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Vizita Suveranilor în Polonia. 
l' (] lşoria. - jD[ 1 J ,. Hpg(,ll,." Ferdi

Il<.md şi Hl'gimL ~lal'i;l. au'sosit în lDcalitate' 
DmnincGă la orele 10 diniineHţa, In gal'a 
frumos pavoazată şi decoratncu flori. J)el
l'l'dll'iL rpgal~l a Cust Întfllllpillat ă de Ull 
public i1lH111iS. La sosire ('rau pre7Jf'llţi prc
şodin1i .. ,lto republicei, dl~tani.s]i;Hl Yoic.;;;p

ko\'szki, 'eu dna. t,oţi mombri eahinNultti 
POIOll, 1l1<1reşallll Pilsudsk,y. lllcmbri C(1l"
pului diplomatic, HlIto1'iUlţilc clyile şi mili
tare. Trenul regal a intrat în gal'~i în SIl

neteJe lumnlni reltn,·lI1. ~J ntttiui ti f'nhorir, 

din t.ren, M. S. Hegelt>. c,âre el ~()st salu
tat do c(jJre eli VOJ,es8kovski ill lilldm fran
oC'ză. Dup4 dtmsul a df'seins Regina jbria 
care a îmhrftţiş'at dtlrlul'oS pc sotia p1'c
~f'(lilltf'llli 1'f'IHlhlic0i. Doamna Voi('sC'kov' 
szki. Perf'('}wa RegaHl ~';t, întp('ţillnt. apoi 
f:U mareşnlnl Pilsnelsky. A urmat l"N'('pţ ia 
obişBuită în cursul du'eia. au fo.:-;( pn'z('n· 

taţ! Hcgellli. Ill·pmbri gnvrrlîldlll polon, 
i<lr l~nin iştri români el 11 fOSif, pre,;en ta ţi cu
l.rgilor lor pOIOlll. 

. Hupă acpsbe. HC'gelC' a trecut, in ]'pyisti'l 

g;lrda. ~1f' (l1leHlre. - care sL\ţÎona p8 p"'-
1'011. A urmat apoi îlltrar('~\ în ornş. In pri
mul cupeu de' gală a luat. loc Hrgplc Frr
dinancl şi pl~e.';îedilltcd{~ rnpuhl icp.i POl0110'

e 

In al doilea Rj(\ginn 1faria eu thw Yoi('~r" I 

Alex Stambuliisky? 
Cum s'a ridicat şi cum s'a pdibuşif 

dictatorul. -
StambuHi~ky, fostUl dicta:tor \3..1 Bl11gariei, ~'a 

născut în satul S!avo~itza (dis.trictuJ Tatar Pa
~:tdj:k, Buhrar.ia) în 5 Aprilie 1879 Părinţi! săJ 
el~;;U foarto săralCi plug-ari: 'dU/l)ă 5 <lnj mama' 
,muri şi tatăl se însură din nou cu 0 fată din ace
Iaşi saf. A]exandru creseu :tstfc'l într'un mediu 
tr:st şi ,rece: deatuTL'CÎ incepu să se formeze efl_
racterul său închis şi taciturn. 

La vârsta de 8 anL ftkea pe tpăstoruI, in sllij~ 
ba unu~ tăran, oare avea o mică turmă de Oi şi 
ina,;:.elas timiD fnccventa şcoala din r.omună. D::!5~ 
călul care a observat in micul cioban o cxc~tiv
r.ală atitudine la studiu şi o prodigioasă rapidi
tate de comprehensiune, il trimise fa g-:rn!Ht7.1ul 
din Ichtiman. Stiambuliil$ky :parcurse cu str~Hu
circ tShlJdiHe,perfoc.tionându-le 8'pai în" străi:n 3.". 
;t!ate, );raţ'eajj1t{)ruilu:\ 11l1ci luvtltătoal'c, pe 
{'arc mai târziu Plcnfru 'a'-'şi plăti datoria - o 11lă 
de sotie. 

De;dPc.1Jldu-se vietii poIi,t1cc. se ridică impo
tr:va. iilll.Pcria,lismlllu i şi g-e rmal1 ofi]iei fruntaşilor 
!}nlitic;, ai ţării sale şi înftintatl'd ziarUl "Z(;'.m~e
delsko Zname" org-an ',lIl partiduhlj tăranilo!" În· 
ce-pc O activitat'e neîntreruptă, o pmpagandC[ de 
'câţiva ani, la tară, din oo.'t in S'a,t. In t:mp d;: 
Ze-ce ani cI făcu partidul tăranilor foarne !lutcr
ne si în 1908 întră în SohraniB cal e·a, de r al 
acestu;~ partid. începând o 1,1lJ)tă dârză Împotri\'a 
lat ulUi Fcrdinarrd, pe care-l atacă în cel ma! 
Violent ,flml:t(l,j; în t;mpul mesa~il1lui Trollulu', 
•• 

Zia rin dep e n de n t 
, .... n fU.llil • .. WIIIo!:&s tr 

ku\'szki, in al treiJo-a )1l'ililmil1i:.;t1'ii celul' 
două t,oJl'i: dltij Vitos şi 1. 1. (1. })dltiallll. 

IIl!'iOţiţi de un hU1~.!, ~il' de uutoll1ubil'o şi 

tri'lEmri. Populaţia aştepta pc întTf>gu1 par
C;LU~S, şi a Slalutat CÎI () insufleţire de l\e
drscl'i.s pe :--illyorallii Homtll1Î(>Î. Ent\Lsiill'l-

" ll1ul era atiH, de nl<ll'C' indlt În 11ll01e IOC\lt'i 

pnhlicu:l U J'up't. cordoanf>lc de> soldaţi şi 

politişl i, şi au transfurmat primirea ofi
rialfi intr'o si'lrhiHo<ll'C' poplllar triurnfaliî. 

Dtl]);' ~osire<l ];1 rr'şf,dintă la 01'01e 2 d. lll. 

s·a SHTit uu dejull laCi\rc <tU luat pal'te 

SUVCl'flllÎei •. preş0diutele rrpulJlicei ('U soţia 

SiI. ;;;i mini:;;! 1'i BrăI'janll. !luna şi Yito;,;. S'a 
II [jet'·i a t apoi 11 n 're- Df'lllll 'l n ca peIa Bei \'("
d01'(' lae ear0 all Îost <il' faţil ~un'nln,ii şi 

elI Yoil'sckowszki cu (]11I:1. H(>(~ppţja corpll

lui dipl,oJ)l'<dic ,1 i1\'id' loc leI ol'!'1e li dllpă 
masă. 

;,... I'''''D~ 

Serbarea cenfenarurui SemiDarului 
Teologic din Arad. ~ ţ 

LA BiSER!cA. 

r I1-că U e d<m i llcat5, un 11 nmeros ,public Se în
ci reflta spre b:ser:ca l1f}astr,l cate'd rală ca să::\ 
parte la serviciul divin, c'!(::lehrat în sobor d~ 
prIJlesorii Sl"I1fnarlllui, ,p.cntrLl 'a'n;vcrs.area .\ IOO 
de ani dela înfiintarea nlf.mitct şcoale. 

Ca tedpa,la a fost nCÎncăpa toare .pentru i1hll
ttl11ea care se adunase: Ri~:<,PUI1Sllr:lC aU fos: date 
de corul s12.minari.sti!0r de sub conduqcrea dJui A· 

sduj,partEdului tăranilor, rămase şczând, etl p:î
E!ria în !:2!;J-, în semn de Protc-<;:t, 

Dar Îi! a.:ea vreme Tarul bulgar era În per;
«(~,da ~0lei Imai fa\'or:ab;,le 'siwatii poJitiC(;;, avea 
faimă de dO:stius dip]om,rt şi doclaratia indepen
dentei Bu!);ar;d de e,l insu:ş prodam.ată, trebu:l 
~~l-i mărt>ască p.restigiul· Partidele de gUVE'11ă' 
mf111t eti3U încă tari Şi atacurile lui Stambn!jiskv 
ritmânea'u astfel fără efect. EI se dedară Împo
tr;va Ugei balcaniQe care avea ca finalitate r:il
bOlul, dtd,arându-se în sch:nllb, oortizan :l unei 
Întelegefi balcanice pacifi,oe: însă izbucnind răz~ 
bOjul, nu-ş:i a.r~ttâ pe fată aversiul1l!a C()JItia U
gel baloan"ce până la catas.trofa cu -care bulgarii 
au Închts război·UiI. . 

Stambtl1liisky părea atunci profetul Car3 a 
prezis, dar 1Carc n'a fQst asculrat: et. ~on:inua 
canwania con tra Regelui. contra Cur,ţii $1 Gontr::t 
partidului lui ~ald()Sla:voff. 

-LaI Ij~bttcnircaJ 'Cou.f.l:duluj' e'uro~'}a.t) predică 
ncutraMtabea; ivăzu Însă cii Budg-a'ial nI! puft.:a 
dimânea lalStfel, intre flacările Îllcend,.iJ.llui ce 
mnndă Bwlcanii. III ultimul moment fu pen[rl.i 'in
trarea în război alături de Antanră. Duelul între 
StamlmUj,lky si Tand Ferdit1and deCVCl1î at!li1d 
strâns Si tra1gjlC ... Dacă voi mergeti cu ncI:tltii -
SlJUSC IeI Tamlui - capul vostru. va fi pretUl UC
şcl1j yoastre". 

,.AI meu e deja cărunt - îi răspundea Te\rul 
-' gfmd~şte-~'e ~'-1 sa1'Vezi p;! al dtalc"o 

Put:n după aceea" în aiunul intervenţiei in 
riizbolu, StamlmHjsky spunea într'o ad~lf1are: 

I 
"Ducă există ind dreptate, Taru! ar trebui <;ă 
fi.c. s.pân~w:~t ~iq .unde vorbc~ ,eu". F~OS111 era
tC1 fu ~:r~lta~11 lTIlprOcesuat $1 c()ndamn:lt ~a 

LjpiAan '!.:unos'~titul prnfesor de muz'ca ~i diri
jOr uc cor. 

l.A Sf:MI~ .\.R· 
DUP;1 of'I..:Îcrca serviciului d':vill !p1Jblkl:' s':;, 

dll.~ la Seminar unde in sala festivă, frum,J" de
coraL) de d, praf. nabiciu. d. d:rector ~:!ll Semina
rlliil: d. dr. Boti::; a tinut o in\moasit cllYiln~;1re 
;m,rl~eti!ld immo.s. date-le ~storice ~u surCr i :1ti?lc 
ş: s'r;~danii[e :poPorului r0mâT'l':s.c d"l1 acest.c ti
n'l1tllri pentru infinţarea. acestui insttll·t, re:l";,'lnd 
În zl~'elaş timp importanţa culturală si na(!ol1J!it 
p'e care a avut-o timp de un vea{;, D. a'-csnr Cfill~ 
:,'S"oria1, L R;Jc;~ţian în numele P. S. CPiSCODU]U: 
L Par']) C<lre se află bolnav ş·;a,l cowistoru;ui a
dlh2~ oma~ii tuturor celOr ce au muncit [)\:,ltm 
prORresll! iIlSti!utlh!uîş.i doreşte ca $Î :pe v'i~:)r :;1t 
fje un ptlt!~rl1ic f02ar de cul!llră al crcj:Ht~i" 
dl'CP.lrln Si iuhirii de )~ICe~~m. D. EllC'U Moi ;i,;, in
SlPCctor la ministerul c\l.Jtelor, d. Pr. Fete el Y., 
presedintele AS"(}Cjatrei preot:;or, d. N, C·istea. 
nresedintclC' Aso::iatici îll\'fltiitodor, el. Popcd;ci 
il;."Uutor Si d. COllsilier P(1)aC vorhesc în numele 
aso'CiatiHor si autoritatilor pe care le rC'pn~;:'nU 
Zt.flucflnd {)ma~iile respective. 

D. dr. Ios'f PC)!!){lvici. prnksor la unhrcrs:h
lea din Cluj şi c()mi~ar al j?;ll\'crnlll11i pelltr'l C'xa
ft'{'nele şcoa!ci normale aduce omag>;ile lJ"ivcr' 
siUt(i. 

SC!'i'3' cnvântăn!or o încheie d. dr. Boti$, d;
rectorL;! seminarului multumind tU!lll·or. 

LapJe.:an: un domn din puhli·~ n.l c~ir\li lW· 
me Il,e ·'''ca~1n, a luat cuv;intul în numele Pll.o!:CU!l;! 
~%i~'f(;nt (lor'nd vi'tor srrălucit institutului. _ 
- COf!j1 dlui Ljpm'an, a.:ânfat ImnUl r.: .. t:-:!1 l:l 
de~J.:~hideren conferintelor Şi dou~i frumoase C0!11-

pozit:i, una între conferinte si una Ir,t sfârşit. 
Des', coru.l a tost nclativ m'.c, eXf'Cllt ia a fost 

bllllJ. Sala arhij)lin~i l-a J"8sp]ătit elI aplauze 
Marea' Îni\lt:He sufldeaS'.:ri din timptLl serb<1l'ii 

.Ite-a fDst l:d10rîtă de nepasare.a ue ghea{,i' p~ 
care an a\'llt·O LInii ·din rom(lna~i noştri fată de 
~,:::est mare evcnhment, 

lTI(Jarte. Tot tjrqpll'l războjullll1I pt.'1r€0U în 111211'
SOQre. Însit În cele din Urma t.lrJ11[i par'l" IlJ 
trn~eele 'au akrlrat şi l-au elibe'mt şi În t.mp ee 
Taru! fUJ;ca ;pestc graniţă m~şe[eşte. Stam!)\.;jj s
ki' ajunse sefUl g-uvemu'lui din Sofia. 
. fn ,sfârşit, S~I~l ţărăniş.ti-IOy' avea în mână 
frânelePlItc,rii, Însă, în lCe ha:l g;tsise e!t tara dtlpăi 
6 a,n i de răzhoaie, de ruine, de doliU' ş'i sub ;:t,păS:FI
rea de~p~igubir~lor ce trebuiau pJătit-e .iny'ngăt()
rHor! Stambu!1i.l9ky se.puse pe ,1u<:ru pentru a re
para enorntl\ele pa~mbe cauzate ţării de p!lJi!î·:::a 
aşJJ i7J:Să 13, războaelorpreconizată de mize.rabi-. 
hU Tar Ferdinall'd: în 9trăinătate făcând să fie 
CllnOS<Clltă vechea sa ostilitate pentru Taruj Fer-
dinand. a ptltlH conVinge Antanb de intentiile. 
pacifi,ce ale Bulgariei noul. Intr'a<:eea Stalî1bul*.
ky se puse pe lucru ,pentru a reforma vi%ta po}'
tÎcit S.i ,economică Dul,gar·ăi pe noui haze-

PlanUl era, poate, prea grandiOS pentru pu
terile sale şi /pentru tPOsihjl:tăt!lc de apHc:l re 
r>radică nu numai că se dDVcdi ireali'Zabil ci ~~ 
schimbă in un sist~m de p'ers::-cutH atât de ca,rac~ 
ter economic contra orăş..en· lor. in fafVorul Hira
uHor. cât $i de caraderpolitk: contra a.c\?lora 
cari an fost ·pentru răz1:miu Şi pentru regimUl lui 
Ferdînnnd de Con,unt. 

Sta:mbuÎii",iw, $u,stittHlt de lf()rţa Orlranlzat,l:f. 
1 sale de. glJivern, de bandele sale a~n.ate şi de 
I multe. simpatii straÎl~e, crezu Cil poate o?~ra .~j;
; g'ur Şil adeseori arbltra'r c,ontra duşmam10r ~a!, 
I M,,:şt:a din urmă c.oaHzâlldu-~e, J-a:I~~siu~nat, 
I 'Cu ooncursul armateI. Ţra:da.f ŞI de <tI. saI: S,UIl1-

I 
bll\ii.<lkv a avut poate m:llnte de traQ.'IC3-j ;noa'r
te, senzatlunea. vall'ită~H) fallturSc:-ccl{)r lui teori,j 
,.~d;llc si a S!:raviUt!ii :ncsclll(}, lui pr!liticc. C. n, 5. 

P.peţ1.1.1 u.nul exe:rn.plaz- 1 Leu 50 banit: 
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Am Înteles cii fiind DumineciI, prr~otii ~h 
sate n'au putut veni din cauza sen'iciului. 

Ne întrehăm ce lucru au ,lVut Il!V~ltătorti din 
comunele Învecinate şi În s.pec~al care au eşit 
-din a«;('stinstitut? Ne mai În 1reb[lm unde a dis, 
,părut o bună parte din "intc/ig-enta" arărhm.l 
cane n'a fost ţu d. ministru. 

Serbarea- centenan~Iui: unul inst,tut n~lscltt 
cu atât.:1 trudă şi Jertfe şi ca're a f'>st un r(){;~lr 
nestins de propagandă t'OlTIânea/;Că la În m!ntf'~ 
nOastrăproport;i~ de adevărat eveniment natin· 
nal- De aceea ne doare În ~ufl-et ca n'am v-ăzut 
acolo toată românimea din Arad. 

LA TEATRUL ORĂşENeSC. 

La ora 5dllpă a.miazÎ a aVltt !'>c o se,"~:lre 
clată dtee~evii $Coa,le'i cu un program destul de 
bogat şi bine executa,l. Corul dlttj Upovan des
ehi-de serbarea cu Mărire Ti'C, de Bornea'V<::chi, 
după c>are d, Tinică din anul III ţine 0 interesar.tă 
şi bine ~ândită, vorbire comemora'tivă. Urmează 
apOi, corul ,,Imn sarbătore,~" o bună poez'e 
oc~zională ,.Inchinarea" de Jna Mari,a- Boti$, de
ciaimat.e de elevul RU$;u; "Balada"de "C' :lriun 
P0rumhe.scu" executa ta bine la flaut de d, Ge )f
ge,,"l(;u $oi acompaniat de dşaa,ra Cornca A .• minu
nata poezie ,.Isus" de P. Ccrna declamn:ă nu 
tocmai ÎnllOtă şi Prea flClp-ede de d. Gcor~;:<;:~i!, 
Corul .• Doin'ă Doiniită" de VorobeciJievici. după 
dare se j0'3.că -piesa "Năpasta" de Caraziaie. 
Piesa a fost jucatăde d. V. Druhara în Dn:o' 
mir. N. Popescu în Gheorghe, Em. Georges.:u in 
(on şi dşoara Come1ia Şf.clovatt în Anoa. 

P;lra să_ cX!ageră'm n';mic, putem afirma că 
Întreg ansamblul a fost Ia înălttme. D. GCONc'):U 
ne-n dat un bun ton, dUPllcum d. Druhara 11{'-a 

Împresirnat prin Dral!:omir al său. D. N. Popescu 
e roarte POtrivit În învătătorul, jar dşoara SiGlo
van a inţel~" Si rcctat excelcnt greul rol al Al1Căi. 
Ii fe1i<,,;:t<1I11 pe toti patru ,p-entru succes. 

Scrharea se sHrseşte pr:n ,.Salutare" rel1t)-
mitul oor de Porumhcs<cu. Rf.p;n. . -• 
Cine e prigonit 

atI ,,,.a •.• 

. in România-infregifă? 
o lucr~foare dat~ afară din fabrica 

Marty-Zwack pentrucă nu ştie ungu
reşte. - Străini în tara noastră ... -

Pr:rmim următoanele: 
Când vr'un minoritar dintre granitele noastre 

e călcat ÎntâmplătOr lpe bătătllri sau se uită ci
neva 11rît !'a. el, tipă, Înfuriate. nu 'I1ll1l11ai .,Keleti 
Ujsâg", "Ellenz6k", "Brassoi Larpok" etc .... Ci şi 
unle gazete bucurestene de mare tiraj. Amen:n
tările cu apusul civj.lizat, ,.LiJ.ta Natiunilor". nIl 

mai con:r~nesc ... Pres,! europeana e umplută de 
ştirile dc",pre 'astfeJ de ,.barbarii' etc ... Cu toate 
acestea. după cu.m nli-se Întâmpl~ să ne oonv,n
gem aproape În fiecare Zi, cei pril!:oniti, consec
vent, pe tăcute, suntem tot noi. rmnânii. Ne pri
gone,şte" imp~adabil. bo~ăiia' străină; ajutată '
n,ens eLe ncgl';jenta multora din autorităiil~ li:)a
stre şi de lipsa unei! politiCi de Stat unitare ş.: ac· 
tive. 

Să ne' fie deci Îmdiduit sa itu'ăm şi noi a'P-ăra
re-a unei b';'ete muncitoare rom â n e, care e dată 

. afară dintr'o fabrică pentru gravuI motiv că -
nu ştie ungureşte! 

.Lucrătoarea e româncă. e prtll urmane din 
neamul acelor cari ,au muncit totdoo.una pentru 
aJţii, neavând ntci cel Wthl dreptUl de a- se 
plâlU!:c. 

Aceasta lucrăioare a fost dla,tă afară de con
du'Cerea Fetbr'hcei de Cognac şi Licheur Marw· 
Zwack din Siria {jud, Arad) pentru că biata nu 
$tiadocât IÎlmba românească. 

Cei cărora nu le vitlte să creadă alCest Iu~ru, 
care parc Î'mposibil. să se 'adreseze dluj lt.tkCă-
10r dr. Jacoh Hotăran din Şiria. Acest om ban ş: 
cinstit îi Va lămuri mai bine ... 

fabrica Marty-Zwack - se SPune -- se OJ
cUră. cu toa,te acestea, de de-plinUl sprijin a.I ait
torităt;Jor l10astre. 

Dună unele afi-rmatH, fabrica, e sprijinită bă· 
ll('sfc cl,~ lmC1e ins t it1lte financiare româneşti. 

DI Artur Văifoianu 
ministru de inferne decorează comuna 

Şiclău. 

După enon am anunţat într'un 111Lmăr recent. 
b'll zi n,a de Dunnin('JI.o,ă, 24 lult,ie,llI11 ~nlt 100 lia 
Şic.}ău festl\vit'ltca deeorarei celor 16 aroi wi zilei 
de 19 spre 2(t Ianual'lie a. (', Ismrimlllfruptei OC'

Jor 16 fflt.e cnrnc~"(m t de ,toată 1 UIlllea; şi miU Vom 
rC!lata mai joo KlecM, d('Mă~ll'att·oo festÎivit{tlţlei saI'. 
hiîr,il~)l' din CCWJIUllJ.a Şi~liÎ!u, care Ţlliin felul ei ,de 
ar8~nJalment .a: Întrecut orice .aşt€fPtlare~ ~ 

Dlllminocă 113. mele 8 şi .lam. oincri au.to'lllobile 
an ,dus în goalllll, 110r l<;pre g'.l'a SOl'ddor ofilcllalli. 
tăţile Ar.alChlhlii în frunte Cu dnii: 1. 1 .Geor
g('seu, ,pTffioct1l11 ju.cleţ,ull\l.i. ar. 1. R.obu 'primlaJrul 
oraşului, ,dr. Joo Hhel·man. l'fnbprofeet. î'nsoţiţi 
fj i'IJidi ,de un 11l~nlăIt' >tie 8nni('i <poht,ici, printr(l lCa'l"i 
am ronmre'lltt ;pe Id'llii: Se~'er I'9pravruic. rdr. Petru 
Ol,l)ZJo,a. ,A'f.an3JSiu, Dr. Dami,all,dr. :Miron N. 
Mihnlin 'Şi ing, Pta,vel Rozvrun. ' 

, ~ 

In garlll ,Şocfjdol' Ise g'm"<C'ia vagfJnlllllllilni<:,torial, 
'1.mroe ,dnljlă D oouwt,ă înt.reţ.incl'c !Cu I('ei sOl-liţi dinl 
Anald. dil :mi rrilStll'11 ,,,,"a Hln',at î'lltr'run ll11toKl1(]lbi;l ~Iln
'11<ldobît fru1ll()'; <'lI dl'8~Xlle TI'aţjol1ll1e de dUre In. 
N. V lllpe sllb~f'!flll ~igllr/allltei All'llK1, porniml lMpoi 
llrmrut de ICătre celela,l1,e al1tmnobile .!'oPTa Şielău. 

O -6rllm~)al<;ă AUl'~)J"iză a fO/'.1' l1;mnătoNlllCaz: Tin 
11l1Ho{)'icre Idc î'ntrarea în Şiclău un g)rulfl Ide !pe

ste 150 căJIăreţi - I})rintre oar€! eran ml1~h-i ,OOI"f',e

t.aJşi .ai oohor.tei "Vultuyuil" <ou lsedi'lll chiatr În 
Şiclău - MI BŞit ,dim- şanţun\i 'şi hăţilşl1'l·j i3Jscunsc 
în faţ,a ,a'll'wmobilelOT) ,;erviTIld ,de 'căiIăm~ă celor 
veniti ,până în l'()('lulal~lid'Elltllrma 'E>ă 'ai-hă loc 1icti'rti
vvtatoa Id!eClC>rărei. 

PE! întreg !]1M'Cursll'l ,dwumulnti Idola î,ntraroa 
,În sat şi rpâillă rla pI'~miÎ!rie, !J111lmel"Oaif\e idrfllpel<p. 
naţÎ011lale fâl,făiulu v{'!l';({le in hllmiln,a zilei. olidr
nea fiirud 'lTH:mtinută!de cătJre .prutrl11e de jandarmi 
<lin romlr. ·Ara!d. ,a 1C'1Iror loomamlrt'ant 'rrupit8'Jli\ll 
A'nghele~nu, mel'i,tă toată llmdla. 

001~t.(>:g'iuil <80"j1H1 .la locll~ dOf;tj'nlft-t, .ffl"ti,yj,tilt(lj 
'Ţ)()pnl'atia ,în JHlmăr dec:âtava mii ,i~1hvi('n{'!şt~ Î'1l 
urale pliolnncg-ioo, imI' muzÎl0a Hng. 1 Dol.i, 'ÎJm~<}acă 
lln mi;;wătm mar'f;l tri11lmf'll1. P!·Îm:rrrn'(·i.l11lll1lf>i, 

,di SimiDTh (\Jldll'Dmn - iwt>.zi-nt.ă fU,ni ,lIlillli,,,t.l'lI 
,t,naidli'\lionala pâine cu ,,,,alre. ,[lupă .e.al'e, prOtrfllll X. 
('od I'ean. ,aflll('C el1vÎm tu 1 de bună ,\'('Il i rl~ n-u'\'"l'
lliului reprezent,art rprin millilStrn~ .de intcl:n{'. ' 

Ră.'1purnide ,dI geffieral Văitoiamt. ~~)nl!l:'~l,rl. ('1I 
111'OOncnt,nJ zih'li .ae 24 Iunie îi amint,(t,;,te ,r]e 1'['
OC(>n tdem ani f€'st,ati~ a<'ttJllŞeşti 'on ak'el'8,ş ean'all'te]' 
Înf'.ă .wşezate Înallt e8dn'u, Idfla Ijlf' rurea vreme fiinld 
î,nlSu~ oot,a:ş. Arată ,printro 'altele l~ol'nl 'româ'IlÎ!IM 
tr,alnlili ldine]]rÎ În rau.hoi n 1 1100h'11 ,('n ml~"11'ri i.<,~î'n,d 
,SllIpNl.llU!Il1iţ,i fiind .;păi<:ă,rll,ic:i" an airllui<; llOI1l'eţll' 
itele informa-tii ,t.l'illlpelor noa~tre .oe"pJ'6 ,mişcă
l'i.l-0de ,1;1'\111'>0 lilnalmi('·e. A'd'lloe.e ~lll himemr'"i,tfat e
logiu spiritului Ide p.ac.rifi('ln ('UClare A",te inz('
fltrai. l'Omânu.1 arkl('ileal1, ~pi rit Ira (laN' ~f. R Re· 
gelereclllno~eâmldu-l, tt'!îlmi,t.e lCole 16 ,deBlwatili 
pen,h'n~i 16 er{)i ai mOJptx'i d:e 19 Ianuarie. 

Urmeaza apoi fl~n f'l(':urt sef'\,j<"iu Teli.gi'Yil, la 
,ffiiÎr~i,tlll l(',aruÎ1a prfotul Prupp Aurel ,mulţnmeşt.e 
dlui m1linist.ru .că .a 'Venit Ţlel'8onal "li r'ill1i'toai<;(>ă 
pe oei merit'0tŞi, urmânld 18I]J<>i ItkbJrrwroa. 

Cei 16 eroi Ifll'mt î'll,şirati in fa'va mliilordoe 
calŢ)ete, lCare imlrnldă tooltă lăI~imcla. ~ilrH.7.iaor !şi 
Idl mim}cst.~Uid~llne pe 'Pi~llrilf' ",'itej,ilol' ,dfl(~
'l'aţ,ia "BărhfttiJe şi Cr(tli~lt;ă"Î'lI 1S11111'tde Înălţ,ă
torului lSeilmal mi~itar dlat de câtre 'mqlzj-oo Reg. 
1 Dnlj. Au 1'00 d'l'OOrflJt;i l[){l rânn: Nioolae Co· 
'flrean,ŢlTeotl~l eolYllll'l1ei, SimionCo,-]rA,1TI 'Prima'
rUl1 oomnmei. Petru Oodream. TIMna Flor(\a.Mot 
Tudor, Dilmi1rie CoHrean, Turt;;al1l Ghoo~g'he. 
J.JffiI!OO Ghoorghe, Barm91 ArmhrlOsie, BăI't,ai Hha
orgh e, ŢUIC111d:001ll Ga!WIiHi, Râ In C drlr ea:n, T 0Ţl'0' 
mll Ioll1, SOIpOran Gh., 'Şerban Armbrfflie 'Şi Mnlig 
Dn:moitru, fuţi 1,!lr+unj 1r1!in (,<l'nmn,a ŞiK~lfîn. A fo:-t 
înfilţ.ător :mamenttlfl (',ftnln Inl IITlimi9t,ml. ilnră 00 
punea decorruţ.i,a rpe p.iept.l11 .fiecrătrui,a ~i lî:mhrăţi
Ş('a ou celldeoor~'lJt s3!rutâmdu-S'e. 

A llIimat apoidf'filul'('a, '('('Inr Hi, alplml!daţi 
fiind ,dic între-aga asimf'nţ.ă, 'd11lpă {lare li venit il,a. 
,d{>fi~are în galopn1 {'ajlM,(\('>!'f>cta,:,ii şi răIăl'et,ii 

iHJ.!})·()I'izati. toti flilc,i!1Î tÎ'Il'C1rÎ ('ari iVOI' d'onma 
uttd.ejrlea IW8st,rii (le mâine. 

Ihllpn Idefilare li 1I1~mat Ull fai!'tuos baJl1Ic:mr.j', î. 
curtea (',a0010r părinteluri CndI'eall, ieU a că'I'!ui fI

eJ1zinne s'anl ti,mlt mU,]lte şi fruTlloa.se roa/atmi, des
"p,ra (':ar€, nu IPlJItmn vOl'bi. deoa'l'El<.'c eraru Ih~,jdate 
cu prea mnaoo v(7(k'l,i :po!itÎC'tl. 

La orele 16 -dl ministru Văitoi,arnu Efe Uf(':ă, din 
~l1!11I În 'llI11tomobil, în~ot.it fjintd Id(> eAelaltJO 13.1.1'00-
,rnohiil.f', in eare iau loc ~>.ei "\'eniUÎ ,din A-r'alrl şi por
ne::oc !TI saf,ul OdulC'a. Iunlflo ;dujpă tlJlt ~ur't pqp8l'l., 

tat1Jtamobilele ~-a1b 'dmmull fl"Ontîarei. oprin1oo>-!Se 
dlialt' la IpllTI1ctml ilo trlfXxn''C . ' 

R.)!,(laţiiriC'lhetu]u'i dan; 01Wl"l11 şi (111 minilSltl'!u 
YOl,l)(>.~t.(' K'U fi('j(',are în ~)/8'rte, .du1)ă K~aro int~ig 
iOOlitflg'jjuI im aL,;,im i'l()(I' , 00 în,mpoia,za l,a ~r81 iS00O

dlar. 1l1ndle cu trmml iLa !'l.20 1-®t1l tdrI'lllfrnrwl .'lpro A~ 
i':J.d,S,'al'ia fi M'llt J()IC {) 1urusă oomnlllă îm grooli'n.a. 
l'El;;,taH'l'lll1tuJlnî 'ne y,ară .. ('nuftI>e'a Al1bă",dclmde 
la orele 23 Jl mi'Tlistn·ql A-ilt ,Îl11drept.a4 ~pre gară, 
,pl(J('ân.d cu 'fI/('l('ekra1ll'1 în rl!il'«'!('tt,ia Mel'iC'!llrea~Ciu~ 
clIl11~. 

Am ~l i t rut Ifl,ă .a!m i nlh:~. <,fiîna i,n t{' td:e hanldwt.. 
d-elog-a.t,i i,le oonmnellor klirnapl'f~picl'€lil, lţ1id ăllhl i, 
flH ad:ll'8 ,d~nii mini,Sit,ml de jntCT'ne ŢlIlâJ4..D'.Criie lor. 
('flre Im"a făcirnd )lan'te Idi'll I,dtil ONhŢ1f~ ,de ilrl?i. 
1.; Willl {la plIblilf'jtăt,ij În ~l'll'mel'ilp ,-ii1o!LJ':E> al~' 
gfl7Rtei 110aL"hX', 

Rrp. ...... "1' ....... ~ • .. v ... 

Serbările pentru monumentul 
lui Avram Iancu. 

Au Îrr.::eput de Sflmbătă dUrpă rn'alSă dela ora 
4, În Par.cuJ Emines'~u, tlnde dou:1 rufete, o bul{i 
şi o tahlă de loterie <:u CCJSOrnice. erau ÎllcUn
jurate de pasionati ai jocurilor. MLlzica din dud 
in dr.d turbura liniştea din gdi,d':nă. de Pe cors~ 
şi de !}e Mures. 

SC':!'ra la Pa,laTul Cu!turn! concert. Dn!j Apo
tc 't\!S1Cll şi Ţ" Gavrile r:u artişti ai operei ;I'n 
(Iuj şi dl(j NCt:1intu Otollcl ,:-i V. Vasilescu dela 
Teatru! National din Cluj ~lU exe.cutat un pro
grJnl'" destul de bo~,at. Am remarcat il1--~>;II)0c-al 
calit~ine VOcii de na/;Can'irubiie ale dlui Aposto
lesclI si arta cu care ştie să cânte. 

Sala a fost în,să faa'rte putin J)'npulată. De ce? 
o vom SPune mai la urrrnă. .. 

Duminecă, În Dane pânii" ta ora 7 P. m, S]"f!C~ 
fdeal ca ':il Sambătă din cauza, l~pls.ci muzicei. Pe 
seara animatia a î'nceput să fie mai mare. R:ulc, 
f('lc au fost închise si a functionat numai lCJlni

boia ohie-ctelor colectate de doaml1ele care au 
binevoit a da concursul. 

Nu putem închej'a, aC,!,2'st mic rCPorraj fhl să 
2.naliz~tm ])u(n cauze·le nereuşitej serbării după 
2St..'ptrtr;:!e orgaJlillatori!Dr veniti din Cluj, 

I. DUn1inecă au fost trei serbări Pilr ro' 
mittlcsti. - ŞicWu. centenarul teologiei Si pentoru 
AvraJm Iancu - a{XY: s't"rl1arC' in pădllrice a uni
unei f,,=rarilor dUJ' Arad. matclml Gloria-CfR.
Unirea şi Încă {) serbare a cărui nume ne s..::apă. 

2. Orgo;)'uizatorii dela' Cluj ai serbării cum 
ali sosit în Arad s'au dus 1,1 ziarele ungttre.,tl -
ca si Cum ungUrii de abia al)a'şteptat sa ii-se 
ceară obolul 'pentru 'statuia lui Avram Iancu. La 
ziarul românesc n'au deg,nat să vina. 

Totusi noi ne-am făcut datoJ"'a de buni români 
Si am făcut reclamă si am TlUhlicat arti<:ole des
P!'I.' AVraml Iancu si serbare. 

.1. f:s~<; a 20~~ 2.5 r,cl,barc tina dUIP;L ,lIta. cu 
tt~lru cu tot ce se dă În Arad şi unde pubJi,cul 
românesc oare nu se compune di.nbogăta5~, ci 
mai muH d';n .nevoiaş,i si-la. dat tot obolul aşa că 
la sfâ'rşUm,1 ~d Iunie n'a mai avut de unde să dea. 

4 La serbările celeJalteiputea lua pJrte si 
ppb1ic ~răin. Aici, numai ce) romârteSC care era 
-istovir de cheltuc1i, - 'J}entrulcă oei mai muiti 
sunt fall'cti<mar i - şi Împărtit -ta vafru serbări. 
A~' fi nedrept să mai acuzăm pe românii din A
rad că nereu'$ita ~-erbări'î se datoreste numal lor. 

Âm credinta fermă că ntCi un 'Public româ
nesc din vre'Un Oraş n'a jertfit Ia,tâia cât manUIl" 
cliÎlI! de români din A?ad. Acea.sta o 'Putem liir
maCH convingerea '2 Î nstită Şli nestrăml1fată Ca Să 
i'~ cunoştinţă şi cei n0tl1ultnmiti. V. T. 

Industria de Piele din Hateg 
. , 

produce piei de oa.le. capre şi viţel in toa.te culorile pentru 

mobile galantcrH, ghete, papuci şi sur-tucl de piele mal de

parte piei blanc car-tna.il!tin in neg!"u şi cCidora.t, cal superioarA 
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)l TR 1 DUK A ARADULUI" 

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce e cu exproprierea locurilor 
de case din raza oraşului Arad? 

O interventie a Uniunii foştilor Voluntari 
Români. -

Rngăm inr.:.ă odatif -- .::redem, nu pentru ul
'ma oar;t! - forurile compctelltesă b:nevQ,a.,~că 
I ne lamuri ce este cu exproprkrea lo..: .. rilo( de 
;ase din raza oraşului Arad! 

Stim că În !egea aJnară este un paragraf 
:iare Pli'.Wede asern,enea exprO!Prler( şi Improprie
ăriri. 

P{mijcarj treblJle să se bucure de a.;e~;e 
mproprietăriri sunt roştil voluntari romani. cari 
11 vremurile cele maJ grele dtn istoria nGastrii, 
i-au II)US tmpui şi suflctu,1 în 1ger~v':ciul neamului. 

Am vrea să ştim de IeC nu s'a făcut ni,uj-: in 
I:easttt pr'vil1ţ{d ... Am vrea să ştim cine e vino' 
'at de at'l':a,,,tă inespMcabiJ(l amânare! Am vrea 
ă ştim ce mâni mârşave îmji:edecă acest lu.::rl.l. 

,~UJli:une\"I' ,roşj~or ,vlOlunta:ri" Sectia Arad, 
.re datoria să .se intereseze dc aceaf·tă chest une 
i să intervină cu extre1mă energic pentru 0(1 dis
,oziţi',~ le)',"Îi agrare să fie [le dt~j}lin rcspc;.;.talc.! 

Vom reveni! ...... ' . un ... " "'1'. , 
Cinematografele şi limba românească.:. 

Con-stat1un, cu regret. că de~i !21m VOr') t În 
!enum.lratc riindur} (1.0spre batjocura trad~H;eri
lr de pe nmefle de dtlematograf, onorata ,'en
~lrăa filrnelQr nu a bieevoit să r1 nici o mJ ;urr. 

O r!!~:tm din nou, pe această calc, S:l rnmă 
aptt!, în al 5-lea an de dominatie român('I':c;\' 
..:estei batj()i~t1ri :mărită şi pl"n aceea C;t expli
afilc În ramâneştte - aşa Prost cUm sunt t!";"i
usc - le tine foarte putin pe când cele în Jiruba 
ug-hiara se pot citi de 'câ le două ori deşi SOI IIt 

lai lun,g.l, V. 'f. 
Alt ..,1 •• $ ...... 

.. eg~tfuri comerciale 
Între România şi America. 

Calmelr.a. :cle colllerţ Id.in Nc.wyork 'Îrruformleaz.ă 
~lInena de oC.o'Ill:erţ ldin A'ra!d) -că :numita· I('·ll!!ll-cdi 
e comert Ml1er,i'CalIlă slwijifllOşte OIrilCe int.cnţiune 
);1"0 are de 'SOOIp IStrrungeroa ,h:'!găf,ilil'ilor ('~me!'
~ale ale Rmnâmiei -eu StatEjle-Unit.e. Pentru or~!('e 
l'formatii mmănumţ.it.e lin RiC'aalStă. I])rivin'ţ.ă, hir<lUJ 
lmel"ii ·de comerţ, ş.i iillJduS'trie ,din AI!',aJd, stă la 
iNpozitil3. ono qmMiJc în orele Olfj1nioase iddl.a oreln 
-13. 

uz, ..... , ..... "Xli A . ..,.. .. 
"Şoseau a sfânta." 

Crumer.a. frlll!llC"eZă. ta. votat. o lege -clal"âill,o prj'n
'-El şo.'>0le'le natilOnale î,ntreruga, retea .de ;cale ie· 
ltă ,ce leagă Bar·le-DLl1C Cl1 VOrdnJIl-"ll~ şi . !('are 
l rformm a:şa numit.a "Şosea sfânt.ă" '00 IVoa fiÎm-
10b.ită c;t- un R1"C !de -tl'hllTl1tf ~i de-all1'ugul că
'11R. vOO' :flaL~ezart.e 'l)(jî::.tllrl oomem:omrti'V9, 

'1$1 ........... uz' .. ".V$ .aVA 

A.provizionarea functionarilor. 
BUCUREŞ.TI. - Drnmnii mtiniştri Mâ'1'7.El-

11, Saf'.'.su şi MlYŞOin, au !llvut Il'l1Jng:i dil.'~mltiilllli :i'n 
tru~ modaJit.ăţilm qu,i'!l cari s':H'J)lnte<t 1l1$Ultl 
ai'Ll] fll~ţif)lna.rilnr, Se 'P'aro că ~"'l ll,j!IJTIR Ja so
ţia organiliaţii.lor de ronswm, Cll'ri ;,lE' vor· în
inta în C1.1râTIJd, 

, 

Incendiu mare la Bucureşti. 
BuCnREşTT. - F.ahrIoea: de trxt.il(' ,din (\l~ 

a ),lihiLl Vi1t('la!?ul, aipartinâlu! ool1iet.ilţii .fl'mm(;~ 
mâne, i3. f("",t dilsbrui\ă d1e flarcwri. FO'HUtl ('l'a a:i\a 
I puter1l1i<> în('.â.t, În ('Jlll'Slll llopt:ei lnrnima într~ 
3.IŞ1.l!1. Opera de saJ '6aJrn a (>.()nld/ll jş-OÎ·1l8ă ~i 'p I'Î Ilie-!· 
,le Carol, ('ure !Ou ţ.Vl1nt.a i!'<<'l ero~('ă a fa"lt un în' 
/n11l oontÎlllllL r>entrll lJlOlllpieri. Cu toate ,~fm'
riIe ,Îm,!'-ă, nillnicl n'ta. Pllitut fi @,itlrl1alt" 'fl()1an'ee 
~căril'e a,u ·mi'stllit.între~a oIillrlil'C şi:lH'a~ljll
~Il't'\lil (':() lfliP led, 

l-nK·,m:cl.iul ia putut li loc.alliza:t abia iclimjllp:! 
-la orole 10, P~U\belo se Ti0ii('i'\ la :)n 'milio:l1w 

:, ·di1lltre (~lri nUlilai 9 mili():mw vor fi l'f'"titn
) 'l)l~in liiliglll'ări, 

1 NFORMA ŢIUNI. 
Mf'mbrii comi!pflllui p,rendÎv jJe'nfl'll 

.~IU: ţ Îlw /'(,(1 zia rul II i .'HUI f ÎI!l'it (l (i sa ia pa rt l' 
la şe.c/in(p ce se ra ţine. mâ.i7lPo, Mercl/ri) 

2'1', la ora G d. a. În sala m.icil a Primii.
riei. /11'11 fr1/ !lfallilirpa pru!Jramul'lli !estil"a
flilui ('1' ;;:e l'a r1)'(fllja la J!o//('(/sa În 71111ie. 

,., 
f. 

Dill Pooic1a ni-"e {~cmHtnică: "F'trm'ţi-ona
rele idela Ţli')Şta ]OflliIă. !d<"mrac, ('Ot1).'~E4(Went, i'I('.[·i:so· 
J'i 1'0 parIJÎ("llJlare". 

Cerom o R(wor!"i a.nlChetă pentr;l a ~ ~)lme ('a~ 
pM ar<tm,fri] ,de a,hnznri! 

,., 
- Li Şoil'i,a, ''''(1(~ti.a juldecătol't\lllui Rot.al'!]., pâ

nă i!f",t ă:â Iprl)('0:"de !'-e j llldofleăi.l1 n n.gU'l'C1ştlC". l~{h'o
{'.atii r<.tl'C'!nj 'plorlează l1imnai î'n ~rnl.!?:n'l'(\~te. ~e 
$]illlH' I[.Jj ~i ll·ni·i ~lkh(.j('lati t"<1rnf.ni· ,,'ar 'folfj;;j tot 

, {!p 1 illn h:t mallJ:h,i.aI'ă. 
~ă 1'1(>' aidH\'}iil'at? ~ 

- Zilple t!'o('ut{' a a,Yllt lm'lia Timi-,;-nal',a ('ii
i\i!tol'Îa I('ÎTÎ,lă a IJllwl"dni \'i(J.k.'ll~'Rli,,'-}t N. Prll)((Z()qlll 
·:hrf~('tol'lLl {'iJ~1"{>I'nHtor1l1ui ·de mllzil<'ii ,din T(mi. 
~Nl'ra, ['lt (lr.a MiNI E,'co.~all. 

... 
- nl g"(lllel' a,I K Hr(}~t(>al1Jn Il b(!ttezaf. ~lonll 

pi{'hntp. df' g:1l'ămilC'fTi dl21a fmnti(!l'll ~pre Unfţ;all'i~t 
,d:mldll-lc 11l1!lll{'le; ,.Xi('f)!iae Im'ga)l. 

Xl! li"!'o{' pntt'.a dia 'a,lt nmne 'rl!E'-nn T}Htl'loti,"Im 
, ma! înalt şi mai ('U 11:\;t ! 

,., 

- ta Pf!('i,~u. - &e "1])111](', - î'n "f,iel ile Sta,
filIal "'e yo!,heşt.e €xi(';l\11s~y ungura;;te, Chiar 11illii 
fll1l!CţilOlliaride ori~irnă 'română - ,dlllpă 'Cl~1Tl ni-!'lC' 
(Irmlll'll jJ(.jî - ."'6 "fiose şi all'(l'ln si! \'ol'hoa".{'ăl'l)-
1111HH'I:;;t('. 

E po~ihil ~ 

- A l'izăm ono/'. }il/Mi.c, că p('}~t/'ll rep'lt'GI'M 

lUNă/'ilor I1fc()lldi(ionafc el apndtlâlllui .((rlle/) 

11rinti paie, 8Pl'l'irr.a fi pri va încrfaîn 21}· TIIn if 
(J{r(rti !1(,(1l'a dda ora ln prînei J}frrt1o'i dimÎIl(,((

ţr( 70 om G). - Di/,pc[iunea npad/{cfului. 

III 

- Tn zilele ele 1 R--2~ r L1l1ÎC a. (':. 1(1 
şcoala. de TIotari din Făgăraş, <lU avut, Inc 
('),.1,.1.lnenele rltr crqweit.atc prntru obtinerea 
diplomei de notar ('01111111<1) ~i ('r1'('I1<1I. La 
;w("\str f'xam0ifle, judeţul Arad. din 147 r:an 
dkbţ.i din înfn?g )\ nJ.r'allll, a dat proc{\nlul 
(':('1] mai frumos in ('('le'ne!"' privcşte r0znlra
tul (1('0]01' eX;11î10tH'. Din 8 c<llldidaţi Dali
f]rnţi rll distincţie, jlldeţul ~\ rad a ebt. il 
şi fj'n11 mc: PI)'Pf'I;WU A k1Xall1;d rll , Măclo
rClt: Prt.resel1 Io.an, Zărand: Onîţa Petru. 
~~ădah: Crainic nJworgh.oe. Târnova: rl'
ran Trifall. Pe<{',iea·romelnă. Din 48 efllHli
,lati r.:llificati cu lmanimi"t.aJe, Al'allu1 a 
ohţinllt. 7 şi nume: C'o\1r(.'an Dumitm, Bor'_ 
s;\g; Ohll'ill PeJnl. Nădah; BllZgău Mihail 
Brr(>(~hiu: Zizv<1PPrk Fri<frric, StUlmăt+i,n; 
?vfihut;l Yirl}tl. l\rid1.I.!~.(ll: f}iu~an Lazilr, 
SClmLw: SZ[l~â'tl(,.z:v C'rllPorghe. Sut,n-n0l.1, Di'Tl 
'it) enlîfi,caţi .'\1'(\(lu1 a ohtinut 4 şi il.mm1f'· 
I1I'ăd(\<l.n Aurel. A pfifeu: Chr'i~t, }fihail, 
Stnnl)ăteni Popa Ioan, Zărand; S?;{l:'iZ Ca ..... 
1'01. So('odor. 

... 
- .DI1Jpă ştirile i"!")\'ILt.O din R~."ma, '(~l'nIJl1.ia '~Il!l

('wnului I::t,n3 El în dc.-.cl'~.ere. PuglUbele de până 
illCl1IlH se nreă 113. vrc-o 60 mili()an-c lir{', 

• 
- Am prl,mit la l'E/rl:ar:ţie 11i1'. 2 ,al eX('Qlcllt.e! 

I'('.d~t(' <'lIaiow'Uc .. ~ii'z;\linţ.a't, C\l ml boga't ~i ,·a· 
liat Hlnll,l.·r ;;'f'mnat de B. )feh8(hnt,i, R. Fata'g~), 

re Ot,ti;:. K !lol'ifl'n, A. T(~ma, 1. Don.l-."O1'\)7.i, E. 
C',m~tHnt ('f<' ... (Ex(lmp!<llrnl lf\i 12.) 

II 

- Cu toa'te Pl'ot(1~tiîrilc gll\'{'I'lll1lui .",'IYldl" • 
. gU\·e~Tnllrl (lin Angol'lll .a hoti1t-Ît €xp1l17,anla tut·n
'/'"01' ru~il()r boL~ey:i:{'i din CO'nst.antimupW. 

• 
-.- O llIure eU1I1lQ.ate d-c zH.]lmlă .a ellZut i'n A.ll'Ş.

tria f;'i CehosJovaciu. I~a V ie.n,a tellllperatura a 
~Wă~Il't la 7 WNoo.e. 

--- Vwpă şti ri ~l;jn Helgt1ald, r n A liban ia a i~
bucnit rE'~·olHtia. Trupele gtll\,,(,l'1l1l~~li au fc",t î'll~ 
vinşe IdE' către I'evolnţion:ui. 

'" 
- După o stire din Be~nvd. StamboHsk,V ,1 r 

fi tra':ld Înc.:l. Ministrul Serhiei la Sofia comun!· 
că astfel că Stamholiisky s'ar afla. îrnpreun.l {'u 
ma' mu~ti credil:I~'oşi ai sfii îhtr'o loca~ilatc din 
munti unde 'prc.Q;il t eşte n\Wanşa. 

Aceste ştiri nmt, du,pa cât se pare I'ps;~~ de 
temei. 

-- f'. 8. S. rpiM:o/iJil IT/o·n ,. Pnpp al Arr,r!u
llli. în urma sfafurilor r]rdi' dl' ('ăfl'e rnt'rlirul 10 • 
('1/1 rlr. Mogn, in IT/rai hăilor drlo BuZi'l1'1, :1(' fo
lospşlf' f/ţ, băilr tf(flJollirl' .. Sima.l!,' din Al'Ild. ,., 

x np 1't/nzru'p i(~iOl'a.p i {'llprctlll1 ('(11 Imai ieft·j n 
in IIlI'Hldi!ila mixtă n. POPOVICI la ~a,ra Pc/d· 
~"I' ia ,B1I1ennd llll T\C'.!?:C'le FeNtinanlrl (f. BI)!"')~
B~ll j-tel".) 

- ('rnlt dom n iş(JI(I'ă în bi IOU, 1:Jl\',îlll~l "l~llno"?ti n
ta-p(,l~f('I('tă a :tllllhei române. lll~hia~r(' şi ger
mi!:l1e, pr<1enm \şi 'a Irla~tilngl'affiei. OfCl-t,elC ,.Ii '''0 
trimitli pC' u,dr(!;;:.'ll "l'iIU'(t" {'o.mfH·ţ. OOţ;l"f1!.'I do "in 
şi 1(1fJt,iYlar.e. Arlll;l, Btl·~dl. (\:t'ălhiei (Hajo 'llh'a) 
11'1'. 5, _ 

• 
- Nllih~ell1nat'n,l am pie11rlnt un Ihi:let. ,de "ită 

lWllU\ <,al neg'll'll {hn TV, 1911, dilherat Ir!.e ]ll'i
Ill~lria irli'll Z(,l'arv(~lllll-mal'e !'illh m', 895-1H2!'L mg' 
anul1a rea . 

Zm.oowhd mare la :31 .Mai 1923, - Sllndor 
l.u.dvic. 

I 

- l5ăilr: 8imo!f - (j nouă .~ertip Hirh()L('rrr
jl<,ul ir:ă. La. niiile o rle:;;;·nHl 8i may !l'a iufi i nfa f '1 

/1rJU/1 .~('r!i~ hidroteŢ'npeutică. cm~r .~'a dat dt>jo. 
folosÎllţei owrelni l)ubtic la 12 l\.In; a. C, 

. OW'ă miracalol1Hă de băi accido-carlwIlÎa, de 
.sul/of şi Mre. ., ~ 

nl/Îa e de,"chi·~ă ppntl'!( dom.ni aimi'11Mla lrt. 
6 şi jumăfllie până la 1 ,irn' l'ellti'll r1if1me cir/It 
ora 2 până 7a 6. ~' 

• 
x: CAUT un ·companÎst la o prăvă{:.: bine 

cunoscută, cu 200-250,000 lei. Capital şi câşLJr 
asjg-ura le. Ofertele rOg a: le trimite sub dc0z'," 
,.Afacere" la Administratia ziarutui, 

x Cllmpăr în crmtifă(1: nwri, ciqră şi m.ir/op. rl.f' 
a.lhină grdl)enă, cu cel 1n<Ji urcat prpţ. PArEI. 
F:RDOS, comprcia'nt r7e colonialI': Arad, Pia(fI. 
A l~ram Iancu nI'. 3, 

* ... 
x PE TERASA CAPENELEI ORĂşENeSTI în 

fiecare seară cAntă muzica ctrndllSă de renumitul 
Zo1tan Duda$. Ki.lr<>si. - Irt.lrhetată. cafea. mâncărl 
reci. - Serv~(fu prompt. - Proprietarii rornâni 
roa~ă 5)l)riFnul publklt1ui românesc. _ 

* . - n,.. lm.:if Kmw<.'I, l'hi1'urq, ,t7ill('('ol/l1. dii 
ton$u}fntii dp-llT 0/,('11'. .1-6. Hult' I'IT I'rrll 1 Ge/)('/'nl 
J)mgalino nI'. 2. 

,.aYA 

Grevă Ia uzinele Le Maitre. 
• 

Bl~(,l'ln:şTL - :llllueit.orij IllZlilH'lul' .. L~ 

:\h.itT\"· <lin ("apitaIă i,n 1l1u:mÎiI' ·de 1000, au !(Iiel'la
l'at -g-l'C\' a, ve <IlHl~Î"\'~):1 ,.il li .... -;a l'C'lfu\Za1. m:tâ(wa

l"Oa ~llariilol'. Ant,H'itii'ţile ·au nt,donat. TEldli71iţio-

nWWil :t,!eli('ll'olol' .;:.! militaTizlU'ea ·mUlwi1t<.rilor 'de 

OHXf'{'O .f<llhl'l«,;l 11l{'1\a ('wlu>liv rl{'ntru ('FU, P'll'
dlctula ~H'(lHttlJ. 1"(' ('mpii g:rM.·li~t j lo!' ŞI ,1 •. 0e"'i;~ld'~ 

îmrl"otrir:l loral('tÎnme T~nINlidi. 

Redactor responzabi.l: iOAN DIMTTRIU. 
O'eNturat.· :UOllIN. 

, 
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RYIZ I Atelierul DENTIST a 
II • Văd. luf Iuliu Mor· 
genstern din Str. Braţianu Nr. 
13, (fost Weitzer-u.) vis-A-vis 
:: cu posta, l-a preiuat :: 
IOAN CSOBOD 
(ll1Dtfst exăminat, care şi-. lnct\put 
:1 adhitatea. ;: 

"TRIBUNA ARADULUI" 

~j~"""I._"""""""~ 
OI U 

gJ ;,A R A O A N A" 
8i l' I OI soc. comercJa ă şi industria ă pe actiuni 

"Ilmai pentru 8 zile f :: Instalat in Piata 
Ştefan cel Mare 

AradJ Bula Reg. F erdinand 1. No. 24 
in ca.se proprii. 

marele' ClRCUS BELLA 
No. Telefon 304. No. Telefon 304. 

Cap. societar deplin vărsat l 7.500.000 

MaTt.i,26 Iunie 1923. 

CONVOCARE. 

Domnii ACŢrONARII al SOCIET Ă TEl 
ANONIMĂ ECONOMICE şllNDUSTRlALE din 
Pâncota, sunt convocati În 

adunarea Generală'ordinară 
in localul societllfei in Pânco!a pe ziua de 7 Iulie 
1923, la orele 3 d. 10. 

Ordin de zi: 
1. Raportul Directiunei asupra anului de 

gestiune 1922. 
2. Raportul comitetului de supraveghiere 

asupra anului de gestiune 1922. 

Program de primul rang compus din cel€ 
mai mari numere de atractie ne mai v~zute I 4-
în acest oraş. :: Primele mari reprezentantii -wT 

3. ~tabilirta bilanfului şi contului de pro. 
fit şi pierdere al anului de gestiune 1922 şi 
deciderea asupra rezultatului de gestiur:e. 

4, Decidere asupra absolutorului ce ur
meazA a fi dat directi unei şi comitetul de su. 
praveghiere. de Gală şi de deschidere. :: Marti, Miercuri. I ~&~~ 

lei. Vineri, SAmbătă şi Duminicl, 26, 27, 28. 29. • 5. Stabilirea onorariului comitetului de su· 
, praveghiere pe anul de gestiune 1922, 30 Iunie $i 1 Iulie, la orele 8 $i jum. seafa precis, ~ Se ocu~j, cu tot felul de 8fac~rl 

a comercIale şi bancare. - Are In fi. Alegeeea membrilor in Comisiunea de 
supraveghiere. Din bogatul program se menţionează: 

Dresarea şi prezentarea extra· ordi· 
nară de cai în libertate şi înalt ă şcoală 
- Elegante numere de călărie in 
toate manierele - t;ei maj bun 
E:lovni şi Augusti cari vorbesc ro
mâneşte, nemţeşte şi Hngureşte - • 
Numere senzationale, interesante şi 

palpitante. -
Joi, Sâmbătă Duminecă $1 sărbători MIRE 
MITINEU la Ira 3 m. p. familiar, Şcolar 
$i Mii Iar. :: Program complecl ca şi seara. 

I i permanenţă în depozitefe proprii 

II =:'!!:=== ~ . 

• 
Primeşte depuneri spre Iruc
tifieare :: acordA Imprumu

turi pe mărfuri In gaj. 

u 

Oirectiunea face abnti actionarii, că in conI formitate cu paragraful 9 din statute posesiunea 
a 20 acţiunii indrt:pUţeşte la un vot, insă numai 

. in a:el caz, dacă acţionarul respectIv şi.a depus 
actiunile cu cel putin fi zi!e înaintea adunări 
generale. Depunerea se va fac. ]a cassiera so
socieHlţi anonime economice şi industrialli din 
Pâncuta sau la Banca Chrissoveloni la Bucu
resti, sau la Banca Agricolă şi Industrială din 
Pâncota. Rapoartele directi unei şi ale comitetului 
de supraveghiere, bilantul, contul de p' ofit şi 
pierdere asupra anului de gestiune 1922 stau 
in localul sodetatei anonime la d'spozit1unea 
onorati1or actionari. 

Dat la Pânco!a, la 16 Iunie 1923. 

] u_IMiMF F 77 Industria lextilă Irăda03 
Preţul locurilor sunt afişate 1aCassa.. Saciefate AnDnima S. 1. •• ('ont bilanţ la 81 Dec6111vrle 1922. Active: Imlt-

Illfectiunea. 

el·i'eU"IUi'. Ca~sa dAsrh:Să de b'lete de I .. .. bile 7,24a.O~5·(J8 Lei, Cassa ~,)6,2{}O'2o J,!'i, H1Îrtlf (le . .....,.. ~,~ 1'" yaIGa> e 26,l}OO'- Lei, J)ebitol'i 6,tH6.131i'iH ),ei, 8to-
.. Ia orele 10-1 a._ m. şi de la ora 61' 411 filaturA de bumbr:c ;., curi -t.1HJ.fi!lO·9t Lei, Pierdere 71.1U·80 1,1'1. - Total 

_ • ~ Tesetorie de bumbac ~: _ 18,364.969'28 Le!. 
:: seara In SUS. . :: ~., Ilbitură:: Vopsatorie~!:' Cont tie pl'oflt ~r pj{'rdrre Ia lHJleceml'Tie lt22. 

Director: G. BULa. Secr ~ D. MIHEA. A DRESA TFLEGRAFlCA: TE X T f L AR i\ O. ll1r de yalO1lre 25426'82 LeI. (~rClllltll. nt\Încassll.uHe I 
~ Eşire: tbeltuelJ 3,Oit6.312·36 Lei, Descrierea scăderi· 

63.390·4U Lei, Rllllortul piord(lf'l~t HIOO'8i) IJel. Total 
Iel9ton nm. TelefDn 158, S,O;;5,S6f)'72 ],I'll. Pierdere 71.174'80 I.ei. - Toh) 

................... f ........... O~U8l·. W"~Ţ _1'11 •• ' __ liIi_ ... i.1IfilH_~liIil _______ A a,127.QJl)·i)2 Le~. 

I S. A. Forestieradin lomaş I 
i Irad. BuI·c~e~~~e !!~d:~~'~~r~~;~2~L~: I ! • tlerA din RomAnIa, at.U lemne esente '. 

1 
-~.. tarJ, cât şi esente moi. FerestraIe : 

< cu aburi în Galasl·FerestrAn, Satu. , 
mare-}'erestrăll şi Homorod-Cohalm. I 

I ~xploatări de păd~ri i~ ţoate regiunile S 
I .... Transllvamel. :: S .......... ~ ..................... .... 
No. G. 7647/2-19Z2. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe caza decistl al Judecătoriei de Ocol 
Arad, No. de mai sus, sirup, zachăricale şi alte 
obiecte cuprinse sub pozitiile 5, 6, 7, 9, 10, 
15, 19 şi 25 in iavorul lui Dr. A1adâr Sprin~ 
ger pentru suma de 8O)J Lei capital şi ac. 
cesorii, interese 5 % dela 3 Martie 1922. 

. Spese stabilite în prezent în suma de 
LeI 9084, se vor vinde la licitatie în Arad 
Str~da Bulev. €arol 1. No. 18/a, în ziua de 28 
lume 1923. Ia orele 6 d. m. 

Arad. la 12 funie 19~~\ 

:~~r.~~.~~ ••••• l1 •• ~!~ •• YTT •••• Y •• y. . ~ 

: VICTORIA" ~ 
..... " . ~ ~INSTITUT de CREDIT si ECONOMII S. P. A. ~ 
~ II CENTRALA, ARĂ» (ROMANIA). '1 ~ 
..... Jsudcu~Bal.Aal ind C(hi.in~u, Şlpia., Bopo,lneu ,,1 Radn& ~ 
~ u e,;,u:I. Pa. Rozna.nla), în ca..eIa ppopP:lI. ~ 

.. Capital sodetar şi fonduri "roprii: 20,000.000 Lei. Depuneri f ... 

..... spre fructWcare: 80,000,000 Lef. din care o parte considera- ~ 

... bilă sunt depuneri americane. .. ~ 

• RAMURI QE OPERAŢIUNI: ..... 

~ Execute tot telul de operatiuni de bancă. I I~ 
~ Acordă: Imprumuturi cambiale. ~ 

"""'1 I . li hipotecare. ~ 
.... • It de lombard (pe gaj de efecte). ~ ... 
.. financiază intreprindeti industriale. cemerciale Si agricole, V' ... 
..... t.umpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, Lire, franci 1 ....... 
.,.. şi alte valute). ~ 
., Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi fn cont ~ltrent, ..... 
~ pe lângă cele mai favorabile conditiuni. ~ ... 
,...... Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru inmanu .. 

Oh. Ciupuliga, ... ere partidelor In Ţară. 
eXec. jud. reg-esc. ~ Efeptueşte comis. primite din America in afacerile emi~rantilor. .... 

________________ ~ Primeşte cecuri spre incassare. _ ..... 

• '&'&.ÂA.Â • .Â.ÂÂÂÂ •• AÂ" ~ Bancă autorizată de a face operaţii de devize. ~ 
o Rl7GAREI Rugăm pe QftQ,'. Cetltort ..... ~ 

~ .~ 
că in roate ooateiiltJ cumpdrdrt S6 re- PpjD1.eşte aseD1nă.pl. de ba.nl in -ţ;apA ,1 p.nt~u 
tere la anunţurUe publioate ~ oitite in.... .tl?ă.Jnă..tate. - Ape legătu~ă de cont cupent; cu ~ 

"TRIBUNA AR.4DULUI." I.~& ti toate bă~lla d!,n Ţa.pă. !ii! :tpăină.-t.ate.;· :: ~ 
TT~TTTTTTTT~T.T.T.' •• ~Â.ÂÂAÂÂÂ~~.A.Â •• Â •• ÂA.Â •• Â4 •• Â&Â. 
__ ..... ______________ --.;O..~_____'_ ................... -""-" ..... ' ....................... ---...-________________ ..__-----------___ _ 

j ~;rafb. .,CONCORDIA" Araid • 
• 
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