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ABONAMENTUL: • • Pu un an 

Piil jum. an 

ra 3 luni 

Lunar . 

300 lei 

160 Lei 

85 Lei 

30 Lei rl una ra U UI 
RE DA eTI A ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

str. Românubi l'a 

Jnserţiunile se primesc 

la administraţie şi la 

Agen:Wo d., ;:"'Jbl;citai~, • 
Tf.'LEFJN No, 750. 

Funcţionarii. 
1n "fâl'~jt ,după multe .lupt~ ~ifI"ă(lntllltări, -

fll11t"ţionăr:i'TIll',a 'Ilill "llljha ~tllt,u.llli rumrl1}{):'i(', 

parc ('il va 'a!\'oa 'pTagom"tt il('a~,a not'~llati di, ~t,atll
tllJl, !p,Clltnll '('Hre atilt. de Ibmvi şi ('Il ltmlte ~all'ri

'fi('ii !tIt llllpt.at - Plltl'lWfIluntlll li llIlI1t în IChSClU
li tlllU pc ZilN! do eri proQt'tul a.l~~ăt'11it. .1'0 t'ătl'e 
gll:V(WIl şi până la apariţia <lODSt.Q]' l'ililldul'i H(', 

poate ('a el să fie şivobat, 

re-
~ 1lIl'tallt, un 111 d hl tre 'sn('i(?o~eJlt? 0111'0 nu ,~n n t 1lll!m:1I1 

Il j o I~n i t' i l>"'( te ~ i 1() i,,,,hîi nld ii a ]Hog']'C>' l~llI i So(' ia 1. 
So pmt te I('ă "tjaf:u.t li 1 lCat'e 1fK' {li Plell tii şa nu fi e. 
i(h~al ;ţ;Ii îi ~~I'Odmll pc 'H~'{li,l '(',a I'i îlat,ak'ă, Întl'o 

~Ill~e;<tita Îlltre:cga ()Ipoziţi~ ~i nil lI11tol'izHIt. Ill1tl 1;111 

cm'intf,jOl' t~inoom ,,;,i c!.o"i tntPI'(\';allf\ <lI :\. !ol'gm, 

Dar >(~l ~te nn îllt'Oput ~';li '1\11 ('"te îng'wrlnit. 
Tll 1l<C'ţ ÎOIli'i.1' illll ii să-l ,prinlll::1a;;'('l'i ~'Il ~llt "onti'lIIen l l 

tloeât 18k'ekl ,wl sati~fllK'ti{'i d~mli,ne, Fiinidieii lllu.di-
fir>.iÎriultpl',iOl1r<'şi wlăDgiri 'noui i-se ;pnt,{.:l!('€ :;;i 
(111~ \[i,'e, plLis in 'wp!i:etare, in C11I1Blll \'romi i 
t'('!l fi cXPOe'I'j1Illontat. 

n in "W(~st 'pl'iJ cj -, flfi,eia n( i i plI:hli<('iyor t'I'e
:hlli"ă-şj d.·a ",dilllllilt Id,(' N'I('.:!I('(\ lpnt. ,~i ! 1'C'bll(, ,.:ă 

în<;0mnc lin ,::.wi('!mt(' at:lIl1l"j (('~Jl'(l "lInt hinp 
g',miza.ti şi lrllptă (:"m.; tii ('11 t .. , Ei Y<ll' i~b;LIMl i, 
et!lJl ;\11 l'{'ţjlurt.<t:\'iehri.a In {'Ia·zld de fata. 

Şi ,rJn Sjl~lll' ('ă ei o 1m'01'ită, 

01'·· I 

:;Iu:JK'itol'i ha<l'lti,t>u, !phni :de l'iI,lH1a.ro cu îll~'ll

,~il'i do :->lIfkt 'şi iniună, !'11]'(' şi 'J)J'('\ioa:-:.o <m~n t'lllllt 

10 'ilyeau doal' y(x'hii Of\Hli:;>i ,ai Id<ltol'ii din 'l'otatca 

lHJllIj'llii .. , Hom<1 hltiniLol', - fnne\i()ll~l]'ii ,nn:;;t,!'i 

Zif-l r if'ldependent 

:'-lI11t ]JiJ.astrii {'lui ~n<::tin tomelia ~ta\.ltlllj, l\.('('ri

LH1iti jin"uiie,!!l'llt şi nepllltilnlrtlll'W 1na la j'ntrG('.pl't(? 

Hi(· i LII h,I,Tl,dw 1'11 i i'Il t:t ~1"Il1;l,ti on;! 1. l1,j.· i 'llU >-1!}('II.'.Urlal!l

tul ~'(»."Illldp()lit, lin 100t'II1'j şi pri:lfjtJ.!'i oc În~"limllă 

('jn,st.jre, ei lipso.~, Eiill\d!('~\ '1II~~dofl$t.i, RH Imulţu

'IlHN' eu bi ronl Rf'tclor s( ... ~i şi ll'U ('ă~IIărlltdc' ~m(\i 
O;l.,o,e ",im~)le. 11-'.0 ,;~diÎlpo"tM' fa!mÎljjle lin'. Dar 
1lI11n('a .lIlolJll'O le 'pl;~'(', J Il ore maJ,inah~ .deja ,şi În 

t~II'zi i ()r:e d-e ""al'ă tl'~~i't.lld 'pe:'llub fe]'~t,rol'(' <'<1-
t.e l:mll i b in m zit reşt i I.tUIlI ill U î Il ă lIm t 1'11 şi Iia IllJIa,'(ă 

~\arY1lI plo('u,t, în h;1rtii .. , Slimt (~iln;.:titi ,1It;li 'nj'(~ .. nl~ 

de t,/lute, Fill'l'm'>l\ dintro 'ei L'I:<t() un erou: ·Cu ~e

f lI]':1 C' pehll11 i Î1w.in ttC I(h~j.a, 'PJ'Oqll'j t(), (>:11 hainele 
Îl! mllti:m1't şi (;:\1 g;'ln:dul'Î ;cUc miYA'rii, (~1I "-'<Iri ,'iaţ;a 

lut' I~",i(, .i'll ('<mtill'lIă ,(!i"enire, ('i '''llnt totu,;, 0:\,III('n1 

(lari ,an Iprj'\'ÎI'C,l ~i~llrl1, pă,rrnnzăt'):1w ,;,i :fll[~:~hi"il 

:ji IP~Il1il !in lil,dî\l1'CÎti illratiî "mt'lJetu1 integr.n, 

<)a.lJlellii aJ('o;:.tia, merită fără Înld<>i'ală, :'Oii li-,.:{' 
a~ji!Ill'(, Ipr:,n lege 1l.0I'II11eilo ,;,i jl'11flptlll'~h, lor în 

.fll:lH'ţi lune, 

1'11\ flllWtio1NII' 'CI'lIl'C t;i-a(lat <) \'F,q,ă întreagă 

\'l!.:,ga :;<i ])llt,yi, tin('1'pţf',!i >'l'ifk,t J'i"ilpite în hîtl'
tii,l,o Oifje;lal,e, d(\~jgur di Itl'(\ ~1n1pt'111 la n~olpod, "i 
l'a :\'iito111111 al"igul'l:t prin loge ('~!rc îl .f~;Jr'{' 'jll'lllllli)

\'jld şi :ii prif'găt~t(\ n hă,tl'ânete trăită în ,t,i,hnă. 

La 1'i'I~Hl111 ~"l' ,i'ull{·\i"lltar,ii "li nll nitl.' {'ă an 
Cll'lhl'iadt' ,a "CI ÎIH'HldIia IH'I'fpi'1 illillail';:!'injlf' ,a

\~o,;t'l1 i !':t~t11't: lIll ,nmlllwi în Imod lTIeoani,e, .ci RH

flotnll întrf'g, Fii'ml1,'ă ~t·;l't1l'tul ('$t(' Întâinl {K~ ".1;1 

î'lllLI'ătj'ţlU ,flllWţ,iOll'al'ii pnhlit't .1e toate 0atngori

ile şi din 1~lltl'eagH t~lI'ă, El \1;L fiş.:[ fnnlrtÎoll<1l'ii 
îl1":I~i f'J'(1huo i'A·l fol(~,('al!';('ă în a r1:l'''n'ni 11ll 1111-

tomif' ,şi a,('t.il,'mj.iJ~>I(' d-e u;llif!'(~are ,11Piplillll. 

Şi '('l1ml - al('OOl~â fn'l1!\"ţiullă!'jnl!c '\1:I:rnm ,a-

$ .A ... f) JC 

('('0.1>';'[ ri"r(ă ur.glwi!('ă ,;.e Impune {'il. "'li !"c a~lIllJ

kze "om:pll\d: ,,;,i fl!ll~·ti(marii l'(·.g-illl·uliui m\g'lll'l''i,(~ 

- -I'ă'llla-:i lWÎ l'a nui - /;'i fllujbaşi i l.mui 1'f'g'1l1l 

bU3I'CS\' - .de dillJ'l.Jlo, f)in /1 ('('Ii'lt(' ,rll"ll:l c'"HOgol'ji 

YlI t rohll j ,.:ii ~e forllH'ze ;LKlm'H,rala tagrllă il»luj
h:~~il(jl': 'itl,dop'('IH1(,Ill\i, ai ~tatul.lli 'ţi! pe!111'11 rw
t i lBl-e, (t, l',) 

• uno Ud. $( q • .." .. 
Artiştii Teatrului National din Cluj 

în turneu de propaganda. 
R (' fln'zen/fI! i i le dÎ il 11 :;:i 12 c. la . [m,d, 

Dll~}tl cum s'a al1untat în CO]o311c!e a~cstui 

:oLH, Dircctiul1c:! Teatn:lui Nationa] din Cluj, or
~allize;JZ;1 Ull fmmas turneu eLe prnp.lgaud;Î In 
J1rÎILill:t·lele ... rase uin Ardeal. 

In zilele de 11 şi 12 Iunie a, c, "Dr avea loc 
dOU:l rc~}rl'iZ~nlt:IW, În oraşul Ilostru, in Teatrul 
OrtlşCllc~C, 

Se vor jllC:t: "Extcmporaltll", comedie 

Îli 3 act.,c de SturTn, lw:diz;ată de p, Gusti si "Oh! 
n [1 r b aţi j", cdmodic în 3 a.c:e, tradILs,( de !ia
r] I <~1l1 b Lecca. 

fnCC,l)utll] la orole 9 scara, Bilete de \',lllZarC 

la Lihr:tda Dic'cc Z:Ull'ă' si în scar~l' repp: J:l:ata riî- . 
1(,]' ~ la caSS{I. 

- J.<i, ,',i(Ull/Jăfii nrrle 3 d. rt, .1md()llil/ Ro
liI iÎml 1'(/ line () ijedin(ă sot('f/lml Si/I) Jil'pzidcn(in 
prinn:jJ('l11 i m{j,~f(,}l ilo/', nÎ /Iii ilHi I'P{P '/Iust I'U fll'/)

ZI/I()/' Vi/II/it ,',lIi!OI'('!I/l1I işi '/'([ rosI; eli,"cursul de 
1'N'(}lţil' la ('I/}'(' ['(1 râs]!lImle ill !)/,of. G, ])oq!1I1H

j)I/Îret. 
_\"1)/11 flfl/rl('micirUI ('il ['01,71/' ,1('S!ll'e ,.1.ifpl"lIn-

1'11 1 'Ojl/l,1ru'it', 

&L..-&-..-," ,2_ .n .• ".n. ___ . 

Gheorghe Coşbuc. ll'.av.cle lE'g'('IHlei, vitregia ,~01,tij 1'11 făl'~mi~at. i"ll,h nw\il~)J' li hlt't !;'l lla 1101 I('.a ŞI lJl alte' pihl,:: lite-
I di\'cl's{' ~tă,pi't,nil'i St.l"f'illP, t,,'t atilte';1 p;"II'(, p,~ Nlt,m·a. 

- Discurs de receptie rostit de dl Octavian )' '.piept III hlLe:!rc i-'au oprit 1'(,:"pil'a(ia libNă, yea- S',a ~i-" ('·11 i<.hllpt <,uyânt, e:ila ÎIWif.'l'lltlli orÎ-
Goga în şedinta "Academiei Române" la rnri {l~al'âlldl1l. Granit(·](\ i~lfipte în îtlwhietu- l'ărpj lIlj,:;<căJ'j .(le libertate () o 110E'zie, - la ince-

30 M i 1923 I rilH aN"RDUi org'lani,~n ain ('(~rilii]'ie, au Id1ll'ut. e.a 'II 11'1. u 1 't'utUl'Ol' hi,I'11Î11(el{}r HunÎ 'ale }'{'w,!wli'I'ă,ri-
a . - I 'nio;ute Tlini<I'lle în carne ~i al\! f{~t mai pl'illl:l~j,di(1aM:' .10]' lllationale, un 'lIw're tl'jlllluI literar. E un pl'O-

ZileJK1 IJ)(J ,('.are loe trăi\lll llstăzi 'S1.lllt pline (le ea o'riec booJă vrem(>]ni~'ă, 'fiindcă au 8tilnjeniof. fllll(} adevăr în această . .a.xi<lduli (>llrontă, Lit:l'rll-
enlOtiÎ, Subt ochii noştri, de câţiva ani se tese istoria ,î'lljWI'lllaniC'll tă el'€'şt~r(>a lllmi trup ,'i.gll ro~, A.m 't,ura a f(lŞ.t fot.c!eHmm o energie Pl'(\'('111'~)a 1"0, oÎ1t 

~- !b(1;blllului, ,,,n'~(\ni'l1l(lpl'[Jlpităl'ile 'E'i ,dc fi.e.rnre cl.ipii t.răit perioade t.lJllhul'Î de .wp~Jare,~u.b 'loviturile ci'tIl11111d el s'alla{hmat m~i Întni ';Oi an ('Cl'llt. ell-
ea olpIHcl'o nfl('U'TIO~\('ută 111('ă, 'Sl1,nt. genollatii 'jlTi- lor 31' ii put,ut ll!;'or i'li i'11t~l'\'ie st.lÎngere.a nna- Yânt. put{\,l'jlp 1,a1lc.nt-c ,mle ~lll~l(i pol Hl'l', illldj."âmd' 
vilJogjat.e ÎIl'vi"llţa tlltllll'OI' r.p(~p(m1'(·lol',d,Nwa le stră, TOf,leallna ,ÎIlIi'ă, C"ll l'ezi;.:tonţla Îm1:Îrjit,ă îl TlI'in pnhportiil>E' lo!' -raZa (l.e Înt·Î·nd,('I'(> fi mal'lJ'l-
este dat 'sa ~lI'illlleH,~'ă M:1I(h,le 11l1<)1' îl1'lkl,u Il:p:i a- 'Sihn ătăţi lor ]'olmst,e. 'nJl;lR'ol~', l'()qlUllleţ't.i ilIe Jll'dn- In!' vii totir€'. I Il ai('n~t. olt i,p Il im:ln Il! i UOI1Wl' a 
clliInuliCl'i ,d(\oCl1f'l'gji If'i În 1:H'iiJ"lf fCJ'ieil'e {111.,,'c- t,indeni au păstrat şi în {'elc mai orop>lite zile, lnminl<1t inaink.a l\'t:h(~nei lui Pericle, ~1'H'i'a lui 
I'ăt.oare se l'fu'ip]ă'too(~ 'w~alrll,'i 'intregi (le 'llllllill~- 'illl'tin1l"tll1 ,;jg\l!,l' H.I mH~i Îllrllid.il"i .ol'gani~'{', l~qli- lklllt.C ,,'a l'i,rli'cat 11',1 'nil ':-lt:îltp ,(le f.>{' Înatlllea 
ciune, Noi '''untem (J illls<'lmmwa g('ll!l'rati,p, ~){\ <1,11'0 ,t.Mea ~le '!"Iuflett, nj~'a menti'IlIu.t a~"t;fe<l .făl'ii ştirbire s-tl':l.hH'jrei 111i LOI'{\llZO rl-c:\f'111i!eit:'. orizl-,ntnl'ile 
,oof:t,jnu,l 1RJ[·(l"t.11i 11ellIn 11ldiirllit-o {'U mi'tIlile {llmâll- dE'-4,lhmgllJ '\ll'iomii, nit l,a nil IHle ,c'u laidâlW'i'mi nemill'g-iniw ale 'lUI Shakf>;;peare "bll .a'\'an~at ('n-
(lolli!, fiiciill>fl-o ~~ă va.dăÎmplrnÎr'ea gând1l11li lHlit. lIl:lI'i, yifol'de llU hătllt v,tIm'il", dpl,;t 'i'11![l11:1Ifată "ii "8I'irilp lf'olonilnl1<' alo Englit(']'(·j şi 'ac'(tf{~1. ul'ilflDlIld 
în ;mferint'e dr-o 'Illie.(lraui,,, '!lI! l'iltat r,llc]t'<'1C' og-lin/rl.a IHI' îll ah-ia de jn~ ÎIl>'ă 11 orilndnia.1ă ,eOil';:,l;e!1lLtii, nn ,e>;te 1I1l1H1lai " înt.i!.lt]-

Cnit.at'oanaţi"ll':11:1 Id,c ,a~tăzi (:~tc îlH>"l'I:n1af)'('la llnd,a ':1 ['nlma" li'lIlfX,rle şi P11l'ă, Trehu,i'll, 'PE' lâng-iÎ plare eiÎ HOlllîl1liLll Il.ni/il, Sir(~, l-eî.:llij ]'{·,g'i!'{Il'l .~)lu-
ullei Oj>cre de straduinţi necurmate, Ea a venit ca o Im'Ha,~tă fl'iiţiet.at,c il 'pat'l1l'ii pnpu.lal',e, j1'{,bnia I~i lui 111iltiolla.l SIl:h I'!COptTll,l ),Iajf,,;jătei Y":1~1I'P, 111l 

rezultanHt a frăll1ântărilor oe eri, ca o cOJ\secilltă IOj(iC:l. ""lll7-tiil1t~l Hllitătii ,de :a\"'pir~tii, {'l'f'Zltl {:arc ~1l11l1- ,,'Il putut îllj(l{~)lini ,lk'l'ât (lllTlH j('(~ g:lll~d111 l'<Hni't-
a nuni tjll'O('O'; nOl'nll'ai Idt' t.'"olu(inn.e, 11'11 ltltitlll!il- ,2.'(' ~(!'nrll1t Ilin ,.llIlOrt,iI1f' şi-l ,fOI't::fi('ă, t'l'ilmhi(:l !lt',of' ,,,'11 shi'itllt In m':I1l!lIri lillfl'i!.!'U1~:lt('" 1.1I:q';( ~'e 
(~onl intr'" ShUl('jllnJ:JtiÎ ;;imhniC', Tnl('llt'111 '(tin :1 fl'l'Blooată 11l1011jt:'i .. il l'iI:"'~'"l{',!"'\('ii p!l('rgijlp ~i ~il pO('7.i~1 ('11 l'n].ntik~ f'i ot;-'['ne it ~ă'\-fil1,:,il l(~gd'l11'l. 
dinli ('lIH.lJi'11al1e 1:(,ntinn:Î ''';.'el ,dC<"fll,jll": ,;we;j''1tn ~tI'ă- ]0 în:;<ir'I1{' il! lini'l'dB biltaf>, tnlbn,ia Q "int.<'zil a dall.111-n,,> 11l.I'-O peLl'lp i!:{mi\11 llli Ţ':l!tlill(··"cn .. j df' 
1Iu('.itOHt'{' ishihlOii til1'zip oC ÎlltulI{\('at şi tl'j"t. Xpa· ""lilLll'itî1tii militant:e, 1111 [(;1(']'11t'111'('I;1 (''''''az (',ne aha p':lgini;Jt. nOlwrit;J<11'C ,dD ·lui GlIc,ul'!.!.-L,: C.,~. 
!Hul 'Ilo,;tl'llşi·a ră,-wllrmpill1at in ('u'I'''111 yt'('lllii Hl'de ,pC' l"lllllle \'{''''lina tllt'11!,OI1a I'ă lin \'ili!e din hu{'. -
('xj~knta, pOlpr(oţul 1I110r jPI",f{, ~i IÎ!]{',wd:ll'i mari. prejllr 1!1:jlt~l :'Of' tine ind!. .-\.-oe"t fllljtlillirt<,,'l1h5 ,\I'iJ...,tlllJ 1 10". tl'l] 1 Î11 'W("i;.t ::lm,,,'illtll i,<1",,\I' ,11 
Jll'nil <:('!III'Îa proaspiită dp lÎ1WI'l't(,_înrullunată ue :\in' l'.;[1'(\ bcţ\u f0rtelec-reatoal'e ale tnturvr (~pr.i- lll'<îlllului a !l'ilit pri'ntl"Ull ))'''l)or ele t:lln;, 

• FZII~ ___ ",_~---"-,,-,,,_~ __ , ___ ... ~ ...... ~, _____ - ~. ,- L_"-"<. ,,~ • ~ ..... ~~_~ ..,...~ ·-- ... __ '-.-_..-..._...-.... ·:~ .... c -<_ 

Cu ocazia S V B"· • F··" C S Il Il d ::z:::!u~ . UC., .lflISSlr· .11 fb . O. '. il. Ara· 
'!!...P.u~_~n vânza.re dela. 1 Iunie tna.ri cantităţi de EponJu:r1 marchizeturi, f"ulanuri paruunale n1a.rochinuri şi 

diferite alte e.rticole precutn şi incă.lţ.drnlnte cu preţuri Îoarte reduse. 
... M' __ - _ _.....-...~-_. 

P;..,eţ1..1.1 unui exeJ:llplaJP 1 Leu, 50 ban~_ 
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Despre şcoală. 
.. Adevărat:! renastc .... e a ullui 

popor Începe cu tinerimea sa; 

adevăratadecadcl1tu tot de acolo 

il1cepe,". 

'(5, M"etiEDINTO, 

Adevarl1l color cuprinse în acest ,;mott<>" nu 
P03.tc ii plliS de nimeni la înd'OiaIă. Intrucât şcoala 
este usa culturii şi a educa tiune i, ar trebui COll
dusă asa fel Încat săcontribue h mod puternh.: 
:!a ren.asterea pc:jporu!,ui şi la OQemba terea dcca-
dcntii. ' 

Imprcjiur(trile, pri11 ('ar~ tara noa~tră a dcv,e
nit m.are, unjc:uă Si putcrnÎ(:(l, 'sunt atât de În
semnate si de hotărîtoare pentru existcnta noa
~tra na t[.0n a l[l' şi 'pen tril 'viitortul nnstru, incat 
Dricare român cu dar de neam este dator să se 
fJcupe CLl to-t 'dinadi l1sUI! de importanta problemă, 
elim am purea pregiitÎ tinerimea noastră pelltru 
marca l~ptă ce o asteaptă 'în viitOLŞi cum am 
pLltea desvolta constilllta mO l1ală şi natională 
În toate păturtle puporului 'române.siC. 

COf1sWnta morală si cea lllatională nt~mai în
<:etul cu încetul ~e pot 'd esvol ta , fiind turnate oa
recum pÎcMură cu picătură in inim.a tiner1mei 
din cea 'mai fragedă vârst{l. 

"Trebuinte!e sufletesti nu ~r; creiază, ci se 
f()n'r11eaz~I", SPUn\! marcl.e om de stat şi neasemă
natul profesor d· N, Ior,g'a, Cllltura, evident că 
este 'o trebuinhl sufletească, care ia fiintă şi se 
ue!'voaltă numai si Ilumai prin şcoal{l, Şi pentru 
formarea san desvoltarea ,~i ne trebuesc oal11elli, 
care sa intc l e<l'S1:ă adevăratul r()st a.1 şco3\ei şi al 
viitoru lui neaiTI1Llui nostru, 

In adevăr se ohservă un foarte mare progres 
În Cl:ttura noastr~l. Cu o sută de alli Î,n urmeÎ. e
rJ.rri Ull po])Or: de al1al~abcti; cărturarii se puteau 
1111 m{m~ pc deg'crc. Dacă i"t(}ri,'\ n0'astră r O-

lll;\I":dSC[l n'ar avea lnrcg-i,s'ratc aWtc.a zgudllir i 

cî.tc [e-<tm ,wut în ,trecutul nostru, cu atâtea nă-
y;!liri de barhari, CLl atâte'J stfmâniri străine. cu 
<tt~h.'a ncyoi.,,; tladt În c1J1l1tllul pmgrcsului am fi 
pornit-\) Odl.t:l CLt J::,illcarc1c apusene Si am fi 
mcrfl sj'm111rl1l1 PC acelaş drum pc 'Ci:lre au mers 
ele. evident că alm fi 'unu'l din ce\<:: mai dvilizate 
j)ornare din lume! 'AsHtzi - Cu triate pjedecile 
illtftml,Pinate - avem "avantii n:Jştr i - unii ridi
cati din inima pO'TJo.rului de JCI:; -ICU care ne mân
drim şi care contribue la înaintarea stiintei ~i -

v dlim?îi::,i~'l f<tfi~1â ni l"i~M "tl'~in.c '(';al'e~şi 'pni:'€l:'\B iNl. 

t,i'll t li ~k,.fi i,n ta rea l1f:llk4l'il,nc-R smpnSll'nci (l!e",
lf{)('ri mdool('~, nomul'i îJ1l{:l(!lnn~at1e. Chtila {'!rYll
'rlnlCat~~arc llfHl.ll n;h50rhit-o olomentele tclom.i'l1!alnte., 
bi~rî("!l1 ,a trmjit în llImhl'fi f'1lIh '})CI's?K'ntii rl1i~i
n()a~. B("Oalm nu np~a îrnrărtă • ..,.it ('.\1 billAfar<'enle 
ei. Nu 'ŢlIC-Ia ră'mml;; ,d.ri('ilt ti'il'a11l111 mh al g-li<,i. ['.('
.. ilt11Î t, d~ regimul .• A pr"batelnr şi COJlljpjlatelol'" 
1"<\1Ibt pri nr·ipii Tl'an~i:j,y'an ilt'ii, iflIeeastă .. Imi:wra 
ple-h~ crmtl'ibll,emi" !'Azletită lprin i!'Iatele ,de Imllnte 
~i d~ cn.mpie ~i ,de\'('niHi mai t.ârziu un re7A'l'\'o
l'Îu,(1e fort.e risj'l)it.e, ('ftn(l,de .dragnl T>('IlitlQ€l Idi,n 
Rnrgul'dela Viiena, <,ând ,de niîzl1i~ntele ro<',ente'al1e 
i'mp~ria I i!)llTll"Il1U i 'lm!!nr~. J ntl"O 'Vl,~rrm ci'tnl<l 
«'{>Je .tonă :prÎ n]('i p:a toe !dllll Af(:m e! ('n t-ot 'OOrt.egi,lul 
rele ,mizerii al Yl'lsn,l'itiltii t,Ul'lf'("Şti. ai\'('Inn totl1iŞ f.) 

rpahll'a condnd'itm1'1'c .oe et.at şi .un i'mpnl'S ,de lCÎ
'Vilizlltie 1()1'O'IH'i-e,i-TI Al'cleal, români~mll1 11.u 
tl':;';1ll (1 ('(>nt. în eaill"lll llmei .,i,e-ţi p,atl'iarehml(\, A
rOfl;ţtă izola!'!' Il iohH,g-imei nORl8t'l··e 'Însă, YC!lI:"Ul'i 

dc-,arnndnl, ,s'a prfYfiioC'nt într'o ~tatl() nf'lpătT'llInlf'.ă 
a 3'Ţlărării natÎ()nale, Oropsitii plug-ari I~i C'i.oba:ni 
s'alll retrranşat în 'Pădiftiri:la lor, şi () mie .de .ani, 
pă,;;;trn;ndu"Şi rlat.imele . .cint~elle. iYl1lpen<\tjţiille, tor
~fl,nd firele <loc argint ,a1e legenJdm din ~trăhnni 
ln,fiOTând1tl .. M !de tainele nllturei ,o8ire-Î îniăişu1'3 
,în mrej€'le llnn1 'fetlmedHol'p-a'ntrelsm, ei an trte
~ll'I, neat.ins elin g''€'ll'el1atie Îm, g'€ncraţie lpatri<mor 
niUil su.n('tIP.~ 1'Il)(J(Mic al rasei. In 'alf'{'st .chirp '11'9-

l1erÎt,atpoa sortii fI'a. tlianl"oJOl'matîn lSurpremnl noO
stru S'lcut.. con.sel'yân,rlll<R{' -O purit.ate ilf' '~ân,g(> În
tactă în toat<l :nuanţele ei 'Şi păzită 'de nenjllmsll-

, 1'11.e 'r>rik'ul"lIi oontHl<'t ,,,.tr~i·n, ca un te71allT \aIC«pcrit 
'r18 rliÎ11e.Vjf(11'"ul nenlii în Al-deHl .a ti'e'<"nt 31St

f(,f. (' . .'1 toate flll~ttrnile, băt~\ll!a e\lllmile. frâJ1lgâ1~d 
\'1'E'St~10 (oopar0ilor, "O,lf lă,5.c;'[n.dlwmi.';IC'late. şi în ,oe
!plina lnrpo(loOfI'hii fjl'ir0lol<> (18 iarĂlH. 

;", '(Va urma), 

pTRIBUNA ARADULUI" 

prouesu!ui univeT~L AstăZi avem institutii el! 
cue se mânurcsc si popoan"21e ve-chi În cultură. 
De unde a;rn rf1t"iirit'? Nu din lJeamul nostru • 
nrc, Cu o sutfl deanî Îl1 umnă e~a cu totul s'răin 
de cultura si civilizatia de care se b1lCUrat1 a
tunci ŢJoj)oareJe ~tPlHsellc? Ace5ti ~Qvallti si a-cc'>te 
tnstiltutii de maN 'valoare dau dovezi că avem 
dreptuil să r!l':! m.lndrjlffi şi fatrt de 110i si fată de 
coJc'!'alte natii, ' 

Pcpon~l nos~ru, Îrl În1regimea lui are ap-
titudini către p~ogre...<;; trebue însă ajut.:lt 'şi sus
tinnt în !}rOgresuI siî,u. In aoest ,$lCf1IP aoda, drora 
IccHe Încreuinţatrl conducerea destincliOT accstei 
tări, trebue să urm~ln~ască CU torttti dragostea şi 
Cu d~pli!lJi scriozit1te mersltl dC'SJVoltării noastre 
în a..:tuala 'fnrtmatilll1e a suf.le'ului rOlmAnes.'C .. , 

Si OareCl!,m inima ponnru.1ui este formată din 
m:assa generală a tărănimei, de sigur că "cei ce 
au mult ,de h~ptat Îill formarea culhtrei şi 'civili
zatiei pOPorului, sun,t preotii şi învătătorii, Întru
cât ;ei fac Începutul; un pf\Overh po,p'ular zioe: 
"Inceputul îi an'0V'oe, urma vine dela sine", 

Mai ,ales acum când trăim În vremuri atât de 
critice, "ind importa'nta cducativă a sentjlmelltu
lui religios si a sen'timen i ul,ui nationalI au de,că: 
Ztl t Întru Cât:V3, pre,otii si învăţătorii ar trebui Sel 

aibă VOinţă de fer în activitatCia ]'or, Întâmpinată 
de fo'ane Inul-li':! si mari obstaoole, Se ştie că din 
scnti1mentlll religiHs porneslc apoi constiinta da
toriei, ~npunerea dtre le~ij sentilmcnttll! de do:m
nitate, f{]rtt oare nu ne putem închipui nici pa
trio',ism a'deV[lrat, nici iubire de neam. 

Şcoala. întO'omai ca biserj'-=a si ca armata, 
ar tr,o:bui condusil i,n toate ;:tm:inuntele ci aşa fel 
înc,11' Srl rea oameni disdplinati, ordonati, cxacti. 
;constiinci-osi Si ÎntotdC:lUn3 pr'cncupati de intere
sele ţ{lrii si de dicmnioatca ,natlonală. 

Ce fO'los Însă :Că de multe ori ac-este senti
mente 611lnfln sterile, !L[}sittc de rezultate ~atis
fridltoarc şi nu ne duc ~a ni<'i O tintil bine dcfiniHi 
Câl.{t vreme tll1mfm1 pmccdcuri nClpotrivîte cu im
pl"cjurări+c în c,are se află azi p:Jp'Orul român! 

Deci, ar trebui mai mult zol din partea preo
mor Si Înv[ltătorilor, 'mai multăpregătiT\e, mai 
seriDasă îndrumare. dacă Vrem să aiungem i
dealul. 

Pentru atingerea SCOPU!.lli, idealuilli, trehue 
progătit sufletull si inima fiecărui incljv,d, pcnirU 
oa să poată primi sflimânta binelui, frumosului şi 
adovilmlui morJi1. Iar ş'wal:a noastr~ când se 
a,dfC!seazr~ la suflete nep,rc~Mite, seamăni\ în 
pti.mânt t'I<:oulth~a,t. Mai Înainte de a artLl1'23 S~l
mâinii:! ,în sl'~!etllil t(lneritmei, aCCJ1 sl1f~et trebue 
prl}g-{ltît si our{ltit ca o,g:orul de buruieni, de toate 
relele pornirei Si deprinderii, ferit de toate În
râuririle primcjdi-oase jntregei societăti si trebue 
indmmat ~\pre a putea ,primi oeeace este bun. 

Dacă tinerii p'dmesc aidevărata instructiune 
şi edu'Cat:lr;, intrati mâine, po~mâne În şoo.a'la pu
H!i'Că, vor deveni oameni de can81~ter şj cctrtteni 
de sine stătători; ei vor întelege că iubirea de 
neam si pl"{}'gresut tărei n.u se manifest.ă prin 
vorbe de-sarte, ci. prin a-şi împlini cum se cade 
datoria, fil'~care în CCpCll,l acti!Vităţej ~11e indivi
duale, c(:a.ce ar însemna o renastere indj,vi,dual ă . 
Jar acc.a5ltă remastere a poporullnli nostru e cu pu
tinţă Immai când ~oa:la va fi l,a inăl1tinne:a ei, 
c[ld, bună fiind, ne va d:1,preoti buni. eN'laviosi si 
in<truiti, profesori dClmnl de Îllalta lor mi.si!lf1e, 
ofiteri şi 9011d!:lti bhle indmmati şi ÎlIsufletiti pCll

t1'u ~păran<:,a dCllllljtătei nea!1l1Ullli, ma~istr-ati in
tOgri, functionari cOllştienti de dl3,toria lor, pre
cum şi buni cetă~ni. 

Aruncând o priiVire generală asuPra itltregu
lui ,Învătământ din tjln1jpmile adua.le, .a1m a.vut de 
Spt~S cele astemute pe ha1'!ie până acum; ,Îmi re
zerv dretniul a...,mi exprima si câteva consta'tlri 
~Sl!iPr,a Înrâtlriri~()r şcoallei, fo+o.aseJe locuitorilor 
ele pe urma ~c:oallej şi felul de adivitate al înyă
tătorLlor, ' NICOLAE OOLEA· 

• '..... It'. 
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Telegrame. ' 
J). N. 1 UI'.rJ(I (1 hofi'i1,ît ~~ă revină ((supra demisi r1' 

sale. 

lWC1CHH;lTl,! >1~pă "Neattl1ull R~J<mâllo."iC" 
.d. X. Inl1g'a este hota,!,ît Isă nei\'imă a/Slllpr.a {}'OIllisi
!llnei ~l''''alc ,d,Pl!;li {l Il i \'(,l1Si'f1;I,te, -dlllpălt~~ .stl1!d€nţii au 
hotiî't'ît ba reila l'<Cg'IlJJat ('.t\l1,.mrile. 

lYfJlli tnl'Jmin'i 'onoruri (Ii Academiei Române. 

BeeUIU,:,şTL - Tn IŞe'dilllţla Ide el'i Il Aca
,d'('lIll,t'i Hmlltl1w. ,dinii I't,inlllmini,,,t,l~ll 1. 'Brătia'nu 
c';'li g'(\!1eralii A'\''C'reHI'u işi Pr\e.~an, 'au ,f{,~t 1ll,leşi 
"ill ell\lh l' i (ll\Vl'atri. 

'Se rouie.<:fă a!pf!(>'l'pf! ppiBfopilor TJ'if('{mu ŞI 
DUJllf/ .. 

BGCFREf3TL - ZiUl'1l'l ,,'Dimineata" le~te 
iUl'fnl1ll1111t, di ~.f. Sinl!,Q ~it",i'l1Kl 'iu>:'>lllfi;eienHi 'pl'e
gătjrca aK''<lirl.Ctlllik>ă a Tloui!ol' E'lpiw'\qpi Trit€'anll ,-;.i 
J)Ullll fl, Y il 1('.(H1e gU"',C1"llU h1 i ;;ii ,a Il Il 1 ('1.'0 'HK'(t">t(lllll-c
geri. 

,[)ou( F. H/'(lfifl/lu \t'fI, 7h'('ffl lrl PariR. 
m:CTHEf3TL - ::\finil"tl'nl ,de IfillHluţe -rlllill;J. 

\C, BI'ătimlll 'nl Iplo<'fl. 'Jlf'~t'o o('il'hwa zil.c la lP'~lni~, 
nl1~le \'a u.mllatl·at'[lti·\'p inl ,dw"tÎ'ill]('.a h01l1l\'ilor 
(lio tc,,;nH I;oi în fI\!t() illnll>0l1·tan l(i t'hp,,1'iÎn ni '8{,On.O" 

'11l11(\e, 

(!l/(',~filln(,(l Basf/.ml,iei În "'('(lmPI'rI il'(II/('r'zri, 

P:\H.Ii~. - }ntr'IlHi:l (tlin ,,,prlilltr,k~ ,·iit.o;1.l'f' 
('aIllH)I·;t ft'Wlli" ('.ză ':a 1]q1l1 În :(k-,,,hHt('r~'. jlI'i)C{·tnil 'clo 
lcge}plat i \' lla p(~'unm~t~l'('a'llm i roi Ba:ilrl1fl1hicl, 

1 )('''111 i II ti rea f rrdfl f i ~'elor ~u, ţi 01/:(17 isi O-II],'n'esffU! r. 

Bl"C'l'RE~Tr. - CllllKl'\lK1('!'(':a Pm'tildnnnl !la .. 

l,i"l1'al dă fi il·l'1t':';!!Oli;~'ă. ,df"'illljnti,r{) ~" .. ,onu1-u'i l'(lkl
ti \' ].a 'Pl'pf i l1~plpt,r:llil t i \,(' ,(lp fllZioll'l.rD întrp <1-

('.('"~t !partid '~i pa,L'tj~llll 'il!u·i ,gt~nel'lil,l AV81X'i'lml. 

81' {"I'I'(' o lIouli '('lHisiline de 11IOne .. Ză. 

1H7 (TH E~TT.- "Ald\~idrllr' TH1ibl ilră () ;;:,{'-rÎ'e 
do al' t i<',o 1 i I['"·e l'Îi 11'(1 ~IlIY'f'Il'llil1lll i "il ,f,,]ţ['ă ~ In ou ii e
ltl:""j'l1I1(' ;do 'lIl>Jnt.(l:î. ~p{1l·talj,-:,tii e['on('itllil~ti l~ilil'i 
t'l'awază ae{'a,~tiî {,h('~tilln,p ,i·n !["(}l'ol'lllf\li8 lIîlllm.itu.lrui 
ziar j"i ;mntjn',lzfI ,m'oan-etă i0C'l'l'1'C '('U ,miq.(>l'iile 'lOC' 
'["ari 1~ pl'i{'·ill.l)(1~t(1 m'l]"El<1 lip"ă de IllHm,e-.r1ă .mă.
l'nnfH. AI('(,il;J.'$j "'pel'j'H]i.,;,ti arată I(~ă idail.'.ă glll\'C'I"lllu<l 

nu ila gl"ahnil("(\ 'll1iÎ!'i'JIIl·j, ,în :C>l1Ti'nHl ,Tim ,iII\'f'Ja 1) 

criză €('ţ)lHlIIlli:pă care v·a ,a}llt'lli ÎntHol'iooa\lZl1l'{'l. 

J1eJ)/'('fudii ifrdjene ]le.lI/nl lIPflrh ifll}'ea. bonnrilol" 
de sfat. 

HOCTHEi:;TI. - Dnlpli îl\,fm'l1liat·iile llÎ-ull'ulni 
,. I ni]! t:a" Ila 011 i~l i'~ t N'fI1il ,tIe .f.i lll!llll'tl(j Ise ,difJ0U tJl {'hln
IS tiu n{\a I('Ull !'lI'llli(l iÎ rei 'ban 111' i lor ide ~to(\ t, Ifteoarae.e 
eN,ditorii it,a1iC'nÎ 'a~l Ij)J'.(wClnÎt:pe ,dlelbitoriiromâni 
că ,(hl('ă lalrE'o'Ştia ll1l: ~letl'rtă ",t"eme 'IHI-I.~i vor l"r('ign,la 
!datoriile, 'vol~",r€ll,!() guvernl\lJll1i it'aliam 'să oonrfi,~tJe 
to'ate \'HI>'o(~le ('(xmer,('i(111e l'omi1l1() cl1/ri ,\'01' îmtr.a ·În 

pO]~t,ll'l' i lre i:ttlLli('ln.e. . . .. ,.. ............ ..... • ţ, 
Crimă sau nenorocire 7 

Moartea misterioasă fi ulu!ti fl'/mei din Gai. -
In î'l11!Prejurari Cu totul lleobisnui-te a luat 

sfârşit· via~a wtiei hli Petr'u Fedlceanu. Sotii fe
rico:1nu loc.uiau llil wn3:cul! lor în hotarul oomunei 
Gai. Ei trăia'u o viia,tă linisti1ă dl'~ s.ăteni munci
turi. 

In ziua de 7 Iu.nie, dimin'eata pe la orele 5. i 

Pctt1U F eriiCeanu alVând af,aic-eri cu socnlll său 
.;are !o;::ueş.te în sat, ao DIoca't la a'Cest.a W:sându-şi 
sotia în D,at, d<Ol"'mind. Mare fu sU!1pri11'derea so
tului când la reÎ'ntoarccre, femea nu ha eşit în 
ca'f~, nici nU era- în C\1l<;ă - cum nici l,a strb;ătele 
lui nu a ră'~uns nimeni, sO'tul bănuind o nenoro~ 
r:irc a ÎniC€lPut să ° c.aute, După lungi cercetări, 
lngrozit el de!SICqp.eră pe sotia sa înecată )n I)l!-
tU'l din fiata caJsei. . 

Politia tiind scsjlla'tă făcându-se primele in
vestigaţjunj si dat fiind circutl1!stanţc-le, a ~arcstat 
pe sotuil victimei, care SiC g(lsestc retinut la po
litic. 

Crl autorul crimei ar fi Petru fericeanu nu 
~lI11t indldi CII at<\t mai muH cu cât s-otii după pă~ 
rcrc,a tl1turor trăi,ttu în pcriectă armonie şi bună 
îl1te!~Kcre. 

Nu IYaJ"l' eXC!'llS că viţtima singură şi-a pus 

" ' . : x .. 
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(.'.:lIP:I" Yktii. ca fiind sufcrindrt d·e epiLepsie· bo;}J;l 
('are În vremea din urrrnă s'a agravat Într',un mod 
Îl1griiitor. E probabil că nenOr()cita· femee Într'un 
acces subit al boalei, a ales aCC)astă ca~le tragjcfl 
6prc <li S€\>;('UPll de ehinnrile grooznil'nlei l)(yji. 

Parchetul de aUfel il: autorizat Înlllllmarca nC-

fedci!ci victime. REP. .. n ~J "l; • ... aa. ... " n ........ 

Dela C. F. R. 
Tncepând din ziua de 7 Iunie a. c. ora.rttl ser

vichlilui în biurourilc Directiei Regionale CFR. 
kJCa,le a f(JI:ot fixat nU'lTI!ai de di:mjneaţă şi anume 
d,~la orele 7--13, după amiază bjurourile răll1il
.nârl!d închise. In tiimpu~ liber de serviciu functio
narii cari VGr lucra Î11 biurouri. vor avea drei}tnl 
la ore sU'p;liJmentara- - maxim 45 ore - plata lor 
fiind socotită în primele lunare 'cuvenite. 

• 
Sunt()m informati că d. Octavian PO!)!) dircc

tOrt" l<cg-jona.Jelor efI<. Arad şi Timişoara, Ull
lJaGC va lua În primire rcg-ion:l\a Ttmişaar:a, unde 

, e plecat dl'.: dOlIU zi"c. îşi va tua c:mcediu de varrt. 
în 0:111'(' t\;,rnp clisa ,'a fi '~l1lh~titllit ,(]t' ~lli1l1 ing-ilH'J' 
[~mtl Dima. suibdirec'or regional. . . 

I 

D. N. C~)J1I';tantin;z~ctl şeful\- biqrolJi::ui MI ZI 
p!0cM l)(lltru o lună la bi'tile fC'lix, lucrărrle biu
rcullli fiind );il';\te în tot acest timp de c~!lr~ d. 
Slall,~a I~ornullls "l1b-~d de biurNI. 

* 
hl 'OUf<:t1" l,uTlcj 'viito~ue s.ecrc-cl,,: cit se vGr 

pune În cir.culatic noi trenuri aUlDtnot0are pe 
o n(1tla lillie Ar~,d~Oradia-JH,are. daU! fiind extra

ordinara ag:l()merati~ de Ipa,s:lQ:eri În 'Ode două 
trenuri zilnice. In a'cen tj.mp se $:1e1';\ cit VIl)' fi 
ter1millat.·~ lu,cr[lriile de Icg-ăbră telcfrmicc Î'ltre 

1- st1ţiunj. djllcare c.allz~i se rcsi,mte oart'ic:tre s'ân-
~- g-(dr: În mcrnl.1 sc)'viciiuluL 
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Tot in chestiunea pietei din 
Sânfana 

fll Nn. 2 al Zi,Hl1hli nosJrnam r;isPuJls cllviin
eios p,îrintcllli Z. Briidean despre intl'ntiullca C0 

• d·m avut dud a'In s.,,;rj.s arti;col'lll pub-Jilc<lt În "SfJli
<.hritatc.a" No. 28. 

Il rll~~i!m pe stimatul pf\ri·me să nu se supere 
d, scrkoare:a dsale nu a fost puhlicată în zjar 
p:ntru ,că nu cra s2ris În unele k'<~Llri. în limba
giUiI ullui rf\,Y'p u ilS. Zia'rul tlfJ,.",tru nu are mellirea 
.Je a face jlolemică ÎnfinWi p;:·ntru o chestiune 
careia, atltoritflti.le, au fost ruga',c srl-i dca o so
lutie. I. D. 

an $. A; JlWa. ... , 

Teatrul de vară. 
- Repertoriul alIpfămânil. -

SAMBATA: "Valsul fermecat". 

.. 

• DUM1Nf:CA (scara): "Ovreiul arândaş" cu BarIc! 
şi Gyozo. 

• 
-- Din c,auZa unei i·ndis.p.ozitii a artisfci M. 

HorVfÎth diroctill'nea teatrului se vede si:lit ca in 
locuii "Val-s.uluj fermecat". în oare numita artist~ 
'avea rolul pri'nci,pa,l, să dea pentru Sâmbătă sea
ra IDid'Ia "Veteranuf' in rohtri.le . prindpale cu 
dnji Barics Şi Gyozo. 

* 
- mn')Cţj,unea teatrului cu mari jertfe mat~

rkl,lc;t rC1vşjt să aducă pc disti'n~,aaT11:ist;t El. 
Sa1odor, dC'l'a Opera mag-hiară, carc va debuta in 
3 seri si anume: la 12 Iunie În .,Trwiaht", la 14 
Iunie În ,,Rig:01etto'' Şi la 16 Iunie in "Povestile 
lUi H(~ffnnann", Bilete pentru tn.alte trei se,d1e dă 
c1,<;: .pe 3iClllm oacSi,eria tmtrLIJlui. 

anv .Rşa .2; $' 

" Cinematografe. 
Apollo. 

l!A.CllIUL, o duma de eirc în 6 acte, în 
ziilele -de 1, 8, 9, 10 Iunie în Arpollo. Vi-aţ1a cir
Knl lui este o 'Viaţă ISpiOOială, .care sea:mănă întru 
~ât;va cu viata cunoseuţi'lorbohami artişt.i şi &crii
tori. 1ll"ă până când. aici rolul pri;rlJcipal î,l avea 
lHm~"Oi>a nOŢloritoare în mizerie zilniiCă şi pet.re
-oer-e, aici rO'I111 prÎm,eipa'l .H are rudeseori r'alCh ill'l , 
care 'Pl oouJCe e.x,cesele exageI"at.e -cu tralRediile, 
d rame1e acssiei , .. ieti zbUrli tl mate. CelebrUll re
gioor danez Alfred Und a ,primit ar.anj'area si
~nr, pi)nt.l'u\că a aflat-o idemnă de talentul său. 

I 

1 NFORMA ŢIUNI. 
b {1dl~at,i(' (lt.~ llI .. a~lr\llljl('.ilalli ~'nlll'pn-AA rliill 

~]nii 1'. Poni, :'1. ~uţ\l lşi OetaJ\'ian (lo~"(\ ,s'a 11!'C-
7JCnhit d!î rll X. Iorga $ii~l rOIl,g'<.' a rQ\'(llli $lllpna 

hotărll'ii fk .. alt> de a se retrage rIda ,-\ţ'<lilclII:ie. 

• 
- AlflăIll ('ii ,mi·ni~tel'll] iJ1'StJl'll<'tiu!lei a ;mmllit 

,pe d. Ţ;jllgell~r>iUl'an tu ,j'fW j7.01' ,ş<",l a l' 1l,1 j ll~letlll!ll i 
Ar111'd. ' ! l' 

• 
E.rrllIl(' /le! (' 1)(1/" i ('111 rll'(' 'n I,ic(' /17 • ,,lI () i.~(' 

l\' i.cofl/'if' rl i Il A m:li 11 ce fi Î II Z î 1/(( (lp 20 J 1111 i (' c. 
ora 8 dimineaţa. 

* 
- I.n ftlrltmil'alhilla "ta'ti'unt' ('limat·e!·j.('fl .1fo//('f{. 

.'-:(1. \'a .a'\'f'Ia ,10('. Ia în.'''C1pn itn.] Junc'j 1 lI,lip, () ,o,{'l' a 

.hare j'n fa'\'OIHnl zia.rnl11i "o"tru. Ţ,>;-i TOr da 1(3(>Il: 

<'UI'l'lll o filla<mă de ,a,rti;,ti ~i lit-er.alti. 

- nI Geo,ngian, j'DSlj)e'C'tor gen-el'al i'n -:\fitlfi"'te
l'ldlllllTI,(·ii, a",.-.sit in JO'l;a~itat(' l]1pntru :a taIC10 1()--

!hi:':m n i ta i n~pOt1,ie în ~(,l'\' j~'i i 1(1 fIWll!<lÎ'!l t.e de a('el 
:'1 ini~tel'. 

I ('n ;!('{'ar,:,ta (i(':l'zi'lllle ,(I.î.'n~ml \"a fa{\(l o yizită şÎ 

" 

la ~a'l.H'i,,\a A"t~'a ,rwnti'llv ,a ll1,rrmja, ysi.tna\ia 'JlIl1'lwj
te l'J 10 l' 'ctflwed 1 a (1. 'H,l l'a ro.r n'IYlIl ar t rec'C' p('f~ t,e 
l(l~Hlă mii. ,"1" \ ':1<: 

I • 

i - ~{'oah pl'illla,di {le "tat (lin c\n!lrl·nai 'nI'. fi 
!,r1f"!'ll'h {,ollirlll,t'c)'c'a 'rlll('i B.:l(lnnia Xig':I, 1Jll. Pl1tÎ,(~j . 
I \';l'fla în 10 1l1'ni,C' 11. 1(', Ol'a 4 p. ,m. ll'n .fe,-ti"lal in 
I Ca""a XatiollH,Iă {li-n 'llii;lţ,a Sf. Toan. f"U 1'f)m~\lI·;.nl 

ţ('l'iî,dinC'i (le .(',opii .d·!) "l!lb ~"~~lIdnll('01-e:l Iflrl?l; Yot\lrÎ'<l 
Hi;';,;1" în f,l'\'l)l'n! eel1{·rt;J!~jhH ('()h ... ~roi·,.e Xjcoatriî" 
ŞI fonr1 \Il n'i 1 <J",i f ~ r o]'rl'),'a 11. 

I Celebra podgol'i€ Cut~Hl'i a f(>.~t. hătntă f!p.,) 
! gl'indinll pntel'llii('ă. Se '80(iOttl7tiC 20 la l':\lti1 r]jiln 

l' ]'od It". ,('a 'P i'Cl'Klu t. 
• 

T>lJii N,l'vin J).1'ag<j/lll'l' :;\i Iftr. St. lk-J1(lC'chi, 
,pl'of,E'JBOri .a~I'\('<gati la GniYP1'l->it,a,t,ea [Iim l'ln,;, :nu 
fos.t, Îmaillt.aţ!i prof('l><c~l'i tit,tlhri l-a ca:t~(l.r(lle rcg

;pectiyc. 
* 

- ~i-~e mnmtă td,jn Tilll1i,şr1ana: Inl ll'l~ma l11wi 
\-i(~l(lnt ,'l(,hiimh Of' (,t1~\'int,(' .dj,ll ('anza mlC'i 'lll't!"tc 
iflf'kt va r Î'f·tr tl. "t Ilid f'll t 111 Il Il i ,",'11'; i t\;U' T1'H i"ll1 BI- 1-

;;.in .a, a,p.li'cM. o'p1lternÎ('ă jo,'itllI'ă d{' hJl"tulI t>n 1:'a
]1 11 1 i'«·.Ja.l'll 1 11 i Iţ::!ll a t i-e 'r i;"('ll f'I', :~~., I'C' d l'I['ii ('il H'\":l 
01'0 r!.o "Ib n('l' i n!tna ~nllJ' i.t î Il!'!]) i 11a,1. 

* 
- nlbpă (,ollst.atiit·j,le fiî(,lrtC' ].a rol11P1,,'iantii t;-i 

va,m'a d!i.n A mllrl. ,a,f~1!{'{'.ri].p "t :l.g-IlCil7..l1 ;4 i'ng'lll' 7.,"

h ii. Im,l Re 1lI~1 i umpo I't ii lel in C':ln:d î 11 ,("flllK 1. ' 

• 
- DWllIjn.ciCă, 10 Il~n.ic, "a 'a'\1€ta k;IC r~n sala 

1ll11I'O ,li 'i;l<'{',1
,lej medii "loilif VuL(lan" (Str. 1. Bră 

t~anl1.1 nr. 15) COl1:cxwtu.l elevi.lm !şi elemlar -d~nelor 
BFk('fi-SzahlY. Irmep,uhll IIla Grele 4 şi jUll1l. dll!pă 
ma:să. ' '~ . "t, . ,~,:.j ""I~";-l ~ - p_.J 11~.,J. •• ~m,tJ_,"'..J • 

La Stokihdlm s'a ţinut un c-om{res interna
tionari al w:g-ctarianr1or. ]n discursul inaul!:ural 
mi1iionarul Saxon (Suedia) a vorbit despre impor
t:;tnt.a mi~Î;lme>i cultuna~e .a vegetaria·nismului, De
ICl?;atul en~lez a spus că asociati unile vel?;ctacianiste 

engllcze din Londra numără peste 10 tniide mem
bri şi a-u Un restau]1altt instatat într'un ~plendiu 
p·a:lat· p!')!cgavul indian Iitai Da,iaI, purtând pita
resctlJ costum in.djlan, a vorbit despre r1aporh:1 
dintre senhmemtu] iubjI'\ei frăteşti şi dintre ve~e
tariani".ffi· Delcg-·",f,ul mag-hi,ar Bicserdy a vorbit 
d~pre progresele Ve!!etari'anismului În Um,:aria. 
Acesta spun;: că numai un tr.aiu cât m'ai simplu şi 
;mai na.tmzil v;a aJruce un viHor mai frumos şi mai 
ferioit, La congn:s au Dartkipat deleRiati din 19 
state. Viitoru·1 oon'gr€!s se va iine.a În Londra În 
luna lui August 192.3. 

• 
- "e;:ho de Pa'rls" anuntă că baronUiI Wn 

Steiner fOiStU] om de încredere al ex-împăratului 
Carol a,1 Austriei, a Fost arestat la Paris sub În
v il1uirea de a fi frauda,t pe liabsbun~j OU un sfert 
de mili'on de franci elvetieni. cu prilejul amane
tăritlor biiuteriilor Coro<ltnei la o firmă din Berna. 

• 

O/'f('lil/all/l ,,](('yÎIW Jfnrif/" .lirt !ooaJitwoo 
org~1illizoază !leIl'tr'U J)nlllli'r1'(:'~'îi 10 lumie om fj d. 
a. o mare 8{'1-l)a,t'(' 11:-1 Teatnd uriÎ!:';lPn~'l'Il' '!~ll \1'11 'Pl'o

g'l'·a:m ~VlllIPllS ,din enrur,i, jo('nJ'.i şi () Ipie!'il .d<e tell
tl'Il'. La 'S("r'ba,N'a 'atl'IE:jlll:'<t~\ '11';'1 'wl·rbL (lOIl1'lnl,;tîl 'Şi 
,muzi'~'a Hlilit.a.ră. 

- Se stie că Germania trVmiscs.e hl Bu:::u
resti o C'Clil1i,siune C2·re a tratat C:tl g.uvcrnul nostru 
în ve-dercta r'3'ffihur', ărci e:::hi;\;alcn'ului \1:\'lorei hâr 
tiei monetă Dtllisă prin Banca Generală. 

Dll'pft stla'brlirca suim el ce trebu,iq să nhlC 
rilmburseze, 2124.000.000 Ici aur. Ocrma'nia nU 
s'a rr'li dcv(~!at ci::! această dIestiunc. 

MÎ'tltstrul de finante ~'e \~a pre;v:-tla de d iSDO~ 
ziţiile legii pentru lichidarea. bunuri10r in.a-micc, 
spre a sili pe gertma'ni să ilie achite şi acea sumă. 

• 
- Sen.ajul ll'niversit,ar din Bucurc!i'tj, întru

nind'll-se Miercuri, scara. pentru a recomanda un 
pl'ofe~:)r titular ha aated!1a de Ist{)-ria Românilor, 
rămasă vr<\'c.antă prin mG~'rtea pT'of..'snrului Dimi
trie Onciuf, a recomandat în llt1-<ll1imioatc pe d. 
pro·fe",",or 1. Ur~'ll deta, Universi/Ja1ea din Clui. 

Un alt c2ndidat a~rejat de pp·,':sorii din Ru-
211reşti ar fi fost d· Lel)ădatu prck:'lr la Univer
sitatea din Cluj si membru al Al·,adl'il1ici RomJtlc. 

DSja a preferat j,nsă S~l r[umîe prof~sor la 
Clui. 

* 
Ştiri tHn }i ... +indelrs al1t~':lt(1 el opcra din 

PetrnR'pd a fr:st distrusă de inccl'diu ÎlI timpul 
r(',prezcI1U'tiei. flilc[lri·le ar fi ttjmid: Întreg- pa
I'atu!. iar d·intrc spcdatori ar fi 1lL:(.nernşjmor(i 

. şi răniti. Ştirea aceasta nu a fr:st Î112U confirmată 
ci in alte Sll rse. 

* 
__ o Cnmitct1l1 S(K;,~(~ltii Scriitorilor Români a 

pr0C'1n.n1a,t. c011f0r'.' statutelor, c';:( membri de 0-
nr~are pe mitrop~],litul dr· V""'ile Su:iu, mitropr}li
tu! dr. N. R"t;lan si opi~CC;Plll ·dr. Ro-man Cioro
~":lrill. hr G.1 memhri ;l;:Nvi a a l c" ne c11li[ lon Ma
rin S.8.c1·nye~:nu, Icn nC()rg'e~(,lI (Sihiu). SC'Ptimiu 
Pr:na. Al. Lllpeanu (fHan, Al, D. Teodorc~lt1u. fo
neI D. Terxhreanl!. Cezar Pe'res,:u. I. Stoican, 
Vtnlihî Re"u-Şirk'!t1u, Sc,1rht Strutc.anu s.j V. pa
Ilaite~>cu (H:rpesFcius), 

• 
nj·n TC'h{~l'aln (Agi'a) ,,('.anllln~ă ~'i1 {,ll (l('fl.zia 

nra.g:anulllti ,din Zill'a.f1fl 25 )f.ali, ~'l'1l fn~t ll\('itSe Îrt 
P.(m~i·a 'Pf1sto 4000 T)('I'S'ml!U{>. 

• 
x S5/ nu vă nimidţi mobiliarui cu s.târpirca 

stelniti!or, 'Ci cunltirca lor s'o faceti prin LOV AS 
f i f1mă pentru curăHrea loc-uj.ntBI'or. Primeşte co
menzi şi 'drn provin-cile. Str. Oituz nr. 11 L <Jllcs-u. 
30 a.) 

• 
In f li 711 i re rol!',gÎ fi lă. 1 nS('m:.ul '('IOn ven'ţ i.u:n'e'i <lilTl 

Iunie 1908, ,domnii oa·ri 'au ohtinutdilploma de 
îndtător la data de ma:i iSllS, !Sun.t Î'llvinaţ.i liH. În
tâlnire de 15 ani pe ziUa de 24 Iunie 1923, III 
galla fri.~tivă a Smninarul,ui din ATla-d. - Dr. 'Vic
iar E. Sabău. r~'lllllt.u.l Domeniirlor . 

• 
- Ciorapii de ne-nUlm~ moru:Iia 1 .. o SET A" ;u 

toate eu1()rile se capătl'i l'a fitmlR RelI şi Krell'L. 

* 
x PE TERASA CAfENcLEI ORĂSENeSTI în 

fiecare seară dntă muzi'ca COndu5ă de retmmitul 
Zoltan Dl1dt~s K6rfui. - [ng.hetată, cafea, mâncări 
roc:. - Servi<C/'u prompt. - Propridarii români 
roaR'ă spr'j'nttl rmlJlkuIui române3C. 

• $ -se .. ".2 $ 2 vet ....... 
Bursa. 

ZORiCtf. [)c'~l0hiderea. ~ Bcrlin 75, New-
York ,5,'55, L'Indr::t 2566, Pariis 3590, Milano 26, 
Pr,a;~a 1059. Bl~dapesta 975, Beluad 620, Varşo~ 
yi-] 100. Viena 78. 

BUCLJRf:ŞTI. -' klchi,dcre'a - ParU' 1265, 
Berlin 27.::'0, Lrmdn 908, New-YDrk 19f1, Mi:lallo 
900. t:l\'ctia 3525, Viena 29, Pr·a.g-a 590. Buda
)Jcs':a 425. 

VALUTE: N:1lPO!l'lOn 700. tml'oa 40, lcva IfiO, 
lir,a turcul~dt 110, Dfllndu~ Ct1R'k-:Z R90, fr::Jclil 
Îrall:':'CtZ 1.330, lina 890, dmhmf! 2~O, dinaml ?20, 
dC!'lrtJ.l 19,). maTc.a p:11ollc-ziî 45. cor, auskiac<'i 29, 
cur. un~ară 425, socol 5~(). 

----------_. --~._-- .. " 
Redactor responzabil: IOAN DIMITRIU. 

Cenzurat: NICliIN . 
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~~-...~,-, .. .:;:;:r:''''i.~~-i~1 
~ t:ursuri de vară ale . 
t~ prof. GUl.!JBERG, de 
{, limbi streine, pentru 
~ adtdti, îGcepători şi a 
~ a vamaţi ŞI pentru· 
f3 copIi dela 6 - 14 ani. _. 
~ Română franceZă'II.~., 
f.i engleză, gen~anăt s 
~ uşor, repede ~ ca-
r~ rect. Arad, Strada . 
ţj Emlne~cu No. 17, ~ U (fost 9). ~ 
t. fi 
~.:.~~~~-:",.~~~ 

Societatea pe act:i penfrn ExplMtaHa din 
Jurul AriduJui, Chişineu, Judetul Arad. 

Prospect de emisiune. 
ln b~za deciziunei Adunării Generale 

ordinare d1fi 15 Aprilie 1923, ~onsiliul Admi
nistrb tie 8 decis SPOI irea capitaluiui social 
delR 1,000_000 Lei la 2,000.000 Lei prin emi
terea 8 2000 8 ,~ti;mi la purtător in valoare 
nominală dt 500 Iti fiecare. 

Actiunile se atribuesc numai vechilor 
acţionîHi în proporţie de una acţiune uouă 
pentru fiecare actiune vechie şi se pot sub· 
subscrie până la 12 Iunie 1923. 

f;ursw de emisiune este de 500 Lei, care 
se va âchih integral cel mai tAlziu până la 
25 Iunie 1923. 

St bscrif riie se primesc la Cilssa So cie~ 
tătii din Chişîneu sau Banca Somânească 
Su;:;ursala Arad, unde se face şf plata. 

Acţiunile nwpta\e rămân la dispoziti
UlH:a ConsiliuLi de Administratie, caie va 
de decide asupra lor cum va crede ee cu· 
viÎop. 

A radt la 8 Iunie 1923. 
Consiliul de administratie. 

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

Serviciul ăe podurf şi şosele AJad. 

Noi 802/l-1923. 

Pubticr1ţiune de lieitaţie. 
Se ~co!lte la lkitaţiune repararea canto. 

nului dublu depe şo:;· JUdeţilnă Micălacă
Hâlmagiu km. 15-17 din ju~l. Arad. 

Valoarea de pe deviz este aproximativ 
de Lei 190,000. 

Liciteţiune ~e va tine tn Directiunea Ge
nerală de pod. şi şos. in ziua de 18 lunle 
1923, la ora 11 a. mt o 

D"nii coocureriţi pot lua inform1:ltiuui 
pentru conditiuni dela DlT. Oenern\ă de pod. 
şi şos. în orele de serviciu. 

, Supraoîerte nu se primeSC. 
Arad, la 8 Iunie 1923. 

S~r. de pod, şi 'os. Arad. 

Depunerea gariH td provizorie de 4 % a 
sumei din oh rtă se va a;1evcJi prin lecepisa 
ul1exată ofelteL 

COMÎ\iurile de Iicitaţi ei, modelul de 
oTr-rta. tabieul tflx~lor, cattul de ~arciDi şi 
:ormdarul de cODtracl se pot vedt a zHoic în 
!lare!e of· ciilSP • 

Atad, la 5 l\hi 1923. o 

Servo de pC!dllri şi sos. Ira d 

••••••••••••••••••••••• u •• n ••••••••• 
• • • • 
: Industria de Ulei din Arad : • • : s. p~ II. :: : 
• • : Irad, Bul. Regele Ferdinand 1. Nr. 22. : 
• • III Fabricate şi Adicolo noastre: ITiel- • 
ti uri v6g'otalc, uloiud minel'1l1~. turte • 

;o~aU! m,0-'!"'''-''~~~7~~~ I • de . uleiu, lletrol, lnstnl (flnds), : 

'.1.· Industri~. Textilă Arădana I i ~pe&ialita~;~:·~:~;I;~:·U~~~'Apf~7~~ i 
;! :: SOf.!ffiife fil\onFmă Sw n. :: :.. PUDElE. - Kltt peulru geamuri. •• : 
~~ ~'I 'III' i 'l: Telegram •• a. Telefon 135 : 
: 1 :;1 Filatură de bum~oc :: i = : 
o,~ .. :;; Tmmtmie de bumbac :. " I l4 ••••••• IIB ••• II •••••••••••••••••••••• 

,~ :~, IlIbitul"<l:: VopsalorÎe ': ~ :*, ffA'''''!tEH8J!IV ••• jM _ 

~ ftdresa'"'telegralica: TEXT~UR.D·I ~ 10AII MARIAII 
-~ Telefon 758. :: Telefon 758. ~ 
:~o'~"ViIl'~IIYJ' a __ ~ U :: taotîrelPlrednor·IăEdx~cut~ ~: 

~ .' ot eu ee .. UlD01, ţ: 
Sef'.'icitJI de PQri şi şosele Arad. t-;j :' transformăn Ş1 repa- .'a< 

~J :' raturi.:: Pregăteşte ': 
No 688/1-1923. f~ : planuri şi. Qeviz~;: I 

PubHcaţiune de Iicit~ ţie. i Irai.'St~.E.G~i~~\nit~40(nIlU) 
In baza ordjnului Nr. 12317-1923 a Di- II 

recţiunei- Generale de poduri şi şosele se ". 2 " . _ g 

pUblice licitcţie pentru darea in arendă a 
Strvicjl111 de noduri ŞI' şosele Ar~d. d ,'eptlllui c<! pe,Cel)cre a taxelol' de trecere Â".Â.Â.Â.Â.Â.Â.Â A .Â A A ... A ... A ... ______ ...... 1-" _________ I 1 \ PQuudle peste Nlu;-tş din Sobo!şln-Vaiea _________________ • 

No 721/1-1~P3 Atare şi Rad i1 a-Upov8 t • care se va rnta la Cetiţi şi t'ăspâl'lditi zia-rut "TR:lBF,,''''Ă 
. - .. -"' s~rvlciut subsemne:t în ziua de 20 lun!eu a. ARADVLlIII" 
Publicatiune de licitaţie cl~. ~r~ 10, observ~nd pn:scritrile Legii con~ w _______________ " ... , 

. • I tabl 'lt8tn publice artl;'. 72-85. IV.,. ........... v .,. 'f .... 'Y ". .... ., ....... 

Se SCOAte la lici'aţie refacerea trotuaru- . . ._' o, ~ 
lui din Itmn ia podul SoboTş!n-Valea-Mare 1 !:~~~ .'0 p~ •. .,~ 
de ne şos, na t , Arad~Soborşlu-Dobra ăm. ~~. __ 
88,70-88 d:ll judeţul Arad. I h: I '" 

. Va}(J8tea (le pc aVIz ~ste aproximativ de I ~~ BAN CA CE N T R A LA" LeI 28000. o l ~ _ 
Lic,tBţiune se va ţine la DiucHune Ge~ I J:~ " 

nerală de pcd. şi şos. ŞI la prefectura jude- i ~ 1 i C t S A CLUI .. 
ţului Arad. în zIua de 18 Iunie 1923, la ora f:~:: pentru Indusfr e somer. ... _ I ;~ 
11 a. m. n . ~ 

O-nU concurenţi pot lua informat!uni ,,.~ 
per,tru condiţH dela Directiunea Generală de 
pod, şi şO!'. şi dela preîectura judetultl.i Arad, 
in orele de selvicîu. 

Snpr::lp{prh> nu SI" prime'5 n
, 

Arad, tâ 8 lUlI.e 1923. 

Bancă autonzatâ de a face operaţii de devize. 

Sucursala: A RAD 
BUL. REGELE FERDINAND 
(1 NeA S ELE P RO PRII) 

Servo de pod. şi Ş(\s. Arad. Capi'ta.'luJ. de acţii II Fondupi de pezep'V fi. 
---Se-r-v-ic-iU-l-d-r--, -p-ol-1u-·r-i -Ş·-t -şosele Arad. I L 5,000.000 dep •• ".,ăpe. Lei 16,000.000 . 

.No. 721/1-1924. lie O magazie proprie cu capacitate 500-700 vagoane .. 
Publlcaţiune de IIcltaţie~ I !;~O~ M!,. ,!!O( $i:!RE BAN C il ~:~~~:~; ~2 II,., 

Se scoate la Iicitatiune revopsirea tabU- I "~ . .::: • ........ II = _. 
erului podului Nr. 5 de pe şos. Dat· Oradea- f,,~ Se ocupa cu tot felul de opercjii lie baRcă, finanSt8Z~ în.treprinderi c?mtI.ciale şi 
Mare-Timişoara-Baziaş Intre km. 150-151 I ~.~ industriale,desface mmare tot telul de matfun;.face ~facen d~ lmD,!lrAt-
din judeţul Arad. ! t ~ export În male, .~ă avansvuri ~e ţnăTluri, JJe ~an le lDm~gazmeaz~ In 

Valoarf3 de pe aviz este aproximativ! ~_~ depozitelc proprn. Cumpară ŞI vJ~de valute ŞI face 0iluatu ee. deVize. 
de Lei 77.490. r,ţ;1 Prime.tte d&llozitF. Stlre iructiticf!m, pentru can pe lângă, că ofera o garantIe al)~o-

Llc.itatiunea se va ţine la DirtcţiuDe8 ţţ ,. lută, plăt~şte cet ma} .urcat pTOce}lt, ca interese (netto 5 -61/2 %) plătmd 
Generală de pod. şi Ş03. şi la preîect!lIa ju ~"~ . în plus dmal sau ŞI lmpozltul ~atre staţ. . 
deţlilui Arad! in ziua de 18 hiu!". t923~ la or{~ f k: Banca Cenir:NI d n Cluj a infiinţat cea mal m~re ŞI mo.dernă fabncă .. de ~ârm~ 
1 i a tti ; 1'\' şi cuie şi d~ sticlă f~t~Nl.gă Româma-Mare Ş1 multe alte lOtrepnnden 

o'l)_n",l' COnCl!renti pot lua informaţiun~:, ~;; t . 1 < I I 
\ 1 ~ ,t--.,. . indus na \! Şl comerCla.e. S'b' . T d 

'pentru conditii dela Direcţ;une~ Gfi!Cr? a ae i ~,.:..: Bra S!:iclJi'sflle: În Arad, Alba Iulia, Bistriţa,. Haţf.g, qr~dea-mlue, 1 1U Şl ur a I'~ 
00.1. şi ş<?s. şI d-: la prd-ectura ludtţulul Arad, : G-J şi va mai infiinta în Timjşoa.ra ŞI Braşov ~l m toate (;entrele comer-
în orele d.e s',~rViC;U. ; 9~' ciale de dincoace de (2,alpaţ1. 

Supraokrre t~U se primesc. , "~ll , . 
_\rad, la 8 Iunie 1923. 1 }.:~ po"...' '. .. . "~Ţ .• ~~_~ __ ... " "',.,::t:,:::::-:;~ft .. "'..,.~~~sihw.:"~:~'Y.,-;! . ..-'l'""f"'~.~j 

S ~ d pod 1·;;' '1'" AI'''d ' ~-J,'""':,:.~ •. 'uc;.."'t~lf,""'''?'.··~::~.!. ;'t~::1P~~:,.;' :~~;'*-~ri~\::'::~"{:',·?":;:.,;\;:'i;~>;~~:t;,!'i!i:-'.:';ft.;::~~:::;;: .. ~~fJ&.uR~ e,v. e .. ~ yt .. ""tI ~. ~-/::,.: .q(-~:-....;~.6:.[~1<,t:.;,.:~ .. ~.?A..-l~~_:.:- .. ~ ... ~1'3' ... ~. ,'_' L ...-->_~'-._ ~ ""_ ţ 
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