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Anul 1. ARAD, Marti 5 Iunie 1923. Nrul 4 
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ABONAMENTUL: • • Pe un an • 300 Lei 

Pe jum. an. 160 Lei 

Pe 3 luni 85 Lei 

Lunar • •• 30 Lei rl una ,ra U UI 
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1 Traditii vechi 

~ . In vremuri • I 
nOUl. i 

Ml'j)'1 ' S,l11~(!. lacrimi din belşug-, - din cari 
.s'a fr,ml,'liltat, ca1dll şi bun,i, viata viitorului, Şi 
ru)ri\'ind p>()~zia Î l1 durerflrii de I1C:lTn dî.kând pe 
llnnelc bf1trnne ale croicc'lor strilduinti, simtim 
cum 111~ ChC,Wl1~t într'una şi adetr.enitor la izvorul 
lor de reconfortare. 

lebil'ca de tarit ::oi dorul de inaintare spre idealuri 
Iloui. 

Să credem că e:, şi aCei cari s'au gândit sti 
~~ re Învie VCChc'â tradiţi'C a Tribunci. Se vor găsi 
la UTl loc si ~"e vor inteleg-c. Şi - să Sper[lm că 
\Or fi multi; Toti 'aceia cari îşi iubcsc nearnu~ 
mai mult decnt câstLgul, şi poftelOr le pun inainte 
dor curat, d()r mare: de În{llţare de neam. 

fl'Olltisl1;cÎl~I acestei foi, tie imbie prilejul ca 
pentru o S~tlrt~l cljp[l miîcal' ~ă ne rcînto'arccm la 
ncmea in carccuv[lTItul ,ce astăZi dă titulatura 
gazetei noastre, era o noţiuue În jurul c[uera .fie 
aduna floarea aristocratiei in:clocluale si a suflc:
wlUi rCimâncsc, formâlld avantg-ard~i de IUlptători 
hravi şi bllni pentru scopuri mari si ÎI1Mtătoare. 

Ne k.piteşte o pioa,să indatorire de a desgrc.pa 
un trecu~ prC~1 rc,pede acoperit ele ingra.titudillc 
de C[ltre oamenii cu prea mare dragoste de sine. 

I~ra aUlta vi'ată mare si nobjlă odată aci. 
Vi3 ta pe ca re o a~\.:ăt'uiat1drtura rii di il oraşe, 
izolat.i într'ull mediu ~traill din care dutau s;i 
r~lZ'hea:scă cu "răinida sufletului tare peste îngră
lhrea artifi..:iali'i ('le le-o ridi1ca o cultură de alt 
neam. Sit r;lzbcasdi In sate, În larg-III liber Şi să
nCltos' unde nealterată şi plin{l de vi~oare am ocro
tit, fiinta noastră c'tnică, Unde a ocroti~-{) în 
deosehi munca qelor din cătunele ristpiJe I1ril1 
şesmi si Între munti, Das6t1ii, cari Îngrăm{udeau 
niidejdi şi credinte l1l!1pcritoare ÎIHr.e cei patru 
pereti ai $coaki,' ~- si preoţii cari smulgeau nc
credinta laşil~)r. Si desdlid'ctlu noui isvoarc fcr
mecate de puteri. 

Pe câte fapte eroice nu este chidit a,ce~t tre
cut. Din secole îll lain!c, pc trUPUl celor trei Illoti, 
ma rtiriai idealmilor. UOU;I veacuri În urmă s' il 
Închis În vrc!me ne:peritonrca jcrt.f[l al eroului din 
Tcbea. Şi avenit dramatica de8t;lşurarc a evcni
mcntdor din ce În ce mai Îllg-ritmăditc, mai sf;1-
~ict(jare şi chezăşia tot mai si~ură a dreptăţii 
noastre. Mt':ltlOrall'dlll, - Scg;hedilltl} apOi anul 
1918, 

t:tanc ~l(lriloa',e, C11 sththlCiri orhjtoare de 
~uflet mare, Îll drumul Ilostru as.pru "pre maluri 
luminoase de liber ta te. 

- __ &UZ . . L_ 

Impresii fugare. 

Din drumuri prin tară. 
(TI rimIH'C.) 

OJll'ill'dn-te la Cluj ai imlH'('~il~l ('ă ai Il\JjnnJS 
intr'o ~~illpita,lă, Apl'Oaipc toţi pasifg'E'rii se ·dau jos, 
1 n t?;,11'ă l,nme nnrltă .... , l"'g'omnto>;ii, TI'{WKlm ,!'-elpodţ) 
"il a.iUJlg-t]Jll o trii,~lll'ă. Ahi'a \"rc~o rÎttO\la ;;t.a'tio
neazii, poate fiin·c1di c ,l)l1llni,I1('(':l, - ori Ipnak 
Clujlll 8st(' t'lăr!3cÎn a('ea~tă p6VÎ,l1ţă1,! 

Ora'şll11 pa 1'(1 mai aUl,j·mJ1t ('Ia A t':1ld n~ ,şi ('li ,mai 
Itlllltă ,'iată WlITllît1H'loSl'ă. Curat şi(~l1 r!Hlyliri r){~lIl
~)Oat'R, ,- M'(l'Un fa J'mC1C d>c(~;o.el)i,t lşi plaioo mlllh 
oohi lor, hl p;a.t,a '111 a re. ne în ti1lTl1pină mOlll1l1nOn
taia hj"(,l'oj'eă all1i Mat{'ia, )Tas~iYă ,~i impuma
toate, la prill111l yml('l'e te nmpl<, ('11 HIn '>tE'ntitJl1ont 
de lliO!lllil'ati.c. /\ poj \'I'('ai "iî o "eel-eetozi mai riie 
a'r~roap(' .... rfla;.;n'i,i (,;ll!'i i sCA,lipo~ ti1l1111t1,~ îţi 
.n(~~fi!lnllP amrrmmtD .aJ'llit(>dna1!(' .lu.(·I'at{' r'l1 .1lI111t 
fiimt .U'ti~ti(·. AliH\l1'i de hio'\('I'i{'îi, ::;tatnia h~i )fa
tei COl'l'l'innl, ~ al dil~ta!'nllli I(Ie f\ihi'lwan t'al'~ 
a aj n n f1 din 1)(':.111 ,il C (liP i nl('ii pc t I'Ollll:] 1111(' i t îi l' i. 

Pe trot\w,rek din {'(mtm l11l11c l1l!lltă. T,,!, ('(' 
e yirată .a{'1 "îi (~o)wpntl'cnzîi :pe "C'()l'.~o" '011 ~·;l·fcll(ll{' 
lljn pi'ntil, Btl'iÎzilc 1l,lnt.rr1;J:lp, la 1Il1 ·ra~ !Clei,:!, pal' 
'11l~t ii 8e \'ol'hf'ştc mult l'omf1.Hfl';'!(> şi ai i mpr'(,Ria 
6i t·e p;il"l'~ti în:!J"\1~n (ll':1"~ e·iN·f' afn"t 1'r.""llân~i'i(, (],,, 
{'flnd <l': ilai fiintă, ... a~a (,ll'1t1 trC'hui·a Întot,rlc,1l1ma 
f;ă fi0. Ll1'nH':1 P pl'n'-Wllp:lt:r întnW:l!\'ll '(1,(' {':mlgl',~-

! 

Ne chea:fnă P'0runcjt0r şi pentru \'iHor. 
fiindcă, drumul f[lCUt În urmi'i, în .vremuri de 

I bejcnii es:c a:1 nostru, EI ne pilducştc cu exomple· I de sacrifidu şi ne araUi icşiri din Întorto.:hiata _ , 
(t v,) 

1 

dra~~ :,t,:i'~~~.t~~ u~S~~~:;: Vromea care a apus se ~:;~lta;i se-;'ăriÎor d;i~' Arad. 
mai r.:întoarce odată, şi mortii se vor judeca din 
nou: Vremea În ce ace ne cere ascmiinător şi În- A I'ad" 4 lun ie. 
tocmai d'c mare, d'e nobil Şi plin de avânt: în sa- 1 ~ 'Hi~lIl' ptllYli~'\l1 :ltl'~dan '!'€ \Î'nko.~bă da'l'ă 
,cl'iHciu şi aLt ru,i s.m. Jar mOrtii - în justitia covflr- Si n:d i~'a t Ull j(·elor 80 zial'lşt.i j) I'Ofo" iIm it';'l1i din A 1'-

şjtoare a moment'ulUi trecător, În justitia care (!stc ItI'C'u:1 ,~i Banat ('.'.;te HlUl 11 ti !li 11 I ţ,Ulmit. eurezu ItJatul 
li etcrnei evolutiuni. - se vor cumpăni Încă odată: serbărilor de eri -ehi.n Amlid. 1 n nuhnele {'omitetl1o 
în ccaCe puteri de viatâ, au !;li.'at urmaşilor şi i Ini Sindieutnlui 6l>lpnIlJdf..'IIll: .:mlltem foarte mnl
~lrin intft,ptuirile de cari sunt capabili urmaşii carti tnmiti! Inpotri,'a i''''TJtit.ell,r zilelor ·de l'l1pans, î'1Jl
trCJbue s!i. fi~ În s.uflet;> şi :,,~n~liri la aQePaş,.g~a~ I ;PlJtl'j\1a(':lil:d~lI'il(:r trupilt)lde .(1i!ri J~~~au '~hl!nga! o 
d,e SUIPerloara frumu,set,l ettc,t cum au fost Cel ",an ! fp:~rte d~'. cefat,ellJ .la n,!II~hl'a. podgol'l!l'lor,lllllIJ1otl'lnt 
s au dus, :lmortdn :gcnerale lHWlll1l1k, ~ie 'pova;l'a fwoa mul-

Intr'o vreme in care virtutHe de neam par CI. telOl' ><Ct·.h:1ri, ,!;'i .îlllll!)(ltrilw\ a tllHcr::ttel'ei ln\'elllimlte 
fi .ofilite, aşa cum f!Jorile de primăvară Se scuturi! a !J'Jliti<'iani'll11uJ.ni, lifl'hăl'Î,I(> lloast,l'<' an al\'ut Ulll 
bruma'te de un g-er tjlIlWUriU. înzjlc\e În care va-str:llllk'it SIl'<:WOf; IllloI'a'1 ~i matcI'i,al - graţie '(·,,11-
Iori ce s'au dC-.~fă.şurat în 'adcvămta noastră tta- l'lH'sulni Ickwotat al Idistitn~lor doamno a l<ald1anc, 
ditie sunt date la o parte printr'o surprinzătoare {'ari m'au .(')·uţat ni<'Î tirn~), ni~'j Ibani, ruilel oh .. ,~e;llă 
aparitie a Ullor oameni noi, şi când valuri de ']lllltl'na i,llIijlUUC *'l1hill'ilol' un înalt ni\'('~""J('ial. 
vreme într'un neînteles C;JI1f!C1U aU ct1f~ltldat Printr'" dlil\'Îl1la\Îe f",l'i('itii 1,1lJanmwlo aradam'o, 
multe lucruri voohi .cari puteau Însă r~i,mâlle, --Îl\<1lO~(\bi ,dIl(·l" hlll'on J>qp, l.W(,db, Şi~~lv\'an, C'l'Î-
ne vedcam ne,vojti a scrie aceste rânduri. ,~lIll, g'f'lIlPlI',al jl allll, Hobll, ~I iel(\~el1, lhlbo"cll', 

Poate că vOr fi de ace.ia cari ÎŞi mai aduc ):(cn. Daschievici. Pctrut, Constanta Lazar, P;icaţianu. 
aminte cu dr"ag- si cu vcneraţie de romanticisI11111 CMnkea!1l1, Savu, Lconte, Branca, 'Cornelia Lazair, au 
îmbibat cu poezia mi~tică CI idcall1rilor sociale, lllt,!'f1\:lznt. l\{\\'di,a de a l'il,t'pllin~](lehDmiirii 11n<1-

pe care l-au tr;ijt a,dineaorj în lca1itat'e sumbră, ,;;tl'(l i:n 'prc,fitlll lal'g' al cll'lturii rnll1Î111Cl~tj, ~iall 
aspră, a-pţisătoare şi astăzi totuşi, ispititoare de :1I11g-aj,lt lWll'Umal'll'ti 3ţ'('nt i , cll,;.oar<" tineri t'CI"('()-
a-i desg-ropa piirtile frumoase. Acestia desig-ur se tJaşi, ;;olld'a\j, eOlliii lor .... Eunotionaţi (de attlt.a 

vor ,)Ieca cu dragoste în fata trecutului si îl jertfit Îllllulllel(l Bim!iloatnlllÎ l.o l'ngăllll ;;a pl'i
vor vrea să revină în dQuă virtuti mari ale salc. lll{\HS{'a olllagiile noa~'ltreşi 1'(JeUll1{)ştjnţ,ll blnăru-

dJ 

Ruj Hn,~nI'Î·I()Q' .~i (le mii;'('at'ea ",tnopntew;l.('ă. }f'aÎ 
ale;:; N'a el i,n urmă f'~t(· în {'entr'Il,1 in,t(\l'H~ării, ('U 

·dl~!,<.('hil·C ~lt'nlTn (·ă R('ltatl11 u,ni\'(,J'Bitar li IUllt ~ 
III iI~ nI' ă ~ll"a~" ll\ it'ă li m[lot l' i \'It (In ]c';1{' fi r Il. A 
enllPnllt ('iiullinul'ilr ~i li tl'imilS la vat,ră IpO ;;tl1-
d('nti. A(h~('ă. o pal't(\ di!1 ei. Fiimh'ă 'cC'i mai 
multI ·au Rll1jbc pe ('ari nu le vot. păriÎ,"li, şi râ\inl 
l1u an nnd€ plel0a. Ei ,,.fan ,pe la. l)I'ieOOll1 , dlOmn 
pe l'a g"l'1'ă ,'iau ,in birourile în rari 11lI0ro:1,ză ]1e~tl~ 
.zi. Rnut or.J'Ot,iti r!(' a\['"ia ('ari 1111 Ilr tN'h1li ,~i 1<' 
p~l!'la ~rijă VIl!'tiK'll'la,rii ~i "llnt gonitirl.e 'ak'ei~l 
('ar·i :m 11ll I'(::;t pÎÎl'i'lltt">\{, şi C!{' llJg:l'ijir'e a !ine-
1'(01111 ni 11>ll iyeT,~ i t.:1I1', 

np :lr:-eea ~t 11 rl{'lt \ i i ';11 Il t fOR)' to aog it lUt i ~ i {~X'll ~ 
gCl'at dar H.Yl'a ('m"a a·dp\'i'ir- "1)]1,"0Ie unui Idin
treei: 

"Y ('zi lwi i,n (\1'<1;;'1111 n>'ln u.n.de Iloi ~n1ttfHlt pl'i
g,oltiţi ~llnt ~lu]lâll1i ji\(1anii ,şi (\Q('{)tel,p't, 

F,,,t.e wr1edrat ('a viaţă ,1nx'illt"ă OI1OC 3i('o,:,ti'!I ţii 
pi sn llt 1'll...;JjJetj i 1, 'l'a.1 Il l'ilo!' de 1I0a'pl,0... Da l', 
aRta i m'ă 1111 Î,tl":(lllHH':rlZa l-:tă'pâ 1] j'l'e, ni'('i \' iatil. O 
ştin a1('p<1l"ta PI'L'(l hll11iB ~tl1'd:el]ltii .. , RtăJpÎlmjreil e"tf' 
oiK('C'O<t a mnrwii $i Villţlfi II tl·ludei ... "'\"t.;l {' viara 
fl'lllltOiliSll ~i {ia 0:,rr a noat~tl'ă, ,. 

T)ro lllll n 1 (',(1 '1l.\'(1Wnt ·~ă~ 1 f ,11(' dela Cluj la li 111 '11-

1',{\,;;{,j. 'PI'OIlllit€la ·~ii. ficllnai intcC110:O>'111t. EI~altlll1l(> 
i1ut.ină. In i'oll~pal'tifmpntllI1 lll{'U an lnalt ,Jo\'doi 
{hlllnişi "h)llii ,<I:lIIIH', l\l!lllnlp (1raU 1·()llIii,Jlt'p. IlI,fii-

u i 2 .. 

(,iŞlll'i dif(>l'ite şi 'HilllîllHlollă illltcl·cflullte.Tnlalriî hine 
fă('ntă ell tl'iisăt.nri d'a.<;ikle nllra" în oclLii ('Î lIlf'\gd 

CJ'aem'a di-n hb!'il'(~a feme·ii iTltelectmr1izată. A~'l1a 
gc,;tnri lşi at j.tuJd.inc fle-o ~i.p;u l'a,nţ.ă ,sl"t,HIltHti'l'il. ~i 
o IIlÎlllldrie (~a'['e l'l,,~pingpa di''lJ)I'f',ţnitol' lnill](l<l, 

vlll\Wl1l... (\ahn :l~a ·onm.se 1)J'('zi,ntă ,,l.a f,P11lHlW aUJe 
t.reJI,te 41I1111{.(1", Prietena ei .de al('8('!l/.';'i lyâl'istă CU! 

Iwhii \'ii ,~i părnl blDnd, ('J'a VOi'IOlii ennlllTliC'atjdt 
şi Illai J'lll"ti(·ă. Trrurla t",tnş un l'ofn·z ~des. 

('Ibm em (I,rllmll! 1nng ';li ,r,li(';tiit,os, am 111Nl ... at 
"llll halil1ll .de Î'IWp!,.·t!re" .... !,A'tH ,ÎII1'tl'atÎn , ..... l~be. 
Xli !lll' a lH îIlŞl.-.i!Ht, ITma ·era l1('\'1asta nnui ingiu('r 
C'ealuLltă o pro·fe..'>(lal'i'i. Cea IIllai 'puţi,n prE'toutio~il 
,~i llIai\,(l~Ilă 1?11l\. rl>l'orf'(180111'la. 

~I ellg'flHlIla Hlli('nre~ti, '\' f!\'oÎa ,de a \'(xlelt ca
pita!I,l. "'uh }ll'et{'xtulde tIÎn.,"1I>t'lj :pe~~a,rit{,t> a:::ta 
bil1>f' le putcau fUlC'e nn Cluj, Y~}r ~ta o "ibl>Uîllnâ .. 
nH ,~'7i hăl'hat'u,l doamu(l[ (' 

.. Bă I'ha t 111 ? A l'i'illnla.s aK'U",i'i. C Utl11 ,a re "li \' i'e ,~i 
(11 ~ ~ ,'\ re "lnj'hll lui, 1$i <l!H'1H l'a,~il, f;l1lliIie. Tr"C
hnia ('ilw\',a "ăo 'piizea,:\(.'ă". 

::; i \"0l'!1)(' a Jll î nil" \l n a ~i d.(' t.m tI('. P ăit'-e 1'{.'i1e !li
llPl'c ,~i fără:<ii fiE' la ,~pntcle lot' ('illO\'a I(ml'O ':>ă 
\" i~)lltrolj(v,p. "H 'le IStim,gltel'ca,Sl('ă, Oh,oel'\'liltl pe 
(,II(' (mm 's-e '('Qmpl:ll('(1lt;lI ina falOe 'pe II)['('!J, rpllt·in 
\'il'tnH:l~('le, şi k> f:~('ea un Idoliei:n lea Iputeau t .. aua 
fii I'ă 1't'·7!f')I\·(>, t:'l1lD lwi tll pj,d ioas<>, 1 llt'l'll t'i 'pi-
C';111) 1 P. 

(V a l11':Tn a ) , -- -------....... --'--"""---~-- .~-~-~. 
c~ •• __ • __ ~ _~_,_. _________ ", 

,-~----~----~ 

Dresuri 
pentru 
Bărbatl, 
Dame 

şi . 
Copil 

Cămăşi malroze Ciorapi, precum şi 

Bafsony Dresuri apache zsocket:ri g h e te, 
de haine pentru b~rbatl in tot feful 

bărbatl $1 copii şi copii, de color', la 
Ppcţul un.u.l exemplap 1 Leu. 50 ban~, 

Pia1a Ivram Iancu 
(Szabadsăg-ter) 

Nr. 18 .. 
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.lui a"t'z:llll,lllt :vl .!!,"l:Zetal,ih.l'. ~\I\llteltl '''lU:l1ri {.i( 

toti f'rnnt'i17l î <traiti'a II l.'1i i tll~tit.ll ţi ilo ,t.\l h ~H"all' ~i 
fiHmll'i,ue \'01' ,Îlll((,l('g,(· C'ii B&te II(~\,(IC"ă !«' Înl>'!l.'l'ie 
-r!l fondat(,ri la {'illIllinnl pre,;ei cu i'lUIlll'e frumoa,"e 
llBlltru il da .pre.<:.ei lwâiIlt, i'ar gazctarÎ'!or în(,l'e(k~
T,El pe elnml11tl kH'.~pirn{)S ,';oi epll'izat,or de eIlm'gii. 
Al:ltul'i {k bpt·e .de .iert.fă ,a 'dr.al11ll1elol', v·rem să 
vedem pe bărbaţii ou rol în viltţa THllb]iI(',ă "'li in
",titu;tii1e <m rost .soli,d .... ,PI{'lCămeu ~nllpresLi a
(liUl('i elin AraJu, {'u '~'l'j,'\ll'l U()f>t.ru W:lln ,fi, '\'irt\ll:~1, 
ÎÎ'nlllij1o{'uJd!v. <'iit d.o·d{~. 

Pentru COlllliM·t\1'l SinM:li(\atuhl'j: 

I,(>O/lflld 1'(wh:ero1l' 

{'ii"''' i(· 1'\11 'si:n:d. 
• 

Ion Olopo(e7, 
l'l{'el'('tal' gOll, 

('n Tot ti I1t'Plll ilIll 1 ('11 in tiîtol'. i'E'.l'blLl'i le ~ll't'J:."pi 
r011lâne din Pal'\'ul ElIlilH~'U ,,'lIU d('i>'.fii;l1l'at. În
tr'ull rit'lll (le 'l1'llllnimă ani,rnaţie. 

('ol1lit('tnl (le d,JHlIlll'C' ,',H{; a 1:1:<i.gul'at l'ell~ita 
'aCeH"l' ~el'hii.1'ia fo,,",t mai alf'tiy {'a ol'i·efl.nd. 

Bine ~i dl(,mll .s'an .whillit 111(' alllg'llji,\llll{'ntel1: 
Ix)!' "il'ii ;·(,l"·eta.-:i - ni1.df',Î,lile ]1.o<\,,,-tre ,d<:' mâ'ne 
-- ~i !!1'l1P1l1 .t1{. \'i',n.i,)~j gl'ăniepl'i, 

PUl1dole de atnwtip ,mai ir('zÎ~ti.l,ilil: fOl/l

bola ,;,i ~ 1'1l1N~L, olll'i an ,fun"ti"IUlt fdn'il Ipiină 
fOlll'Tf' rftl'zill. 

Ll Ill'o1e n - lHl scnJ't interl\llezzo -: f'lS"ti,'a
luI ,],,1:1 }'il1atul Cl1ltl1Nll. 

Ţ,lllrl(' putinii! - î'll majoritate', 1 ill'Pl'Pt. a !:1.>'K'll'] 

tnt 11ll11;1l1i;l~a ('onITcl'inti"i 'Il rllui ŞL \T C't("i , Corul 
'dlni ,\1. Li)l(,nHl li eXf'('ntat .. Ginta Latină" .,;,i 
,,111.~i ]'.1<;(' ~[:I1'!2:ă I'it.p" fi i !I(l ră''1j1 1 il ti t ·dE' ~ ,nh 1 ie 
c'll 1ll{'ri 1;1 t€' ,mplauze. 

TII );". Brdan fIiI'. (1<:' ,!'!'·c'.l1iî la Opera 'fli'n Cl'l i 
II ri'llln,t mai llluh(' arii· (1<:, npf'l'ii. ~i .. O I'.c\ll;!illll'ii'· 
!de :;:'\,11\1111 anl11 - aK'oml'a n j a t 1 a pi ltll 'rll' d na l~ li
~a,llC';a ~Z<lllt" - fii'll~l ,;iirhiltorit !lf' ']\llh1i". 

T,lllll('<l ,,'a înt.ill':"llpoi 1<11' Î11 ·par(', lllildE' '''Pl', 

h:Il"(",[;' ""lltill11~{t J'IÎlliî ti'lI'Zil1. 

• 4wa, ~ , IV' OIi".". 011\"'" oA' ~. 

Un atentat neisbutit contra trenului 
automotor Oradia-Mare-Arad. 
In ziua de 2 Iunie pe dIld şeful de echipă 

dintre ~t, Ciumcg-l!i şi Ţomaşda m,cn!;ea spre ':011-

so!idar(<1 li,niei cu v;l!;olletul de lucru, a ohservat 
f}C linia ferată -în plină cotitură ~ asezati bo
lovani de di.mcnsjuni f.oar\: mari, Oprind imediat 
va g{)j] L'tlll în c1rc·ptul unde linia era hazată. dnpă 
ce a eur:ltat linia, a pornit cu vagonetul s.pre sta
tia Tr;masua. aill11~,l11d în drum nu departe de 
punctul haTat pe individul Martei Iosif domiciliflt 
în cnmllna Ml~zobai. Numi'ul fiind Întncbat de că
tre şeÎul de ech~pă dacă are cunoştintă despre. 
boloyanii asezati pe linie, a declarat că i-a văzut. 
însă nU el era În măsură să curete linia, Vagone
tUI de lucru Întrând în st. TOIT11aşda, cazul a fost 
raportat dlul Aurel Po'!xwici şeful statiei, care a 
Înştiinta' imediat postul de jandarmi din Toma
şda, care a Si început ceNctările, La o oră urma 
S;l treadL trenul nr. 482 din directia Oradia-marc' 
VcJm reveni, REP, 

•• R q .... e.. ce, n.,. .'- #!1JfCII ••• 

Propaganda culturală la safe. 
, , 

~- Activitaf('.{l, Soc. "Crişa.nn". -
Cu f~azia sf. R\N"anii. stwoenţii ll'lliIY("l'\'litlal'Î 

IChn Cluj, (,(H1stituiţi iÎIl1. ;FOOOtateanat·l()'na~ >cultu
rală ~,CJi,,;,~m1<l", ne lângă toată. lfoIituatiilt goma "ee 

1'i",,'a ('reiat .JT1 ultj,mul t.iTIlliP, an ,făk~UIt. t{}tnşi (1-

biţ'1111itl.11 tU'l'llCll ,d(' vrucn.nţ(', {'Le !do8lta 1ai('l(11lk<:t.a ILa 
A1'll.id ~i ?\ll,dlaKl. 

Fţ1lllll {'l'am 'PlIblicul dirn ~1('leRte loca1ităt1i 8'a 
manife.st.at fa,tă .de st\lidenţ.il oprÎ!mruţi lSl1>fleteşte 
lm. a~·(~t,(, !Il)OBlffilOOde a('ută Îlnoomltare, obi.şI111iţi 
a în!tâi1ni în toate ,părţile ()l)j<taK'ole 'şiMŢlre >cu
vint.e (h:, 11l11""t1't'lJ'le chiar atunci, ('imd ~pnl Ul'

rrnă1'it el!' dânşii nn 'poozi'ntă<artÂt.a 'pcl'i-ool ipentrn 
intN~('lj{' TloO<1IIl1u1ni. -ca .de exemplu fail1l~1l'1 .~lln· 
Imeru" <'lall,~u8". a foot lŢ)ent,l'u a('(\~tria O 'mâlll,g-ă
()re ~i () "a<t.i)\,falCţje {I{'Iplinn: an văzut (·il 0xiR\ă 
ÎIlC'ă d('$tui 1'0mîlllÎ, ('ar] Ţll'ivC8'l~ ('Il î,twredel'e la 
e~('ia, '-',(!l'i mfl'iruo \'01' fi {'0l1,du1cătorii a<xli'ltcÎ 
ţNTi, , 

"TIUBUXA AHADULUl" Marti, !\ l\1ni' lQJl --_._------ -- - -------------------------
1 )a,ro l~titi:ylill{1I1 frllmj1m~ă a ll,('1',-"tIlÎ ]1\1h1ic P\l~ 

I'at rOlll,Îne,'it'" a fiiJ~lltt. l\ll dH't!ll'('.ţllit. ,,;pl''\'leiu :«ll.'iB
tii~i i t'llltul'ale ,,('l'işlLlla". (,~l,'i 'a dat \1111 i,mpu'Us ]111-

ternie dp.';\·oltill'ii sale un viitor, 

Nil mai Îlw~upe Îl1Idoil11ă. ·de tl'l'i a.ni, de ci'lllid 
e ,în fiintă al('Bn~tă ~~j('tMe, 'pl'etlltinldeni, fi fOi'ot 
')HjnnÎtii e1ll1l1lltă {'ăMurii. Oamenii de hine ,an 
~lri\'it cu ochi bllllli stl'ădu!ilIlJţele ei, 

Inl.'l'[1lkrpa {'{' ,,,'a pUii' Î'ut.I'\î.nsa lH'11I1l, .('~m(l ('·ei 
IInai ,devotJaţ.i ;;>i viteji fiii ai l·nllli'Uli~llll1lll1li. an 
eenlt <,onK'\1l1t'1111 ei ţ)('11tl'U ol'-el'hările Tll"lllol'1thilei 

a,rllllJll1'i del.a Al',~(l îni:"ă, a întror,lvt 011Î\('C .a.~t.c\1-
tiiri )X'ut.1'u stllidenţii Cl'işC'ni, 

~\C'e",t fa'pt {'on"titlle pentl'll :;r;>i'Îetat.ea .,('I'j
.~alw·' {"(~1 mai Înălţ:'ittH' monHmt {hn ,\1:'aNl ei (l" 
ptlnă aci. 

Cu\'i ntele dHrllll'nUL"-e al.p f 1'\111 tal::,i·lnr r(111!i'~1l i 
La Arad şi Nă,d1a.e, au sngel'ut stndcnţ.ilo1' gânll1111 
că t1'f'lmc ~ă ('ont,inueaC"tiyitJat-ea el" până 'll('U!IU 

cu mai mult ('Ilall1. 

1'\n Înţ('!l,r'g să l>OlllentE'Z lwi "'pl(,J1l1jJ.a {,c}llf~
rintil a o·lui (l!-. Pop. Ea a a.fJa,t 111l pnte"ni<' O('Oll 
În inimil{\ stwdcntilc>r. ('ari vor şti să păstl,(\7R a· 
restni Imal"(\ l'('Tllân ~tirnă ,şi l·e(,lllH~tintii:. n",a ·a 
Id'lt \)."pl('lHhdă 1f'C'tic {le Ţlntrioti~m .stnrkmtilol', 
pe ('a 1'(' o "OI' lIrma ·de siglu: publicul, înt)'0g j1U
bljr.lll î'n:-ă le-a ,dat-o ~1e :1<"N.'U a Ţl.l'opa.g:;mrki cnl
t1l1':dt" pe 0,H'e "Crişa'na" ya llTma-o ('\1 t.oată 11U
t.rrea, 

Stnd{'ntii. 1l1fl1111)l'j ai so('.;-ctii:ti1 •• Crii;lal1i<l·'. 
Jll'l1'ltlllme~c din sllfl('t Fninnci foştilor \'ol1\l1ta1'i 
lOl1li'llli"C'ar] au avut Mî'tta hnn:1","<Jintă fatii: al' 
a,['pl',l, p!f' eari SOI1.J't'l li Il1\1~H'('şt{'ntât OP r'l'ud în 
clipele r('o{,plltc şi ,mnltn.mo;,te şi Vff'i!11}'"ilrn' llă!ll
rlli . .,:lnli 11entru llopl'"t1l'itnlpou('ul'S ·ce le-a'lI ,da,!'. 
o<x'olltribniI11f1 PU atiita mal'il1j'mie la sUMc"nl '111oral 
şi matc6al al tUl'I)(,11~ui. 

Toţi ·a·u f()~-t de {'onving-el'ea 'că .. Cnil,:,ana" ('a 
15{.('iJ:>tat,c culturali!. nmple nu mi,e ,!!:ol .din marile 
11(''' oi ale popol'\l1 \1 i o('la sate. 

'Ei hino, idn-că pl'oomnină ('(lm-i,ng"I'ea, eă 
ţ;)·opa.gam,da culturală l,a Rate e binevenlb'i. Ţlf'Tl,trn 
Ca sii: a.dlliră l'(»H.ddc ei hindlidHo'aJ,e lli'aml'nlui 1'0-
J1l51l(\s.('., C n~.(':e~a r ('il <>:l'Tl1cnii de bilJ1e f\titn îllt.,'ra
gă Cri~mna, !"ă beă nnpnsrle nl'!t!ig-ă,r1l1ită utili
tate, lli('e1a de a (l;C fnre îndrllimătOl'ii a~idni ali 
SO'Cif'tătii 11lcţiOlla1-<culturale .,Cl'i~arrla" în viitor. 

Pl't"'zcn.(a. l()r 'Pri n tre membrii !'loci etăti i ar 
~ roa o fi tmo~er ă .df'-oş i 'mai p11 t,(mn i {'ă~llC't ivi t at ~ 
ar Înfi1t.1'\a Î'11 sufletul -<:t>ulrlentilol' u{'('l ~pil'it ;f1f> 

ffhlWglati,o d{'lplină,('c îl i'mpheă :"'1'1x)',,,,tol,,tllil (',ul
tmii. 

Ţ,rl<,a:li:o:mul ·:;oi ~dlntnltineriloT stnld.entl, s'ar 
('om hi na Îllltr'o armonie splel11dâ.dă cu serlozi tatea, 
cl1lJn1in ten iaşi expeTienţa ('l(llor mla i Ibătrâ'nÎ şi 
·a"t.fd 8'>8.1' fm11l1!a o aJ'llllată 'Put.el"l1i>eă, arma,ta 1u
mi'nei, menită să dudî ,mh1i,ma ln.pt3\ Cll igno
l'flnţ,a si îmtllnel'eK'nL ,în['uibat,e ,atf'tt d(' 3Jdiin1c î,n 
·nm-sa PCI/P0n1111i {lela sate, 

"Tg-l1orant.a f': ~lfJl blest.om al lni 1)11 111111(··Z(' 11 , 

ştii,nţa, lng-C11\l] .,{'are Înaltă la e('r" 'lt Z~5 811a
ekOSTxial'c. 
. Contra illrB:">tf'l hidre:ignomnfl1, t.)'PhllP să 

ln:pte t.ine1'i şi hătrâni, şi pentru oa \'i>Ctori~'lFă 
fie mai ap1'opia1t.ă, sub acelaş ,\)toag', 

Va fi 001'€ bine 'Primită aoolH>til ideo din 1)(11"

tea CE'!rJll" C'ăt:re ('!'.tri se îndrea,ptă? 
Vor fi 1I~6a, (,l1ri .rl()]'(1,::,{' diln ini"nă yj,at,l 5/l

C'ietăţii nll't.lonal-PllJtu1ială ,.Cri'i;'l1'na"? 
tT ml" sunt 1 
"Ră ,ne .ajut~rn şi D.:oou ne va la.il~r,a" .. , 

Şfefa,n Pa,,/NL. JOlt,ncl. 11lljtere. 

tA "' ... , ..... ,"", 
Pbta datoriilor comerciat1tiJN români. 
BU('(THEŞTl. - D1 LUl'a-P. !\i'('1tle~'I{m, Oll!',€, 

a tl'latat în ;;treinăta1e a>l"U(pra datoriil.)1' (}(ll11eIX~i
aniţilo1' româ,ni, reî'llt.HoS a ,rl()(~larat {'ii ~1 r~w;\it ""li 
î'!l('heie aoo]"1(hlri cn l'iHnel'ci antii fr8lllicezi ŞiC'Bi 
1)€·1gÎemi, COnf()rIll (,(l'Jl\'cntim1ii 'ltlorat.flfl1l'1 rtf")l'

da:t: de către romorcianţ.ii frmIJ,('e:r.i şi beJl,,!{iplli \'a 
În{'(>ta în c'Hznl ('ii,nd rUl'"nl L{'lllu i ;:.e Y<l Ul'cm. 

-

Semnul vremurilor noui. 
noe/oI' crl!1I7ir fl'i'rllt la ortodoxie, -

l 'l'jll~:IIJl n nil il tr',[trelE' : 
Aflăull, ('ii în f.nmt1ill';\1t K'ollluniÎ Iz\,j ll1 di'll lh

IlHt. ('ri 11a .sf, ('on,.t1UlI1tin ,şi Elella, la :tiVUl. Loc 11l1l 
(1Wmi'lll-ent n('(ihi.şl1njt. î.ndaţa !bili'oenill>·ii 'n{)al~trc 
l'i.mi'ma~ti. Pl'()t.O'p,qpnl onor. ~i ip.aroh .gl'"eco'-j(~ato

li·[' din l7,:\'im eli'. 8tpfnn Pop. 1(1~lJl'18 era şi 'al,,(')'.()!' 

11>:1 COl1"1ino\torul g'r, ('1;llt, rli,n tlllg'oj. 13: tl''X'llt do <'ii
t{'''lI zile 1a ort(~rloxj(' .. ,,1lIYâ1'lŞin.d.l\·,şi Iprima ~a 
] it1l1lg-hic O!'klrl{lXn, în l' 1 njhiî lSohonn i{'pal~'ă ('\1 Ţlil
. r j'll td{' ,(Ir, 0h. (' i nih.a nllh 1. nu 'l';m il(' .de ca.rt.\.' la 1 
~ăll, ~i ~'n 'Pl'('ot.llil lf>l'll,hli ::\[{l1. .R01'.a. 

T'ăl'intelJ0 Pop e,lh"oll\'Pllt. ,ai t.('Ol~.gi'f'i oa1:()li
<,e .din BIlIOlltl)O"t.a f:l-irlm'tD)' în fll'flpttrl hi'~ri~·p!'o1· 
C'akl1ic <1,1 al(',:)lc;IHl~j 'fa'('11i1tn~i(1{~ t{'olo!!i{'. Ţ>{' 1â,nga 
:t'C'(';l"ta e"te nn zdo." "N{'Niît.l>r !lle (>lw"'-t,illlll din 
~ol1l('n i111 i "tori ['i noai:"t !~{l bil-'el1il'tt:;.ti cţ'i ,Cl1I1hll'a'h', 
P.rinÎnrl{jktnÎ'f'il'{1l1- "11 0.0 C'ăl't\l1'al'. ii a'\'uf., c]p 
peste:10 rl,C a11i. ~wÎl'(':.inil m~dit.a~in~lilm mmpm 
.:wt'11'111Î {'(' l'a "iinÎr·>;:it .. rlÎlllfl, dn;r:1 shndulmlll 811-

fl~,te~r maia.1i<'''' ,lin anii din 1ll'Il1ă.f"a hotărît să 
t reuel( la ()l'tQ!lox'i'a romiln(la,,'l('ă. 

Tin zÎ,l,p1{' tn:x'llt,'1 il fll('u! 'măl'tnrisir<la ('r.odin
tf'Î hi"el'i{'ii ol't. D!'io])tale, a'rhllg-âncl l,a aiC'cl ('1'(1-

11"11,,,i eal'lhilr·oI1n1. i{'!î totll"a fl~ {,{)l1yilll"e"t(·. 6i ::-i 
'll'ântnil'oo l1Pl~nlPflni 1'0Tl;~tTIt~(' .>:(} lYlat,p, ajmlge 
n11n1:li în lf'!!ilt.nl'il,p hi''''''l'iiN'l Ol't. orl,pnt,ale, 

La s:ln.il~a ~a. an a:o:i"t.at şi mlllt.i (lin >Cl'erllll
eio:;.i i i'oă i ŢIn tin i rk pi1crl ii ari. 

Tnpl'il'{',l""nă, pii"rinlt,el(' Cinhanlf1n a ti'î~'măirit 
;llltifrmlll zi,lei:' .. Tntil {l'{,lliT1l, c(' {li'-t{· 1mn ~i Pf' c",t,,, 
fl'1lll1<'Q" Hl'i'Î .T1\1,m:1Î a l')(\\1i toti f,ratii împreună., 
r:'î î 11 t 1'1\ ape n,~ t li a f ilg :1lrll\1i t Dom nu 1 ,'i at~ ,lf' 

"('oej", ' 
A l,jî"pml"l pilI', Şt. "POlP ,rlosfă,şol'i\mllH;,i ('re· 

(kll1 l11dirat mai sn>:. 
.\ fost o m;1~p însnflf't·il'c#în f'.1lnnl '11f'pol'u1111 

h:1n ii ti"':lll1 în ţ(llnp:ăt<1l', Cei 1'1"0 60"11 [1('te 1(1 (} 
.. llniti" f'unt. ŢlOl'11ij,i :"ă J'C\'illl'Î la ",ânnl bi",el'i('ii 
n('a;ml1~l1il1ogtl'll. 8'au fi\{,llt sincere ,millinifestatii 
!-ii rle'f'bnatii rll' .'li('O"t înt,P1<,~, 

Sir şi fir (1'I1ti" 111111. Î11 11I1ill101C' ('omnninn~l 
toiiing:elui 'şi î,n al int('1~l()r 101' comnne. d\1lpn 
"\ ill,hn li \1Z i t il i,n T T.\' ind el a 1 lOpOT: ~upa mi ea t L' agc 
1 ~l 81)n ('('la ma)'l('! 

Th'8,mnE', rlă! Ciîei fiC'{"1"ta e.<:t,p .~/m177?ll 1'I'emu
l'i7nr )){JlIiL 

1lII11._IIIIIiJIP4I1l1Y".IIII-_~_.IIIIi''''.,''·I$I'_IiII •• ~tII$ ........ _l$Ibllll\ .... ·_ ..... u ... t'~ ... I$I .. ·_ .......... 

Politica internă. 
CLUJ. - Barollul Nic, 'Josbka ŞefUl partjdu

lui Illag:hiar, a dl,ce~at aci în viir~,trt de 75 ani, 
• 

BUCUREŞTI. - Partklul National şi cel tă-
r;Înist a organizat 'o mare 'întrunire în sala 
",Dacia". 

Dnii Pan, lialipa şi Iacoheseu, ocu-pându-se 
cu situ~tia din Basarabia acuză gU\~'3rnul de sta
rea de anarhic ce domneşte acalI(), D, Mihalachc 
atacă vehemt:nt guvernul din motiVUl că ancheta 
ce a fost anunţa 1 [l Împotriva acelor cari au co' 
mis a~a.sinate În Basrabia a fost cu totul rău con
dusă, 

Se ocU{pă cu afaceri~ dhlÎ Armetoianu, care 
pc când era Iministru de interne ar fi Încheiat 
l!n contract oner[1iS pentru S'lat păi5!:ubin.d tesauru} 
cu 490 milioane. In declaraţîjle ce le-a făcut d. 
Maniu Şj ellr{)rn \i-se atribue o itl\POManţă mare. 
usa anunţă schimbtLri ce se vor pf()duce în cu
rând in J)(}litid. 111trunirea a hwt sf;lrşit fără in
ci clL-n te, Milit:a a Înlittul'<lt orice Încercări de' tul
burări. 

• 
RUCURFŞTI. Presa comenteazrl viu deci-

siunca PC care a luat-o Uniunea oraşe1or. Atitu
cliJ1e:1 'd 1"13ri~ sit fie ° dcJarare de ostilitate îm
potriva dlui ·ministru de interne, 

• 
BUCURl:ŞTI. - "Adevărul" pnetindea şti 

c;! nOlli hlllhur{lri antj<>emitc ~'e vor produ,ce in 
cl1rRnd Autori'fltile sUnt puse în olllloştinţă de 
Ctanz{l !'ii anltr,1t toate măsllrile didate de ~mpreju· 
r{lri· (Rador), 

baie de vană "VAS" (vis-a-vis cu biserica iz .-.) instalată perfect mo- odl'. hn' 'ttorll '1 
dern dela ora 6 a, m. până seara la ora 9 stă 
la dispoz.ţia onor. PUb1ic, scălzi reci s; calde -

1 

• 



Marţi, 5 luJlie 1923. 

Concursul de furism al A. C. R. R. 
Azi fÎntl'fl omle 10 dillllÎltl>cata şi până lia 4, Ol'O 

d. III., au tl'e<:'11t. 'prÎlllON1.Şul 'l)(~trn ,parti'Ci~mmtii 

colUclI.rsu1ni (le tUl'i~m or~a:niz,at .de eăt.l'e Anto-
1l11obilK>lubul RE'.gd Român. 

l,a 'lll('C'I."'tă: întl"eool'O a lllla,!, l)al't,(~\şi Ijlrintu1 

'moştonitor (>~n(' C'.oruduj(~ea una .dintre maşineJlc '1're· 
zentatfl la eonICUl"S. Tl'eeerea, gI1aţie vigi,lenţei 3n· 

t.(,rităvilor J)l1.1iţ.i{'llleşti,a .atVut Loc Î!n olidine ezem· 
plară, ~i fă,ra. nici un iln(~ident.. 

Pu.hlienl curios oare stationa pe tr'()tll~re' a 
(lvaiionr.tt <>iilid llT()IS 'PC 'pDin'vull CaroL 

'a" ..,'" .av s21$ • n ....... 

Pr~buşirea a dou2:i aeroplane. 
HPoCTHEŞTL - nOW\ IT\'loaYw IllÎ.lit1a]'{~ "'{liU 

pl'ălmşit în :1lpropiC'1'ca oraşul'ni Te<>lliei. Prlltlllt 
m'~l,,;>ină a l':lznt dr:}a o în:l1t,illH' rl() 50 md.[,j ,rli!n 
<:aHlla Iw'ul dOt'(ll't la motor, Ce11i.1alt. 'IlJIHll'at '\'oÎlJlld 
a n"lli In a.i ntor a ['011[(.[' j t g'l'a:vc lwal',ii. A mâIHloi 
lpiloţ_ii gl'iUiV rănit·i au fost t.ran,spornilti 11aS/pit,al1. .... .. .. Js$ a'lVF .. "e an •• 

Ştiri externe. 
PAl~I~. - Presa anunW că guvernul a hotă

rît rl1cntLnen.!8 in arest a dC-[1ll~a tului cO!lJunis! 
I-liiilcin ca m,lsură de rc.!)rcsalie ÎJl11>otriva f,ij'lttl

lUi că în timqHll din urm,i multi supuşi francezi 
cari Se g'\:'I':au în Germania au fost arct::tati, 

PARIS. - ,.Echo de Paris" alluntii din Bruxcl· 
l,.;'s; GuvenJ11] belgian este de pfirerc ciî în cazul 
când ,propulleri ~crlmane \'or fi din nou ilpccelj)ta

hile, gUVCTrd'e alt'a 1e să Îtrlaintcze prolHITlcri 
Practic.c. Acceptarea plltii prin sistcmu.l monopo
lurilor, făi.::ută de chtr,e 5.tuverllul belgian n1l COll

stituo o renUJlţare la actilll1ca in l~lIhr. 

GUVCr\lu1 francez şi cel bclgi:lI1 SUt1t de a
.:ord, În a nu continu1a tratati\'ele Cu germanii cât 
tim.p a"':C.';i1 ta llU renull\ă la rcdstcnţ;i, ~i evacua ~ 
rea l<uhrull1i S[l se facă numai În măsura in care 
germanii se St1~l\1n ob4i!.:'aţiunii de a plăti. 

SOfIA. - Un consiliu de ministrii a a,"ut Joc 
sul> prczidcntia lUi StamhuliilTsky, care s'a ocu' 
pat cu chcs!jllnca Marii G~elce. Guve-rnul a in
'sărcillJat pe dclcgoatul său la Lausanne să dedare 
că Bulgaria nu \'<\ renunta la drepturile fireşti. 

{RadorJ. 

" ... "unu " ba seltA AA " 
Respectul religiei. 

Consi,s;.om1 stl,peri0r bisericesc În şedinta sa 
dela 24 Noemvrie 1922 a aprobat să se tntradncă 
icoane sfinte în toate institutiunile din .tară pre
elim În şcoli. judecătorii, cazarme. spitale, ·etc·, 
sit aşeze crucea după stil ortodox pe masă din 
sălibc de desbatcri dela instantele judeditoreşti 

Şi că În decursul vrC!stării jurământului să ~e a
prindă dOltă luminări, jar publicul azistent să stea 
in picioare. 

sr. Sinod În şedinta din & (25) Dec0mvrie 
1922 a ratifi{.;at hotftrirea cOl1sistoru lui suprem şi 

a intervenit la t()ate <1tttorit{tţile din tară pl,;ntrll 
apl[carea decis[unilor. 

Djspozititmeaa Şi 'ajuns la autoritătHe l1()a~ 
stre din Aro,d. Ea e bine venită. căci astfel senti
lt'J(!ntul adevilrului. şi cel reli~ios va pătrunde şi 

Rlai adânc În suflete, RP. 
4 ţ - .. '0""'_ 

Cetiti , 

şi răspânditi 

"TRIBUNA ARADULUlu 

"TRIBUN A ARADULUI" 

INFORM ATIUNI. , 
Sprjjinitorii şi prietenii zia rului "T~lBuN A 

ARADULUI", sun!; invitati pentru Vineri s.eara 
llltre orele 8--10 la convenirea ~(JCiaIă ce va a~ 
vea loc pe teraSa Chioscu!ui din partea arenei 
de tenis. Vor lua parte- şi doamne şi domnişoare. 

• 
__ o Şr~rban Tendor domiciliat În Siclău, a pierdut 

biletu,t de vite în Chişineu În mod necunoscut, de. 
spre un porc alb de, PO/12 ani eliberat de pr~măria 
Sicl[lU, la J Decomvrie 1922 sub nr. 812-1923. 

• 
- D. Dr, Liviu Tămrlşdan iude în Arad, cu 

Prileiul serbhrilor prc:seÎ a sUiprasolvit 100 Lei 
pentru Sindicatul Presei Române din Ardeal şi 
Banat. 

• 
- In Mkalaca a încetat din viaţă ÎnvăţiLtorul 

Savu RUR'ariu, În v,1rs.tii de 70 ani. 
Odihlllccască În pace! 

• 
- Dintr(l gazetarii l'O!Illîmi 13:11 ,),uut r~artc la Rer· 

\l;lrile presei din Ara-d dnH; Gheomhe Stoka, Ion 
Montani, Ion CI()]Jote~ Şi Leonard Paukemw. 

• 
x Alexmlllru Vass din Ara,d prof. de ;nuzidî. 

la Academia din New-York, Va da un concert în 
seara d.c 6 Iunie a. c. in s.:t1a mare a Palatului 
Cultural. 

Artistul. ale cZiruj capacitiHr alt fost recuno
scute de toat(l lumea, a vcnit să-si ia adio dela 
oraşul s~\u natal, Înainte de rest-abnirea sa în A· 
111c:rica. 

Bilete la prăv~l1ia ~.::hcrha?: Ii. şi seal'a la 

• 
x PE TERASA CAr'fNELfl (WASENI~ŞTI în 

fiecare searrl lC<Întă muzfca condu'să de renumitul 
ZlJltal1 Dudll'S Ki)rosi. - Inzlletată,cafca. mânciiri 
re~. -- SC>fvid:u prompt. - Proprietarii români 
roag-~[ sprî]Îllul publicului rom<Îllc&:: . 

OI 

- CioI'a:pii de }'I("lmme momdial "OSETA" în 
toate cnlorilo se c3<pătă }a fimna ReH şi KreusL. 

sAs a' #t$ ...,,, Il 

Teatrul de var~. 
- Repertoriui s;ipliimânil. -

MAlai: "Rămas bun dela viata de holtei". 

Mf-RCURI: Năvă1jrea tatarilor, cu oon-cu)'sul 
dni!or Itv,Jiu Barics şi Vict()f Alfrcd. 

VINEI<I: "Boerul·Kalhen", "FOCUri clic ţigra,ră" 
premieră. 

SAMBATA: ,.Va.lstll ia nmocat". 

DUMINECA: "Ovreiul arândaş". 

Cinematografe. 
Apollo. 

n '<AZĂ MICĂ. Piesfl În film în 5 acte în 
3, 4, 5, şi 6 Iunie În "APOLLO". Este o istor~lc 

de tot dnhdllaş;i şi allluz8.ntă din viata amorului 
fericit, care Îneilntă, 1l1viorează Şi fericeste şi 

cc!c mai reci sllflete. E un ade,,'ărat deliciu su' 
Netcsc să asişti la rc\prczentatia acestUi film. 

" UranitL 
I~f:nELE AI~OINTULUI. Film de senzatie în 

4 p~trţi· Partea 2. Asasinatul din 13 Martie. Poli
tic:\. Îllaltrt arc cele mai aS:cunsesccrete. Si piosa 
aceasta ne preZintă o istorie din viata di,ploma. 
T.jdi. Care istoric însă se explică tot prin vechiul 
ad'cv~ir: "Cearcă femeia". Un om din diplnma(ia 
înalt{l se riizb li nil crunt aSlIl)ra pretenul,ui său. 
numai pcntru-:[t a luat de Şiotic pe femeia pe care 
el o vO:a· Contoanrl Îsi pierde postul şi trl.'Ce prin 
nmlte În,ct;rc1ri fiiTlid silit să fugă, ca cu timpul 
S~l-şi c;1sti~e __ viata, OllOarea şi nevasta . 

(r 
Pa~, 3. 

Cronica sportivă. 
In 3 Iunie cu .ocazia Sfintei s;irb{ttori Con· 

stantin şi Glen:,;;. a.la\'trt pe terenUl sportiv Gloria
CFR. un matoh a:mioal intre echupa Chinezul, cea 
mai tare echipă din Timişoara care in anul ,tre
cut a câştiJ{at camiliona1u! Tării şi între echipa 
de gi!itlnastid din Arad A TE. Imediat dUPă înce~ 
pcrea jocului C'challa "Chinezul" reuşeste să mar
chQze dela 26 mctri IP'rin Frech golul decisiv. ln
cep;tlld dela 20-lea minut Preia ATE atacul nepu~ 
tftlld însă marca golUl de eKa!izarC. 

I~ePriz<l 1 se termină cu 1:0 pe favorU>leoChi~ 

pei "Chinezul", In repriza fi echipa ATE dominea
ză terenul având mlll 1e ocazii de .a marca Însă 
fădl rezllltat din cauza llJP{lrărtl bravuroase a 
portarului Ritter (fost portar in ech'pa aleasă a 
I~rrmâniej)_ In al 40-lea minut ATE atacă cu vc
hementrl rezultând un corner Care însă rărrnâne 

neexploatat. DaC~l norocul cât de putin ar fi favo
rizat e:hu!)a ATf putea uŞOr să câştige iocul. 

Arbitru: Mitt\'CrmaYCr (AAC). 

Matchuri de damrionat. In Arad AACcVSC 
(CIt!hU1 Sportiv din Vulcan) 3:1 (2:1). Golurile 
-"unt marcate pen'rtl echipa AAC de GombolCz şi 

Pfeifer iar pentru VSC de Mezncr. In a doua re
priză din cauza unor brutalWtti trehuise să pilră
s\.'a~:::ă terenul doi jucători din ambde echipe. Ar
bitru: Bttl'dan (AMTI:), 

In Petroşani: Gloria-CfR~Ca1np (Clubul a
tletic minier Pe! rosanj). 2:0 (I :0), Cu aCIest ma teh 
c..:lllpa Gloria-CfR a dstizat call1!pionatul regi(j~ 

Iutei A,ld !)uWnd lua parte la c:\,mpionate1e T~i

rii. Golurile sunt marcate de mUh)Cflsul Pa!)p 
dintr'un OOrnCr, iar al doilea u-e Înaintaşul Miil~ 

Icr dela 16 metri. Arbitru: Win:kle, 

In Ll~lJeni: AMTI:-Jiu l J :0. Deşi AMTE 
Cll rezerve totllŞ C{i'iti~;i prin un joc frumos şi viu. 

lat5. rczuHatelc tllatdmri]or de campionat din 
I'\.'l.;:ionala Arad: 

1. OINÎf1' CFR. . 
2. CAMP 
3, AA~ 
4. AMTE 
5. vsc . 
6. ]"111 • 
6. ATE , 
8. Olimpia 

-':l u 
. E!, 
v 

14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
13 

\ -":l 
.. !!"' 

'" .J:! <::; 
C u 

v "" '"' 
10 3 
8 3 
6 6 
4 6 
4 .3 
4 3 
4 2 
1 2 

~ 

v .. 
"S o 

'i) 
-,:j 

1:: ~ '5 "O c; ;; 
~ Ol 

'~ ... P. 
.~ ..: ''O ..: z: r U z: 
1 18 4 23 
3 23 11 19 
2 23 13 18 
4 15 15 14 
() 22 17 11 
7 7 12 11 
8 13 17 10 
10 7 39 4 

NOŢ Ă: pentru Îiccare victorie o echipă pri
meşte 2 puncte, pell i rli'--in~tehllrf '-~;;lle-;;;i)"cle 
echi-pe câte un pUllcţ, jar pentru un joc pierdut 
Il ici Un punct. V. B. 

Bursa. 
zUr~lCH. - Inchiderea, ~- Berlin 75, Ne\v

York 55375. Londl""a 2563, Paris 3590. Milano 
259250, Pra~a ]65750. Budapesta 1025, Behnatl 
6651, Var!;·ovia 100, Viena 78. 

1 BUCU Rf:ŞTJ. - J)osch~dcrea. - Paris 1270, 
j fkrlin-25H5, Londra 970, Milano 925, Elvetia 3575, 

I

I Viena 2875, Pra~a 575, Budapesta ;"'i5. - Valute: 
! N:!l)oleon 720. marCa 40, ~1\!Va 150, lira tUI1Ccască 
i 110, pfnnd cng!-cz 90n, francul francez 13.:,0, franI cui ei!vctian .14, lira 9. drahma 270, dinar 210, do-

I Iar 192, m:.tr.;a po!onă 40. cor. austria<:ă 29, cor. 
ll1i~ară 4. ~6col 59fl. 

Rccll1,dor 1'espo-nzabil: IOAN DIMITRIU. 
Oenzurat: NIOHIN. 

... --------------------------------------~------------------------------------------.------.--... ------------.. --------.......... 
Cu ocazia SBZO~ 

nului da Y 1 r ă Suc. VI MiSSIR FII & COl SI AI Arad 
a pna in vânzare de la 1 Iunie llltl.d eantităţt de 
ElloDjnri mardllzeiurl, tulanul'i p1l.DIlIIlalf', mal'O
cllhmrl şi dl fed te alte al'tlc61e precu m şl j o.c~)ţă· 
:: minte cu pretllrl foart& reduse. :; 

• . ~ ~ . 

: ", .". ,,,' ; " ",' .,'. \. ';, .'""';.' - -;' <'" ~';;":c>,! .<" '.:,,'ţ;!~;.N,';.-"'f .. ::>,;~,.,,:;'::, .. :: );>::~ .• :';:{~+.:,"'~" ;:~:~,:,'~~~::<;":~j,:~~.<:>.~';~ţ.~,. >".:""., ~ , , 

• 
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~.It. ... "TRIBnNA AHADULUI" Marti. 5 funie 1923. 
.. I·". .. ~_ I_~ ~~ ~-~ ~-.-," .. -.,.------ __ L __ ~_ .---'-----:"'" ~ ..... --_ ... ---..... ---------....;..--

Este interesul propriU a fiecărei CaStlice, ca 1 pentru fumizarea 43 vagoane (a 10 Tone) I Lemnele se vor preda precum urmeazA: 
să folosească lI: mne pentru f·)c clasa 1, necesare birourilor 25 vagoane Subprefecturei judttului Arad 

Ib t f VAZUL
" d T ! centrale deia Subprefectura judetului Arad şi în Arad, iar 18 vagoane câte două celor 9 

a as rea a 9 om~, birourilor primprtturilor de plasă, pentru pe~ ptimprduri din plasele Pecica, Arad, Radna, 
. .' " . \! II rioadă incălzitului 1923/1924. Şiria, Târnova. €hişineu, Ineu, Sebiş şi HăI· 

..... L' 't t' , t'· f t " 1 i ,măgiu urmând să fie merate neconditionat recunoscutit ca cea mal tdtmă ŞI de calitatea· ,. IC) a ,Ia ~e '\J a mea ~u <? er e InC 1 ,se. ŞI până la finea lunei Septemvrie 19}3 
prima; care întrece ori ce alta atât în com- s'gl!ate ~an pană la o~ra ŞI zlUa susa~mtItă Taxele de timbru de fDregist~aie cum şi 
poziţia chimică cât şi in calitate. Se af:â în ne ,vor. fI predate I'!,0ua, Iar concurentu sunt ori cari alte taxe pretinse se vor suporta de 
ori ce prăvăHe dl! deticates~. - DepozIt de obh~at( a depune In nUf!1er ar s:u efecte ga- furnizator. 
fabrică: TOMA VASILlE, pravAlie ~e vop.. rant~te ~e sta1· o garatJţle ~de 5.10 din valoarea Afară de acestea dispoziţiuni se vor mai 
sete Strada Matei Corvln (Hunyadl-utca) 6. iUrD1turel urm"nd c~ dupa aUJud~care con- observa şi dispoziţiile cuprinse în art. 72-83 
La revânzători mar~ r.ed':lce~e de pr~t. -: curen!td asupra căruia se ya adjudeca să o din legea asupra contabilitătii pUblice. 
Atentiune la adrese JmltatlUmle să se refuza. completeze, pană la 10%. Arad la 31 Maiu 1923 

BANCI ROMANEAScA SUCURSAlIL 
IRAD. angajeazA :: 

. "." 

un funclionar 
absol'ftlBt al ţlcoulel comercla)i 811. 
perioare, eli. DlI.ne referinţe. Ofertele 
8unt a·se a.dresa În persoanl: Di· 
recţiunel :BăIlce{ Româneşti, Sucnr· 

sala A.rad. 1: 

No. G. 3905/2-1923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisul al Judecătoriei de OCOl 
Arad No. de mai ws. moblle si aite obiecte 
cuprinse în favoarea lui Ioan Kosfnlt, pc:ntTU 
sumlt d: 1134 Lei capital. interese 5°/'1 dda 
14 Decemvlip 1922, $pe~e stllbi iie până în 
prezent în suma de Lei 856'75 SE vor vinde 
la licitate publică în Arad În Sti. Kss tmă 
No 6a în ziua de Il iUnIe 1923. 1, vrt:IC 6 
d. m. 

Aceasta licit;,ţie să va tine şi în hvorul . 
lui Weisz şi Comp în Timişoard. 

Arad la 25 Maiu 1923. 
GiT. ClUpuiiî!~, 

ex,~c. jud. regesc. 
----------------- I 

L3m~:!~;;;n ,1 

românl'~tI, in Uetaiic S~ 
aflA 1U "}' iw id I 1\ d~ (<lU

M(H'OA:U: sI ~U,SI~1 Il" 
:: Cl':st.:'r Il ln', :: 

FADIAN şi Corup. Sb:;:·M:tian~R~2: 
le .. 

Adm. Internat. de Stat a Şcoale} Supenoare I 

de Comerţ pentm băitţi, 

. 

PubHcaţlUne. 

Internatul de Stat al Şcoalei Superioare 
de C9muţ penjru băieţi cu 15 Iunie caută o 
BUCATĂQEASA şi o SERVITOARE. Postul se 
poate ocupa şi d~ o pereche de oameni 
tineri. 

Dumitru N. Ilnastasiu 
Maşini agricole şi industriale 
Birou tehnic :: Deposit de 41" 
orice fel de articole tehnice ~ 
Irad, Bill~ Reg. ferdinand ia. -

_i România :: SUbprefectul JudeţuluI Arad. 

, 

Publicatiune de licitatie minuendă. 
Se aduce la cunoştinţă generală că în 

ziua de 22 Iunie 1923, ta ora 11 dimineaţa 
se va ţinea licitaţie publică in sala cea mică 1 
de şedinţă a Subprdecturei judeţului Arad,; 

Pretunle sunt a să tntele ge ab gara de . 
invagonare. p. Subprefect: BONE,U. 

Nr. 7933-1923 . România :: Subprefectul Judetului Arad. 

CONCURS. 

NOI, subPTtfectul Judeţuiui Arad publicăm şi admitem concurs penlru ocuparea ur
mătoarelor 46' pr,sturi de subnotari comunali şi cercuaH. posturi aîlătoare vacante în jude
ţul Arad şi anume: 

1. Un post de subsecretar in secretaJÎatuJ comunal Adea 
') 

" 3: : .. 
4. ~ .. 
5 Douil OI 

6. Un 
" 7. " 

8. • 
9. II 

10 . .. 
Il. " 
12. OI 

13, " 
1-1. " 
15, " 
16. " 
17. " 

" 
" 
" ., 
.. 
" 
" 
" 
" 
" . 

" 18. _ " 
19. Oonă ., 
20. Trei " 
21. Un ... 
')7 -.. - " " 23. ,. 

" 24. " " 25. " .. 
26. " " 2.7. .. 
28. 

" " 29. .. " 3') , . 
" ... 

31. 
" " ") ,,_. " 

.13. " 
34. " 

" 
" 
" 35. " " 36. " .. 

37. " " 38. " .. 
39. " .. 
40. " 
41. " 
42. " " 

" 
" 

., OI ,,€hereluş 

., .. ., Mişca 
" " "Pilul mare 
~ " Şepreuş 

.. 

.. 
" .. 
" 
" 
" .. 

• ., 
.. 
" .. 

" 
" 
" 

." 
,. 

" ., 
" ., 

.. 

" 
" 
" 
" 
• 
" 

" ,,:,intea . 
.. ., Tipar 
.. "Jula' Vărşand 

cercuai Vadas 
comuna! Zeriedul-mare 
cercual Băneşti 

" 
" 
" 

" .. 
" 
" 
" 
.. 

" 
II 

" • 
.. 
" ., 

ti 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" €-iuci 
" H.11măgel 
" Bârza 
" Bocsltg 

comunal lneu 
" Peciea m3ghiară • 
,. Pedea-română 
" S~ml8c 
,. Nădlac 
" Seitin 

c ercual Petri Ş 
OI Şl)Îmoş 

comunal Chi:)india 
cercual Cro.::na 

.. Dtzna 
" Dieci 
" Gurahont 
" Ioseşel 
" PrAjeşti 

comunal €'omlăuş 
" Covăsinţi 
" Măderat 
" Pâncota 
" Şiria 

cercual Vărşandul-vechiu 
comunal Agr}ş 
c-ercual f;uied 

" Draut 
" Nad8ş 
,. Silindia 
" faut 

Cel caIi dores..! să tie numiti au să întrunească condiţiuni!e prescrisă în §-ul 3 a art. 
de lege XX. din 1900 urmând a-şi inainta cererile cu documentele necesare şi anume dill 
partea acelor cari nu au fost in servicii publice provăzutl:! cu: 

a) Estrasul din matricula botezaţilor pentru a dovedi că a implinit 18 ani, 
b) Atestatui medicului de plasă sau jUdetan, că din punct de ndere sanitar - corpo--

raI şi intelectual - e fără defect şi apt pentru serviciul ce·} cere, . 
c) Documentele intregului trecut deJa terminarea studiilor şcolare dovedmd ci a avut 

o viată prealabilă neintrerupt inescepţionabilă, 
d) Testimoniul ultim al pregătirilor şcolare, 
e) Document despre indeplmirea datorintelor militare. 
f) Attstatul familiar şi 
g) Declaraţie despre Iimbele ce posede. iar din partea acelora, cari au fost în servi

ciuri publice cu documentele prescrise în alineatul al 5· lea al ordinului Nr. 17584/1919 a: 
Rezortului Internelor a 60nsiliului Dirigent, pană la 30 Iunie 1923. 

Retribuţiunile impreunate cu acest post stint ~~le prev.ăzute în Decretul Nr. XX a 
€onsHiului Dirigent şi ordonanţele următoare a MlmstetulUl de Interne. 

In lipsă de reilectanţi cu cV8!iîicaJia prescrisă ţ~ §-~l 3. a art,; de lege XX din 19(X) 
posturile se vor îndeplin\ cu vractJcanţl. cart au cval1ft~atla receruta penţ!u ~ u.rma ~urs!ll 
de notaIi vasăzică cu tineri absolveDţl a 8 clase de hceu sau alte ştudn aSImIlate, l!lr m 
lipsă Ş\ d~ estiel de reflectanţi posturHe se vor indepl,ini .cu .djumişti comunali, fn confor
mitate cu dispoziţiile ordinului Nr. 177011920 a E:-onslilulU1 DlfIgent. 

Arad, la 30 Ma1u 1923. 
p. Subprefect: BON EU. 
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