
a 
ă 
fi 

Il 
), 

01 
te 
11· 
19 

je 
in 
16 

le. 

~ 
~ 

~ 
:;! 

i 
1 
! 
1 
i 
I 
t 
I 
! " 
I 

i 

t 
! 
I 

ţ 

-

-
Anul l. ARAD, Vineri 15 Iunie 1923. Nrul 13 

ABONAMENTUL: • • Pe un an 

Pe jum. an 

Pe 3 luni 

Lunar • . • 

300 Lei 

160 Lei 

85 Lei 

30 Lei rl una ra U UI 
RE DA CŢ I A ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului l,:'a 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi a 

Agenţi:le de publicitate. TELEFON No. 750. 

Util F 

o deceptie. 
Iar - functionarii. 

I>mlpl'E.\'1iD'llnţi de f(ţlul eroiI{' în eal'c cei ,mat 
mulţi ,dintre rf;U:l1leţiuIIHrii l]mlili('iî!;1i ,duc f.\XIilstCll

ta plină ,de neajul1Iimri, 'lIHIl ~in'Ut să inzi,"-tăIIll ,l\'>l\1-

vra 00101' ,două 'momente ,prin ~ruri li"$.(l pregătlOa 
'viitflrm 1 9I\oo,,,,t01' ol1lJlleni: V ())11)eal1l1 de statutu·l lor 
aeulm votJa.t ,de pa.dJalln«lllt ,şi Idj{j JdfuriliO miajoDate 
t~C lli1>'ia:u prRH ri\n vedere, 

Am 1<'-OrK'etat 1iroMolllia ('111 o>hioC'tiTit,a,t.ca (~Hl'(~ 
"'ti liulVPllilWlIlJIIl i 7.iltl r i n,d.copn!fkn t I~i ne-«l!lll eXlpri-
1l1lWt con ... j n~j'r,(',a ~··ă flQl,u:t.ill.I1 i le ee \'01' 'Plfimi li

cChtc două ebe><ti.l1nÎ {'mpitale ';Ii lmntrn iutel'e.~cl(' 
Jmhli~\~ ,,;,i'pentl'll fI\IITH(ţ.imli1'l'i, l\'{}I' 11l1l1J.t.Ulfllli III{' 
ri!(~).1 i'n pe ("ei rn,ter-M:lti. A::<!l IOr(l(le~m, înm~lIJa 
p.mmisimlÎlolr ~'C '1Ii-l~'~l'l :fillClIL În.şilŞl ,'\I'u.jilJal,ii. 

Aceeaşi ohiootj .... ita.te 'lllEl ohligă Însă, "il irliil'l\ 
1()(~ iH~i unor nomultnumirJi expl'im,ate (10 ('ăJt.re f'lI.IW 

ţiOI1larÎ i p~lhlir'i ,u,,.tilzi dlnid h~)t.ăl'îr(>aîn 'PWi'Yl~l ta 
lot' u'II:.101" este !defi ni ti vă, aa.illn~ h 'tln~l(),;,ti'n~a 
('(Iim' 1 nt0r<lsa;ţ.i şi l<'~h1d do ''''4111111. fiXi<lte la ,,,,n 1110 
(,-OTIJ{~rete. 

J>aîntâi11'l1"a~il>he.'7k> diferen~a mare (y~ s'll 
fîlcmt intre l!nr.le ~a:t.e.g.}'rii ,de dkianti: ftl;\:l ~e 
pat'(' (·ă ':'i'a tinf\l!t lH'jn ma]orlare'a cu 100% a l«flv 
l'ilor ofiţerilor ,~i a Jllll·W;ist.J"l:lţl;,lm' la m111!ţn!Jni'rf"~l 
.partÎ'1lJ1ă 'a Ini 11 i grll~) ,eli! f:u'tH<ţ ional'i Iar ro~tlJ 1 
"1)11ill ",pOl'ur} ,·.a.riÎllId Î'llnre 25-!}OS~ 'pu'I'e a fi 
1H'.,!diiat '~lL totn.1. XII \,,11(,111 "ii tlia.g-fm la îndoia.1ă 
(Jueritele IIn'ar i şi k~clwil('i i.J.e i'nkl i",l'll taihik 'pe (',ui 
,majg'Î.st"'R<t,~i. :}Î oHInmiat.alellll'L'Slhl.tl în ~t.at. Ei prin 
'!!<\lIilf' ,lef11ri, d~ bine :c!{1r;i,u, ,sunt r(~'(lm!pcn!Saţi. 
D,l:I' ('a. În ~w~ElaÎşi 1J1ă'~"u rit ~lie l(1e! \n Ui li-l'\€' 1'10011-
'THlRlŞte şi .;:/Jujba~ilor 'Îlnfel'iori, 1('0k)1' oru.x. 1111' 1 <;li 
mu,lti, Illml.8L';- l{lll~"tpt la ,·ia.ţii. 111\1 ep'utomill,t.f'l<,!;.::>, 

Do ('e rfU!ll.{'ţiO]1l11 ri j I flill X il i'u'ri dda i 1l~<11i ţ.i(>, 
pl'of~rii .şi l{'>('lr].rult,:1 (',atf'g-orili ,do f.nlnK'to~lillmJ IPU
hlÎ:c>Î ~Hlllt ipvlŞi în intf(1)'inri.ta,te ~ 

DOpaJ1tc Id.e ndi. i'nk'lltinrL<:a 1(11[1 a fm',p l'{Jl'I'O

,uri ,~u·i'\·a ~)e 11:('(,lk~t·ă tOlllă. 
Dar I))!U ~)Ilt,c,m ,;;ă refl1?Jiiirn ('('li(wTlfklnoptă'ţiţi 

EL 

Gheorghe Coşbuc. 
- Discurs de receP1ie rostit de dl Octavian 
Goga în şedinta "Academiei Române" 

30 Mai 1923. -

( Continuare). 

Ual' ~l venea lea un tip rCZ\llIll<ltm' ,311 UlIWi 11a&e, 

n'avea ICOn~ii de .filie.ut. 'CII IIHXX!I,atllla"e atotlputor
ni-eÎasalt.ului ~liO I(tire gân,dlllrilo '1I.U i~'!llu ,d~1 iiPit 
nÎocm.ată. C(}şbulc era- un inard;;-Ilphahjl. Dârz. î~l
d~Irătn,ÎlC. C:Onc.cntlra În p:rQ!,':starea lui reţiJ1lută, 
miil~d!ria ~'rămiţ('ril()]" I]HlTtl:liţi lJl'rin IHtâtaa lupte, 
In !OI iq}(i!re ('\' le (licn t~î i .a p ri \' i t etlJ t.ilrl1 i,d i t:a t.o in 
j\llr.ul llui, eu o.aI'ec·~lrc llffpă.. .... are apoi, ,şi <:"11 () :li-
11Î<' lele a1măriî<'i\rne l,a unmlă .•. In al'l~rg1anE:la n(',po
tolirt:.ă la {lijpit,a].ei I<'Î'llC ",iHI fi ocrotit Ip·e Il ţ ribe-u!!:l1l1 
vâ'llturîitor .do d:me, fl'at,e I(l" ·ertr.ee !Cu ,;Pepd.e.ll. 
{lin {'t'nl1~e", Idal' .atâtde I(!R"iHl1ll1Iat înfuţa vietii < 
O l.{imK"er îi' :nJ<'HlHX~:;1r.el"O a ta ]If'lll tllllll i ·1ia î1l!('op aL o 
f't'Tfll1~er(\ d(' Illlâ,n:l, - ]rrlfllw,a e at:.lt de gdilbitîi 
tinerji :roeti ~ ~i înPll'l':lIllrf o ~lll.ihă ~a 'Jl~i'nil!'tl'l', 
aj'llJtor .ne i'ngii.nor, dia:că nu ;Ula îu,;el, o ră·zbl\c!wl'e 
pu~t.llmăa !lllGtenHIt.ilCelOr. .. 

Dar şi '{'onfigu]'I!lţi'a IitEml'l'ă a:1 ll\ilol' nouăzEv.'Î 
era puţin ll11'ielnie (IOlW.eptioei !tIi Co~lm(',. Grm i 11 I 
lui Emines{'.u i'şi a1ll'OOct.a Il)() toată II'nt.jrm:iBl"CIR lu
Jni'na orhit')l<ll'('.. 'Poezi,a lni .a"elH()nÎ 'HllUi ~."lUimnm 
("'wt-l'opitor Ipfil'j()li~ t()lată veg{itl<l~ia Jitc-
l1a rit dj'llllpl'ejlw .şi ,~ai'up'naalt.arelor -căzute în 
1'11in(' "tn11u'Nl:l :mrrnh '(1ar{' ÎtW1l1111Jl':l fr11'ntClR 

Ziar independent 
• .,.:;;*;; "$ * 1 d 1111 arA 

{'('naNi lo()ifl'l11 t]H'(JlIli,:,: "prijilllll.1 .nostru. !lin a,.·{",t 
'1I1{)tj\' 1110 fai('(11l1 (1001ll'Htâtor nBm:uIJţU\lnirli. il)(lcal'i 
10 illl7.j.lII zi d€' zi '~pll;se Irle ",lll.i,b1~~i şi ti'nem prin 
a'rn"te rtmdlll'Î;;.ii J.t~ ·dO\·{1drllll (',il "ninia 'plIhlidî 
€Fte ll!Iăhl<l,i .de IHK'eja {<ari .,.;.e '\'iild J)r1f)q-('1pti:iţiţi. 

Est.e ~i () ltllatOI'Îellllol'<IIii. 'IW!TItl'll .)]oi (~Hl'i l1i 
wlclmn ztlni«" la ~l<f8tlll'ile 101' Ido lIll'l1:ndi, îi 'lo;zim 
rn.enml\'OI,bi'll!d' d'P.Wl".f!II.r:l!,lik "i;~tiiail\lWl (·iin.cl ,le 
"llllltj'm l~lIJ1€'tnl Mi,lIs Ide o ,d(,;(,f'lPţ.Î(' !l('tmf"J"itatil, 
",ă ~tlreg-il\t.rii.ltn :măi{'al' jnfonmartiv şi {"l1 tlitll1 de' 
dk:x'llilIlo{'nt Ipil'i'llll'i 10 lur <fhWl1. ,"tăn'i,le eX1('(';Pţ,iUn.1Ll.c 
nu ne :permiJt ,;;ăle lilliilm 81piil'Hrea î'nt.l":U'll IInod 
mai ffiiC'alOO .aJţ\a CUIUl ~le este dorinţa o;i aşa (\Ulm 
~lliUnlt'Jl lor şi SlaK'ri:fiii('iiJe l'Or merÎ:tă. 

Cci .în ,c!r(1pt în ,a ajuta vor t.ndbuÎ ~ă n~ Îe.r
t.e Ic1wcă relE'dbn 'R<f'osto {rupte ~i starea ll() ':'{JlÎrit 
1(':0 domuqte Într() .f1l1l:('.ţieJlla,rÎ. CâlU! lm1ajorita!(la 
·ilt'net.ion'~HilQr ('!st(l pusă Îlnt,r'o sitll!aţie l;l.aterÎQlloă 
(lr'.hiY<l!ell chitaT ,aoulln Io,ulpa 1('11 li.".;'a aoeorilat. oSJl')
rl1 rli le, dln'd cei rmmi multi ,tlintre ei S\lIIlt 'Şi pe 
mai 'df'lpart.c ,ruviza,ţi 'lla -E\XI]X1chrnte şi srn.nt n€ly·.}'iti 
a F;e refu~i'a Cit lTI1 ÎzerÎ.a lor la ma:hal,a le... ni
'llll'"'Tl i, crOclem, n n '1a ,pu1.ea lJlua Î')) n 111111(' rIie riî,n 
vOl'1bel.c re le Il'lCrim ui'i Ipennru a le i'fi1I]'lme aten
t,ţ1l'nîi ~lor oolllip.etpn1li şi ~ntm .awri1ta ,~ll1.iba
';idOl" ea au ~)entrn 'drept:nnle lor \nt.ell1preti '(1;(1I<~ki' 
şi ,.lahi ,dar eu ~l1Ifl{'t.lul (,Ul'at ,"i î.11!te1('.~ătoni ai 
situJaţÎei lor. ' . '- (t. 1,'.) 

......... , AI7l/P ,2;$ .., .. -
Delimitarea frontierei Între România şi 

Cehoslovacia 
- Jo?~ la orele 8 dim. au întra t prin lia+mei 

veni.nd în Sa~tu-Ma{'!el d1l1ii j.l1glncri Kova:rik 'Voy
koc'k, R()uhik Vadov Şj dr· Emil Ott, delegatii gu
verl1ului 'cchoslo"",a,e, pcntru\a lua contact cu 00-
mitsia de de)iimitan~ româneaslcă, în fmntc cu d. 
~encral Dumitrescu, eaTe în prezont lucrează la 
delimifarea 'frontiereiceho-rDmâne, 

CdmjsjLttllel3. mixtă s'a instalat deooamdată în 
SăE\uşul-M.an:, Cehes.'oYâ.ci<l. 

lmlmudi Il JlUl'['5tl~1l111i., O ttrio<tete \',a~ă .. tă'1'1I1'll pn
'f'ote tot, .strofeue J,ui EillTÎn(!scu îşi pil('.ull'lau în il1imi 
:pHblgerea I{H Îli ,'li r'clini1, fIoa reia al,ba.,hă IRI 

;;en.tlll',a pet.alele ofiilite 'şi {) .11llorbidete ootenită :,,13 
'I'ă~lpÎ\iil\(lE1a în zare, Liter.at.ll1ra îmtreagă prÎlmiiSc 
nlln IHj:-I~l'rt Id~i ·duliu, tdH:~_lPt.i(jll.<smuJue\'enisc {} 
.nllallieră :~l!rtisti{'.ă la 1I1I0I:1ă, ,şi un lHer lele spital 
t.{1 pri'nd\-,n din TitJrj'Ilf'rI.o libNi.riilor, 'plime 'd~ 
,.file ,rupte" şi d-e ,,:foi ,·eştade''' .. l)~ JcIa-.e.unuja
ten genet'ală e1U'e llihă,li~'>(3 intelootu.aliuataa ro
m':uwa~'ă ~~:l () extellll'a l"'() suhită 'poate, .dl~pă s.fo.r
t,m'ea 'lH'i:pită a lt.l'E1e€l'i.i noa,strro .dena stărilo pt:l
tl'i!!l.l'Iellalc hl I(',~\"ilizati,a {!Q('Îlf1pllf.1l111i, ~C! ~I,fi,.a\l !!<oi 

mu!te du'rari înehi~).uUte, t.o:>r.ii de import de p~ 
~t(' Prut, ,11:1 ătlllrj .eu ~1't.âtQa dootrinte .de {'.jl"('{JIIlST.an
tit Ai.n fiel~hcn'ea fără ribg<lllZ a ParilSullli. 

Trjate il!:C'p"t('a an {'(jntribuit ',;,i .mAl 1ID1l1~ La Îzo
lal,{1;1 J li i ('.}~hlll·, ni n :-t'r igăt,n!1 11'('O"t,r i.ţ "l\.l llllle
Yol\),rthlOI', d ~ {'{'r{"lt Î11 s\..-m id(> ~mirj'Şti ~i :pă!dul'O 
iar Î:fl\llo1lrj Hl timgu.irei wl1u.\llilll1e ((',arc nwpii.d i.sp 
literatull".a iOuren,tă, se i-ieli;ea.u 1Th8tinetde de 8ăna
tate [Qbustă mo-'Şltenfte din munti~ Bistriţej, Zi 
('uzi 00 nllăwa rdj,,,ha'nt;a 'Într0 01 şi ill\oddiu. !dDV"C'
niFO 11'11 ".-,li:l,,(', 11in ,sjn.gll.rat.i(' {lU ()if')hii l'ătă{'iţi 
î'll JJ.aa'g. Cânlrj' l'IIUIl1 YllZllIt irntîtii3. oara, - !'.11n1' 

\'1"(\ ,două'Y>C>l ·ani if].e-llhnH'i. -strOO1l1rânirlll-.~ pf' 
clalea Grivite.i, eu trlrpu1 lui 11l'ICăt.iv, atd\1!>; pn'ţ.im 
.([0 ~pali'e, ('u privirile pertdute ş;ll'h pă1ăriIU. (m 
bOlidnri largi,:ml sillnţît că 'llU vode ni,mic din 
:l'pl'opiel'€',n '<\ll1lrleniall Î{', ·eii î,nai,ntoază na 11T1 illl
.milHtt cu f.anati,sm 8'pre o tintil lt?lî1'e (> 11'nld~""'<1 
1(1C"p:ll"t\'. foa.rte ,lnparrtt'.", A~:l nlli-l lm'hhl1l1 {'ii (l 

Consiliul de ministri. , 
Evenimentele din Bulgaria. Noul 

regim al grâu lui. - Exportul" produse-
lor alimentare. - . 

MtJmbri~ guve.rnului s'au Întrunit ieri În cnn
sî1iu, sub prezidentia d,Jui 1. I. C. Br~ttia,nu. 

[). 1. O. DUCA, ministru d,C' ,externe, a făcut 
i:n ex.poozcu cow';.jliUrltq Cu privire la· situatia din 
Llli',gmia, dUP~l ra:I)Oartele primite. 

O()n.l':j~iUlI a dispus r.:a să se primească refLt
i!;jatii' pn1i:id, daca JlU vin În massă, - .accasW 
el S;l nu se d,e'lm~ntă ospitalitauca j'naditiona 1 ă 
româl1casd. .. 

- GhcS'tiunca eXPortului a preoC'u;P'at În deo
sebi pc membrii ~ltVernllllli, 

S'a adimis ,exportul de vite, liber, jăJr~i contin
gentan:' si f;l]'ă au:ori\z:atic: boi, vaci, bi:voli, ber
he-::i vii, - fixâ~l,du-se urmrttnarele taxe: ta mit 
lei de caP de Vit[l mare şi 600 Ici de berbec, 

S'au pl"ohibj,t ~tri:ct taurii, bivD!iţcle, viteii şi 
p(}!kii. 

Ca~-oa\~a.)t.lI~ rZell1,Înc prohibit. S'·a~ admis însă. 
I~,l de azi pană la 1 AlJi~lJist să ~e la1>e libe.r ex
[)Ortul de c.aşcavall ucce~c din recolta . vechc, 
făr{l aU'nrizatie, phllindtl-~ 450 mii lei taxit de 
vagon. 

Ouăle ?u foStt 1{ts,atc lihere I·a export dcla 1 
Mai la 1 N')ol11v.ric. p!a('lHJu-se o taxă de 2.50 lei 
de ou, 

• 
Consiliul a a dmi.~ c(m01uzillniill{~. consiliului e

cOnc,mlc ~'tl,ne'ri()r. 'S'a fixat pretUl de 45 mii lei 
v:a!!'(~1l111 grai! de 75 ~,h', !la he0tol i tr:u cu 5% cor-
puri strilinc, / 

In a'2claş tim,D s'a dcsfiintat prima de 5 mii 
lei de Va~Ol1. ' 

Pcntru R"rftu, socară şi deri1ya·~C' --cu excop-

f(,~t. :(10];;1 incoput, ('opilări\a, .aIl1li'ntiri1e~ '('hipn1 
(l{' aJPf .. "'t()l .al 'pwrirutlE'ilui 8eha.st.ia'n, ~IUllllele tlela 
~ ;1r"i'i111d, J1Io21lll'a Ide }la Ipl'li'1pă, ,l:tll'~rn(·qe ('·U PiIpă
ruşi .şi Pl'i,{'oli.ei, toate au nmit au 01, tJO!u*e le 
.dm.'>(>,a <\Il () 'll(lmiill'f:llri:sit.ă pm-.ară 'P0 lU1morii î'n
doiţi pr(>.a .de·j\'l"Elme, El le a11inna în fi'('!('!are C(>lU'! 

le Orâ'Tlkl:uia, le 'lletf(Wa 'eli po.'ltilflla ~i cu ,dnhootc
te, se î'llfălţl(Jal'ă in .dant.elcle lor 1llt.,"'<.'k'lTC, le iSI:JN.pea 
<m plâns şi ('\1 fl'Ori 'de hUi!'ouioc, iar într'o zi le-a 
~1k:Lnilll8t ~llHi H\ngă alt.a, ,St~u,mpetU!ri într'o l·flIdă As 
zu-:tl'e ţăriin('a.,:wă, Ul1i'llIl'llIl1ti!, ~n crffită1:.urÎ şi a~ 
nalhoocuri în.florÎte şi le"i8. zis: Bala!de şi Ttdile. 

Voll1l1llllil 1\1i C'oşhnk' , ~',a Ull -PN>8lSpăt Vfl'Tltde 
'pl'Î1rnili\'all'll 'I~ÎI.tr1ms hN~în linj,şt('.a Oh08ită It. 

U'l1ui iiat.ak', ,a sgnldnit !Tmtr:rnoo nenvii ,diJS('OlU!l!ţi 
rdiullprojmr, 'a înrvior.at abmosfeI1a, ia Idooehirs '\1111 0-

riront non şi .aaf\"ut mw.e 'ffi('r.it <1eaJ.'€fî'ntl'o
,du;ce !pri!JWipiul ",iijnătăţ.ii i'II litel'l3ltulfa !fiQ~tră, 
Antoml hlllaX'lf'ilDtl' şi itd:ÎiI('!lor la tdeseins Idin 1'\1IU1eia 
b3l>lll101or, 'd.aor 'll. Jălcut f[lopa'l\ ,in satl\ll lui. Ne-a. 
dat o lumÎu-o:l!?ă 'IlIo'nogl'IUfioe poetieă ta i'lahlthli 1'0-

mânosC'. Fil'C';'te, el II1U venf'ia. on o(JnJCe'piti~'l ,de ial

tQl1\.'Ietua!l i<:·hinutt. a lui E.ilnÎ'n~:u, ~1' ~J!n s.i,filtml1 
fjl;)wfid _"a,u 011 o Ick)(~tll'i.llă ,socială, IIlHmită să-l 
facă ana1i~tul crrudde f.k'iClare 'Clipi!, !liU {'l'a ni'{'i 
fE'll'i('itul {'flGlnr[>.ioni"t oooorît idinbiu!t,,(J'J1'nn .l\l.;,,,ebr 
bner(\şti Îll 'mijIOC'l1il ulliCi lunei, pentnt ('.al',.' rli.4-
Ul'llţ.a ,tope.';1te {'.ontnr(~le, (1)J!pel'.uiiC'i'llldn-le ViiHţt:l in
tl'i~{""ă '$1 l"CI7l\lll1lîmd 'totul în not.a .r1:Ck.o!";I,tidl, (,l,,'l 

\'~('l tiI A lexa1Hhi, Dadf pn<lte fi vorha (le \ll'O-~ 
ill[l~I('ntă. str('ină,at'l~nci dlll"i!l'i,slll'ul gr,()c1()-mma'n 
t,;i lleo-('bsi{'i~mul gt'rma:n i d ll'll llmr.nl'l1111t;:tt din 

f ' 
t>J 

, .... _---
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tia t:lIilCi n,;;}:"re care se \'>1. re~lelt1enta s'a aprO
bM libera cireti1atic În irrt • ..:riorul tărej. 

I 
I Răsboinl civil în Bulgaria. 

Pentru reti)()l!ta anului )924 s'a garantat ex
portul de grâu, S<-"<-"<lrâ şi derivate. eli Ciemditja 
însemâllţ{trej, la to'amnă a cel 'puţin 2 milioane 

I Sfamboliisky în fruntea contra-revolutiona
t rilor? - Ce declară fostul ministru al 

II agriculturii OboH, refugiat în România. hectare. .' 
Pană a:·tm:ej grâu:]" secara şi deri'Yatetle sunt 

stfii.:t prohibite la eXiport· 

, Ciocnirea dintre oraşe şi sate. -
1 

1 

După şthile sosite până a:cuma se desenează 
În Bu.lg·a·ria o lU!ptă crâuQ'2nă illtre agrarieni 'şi 
intre oamenii noului regilm: intre sate ş.i intre 

Preţul făinei şi pâinei 'di'n grâu şi SlCC.1:ră va 
fi regulamenta1. 

Toate abaterile la aceste disP0zitmni vor fi 
suscephbHe de pedc;pso!.e prevăzmte în legea con-

I or-a.şe, 

t ra specul't.j. , 

Ap-tiC'al"ca noului regim va fi fixată de mini
S.b~rut de in du.strie prin 'ofh:iul :mi-tlei. 

• 
- Dup[t cOllsnlil1 a avut loc o consfătuke in

tre L!1 iu:nea f0resrieră 'din Ardeal şi c.lnij mini,trii 
Al. Con.stanFncs.uu. V. P. Sas<su şi general M{tr-
dărescu. - T(\prez:c~ltâl1d guvernul. . 

S'a stabilit Da UnLunea SJ pună la dL'q)(lzitia 
dlHor iera 1 e ş( 2"rmatei toate ..:alltit:l U,le de lem!le 
de c:J.ne au I'v\~oie, iar în Capit:1.'rl sa iie cel putin 
.?IJ mi~ \-ag:'anc. pc pretUl de JlOO lei fr.<wco gari 
(adica Tlcinc:r rca te). 

ta".' ti $. ......,.. a a'WJ I • 

Luptele dintre fascişti şi partidul 
popular din Italia. 

RO,\lA. - Dela venirea sa 1:1 putere, M.:1S,sJ

lini, pentru primadat(l va a\'ea 'de infmntat o 0-

pnz.ltie \"(~hemcntă, pe care i-o prcg-ă,teSlc in par
lament. d'(j)utJtii din pD.r"idul p~pular, d.eci tol;:

Imai a~eîa cari p,lna acum l-au Sllstinat. 
Partidu~ popular va inaugllra lupta Sâmbătă 

dnd va [nel/le di:scutia a.'l~P-ra reformei ele-cto
rale. Deputatii opoziţionjşti sunt decişi să îrnpie~ 
(lece dC!e~area .comisiullci pc care Mussolini vrea 
S<I. o fOrmeZe în scopul de a fie\'izui prooctlll rC
formei, La rnndu-le, fasl:iştii sunt gata să 0PNas
că prîn yiolc!1ţ~i dacă aUd nu sc va putca, intru
nirile (Opozitiei anuntMe la t.?ră, ln care vrea să 
C'-Hn~'a ;~j re'ortn2. lui Ml1~:;;!11[l1î, 

:3e prcY~ld. mari l!:ptc polî!ice Şi nu sunt ex
c1mQ nd:lIr,'lri. 
"'" .". sam ...... , ........... ...... 

Călduri uriaşe în Sfafele Unite ale Americii 
DnT)a .~til'i dll'Jl New-York l:ll partile orient,ulc 

alo Br.at,nlor,l"nito au lîTH~{tpnt de vrc-() tt"('1Î zilo 
'Cilfdll:ri nr.pl'Hzni:ee, ('alli Ifllt eaUlZ<1t m(J<art~a 'mai 
IJll11ltO! ('Immeni, 

T n rmai 1Oll1l1 t e ~ma;;-e t CJ"I11.nn-etrul a ,:1 răt a t DO 
gr. F~-Lh r:Cll h€'Î t ·d(' că ud nT il, 

I 

I 
! 

Irnjjl{l'lloeÎe lnr, 'Ca ,gă~i reali5eZ€ eu. Imai mul.tă. în
le>'Il ire ~'a. intui ţiei ~1l~ sigure şi pri'C'.('Op11te. 
Dar .a{,~t.e ir\l1!l1oiri 8unt şi ,manife\st.iirile orgill
'll/,('e iftle goniuJ ui epic, -oare e tpIîlrt«tde di:pet& 
iIlio :a er{~a.ţil1nei lui, C.().~b\lc era înre§risbratorul 
obiectiy el ~"a,t1~llli, ~Fn mÎNlcnliQ8 -sei'SIlllogna1 'al 
'Vi.eţeidela tall'il în :lspootl'll{' ei S('lline, idilice, 
nelemai pot.rivite ,(1\1 tempemm{'ll]tul lui. f;i de 
altff'l {'{·Ie mai :'Ilpropiate '{le <lura:ct.er111 fundl:llmen
tal al pOP01'Uhli n.-wtru. Din pl'u,mul lui ,·oJ,·\tm ca 
şi di,l ('(,lelaJt(l. Fin' de fod.. V,in ziarul ul1lti 
Pi/'l./'dp- Vară şi Cânfue de 't'il,ej ie,1n-E\nt înute 
t.oate în ~;l~i inlănt,uire J-Hogr.aJl\iat,1(~ă, ea ,(lîn
,f;r'o ~ubtilH imQTI~l':lfi(\ S':H pnte,'. T(lC(imtnli 
psiholţl'glll umti -sat in ,toate ~l)()i't,a,;cl~ ei. ZUt' 
'grăyin,d an,;e:;lt micr()('l(~m, pal'8 p-ro toto, îpOE!tllJil ne 
,dă 'imsu~ !;a.hl>ou,l .sintr:rtic ,al nooTI1'U lui. 

Cântarea lui I'oe doofă..'1UB. în im.nul ~'31..'lt al 
natnrei. 

T.-MA{1URE-LE. - Aseară a fost adus în 10-
caHtate dela p\;chet1l.1 Is!az. fostul ministr.u al a
g-rictiHurij din cabinetul prezidat de Stamboliis
ky, Oboff. 

Fostul min~stru, a pkeat din portul Samovi
tz:\ şi a debarcat într'un 'ostrov unde a fost gă
sit de g-I"~tniccrii noştri· EI e Ît1!s.otit de socrcvam! 
S:!t1 Sta,nislof. prt.'.cum $i de alne persoane care 
a p::: rEnea'll fcst lJ u L rcg~m agrarian. 

Ţoti acesti refug-;:ati politici sunt arestati la 
siguranta loJ2ala. unde li-s~ fac f()rmele spre a fi 
lnain~ati st~llra!lţei }:"encrale d:!n Bucureşti. 

D. Oboff ar,ată că în Imna e"\1cnimcntcl-or ce 
<li11 sucaedat loviturii de stat Grg:anlzate de "Lig-a 
Militara" a fost nevoit să se reftH~ieze 'în Româ
nia, pentru că era urmărit de răsculati. De 'll1p
tele ce J.c-a purtat Cl1 re\'oluti:onarii, pomeneşte 

numat în mod vag· 

Dsa mai declară că StamboIiiski n'ar fi a
rcMat, ci că s'a'f afla în frnnteaa nU,illcroase cctCl 
cll(~ ţ;î.ranj Înarmaţi şi caută ~rl organizeze contra
revolutia. Trupele rog-u\::lte trfmise împotriva sa, 
nll au putut srd Îllfrângă. . 

Fostul premicr s'n-r afla acum în Bu!garta de 
răs~lrit şi 'înaintează ~mrc ŞlLmla, ullde are multi 
pa rlizani oredincioşi. 

F('Sful m,illist!1l1 al agricult'llrii. deşi graz,av 
de obosit. nU era de. loc ah;l tut ci-şi exprimă nit
dC'idea că a'~rarîcnli nu vor întârzia să rCf\rină la 
drtna statului· D. Obnif mai afirmă că actualul 
~'.l'vern nn Va putea tini~ piopt maiorÎt3.tii tărani
lClr, ca<rj nu W'r nrb nici lhtl c\l'vânt să-i a.accpte 
c"n,Jtlcep~a. Chi.2 ... dacă g!l\'crnllcJ se va in1it1une 
cu annch. J1n se va D!ltea impune la alc,g-erilc ge-
nor;l,le p("nt·ru S<,hranie. _ 

In diferite ţinutu,ri ,ale Bll)g3ri:ei atI Înceţ\ut 

mari lupte sâng-eTOase . 
Tn ziua de 11 ·cor. la Radomir, după n vio

lent-ă cirlC11ire, trupele revo11uţtonare au eşit' în
vir..g ătoa,r c. 

La Rnsciuk s'au produs incăerări Într~ ar
mat;!. uO\'iltat5 vet:hiu~!1i r('~im şi între fractlUnea 
din armat:"! care s'a re\'oltat. 

La Plcvt1,a luptde continuă 'aeluoJmcnte cu 
Î11verŞtmare. 

strru"~,('h-e ou (·.fH"llll şi 'Piînnlwt,ull. do ·aOOCaŢflli1.~'t
~~ile vii, }lltu1tihltdin-oa Id:e senmtii, ~il~t~",r~ul 

est,etic oare i'lC r{'\111r-să ,din fl{1":ste TX1~nnl ph,r:-e 
,d{' mÎei'lOO[l'€:. FiEX'are a:TI()ti.m:p îşi -do"ef'aK'9 'bogfiţlnie 
'{}l'ooigioase ce se rieilpe&C €In? ochiţ noştri, ~tro' 
Ţlit.e (fi vrrrlbere de a111r, E 'Q 'lTI'CT'll'C'l>şare de rfc}rţe 
'aoonnse, ;un '\lrî~ erotism al ,mii, o mliraaJt.ă în· 
Tă.lrrniî.l;laJă !de energii a.'Cti-:B, 11)Ti~t~ e~~ omul 
3'pan:l (',a llTI ,Mom re se :P1BJ1de Hl mfl11n1t, 

Pril'eam fără 'de ţinfă 'n S1JS 

Intr' o .<:ălb(d ('.cii. s plend oar~, 
'V (',dMm Ce.a'hlăul la A p'lM, 
Depcp'te 'n zări alba.~tre dU.9, 
Un uriaş t.u fruntea >-n soart 
Dr- pază ţării 7/Oflsfrp Jl'I/S ... 
'~i: ca o t.aină ('ă1ăf-f"lar~ 

p~ seanna lui ('o~h\1e 11l:-;ii. natura <a!l'e o spe
(ială E>ffil1·nifil"arp. Ea. rnm e ,,~1îdl'!'tll pentru 'l.ln ~m
timent .:whicr:tiv, dO('Ol'lltl 'C'IU"e W ,ata~€tază rpro & 

'pri-ei f,-;;'mitntiiri a :al\tol'.nhli. }<)a bră{>IŞU'2I lpontl'U 
,~[:ne, j,m('l:l1,,~ hboratoriu de\9.upramă J.)râll!rl.~i1'O, în 
{llllr€ omul e :un -elament slIboT'don,at slu)md o 
ţintă .:1, ei, asemeni "llffiei~tânci: unui ~~~a.c, 8aJU 
,unui {uhwr -cal16 loespieă :viî.2lduhnl. Nllmte din 
nl!()(~ent.ri!'lmllil i:mJalfDi:l:iv ,aii lirieei mooerne. care 
in tremurul wnei fnmzenu vede decât radi-aţiu
'nea unei oc:iU1"('iI' i -dinău·n tru, Poezia lrui Coşbuc e 
() b,adă eoli'aQ1U ,pa .oare n.atn/l'lacânt~ în. ,dragă. I 
\'"oe. E eoTl.('opti~ onnllui .dela ţară, ,in intimitate 

Un nor 'cu m.nuf.('}e v(>A:'În 
Plufl'a 'ntr' (lasi im en,'5 .<:cnin 
Şi n'al'ea nri pi să mfl.i zbotlrt. 
Şi tot t,ăzdllht/.l era plin 
ne cn.nfec"'. cirip-itoarf'. 
Pri1'1r-i7e de fa.rme~ bete 
}I.fi le-am intors căt're pământ. 
.<;!i ~pi,cele juca.tI, in 1,ânt 
f7a '11 horă r1up'l1n l'Pld cânt 
(lopilf'le f"l blonde plde, 
{!iin.d saJfă la.rgtJ.l lor ve.şm-ânl. 

(Va urma.). 

Vj,neri, 15 IUllie 1 Q23. 

~llnt Z0Cl de morţi si răniti. 

pl.)ste tot trupde revolutionare înaintează 
vict~)fioase oCllPtlnd satele dcta nord .. 

In nO<liPtca de 8 (unie pe străzile Sofiei au 
avut !r"c lupte. 

Au căzut v~ctime muJti politisti de al Vloohiu
:'ui Ilf,grm auarî~1n. 

NOlll ~!l\'ern a db!)Us mobilizarea unei părU 
<lin ofit,err şi subofiteri de rezervă. Deşi guvcr
nul justifică această mJlSură Plin necesitatea 
nwntlnerei ordinei j;ntcrne, t'otuşicerclJlriT,e 'dtplo~ 
tnatille o pun i'll legătură cu conflictu,) bulgaro
jUl;o.."i!iaV. oare tFnde să ia IwoportiunÎ internatio
nale. 

Ao,'\~daşî C3U7...e i-se atrihul' si numi-rea lur 
V::îi1.coffkt deriartarmcl1tul ră;1boiului. d1cl V~llooff 
c~tc Ull bun m~E~a:r. fost ş;d al scrvicÎltllli geogra
fi'.:: bulgar. 

La fel sc comentează şi numirea genera-lulul 
Kalfoff la lexternc. 

'" 
Ziarul "Trihu'na" din Belg-rad anuntă i::ă par

tizani! lui Stambolil':-ky au adunat 50.000 de ţă
rani hine în8.rm"ti, ·g3.r~ să înceapă ofcnsiva în 
cn~ltra nml11li rcg-jm. Câtl\c3. mini~tri din fostuJ 
mÎllis'cr St8mho1ii,<ki ar fi pe c,ale 'de a org-aniza 
lâng-J Soria si Radomir o 6scoală a tăranilor. 

n:1n Sofia sec anunţ,1. că toti foştii miniştrii. 
cui :Il! f0st arc5tati d,s' StambnWs-ki şi cari tre
buiau să i'ie .iue!e::.lti, <lU fost e1;Q)Cr8tî de noul ~ll
':lT!l' De ;1~cmCT1Ca au fost pusi în libertate toţi ! 

n12l=edl)nen ii ;.J rcsk] ti in ajunul căderii lui Stam
b:,! i isk i. 

'" 
Gl1\'cr11l!j T7.ankoff ~c a şte:Hlită .şi se teme că 

RaL:u Da;';"::l.l.off comandantul gil!'zilor v~rzi,carc 
se 2fl;'l la Praga în calitate de ml.nisfru plenipD~ ,. 
L"}.(i:>)' S;l nu se întoaf<..>ă pc ascuns în Bulgaria 
j', '11 tr·u ~. o rZ:m Îl.:l. l11işcar:ca contra-rcvoluti nnară. 

rf'rsomdif(/fea nOlllui primmÎnlRfl'u, 1mlgnr. 

VIE-XA, - Pl'o-Ln"ol'111 Vbdimir !lfolow. 
foot .ministru dp .eonllmieuţii. (!;'~l:e !,,'a )'{'ffug'iat 1a 

j Yi,en,â. fijlţ!.in1d:,oe r,s]'I;>.€:('uţ.ill'nil'{' l"2·i.!'imll1'ui~t'atm
fi boliiskv. a fil~'ut Zl\l·rBlorvieneze mrrmăto8ircle (10-

d,~Ira-ti t Ml!ij)~',l .nou llli~ 1)1'~mlJ11I1i,.,t.ru Alex1<\!Ild.ru 
Zanko\-, al -eut'lll d:a""-'al ·a iust: 

Ak'XiaiJ1'drn Zanknw a ill{':apui~ ia~>llnn Imai bi.n\) 
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(le '11 n 'an, "il &t.],~l'llgă I~n j urnI. "ilu, in spooi[~l f.."el'- 11 
cu ri !.8 intd('~t.t1ial{", irl'ră <k.,o~,{,hi re ,d:e partid, Î'n- ti 
tr'o wninlle 'naţională, Îll 3('.ap ne :a. Kl"Uipa Ipaa·ti- j[ 
d +:, în vdd-erea ,um-ei M{>·tinni ('omu'nc pent.nl ra;s
tllrnal'na rE',gi1m1l11lfl ~fi<Jnnholiit>...ky şi ~tabÎli'rO<L ti 

unei -st.ărid-e hHll''l1ri loga.lii \~i or:do'll,at.ă.. ~{11l1, d 
pr~mmiI1istrll {'arc e în yflTst:i ,de 4-3 a.ni, e.-;t{\ ~ r l 

n.lluldin ecim:llid-O ,s{lamă pl'o-[ei'()ri"ai lJnlVie-r!>l-· SI 

tătii; elia studiat lla Sofia 'şi ),Ui'llirholl şi:in ('.Uf'<'lul· ti 
ră~hoi;lllni <l1 filir\lt ,mai ;J1llu1te eăliîJ()}'!ii în Au~t,ria fi 
(ipnn.amia"i Ungll>ria. A :fo.st rE'..(',t~)f1LI Universi- 1 N: 

. tiîţii Şl ,,'a pf{'!nllllll~~I'at [mtntre 'ami<'ii hi Stam-' 
bolii,~ky PO ("<lIre a {'autiat ,~ă-l apere ide rptm-:ooutii ~l 
în tilm~Hll războiului, linlăil1lrâ,nid !şi dJi,&tru/!,ân,d, -, , ai 
la tilll1JP ·d'H~lUll1ente şiman:lL.,;.tlr 1Sf1 K'l()m,'promlţătJ;~-
re pentml Rt~mbolii",ky. J)arl1nal.i HiT"'.llU a tJr€'lHllt: r( 
"ă {'(m"tk~te că Stlalmboliisky s'a lep~la;tde toate 
i:d .. il.e o:al(1!Cle ljherila-he; :d(I~r~~ Ct-I'Iegow, amilCul pl 
~el mlai hlllfl illl lUI Zankow, .a fo~,t OIffiOrît, Zan-; n 
kow în",u,-ş s',aya.z;l1t a"fm8 ],a ool<e [fiai grele per- i st 
wonţi11lni şi a trAbnit să .;:e ia,~nnjdă, ldoo.3Jl'et~e. [ m 
.drL~'ii ,,\al' fi arăt~lt pe :;t:]'!rndii, j~,\'a.r fi ,prf't!'iitjt a· ~ 

'C k {',(I(!~"\iŞ "",OMti! oa '7i ha }nngo\V. 'S, 

'" 
GnWl'lll\.d bu~gar şi logu~iile Dl11gal'ieÎ dîn 

Srat-eje Anhsntei, oesmint e.ate.g01'ic 9t irea despre .t! 
n r.et ill ~ 11 1 lll! tl'1",t,i'lC al 0.-1;,,,, n 1 n i t13:r Ft\r<!i'n a:nd ,şi 
I~ lui Rad ... ~l:b\"oH Î'1l progiiti1rOO .J'OVo1urţiei bulgiu'e 
Despoo o I'(lrnt~J.aI':("erc pc trOTl a lui FeNhn.ll.11'd ldll 

C'ohurc - Iri-ara .ded,a;r,a~lile- ofj"iale - nici vorb! 
:nl1poato .fi. . 

fll 

, ... , 
ZUa nu va merge in Italia. se 

După ştiri din Italia. princiPele Sav-e!fio de 
Parma~Bourbo.ll, fratele ex-imPărăle;Sci Zita I cr 
trimL<; o S(;:fisoare ziarului "Corriere d'[t-aJia" [ :'it. 
din R .. ma. în C3'TiC oesmil1te ştiŢlea r.lru;Dă caro l'~ 
e:<-hno;-tritted'S1. Zita de 11:)hshurg- ar ave'a de 
g;lnd să Se .~tab.ilească În vila dela P'kanore (vro- dt 
vin'~ia Lucea) unde şi-a petrecut copilă.ria, to 
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Vineri. lE J::l!;; lS:..?3. "TRIBUNA ARADULUI" 

o constatare fristă. 
In. zima. de 27 Mai a· c. sosind în comun'a Giu-

tita pe Mures toomai în timpltI slujbei bisericesti 
m'am dus la bit:erica, unde stand de v:orbă cu 
credincioşii am >constJa·tat următoarele: 

P.opulatia sa-l:ului - care În urmă Cu câtiv:a 
ani era Î1t1iPărtită aproape. eg;a~ În groco-orien
t;L!i şi ~IO-.catolid - astilizi a Tt0v:cnit aJPr-oape 
În întrc~Lme la matcă, ad,ici la biser~a orto
doxă dela ca're i-a smuls a'numite evenimente ale 
regrmului ha:hsburg-jc Si astfel stând llUl;;rurile, 
actuala hi:s~rLcă ortodoxă cu un sr~atiu mai putin 
dcât redus în pll~s de o vechime ca;re o- amenilntă 
cu priibu~·i're'<lJ, .a d.ovenit indiscllttabil, neîncr~pă
tOare credinc~şi,~()r Si pet1zistă teama interzice
rei Întf'irei în sfântuJ locaş de că'rc 'Cei care nu 
VC},r hltnrzia să-i eOl1state o cventl!:11it prăbusiw 
în chijar timpmJ slujbei. 

Oamemii s'au plans iarăşi că din eauza indo·' 
lcntcj îm':q:itorului, care se oo!!pă s).)ooial cu lu
crul p:,melntului. bi9Cr~c.a eI'te ijpsit;i de L~-n cor. 
I,:;[ind !'!aY;l Dcn~nl':lui e:umcnte mllzi!.~:de s'ar 
~iiS-i ])e~/c cerintele unei ÎnJKhcbări corale în 
toată regula. 

ln urma accsto'r C0-11st~ltări triste - preotul 
sattţ,[ui ar tf'~hui să intctvin{t autori1 ăti!or în 
drept rll a se sprijini ideia rididîme-i un1.1i nou 
templll de mg-ikiunt şi poate ,că chiar la.nSarCl 
tlllci liste de sllbs.oriptii printre locuitorii SJ·tullli 
ar efa frumOase şi .poate nchfll1ui,tc roade, iar d. 
învăţător - credom dl e.ste timpul S3-şi cef!~etcz;: 
adevărata mCl1<in~ Şi l1ăd,ljduim că fmmo.usa eG
I1l11nă Giulita Pe Mllreş va, putea deveni astfel 
una din comunele cari ar face cinste judetului. 

UN CI~EDINCIOS. 
-...... • .... IlliJWstIts ... J ... 

Realizarea unui program. 
l}n atdiPj' de croitorie al Di./'ecţiei R. O. F. R. 

După 'Clum am anl1lJtat în unu! din t1umerele 
lIloastre trIXutc, d. Octavian PoPP. direc:oTlt! 
Rcgi,ona~elor Cr'R· Arad si Til11i,şoara îşi fixasc 
un Pr{)g'riUU a.v I'UCrLl În directia aJutorărci funi;
tionaril(}r de sub ordil'j') Şi astăzî avem lYlil-cerea 
să df\lfl1 cetitorik~r ştirea că unwl din prhnele 
p1lt1~te ale programului a Şi fos.t realizat, 

Se ştl'e că Îcrt sllbsl}lul Regionalei loc.ale este 
un foarte mare ate:!ier de cis.!nărie, ellf'e confe·c
(lnnc2z .. 1 fl1lJc'jauarr·!ur ghclJ'~, cu prcţurt av;mta
joase. 

Punctul de program rerulizat este înfiintarCla 
unui atelier de c.roitorie, stofa urmând a fi adusă 

Telegrame. 
1 
i B\' C'{iREŞTI. - "Dilln<Î,nea t.a" Iltc1t1K~e şti roa 
I di. În Va,l'llla ~I.tll.lll\'nt Joc gra\'(' tulbUI'ăl'i ,d~ strklidă. 
1 Trnpcle conuraro\'olutiollal'C f-1Ulnt Iproyiîznte cu 
i tumuri. Armata gl1"'ernailTIentlală ,a alV'ut 'Piertderi 
: enOl'lTIe. A'llt.orÎ tătae ,a:u 'tnan~Qml]lat. clătdi1ril.e pll
; b1iiciC în "pitla.le şi I,fii i'nWnlmLt :JX~pu]a;tia. 

I 

I 
• 

PRAGA. - n3l~eal<1\', fost. IllN1ll"'!.rn 'dr" 1'11-

teme, aC'.ll'ln ~nhl iSt.Nl1 Bni1'gariei ,11a. p,ra.ga, a 
lam<!'1at '1111 fillpd <,ăt1r-c t»aJ-c ]r'g;ruti.unile hl1'JIg:a1re ! 

I din .'\brăi·năt~'lte lî'n l(3are le iw,,·ită.,.-,ă n11 se::!111111C 

I llJ('tllal111~lli gU'n:wn, intrucât se fale nl(arl pr:C'lgătJin·i 
i Ijlontrn IX'adulC'erea Iad StJ!lnnbUllii-sky. 
1 
! , • 

fOl,mntol1i]or lor, 1(1!ll'i ~rllln, eăî'll Bnlg'iaria este 

lil)işt~. D09pr'lJ saarh(la. ha St1:1lm~)lllii'Rk:v 1111 SC' 

::-ti-c 11 j'll1i-e pozitiv. ,se 'Pare ('ă a renşit să se :l'-e. 

-nu'g1;I"Zf'şi .arum IUI('l"{>!lză la ()Ţ~g;a11 izarea eon t.r.'l . 
1'8\'01u ti ei. 

(io;I1j17o! fOIlll/rni·~t rll>sfop'>rit la 'TimişnrI)'f1. 

BUCFRF,ŞTL - ,.F·niyer,"-n1" ·niTIlmtă eli pn
!ilÎiadill Tillli-;'Onra, 'a (k''''''~dperit11l1 ya'''t. <'t>1l1111ol 

'1011IlU.11 Î."t, ale {'a l'U ifire iduc l!a o rn,rlca .. n1l:\l"t.', 
\!111Jd şi Cluj. (\.llpul !{'OHl'plotÎ;<tilo]".a f,},;t '1H'o,;t,at 
î'n pi'],">,('I<ma hli Fl·'JolI\c.':"''{' .. r l'a~lIr$. {'ou ()('<l'Zi~l P<'l"-

: ehizitinnii ,clomidhl1l'o, ,,'au ~i-Î-"it. Imulte i!liCtc ('.(HU 

I pr<1rniitu'1"-()~rc. '('.31"i îlînyinl1f'i'1C'. (Rai(k.1'). 

Ford' - impotriva alcoolului. 
REW·YORK. - For:d, .marele -FaibriC'il'n-t ,ele 

aut(l!mdJjk', in t>lu1ne-ul săn de propaga.ndă în ('are 
î;;i pl'Bgiit{'l.~te ,aiog{,l'{>!l 9ade IJl'T('~edillte ~l ~tI;tte· 

lor-Unite, la o întruniro populoară. Idli'n Detroit, 
Il tinut um '\li~uI'!s senZ'ational, YOl'lbÎl1,d dei'ipre Ipa-

1 -g"uhekJ ci() prici'1l1W~k ale...--,ohrl şi d<li'1)rc -rlr\eii,flpl"Cla 

j mor.alităţ.ili în Alm-crÎo3. A pledat rpe Ifmgă rprohi
; bire.'1 alcoolului şi a ,arătat marele rol !C() în 'a
{ Iclellistă direeţ,ie a<ştDi!,ptă pe ofiţerii ,ma:rÎl1a-r:i {~Jiri 
j trebue ,să facă propaga.ndă. Întinl!'ă în mas-,;o .pCln-
1 . 

tl'U ,a,htinerea ,dela ,alcool 

de CIiC;llt, urmalld a fi pl{itită n1.lilua.i confectiona- .••• • ... ·IiII'-...' .. ' ___ t;JIWliII-.._ ... _ ....... 'IlII ......... ·,..' ....... W., ............... âf ...... __ ..... 'I!:IIS ... . 

l. 

rea şi a,>,-asta bilne!nte,le~ ou Un pret s--;:{jzut mult 
sub ce! _de !'C piaţă. In afa,ră di'O aCe9.st.a, Dire~ti
Unea Rc~îf)naIă ei mai făcut anl?'aiamentc cu trd 
firme mari. din Arad: Jakabfi et Comp., Ncuiman 

- 1 M. si I~if MuzS-aY În uffilMoarele condiţiuni: 

1 Fi·ooare din aeeş-te fiir-me a depus la Dir. Reg. 
f, diferite modeJe de sro,fe Si căIPtu~10li Si aoccsorÎi 

ar~tând . şi pretul actua,t aiI stofclor si a mattope-
t: rei. . , 

Fiecarefu:ncti-Onar sau agent al RegiOl1,iJei 
pt\are să-si comande îmbrâJcămintc civile, sau u
niformă CFR. după tunul ll'lac. si d:\.lipa c,llita'C<t 

"l stofei ce-şi al'ege 'fi,~care la una din cele tn::i h

e 
1 

'; me urmând ca: 
l-:- 1, ~ Suma ce se plăteşte pentru 'îmbrăcamin' 

tCa cama,n,da·tă să nu treacă peste trei mii de Ic! 
SlMne mai mari se vot obtine, nturnai cU aprobare 
~p.cciaIă. 

2, R!:ata s-e va face În rate tunam icelpuţin 
~ rat-e şi cel mult 6 rate. 'cari se vor reţjlne riga
!'OS la eJfJQcile fix:ate de contabilitate. 

3. Nu pot beuefR::ia de acest favor d,e cât 
fllTtctfona,rii şi agentii dclinWwi şi provizorii cu 
lraranta a 2 colegi cari YOr wmna o 'declaratie, 
C;iir1C se găseşte Ia fie'c.are servidu. . 

.. Atlxi.Ii.a!rii VDr twtea bcnefida numai cu aDrQ-
lnrea. dl,recto-mlni sau ~uhdir. Rc,gion,aL 

Din ace!,a~i mitsură nt-se sp.une că in curâ11d 
se Vi!! înfHnta ş.i un atJc,jier 'de lin,g-crie. 

Oda.tă cu înfiintarea at-e1i0l'LI>hlt central de 
croitorie, s',au illfiinta t ateliere filiale sj~nilanCc în 

t· Set. Simeria. PeltJ1oşaJ1>i, Timişoara, Lugoş şi Ca

le 
l 

,'a.nscbe-ş. 

Astfel deînc®uhlri fn!moa~e nu ne pot a
o' duce decât bt!(cmÎle', Iar initiato6Joţ }j-yC cuvine 

t()a~"6 mu,ltuminclc. 'REP. 

rO 

le 

Curse de Zeppeline între tfamburg 
şi ]okohama. 

Din Berlin S'e vC'&teşte: După ~nroTma.ţiile 

ziamlui "BerliTlc,r Tagocbja:rt" u'rmează f'11atative 
în chcstiuTI'~~ Îiflfil'ntării a noui Hnii a~ri·ene. Vor 
Începe în curând cu·rse aeriene in-tlle Parts.--Bc!r
Iin-V,a'rş.ovi'a-Bu:cu1resti. Se tmtează de aseme-

i ./lea îr.ceiP·~·rca cursCi1'Dr de Zer"!!peline Între Spa~ 
i llLa si Am~rrca de sud, apOi intre tIrumburg şi 
: T()kf)ha~113" 
;_4151'-

111" .'." 
.tIIN-, R 1IIiJIN#. J • 

I Bursa. 
Z()I~ICli- -~- Dcs-chidcrea. - Berlin 57, N,.:w

V.ork 55750, Lo.ndra 257250, Par\s 355250, M\icano 
1664. BwJiapcsLa 8, Bbl;g-r-ad 615, Varş-ovia 80. 
Viena- 7k6250. St~l!~Di:!ate 7850. 

BUCUREŞTI. - De~hideŢI('a. - Paris 1272, 
Be.r1jn 24, Loncka 910, New-York 19R, Milano "9-10, 
Ziirich 3575: Viena 29, Ppa'Z3 590, Budla!pesta 375. 

VALUTF.: Niap(}!clfl-l\ 700, ma~a .15, leva 170, 
lira t:lr,c-c'ască 115, fun!1.1.1 englez 900, francul 
fraf?:~ez 1.3, franC1!l elveţi:an 35, Jj<1'a 900, drahma I 5, d:l11<lTUl 2, (blaml 200, marca poj011eză 3:5. 001'. 

I itu.striacă 27, cnr. ungară 3, socolul 580. 
~$UR ,/;:" 2Ii"'~A_~ 

Cetiti , 
şi răspândiţi 

"TRIBUNA ARADULUI" 

1 NFORMAŢIUNI. 
-- Banca Natiol1a!lă a României - la inter- -

vcntitl 'dIui dr. Iu-IJju Booa directorul !nternatJului 
de băcti al scoalci comerciale superioare de co
mert din Iclcalj·tate - a- donat suma de 20.000 lei • 
pOlltru sporirea fondurilor necesare numitului in-

• 
- Suntem irufoomla.ţi !Că DUlmi'Ileaă rv'a oosi in 

localit.ate .dI mil!llÎstru de inooI"lle &rthu;r Văito

mnu. 
... 

As'ociatlla profewrilor universlvari sex:tia 
Cluj, a hotflTÎt să se ralieze În I.lIJ1alî_mitatle la 
mi~)..;.arca profe:..<;orj!or s~cul1dJari si a COrPulUi di
c.L:ct:tc prJrf1lar, ÎIl aeiaoe priveste s.alariile. 

• 
- ·D. Centra-amiral în I'ctra~,ere N. Ncg:re","cu, 

a fc.st numit d,elc;rat ajlltor al României i,n comi
sit'ne:t intcrnat iL-J1aHi. a DutlilriL 

- COIF.;;iu l d.c. miniştri francez a d.0cis că 
fUllcrariile lui Piere toti w),r fi H\;cute cu cheltu· 
iala statului. "Minis:rul instrucţiunei publice va 
rODrczenta ~uvern1l1; corpul va fi tranS!I)Ortat pe 
H,I torpi!cr la insula Qu iberol1. 

'" 
- Eli><allC>!a Kiihn ,din ŞElpreull;'. hoaţa I(le {)

{~a?:i(', a f.·,,,t (,IJIl'(~aHll'Il'at,ă )(10 iCatr('" Trihuna.l Ia ;{ 
flnimun{'ă ~ilni('ă. 

• 
- Cirl~ doreşte să JJ€fread o zi de sărbă

toare în mod p,Iăcl1t si cftin, să ia parte la serba
re-a me~ani'~i1:or CFR .. care 'ca avea loc DllitniJl·cd 
17 Iunie a, c. În pi:idurricea oraşului. Surpriză 

serJzjatiouală: tramvai electriC!.., 

• 
- "1n-nitol'l11 Of. 11r. 54, 1mbJi{'ă rl(,('!'f>t'111 

rp~il:l prin eam ·(U (~h. Nă."l('nt,· ("ondllpătoTul Ca
.'"(,i {·pl'1('l1ak1 -ele-a-i.U'111·i"iIl,i &()('ia1.c, a fo:<t Î'lwi'nta-t 
J.a RNlll:nl ,rle!'-l1!hrlir{'('tor. 

'In lO'C'ul d.~31{l a fost 'U'll/l11it un o-3l'{'{'.are d:.mm 
R ăid'IlroCU. 

- Azj .ml f'0:"itlla Trihmna;l i11:>;trlli('ţi UI1 ile, eu 
In~:I\'ire k,preţurile majorate. )I:a.gi3tr\aţ,ilur li-~'~l 

(let')1datRlxH'ul ,do 100,%. Ceilalti flln-cţ.ÎOTII3l·i :m 
'pl'iimit ","poruri de 25-50%, potriyit !Curhei Ll· 
loocu. 

'" 
- Cu Încopere de eri toate fabrl1Catele reg-jci 

all fost scunwite în prop()rtie cari vari,ază d,cb. 
25 la sută h 100 la sută fată de preţurile actuale· 

Astfel: tnf'ullul regal s'a urcat dd·a .300 la 600 
kkr.; tWfunul de lalX dela 200 la 400; calitatea 1 
dela 150 )iU 250; calitatea II-a dela 100 la 150; 
c--2Jitah:-a III-a de:La 50 Ia 75, 

TLg-ările: scafc-rhte de,la 600 l,a 1000 klgr.; 
maryJqn dela 6DO la 1000; reg-a.Je,Ie d,e,kl 60 lei 
suta la 100 lei; iniimcJe RMS. delat 50 la 90 \ei. 

SARF.A: La depozit: Dela 1 leu, Ia 1 leu 2~ 
kg.r.; s.area de lux, la debite 1.50 lei kgr. 

• 
x De VÂNZARE: Ca!',c pe'rHcutare cu locuin

te potrMte, Prec,um si case potrivite pe!JJtru eco
nomii", 'Cu .pr{rva!ie de co)oniale Şi cu câreiumă. 
hlformatil mai Drd.arz in biuI1OU:! W ALLINGl:R. .e •• 0, .... v etsl/ .... -

PubHcaţiune de licitaţie. 
Pentru aSiRUrarea lucrilrilo'f dle: reoonstntire 

a bis.ericei şi mânăt>tiret din Radna, public tiei-ta
tic pl!blică pe ziu'ade 24 Iunie 1923. Qiicrtele se 
pot trimite până în zjua sll'S amintită, orele 8 a. 
m. la dirLl.:tjunea mână·stirei tiin Radna, unde 
al:;El,'fe of,'~rte in aceeaş zi la orele 9 a· m, se VGT 
d.'sc1tide din p'arrea comisid. . 

~ot aco!io se POt vedea planurÎle şi. descrie
rile tehnice, se pOt Primi şi înf-ormatiunile ve·r~ 
hale nc-cc-sa're. 

R3cJm la 11 Iunie 1923. - P. Nandor Kai
zer. ş. mânăstirci. 
._-_ .. _----- -----------_._------
lf~d"ctfJ,. ,·~IţPM&IJabiJ: IOAN DlhtITRIU. 

8.-n-fiW'ttt:;.I C H J N. 



"TRIBUN A ARADULUI" Vi.neri, 15 hnk 1923. _____ .... _. __ ~ _________ ..... ...,~u. _~_~,._"r~ .. ......:_ .. -____ ~_~ ~ _ ..... _... _ ... ~SO" ............ __ .... I __ .... _---.-... ___ .. ____ • _______ ~ ______ .. 

Mersul TfenurUor 
Credem că facem un serviciu cititorilor noştri 

s1I. le d iim exact plecarea şi iosirea trenurilor dlrJ 
cara Arad, 

Plecliri: Sosiri : 

.................................... I"ii~ifOriisiiera"iii~~"i"I 

Faceţi sfro pir e a v i il o r !.rad. Bul. Regele Ferdlnann •. (22)
':'1 

002 acre'- Teiuş-Buc. 
O 30 pers. Timişoara 
445 mot. pus. Pecica 
5'20 pers. CurtiCÎ 

I Cea mai mare tlltrtlprlndere fOft>,g- i 
în contra QU;d:um-ului, r umai • tierl\ din RomAnIa., atât lemne esente 

5'43 m. ac. Gura-Honli cu praf oTig.Dal de PUCIOasă :;;: tari, cf\t şi esente mot. Ferestraie 
558 pus. Timişoara ~ - • @O • b I - "1 1 F • ă '" t 

5'44 mot. pers. Ofaca 
S-!~ moI. pers. Oradea·!!!. (lOt.) 
6'20 pers. TeÎuş 

. :: "Patermo Fioristeila" ::. " . C. D. II. n,r ]0 .'_.a as· eres.r n, ",a u- I 
6-16 a ~ceI.Teiu? ~ KI _ 1 11'50 L . P t ~ A Vtă . -. 1. mare·}erestl Au 'III Homorod-Coha.lm. 
7'10 m:Jt. pen. Pedea \. gr. u el. la ra vana '<,;; "E I tă I ă· i I I ."' 
7'14 mixt Savârşin de calitatI! gar~ntată 98-99 0;0 I xp Da r de p d~rI ~ .oa e r::::::J 
7'15 p~r;;. CurbeI :: la fIrma .:: 1:: IranSllvaDJel. :: 
7'27 mixt Cornl. Băni!ţ. 
7'33 pers, Brild D Ifll· fi t · I ......... ., ............... .... 630 pers. Timişoara 

6'41 ace. Curticj- Viena 
6'48 pers. Arad 

8-19 mixt.. Cermei uml rl ll., nas aSiei I ~~..,= __ Hiliia ... ftE 
8'24 per;. Teiuş II ~ I 

750 pers. Cu tiei ~ 
8-55 p_ Curtici-L6ko.>h. 
9'00 mixt Coml. Bănit. 
901 moi. pers. Cer mei 

928 p. l6kehh.-Curtici • d 8' R 1 F d f N 

I~~ :~U~!;.:~~~~l , . ~~' ... : ~~: .. :~:~ .. :::i~:~.": ... : .. ~ 10 AII M AII AH 
12'30 pers. Timişoara 
12'50 pers. Tr-îuş 
13-40 mot. pers. Pecica 
13-45 mixt Cermei 
1350 mixt Savârşin 

12-40 pers. Curtici I 
14-42 Or. Exor. Teiuş f,;~~di~ ~.;;;;:;me,,'7.r.~1i;~U,;,5i~rliMÎ'"~,m;;.;I!i :~ antreprenor. Execută :: 
14-50 pers, Timişoara I AJ totfelul de c1ădlri noi, ':el 

14 '08 mot. pers. Ollaca 
16'07 Orient Expres Curtici-Paris 
16'50 'Ilol. per!,Oradea-M. (in1.) 

;~-~~ O~t.E~~~· Juc~1~i Industria T 8xtilă Arădana ii ~~~~il.or~ă~~e~:~~~~ ~E 
1628 matOl Cermei •• S· t tii ă S... A; planUfl Ş1 devIze ·w 
16-36 pers. Teiuş .. Deie a enon m •• •• ~. :: 'gratuit. :::: 
1908 mot. pers. OHar3 -, 

17'00 mixt Coml, Bă'l:lt. 
17'15 p. CUltici-L6kosh. 
17-22 pers. Brad 
18'00 mot. pers. Pecica 
19.09 m.ac_Oura.Honii. 
19'30 pH.i. Timişoara 
21'50 pers. T ei us 

20-15 mot. pers. Feei< a 
20-42 moI. pers, Or.dea·M. (In!.) 

2055 per,.. Uikoshaza 
21'22 pers. Brad 
21'27 pers. Timişoara 
21'40 mixt Coml.- Băn_ 
2330 pers. Teiuş 
23-42 accel . Curti ci 

Publicat-uDe ele liquidare. 
SubscrisH pe baza decisului No. IV. fsoc. 

59-10 al trib:maJului din ATad, referitor la 
lichidarea Societatii iiertuh:lÎ de vin ars si cop
tului de poame din Gurahont. (Honct6i koz
ponti szeşz[6zo es gyiim:ocsertekesitâ szo~ 
vetkezet) CIl aceas'a provocăm pe toti cel 
interesati că in termtQ de 6 luni dela publi
carea acesta să-şi Îf1sÎuue pretenzium le. 

Peetenziunîle făcute aupă espirarea ter
menului sus amintit, nu se vor lua încon
zlderare. 

Gurahonţ, la 12 Aprilie 1923. 
SflVU Dorca, Virgil Bule!, 

lichidatori. 

"CRIŞULU societate anonimă română penf.lu 
industrie şi comereiu. 

Convocare. 
Domnii acţionari a·i SOC,/ ANONIMĂ 

"CRIŞUl" din ŢEBEA (p. u. Baia de €:riş) 
sunt prin aceasta invitati la 

adunarea generală 
I 

a IU-a ordinară, ee se va ţinea in nOEI la 
20 luoiera. c. Ia oare 2 p. m. cu următoarea 

Ordine de zi: 

Adresa telegrafic a : TEITlU1HliD. 
Te'efon 758. .. .. Telefon 758 • 

Brad, Str" E. Ghib a Bitla 40 (nou) 

N o. 82S0--1923. 

Publicaţiune. 

.?~T~ ••••• TT~~TTT.TY~~T •••• ~T.T.~ ••• 
fi; _Ii pac'" tiiIiUT • * -lIIIF F yu; j • = w~ 

E" VICTO IA" ~ 
~ INSTITUT de CREDIT -,1 ECONOMII S. P. A. ~ 
.... :~ CENTRA.LA: AR.AD (ROMÂNIA). :: ~ 
... Bucu .. sa.la: i'n Chi,IDeu, Şi.-I. .. , BOPo:lidneu ,1. Radu_ ~ 
... Jude1'uI. Apa.d (Ro:tnâ.nia.)~ in. ca. e I. e p p o p P II. ~ 

~ d ~ 
... Capital soei etar ,1 fonduri proprii: 20,000.000 Lei. Depuneri ' .... 
.... spre fructificate: 80,000,000 Lei, din care o parte considera~ ~ 
~ biti Bunt depuneri americane. ~ 

1. E:.onstătarea numerului actioDniIor pre- (l1li""'" 

zentă şi acţiunilor, pe cari le reprezintă." RAMUR( DE OPERAŢIUNI: ... 

tătOri~' Denum'rea a~Jor 2 notari şi 2 scru~ ~ Execlde tot telul de operaţiuni de bancă. ~ 
3. Raportul direcţi unei şi comitetului de .. Acordă; Imprumuturi cambiale. ~ 

supraveghiere pe anul 1922 şi tlprobarea bi- ..... .. hipotecare. ~ 

lantul:.Î.DeCidere asupra propunerei direcţiunei ~ ~ II de lombard (pe gaj de efecte). • .. 
cu privire la împărtirea profitUlui curat. .. ~ financisză intreprinderi industJiale. cemerciale şi agricole, .. 

5. Darea absolutoriului dire~ tiunei şi ..:0- ~ €umpără şi vinde monede străine tDollari, Mărci, Ure, franci .. 
plitetulul de supraveghiere pe anul 1922. şi alte valute). -4 

Ţebea, la Ş lume 1923. ti Plimeşte depuneri spre fructificare pe libele şi fn cont curent, ~ 
Directi~nea. r pe lângă cele mai favorabile condiţiuni. ..oi 

__ -______________ If-- Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru inmanu- .... 
•••••••• ••••• •••••••••••••• ••••• •••• .... ere partidelor In Tară. <III 
: : ~ Efeptueşte comis. primite din America în afacerile emjgranţilor. ~ 
• Fabrica de Impletiturl $1 Tri-.. ~ Primeşte cecuri spre încassare. ~ : . ~ ~ : (otage dIn Ira d S. A. :,.... • - ..oi 

• .... Ppl:n:1este ase:an.nă.pl de ba.ni in "ţia,:ră, lOIi penj;pu ... ': QUITAI, SOCIAl,: 15,000.000 J,~t. • . .....- • T..oI 
• • ..... stpă,.lnătate. - Ape legă-tupă, de cont cupent cu ... 

Luul'l'\7.l\ în cele mal moderne culori toate arti·. P"" i". ~ 
: colelo .11'1 tricotaj, ca: Artkole de sport din litnil - f1t>:: toate bii.nc11e din Tapii., stpăJnătate. ...... 

: ~: m~~~:t~l;~~t~io~~\t~~l!~O~~Si;:i~tc~\~t~t~~ra.p~~: ~~~__ '.. : 

: .................................. : 1 ..... A ... .AÂÂÂ.Â. ... Â .. _Â. ....... .Â .. , .... .AÂ.Â .... Â.Â~ ... .A. .. . 
~ 

-
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