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ARAD, Sâmbătă 1.6 Iunie 1923.

Anul f.

1i

• 300 lei

Pe jum, an.

85 Lei

Lunar . •

30 lei
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rl una ra UUI

160 Lei

Pe 3 luni
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s'a,
noi ea
t ru un monumen t
El. care Ilo-a ·cunoscut obida şi sy;1r('{)tP·en
CI· lirilc sllh dominaţia. nwghiarh. privi În
mlnescu Iau].
1Ul M. E·
i curând de ve .soclu-i elin Clllj, gpllrraţiilc
Serbările Soc. Academice
"România:
Hom[lIlioi noni. Homtmiei în:5p,tate do
....
I
] una". I
şi de lumiJlrl. nilvulind din !'lat,:::-1r
Şi

silllţit Jntre

a:nasă....

lui· J\Ollnânc...l:'că şi eu str~lbune gllOr1i de nea.m,
î.l1alţatclJre locuri dc pch;uinaj national. cuib
dc suflet r.c1T11âncsc. Eram cât pe aci să izbutesc<
A ÎJli.:Cj}ut s,\ prindă UTRrg-OMe pentru nOi şi PCl1~
tru acest uitat oolt de ~ară.

\,:\1

Y<.l

I

mllneH,

Dar trecem chiar pe sub unbra ))om:poasei

clădi,riai Administmţiei financj1are 'unde cu

eu

o 0cazie 'oe'USoCiln că .,eS'lc strict oprirt'· numai ştiu
ce lucru pe etlre dc atâtl~a ori ,autJorităţjlc legă~

Azi (lG ltmip) şi rnâll8 vor <LY(lJ(l luc in

eu.suţe albe şi priptpl10ase spre oraşul îllCrl
'ltl"1
S"" In rtl'
C"I"
":'ll':'\f''''P
CluJ' _ ca.})italn. culturală 1Il"SUZ a 1 n'lI(gIt,
. ()'1' :1
'\
." I :e,e ( .,:-'v
.1. ),'.lr'('.111 oraQldlli
"(
.
.
a Anlnalului Tomtmpsc grandioase ser- , ŞI ... Jl]('r.:...
..'
.
hări orgaIli7Jatc de Societatea aca.demică
a prIn. ~'u OCllll I'N'I ..• de.p~rt(> .. _ P(>S'~('1
.,Homfmia. .Tl~tlă" (~i!l Yi.l'l:<l.• p.ell iT lI. s.po- r'c;~ '(,';~~'l a~l :~~lnt'~'at (',i1 1:.1Ul,l'i:rt? :~u l.nlze~·l~
rirea iondultn ·de:st.mat, ndliCărJl unUI mo- f 1,(.)1 .t.Jandd,' 1tl ,Şi ]l!:.l:l1d .I( f';tm .~l18Ş ~E'.
1
j.
1 t)
) t 1·\ ClUJ' m'lrelui poet ~i c.rând',itor f m.C'~. "(1 pnn ('um l~l ar IIr ,:lran11 n rnal1l

scsc pentru publicul "mi~l(}r" ce ,administrează,
Im:l de oprit. PrÎvir::a nDastră se fixă deodaU
s,l'\':,riată J)'e fNTl'!ul cJ;ldirii În <care. Se strecoară
banii tru<lei româneşti şi unde îi duc au drag
acei Clari au drag:oste de neam: O emblemi't de

I .\
!

lllll11 tIi,

tarii străină,

•••

.':1 ~,tă'Pânirii

o-dio·as.e de eri se Iăfăi'l

Înc<ldrată

·f!-<.!
·1.,;,'··., \"1 , . h"
. I ('1
care a fost ~f1hall hn1I1lPSC'll. unul dmke j ~()Pl. ,l~ Il 1Il ŞC? I.~ '0(' 1 Şi noUl a p . uînt.rmoiptnrlliarel(>i societăţi, 0<11'0 de.ce-I ]lllUl, Aa.l~v Cl;1J ullll 11:Hl,. em:e alre (,~lf'rna:
nii de·arftncllll, a fost, cuibul SIl'fletp:'ic nI : TN1. sfantasa :'J'c,,:,uw:l:dm 01 o~me~lI ~on~
studC'nţilor români duşi la. cart.o în eapi- I p~J:tnl yre!11U.nlt'\ n0111 rll'C~8nton hlanz~
",l.,., '\ ~.trl·e·l·
I ŞI mţelf'pţl .11 oraş01fYr nrdelcne nndo nOI
tb

În ·frilla triungu'adt de peirotjlspidu.
De asupra ecrClcna eea lHl!P'odohitoare de oapete

(,.

ue

înoovo~a!ă.

,hahSihl1rgi, având faimoosa cruc.e

Si ~Me piata largă în <la re forfot€la lumea şi spre

1!~'I'lUI M.uresu:uÎ unde orhestra militară Întona

mar~uri româneş,tî, ÎlIficrb<Îtntând Sângele' şi pit'n H • us, ..
I
,
eurând în $lufk1 nă,dejdi maTi,.- două figuri de
nI . 1 1
t
('1 . 1 . 1
'1
.
nam aYllf, III t.]'CC1.Jt. dr-cat, ]udp.ratol'u Yl- , ll':1 cluhi8S f;'Ust ar:tilti-c 'd'cartă ht'ralli:că tineau
\, u,lu ce] vas az},
.. U)t.\ .IZ, JanZllp .noa- .[ tr0_.0l.p, cazarnw Wlmâncle R,i 't,pmniţi .oa r b0.
J.,
t t
t t
t ~
I în m;1;:-Jă g-Jorioasle şi mândre două go,a·rne vesti.
BvI'e, ~are aowpos .eşo s ,ana. CQlH's l'a. a7tt't("
. .se
, . • ! toare de biruinţi: Biruint(,~le mo'rtilor.
gn:lsivă, a lui ',\[;ttpi Con:in. Ya adăpost:i - ......,
,
Ţkcam ,am<Înd!Qj.
Ruşin.ea nenăJ1'ă!dea. Inîn {}llrând - prin r;;rri!eluint01e [w('stei soDin documentele vremii.
.11 di):;n-arca mocm-ea în t:oi şi ne SUKnrma vorbele.
ci (ltrlţi şi-x1. t.uturor HomllIliloJ' de b1ne , Tn Ol'<l$lll românesc de PC fatada sobră a
monmncntnl lui Emin0sc-n _ mOn1..1m0]1- I
Suntem în Ungaria? clihlirii pub!'i.:e sfidâmd trec ă tar ii, emblema I1Cbirujttă. de V:ieme ne biruise mândria.
.
tu1 uriaşllilli rovoltat. şi totl1Ş împiicat. cu
[. .; ~..
a C."'"
a . . "cv
Vorl~l's'em
·,'III··ar
CII 11!Î".!~ dl·'.tlt·rc aeel'·~
ne C'c tpebue e-a să mai Stcl1 ac.o1o? Cui din~
viat.a, cairo a răscolit, până 'n ultimele-i 1 l1iti de dinc.olo, nu de mu1i Se, gă-sesc pfi.ntnenoi.
, . . Sil.fI ('t,1]Iromanesc
A
. Cupr:l l1$ de !101sla1g-ia vietii, tr[lit~i În mediuA und;! 1rc ai noştTl îi place aşa ml~lt şi îl în"cântă acest
ac1,lnCln1l
...
v

•

I

A

A

• •

v

..

•

,w•• ,•..,

It

Va trona pc-un so-clu în piaţa Clujului
statua aceluia car(' a cunoscut. Ardealul
aşa de bine şi ·cnrc l'a illhit. ma;i mult, ~lo
n

t'

ca, OrIcaT"e a

It 1 C
,11.

'1

"OpI

v

A

~

t \.

mca, a eUlr('{')'(l.

AT'deall11. i-a cunos.cut O1:aşelo şi salo
TIl~i prCI-n,lS de t.oate sufletul...

şi

f,

1

U\10-1 plMria 93. m~i S'trimtă, a copihlrici ,şi a tuifllrOr amintiftllOr tlr'<1~. în o'chii lui c/etiam wn fel
de sting-herire cu ca're se pPmba pe trotu.arul
.. COrs"Hl;!lui" nGSltruşi se simtea străin Îlltro atâtd3 fir\ll1e scrjse într'o r-o-mâ-tJcască pocită şi
dlfl'J'I" ':::1.1 ,atâta t~xt 'câ, nCJijJ<lrat Pft:sz'fie cutare
orJ.o110ntă, M,li.'urat Şi rCR'tementar nUil1T;î' atât.
Incercam să-i î'lIvÎng dorul după M(}ld{l\~a

EE&&

Coşbuc.

Discurs de receplie rostit de dl Octavian
şedinta "Academiei Române"
30 Mai 1923, -

Ooga în

(CoottinUR1'O).
Poettl:l ţhl"'Î.wa "făd tintă", zice el, ldarţinta
era lIlrive.lio}t.e!a J'rusruş, o tSt.rălulI1ift-ă a;pot~07,,1..
Ast,fd JHl o dawilat.urră 19lrgă cintecul nat.mei
00 rmplete.ş·t-e rflk'mnăt.or. Pelil;'jaâc; iooanlO răsIBţe,
Idooalii ~inti.me se î:nşiTă ·într'un ea;leildOl'lCO"p :pitora"1C şi o.plicrut. A!pr.-1Il1i.0rea ,dintre am şi mltură
(ii falCe să .se oonJu,n,de, n~iJl\mile €li ~ personifică şi ~au îllrfălţişăJri de fij'nţe fl\1'!\t]oe,e, calid.e, sănă
toase, 1"1U1ffiOOe, oomuniooti:ve. Seara e o tthtă, soarele flruc!Î'11, vâ.nlttl holOOi IŞIir.et, vara !femee rolm..'ltă, Pra·hova Îecionă nă:vaI,n.ieă. Toat('~",;,i YOI"'

-ba"IC,

;,.e

<agi t.ă, se

hârion~.9C,î,şisrp-n..n 1pă.'1·1ll1,
îşi
lor. Din lCârud in câl1lrl f:îşi} de în·

strigă d'Ulrerea
. tnneN'Ir. efJJn [pe cwm;pul !phn d.e so:are, orI7.on tul
se întull'ocă, noguI'lîle se întret.ae ,bMliSC, -nllrtun.ile
îooueră şi gri:ndinaaEn1Tă lOY<'Şt:e 'pămÎi.ntnl
din crure ţaşne;;>!Cmugete î'nfriJ('~ate ... Orehestra
'Unui vifor în <CddI"ll • .sbl1\C'inmnl llTiaş al .airlfm(~uriloI', stâncile llare se d~pi('.ă, 'an1ar -cu o Ţlllf,ere

w

(>lomr~nt,ară

zngrHrvitc lpla'StlÎlcşi lrup'1~!1311' (13 in C'alr.
tca Fa'0orii, toate Slllplllse ll'nei yeşni-ce şi cbti,1w;1litB I'otiri il} {Iare ,~~5tri, 1)11âIlţtE'lr~i, gorÎ. ;[>t51e, pnr·
c"rl cl1l1pfi () taini('a 'porlmei!. ~flQ l'-n~, ~~i1~i ...

-

Ţrl<ce;nn şi ·::imţc·am

al211m cu p·rieuelllll meu.

Cum

mă ~imţc.ClJm străin

viata

curată',
şi

treclLt eri

în taTa mea.

t,

v.

22l2!±

Gheorghe
-

martor al Rohj()i?

Mă COCCris,6 aceiaşi Ilostah~ie d l~pă
românească pe la is.vorul 'căreita .am
a-şi Î~ vrt:t din nou să plec.

La

DUnl

nc'":"!!

Sunt toate câlr

SUllt

gl'j fie .....

Şi ...

- Tu. laudii me·I'f'1(.
Svf7pfr,zlC T),nnn·IJf. ..•

T'n :al(l~til h()ră llMÎiI'li,'ita a na.tl1rii Se< înţtiwue
(){lmeni cu o'Chii limpe'bj, ghNn-eti. ('lwiill'C'i.rşi,
iubitori .d.e snoa....e, (,ul0Crn,iJ('j, riilhdu ri i, ştintotli
de 'dreptll'l lor şi turhaţi ('a ma:rea îm'Îfcrr1 ută cân:d
n€'ldre.pt~'jjtoo: le~a 1Hl11)lnt paharul. Sll'nttiî.r:rnii
no.o;.tr,i pe lC..ari Oyşbu('~ 60Iul lor l1i-i ~ roat-ă lî;ntr'o
hmgă şi TItI[",iatii aipologie.
Ei vin .Jda IDnmeă
scann hălLlirui,eÎilwl -eul"f'le .scârţăe .şi f,llfmnl ese
~Jon() din cămi.n, ei iuh~('., (\i dmt.ă, ei !le bat,
00 dUlC Ja r3zb01i şi 'lilOI' fă,.:>ânO trei ctuci, nlllr j>e~
,st.e oaf:ele lor ('II"e.şte iarba vl''l,d-o {'a Q Ibi·n(.1C'lliVântare de 6UB. E o op:lind~ senină a ;::'l~f1et.lllui del<a
ţară i'n 3K'IOOtIJ IStrofe vjoai,.. pe {'ruTe eri ti-oii
le
vor 'drrumui, vor <o'os('ifra. ,d·ill elte o erotieă 'lli(.Pl1l\ară cu t.0Ia tă ţta;mr.~ ci ,de silln<tire, vor oC'ânt.1iJri
şi

mă-eRtl'ia al<,ăt.n!iidhr

f.en.e

ţ.1i:răn,a;.t.i pil.nă

oriee delia J)ovestirile srn+nla eVDCărilc arhai,c.e ale. tr-e-

{Jnt'lllni istmÎc, 'toatc în {'ea mai româ:n()a·~e.:,l lianbă şi C11 o partl(':)]1aril por~odie, cu o ~tru,et'llră
'OoeYElfl'l dmd t1l'rnată în hUJ11z. i('ând ~f!a'Vă ....a~lin
·dan;'!ăt c1r[lclopot în {'pasul mo~ti'i, cin/d 11I~oară şi
fină <,,'1 1111 'pit'n rat de f1uCT 11ăd.oresc ·în IP:wea
ntrl(wmită a unei l)ihluri. (r{'{1i11iCi(~", ~Î l1.eîn·dl'~)V'
(r,l,t {'â.ntiil'et aJ l-'l1tull1i. C'l i'mhl'aK'ă Imlina.În ohioCeiUl',ilc ţi în g'1'uiul lui, 5C.ene ,smnloo di~ neglH'l:l
vOf]c1ll'ilol', file de ('l'o.ni{'i şi -pagini {de i,:t.()Tic,
pr:etUti.lllc1(,!11î ('11 () rară illtuiţi('do art.l>:t. fiiei'illlfl
",ii yorlx\nL"('i'[ Sinf1etnl 'llf.:<-trn,fj-e ('ă ll1lCaleeă Şte
fnl1~tă V{l!(lă, fie C"~t drob ~Iu$-f'li'm Relo l':Initnl
trimit0 alr!e .aoa&1 la ai "iij. 'jb1 mut, C'hi:1'r şi
eroi.i Jin ba"-ll1C SP: im1)radi'. tl1dn0şt(', În1,{'.lop-

C'inn€,[l Jur e

it

t,Ui:ll' l1astl'{,!lJ:ă

pOpOl'll:lnl, pânil şi

l'ât'\1,11 nI :moJ'-

.fol1luc-1e '(,()llsn:erateclin "cch i'nH".

Fnl;:>:or 'lTI01!T(', e 'Plâu,s -şi îugT-opat ţă.răne~te:

pc; piept. colac de grâu de-un an,

,;ii 'n loc de galbe7! bnzdugan
Fii.clii. de cearii ti-au

făcut.

'n drerrpta cea fără fl'mtd,

8i

'71.

mr77!a
Ţi-au.

CUN>. poarfă

smd<.
pus un ban.

(iu fiir7ioara pe-tmde t1'pd
Dai zare negrplor poteci
noaptea largului PU.'lt1:U,
T(f·r llr1:111l-i t'amă peste râu,
MI',·indp. ai co7ac de grâu,
PeHLn drum de. 't'('.Ci.

'n

.
,

Nu e nlei o mil'.are eă ul'Imrurind ~tfel 11'n
papor în toat-f\ C"lirările l'll\i, alo i ...a. dmlf"1g'at t.aine
11lIdîlllC'i ~i ~ prin.Il pe alocnri a,drwurnti ,mari din
liJl."iî~i fiinţa lui, dîmdn·me p(X'Zi~ rezuma.<t.jve enan
c Doi11a, o <'ilntwl'e .a c.ântari101' 'lloa'!'\tre de: t.ot{loaunlfl,
Viaţa în a:oost. timp, ca o })IE\rfiJă 'llJl'Sit.(llfLl"e
,din haj:wl.€-le ]jui, d-a luat ŢI{) rând mă:cÎnişul Ell1Cl"'giilor zilniC€. Coo,b1l'c s"a risipit înainte. ~fttl1ca lui literară tllill1ulto3Să lJa î'1lcoput a urm-at. într'o C".Qutinuitat.e neîntl'OTllpta. A tradns ,,~>lene.
ida~"
-l'a fltlins fluYLlll larg ,a\l lui Hooner, ou·
splenJorilCl lni întins.e.. 1'1.' seris "Povost.ea u11ei
COrC>rrue de oţel" şi "Războiul n08t·1'U pentrll 1H~'"
n tii rniliT'("" tâhmit rpe rnt.eleSlll tut.UIMI', SpiTirr 'mi ...
Iit·;rnt fi îniClJput să--şi propage credinţ.ele la , revi.:;t.. , pe ('I:lrD te·a 1'f d"wtat alWtmri cu altii. l,itemtul'ă Ţ)'0 atnnei aparea (''fi lma.postDlat. Scriitorn 1 {':r{l(lra 111 111 iiS] unea lui ,de T('l)]'~f'l.ZRn tat a'loo
,ti 1111ni 1W:1<TI1. el ~e iTea ',PE' :Jl'Pll:l frle hlptil rle
1

,

il"

-q
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"TRIBUNA ARADULUI"

Eyenimentele din Bulgaria.

.

- Agrarienii au izolat Sofia.

lJlll1cff a 'cNat partidul agra;nn, Este un siPirit de
revolllţionar

.

BELGRAD, - In cercurile !)(JJitice ill~(}s.'I,lVC
s'a râs;pâ11dit $tîrca că ITu,pel€ partidul1li Siamboliisky a izolat compiJect Sefj,a a~ că 'Oapjtakt
BulgtariCi Lupt1i cu g!iave dificuHăti al~mentare.
Guvefllltlil a adlls la cllrn.ştinţ[t l}Opu l a(iei să 'Crute
Pe :cât e proş;ibr1 aHmcntcle. De alta parte ,tj1)legramde sosite din Sofia atlllntrt linişte ,d ClPili·n a.
Principele Ciril

'~Jl1·e. Sofin?

Pl~AGA. - După uncle stiri prinidpc~e Ciril
fiul fo~tuhli taI' .ferdinlJnd ar fi plecat svre Sofi'a.
Se s-pune că dacă situaţia vn fi favorab~!ă şi dacă
priti~iflde Ciril1 ÎI .va ~chema, fostu'l tar ferdi11'and

va 1';',·:c..1

şi

01 în Bul}l;'G3,ria.

o 1!ottl

(t

Miee.i Allt(ude?

In urma nCknlll~t1mirii J,ug()~l.avici, Se afirmă
că s'ar pute~

IJil'Ooduce chiar o notă a (Mi~ci Antanto ;:·:!tl"e guvernul blllgar..
Fireste că În aCel't caz, oricât de binevenită
ar fi miş(,~1rea din Bukaria PClltru aC~lllalul regim Jda noi. Româl1ia va trece de Parte:a JUgOslaYlei,
.
A':Hm

însă. dtă V"n~me s.itllatilm1ea nu
două ţări în conflict,

scn;l uecât pe oele

intcrc.-

Ram.î.-

.nja \'a sta neutră.
Opinl:::t R" c nerală îns~l printp,"" dfi)lnm'~tii a1ia ti e."te că !!;llVC1'llU I buJ.gIJ l' ar trehlli să-şi preKizeziţ cât mai curând si amă,nl1,ntit !punctul de
'vedere în politica externă Si în special f<lţă cje rew::'ldkflri!C jUR".o si ave.
'1tfÎl'ila{f'a agl'ariellilor ,în .~frf"inrifafe.

r)"n sursă particuklril a~' :im că $!llvcrnnl
Tzanwff ar Îi ceru't extrad1etrca lui Raicn Dm~c.ae
lOif 11linistru bulgar 1,:a Pralta si a lUi Tcodoroff,
Vrim1l1 dCleg-at a.g-rarlan la Lalls.:tll1lC. PC' care l-a
destituit. 'Arnhii sunt vainici partiza.ni ai lui
Stamho 1·iîsky.

Guvernul bll'!mr se teme de 13ctiunea .acestor
ue seamăd~l1 s.tr~iîT'}l!atc, precum şi de
li0;';ih'Htatea ~Ca ,ci să Sle stre-eoare pe ascuns 3n
Buh:;-ariiZl unde ar ţncep~ o reorl~anizare a verzilor.
Raicu Dasca:loTI a anărut în socnă încă deJa
timpul I'iCvo}uFei di,n 1918, când a condus trupele
verzi contra Sofiei. El a fost re~ins atunci de
scolile miliin re• .ofiterii de rez;er'vă Şi' germani,
A fost ministru de intcfl1t1: În cabi,n'etul S!lamholiiskv, a-poj de mll11că Si comert. preCl1m şi prO!cLl'rOr 'gencl'al în proce:su~ foştilor ministri.
In l11nssele tărăneş.ti, Dascaaofi 9C bucură de
l\n mare renume de ofga'llizator.
1
l,mpreună cu Stambolijs.'kv. Cojoofl·l1eff şi EaagX<""i deni

În[lscut, vioill şi in110ligenf.
Numior0u hIj ca mini$tnl
plenipotentictr 10
Prag~l, SIt:: datoreşte. evetlLmontuluado1a KinstclldU, Da<lcaln;fi a fâC1:t llJni\'ertitatclJ În 02rmania

S'ÎT11hiită.

I

Fabricatele R. M.

~.

16 Iunie 192,1.

speculate.

A fos.t deajuns S\lOfliUI ca vJbric~~lc RMS.
îŞi Vor uraa Pretul şi cei m'ai muHi debitanti ai

'
Ni'i.lScut d"n t;\r3ni: la BCl1la Cercov, Da'S'.,;,aloff
este o forţă rela1 ă. de 03 re at:tualul gt1I\~C'm se

in Arad au şi "Drins momentuJ
pentru a ~pecllia s\IMJi'iCiunea Cel!IU! mai lim[stit
contrjbw:lbil: fum ă1 o r tii.

•

Asa de eXClm[p'lu în z:!uoa de Mercuri 14 IUinie
a. c. toate mfturNe aTlU'mitelor debite au: fDst
CO~1111)1'ci~t S':{JiIib~ dJe către debitaollVi şi la cerinta
I1'';TI-orOci'lu·lui cDntr rbtl aMI i-se răL"puv..dea: ,.nu
"vam", Si.ng'uri'le dobite - ~Pre cinstea cel-or caft)
le WTlduc - ,si care oau glisit nwmenos lucru a
mistif!c,a dc»[niteledj:n aJun au flost dauă Şi a~
nume: debitul din bt!~lo"\'Jrdu-l Regina Maria şituat între Cofcncaua "Dacia." si li()n'~ol Cctnrarl şi
dcbjtlll CU 11'00:',cut 3uh nt~m~'.le
ue ,,0 I~ t 10 !?: o nU

şi ClS'e dodor în fi'nante.

tome. Se crede că Dasoa,JoTI urzeşte ceva.

PRAGA. - M i niSl1.'l111! B~llgnrici la Pr1a~a d.
Daska-lnff a făcurt: zjlaristi~or ur!mătoare'e dectaratii: LoV!itura· de stat de-ta Sofia ostlC ()pera ex~
regelUi FI~rdinand şia Dfi~eri:l{)r de re2.crvă maced,o,ncni in SCOl) de a rCttabili În Bulgaria regimIII lui Ferdi,nand. Ol1'vertnu'l legitim al lui StamboW'~ky "'a ieSi învingător din acetastă l'lllJ)tă, el
Va bInea şi Înfomet.a c:a.pi;tac\a. Ţoti re1>rezcnt.antii
d;Ţ1i!,r:n~hqct ai. Bu!gnriic;, atară de leg-atiunca din
Viena, s'au dccJ.arat s.o]jehlfi '2U g"tlvcrt'.ul lQli Stam
bG1iL~ky si g1ata a ~I"~ coll1inrm3
instr1lcthll1ilor
s.all~' Stbltlholii~iky cu statul său m1juf ~e afli'! Între Sdia si Fi1ilY)<l)r;1c:l ~st:~F)'t;îlld întăriri din În1
e

prejnr'imL Guvernul ac'uo\ ocupă

CIl

artilerie de-

f~lellri1c ,:>i în~'ilnmi1(' (:'1'i domină drl1mllril~ delJ.
1"iJiP01)f)l C, Kl1istc~lc1ii şi nunăre, Rrizhoiiu-l civil n.
îne(',put. Pcnt'1'1! r'jt:l1nCn
11l!1~1ril dina'<;;tia Ko-

burg este IkhidoEt pcntr'l t()tdcap~11.1, ca nu
Pi):~ te rf~mAI'!~ )'1:,' tronul Bll!s!;a riei.
-

Bulgol'if1

1.'(1

fi

1tl1i

drclamtă rCJ!nblică?

BUCUI~t:ŞTI. ' - După stirile' aduse dtl' zia-

numHl~lnr pnodu~e

al
va

sn

fit
eo

SE
ti..;
şi

D1

o

fi

din h~a cafendc.i oră~leneşti.

Ar

In timp ce .pcnLrn accs<te două debitej ,am gă
sit cuvilllte bune, pentru dCbitu,ldin strada general nerth,~lDt No. 2 nu putom avea decât c,:;vintcle Ctlre ar înfiera pâ,nă la sânge, specula murd.ară
a c.o·ndt1d!tor'l11u~ acestni dlrihit care sfruntând ultimn r{jl11ă~ită de bun simţ, a ue51golit imcns.cle
rafturi de. f<lhr~;atclc RMS. ş-: care au fost vJ.:;;ute
deo.:atrc t.:,ollslumatorii o,bhnuiti În ait1l111~ tlB"ăhui
tel dcc.izilln i a m:llistcl'ullli re <:;pcUiv. O anchetă
<~ rczortlliui resmcc\iv din IccaHitate S~ilr impune

(O

Ba
g-rr.

dlt
Yit
rai

mr

rul "Aurora", I\aiou Dasca1i}tf, minLsirul plcnliPotenHar a,( Bulg-ariei la Pe3.ga a dcdarat cii adc:pel
vilratu! KUvcrn bulg"ar se afl<l la Pr1dKa şi î!l tim- nH1tljtHltli debit ~l ave.m COtlvÎIH(Crea cii f.J.brioa~
pul <:01 ma i allrn!l,i,] t aCi<JSlt g-llverll va prOcla'lna re- L,le dopilc V,OI' cşi 10 i\~cată,
Imb1ica hnlgrară, A::cst i1:11\'crn fa>.:e CUnos.cut tl1UN CONSUMATOR.
tllror Kllvernclor europcne, d în c,urând a:::-rarie.,t.;.Ili·__'~,......"."_...r_wllll..
.-. ._!IJ'Il;J......
WI... , 11 C
ni'i \'Or lua ·pll~Cre:l· Tot rnh'llll intcrvic\v dat ••:RIl.....,_Itt._,,·lIIIs....II'lI..._lIIIfJlilC.III-_ _..
1
ba
.ziaru ui· "Aurora", Ohoif, fost ministru al auicuitur i ], r{!fug-iat l,a Bucureşti, a dca1arat 'că l1iidăj
dll~l~ste crl nU pclste mult se va întoarce în patria
sa şi îŞi \~a relua portofo\iul mjnistcri;1l. G1lvernl1l
român i-a fixat dhq Obofi da 10;: d1e reşcdj'nţ,î 0Cunoscutul pictor B. Bala din loca1î~',lte fiind
ra~111 Târgn-Jill. Dacă nu va primi 'să locuia~c;;
înviJ'at. ido mall,de 'Pl'O'Iwictar IOSf."f W~:i:8.z din
acolo. dsa va trebui să p;Î.r~i.scască terit-ornl tării. Pîl'lU(~ota pentru a-ş IcLa 'părerea nlmpra U1u1i yoe111.
D. Oboff 'a eCrllt un termen de două zile
p,cntru a Hlerroe la Constanta unde are rude del:=t i t.nhlou de ,pictuxă, pccure pl'<1prict:uul îl arc
7oă.
cari vrea s;i ceară ba ni.
'După alte .stiri Oboff I mostel1;jl'Q ldE-Ia .pă rin,ţi şi Ides;pl'e ..~:ca.re i:;.§'8 spuvrea s:i mCf;]r~ă la Viena. .
j :no,: că ,ar (ide 'maro \1[1.10;11'8, ntlJmitul pictor Ti; , av
_ _ _i....
--"•. .
.....
- ""Z!ll1llllIlill'...
..,'IitII
. . . . .' ......'IIII%I!II'_""·...t...4..
Â~,._
1 \l'l1ma unor Imilln~ioa,~e ('C'J't(>.,t.ări fi. stabi.1it di.
de
D~limitarea
!lIillbloul în (',hest.illno
fi fost lucIiat,pl'in anll 1 ~,1:~
I lGOO-lG40 '';li Icli a{'eastă 11lcl'~ne r(1prezintă mei
II tr.da lui Gk.IV'unni Bdli~li, ;f'.t:llSt ilisci.ţKll al
lui
81
ar
BUCUREŞTL - Comisi,a aliată pentru fixa' I Tizian. Tamlmll roprc>xint.ă "U('i,der('fl, edpi.ilnr.de ,....
rca dof"lliiivă a frnnlicrci'rom;ln-o-Ju,g;oslave îsi 'eătl'o Irod" şi v,uloan'C1a lrui Far fi ba:'\lată la ]X"Ste
ÎIICe!l=lC activit:ate,a la shlrşii111 Sf!fi1'tămânji. Rom;l1G,OOO.000 l-ei . ..:.- nEr.
sin
riia şi JlJ,goslavia şi-au schimbat dcleg:atii cari an
/
ha
f<lcut }.larte din ace.a.stă comiSie.
; lui

;f,Descoperirea unui tablou
de mare valoare

. . . . .'.,........
. _

frontierei
...
.
1
romano--1ugos ave.

lT

<'âw Mi o Imarc Iproblemii rpr,Eţ)C,ulpia rmulţi,m(1a,
~aoo a săt{"lanulni ~le5('onrrntrat.. O d(!pli.llă ('.flnnUlmai un 110et al idilel"r df'la tara. I.iteuhll'!l .a I
l'>leia,da CaragiaIe-Dolruvrrun·cea-Vlahaţă, oehSl1ă - ştiinta a pr.opl'ici valori îi ,ridic-a frl1'ntea şi vor- întreagă de ,altfel şi-a dat tribuluI oi ~).tlntrn Î'n- Va
rntă Ţlr('a r1e ",l'eme dintre noi, lnt.r'o nobilă ro- ba lnise tle",fă,{'ea -in fraz(~ ~lrte, I'f\II8Zi, FoeTt- f5Ipt.ulcr·oa revcn'dieărilnr 'popubre, E 'lm 1'111e1'o- dir
lj,rlhuit.at.e ră"coloa. valuria>gitato în opI'nia pu. tentloas.<>. Ne \'o1"bt'a Id(,~>·{'i dlin Um!bl'!;L ,"Iatelor, s~lInt fenOmOTl. <,ulm Într'o VI'ome când I('.()w.'k}pţi,a Ali
blid, paflt,rân·d îns.ă pG wama 9Cris'nlui un l' os- diG ohilda ·101', do ŢX)litici.anii venali, de fm'bp.ropolitică dirigllitDu1'e din Român~a mod€Tllă, pă- 11Cl
Tloet Teli{!io~) menţ.inând toiJleaumu SCl'u!llUl'ole ()- {Boti 'Twburrl'l, de EluqlJ'€'ma droptate carEI ~e ruştealp- riî,;ind tpr·in:ei'PU1e d:Omocraţiei idrologilor .d·ela
n-esti t.ăţ.ei ~nti-stî~e şi 'Pre:stigi uI de atelier. Coş- tă a('olo jos, şi d.", gro:>.a\",a i 1l.r1e<'ată oi TI n l'ImiL
1 ~..t8 şi~a străllulitat pll,nctnl de gru,vitaţiwn(l l,a lcR"
hll{! ~ fr:lfmânta alătilll'i ,de ei. M,i-a fOf',t Imalt rude- .Mi-re părea aJtunci că ,elin 110!rptea 'i\l.~uprirei TIOQ- tJl'<lş,adind C'(l llltilll _~eop '111'0..11'('8. rcppdc prin; tor
wa f'ă-l vă,rl î"11 oa&a lLl.i Vlahuţă, lln:d,~~ î'u vocÎ11ă- stre sccnla're tâşnesc 'a\(".('f'ntel-e lui de Tevo~tă ca fH'iec 1TI'ijloa('c a unei hurghezii 1'0 lll!Î,n eşti, Î11- r
t,atea pâtlzi'lm lui Grlgor8."(.'u re rosteau jU1doc1\.ţ,i nişt-o pU1mna]o a:S('lJţite Mre ,~e înfig in 'cal'nc,
t,r'o vreme l'ftnfl i'n 'lOe",:I'ni",rnlJl vieţii .0.(\ cl'.tat ma,-1
~i se tîln~ripaup1I3.n~Hi, se în.crnci~at1> ~nJ{lul'î şi
Atl;,nci 'n(l mija pe di1Hlint.oa ()(~hilnI' H!teru,l ,de sele mt..şi f!J\,('al.l greutaWa lor, f\cfiiwrii f>\1 Ilr- i 'urc
se romenl,au t.oorii, fie că le rost.ca aml'fitrion111
foe din {'Iare 00 smulg',pan "firele Idt> tort l1 , şi doi- ti~tii nc~tri nu ~'!;1I11d(iSpă!l'ţitdoC ţăra.n şi rau tsta
'l~U :frllza llli ~nK'a.dl~1iă ,de meşter socotitor, fi~ ('tii
n,a lui, .o.oina nOll'!'>tră, ne Înfiora i,n cr~tet:
nnmat în toaf{l nenorocirile lui." In rdec'"eniile din i ehI
ln tll"O împletitură de fu]gol'(" Caragra1e işi as,
111'Jnă a1(' j,st.()lrÎei 1H:,a,;f,r(l C'ontiTIrporame, litcna· ( i
vârlea in fata noastră ".ervQ o:rbit(lla'1'e.Co~bll'c ou
Când ştii hm'duci in cod1'11
tu.ra şi lllrha s',an refngiat la ţară ,şi UrŢlroa.pc -sin-: r~
hnzellEl s1Il'ân,Se j·lldără1ni.c, în ochi !Cu o!'itrÎÎr1ucire '
Te prinzi cu ei fâ.rtat.
gurul lor suhj('iCt a fost. arest om alp.rumâ'l1lt,ului.:-a l
'Pătimflşe oare îi l'um:ima frl1'nt,ea largă ,de filoooi
1,1'-a,răţi, poter.i ascu·nse
E~t.e clle sig-ul' o IÎ:nrr1tă .il1'~tiîicaI'e pe se:umofL'
anrt:i<" vorlx-a ntr 'Şi ,apa~aJ.. Ne aJdllooa sno9.lve rEn
Pe stânci le a.şterni tu pat,
lor, faptl1l -că .mai trll'zi'-l eOllştiinti R (..b~k:lJSeă ~'a
dOat'Miile lui tl,ela ţară, din nomrmăratQlc rătăCâwl plin pidoru 'TI ,~cară
le-a verifiCiut unaniall in.tniţia şi eăin băt,a-i'a ta·.
eî.r" ·c.u t.renul cn ·rar<' plee.a fîlră ţhlt.ă, dtisooa
Tii 1'oilml '101' de fnî1L!
nurilol', în zilo de C1ll111Plit.ă rc.."trişt.e, l"o!Llita.t.ca:
inoet o (~h,ooti'1l'ne de filologie. Curând Însăs{') CllGriiZJi{ când prind ei puşca
,,'a. dr"'prin s a!şa elim au VHZllt-o OCf!i ('Iare mâml1:fml,da în tăeere, t.Qat.ă -figm9. i-se muia ,Îlnmel1an8ro(i plumbii dela, 1Jrâu:
inid ual 'penel, Il: ,d:Jită, ori 111lc()nd{~i) au el'OZl1,t :pet
col ie ~i {.'}j.dpo pe g-âTlldmi. Ahia dn'Ţ)ă miE1znl .no'!)1fir când Gel! e.~r, cu hohot
in tore-nt n \ r.Ilergi iIm popubin?. E:4cnu !lumai: tt t
ţii f'>8 .scntlllt-a de apatia h1i obi I?Il uită, cuvântul îi
Tu râzi. că.ci p7umhii moi
o cnnfimnare a -oul'a!Ctclillui profeti:c ve >care l'a r j{l
Cr.'l nwi pripit, oolţ.nJ gurei ii tri"sKto.ea Ide 1m tic
S'au dus dea.(fr('pt in pieptul
a;yut totln>(,alma o operă ,de artă, este tihzia rova-: . o
aEl'"'\'('S ,;-i o f',f1fol'f."-"'f·cnţii !'itr'il1lie ,i-foC ivca în '11\18puroatulni ciocoi.
nÎr(\ şi O'1'(1PlIllf>ll,ştcro ia ]{·gitimit.ăţii 'a:rtJiştilnr {in;
<pHele ar.r;nf'<c. Nil, al.\l11Ci ]111 mai era moo€lfltul
,llfil1rnllJ.:('H mariloJ' :~(1e\'ăl'lJri nlc neamwlni.
1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;_ _ _ _ _ _..:._ _ _ _ _:0.-_ _.....:...;..._ _ _ _ _ _ _ _...____
l'ef{'1'ffi1"l:1'I'
dC'la :?'fj'nlf'ter, cu timi-rlitatea ~tâuCoşhne n~a l'ăma~ Jllî.ni'Î Jla Pefârşitnl vieţii sale i
(Y~ tll'1n~).
1j 0-.

I

Q:-~~ .....~ ___ _, IIF

Industria de Piele din Hateg

...

"

-"

~

, 'Or"

produce piei de on-1e, capre şi v i r I in. toate C1..11orile p<"n.t"rl1'
~obUe gş.l.a.n.terii, ghe:te, papuci şi surt'uci de ph~l.· -mal de- 01':(
parte piei blanc

ca.ro"lalşin

în Tl.C"grn :şi color.n.t, cal ~upc.rio,fl.l".A

-

24Q

INFORMA ŢIVNI.
In tot timpul conr('()diulLti. rit
}Udctllilli şi ()!1aş.u'luÎ

Arad.

fi substituit de către d dr·

!-iubprofocta1

judeţului

pn',(c(',t
L Geor~escu,

Joc Germall.

nostnl.

•

_ Dum~illCGrt, 17 TunÎC', are loc în amfiteatrul IfundaţiuneiCarol din capitală,
eO[l()1['esul Societăţii SCTiitnrÎlnr român'1.
Se ;asupune 'adunării raportul despre activit,atca anului t.re-cut" raportul bugetar
~i

se va ',prd~e<d'a

la al eget'le a oomiJlJetlul,ui.
eum suntem lnfO'rmaţi pr('zident Y<l

După

~

•

Babe"ctl 'va t~) la fata Jocului o pre!e.\.':ere geoItlr corul, ş.c.olar, sub conducere,a
d1ui prof. N. BMu, iC,are ,s"a distins la servidlll 'Jivin d'e Dill1l1inloca trccută în sf. Catedrală din ATad, va .c<lnta În ~f. hi~eril.:ă din ·Up()Va. După
2mi11l~ă elevii pe terenul s.portiv deh Baia-Acră
se vOr e\nm1a cu elevii sC0aleior medii Şi Sup. de
~nafică-istoriC'ă.

'

Relativ la Întroducerea altor uniforme
trupe şi ofit,eri aflăm nrtnă'oarde:
Pcn,tnr ofiterii şi trl'lPe!e combatal1t,~, indusiv medioii şi veterinarii, CU 1OOTCl3. postavului 11ni.formei \'<} fi cea k!1 k j, i,ar pC1ntrn ofiterii şi tl1upa
necllJnharanUî. se P~tS'l'C:'aZrl a otu a 113,' oul~lrc albastru 'cenuşiu.
Intrcg" cchi!Xlmentnl îşi păstrc';:tză forma ac-

p~ntru

I

fuat1ă.

Portul echirl:t,rrlCtltu!ui 'de cul(~3reatbastru
G~nuş.iU 5Je tolercazit pen!'ru ofiteri până la 1 Aj)r~l!e

1927.

?;H"

.

*

C()n~l1la hll ('d10~l ()y{tr 110

că

aV"';l

in fnnn ra-

Înt,rc 1() Iuni'e şi 11 Tulip 1n~;ţ y:]
la O ... Lrava C\[()1';1\~i;!) o eXjloiitic'

de industrie şi ll1eRcrir. In (1(,o~0hi SP n~
trngo niontilln0nrr1'Cllri 1or inleT0s:dr. mnÎ
c'n :o:;eamă llsnprn iTHlllstri0Î minieJ10 şi n
frrnhll. r[lre va nrăta ('('10 rnai nOUL prn-

•

~ Din init'131i\ca 'unui g)rt!lp 'de eneri din Chi~hJC'u s'.a ales tm comitet de cDlld.llce!'l~, la serbarea delia 30 Iunie a. c· pentru mărirea fOlldu~

, 1ui

S~rbar.("a este Dusă sub preziid entia 'de 0110C1 re
dlui prefe<:,t J. Ge'orgcSCu, în c(}laborare cu dnii
Va,~~I~e SamciOviici, pr~mDrI'?Itor; Dj;mitr~e Brouriu,
dip!!ct<>rUil ş.cnalclor; A,lcxa Schmidt, inginer; dr.
Alexa,ndru Lază'r, ad,vocat; dr. Ma'rlom. Doldzie~
f1C!', ~(h,"()cat; Tnmn PetresOll, administrator delCJ;ut domenial; Ten·dor Oui. di.rectorfiJ. .,Victoda".

.'

:

.

~

- LC'\:lli,torut I02n Cirt În etate d,e 2,') ani·
. ! 1lrdind'u-m în tremd linie industriale Se;;dncr din
t staHa Săvârs.in, şi fiind î.ll oClm:Dlectla st(!n~ de
ehri<crat,c, a căzut În!:rc roHle vag:oand,or. Ulti!111i1e
• ; tret VagIOilne trccându-i peste OOPP, nenorocitul
~;-a foN Q,m!1rît Pe loc.

li

,

\

'bJnoşH 1 11h

'~'a

Cazu~ fiind adu,", 1,:,
p:lrchdului,
a,u !orizat in!1l0Tmântn rea ca cl,avrn1'ui.

.

'

- De ('.ri, din ('3uza cyeni:mente1or I('ari f'..("
,~ retroo în Bu J.,g'illria , Iil. fost sUJSpenid:a:m lC'irxmlaţia
1;, tlJturol' trenllrilol'd.o 'r,ăIăwri .,.:qi (le marfii 'Între
~: .România şi BulgaTi(8, prin BaJZu,rgic-Obori:-;tea.
'~

Il:

•

Bă:dC!SC11, cam'and. briJ,?;2.deî a
se găseşte d,c câte'\~a zile În
.J ({)ra~u,l nostru, !)cntru a in&pcota trupele de sub
ordine..

!.

! - ,D. glCI11Cral
I f l-a .de infanncrie
~

•

,pentru industrie

la Paris şi Londr'a, d. Vjn- VA Ti:--Jr: CASSit:I<IA DI-SCliISA IN ORELE Dle:
DUPĂ. MASĂ; astiCJI Ore"i'~ de j}Jkmire VOr fi
v'a lua contact cu anume gruPuri
fillanciea re. îl1vederca con'tractării unui îrnpru- rflJ1[i la 11Cvoca-re, dela 8--~1.3 (l d. a.) în zilele
de lUcrU, i13r în zi de sărbătl)'arC si Duminecih:,
mut mai mUlre ..
Inchis tnată ziu'J.
Acca:sta, ar Slcrvi nU nU/mai oonscilidă'rii 'd'atof!C~ flo1lante intef1l1le. ,a statului, ci şi pentru ux Df:: VÂNZARf:: un motor cu bcnzrnă ,.stanele marj lucra,ri de t1~facere şi complectare a
bi\" 6 ti. P. Bul. R,i.'KCle Fcrdinand No. 5. Arad.
lltilajului c!Cc1:cil111: al tării, ca cLmmuri de fer.
'podurL2L şosel!e, e1c.
*
x p~ ~RASA CA.f'F.NEL~1 OR,3,ŞENeşTl in
Credem că nu g're~im d.acrl ahm5im că acest
f'le.c;:re seară dlnt,li mmfca con<iusă de renumttui
Înmrumllt ar pl!.tea, În intentiuni!e minis:rt!i1;uj de
I
Zo1tan n!ldl)~ Ki'lrl'si. - IOOletată. C8'ea. mândri
finant.f', ".ă aibă o lf'.gătură ('U :pnî1eroa ,în \'a~
reci. -- 5ttv~·t1 prompt. - ProPrjeta.rii români
lnan:,> a lm~ăt'iLor pd'rr>.l ifNe Ce dj,~ţ'ne sPatlll şi
roag<~ sPrJi ntll pt~lkaltJ.i r{)mâl1e~. :
tcrt~l1,1!ri1e s~~',e ~nu ~i în vidu'0aprin;:jpilllul n~l-

In

Icălătoria SIa

CC'Jl1 t ralil"

tilă Brăt;anu

~

,. fi.

;

_Jlt"P

Uzinele Comunale Araa.

- TI'i'll Rrug'\l!Za' ~rşt.e ,ştiir~ia. ('ii OOIl tele ?\f ihll!il K'!l.I':Jl:v a <plooa.t '3K'111Jl1 donă zile l,a 1,0\11(1 l'a
1alr ,d·c ·a ("<) hJ \~a ,pl (~l'a în AlIner Îek't.

După ce :d. pnefect a apro~t urcarea pncţu
rilor l111jrare de apă şi g:az dela 1 Martie. preŢ'n AlllPri('a 'P1'jptpnnl "'HU Ikt<'k TmlO'Ş, {'arc
Cljln şi în urma 'deciziilor ''':Onsi1iuhli, ref-eritor kl
,a fn:-;t 1w(>.şrdinfte!D ,Adn,nării nationale. ,elin re. :,rlltilll;'l!e stah,lire dUP:1 măcSUr:ltori; astfel pJă
v(lIn,tia 1!J1R. Il oJ'12,'ani:mt nn Ţmternile 'pll1~tilrl dt'- tiro:l aCei: tora este ncc(}!ldjfionat ob 1i,l;'d,toa re.
'mrOel:~lti(', al lL11gnrih.r ('{)loni,~ti.
DircctilH;,ca l~zi'l1llor 'ccnmnale cu t'l~uct
Ae(>,qta l'aîlH'itnt 'pe .contele JLwol,\' în Am:c- ~f)n,'ht;J, C~l p'ublic11l COnSLnnator este în r(,s'ant~
1'10a.
foarte mare cu plătiki, şi iihld.că veniturile a st In ultimul ti'llnp l°f>l]:tole ·a tdiit l,a R:l~I1'Z<a În, kl nrimite !lU "unt deajl!ns pentru W2n'Ţlcrirea
tr';) sitllrati{'> 'llMtC'Tia]ă fO)ll'tc ·pl'cual'i'i. }:I !<Il.~llr cl;c]ltic1ilor, pl~\t;l!e îni,îrziatc tulbur;, 'activitatea
l;cJj'ma':,t a lIZit:>ei\oT. p"::lCC l a d'rcctiullca \Izinclor
ducca în ""pÎnar0 "'ă,rhl111ii l)E'ntnJ îlleă1zin:a l()~
('!liniei :-;al(> ~i 'diîflr';l numai odată~pe zi de imill1- rfi~~ ga J}l: hl ieul, ca f:,cturilc i!)CCa ri le va trimite
din nn·u. eli ÎncDpcrea din Silut;}mCu:,a viitoare, În
('alX' ('(']nr tl'C'Î '('(;,pi i ~li ş,ăi.
intcn's!ul propriu, fil,care să le phtc;:tscă, dci În
•
C:1Z C'lrl'rar th2ctil:ne~l Va fi silită, ca Srt poată
.,nl·,'l\'O"
T.i.l\]",.
3'J1nnt-,'1 l!'lt Q'lwel~11ll1 !{,i,h a
" ' (l rea tlZH1
. el
'
. d cL
S:l aSi~l!rc fllT:'Ctl':11
OrŞi l)C m:ll
el wlHll'at Ull lj)rncet.pCiJ1 tl'il ,(':m",t r'lll'ti fi. nn!li iC'!l- P:1r' c, prccmn Ş.i pcn trll $ume 1,c ...r!ece~;tre a CC$tor
11al întro PaNlllhif>,e şi Alt::.attel-Pl'ero\'-Si(>rlwn,
l!1cr~lri sit se ia cele mai graYC mil~llri şi, a'11l1111C
,c"are ar pllt0a fi Nmt.iIllla:t piină în Gf"irl,lJ:l11ia. cnnÎ::rm ]X\il:;grIClfullli 42 Şi 49 a statuteloT de Ofdine nentm cana·1jz:are şi aDaduct, precum şi parfOl'ltllll1ld t,emnjllaţ:a !'aTla.lnl11i eo ).t;;l.g'ă DUl1iÎr(i!).
r;~:rdli]lli 1.1 din ~"Jtiltlll de~)re con:,: . .\.':azllluÎ,
('11 Rhinl1l. Afară ~do lH'C><lI"ta. "0 mwi prc>e!'t,'nă
;:d;HlIrî Cl! s'sfiJrea tdmi'crei pe mai dep:artl' '<\
~..ia!lH'1;')I'arE\a 'Cmh~.tnlqiik..r hidNlfulit'e, n:-;tJel di f~l7.r!,tli şi 2pei dela a Ci';; 1 moment prcomn şi 1m.
dela ÎllN'j111t \'01' p:ă,;i 0(,11.11atie !ŢtCste :2000 ].UK'ră·
[llinCrC2. 0rt!{]!1ădlor de a Îr":::assa aceste Slunc
, n l'\'l;m
. 1 tot,a 1 So(J 1'1'('1'll'a~ l'a su:nKl ~,:)
1"D mI'1'Iar, ,I inrr<,t;m\<t
Ţ}rin cXC''':iitic judic:,}ră.
ton.
'
de ('(Il" ';111<' ('('110510Y;WO.
1
C'

I

*

In Nltgytuipokia )(CBhoslo:Y~lCila.) înhăilc
din numita l.c)C'n/iN,to s'a des-c.op-erit în (cllirSul acestui an sd:plctt\!l unui mOnstru animal antideluvi'<lll. Ş:;h'..!letul n10>ll~trlllui estc compkctconserva't.
•
i ~
Din su,rsă dem,nă de toată încrederea
suntem informati că d. mill':'strudc interne Artur
Văitoi,an.u şi-a amânat vizita de Duminecă, anunţată In rmmarul de eri al gazetei 119astre.
-

h!bcrl~tll()sjlor,

rct

!

x AVIZ. ,.Ba,nca

comerţ s. a., su\.;ursall'a Arad, aduce ha cuno"tiTlt~1 PTl'f'L P'tlh1ic. ·că pen.tru sezonul de vară NU

S'

'"

lOG

QTf'SO.

mcdi'~'

'"

_ ŞCOiClla medie Je stat, "Ios:lf Vu!.c.a n" din
Ara,.d, ar'al1iettză o ,ex:cursiune pc ziua de 17 Iunic
(Dumine('il), la Li'pova, tmde dna prof. Ludh V.

din Upmra.

Pa,g-, ;.,

Exaltlcnol<;. p'articlll~lre ~a ş.co.a1<li
,.Iasif Vu'lcan" VGlT Illl.:CPe ta 20 lunile a. c·

fi ales cU ~IihaÎI SUidoveanu.

CillnCrt

--w

"TRi BGNA AHAIJULU1"

SâmMt5, 16 IU1lie 102.3,

al
va

&

- Astă seară va ,avea loc la TimÎş.oara un
banchet datdre către d. ing-iner Obaviian P:::lP1J,
directorul regÎnnalclor CfR. Ar-ad şi TDmişoara

- În cinstea dlui ingin-er Vuila tostu:1 director ai
Rcgjona.lci Timişciara, ,care a fast mutat în calitate de inspedor g()neral pe lângă Dire.cţiunea
Gencr13Iă CFR. Bucureşti.

•
- ASCiarăha Ol"c'ic 9 a sosit în CaDi,1Ja.tă. venind direct dela S,}HJ. pr;;f_.smwl Mileff. unui din
cei mai bw;]i Pll!;~;ciş.ti bukari, fost director ai
Zi:lfultI'Î' "Slovo" Şi al organtl'lui oficfos "echo de
Bulgtari'e,". '

D. MHeff,

,care aste u.n mcmhnt mar:iant a,1

Teatrul de
-

Bucureşti, c()ntinunându-şi d'll\pă Ia'.:;e~a

ta VjjB<na.

di.Fito.ria

Se afirmă că .dSl are o importantă misi,unc
din partea nouhli gu'Vem bl~lg:ar pe lângă guver~I

nostru.

-

A~:tăzi~ Vinpri, !Întrclln01ll. fulmili~ reg.:tlă

împreună

cu,regirm, Maria a Jugoslaviei, vor
pleoo. cu un tren re.ga.l la Sinaia uIllcle îşi vor lua
reşedinţta de vară,

•

x Să nu vi'l nÎTntcitl mobiltanl) CI1 st<'rpirca

stelnitHor, ci curăţirea

s'o faceti prin LOV AS
locuin·elQT. Primeşte comenzi şidinprovinc~e, Str. Oituz nr. 111. Wh:s-u.
30 a.)
. ,~ ~ ;:;J ; ~
lOT

firmă. DC'J1tru curtlţi~a

...

dpIăminil.-

8.\ ~rn,\ 1:'.\: ,'pnvf'~tirile h1i IToHm:nrn" rn
1'()IJ"'lll'"ul 11}IlCi El j,,;ahet,a Ş:llHlol'.

lW:\I IXECĂ: ::'Iatj;llCU 10a"ii", "FloaI'{'a fIe m:l'eoş", Şlll'g'"

"Sabiamir;lL'lu80111Ul:

,.~li'mzlll

<CQTI!f'ursu1 .alui Tu1irn Rarieg'.
LFXI: "Eu ~l1nt:Jnătllşa" (:\[ătnşa hri Charley), eu <Nmc\1l!I'\lml .ciIui Bda Tool1rpa.
::'L\RTI: ,.Barhierul ,rtilTI Sm'i1la" (m {'ont1ur,:uldnci Eli:01a,bcta SamjClor.
M ERCURI: "GretC'hen", oolllw.ie, TeprezB"llIIU

talic î11ln1ai pentru

.JOI: C\m('ertul
Bn~lap('Sta: Emilia
P~1l11 Fleischer.

wdulţi.

cântăreţilOT dela Oper:a din
Hinschi, O~oo.r Kâhna;nn ~i

YTXFRI: ,.Lakme" ou ooncnntml Idnei Eli1'1abet,a 8 (tnrdol' .
BA,\lBATA: "Enx']C'a" cu ('()T10U1'S,nl ',d-n(lj
Emilia Hiroohi ,şi 'll Idlui 09Car Kălnuln.
lHJ)IINECĂ: .,Ovreiul !arewdlaş".
.... " .. as

n,.. .... '$

... ,?

"ce

Bursa.

bLocului ce a luat puterea, va r;lmâne câteva z'le

la

Repl'rtOtlui

vară.

zDRJCH. - Desch~derea. - Berlin 50, NewL0ndra 2571, Paris 3547, Mil,ano
2582. Pr;J~a 1(;66. Ruda1pesta 7:;0, BeI\lrrad 621~,
VI: rşov~a 75, Stam.pÎ,1a fe 79. .
'
BUCURI':ŞŢI.
Inchiderca. - P:lris 1272,
T1:trlin 21. LOfl1d;ra 920, New-Yo11k 201, 'Milano
9:~O. Zijni·dl .36, Viena 2875, PmR'a 592, ;Sud-ailesta 360.
'
VALUTF.: Na.poleol} 700. marda 30, le,v,a 1'50,
lira turccarcă 115. lire, sterline 890, franollil francez 1310, fr;lllcul 01vetian 35. lira 900, 'drahma
410, clin:Hul 205, ti1orf..:a poloneză .36. cor. 'austriacă 29. cor· ma,l.;'hiară ~340, so'cohll 590. :
Y"lri1.;: S,=i750,

Redaclor

r~sponza.bil$·

10AN DIMITRJU.

C!enzurat: /H eHI N.

1

2Q

_ _~ ,.TRIBUN A

soseşte

Sâmb1Wi, 16 IUl1ie 1923.

~__"II!A='I!!I·.·_'••-ID!'~'!I'_-a:aa·~!I~·I·. .·~::::::~t~~r;:::;::raSU}Ui cu drept d~ ~uniciPiU Ar:

TELEGRAME!

In eurand

.~HAlJOI"UI'J

In acest Ofa$

Grand Circus DELD.

I=

Cea mai elegantă intreprindere
~e;
de Primul
'i7l
rang cu reputatie Universală.
Circul Bela posedă cei mai I~ Oi.c<:
frumosi cai dresati în hbertate
~~
şi in altă şcoală. Cti mai buni
€-lovni şi Augusti, căIăreti, că~
lărete, acrobati, săltători, equiGi
libizisti. antipodisti, glad!atliri ~ G!
şi alte numere noi ne-mai vă~
.
zute. Lumina electrica pro- i~
prie. :: Musica proprie. :: ]G- ! 'fbTI
stalatie Americană.
~ ei
"
. •
•
Mobilă. Atraeţiuni

., ..

Convocare.

f

~

F

c.

populare ce se vor 1
.~
bumbnc
filaturlt
de
,II'
aranja
Parcul
Palatul €'ultural în
.e'
AI,
tIP
I
00 7 Tesetorie de Gumbac ~
zilele de 23 şi 24 Iunie a. C., din partea €U. ::
,oi.
Ilbil!nă :: vopsatorie 'ti"
mitetului de Iniţiativă pentru ridicarea mOllU.
,""
mentului Avram Iancu, rog cu onoare Intelec.
tualitatea română din oraşul Arad (Doamne
Idresa lelegrafica: TEITll.RaD.
D şoare J Domni) să binevoiască a-lua partI
Telefon 75B.
::
Telefon 758.
la consfătuirea ce se tine ia veduea acestol
serb~ri Miercuri ro 20 lunit a. c. ora 5 p. m. h
sala mică a Primăriei.
PubHcat~une de hquidare.
Arad, la 14 Iunie 1923.
1
Subscrisii pe baza decisului No. IV. fsoc.Primar: Dt. RODU.: 1
59-10 al tnb Jnalwui din Ayad, referitor la
l>
lichiJarea Societpţ1i fieTtultli de vinars si cop.. II}
tului. de poa~l~. din Gu~ah~~t, (H':m~t9,i ko~- Â ........................Â....Â.Â.Â.Â..j II
pont! szeszfozo es gyumlocsertekeslto szoi
].
vdkezet) cu aceas a provocăm pe toti cei O RUGARE/ Rugdm pe 6flO,., Cetlto~
I intere~aţl că in termt n de 6 lunt dela publied In tl)ate ooo~E1te eumpdrdri se"6 ~
1 carea acesta. să-şi insinue pretenzlUllllt".
fmoe la anunturile publicate # citite iJ ~
PretenzIUniie făcute aupi espirarea ter~d~~!~! sus amintit, nu se vor lua încon- .
"TRIBUN A ÂRADULUI.'f
A·

I

I

In vederea

serbărilor
Eminascl1 şi

'ar

:.., •

,

I

I

,i

1

B. Circul dlmrneata soseşte $1 seara
iOlca. Un afis special va anunta IOCIII
prIma reprezen 1a,.te. O".recleur: G BEU.
II

....Industria TextUă Ară dana..••

,

I

:
•I
: IndustrIa de Ulei din Irad : I
:

•••••••••••••••••••••••••••••••••• :

5
s. P. A.
:: 5
5• Irad, Bul. Regele fenHnand 1. Nr. .22. :_
şi

•

Fabricate

•

lIri ngetale, nlelul'i mlnera16, tiu' te •

Gu~ahonţ,

Savu Dorca,

Artlco]e DOlIstrtl: {!Iet- _

Prlmăria oraşuluj

•
••••
•••••••••••••••••••••

•••••

~.~a

•
•
•••••••

Publicaţiune.

Îl

1

cu drt'pt de municioiu Arad

tl
111

li::

l

~

al
.('1

,fl~

v

!'41

ts

sala mică a Primăriei, în vederea 'seT bărilor de mlăorrul'i.
populare ce se vor afsnja in 23 şi 24 Iunie 8.
A,~roa i'vân,zăt».rilor ,îru t.â~ 00 va: fan:
curent, in Par<:ul Eminf"scu şi Palatul Cultu- din partea a.nt. ('.om. cire. 1.
ral, din paJtea Com:tetului de In ţiativă pentru
Ar<:rl, din şedii'Bţa COThi-liliu:I:ui camu1'f.'rln:lt))'ţ
lidicarea monumcntuiui Avram lancu.~ului cu drq)'t de IlIJUUic><!pil1, ţYIlill1ă ba 7 Iu.nf
Arad, la 14 Iunie 1923.
1923.
~
Primar: Or. ROOU.
Consiliul oraşul~

Ale XandruG raf

Arhitect

No. 82S0--1923.

Convocare.

Telefon 135 •

~~

VIrgil Bulez,

Se 001100 la c11noştinţ,a lJlulblică, că prox~mn:
tâl'g .a.~ ţară în oraşul AI"'ad, ~ va înoope'" (,"U zi1l,
1 de l' Iulie şi va dura llână la 10 IuJâ'c 1923.
1
11. ziua de 6 fuJie se iva ţine târg ,de mărfUf
Doamnele PrfZ!de~te ale ~ Societ8tHor ţ.~ ~~t(, ('Il] co~î-te IC!C'lpate, lta .7 Il~li~ (atdecă. s~
române din loc, Sl'nt m'ntate - In mod spe- bata,! se va ţane targ de marfun ŞI exclUISIV 1)
ei al să bjnfvoia~că 1) lua paIte la con- cai, iar ~a 8, 9 şi 10 Iulie (rudecă DUlmintd
sfăiuirea ce se va ţine în 20 Iunie a. c. in I,111Ui şi }'flarţi) Ee'VQ ti,ne exdlllSÎ"V numali târ,

•: Specialitatea noastră: ULEIU PENTRU :•
• POD ELE. - Kiti
•
:::
pentru geamuri. :::•
• Telegram

J
d

..."'...... " .........".. . . . . . . . . .,

lichidatori.

de nlcin, pctrol~ ll!stl·u (firi,];;), :
to,"te, QnSO'lre de ti'ăsuI'A, lItmdn •

:
•

la 12 AprUie 1923.

antreprenor intreprinde toHelul de

st
Jll

n(
1111
Cl:

m
M

construcţli noi şi repăti de căşi şi
dependinţe, apaducfe. canalizări etc.

cu preturi modeste

::

::

CENTRALA"
"BANCA
-. pept u
si
S. A. CLUJ

Irad, Str. Ioan Calvin 12.
M~~~~M~~

Bancă

.1S. A. Forestiera din loma$1
I Irad. Bul. Regele Ferdinand Ho. (22) 4. 1!
il

I

Cea mal
tleri din
tari, cât
CII aburi

mare lntl'<'pdDdero fores:RomAnIa, stat hlmne esente
şi tlsonte moi. }'erostrll.le
în {hlasi·}'m·pstn\n. Satumare-}'erestrău şi Homorod-Cohalm.

,~

~

:

.' : (xplaalări de pAduri In toate regiunile
a::
Transilvaniei.
::

I1 101111111
-"'.. II It I
I' I
Il m
jj

li
,
.
·

:;
,e,

::

~.

~

•

-:l ·

antreprenC>t. Execută:t
totfelul de clădiri Doi,''''

1ransformări şi repa~::

raturi. 1~ Pregăte ş!e:

,,::

gratuit.

::

~

It ~\~

r

•

c:

Capitalul de acţ;ii
L 60,000.000 dep1. vă-V'a.

II

o pe r atu de devize•

Fondupl. de pezepvă
.
Lei 16,000.000

MARE BANCĂ. ARDELEANAt

C'F.A M'AI

Su(UrSala: A

şi

jji;!i!

1.'

:

autonzatâ €it: a face

••
••

RA O

BUL. REO. FERDINAND Nr.29
(1 Ne ASE LE P R o P R 11)

zc:ar7rn~~~~ ~.~
•

Com~rţ

II Ire O m:igazie proprie CU capacitate 500-700 vagoane., ~;~
m
Telefon Ho. 860
330.
lelefDn NI. 860
330.

. . . . . . . .~. . . . . . . . . . . .N . . . ."

o

Jndustde

••

. . . . . . . . ~ . . . . . . . . .4 ••• 0~.~. . . . .. . . .

Â,

•

'"

I

~
~

''''lIt

II

ll'f'l
' ;~

I .~

şi

iinansează

Îlli

şi

Se ocupi eu tot fetul de operatii de bancA.
fntreprinderi comerciale
Industriale, desface în mare tot felul de măJfuri; face afaceri de imoortexport tn maret dă avansuri pe mărfuri, De cari le inmagazinează in
depozite!e proprii. G:.umpără şi vinde valute şi face operaţii Ele devize.
Primeşte depozhe spre fructificare, pentru cari pe lA[)s;ă, că oferă o garantie
a~solută f plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 - 6 1/2 %) plătind
în plus din al său şi impozitul ~âtre stat.
.
Banca Centrală d n Cluj a înfiinţat cea m~l mare Si modernă fabncă de Sârmă
$1 cuie si de sticlă Întreilgă România-Mare şi multe alte Intreprinderi
indu~tri(ilc şi comerciale.
şţ va

mai ,infiinta în Timjşoa.ra şi Braşov ŞI

,.,

10

.f

l

f -

!

!

~.-

f

el

t

toate c.;entrele comer-
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