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Serbările "României June." 
~\cwm o j'll'lIlH,tlwte (1(1 :"{',·o,J. !lIJl g'I'111)J ~k {'il,rfll

rari romflllll[ i11 fnmte ('Il ~\l i1wil EJlIj'H1(clSL111 şi L 
~layiK·.i" :'.fllt,u~ţi ~i~wi.iinÎti ~1(1 bOfH'l1:! llH~'kI.mltll 
HTH'Ill11Z'a,ehi şi 1}Y(){)t\rl ele ,t.oţ,i ~lăvit ~\k'xallll(LI:i, 

,au Jl\~" ha.zele ,,,"wi!'! iiti i :!n3ldmllrl'(' 1 i tel'a ,:" (liu 
Viena ,~R':J\JlIf\ll j,a. ,) lin;)". 

De 'al:illlL<'j J,Rnrn~lliu ,11lInă" Il"a i)w(~t,Ht s:t 
r iim :îm:1 ~m efo;' (\,1' ,d:, ')"H1t.1' io ti Hlll, :~d ilJp,'-";1 i 1l.1 i,n 

"~'lllVl f'i pe lL,<,j :mai 'de ~.ell:tllă bill'hati lHi 1'<~111"\tJIi",

ll!111ui. 
~r(\lI[hi'ii ,aC\aOllazi ai "H,mlli'inliOt ,Ju.ne·'. -

(X~i t.ill("rj -- s',a'U ga'nlrlit ('ă 'llll ,pot Tăli'.lx!ă.ti m&Î 

TI'UD)f);;:; momoria 'flaŢ.ltelor /Î11<l:Îllt:aşiJm' - Il ('eloi' 

hătrîuni - decflt rididl.nd 11'11 ~1101!1Ullllent. f<iJ11rla:to. 

l'Uhli"'JI!ietătii, lTlliill1'01uil llIiha:il Eminaoou, în 
Cluj 111 JkJ!lIlfI11,ieic1oBl'Obi te. 

l'ontl'll stl'ângol'oo fOl1(]'lllni 1!Ci('C"'lllJ. il 'alll ,.hd 
fe"t.i ,·.a'hHî Hl1'lflÎţstic!' ,şi wnhiî'l'l !p(~pn !:i1]'(> ,j'n ll'l1:

m el'O:1~ (ma~e 'rl i'n onlll'in~nil ţ.ă.r ii. 
Sedlărilc Şo';l'U ,dat ::;lI'hînaHJll:l Ipl1:!wonnj :lil ]r. 

Sale H.i'gii·n:a'\['aJ"i<il. fi jllHl illil'll1111nl,atf:'d;e (>('1 ma i 
~t I"ă lunit ,,.\~(Jeos nnol'al şÎ llwtm·Î'u1. 

T nAl,;\(l dpa."Oll}{'ll~1 \"01' ;l'\'oa lo(~ t<cl'hihi ])0-

p11 l~Ll'e în fpai!,C'uil ONI1711111 i ÎI Il l\ikUe <1,0 iJO r·nnie 
~i 1 ln.lie, cu leawe 111'i10j 00 '\"a \"i'nKles;i t.;),hlo
,1lI1i ·(',ll i:llliagi1o",,1. ,ee}mi '('.('~a f~Jt. 'I. l;jmin('1."1Cu. 

,.. '..-t/ • ..,w .'Ia ......... tI"" 

Perechea regală la Varşovia. 
VA RŞOVI A. - Prim-ministrul P{)lonîe~ d. 

Vjt(}s a oferit eri s\?ara U'Il banchet in onoarea 
dlui J, C. BriHial1u. In fn3l$ l urilc rostite, amHI1duj 
şefi de ~llvernc nu ":nsistat alsupra IC'g';hurilor de 
alianţă şi de \Strânsă amicitie ce există între cde 
două tări,a~ând int.crese comune de sustinut. 

S'a aoecen1mut mentinerea si intens;fk~~lrca 
f<4portllr;:"r economice. In 'cursul !Wptii Suvcpnii 
aU p~,r;\ ';i[ Ca~pita,~a mergând la Cracovia. Jnain te 
d(.: p!ocare, mrni.stml de externe al R~lrn<lnieit J. 
Du'Ca a raiVut o hmroă; întrevedere cu colegul siiu 

"România lună," 
d~ . MARIA. Restina României. 

Cu deosebită bucurie am aflat 'că "So-~ieta~ 
De.a Â'Cademică ROO1ânia Jună" din Vitcna. sărbă· 
toreşte esţmp jubileu,l ei de o jumătate 'de veac 
de' .fiinţă: sj tin. cu a!Cestprilej,.să aduc prinosul 
urări!<}r ce din adâncul inimei ş.i elI nemărginită 
dra.goste fac pentru ,propăŞirea atestui fOcar de 
oldturăromâneaSlCă. care tardoauna a' Întrupat 
~imbolul ll1litătii naifollaJ\e şi al înfrătirei românj
tor de '))este tot locul 

Ca şi neuitJata, Întru fericire răJl>osata Re2:ina
poetă Ca1men SYlva, am admirat necontenit a
vântul şi dorUl de lleaJm ce pururea a însur!etit 
tineretu't românesc. \adunat de IJinetu!rîl1'deni la~ 
olalta la vatra "R(m1âniei June", Îll juml f{)c1l'lui 
sacru al unită tii nationale. păzit, ca de nişte ves
D3:le fără Prihană. de a,g:crF noştri flăcăi din toti 
muntii, din toate plaiurile. văile şi câmpiile ro
mâneşti. 

Incă de De vrcrnul"ile când neamul nostru era 
oropsit sub jugUl unOr naţlj 'străin<:. "România 
.Jtlnă" cU v[ziunca, 'ce Ull tineret entuziast ş: cu 

Zia rin dep e n de n t 
e!W_ 

pnloll, discutând aSupra tralatului de aVant'ă ;-0-
rn,'ino-j)olnt1, Pf(~Sa din Varşovia ,atribue o r:'z.re 
inlPC'rfantii vizitei re~ale şi o consideră ca un 
prim pas Spr(; Întrarea PolollJ:cÎ în Mica Anta;ltrL. 
""_""_F ____ .... 4_~_""F ... -......... ""'-""---... "". __ ...... _'""lL ... ,. 

Bandele de asasini dela B.-pesfa 
- Guvernul maghiar va lua măsuri? -

De dnd văd că nu-şi ma'l cam pot permite 
primejdiosul lux de'a ataca mişeleşte granitele 
StatelOr vecine, adtmăturile de asasin! ~ruq)ltc în 
Societatea "Unl:~ur~lor cari st deşteaptă" îşi con-

tinutt <l'SaSÎnate!'c Împorj\a l>JrGpriilorcol1c~~tă
kl1i. Aceşti "LnRl1ri ~ari St' deşteJJ1tă" ucid de 
!Jrderint;l supuşi de-al: statelor SllcCCWarc, aar 
cum <::I~est pr,'lej Ihe dă rar de t~lt se mulţll1l1CSC 
ClI c\"p.:ii din Ungaria, 

(iaW':riltq lIngar Şi însu!; re:J:enllJll lbrtliy 
c~lJ'i au crezut Cll-j l)ot folosi ca lmcltc pentru ()r i-
ce CVClltttalitatc. aU fost UŞOr surprinŞi de :)irul 
de asa<l:<Ac cari se inll1ll1tesc mereu. 

Te','~gr:rme1e d:ll Budapesta. aduc şfrea că /!,u
n~rll\l1 ma,ghiar e hotărît să lJrocedct:e făra CrU

(am: lmf,'1tdva a~1~'r (nUnr, lu..:ru l}C ..:are nu-l ;JU
tem n"cidecum crede. 

.,LillR'Urii cari se dc')t',<l'pt<'l" vreau să servea
~2;'1 ca un kl ele speriet:}:!rc, la fel cu autono:l1i
.>;:tii mc,..:cd<)]leni. ..... .·S.,...... .. ...... ' ._,*%,' ... ', •• 

Ministrul da finante al României 
la Londra. 

IE;\}·IKLDi6. - V. Yitltilă HriH.il<llHl mi
nÎstl'1l1 de fi1li3'nţe l'omfm. t~a.rD ,a fOst in Pa!)'Î." 
l>Vl1t'l'll ~iit,2!nl zLle, ·a i'.o~it :1fL I,ollldl'll. eri ~a'!'ă 
î'lltll i's i llnespeei,a:lIL 

Zia)'11! .,~IOl'ni'ng Post" "pune ·d ~ll]l t~mpnl 
,;,()(]preÎ S'ule.,\"a .yod('a IpC P1'1 mul lnl'lniHr-]"u şi fi
ll.<\mlj'llll'iî oei m~li ilmpol't,wnt,i, pentru 'a HI1!llllja 
(~l10:".'ti 11111 iJe 'p l' im('.j:paile fi Il alJllC'i alI' e. 

Se spun~ că d. Brătian n Va ar;\!a rezult'ttcle 
iol,timlte în 'l'ElC(JItliSt:i,tll i rea Ţ{O!H;\.Jl iei ,';li VIl' :ex
p lioa TyrHgl';ll!llil~l gU'\'t"'1'1l1l11l1 pen t I'n îl\ (,l'oouin ţ.~l
n~a hOf(':ll.iilO1' lHunrnle .ale tă6i o{'n 'llj\1ltol~llIl 'eR
pi ta lU'fi 101' strei:ne, 

• 

CII\ictul curat al iuhÎ rei de neam trebue să-I "io;], 
~i-a 'daU seaJma că romanii de peste tot locul 
!'unt "un 1rnţ) ~i lin suflet" şi-a-u dat a·,tf'::!l n 
mn,re pild~l de sol' darita te naţională şi a,dev~ rată 

frfttie. 

Cu .dpgostc de mamă ind\lioşată ;prentru' ce
J)jji I~·i il1bitI, snnt încredintată că Şi în viit()r 
.,Rcrnâl1ia Jună" \'11 s'luji de pavăză unitătîi noa-
Sire nationale. 

fie, ca. şi de azi Încolo du.hui Marelui Voe
vod Mihai, aii lui M:cu, Şjncar, Lazăr. Asa..:-hi. E
mines-:.U', Alexandri şi ad c.lorlalti apostoli ai nea
mului nostru intînerit si deşi'evuat, să! fie fada 
călăuză a coplilor ş.i cnpiilor cOrp.iilor noştri. 

F~e, cal}ilda de înfrătire naţjonală dată de "f<o
mânia Jună" pc vremurile cele mai vitne"ge peutru 

nGamul nostru să diHnuiaseă $,i .să fie urmată de 
fra tii nostri de pretutindeni. 

Fie· ca, jertfele făcute de ltoitoţi ventnt În
trcgirell neamului să fie de toti sfintHe pen:rll 
bineLe patrlcj Wl11unC, Uha Şi nedespărtiHt 

Fie. ca tot românul să rnărturlsească că arc 

l1fll"! Si acclas suflet. că kse dintr'o 'tltlpillii şi 

\'ed~ într'o ltl'mil1~: lumina patriei mărite, 
d 

Serbările de fine da an dela liceele 
de fete şi liceul de băeti. 

" ~ 

f)uP,t serviciul divin flficio,t la CatedraUt ia. 
:.:arc an luat Parte corpurile profesura!c, ekvdc 
Şi e]c\'ji !ieedor rCl'1p(:divc, fiecare senal.! şi-a 
s~rha; sfârsjtul ll]]Ui an tIe munc;\ in localul rcs
pcct[:\' a~ Scoalei. 

La Lice\JI1 de fett'~ ,.f-Iena Ohiba Birta" Ser
barea se deschide cu ,.Imnul RCR'a1" dntit de 
corllt elevclor de suh c(mducerea d~oarei r:\~g, 
P'NJP. 

In f.A~l 21 istenlC! f'Jrmatil din C0!1Hl1 pl',}kso-
1';11. p~jrillv.'i elevdor ş: din eleve. D. diredur N. 
Millulin prilltr'o simtită'cu\';lnlan~ a f~ICHt o elJre 
ue seama acSupra modului -;cum a decurs anul ş':o
Iar. Laudtl PU'rt.a,r~a el-evelor din timpn.l ailului, 
indeamn{l elevde C;llZute l,a mai multa sâr~u;IIt,i, 
iar cele mer'tuouse S-lll1t premi4Jte p.cntm )ŢH11'~a 
depll.~a. Apoi d1şoaraO. B;)g,d,:1,n prez ill';t dlni di
rector prima CdJi.Pll dli~ cercet<l~e rfl'l11an'e din A
rad. ',lju imprcs'onat d, dirc~!or sf:~lÎueştc ek\'de 
S:t se g-rupcze e<"'tt mai Ilwlte în iuru:l acc:,tc; frn
tllO;ISC jnsti'utiul1i al drei scop c atât de sllh:i11l. 

L:~ Liccu l de bilcti "Moise N:,:oara". SC(!Ja
re-a de d:eschklcrc·cu ,,(\TItlu.l RCR:l:l" dnt3t c1c 
corul li;:culu i, sub conducerea (llui prof C. ;jmu, 
dUl};ICarC d. Ascaniu Crişan rJirectorul liceUlui 
a tnut o frumoasa Cll'vflntarc prin care eX;};lne 
sitl'"tia S!:cnenH.l. aPtGg-rcc..:u!ui fihcut at1l1! aC2sta, 
rcS!:imu l Bouî[nr regulamente şi dfl, sfaturi ekvi-
1;;1' a rCÎmprnsp[ita în titlWUI Verei matcria!ul Î[]
vatat. -

Corul c l,,:Yi1 (lI' liceului, la ca rc au pa rti,;ip~t 
~i elcyelc CO'rist:: dela !lccul de fete, a mis.cat pu
hlkul ·cn ,marsurilc "Ardealul" şi "PUi de Lei". 
}~. vorbi r d, Îll\'i:WltOT V, Cristea d;n pa rtel. pă
rintilor ar{liând ele\';:lor, în frllHloa'Sc CtlV~nte, 
marea ch-:mare !}e care o a'U p,entru dcsyoltlîeC{ 
mostenirii ce () primesc do1'llJ ~eneratijle de jertfă 
~i lttl!lţumht'd corpului protesopJ pentru m\ll1Car 

depusa şi rezultatele (Klţinu:e. 

A urmat distriblJlirea pr enl iHor, compuse dill 
;::ărti, elevHo,. 0<: au trecut cu nota gClleral{i 
Îoarhe birre; ,s'a distr':bu'1 ca prCilnÎu el(3l\'ilnr care 
au arătat hunit ,purtare, biblia. \:umpărată din 

Cugetări. 
Spre a putea vooea stelele vesnice, tr~lme 

mai întâi si'i se facă în'tuncl"ec. Ce ÎnhlTIecă însă 
IUmC13.' şi-o lumi,neaza'" Suferinia, 

WALTHER KOHLER. 

Ajunge foarte depart.e ac.€1Ta C<lre nU :;:,tie În-
. co(ro merge. GEORO STAMMLf:R. 

* 
Nu· ~e zideşte () casă dllD~i () sută de p.J;,Hlllri 

~: nu 'Se dştjga (} bJ:ra1ie dlmil o SUitl de COl\sHii· 
GOTTFRIED TRA un. 

* 
Nu există nioi un "tel", Drumul e tehrl. 

KA~L SCIiEFfLER. 

• 
Inchide ochii Ş'j vei vedea! 

])i ni/' 'un malwscri$ d·;tt I.eacul ar H.l I!.(I. 

• , 
Viata, mH nrd când ceva, e nnmaî pr;!~jHl 

l-Y~ntru ceva. HEBBEL. 

• 
Viata cu altii c hunit, însă vin,ta cu sine iR-

SU!$ e şi mai btln~l. nf:1~TfiOLD AUERBACH • 

Ppetul u.nul exesn.plap 1 Leu 50 banie; 

I 

! 
I 

.. ~ 

• i 1 
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fondul de 2000 lei donat de v~id. dr. Nel11et fost 
~ollsilier la Bucureşti, în acest scop. 

Serha.rea s'a terminM cu împărtirca premii
!.or in bani elevilor celor mai buni la Imatematică. 

După tel'mjnarea serhărH fiecare protcsor 
dir'~illte a citit În cla'$ă situati,a am{t1lUntl:!I,\ a iie
dtruj elev. REPID. 

ea ... ; a"' • ..... ' .... " ....... -
Dela Palatul de 1ustiţie. 

Avocatii şi nofarii publici scutiti 
de taxele de imprimate. -

Pr:n ordinul No. ] 170t-I923 al DirectQra
tullli (Jcnefral de Justitie din Clui. orice act;~ bc
t:t:i, apeluti, rCcllrSllri. desha1eri, etc.) penrr: 1 în
Cas'"'''rea O!1urJ,riitor (taxe) S1 spesele ad\<t.::atiaJ,e 
şiide l1onll'illor Ipu'hlir'i, ,ÎIJi1Jilllt.atBdp M'o("laJţ,ii şi 
notarii puhl'cj $'1 sustinute în nutilelc lOr (nu Însă 
Si în c:',Zlflcând asemenea crcantc sunt cc.:l.lte 
altora şi sustinute de cesionarj) se, scutesc CL! in
cepe-re (l":la 1 Iulie 192.3 de plata Dretult'i impri
mateJor reglementată ,j}J~:n ordinUl ,circll13r "'in. 
717-1923. Aceste acte VOr n însotite de br;llula
rele leg-ale complcc.tate Si Întnomite În mod rc
~!ementar de avocatii si notarii publici. 

.. 
8nwfl"f' ar doi. In yil'tn'tea unei ;(li.i'1p~1I.Zititl'llj 

('aN:' tinteşte 'iI!Cl('.e1lHlal'ell. j'll,st.iţ,iei, ,ac ;Î,nj('epnt 118 
T,r it11l1Hl1h11 Id I Il 100311 i t a t e f ll'!1'C'ţ i{mfln'e ,1 $oOIlja.t. ll<1tlli 
lf1C'lNll {',.n1Jpm" ,eli.n ,doimagi'S't,r,atj. j'n 1(j(J ide tJrei. 
(111'111 (wa ·ilJ('.ea,st,a ~)â'nă ,aiClllm. Primul sona.t eom
~1l11~ ~l~,tt\ .. l s'a Rij~'il/t.nit. ·dirn Ifllllii ·dl". I)(~811 TTrsn r;ri 
ih. 1 •• ""if K0\1~l('i, Imemhl'i şi ,Al Cnzmlan Nini, '0a 
1110h1.l' <:le şed,j n'VC. 

Pflntl'l1 tJ08'mnă la Tl'j:bnnall VOJ' jllideC'lR nunNl,i 
f'eJ1late df' rIoi, eXo(Jf~pt.[lIlli(l senat,tlll .rupolator,jc. Utrudo 
,01' fl1~H't.i()lla şi Ipc 11111ai ,(l61)atrtc t.rei malg:j,stJ~aţi. 

S/lRfl'(U'tillne 'de mn(prlfl1r ('PR, Tmld.iYiiZii Bi
~'iîu ",i Bont.()OOaulU. f()~t.i în sem'Î,eilll eFR. au 
fOf;t ';mllfl:aml,na1ţli îndîîn primal'\1ară (de cibtre T.l,i
,hllJllalul A1'31d la 4 ;şi nani î'l1chiOOfllOO, panlt,ru 
Taptm1 eu alU să"â.l'Şit. fuwtUTi in lIl1.a?aziilc CFR. 
"i Ml ridioatdi\-(\11W 'pio;;oe loliln vagoaioolece se 
gă&ellmpe.1inie. 

Fii<' ih1:dapal a!CU zaţ.i i. mmtea d-e rupel a tOO11'f'itr
.mat ·fiCnf,il1t.a prim1'f~i lITlBt.amte.Decizia Ourtii a 
fost {'.()mUlnicatfălW117.a,ţlilol' 'în ~1l!rsul1 f70dinteide 
'astazi. 

ProCP,<I-1l1 m.fl.m,;i ('u Nul său. - A foont &:z 
la "1'e111OO !'Ia procesul pol'rrit Ide 'yă!d'UI\'a lui Ion 
.T l!Iltc di'11 Sooddor lîrnll'pOt.l',1:via fi nI u i ;gă11 A,uirel 
.Tun,e. ;(la re ,alr ;,fi inldil.li5 ·ÎITI ema,re 1il!l1!b,)l'i,t.ăţ.i1le, şi 
1).8 \1!].l avocat idi,n !provincie, spre :a: obţime h'\an
scriere.a î1llhregei moşii rpărinteşti lai5l111Yrta sa:. PeTI
ofnI ~t iSC'Op 19'1a ifoloBit '00 {) f~ îrnvâ.f!stă rp.e 
~are {) prezatlltal~e Irkept. tmiamă-!'ia şi !Care a tfiÎl<"l.1t 
H(-1fl1ruraţÎe !da Id!ool'i() în favo1'uil Ipreninsudui Bău 
fiu. Alural Jllmc. 

~r alIIba p.riillzânid ide \X'I.C.te ia interut.at 'aJcţi,1.l.M 
l'P\'(ln,rlli'e~hllr1 'a;y'el'oa la {'.8ire ea: mi;lI la ,rammţat 
rniciâd~1.tîi, 

Trihllmtrulul în lip-"ă ,de d'Oi\"f',zÎ nu a put.ut alll
Imh.e a..,ţimm.ea hatrânei mame, IOftll'e .aK'Il1lll1 V'a în
(>f>r.f<a NI j'nl".e24pă '11'11 'ah :prooes !;Ii :pe 'f~1t,ă iba7Al, 
îmtpot.l'iva fiului său 'pe <,a,liE"~loouză.că () t.rlatlE1ruzll 
noomenos ~ o maJ.trQ/tează. 

Chl'lfuel!: âr transport in vnlufă strrtnă. 80-
<,iJeiJatea ,de tran~p(Ynt "Int.e!'i('Ollt.inentlaua" ef~t.Ur 
ânJd l'eTI tril fj rtIDIa 1 O(fa] ă ViI h (' lm ,Calll1l. um t.r ams
port ,din Ceho."IO'Vl.'lK'ia ;prim lln.g:a:l"ia, 131 oomt ia
oeI. .. tlEli ih~me 'pla.ta f'Mnspo.rtmilmli, IŞ'Î ,anllJ/me 17 
mii ;:\(I('l()'J,!Şl 27 lIDIii OOl'oame 't1ll~aJre, - în V1a.l11tJa 
{le ,~t.ă.zI. 

O"meI1Ciamtllil rofllZă ,a ip1ăt.i dnipă ffili1'l"inl Ul'
{,.3Jt O<i ,asta.zi, . .,i ,a of ('Iri t 50.000 1.ei >da ooh i ,:tI (ro

tu1 t,ransportn1nj ,dnllpă Viall'llta ,dil1 mom~ntl1n tJ'll'11fl" 
'})Orhlhl'i. 

Trilmlla 11111 a ,r9Jmal~ in del ihetl'lllre Ill.'''ll''P.l'13i ,a,
C'e,;r.ei irrnJpol1vantle cbestilllni, Înt.nl1<:,ât ea este me
nită "ă l'ezolrve o(mhrm'erlse foartE'. ,rklse şi Aă "t.a
hilOIl;9('ă o j:lllri,sprm]entă îln Ţlrivi'TIţ1a ,rI,iifel'O'mţelor 
val'llta.re. ,re '~unt rfoalrte iiid<\&eol'i Ima,ri. Che:&tin
n'fla e a ;;;t i Irlupă lea re mlt"~ se [V,a f.a;oo .plla:ta, cl1fT,.,ntl 
,de a4ilzi ~)ri olll"sul\'oohi. Vom Ull'lmări chei'ltiu
nen ş'i 'w)on reV€'ll.l la iti'll1rp. Ra.p, 

PE T 

"TRIBUXA ARADULU!" Vineri. 29 fllnie l'.e.t 

Groaznică catastrofă da cafe ferată lângă Oradea-Mars. 
7 morII şi 20 rănitl. - Multi copII au dispărut. - Cina sunf vinovatii. 

- Prin tf'ldon. -

ORADEA·jIAHE. - Eri !w La Ol'l(ije 6 d.ia. 
u g't·oazni.'4! (~l[~ll:'lll"'!lffă ,de tren /,\'Iil iÎntfvlIllpla:t IliU 

g'<I't'la F('jl ix, - Hilllg:ă. Ol~aş;nil (h.alde.R4nNlIl'IC. i'n t11r
miHoa mIe Îm~Jrejuriki: 

In grarii ,sta.t,ion1a. tre'lHlil 'Pwsonall, I('illJre QVOO 
,,,ă plece ~P.l'C Orajd~a-m1Jaj]'e ,ş.i dare era ~ulP'ra.î·n
eăl"<'!llt. ieU 'Pa,~(\ri, Tren'ul :de lIlărfl~ri vell11nld di·n 
"'T..re V,aşeHn. 'ue:bYÎl.lrd 0I,rire ohligat()lrlÎeÎ'n gal'ia 
felix, venea în plină viteză. Din Call,za schimbă
re'i <A'r~i)t·ea ill1<t1e81l'l11ni.tr€lWull \(le IJnÎlil'rrUl,j În~· 
trâ nd pe hilTll8 fiul ttl~n ullrai 'Personal, ~ 'a 1)!'o!lltlt<; o 
elOlcmlre teribitlH în UI'IIl1IU ('ăreia ,Foetdep,l:Înlg 1111-
!ll(,I'Oa8(' vldime. (morţi, dimiţi ."ii ,d!ii>'1păwuţi, 

Cea sin b i li f un ('It rin oficia lil.? 

A,ltJehet.Hl W'i0i a·lil făJeută la rr~u~ll 'h'j("ntlwi, a ",ba
hil j,t (~ă. "i'J1.lt. p~l1tml IHi<'.eail'ltă lflat,al"l1rdfă ollJde M\U· 
1]1I'a Îmlpi(~a.t·n~,ni dnla '111 i':;"<~ltl'(l Id. Ion Pop. N\ re 
Il i t <I,,,e "il. 1Hf'cn,~irnH''',e Îll OJ1a r Il] t renlllil'll i dlC 1111 ă'r
furi .a~tf'cpt,a:l·('11 ohligatm'i(',Q.e 3 IlIIiÎ'llute j)('lHru 
3'{'OSt Itran îln goll!l'a Calld . 

In Ul'mall'e, ·tr.(~n1l1II1u ","a ima i npri t., ei; ,şi-·a '('.()n 
til1'Ulllt ,mer!'nl flpr€l Felix. La o ,distJ:rnt-ă'.de ,m'l8-() 
150 met,ri ,del,a g',a:ră, cânld tll'ffiml aj'llIll!"e la ·mwhă 
,.~ia Iput,ut fi ·vil.7mt hine <1img,uă, p&<;alg'erii (~al"i 
TIU mant.a!ooră 'trenul I}XtrROmil ya:zâ'I1:d eat.'l~tl'ofa 
ee mllonillţ.ă să se ~1il,(Jlduj('ă., fă~.eau ~mne m'erti-
zi'i n'di condtt('ătorll~ tl'Pl1QuIu i Idc rma:l'ful'i să o-
:l)l'ealSCa. 

Cu t.oa;t.e ,aif·est.oa <,at,astrofa. :fu ill(oj;'litwhi.1ă, din 
OltlliZa că bl'enll~ se .g:~a 1)e-o pantă mmu'e şi, ,dEl0i 
Fi'i'nrt un oobod,rc, oonducătorul nUll11laJi putin QPri. 

Pa~llIgerii 'bl'f"!1iUihli per\scmal se Îmlh1l'lz(\flill 1n\p
tându.se să !'Iwra !din t.ren, ldJ:ur cea nHiai imare IJ:artJO 
n'a reuşit să 6ClaŢ>e, /deoamooerun Iost ~1lI11rrjil1~i t{le 
t,rţ)llu~(le mărfull"Î, clllre ·v('in.ind' IÎm phnă, \'ite:za, 
s'a ciocnit. cu trenul :peI"i9Olla.1. 

r icfifl1 e71!, ' 

Cj(j('ni,reaa fost terihilă, 'flInÎltlid 20 răl\tiţ,i, l!ll
tl"{, {'a l'i 2--3 în ~tllf1'<' fOlllrrte gflllJ\'a, ·şi j illlorti, 
A 11 p-utllllt ii lnmnl~).<route UJnmă:toar€lle' aaldal\'re: 

Dna Tttliu V â.(~7.i, soţ.ia unu i ('I(;lll,f,t<olor 1(101.81 
C'FR., c1ra Idta Porn~rat,z (OI1a!dea-nlllalrl('), ,(lI·na: 
J(),~n \Dl1IdialŞ, oouiel~e pro<pll'ied~l' i(Onailliea~mal'e), 
Adolf V tiI he, :pr<:Ji1-)r. -el(j ,pielăl'ie (OrllJd(;a~m.a,re), 

n : , ", 
Colindând expoziţiile 

\ ,coalelor noastre. 
Astăzi 'când toate lexpozitii1e şcoale1or româ

nC1şti sunt Închise Iputem arunca o priVire retro
spectivă a:su'pra tuturor fie e,Ie de desenuri. h~ de 
tesiiturj şi covoare româneşti. 

Despre ex.pozr.1ia de desenuri şi lucru mallaal 
dela licew dle băeti l<IIm vorbit în numărul nostru 
de eri. o Azi vom 'SPll11C cititorilor noştri că ;;el 
putin tot atât taJent la desen au arătat şi ckvele 
liceului de fete conduse cu răbdare şi multă pri· 
cepere de dna Tatu, .prof. de d.e-semn. DSl3I a dcs
voltat şi bine .a făcut gustul mkillor vlăstare pen
tru desemnurile ~uate depe tcsMurile româneşti. 

Oşoara Y. CarP. profesoară de lucru şi o 
ma.re maestră În tesături ne-a dat :Iucruri mir.u
nate Între care a!l11 nl:maroat :periJlite tesute pe 
motive de ·pe Qprege, culese şi combinate chiar 
de ds.a. Anul acesta se vede că la. fost o întrecere 
tacită intre ŞCOala n0t1ma 1 ă, sub conducerea 
dnei. DUlll1itrescu şi dşoa'rei Georgescu, şcoala 
profcsionarli'i sub ,conducerea dşoarei Gernea şi 
liceul de fete, La toate s'a lucrat şi s'la muncit cu 
ardoare, I ' 

Ne este foarte greu <.Ied ,a fa<ee o clasific1re 
pentrucă la câteşi trelle eXcpozitiHc am văzut lu
cruri exce,lente- din toate punctele de vedere. 

Singurul hlcru "ce-I IPlltem face este să 'l-e tral'S~ 
mitem t"turor doalmlle~Or Şi dşoare.1or profesoarc 
felicitări Plentru 'Pro~resul fă.cut Şi mulţHmiri că 
au ştiut să dBs·voa'1te în tinerele vlă.,,,tare gu:::tul 
pentru nemurÎtoarea Şi bogata noastrii. artă lIa-
tionaJă. t 

AI(l,~lf Rl'jsz. pn~pl'. de piolărie (Y iCILa) işi 1'0-
"jll,<>zdnt.lilltul său Idilll Blbl1lureştJi,şi Ion F'roliteh 
(OraJre-,m.a/Nl) , 

A tn aii If~..m gă,~ i t în t.re mI ill1e ealdillfl'lml umoei fe
ll1\{'i, >l-,;ue ÎnJii.ă n'.a PlltL~t. :fi recU11d$'Jllt. 

('u 1101 t.l):'1n fla'n itlalr, ;::'Tl/E'!0illll răni ti i au n),'lt 
t)r,a~lS'()()lI't,llltâ Ira Ol.'lilldiea·illla:re. unde au fost inter
'll'a1~ 1\11 spitalul ono('~('. 

Numeroşi copii au dispărut ÎIl pădllri. 

l~l'i lloa\ptda Î,rn~)ie.g'lat;ji .de <n1i~!u'O Ion Pop 
.şi Pel'tealnll, Ia'll fost .are:'lj,a,ţ.j din Ol'lOlnlla <>.omisi, 
uuei dc ,allwhR.\t.ar~. >(l!l1razÎ 'dliimillleaţ,ă .oi an .f(l.~t. 

plll!;l i Î 11 1 i bel'!la te, 'o 0><1 i'tH i'nld ll- î in.~ ă qii'll 'PC)lSt uri le 
lor ţoi .'pnnân,chHi "\l~) ·('el~l>ot.ar{>. }hrt 1!'~~mli,,,i1l'noa 
,de rfllllehctal'c nll!e ~Ull't(' dnii: ])j{mit,rÎ.n, şfl'fl1l1 hi-
1'On lni III il~'U,l'ci, Hălll,~,ill. in.,e::ifn((u·~';1,:tf, T,i1)(>!'i!~l'I1\l, 
şef 111 .i mid i~' IŞ'I T(\(~rlOI'E\"K'fLl, i'flgimw-şfl'f, şe-fn.l hi
(r<)\llll,i~ ~.tmk~tjil1In('. 

ni II (,('n('et ătlli J,C' Ifl(> .pi'1II ă 'a:t'Î 'f ii~'\1It.e ,rI e ".li t,l"e 
~'(1I1l i,~i el ·clio ;)'t]I('l!'PÎlll ren'7.tdtil {'il Illl~'la,,,,t.ă ertl1a",t.l"o
fă 11'<(" IrlIM.ot'{\~te eXil.' ltlJ~i;\' ,n>c'g l'i,jren t(;j {'i(\>lwlallu tHl:bile 
a ÎmpÎ{'g'at'tt1lli 10n Ţ>qp. jl0tl;t'l'l1 f.aptlllij ('ăn',a. dat 
tl'f"lmlni r]{' mil·rf1lOl"i i()Ipl'irftlt ·rogloment.rură (d'e 3 
>mi'll'ute ~i 'Il'.a ·'1<\'i~at ip,',l'!la clll'miÎMY.ll'€ oln"j)l'e 1'If1."<1-

1'('<1 şi rp,]ellt,ul'oa. 'a('a"t'llj til'en. 

('ata!'Jt·j"o.f,a .apnidll6" () Ipani!eă i11'r1e.~!'ilpti\hiIă 
în rÎllldu:l pnr,,'a,g\(wil4l!l'. a ';'ia. <'ii, ,f{la.l'te .mul~i !'I"a'\L 
,rofllg'iat }'ll pă!rlul'iJiPlhn arpl'opIeJ'C', Cu 'ilJ(',e~t. 
Ipl'i lt~j ·all {Ji,i'iparnt şi 111 UI!l1('.]"OŞj eopii. nnol'la per
zi'i lllrl'll-li 1Sl" ehi ar .şiulrrma. 

Cf' SpllllP condncliforlll f /'('11 /(711i de mă)fnri? 

('onld u!!.'i'i tornI] t,l'enn 111 i '0<' Imă,l~f Ulri {'ia. re 'a reu
şi t "ă ~all'ăde :pe k'CWlIoti \.i'i, ll" fă(',nt l.umnăJtoal'€la 
d(daraţ,ie: . 

"Trcl1itd de Il11ă nfuil'i .a. plee.ll:t, la tiimJpul nOl,mal 
d:i 11 /!,'Il l'a K iIC1'~ ăIl. S(1llliaITn,lil1 'H,l'i'irîtnd ,,,IIi h~l')'. 
.ahia' la 1(':ll'mă anII p,n,tnt Oh~l~"a ('li hiillllirlll es:te 
()(,ll.pwt d(' tl'emmll lH'l":i'<ma:1. Cu tnl\lt.e ,~()I]·t.a rile 
n'am l'ellt;'it /Sa OIjll'(l,<l(·. T'I1 Ul'Imă. ~a:hat",tl'ofa fiind 
illlffi'itah'illă tflll şi feehi""tul amI slhit il>c 1)(> 10<'{)
,motiyă .• 

Tt'(mlulde' mfill,flllri n'<Jj snfcl'ilt . .aJ\'.al~ii· fhrenul 
/p.OI\~ma.l ,1l1l'e 3 nl,g'I'Jllme ('olllTlIleet .distrll~ şi s'a 
pr;llbtJ,.~it ,de IlO tel'a'!'l!lnllflnt. ('OI'. 

" ,--
Condamnarea lui Cocea. 

B{ŢCFREŞTJ. - Tl'ilhlln~lll1] '00 nfov a (',()fi

Id,~;;nmat pe N. D. Co('ea, l)('!ntf!ll orinnă Ide 110.+ 

ImajeBtk ,Ia nn !lin şi jllllllă.Mte Îm.chiroarr"e şi 5000 
lei a,menda. 

,n. ...,.. ...".. %Ar.... .nv.. '&PVte $ 

Afacerea Schuller. 
BllCUREŞTT. - OifiKioSlll gLL,\,,{'q'n'1.l1lt~· iQ/nu.'n 

tii, (~ă j.llldooătorullde iml":tl1"U('ţÎe ta t.ornninlfilt ,:;tnJJdii

lll'lia ,dO';'1Iru!IUÎ lui SebnUcr ,şi ,a.,;;;tfel Ide...harterile 
TI r(J('(,~1l111 i "01' li nl('E'r\){' Îlll ('n l'âln\d. 

~ell!lIJllel' 'ofitelli('Uz.a,t 1('1\1 ,firantdă şi tSllSUl'1al<.',ţJilUne 

de bani. 

.-- ta'V' .-
Cel mai gras om din Iugoslavia. 

BELGRAD. - A fo."t Idescoperit :cJ:teţiiI1ÎÎltorul 
roool'lduLUiÎ în grHisi,me im .Tugosl!m1itR. E 1111 pro
:prietar ,de hotel 'rutln 'Zajeoarr (î!ll Se[jooru o,rien
,t,aIă). OmUil ,~t.a ~âlTl;t,wreşte; 205 (lhi'l>Ogll'lame. 
('n'dsiIIlwa hli ede 1.75 ;şi are trehlliinţă de ş~ 
metri de stofă 'Pentru o haină. 

Acest foarte .putini'TIvi!C1ÎflIbiJ. muriltor ar 
vrea să faeă 11'n '\'olllj Însă e Împfldeaat de fiaipt.ru1l 
că mÎlenl 't,l'en -C<1irC k.rugil. (,()ffi'll'TI,a 'Zaj~ 100 Niş 
fIlI'l(> '\lşi~efl!~a do strâtmtil~ Îrul"i\t ~Hiruşul tirup tal 
pl'oprietul'nlu de hot{"l nu î,nlOa,p:e pe eile. 



ilicri, 2') Iunie 192.1. -
INFORMA ŢIUNI. 

-
_ DupăCThl11 i.m mai aUl1In,tat" ,eot)l{~eJ"tnl ~Mi

,mJ.lllli (;h. Pet.l'o,,(~n. ,'a :run>la loc ,To.i, 5 [tl,I!ie 
'a H tt Pll,latJ\~l CIllltlH·"l. 

>1< 

_ ~ll'l1tom in fll 1H1I ati Klim 17.\'('1' :-;jg'IH'. eli po-
111 de IlKf:'.te ?of Ur{\~ ce lealgă Lilpova Ide Rakhw 
l'fLgnte .fle ~â.lli(:h"rl rll(pteaşa ~·,ii tl'a<:'ătarii !'luni 
\'!'l1l;;i în fi{\('-.'lIre di,pă .... ă~~i Il"ll(pă 'Pi('lOl'll,L Rll
Iilnl a!lttorităti1e i'n tdl'~p:tsă i'a Ide IIJll·.gon.ţ.ă mu
rr i le 'lleeOi1;l re pe.n t l"U la 1S(1lLti p llh}i.eu 1 d,(' 'POl" i
)le ,de soiul a('e."ha. 

_ Cer~'.l1jrilJ:. O'fieiaJe din Sofia ,dmmint şti
~a, I(~are. a iŢ>siltă <le control, .a lei'r'<'ullalt li'n :{Wei'iL 
1 eh:/'ilt,iltlwa 'llIIlo<'Î :pr~"IlllptUl'e 'IDgolCl ne ·a reg'{'hli 
~l'is eu ,pu'intesa l!lClatllla a R~ ... miul1!i('i. 

* 
_ Pl'o!fĂ\'Orii şi .st.uJcte11ţ.ii oda !şcoala 'ele 'aţ~Ti

ultură HOI'ă",t'răIl, vor rr.atre 'O călă:t.ol'ie.lde st,\t!(lii 
tât ÎI Il. veil·,hiul Rega't câJt .şi :prin A lidieal. Yor 
i:zit.a to.-ate in!'ltitllt.i~lB 'a!g,riwlc, f€lI'lTnc ctr., sp1'e 
vodca. millÎ. al(t'l în A'1'1r1ea'1. fdlul ]'01' ~lc orga

.iza.re. Tl'te'('ltllt.a domimaţie .al\'e!a o ma,l'e ~tjillnJll '7Î 
r: îngrijea ,mwlt. .de lIlc'eilte jmstitl1'ţiuni ,de <,ul
Liră şi Ţl~'.res eoonmrui/('. 

O a'i"OmfUJJeat'xlCur,,,,i<l v'a Du'OO l,;i rpl'orfeloor,j i ŞI 
lerii .~'('.f)a:lei dea.g.rj:cnlltnl'ă H.ol11la,n. 

* 
lI[~nîlSt.erul deagl,j('ult.nrră a 'f11;1t 'd ilploll1R 

le Onl(falre uinmilltoa'l'('!lol' !pCl'i\OI<1l11eea.ri Ii\"atll .di,;
ins prin eXllmneroa do <1ltlJ~l11Ia1e na expozi'lila d(' 
ite tinut.ă la Tg.~}.[,u.rdŞ. 

F,r. TQ1valy 'lX!l1lt.ru ~ !şi mt~nji ell1.g1.clzi: 
)('h1 CORma, tl;n1Il'Î: şi v'aK'i Ipdeloli('c; F~·. Sr,('kcH~', 
ami 'Podol~ci; CilJpitam h,t.~at.e Ton mâmji: Do· 
1l1l1lio Teleki, ,'aci !şi ;1Iauri lele Sitmenl1al; Carol 
i'elekv. armă.sari şi {'rui englezi; Pdl!ix;ctni.a B(JII'
I ami-sa, anmă.sall:Î.şi ape engleze şi Rt. Dt,;::n, tallH1i 
!e ,s iI!1Hmit.al. 

_ Bamca N'at.ion.ală ,a Ramâniei al llj('molcla:t 
00.000 lei pemtm cXIJ"OZli ţia 'g.c,nedlli imi(hl,;;;t'l~il<t
o-aJg'l'i(>olăl'e se va ţin-e la tml1t11lna h T"l,~i. CCl1e
a,1te mari i'l1istit'll·ţ.lllmif'iman('ill.1"€' 1<1111 "nh,(,l'i" (1(' 
r,;;,emenca"lllme 'rn!aj.t1i p\1nif,'ru 'aK~I!st.ă expozitie, 
'arey,a ,ek\IVodi, ,eII t~lirlil lma"'i!1ră Îln domeml'l1] i 11-
lnstl'iei ll!g'ri'(~ole n',alre t.elatmfl ,de CHn('1ll1·cnţă. 

• 
_ In zil:,,1e do(' 16 lşi 1" Ţ'I1J11e lta ('111.1, ilHI' 

11 zilele ,d'C 22, 2,'1 şi 24 hl'11~C ta Ora!dea,~lIla re 
m a''Out 1.,1' i'oerbările ·!'{Jll1i'<'ent(1nlare a1e .,n{~llltl
liei .T nl'TIC" • 

La Or'a.(l('la -I11131re, ;p ă]'. 1. 1" uŢI'a(ş tp rO(11Iwi\'. a 
În111t. o {{)<1wtc in.stll'!11('.t.ivn roThfEl)'\i.n~,iî lf]et"1pre .. Ro
nân ia ,f li nil", ,i:ni\ill'-tA nlil ,a'''l1~),l"3J S\Ţlj ri:t11111 i 'd,~ 7i
'lprfrtie cu1tî,v.at ('.udwE*'bi.re ,de mern:bl'i societătii 
. n dl"0ursml tilmlpu:Inli. .. 

_ hlin~"'ulaTtio<}l !Semnat d" 1\f. Ra Regi
[la ~rl8Jr;i'a. f1a1Ce P-<1It"t.e Iclitn Ca~1.ea f.emitC'C'lntenm·l1-
,ni "R'Jlmâniei ',J llneH

, (',a,re YIll illiPHIl1eU Îin ,'a:t'a cR

:JealSta. C11 l('olJaloorarea celot' ma,i ,dle 'F<f':f1!mă seri i
: .. ri $1 i~ltdI2k'hlNl.H 1'0!mÎlni.foşti momhl,ill 'al,tivi 
~au .de onoare ai "Romfl'nici .hl!llS". '" ' .. 

_ Di'n~ctin'lloo lŞ{'.oalei Ido lltrt(' ~î 1n1<,,,cl'i i din 
A,l"3ld a.<lll!Ce illa ICIUlJ101ŞtÎllliţă, eă Sâmlhă,tă 30 Iunie 
~r1. ora 10 {l~m. 'V'a I3Jv8a. .loc ilO 1()1)a'l'ul 'ŞeNal,(li 
-eroarea ·de fine de an. eu lak'€1lllStă (jOll'zi\lne ~ 
,'Ol' .diHt.rj,bui ~)r(4mli i elevilor !'oâl~nito1'i 'a.i~(,oa
lei Ş1 :",(> ''<1 3tI'ialllja cxpozltj'a1uJOră·("jlnl' (;\x(mllta't~ 
do dlmrl i,n atcl ierel e l<,!ooalei. 

n~r(l{1Ii11fnoo) roagă ~prietenii oţl['oalei "~'Ipe 
toţi «1!re'i1L cari se i;nOOl'ElSCialZăde Id('LsvdJ!tal'elt 1n
rln:st.ri,;j îm Al1.'llrl, sa bj'IH'lyoi·a,sea ,<;ă OnOt~['7.e ,şi să 
in(111!l'lij{'o2.(' cu rprwRnţ;a 1>11' &erha.nEla şi eX'fW'Zii tia 

muncei. 
• 

~- Din inHiati'Va dnci Pia Al'm;uf.şteanl1. prc
fectu~ judetului Olt a dat unei ş!Colj din acel jU
dd nL.mc1e N. I.or~a· 

_ Ono mem,bl'i a.i Oomite/ului şcolfl.l' af'l{t 8co(/ 
7n. nOI"maTă de fete din localitate. 'slI'Id 1'/l.9((ţi .~(1 
sr, ])I'pzinfe la confl')·l'il7f<.' ce 1J1l a.V('(l loc î 11 zi 1I~ 
de '29/vni.e orelr .5 d. a. în cabinrfu.l direcţil/nei 
şcordei_ - Prez;i![ftm~,lL1. 

* 
_ D\l;miln~.ca, 2+ Tllnie fi 'lliYUt Ilo:(~ 1) ,în,til"11'n111·1.' 

a P'.aortiJdl\1l1ul Na.ţ,iOlll.al î1l Comlibuf':Iul hiînătet,1H 111 
care :l lwat parte~i dJl 8t. C. Pop. 

• 

"TRIBti:\" A ARA.DULUI" 

_ ASPlară ('11 iTOtîn]1 ,[1(> Ti nl'i,ş('ll.r<1 ali plen:! t 
î Il '('XCUit'"jo 11'11 g''l'n p 'd~, D() elevi "'11 11 1'-lltllrl~l:('or{Ja 
ellor pmf. Ht. l!1'anejllileo3 :;oi N. Blaga. Vor vizita 
.Băi'le Uel'C'ltllane, (lJ',ŞO\'>ll, :-:'oHwjnull, :rk~r.llide pe 
Ihmth'C pimă .La ('el'l~lllwl.~a - trec' 10,1 ('(Jin",t.aill·ţ'll, 
de l1ill~le î n'U!l)(ji 'pc nr!li'iH 1) 11f\lho\'('i ,l,a Hrat.;'m' 
Ara:d. 

• 
-CercUl rCllidos dj~perr.dintc de comuna 

Ghjoroc va arania În i;ua de 2 IU'lîe o serbare cu 
~aradcr rel'j(c.s-mtiotlal. la care roa:~ă sJ ::1, 
parte şi l1otabilit~ltile judetului. pen'ru a j:la r,d 
de cele ce se vor di~cuta· 

• 
_ ÎlfrlJiîtlatii '>;,i PI'('.I~H,l1atii P0Iltl'U <mr:<ul il1({{'

r [(lI' de 1 i.cclI 'lH'i'lIle~te ddmlmă eli n yeehiu I l'f1!!:at. 
PrE!!la'l'ii ('It dC'l'!."flhj't'e \flin ;<tltd:inlll \imhei şi life
l'a tlllJ"ei 1'( HlltL'1l{>, f I':I,III(-,e.;.o:e ~i ,mal1{'1l1la lji~'ile. A,d.re

l'a la l''l'llaotie. 
* 

- Locuitorul Pavcl OU'les d:n comuna V~ldas. 
PC când pes;:cu;a in Cris a fost luat de valurile a· 
pei. CaJavrul ,pcscuit ahia h. câ.teva zi\!\ u'n 
caUZrt d cra in 1rat În putrefact~e, a fost îmnor
mântat, rămf\nând 01. 'parchetUl să n.e sesiz:1t t;l-
terior. 

• 
IlLtl'ogilll1 ',-;;rit'(I(t I('U 'P1'1i\'ll'>C la fnlll.1 m:UH 

,df?ţ'111'g ae~hllltcri-le ta u.nele inisbante j'lll(lecăt.ol'eştj 
.('n Olllmă i(n.fol'T1I1l11iI0 ,de ,lJI .... ,tă klatli 'fj,icnkl 'vorba 
.de jludEwnforiij[o"a,I'{:'ş şi Szabo 'rveLll T'I·ilmnlll.ln:l 
oii Il A'l"!llCl. -o:'\ll'i ''}l 'azi l'<lIIlt]L!C d0"hateril<, in limha 
:ma.g h j ardi . ., 

-- Din Varşo.yia ne vine stirea pe calc parti~ 
culara, că d. O\'illlll Gritta, - ~)refectul politiei 
Arad -care -- după cum fe ş!k~ .- face !)arte 
dj'n KrUpl~l de S'KUri'l,nt{l ataşat pe lân~ă M. S. 
RCKele În vizita Sa în Polonia, se \'<1' lnapo1a in 
Arad ipe la înce,Ptu,l lunei [u.JÎe, Însotit fiind de 
.ctiire d . .;;orn'sar Traian St:1ol1a. 

• 
- Astăzi ()rele 8 ~i jum. Va avea loc pe tere

nul clubului Oloria..cFR. un foarte interesant 
matoh de foutbo.J, dat Între leohipa ofiterilor cie 
politie şi artiştf: teatru\lIIi ma~.hiar. 

* -
- Scumpetea -creşte inll:rozitor În Ung] riu. 

Dwpli ,ld,tl'lllel,B Şti'l'.i o {ml1ie fl(' (,hiohl'itll'ri {·c,s.t,ă ~l;} 
cor. P!'cţlul pilnei si al franzclc.i s'a urcat de a::;e
mcnea j)(',ste m{isură. 

• 
~ Viclhna tra~cei nenorociri deJa Circul 

Bela, Anton COt1-ecc care a fm;t ncmerit eri seara: 
de un ~~onte (',e a rfttăCit din g113.}dul circului, 
undJe perS()]lalul a Încercat prin f()curi de armă 
să supună un cal înfuriat, a orbit. 

In .aicc1u'ş timp Când aib.nă s'a dcs.făşuiat a
Ceai,t{t It C'nor·od,rc, În ~rajduil drculuj. anim;1~ul 
Înfuriat a strivit trei imi dintre 'Personalul circu
lui. 

Ei au· suferit le,ziunl. ~r~we dintre cari unul e 
PC 'moarte. • 

Publicul româncsc să nu uite că Sâmbătă 7 
Iulie VOr a,vea loc la MOlll'!uSa serbările ziaruJui 
nostru. Doamnele şi domnişoarde sunt ru~ate, 
03 din vreme să adune obiecte pentru tombolă. 
Oliectele se pot aiduce direct la redactie. 

Pentm loc în Vatgon şi găz.duire înscrEcrHt:: 
se fac la Librăria Diecezană. 

• 
x S'd nu vă nirnjdti mobniarul ()Il stârpirea 

~telniţ;]\)r, ci cllr~ltire-.'l lor s'o faceti prin LOVAS 
firmă. pentru ourăţi'rea locuj,nteLor. Prj~te 00-
menzi ş.i 'din prOVÎll,cje. Str. Oituz nr. ] 1 L (Il)es-tt. 
30 a.) 

* 
x PE TERASA CAFENEL1:I ORĂşENeSTI în 

fiecare seară .cântă l11uzioa cond~ă de renumitul 
Zo-ltan Dudtl's Korosi. - In,gheţată, cafea. mândri 
roci. - Servid'u prompt. - Proprietarii mrnân1 
roa(ă 9prjj in1ll puhlkll'iui românesc. 

• • an.- ..,. ... a.a .. • iii! ea' u. ".'*, ..... 
Teatrul de vară. 

- Repertoriul săptimlnfl. -

VINERI: ,.Amor agent financiar. 

SAMBATA: "Lakme", seara de adfo a Eli
sabetei Sandor B. 

Multumifă publică, 
Dna A. dr. ISPl'avni.c: şi dna A. 'p,ldti:l11u ~{u 

f(jst rUll:atc de c~ltre comitctul aranjat()r al Slr 

b,lrilor pentru ridcanea unui Monument .. Avr,nn 
latl(:ll",de a COlecta hani şi obiecte ,pentru tC'll

bob. 1~"zul'atLll bunesc, suma de 4040, (pat!"l 'llii 
patruzcci) Ici a fostîtl:j.jntata dlui primar dr, 
Robu !}Cn!ru 'a fi transpllsă ;,;.:::.m'tet 111 11 : organiza
tor din CItii, 'iar ohiectele alproximaiv .:300 bu
c[tti au fust predate pentru tombolă. 

Pa ,3ceaHa ~a·le se aduce din nou mulţum:ri, 
marinimoşjtor donatori. 

Colccta N;. 1: Dr. V. Bogdan ']00; dn:1 dr. 
Anan',')5'cU 200; una Emilia Miclea 50; cina Lucia 
dr. Şinc~i 100; d. ,A. Vătjan 20: ur· T. PamJ 1;0: 
Ion Berzo\'an 50; cina A. Păcătian Ll ,ohiecte: dna 
dr. Urslt 50: dna dr. Petruftl lustin 100: Ion :\11-
tai 100; dr. Costina 200: dna dr. Orozda' obiec
te: dn<', V. ur. Moldo\'an obiecte: dmt dr· P:t
gub~î 100 lei şi ob't:cte; elna L. Alb1:l 50 lei Ş! o~ 
biecte; dna col. Ooor~es;::u obiecre; Lia clr. 
Moga ohiecte; dr. S. Isprarvnic 100; dna dr. ls
pravni,c {Joicc1e; I. Suciu, prof. 50; or. Coste 
100; fi~ma fratii Bllrza obiecte. Tota'l: 1420]ei • 
Colcct:1 No. 2: Prin d. subprefect dr. I. Gherman. 
Dr. 1. Gbcrman 100; f.rmin Stanca 40; 1. O. 20; 
A. Ratiu 20: dr. Iu'stin Pe'rutiu 40; d. Moldo
van 40; L Torteanu 20; L. Kiss, 5; T. Vucll1eS
cu 50; dr. A. Brădeanu 40; N. N, 20; I. f, W;_ 
L Scrb 40; G. RtlU 5; V. Pap 10; 1. Anbl 20;' 
L Cic.1'ră 20; C. Grets.:hner 20; .Lazăr Dunciu 
10; V. Todor 10: Cr~lC'tln Săbău 10; V. Bo.neu 
40; dr. Origorovici 30; N. N. 20; N. N. 20; 
eugen S,uvici 40. - Total: 700 lei. 

Colecta No. 3: Prin d. N. Jura, şeflll ~arel 
Arad. D .Jura 50; Lt. N. N. 5; Iacob M1lscan 
5; 1. Stăncscu 5; Fr. OSm.1,Ş 5; N. Serb 
20; Haic:> 5; I. Gabor 5; I. Zllba 5; P. Bâ-
tăncalJlt 5; S. Ccciuba 5: VOleu leSlC U 20; [. 
GredUcu 5; A. Dusclcll 20; L. M. 5; S. W; 
PCl'cnyi 10; N. N. 5; I. Mia'coş 20; Şjdan 
Ca:'sa 5: Bochin 10; M!adin n. 5; l. Arbc(l 5; 
Rujan 5; Disr,3, 10; Ursu 5; N. N. 20; Bocas 
10; Mihll 5; Prug-an T. 5; Madi 5; fe:dîan 
10. - Tota<l: 245 lei. 

Colecta No. 4: Prin d. Haralamhie Popescu. 
şeful s'1/:l1rantei. D. fi. PopeSICu 20; dr. Costilllilr 
50; A. R. 100; Margitaj 100; I. H. 20; Sz A. 
20; O.me~u 20; Sohrodt 20; Roşescu 5: Ban
Ca Manmarosch Si Blank 200; liaj6s 20. --, To
taI: 575 lei. 

Colecta No. 5: Prin Directi,J. Regională Arad ~ 
250 Ici. 

CO'!loota No. 6: Prin d. Cristea, şeful vămei. 
D. S. Cristea 100: A. T. 5; Dumitrc'5iC.u 10; S. 
M. 5; Anton f. 5; N. L. 5; A, St. Pap 50; P. 
R. 5; Miw 5; Iosif M.20; Aualmcscu 20: M • 
R 20; Schcllcker 50; rnter. 50; Drecin se; R 
C. 60; Barhu!escu 20; Cr:stea 20: B. 40; A
uCr'lat 60; Biroul de !'pcditiuni Intern. 50: N. 
N. 20: Po'pes;;:u 5; Bony 10; D. Popescu to~ 
Tănăse:o,ctl 20; T'$ch 5; N. 5; N N. 20; CiUfi31. 
10; B. 1. 10: Pc-l!ilk 50; N . .N. 20; N. N. 15, 
-- Total: 850 lei. 

....... ' yt/' ',lUt'.. pt«pp '.or. 'a. ,.,.. 

Din Bulgaria. 
ROFT A. - (\iTI5'.il illl de millllli\t.r'Î ta I1100i'1'. 0fm· 

.firoa'l'o[l ':lIn'l'ii ver.:,cmla-Je ,a trei .rt:ttlitrl"C memht"ii 
fm;tlrh1Jl .g'I\! \'ornSralmbll h i ~b·. 3k'l\l~ati cu tI' a· 
,rla,r,e de plltrie. . .. t~........ M ...... ., - .,,-_ ... 

Bursa. 
ZORJCH d·~~ohiderca: Berlin 41, Newyork 

5Gl50, Londra 25R7, Paris 3455, Mihano 2520. Pra
ga ]679, Budapesta 675. Belgraid 630, Bucureşti 
295. Varşovia 50. V(ena 786250_ 

BUCURf.ŞŢ[" deschid-erea: - Plăti: Pari~ 
1190. Berlin l450. Lond~3 894, Newyortk 196, Mj~ 
lano 870. Ziirich 3-480, Vicna 29, Praga 585, Buda-
!}csta 290. . 

VALUTE: Natpoleon 700, marca 24, ,le-va j95. 
lira; 'll1n.:eniSf..:ă 115, pifondl~l cnglllcz 895, frau;::ui 
franccz 1210, francul elveţian 35, lira 890. dr.Îpna 
.500, c1'nd rlll 2{}0, dolarul 198, marca 1Polonă :>i, 
cor. 13,ustria-că 31, cor. ungară 185, socoluJ. 590. 

R"r7f/rfor re~ponsa.bil: IOAN DIMITRIU. 
Cenzurat: N 1 r HIN. 
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Pag.4. Vllcri , 29 Iunie 1'J,!.}, - - -
Mersul Trenurilor. 1 ~meiioiAOiOioHii.5l§i~io~iiiit 

Credem că facem un serviciu cititorilor noştrI , ~ , . OI 
~~r~e ~~~. txact p!ccarea şi sosirra trenurilor din; 13 Piata Sfefan cel Mare (lângă Oir. Reu. eFR.) = 

Pledri: SOSiri:! ~ C· ' ELL ~ 
002 a('~e'. Tciuş·Bnc. 5'43 m. ac. Gura-Honti ~., I reu s ~, 61 
030 pers. Timişoara 558 pm. Tir:tişoara fO. '" OI 
4'45 mot. pas. Pecica 6'16 a:cel. Teluş 60 GI 
5'20 pers. Curtici 7"10 m.:>t. per3. Pedea §O ~ 
5'44 mot. pers. Ot1a'a 7'14 mixt S~vârşin:.,g astăzi ~i in fiec3:r:-e sea:r:-ă xn3Pj ~ 
6'15 moI, pers. Oradea·!.!. (In,) 7'15 pers. Curtid ~ -. x-eppezen:taD,+.ii de Gală... OI 
6'20 pers. Teiuş 7'27 m;xt C!:.ml. Bănăţ fEl·· l' ... c:.~ 
630 oers. Timişoara 7'33 pers. Bradt~ ~~ 
6'41 ace. Curtici· Viena 8'19 mixt. Cermei ~~ .,;;,,; 
6'48 pers. Brad 8'24 per:. Teiuş ;€» Oi ' 
7 50 pers. Cu: tiei 9 28 p. L 6kosh.·Ctlrt:ci ~€) Gt 
8'55 p, Curlid·L5kihh. 9 50 p~rs. Timişoara !E) tr::a 
9'00 mixt Corn!. Băn~t. 10'40 mot. pers. OtJaca ~ ~ 
901 mot. pers. Cermd 10'.2 mot. pers, Oradea-M. (in1.) ~ 6! 

12'30 pers. Timişoara 12'40 pers. Curtici 10 OI 
12'50 pers. Ttiuş 14'42 Or. Expr, Teiuş ~ ~ 
13'40 mot. pers. Pecica 14'50 pers. Timişoara ~ ~ 
n45 mixt CermeÎ 1555 mot. tJers. Pcci~a fi'!;II ...... 
I3'50 mixt Savârşin 15'47 Or. Expr. Cnrtici I€t ~i. alte n.u:n:J.ex-e alese din. boga'tul ppogx-ax:n.. OI 
14'08 mot. pers. Otlaca ]628 motor t;ermei E€t Jof, Sâmbătă Duminică şi sărbători MATINEE la ora 4 d. m. l::J3 
15'07 Orienl Expres Curhei-Paris 16'36 pers. Temş lL'I.It. :;; 
15'50 mot. pers.lradea-M, (inl.) 1908 mot. pers. Otl/'lC8 ~ . ~ 

g~ ~igu~~c~t2k~~~: 2~~.~~ :~!·er;'~~:~ea:~~~iin~.~ iQm§!mmmmm2mmmmm!§!m2m!mm2!2mmm~mi$ 
1~22 P~& Bmd 20~5 pUL L6k6sh'~ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
18'00 mot. ptrs. Pecica 21'22 p"TS. Brad !~...&2' """.. -"." , -...- '"" "'"- ... .#, . ~"·~,*:.a.·;~,,';;(ii:IWiir.iif!ij.?e-.;i&liiFSW"';i"Îiifi.!.o';'~:.,,i..;;lli:~.J 
19.09 m,ac.Oura-Honţi. 21-27 p~rs. Timişoara ~~~~~~~~~pt~~~~ 
19'30 pers. Timişoara 21'40 mixt COiDl.·Băn. fratl-t- ItIeuman 
21'50 pers. Teiuş ~j_~~ ~~;:i. ~!~~ci Arllitact Blex3Rdru Graf • 1 . 

flntreprenor intreprinde totlelul de =1 moară cu aburi, fa~ 1: 
construcţii noi şi repăI i de căşi şi m .: briCI de st!Îrl şi 112: 
dependinţe, Bpaducte, canalizări etc. I Al = dro=uii t..... 
:: cu preturi modeste :: ~1 ": j ~: 

i4-.... J923. 

Publicaţiune de licitatie minuendă. 

dr.eptCdOe~~~l~~~~j~.C~~~tiU~e ~Ci?!ţi~u~~b!i~~ ~iiidJ Sira ioan Chlvî" 12. I~' SO' r.IR~tatQ Anon Ind Ar'ad 
mmuenda la }6 Iulie 1923, ora 5 IJ'. m. ].j , il li O • Iii , • 
localul consilierului economic (Primăria, etoj I ~~~~<1(~4~~~~J;te~~ 
1, uşa 104} ptntru furnizarea I:Ilor600vagoan-: ~-~~~~~~~~ .. ~~ ...-:,&& &3 _&UlldL llit __ 

lemne de foc necesare Uzine lor comuna:e 
oraşului Arad. --"-'~m!~~A~~Am&)!r.r~-,!;j Â"AA."ÂA.Â..~"'.Â."'Â"'."''' E.:onditiuni: Lemneie de foc ce sunt a-se ~~-- _.- -- -- -- -~-
furniz-t, trebue să fie de dasa l,a, us:ată, pe 
lllngă o greutate de 10.000 k'gr. trebue să 
cuprinde 22 m;. 

_ Pretul de unitAte trebue PJOpus pentru 
lemne de foc de asHel de calitate şi cantitate. 

Vagollnele necesare la fumizare le-vă 
pune la dispoziţia furnizofuJui oraşul Arad 
prin €FR. 

t:olldiţitmi1e de p[aU: Plata după furni~ 
zare să va fa:e in 15 zlle. 

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

• ~: "Palerme Fiorisfella" ::. 
Klgr.-ul 11'50 Lei. Piatră vânătă 
de calitate garantată 98-99 0/0\ 
:: la firma :: Oferentul e5te dahr a dep:.IOe pentru 

garantarea ofertei sale 5% din suma ofertei DUm-llr-lu 
în numerar sau alte efecte ofereotul· respil1s, 
o să orimească suma depusă imediat. IInastasiu 

Ucitatia se va tinf!8 conform. Art. 77-84 Irad. Buley. Regele Ferdinand 1. No. 11. 
din legea asupra contabilităţei. 

Arad, din şedinţa cOtJsiliului economic al 
oraşului cu drept de municipiu. tinută la 25 
lume 1923. 

Comisfunea economică. 

Industria I exlUă Iridaaa 
:: Societate Inani ... S. 1. ;1 fllaturl lIe bumbac = 

• ~ Tesetorie de bumbac = • =1 Ilbilar.:! Yopdtorie = 
.. .. 

ADRESA TELEGRAFICA: TE X T I L A. RAD. 
'el.... 158. 'elefol 751. .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 5 Fabrica de Impletiturl $1 Iri- : 
5... colage din Irad S. A. : 
: CAPITAL SOCIAL: 15,000.000 LeI. : 

: Lucrează in cele mal moderne culori toate arU- : 
• rolele de tricotaj, ca: Artic91e de sport din lână -
: şi mAtasli, Articole de fan taste, Cravate, Ciorapi, : 
.;: Broboade ,1 TAteIInă de primă calitate. :: III _ N 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ 

Vărăria din Vala de jos 
livrează var pentm re vânzare şi 
clădit, numai în canUtăti mari. Va
ruJ e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

WILHELM "B. KLEIN 
exploator da pădure, Arad. II 

" Tllefon 3-22. 
............................ 

S, A, Forestiera din Lomaş I 
Irad. Bul. Regele Ferdinand No. (22) ,. I 

Cea mai mare Jntreprlndf!re fores- I 
• 

t1eră din ROJBănfa, atiit lemne esente 
, . t&rJ, cât ,. esente moi. Ferestraie 

j
' Cii aburi în Galnsi- Feresfrăn, Sata- I 

mare-}'erestrăll şi Homorod-Collalm. 

Exploalărl de pă.ri in foate regiun ile a 
:: Transilvaniei. :: S .................................... 

Cetiţi şi, răspândiţt darul "TIUBlIJ..YA. 

ARADDLFI!" 

" 

"ARAOANA" 
soc. comercială şi Industrială pe actiuni 
Arad, Bul. ReD- Ferdinand 1. No; 24 

, in. case proprii. 

No. Telef.n 304. No, Telefon 304. 

Capital soc. depUn vărsat l1500,OOO 
t $ li 

.. = ws •• 1 • • 

Se ocupă cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. - Are în 
permanentă în depozitele proprii 
colooiale, textile, spirt şi spirtuoase 
MA Di .., ..... 

• 
PrImeşte depuneri spre froc
tlficare, :: IcordA Imprumu

lurl pe mărfuri In gal. 
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