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Evenimentele din Bulgaria. 
Popnl'ul Îl1Y0::i.nat <cu llOi, li dirui Î'ntreagii 

l:,torie e.~tc () {'AJlltillllă în1i1.nţ,nil'o rl.;p rmpte sân
I?;cl'oa"o şi ,-îoh'nto,se gii~oşte d'i,n 110n i'n ~11i'nă 
fieI1belX'_ Ţ),(':'\fU'şllNlreoa prlwipitată a diforitelor 
fazo l'lwolutiollarE' llU e:4e Î'n:că ,depli;ll Irmull'riră 
~i ewm nu !Sunt. Bxdul~"m'pl'ize lHlplălCute pen
tru lntl'ellga Europa" l~t.enţiuaea tlJturoM a;:.te fi
:<i:'at,ă UlSUPl'<l Rofiei, j'n ... oarc pare (>ii y('chin1 ('.11' 

H'nt rO<llC'tiollar şi gm'lH'flIllofi1 a rell'şit 'Să eft"tige 

tnl'ennl. 

Pent.ru '1l0I, reyenire.a la <"îÎ'l1111a Bulgariei U 

ffll.nH'lti 10 r ~'ar ia,1} f îi,(m t r ă-Z'ho.i nI a 1ă t n l' i de (lur;<
lI11anii noştri. a)'e () Id·oosebită rID!portalltă. Ei pre-

,gilt(' ... ~e rea'hilit',Hca piicătmmluj tiM') FmxIrna'llld, ,şi 
1elegl'U!m.('h~ au şi incopllt 'Sli anmee i'n >cil'eu ].ati c 

IM'p:,t 1111:11110 dHos' pe ('.al1El l":lnn K'l'.ezn!', piedrrlt 
pentru totdeamna. 

X,U antiiOlipa.m a,."'ll!pl'a yiitor.nlui. Dail' kla:că 

llLt,r"3Irlevă,l' 'lIli.ş('aTea ,pornită va reuşi ~ricl(}mfi i5i 
in,a,m~eilnoştl'i ,de eri, - 'Wll' :st.ih1âni ,d,jn nnn 

ţara do Ipe ,eclă.1a.lt ·mal al· Dtrnării, {',.~ll1Il'1it'aliî 
'lJ{' ('ari '11\1 le mai dorim,s>c YOY lHI'Şt.e I[l~ :".ign·r. 

Xillrlăj,<lllillll Îll"ă. ('il cei .Ill nr{~pt, glllY("l'11l1tl 

,nostnl :şi ;\,1 i,lti i, y,H ycp:ltea .1lTmari nid cIP a~)]"O:1' 

po eW'llri,men t~l() . .şi "o]" lua t.)ate m·ă~m·i le de 
"i\l\';'~lHlţi;1I'lli'" .didl\te c1(l UlScmen('a îmtpJ'(') uri'h·j-. 

Lupte sângr.l'oasc Îlltre tărani şi trupe. 

SOFTA. - Gl1'\'Cl"llUl hlllgrar ~t.e stăl)âll ve 
l'i tu!a ţie. Ci'J'{'Il1.i:ri ·mai Im'i~>i a'n ;tl\"ut 100 în reg-iu
llilc Ru~iulC ţ\i Y':nna, ~mde tiîrll.nii (':()'n,dlh'~,i ,de 
rfo"tll[ mi'llâilltnu Ohot', ",'la;u J"ii,"if'Ju.lat .şi an (11111< lulpte 

_t:Î11,g·0rl)U'f'.O Î'mlpot l'1:v,a tl;ll~){\ lor g\liH?'înla:m~1l!ta}e. 

Gheorghe Coşbuc. 
- Discurs de recepţie rostit de di Octavian 
O oga in şedinţa "Academiei Române" 

30 Mai 1923. -
(OOlll<tinuare) • 

Epoez.ia. hli CwhutCÎn ,SOli teee. 'lH1l .aeord 'a,yaOl
.. alt idim "Noa:pW3i de 'vară", ('ooaoo >se resimt.e 
îlli.-;ă Ji;mpE'J!le .d,i1l1 î'l1!flekttni\Cirii'C-i ]'it,rn-.;U'e de qw' 
~tn'll~~i, e ln!rh'lI\mal"E'.a .spre geniul epi~., J){~('.et(;a 
dl' ~'i\ipBteniea 'artei 1n.i. O lun1gă 'Poye&t~ ,În var
"UI' i ,,1' {'!l)(>'!ca td im OOlUlşe", \'0 ial llCnl rea.re 1'lC ,~hate 
(,n cimenl şi l'l,oft<,.ă La ,~OI'blll 'pămâutl1!ltui'·. o ll-

4H 'opiere :ele FrflJslea l.u i T~llire"il'u, ,i'lldidi j{,,'u 1 'd.f' 
g'illlj(l'mişi imlap:i'lli {'rl:J~f 00 ti.->sea În jlLl'lll tânikn
:l.ai l·ap".od_ Fire de Pl'llll1, iuhitnRl"e crle hl",~rn 'ii 
pitill"(!3('. ~'11 Îilltag'inatia f~'Gll'I).(liî ,şi ;ell dehii Înfipt.i 
în !JlO!lIwl'gi:nir(', ('().~hnc ,s'a la1ffă:~nll'fllt. dc1a iiml.1C
I)ut în tOI'l!ul a.I~p:i'lIt,H.t. ,a;l mitulni F0!l1l1IaT. ('nTl' 

ra lOl'lll(~I\at mai întâi ('ta 'llll <'i'I'IlIt(lC !de kmg,lHl ,şi 
l'a 11 I'l1I ăr i ( :111111 i tftrZi'lL!l!j o ya'Stil qwohlmllă ·de 
(·1·e'l.t.Î11'Ilp.al·t,i"'tidL Tn-ate fan 'ajn,t,at. pEl ,a{·{,,..,t 
'dir n ni ""t r(~pi t .('11 1)\11b('>1"0 rl>eJ'tc,l>C' ,ş.i ariHfî,rj.l{' yi
<;11 III i fugar. ~[aj intâi origin& lui. wltml 'rlda 
11"1'(1<>11. 1 n "'(,:ml,-;;a {~i tr{'mllTaU ha'~l1'p ,[1(, Y~.IL
(:lIri~pIl1~e!'lf> '){irm(~nj;li {'ân!]mllîi, in",ti:net~' ~t,ră
y(\(',hi ,pi("tl'iltr- î,tl"a,w)1l1r.f~a 1,)1' origi'11'nlă ,j'ntr'o 
"ilHm'{) ,lP lllllnl,i. :p:mk'ÎsIl111l (î:<tet·;('a1 prilJll;ti. 
\'ilm: {',,1,li!l i;'i {'olor:1t. o taiui":l l11o~t"nil'(' în,r;i~·7.i
·nl ii din hl'NI0l1 1111 Il{mIPL Înt,1"nn1 ,a>~llll;; 'llill.!thm 
1r<I(·~'-rnnl'mi{,. El'[1 a;poi edult'aţ.j,a rpart.iel1l:u·ă. a 
('~"l't:lll'andl1j fl'l'it dp lnat{' 'f1"pOOi-ele frămfmtiiri-

Ziar independent 
...... -

~lj.şc'.a rea op l' i 1Il-a tu, 000'" IŞ i .s{'(~r (lf.al'ltl suu sali 

1'(lfll'gi"l~ ]lC teritm'llJl R.c,mâniei. 

A,WIRi71(1/,N/ lui Sfa.mblllii,;kyl 

lWCTHEŞTT. - Din Bulgaria viu ştiri il

ral~lIlallt(', rin 110Nluil Bulgariei contl-.ar('lyolnţ'ia a

/.!;t'arif'Ililor (,,,,te în t(}iu. ICir('llIIă {',u inzil~tA:mÎă 

"yonnl dl RttitJlllbnlii"ky a fostlllCÎ·S, 

Jln'ÎIl(, tund Ferdillfl.lld? 

BEHITX. - Tn-<,cl'l('lll'ile Irl'iiplonvatiK'c !'f' <'0-

montează f3ipt>uil. .eăf(Jsf,1l1l'1cge al Bl1,l'gal'i(,j, l'(~r

di·l}a.n:d, ~'l. ,"o."it li! Bf'rlj'n ;;'1 a făk.'1.1t {} '\-izită llli 
Rj;ll{l<)"LI'Y~~ff, Cf'i j'niti'Hţi p1'f,tiJHl '<1. ,~ti, <'il l1'C::lll,stă 

Î'Jî,tl'OwlIler'c Ci:\te în 1 t>.g ătll ră ('.\1 n1ti'Jllc'.le ('\'(',Il i -
JllIPllIk !(lin Bnlg-an-ia şi 11!1;:t,u~ {'~ponBnt al nCJima

Il iei în. Bah:'ll'll j, î.,i Pl"{'g(Jte."!te 1'8\,(>11 ireia pe tro
nnl tI .. I\'li(' (~ll:re ,a fost alung'lt. 

'" 
BFCTR.EŞTT. - Ştiri so"ite ai.,j iiplln, {'îi 

Sl:lallh\1Ji i~~ky I'stB păzit î,nş('oi\il.a ,militfi'ră ,d'in 
Sofia. 

• 
80 Fl A. - :\ r)1j 1 gll"'PI'11 a ll€lr·i~ lllQIl t·Îl1("l'Ca 

în ure><ta mlE1mbri&m ca-binohl1ni Staql1~llllji;:.k~·. 
nÎl1lă e~11d Ipar}.am)('fJltul nu ,.a hotari 3I.~l]lpl~a >:n,11'

tf'i lor, ('a,pii ml1K~rf~m.enilM ant.onomişti alI fv"t 
1111';' i În lihe'l'tMe. Se e rerl<p. ('a ~\~ nil Vi'll(>l'i. g'1-a-

11 i ţt·le Y<>)' ri din 110U 'tle4ehi"c. 

/)pclaruţirL glll'f'/rmrhri jw!cslf11', 

BFIim.AD. - ~rinistr'nl noe ext8l'l1e, ~i·!H'·i~i 
a fă" Il! t Î'llpa rl,ruHl1('n~ 'HllllliÎ k·at'el! d(j(; 1:tra1·i une: 

.. n.)j' i011 ~~ t ră im în lmnc ralPQrtllri ('U B111g-<\!' i a 

~i 'am cllat rlp"tll I1(' llo\"pzi {k~s:pre a,[':ea,~ta, Bulgarii 
~ti'n pl'ea hi'!1e ('~ tl't'lme "îi fat';! pe.ntl"ll a \:ljllnge 

"ă aihă nţ'P")1"1.1ui hmw cu 'lwi. Cu pri:dn-e la rvhli· 
gaJţilmile ·illfet"l13ţinnalB .aloe Du.Igariei :a:m OIlOi<1-

JDJ' illH>cIierne, ~lib"tJ'a(~ti~l1I1ea -(le etsen tăpu.rli fă,ră 
~<)mot, şi ("'(lIl1l;pli{~a:ţ.ii, IP1"Glnmg-il"pa hin.efă~'ătf>rure 
'a 1l111n i bal:'lm. Toat(3 19Je.(1."t{', 'b1"od.:lurdu;ge ~'Ie nn 
t{l.lUij1Cramant ,de yil'llitor ,desl'ElgM. de obezile ,r.e.ali
t.ăiii, an dat nI3IŞt(3]"e 1111lei ipOC',zii iI!lJ~le~l1!ak • .al 
cHrei f.m ... l se ·pie.l,doo cu ,,\;flChinllea lui in !ll.p~nl,a 
,1"(lmii, dar e.ra sl1~ţill'nt I(le mijilQutoe .8,l·tÎ.stÎ>0C noui 
şi "~u1Perioore. 

C'1,,;,hu:r'."'f'mp3t llI,p 're 11illwulp 1i~lIJui. tl'!lc"('ÎtlHl 
11'11 ,am ,şi jumiVta,t.e pe la Univm'~itat1:'R <dIi:n Cluj, 
~~a!I'(3 l'u ,k'»gI1IStat {'.Il atllllD81'ra ei stooinljl şi ,ra"
~lillţdH()are. a g'f'lntl":"lor ,ungnri !!le pe at.l1n1!ei. 8'«1 
llwhis în tnl,rnnl lui năjit şi pe lUl.de ,s"R dus a 
înti 11>1\ ~p retm;{. ~llM:1en i ~mpă r ăt ia .salt.ul ui ou tir,COl 
{'il\l!lpl'llt~ -';-1 (m fl"of\aJlllăt ,de !Ţ)ilidm'(', I,a Sihin, 
1l'llfl-e _"'.1 (:,(,I'otjt la zi'Rnll .. Trilmllla~' \'1'('-:) tI",i 
a ni 5;<i \I1Ia î hine t a 1('11 t ul 1'11 i P 1"BI'>(Jee a î n ("C~ li! t i'n 
in.,!dH'~e într'n:ll ll1il:11l1'm~hin fn1Fl\}ent.ele mitnhli 
';li oîntl'e,11dl :':J(,l'i{' n(' pon'iŞti în Yf'I"'llrÎ a 'i'ăzut 
j,UlIIina tip[Il'111ul, 'E (} ':llile"ăr:ltiî {'1H1jW(' PfiPl1l;11'il 
1':11'P' ;l fiknt ş{'onliî În ~\nkal. !p1il1il ik j:mtagini 
,:,i ('l1k:at'{', Tu "Ti'xo), de a'pii rje, Pe pii.mânt.l~l 
t.11l'el1'lni. Rlii$tillll dp nwmă, Fata f'l':linbli ,nin 
('ptillî~ Fu1w'r. Tilinc]. Pf1trn porti'irel. ~i ('l'n
ia';;:';l 7.in('lnr'~, [Illtol'nl 1ui ,.Pr-pnl"a (lin {'enn~'" 
to.~o IlJ;1:irleonnrtp ~il'11,1 de 11111'_ Ti: o ni'i,':t1ii (1(' {'roi 
,rlin lu",me în ;x\rill.lll 1ui, o nOlllfllH'lHil.llră :'IU!rPl'
tiYll pe Hill!2'ă {'Dn ('c011'~'a{,l'ată, "1'ra,,n0t. hiîtl'ClÎml, 
Cl':1,i-Î.'h\et.inat. T::th:iră irnpăr~t". () i'11Y("lltip "lW

r':ală ill C"'l1'llI1H'{'lT',J :wtil1'11ii, frântllri d~~ ,!!.Til ! 
I rlC'la tarii. enîll1pcr' d~ ÎntDh'p<'ÎullD rli1\ hiltl'ânÎ ,~i 
i .poste tot {l lnrndjre (lJ'g:ani(>ăcn mhlUna.tele rproI dU'l.:tii 11 le foII.: lo1'n1 ni l1o;:tru_ .. Coşht~C s'a }t,îndit, 
. n:e-o ~nne el, la 1lTI maro e'POS naţ.1011n] 1n ('ure 

I 

l
l~'la a "Il declara, ,ea sbmtul nostru n'ar l'ut.ea ră-
11lli'I'IW i'n,dif{"r(~nt d,a:r·ă. Bll:J.garia ar noso('r.ti <'lau
Mlo ti':1'\atullll ,dela :\eully. In aOOllifOltii priyj.niă 

(1:,te-.ig'1\r, l'il ,,,t,al'l11 'TlO&t11l1 \1ll fi '''ll)l'ijinit de l'rie 
t.-nii şiali~lţii ,,'ni. ... .tS"1 .,,'$, .fi •• 

Afen1at la viata Principelui Carol 
La Cluj a fost arestat un indi\'iu, fdner 

I~~t\·~ln. j'll vârstă de Vre-o 20 ani pre":Ulm si ta
Uq ; [tu Iosif felner. bZinuiti C[t fac parte dintr'o 
u!"g'ani2tlţie can'~ urm5rea ia,s,asinarea prî·ncipd'lii 
c~ll'('l Şi a Rl'lH':[c;l'lului Petala. 

Cercctilri1e ~t1nt în curs. 

• "2. '/.e bsa,1 

Şedinfa Sinodului. 
Reforma calendarului. 

Memhrii Sitl 0 d!U:!llt ~'au Întrunit dj'lJ nOI! la 
BULUrcŞ"1i sub ])reziJ!entia mitro'POlituhti primat 
Miron Cristea. La sedinţă a luat parte şi d. C . 
13alill. m;'nistrul cultelor. 

DUP;l dcs...:hid',:-rl',a sedintei, mi1rO'politul pr i-

m:1t 3 pus în discutie ra!p'ortul privitor la modifi
·c:troa c:alcndarului. 

!\aij}() r bUll ·arU c:p tai:' Ya fi î 11 a j 11 fat 
S.;H'~ i u.\c. 

• 

comisici 

Ieri, MCNUri S\lU intrunit Ia SillOd, subpre-
zidentia mitmpolit,u1tli primat, 1mombri i' comisiei 
c[L!endaruluj care ~e c.orupune dIn: episcopii Var
t[)!a.1l1ei al R;'tD1nlz:ullli, Nectarie al Ismailului, 'se
natorl1'} Dr[lghki, profesorii Dragomir Dllmitre
seu, Const. Chlriccs.cu, D. Boroî;aiTH1. CO;;l1lesClI. 
Tr, LalC!~:ll, arhjm. Ia~lill Scriba11 si Em. Olcie}>t:·,

şianu. 

__ ~_±2S 

"ii :'«, ÎnC'H,drez.c mitolo.g-i.a l'omâneai&C'3 Şl ,-are să 
l'{'!I)~d i n<!(\:1,,<'i! ('il () Tli~ljdă Slal1 1\ 1H~rl€'il(lă .în~j 
cnpilul'ia 1l1P~mnlui. pe:rioa.da de l('g-en>clă şi mis
tt'r. ('îlllfl i'll intimitate ~en Jwdura se pli'imădca 1'<11" 
fI(>tnl n{)~trn_ Fără î'llid0ială {'-ă :pentrn re-sm1ant·a; 
aC€','ltni trty"l1t. viziunea lui era <'.ea mai ind:i{'!ată, 
nim<"ni nn 8"a oohorît aşa idie 'MH1:l1Ic în regiunile 
Îlllflol"it(\ alt' celuil'alt. t!hihn, nin1!'ni nu -wmea 

I 'fişa <lc depart.e ca ,dâ'll:sul. 
I 11 tl'~1lIn avânt capriţios al tineretii infrigu

mt~, intr'o tellsiun~ de neryişi intr'o nă\'allă de 
'",,"Îlnge ]a tihnple, tilnăl'ul d-e dmlzeci ţ.i cât.iv.'l. dc 
arni, căliit.orÎn taTa ba;:me1or. duciind 01.1 p1 "ina 
';1tie ('fi ilt·coană .,Jr.umnll"U "'u 1111 gân,d rilzlpt". :lIS
enIttina Ull ~'ântoc ·care ,;;.c ri,dilC3 eli'nIăI1'1lfrn. ~i 
f'll'!!l ehem,lIt de 'patima hi,i, s'a ]ăsm ;prin"" în vre
jluil .. llnr,wnl:l1i ,'il>lat ~i ,,'a gi'l11'dit Ja .nmltă. Fi()
NI Ira! ~s<)(j 1l1n i a <'11 t rElin U1~a t Imn ea î~l t.l"f'ag ă '116 
111l~lp ,,'a plimh<tt mintea 1I1i în ,jpat.ru margi,ni 
,le pi!.!l1fm t"'. PC' t •• t.jpri('tenii eopÎ lu)' i('i ln1 tOl"
m,na.t('. PE' tot,i ~tăpîlnii im'lg-inati.ei p tll'ular-e. i-a 
poftit la nilpuţ, Şi ""1 întâmplat li min1lilP. S'a 
l'0!'llit "li n\':'rg.(' !H.Wr .. din (·t~t afllud (, mio(' ~le 
nl'iI imi ;1"""·.11111lf1"." 'flll fll'ni t 1a g-1a&ul f'ln,brtn1n,i 
yr:iiitjq' O,HP ;l ~nj\mrmit ,li'n .mdeag'lll'il" hr îm
piîl':I',j. r{·ţi-l"gnf('t.i. llol·nÎl.Î I(lin"lH)11ăz0'!i ile 
(i{l'i". ('1':,:,:& c;.i .. f!biIlăr:1l'it~ şi ,;fpjnii'i. '<;1 ::1-
tr'ml \'ij,l ill1(,!l'" r1<' y;\lt{):1re {'("mic-il fi"C';l ;;1, 

treaga., ... 

Si ,,','iti ţ,n!'IIÎf h;,d,li.~;i r('li 
~i sfi fI/;r;i 'll/,rrJ,it i În "!fi, 
.';ii Jll1fr-1/z('('i de ::il('Înlrf'!/i 
AlI frd )li/II!il, .. 

n 
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In jurul arestării lui Mold. 
Gazctele IcxaJc ma,l!'hi,are au' ill1iCgi~tI'3t eri 

::.tirea că ':cl,ehrtlll excroc Iosif M·olrl care CS'C 

llePlls lap(}tlitcllciarul dln l-oc'ailitate a fost pus 
'" în liberfla,te, 

Controlând ştirea la locur,ile oompetente ant 
fost autorizati d.c către 1)!Wzj.{knţla Tributla:lulllÎ 
sit dl:Jlm Oc'~ mai c:ate~ori.că dC"'"1TIintire acestei 
ştiri ca fiind de domeniul ia,ntezii. 

ne aUfol, şodbnta Camcrii de puner-e sub a
cuza, care a 'jwdeoat \:ererea l.ui Mold. fiin,d se
cnetă, nimell[ n'a putLl.t dhctLh~,a IliDUll'i.rea cÎ şi 
tU),j pu,ţin a putLlt da amănunte I}C Care presa 
le·ca l;!. în ~(}alla după scnzatj\C cu orice pret, le-a 
Î11 r egoistrat fi"ira să CU1J'findă miicar un 5?:ra:m de, 
adevăr. • 

Fs1Je locul acl să ~eimnal:lm cum unele !-!avetc 
ce ri' se htt,)Llră de îne,red!C're'a chi<:r a lN10ra 'din
tre ai noştri. (I.~ dnUtlll senhtiona1lnlnj ~acrifică 
SiJlO~ritn.tca ŞI PCryer~ct':c adevărul, ' Rp. 

... U4 " .... 

Generali din fosta armată ausfro-ungară 
In primejdIe da a~$1 pierde pensia. 

$II 

BUCURf-ŞTI. ~-- DLlp(t cum 8111111tll ,.f)imj
H c.:lt a" ~cncrallll\ Artz, fost şd :tA Statului Majni 
al ~lPmatei austro-U,llg'ctre şi g'l'ncralu,! AuffIL'n
hen.:-, imprcun[\ cu alti demnitari milil/3ri d 7n 
fosta 3rlŢ1'at;1 au.stro-wu,nr;t cari Slll'1t astăzi CC.'fl

teni rom ftll i şi ca at"uri llril!11csc peasjU!1C din te
~'aurul rnmâ.ll au fo~t În'2ul1rlstintati din pn,rl,ea 
l!U,~crnt!ll1i romiln. că Îl1trucât nu se re!n1or", în 
ţ~Hă, vor pierde -coll1pcti·ntclc ce Ii-s' au ·aCOJ'd1t. 

Evacuarea Constantinopolului. 
ATENA. - f:X!:Jertii emdczi au dd,)a ra 1 efi 

nu vor putea primi ohljg;::!ţiU'll'Ca unei hnedi~t0 
eV'louări a Cpnst'Jnti'1~O'l1ol11lui, chi;:]" Şi dll'p:i 
semnarea prlcii !}i ratifi.cJrea ei 'de către ad\lI1:1.
re1 nationa,Iă din An;gJQru şi a UnUi3' din pnr!::t
mcntel,e aliate. . 

f':va-cuarca ~IC va fa'ce treptnt. Dard/a·nelele 
vor fi elibera tt; numai el,ură ce Tu [ci,a VTI face 
d()\"hda că întelege să se confQrm(7)c cu disPozi
tilmll1e lJtl1atului de pace. 

o casă gata să se prăbuşească. 
Autorităţile ar trebui s~ ia măsuri radicale. 

Au trecut câtevtt! lL1ni 'de c;î,lld po-mj>ieri[. 
J)rcfectur~ .polj ti ei, primăria a,u f.() ... t aJa.rm:aţi C{l 
Ja intersecţia str,C1zillK)T M:lrCLScsti şi G()tl~istorll
hl') aiInenintil sa s~ .producă o nouii -cataistroHi 
simî\hrfl :eeleil ,din BuJcvlardiul RCRiin~ Maria. 
tmde în urma prăhu.ş;rei peretil,or ,S-c j,soa.'9C un 
Uoazrric in( ... ~ndiu " .. nre a dt<tnl>s intreg palatul 
vechi aiI famLlici Neumall. 

Dezo!stnLI diul Bl1lc'>1'lrd'lll l~egin::! Maria, :l 
trezit vig:ill'nta autorJ.~.3Iţilor ş.i a chiriasilor a'nlC
,H[ntati în averea şi viaţa 'Ior, În urma· negH:.:;cn
ţclor ,proPrteUalri'lor de case. 

Asti<c[ la OCa d':ntâi alannti. se ltbscră dis
pozi{iuni din partea ali toritaţi:linr· ]:I,,"l,'lt1l înlCitu
ral"C'J norico\ului ele amenillta pe !{)(.Ylta,rii im:)[Jl
htlu'[ dl'~a intersecHa străzilor M:lr:lsCş!j şi Cnll
si stc,rulu,[, 

La di'''Ip';JIl:iti lr;lir,~ a ti !iOrit (\ ti l,(} r l)J'()pr'icta rul 
inl(~hjhr!uj, a r;llipUllS îns;]. numai eli m~·~"uri pro
\;jz,orie şi l1erk'1i]'u! l1"r:lhu'ŞircÎ !>e.rctilor 2-:.:clci 

cl~l(.liri ·.:u d:!.i. amenintă şi a.;.:l, d~l'pă ahît0a I ll1l i, 

Btirnc,l'e ce aU Fnst Îllte:pcnitc la dC~"ar:H'·~<.1 
i p,ri,::(~l11,ll!i. H:ltnI a ~:)riiil1.i peretii ,ce îns1inii 
! \.prc .pr:l'huşire 11\1 llllrl1.11 că nu POl pnz1;l1 ta n si! guran'l;j., ci înseşi n:.:e,~tc bârne pot deveni fa-

ktle pentru trec;ltorii număroşi la intcrse,.,;tialh;-

1 

1,01' U.(J1!~l strtlzi pri.nC:lpalc ale Aradului. 

Se vorbeşte c.[~. prr~;)ri,etaJ"ul al.:elui imobil. 

I Prol)ric~a,r a mai muiltor case si a unui maJ!:'nzin 
de .piele În kx;;a!itate, Îl1târzic a faoe reparatiile 

I 
'llcceSarC, urrn~iri-llda ohţine <li'cla locatari o chI
rie 111I'1,j n~n l'e sa Il a -~ sili sa eVQcucze apl::! rta-
mcntelc, pe care a;po[ proprie~artJl le va pmea 
închiria cu o ~mmă dorită de el. 

Ori c.are ar fi scopuri1<e urllurite de pro
Prietar, alltO'dtătillle socQtim 'Că ar tnehui să re~ 
cu,r:g-ă Ita, m{l&uri1e -cele mai radil~ak peniru a 
lJTCvtm Î o eVBntua.Bi oatastrofă Prin prabusirea 
pcreţi,linr aeeI ei case. l)]illhusjre ce se poate pro
d'l'Ce îll ric-.:arc rn!)m,~l1t de unciltremur mai 

.... jolcnt al terenului, shbind tcm()lja hârne1or, 
unicUl rbzcm al peretilor închin ati SPT'C prăhu-

f 

şire şi îmrmvărati Şl de g,r-Clltatea cU'\lo!ei edifi
'Ciu,lui. 

'F('!ci..,r,nlpopii irhn Hnr!(lon la Ifiielllt o nîmt.ă 
(luan u:a: mai fo<:t, IbaLlJolanuntii ţîidî!ni'';'I1i: .. Nn,n
'ta Zntmlfi N'i". Ca i.n Toog"onia lni Ilt'l'iod. Ilm!lC' 
F-C fixează ÎeJ1!1l'C1hia zeilor Enr.wl€i, in n)l,ezir.l lui 
C'OŞh111C', ·eea 'mai .~tri(hwito"lI'('I ('r.('I;lli;w11e ~pl~"ă a 
'Jloastră, se 11drlă ~n o yig-clIR:re ,elE'1nwntarJ:i "şi ('.11 
o Idiabohră nli0hilmit'fIr Ydfl".1l1~li. Cf'H 1I1!ai ;>"('rita· 
l)ilă iruearnatÎ{l '~limi t,un 11 i r(>lmfJlJ1~. ;\jd,miirahiln\ 
lIDem a fo,,-t, rrtmaI"lt"llitd(> :M alOJ'{'k;l(>l1 ,'$i, 1'('Itllpiî"rH. 
in •• Col1<\'ol,biri 'literare". DI {';on~a\(1J'u!t ~dorila \ite-
Tarii a .poctu 1~11. ' 

P (' a t:nmri A Jid M 1 n 1 i<:cF<hl1 t (la ,:~\lib <lip ă:'Ii'l rf'n g1t~ 
yel'nihii illtolflNmlte d,('flla Rll~1~~1)·f't~hl. P'rlllt,l'f' 
~l11ii RO-ilO ai wurnlnl1 treent, ~ril'ilt~ll lni Colo· 
'ln:111 Ti~a i'nal1Rl1\1':1\ntrt 0IpCl'!l d·t' n111'g'hi,al'i1.lar(' :a il 
inoopllt şi Ţ1rot,~t,ăl'ile noo",t:r8, ehI' \"j'nţn 'Ţll1 hl i l'ii 
a l'(":::llmti t l()virt.nri~e .(I\l\!1~'. A t"rnt'.i n i-~ ',1 in fi,liT N\t 

otI"l~l~'a ftlln:l~atj~"i ,\mR\l!'O!it.L(·u ,pn~tii~'(,~l (>i. ale 
,r,ar€l ,(~onl~rk'i~t~ Fatak, (ia q)l~t)nni lpootU!m(\, ~~ 
in tr't'lvîiirl '~1 RP,hh:i lill \1 ndedi:wl!!rfllţ,j i td~ ale dia~ 
f'('j 'TKHlistlX' ,('"OTHh!I('i!tnm·p. Oa't'm",?-fed! ,el'El 1i'1mnl tii 
intelN~111~11l ",'a a·5terllnt p~te prO~'injl>j,a nitpflf\
t.111tă. S!pjr~tr-1c libere so mişrlm g-l"f>;J1" !':nb tk'lnta!'ll
lele ei. n('ln~n!pT'1t ~tnanitci în,~a 1)ăt'l'uTl'<\e"e ~\ll"n1l1 
:di~ST(ihitm' al litel'lntn'r:ei Ţlr<rai'lpete.carc AA'Îl>f'n.ca 
în ;:m;!(etele :primitoare şi fellB1'E'Dltl1/1 pi le fl'll11'ti· 
fi·di'.. EmllHl!'<rll . .('fl 1111 'hot('l7.. flfl ,{.o·c :1,thl'!',(\i'lC An· 

'fletnl eihtm'nrinH::-i Ill'delenp. ~riitnri ,de <>l{'a,JnH 
Î,;>i 31'Ht101111 zrln lel}(lf;t-!> haionetde n~pll'ti.n(·ifja,f'e 
,dela Prrei,r.nl reţpann f(,l'lHOO8t.11 'fI a-tf\tnr (~pcre de 
:JIl't,U, g-l'i\,hi;tă~i ~i'gl1!'ii t"emn(h~la nn l\~alt(1a li t('111Uli 

inr TI\1JCll r('~t i 1 (l,,\'('n 100 Iim lc'o'T}şt.ii nt,[1 tn tnlrl~ra eJa
pitnl<:l enltm'ei TI{'n<:tr(' iTIt~l·d·E'. SI' va p:ăf\i O:H(' 
~'i·lI(,\';l. (.[[1'{~ f'l'i. rÎ,rhM' \'i!hrl d8 1~e fd;mfil1t:li(,~1 11-

Praf pucios METALIC 

nni rrcrr (1(' ill'ti."-It rlin a~'('m~tîl p{'rio~:r1ă:.:'l)jwjll
mată ~i f0C'111H1ă. P(W,r] din Ardeflll111 înriitn.-;.a:t r:a 
.jlri'lltr'o $Ill1'klă 1)1'lÎxălit'10 fmhte11nl1ă ~ :pornean 
\'Ill1Ul ele en{'~ie S.plXl Rl'gatnl hnţil-or 1iOOi, ~l 
din ,al\'iin tn,1 lor im1;etl1'C>l" f-':l ,(1 C'i'Jpri ndă. i nfomn o:-i 
'tnlh'\ll'e. (laI' milrf',ţ. şi ,conş,ticnt. l'lrel11\îli,nl st1'ăln~ 
I'I1'i10)' viitoarr-~ lJ.\,mtru noi, ~ar('l'(' ~I<~ Ull('!\II1'~03ti 
1'3;:1,a1'e. - fll('fl>'.t.a el'a in A 1'11 eal ;(lict{)lnnlc'll1'pnt, 
('MEl ne .~iî1)a ca nn Iml1",'l,eol do T"UIY'il'giile Bu,da. 
ipfI'<tei. l"i1'fl~te. în arost 'dirtei Idi() plltti,mi, (,o~lm\c, 
mai mn li ,('"a nrien 1'e altnL .;;;i mţ("a IC'llom fi ri\·e (1(1 
'pN'te rmmti &pre ma'l'cle fl.ltd [('f 'a] lU!111inci 111}il

",tre. de ,un.(l(' ispit.cl(l fltâto,r <SŢlor:mte îl e.apll<'*au 
în fiN'me zi, Plin ,de \'if'~lri 'şi (le ~l'monii. -sgu
duit în tua.te fihrde d~ cii.nt~111 mlare al :nr;aimu· 
lJ:i, p] a 111rot în lUmii: granit.a şia 'P1flf'K'lrt: 1:1 HIL'
('Il r(.,,~ti 11en t,ru tDtdcaulTl.a .... 

D(' lal0\1l!l1. " 1,111mH n,,\\,ă ,î,tnlpndmu'('i viilbţ,a lui 
Ohcol'g-ho C~bUiC. 

DUlpă fi ridde <'11 mmţ!r,a t-ă .d,e la ca,~ nţa .(l in i'<t

tuJ 1111, a'l!pă slm r!d'lll'Tll('.a vas el i E' (~l)pi 1 ărC'a,"\că Iti in 
Nlî."-ăncl lŞi(}l1l1pă plla'D 11 rile în!rhăznoţe cltboem ,'i· 
,,,,iHor re ~.a!('ţ,ia ,.TribmH'i" flin S;hin, Ideltd.n,tă 
"'iHmîi';1agnl (le ora~ mall'e, (',n;o.Roollf,t Idc târg lşide 
(',are. şira~u,ri elo oaunen i gră~)i ti. 'IlElgDatf'. 'j !l,di· 
fpl1on,ţ.ă, Q \"âh{)3I'{' ,ati'l.t O(l j"hito31'e .'joi de ,J1~11-
nO·fK'ută. D('~i,gllr, d'adt 'll'rfi a,\'I~t cât ,r1(> ll.utină 
!'11bpl-eţc dc' tftr'goveţ. l('âtH\'a kli:îpoziJtii 1(11t' lIr:m's· 
lil'lltii l'lI îlnl~)rejurărih>.. ~n!Crul ~l' fi ImCI\'> les.n(l .... 

(Va 11l1lna) , 

Sulfat Thyo (de 12°!1» în cantitate "li 

mare şi cu preţul cel mai Ieftin la: 

Lucq-cn U;'IOr lnf.' [[r i rnclicale o redamil în
tre al1cle ~i ,Si:';llra'llta vfct i! numarll~i,~()r tn'~c,Î
to·r[. c~'ri îtnp'insi de nC\~(J~le zilnice trehue si 
tr'~!acă pc Wn;gil ac.c! edificiu în priibuşire. 

Si)crăm că au'tori·Eltiic nu VOr intârzia a !!Ia 
dt mai curând măsurile ce se impun. 
In. I u"- • u·, ua,.us ue

, ..... 1 

Ce este cu Soc. Agraria. , 
Am deschis chClsthmea societătii "AgTia;rh'" 

cnTIos<Otltă de a'ltiel de aiprOal)e tot jud'cţlJ!1 pentru 
că la mij.ki;; e~te o chesti.uale de drq)tate socială 
şi, o::: ziar in depcn<lcnt 11<e este Îlu:;{luuit a a;duce 
la ctJn(}şt)nta cetitori!or noştri CISm a stat Şi CU11l 
.str. astflzichesllunca. 

Ist0 1';;c111 ei este, P"C scurt, următorul: 

Dupi"l intrcg-irc;a ţ{lrii. d(J/1neniilc j()~te 31,e 
arhMuceJui IOSif. au revcnit statlli1ui, Care k-'L 
împărtit s.,1 ten ilo!', afar~l de domeniul de lâng,'l 
o()muncle~N{ldab-Chi.'lilllCU, de peste L500 jug;iÎre 

cadal~ tTia.1.c ca r~ • fost rc zen'ia t pe 11 t ru a fa ac o 
k,l1mă modol. . '. 

Doi, <lC'tlla,1i padamcn ta ri ai jud, A ('ad. '1;1-
z:"'tnd c~. ~tl.J.tlll Înt<1.rzinz;'i ()n~;]lli7,area ferme; ŞI 

F\l'allii pierd Prin a--:'c'ast(l Îmlîrzierc, s'au gan
dit S~\ le rad un bine şi. în acest sOO\P s'au înto
\'[Ira~it CL1 dnii Aclori:<utl Şj dr. MoInar mari [11b[
bri ai ţ~tr~lI1imei - aa sti ex,p}dMcze acest dd
I1lcnht. 

Zis şi f:tcu't. S'a lL d u-s la 1l1;Q1·ider. aU demo1\" 
S-tr:lt marele hin\! O'hş':e.sc ce vnr să-I facă şi au 
primit 8,pmblrea. 

PClltrtt 02' nici m',njstenLl să nu piardă 'au 0-

krit () arcncEl de aProX, 10 lei de jug-~\r până la 
c~le lii()O, Pl..'lltru ce trc-:c cll':: a,ccastil cif';l: 
Pace, 

Tilranii, însă, naivi din tine, n"au Înteles ro
loas-c.1c ce le putea,ll tr,<w,c de pe urma cxr!oatiî.rii 
d;or Adori'an, Molnar &. Co. şi S'a!! mj,,:<ca'. au 
!1totesh t cllia r 'in fa ta a, dlf}i di()111n Î ministrjo ce
r;1:1d S~l lhe dea lrn în explnatare acest domcnitl 
pentru cbrta de o majc (100 kgr,) de ocrea'e de 
fiecare jagăr. 

Expjct:),tatorii diCImeniu;lui ştiind că l1U-j b;oc 
sft !'IC ia Ia kHţ~ ·cu naivii, s'au C,O'!lStiillit ţn 'YJc. 
Aglrada.;:o'OPtând noi mcmbri, si au prezentat 

~tatu!ui "acCÎ'asi ofertă. 

hnlJre,iurărilcau M<cu,t ca aceste lucruri :5ă 

se pctrcrJ'C~ În aiunll1 v:otărit constituţiei, nu pe!:' 
tru a s.ili mâna gt~verT1wlui sa arândc7.e domeniul, 
cu contract. pe un termen mai lung ci, numai din 
phf;:{:rea c(m~idenţii. 

Pop'OTul însă tot n~ijv si ÎnUipătinat n'a fost 
muJţumLt cu f.~rjcl!1\l coencidenţă a evenimente
:1r:r ci, a flrotc:$'tat din nou până a ajuns chestiu- ' 

nea si la urechile ciIni prim-'t11inistru. 
Suntcjt.p ~1~orm.:ttj că d. P'r~m-mi-nrstru a' 

l)roml!S C[I îndată ce trtranii se vOr constîtui în 
()hştc. V(}r prLmi în arendă domel1iui pentru că 

în contract - se zi1cc 'cil -- este un a.linia:t care, 

prevede aCl:i't lucru. 
De a~ci rezu1t{t clar iTIteHunca SOc, AS!."r'ari,a'. 

c.ar;~ a vrut 5'{~ s~lealScă pe ţtirant ca să rormeze. 

pJ'i.tn' oh-:;te ţar~'rlea'S'~ă in iudo Arad, n'avem ni-" ~ 
m,.; ccntra,. daca ar ÎI roH asa· 1. D. 1 
u .--. .. $ .... 5/" '-'.' .. .,..,.. $ 7d11 t 

Cetiti , 

şi răspânditi 
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Un neamt care aspiră la coroana ~ 
Braziliei. I 

1. 
n 

;t 

:-

Din Ri'o de Junei'ro ~e vesbeşte: 
. Un aspjr'a;llt ~a trol1ul Braziliei, dlnd nid 
ehi'ar membrii f,ami/Hei Brag::Nlia de~ce'11ltcnti ai 
lui Don Pedro nU .mai viseaZ{i ;să s.e întoa,rcă pe 
tron, nimeni 1Il1-şi 'j)llt~a j,ma;g-iJ1a. Şi totu.ş acest 
individ existfl ,şi, pua te, laaceS'Iă oră Brazilia 
ar fi suh sceptrtil! S~!Ll i'l11)per ial, dacii n":u fi fost 
avariti!a lui \\-i!~helm eX"lTImăratul \Gc)'1mani·ci. 

ZiUfI,:,le brÎzzillicne brodează cele m.ai a nm-
za.11te cpmenlJa,l1ii asupra fj~urii aoe::tui pre,tell
dent ,],a tr0l1, ca're se chif.lmă IV.::tl'ard Mi.i1Per, de 
"Ca,m neamt şi ]«lCl1ind ÎJl Porto-AJCgefi~. Irr:r'o 
zi ,I'ceSt n.eamt gândicdu-se dl regimUiI rCf)uhlj
can nll va pUi'ca da mărire si pro~peritate Bra
ziliei .şi cum mai suncrca acut de kaisărot11 an ic • 
se hotărî să pună capăt acestei situatii il1't0k
rab~le şi ~c g,Îndi S(i introducă În Brazili'a rcgi
mul 111(;1121'11 i /..: şi să 'se nmncască PC sine îl1S11~ 
împftra'i. 

Ct:;nk(-;,"t rl:l1tru at:ari ~rC'k: î.ntrc!}r!lIuerÎ 
trchuC'sc parale, domnul Miil1er 'care e ho~;:t 
doar in ideii şi I1U în hani, .S1e hotrtrî să ~IC adre
seze unui coleg- şi ~'crise, de fa'pt, cx·keisănblui 
vViMlel!lll rUg[mdll-! de a-i trimite cu g-entil;t so
ticitu·di.ne catova milioanc'de franci Ltg~ld\Hndu-i 
cii Îndalr{t ce Va fi încoronat. Îi va restitui banii 
ClI diOh,ltlzi cu tot. B0clul C'ste ,d WilhDlm o fi 
<lrun/..:at s':ri~area llllldcva. c;lci H,'~n Mii'llcr aŞ
t(;·aţryt[i de jaba r[~sl)tJlrslll. Ml~lIer bles.tc1l1ă acum 
putin u! simţ d~~ c8'1111,rade rLe al lui Wilhelm, 
din Villa Ci'trllÎa trebue să renunte la COr031l::\ lui 
non Pcdrn,:,i la ~pct1dorile ilTlperiale. .... . ,(lA ..... , .. , .... , .... OM ....... 

Fiare in aeroplan. 
Din Paris se anuntă: 

După acroplallelc postale :avem acum aeroplanc 
cuşte. 

Intr'"ue\'ur sunt a'şteptati la aerodt-·G1l1ul deh, 
Boun:ct sâ soscase~l venind dela Bruxclles trei IcI. 
~au mai exact, doi Ici şi o lepaicii, cari ,"or fi tran<;
portati pe drumurile văzdnhlllu.i. 

• Imh15nzitnrul Mllrcel a cărui cuscă c g;ata să pa
ra~e8sd T<lrl;ul 1t1\'alizilor pel1tru a fi transportatfl la 
~cuilly. a ,achitat la Rottcrdam cole trei fiare, Însă 

g:reva CF. behdcni. prodllcând o perturba tie gravil a 
transporturilor. trimiterea animalelor cari se afla.u la 
Bruxclle~ a fost amânată fără termen. 

Pierzâl1du-si răbdarca îmhlânzi!orul s'a adresat 
ullei companii de transporturi aeriene care primi a
'Ccastă T!OUJ. speţă de pasageri. 

AsticJ, admirahil instalati În cabina unui Gblialll, 
(:eÎ trei lei vor străbate in 'două ore cei 300 chil')
metri ce despart În zhorul paserii Parisul dela capi
tala lkl~ie;. .... ,- ""$ " .-~ 

T eafrul.de vară. 
- Repertoriul săptămânil. -

JOI: .. Rizoletto", CU c{Xl1.curu&l dşoarei Elis.a
a' beta S:mdor. 

VINERI: "Studentii 'din hdău". 
,11 SAMI3AT A: .,Povestirile lui HofînYclnn. 
:ă DUMINECA(Matineu): "Sabia miraculoasă" 
I·C. şi Floarea de Mădeş. 

DUMINECA (seara): "Mânzul g,al1.wn" 

ia ' . • 
w' Ce'ehra câ,n"ăreaW, dş.oa·r:a,Sâl1dor Elisa-
. ' bda Via a'Parc pentru a d<ma oră în fata puhljClI-

u- " j • A 'd' 'M . 'R' l' tt" f D .Ul ra a,n, erCllr1 s>(:a'r,a In " U~O() e O. TI ro-
. luă tHllJUŢ v'a cânta Desideri:u R6na. D-ro Elisa-

... heta Sân.doţ Îşi va lua riiJma's bun dela a>rilldan i 
în "Po"eestiri:!e lui Hoffmall'n", Sâmbătă se.ara. 

[" 

-

.. 
Viata ce nu mai revine, tinercte'a de a· cărui 

110~ talg-in: ne simtim c~l,prinSi ade'seu, o vedem 
reaptldnd În "S!udC'ntiidin 1911ăI1'.'. Se va juca 
Vineri Se.a.ra-

• I 

"Lmnd;:;, basmc~or" va reinvia !)le, s"::.cn(l În 
matineu,l de Bu,minecă. ProuamLlI foarte ,'ari,at 
şi diMrlactiv asi~nră ,rtiluenf;.c'l copiilor, dintre 
.:ari nil V.a trehui să li[lS!eaocă ni.ci unul. mlete se 
T10t ret;ne h Cascria Teatrului orăşenesc. 

-

! 
; 
I 
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Teatru românesc. 
Cu mulţumită si satisiacţie deplină s'a constatat. 

~n aceste doua zile de II şi 12 funie a. c., _cât timp 
11e·au delectat artistii noştri cllIJeni. ca publicul ro
mânesc din A!rad ştie să {llspundă chemarii sale, ,le 
c:1tc ori e vorba de artă. 

Daca nc·am plâns pân';lCIl11l de indifercnta si ilo:

nflranp !:tta de arta romaneasca din partea publicll
III: nostru, de data aceasta alll putea spune. - ~') 1 
precum se r;lspunde la Întrebare, - Cll: "da, am fost 
la teatru rorrl<Îllcsc. pen~ru ca i-am simţit lipsa şi 
klTll dorit pelltru că e r,omanesc!" Adică românului 
ii trcbue 'teatrul său. îi trebue ar!,l in limba sa. ,i 
oare nu s'ar putea aceasta? - Cred, efi da. 

In Arad se cerc, c1fa - se pretinde. s;"\ avem te:J
In!! I'c,~jru rOlll,lpesc pentru c~\, sa nu uiUnl1. sll!1tcrn 
la granita şi e~te o daiorin tii ohstcască de a fi cu ttUl> 
C\I suikt: rr'llân:. :::'1 i:lr~\~i. daca 1]1)1 stim să apree'em 
aria strilin;\ in altă Iimbl\, vor sti Si concetăţenii !l0-

q ilIe ;1!ti1 na(>n:'~:late_ ~:\ :tpiccie<e arta rOI11~l1e:\, 

~(,;I si talentele rOlliillll;::;tL ş: a!t~nci. credem. 
ca susţincrea Uliui te;Jtru rcn::i!lc~c în Arad, I1U se Va 

lE bi de piMeci materi~le. dtei si dator~a noastră ar fi. 
si\-I sn'iiinim pentru c,i el e al nostru si al tuturor 
iubitol'i!or de artă. 

CCiem teatru rr'!l;;îJle~c pentru Arad. cerem Cll a
tât mai n:ult cu c:It ni-se impune datoria de a er~',:,te 
arti.st! noi. cari se vor alc"e şi din tinerii elevi ai 
şC{1alclor din oraşul nostru. 

Cred. c,j sllnt de o parere cu intrc'.wl puhlic rO
mJnesc dil! j'lrad ş: dac:[ p;lfcrea mea 1111 e 2resită. să 
deschidem lIşile :wtoritiiti10r locale ale noastre. pC11-

tru a le rll~a. să intcrvln{l la forul in drepi. undc să 
ccar~l Cll !r.las tare: teatru româi1e~c pentru Arad! 

TEPELUŞ. 

- JfrlllbrU comif,'fll
'

J1i (.(rel/lir pI'li 11'11 .~11'<;

fill('l'('f! zif/l"lduÎ. slInt i/ll'ifafi fi .~l' prf'Zi'Ii{'1 '1/1 

111111/(/.)' rom plr rI 7" şl'(!illţrt rrl/'f' ra \//:(/1 loc flzi. 
.Toi 7" O/"!, !j d. fi. În .~(/1'1 miri'i fl PtiniârÎr'Î. ]l('l/

//'11 " rlrslJf,!e 'rhrsfi)lnÎ 'ili/florlnll/p .~i !I)'(7cllfe. 

• 
- O patl'1l1ă fl'a11freZ:1 ['il'l(~\ll:înkl 'nnaiptoo T'C' 

I't.dzik m~lllni Dortmund (î11 (',..C"lm1;I'l1,ra O{~ul'ja

tii), ,a ft}"t ,at~KI1tă (1e g'l't!iŢlul'i de lCiyili ~(,l'llmmi. 

A '111J'1l1 at 1J.n>'i(·h 1,1l1'b de fo,l(>1l1' i. ~ r (j i mu:1t i g('l'-

Irllani a11 1'.-."t :l':'·;':;li. 
+ 

- 1) i 11 ('n!l1 I"ll';t A 1111111.1.';1 '11 h~e lUi \Il! t ă di 1<l"11 i -
torul RU:i'l:din TOlmiţ·a i,n \'I'('!IllC 'ee ,pă'ştca ".-itcuo 
Î11 păifll1l'e, fiinld ~llllprîm,;; 8!r-o ,fl1.r·tună a d11ltat 

,a:rlă']H>i't "'lIh .un {·op.w. 

('01';1'.1\11 a fost trii~!li,t d",fll1l-!'el' q',il"O a aitin~ 

-';'1 <f1'e s:'itC'llln\1] 11 f'lfPl'ieilt , {Iare a fr .. "t cOlllplc1l't 

(';l'I+H;tI iZ;1 t. 
* 

- Tâ,nll111111 h.p.a~ P(,pa (le fel ,din H.'OllUllHl nud 
giil;;i'nihl-;t!~ in mmll,.'ă -în ~>allHl'llla, BOg'Bl.g al ifn::<t 

,a-ngnjat 1.:1 :(,ul'iititlll 111mi Ipnţ .. Eri Iia orele 5 rdi
lllilH'.aţ,a ('"hOr:1llf!il!-"e Îu put 'IWJl<tl111 a fa!;.!.:, ~~llr:l

ţil'ro IIJ o :11 bn"II1I1'(' d~ ~ '11lPtri, !l fl> .. 4 "1I1'priIF 
(!e guzoie i<:\Ihkl:Ii1~l. ":ll·r,· l'a'll ;H'~fixi:at. A fe,.,:;t gri

~it Î'ntr'uu târziu ill('oc'at în f:"mtâ.ll:l. 

N'p,fiin.d 113i OJlijJflC Yr{H) bănuitltlă de crima, 
pa r('hetul a ~w1ori7.mt ÎIllllOf'!llâ.n t'aron de.timei, 

• 
-- Pe:ntNl antologia pO'~iei erotiec l'Omîll1B';lti 

1(lc 'u·stiizi, ClU'I'e va aqlăreaÎrtlt l{'Ilmlnrd iTI t.rald'lll('erca 
'rnaig-hiwl'ă .a S0rii,torul,ui aJ'{l!fl:m Fekotc TivllId:n, 
:\1 ini,.:tl'l'lI! arti'lor -din H1Wureşti a ljms Ja ,di~,po
zi:t i e t rtîld;I1'C,ii t('1'n 1,u i o î n~emll'l1.ti'î;;ll.b\·-cn tie. 

-- C'ol').lJE'lnl P. \liirg:1rite."i0u •. ;Xrl' ,d\', ",lat mkl

jnr',al .di,·jl.jci XX.,a u f •• "t nwmi,taMşa~ milit.a;l' 

l:l Huldl<lll'Oi';I.H-

'" 
- J)1 d,·. ,,>!ef(fll AlbII. d;N'r!ond ·Ct.inirf'i d(' 

tl'.J/II'i şi VOr/lui de moai,'oe dill locali/ale, iufor
('âlldll-~(, dlll 'Gen/lfwjfl. ulldr. rr TI/al parf(' la rrm
g/,('8117 g;Il('{u{o,r;ic din J/rirlc7l)(·I·g.· şi-a. reluat 
('()uslIUa( Î ile. ,. 

J-ll'ia [wut l(Jll ('ă,slIt,)u'ia {'lYilălazrari,.,.tului 
;<i 3{,l'i~to1"ul maghim Id'in Jd('al~tat.o ,dl Fekete Tic 
"aeual' ('u !3ehrîţ,a Ellha Tamlpos. ,., 

- lhnpă Î-nfOI'!l1J1aţlii .din Roma, f(~ta î'lllij)ăl'lI

tcîasă Zita ,de Halh,.bul"gare int.cnţ,i1a să 1:,;e il'lt'3Ibi

lea>;('ă la P ia,nu;;e in 'proYln0ill1 T>lIK\(\l1 (I t~11 ia), 
ll'l1!C!tC ~',a nă\So(·lllt. GU"'cI'Tllul E-lpa.niol \1a f.alcc ~ntol'- • 

.... C11ţii 'pe lilngă g1l'\-ernn11 italian pentru a ohţine 
aK'CU';';! li ('''ll('c~i l1'l1('. 

Z:larele itlaliC'll'c Y(}l'lh(H', 011 'milă Ido llllfericita 
f{'m: I(>, ;lIii: 01f1n!ă :;oi ('I'Ct-ll.'Uti'î în H:H1li.a. l'iiIllWL'iă Ipe 

dr:uIIllllri. X"hilul ])("!lOl' itlali,anş!ie i'ă ,ierte, '!O;1tc 

('l'im!'lt>]lp ,[';Jl'O {<;(",lwl ~oţ.al Zitei l",-a făl\llt. î'll 
ti\llT,lJ;1l'l ]'lIYJh()illihl~Îlll~potl'i"a It.alii'i. 

.. 
ILl'l1S Df:'"ilcIeriurlim e~ Ho('odtll' tfiinld Ibănuit('ii 

31'fi ,autorul unui funt pri'il ,,..pnll'gel'(~i'u ",a 103 1'0 

~t!ie 120.000 Itt1j În zina ,de 10 ~rai ·a.I('., :;oi,a tl'a" nil 
foI.' de 1'0\'1)1 n'r :i'n 'tâ:ll1Ipl a ,!ll'el~p t.1. ~f":Il~tf':1 

f.-.",t fulgeriitoore. 
~.~ .(h'.o';5hi~ (1 la 11('11('1:;. 

'" 
- .H\lnLIIll' infuNIlt1.(i, I('ii nir,(',(,ti,a 'mîne]')!' 

]>PtlTlIŞPlli a ,.lliorit. - ilin 'Ilropl"ia ini\.ia.tid --
R:lbl'iile lIIllJwÎtClJ'ilor 'll\lll~l "pnl' 'de !pe"te :30 mi
lio(1l1{, ,;H111a1. Tn U('('<)Is,tă pri\'Întă \'Im\ .ta rnl':ll,illfli 
]'l'.l:l·i"e în ll\Ull\:I.l'lllnQ<'tl'u dc Illt:lil1('. 

" 
- x'llntill] Iji<ll'al !mul\~eglJiul'l11 ~rarma\!!gi a 

pără·~ilt H(lmil'llia,r1l1('tlllldl1~"C" rla Pl'Inga :pentru. 
a-şi (){'U/papr" .... tllll dB l1Iun tiu pn1p.al pc limlg'ii. glL

y'.;'rill1l f'eho" lo\' m' .. 

• 
- Pc zi ua ,rl't) cri a la:nlt "kt:' la T n~pElCt.or,<1.t,lll 

mlllwii din l~x~alit':lIt{"rh'"hat.(,l'il1.e ,pemtl'U îndwie
reanUll'l11i {'.(:'ll'tI1nd ('oleetiv întl'(\pcle 30 f.ahri('j 
,de <Ill(~hll(' (lin Ara'd :;oi IUll'nZ'it()l')i l'e"pcl(~t"i\'i. '\ful 
tlllJ1ită j.HlPl'f\'i'ntiei Klhri Petre l''-)j}p,oIell i1n.SP{'Ief,M 

in )1 illi,"'tfil'1~l IllJlllw.ii, '>lunt.!:'1ll Îwf(rI'!lIl'ati, eii U1Hl'll

eitol'ii H't' rcnu'llta ltt~>.humbar~a tmtnlf(}r clau
zelor ,dilln~dli'lll ,e\ffiltmd, I'iialliini'un,d în dj';'outie 
TIwllJIaiuouile preţuri (r!.o mUlw~L In Iprivinţia \prE"

ţuri],q' .atlll illif'1/1llJ1aţiiil, 1('~1 mUJ1:l'.itorii VorN'I'O 
U'll '''por rk 15'/'.., tPOi't.o celc yeL~hi. 

* 
- Din I.ondr<:l "e ,arnnl11 tl1, 10ă pl'j,n{'ipp~",l ~LUI(rI 

Ulllii ,din nf1p(~tdc rogelui .Angliei, s',a .logt.dit {'.Il 

lOr!d Il'l C.arl1{lgic_ 
• 

x Sit nu vă ntmjciti mobiHanll cu stârpirea 
stclnitiJor,ci cur:ltirea lor s'o Îa.ceti prin LOV AS 
firmă Pl-ntrU curătirea Iocuj,nteltor. Primeşte co· 
menzi şi din provin.c]e. Str. OihlZ nr. 111. (lll,cs-u. 
30 a.) 

• 
x PE TERASA CAFENELEI OR,4.ş~NeşTI În 

fiecare se'ară dntă muzfca Condll~ă de renumitul 
Zol1;;.111 f)ILdus KClrOsi. - lrurhetată. cafea. mândri 
reci. -- Sf.rvi~u promp':. - ProprietarH români 
roaz:i 9prIFnu] pDhlicuÎllj rmT1ânesc. 

• -t .. $IA." .,,,.- ..... • A 

Bursa. 
ZOf(lCli. - deschiderea, - Ber]:n 6250, New· 

York 55/12.:;' Lon(1;'a 2561'1, P,lj"iS 3565, Milano 2SS,?, 
Prag-a In61. Bud:\'Pe..~t<1 1'150, Belgrad 620, Varşovi~ 

75, Viena 78. 

BUCUJ~f.ŞTL - Inchiderea. -- Paris 1275, Her
li1l 21'1. Londra 915, New-York 19R, Milano 910, Elvetia. 
.,rliO, Viena 29, Pra~a 625. Budapesta 420. 

VALUTE: Nap~kon 700; marca ~!\; leva 150: lin 
tt:rcc~i:c'1 110: Plundll)\ cll~lez 1'.95; francul ,rallcc~ 

1310: [rancul elvetian 35; lira 890: drahma 375; dillJ1-
rul 2: lInlaru 199: marca polonft 38; cor. austriac~ 
2,'-50: ocr. maghiară 350: socolul 580. 

----------~-'-.... .. <-~-

Redador 1'~spl)nzab1l: lOAN DI.ilfTTRIlJ, 

Cenzu.rat: _lICJlIN. 



Fag. <1 "TRIBUN A Al7tADULUI" Joi, 14 Iunie 1923. 
~ ___________________ ._e_n ________ . _______________ ~. __________________________ ~~~_~ _____________________ ~. ______ __ 

CAUT, lângă un' băiat de patru ani o! S~bscrisii pe b~za .decisuJui No. IV .. fsoc. No. G. 3489,2-1923. 
FATĂ UneIA sau G fEMEIE mai [o etate,: ~9-: 10 al trib~nah!~U1. dm .ATad •. refen.tor la 
care vorb"şte bine româneşte şi este aplicată! lIchţdarea Socletaţll ftertultll de vmars J.1 c9P-

~ ~ .• . . i tulUI de poame dm Gurahont. (HonctOl koz- Publicafiune de licitaţ'e. 
a da mana de ajutor in !ucrunle. e~sn1ce. - ! ponti szt:.szîozo es gyiim!ocsertekesit6 szo-
Adresa: Gancelana notanală pub ;u;a, Palatul - vdkezet) cu aceas a provClcăm pe toti cei Pe baza decisulul al Judecătoriei de ocol 
Minoritilor. I interesaţi că în termm de 6 luni dela publi- Arad NI). de mai sus, mobile şi altele obiecte 
---------------- 1 carea acesta să-şi îosiuue pretenziunilt>. cuprinse în favorul lui fratii Popper peniru 
~-4 Inventie noauă W I Pcetenziunile făcute aupă espirarea ter- suma de 3195 Lei 55 bani capital, interese 
~ Cel mal n~u sistem de mo. ~ I menului SUS amintit, nu se vor lua incon- 5<l/, dela 1 Ianuarie 1920. M bile cu arcul"l şi saltele,coil- ~ I ziderare. Spese stabUite până la prezent:lîrt suma 

s~rucţiacearna:dlnurmă~i "4,1 Gurahont, la 12 Aprilie i923. I de .L.ei 161 St: vor vinde h licitatie publică 
~ mal complectă. Mobile verhl ~ S D VJ '1 B 1 I în Ara\d _~n S.t. r., ~uther No, 1 în ziua de 16 
r- se pot transformaîn sistemt!1 'C avu orea. Irgl U e~~, ".. . , 2 ~ 

1
, l' 1 'd t ' lunk 9:,:::,"1, l~, "~o ele u. m. M StlA!lumIt. Se pot vedea 1a ~ lC 11 a on. Aceasta Hc'tatie se va ţinea şi fn favorul 

.. CONSTANTIN PATRUTIU r.4 II' lVanYI Menyhert, (o an Cher9, Balogh Hug6~ 
~ , ~ No 688/1-1923. Or. Albelt Kllenyi. 
~ Bul. Gen. Dragalina 28 (nou) Brad. ~. 
------------ P bl' ţi d.- It ţe , Arad laI 29 Maiu 1923. 

S d a LINTE U lea une e IC a le. Gh. Clupuliga, : 

8 affă e V nzare in 1 eXf;C. jud. regesc.: In baza ordinului Nr, 12317-1923 a Di-

ori 'ca cantl'tata CU pretul cel recti~nei. qtn~Tale de poduri şi şosele, se No. G. 1901/8-1922. publIce hCltc:tle pentru darea ln arenda a 
dreptului de percepere a taxelor de trecere · · ftl I P I S It A d ta podurile peste Murt'ş din Soborşin-Valea Publicaţiune de licitaţie. mal le In a au zucs fa M~re şi Radoa-Lipova, care se v.a tinea la 

, servl'cl'ul subsemnat I'n Z'IU8 de 20 lunlen 8. Pe caza decis tiI al JudecMoriei de Ocol 
Telefon 613. Telefon 613, 

"CRIŞUl" societate anonimă română pentru 
industrie şi eomerciu, 

Convocare. 
Domnii actionari a·i SOC. ANONIMĂ 

"CRIŞUL" din ŢEBEA (p. u. Baia de €-riş) 
sunt prin aceasta invitaţi la 

adunarea generală 
a IU-a ordinară, ce se va ţInea in nBU la 
20 lunieja. c. la oare 2 p. II. cu următoarea 

Ordine de zi: 
1. €'onstătarea numemlui acţion8rilor pre

zenti şi actiunilor, pe cari le reprezintă. 
- 2. Denum:rea a-lor 2 notati şi 2 seru· 

tători. 
3. RaportUl direcpunei şi comitetului de 

supraveghiere pe anul 1922 şi aprobarea bi-, 
lantului. 

4. Decidere asupra propunerei directiunei 
cu privIre la împărtjrea profitUlui curat. 

5, Darea absolutoriului dire.cţiunei şi ~o~ 
. mitetului de supraveghiere pe anul 1922. 

Ţebea, la' 5 Iunie 1923. 
D j rectt unea. 

-----------g-------~-------------

c la ora 10. observând prescrierile Legii con- Atad, No de mai ~us. mobile şi alte obiecte 
tabiHtăţii publice altle. 72-85. cuprinse în îdvorul lui losii fettl k pentru Sy. 

Depunerea ganu ţei provi zorie de 4 %' a ma de 580 Lai capital, interese 5 % dela 19 
sumei din ofertă se va adeveri prin recepisa August 1920. 
anexată ofeltei. Spese stabilite în pffzent in sumlt de 

~onditiu[Jile de licitatiei, modelul de 399 Lei 95 bani, se vor 'vinde la licitaţie in 
ofertă. tabjeul taxelor, cadul de sarcini şi Arad, Str, 6i'rcetaşilor No. 1, în ziua de 16 
~ormularul de contract sepot vedea zi!nic in Iunie 1923. la orele 4 d. m. 
oarele oîiciast', 

Arad, la 5 Mai 1923. Arad, la 30 Maiu 1923. 

SerY. de pod lui şi sos. Irad. 
Gh. Ciupuliga, 

exec. jud. regesc. • 
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