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Cercefăsia la safe. , . 
~I iţ.(,afCR ('Cl'K·('tăl·;'{la~(·ă .pH II li în t iUl1lpnl (li:1 

umilă a eU1J>ri'nlS ,';'li prOOCllJIHlt c3ij1r-oi<ll>C 1!l\U11ai tI-
~ lH'rehll şcolar dqa orm7-f' ;îmsă lIn cu r~'nt pnt.cr

llie ecrJ(~.tă'le9(' ~"lI ~lbăt\lt din feri('·ire lşi 'lL-"3Iu'Pna 
b:rte]{)If.,uruietincretlll ~ătooll. elemont.nl 'lHlimerOA 

~i "iguro.s aluL'"ffiHIlui, {,l"ffi("Ut şi trăit îm îlltll~" 
nel'i(:C - are atllt<l nen:.>e de o trezire li {,iwu1Itătl
J()l' 11Jmarl<J Cll «a)'(~ r'a În;oc'stnat bUJlul Dwmni>zcu 
~il pe O/'il(~e om 'pe .:!cr;st pămi'mt. \~:a trf'bllÎ d0:,i 
~ii. fa~'olll Im.ai lIL ultă 1 umilllli II:! sa ti'_ Să dwtll tii
ranuIll.i o €ldllcaţ.Î'lme <-.eîîiţen(>RSl"ă ",ălli'it()Gsă, - O 
(',dut'laţ.Îwnn mONlIăşi intel<'Ctnală ,nlillOO" atât ('[it 
iii e necesar S'1we a dlştigla jmlepemdcnta şi 10-
~i'Ca gândirii rildieîmidu-l ,alStrrd la niY<'lul a:cnla 
!fIe {'D.nştientă ,sŢlre '3; :putoa distinge ,binele dod1l4 
minci'l11lado ,adevăr, tl1'l1TI08 'Ci'Mtită ,~ine()h08jtă 
de toate zilele do trîlDdă\'1llt <earC Îngrorupă pe un 
0011 şi ]xl(po,.în mJizeric, tinâIllchl-l in rohic. Să-I 
in tărjlm în cred in ta. if'Itl'ămoşeaS('.ă c.are ne-u vu,;
trat fiill(1-,l, să-I fm:>,olU să înt('·l~agă şi să iuhe:lscă 
:natura spre a-i inobilla ,sentimentele: .. ii fie !"lI'PllS 

l~~g'ilor .şi !pătruns de l1T1 înalt .spirit de ol'idiw?', 
J.(1ata pentru orice sacrifilciu, <,1ind interCfle ulma
nli,tJare şi intereso !nliperioare' reelll,tmli un 8aC!rifi
('i·n, Şi poate (la aeeftf::ta fiindu-ne ţi'nta prin {'ele 
,două ClIN:mtoe ale cercetăşic-i pornite dela Qraşe şi 
!'-are llntâlnindu-se flO ,'a fll,<,e () prernenire a vi& 
t5i-.noatstre n1'ol'~le atât de n{X'.ct<>ară, (',8 cu mrl
st.it.fi Illlărturi~ire, pa lJ.1'm~re Il mareluI război. 
Jlarc ('ii ~ prlîxăleştB în alCli\l!1cimiJo celor mal 
n0C'11l'wte pil(la te, 

- Convinşi ~l() ·aoo8f;,tă 'll9t'()sitat.e, OOJIll!"l1i nu 
!I11111t suflet .au înroput mişcarea ,:;.i CII TIEl>'Ipu18ă bu
curie .putem vesti, di în jndeţ.ul Arilld slmt în 
organiz.wt,il(l mai mmlte cohorto cereetă,şeşti ele 
Rat.c, 

Sub în'griFrea '5i directin'le Tn .. ~pectoirtatl1l11li 

Gheorghe Coşbuc. 
- Discurs de receptie rostit de dl Octavian 
Goga În şedinfa "Academiei Române" 

30 Mai 1923. -
(Ocmtinnare). 

IC(l.~bn!c, IPC;:atlQ în mai mia re Imi'i&n l'ă nocât oni
"-are alftul, ·a slujit at~liIStă id€C, Pentru :dânsul 
.doorobjl'6a .satelor CI'Ia Imlai 'Imllt. ,decât o Iprohlomă 
Id~, OI\di Il Ijtenar. eJ1<t l() (1()nying("l'.a fa11~ut.1('ă :de 
11l,ptăoor. In Imăslllra <'e $e Idt,,.p ăl' ta de vj'aţ.a ipatri
IRrcwală, el, ()r~a!Bul 1(1~plla!~llt" simtea,şi unnbl'C'.lfl 
erare fâ,lrfă>'il:lfn Ideparte, Deodată ('·1I tper6peuti,,>'a.di's
tant.ej It illiCE'pnt ~ă .Î1llregi>1'treze roalitatrla, Ca A,-

1111l~'lte do 'Uill duh ,răruse doo'C'au la o parte 'yizÎ
(l·nile f<'>jf'IlKOale, fU,g'oauie1ele ,şi glmmele, ca ~ă-i 
iparii înai'nte IChi,pnlstons d-c Vhl lgii a ITllll'l1~ill:or:u
tui truldJit, re7;flm;n Ij)e ooarn(l!e unui lpl,ulg, iC'are 
flr'.J pontrn altii. 

Ş·i gaz7irn, româJlf'., ţior. .~fea.gu.l, 
[fir gnJbenuJ sjl/me de voi. 
ne o('i dt>ln 1)711fJlIl'i, -tăranii, 
l' oi goJbcni de foame sărtlUU1.i·i, 

$ -, • 

d{· tj'IJ'ut: ('01011<,1 1. Nimbnt('allll, .,,';1 ak-ăruit. 7i, 
primul program de mUllcă cu aeQşti {'er('ctili~i_ 

In ('t. prÎyeşt-e eo~tu:rnul ,("C-I VOI' pnrba., ('h€l&ti
lITH'Ia e Î'llk'ă în ,,,tu(I':ll. Prin ('HT!l<lllifklJltuL ~[arei 
legiuni, ,mjtulllllld diferitele pmpullC'rÎ ~pr{l a~)ro
bare se n~ Illa o Iwt.ădrc a;;llJlra căreia ~Jlcrăan t~a 
înf.t·'un număr' viitor "il. pntem \'(·ni ('u dat{> prc
('i.,;;e, 

Merllhrii ('ohortei wn' fi t()ţ.i tinrl'ii (10J.a ] 1 
Imi în 81l," , ('[1l'i a11 d{"l'w~ proh'<l de pl'iI11il'(\ iar 
,.r'(,I'('et,a'7i ",iîteni" pnt rlenmi 1lumai aeeia. ('llJii wu 
dop1ll" prohc-le ('11v("nit~şi ",'lIn supus luării ,d-c le· 
g:iHl:Înt. Ca JlfHgr';J1lll de I1rmat s'a ~tahi]itîn li~ 
nii g-ene)1ale ea în fiC'{"-llre Ihnll'Î'IH:·r:-ă şi În zil(,ifle 
fiii I;bii toa 1-(', t î n el' i i ~::;se a.ln Il e 1;J (',~nla n dia Il t 111 
lor şi În IXldnJ] 111 l{' i ,,;ziîtori, ~ă yorh(':t~rii a':'l1-

P l'a {'ploI' petrc(,ll te .î Il sij,ptii lIlihm \ll'('c'e<l"ll t ii, "'a 
dif'~~l1te progJ~1lim1l1 ])P'lltl'l1 viit'or, Slcl ('ill1t-c, să joa-

I 
('e jocuri IllatioJ1'1Ll0 şi .."ii #praC't.i~e "'Pol'tul'ile i'n 
~el<, ~lIni h!Ule rljI4P()~i5·.ij sllf](>~e~,;,ti: Ta, trlll'p~I1 ·d~ 
Iarna \'nr tace exer('lţ1i ,J€ !'cns ~l cetlre, danwll

I l-c o(';j·zi a dp a f«, perJef('tioJ1a în or t,)g' li aJi'E', 1'01'-

birell li'1I1lhai I'OIlIHllP, {Tar!' în dec:,;pbiail'j Ia hn· 
turelc 1'(·mâni,gmu!lri e VOT'hită ~:J.e",tlll de ~r'{"Şit, 
Se va j.n,fii !l,ta o ldJl iofc6i d'i4nld i \'il şi ill,stJ'IIG
tiyă şi 'Ş(> \"a ~'ăI111ll(1a fi{lrare ('OhOl-tn, (l<1rD nu-
11llări1 mai multi de 14 tinel'i, sa-şi g-as('as('ă 11111 

kwx!1 propriu. adNi! 1lIld'min, Tinf'!'ii '"01' llri'mj 
,dela (·omanchrntlll 101' înrhumihi şi iJli"tl'llrtii ('Inn 
·&ă :<e penfEX'ţioll('7k în hH'I'ări manllak. ('\1 tim. 
'pld îşi vor În,k{~lI\i () cO!f\<'ţie .]e in,,(',{'te, un he1'
hari11, f'<!.ri ,\'ur forma pl'ill1<,l" Î7JI('<'PUt11l·.j 'aiI.' lHlt

zeului· 'ŢaJ'a şi pr'i'lIuinrl':{ < tinel'.îi ''o!" Ida 111l'ai 
llll1lt(' ilC'rhilrj ('ltmpell('~ti, ,<)1' f,wo eX('llr:ilii la 0-

1';1:;<. llTllc!'t' deil~menoo. f;iAA~ lm ~t .şi {nulmo8 
t.er('n <le lncru. S'a rUl~\'c'nit în 1)rirjn'M 'al'(la.s1;l1, 
~a fie('an~ cerccf;l* sătean ,,,ii 'aibă 1111 fratr ht 0-
1'[[0;>. ~~11 elll'e "ii stf1.1 in Jegiitură şi ('11 eal'e să fitl 
În ('o r(>f'\pnnd el] t ă. "' 

Din a~'[,8t moti .. ,,'.a ]'I'~]",mentat, Da. :fi(,(!<ll'e nI)· 
hortl1 ~ătea;o('u să fie înfră,titii ('u !I,na ol'iişClmu-

{'iIll111 ,~ă nu 1'e fi ('utr('ffl111ra.t. dt" g'ma;zni'Ca n'
<rătal'c, (lI, a,polo~otll1 năjilor ,iJiJi(>e,'i'ilil11]l" din 
fuerila unui \"10; fnllll1<lR şi al-~yârlit în fat!a talbkm
hl'i hmh! 1 ,d{~ 'm j'zcrÎ-c ·şi· neomenie? 

Tntrcbări 1<110 eon~tÎint.ă l'annăYii1it, 'lH'ot€lsta
rea i~a~p:11ldllrit. toate ,fihrR'll', a fiX'at ră~'lnlll(l-cri, 
{I P;1)ăit rănile, la $lr'onmollit răI1l1 .c11 î·ntrf'H1;lL 0-
tNlId .a, 111 i :şi a t:ll'nlci In in ifklmnitat<"R 1 Llli .f'.bi('.j nit ii, 
din dra,gost.ea hli .Îll'fl'igurMă pentru oci ,(...Hl·e I'Hll 
t,r ikni~ în lu:me, ('Il (un tipM. i(!~nilldă.i{!llit fia () 
trârnlbiţă IdB ,allamnă, ca lun !pl'().grallll Ide lllllptă, ~'18. 
In('he~at .câ.n too111 rft1ll'fnnos: . 

Foi r.e tll'P(j ingroJ)(lf nici? 
Voi grâu? lJrr r Iloi .~fI'ăm()şi .~i frlţi 
N oi ma 111 I' şi SI/rori şi fraţi! 

In Iătu.ri l}i>'nf'tir.Î! 

Plimânful n08tm~i scump şi sfânf 
('ii.ci r.l ni-i lMqă.n şi rn01"mânt: 
('Il sânqp cnJd rmn flJlărat 
8i aUI' ape l.f['u ~(dat 
,"luni 11ll:1na/ lacrimi (('-am. răr.'1af: 

Noi vrem 'JăII/lml! 

.,('ii,j·t! ('am _~ă "tna ÎIl {'('I·e mai cordiale legături 
PI'Hl'cd:îllcl a~tfel "a fli,.părea lin scurt ti,ntp ră. 
Cr'illa ('{, 80 ]luate eon.st,aha ~i azi Între {)riL~a.ll şi 
:-:ăte-all_ ln t~dwrile eell('etă'~(\7t.i (le \'in'ii, I(k 'a~'llln 
iJwÎnte nă,eliîjrhli.lll că adeseori Isă ,putem yod.ca 
('cf[·ptaşii ;<ătenÎ Împreună eu li<-."CanÎi 'Şi stLHlen-
ţ.ii chn Ol'!l .. ~: W:-: t.fe I ('li fI'Hmoa.~a ]ozineă: "Cen>e
LJ.~111 1111 f.a(1e dO(rSObir(' de ~roointă, d~ 'I"ll1sa so
«i:ilă şi an'J'!"', '*l va tt<a,dure în fl1lpt C{X'f:l 00 e ", 
î mlllll'l1I'M,.\' şi pli n d<, fiîgiî,d.neli pentru punerea 
t "/l( liilor arl8\'ăl'att· şi ~ănătoase ale "<lemocraţi('i 
J'01nânoşt.i, 

$·IJ ..... 
CO~Dresu' profesorilor secu~, dari, 

JDl. 14 Iunie, la ora 3 p, :m. :a avut loc la Bu
l,;uresti cC:rJ.R'rcsuil .cxtna-ordîl1'ar a.l AsodathmH 
Prol'esnrilnr Secundari idin toată tara. în scopul 
de a lt1a hotărîri definitive fat~l de n~dreptJatca ce 
li-s'a f,h:ut p'rin 'a'C!ordare1J, de sporuri ;dllP~ curba 
LaJeYcu, 

Au {tl;st reprezen t:ati din t>O:it,e orasek tării. 
N'au lHPJsir nici pOprczcntantii Unive.rsilt:l!~illor, ni-;i 
ai 0orPule!j did.actic prj,mar, 

Dupit Jun~j dI,,;.S>t!3tericongresul votează ur
m:itoarea moţiune: 

COll.l;TCSul extraordinar aL "A soci:a tiei gone
rale el .prcfe~<;orilor ~0:':llindari din România,". tinut 
la BUcllreş'ti, îal ziua de 14 Iunie 1923; 

Ţil1dnd seamă de toate răspunsurile SCr:.jse ale' 
sectîHor dint-ara si de împutcflTlicirile dinTe dete
KatUor lor; 

As.cultând şi toate o'Piniuni!e, emise în 'cursul 
dl,)~~ha terilar acest ui 'C'(11)nes; 

Luânld în .colt1sld·erarc si jurnalul consi'Jvulu! 
de miniştri, d~n 13 oIunie p6n C:are oorp1Jl[ didactic 
nu este ot:oh din "Curha La](\.<;.Cu" şi prin dare ni 
se d.au Tlumr.lÎ asii!:urări ca niste .oomisiun; Sll:'looia1e 
\'01' s.lrlhJia În a<::eas1ti va'cantă noua S'3larizare a 

Pcntru C(.\,;"bl1~>sntk~<l('tia a \'.cnit preia târ.zi'll, 
el <a ('011(,l'el jz;a!1:. în,:;,ă pel ,din hîi ,în(U'~o superioară 
fOl1tll~ a.rt.istidi, l1emi'a. liOC~tei h'\3%'\fuflJ1lăr.Î. 

In Ylmt1l1 ol''â',mlni .în !(iare s'a zămislit curit
mia 'Ver.i'ua'ilol' sonOre, el Imaipnrta en !'!lill\) un fir 
ll"""llnl~, o lleîntrol'lllrtă >C'h{l!m:are IJ)al'ilion'at,ă, ",\'Uier
ni (>ă_ E 1'13. <1 I"l1>g'OStoea de ai 1 ni, ·rii.mll:lji .aca::.ă, a-
1('010 î'nÎn,{ullidătura deM. Hondhu, dmi11 iOe Nă..«ă
udul {'(l/piIădd cug-ră'niţ(>rii .şi 1C'11 plopii, <I)1au a
mi nt1Î rili! :oe 1'!efl(,$li'pf'au ,din n<:>gur.i şi îi Mtc-an 
la g[~lm în IH1pt·i de in~mnie, Ce <,rÎw, 100 Bhn
Ci11111ări ",e "O'l' fide."'HintllÎt in 11lfCest .suflet dlOli· 
('a:t, 'pnrt,1!t în pribegie, ~ y·alll.ri (le !Îl1Idooli 11 
'-OI' fi ,străbi\ltut. ,i'!) $Iltul\'ert.i.gi.nos C"kl.l'O l'a dms 
(l(>]a {l.as(·iHul Tăll!i:<'lI(·ă 'Până la fillQS(xfia lS..'l!n.scrită 
':;11 la ti!'rzi:nel~ lui Dante? De râte ori mI '\"a fj 
Ţlriyit, îl1ll1poÎ, (le ('âte firi iTlU l'a oprit lin drum 
'p:îTpiiirpa. i'ângellli -lin 'Vino(>, /(16 di.te ori nu l":ll1 

nUl'1If1"H'f'rilp IlI1i.;:tO(>l'io,'la~al(l 'moştenirei, (hn 
~trillmo,;,i? I,n ':ll"\tfoj -de eli'Pe, 'OIptimisnl lui ţării
no(';:.(' pudea înfrânt: 

. .lhâ fl'ii('!iti şi~ti nl(>/,ge 7)/'111' 

Y rrl! i .~t,'ăjN', 11Il In '(1 i uitat '? 
H dr mI/li dfl rând n'a.in sfat, :-'<pr(' g-lorj1a pc('tnhl'i ~i Aprc hincl<l tutUTor, 

tdIJllbit:;L i"~l -auzit 9Î ,) laJ\gă tnulJ.··;formarc li in-
teN'€'llit ,in strucîu:Nl tă,r:ii. Flmul(', .~llh finI', 

lh boale purtate cu (mii. __ · ! 
Si fl)fd?i Illfrlrjr7ra.i la llOi" - ~ ________ ...,.;; ___________ ... __ ... , ... __ ..... ~.~ ... ~~~-~,~ ___ ,.Ja.._.._ ___ ~ 

..... "'ift.o,-~_~._.......,..~ ... , .............. -------------...;.;...;.---------

f-::z;::!::·~SUC. V. Missir Fii & Co. S. A. Arad 
... PUI8 in vânza.re dela. 1 Iunie :mari ca.n'tit ~ţi de EponJuri ·l'1:la.rchizeturi, f"ula.nu.rl pa.na.tnale 'ttla.rochinuri şI 

diferite alte articole precuTn 1Şi încli.tţlhuint:c cu p~eţuri tbarte reduAc. 

.. Ppcţu.l u.nui exettJ.plap 1 Leu. 50 bani_ 
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·,TRIBUN A ARI\DOLUI" l1um i llccă, 17 funie 19~';). 
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IRevis~ tlltllror fun...::ţjonrilor şi. jmp,ljcit. a corPllhli didac
tic; 

Ayând in VCUN că. tn klccste oondiUlllli, C()l'

pul didai.:tt..: cos-te mcntinut. în prezcnt, În aceeaş 
situbtic de inÎeriori1'ate ,faţă ue ami cate..g:ofi.e de 
sl3J~arjl3ţi ai statului. ca şi Înainl1e de ci'tatuI jur-
nal al consiliului dlC ,miniştri; . 

Că, prin urmare,nu se trne seamă de re'vcn
d"icările formll'~ate tDrccis ,de oor,J)'ul didactic, în 
h~pta dus.ă de el, dela o:Jl1xrcSUI din 29 M·artjc 
până aCllr.j: 

Având in v~dere ca Iupl~l iaC~1stat1U prive
ste 1ll11nai a..'qgurarCa ,~i"tllbtiei lm'3.llcriale a cor:pu
lui diJaktic. ci - mai Presus d.e toate - Întăr"!
rea cultllrei naţionale ,şi deci asigurar~a vlLtorn
lui Înl'Us a neamului nostru; 

Hotărcste: 
1. pJ'lofcs.orii re:'ţDitlg' sporul acordat PI-in 

.,Curha Lak~cu·'.ca nedrept şjj[gnitor; 
2, Prcîfe~ori.i se dL'n'Î1t din comisiiUitlilc· de 

cx1amillUrc a ,e!evil;or 'Partkulari. in Juna Iunie 
a. c.; . 

,1~ Profe<;j(lTi'i nu vor ,ID.1.i preda. cu Începere 
dela 1 SepleTn\Tie 1923, la clasele extrac.:lmgc
t.are. l,a S.:o!i!e pu'rticulare ~i IJaorolc \(lcun[e 
ale statulu,i. 
_ .... .#0 ., .. • 'va: 

Iugoslavia nu recunoaşte 
guvern bulgar. 

... 
noul 

Mica An1antă de acord cu ]ugoslavia. 
Bl:TJîRAD. - GlIYCI'llUj 'a exa-minat alS'~a":i 

În meu îndelung-at 'Situaţia di11 Bulgaria. COllsta
hlnd existenta a doua ,c:ll\·.c~r:1C· In :lccast~i ş,eclinFl 
lHillidrul de exterl1.~ Nincici '3 'referat că el se 
află în cr:ntact Cli memhrii l\L.:ci Al1 t,.Jlte, c:\1'i 
ş;unt jk rfe . ..;t s-nlîdari 1,:1I Jugos!avia şj VOr ajuta 
gU"cCrllul acesteia. 

li0îa!rÎrca {;Olls~lhdni e ţinu tă . secretă. Se '{'
Sjg-Ur<l in cercuri1.1J poJjtil~C CCI .g-uvcrnul a hotă
rît S~l ~lll rcculloas,di gu\'crJlu! Tza1!kof, oare· a 
cfllcrat tratatul dela NCliilly luâ11d pLllerea .. 

Cercurile P9l i tice s.e ocupă În· mod viu Ide c
venimcntcb diin l3lllg;arkl şi as·ignră că l!:'l1vernu1 
mi se Ya opri k1. ]1ote (rni'nLllati,-~e, ci Va Îl1tr('
prinde o intcrvcnti,'~ arln1aj~l dacă situatia o '.'il 

_ I:cre. tot în acord cu aliatii lS;iL 
Ziarul .,Vremea" scrie că rewolutiia bul!;;JrJ. 

e cOlltinlla·rea duelului un.,g-lo-francez. 'asigurând 
că A mdia era illÎol~ma tă dcs.pre 'Pregătirea revo~ 
1 tlti e i. 

T ni nici? A mar ('. gândul 
1~ t{'"1l i ... n('mi·"rrd să _~tni: 
ŢTf'zi dp-flhmci eu alergrJi 

!;nmilr, de-arârml! 

OI' fI' miri f Eu rin fârfrde 
Tr·i.qt f1.~fl. şi liniştit -
S1J.nt "hâtrân! JI'au obo·~U ~' 

Căi Ze-a.lp:rgaf r. 

']'11 cânta; $1-n depărta.},/l 
Eu pril~(,f1m râzând pe. lunci, 
(!.lIIn m.'r11n (;umintif ae-afun.c;i, 

Râd a..~a dl'-arare'! ..... 

'('\1 eât se >:otriÎng-oa mai tare percu! Ol"a!Şnlui 
:î,mlHejl!Jl'ul lui, C\1 at.1t mai 1(l{'R il OOnoet.'I.11 ved~ 
n iilo ,de dl(m1~ljl.t t('Ia () blândă mu..stf'are uneori, e;a 
() .atdJi4;',l''' .e.ahiă şi hil1mitt,ăt.oaro cât.e adiMă: 

In vaduri arI' rPJll'zi rurg 
/)·i l'ii d d'11l în l' al f' , 
1 ar plopi în nm<'d·ul am11rg 
noilu·.~r; efe.rna jnle, ~ 
PI' mal1/.1 apei se 'mplpte~~c 
('ărări cr. dur lIL m.nl7ră, 
~4.rnl(). mamă, te zăre~<;c 
Pp rine. 'nfl"o căscioară. 

C.-.şlmc 8~ gâl1l(lpa at1a,"ă {!U i'ij",ilrui:n ţa., ('111 p'3r 
timă. ~n numai că nn ('radosrilklăeîn:at'111 ca1'8 
şi-:1r fi Uf'jH t,rocutnl,rhlf' l~i ~Cl1rgea. vÎn:~[\ de fi'e-

Praf pucios METALIC 

cercetăşească din Irad 
Aml vrimit la roe1l;H'lie :primul număr ,a:1 re

Ti'8ţ'E'iJ'e"fetâ.,~ia în România" organul ţinutulni 
('e l'Cet ruş('t"cd in A rrud' şi singn ra re\' is r.a cer('etă
ş<.1<\':4('ă .din România. 

PritllllI numar Il. a;părnt în con·r1iţ;nni foa·rte 
bU:lIB I(~a {"Xte.riol' ş.i conţ,innt, laf;lR eă d1n:că ţiinem 
{'!(1Il~. şi rlf' frl1mo~ul ei -progrflm nu 'putom d(J(~H 
"ă{.:'li(·it-ăm 0OIllitC'flll d.e roda'C',ţie şi în SJ)(l(>ial 
l)crl(ttlmii: J. Dimitriu şi S. L hpravni'c sub a 
cÎÎrHI' îngri,jire a,para revista ce.N'Rtă;~as('ă !din 
Al·a.ld. . 

PC' hârti,e ir{'lpr,oşahilă. bog-atn în !rl<""",'lmnuri 'şi 
fotogl1afii, l'C\,jlsta "Ct~r(l€'Hi.~ia" va servi şi ca llll 

{':"cplr-nt mr:1Cl (le pr<1pag-an1rlă l'()mâJl('Il~('a în ~tr-ci· 
. năt.a'te nmde, după illfof11llatiile pc ('ari le tleti
nCT!l <:(l tnimit(l în mai mult 1Cl-e 100 exeml}lm'Et 
Pentru a pnt>oa atinge a('("Şt fI('OIP şi mai U-;'M, 
:artl{'fllcl-e ele- o mai maro innport:mta ;';lll1lt t.ra-' 
Irln~o şi IÎn lillllha franceza. 

M{'nircn l'f1\-jstf'l 111 t,fll'ă ('$tc ll\~a lele mal'cÎn 
cftt par(\ diJi:cil s:lo·arătăm î.n întl'egÎilHe ,şi Irle a
c.('('fl, Pllhli{>llll1 mai j.os O 'lll'if'a r(,ccll~ir. llarc ,ia 
an,kl ela,. ro."tlll frunmasei reviste corceta'Şoşti din 
Al':W1. • ' 

:\1~lll?îl'Hl {'C hUl 1'!"i·mit f'1l]1l'iu id81nl (u7m ira
hi7 ':1l'Jieol de fnn!l şi f'K'ri" "rl.e ,d. {·(>l<J'lH.ll S'imh(~t('l:l
n11. Îlll,hinMA. R, R. ~)rill('ipellli Carol, eom:111-
(hlltnl ma NIÎ Ţ,ogill'n i a ('C'rret'llsilm' U nmen;.::i a
'1"-.1 Ull m·tiroJ<:hş .,Marinnl'ii" enl:c ya' fi l'oj1nblil>at 
în t,oMe jnrnaldr mai mari {ljn tarii, {].""rricl'pa 
~{d'hiî !'il"r ("'('J"r'.f't?î~('"~t i şi i 111'p !'f"~i i lc foarte in trl'(';
,,-antp şi în{,l1l~ll.1:ltoareprntl'll('.pr('('l1a~i ale r110r 
T i"lll "Ftchreanll şj v, Efti'11;11. (':11'i all 'asi"tat la 
'Wrhiîl'ilf' ('·e1'f'('.li}ş('Şti ·din 6 Mai ;:.i anrăI1l1'a-'~ i,m-
1)J'('~if,nat,i rk ll1(xllll elIm 's'au :llîf.llljf{'"tat eCr('('-
11:1~ii rlin :~)('{"'<tc tinuţuri. 

~\ 1't j'f"J'llll .. C\'l'pptil ~ in l,a ~':lit,{\" îl 1'0]11'0(1 n('~m 
peJ':lgi,n.n 1'1'111111"1 a g"-lzetri, irlf·o:l1'P.<'(, îl mfliîm at~lt 
d(\ intN0sant penfl'u noi înr/('nsrlii nlimi1~lii rll'la. 

'mar';i 11 il!' român ismnln i. Fu,nt.c frl1llllOHi"f' ~i hU110 
'I"pm-Ptc' (Iii 0I'l'r'.f'hf1tşjlor al aircct.nr al 1j.(\('11.1;11, As-

I r:mill erl:;.nll. iar dlE. Şincai pubJi:că t,re-i al,ti
i {>.ol(\ i ntNoBilll te în lin) ha fr:m,eeziişi rO.J1l:Î.nplL"ciL 

O f:rric de infnrmat.inni din strpiniît,nte 110 

f,lC "il llliîrn tClln(\.~t,inta d{'''flrrlÎÎ()l!rc~{'l(' fOl'llli'ila
hile ,p(' le i ain"ti tnti il eC'if.{'.(·t.ă.ţ:ca,seă în t>oato 
păr\;'h, pnrmilntnlni. 

, . I (,lU'.(l el Îlpă lelil1- 'llK'e~t tl'flent.. eJ1a o fire oon6'Cl'va
, fnm'c. ale r!ir<Cl rih"Hîe.j'ni era'llmai putcrn.i('{~ Irl(>('ilt 

('opal'ul însuşi. El om ,n.rlfkl(·llIlll1 nedO-o:fărllt. rlo 
glilD, lJli~ ,de RignT J1l1În .9t'n,;.;nl harbar şi inopnt'
tnnfl,l unui rCil!iomtl,iAlH miop~cos la ş:u'pralbtă 
:ul1eorÎ în zilele nom~re \de dUro ,drl1lmoţi întâr
ziaţi ai ~.{'o1ilo.r lmguT€!şj i.pe ,ear(lSo11nt. ~iglH d 
g',ar î~w:ilr{'j'na ,bUiC'UrDfl 'f'a-i ,;:wutu1'Oşi ~ă-i treaea 
rrin hot.('znl !1.mită.t,ii d,n '~llfkt 131';J11 {'l1lm ca {'Îln
t.at.-o el, .dar larlddca:n 'Prin strâTIll'la. legăbnră ('\1 

t .. alf.ă cr.mOll,ra d{' ililJnti re a Blc,;i;;;f,ui ,min,l].l1illJt. ('olt 
ide Ţlărmânt.. In Înterimul lUI IdollSl H~'Cl1.roşti ·ală
tUfi .0.(\ () ~)ţ.i(\ domtJată !şi ,d.e l1n I('f'IpiJllldm1i r.a:l) il , 
pe {'I..'l:re î1hlhea MI I(l jrlra~()..st(ltianatid ,de 'ftă
l'int.e, era o RlhTll~f"ră de ,:;impHtatc şicu:vi im ta 
soy'(":di., !{la în V-rEVln;rile rr:limiliia1e ,'00b11or daR
oră1-i :ar,delcn.i, '[lod .. :"lruha i n t.ol~ehlilll i tă.ţ ii Doal"t)'(! dD 
eri. Ar·rl'C'alnl l'a hrrblli13J în('()nt.jmlu 'Cu tooate 
p]'(~blf'm<f?1e lui 'Cult.l1rale '::'1 fŢ101it;crB. Lo 11nmărea 
<'U Ţ)ril'opore ,şicl(lv,~t:alment, J.)8, ŢlI'OC8Snl "!\fem.".. 
ranldului JinClllj, st.llirlentii d(·]a BU00nreşt.i 'au 
""nit 0)1 Ţ}OE'.zia 111i "Tn opro"i',()fo~" rrlk1pfmrlitn pe 
foi yolant.e mlhlo .. (le {\$i""t~n.ţi,nn pawti'C strigiî:t 
al Îl'OrJentei noa..<;tre: 

JJmllne.ZI't/ ni.p; 'rdr/ajllfm', 
Dndi şi pl e (le-al lor . 
Nu-l nuri r1'I"m. ocrotitor, 
I N ~ f vţ' ~ e 1·n ra,tm 

(Va urma). 

Sunat Thyo (de \2% fin cantitate mai 

mare şi cu preţul cel mai Ieftin la: 

Tren accelerat ori de marfă? 
Trenul acccaerat No. 23 care pleacă din Bll

cuneşti l~ l.l55Ţ:1cntru Viena --: vja Arad - se 
c,prt:şte In IJlaJn:upSllil delia I~lKH?,Şti la Predeal, la A 
toate gărj,le şi hal tele. Am 'căutat să ne exvli- c. 
~r1l11 motivele pentru care, un tren j,ntern.ation:.ti. 
l:aCe~ mcnti'(} l1at, trehllc Isă stea câtc 5 minute in 
cele mai ig'tlohihiJe "boctiirii". Ne-a fost inlJ)osibil. 
HeZll]ht.nl a~e~tor opriri este {'ă, sistematic trenul 
f(rel'7('.rat No. 23 înf(Î.rziază între Ploe.şti şi Pre-

s~ 
10 
B 

dcrt1 r&tl~ 1-·-2 orP., pe Clare biet,ii mooa11icÎ .din Ar CI 
deal sunt nev'oiti să le câşti!.~e între Braşov şt CI 

Arad. . 
Nu s'ar putea indreJJta oare acest rău? 

V. Ţ,' St ... Q~ ---• ....... , ." UlA ... 

Demisia guvernului belgian . 
f3RUXf.LLP.S. - Ca'blinetul a demis.ionat 

!lI 

şi 

d~n c,aur1a imposi'bi-IH~!tii de a solut;.on.a chc.s.1iu- 'PI 
llC"l3 Univcrsttăţii d!ll Oand, 

Regale a prilmit' demisia. 

_4017.... $"" s'A • " coş" ........ 

Accident mortal în Ciuciu. 
Au tr('CUl 20 de (~nî. ,ek 4~ând sia lut 'a i!1s'al1 a t 

c~lricra di11 C'llllllllUCill:..:iu. hîJi~d l'blmng-iu, din 
el 

V{ 
('.'Te .se ,1~r()\'ii':i{)~l'al1 0.~tl,t şos!eklc j\l(kctu,lui no- 1:1 
stl~u, c{lt ~i cele ale jL1dl,;tc!:l'r 'învecinate. La În-' 
C~.lPlIt !;ta!lllaUllScsc it;.lli~f1Ii, :pricepuţi în cx.l)loa- 1i 
t""r~.a d li·;en.~!.:>r. i'îr 1'~JCl1it')rl'ti C(:ii1l1111Ci Ciucit!, tr 

1c1.:rall 11];,n l i C;l zH::-ri P'~ lâllZ~i maes-tdi iilafcn î : 
N'a il)"clIt mult timp si 'ţ;iranii 110Şl'1'!Î şi-alt' 

ÎI:Sll~ir .dl inte!igent'1 lr:r În:'ls.:::I,tă tO;ltc ~'ecrdcle g'i 

mcs"crici 2,~a, dl de 'muH llU 111 ai lucreaza italien:. 1Jl1 m 
În C;JriClfl' .sta'tt:'ui. Îll1 nCliiti mlld pedcnlin cu: 
dLS[I!~ll:cH ţ;irani cl'n Cillcilf si jlH. 

L'll111 ,dintre' ,cei mJi hravI si jSCtlslti m'ac:-:trii 
CJ':l h;:ycliim Cr;l"ini'.-: care ca flfk~11T tânăr În...::e-: t 
PH~C b. 1',;:ra In ltricr,l nlall1ri eli i!al'i'~11ii, a'pul 
mai t,lrziu jşi OTg;an'izc!aza o par:idă se11arată $[ 

llicreazil .dc .acord oh\Î'llJ.nd cele m.ai frum()\asc: 
f..:Z'u1t,dtc. ' ., 

î1l 
di 

I~lle ]ig;'l'n t din o:llc "fa Trl, YO'rh(~a l'a pcdeetic 
1imha' V.;'l"l11:l1':î ;nsu~itrt 'h- at:r'1t i'\". c"{'~ ~ tm.e:u
rC!-itc.sârJ.?:u1ncios şi d('swinic. cu o înfâti.sar..:, 
î)'Jttiarllab St! bucura di'? all:\ t[i s'hma Mlperiori~or; 
ş.i co n S'l'tC~1 n'l! r· 

t>i ,. 

fii 
Ci 

te 

tr In 7 L c. a calut o ploaie t(}rcllt~l11i as·upr.l 
comunei şi }ucrCt!orii din caricdi sistflind lucrul" VI 

s'au retras l,a ·au[Q1ost, între ci 'şi bravul l'oachim sI 
Crainic, oare îşi lii~1}Se pi.i.1ăria .de pae in ,carier~: 
~llh n st;mcă, feritl"i de p:"O'ai r . D1Ipă încetarea 
fnrtuncj 01 se gd"lhcştc a-şi a-duce pălăria şi În 
1110tl'I';ntn1. când se apkUi după pClIăric, aude dc
asuprl:1. sa ~pJr~littll CUlfIcscut cauzat de des1ipirea 
pet'rilor diitjt;'atc din caUz,a yifol'ului, Silf1; Îndă
r~i:t, îm(i prea târziu, oţ<!tricică îi cade in cap, 
jar în mOlTIctliftJj pr'Oxim se împediCă de 'pctrile 
r~îsfira'te Î'rl carioră şi dJde 011 fruntea PI:I şinele 

ZI 

îl1 

\ ~ ~ti i fe ra te in d ilS t'r~:ll'0.' i. 
Ridicat în nes1mtire şi dm .în camera de ît1 

infirffic"rie a jcarierci a fo~t lJIansat ş.i cu proximul o~ 
tren adu,"; la .9pi'.a{l1! din Mraid. UTlde de 5 Izne s'a fu 
consta'tai, că nu Tro.i c-ite ~werantă de tă:mrtlIIMc: 
rana pyimită in cădeJlea pe şină a fost mortală, 

A,hî,asosit la Giudu a murit. 'Stlre mâ'l11?:ăcr~a. 1)0 

nllrrl'3rCr.l~e1 famf.ii a a,vut o înim()nmânrare atât şi 
de kllm(';"{s,ă, că 'de ml1!t nil s'a pomelTln În co' tu 
ITN1:na fruntaşă Ciuciru. petrecut de lot satul Ita' I;'jţ 
locul de vocin~:ă odJihnă.' CORESP, ce 

pl ...... 

Bursa. fi 

ni 
zDRICH. -- l)eSchidcrela. BC.r'ltin 50::;0; 

New-V011k 55650, ILo\ndra 2567, Paris 3515, Milano 
2575, P'!"a,c:t3. 166550. Rllda:iXlsta 7, R-elgr..td {jl~'di 
Var~"lQvi:a 65, Viena 7850, Sta:mpi~ate ,79. t 

BUCUREŞTI. - l·nchidereta. - Paris 1272 .. 
Berlin 2050, Londra 922. (New-York 201, Milan~ .~~ 
9~lO, Zlirîch 3610, V!i~l1a 2875, Praga 60.'5, Buda,s! 
pcstJa 4. 

V/\.U",Tf:: Marca germană 3O........oW. lira en': ~lti 
f~1cZ(l 9l)5·-~91O, Trancul francez 1.'310--1315, Irran'" 

trl 

cul c'i\reţi~Nl 36--3650, "lira italiană 91{).·;·9I5, di· 
nnfl1i 210-~·220, dolk1rllll 200-202, (C):Jr. al1str!a<:~ 
28S0--29. cor. !l1aJ.::'hiarâ 375-·-A, S-OCOllll 590--6, • 

VOJTEK si WE~SI Ara~ , 
.s 



DltJ11inCC~l. 17 Iunie 1923. --
1 NFORMA ŢIUNI.· -
_ Dircctiunca şCO'alei normale-- de fete din 

Arad invită pe acelSlsta calc pe tf)aot-.; persoaneI\! 
c.ari se i:ntenc'sează de actt~i"atea acesteA şcoa.le 
să ta parte p serbarcia 'de ftne de an oe va avea 
toc Joi 21 c. om 5 dUl()a J11alSă În localul '!l2Qalei 
Bl~hliv'ardul Gene-rai Draga!i>tlIa No. 17 .. 

1 • 
_ Luni (18) selara edcV'e1c .U.:cului de fet,~ 

r cursul Sll1JerioT din locaLitate vOr pleca în ex 
l cursile Ia .g~lile lierc.ulanc . 

• 
- Cursuril'e deb ş.oo1ile· secundare din Arad 

· ' se va termina Mercur i 20 Iunie, după 'Canc vor 
• urm:a eXK1meneie de c<Ilpacitate J)Cntru cla-sele 4 

şi 8. 
• 

t Luni, soseşte. venind de~a Buzi,aş d, In5-
- :' pedor Oe~lcr:al I. GC'Or~cscu, pref(.~:tul judeţului. 

• 
- 'Eri a sosit În orasul n(lstru ofiterii sooalei 

~ de Răzhoi în excursie tactică. V:or rilimâne in 

t 

Arad trei zile. 
• 

__ Pr(lfrsorii din kritoriik Rhpite (Illn nn 
cnno~c limha româna. jstOl"ia şi geografia tnrii 
vor fi snTl11işi Ulmi (\xamen :Între 15 şi 31 August 
la (,111j. C'hilşiniln şi Cf'l"nilnti. 

1. Pentrll învătători examemll :::.e '1il da la 
limha romârnil. j"tmje, w'ngl"afif' .,;,i 'Chp.pt, (~()lIst.i
tlltioTI'ill (r1 111îă rm a TIlmle1c de el. IV. pri ma I'n). 

2. Profc.sori,i 1'E'{'lln(larÎ YOI" ..-1,a r-X:1IHInne Ile 
~' ,!!NlţTa[;". i~torir, Ihort (,0l1sti,j'1l,ţiona1, Id,rrlpt 'fi!rl

'I11inishativ şi jf'toria ht c!'·?'!tu rei l"om:lllC. ,după 
,; ~ mallllalc](' d{' ('la",:! TV. gj'nm:lZia 1ă. . 

Cei enzuţi l.a ill:'N;t·e eX'mmene l,i0r(1 rlrf1Jît1l1 
<le: a ma,j ~i profl'rori. 

l~ 

* ;t. - Se aduce Ia cunos'tintă oelor intef(;.Si3ti că 
În urma unui ordin ari Mi~listcrului ltlstructhmii 
din Bucl1rcşti. în el. r. şcoalei nOl'lllale de în\'ă
tiitoam Ap,d - şc.o:aTacll ln:'i:lseiiîi se 111al,acÎ-
ffiTtdcblt clc;\~ ah~oh'C'nte a 6 cl:1se primare şi 
care arc împlinit vârst1J 'de 12 ani pf\J1ă la 1 Scp
femvrie. 

r: - Cu începere deHa 15 IunÎ<C. 'toate numirile, 
transfcrarilc şi· înaint~lrile de fUJlctionari se ;1 

Il! vor feace cOnfMm disŢ)ozjţilmiior cll'prinsc în 11Dul 

n 
~I < •. 

a 
n 

Il 

e 

statut al functionaril-ar. 
In cursul lunci AUg'll'st vor Începe ~ă functi\\' 

nez(; pe lângă fic.clare· minister cr,imisiuni,le prevă
zute de Matot pentru reO'rganjzarcJa ser:vk:ii1or. , 

- Dn\l Ev'a O'ui.lml născută Vădîrescu: sora 
ilustrei scriitoare Elena Văcare-scu, va Jsosl în 
zileile aPr~piate în oraşul nostru intentionând să 
ÎnfIinteze în Arad Un ~erc al "Anulclor". 

• 
- Jn~1pectorbtul corcetăşcsc 'din Arad a f.ost 

.e' 'invitat la solemnitalle.a. luării leg-:îmântului de 
11 ctttrc -cercetasi i djm Timişoara. Legământllil se va 
a (u ~~e ~ă tre ~. ~()n efld.l1 (Evă n escu insp ectlo mI ţi-
~: ltuuu"u! ccr('C'asesc 'al Elanatl1]u.i. ' 
t In ahsonţa dllli oolonel I. Simhoteanu inspec
'a- torn:l ,ţj1111tului .. Cri şuri1O'r", dnii c~pitan- Flore~<!lI 
ii şi d~ S. L. J~pra:vnic vor merge în numele tinutu
). lui. iar d. profes,o[ C .. Mariea comanda'I1tul de 
1;1' I;'j<;nturi'c 011 o delero~tje de cercetasi din pa,rtea 
J,! Co.hor1ei Arad. 

• 

CI 

'II 

Aka,demiaR'0mână 'În ş,edinta-i plenară 
fi pri:mit d.m]i'ltia lui Jadk Eljas pe Iân~ă conditiu
uilo "fixate în 'testament. 

• • 
1

,1 
- Conl;rtN1Il getlierJI al A~ociatiei McdiciTl)r 

(~'dilt tară va uvc-a loc in Cernău,',j la 8 Iulie a. c. .. 
z, - Din Snfkl !;e anlmtă că nOIPI ~uvern bul

gar la hotărît in ziua. de JOj, 14, ca în CaJZ când 
a'St~ml:01iîsikY nU se va prezenta in feliTh"'1l de 

trei z!lc, oric-are cetăte-an e liber să-I 'Ucidă ori
tinde !..I8r afk!. 

I~ 

:i 

• 
. - Pc !'Strazile oraşelor din Bulgaria s'au li

I).~t J'):(~bHcatitllli .ofiiCjale în care se publică în fac
&11111-1 tillaie fntografiiie Obscen0 !Ca si scris.orile 
de ,~rag-ostc dsite la nerchezitiunea dlui Sbm
hOlils.kv ,dim Snfia şi din care rezultă că fostul 
,!?reşedinte de consiliu, ridica ~a inahe si~uatilllli 
tn Stat, numind chiar miniştri. pe sotii alrJla-ntelor 

~-sale. I 

Publica.rea acestor rotografii a făcut mare 
senzatie în Bu}ga:tia. 

-
• 

"TRiBuNA ARADULUI" 

~ O dclc~atic compusă din mai mulţi mem
brii ai IJartidu\ui liberal I\')i~,alall fost Joi si \'1-
neri ta Bucureşti, Îi1l interel.."; politic. 

• 
- Ex.pozitia de desomn Si lucru de mână 13. 

şCOala din Mid~laoa-rwuă. 

'" 
D('. 1YÎIl!fl/'r. Rrumlt.,;,ite de :pâm'~turi metrul 39 

Lei cu 25% mai ieft.ine, bucnria meunelor - la 
pră'vălia lJ. POJloviciu. Dn1e,'ardlll }{€'.gelc Ferdi-
11lallld r. (Horos-iloni tkr) gara Pct:lgoria. 

• 
x RADU URSU primul frizer si b'arb~cr ro

mân din .Arad anunţă onoratul public, ·că şi-a ri\!
novat frllm{)S >ate]~"~ru}" J1rovazându-1 cu laoorta
mente moderne 'şi igienice. Ro:a~ă pretiosul spri
jin al vechei clientcle. Pentru OJlorata noastră 
prenUme ~<;in~llrul atelier de tuns ritual al părului 
si a bl.lTbc i• 

Rli1llâni 1 SpriHniti pc meser~aşii f{Jmâni! 

'" 
x nF V ÂNlARE: un motor cu bcnzrnă "sta

bil" 6 H. P. HuJ. l~cgcle Ferdinand No. 5. Arad. 

• 
x AVIZ, "Banca Centrat~f' ,pentru industrie 

şi o'mcrt s. a., sucursa,}a Arad, aduce \13. cuno
ştint,a onor. puhlic. dl pc.ntru sezonul de varii NU 
VA TINE CA5~WI~[A Dl:5Cl-llsA IN ()l(f:LE Dl: 
DUPA MASĂ; astfel orc'!c de primire VOr fi 
p:II1ă la J1~VOCaTC, dela 8--...U (I d. a.) în zilele 
de lucru, il3r in zi dc sarhiitoarc şi Dumineci1e, 
închis toatfl Zil1~. 

" 
x SJi nu vă nimrcitt moblliarul cu stârpirea 

stelnitjlor, cl cl1r~direa lor s'o faceti prin LOVAS 
firmă pe.ntru curiltirea loctlinteloT. Primqte co
menzi şi din provincr.~. Str. Oituz nr. 111. (Illcs-u. 
30 a.) 

• . 
x p~ Tr.I\ASA CAfFNEU":Y ORAşENeSTI în 

fic:care seară c;întă mllzfca condusă do renumitul 
Zo'ltan Dl1dus Ki'trc)si. - In~hcţată. cafea, mâl1dri 
reci. ~ 5ervid'u prompt. - Proprietarii români 
roa~ă ~mr:jinul publicului românesc. _ 

• 
~ O nouă $.('cţie Il i.dt·otc/'apeufică. T~a hiiil€ 

al't.ezÎlC'ne Simay ,s'a înfiinţ.a<t o nOl1ă sectie hidro
te t'apen t.i-C'.ă , oa;re se va da folosimţ.eim,u,Tchli pu
blic la 12 Mlli a. c. 

Cnra fie )lăi a.('.{\ido~arb(moJti",e, ,(le sulfa.t ~ 
8s.r('. 

Hai'a e eh't"C'hi"ă pent.ru domni diml:neata la 
6 ?i jumătate pîma la arta 1, i,tll" pewtru daJTt1€ dda 
()!"t'Jc 2-6. 

•• Ma-' • (V ...... IMlA .,a.-. _~ 
o mare set bare populară În Pa 'cul 

O 
, . 

raşu,UI. 

Sflcietalca de J.cclur[t si aiutorare a meca!1i
ciJor CKmdudttori detocOOnotive si automotoare 
CfR. din Ara.d, Ya .Jra11 ja în 'Parcul o>râsu1ui in 
ziua d.e 17 Iunie a. c. o mare serbare populară 
Uf1mată de dap.lS. Serbarea. vtati araniată sub pa
lrnllaj,u~ dior iM!. Oet. PCiPP, diireclor re~i{l11al; 
ing. Emil Dima, subdireciO'r;dr, Ioan Rohu, pri
maru:l oraşului; dr. Trai!J,n Pă'S>-2Iutiu, direUor11l 
aklierelo'1" CfI<. le,ca"'.:; ing-. k}~':1 Stajţju .. şeful 
servidului de tractiune si ing. I{o1l1ul R.i'mhas, 
$eiul amlx:lor 'd-cpouri CFR. din Arad. 

Publiolli '~1 fi distrlat in tot timpul scrhăr~j 
de aUil11ira,hila muzi-că a Reg. 1 Doli şi diferi'e 
cllrprize SoC y.c,r Întâ;l'ni Îll ttot locul. Tnmh01ă, în
cercare ,de jYllfcre, ruletă, Iicjt:3tie a,meri,can ă , 
u,zină .~I'eCtrÎ(:G proprie cu tramvai cle::tric, băta\! 
c,u flori şi confetii· bufet ':;:11 g;u,stărj al1e!"€', băuturi, 
etc '. Il 'tl1i',,::. nlmic nu v"a Ift:J1si celor cari 90rC-~-c o 
zi de petre::ere frumoasă. 

Preţul. ,<le întrarc 5 l::i de p~rsoană. pentnl 
stu~·cnţi si militari 3 lei. COMITETUL. 
_ ..... m.rN; dca ___ $ 4 .... $\1.· ......... 

Teatrul de vară. 
_ Repertoriul săptămâni!.-

1>lBll?\ECĂ: :Mwt.i',neru - :iSaibia. miraC1u
bn~}t:', ,.Floarea de mll('eş». - Soana: ,,}'fâ11zul 
şa,rg" (\11 {loncu,rsul J1ui Iuliu Baries. 

LFXI: "Eu ,~mnt ;măt.nşa" (\fiitu.şa lui Chnr
ley), cu ,{',rm,r:llinsul ,dlui Bela TDlm;pa. 

~r.ARTT: .. Harhiernl ,diltl Sc\,ilIa" cu con
('.m"ul -dnei El,if"abetaSamKI()r, 

$ 

Pag. !'1 

1IEHCTHl: .. (}l'pkhell·', ('omodie~ repr("l.ml-
taţii' nnmai pe,ntm rudulti. .. 

.TOI: Concertul cântlLTcţilor dela Ope1"ll din 
BUflapeRt.a: I~lIliha Hi1'SChi, OSC'>3.r I<ftlma:nn ~i 
Paul Flei~her. 

VINERI: "Lakme" cu C(mcunsuJ cl<nffl El'i-
~abet,a RandoI. • 

SAJI BAT A: "Evr('li'a" cu ccm~lm\lll d-nBi 
Emilia Hi,Mchi şi' a 1(11ui Of'!Car Kâlmân. 

r)rJll~ECĂ: "Ovreiul (al"(.'llrlI3.Ş". 
• 

Azi, Oum.ncr..::ă VE avea loc .la Tt'.:rtrul de 
Vttr~1 un admirabil m-atineu cu bosmuri· In vede
rea a~~estlli matineu artistii teatrului ara<lan au 
fi,cut rrrcri Drcg[ltiti si cu toată siguranta stdi
dUj,'tc!'c artistilor "'''lr fi rc<;plătjte de l'>ucces Il 1 
dTJdt. DlliC,le l':n'ma Giimori, L011Ci Valll!lai, Mar
ga·reta Azai, (=~Iara Kiiri. Iul"an<l Meini şi dnii 
E~nestin l),HV:lS, Ăcs şi Ki)vâri îşi dau t{)ate ~i
lintc,:t j)cn'ru a al'.gur'a rew5ita de,n-'ină a mati-
1;i.:111ui. Programul matill'.!uILli. (Partea 1.): 1. An
drei K,,!,'a:1 "'I;U:le lin I~;:"l<,m. 2 .. 5nbia miraclllna~ 
sfi" b'a~rn 1l1tr'un ar.:t. d:ourl tatbburi, de r()~if Se
rcnVj. 3. Basm :4. Cla'ra Kîiri dans-ează . .5. Deda
!natie. 6. Bos,m. (Pa:rtc'a II.): 7. "Floarea de ma
cies" basm Într'un act. Idouă tablouri. de Andrci 
Kuhan. 8. M~l~dalenaHJl,iszi d:lllSCaZ<1. 9. AnJr<'i 
Kuban spune un lXlsm, In Vederea acestui mati
neu, ulis1racti;v nU lIumai ,f'elltru copii, ci si pell
tru adulti. /Se urată un m:lre interes In cursui 
n'r,r:CZCll UI rli h;,.smolur vOr aVl'a lee productii el c 
d.::nslir i fermedtl~ar>c. Bilete se 'fJ>ot retine Dumi
!1ec[l d'rnÎntnt::l la c:l."j'cria TCJtrullli de iarnă şI 
ut,pă nns,l la Teatrlll de vară. 

Uzinele Comunalei Arad. 
, După ce ·d. 'prefect a aProbat urcarea Pn<::tli

rilnr unitare de ap[l Si g;'\z dela 1 Martie, pre
Clml si în urrr·.adecfziilr;r ',;:oT1'iiliului, referitor h 
.:.au(iunde s>tah',:i'e dllPC~ masur~tt-ori; astfel pEi
tirC(l a('(~J~·tora este neconditionat oh1iga'toaI1e. 

Dircqiul:ca llzindor 'c(,lllllnalc cu IiCl!:!,ct 
c(ln~:ut[t, că r,ubliclIJ COnSUlTIltor este in res'antă 
foarte mare cu pJ{tţik; sifiÎTldcă :veniturile ast
fel primite nu Sl1nt dcajpl!s pentru at.::cmerirca 
chcJ!uplilor, l~liH;le în',lrzlate tulbură 'activitatea 
norm,c1:1 a uzirÎ'cilor. ncacc;~ d're~ţilln~a uzinclor 
roa~[L jmb}:cul, ca faoturile ipe :cari le Va trimite 
din nou, cu Începerea din s~lptitmân,a viitoare, în 
intere~~ll propriu, f:!:caresă 10 piltltească, căci în 
C~IZ con'rar dirt:cti~ll1da Va fi silită, C;t să poată 
să asi~llre functionarea uzin~lor si 'PC mn.i de
parte, preC11m Si pe.litru sllme!ie ncccsar:e acestqr 
lu::riiri să se ia cele Illai ~rave mii,suri S~'a'nl1me 
COtJIf(}Tm pnr(~grtaflll\li 42 Si 49 a sta:tutelor de or
dine pentru CallR1îzare s~ .apa duct, precum şi pa
r:;gr:lfut!ii 1;) din. statutul desnre cons. gazului. 
~alC\tl!ri cu s:sjnrea trimi'crei pe mai dcp:artea 
!l:Iz;t~!'lli şi 2pej dela aCt'.~l n1Dment pf\:cum si 1m
IJllI1CrOa ordon~ir~!{lr de a Îr,,::assa aceme sume 
îrrcstanţă prin executie judic\ară. 

.... Ih 1IIti"~4"" .-." ........ ' ... 
Licitatiune. 

Sescoahc la. licitatie vo:psirt''a iabHermlui 
Imdu1ui No. 1 de f,'.e ~i(1Se,(Ua nat,onala 0[lJ.df;i
M2re--·T~misf)af1~~Baziaş între. km. 137~B8 din • 
judetul Arad. V8-"~;an·~tl: de .pe deviz Je~te aprD
xjrr.atjv de le: 92.434a ". 

,ţ..icitatillnw se V'a ţinea l-a .dite<::tiu11cea ge'l1e
r:t1ă de l~dllri şi ş'Clsele sI la prefec'ura jud~tllllli 
Arad. în ,z'~;a de 18 Iunie 1923 ora 11 a. m. Dnii 
concurenti pot lUa informa,ţiUlli pontru oonditii, 
tleb mr. Generală de lloduri si ~~se1e şi J<lela 
prciec:~urll iud. Ar'ad. Supra-oferle nu se Dr;mC-9':. 
• SfIIIItI _.nresr ,e. II .. .. , .. t ..... 

Convocare. 
DoamneI,e pre;;;idente ale S()ciletătiloT ro

mâno din loc, sunt În:vitaJe - tn 'mod special -
să bincvoialScă a ltl'a parte .la consfătuirea ce se 
\'a tine i'n 20 Iunie a. c· în sa·lta mică a primăriei, 
În vc-dNea scrbflri]or populare ce ,se VOr aranja 
în 23 si 24 Iunie a· C" în P.a'rcu~ Emin/cscu 'Şi Pa
lat:u1l Cultural, din pJ1rk'la comitetului <le j,nitra
ti\'ii pcn'tru r,id~~af'/l monumentuluÎ Avrllm 
TanclI. 

Arac!, l,a J.4 luni.e 1923. 
Primar: Dt. ROBU. 

---~-----------_..--- .. 

Rf'.(Jrr.cl(}l(' rt$p01~il: IOAN DIYl'l'RIU. 
Gene-urat: ,;fIOHIN. 
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I 
TELEGRAME! j No. 560-1923. 

In curând soseşte In (icesl oraş I 
Gra!ld 'Circus BELIi. 
~1EJ1O I Cea mai elegantă intreprindere 
~ Mobilă. Atracţiuni 8de Primul 

rang cu reputaţie Universală. lE 
Publicaţi uni. 

€~drean Jacob - domiciliat in Şidiht -
8 pierdut biletul de vitâ în timp necunoscut, 
elibaat de primăria Ş clău sHb Nr.417 1920, 
despre UD armăsar Dt.gru de 5 ani, pic. drept 
post. Diotenog. 

IS 
6ircul Bela posedă cei mai 
frumosi cai dresati în libertate 
şi în altă şcoală. Cei mai buni 

10 €Iovni şi Augusti, călăreti, că-
19 Jărete, acrobati, săltători. equi
lE) libitisti, antipodisti, gladiateri 

Se anultază. 
OI Chişineu, la 29 Mai 1923. 

G! I Prfmpretor. 

~ ••••••• • •••• •• •••••••••••••• 8 ••••••• 

Gi-
~ şi alte numere Iloi ne-mai vă-
~ zute. Lumina electrica pro-
J9 prie.:: Musiea proprie. :: In-
lE) stalatie Americană. m Faceti stropirea viilor 
N, 8. Circul dimineata soseşte şi seara 
jeaca. Un afis speCial vă anunta locul şi 
prima reprezentaţie. Directeur: G, BEU. 

fo contra Quidium- ul ui, [lllmai 
cu praf orig.nal de PUCIOasă 

• =: "PaJermo f'orisfella" :: 
'9" Kigr.-ul] 1'50 Lei. PIatră vânătă 

de calitate garantată 98-99 ti/o' 

t'on.n .... u ••• aCJl!l DU~ilriula lin~ast~siu 
Arhitecr alexandru Graf arad, Hule,. Regeie ferdinand r. No. h. 

IIntreprenor intreprinde totfelul de 
constructii noi şi repăd de căşi şi 
dependinte, apaducte, canalizări etc. 
:: cu preturi modeste :: 

Ira.d, Sir. laan CalYin 12. 

_JI1S~>!~~~~~~ 
• i %' 

Idresa telegrafica: TEXTILIRID. 
Telefoa 758. :: Telefon 758. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Industria de Ulei din Arad : • • i S. P. D. :: 5 
5 ·.rad, Bul. Regele Ferdinand 1. Ir. 22. : 
: Fabrlca~ şi A.rtlwle noastre: Ulei- : 
• uri l'egetale? ulehld minerale, turte • 
: de uJeln, petrol, lustru (flrnls), : 
• lonte, unsoare de trăsui, beBZln • 
• • i Specialitatea noastră: ULEIU PENTRU : 
::: PODElE. - Iiil pentru geamuri. ::: 
• • • Tlle,rall •••• Telefon 135 • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.................................... 
I S. A, Forestiera din loma~ i 

, j Irad, Bul. Regele Ferdinand No. (22) 4. I 
i ('eli. mal mlU'e intreprllltIere l(lf('5- J 

tilln\ din R3IJtăn!n, atât lt>mne esente ~ ud, cât şl 6l'10nte moI. Ferestraie 
'l' ~~ (:u abllri in C'a.lasi·Fereslr{ul. Sntu- i 
f JUlI.re-.Feres1rău şi }(oJllol'od·Cohallll. i 
: Exploalări de păd~ri i~ ţoale regiunile i i :: Transllvan,el. :: : 
.............................. &fte •••• tt 

Var! •• •• Hai la Var! 
€e] mai renumit var, fn fn
treaagă tara: de calitate pri
mă, se capătă numai la' :: . 

"Caba" proprietari de vamiti, Agrişr 
TelefoR IIr. 5. feleloR IIr. 5. 

2 

A-S antreprenor. Executii t: 
:~ totfelul de clădiri noi, :., 
:: transformări şi repa-:: 
: raturi.·;: ~regăt~şte ~: 
... planun ŞI deVIze ;., 

Ira~ St;. E. C;I~:tBirt~~O ';000) I 
ea 'RiS- s:ar • 

••••••• a •••••••••••••••••••••••••••• 
• • : Fabrica de Impletilurl $1 Iri- : 
: cOlage dIn ara d S, 1. : 
: CAl'ITAL SOCIA.I.: 1&,000.000 J,el.. : 

• • • Luc1'ează in cele mat moderne culori toaie arU- • 
• eol!:'le de trlcot.j~ Ila: Artleole de sport din lânA • 
: şi mahtsi, ArUcole de fantallit, Cra-vate, Ciorapi, : 
.:: Broboade ,1 v/\teUDA de primă eaHtate. ;;. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yărăria din Yata de jos 
1ivrează var pentrn re vânzare şi 
clădit, numai în cant.ităti mari. Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

WILHELM B. KLEIfi 
exp!oator de pădure, Arad. ti 

" Talefon 3:22. 

Cetiţ-i şi 1"ăs[Jtîm1iţi ~(ai'u l "TIlIB U:NA 
ARAD D LUI 1" 

-- , 

RomâniI'! :: Subprefectul Judpţului Arad. -Ne. ·R138 -1923. 

~ CONCURS._ 

Noi, SUbprtfectul judetu1ui Arad, scrien 
concurs oeotru acordarea alor trti burse de 
caft 3000 Lei anual, pentru intretinerea In in. 
stitutul ~Regina Elisabeta făsiHoare" din EI. 
cureşti, SOCJeta te pentru încurajarea şi desvol. 
tarea culturel sub inalta ocrotire şi direcţi, 
une a Majestăţii Saie Regina Marta. 

PenttU a..:ordarea 8cestor· ştipendii VOI 
putea competa numai fice de tărănl din jude. 
ţul Arad, trt buin 1 să aibe 4 clase primare $ 
vârsta de cel putin 14 It.ni. 

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

dească că petenta e romanca, fată de tăran 
are o purtare morală corespunzătoare .. 

2. Atestat medical despre starea sanitari 
. a petentei. 

3. Cotificat de vaccinare. 
4. Estras de bi)tez. 
5. Certificat despre starea materială I 

părintilor. i 

6. Ttstimoniul de pe clasa IV. primar! 
prin care să se dovedească Bbsolvarea·alor 
patru clase primare. . 

7. Dec1araţia părintilor sau sustinătorilOI 
acesteia, prin (are se deobIigă de a-şI prove. 
dea lata cu lingtria patului, Ungeria corpo
rală şi fmbrăcămintea care consta din urmă· 
toarele: 

vălit. 

1. o saltea de paie, 
2. o plapomă sau cuveItură pentru în· 

3. o perin~, 
4. două cerşafuri de pat, 
5. dou:t cerşafuri de plapomă, 
6. trt i fete de perină, 

(toaiă !illgena patului va ii aIbA. nu: 
stambă culoraU) 

7. trei cămesi, 
8. trei părechi pantaloni, 
9. patru părechi ciorapi,··~- ~.~ ... 

10. şase batistf'. .' 
11. trei servete de masă, 
12. trei prosoape, . 
13. două tulpane albe pentru bucătăfie,. 
14. un şorţ albă cu mAneci pentru bu

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

formă, 
16. două rochite (de ori ce fel) 
17. un sac pentru rufe murdare? 
18. o părech~ de ghete. 
19. o pt:rie de ghete. 
20. o pene de ghinti, 
21. doi piepteni (uou des şi unu rar) , 
22. un tacâm compleet (lingură, furculltă. 

cutit, lioguntă), 
23. o ca nil, ) 
24. un castron ) toate trei de fier 
25. o farfurie ) '. 

ni se vor rnainta nouă pană la data de 10: 
Iulie 1923. 

Cursul se tBcepe to 1 Sept,muie 1923 ,1 
va du,.a timp de • aai. _ _; 

Pentru cuno8şterta SCOPUlUI acesteI SQ-[ 
cietăti Vă comunicăm următoar le :. t 

Societatea Ţasătoarea creiată de defuncta 
Regina EHsabeta, are scopul de 8 desvolta 
industria casnică la sate. In acest institut fice 
de săteni fnvată : filatura boranjieţului, efes:· 
terea vierm:lor de mătasă, ţesutUl ştofelor ~l 
scoartelor româneşti. €.ursul durează timp de 
4 ani dânduse eIevelor instructiuni teoretice 
şi practice. , 

Absolventelor amintitu1ui -curs Ii~se ·li~ 
bereazâ diplomă sau certificat, care le dă 
dreptul de Măestre pentru comunele rurale şi 
urbane, asemenea li-se mai dă şi câte o sumă 
de bani prov~nită din produsul muncii lor, ca~ 
întorcându-se la eăminele lor să-şi pOdtA des·, 
chide un atelier, fiind libere 8 lucra pe comp· 
tul lor propriu, sau tiind în legătură cu so·· 
cietatea care le va putea da comenzi de 
efectuat. 

Subprefect: Or. GERMJHf. ' 

= 

A 
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