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Anul 1. ARAD, Miercuri 20 Iunie 1923. Nrul 11 
ABONAMENTUL: • Pa un an 30:) Lei 

Pe jum. an 160 Lei 

Pa 3 luni 85 Lei 

Lunar 30 Lei rl una 
• 

ra U UI 
RE DA CŢ I A ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului l/a 

Inserţiunile se primesc 

la administratis şi a 

Agenţiile de publicitate. 
TE L E FO N I'-l? 750. 

ttW 

Revolutia , 
.... In România? 

Ziarele italiene aduc ştirea despre 
răscoale tărăneşfi la noi. 

('aill! OLdl'il,UII<l, prnpag,md" Il O<Jstrii 

Îll ~tr;liil,11 <ItI' sall, ltlilÎ liillP zi:-;. CuI,ltra.
pt'ojlag'(11l,1a lIu<lstril. impClÎ'Ji\'a J'(lzhoÎuluÎ 

</(> dislTedilarn ('(' sp ducl', zi de zi, fill'eJ 

«'nlt'ill'(' şi f[lrit St'I'1l plIlp, ÎlllpDtriY<l HlIltliÎ

nipi, dt' ditl'e dllŞIlltllli dC'>cl';lraţi sali as· 
1·llllŞi. (br Pl'l'hl'llti, Îll {lPlTl1a'llPllţrt, În ('[]

Ipil illtercsplul' lloaslTC. llll p1Mp'71C IJiei 
astăzi ,o ol'upă ,dC'ger'at ă. 

('tun suntem (j.('ilsă, <lşa Slliltelll şi Îll 

străini ... Câlld trim it011l în ea pit a[(' I (' apn
:8f'lH,' propagandişti - foarte rat' de nltcum 
- se trimit fi IifizollÎ cm'i IIU cunosc lli!'Î 

tal'(l, nil'! Sti flf'tu! rOl1l,Îllpse: pmpilgan
dişti pudmţi. pomăduţ.i, {'ari compromit. 
tara uri d(~ «·.uo ori ,III 1ll1prudt'llţa sit-şi 

df>schjd~l. gnra în \'1'P-o s(H'Îf'tat p de o;ullPlli 

Clllllinti. n(~ln I'eg:nlil asia. fni1J'te nu, 

,1 [11'O:IJ)(' Ilil·jOllali1. S',illl ilhi:\tllt gn-

\'enwJo l\HutlllL>-Şt l_ 

In ultilHP]P zile' i::ia'l'C'le 'itahf'J1l'- aduc, 

~t iri despre ra'S('n~!II~ ţal'iUH'şti ÎIl HUIll(l

]tia, Şril'i!(' p()arrăd<I~t,,: Yiena, insă ori
-('i1l(' pnair şti de llllldp p!t'ueiL nnprl fa,Iltl'
ziile eorcspulldenhllui ,'iCl11'Z-hud'lpc..-tan 

. ,.în H 0111{mia. fl is hn(~n it n''Vu lllţ iil Hl r~lll i~ 
'lO't' eal,i SUllt, sr5p(1I1i pC' ,sii twtip·'. 

Dela intrarea H0I1Ul11iei în război. d;H' 

lltl nIns din timplIl armÎstiţiului PC) fron-

Ziar independent 

ttl!"iIE' occid('utall', dtlŞII1<lllii Iloşi ri. Illiliti, 
C'aplIhili. IH' 'lplit'il tPrihi!(, prllllli ill ('api
hllvlt' ,qHlsCIiP :-;;i fw,;t(' (k('illl, frtl'tl sa fit~ 

i:-;hii,i şi,dll ' sal'l11ilţi eIt' ritspllll~ll!"Î l'uH'llite 

elill partl~a lloast dl. 

J)pc il H' i all i. p!"() !l,l g-a Ild i~! i 1111 ŞIII,1I1 i! 
C'1I Ir>g-ilttlri şi e'xt!",lOrdirlaT dc ahili. nlt',~i 

<lup(t caJităţile lor, iar 1111 pl'ntnl clItar!' 
orj ('utare l'uhrdenic, sub lllasi~i llutanto-- - ~ - ~ ...... 

ri 1('. snc in li:o;t 8, 11 mia Il it il ,'i:-;.( (1 ('i u.... d II prl 

IOCllr! şi o{llllPlli. ]}p anllll'ă noroi ill f~IUL 

Înt'parca. peto;ll P ~~ă ilr> :'iă 111(' fa'('a ele' I'tl$. 

la Pari~, la L\)!J,(k<t, li! Homa şi \Ya:-;hillg

tOI! şi I)J·ptut:indeni .... Dar noi - prea co
mozi, prc>a. lf>nrşi. prp~l putin patrioti -
t UCPltl ::-i Îllgh it i 1t1. 'ţ • , 

I,ll prupagallda duşnmă. ziln ică şi Tol'
lllid~lhi I il. <1.,1 <'a 111'(1 i il rl <1ugi"t 111 i m p'I'l)si a f Il

llest ă. ce-o .fa('pilll şi, pna t l'. o lllai LI c î 11 

'itruinut;Ih:~ mi:-;.iullill" peutru t:tllllp(trrt,turi 

pentru :--;t.atllI rom(l11. ;lpni n Imllă partn 
(\.('orpllll1l diplortl,11 ii' :lI lInstm, cint' Sp 

Jlwi puajl~ lIli'rn ('rl cl'!'dilnl lln:-;'tI'u 1110(<11 

în străillăt"jle O mîl :;ii loul J'\)lIl{l1lC'"t' -

hallltl unei tiîri «1101"111 de· hng,lte În {'are 

se mllllCPş!P (1 ;)j'lll;S de Ilatj(wtlrH 
Jmnii~ 

..... 1$ W'lY aeR,." -.." .. Il 

Conferinfa dela Lausanne. 
L\L'SXN:\E. - Ritmqia ('on feri nţei .al~alrc 

e~j foal't{\ hunii, în nrlllK1 Ilott.ilol' im:truz,tillni 1)(\ 
('ari k,,<1 primit .deLa gUHH'Jlllrl "Un, 17,JIlif.ld-pll.';'l1:. 

Ştiri inferne. 
Rpt'izuirM jmpoz/f"lor di/,p('(r, 

HT·CFHE~Tf. - "Dj'lI1i:rwa!t,;l" ull\l11tă ('it 
ltIilli"tl'111 ·rIp fillantepl'oCl·t{'a'zii Ipentl'll:la tH<lilllll;l 
l'('\'izuil'ea It'gilo!' Hompl'3 i'llJIpozit\lllli ,(].ul'eet,.';li ta 

Itji!l1hn'I,,~" Prin nwizic I!'.D tj'ntc:şte jJl o 'nouă urI K~lIl'(> a .rlill,j.i ~ia taxelor fis(,1II1e. 

l' Lip,w( !JfÎillii În capitl/Iă. 
1H 'lllini><tll'll ,rI,' Îllldll'!'tlii·c ''Îi (>;illlPt·.ţ li ,rl,at ',i,.;-

I tiir.i <)J'tJonant,a ('n rpr.il'il'e lallOltirlB ~Ir{\tlll'î ale 
pâ,i l1f'i ,';1Îa fii inei ('oI1lfor,m u('f'l'1wi 011niHllan t~ 

! pret ni mlax i ril al <IrI 1<Ill\lJi Ya>gHll ,r1 e g:r:lll, IIlK'ii l'<'at 

I În gară ,"'P '~talhi lE\,te la 4fi.000 ki, i~lI' 'pâ,i n({a M:' 
, '\":1 yinrte <'Il fi l"i dlilo~1J1~lIl11nl. C('lelalte ,arli'lIlpllte 

fiii!lo.a~[' ,,,Ull t I iÎi,.;at.e 1 j.lwl'ci ~·{)n('ur<,ntt'. p('ll tl',ll 
{?lina a/I,hi! '';li nllnv~i po tel'itfll'u,l {),NI'~llillli BU('ll

)·f'i":ti. "':J. fixat P)·{,t.1111 rle IO 1f.i. Expnrhul CC'I'('i!

lelDr - (,Xl('('!pt~înrl >'ienul':l:;.Î ti'i'l'i\ţ('le, {'"te prohihit, 
('()ntt'aT(,lli(,lll~i.i lla ,wea;:.ti'i f)r,nol1ia,ntă, \,01' t~i ar. 
măt',iti,:,i jll[(]O('41-t,i 1(].u'pă 1l0n;il lege a ~pcclll('i. 

• 
Tn~CTRE~TT. - ('ri7-i1 (kp~î.in(', ia]H'f),porti.i 

]'l'i'llH'jrkml"0În ,~a'pit'a'I;;; Eri p'111)li('nl a 'n.t:~I!·at 
~a.)t]:r T(·hil'urlc -n:wj tl·HlJi.'lpo)'tan lli\,ine ~i înaint.e 
irlt' 11. fi ]lutut int('t"\'elli autorităţile <JIU priÎlrlat H" 

J,j(·ulple. . 

('O/ll('1II0/,fll'('f/ 7//i T"ch(' ]011 ('S('lI, 

Bt'(THE~Tr. - nI ruJ.iu ?lI'it,nin ~l "';:4it la 
nllt·lll'('.~t.i :41'1'0';1 hUL .pa I't.(\ l-a ${WY i~.i'll,l :rJ 1\' i Il l'C 

>'C' \"lI r.f{r~iH la Si'llaia, :Înt'xll 'a,mintir('a lui Ta,pllel 
loneS<'u. . 

E.l'IIIl)('/1('71~ pl/r/intlJ1re ~ se )'01' (iill', 

Hl-('rn EŞTT. - T1I 1l'rma 'i.li"pozitiuJl,j'lnr 
lua te' .r!(, i'il tTe :'ITi lli",tpl'111 ,j Il "tl'111pt i 11n ii, eX';UnlPllC

le 'pal't[('ul<1l'o [(lin Î,ntI'Oal.l'l:l. tarH \"011' Îllr1(1)"l' la 22 
InEi'. ;;oi '>'t' \"01' tin~ în llWli! l-r,g-n1at, PU tot,j ('<1(> • 
\"11 î'll se !'] 'ii. 

JII(rlldiu/ d"'a lJIIZI'U. 

Bl~lTHE~Tr. - Din Bll'7.C'll "e annllţiÎ ~\it 
1';1 hric'a de lmlln TJffil t I'n !('Oll,.t!'I1i0(.iedin X t.4hoiu 

Castelulalb.*) 'i au cii.zut în genum:hi şi n'au mai avut putere să 
, hat'l eli,1l nl,u, 

Priveşte-mi mâinile - vezi ce, finc si ce 
alhe sunt? - :pentru-aa d~apurilri $ă răm~lc !:ne 
şi alhe si pururi s~i le pretuesti. du-te si să nu le 
'ntorci până nu W~i g-ă!si p0rLhmhelu i :::are să 1ibă 
arip.e:le tot asa de fine Şi. de albe ca şi mâinile 
mde. 

r,ntr'un IOI,aş, Înconjurat de, jur în preju,r de 
p~ldltrî mu'rete şi sălhati-ce (:'a nOalHea ,sfâsrată de 
furtună, Înconjurat de jur Împr,cjur de nesfârsite 
câmpuri, tăcute şi eV'()i()atoare oa pustill'l fr~lm;:!1-
tat desoore. şi de si ng-u rătai'c , se 'I1n~t\ta - ca o 
fantomă <tLbă Ollbratelc încmcisate - Castellli 
Alb cu Wl"tibe Închise, 

Şi podik erau veşnic j,nchise si ce castel 
llU si~a ,deschis si 'CI 'portile m{lcaro singură 
dată'?! 

Si :porţi.Je ,urau veşnic Închise, jar hlH1e:1, 

dela Ull Hm!p. întrek!It.oare, ca valurile oceanului 
a inCc1mt să se fră,mânte. Si valuri!~ au Încc1 mt 
să cuprindă sjceleUa]te orase. si'n ur1)1ă au isblitit 
să I;;UPl'"j,l1dă întrC<lKa ţară, dela r(lsiÎrit Ja apUS, 
dela mi~lziHl0aJ)Il', la "miază-zi. 

Şi lumea la început să \:\lrg-ă ca o turm~i dw,ă 
de lJ,llN~~ tor misterios, ca odinioarti cruciJ.de le 
~Pre fcnt~,aHm! 

Şi Cti ce au ajuns întâi, ohositi de sete, de 
praf si de drulH au c~îzttt Jet p;umânt. 

/" 
Şi cci ce a\l ajl111<ST)(' lhrntă .1\1 hiîtut în POl": 

tîlc casi·clului si portile nu s'au clrs.dlis şi dal1~ll 

Şi cei ce au ajuns În urmă dl.' tot /aH fortat 
p.or,tile cclstelll,lui, d'ar cas tl'21111 i-a privit Ca o 
fan tomă aIbă cu brate le illcrul;jş::\ te. 

Ş-i Intr'un târziu a ajuns ~i ·cel care plecase 
cel din urlm~L 

Şi Îngerii :albi,cari p~izi-au întrarea .casteluluI 
- a'tâf de talbi Încât se pcrdeau în lumim zilei 
,-au fâliâit din arÎ-pi şi portile s'au deschIS. Şi 
călătorul a 'p[\şjt Înnau.ltru ca orice că.lliltor ca
re-şi cllnoast.c drumul. 

Şi Îată-l p~ 61·:,tw în odnîa cea albă. 
.. 

Şi fe.::nara alhă . .a griii i şi călătOrul aascul
tat: "uite-te in ochii mei - vezi ce senini şi ce 
albaştri sunt? - ca s5, nu-i tulburi nicimiată si 
purllrisă-i pretlleşti. qu-te şi l-:ă nu te 'llto rci 
mină nu vei grlsilact~l care să fie tot aşa de sc
n}nşl de .albastru ca şi ochii mei. 

Priveşte-mi Dbrajji - vezi l'(' roşii si ce 
pli'tpânzi ~:ltnt'? -- ca să nu-i veşteie$ti nkiod"o. 
SipllrUri stl-i preţuu5"i, du-te $i !iă nu te 'lltor~'i 
1~,iIFt I1U vei .I!"lsi trand;aiirii <;<1re să iie tot :':Şa Jc 
ro:;;ii si de :!~lEpâI1Zi ca şi obrajii mei, 

Privestc .... mi sănii - vezi ce rotunzi şi ce 
fragezi sunt? -pentruca de-a:pururi să rămuie 
rotunzi şi frtJg-ezi şi pururi să-i Prc(uesti, du-te 
şi sfl nu te 'Iltorci :până .nu vei Id"lSi menele care 
să fie tot aşa de rotund-e şi de fragede c,a si sii.nii 
,mei. 

Priveşte .. mă 'toată - vezi ce curată si ce 
albă sunt? - pcnt.moa deapurllri să r:lmâi CU
ndă şi albă Si Tl,urur i să mă pmtuesti, du-te şi să 
nil te 'intDrci ·pânii Ilil vei găSi muntii ,c,are să 
!XJarte ,ziÎ,Pada tot aşa de curată Şi de a,lbă ca şi 
trupul m,'2u". 

.. 
Şi citEl:oru1 a plecat si Îngerii nu f,îWlit din 

:lri·"i si portile s·.au închis, 

C!lii tor II1 a p!e.cat şi (!trpă am ŞI ani a )?;~'St 
lacu,l si în clipa canJ uprivit În fiindul lui, al

I hastrul o:.:hilor ci s'.<1 tuHJlHiat. 
Şi c.ll!pă ~H1j Si ani a ~ă~it trandafirii şi in 

Pri\'\~şte-mipi\rul - vezi ce miitrisos !,i el: cljp'a dnd i-a atins, trandafirii obraiilor Ci s'atl 
b~()nd c'? - ca ·s;i JlU-] druntcsti llkiodată şi j)l!-
. ,~ veşteJit. 

_.~~- ruri s:i-l J1retl'rc::;ti. du-tc si s) nu te 'ntorei 1)<ll1a 
11\1 ~'el' .";lS,' r,l>lll '-,ar" Sli '"'l'bă an"Ie tot asa de . Si. dună <llli Si ani a găsit râul şi in ::li;)~ .) fiiII volul1lul: Par'a bol c. premia! de f'oc'eta- '..... . " u_ Y ,,"'\.o _ 1 ~ 1" ~ "L 

I blondc c:1 ~i părul meu. ,,"<llld la g;tsit. hlo11U111 paru.\11 CI ~ car:Jll1h, tca Soriitori1or ROl1l{\IlÎ. 

PFelul u.~u.i exe:l11plap 1. Leu. 50 bani,-

-, 
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Pag. 2. 

t 
,(',tl'(l l'l'a una rdintre ('olc' mai nl~Hj illtrTll1'jnirkl'i 1 
.dOll,'I,.t gen flill1 Errll'Hp:1 R f(l"t mlstll:ită {le fl,l- 1 
lealli, Pa~.nl,bele simt jnlO •• l"ula:hil{), 

PrimJ('I'f'(1 ullor (';rct'Orl la Omdea, 

OUA 1 )EA-1L\ TU~. - noi :;:Of01l11i cari :'!lInt 

implieati în ex~r(),cherila ~)lni"ă lsăptiÎlmÎll1a t1'e
('nEi în Ulla rdin ,băncile din BI~dairl('lst,a ll'll fo:;:.t 
jar~"t.atia('i. Ajl~liOl'(~a lor «"te. in '(,llI'R, Amnmuntt' 

lipsesc, 

"TR1HL:N ti âUADULUP 

Cine scumpeşte viata? 
Cu .câteva zHe înainte de ziua fata~ă - 13 ' 

Iunie - a sculllPirii prodtlse!,or Rt\1S, am ci:jt o 
(bre de sea-ma a Re.gic:i în care anunţă că pe 
interYalul 1 AJprilie - 1 Iunie, Regia a aV'lt un 
dş,tig dea.proape 600.000 Ici. 

In naivitatea noastră alin orezut cii, acest lu
cru Wl face să se idtj1neasdi şi celelalte produse 
ale RMS. dUPă cum cu o lună încain~e s'au ieftjnit 
tigăorile Cav.aIl a. 

Dela Camera de Comert 
şi Industrie din Arad. 

r)~imnm llirmiltnUT('il13: 
TfÎrgul orifJ/fa./ ill{e"')(I.ţi(~11111 flill Brrtlislfll"r 

8e ill(ln.l~~O 'la 1'1l:tlQ,;,t.i nta I]Htbl i<>nln i lmtore"at ( .. ii Îl!
,tre :2:3 A ll:gUi\t ',~i·:2N.t.ipt.{'IH\T,i,o 1 H:2;~ ,'oa aY('a lne 
ta B patli,,, hy\'a ~d nI. hh!!{ ~w11i<cn t.all j Il t.f'!'natiun<l 1. 
lnforlllaţ,iulli ,~p rdUH 'Î!{ ,hil'OldCml!PTili ,dle (',,
merţ. ~i i11'l11lk"tl'ie 1n .01"('10 ~1If.lj(·ioa!->(\ (int,re 0-14) 

* 

şi 

( 

Boei 
luni 
Ul1lt 

'\"a 1 
:bll. li 

A,hl 
f-((, p.u·e cu 'Şi EIl'g'p-n Kopinit.,., antm'Ui! rpril!·(>i

rpa 1 a:l eX{>l'oelwriei îl1 sumă ele rpa-te 14,() m'il iO~I11C 
I~(' g'ă"'(Jşt~ b Ol'[b(k'a ori impriljurimi, A rf~~tar'('a 

Mare nC-:3 nGSt surpriza În~ăo când am citit, 'l'otc,(!ată:'<0 rutlllK'f\ l.a ellllo,;,ti'nta imt.cl·e~nltJilol', 
că·tiR"flrtlc s'au scumpit într'un mod Îng-ro7itOl'. ~ 11';111i dot'o'1ea JUla 1!1<;!rte !Jra târguI Idi(> mostre ,din 

i noi 

t bU1ll 

hî cştc iminBnt.a. 

\

' Ca C'U'lmet li iro.tliei, aceastii SoClll1lpirc,· a venit· Pl'aha.. eaw('R(' ,ia tinea l(kb2-flSnptcJllwie ~1., 
, imediat după aco,rdarea nC!10r:ocitclor ~j}oruri la : {' .• {'li .iml)]"i'llliatc {'.ar,i 'Sel'\'()Sf' lw,ntrll id()(\lararea 

('iilâfol'ia d.lui 1.'illfi1ă Bdit/(lI/u. funoţLonari şi a jz.bit mai tarc tocmai în tigările i ,ma.d'ej Ido"t,inat·o ipeHtrn {'Xlpoziţ.if'. "e pot lna in 
BrCrHERTL _ DI YiJl,t,ilil Briitlumu. ,a pe care le cumpăratl mai ales Qci săraci. 1 1 r:' '11 4' . .. , t 1 pdmirl' 111t (';l111H"I'ă in 01.'0 (' OII:j('l()a~1i' (r (' a H-1), 

! ~CIlli 

f l1UJL( 

t n Il 111 
, nn;ir 

I
l a re 
. d1O::: plfX'at. ~"ti17Ji '>:(I~rru, ]'cI Pari". In li'psa ~a intt'l'j -l Pl~tea Statul .Să, scytl1:p~a~2ă ti5:lrile Pel~~or: 

IlHatlll 11 Y:l deţUtlfl 1rLl pn{·a. Poruonc(). etc, nu ln~a tt~ar!le de ,.Dame Şj! 
(IL.dor) < "Tiglilrelos" care erau cu.mpăra'te mai mult de! Ţ,('(lifful'fl ('01IlP/,('ifllif ('1/ Crhoslnt'(lrlo. V'gat,in-

•• _ _ r - r ' ... rar- 'dA_ ...... i sarăcime. ! lwa l'flŢluhl[.C'('\i :(':p,h<l",lonwe din HIl~'l1l'E"Şti lHl in-

I a fOl I plan 

• Aa hJUG vv - T v... n - - 1 1 f"1'1ll011'zn, pil il:1 ;\,.('h, :J'P:ll'C' (1 rflyi·"Hi l1'1nm!itiî ",l~x 

B b d t 1 
e\ 

Putoa să rrăsea.'>că venl'turÎ din altă par~e - ! '1 
t ..... 

IAd 
l ar ara ev~s are aunOJva"oana c as" , \]lOJ't"' Hrl"ti'natii ,a('~Yr)ltiir<f\i q~mp'~J'tll1'l W' pom"I'-o y I - de exomplu d.ela Îmhog-iUitii de riîzboi - I1U să ' e;'llllc ('11 strejniltHtp<l.A"'E'<1,,,hî l'evÎ:stli. eal'n E'~tf' . din "ara Arad. dea fun~ţi~n'~riltor Cll;- o mână, şi să :e ~~ cu două~ , {('ant·n hinH l('\1<l1MIi,'utiîîn K'f'w"l1I'il.o (,()Jllen<~ia1e' şi 

li . Astazl cdlld z .. dl.lrlll 11 ajUnS 4" ICI kgr·, un inrh'ls1,l';.;illl' irllO '::'t'oln, :pl1hlir·i] Îllmdel g'TatuÎt 

TI 
." 1" 1 ' .. 1~ • t.: "t~'l 1"1;"·1' tura 70 lei, cnrnca 2S lei, I!);âinea 5 lei şi 8 lei. vine toate off'rt"lc' si (>(II'.ol'il,o (\,1:'.01,,1' din ,o;t.neiniît,at(', f 

! 

.'0\1zlac""'.l!ronn(',Do,I,11iTI1·lg,1,lrr.o 1",·.C' u u ~l v, d '. f' .1 1 ; 
• . .' u l' f . 1 ,:. ," l' . ŞI ,",ta tlll sa sc.lmlPcnsca el{ suta a suta S1 pro n- :dol',i t{):l1'P ,de :J [Il tn\ în 'lo!{lHlll'H. ('Illrmo e ·(~i n 'rl 

tla re 
Beii L 
Prcc ,a'J)1'O,lIJ)() '~l"tCl11at,J.l'll a (1 (',l'ltn 01' (jJ)1{'i(',t.C l(lIJ'!l '<1- '1 RM" . Y d 1 't v ~ Y .Y~' • 

1
'" 1'" l' t' se e ,-', Şj S,l ea o OVI ura IlOUd $,\J ,tCIT11Cl ('"ho"h:l\'a-ein, 

,g"onnp!p-<'l;l.i'(' $,uiM{l l~ '1 1 fon ro(' mII I()fi 8 .aţ l~'l d l' "d ·1 1 d . ., , .. ' - 1'" care ea na lŞl ilce ZI e e e aZI PC mame, - - -"~.~--~\11nlrl. a ':::l"lzat. .()rg'alwjc po ,jt,l{'lli',;,Lt 'lwntNl a U VW "'# .... tIt .. ........ V4 -- ţ 
]1l'ÎJ1iCkPD 'rll1lH\l'iit(trl, (hgnnd<f\ p"htÎei '«1['o:nrlatX' I O vr,<'8., sf~,tlll, ?oate,v s~ ~,ti!~v,ă. p:in scumpete 
tde fnn('.tion~l'i Cfr.dllillă o lnll.!.6i tr'uldiî au ·dat I i1cest ob!ccl pag-ubltor sanataPt? NOI nu credem, 
,'rle Ulmm nelU!' vinoyaţ.i, şi S1ll1p~'inlrl('I]'{)a ce:l ma,i Jpcn!r~ .~ă ~e sti?, că ..:r.;tatul nu prea poartă grija 
11mre a fO;;i. '{'imtd îm ('i .;ql r(lell'n,,~eut tocmalfnnr- sănafatll oetătcmlor saI, 

Fabricafele R. M. S. distribuite 
neregulamentar. capi 

n:llt 
ţi\Jn:1~'ii. îll,oareinatirll 'p:rzl1 aif'-c-.st"r ,a,goa1H" şi <8.- Vrea sfatul să aihe câştiguri mai m'ari pC1\- 1 

illH"lllO pa:mif'l'i de l1';'lljlff'. P(l"iCl:1l1 Ţ,a.zal' {)]'iginnw tru a acoperi eVj'~nhl~101c sporuri ce va trebui !',;t 
I(lin~L'll1IrI1"111(1Le şi O"wrilil L1Zii,1' (lin em1l'111l11 f;;l.lI-dea lt1crăborilor dela Regie? ; lh~pă r('(,.pnta"plx·l1~n il fahl"i"ahlor TI\fS. de 

, ,(,ătl'C umii ,d(~hi!lanti dc ,a ('~il'or omenie 2liaruQ U()
"tril Il. w'l"hit l.a tj..mp - '11 i-se ald1l:<'D ,:l'enma la ·C1\

J!(,~tjl1(ă 1111 '.('fl'Z '111\1lt. '1n:11 gmy - (J00al'(Y'Dde 

a,~tiî dntil 1111 im'ai o wwba de jnrlivi,d111 X, (,fll'0 
(linll'''' :dehit:;rnt .. Flpecnll'ilză 'în ultima ~p(>tă o ;<.EÎ
h·i(~il]:ll(' {k~Y(mitii a:pr'l:lpe g"f'llera1ă în t.i,mpu1 (lin 
urmă--4(,l ':l:C'o.l ~1in8\-a. (loi'.pl'C .caro '\'nm ,-n!'hi e în
~m~ ,~j1atul - ropr.ezcnt'at în ·m~iI'~njl Ar.nlrllŢ)l,in 01'

l;anelc ·A![llmilJ:;""t.l"nt~ei ifinllj,lliC~alre sec~iA idj.stni
hllLl'ei fwbrii(1uiclol' HJf8, 

bă!,E>n i, 'F3{>:lllrrhl-',Q,il () !(1C':"1(, i IH1e]'0 !la !rWl1 i Il ~a nu
rmiti].rr flllll'tionari TI(;('inst.it,j,!,'an g~bil ~ll:l1'i sto
<'lll'l de 0iltHea. mUl!;.a1ma şi 'postal\' - toatoe pr<>\"{+. 
TI i te din jurpl1i'l'f'a 1('~mnŢ\C'k;:jH1' - prr'["lm ~i nm]t{' 
hnrăti IdD (,ehiuri ,de gOlllDl :::eoa"e di:nff'lro~tl'ele 
>;.agOllnelor, . " -

J":1. int('}'og'atm'ul1nll'lt, 111l.mjţ.iîilldiYÎzi .aurlB
daraL dî. (1 .~nal'~ IpartRt Idin hll('.l·uri an fo.,;t Vâll· 
id'1.ltB si ai{".t.nalmont~ organele 'Poli tien(1ştî 111iOro:lzfl 
în .a: ,da"-00'PF1'ii pc ,ooi omri lan cum'părat a~tfe1 {W 
lucrnri. ta.'{ânchlTlca cO'mlPlic.i tăi:nnjtol'i, 

File-imrI o TÎzit,ii v~1g()a'llc1or dei'ilsf,ate, mi~a ffi-
1(~ut impresia. că pe RC'.olo an tl,(!('Ut. barharii. Ţfl
tu} ('~f() :onml:s din rek maiO;~·nns(" !Î:nC'hootrmri 
şi 30['010 nn!d() [llc.eşti fIlliZBTiwbili nn an 'IHl.tl1f, sm~ljl
g-o 'Cu ghi.arel(l) au înhrBbuinţ,at toporiuJ. ' 

11nţii rm fnst .înaintaM pnrr,be.tll1ni, iar forn
]':i1(' superioare i.,au 'destituit Idin ,oorvict~it1. 

PH,!!'lI bel o "~UdUi:"{l statnlui p:r.ina'restC' de\~alStil!l,i 
'~ rirlidl la rpCi, ... t.e 60.000 le,i, . RCj]1, 

Si după ani şi ani a găsit porJmbellll ŞÎ în 
qli:pa când l'a privit, mâine-le Cii şi-,JU pe.rdut po
doabele lor, 

Si după ani şi ani a găsit merele şi În olipa 
cân<l le-a atin», sânii r~i şi-aU perdut 'Podoabele 
lor. 

Şi dll,pă ani şi ami aajU'l1S in muniii cU' ză
'Dada - ca zibpada trupnlut..ei, - şi În elip'<t cr.nd 
a ajtl11S lru[)Ul 'ei şi-a perdutpodO:abelc lui. 

* 
Si cMătorul s'a intors şi Îl:urerii ..au fâl·fâit din 

ftd~ şi portile s'au de.%his. 

~I d}ătornls'a in vr:trs si feci~a,ra albă a· 
g:răi't: "Întin~ bratele şi mă cuprinde!", 

Dar' călătorul a încrcmen1t. n'o mai recuno~ 
ştea· 

Şi ;edoara - Cit g-lasul tremuditor de ~pai
mă - a g:răit din IWU: .,intinde bratele şi mă cu
·prinde!" . 

Si călătorul era atât de obosit, era () stan1i 
de pia'tră. 

• 
~i 111lwrH au fâlfâît ind!; odată din aripi şi 

Ingerii .m sburat. AL. T. STAMATIAD. 

fără să fim o'ameni da finante îl a si z ud.11l 
că, .pc vijtnr. 1111 va avea 'llici atftt exccdel1t dt 
a a,vut până acum. 

De ce? rO<1rlC simplu. fiecare fumător va 
flilma mai putîn sau se va lăsa de fumat; ba anl 
allzit chiar că. În lInlc oraşe, s'a declarat o 
g rev ă a f~mătoriIQr. 

Ori c~m~ vor fi fost motivele scumpirei, sta
tul nIl a făf2111, prin aCDJsfa de cât să dea o nouă 
dovadă că e prost g-:(}$'PDd.ar· şi nu ştie eri, dacă 
vinzi mult, câştigi mult, vitlzi putin, pllţjn câştig-i. 

V. T. 

---~. 

Dela C~)mandâmantul cerGotaşi!or 
din Ar8d~ 

EriseJira a avut line o şedintă a oOl1l~1l1d:mH~ 
lor şi im;tructorH!or din Arad fllcarc s'au luat 
cleciziuni ilmpor1ante privftor la cercctăşil din 
Arad şi judet. 

In:sPBCtoru:l .~iJllltlllui cCircetăŞţ'~so ~, col onc!t 
L SîmlxJteanu a deschis şedinţa dând sfaturi şi 
d iredive fi ccă rei ce~l tu rii, 

S'a al~ apoi d,c counandant al 'Cohort::i d. 
DOlg;a lwl.ar la prrmăria Arad, iar de comandanti 
de ce,nturie au fost oanfi~maţi definitiv dnÎÎi: dr. 
fischer dtr· -liceulUi C<"lt{}Hc, dr. E. Si nR'er, profe
sorul C. Mariea şi studentul V. Puticiu. 

Dnii călpitan FJ.orcSlCu. E. Şincai $i 'E. BDti$ 
ali prjmit ~Ircîna cI,o iTlstruUori. iar d. d r. De
mian jun, va fj invitat Ila oo,ndu,cerea centuriei a 
VI-a "Mureşui" C{)111PllSă din cemctaşii ca·notieri. 

RaPDTtQrll! şcdil1ţej d. S. Ispravnic constată 
cu bureurie acţiunea lăudabilă a dşoarei prof, H. 
BOg'dan Carte org:anizează alctu.almcnte prima 
lllnitate de cercetase din elew~le liceului de fete 
"Oh.Birta". 

DT c{)lonel J. Simboteanu a cerut aDOl ca so
wtelile băneştî de1.a să,rhăl!orile din 6 Mai "ă fic 
încheiate Îln decuTsllll acestei săptămâni, du:p~ 
care s'a lu,at în discuti1e pI"'OgJfamul de lucru pcn~ 
tru vară. 

S'a d,elCrs aranjarea unei tabere model în a~ 
Drol)iere de Săvâr$in 'intre 1-10 August de către 
dnii: Dol:~a 0001. ooh. şi de d, director Pischer 
com. al centuriei IV, iar între 20-30 Iulie d. dir. 
Crişan va întoomi o excursie peste munti dela 
Brasov ]a Sinaia. : 

Privitor la or~an[z.area cercetăsiei ta sato 
s'a fixat un program cal!<' • va publica În ClI

~n~ Re~ 

tC1'OI 
Uţ[i 

ţ disiI 

! 
: dnei 
1 pent 

t 
~. dlui 

A('en;:tă i lli;;lt.i tnt,ll1l1C ,desprc I'll!'€' ,,'811' fi pntn1i I 
~pllnc ati\t,ea l11'Crlll'Î. ifl ffll"t lăf.tată ;~ă v{,g-et{'ze în I dat 
anulTllit{\ tl'll,diţ.jlW,i, ('a~i e~te cun{)~(mt ,J.l1r·l'll eă 
tl1~1!n"a'('t.inllil{l Idela bine l'arănL şi .. iiCsv('t'lha în- 1 sul, 
tfumpină ,clC'l"t,u1(' g~l"mltii,ti ,,:,i dî. ,dpgrud'iN;>ltnl k~(wi- f 
Il(! imposibilI în ,dut'at.a [Jlhikl ci'it(:H'v,a ani. }'fll111 r anul 
îIl."ll ICwm ,,,,'a. flîIent ultim'a ,dj:::tJ'ibntimw fi 'ţjgă" l a r{j 
l'ilor Cruwl1l.a - ,,,,iup:lll'ole 11('~p('('ln1atB ,rlc hi,nlt'~m· t 
vfmt<:1fnl TIO"trll f.\tat- ne4 iSK'.OS din Qbirel111 no- ~ brH 
~ru el(> il\. privi Ihlcl1"Ul'ilr' În) roz:;.! w~m faoe (> în· f orimi 
trohflil'e TInm,it,ei iTIt"-tiitutâ'l.U1i, rugânln.-D ,sa l1C ras· I 
11 nlIlJdă: ,i 

ne ee în ziru'll. irl{1 Sâ·mh?î tă 16·Ţ n ni e a. c, .secţii~; mi I 

'fli,st.rilmti.ei fl1~)Tj.{'.at{'.1nr TI\f8"a gn.~it {,ll cnlle să: 
rap a l'Uif.\eWU1lil i .d eh it, .dmtluii Irl e i'lTll[lortan t - .~ ( Pr 
dhnÎ ŢlIat.l"on ,s'a w])ţinut :de ,a fi ip.flrtJa<ş roecnt.eo: l1Clil 

.~l)f'.cllle id~SlpI'e eaToam 'ţ'(lrbit - IJH11mlai 5000 ti· f Ru~ 
aări '('.ruvala îm t.imp cO :a,lt\1li Id~blt - conf.\t,a.tat t mcrr 
~a alti'mă ,~ţ.ă Idle ~pe0nlă - i~s~a I'f.lPalTtizat 40' teSiCl 

ql-r.... ce-an 
'!le m.ii( 1) .J.in '1l.lcd€lruşi ţigări H 

De !Ce 'atât.a Idi,,,,prOŢ)'Or~îe \intre douăd-opozit.e ...... 
'V'acinfl eu a'PrOi~pe .aJ0(·la!;, numlăr ,clIC consumatori 1 Se 

Vrem ,să ştim un 1111(\1'11: e vOTba id~ awmtajnl 
p:1:tmmllllui :pe'I1!'tOn1al, ~an ;d~ a: 1Httîei ,('.lhnlll î,i: 
IIp.a:l'ţ.ine L. Acest l]lllCml nu oCl'f'idflm că ~te Ipradî.-: 
znt în oeel9.l<xJ 00 iOhia'mll legahllatc şi un rommllH teoj( 
.catal m])miteiS{'jc~iuThi !Se implml'!~ <',11 atÎit m'at 1 il1vit 
mnlt. Cu iCât.alCi nu mai este vor!ha ,rlfllrfurblţla Id>&, .'le 11 
bitanţJi'lm - '111 :nrll'mlÎll' dCîStlll Irle l'e!\trânil - ci' tDrwj 
:Intregul {,~llrd ml,coTI.,qnm1at.orilor îl 001', şi iCtrriozi-: !dlie, 
tatoa . c~lor .nmlţ,j Ol'drlem ('1:1 ",'& efi sa'hÎs..f?OOut.ă, l praf! 

. 'Rep. 

F ..... ",..,.." ........ .. : ... .., ..... tA 

Atitudinea noului guvern bulgar, 
ROFIA. - Min.i,~tl'n!l ae {.«oome :a Ifll'iimit j.' 

, .!turlientăcor!Jml ,di,plnmtatic, rcrorui.a. i-a d.oo1arat, ci 
BuJ.galria. rare int(lnţiuni 'Pltşnioo ~ Ta hl!Crill. !p(Wi 
tru menţÎn.arBa ,i oonsolidarea păcii. ~. 

rare 
a) IrI 

toruJ 
eilor 
filor 
ră.ş:ă 
niam 
nică, 

ras: 
dr. 
teGi'f 
• 1 
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Societatea Natiunilor 
şi exproprierea bunurilor maghiare din 

România. 
GESEYA. - Yi:ik~at'('a sogÎune a .c(.nsilinll1i 

S(,cietă(,i;i ?\ .qillnil<)l' y,a a,\,{la Ion 11:1 GCIH'"\"a ~a :'H) 
Iunie, ,:,mb .prO:;.<:ldellţia ,eHui SahlIlI111'a l'ep1rczen
tim tnl hl1iJi l'Î. In cur~ul ~lJ(·('s.tt~~ Sf'i'Î 11'll'Î cOll~il t li 1 
,,·a hJ<a C11l1o'itânţă ,de lxv,tthatlllncgoeierjlol' cari 
ib11 lli\·nt ],)IC ht BH'uxellos ,').ub proşrlr]en,t,Î:a Irinului 
Adatci, rO'pre7.cmnant,1l1 Ja\jlOI\Jiei, .a",l1ljWa chC'5till- j 

noi expTf~prieJ'i,lor rfăIt'llte ,de guycnH1.l l'ollliin a 1 
bunurilor i:Hluhil:iHre 'a~e ,,>u:puşilal' ungl1:ri. D(, <1- 1 

(:xccutai~l de Ern. (1con!;Cs.Clt, te,)I· c. 1, cu aCOl~!r,. 

de p;an d.::oara A Corn ea. 6. P. Cerna: "Isus", 
deci. de Em. Owr7t'~~u tl,):)!" c, I. 7. Vorobchie\Î
ci,]: "P.d!'ii, C1"jr.Hit", cnr b5rh~tesc. R. 1. L. Ca~ 
l'a r:j ::llc: "N ili!}ds:ta", d ra mii î l1 douii acte. Persoa-
!leit: Dî<l!!:cmir, ,:;lrciUillar Vir'.dl IJruhol'a; 
UhcDr~hC', înV;llţClton~J satului N. Pope8Cu; Ton, 
ccnaş Em. Oeor.I.';L~CLl; Anca. !"r,n:t lui Drcu;ol1lir 
c1sG:lra Corno!ja Şic1()\·an. Câţiva 0:tmeni -. In
tr'l'1l sat el<;: munte. 9. Porumhecn: "Salutarc·'. 
\.~(~r h:~tb:i"II:~,,:. I)ir\'~L~t~Jc c;r~rp·hl;, mti'~'lstrnl ftv 

Lip0\'an, prnf. - rmete se af.';t de vân,zare la 
LibrClri1 Die-cczan~1 şi dimineata la Cassa Tea
trului orăişetlcsc între orele 9--12 a. m. 

"elllenea 00 va. cx.am:ima filJlx>rt,ule{)m.itct.lllUii fi- 1 .... ~ ... ~ __ ~....-... _,... __ ...... __ ~W;jII~. . 1 o' .. ,.... . ~ .... 'lJ1$ţ "'$ •• ' .... 1$ ţ~sAJ --
I1anCrar a ,")OClet.ij,~1l n rati'l1;IlIllor, {MrQ se \Ca pro-
nunţa aif'llipra rpnsi1hilitătilol' ,pradtÎec .ale llll'U'i ÎIll

prt'ii11ut K,t'C, dcstinat a rezolva g'rava prob!,'~m;i. 
a rf'fu!!iati,l(l!' ,li;,n :\:.;ia-mjeii;·relat.ÎY la· a\'(',I~tiî 
dlo"t,il11w'llr. X';r'll,"Cll, lilmlt ('urni"'<11' al 'i"oeÎt'tiî'iii. 
a fost în~iil"1ilrN"t ,dcetltre .consiliI} al' ·lt lnwcllIÎ 11\1 
'plan. 

;IlO'.... "... tu ...... u ............. , n 

R.I Adunarea generală a S. S. 
I 
i 

SG:.:jqaLca Scriitorilor I(r;:.!1:Îlli şi-a tinut :lQll- t 

narca g'(llcrala antl;jl~\, sub prezidcnt'a <liul C"r- i 

llelill M:;ldr'Y<111ll, asistat de dnH A. Moşoiu şi P .. ; 
Predan. . i 

INFORMA ŢIVNI. 
Pentru pregătirea marilor serbări populare 
din Parcul Eminescu şi Palatul Cultural? 

Un monument lui Avram Iancu. -K 
lJI 1l/'illll/l' dr. Bold/. P", (frr'o.~fii c~lc, ÎlIl'itiij 

dOIl Iii /1 (,[(' ]I/'('xide/lfr fi sncÎe/rYii lo/' ro/mÎ l1('.~f;· .j i Il 
Ari/ti. 1)/,r.(11111 şi inf n't/qă infrlF.d IItt1i fntp ('1/ f J'f/~ 
qrr'r de il/Il/lii ]leI/In, r!tr>:-;fÎ/lllife l1f1ţiol/(t!I', si/' 

7)ÎIlf'1'(Jillxcii a IlIt', În 1111111(1,' ('fl'lliJ,{ecf, l'f/I'fl' fri 

Nu/stiU "irt'f[ fi' W' I'rl ţii/NI flZÎ, Jlr'rrlll·i f;l(J 

IlilIil) 01'1(!) d. fL 'În sfdfl ulicâ (i f'rimlil'i('I~. III 

Pag. ;$ 

"- 1:1 \Va.,!Ji:!-!"(itl a fost l'._'s::hiS~t zi:e[e trc
Cl:tc () l.X,!J07.'t;'c de tes[ttul'j s.j h;cruri de lllJ.n~t 
re,r: 1:1 n '~'ş ti. 

Acc::,'a c;\!:f!zitlc C opera. dnei t'l\~(ri;[na l){)I'U, 

carc 3 plecat În Amer:ca aCHm câteva s;rptColâr:i. 
A~cl() ulia !iOCl! a afht îl11,rcl.:'u! sprijin al Le~a
tiei Rom:lllÎ(.:i şi ·col{)niei rr)m:tl1esti. 

• 
MULŢUMIRE. Subscmnata familie Indn

Hată aduce, l}e aceasta cale, in numele- i, .:.::recClln 
si în nUlme1c mdcl1 1jlor, cele mai ad,lnci multu
miri stt:\~r;()rilor riî·p{'~atlllui, precum şi tutUrDr 
<t..:c!r;,ra cari ou luat 113r;e 1,J Înmc)[1:nântarea 
prea id)itu1~li nostru FLORf:A URZICĂ, SCrl!;.crit~ 
i1':lhr de ['·:;litic. - FAMILIA lNDOLIATA. 

• 
x P~ T~RA5.A CAfeNET .r.I ORĂŞf:Nf:ŞTI în 

fiecare seară ,;::;lntă lTI1.izj<:a condusă do r.enumHul 
Z[}!tan Dlldus Kc)yosi. - 1n.,I:;'.hetată, caÎca. mihlcări 
rec;. - Servicfu rn'lnrtt• - Pr()jlJ"idarli romftni 
roag'ă spr'j'nDI publkului românesc. 

• 
x T:t strada fJ11inC:scll N:1. IZ. ebj L S'A 

DE:-:Cl-J.lS &:t',)lfl:Jl de p;r1ării al dnamnc]Dr dr·· 

I 
R;;'f,11~n\'i ~i J)ii,ner. RlC(;maild~il11 cu t03.EI căl
dura ;{cc~t atcFcr în frlln Î,'2a căruia ~t"1\l două 

1 dn~;!11Jle din bune: so:::ieta'e Si '.Care au deschis a-

Presedintele a citit darca de ::0<l111;1 a.Sl1pr,1 

"cti\·:ttnii şi sitllah~i mah:ria!e a Slh:jCtil(ii. j"p;fe/'l'1I s{>l'lllln'lol' }JO}i1dflrf) ('(' vor (It'pa [0(' 

zilele C!,' 2:3 şi ::.'f I//lIi(' in F'I/'('//! 8'"111('-"'11 
ptJ7rtf 1/1 Cu7tul'rll, 

i C~'st : <ţl"l1 pentru a d:l j)D;<;i]);litaie,J dO:1mne!nr 
';~l isi comande p:il~hii fO:lrtc CI~g"lll!C. dcrniere 

I n~f)~:~ s: pc pretul ce! mai ieftin p")si l)j1. C0!1dll"() 
" d'., flUm0s.11!.,~E: .. l1d a servi ai1l11i1.~ a,cel r~tlbl:c care 

tii nu arc '~CSII11l1t;:!C:1 a p1a: 1 11111 ac lCI !)e'l:tnl o 
I(eZll1ttt e(l sGcic'atca are azi În casa d un 

capi[lal IL:hid dc> 558.611 lei şi as'g-upJrca unor 
\'ellituri de 1.30.000 lei aJwal. 

AdullarC'a a dat cuvenita dcSCiircare 
tdtLlni. 

D. lan Minnlesclt, uire-ctontl g'\:ncml al Ar
t~i'(}r, a adus ştirea cel m(nLtc-r.lrl a donat so::k
!:Iti! un castl~t in Ardeal. 

Prcşedinttle anuntă ci Premiile S. S. R. s'au 
distribuit anul acesta Închtplll urlllJ.tor: 

L Premiul de poezie (6000 lei) s'a w~nj'lbl 
dnei Clalidia MllHan Dcntru vnll1i:lul ,.Cint:!rî 
pentru p:aserea ;:tll)a9tra". 

2. Preminl de UJ'roză (4000 lei) s'a acordat 
dlui O. nr{lD~cll. 

3 Premjul S. Bcnvenisti (21-100 lej) s'a acor
dat <llui G. Tal.az pentru V,1!lirt1Uj de p.oezii 1tR~1-
sul ap.ci". 

4. Premiu'! Denim cea nwj bună lJOczie a 
anului. (Lei 2000, donatia dlui Radu D" Rosetti) 
a rfrmas să se aaorue În anul urm~ltor. 

S',a suS/penuat a·pai şedinţa pentru ca merl'!
brii .să se COllsfittuiască aSUfl'ra a[cg,crii noului 
0clmitet. 

1Ja redeschidere, !)rczideaza d. Iosif Nlidejde. 
Adunarea a alt)$ dela primul scrutin următo

rul oomHet: 

Prese'dinte: Milla11 S8dove'allU'; cenzori: Cor
neliu Mold<Nanu Şt CaZlahan; secret'ar: Vintilă. 
Rus..<;;u-Şirianu; bihji-otooar: Carnii Petneseu: 
membrii: EUl{cn Botez (Jcan Bart), Ton MinL!-
4C9CU, Ten Ag;ârbi.ocJanu, IDn PiUat, AI. BUS11iO
ce.anu, Ce?Jwr Petrescu. ........... .... .'''' 
Serbările centenare C":; 

ale Seminarului teologic. 
C()l}c'1:'juJprofeSlor:tl şi studentii Im'itu tU!lli 

teologic ortodox rom,în din Arad cu onDare \Jă 
invită la Allivcrt~area centcnară a Tns'itutuluÎ, ce 
.'le v.a .ţcrba Dumine,că în 24 Iunie ItlZ", cu urmâ
tm1.l11 iJ)j"(lKnaim: 1. IYmincata la orele 8 St Lihu
(hie, Rugăcill~t de mulţămire şi parastas O€iTllril i 
profţsorii răpnsati. IL La orele 11 a. m. comemo
rarea celt\M~na"ră în s~\la festivă a Se.min::q'u1tli: 
a) Iimnul Regal; b) D:~ctlrs festiv r,nstj t de c1ir~c
torul Ind. dr, Tcodor Botiş; c) Sa1t:tuI aubrită
filor. m. La orele 5 d, m. 50'c. dc lcd. a studtn
mor Îl1 teologie dă o re1)reze11tatie în teatrul 0-
ră-s5n(\'lC. - Pr()~ra:m: (La orele S d. a.) 1. Bort
niantSiki: "Mărire Tic", COr hărhătesc. 2. Oh, li
nică, t.coll. c. III. "Discurs comemorativ". 3. Ca
ras: "Imn să.rbăhorcsc", cor hărMtesc. 4. M:nia 
dr. &ti~: .,lnchina;rc" înfiintătorilor Institu'ului 
teoln1t~ (trei stelute), ded. de V. Druhora te,)!. 
• t~. "C. Porurmbe<:-1Cu: .. Baladl", solo de flaut, 

.~I ".16fi C, jlU puLm dedlt si! îndemn:un ct:l;oane]1) 

1
· c:t'.'2·;ll1:C si .PC COrdl!C;itcar(l,r~ institllklor, etc. 
să \'izi'ezc ~;,C'st s:'l!l1, lll'.dc vor r:lm~îl1c:l. :·tlri ;~,;;l~e de pretul extrem ele, idtin C~ li-s~ va ccr~ AC(,8fe "~('rbâri .<i1l11i orqnnizrlt& 'de COIi/;idlil 

c!r initi,dică ]!I!1I11'l1 ridici//'('a 1I1wi mO/IlIrJ7Pllf lui 
A t'1',un 1 antu. 

- M. S. J.(cKina l\taria Va ll','2r;;C intre Z,i şi 
25 h:ili2 la Cluj cuprj]cjuj ill~iUKurărîi unor in'ti
tuie sa!1i~are. Un,ll dintre institutdc ce se: vor 
i!1,t:'g-~lra atl!!1c:: Spitalull de ortopedic inhntil:l 
de Stih conJl,cerea dlui dr. A. J~tldulescu p0artrt 
nl!Hl(~.\~ M. S. Rcg1inei Maria. 

S;'Uli hiitil. ('u accc]erntlll do Blll'U

reşti \"{l sosi în ]()'c"llitato {ll ArtllllT Yui;to~ 
Înlln minist.ru de infirmE'. 1)"a se ya dnce 
DlImincdl,. 24 Jlll!iC', la Şiclău pentru a 
distribui decol'ilţia. Ftnmilor cari au luat 
CClll\(lSC'llra af;;tlldj,w ('(mhra ·de{Jşanwntc
lnr do gri'îni('ppi unguri cu ocazÎl1uea trec[\,
rei lor· în luna rianuarie 'AC teritorul nostru 
('u (jf'(>(JsiFi oe<\zilll10 ell ministl'll va \~;sitn 
şi eomllllc18 Chişlm'U. ,soco(lo]', Şil'ia l)('n.
trll Îl se in;terasa p('l'~onal de dolennţelc 
lncuito'l'ilo1'. 

• 
-Mâine !pleacă în dire-:tLa Hălmagill-Brad, 

ofiterii şooalei de răz.boi ce se află de câteva ziLe 
În localitate. 

'" 
- Eri Doapte. au fost lipite pe ziduTile case

lor de pc Bnlev. RC;?;jna Maria afişe antisemite 
care, irnedjQt alf fost observate şi rupte, iar eri 

IW zi s'au obscrvat şi afişe fas'Cîste. 

• 
Dmninccă 24 Iunic, C., se va orgtl.nÎza un 

pelerinaj la monnântuJ lui Take Ion~ocu deja ~l
nara. La a<:est pclerin'(lj \"'01' It~a p'arte, pe lângă 

h~tii amici şi partizani politiCi. ai mare'lui dis
Plirut şi toti :lf.:eia OJri VOT dori să adllCă un 0-
mal.':ln p·.:}s memoriei lui Take IOnescu. 

• 
- ,"Miîn~~hc"tpr Po!<t' , anunţă {··ă ER"-'f'Il', hine 

·('unOH('l(t în OOr{'Il'ril-o naţionali:st(l diin MiinlCh('!Il 
;,u fi d"'clal',at în cul'.f.ul unei 'Ş(idinţe conflidenlţliale 
ţinută la ln.sbruck 'Că H(}eiet.ăţiJ.e &eC.ret.e naţiOlll!ll:
i1iste diflp'un d'6 50 regimente, >ll, ('.&te 10.000 (JIa.

m~ni, - tDtal 500.000 oamenii" lj'arţde 3IOAAt('.ll. 

S1l1lt ;'l"tfnl împărţ.ite: 18 rcg,iment.e inP!1"U~î!a, 4 
în Hin·aria. irn Silezia şi· S:lX1a, tiln Wiirt.('n
her.g. 5 1a Ba,den, 3 in Poonor.ania, 3 in Trurin,g-

hia ţii 5în rpro~i.n<ciile !IIlă.rdÎ Norodu.lui. 
LudeIl!dQrl oomandă aoeste forţ,e. 

- .. 

;)('11 tm o p:·d:l ri':· l1(HlU, l~{'rjlnl o !lWUer11 fZarc, ori 

'" x S1 I1U vă l1't'11icit[ !ilobmarul Cll st;)rnîrea 
~!ell1iipr'r. ci cl1r:-ttireCl Inf s'o faceti prin LOVAS 
fi,·m,{ p,l1'rll curi1ti'rt.a locuin 1eJ.:1r, Primeşte C{J

Pl~!17.i ~i tlfn pr{'\'in.c:,~. Str. Oltuz nr. 111. ([l1cS-l1. 
.10 "'.) _.J.., * ____ ;110 ,e' 

Teatrul de vară. 
- Reprrlnr!l1f c:1\pt1i.mânil.-

'\! !::R('l~1n: .. Gl'cteheu 1
', comodie, ropree:en

tatie numai pentru [1(htlti. 
,TO f: CUJ1('ortl1\ C':rntăa'eţilM dela Opcl:'a din 

TIu.dapcsta: Emilia IlirlSchi, O~,al' K:lhnann şi 
P~ml FlpiS('hcr. 

VI:\ EH r: "Lakme" lJll OOThCUl'8ul dnei Eli
saheta 8ânidnr. 

BA:\[B.\TA: .,EvN'jc,a" eu cononr;;ul d~nti. 
Emjlia Hir,-.ehişi ,& /Oh1i Os('ar Kiilma11. 

rw :,rT:\ ECĂ: "Oneiul ~H'en.IClIllŞ". 
• 

I:iis:beta Sandor ya ?p:lTCa în cllrsnl săpta
i!!:~11 ii de d(lUiÎ oli, pe S'c',;na ,:ft'~a trului d:e vară". 

Pehl':,:ul \')'.1 f'll"ca admira l1e mnrea C<îllt:irca~ 
tit în "Barbierul {le HorilI~~~" şi L:tkme. 

'" 
Numai nentrtl adul!'i - se reprezintă Mercuri 

sear:1. "Gretchen". -- o comedie întretesută cu 
picRntt~ria f':llâ fran!::C'I.ă. 

.J~Dltin~ dlT1' l!·ri!or dasict':", Emilia Nyirsi 
dela Ope!'a mal.;hlarrl, mmea sărbăt{)rită a ccn
tr:?,l,nr cn i tu!,:1le d!n Alms. \'3. debu'3 pe scena 
T,,~trtrl,:i de vară Joi. Scnrt8, V;t fi oompkctată 
':u !~r0dlllctiP'f;lle lui Oscar Kălrm\n. . ...,' "Sa 

Bursa. 
lORlefi, de<o~hiueTea: Berlin 

5fiG75, u}n.dr:a 257.3, Paris .3430, 
Prag;a 1671, Blld:CIDc~.ta 7, Belgrad 
275. Var:::o\'Î';\ 40, Viena 7050. 

....... 
,:1:;, NC\':-York 
Mibno 2515. 

625, Bu~ure·~tl 

BUCURl:ŞTI, il1,:hidcrca: P::lris 1270, Berlin 
17, Lnndra 9,,,.'\ New-York 204, Mlano 93lJ, Zii
rich 3fli,), Vi~,n-a 2~50. Praga 620, Bue]JiPesf.::t ,i~5· 

VALUT~: nafh"'lleon 710, marca, :?6. teva 2,10, 
!h·a tllT';:;e3~ă 120, IPfundu1 eng-lc.z 94(}, rra'rlcu\ 
francez 13" frall!cul elveHan 3650, lira 925, drahma 
175, dinar'.11 210, drol<arul 204, marCa Ţ)Ci}rmă ;jO, 
coroana austrj,aiCă 29, coroana ma~hiară 2-"0, so
colul 6. 

R~dM .. 1II'IIIt' .. _~.: ~Â'N DI"!tNl.ffilfl. 
........ .t>: fJI{)Rl'. " 
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MULTUMIRE. 19 
fiV~Z' Atelierul DENTJST a 
Ni I • Văd. lui Iuliu Mor- Mersul Trenurilor 

Subsemnatll familie indollah\ aduce pe !9 
asta cale adli~ci mulţumlrl in JlUluele el precum I~, 

~enstern din Str. Braţianu Nr. 
13, (fost Weitzer-u.) vis-a·vis 
:: cu posta, l-a preluat :: 

Credem că facem un serviciu cititorilor noş1Ii 
si ]e dăm exact plecarea şi sosirea trenurilor din 

şi a rntlenillor~ stlper!orUor fostului răposat " 1, ~ 
precum lI'l la t?ţl cei carI şi·an dat osteneala de ii';,II 
Il participa la lnmormâlltarea Iubitului mell sot. . IO~ I IOAN CSOBOD 

gara Arad. f 

Plecări : Sosirl : t 
FLOREA URZICA . ~ dontist eXălllloat, Ckre ~l.a Inceput 

:! acthitatea. :: 

002 acret. Teiuş-Bl1c. 5'43 m. ac. Gura-Hon~ 
O 30 peri_ Timişoara 558 pus. Timişoara ; 

serg. Dlaior de poliţie. 
Familia fndoliali. 

Cassa de pastrare Generali S ••. din arad, 
va tine în ziua de 29 Iunie 1923, la orele 11 a. 
m. in localul sau propriu din Bulev. Regina 
Regina Maria No 5, o 

aDUNI REI GENERALI EXTRaORDINIRĂ 
la care invită pe Domnii Actionari a-i insti
tutului. 

Ordinea de zI: 
1. Schimbarea paragrafelor 4, 6. 24, 30 

şi 33 din Statute conform circulă rei Nu. 
317-1923 a €omlsiunei Speciale Economice 
pentru examinarea al Societătilor. 

2. Alegerea nnui membru în C6mHetui 
de E:enzori. 

3. Eventualele propuneri. 
Acei acţionari, cari doresc a-lua parle la 

Adunarea Generală extraordinară, să bine
voiască a depune acţiunile sau titlurile provi· 
zOJii la cassieria institutului până la 28 Iunie 
1923, orele 12 8. m. 

Arad, in 18 Maiu 1923. 
Direcţiunea. 

\ 

IOAH "IAIIAH 
At"1 '8otreprenor. :: Execută 1;" =.J totrelnl d" d:\diri Iloi, :: 
.: t1'll1l8 formirl ţii r {' p a· '" 
.; r Il t n r 1. :: PregUesw : .. 
:~ plan uri ~t d e y iz e :: 
.;:: gl'l\tuit. ::!:eI 

Irad,Str. E. Ghlba Birfa 40 (nou) - -= "DU as ...................... ~ ........ ~ 
I S, A, Forestiera din lomaş I I Arad, Bul. Regele Ferdinand No, (22) 4. I 
i Cea lIlai mare Intl-cIlrlndt>re fores· i 

A tien\ din RomAnia, at:H lemne esente 
~~ tarI, cât şi esente moi. }'cl'tlstmie 

i- '<ti Cll abori in Gala!!l- Ferl'stl'l\U, Satu· I 
mare·J:'erestrăll şi Homorod-Cohlllm. ! 

I ~.IPloatări de păd~rl i~ ţoale regiunile 1 
.'. Transllvame._ :: 

.....Ik~..,......~'lt .... ,i· ...... ~~~ ............ 

4-45 mot. pers. Pecica 6-16 aecel. Teiuş i 
5'20 pers. Curtîei 7'10 m~t. pers. Pet::iea 
5-44 mot. pers. Otlaea 7'14 mixt Sâvârşin t 
6'15 mot_ pers, Oradea·"t (int,) 7'15 pers. Curtici i 
6'20 pers. Teiuş 7'27 mixt Coml. Băniil, 
630 per;;. Timişoara 7'33 pers. Brad t 
6'41 ace. Curtici· Viena 8'19 mixt. Cermei ! 
6'48 pers, Brad 8'24 pers. Teiuş ! 
750 pers. CU! tiei 928 p. l6k6sh.-Carticj: 
8-55 p, Curtici-l6k6sh. 950 pers. Timişoara , 
9'00 mixt Coml. Bănăţ_ 10'40 mot. pers. OUaa' 
9 OI mot. pers. Cermel 10"42 mot. per,;, Oradea-M (in~' 

12'30 pers_ Timişoara 12'40 pers, Curti ci i 
12'50 pers, Tdllş 14-42 Or. Expr, Teiuş. 
13-40 mot. pers. Petica 14-50 pers. Timişoara 1 
] 3'45 mixt Cermei 15 55 mot. pers. Peciti 
1350 mixt Săvârşin 15'47 Or. Expr. Curlic, 
1408 moi. pers. Otlaca ]6'28 motor Cermei t' 
15"07 Orient Expres Curtici-Paris 16'36 pers. Teiuş : 
15-50 mol. pers, Orad aa-M , (int) ]908 mot. pers. o ti a a;' 

17'00 mixt Coml. Bă-lăţ_ 20'15 mot. pers. Peda 
17'15 p. CUI ticî-l6k6sh. 20--42 moi. pers, Oradea·M, (int,r 
17-22 pers. Brad 20'55 pers. Lăkoshăza • 
J 8'00 mot. pers. Pecica 21'22 pers. Brad 1 
19009 m.ac.Ollra-Honţi. 21 '27 pers. Timişoara t 
1930 pers. TImişoara 21'40 mixt Coml.-Bău. 
21'50 pers. Teiuş 2330 pers. Teîuş j 

23-42 aceel. Curtid I 
J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

No. G. 9623/3-192l. ~M~.)cM~~~M~ Faceti stropirea vi ilo 1 
Publicaţlune de licitaţie. A h IIlexantiru Graf în contra QUidium .. ului, numai ; 
Pe caza deciSlil al Judecătoriei de Ocol r. Itect H Iii II ... cu praf original de Pucioasă t 

Arad, No. de mai sus, scroafă, trăsură şi alte . ~: "Palermo Florislella" :: ~ 
obiecte cuprinse în favoTul lui Mallriţiu Hoff- ~ntrepre"or intreprir:de to1îelul de Klgr.-ulll-SO Lei. Piatră vânătă ". 
maDn pentru suma de 500 Lei capital) inte- I constru_cţii noi şi repăli de căşi şi de calitate garantată 98-99%' ! 
rese 5% dela 10 Ianuare 1920. ,dependmţe, apaducte, canaIizări etc. :: la firma ~: 1 

Spese sta bilite în prezent în suma de :: cu preturi modeste :: 1 

Lei 200 00%), se vor vinde la licitaţie în Mlr!td St & CI" 12 Dum-Itr-IU IInastasl-11 
Arad, Strada R<J!lOVp.i No. 3, în ziua de 20 li U J r. Ioan il Vi" II· li . " U 
Iunie 1923. la orele 5 d. m. 

Arad, la 12 Iunie 1923. 
Oh. CiupuJiga, 

exec. jud. regesc. 

N o. G. 7599-1922. 

PubJicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisulul al Judecătoriei de ocol 
Arad No. de mai sus, mobile cupriese în fa
vorul lui H~ rmina Spitzer pencru suma de 
720 Lei capital şi ac:., interese 5% dela 1 
Manie 1921. 

Spese stabilite pană la prezent îrt suma 
de Lei 294. se vor vinde la licitaţie publică 
in Arad în Str. Angyal No. 30 în ziua de 21 
Iunie \923, la ofele 2 d. m. 

Aceasta licitatie se va tine a şi In lavorul 
lui T6th Adalbert. 

Arad, ,la 29 Maiu 1923. 
Oh. Ciupuliga, 

exec. jud. regesc. 
------..... _----------
I !nduslrla fextllă Irăda03 

Societate Inonima S. 1. . -.. 
~l Fîlat~ră de bumbac ·1' • :; Teselorie de bumbac :: • 
~ Ilbitură:: Vopsit'orie ~: 

ADRESA TElEGRAFlCA: TE X T Il A RAD. 
Telefon 158. Telelo" 158. 

&:lSE asa ti I au • 

Cetit' 'Ii ritspândiţi darul "TIUBT!NA 
AR.t1D ULUI lţţ 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. No. ia: . ................................... . 
.~T.VV~.TVT~.VVV.V •• ~~T •• T.~~T.TT ••• 
~ =='!!h,,""Vatmi7!lY:!f'mI? .apn lES".' TI .. 

E "VICTORIA" ~ 
~ INSTITUT de CREDIT ,1 ECONOMII S. p~ A. ~ 
..... :: CENTRALA: ARAD (ROMÂNIA.). ::: .. 
... Sucupsal&.: in Chh;lneu., Şlpi.a., BOP0'illneu. 'il! Radna. .. 
.. Judeţul A:rad (Ro.I:Dil.nia), in ca s e ~ e p ~ o P 1"1' 1 i. -4 
~ ~ 
.. Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. Depuneri .. 
.... spre fructificare: 80,000,000 lei. din care o parte considera- -4 
... bilă sunt depuneri americane. .. 

jl< RAMURI DE OPERAŢIUNI: .. 

~ Execl!te tot telul de operaţiuni de bancă. ~ 
III""" Acordă: Imprumuturi cambiale . .... 1 " hipQte.care. ~' 
... ...... "de lombard (pe gaj de efecte). ~ .. 
~ . ..." financiază intreprinderi industIiale, cemerciale şi agricole~ .",.. ~ 
~ €,umpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, Ure, franci 04 
P' şi alte valute) . 
~I Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in cont curent, ~ 
...... pe lângă cele mai favorabile condiţiuni. 
~ Primeşte bani din America ca. depuneri, ori pentru inmanu- of 
... ere partidelor fn Tară. 4 
... Efeptueşte comis. primite din America in aiacerile emigrallţilor. 4 
.... Primeşte cecmi spre încassare. 4 
~ . 
... pplD1e~te asernnăvl. de bani in ţapă,/ ''il! pen't:ru ~ 
.. st.păină;tate. - Ape legătupâ. de oont cupent cu. 'li 

~:: toa.te băncile din Ţa.pâ şi st.păină.tat.e. :: .. 

~T11btrikÂÂ~:rr.ÂA •• 6 ••• ÂÂ.6 •• Â.Â.ÂI 
-----------------------------------------------~-------

TkJOllrlJ\.t~ .. CONCORDIA" Arad. 
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