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Căminul 
gazetarilor români Ardeleni. 
)l:lI}(~, DUlltlnt·c8. acest fnllllo,s, istoric 

, [UIll! tll' lUpUl al celut' Juai de samă gm-:('-

Ziar independent 

bun ingraş(\. îl facp ])(\ onl lPIH'Ş ŞI Jlll'ulla

bil ue actiuJli mari, de ."acrifÎ('ii. 

Şi gaze'taJ'lIl l'OI\l[lll ardl'l(',111 - con
form logicei de atunci - n'n avut nicio
dată priloju1 S8 se îngraşă şi să (lcyină -
leneş - şi laş.... - .. 

Lupht el fost dpC'i dnsă d<1rz. şi C'J'Oil; tit, 
aceşti hrl!l1l'siţ,i ai idl'"alnllli ... şi biruinţa a 
fost, 'a noast.ră. 

Ga~etarul ardrlr'an lle a~trlzi şi .de mfUlc. 

arlromfwi ardt'lrui din trecut: .'1 J'lLdul, 
\'U primi Întpe zidurile lui. o mână de ti
'Ieri gaJo:;l'tari rom[lI1i, vrniţi la sărhfttoa.
(ea ee se vada aci P~lltru {~instirea pre.sl,i 
';i in f.wol'ul lllfiillţtll'ii unui Cămin al Pn~
';ci Homftne din Ardeal şi Banat la Cluj. 

Hl'C <\fC'('a:;;i sftllltrl lIIisiuHC\: de-a contribui 
. In trecutul nostru apropiat şi. dl~prlrt,<lt Cit tOcde puterile la yiitoarele noastre bi-

- ,\nHlu1 o ştie destul de bine - gpz.ot.a- ruinţe spiritnah>. Yn t1'8blli Srl fin ac(·laş 
nil romflll arc!c'·I"(l1l a fO:-it osLa.şl1l de j0rHrt ' . ~ I ost.aş pllrure <1 treaz care vede totul şi (1('0 ... 

- .. !~elltin('lIa marta" în lupta plIna. \ (' 10 nnde alţii nu văd nimic. Va trebui sit 
riscuri a cond(~inlui ... oaspelr, mfllldl'll ta I f' . il' I . d JV . le JilC <tril aspru şi 18 'f'ţ acnm ('an se (" a-
:Jlodest.ia lni. al "temniţe1or de sr.af' ... !\ <ieştr. cu suflet şi mtmd'i, edific.inl nostt'11 
.Jreiat idoli pe cari i-a proslăvit, p<Înă in socinl şi cultural. Ya trehui să fie jndceă
uitarea de sinf:' ... N'a privit 1)8 oamelli ou tornI care v('de limpede, c,Jxe nu cruţă. 
păcatele lor. Tot, cee(tGO era in interesul 
biruinţei ce-lei mari Ol'lt bineveJlit,.... In alte ţări g;az.ebrlll a răslurnat. " gn-

verne, a învolburat şi n imhlâl17:it l11asplp; 
'<:\ fă(mt steaguri de lupt.ă ... chiax şi d-in a dns rri7ihoaie sfll1gl'roase şi a frtCl1t }),l{'0. 

Sdrclltc .. _ A pus mcd,rlii ne piepturi· •.. A îm- . 
porlobit capete cu <1n1'eo10 ... pe (·,1[U1. {'I, Tn ţările din npns presa fire. llll ' rol 

< t l' "J,.] t t 1 +". 1 llll!'Il";. -- Ya tr0hl1i ,:;;1 fie s,'i b n;)i ~lS,<I.~ . 0,8.,aşll sangerann 11(' oa e 1'an0 e na ~lCl t 

sa,l,e; el, ostaşul ne>eunQSCut alI llllPtei noa': I Illtr'ando trvlmp SH mC'l'grl1l. Hollll l1('f'Rta 

,-5rl'e pe, "iaţă şi pe Bloarte, ,$(~ IYlistllia in îl poato avea. prE'~ga nonsldi lHmHli c{md Y<1 
nmbt'ii, se mă,cina în vr'o roda.cţie, cn jan- avea independenţa mn.tl.'riaJă şi spirituală. 
,larmllila spate - ,'>(ln îşi torcoa viziunile 
tragice ÎIl vr'o cameră albă do ca,să dp !1C'b
buni. 

<\ Ir(tit, pururea Stlt'ac. - Banii pentru 
propagandă naţionn1ă veniţi de H il1n~il nu 
ajung-rau niclofl<ll rt ptlllă la mi7.pria lui ... 
N'avea YOG să trrtiască şi el bine ... Traiul 1 

Societatea romfll1P(1srtt întreagă. i"!~h\1e 
să-I ajute pe gazotarul romrm din Ardc'al 
să doh:mden.sdl acr(lsl-tt ~c1('pedenţă. 

Ff'stivalu! flp mflll" y" ri încii lin pas 
îna int.e spre real i7i<l ren, [l c0stni ideal. 

Cât mai multe şcoli primare! 
APEL 1 

Starea învătământului primar în oraşul 
nostru lasă muH de dorit. 

Cele 2 şiCoale primare (1 pentru bă<;ţi, 1 pentru 
fetite, cu patru dlase) Cu limba de Pr(}pUl1Cre ro
mână, sunt plaiState în edificiul şcoalCi medii de 
sîat din str, Insii Vulcan, unde este şi ş.::oala de 
U'::i;llici industriaH. Edificut nu are curte. 

ŞCD:ala nla~hiară de băeti cu 4 dase ~ste 
plasat;t în slltcralllJlJ Pa latuhli Cultural : jar şooala 
cu limba de Dwplll l1 erc gc,nnană cu 4 clase si~ 
tuată, Î11 Cldifkiu~ ş.co:alei medii de Stat din Bulv. 
Carol 1. 

Tocmai cC:p<;ii clasei intelcctoole din oraş, 
fără dCofCbire d(~ neam ş.i le,l;c, sunt lipsiti de 
înciiJperHc ig~ellice şi Proprii pentru invCttământ. 

Dar nu este cu mult mai bună sitt~atia înva
tiLmii.nt1l1u,i nkj în cealaltă parte a oraşul,ui. 

Dekl Piata Stefan cel Mare până .a Gai nu 
este njlci o şcoolă. O mare parte din elevi sunt 
nevoiti a fflx:llenta ~1()IJHe din Şega şi Gai, 1."1 o 
dopitrtar·o· 'de 2-,~3 km. sau a veni în centru I·a 
şcoală. 

In partea or:"şului ~ peste vj;aduct (Colonia
Mo~nczy) în tlrma Înnwltirci p(~P111atiei se simte 
u:n ce în ce mai hnp:crÎo('; nevoia ool1slruirei unei 
şcoli. . 

ConştiL de r;l.$iPlll1de,rea ce îi ap'asă pe condu-' 
eă'torii ll('e~tui oraş, au hotărât cf)lJ<'!lniirea unei 
ş'zo~le cu 8 sale de Îllvătă:mânt în preajma pala
tului PrjTlk1riei. a două în cartieml de peste via
duct Soi a tnei şco.ale pe Calea Aurel Vlaku. 

Cum însă aCo.~te C01l\<;trllCtii reclamă o chel
tui.alj de peste 5 miI. Lei şi cum aiocj Statul şi nici 
oraşul nu e.sote î~l situaţia de a aduce. ac~t sacri
Îiciu, suntem novoi(i a ape~a la dărn;cja şi mari
ni'm{x,.;;jtatca ceEltenHor oraşului nostru. 

MARE SERBARE IN PARCUL EMINESCU! 
Nici un român nu va lipsi dela festivalul şi serbarea de parc aranjată Duminecă (3 Iunie) după amiaz de 

Sindicatul Presei Române din Ardeal. Bilete la "Librăria Diecezană." şi ~, Concordia" 

Impresii fugare. 

Din drumuri prin {ară. 

• __ ...-_ IJ 

tii (;(}u
'
rului, banditii dc drumul mare. Iar când te 

rcînton.::eai a....:asă 'ldllnând Ia UI1 ~oc famiha, lă

sai să .se b:ă litur5l:ii de mllHumiri lui DUllllneZlCt1 

care s'a Îndurat să te readucă.la ai tăi. 

CetLsom deunăzi o fOar.'il: 'justă observa ti e, Cu atâtea eventua1ită~i de primjedie, dar' to-
canactcrizând admirabil i,t1trca~a noastră elJOO'Că. tUŞi ou mHlt farmec şj cu ~olr)lS mare se căIă~oria 
Se spline a:,:olu di azi nu se mai scriu dthl.toriile, atuIY..:i. Treceai incet şi cu ochii dcsl:hjşf, Tc pu-
şi nrc.i nu se mai Citc9C a$aCCuim !JC vremuri se fă- tl'a; r~pri la dori'ntă ~prc a cerceta }o..;urile ve's-
-cea acca~"ta. Era anume pc vremurile i1.;:cle 'o în- titc, şi prjnde'ai pitoncscul unei regiuni fcrmocă
trcagă Iitcratllni În acest fel. si IUlmC\a bună, ·}u- I toaJ1C. Aveai vreme deajuns spr·e a te delsfăta în 
m..:a cal"',;! se rCSPciCta o cc!ja cuacelaş interes: iDrive'!iştj şi de a apropia oameni. Dmtr'o că1ă
pa~pitant şi în aceiaşi mrtsur{l ~asionată iCtI care tor[e învătai mu.lte, ca dintr'o oarte bogată. 

Curm vin 'Ctl drum ele fier.·. 
••• TOI<'1~ Cf111toceJe pier ... 

Cu toate astea În;că fa..::e să dtHltorCIŞti. Mai 
;,lcs dadt a'i dorinta să observi. şi să te jllstrueşti. 
Am;Îndul1ă lucTUri pe &1ri llU le poti face mereu, 
iar când, le f:aci d03.r Î'il grahă te mfmtine.sti la 
impreSii scurte, dar car; se D;Lstrează. 

Ai;'tHxlal' llllulllai IJX>-Şt,aliollu'l tm CIll'B nn{'ă Re
g'ple CII,rul, {'ntl'{'eral~B 1.<1)\1 ea ~'(j ('lltlloalS<:ă. Un 
1r(>n 1l1O{}PJ"ll eă.ptu,~i t ";11 lux ~i elog1tlllL. Fa<.~i in

\'nll111t~ll' (·olllparaţ.ia <,u SChBI{·tde .de trealll eal'i 

se oons:mnă azi romanele de 9Canck"11 ale lui Vic
tor Matr.gucritte, 

Azi nu mai Clste nevoie să-ti faci testmncntul te 11l'{'ai' ai'~MU 4-5 ani, şi - pJ'ogrl~ull yudit ee 

nici ~ă;ptr~âni tt~l"r:gi nu ~e tine dr,lU:lIJ. In opt I l~lV.lLl fil(~u~ dda 6izboi, Îneoaee t.c mul!ulm.eiittl .. -
.. Dar ,erau şi mult-interesante a,cas.tc dtl- I ore aJUIU~1 la Chu, H1 18 la BucurestI. Cu drulnlltl I LII Jo(' 111 vagon. stan{l ('AlUnr,d, tC"limt'l hlllC. 

tf)l"lI, lnall\te de a porni la dn1'l11, iti fătccai tes~ i de f:er in .car~ alca:,I;~ În },;o<1nfi IlCbll!1ă, sP.(,'iri:l:d t?IHl liC VI~ne în l~lişellre tr(ml1'l, ti:~c "lost'I':Lwă 
1amcntu\l, si \ \lai di~<,pozitil1ni ca şi când nu ai mai : pa tnmh.t hSUlul re~ilHl [I"'r. C',ll"Uil cu to:;, ŞI abIa I l;'1 at'ea PUţllll'i llf'rabrla re l\UrC te sti ngherc!l. A
[(v,;;ni. DrumUl il fkeai În . .po!:ltali<)11 Primitiv, - ; dacii s-;: oprc<~t,c Ih~ o clip;l, când şi când, a~a!' ('l.lilll ai .\'l'l'~ ,:r.l~tai~lJ\ereu 'Pl'i~'in:l. pe g(':lI:ll fl~~a
j}\: c(ti pline cu ,l;rOp.anc. în care uşor ti-'le putea i doar •. >;1 sa mai r[\suile, Sfl se oP;lIteasdi jZi'r, şi I'Hle jlJ'l\'cllşt[. lnit'Ut'cate ~'n tlc~n '~ l'll ';;IlUetl'le 

frânge asia dela căruţă, si oprit in lelC aşteptai la i sit pO*T1cascfi Înainte uin BOU, şi l11:\i turbat, co- l1Ul~le ,ti\? ~n\u .nmd:e .inl<'ol\cit ~lbia. Şi îţi <:l'ismi(lrzi 
în tilJmplare aiutorul. Tre~c~'1i prin codrii scculari, losui cu nirilc de fier. ;;ntl('t~ll III l>ltul'fIS('ul aeelcNlş per~pedl\'C fl'!u-

-. prin regitmi sitlhatice, şi cu ncsi~urallta În sân Şi ucide i~l.,m~cul şi pOl'zia. - A SPllS-O ElI1i-!III(.a,""c. iii ,'l • .Jalzi gi'mdlll:il:',,: Xu ti:aiv mai ,lua 
8Ş1:e;pt"i să-ţi i3Sft în calc. tcmerari şi cruzi, prin- ' ne,scu: ,whii dpla pf'isagli!C' rll l"HI'!I rk l;J;JlIl'1lH. ,(le '-lată 

I~::a.'2etu.t unui excn1pla:r 1 Leu 50 ban:L 

- ..-

'~"'.~'--" ';: .. ", ~,::,;;~.:<,:,c;, :' >":.::l:'."'~>':"":~<"~:,<,~,~,:,~ ":.>:)~~',.:'(~ ::c::]"'>:~":,·,::,,:~,,.;,({;',,,~-\.ţ:,"~.,c~ :;t:~:,,':;,<:,·"~;,i,:~·<:~:'·:~~~k><c!'::c.;~':;);,:/ ',.<,' c;.~· :"'~' 
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Pal(. 2. 

In acest SCOl) s'au constltult din memhril 
(;.orpt!lui didactic primar si din p;lrintii elevilor 
Şt~oalelor primare, Precum dill pCrS'CYaIl,c cari aU 
ar;~tat totdC<lUll:t viu interes pentru ca.t~ze publice, 
echjpe ambulante, cari se prezintă din casă în 
Casa, pentru a d.a ocnittne tuturolf' cetittenilor să 
contribue cu obolul }or atingerea măreţului Scap. 

Din contribllirUe cctiitenHDr, pe lângă ajuto
rul Statului si orasulu,j, S<lwrăm a putea fa'~e fată 
in scurt timp acestei nevoi arzătoare. 

Clll10scand d~lrnicia cetătenilor acestui oraş 
si vitl! interes ce-J poartă chestiiJor publice, 
suntem ferm convinsi, că apeh~l nost'ru nu va fi 
Un strL~i1t în pustitt si fiocare -eetătean fără 'deo
sebire de neam si lege, de cbsă si OCt~r)atiUI14e 
Va griihl să dCI)tI11ă - după putinta sa - prinosul 
de jertfă nc altarul culturei generale. 

.\rad, la 25 Mai 1923. 

Dr. ROBU, primar 
Prest'c1jlltc]C comjtetLtltti de Cinl\structie a s~oale

lor primare. 

Turburările in Ruhr. 
l:SSEN. Tl1rhurări'le au rCtl1C'i'cput dil1 

cauza scumpir'Ci traiHlll,j. O delegatie de cetăteni 
s'a prezenLlt g;enCraluhq franeez cenÎndu-i 1'0$ti
iuin.'Q cclor 95 miliarde mărci secyes'rate la 
Ueichsbank. Cercroa a ritmas p,înă a.:um Eiră 
ri'is.pulls, Toate in."titut:i1I') bancare au fost Închise 
TI(,: mai putând face OJperatiuni din cauZa lipsei 
de f011dl1ri l1ttmerare, 

'" 
I{Oiv\A. - La Ducsseldorf lucrătorii uzinc)n!' 

electri.:-c sunt incit în g'revă. Mişcarea grevistă 

a luat extcnsiune la Duis1lU<rg, Prezenta politiei 
verzi in Ruhr fiind impOSibilă, dat fîinu rolul său 
din trecut, s'a autorizat anumite tran.'lporh1ri ale 
el~ll1cntclor de politie cOl1lunulă. 

La Drocda sc sctrl1nalcază hH"hurări provd!Ca. 
tonre ~rin !'oCump<,tea {'roi';eâWdă a ali nwn t~lol': 

. pcste 10.000 pCrsoane au manifcstat în fata prc
fectllrei politici, 

GELSENKIRCtlEN. Gren gellerală s'a 
Întins asupra Întreg-ci regiuni. cu eXCl')pţia unei 
singure mine. Mii de lucrători fără lucru străbat 
orasul C3re: e încă În mâinile OOIf11unistjlor. 

"TluutXA AltADULUI'~ 

Pentru tombola Presei. 
B ultima zi. pentru a fl'illlifr. olil·fefP. Jlfntru 

{om bo7a PI'('.8cl! 

Dunll',necă la Mrbar/'{/ din Pnrnd Hm 11I('.W'I/ 

tombola l'a îll('('}J(' lrl ora 6, Va 1WrlW lirilatirt râ
tOr1lft tablouri. a 1IIntÎ l1HO'1' nurn(f;/' de ,oficiI' rn 
fCtmpa11ie, apQi va.ze, bro(hl1'ii, şaluri. eti. 

Su.nt peste 900 hilefe de tomrw7ă,., CâŞt1'gă tot 
nwnă/'1d. 

-._,a', .. tI'W .... ,4\- :;It; • ... , ........... 
Şedintele consisforului superior 

bisericesc. 
ZiUft 1. 

Eri d,'iminp,ată 1l\olllhl'i f'Hnt<j"tol'nlnÎ <'.upcri<Jl' 
au ţinut primi\ şooimtă în BncUl'(lŞti, 

~'a di:«lutat ,şi aprol'laf,ma,i multe ITIlHll1l1\a,1r' 

,de ,înYiîtă'llliint religioo, ,pr('<,um şi r1(' dintăI'.l 11;-
8ence~tL 

Trt'<'imlclu-sp ][1 rl j~l'llt in în \'l'ităllllâll t.nl ll!i rel i
gios în ~li, membri {·IIII",i"tn1"111ui. a ·clf'1eg-at 11C 
prrofnl Vat'\jle 'faT"noY8ki i'n "tnrli0Z{' il<'('a"tă dlC

~tinn('. ('al'P, Yll fi i',ipnsă apoi iehseuti\1ni1 gp,nr
raJ-E'. 

DI'. ~ril'()l1 Cri~t('a. mitropolitul lwimat a î~,
"ittnt n']loj pe memh1'i (,()1ii'i~tornlni p"ntru Il lua 
,1al'tf' hl akgerra de lTIlÎin'C a nOl11nÎ epi~('''p (1(' 
Argeş. 

~o~lin,\a ::;'fI rirli,'at 1(1 O1'ck 1:2 ill'ln1îj~t('. iln~1l1' 
tâniln-f'f' rc'o. viitfll[t)'.(' lwntrn ~iW1hiîlă 2 111'11 Îc n· 
1'(' le- n el im_ .... , atA', 'aNlr • ,tl' . ' .. 

Dela "Asociaţia Profesorilor 
Secundari" sectia Arad. 

'\"O<'Îattll profo"orilnl' ~e('l1lll(lari ,,'a Întrunit 
Iî,n alClnnfHc W'1irrală în zina rle ~o 3.hi. Ţlentm a 
di'9Cuta h<"ltn,rîrile luate trle ('()m;itrt1l1 (,f'nh'nl (lin 
RUoC'l1 re.':Iti. 

Int.re alte hotărîri s'a decis, în unanimitate ia 

so l'cspjnp:c ""pornrile R'C.ordatode enrba Laqlo;::.cn 
110ntnt motivul f'il sporurile a(luse nn 111!t1n<aj că 

nu ajută la înh"::;ni.]'o[L tl'ainl11i,dal' îi ji~"n:oştc 
!prin felul cum s~ltt'aeorclnte în (,01nrparaţ.ie cu' 
nlţi funcţionari cari n'an trecut, prin 'alti1ten exa
melle ŢI(lna a ajung:e să aibă o carieră. 

S:~mbăbt, 2 IunIe 192,). 

r ::-;'a Illai deei" a se tinc - cilt mai de g'l"ab~., I t1'f1 .~'u:lgrl','i l't'tnlolxlinar la (',n'o "fi i<lparte dele
gatll HlIp\1tf'rniciti ai tutn.rOl' s('eţ.iunilor şi hotă

râl'ile 'a/duse în t'o11Ig,r.es - caro \aJSl~IlTă revendi. 
d,ril-e corpn 1 ni ,(lidaetic - să fie obliga:t<"1rii 1)011-

tl'lt terţi membrii Asoci~\.tiei. 
_~ __ U~-_4i~ţ_n"_a __ .$.·"~·a_·.\N·" __ %_·.~.ţ9"~._ .• ii_·". ____ · 

Stemele Nafionale. 
A fost o dw,pozitie Ca toate focalu'tite p11blicl 

~ă CUIl\pere si aşeze pe pflretc stcmelc national(' 
ncn,fru a fi ~Ul1oscutc de t(}t puhl:tcu1. Este adevi\. 
rat cii dispoziti:a s'a executat dar modul cum S'g 
executat cred că îl jkncşte pe Orice bun român. 

In Loc S~l fie încadratce intr'o ramă cu gcan, 
şi aseZ'3tc la loc de cinste, sunt bt,tutc in părete 
care Cl1m i-a venit mai bine oa să nu .~tricc pe 
rctl'~!c, la disqetia mu'stCt!nr şi a p'rafului. Nu a 
cuză>m ne nimoni de a0C:st lUCrU. dar '-ne do'ar, 
fll,l'tnll'ii t.ot ee Pl'i\T~t(, ~\'(,('Il-it POpill' l'<lm:'uH'>"IC, lin. 
b", drapcl. stame, sunt desconsiderato de a1111-' 

mite minoritiHi. care profită de indulgenta si P0-
Iiteta no:astril. • 

Nki oda tă nu c prea tâ)'1ziu llIentru a lUa r. 

m5,sttr'J: bun(t; de aiceea rU'5.dim pe ace3<stă cal," 
<1utoriUitile rC\.cpD:::tive S{l pună capăt indulgcnt 
şj să dea ordin 00 limba, drapclt:J. şi st'C'ma tăr' 
unde tr5c~c să fie r'cs;pcctate. 

VLAD TEPEŞ. 

'" ' ." an .... ,.p''; F. nit« 

Serbările presei române 
~ill<l:j'at.nl Presc! Hntnn'IlO ,din Anlc'al ,;,i 1-.; 

lUlt, ol'!!i1niz{'ază IJl('nt1'H zjn~l d,C' :mrlne (Dmni1" 

.ell. :1 Iunie), s1.1h p,vt-l'o!li[ljlll P. K S. episcapul1't 
Ion. I. P<lTI\Ţl al Arlll(lnlui, 11ll :f~stival ('uHa.!'; 
Ill'ti,stic ·în Pa'Lat.nl Cllltm1a1. urma.t Idc-{) sel'l)~, 
în 1\ln'1l1 Vlllillf'''''·l1. eu ('r'l]enr"nl· lU1l1i C'01nit 
de fh,amncdin di::;tjllSa. ,,,,,,,'j('tatc adlrhmD. 

SCl'bat\C'adin ŢNlI"IC 1'I".7,el-vă ('X'tl1aOl1din!R~~"<"-" 
1']'11.(': rOII('IlI'S (7e fnflllllsf,ţr, frnlll,r!llf, J)/"rmii e' 

'y OT fi ffil1l1 mn1t'f' ('hi~l1'i cu beuturi- rliooribo.· . 
yin, bere, naff'u tllr('e"".ră, tigarete, (>âl~năţei, 1) 

jitnri etc. 
Bilctc de VflllZ,trC 10. I.ihl'ăria Diec.('y,anii 

Concordia. 
•• ., UZ • ." letc.- fI.an ,10 ..,.-• ......... 
Pentru profilaxia fu berculosr j 

şid'<, senin. Câmpul'i întinse, ,râu1ete argi'nti.i 
:munţi p<:mduţi lin zările nostalgice. 

Cu ocazia' celor două zi,le, î'llt.âia ,şi If\. d,ma 
,ne Hu .. 'lalii, ded iCiltle în într.(~agă trura p(\ntrll If '!

fil'lL'Xia tnhoreu.lozei, an fU!lublat ,C\1 chetla în :H' 

Şl 1 nu sunt parale şi Nl toate alC'o;;tca, 1n {'.jnci ruo. <i'uhlim "eol1 umanit,ar lll'mătoure1e doamne ~i I meu tEl o afa'CC'l'c {1~ nonăzeeide ,mii :de Lei. . 1 ~rt:,'r';a- ,domn işoare: 
. fltea trenul alc>ar?a mereu pe dru,mnl \desC'=lns l'ntre I.a ehio...'lCul -dela, biscrica Clato1ică: 

Dar în vreme 00 te lJa,şi i9pitit ,de Illtât.('a fru
urmseţi {'arÎ alunecă in gl'abă şi rrumân în ul,ma, 
~n ('()Iml)artimentul ca,ld, se formează Q a'tmo!1feră 

in ti mă şi oalmenii străini l)ână aci, În:{'(lP :o.ă 

schimbe vorbe. Şi tre.saÎ deddaltă ,de i,.~bucniroa 

unui râs, {!are împrieteneşte lunnaa din jurull talll. 
Vrei să .ş.tii 0evm"booo, De toate ... Mata ('şti- din 

. Arrud? - Cunoşti pe X, - Mi-e priet.en, - cil
lM.oriţ.i departe, - Dar 'dt/a ~ - Apoi trec 1a 
politicR ... Nimeni şi 'll~mÎ:c lliu-i bum ... Un Qm 
nu ş'-a ivit, tClare să IPU.c capăt IScU'mpclci. 

"CUl~at tâ}hărie dle~ .• 
,~Nll se mai satură lumea de hani. Şi tot d. 

Călătoriţi în brau;şa de tex:ti~e. 

N 11! Vâru:l lemne, .. 
Am nevoe... de 20 Vlagoane. 

o sută ... 
N' 11 ~ Optzeci ... 
})uţ,in .... 

NOIUăzeci, .. 

• 

8'a11.1 îTltol<.~ ... I"ira~te era vo.rbă Ide llOUU,zeci 
de 1IJ,i i de I,a1. .. 

.. Şi :1';':1 mCr{>u ... Scumpete, enD1~ll1ă, bamji ~nlJ11lpi 

Nu-j aş3, că v-ali convins 
• 

ta cele mai ieftine de vânzare se află in 
• 

Dnele br, Horten~a rop, Natalia. -~fj{'lo~'" 
ş.i l'll1 ilo coline şi mlUinţi ~ urmărt\Sr: )f \l rif;'11 1 

lmn[,<'l Vasarhc1vi, Gi7A.i11a. N[org.(l'I)ji'1'tlt~fll-) ~lan, 
bl011d, tă0ut, bătrân. Călătorii mai nu au vrome ., 1 C r Rotiş, :Maria vVit.au(01choo, Vine el', "ăp. ,(3«y:, 

,să prh:eareă arra'ră. IAll' nu li-e frfUlffiOS asta, 8ltl~ cl'eoar~'l: ~Maria Vinder ... dnelo E1il'labf'na na~el,;. 
~Ietul 101' trăit. acum e satisf~kut, au profitill'l pe Elena SZillay, Idr. Edmllnd Pochy, cir. F.ster II ' -, 
Clare croo că l1111U realilZat 31mâIl!doÎ.... 'di,nwfacere... terweil, ,d~oara 'Mar~al'Sta TI:ei'0r. dIa Marhr f~. 
Realizea;ză profitul uuul pa contUll cel>uilalt. Al iogh, dna Dina Da.ucr, dua Viorioo. Sal'ii'>U, (l~o(u' 
trei.ooa de sigur căel' va plăti IŢlro1'ibuJ... Al trei_Mi~e 8z(llay, 

1 'L . 'd ",.. (,hio~i(ml rlela gară: 
oa care ('\1 mIne st,a lk'l. gea1m prlVln qJr'lVell~l lin 1)" v: 1_' 1 TI.} (lr D,'1111'tl'\'C 'ren ne e: .ar<-nlL {1' .. ',)U,'I, ' , .' ..• '~ 

ntlmc ce ()ame~,ji fa,c gh€{Şefturi şi :humează ţ,i- \ te, Con~tantjrn Popa, C'[iritan Colltofe.'\il1u, Yl1.~1 
i ,giiri de foi, l)UtUl"Oa:s-e, flMliI1l('.ânldu-j 1nJmnil ~nh I 7.~ăk. Tngin.e:r Ila1la, ,dşoar.a J\nrg-ini\'~llnţu, 'Id, 
1 'lla.l'lşi scl1ipârucl Zigoono~~. Afară (5('\ ]a.«ă Ulnlbr€<le Irlr, V Mile ('u<',\1. dşoaTfl Vi01'j{'a n .. hu, dr<ll b 

!noptii .. Se aprind îelinrure1c. Maşina învMuită :Matusik, 
în .oaptu.şeala. nellJgr9. a Întunerecului \î~i !Crooşte Chioşc\ll ,dda cafenoaua Dacia.:· 

, 1 . b '1 1 .,. Dnf>].e: Gen ... mtl Da.':lchiev~ei, Colonel Cr<ei-t f {tlum prin eznă, Toţ.l'(! c!uellţcază nt1mlc ŞI ÎI1-

! 
1 

~ t. l 1 1 1 . '.J. gff'l<'ll. mi,l I~IlJ('.7A1Y, T'ăş{'uţ,in, ,dr. Boţioc, ya,d. ";,. ... 
Clgauau 1110a: e a mBI'SU Ul u.şor te :prtm-uc mi Vpllcin. Mlbior BrătJJianu, Demclrianu, d~i";' 

bl'at.e ddihna, Din eârudîn eând trenn:t 1Iliumecă I Damet,rian11 .. 
prin Vl'B-o staţie mai mieă., ori iSe opro.,;,-te, Siluete ! Chio9('lll dela PaJ'aiJUl CnIt.uul: 
de oameni .cari 00 urcă ş'i se cobor~ JWrl80nfl1lul I Th1A Ap!lni'a dr, Niehi,. domni~a,role: ~L,," 
tr~n\11ui e,'lre agită în mâtnă felinarde 'Şi îln tă- 'C\J\'llC'cyjr,i, ('or!llelia Şidovall, ?i~'l.rga,.eta N " 
cere s'aud hOl'lC'ăelilc brutale al'C' eomJpalI11oni1or 1 meth- ' 
mei. AI)()i un g1as pitigăiat Jii lScmnahlll ,şi tUlif;-! 1tdotaJ !-l'a in('a-ssat 33.600 I~i. 
nind ,(lin roţ,i, trenul lşi reia (lllntitnl m:mlot(m I _~~ 
1miform, 

(Va urma). 

:::f~~~~~ D. POPOYICIU 
Bul. Reg. Ferdinand (80ros B.-ter) 20. Gara Podg • 

I 
Au sosit lucruti noi dp, vflră! GRcNAD1!'\f: 
BATISTc, DELAINE de SPĂLAT, PÂNţA" 
TURI, b'Jcuria mamelor: Rlimăsite 39 Lef H\tr 
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~.~·,iJltl:l., 2 Iunie 1923 

Amintiri din răsboi. 
SublocofenenfuI Bursan Stefan. 

Nu vărsati lacrimi pc mormin
tele cr~l1or, şi mai curând sl<î
viţi-i in cântece. aşa ca faima nu
melui lor să rămână un ecou prin 
legenda veacur;,lor. 

- MARIA. ,-

S~a dus acolo, unde s'au du,s atâtia, si unde 
r.~ V()m duce cu totii. Dar moartea lui a inst 
;;~, lrtc de erou, moorte de vitea;z, pe când a: 
• "stră va fi ca a ~kărui muritor. Şi câţi din 

'.:C·l care am luptat ca e.), nu am fi darit o moarte 
te fel. dar noufl nu n~-a fQst dat o aşa de mare 
f I:::ire. Noi trebue să mai trăim, să mai Îndurrun 
j,-, rttătile vieţei Si să fîm tinta sîiLl:tri!or colo.r 
f;, 1'1. conşliinUi si f,1rCl suflet carre dositi atuncl, 
~!~'Jr astiizi lilf~iilldll-se in mocid~1 bog{tţ:i!or. 

.. , Pl: a..:ca'stă strună d~Clli'laJm împreună, cu 
" !~\"a zile înainte de ml:morabila zi <le 16 AJori
;" 1919. zilla oÎcllz:vcj din Ardeal. Eram în mun
;; Apuseni, a,,:olo de tll1ck: Horia, Cloşca şi Cri
~::_i~. scob()ririi odill'i()klr~\ cu p'andurij lor ca să 
ri~l ju.gul rohiei. Parcă-l v{ld pe sublocot. B{ir
'; ce vesel era, priv·('·am de pe dcalurile rElIma
-:,:':ui SPre gura tunehdui dela Ciuci, unele un 
'" " hli'l1dat ap~trca şi d(91)iÎrca. dnpă ce <lrUllCa 

, l ii de fne cu efect omurîtor. lJesi compania sa 
v, în re7l<~rvă. el totusi nu avea răhdare să stea 
L:~(.lo unde si.tuatia cerca şi venC"a În linia în
"1. ca s(t fie mai am'Oalle: de moarte. 

-- ACi se simtea el mai bine ca ori unde. 

- In seara aceea, am stat de vorhă p;lnă 
.,t tilrzitl ca în toate celelalte. Fericeam pc a

",:il care murim! vitej~şte, va fi Îngropat Îll acele 
. [ni aşa de frumoase· 

~mi ~pllne'a:" 

"Lângă un izvor, l-a margine de d:rum a-ş.i 
.~ '1'i să fiu în~o"pat, să treac8l pe lângă mine 
", .sri şi tinere cu vitele la păşune si să se a
,._·tii din ,drum ca s(t soarbrl din recea şi curata 

" '. ă a izvorului. O cruce să le sPună numai, eli 
,,:,u1tl OUilllH.:.)le UJl.l ll~vrL iJl'lllf'U lh;~llruir~d: Ar-
"Ialului. nl'~l să ştie anume cinic. din g.ură în 
" ... ră S(l se transmitrl şi d:n asta să se nască o 

;, .~endă, ... " 
.•. Şi !m:rul s'au înUmpl;Jt tr.cJ11ai aşa. ' 
In ziua de 16 A:prilie 1919, în zorii zilei pc 

, d Eic~alD pr'llli[ lX1Şi În Înaintarea dDla Hed
''1'.l ~itl ~'n re Yj li ra, suhlrtco!el1cn tul B<trSlan S~i{!f.all 
.:\jC doborît de un glont vdiimaş. Cerul dorise 
,'. i dea un loc de ciTlste În Împăr~ltia sa. nu l-a 

' . .1t n'llrrtlai cu rana c(~pătată la MrLrăşeşti şi l-a 
lI.: ii cu 1ntuL ' 

Ast{lzi la Tebca, Ungă mnrmântul lui Avram 
:' .. :U, suh faln:cl11 gorun, odihneşte j~cntru vecie 
"~llb!()cot. R<îrsan Stefan, al cărUi suflet va 
,:: .esnic printre noi. 

Si el e 11'11U1 din cei multi care a contri
;",t la fab şi 5t'loria regjlmentulllÎ al 9-loa de 
\.,năfo'ri. TITI BOLDEANU. 
~ -......... III·IIiItIV.' ...... III-IIiItIV.' ..... _III-IIiItIV .. U_ •• 1$?1 .... " .. ,. .... 11111.,." ......... . 

~:1 chestiunea pietii din Sânt-Ana .. ) 
R('ferit.}r la un articol IHllblJilcat :în nr. 39 .al 

~: ~~ulni ,'solidaritatea" iH Zenobie JlriJIdean fost 
T,,','.Jt in Coonlă1llŞ ne tri'mite o I8Cri:soare pr~n 1('Iaw 
~'i il mă pă ehCWtul ,de a !avea rpfat-ă aij Comlăl1l~,mhti 

(," t: de pe tiUlllJlul 1If'ari~i T:eIX'ZÎI3, şi că, Sâ'nlt-~lla 

"TRIBUN A 'ARADULUI" 

Câti români traesc in afară de granitele 
Firei? 

In tarile îmT,c'inate tI'UC~ î,mpl'u,~tiaţi pe>'te 

1 şi jllllnăta.t.c milion (tip români. Aşa în B\llg!~riH 
sunt pc"te o Rută de mi i; în el reci H ,nouii ,sn te irle 

rn.ii: Î'n 1."tri a vre-o 6500; în Ungaria peste vre-() 
30,600; în Husia pestc 550 mii, iar in .Jugoslavia 

'Peste 600 de mii. 
~ . a e' .... 
J NFOJ1M .ATJU~J'. • 

- In numărul nO'stru de eri strecurându-sc 
În "mer{.'ul trenllri'!or" o eroare in p'rivinta cir
ClIhlrei trellurilor auto-motoare între AruQ.--(}ra
di:l-mare revenim cu unmatoarea rcctifi·.;are : 

1. ·I~r. auto .. motor de persoane 11r. 481 pleadi 
elin Ar~d la orele 6.\5 sos:nd în OraJia-'mare la 
10.50, 

2, Tr. auto~motor de persoane nr. 482 plC!ac;'l 
din Oradia .. mare la 6,00 sosind în Arad la 10,45: 

3. Tr. auto-motor de ,perS{)allC nr. 483 plc'aca 
din Arad la 15.50, sosind la Oradia-mare I·a 20.1ll. 

4, 1'r'. allt"o-I1n()tor d.e persoane 4,34 ple~lcr, 
din Oradia-mare la 16.10. sosind la AraI la 2042. 

Acert mers Ol~ v;l menţine pâllă la colltj}lecta 
COnS(l!: dare a liniei şi inzest1rarea ci cU a!te m~ 
teriale. nccc..~are, cftnd urmează a se pune În cir
.culatjc trenurj,le prcy;\zllte în ;;arnetelc de lllersl;! 
t0')t1uri!or. 

• 
~ Col mai sig'ur adtilP>ost în fata soarelui uci

gă uor, îl Vor afla ar~ida'nii Dllminecă d. a. În Pa r
clu1 Eminles>c:u unde se VOr servi cele mai deli
"cioase băutn·ri răcoritoare, "inu,ri miracll.jOia'se, 

tigarete mazice, aafi te fa.;; să uiti crt viata-i g,rea 
şi tineret a llu-i vecinică, 

T(~mbol.n extfiaorJiin'ară, CU! toate numcrele. 
câştigătoare, 'V'a fi o ade:draUl senzatie. _. T()t 

a~a ~i concursul de frumusete .. 

-~-=-i mr~e~~1!tă de p3ginati.c a fost trttuil: oa 
redac,tor ros<pol1Ziahil al "Tribunii Aradului" d. 
Laurentiu Luca, redactornl rCSlllOnz.abil al "Sdli
darităţii'. 

- "Ba,trCa 'inullistrjală şi lloporală" din Arad 
a pus la dis-pozitia prilmăriei 50000 lei pcntru 
12umpărarea unei tulumbc-automobH. 

• 
- Astăzi i',,()SCSC În localitate profes()are1e si 

clevcle liceului de f,de din BJIZău venind în ex
cursie. 

• 
Diferinta de salar pentru învăţătorii con-

fcsionalj pe timpul dcb 1 Noemvrie 1921 până la 
31 Martie 1922 s'a li~vidat şi se poate ridica dela 
rcvizora tu,} şcolar în zilele de r~reare şcolară. 

• - n i.101ngaţie ,do 70 ţărani hănăţc.nÎ ~ n~('.hii 
grăl1i<,cri ai lilK>('\'itei l)rovilwii - Ii'n frunte o('U 
prootti şi :('âţ.iva Înte1ectualiuin Banat, s'a .pro
zrntat cllll'.i mÎuÎlstru AL C{).nl'<tanti.n~n, eărnl\R 
i-a C01'1ltfiă mI .. etati~(';w" comunitatea ld:c <1,YCrB 
a ~răni('eril\)r Mnăţeni. 

/)1 ministru ~Al CoD8tantInescu .a 'Prom ifl eu 
a1\-eJ'ea c~lllIlImităţii Y/Il fi re>"pootată ·şi'Că grăni'['e
rji TOl' fi 1 (ltS·aţ.i în ymt"('~ia bnlnll.rilnr lnr, fildi oa 
statul ~ă ÎlInviet1:'ze ftt11l!fll'R l1110I' {ll'l~plll ri ~st~)J'i,ec. 

:'.',:> o .c'OlllUnă mai nrmă fOJ1mată ',din nluTIit'itorii I .. 
:l,-L ,i doe ('ontele F{lket:e J)Clltru ICnlti1Vdll"ea lîntin- '-~ -70 actii "ARĂDANA" de vânzare. Adresa 
V',! moşii oole pooooă, care mai târzÎua l1lJat la Administratia "TRIBUNA ARADULUl". 
d, 'lyt.ul ele piaţă al Camlănşului prÎ'n uzurpare. • 

x FIECARE, în intere.'ml sau, protpri-u să pri
ve2,J.că si să cera~teze prăvăliad 1 ui D. POj)()vi
ciu. BIlI. Re.g. Fcrdinac11d (Baros Beni-ted Gara 
Podgofita. 

• 
- J,llui 4 Iunie SOOIOOO în t,ară ~le şi r·ogina 

SOI'biei, Înt t"o vizită intimă ce o fac familiei ,re-

Pa~. 3. 

Dmllmnele şi dornnhşoarele dj n 8o,cictatea 
romftnPru,wă din Ara'd, sunt rugate să tl'um:ită pră
jitllri,sandwiciuri et(). pont.ru serh,~rea 'presei, 
Ihumine<,ă, lla ora 2 ,do <9...- lill Plarcul EmÎne.'iCu. 

• 
_ !JoonJlIplr şi domni'i cari 0>1). binevoit sărşi 

i,a aT1g(/jflIllMdul cu conduN'rea chi.oşcttrilor se/'bă 
ri; pn'.w'i slInt îlll,itati pfHlfl'1l azi Sâ,mbăfă seAra 
la 01'('1(' 6 în loralul rrdacti-ei. 

• 
_ Fa:mi ~iile r(lm[lll(\';Iti cari an Ipo'l'i,bi 1 itatea 

:să ţ.6tZ'dnia,-1{'ă, zial'işt~i ~"iţi la Amd pentm ser. 
bările ]),rci'pi. ':':Ull1t I'ugtate ~ă R1l1J.llţO ,în CUll'8ul zi

l"i ne azi. HtC!l~brută. rOfJia\(>ţ,ia noastră . 
Zial'i,şt.ii so'se."'c azi, Nâmhătă, dllpă aIll~a,zi. .. 

T ' 1 "~,',,. j' ~ ~ 1· ' _ .... '\\( OY{l ,~H'\-ln." lU: nJ1Il1(~lZa('a mOlii: 11'\ 

1'f,mil fi i ~l in (':0.,'111 i~i 3(1(' deli lIl'i ta re ,",osj ti.la BIIII

f.isla\'H au {'onfBrit, ;:'11b Ipr0.>;·erlcnlia r<I,I['e7.cnl1an
tnlni italian Peliicdli, cu de1ogaţj{i ce h 0",1 o\' <liC'ii. 

Fn U('OI.,] a fost J'6alizat. {'U pri\"il'~ la fnrnit1l1'a 
TIIatt'rialllln,i dc hotărnieire. 

• 
--- Mercuri. Ac'adcmia Română a tinut o s'C

dintă so.Jcml1tl pentru primin~a ca memhru a dlui 
Octavian Gngla. in locul marell1i poet Coşhw::. 

La acea~tă şc{]int~l a as:stat şi Re~cle. D. 
\'jcc-presedint-c P,îrvan a Întâmpinat pe Suvcran 
printr'o frumOaS[l- cuvântare. 

nlll,l( riî'~plln:'111 TI{'gf'lni a \'"(l)"hit ~l.Goga 
:rlC"ljlrc np('rile lni Coşhn~. 

n, Hoţ.,l'(].an Dnilcă a vorihit df\'fIPl"<' oIj>el'ik n011_ 

1 n i a(,:lrl~mi~'ian-, d'llpil ('"H:l'e ,~flrli U:(ia Aea,flmll iei a 
111 a t f'ft'1I1~ i t. 

• 
~ Ciol'apii d~ }'tt'nll.me lnoI1ldial ,,()RETA" în 

toate culorile se earpătă 111 fimIlJ3. ReU ~ Kl'eUS'L. .... .. \'. C#1$n 

Teatrul de var~ . 
- Repertorlui săpHimânil. -

DUMlNf:CA: matiTleu sublowt.cnclltul Ma-
jQ~t:ltii Sale; scara: clci.antu'l cu concursul dnel 
Poor Lili şi a djl1j Alexiandru f'orgacs .. 

UlNI: Baiac1era. 
MARTI: ,.R;:îmas bun dela viata de holtei". 
MERCURI: Năv~l'1ire,a tatarilor, cu concursul 

dni10r h"'ill Baric .. Şi VidDr Alfred. ' 
VI Nr~RJ: "Boem l galben", "F:O;2Uri de tigară" 

premier;}, 
SAMRATA: "Va)slll fanmecat". 
DUMINfCA: "Ovreiul arandaş". 

• 
DUlmil1ccă se Va roorezcnta În matineu reu

şita pic,'a al'lli (j,'trd,oT1Yi KOllllos, care cu ocazia 
prDtllie·rej din să,pt(Ll11.1na trecută a cucerit deplin 
publiCUl ară dan. 

" ... . , .. : ti.' 

Bursa. 

~ ~ . ena .... 
;:ORICH 1 Iunie·· - DC'schiderea. - Berlitl 

75, New- Ycr,k 554, Londr:a 2562, Paris 36, Milano 
2610, Prag:a 1655, Bud'3jpesta 10, Bejg:rad 630, 
Var$0via 100, Viena 78. 

BUCURf:ŞTI 1 lu'nie. - Inohide,rea. - Paris 
1.l Berlin 33, Lond,ra 925. New-York 200, ZUrich 
.1625, Milano 945, Viena 2950, Praga 598, Bud/
pcs,ta 425. - Valute: - NavolcO'Il 720. mărci 50, 
leva 150. lire otDmanc 140, funti em;!ezi 890. 
franci fraT1t:ez,j 1340, franci elvetieni 3450, lire ~OO. 
JracluTle 260, dinar 195, mărci P<'iloncze 4O,oor. 
austriaoe 29, cor. ungare 410, soco\ 6. 

• b - MI • ~ ... p 

Mâine, Duminecă, după amiazi fof 
publicul românesc din Arad va lua parte 
a Serbarea Presei in Parcul' Eminescu. 

Va fi cea mai animată serbare de 
parc a sezonului 1 Tombolă ti1anică 1 
Toate numerile câş1igătoare 1 

---------------------

~oi nu ne-am îIlJdoit .de drOJ.)tulşi nooesitatea 
~ '., ".lănşnhri de fi avea ;pi8lţă, ci '31m OOll.stnt,at că 
,,-.',-aşi n("\l(le o are şi oomuna Sânt-ATIla lşi 18lm 

,"1 ·?tt autoritătile să stn.die7,e chostiunea: ca :<llpo:i, 
,,'i lea o e-oluţie dl'E"ll!Ptă, oa,re d.a<că 5'ar Iplltea, 

t, '" impa{:(' pl'(·.tenţiullile rumbclor ICOmUlll1e şi să 

,~: ecnge ;al(ii'Jli~·legerile. Atât am vrut şi ne pal',e 
.;::~'" că ,elI Brrudeall nu ne-a ,inţdos. 1. D. 

ga,lc l'o,mi'mo {'!U orazia an i:v(,T'$ării cllsatol'i"i su-

veranilor Berbiei. I 
• 

Redacto-r 1'esponzabil: IOAN DI MITRlU. 
Oenzurat: N IeTTIN. .... 

R3staurantul de graduLprim. s'a, deschis in 1 luniel la scalda ~~9~fDSii (Manyhăza). 

1-
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" pentru furnizare~ 43 vagoene Ca 10 Tone) I Lemnele se vor preda precum urme&z Convocare. lemne pentru foc clasa 1, n~cesare "birouri1o~. 25 vagoane Subpreiecturel judetului An· 

centraJe del~ Subpreţectura JudeţuluI Arad ŞI 10" Arad iar 18 vagoane. câte două celor 
A Societătei ~nonimă .. \\feitzer Ioan ~i~~~ălf~c~{iW~r~t~~~~jlg~llasă, pentru pe- P!J!"pn:!uri din Dl~seJe Peciea, Arad. Rad: 

fabrică de J'\J\aşioi, Vaguane şi Tlirnătode de l' " ." - . u u .. .... şma! Tarnova, ~hlşeneu. Ineu, Sebiş şi H 
rie~ Societate. An(:nim~ fn Arad) în licllidar~ ~ .' Ucitaţla se va ţinea cu oferte indlise şi m"ăglU ur;nând să, fie liferaţe necondiţio 
mVltă pe D-m a. tlOnan la sIgilate cari până la ora şi ziua susamintită pană la imea lur:e1 Septemvne 1923. ~ 

ne vor.fi predată nouă, iar concurenti sunt T~xele de timbru! de loregistrare CUlt, 

adunarea generală 
de incheiere 

obligaţt a depune în numerar sau efecte ga- ori ~an alte taxe pretmse se vor 5upOIta ., 
rantate de stat, o garantie de 5% din valoare 1urntzator~ 
lurniturei urmând CI! după adudecare con- Afar~ d~ ace.s~ea disP<;lziţiuni se vor I r ;, 
curentul asupra căruia se va adjudeca să o o~serva ŞI dlspozltllle cupnnse în ari 72--, 
completeze până la 10 %. dm legea asupra contabilităti publice. 
• Preţurile sunt a să fntelege ab ~ara de Arad la II Maiu 19~. 

ce va avea loc tn Arad. 1a' 22 Iunie 1923. Iuvagonare. p. Subprefect: SONEt", 
oare le 12 a. m. fa sala de şedir.ţe a societă,d . ~ 
anonimă "Astra Prima fabrică română de Nr. 1933-1923. 
vagoane şi, motoare," 1 

I 
I 

Ordinea de zi: I 
1. Raportul Comisiunei de lichidare des· I 

pre terminarea 1 ch\dărel, înaiut"rea inchtierd 

România :: Subprefectul Judetului Arac. 

CONCURS. 

conturilor, raportul f.omitetului Ceozorilor N' b ţ t l J d t l' Adi' . . distribuirea rezultatului I:chidărei i luarea ~ OI, su prelec u. u t U Ul. .ta pub l~im. ŞI admtt~m concurs penlru ocuparea ",;,. 
hotărîrel privitor la desdircarea Ctmisiunti matoarelor. 46 post~n de subnoLan comunalt Şl cercuah, postuIi aflătoare vacante in h, 
de lIchidare şi Comitetul Cenzori1or. ţu\ Arad ŞI anume . 

. 2. Eventuale propuneri conform §·lui 1. Un post de subseeretar ta secrefariatul comunal Ades 
21 dm statute. 'J 

Onor, O-ni a ţiooarii, eRri dqresc să Hi ~. ~ " 
" " .. €hereluş 

parţe~ şi să vOieze la Adunarea Generală, se 4::" 
lOvita, ca -~ in, conformiţate eu §- ul 14 ~in .5 Do '!ă : 

" f' Misca 
" " .. Pilul mare 
" • .. Sepreuş 

statute - sa. .btnevoeasca a depune acţit:e O. Un 
lor sau ceruÎlcatele de depunere eliberate: I 7" 

.. "Sintea 
~ "T1par 

despre a~este de instuţiunlle publice de cre- 8""" 
dU. cu opt zile Înainte de A1ucarea Gtne- 9' II 

" "Jula-Vărşand 
" cercual Vadas 

rală în următoarele locuri şi anume: în Arad \1""" 
la Gassa de Păstrare G:nerală tconomică 1 i'" " 

.. comunal Zeriodul-mare 
" cercuai Băneşti 

" 
" 

din Arad· Cenatl şi la Banca Marmorosch p." .. 
Blank &. ~o. S. A. sucursala A rad' 11\ Bu- 13' ~ .. " 

4 ,,~iuci 
" "H.1Imăgel ' 

cureşti la Banca Marmoros,h Blank &. Co. H'"'' 
S. A. Institutul central. 1:<: : " "Bârza 

., "Bocsâg 
" 
" 
" 

Comisiunea de Lichidare. 1~. ~ " 
1. "'._ "',", 

.. comunal Inell . . ... ,' 
., Pe cica • maghIar ., 

Cetit1- şt răspândirE darul "TRIBUNA 
ARADVLlITlH I 

Serviciu1 de nf1duri şi şosele Arad, 

Nr. 519/1 1923. 

Publicaţiune de Iicitaţ;e. 

In baza ordinului Nr. 186/1923 81 minis
terului lucrlrilor Publice, DiIel.:tiunea de po
dari şi şose e Timişoara se publică licitaţ"e 
pentru darea de intreprindere a cODstruirt:a 
poctului Nr. 14. de pe şosele national Oeva
Brad - Oradea-mare care se va tine la Servi
ciul subsemnat in ziua de 13 Iunle 1923. la 
o~a 11 observând presclierile Legii coutabili-
tătU pub'ice alt. 72-85. -
. DeDunerea garanţlei provizorie de 4%" 
a sumei din otettă se va adeveri prin reci
pisa anexată ofertei. 

Suma preliminată in deviz fste 42,CXX} 
de Lei. 

Elaboratul h: hnic, conditiunile de editi
eare, licitatie şi modelul Oe ofertă şi cQntract 
se pot vedea zilnic in orelt oficioase. 

Arad, la 31 Maiu 1923. 

Servo de pt)d, Si ,os. arad. 

---------- --~-------------------

RomAnia :: Sub prefectul Judetului Arad. 

. Nr. 3163/1923. 

Publicatiune 
, Se aduce 18 cunoştinţă generală că în 

ZIUa de 2:t hm~(; 1923, la fCtm 11 dimineată 
se va tirea Ecitsţie publică in sala cea mică, 
de şedinţă a Subprdecturei juJeţului Atad,! 

11"." " 
19. Două " 
20. Trei " 
21. Un " 
22. " 
Z3 . .. 
24. " 
25. ti 

2(1. » 

27 4 • 

28. " 
ZI) • .. 

3~l " 
31. ti 
17 
.)-. 

" 33. .. 
34. .. 
1-
... )0. 

" 36, .. 
37, 

" 38. ti 

39. 
" 40, 
" 41. 
" 42. 
" 

" 
" 
" 
" .. 
'" 
" 
" .. 
" 
" .. 
.. 
" .. 
" 
" 
" 
" 

~C-""4!â-;:~ .. (, .î;Q: • rt- -1Ă&& 

'" 

" 
JI 

" .. 
.. 
" 
ti 

11 

" 
" .. 
• 
" 
" 
" 

-" 
" 
" 

• 

" .. 
ti 

" 
" ,. 
II 

" 
" .. 
" 
" 
" 

Pebica-român ..... .. S~m!ac -~---

" Nădlac 
" Seitin 

cercuai Pdriş 
~.. S:JÎmoş 
comunal ~hisindia 
cercual (;.rocna 

.. Dezna 
" Dieci 
" Gurahont 
" Ioseşel 
" PrSjeşti 

comunal t:,omlăuş 
" Covăsinti 
" Măderat 
" Pâncota 
" Şiria 

cercual V ărşandul ~ ve elI . 
comunal Agriş 
cercual ~uied 

M Draut 
_.. " ",~. Nadăş " 

d_---..;._~;~-:.~~~ ~ . I .•• ~ Silindia 
" 

• Tauţ 

Cei cari ~ore~ să tie numiti. au .să intrun~ască conditiunile prescrisă in §-ul 3-1s',: j 

de-lege XX. dm 1900 urmând a-şI Inamta cerenle cu documentele necesate şi anume~. l 
partea acelor cari nu au fost in seIvicii publică provâzut~ cu: 

a) Estrasul din mstricula botezaţilor pentru a dovedi ca 8 împlinit 18 ani~ 
.b) Atestatui meelicului de plasă sau judeţan. ca din punct de vedere sanitar - co~ ,. , 

raI ŞI intelectual - e iAră defect şi apt pentru serviciu ce-l cere~ -_. 
c) Documentele fntregului trecut dela terminarea studiilor şcolare dovedind că a ;]\ l!~ 

o viaţă prea ta bilă neinterupt inescepţionabilăJ 
d) Testimoniul ultim al pre~ătlnlor şcolare, 
e) Document despre indepltnjrea datorintelor militaret 

, f) Atf:statul famihar şi 
" g) Declaratie aespre limbele ce posede, iar din partea acelora, cari au fost in se <~ 

eUl pUblice cu documentele prescrise in alineatul al Slea al ordinului Nr. 17584/19H a 
Rezortului Internelor a €.onsiliului Dirigent, pâoă la 30 Iunie 1923. . 

Retributiuoile impreunate cu acest post Slint cele preVăzute in Decretul Nr. XX a 
€onsiliului Dirigent şi ordonantele următoare a MiuistelUlui de Interne. ;-0 

l!1 lipsă de retlectanţii cu cvalificatia prescrlsă în §-u\ 3, a art. de lege ~ din 1 HC 
flOsturile se vor indeplini cu practicanti cari au cvaiificaţia recerută pentru.« urma CUi·;; 
de nohui, vasăzică cu tineri absolvenţi a 8 clase de liceu sau alte ştudwasimilate. itu;\ 
Basă Ş\ de cstfel de reflectanţi posturile se vor indeplini cu diumÎşti .comunali, în coni: 
mita te cu dispozitiile ordinului Nr. 1770/1920 a ~onsiliului Oîrjgent.~ 

Arad, la 30 Ma~u 1923. .. 

p. Subprefect: BOr.;"EU 
i 

T~rafla "CONCORDIA" Arad. 

"~. 

" ~" 

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