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Anul f. ARAD, Mar~i 19 Iunie 1923. 
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Nrul 15 

ABONAMENTUL: • • Pe un an • 300 Lei 

Pe jum. an • 

Pe 3 luni 

lunar • • 

160 Lei 

85 Lei 

30 Lei rl una ra U UI 
RE DACŢI A ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inser1iunile se primesc 

la administraţie şi a 

Agentiile de publicitale. TELEFONNo. 750. 

Cei cari pregătesc viitorul 
- In toiul examenelor. -

JVjrimica ~1t'td\'it~lte' pe (Iare () ,d(>,~f[I;.';'{).i\I'ă l'IWă
tiît.(jrii 'i'oatelol' llom<tl'(, şi ijl ora~el<n' ![)c 'Cari tl:Klrnai 
prin lllHlln;l lor t,r(;hll{l ,nu nUJuai ca .exterior da\l' 
:mai alel'l ca :mfld,să le (,u-";'it,igi"llll 'pentru 110lÎ, -

:IIJel"itil I(,âto\'a cU\'int.o aC'1lIIll, dupăce semănători 
t.J'lIKliţi şi eUll11ult >li'll,g în {lreursllJl lln.ui 'an În
tI"Pg', <17.i' o,:;(I::X'I'ă .ro·dul l)jlln şi nobi,! la!l 1Il1lll1iCÎ!i lor 
grele ,şei Idev .. )t:;ltc. 

VăzânD. în 'Prilejuri !chse hămi;("jl;.l ,1,lr "i 5i<l11· 
tind 8Jdmeori cum <"Ijlirit.nl JlC ~~\.rc ci !il p),(XpoYil.- . 
Id,\~, Snootul oeu îne€ltul 100 _«tT(J('oară in 111JIIl(\fl, 

to;trcină, pi'l!nă mai eri mhaiCtall'ă iickîlor .noa.strc 
tIe :popu!', învăţ,ătm,iJi '''e f,te !Vl'odnici de ('.:,lt~·ya ('lt

vinie spuse din ::JlCC1St. ,loc ':lJ1 tl':ihl1f)wi f)pillici pu
~l]i0('. A(1ca~tla fiindeiîroluil lm' {'O\'âl'ţ'itor ']Wtl.trll 
zi 11~1 ele IJni~IH', (\"tc rolul <lare roJ'~pu:!]I[I'C un mi 8U

lwem Îl1fcl'8S pnhlie. Dai!' -ei mai &llilc'lHÎ latentiune-a 
no:tstl'ă şi fiimj{'ă prea Hl111,t ~nlln('itDri aI';'I<l de 
I111l'>:unt,amj'lltJÎt.i în şiru1col0l' buni ,şi ])(>lltrn('ă 
a!liH. de IlUl~lt 'damtlaţi ~l'şa ,de grcu li-l'e {Jă răSlplata 
('(l ili ... "e {~l],yinp: recnnoşti:nta. 

OI', OiL !'\uflet şi oa trecut apW:l!pc fioŞtcNl re 
din f;r{1 ei a 'U1'("~lt tropt .. le l1ltÎ!me :l1D' {'.a h~al'111u i 
1Wf'.tl'll dea (~.ăl'lli f'.uf{'nint{\ lle~am Îim.părtă'}it cu 
totii dar mai nm{t,c1â.nşi,i. 

Snb r'ohi a ~talpâll i ri i 'Illihşa,\"B, în tt'C' cei 'patl'll 
Zj,d<lll,j 'ai .$(>r/;llpi. an tinnt. trf'.ază ('onştiinia ijl~'lţio-
1l'f\1lă: A{'ei,aa if'lll'eÎ lmnÎnă () iPllJ'ta.n- în ochii şi 
() ,rlll003uîn suflet, ~ă,."a;tă .în paza lor delia înain
til:şii ('11 al('J(ilat;\ mare dor <şi nizuinţ.ă, ,/\'('«""1. .gpj
l'i t f-Pl'i t. (10 hl'n ta 1 i tait'{ia l"tă,pi'lll iri i ('1'Ifl ('ult Î va.t eu 
,a$iiflnita!fp eon·soumătoal'C rl(' e!1er!!.·ji >Ii Pora, în y"r
hc hl:înde .dorul' :aipl'j'll!'\e, In I.'lL,.t!~ri î.ntnj{~)t.e {l.al· 
lllLbohlit~).al'O, tÎnfiltl'atl11 ,'i'a(,a. odru:f'ilelOl' ţWl
gaŞ(', 

TaI' în 'C'llpa hn,tărit<)ure .. , 

,\liHnl1i ~le fli'i1.'iiii pc (".ari dîll1şii t~a1l ere!"('wt, 

Gheorghe Coşbuc. 
- Discurs de recePtie rostit de dl Octavian 
Goga in şedinfa "Academiei Române" 

30 Mai 1923. -
( COOlItimu r., ) . 

Ziar independent 

C'1'ilU în vârful hal'iemrlclo]', lnptăt'll'i g'lut'!t pcntrn 
ol"iec "aerifie;'l1. f5i nua fn~t ~at ,lin {,:l!re în zi'lflje 
!riu hejanie {'.('au urllJat 'apoi să ,1111 fi 'pl'{1(~tlt [beii 
l1U t.nţ,i, .milear ullll'l-do! în căile ,depriliDgie, 

Tnfruntând vi.ielii ei au măl'tllriL<;it Imereu 
gllnklll'ri ~i mspirut,ii de nealll!:'Îa,u f(l<'1t re-finţ,j 
de ul'..lSi.a duşmană t:la:frlllllze1e !(le vft,nt, 

Cîind mI l'ă..--arit zorii pro[l;gpetiai glOl'iei. tri
mnf'iitn[lI'C, ea 'a am.nea.t a.l1mina~i de 1'ă....;fiît ~)E'>'te 
frnn ti l.ana){' ilar "j){l ,llJ('.(",;,tll ,mUie(>:ni~'i i~[l IiI.Slnt în 
a~'eom,:i 11mtbră. ignorati şi in llit.are, 

Dar n "al' .fi otl'l11eni intngrii. clad i~ar ~lm'(ja 
.8('(\a~ta. In E'llfkt1l1 k)lr 'ştt.m eă Nite ilJfhmatil ('11 

Illlllt 1mli multă energie, 1(1ru'iÎ t ,,,-ă 'fiR ]·a;;e Ihi I'n i ti 
de It"(1)nC'Il('3 e(,nl;;i,d~'l'aţii moo(',hinH'. 

1[0d0;'ti Ofl['j şi în al0~.al~iponlÎl'o ,(le ~~\·ant. 
'llliîrtl1l'i:-:itol'i ,de hill€, (le fl'llll1l(k<: _'Ii {le alrlm'iil' 
ei an rphJlat nl11lJ('l.'l lor nml'C', mmîl(~ ]01' .o.('mu~ 
{'f:1~ iiOi. 

Tn {'{:ntl'p s.tJ'C'ilw şi î'n ,:nte 'pără.o,it(', lan apă
Wllt 0i1 l'Dl;(j,at,i 11:c'hi 1'111 it,j !:li <,u,],tUl'ii .l1opc-rÎt(l'l'l'e 
n(l care o 11)Ul'tă!;.c-,sn of),pji:l"r T1('~tillt(}l'i :rle iJ""tă71i, 
hăI'ha,tilorlll~ît.ll rj df1 '11lânl", 1)(' 111111o.l'i i l7i pe con, 
Şt.iblţ.aei:irol"a. y,(l <Ipif~.a \"iata l1TlUi neam. 

A"K'nltfind ('(l>1),ii «le 11011n1&treÎn <'t1,n,tiÎnrl ii1ll-

11111'i1e n.1 a,MI'{', ('1'1 :I]('11 patjrJ('Ol'itB - flll%i1li'l ,',)J', 
ha 1'(mlâllOnl'~6i rle j)climha 'lltOl' 11('w1l1nri lY"'!1it.if 
('1\ iC'Ij:a r i t.a te ~ i i 1lI h1l('I11 r.a t i î 11!;' i,~l ,1l('n~t i .$.h'('.inl i 
rTeprn[YI'f';<lll ('(' 1-01 11 ,flkn.t, ,om îf1telpQ'D 011P1'a .le 
cueC"rire pc <':1l'(\ () IÎ11făpt~lN.C înv1it-1torii.' ('ă a, 
C'{~,:"tă OJflf'rJl i,n ol'll~lp 1111('i'itu,ite <lin a1'i,~t0('n(lti E". 

hHl'~h('7lif! şi m~l'ia!~i i'tl'('.Îni. <{',o Înwrunmă "i ('(' 
importan tă cwp:ltli' pentl'll vi it01'111 TI('tlmml'u'i' ele
ment(>le tj.n<f'J'fl {~ari î,n rugina şi 11D"tc l~nin('l(> 1"1.' 

nei ('\1 ltn!l'i inC'Omp!cc>te i nfil tref1ză >:(':\,:1 \'i~llrNl
,":1 ,a ('nhul'i i '1l •• :t:::t.rf>. ('rm111111 că 1111 tl'DhlH' ::<ă mfli 
'a I'ăt iiml. 

Aenm că ,,~'gă<;~ ill('Oll.im'ati ·dr' ('.opi,lal~ii î~n
hrîi;('{tti ·În haiIl{' (le l'iÎl"hiltf).M>(" ('11 fC't-Pk îmhuj{)
rate }1'11'l't[md 111 1ufmă IlIiei bm:'heţ(',],e de flori, ne-

In 1)i('io:wc să,1 Y[j(lă., "il"] 'acJalllH'. Deodată ltln 

gla!!\ de ,].><;pă trăgănat -a. în('eplIt 'C".ân,tecll'l si .in t,r'o 
('e) iri! f<'~l11ei, băJil\fl.ti, ('()Ipiis',all '3.~1a.t şi ~ Câllt:lt 
toată hllne:l, 'şi 't'.iÎnt.'l .~i'e1 plâ.ngâ~l'I:l: 

Pr, umeri pletele-i curg râu, 
Jf1ădie ca 1If1 Rpi-e dr [li'(Î11 

j tâta mi-e de 'dragă, .. , 

In 111i\l1118 lni Co.,;-hll:e 11 fl\'Î't.("ni,t cu ~),l.lt.ere ird~a
luI înl1plinil'ii hOTh1rel<H. In <pof>.zi.a lu'l SpH!dă şi 
Corăbii, dod'iaată A. S, l)l'inlC~pelui Oarol, tpe VI'"C
mOa l'.iÎ.JHI ·mi'C 'OOJTil îl T{!difla jU'Cl1n1du-if'e În gră
>diua CalstdlnlllÎ Pd~, el înt.ren:,rle sfâl'~itnl' hl
mjn(~" de D]1OpeP. 

Cu g-lac"de pl'oor()('. ,r!P • .;pj{')i !xvinft vr(Jnl111'Î:1ol': 

!Ji ('u, şi-oU'l. CP 1M a. deţii ca7p 
Ţ)p pa/ni ori. fiî.urăm di'U1I! '/litri rung 
]}r'C1îl al tău. lIIoi pol sprl'a ,<:'ajunq 

,c.'t1 t'(7d 11(', l' //71111' i"dJ(Î nd fi vi r ţii. ta 1 (' ? 
Tu (i'pş!i /Te/lln voinic .. 'fi ])willleZetl 

j)r 111/-i mi7h 11 it ]J(' /llli CfI. Ri'i nt> hotă, 
CII Cl'-fI ,~(i1lf mai aspru el 1'/'p-orlafă 
Să l)f/t'lI11 nram, - 1'rlL 1/1"11/1 român fI7 Jnr/t, 
J)(' c(' drîru· tu să II; 1) .iu.r7rf'fltă 

li.p,«ite şi :poct.iep gf~"t\ll'i de slir<bătOi:J.rc aă.rhăto
riuri '1IlIm(~a, ~ ~la:"(';l;lii ,primi,nd ,ffinÎngerile de 
lllflni aÎ ('('101' cu ,dra.goste pentru 'lll'U/IWa lor, tre
bue să fie 111lltjotumit.i. 

Fiin,(l~'ă lor ]<> ®jUllg-(>, Ih!'mina b1âwliî ce i!';vo
l'{·:;:t.e Ojlll oehii ('ol,,!, mici, 'l))'(wo.~t,il1d marrile P.1t~ 
,t!'ri de vÎatiila fOl'J1Jnl'ea '('.ăr(ma au ("ontriibnjt (ni 

,.;urInare ~i ('11 jertfă, 1 ll('E"l'!Cuj,ti de ,n~aj.a ilocalll
I'ril nI' îi sat i:01 flJ('(; :atâ t. 

no "Îţ?lll'r' {'ii 1111-1 floare i ll/fl i.ferenta ('u C'.8.re 
Illilllof'.a 10]' !dc-<l "iată întl'Elagă I!'l8t.e ri'\':'loIătită de 
('ătJ'"C 'atutia, ::\ll ('el' măgl1!;j'i 11i10i YOl'he de ()
e';·Zll"i. 

nar, noi lIP .... i mtim 'Cht.:..ripent.ru i'C('lllCC j 11-

fi"ilptll{~' d:ÎIl~ii, nCHfflnll1 .JlIlrhtol'aţi 1)(·ntMl fchill 
fl'Hin}!}", Clll1l Î~i îniof"1plillf'SC rostul lin yromelnitl'ioa 
noa~tdf ('(mfll,ză {l.ar trufaşă., ln<t1unjm'ati 0J(' 'Tl1131-
t(>l'ialj$lllnl erJa,", şi stri"it.or. 

Do!'i nh JOI' rrle~a ".l1~(>l'i 'prin caTte yj i tl)l'\111 şi 
'alpăt.J'lJn rlof1 priIl:;<t,ii'lltă la ~lIflet.f', - 'a"'piI1at,ia 
)'11' rlf'"*l l'i·rb1a 1'l'i11 {'(lrii 'fk· II,:;tăzi via~a .d(' mâne 
::i 1Il11lHia lorlw(.,(Jill11ită. fără mă,"'l1ră t'li ll1Hllal 
d{'Yofairnent îlltl'nn:O>'C' În$ll-şirÎ ~E'ntrn c.d:ri tl'Elhue 
,,,ă an'ITI re~p('('t. mn1t şirll'agf),~te llaldă. Cu ~are-i 
ÎrwnmiuI'ăm,pt! 'Pare 1.i-o 1ll:l'I·turisiw. O, 'C.) 

au .......... . -• ... 
De ce nu pottrăi ziarele româneşti 

A •• In prOVInCIe. 
() 1'11:;'111'1', ciUfe f/ulorită(ilf'. C'FE. din Arad fi 

Timişoara. 

Multe şi diL'rite SU'l1t cauw1e, că ziarcl~ rO
m~lnc,!ti - tepmomctrlltl cu!iurei nationale - nU 
pot propăşi În proVincie în timp Q~ ziar·ele mino
rit,ltil()r Î11T]W1 rc:'c Si se înHhesc mai mult, ca in 
vremurile de unde p0l1tru noi. 

SUTlt cunoscute Clauzele ~-el1erak: ne lipse
ste u·pfo-ape tDtal pătura ca1pitalistă. cl'asa mi.i!o
cic lupJtă cu mizeria, cei GîtJva Îmbogătiti 'de 
l':lzDoi n'au ajul1S încă la cunoaşterea obli!::'amen
tf~~Or. lor fata de cultum natională, cei putini, 

Si 'n _71[.pf~ t'(~i C'Ondllce-Qsta,~i eroi. 
Visăm şi noi, 1 1isăm drm."Llt voinicul 
F r8it să scape,o fată de 'mpărat, 
elim Făt-frumos 2wsit a, fost s'o scape. 
El {.fir o să ridice-w1 neam furat. 
De-l1i săi duşnl.a;n.i, şi-aproape anau:a.t 
Subt bulgări i'1lmormântătoarci sa pe. 
Ţ.:" I'n 1:- ['a e.l şi prsfe 1n1tnft' şi apt'. 
Sumef. tin stăpâni în vest şi'n ORf 

In inÎml/-mi o ştiu, o ştiu {'Il bind 

,si rl/ prII; şi-un timp J.orif, 

râlld ('de 'ngllsfp-şi 1'01' mări cuprinsul, 
rând cele ('('_f(/} fo,~t joc vor fi 'ntl"udillsnl 
Şi nil 

Şi )"(1f/ 
ne l'a '·ngrădi 'TI pllteri înpi.n."'·ul 
dp m.lmţi, 

Tu Rege. prea mărit. 
,il !'I'(TIIlll'ilo/' de-Munci. Tu, mii.ndrl' 11/11111', 

l'oi fi'n IIwrmânt CII. [mi'et frpsărit 
8liind I'ii ·'11 l1lpfe porţi cump7ite săbii 
8i drllm 1/)(1I'p( TIl c7ni .~chimhfll('i .':flrf;, 

C/Î '11 "I/'q pc l'rJ/lful Eu.~·ill TII pm'ţi 
('0:'(, '/1 st07 puternic" co rii 7) ii, 

G1'I8niva, {\..şbu~ 11'0' niai 'Putea tl'(l('e în~i, 
TlIl '*' P I'ez.en t aoo la f',{'n'i~i nI III i1 i tiar :ş î(',(Jn ta (Ia 
'dezertor din aJ,m'at.a ~lJlItstria\(';L Se tll1iCea ÎI1l'i"ă în 
fj{')('lLl'e vară ItI P)'edHa 1 ţ:;î lCâniel îl vea€iam 1a Bu
(III reşti. t,oamma, ne "'Pune ~u 'unzâan het ()bosit 
~ă 'a fo..qt. până ln stiillpul rr!(> fr'ontieră şi lCă I'n 
-a[nl1~ilt rIe-amlo un jiimldiarm ell pE'ne de ('I}{'Oo';'. ('e 
fllrtnni TIlut.e '-OI' fi hăhnt 'll;fm'lwj î'n ruelân~l1ril'\3 ,din 
Ollfle /lU tilişnit ooeenta1e sUimhl'8 d.e baJ1Il~rjă? Abia 
llfinilnÎi l!llO, (1 anmost.ie ro!(\ctidi i4iL ,dflSdlis 
'j}oarfla. ('11 001 dintâi Ifl'cn ;:<',a tdu~l,a Kă,,,ăIIJd, ,şi 
'J:llj)()i inifrignrat. ta lnat leent,rele non"h'O rle-arân
!rhtl. 7Ifi;ll'rln~' :1I111int(' ],a El i,bi'll , <'iitmI il dilc1at lutâi 
rd1tllu 20 şi dti'v,a -de:mi, palid, bolnaiY, 1Wllrllt"t~
l1ie, cOll}eşit ,de :lUlllntll1i:le ti.nen)tii, y~)l\lpt'atpa re
yod(,l'ii îl rdUl'(I1!. ~ nenwl'il'H:l tO(,Hl:ai o S('l~b;n'e 
culi.llJ'illă, 1u,meil d 'imprej1ll' ana adnnată într'o 
sală de nOllff'l·int.e. JfiJa. ;('Pont.t "ă-lrhlIC .rue,olo, fă
l'~ ~~ ~:1lfliÎJn mI ~'l1yîint, L'allll 'd'n'~. 8~a lX't!'a" lal
tr'l1TI ooltd(\ bak'm1 şi ~'Ifl Ipitit;;:.i'i nn-'l WH]ă ni
llI('ni, I-lri\'(~a ('u 1m ,trem1lr ,cI:I' plp.')ltpe lill toate 
Jl~,rtil(\, la t·lîJ'anii din Hă:;;illm'i, hl eo~tlllllt·l(' el" 
la Silli~.·te, la '('(~atn rte Pl'(\ot·]·, hri'w{' ,aiha;;;tl'p, hl',;';. ..1$/1 ~h urca? - dl' illl-i mâltltit pe.noi, \[ 

." , ; lllllW;l. \' i" Il hl,j t'< 'u i!J1lp 1 i Il j,t. (,<)~lme 'li):"a 
lW roşii.... O tllli:;;.cal'C ,g'la rprodn,; $Ulbilt în !'alrî, CII lJiw'.ţi l'a sjJuri 'lIdl'111il1 şi al1ii'':'l,a p",)fqit ::,iŢ1l';lbl1~il'ea 111i, ('] lI',;} .muL fOo't "ii 
(';11(>\,:1 l'a J"Pll1]<>c,C'l1t, lnmn:l intl'enga ~'a ridir:at eli bm( Toin il' îţi I'l'i npr1 dlU~m(mii ('(in!" izhilnrb. *.,d,',b r'(><1 (lin 1lTJ1lii, 

P~eju,l .... ~1 :::~~~pla'pa 1 Leu 50 ban.~.-
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PaS!". 2. 

ca ri p[lime'".; a li- se trimite zia ruJ. amana mereu 
achit..'1rch abonamd!ltul!u1, ziarul lUll'finu mep:u 
Cu grcutiLti materi.ale, nU se ]Xlate prezCJilla În 
f0'!111p c.crut~i, nici ca re<iaUare, nICi ca adlllilli
strntic, etc. etc. 

Pc h1Tl~ă aceste Call7''~ !!:\.meralc mai sunt 
apoi şi aItc,,Je spcctaJIC, revol~Aware în zilde de 
am. 

Con/'; ta t.iÎ IHl Ll-SC, dl dCij~iOZrt.arul de ziare etin 
gara Arad refuză primirea ziarului Ihostru s.pre 
v;Jmlarc cu motivarea, că nu-l cumpără nimeni, 
am i~1t:ervenit la autDrÎ1[lţile CfR .. 'li i-s'a impus 
ptimin'2a zi::lruhli. Jlltercsill1dll-ne dmlti câte-va 
zile de chestie, am ~()ns'fatb'l:, d dimÎneiata .a 
owle 7 ziarul nostru. ca,re soseste djmineata ~a 
orele 4 în ,l!;arâ, ,nu era Încă pus în vânz.are, pc 
când celelalte ziare IDcn1e Îln lH~imczi mari tro
naU L1CStC CClr~ câk~1a ~aze~eromâl1eşti din ca
l)jtaE,. Noi Î'ntervelllţi,j, noi T'llJ~ruminte până ce s'a 
aiuns scopul: modestul 'nostru ziar a aparut· Pn 
10 e.xelI1ljA'tl,l'c 'J1Ie tejg;heaLlu îno~ircal~i cu toate 
produsele z'arist~;ei strrlinc din1 cele mai depăr
tate colturi ale Arcle:alului; drc]Jt, că la l\Oc I1W

dl~st, î,11tre aJ)aritHlc s;~ptămilnal:e, incât a trclmil 
o lul1.1;ă si minl1tiDasu cercetare, pân~i a fi desco
perit, dar în fine totuşi s;afăcut. 

"TRIBUNA ARADULUI" 

Dar pân'atull~i rUgăJm cu tot respectul pc;, 
cei in dref}t a le ex,IJlliq domnilor dcpozitari 
d ac.ă t.e cU'JlOSC limba ~, .ili.J.L1 l~olllâ.nj,a mare pe 
lâIlJ,'}i pci'H!)Oase!e z1;a,rc strcinc trehtll'.)St;; des fă
cute şi mDdestclc ziar.e rO>J1]<Îlnqti din provincie. 

-,ta. ..... 

. Administratia z.iarului 
,.TRIBUNA ARADULUl". 

..at .. ,-

E posibil? 
. 

Ro('ktn:tM ~tnrllcmt;j,l(l1Y' unive~hwl'Il ,<Cd':'ian,a" 
din Cl\lj, 11e trim ite 11l1lTIă.toa,J'('I](' l'â nduri ,muli 

d(,l1otă o rop:ret~lhilă mentalitate Idin :J~nl't.e:l ,aK'ehH' 
1(l1lI'li ,a.r tlrehni ~l\ IprOnnOY'f7R, 'ÎntÎIi, ţ'wltUl'I1I rmnu

nClc1~'ă: 

SO(\iM,ate,a n,aţ,iolHlllă C"lJ1tm',ală ,iC rilţ>anhţ'!d in 
C']'uj a hotă]'iÎt. îmfiinţaroa 'llmei ,biibli()t('(',j '1"1']10-
l'Lald lin eOlTI. Bucnroşti ,oli'n jnl(l:oţ,\lll Hlln{'l(loaI'la) 
df'legâl1,d in ,alC'~t S0O'p 'pe .0.·1 Şt. PlaL~ca, ,<;tmdent, în 
litel'{,. 

Dekg-atwl Rcwjetăt,ij, -Fiind prwll}llmată E;taroa 
(1 e I,H>ed i'u, aC('/I'n t !fIlTll'oha r ea P 1'·ot 1l1'l'Î (1 in H l,al(l. 

Dropt. ră."lpnns 8)a pml1'C'nit ('il jla.l11C1:nrllloria ca sa 
'l'o\'it.l1j'LSc'1ă dîl'tlil{', Ifliar pcrmisLlll n',a \'<'T1.it nir'i 

I A ~ • ~,," • 

Mar(i, 19 ~\lnic 10?l 

cnm rk f:qil. rirrtN:'r.i.lliwfJn-"p lf'lliClr'lnţr;t1ii inf<rloo('
tM'aluhui A1".;lld, l'U ~ll1ii {'ăpiMn FI~}]'e""'Il;\j ilhl1ll 
1. S. h'pt111lnli;(·. • 

A Il II t1!lJat al]lo[ ,a:nmi 1'~~hl'Ie eX{,I'('I,ţ,iti (le POtJl

pi{wie eU'I'(l <ll1"hhnitakf,mitratii puhhtllllILli;;:;dcl'ft 
('l~ la a~i~t'at. t,a 1."{~Icmllil1lLte ,:;;i ,Ia, ale:e$te ,wl,biiri f,'u
'lII<nll"O IX'l'Cletă.t;\O:;,ti. 

lIf'fil,;JI'p[t<'ohortei'or - ,ţiIlIUta 'poerJeetăa cel'
('dllŞi10:1' .rli Il A r';ld în i't'lrntC' 'eu lP'J'ofelSOrul (',MR
r,i('a - ~l ·]:l><at f"ltrte bună irrll'pr(\~ie ,~i ca a rură
tat că e('Î{·('til.~iae~te o smLoa!sii IŞt':OaJă (10 oouca
ţînlle eL"il('ă.. Coresp • 

AC "'a "'1$" n 

In atenllUnea duectlUmlor bal lor 
şi statiuni lor cUmatarice din România. 
8(,zo11!11 el" lH/p di1l ./ l/,f!os[nvÎa .~i oospf'ţii (lin 

0('11 os{ovacÎ(1. 

El<ATLSLA VA, Iunie 1923. 

In CehosloY<lcia e acum bUlla datină, că fie
c.are fUllcti{)nar, fi·e~arc cet~Hean aparti"nător ela
~,':;i mW,ocii a s,(}cie'Ulţii, beL chiar aproalPe. toti Iu
cr~i'torii de fabrici, peste var~i, se dL~C la "aer". 
ori lu biti, Isi pot permite acest "lux" cu valuta 
lor bUllii a!I,cl!:~lndu-şi ca [vc de pltrcccrc statele 
lltvecîll:lte si .!)rictCinC tilrii lor av,înd valuta mai 
slah:i. nl1l Mal şi P,lll~L la sftln:.itu1 lui AU7.ll~.t a-
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Azi dimineaţă I'rt orelc 6 voind ,H cumpăra, 
constat ou surprindere, dl ziarlll nostru iarăsi 
. 'Urscşte. ,CerfLnd das1uski dOPozitarului. el s~i 
UlUi ,ltr miine. -r.oscşte la fată, apoi cu ',mânile ridi
cate la solduri în semn de ~mpremă indig:na r,,2 
imi rtisPl1ndc, bine Înt'elcs, nu rom<Îneste: 

I 
~)H.n:,l ruq. cu toate ,ra llUSI[l g'l\!Slt 1111IllU('- "l,(Mll~1l'O-

ImItator. . ';t,;:;t[ fericiti Call1(J11 se îlT'~praştk:: În toate direc-
tiUc cltcltuindu-şi, folosiior şi plăcut, coroanele 
Ct,;hc8ti adllnate in ue\.:Llrsul allului llltrcg de 
!m!!v;;~1. In anUl irecl:tt p'Qtcqml acesta de ,Că!rttDri 
a nap{L·dit mai ales Gc'rmallia, Austria şi JUgo
lav~a. 

Riîm;llle să j ndf1r8 toti românii (lin"t Î ti fla:r(i 
J .d· '. t V' A ~ v 1 t est.I) a mI" 1011 nn Ţl-nmr~1'C' 01' 5:t Ul 111 Inata{' (e 

_ D'apoi bine. ,cine c~ti dia. că mereu mă 
superi cu ziaml al;cstu? Păi dac}î. HumH aduce, 
ce să-i fac? . 

C:ît de Hn şi calm sb~ l'ostit ace.::t răspuns, 
rcesc din faTl~l}1. .că a r;i~lll11 a t halUl marC al ):('ă
T,ei, iar: puhlicul dllător Înce,pllse a se aduna în 
jurul dcpozitlljui. Am p,lccat plouat, ce să-i dis
lJ)lll1zi ? De notat. di. 7,iarul nostru se depune eli
mineatll la 4 ore l.a acelas loc În ~ară, ca si cele
laltc z~arc, deci pe \<Î.llg;ă suicle de excmplare 
stdiine !'c pot UŞOr lua ,şi c,e1e zece exemplare 

I joc () ~1C'.iet.at('~ (11~ ltU!181~ :o\lnîL11~, ~j'{~m1~lld j an
I rdal'lTIN10l l'C'vrZ11l'IXla, 0artllor Şl s.:l 1-,,0 Id!Cl1C\go 
i rc'l'1n i,n11 1'011 j l'1l înfi i11tW1'Oa llT1ei bibljnt{'rl "110-

'Ţ\oral{'" _ 

ale noastre. 

Folosindu-mă de călătoriile or1cjale am ce
rut dcpozinarlllui din jl;ara Timi$oara. să pri-
me1J!scă si zia,ru\ 110stru sPre desfacere ofer1llelu-i 
ţondîţilini cu mult mai aV~ltajoase, Lca. colclaltc· 
ziare, Am primit drCl}t răSlpUns -de sineo Î.l1te
lCgjc, ca şj la Arad, :1U româneşte - ca are aşa 
mll>lte ziare, încM nu mai este loc. 

Si acum mă adre:se7. autorWitilor Cfp. Îll 
iircpt, c";'ue cu wt5ta dr:<t'gloste si ahlle~aţiunc aU 
îmhrăţlsat cauza ziarului l1os1rU contribuind din 
leafa lDT cu cotl7.1atlj lunare la sustinere.a ziaru
lui. Oar,e În Romi111j~ mare nu se f!:ăscş.te câte tl11 
mmân pentru greaua, Însă rentabila meserie de 
dcuozitar de g',azete în gărHc Ar~d şi Timi-
'So.ara? 

-
V ifDrll 1 l1u,prnznic l'a f I'~nt lÎlnfo!ă grofUl'a ('0-

;pilu1n:i llli.!În zilele dr nmili.ntă. >când BlIcur(jşti~ 
Q'eme;tf'l1 bt, călcîi ill~ invnzifli IrlIl1şml:Wllf>,şi 'rfimi 
.:roetnl rătăe.ea {'ft llTI 8Ţlartru ,din ,.Tn;fern1l1" lui 

Dn'lltt', Cn 'lll clhlli fi{lrj ~i-la înoi.nil anI intrldirm
gaţi t,fullrplole drunt.e. 

('<,-u fMt Coşbuo în m'o1nt,i'3 !JlO3.<;t.rH li t('I1'a1'R 1 
Să ne-o .r,plluă- el: 

8wd :wf7rfî.n Ruflrtn7 nl'amlllui nll';1l 

$i.-i ctÎnt bncuria. şi-aTilnrul. 

-N'li ,,,Ulm ~merîti în th,tn genillhli ('.reatol' I3Jl 
neamlllilli, ,('are Şi~~l rO';:,c1llmrpăT1wt. iOIl jort,fD a10hll 
(1(-\ jl1~tî,t.ie ,ilo "1'.al'e~'a lJllvl\rtăşit., şÎ-a'0ll1m ('ii mI 
~"tă'rue înoaint.pa inOil,,,tl'ă utmhf\9. jUli Gheorghe Coş
hu(', ii hl{~hinnrn şi ei cJl'V'intl'le $[~ri~e 'P'C m10l'

.mâ11tul !T1l il rel tIi Flo.renti n în l)Îi:'l.ul'l"lt Rlln.Nt 
Cr()('e: 

(Fine.) 

8e<'ret.:ll': D. J u.rra_ Prflş, Dr. 1'. Ol!l'!'1WnI-

Vărăconwnt,ar. 

... t, n 

Ştiri inferne. 
TnfrUIIÎrM t'arfidullli ·?I~a(i'm/1.r h ·ri'iil7m.~·r,. 

BUCuREŞTI. - PlartÎ'rllll Kaţim1al fl ţ,innt 
() intl"nnire ~la C:îili11',;WÎ, Irn(h~fl'U luat ('l1vîllrlnl 
rInii ln,]iu M::FnÎ11 ~i 1fill<lâ l'opol\-ill"i. 

Ţ.' Io'ziuri ('a Par! iifll7ui N aţiMia} CII .cl Tânt7ll'Sf, 

1T\ffŞOA "HA, - Pal'i,itdnl National, i'lf'f'til:l, 
:\1,,[I(\a1. a ~innt. () Înt.nmÎre ~lHb rprEl';\[1(~intii;l rHni 
Yasile 001diţ;, în ca;rB s'a ,rli''''C'l1t1at fltzinnf'!~l, riC110 r 
~r1011ă partirle ,(},in 0'flD?:iţ.ie. Dl G>olrlilŞ Îl) ,di".('nr~111 
~an a }l1(!f'C'ntnat ('li fng;r111Wa lomlflă S<' i'la fa('>e;;a 
putoa fi 1'Oa.li7..ată Jmllm:Lipe 1[\7.,[\ rr,r1'nJ('ipi~1<lT Par
ti ... lnlll!î .N arţinn,al, dirm illfllllrtR-.,::.oprim-"p,in 1 lIlŢlt, ... j 
do dafin 00 l'lta la ba?Jlt P.artidului Ţădi.nf"F'('. 

LipsI'! ·făinei în 'capitală. 
BUC'UREŞTI. - In IC:l\pitllilă ,~e l·o.~i m t,o de 

-ne-D CâW\i(l zÎlfl ljlp",a p:1înoi. R"aQl ~nat :mă$Jlr! 
T.entl'l1 ,aq))'m-izi()n,al'ea ('IarpÎt.aldi Cllln)OOSt, clomrnt 
'd'C prima n~i,t,atc, .. .... ". n ~$ • ....... 'IL n.-. .... -. 
Serbările cerce1aşilor 

din Timisoara. • 
Eri, Dn.m.Î ntX'.R. IllJn,intiO ;de iffialRa,. ,a lalVtnt loc l'n 

Till11i.,o.;lrta f'01I(>Jmnit.at,ea 1<\11iri,j :de }f1ga.mÎtnt n ('eloI' 
,ruPro8îT1(\ 100 Ide o(>:erK'.et,al~i Idin rohol'tJa "Pl'in>eÎ'pole 
G blid" din T i,mişa:l.1'.a. 

InlC'ăcl<J ,dÎnnineM.fi ,au' S(l~i t Irt ifori t{'.l{) nBl'Og'a
ti lI11li între ca.Ti rema:rcum IPf r,('!'i(~eta.';\i"i d in Ar~wl, 
Oriîlşt.ie şi L1IgOj. 

lia Dr.a 10 şi jllmătJate ,a: lnlcepl1t, wlomnJt.at.aa 
pc tiOrBTI111 Q{) eXf'lr'ciţ,iu 'al Ţl'Ompi'Bl',i1or ,r1in FI3:
bri!0fl. Celeb1"Cm.ză ll!Tl @l(',nrt .'<ffi'VIC1U religi·)" alpoi 
Ta:bjn('iul oomunitltt·ii izraeljte lina o ,înHilt,ătoaro 
cln'ântare, 

DI g<meTllll Gă,,'ăl1e~u, jm'pootOTlll ţ,inutnlni 
DerCi€'ta"~ooc ,al Banat.ullliÎ,a vorbit. ecrcet..'1lŞîlor djBs
pre îl1l'lelmnătooa zl'lei. 

J)op.unarea IBg'ămnmt.l1hti :a:e I(\ătre 081'1('.et1nşii 
r()mâni ,oin centnrin 1 şi oVTei ,din (lenmmia II. a 
încheiat prl'Illla pRrte .a. ,progrr.8JmuhIi. 

Imtin t(l ,d(l fi. în,(',(ifl(l .serbările, Idl gen0Y'ltl Ol1-
vănescu a trocut în rovistă looi 400 IcerootJa.îi ('alr} 

In anwl curent, mai cu s.c~111lă, Jug()sbvia a 
priceput prin rcclam{t intiJ1s~i şi str;lduillii ~:jste
ma tic!: ,a întoa r'':I') acest curent de chlă tori s,pre 
b.dlc ei de marc şi cele di'll intcrioTlLl tării· 

Crt ce însemll~tlate l1nţinnal-;:,conDlmic:i .arc 
aceasta ,pe11tru .Iugoslavia rcese din llrmit!oa
rele date ofi'cia]'c: cn11S11kttul ju~osl:w din Prag;a 
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re a dihcr.:l\t ptln[t mai dr,un~\zi mai bine d,,) .50.000 
de lXlsa,proarte· astfel cit cu dre1)[ sa poate stabili 
nllmrtr'1~l oasiJYeţi!or d~n Cehosloval:ia ia ciîra de 
60.000 pelltru sczonul întreg. Numai pentrll viza 
.aocs,(p'r paşapOJ rte Înc,ascază JUKo:-'l',a \'i:l mal 
mtllie mi.!i{),ancdc, dinari, c;"iilc rerate vre-o 32 
milj.oa:l1C dinari, societilţilc de naviga tic \!il ca 25 
milioane. Pentru trai, soootind 20 de zile de per- d~ 
soanit, che.]tl'<'~&C acesti ow~,pcti circa 120---130 :, 10 
mi1joa1ue dinaTÎ, astfel că JUjl;oslavia câştigă, a
nul prczent, din bu'Zul1'arul Cehoslovtaculor cum 

c. 

ro 
U 

200 miHoane de dinari! 
Rezultatul priclnk al n~imădirci persoanelor Sf 

şi bamllui CehoslovalC deia acum se obsearvă ta dl 
toate băile jLlgosJave. Ahl~tră.I;fllld, că aceşti nU-:· ie 
mcroŞj oasp.cti dau ocuP<ltie la mii de autohtoni ta 
şi că chiuI' ţinutnrÎ.lc (,.('~f\ 'nvai Să:l'aiOO ale ;ţăl'iffilC- , 
lUi mării câş.tigă dj1n ce să trăia.scă luni de zilc;" . 
toate b5t!o a'u ajuns să fie intr'aiâ!a cercetate,: cu 
cum n'au f.ost nici în tjlm,puri1e dinainte de ră.z- i 
hoiu\ mol1idi!a'l. ' 

ltnsemniitat,ea politică şi econo;nică a: petre-! a\' 
cerci atâtor mii de olamcni În tara amică e foarte' ~j,1 

I 1ît, 
mare. 

Cunoştinţele. făcute, pctrel.:crea şi cunoaşte-
rela rc..;::jPT'{Jcă a atâ!1or mii de oameni fa:c mult. tia 
Im~lJi mult, de:cât 'cJuzine de yj7,itc oficiale, ori' că 
Ilistt~ anche1e sarbede !,.'n-merciale. 

Multi Ceh/os.~{)vaci s'au interesat la mine de- i fes 
~>pre st:î.rilc bflilor din Rmn.lnia, frtră să le !>ot; l;>i 
tla îi1'S~l inL,rmatii ,prec'sc, dec)Jrcc.e nici n sÎn- t 20{ 
~urrl (.~an~Cl~arie de v o y'a j e n"flre absolut ni~i' ta1 
11n PTCSPCct U,l băi1:or lnmâci1e şi nici ° direcţIe. \'0 
ele baie nu şi-a trimis ai!ci vre-un consuect al ,0-' be, 
d.:dl]or şi3!t taxelor de Mi şi de trai. In ziarele ele· de 
'(Jid n'·J a(lJfirUI nici un articDI despre b~iile di1t de 
R0n1;.tnia,. sln!!:urnu~lllai ştirea, că in Constanta: 
s'a dă6mat p~1',-ik)11ul băil\)r cd,ificate de Ger' 
mani! Cec mai mult, În orarul oficial edat pcn-, pul 
tru sezDnul de vară şi clIPr1nzâlld toate -căile fe- ~C( 
fanO din Europla se află observarea: datele din em 
RomânlÎa inca. nU neJau sositl ele 

Cu t()ate aceste - Îll1că nu e târziu - s'ar vi]1 
Dllrea faiCe mult, Ca b3He rcnumi'te din Constan-. t{la 
ta, b~iHe liqc1li1ane, Sovata, etc, să fie cercetate i voi! 
deja în a~1tLl acesta de cchos,).ovacj. Trebue însa, ~C( 
nitică trudrl atftt din partlea of1dal~t:ltii cât şi din 
r~artC'a buHor res.pecttve. E vorba de a-i deda a' 
cum Pe ccl!oSill0vaci cu locurile minunate din Ro" Ca; 
mânia,acl1!m, Câ11d Vluluta lor fată de cea din Tea 

Pal 
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J , 
Uomâl1iJ. e fa\'or~bilă. ca aJ)oi şi Îll viitor Să-i - fn leg;ltllra cu as·asin;HICa fostului prim-
aib(l de oa/.,.pcţi! Ar ajuta a:ceasta t11!11~ la prellS - ministru s.tam!)(Yj!jisky se mai aflft urmf1tllarelc: 
perardl, ba chiar la dc~wcHarca si illf!orirt:.<1 j h1 momentul când Stamb:>lii:-;ky a jost Îl1cun-
bflil{)r nomânc. . I jurat de revolutionari în satul Cal'3l1us. în apro-

Prin artioo1u,1 a,c,eS'ta am voit să atrag lJUmai i piere Oi...:: Slavovita a trimi.:s J)an'alllcrttari la co
atentiu'tlea forurilţ>r com,nctcnte, ce s'a f3ÎC.ut Î!l ' lllaJTldantul trLtK'lor guvernamentale anuntându-! 
Jugjosla.vl'a. Pen'tru \ijtto r va trehui să va mgrl- f C:1 ~e. pred :l, Hlr[t să opue rlzistc:nt{l, cu cOlliditia 
;iti de ser:viciu regtl'l'lt de inform<ltie, de pro.pa- . să i~s.c aST'gru,re viuta. 
gandă şi reclamă precum şi ca Icg[t1ura tr~l1uri- ! C<Jimandantuila aPirobat şi fostul prDmier s'a 

. lor cu Cehosl()yaoia sa fie fndDs:tulitoarc, apoi ca I predat. 
oficialitatea Sfl faca tot posihilul: ca pas:l~erii din. I Pornind ~u. aut()lmllbilu~, ne drum Stamho!ii-
CellOs]o'\;<I\.:ia sa se silmtă bi'Be In r~omanla. , sky a ceru~ sa l-se a·corde libertatea de a se duce 

UI~OS BOOR. I pân;l În satuil s[w l'Iat'll Sla\"oviUa de unde arc _s.a.. ..... $ .-eA eeu.. ..,s.-_.......-, sa ridice câteYa dOCUtlltA'lte imjxlrtaTlte ce-i var 

I N FOR MAŢ 1 UNI. __ AU!On1ohillll În ca~o .era t~al1sPortat Stull1ho· I 
~ ervi la Sofia. 

h"ky, a. fu!-'!t. elend,ata. I[]ClOI1Jllrat de cete cr.m-
- J\actc (lt~ agraricl1i, cari au reuşit dlbp:t !nTHe 

Doamnele prezirlenfe (de sorÎ!'frl(i[ol" }'01llÎt- ; s,:;lgrl't'(ia~le, Î.n care au cazut multi morti şi r[l
Uf'şti din Arad şi fnutri infele,ctuolitrdl'rl român!'II.- : niti, să salvezc pe St':lInholil~lky. fl însă a fost 
"că. SUlIt frn'ifrde dl' către dl primflr dr. R()bl( IHt , gra\' r;lnit şi dl:pă d"cva minute a Încetat d'n 
binevoÎa.w·ii '" lua, partr. ln co·l1sfâ.fllin'(!. C(' se I'n i \'iat;i, 
firle l! J[!'reuri În 2U Iunie ora 5 d:"rl. in sltEn i 1'0 l'onpnl lui ~'all git"it:;.i I'atll mai n~dti. 
mică a Primlirici În 1'1'flcrca Rerhărilo/' }IO/III.! C;;\'8CC denotă ,c[i ~o[a'lnbo1i\',ky m2i fusese r;illit 
la.re, ce ·~e rur aranja. în 28 şi 24 funi,c 'În ~; III alte, hl'!'te. 
]>(l./'cnl Ernillcsc/l. şi 'PIII'llIIZ .( ''Ulfumf, dill1iI//'
ten ('ollli!('fullii dp. iil/tiillil'ii. pentru ridirl/l'Co 11-

1I1tÎ ~wlluţlu'r~li .tl'l"I!~n laI/CII. * 
-- AS~~l ~-.:artl soseşte în Arad, d. V. Gu1 l!iŞ 

ic,st mÎ!l~st.rll. 

• 
x AVIZ, ,.Banca CC"ol!l'an" .pentru industrie 

şi cr:mcrt s. a. sllclIr,<:aJ.a Arild, aduce. !11 cun{J
ştin('J rl1l0r. l'uh1i.'. ·~fl pc.;trl1 sez()nul de vară NU 
,,'A Ti NI': cAsSa:!~L-\ Dt::~Ctil:3A IN ORf:Lf Di: 

i DUPA IvlAS"; a:,tfl'l n['C"IC de primire V()r fi 
.. p;ln:i. la ncvocare, dela 8-1;3 (1 d. a.) În zilele 

--- "A,,>ociatiullt:a g)encr;:;l~i a pn>it..:~'')rj!,lr sc- de lucru, i':lr În zi de sărh~lt();are şi Durninccilc, 
Clllldar i din Roma'llia" aduce la cUlloştinta tutu~ Închis toată ziua. 
tOr s(!;.;tiilor din ţar~t C;l t;,llcre<! cxamel1~'()r • 
parliClI!l,are deocamJ.a'tl'i: s'a amftna·t, rlll1lan:I1lJ x P~ ~RASA CAF~NELEI ORĂŞENeŞTI În 
ca pâl1~l la un nou comunicat a~ Asociatiei, s~i se fiecare seară cântă mtlzi:ca con<lusă de renumitul 
confot1mcZe hot;jrîri'1or cong-rcslllui. Zr1ltan Dud1l's Ki.if()si. - Ill.I;hetată. cafea, mâllcări 

Corpul didarctk secunda.r dilTl Buzău, ;:lrecum reci. - S~Vic!fV prompt. - PropriMarii românj 
şi cel din Va~lui, s'au raliat l!a hotiîrÎma CfllJgrC- : roagă S'Pri}ir!l~1 P1rblkului românesc. 
sului de a nu tine exa1mene particulare. i · 

• • x In strada Eminescu No. 12, etaj r. S'A 
- Eri au plccwt î.n excwrsiune ta Băile lier:- ; nr:SCfilS sa,l011 lli! de piJlării al doamnelor cir. 

cllJane, elevelc din cursul SilPerio,r a liceului de ; I«('dncn:vi şi T)(irtler. Rc<::omandăm CI! tO:lhi că1-
fe:e, iar la Rc.şHa, elev-ele şe-oalei llDrmale de în- ~ dura ~ccst atelier îrr rruntl'2a căruia stau dnuki 
văt{ltloare. I doamne din but1a s(}(ieta'e şi::are au dc.schisa-

! ; ccst ;;al(ln pentru a da j)[!,Sihilitatca d.oalllTlC]{lr 
Ă • , • 1 1 • Î 

-- ."ZI au Vlzltat oraşu nostru C t'.)Vii liceultll ' s~i îşi oomande pălării roar'te elc,g'ante. dC]'llicre 
Carol din Craiova. i mode şi pe prcttl1 ce! mai ieftin posibil. Condllf,~ 

• r de- frumosul .gând a servi anume ace! puhlic care 
:-~ p~lblicr~m în corp~l zia r l1 :ui ~ C:)!i12spo,n- 11111 are posihilitatea a phti mii de Ici p<C'lltru o 

d~nţa mMulata ,.In atentmnea DIl'ectllln!Ior baj- 1 ptHărie. nu p'utem dccâ,t să Îndemnăm ctlcoand~ 
lor şi s.tajiunilor oliilllatcrii2e din Rr>m,llli'a" !I'1- f elcg-8nte şi pe condllcăto'arc'l~ institutclor. etc. 
misă nouă din Brati~Iaya (Cehnslovacia) de d. ! să viziteze a::est salon, unde v'Or răm<Înea Sur
U r'o s B o o r, director de bancă în accl O'raş· prins;e de Pretul extrem de idtin C~ li-se va cere 

fi aducem, pc ace'astă calc, multlfrnirile noa- pcntru o p(ll:tric. nouă, pcntru ° modernizare, ori 
strc c~lc mai calde dlui Roor (originar di'l1 N1- n'O'llOyare. 
dlac) pentru intere,Stll ce .. l poartă României Pte I >!< • 

1er~tOlrul actual al c(urei se aWi. comuna sa na- x S'it nu "ă n+mrci11 moo. iHarul cu Mârp;rt-:l 
tata. stelnitllor, c1 cl1rt'itirea tor s'o fnceti prin LOV AS 

• f' ~ • ~ . 1 . \~ P I lrma p:::~'.ru ourabrea 0Cllm f e!'\'T. rimeste co-

cllndare.
Azt se termină cursmrile la şco'alele sc- ! menll si din pr'Ovtnc~~. Str. Oituz ftr. 111. (mC3-tl. : . i .30 a.) 

~ 1 .... ___ n a ... --ţe.a .... 9 .~ ... --- ---. 

, ~ 
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avea. 10(; ta stadinl1ul GLoria-GFR serbarea de 
gLmna~lt~.:ă a licCU'lui "M()Î:sc Nic()ară" din loca
litate. .. 

- DUlUÎ11CCădupă masă s'a înÎiinta,t, elin ini
tiativa dlor Preoti o Societate CulturaW în I'l'H • 
călaca. 

Serbarile din pădUrlCR a Soc. Meclnlcllor 
CDI)dHcătorl de Jocomotive şi automotoara, 

Sediul Societăţii va fi în săHle şcoalei ..:nn
t! fC$imral,c. S'au a,les Ct1llci membrii de cnllJucerc 

\;'i s'au fi'l.cut Înscrieri. strâ,n~fmdll-se o sumă dc 
i' 2000 lei. S'au aborrat rev'Slte şi s'au oomandat 
~. "2ărţi. DUlmineca )XJI1)orul se va aduna în sa[~i. si 
., 'vor face t,ec1: lt ri. . Seqpll'l SJocie,tiHli este ~il' i:'r~i
" bească 7i,direa ca;sei fl'aţi'onalc, care s'a procdaf 
~. d.e mult, şi pentru care s·a strâns un fo.nd destui 

n,e Ta Început, trcbue sa afirmăm că scrba
. rea 'de ,alaltăeri, dinp1tdurice, a fasJt cea mai 
1 bine orZa11 i zată scrhare de parc ce a avut loc 
iannl acosta Î<n Arad. Cu tot tilmpul nofavorabil 
! serban~'a a rcuşit pc d.c!}[in. DiSJtr3ctiunile nenu
: !nf1ratc şi Ilcf{]';osjlte Încă Ia celetaltl! ~erbJ.ri şi 
j aranjamelltul lOr au arătat o mare Dri~epcre şi 
~ putere de ITIl!l1l-::ă la o r.I?Jan iza torii serbă:rii. 

de iinJmoo. 

; Trenull electric, cu linte de lTlai bbne dc un 
1 kiJomdtru ltunglme, cu tuneluri imDrolViza~e au 
f f~t,)lh 0, jru~lO,asă impr.esie şi ~a'r fi de dorit să fi~ 
1 las.at ŞI Imal departe 1'I1tru cat e-l va atrage mal 

.. 1 lllultă lume La păd'lIrice - 'acest loc admirabil 
- Llll1i JR c. au avut lac în prezenta unui l de recmaţie al Anadu[wi, - 'dar părăsit şi ttinat 

public numer{]!s cxamenele, de fillca anului. l'a! de arădani. 
~C01'!.a Primarii .,ksif VU'lcan" din !rJc. d~ suh J . Animatia dela serhare n'a putut .fi potolită 
eHnducc,rea dlni dirocr,or r'osif POj}IlV',Ci. Nl!!n:tnil I nici de ,ploaia. ce a c{~zut În toiul s·erhării. 
e~eYilor. examinati este dle 230. Ri1'plJ.llsurile ele- ! S~ara, dlella ora J 1, a fost bal în sala hufetu-

r vllor din t'oate cfaselc au fost ka"~c mU'PlJrJli-lIUi din păduri;(·c care a d'urat până dimineata. 
toa-n:-, dovcdindll-~e o muncă inten"'i.vă şi zc,l de- Nu pu,tem Încheia articnIul fără a nHmtiona 

~' vr#.at ,din partea direl~torului ş.i instruc!arihr d bot Soc. Mec.ankiJor a cură,tit lacul de lâMă 
;l ~coalel noastre primare. p{idurÎcc, si a re·par.ait paviHO'Iml unde este se-
II .. diu'l SIOcietatii. Societatea mai dorc~te a lua pe 

- In 30 flt11i.c a. c. V'a avC'8, 10c in saloanck scaJllia ei înfrum..'\c#an'a Si aTa'njanca ' pădurîcei 
!-, Casino:u,ruÎ din Chis.inel!' tin ~e~tinl Pcntrll S;)ori- ca s;Î. fw:ă un adCV~1rat colţ de rai din ea. ' 
~ Tea fonduhli tu herC1J,I,(]$i1or. Festivalul !'e dil sub t Sperăm, căonorMa primărie le va da tot 
' Patr.oTI'aiuI dIu;, I. DOOr~e.'\iClr. prefectul jndctului I cOI1.cursul şi in viitor dlLPă cum lc-,a d.at şi pemru. I 
> Arad. Tnceplltll l Ia orele 9 seara. serbare. ' J. D. i 

., ._--' q 

--_._.---------------
Cronica sportivă. 

fOOT-BAlLL. 

.Ilt~(Js:lavia-6100ria-CFR. 3:1 (,:;:l), 
S,lmlxlh In 16 Iunie a avut 1'1);'; pe t .... r.cllul 

Y'j}crtiv (Jhria-CVI~, cu ooazia ma 1c!mlui am ic.a l 
Între ~-.:h·~1J. JU'(:CÎ'lav\a (cca mai bun,l eehipă din 
I:kl~ratl) şi cdJ1ra (iţoria-CfI(. din Arad o fru
mDa<l mal1ik~t'ltie de Înf,r;Hire între poporul sâ~11 
şi român. La flucml arhftru!ui M1.rcov'cs apar 
ambt:~oC cGh'lre "iu (lIp.!au-datc în for-matia urma
tO:lrc. 

JllKos[avia: Malenck-Jovan'!:)Vjc J.. Radoj
kovic~J\'lk0vic, R()tr(}v~;;, MlElrklovi:::--Oyuri:.:. 10-
\'.a'novjjQ II.; Lubu,rÎC, Pellkov,Î';;, Di"altievlc. 
(j'nria-CFI<.: Tisa, MiHler, Vasvari. SzaM, Radix 
~-D?r3,zis. CZibu\a, Fiirbacher-'Magori. Husztig
KlcLl1. Prima repriză, hnediat după inceperea 
jr:Clilui se desf[tsoar:t superioritatea tCTll;rlora.iă a 
C'ch1ifo':i JU'go.sh!\'ia, a c[lfei înaint)-:;i Prin Îru
trc:.8.e oombinatii .si prin esiri pe!'jcu!oasc dau 
muJt de lu<:ru a.p;:!r;\rii e~hipei OI'nri3 eFI<. In mi
nutul al a-Ica Pctko"i..: intel' stang-a echjp.ci 1ll
~r)is~a\'ia derl!tcaz.~l Îl]tre::lg-a apărare a echipei 
C'!:~rh-CFf<. Şi reu~cşte S{l marcheze foarllc c:dm 
:;r fnlll!' J?:u[ Cntru cq11ipa Jll:.;osb\'Îa· l)rmca;'\l 
1"1] hc viu şi variat. Echi.Pa GIoria·CfR. Începe 
.'<1 fie din ce în ce t1Cai ameninWtnare rczu"tând 
'::\(\'\'U i,'Op>ere cari. ri;unân llccxplnatate. 

Ta at:oCll,l <.d:ifa .. h:).(oslavia carcrctl';.cşi.2 S~t 
marchez.e ÎnC:l uou;i g;oluri prin Ll.buric si !ova
no\'ic IL C.tre .5f'!r:-;;1tll1 pri.mei rcprize porneşte 
,clf,pa mOj':,]-Cfl\. la atac reusiml .să marcheze 
illtcr drc::plt:1, Szaba prin u.n s,cl!():)t 'pnternLe Si 
inap:1t'ahl dcl:a 20 metri un geol Pl'J!tl'll echipa 
lîloria-CI':!(. 

~11 rcpriZ'a II. echi,pa G!:oria-CFR. este În ab
~',:}lllt~i ~rpmi{)ri·a,te. Echj·p·a JW1.'oslavia este rJu 
pn.',·,!tCl. Întreo,R";t cdipă se mobilizează în rata 
ţlr(ii ~'j)r( U11lenţine acest rezultat. Dar cchi,!)3. 
(î' It'i o -Cr-h~. este u,rm;î riU de nenDroc. In millu
'c\: ,10~-43 echii'aG!<ria-Cr::'R arc ocazii de c
Q~1lizare. d:1r huna apărare .şi În deosebi porta
nI echLp,i Jlig-o~lavi:l I·c zăd~mli,()csc. In ultimeÎe 
millll[C mCi;'J.:'l!a~U'J Tis,a <.lGrutcJZ(1 apărar~a e
chjp.:i Jll!!;(~ layia. dar Ţ;ort:u-ul Mzd"ndc ~,c a
rUllciÎ ne .piL:·[)arc!c lui si Îşi Însuseşte ming-ea. 

Afni't hlln nrhitru\fl:lr.·oYÎei. 
i~'U n'lll<!r{'),tt 113. {i('cbipll ·.J'Ilogf~'lliL\'i~l, frunlDîl.,;{'c-

10 eoml)j ll:l( i i lH,,>du3e de Îuni n t,a'şii CitrÎ al! hst 
hino "Pl'ljilliti .d.r' mjjkc\<1\'ii şi Înrh'o:,ehi ~'a 1'('

mUil'cilt 'l',.'l't.:lrll] }li:~lt'lH'ir. {';lrc afo,;:t 1.a imlîl.tirne 
ile{,,,.tpÎ întâlni!'i i.nterllati'maj<,. 

n(,"pl'e ('i'~hipa (i,lnri{1·CFH. PlltOl1l ",pune {'Il 

flN:'pt em·ânt. ,c.ă .os[,e llIlift dinfil'f' oel(j 'Illlai ihune 
or'hi,pp a HOlll,În:i'Î. {)a a fo.'>t Q <r]",lmni'i ,<!.(km',."ariÎ 
,ilaI' ';1 fo;;!. lHlţin ~~li\,{)J'ie;ată de noroc. 

.TU"T,---ARAD 1:0 (0:0). 

Vi('tori'11 .Tr1l11li {l ,do n'CNeznt Idn:plmţ(' UJ{'(1a:,;t.ă 
orhi:pă I;~ f.,.~t hătută ,ile aln~ii Timi,*,xu'ei la 7:0, 
;\rn,rlnl ,a j ue.at Îll ,rleoi'l"bi ,în a Xl-a 1'{'(}'il'iză fO<ll't.c 
~Llh. 

Tată fnrmn,ti,a ('plM ,doMi ('(~hipc: 
.Tinl: T,a'lllror-Blanc, Berk('"i'y-Pitil1i, P1:1-

:]inb" flrrh!'\;>.y IT, - Kleill. V\'szpn"mv. Ki
mini{,h, Danko, 'Meimer . 

Al'~ldnl: I\kin-i'llagOl'i. 'R,(.mav 1. - Rak .... 
FnhJ1Ini'fl1n. Palh-R(1!;l'aY II r, 'Szah(), RnJ;l-
\',an', V,Myar" Ahav. .. . 

'(t.)lnl rlcr:i"i,v e.~te 'mll'l·ca,t, ·în minuhtl 8-1('8 ;rIe 
<>enh1l1 Kimini("h ('(,.'lITlIp). 

Arhitru: WiTlkl.o (A KC-CLU.T. 

ar • Jl~ IA 

Bursa. 
.. ....... 

. -U4 

V. TI. 
.....,. an 

ZURICH. - DC'P:hiderca. ~ Berlin 46, N~w· 
YDrk 55670. Lnnl1ra 2569. Paris 35, Milano 25~S, 
Pra~a 1658, Blid 'lP0St';t 7. Belgrai.l. 650. BU'cure5ti 
280. V3f<:;ovin 50, Viena 7850. 

m:CURF~Tr. -- Ttlchi-tlerc1 . - P~ris 127". 
P,erl'n ZI. LI"Jlur<t 9.12. New-Y.~)r1k ](}'1. Mj1al1.o. 

931. Ziiri..:h 3640, V:C-l:::1. ?825, Praga 602,. BlId:l
pesta .320. 

VALUTE: - Napn!eon 700. marca' germană 
,10, kVa 200, lira turcea~ă 120, ftllllhll eng-lc?' 
925, franc.ul francez 1310, frallcllJ elvetian .10. 
lira. it:1liana 925. dr'ahma 480, djnar111 200, dolarul 
202, marca pn\.,r,!'-'z{l 30. <cOroana :lus!riacă 29, 
cor, ul1ga6i 3, ~c;;':f}lul 595. 

.R~~_ rtitJ'f1.1'NJU.bI1: IOAN D 1 lin RIU. 
08f'l..fl ..... ; :JIOHIN. 

~ 
'J'j 
t-j 

, 
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GVsZI Atelierul DENTIST a 
H I • a Vad. lui Jullu MOf4 

f!enstern din Str. Bratianu Nr. 
13, (fost Weitzer·u.) vis-a· vis 
:: cu posta, l-a preiuat :: 

161 No. G. 4506/8-1923. 

I
~ Pubiicaţiune de li,itaţ~e. 

IOAN CSOBOD 
81 Pe baza decisulu1 al Judecătoriei de ocol 
~~ Arad Nţ). de mai sus, aranjamente pentru mă-

• 
~ 1 celărie şi alte obiecte cuprinse în favorul lui 
..... oj N:colae Danila peniru suma de 5800 Lei ca

---------------- pital, interese 6% dela 24 Iunie 1921. 
........ " ........................ ~ Spese stabilite până la prezent il1 suma 

dnntlst eXt\DlÎnat, !'inre şi •• Inceput 
:1 acthitaten. :: 

a S. AI Forestl' ara d~n lDma~ ~ de Lei 1145'25 SE vor vinde l~ licHaţ;e publică S U! 'f i În Arad in Str. Mărăşeşti No. 39 şi Str. ~ser· 
j Irad, Bul. Regele Ferdinand No. (22) 4. I f~v~;~1~e1r~. ~~'. 5 în ziua de 21 Iunie !923, 

i 
Cea mai ml!.re Intl'l.~1)rlnd('re rores· i Aceasta licitatie se va ţinea şi !n favorul 

• 

Heri!. din Roml\oin, Ilt:lt lemne esente Jui Radnvan MiI,voL Hajas Iosif. Verisan Ar-
:?;;:{$' tari, cât şl esente moi. Feres.tl'll.iO cadie, Gcttiieb Adolf. 

: "cu aburi îo 4cIalasi· FUl'strau. Sntu- i 
: UllJ.r6·}'erestrău şi Homo['od~CIJh:Llm. ! Arad, la 29 Maiu 1923. 

: ~!PIQatări de păd~rl I~ ţoale regiunile i 
I .. transilvaniei. :; : 

Gh. Ciupuliga, 
exec. jud. regesc. 

.................................... e ±li ow;;;ac;zCA'C.CJ; PE 1&1 

~~~~o~~~~~~ I . E Il r 1 . ' 
Arhitect lilexandru Graf , III S Ulii 

antrt"prenor intreprinde totlelul de 
construcţii noi şi repăIÎ de CăŞl şi 
dependinte, apaducte, cal1alizări elco 
:: cu ple!uri modeste :: 

Ilrad,' Sira ioan Cafv::. 12. 
~~~)rJl~~~~~ 

__ a 

101B MARIAR 
~I aDtl'eţ)renor. :: Executi li ... 
:; totfehtl d~ cli\illd DOi, '.".= 
".: traJlsfol'mAri ~i r eVa· '. = r a t 'Il r i. :: Pregătesle:" 
.. : p 1 a n 'Il rî şi d el 1 ze :: 
.;:; grii.tuit. :: 1. ... 

Irad,Str. E. Ghiba Birta 40 (n8U) - -
•••••••••• &D •••••••••••••••••••••••• 

• • i Fabrica de Impletiturl,1 Tri .. : 
: colage din Irad S. Jl. : 
: CAPITAL SOCIAT.: 15,000.000 Lei. : 

: Lucrează în cele mal moderne culori toate arti· : 
• colele de tricotaj, ca: Articole de sport din lână • 
: şi mAtasA, A.rtlcole de fantaSle, Crant(!, Ciorapi, : 
.:; Broboade şi l'AtellDă de primi calitate. ;:. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Industria te Itua IIrii dana 
:: Societate anonima S. 1. :: 

:?I Alaturi de bumbac 1= . 
• ":~.; Teselorie de bumbac ~: • 

f IIMIUtă:: Vopstttorie ţ: 

ADRESA TELEGRAf!CA: T~XTJLARAD.IÎ 
Iel81011 158. Ielefon 758. II 

_ FUI." iî 7 

Publicaţlune tie liquidare. 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

"Tribuna Aradului" 
ARAD, STR. ROMÂN ULUI I/A. 

.... .......................... ne.ys - FU m 
u 

"ARAOANA" . 
SOC. comercială şi Industriala pe acţiuni ~ 

Arad, But Rea. Ferdinand 1. NOI 24 
in case proprii. 

No. Telefon 304. No. TelGfon 304. 

Cap. soeÎetar deplin vărsat L 7. 500.000 

• 
Se ocuoă cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. -, Are în 
permanenţă în depozitele proprii 
coloniale. textile, spirt şi spirtuoase 

PrU88şte Jhip~UI~il silre hec
Ulical e :: Dcurdă Imprumu

turi pe mărfuri in gaj. 

România :: Subprefectul Judetului Arad. 

Nr. 8138-1923. 

CONCURS. 
Noi, Subprefectul judetului Arad, scriem: 

concurs pentru acordarea alor trei burse de 
eate 30()() Lei anual, pentru fntretinerea în in 4 

• 

stitutul .. Regina Elis<:Ibeta făsătoare" din Bti4 
: 

cureşti, Societate pentru încurajarea şi desvol
tarea culturei sub inalta ocrotire şi direcţi-: 
une a Majestăţii Sale Regina Maria. ! 

Penti u acordarea acestor ştipendii vor i 
putea comDeta numai fiee de tărani din jude
tul Arad, trt buinr1 să aibe 4 clase primare şi . 
vârsta de cel putin 14 aDi. 

Cererile provăzute cu: 
1. Atestat ~omunal prin care S~ dove-. 

dească că petenta e româncă, fată de ţăran,! 
are o purtare morală corespunzătoare. ! 

2. Atestat medical despre starea sanitară, 
a petentei. I 

3. t;ertificat de vaccinare. . I 
4. Estras de botez. t 
5. Certificat despre starea materială a I 

părinti!or. . 
6. Teslimoniul de pe clasa IV. primară 

prin care să se dovedească' absolvarea alor 
patru clase primare. . 

7. Declaratia părintiior sau sustinătorilor. 
acesteia, Plin rare se de obligă de a-şi prove
dea tata cu UngHia patului, Iingeria corpo
rală şi îmbrăcămintea care consta din urmă4 
toarele; 

1. o saltea de paie, 
2. o plapomă sau cuvertură pentru in

vălit. 
. 3. o perin~. 

4. două cerşafuri de pat, 
5. dou~ cerşaîuri de plapomă, 
6. trei feţe de pelină, 

(toată lingena patului va fi albă, nu 
stambă culorată) 

7. trei cămesi, 
8. trei părechi pantaloni, 
9. patru părechi ciorapi, 

10. şase batiste. 
11. trei servete de masă, 
12. trei prosoape, 
13. două tulpane albe pentru bucătărie. 
14. un şorţ albă cu mâneci pentru ba-' 

cătărie, 
15. un şort negru cu mâneci pentru uni .. 

formă. 
16. două rochlte (de ori ce tel) 
17. un sae pentru rufe murdare, 
18. o păreche de ghete, 
19. o ptrie de ghete. 
20. e perie de ghinti, 
21. doi piepteni (uou des şi unu rar) : 
22. un tacâm compleet (lingură, furculiţă, 

cuţit, lingurită), . 
23. o canil, ) . 
24. un castron) ,toate trei de fier 
25. o' farfurie ) 

ni se vor inainta nouă pAnl la data de 1~ 
Iulie 1923. 

~uTsul se Incepe in 1 Septemule 1923 şi 
,a dura timp de .. ani. ~ 

Pentru cunoaşterea scopului acestei so· 
cietăti Vă, comunicăm următoar: le : ; 

Societatea Tăfătoarea creiată de defunctt 
Regina Elisabeta, are scopul de a desyolU 
industria C3snică la sate. In ~ acest institut Uce 
de săteni învaţă: 1i1atura boranjierului l creş: 
terea viermilor de mătasă, ţesutul ştolelor ~ 
scoarţelof româneşti. €.~rsul di!re~ză timp .de 
4 ani dânduse elevelor lDstrucţlUDl teoIetlce 

Subsemnatii pe baza decisului No. IV. 
fsoc. 74/4-1924 al tribunalului din Arad, 
referitor la lichidarea Societăţii de 'conzum şi 
valorizare din GUTah!)Dţ şi jur ("Hangya" 

,Honcto es Vlde~e fogyasz'ă j e~ ErtekesitO I 
şi practice. [ 

___ !I!lIiGh_U _____ •• MIC_Zl!ld ___ .1i Abso,lventelor amintiţ~lui curs li-sle dIYr 
______________ ~_ berează diplomă sau cerhhcat, care e , -SZQvetkezet) prin aeeas' a provocăm pe toti 

cei interesaţi că in termen de 6 luni dela 
.... A..Â.~Â. ... Â.ÂA.~Â.Â.Ît.. ...... Â dreptul de Măestre ,pentru .c0f!1uţIel~ rurale ~ 

urbane, asemenea lt-se mal da ŞI eate o suma 
aceasta publicarea să·şi 10siIJue prdenziunUt>, I Q BUGAREI J.lugăm pe onQ).. Cetiton 
pentrucă la caz cotrtrar acestea nu se vor! că in tlJate OCQ?elile eumpc'trări 86 'I'e" 
mai lua in conziderare. ! (61'e la anunturile p1.~bUcate lf6 citite în. 

GUfahont la 15 Iunie 1923. ! ,,1:BIBUNA ABADULUI.t> 
Ti~flr!C!i Paul, Dr. Sabutia şi Gheorghe HentiH. ! ~ 

lichidator}. t 'Y~"..'Y.~.".T ... 'f .... .,.'f'Y 

de bani prov~nită din produsul muncii lor, el 
întorcându-se la Băminele lor să- şi poată deS'~ 
chide un atelier, tiind libere 8 lucra pe corup
tUl lor propriu. sau fiind fn legătură cu, so' 
cietatea care le va putea da comenZI dl 
efectuat. 

Subprefect: Or. GERMAN. I -
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