_ In 20 T<ulie nl s.vsi în România un grup i "m3

• $,1 

de t;h.de1lţi ooh(l.."lovaei cll'ri vor vizita ('<~pitala U f:~ 

,i 'OI' face exeur"imlÎ pc la stali'llUile lloa~trc "A R A O A ~~ .A" ~,~ CJilll<l t{'l·iiL"(', ~ 
• 

.r J,f1 ill(e·J'llaful lJieefzfl/l de rele. ,~e ongajll- Publicaţiune, de licitaţie • 

Exe !utorul judecătoresc regfsc Arad. 

N o. G. 1175/2-1923. 

tii ro jJl'df/yuqii (/ dij()(l ră romii lIâ. 
.;o 

- (iarn'il Dal'z din Cintei a 1}('l'(lut în 10(' 

1;'1 tilll!p l1e\-\lllOseut~ hiktul"ăude "'it(" eliberat 
de priruăria Cintei ~uh nr. :108-1112:3 d<''''lll'C Ull 

armu.sar 1'OŞ de 1 an stg, H, F. IV -:-la. Se allll~ 1 
1e3ză. - Şerban) <prÎimar. 

soc. comercială şi Industrială pe actiuni 
Arad, Buli Reo- Ferdinand 1. NOI 24 ., 

in ca!8C proprii. 

Pe baza decisulul al Judecătotiei de 0:01 
Arad No. de mai sus, mobile cuprinse în ia
vorul lui Flatii Steiner pm,ru suma de Lei 
463 - capital, interese 5% dela 16 Ittnuarie 
1922. 

* . 
- ] lisiD Mitrll .din 0im1ll1l<l Pâl\l(\ota în all\lJ 

1\108 a pleeat la BiERri{'a-':Uhă. şi de atmH'j mI 

(0(1 iştie llilmie ,di'<c"IJ))"(J di\ni\ul. Cîne allă (,~"",t r!(':-;

pre r{'specti\'ul să bine"oia~>iî a 3'\'ÎZ<1 ~)e ,ciI Ue
Ol';:re llisie 1Î!Il eomnna I):Îneota, 

No. Telefon 304. No, Telefon 304. 

Capital soc. deplin vărsat l 7.500.000 

Spese stabilite până in prezent ÎI'\ suma 
de Lei 294.50 se vor vinde 1.'1 licitaţ'e publică 
În Arad în Str. Sava Raicu No. 14 în ziua de 
de 13 Iulie i923, h oreie 6 d. m. 

Arad, la 26 Iunie 1923. 

* 4.l7 
On. Ciupuliga, 

exec. jud. Jegesc. 
x ne VânZlLl'E' j'Jl,fl ou phirillic şi dtl'l'ljlt 'rlf' 

1"arlJl3eje, Re poat,(· o~npa eu loel.linţă 111 "trltfla 
Aure.l Ylaieu ~llr, 99. 

Bursa. 
ZORICti desc.hiderca. ~ Berhl J9. Newyork 

.~79, Londra 2645. Pari.s 340250, Mi,!ano 2470, 
Prul(i3, li4..lj, RudalDestu 675, Bcls>:rad 610, BUCli

r,e~ti 2R750, Varsovia 45, Viena 82. 
RUCURI:STJ. în.chiderea. --; Plrlti, -'- Na(}(;

Icon 730, marCa 12, !eva 180, lil:-a tur<::cască.J 15, 
funtuk cn;.;lcz 915, francul fr.a'l1cez 1250, francu i 
elvetian 3550, lira 880, drahma 500, dinarul 220, 
dollarul 210, marca p:)lonă 2250, cor, allstriadi 
.?9, cor, mag:hi.ar{l 170, soco!uj 6, 

RPr!arlor rp.<:ponsahil: JOAY DLl1JTRIU. 
Cenzurat: NICJlJ:Y. 

* 
ExeCtltorul judeclitoresc reg-esc Arad. .. 

No. G. 8061/2~1923. 

Publicaţiune de licitaţle. 

Pe baza decisLI al ~ludf c!-toriei de ocol 
ATad, No. de mal ~ US, mobilele uplinse în 
favorul lui Alexandru Pataki pmtru Sl~ma de 
Lei 1225 capital, interese 5 % dela 1 Ianuarie 
1922. 

Spese stabilite în prezent in suma de 
Lf!i 381.75, se vor vinde la Ii:itatie în Arad, 
Strada Miron Costin No, 1, în ziua de 13 
Iulie 1923, la orele 4 d. m.~ 

Arad, la 26 Iunie 1923. 
Gh. CiupuHgR, 

exec. jud. ffgesc. 

Industria fellUă Irad301 .. .. Societate ... onima $ ••. 

• : Tesetorie de bumbac t: • :11 fIIaturl lIe bumbac I~: 
=i albitură:: Yopsătorie t: 

.. .. 

It DRESA TELEGRAFICA: TE X T 1 L li RAD. 
Tlleloll 158. Telefon 158. 

li &3 • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Fabrica de Implctilurl $1 Iri- : 

v' 
Mi ti+MiSS35W MftI~_ 

Se ocuoă cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. ~ Are in 

U permanentă în depozitele oroprii 
coloniale, textile, spirt şi spirtuoase 

rr • E 

PrImeşte depuneri spre Iruc
ti'icare, :: Ilcordă imprumu

turi pe mărfuri in gaj. 
• Fralii lIeaman 

o RUG.ARE! Rugăm pe OnQ1'. CetliOf'''' 

că in tfJate ocazlile cumpdt'ăl"i se re

fe1·e la anuntul'ile pubUcale ~ citite în 

"TRIBU.1YA ..4.RADTILUI." 

moară cu aburi, fa
brică de spirt şi de = drojdii = 

v 

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

Bancă autorizata de a face operaţii de devize, 
Capi.tia,lul de aC1'I1. II Fon.dupl de peze .... v ă 

L 60,000.000 depl. vă.r.. Lei 16,000.000 

CEA. MA'[ MARE BANCĂ ARDELEA.NA.! 

Sucursala: ARAD 
BUL. REG. FERDINAND Nr.29 
(1 NeA SE L E P R o PRII) 

Ire O magazie proprie cu capacitate 500-700 vagoane. 
Telefon Ho. 8&0 $i 330. Telefon Ha. 860 $1 330. 

~ cotage d~a Arad S, A. : 
• • Se ocupă cu foi felul de operatii de bancă, finansează fntreprinderi comerciale şi 
~ (JA,rlTAL ~OCUJJ: 10.000.000 Lei.: industriale, desface în mare tot felul de mătfuri; face afaceri de import-
I'! LnCf&sd în cele mal moderne culori tonte 1\1'0· • export fn mare, dă avansuri pe mărfuri, Jje cari le înmagazinează în 
li cOlt>le de tricotaj, es: Arti(:ole Ile SIlOrt tUn lână • I depozitele proprii. Cumpără şi vinde yalute şi face oneraţil ae devize. 
: şi roăt~8jl. Articole de fantssle, CrUTatI', f'iorapi, : Primeşte d~pozHe spre Iructilicare, pentru cari pe lâng-ă, că oferă o garantie alJso-
li:: Hroboa(le ~i yl\.teUDR de rll.'illll\ c,aJltnte. :: - lută, plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 -61/2 'Ia) plătind : .................................. : I în plus din al său şi impozitul câtre stat. 

. Banca Celiiral~ din (;Itlj a înfiintat cea mai mare Si modernă fabrică de Sârmă 

~tt~~~~~~.~ 1 ' f!d~~\~i;ll! dş\ ~~~~r~i~~~gă România- Mare şi multe alte intrepI1nderi 

I ţ;,\J Bre S cusale: în Arad, Alba Iulia, Bistrita, Hateg, Oradea·mare, Sibiu şi Turda 
Cefiţ'l ·1i 'l"ăspânfli,~l dat'1(l "TRIBTJN.ti I ~~ şi va mai infiitiţa în Timişoara şi Braşov şi in toate '-"enirele comer-

ARA D [} L UI.I" 1 ii ciale de dincoace de €.arpaţi. 
_ .- 1 '-'<:>""l !.. _________________ _ 

~!~~~~~1~~~~!~ : ~~ir~U~J.~~:~~~~·~~'i\!""~ ... , 

I! 
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