
('lI ltj("('pl'n' rit' ;lsl ilzi ;l{);lrC .,,'l'rÎlJ/lIw 
.ti /'aehtlui" ('Ol\[OJ'lIl hotărîrei ,H!ulIflrii py
JWI'~lh' a ,'iUstillMorilor ullui zi;ll' t'Ulll[lltl':jt: 

În .. \l'a.d. ' 
.\: II t 11(' III '),{'.l 'S 1 a ('Y()i(' il, ill suflC'{t.; le Ho.

m[Ul il,,1' din ura~ul şi judPţul Arad. Vt'l'lJlH

riie luptelor fH)('lll'lllall' re se drtdp(!t1 pell
tru dt·ştepttlrCll şi inălţan'll conşliinţ(·j ro
m[mcşti. cvocli vrenutri.lc de llHlt'i jP!'! f(' şl 
xacrificii ,Mll1sP de D ;2:clll'l'aţil' Îut 1'('(1gă pe 
<ti I ;1I'l1l IH'a tl\u! ti i. . 

,. 'l'rilH/1t1! A Nu/ului" \'a fi lin ziar absu
lut. ind0lpendell'r, a"CmcI ca linie de cOlî(luitii 
RustiI)('I'pa cheshlUlilor Ilaţionale :';li cultu-
ra.le rOrnfllH'şti. r ~;;:~ 

.. 'P1'i bttna" v('du> a 1 li pt nI' pen t nI (1 ('s
rohi)'('(t pojiticn . • ,TriII1I110 A I'odllfui" de 
<l,s,tă:d, va lupta pf>nlJ'll d('~rohir('a cllltn
raW şi ecollOlllic{l n poporlllui ronl<îlw~e 
din aceste ţinllt.m'i. 

ee s't? V;\C". "''''7. ee" 
Studentii noştrii. 

:\m n~'('entllnt în ('(,1'::''''1"1,, ,,*,_t,11"' :d;,n'ilmmol"-
twnţa sO'eiaUi ('le noi an "').'<11, ".'1,,: 'I' '1.. ':"1 

ec"'idl~C,tea uOll!stlră: i:nf\'ltlotllali -:i iiil':lilj. In ,1,.' 
E'II:h~ .1. h,." ", '··~fI 1. - : .. :I:i '," ",1 ...... I 

ARAD, Vineri 1 Iunie 1923. 

Ziar independent 

• 

• 
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REDACŢIA ŞI 

A o i..,l ! N I ST R ATI A 

Str. Românului 1.'a 

InSSiţiunHe sa primesc 

la administraţie şi la 

Agenţiile de PUblicitate. 

o lII<ll'e \'ii'l,:1 cultuwh'i şi ,~wj.alii, l~al'e )in tii l'ZiJ{', nere/ului elltll'l'i'llst tlll·;;uf,lf'lt. gf>IJet'os în 1,';1rC' tJl'a

vedom că idei le nna:<tre "Il nt im')!ll'tii:;;i te şi ilIe 0:;:10 î Iwii ~('nti lIl{lnt ul (k' ÎnJ niti /'e en gol ua .-;tl'wmo
,(·:i.l!·(' alti i şi {'Il ,~le!l,~t'hil'C! no llIâlJg~l!e :L~]Itul ('ii işpal:4(·.ii, şi în care înJIDre.;;re rim!că llll'a'dintre rele 
tinBrtltul le are Într'o lllil~"llI'ă 'mtilt de m:NI'e ~i ,le 'mlli )~lll'i flori: re<>nnoştiJl~.a. 
nl1!lIiln~~te ('U ahÎt.a Ist:ll'llinţă . îm.:ât ,a ţii găsrt Fii.n(~{'ă pOl'niţj ooi m:uai mllj.ţ.j ,dintre ('i cItit 
dl'll'rtlll:l al(!f'\·ilrat. spre a le ,pnno în Plia!('t,i~~ă şi s~ltlllqde rui('i 0('11 nfw(~i ,llmri; din nnijlccail să
a,-;tf:Pl >il realiza una ,din ~1I;,pi'J'latiil.e ('ari n~lII Slll1lt tenj'l()r cu 11 \l'ţi·no .nrijlo!liee de 1C1lIti'\1ar'O lUaI' CIl 
'alo I,)/' ,mnt. i;.le "jitorllluia.('of<tci tări. illlUlt.ă .uorinţă de a Re l:{ldjt'lR prilll culrUlră, el (>ân\d 

Pentru ',l!<'e-te 11l0t.ive ('!,",lk.ru ~Illne o/]lI'I.ma- 1'('\'in, ÎnRf1alllnă <'il. idl.aJul'i~o 'C()I!illl'lloe a1e gJj~~i 
"'lVpl'<i C'Hmj,montolor {'O ni-Ie-llU pr'egătit IStu!(loen- i7i alt' slllf\lt,tlll11i Îneă nu ,,,'a dădi'lll!Rt ţii ·prin reîn.
ţii noştri. in .i'iirhiilto.r.rlo H.ul'la:liikn', :1('i in l\ri~(l t":\I"('ol'ea II)}' p1ini I'n g;illllcllllri bune ,pe p:I.lllimt.n
!~j î!l jtlJdC't În ('nmmHl Xă,dl.aoe.Cl'i f.incl'etnl uni· "ile nat.ale, ·se illfl'iiţ.O!:'te pământ]]1 l?Î ,pakia,durla 
'\'C'lt"Îtal' tine i'ăndtl!Că (lin foeanll cu.lt.I1Talprin Ipnezie, care-i Il pihinţi.]()r ~'U l'\llIfl<:'tul mOrC'U În 
tilH'l'otea sa,;,-i CIl 'i'n.fletul lui un (,,'âttllrpei .de ';t:;('('n·siulIlO a,l .n('.îllrnlJ111i 'pe ('wro îl l'1l!rq'{'czÎntă 
.... ilaţil cumll1tă \'igoall'C', şi 1<:1 {) impiir.tă'';'-€l<lI:'I('ă a·enpÎ·i, • 
,'p]Ol'a {'ar'i în r;ne prilejuri ,de săl'lhiitiiare lj)utt"l11 E o operă bUIlă llK'ţin!1oa lX' ca'ro au inN'pnlt>O 
delal' "ii (~<liH'm, e."t(' un fil.pt. (',c Imcrita ""li. fie În- cu {'litint ,alni Î'rwă Îl1iaillto slllidflllJţii jl~llet.u·ll1i no.-
('I~drat în ente .... 'a ('\lyi'llte (,flld fI]lU"O pentru acpia ~tl'll. (lin rtonă runef,[C) do vedere, 
''';bl'i~nnt tinNi şi totuişi gîmditol'i lad{':lt.in1l1 Intili mlm~!a po aa,)'(' () Imlop1ino~t: dll,'e 1,1 
IIP<llllllllli, bl1llli, di.'(,j întoh'găto.ri liii novoil .. r "u- 1'irnf'11t:HOO legăturilor "ufld('r,lt.i şi lla!!:~PN.pi€l'16 
f IDtl"':;' li alo p<l ro r II Il! i ~ i ge n ero.şi p l' i 11 Ull1mla !'il În t.l'\, ei. 
Id~l:niei eli ('.Ollll}<lnl\ ('o ('n atîltla Igrul'l'iif~("i'l1 şi 'ah- D 

. lli'(\ ~a oolirtalI"itatea intlfl(''C.hllll'li''''lrli.lh~i i",.j nf'gatie o ndllllilşi (l,păl'!tr('Hză din patl'i'liwnillil 'Prin i\(,C"il!Ma <'Ol1trihne la alcătuirea lmei ~)ătl1l'i 
~'ll:lr1!mll al ()J1lonirii. 

Isnl(·i·;t le, oa,re pOiilte ~ă .o<"'j(' ('u'l1,du.('.ăhJlllJ'e .~i va 
Pe dîlll:;;ii lwtillTl('a liH' li hll!clă pr,eil .nmlt nil irlo\'Cmi ('\1 ;: ig-ul'lan t,il in fnmtell. ·i'l\}('ictăţ.i i fii llIddî 

noi ",il ll{'II1:li Î1H'Il'llletă,1l1 ·a le ţall'o a'lm:.ll'.jl'rilc 
,ue p]c,mentele ('cle llJ~li ll('C(Nal'C unei nla,;e dH-

r('logina~o P{) {~l!"j 1" Illc'l'itil ~i 11(; au (lilll partaa tu- . 
IIlltnilton't"(~: {'mlO,~'(,lli;r!llr(l,,~)irit,mll]ă si Ide 'illterllo'l 

t 111 ]'·1']' (";!,!IIPlI ilor (le hine. '1 • 
ido o plute i,a.1' ;de alt.a fOI11<.l, .(X·llltlllai Îm'!)]llllH. -li I'e: 

Tnsi""t.:1.!Jl i·n ~{'lli!lllh lj'''Uij)!'Il' orerf'.i în si!Il;C', ("11 clijltnl'n. 
1 L~l':;! i'~)H "P"li' Itl~li I'j: i:~li,l~~' ~r ld~~'r ;!'"r-tP 

,,","i~~'I .. I.~a:"t' .:-:,ţ' :~ I I~·:t".!." [~. "~L~IJ;~ T -'r\ i';'~ ;:;11· ~'C;;1 4-:~n .. c·rl.l~l" 110~tr,i,l("~t(' f: .. 
f: f .. ~ .-I.'i~ fu'ni r 'I~nr\ ~l:" q ~i~ ,lir1i~.i,'. L~, ~'fjl'·';-l ,;!',rl oa .. ~~ I!",ni ;1'] ,] ,t~, ·'f·,·,ltHl .... • ~ i\'.;j,l.t·~. 

1 i' :\ ,riIe 11l1.l1}ll.\O]Ol'-'-I1' ,:\,..Î)'fl aii i ': '1,·;: W: llll, .J~·'I tit: 

:1(&"l\parte hnr,!rheZl'll n,,:,"lra ill ,~I'hl:ll: , .. It, :,'1'.",;." 
.-~ ~)C illrxistC'll~ă pe1lle al::! 1''11"1(' :I""'}) 11\ll.illiil,\n' ' 

(\xi",til nu pa.re "li <aiL~ ';'11'(1 'l'l:!l" 1'':(';''111"1, ~i 
IIn.ai a,lC';:; ;nu :prea dl~: ';11'1. H' 'de intr'!',·",·:" !'i'I',,<O' 

na1c şi materiale, 

fl.l.k'l HfJrJIJtA',:;lt> I,e ~ (tI .UJ'1'~irjj 1;.u_Il:l~i"l i :r l 'ti :.) ;'.1, tr,~: !,~ :),jl::t dr ... ...::t,.r:f'-'jt'4r~1 ~.;,"H!~~;~1. 
{',l,!'i :I,\"'au 1111 ',lilţ"llf' "-J.'o]1 al ";1'\1'1: '·;I,·t,,;( "1 1" .. ' ;,1,,,,1 111 '1 ~l ,JI" P';1:·'· \ii'''j·. Fl>l'l~q1.·f' tI]·1 
'0 :-:,~ r ~'Ifr~' n\lI!t~! ~:i ~ r(1l lh~j~l PH1('l{1.. 'M1'l.('(i: 1·~l~lo·~t~'n- \J;,t. Irl;14·~!'" oH~jjf'.h .... ta iHt.lJ.h - -. ~o~r ;"'C '\-,a 0 1, id'vl:.ţ,~", t,'t-_ 

,., "'!I' 

tp '! .... 1u:' ÎI: f1l1,1I" il poporului .1, I!';I""] .;id,' ;1 in· lr ill[ \·I.!!;,,. ('kH·t' \·.fI Il, III. 11(, i.lliflolllll .) ~·.I ;'1'" .,), 
lir./e n'~IHf_!r ..:1 ill~'~U~":H i',\ jHdr~~lnj~'" ~ ~j itH~,hin·,1);';- t:l"f'~:t'''''1'a~ li~il (IHUl tl!H'~)~ll 1.!'l. a~ I l :-:,;-l ~~[-~. ~"jH~o~~' 
·f,·l .... ' '1(:,,1 1 '1"1 'I~j, '."';"1' ~~ '11:~irl,~,jfl'1'" \~ '';;::\1 ," 't" il' I '-I-P tu;' ;H'''l~I(l '"',1 !I~;lfnll.d'a'!. . 

Cu o .mniltnmil'o . ,ili,·;,,;t''''r.'r1, "II'", e"tp I'"l'i' "i 
'R nnol' oameni rl(111'i'1:.; 1'11 pl','" llllil~e lil'iijll'n:-'ll';'i 

\ 'mai il,o glna],il (l()('.ilt ('] '<11.,1.' r!linin.';..t·;;lr,:1 C d~l;i 

"l<,.'~ ( I • ~.O(" ,{' i ,'o ., rl 01, .. 1., ,I~,~~ •. 

:"i1(1\t:l;i\",n:, , ~II ("jdl!e \"l1'1.lI1'lll;11 '~l PotI ~)~if'i".,., ,~";.... {) Il ~1.11'~,;;.;;t~~ •. "\.)U.~~dl .. ;qJ~l'o J .. "H.!n ~,:II qt -",1 Lt"j 

t:iu',';t yi:i\d ":l~)il·t~'it i~l:l·p;,'ga na ~'I ~~~·r: t~d·: .. q~~~,tL o~tq'i~,~ 1, ~··t;·~l~H;a ~lt~~,;("~lftilur .\i~t'H~!n .. t ~ "~~~~,Ui"I'-
E f:·IIIUJ:t~.i'L liill~kii. (',1 j'·k"·ă "Illi 1'.1 "H:,I ti' b.t· .. ,a "!1'·dliti'î. Nu li" iu.rk,.m ':'1 "j ;(i; ,:c::' • .:! ~",,: 

MARE ! ~J E~I1II'JESCU! 
li 
, Nici un român 

Sinrficatul 
nu va lipsi dela festivalul 

Presei Române din 

... _--~.~ 

şi serbarea de parc aranjată Oumme-că~13 Iunie) 

Ardeal şi Banat.. :-: Bilete la "Librăria 
după aOHC:iZ di 

Diecezană. H. 
--------------------_._----------~-_._-_.--.. - ~-----.- .. ~- ...... --_.-...-
Voluntariatul şi misiunea lui. 

Cuvântare rostită Ia festivalul U. F 
Voluntari. -

războiu pentru câstigarea pădi definitive va a"ea 
urmari iuca[cu[ahile, tot aşa de mari, 'dacă nu chiar 
mai mari decât vict;Nia militară. 

• CAMARAZILORl 

De de' 17 ule,. Pop. Voluntarii nu pot rămâne impasibili, şovăitori. Ia 
(Continuare), (l parte, când se (W o [l)pt~i, în care este angajat vii-

Mişcarea 'studentimii cnragiOaSll, plină de avânt, torul şi exbten\a poporului româncsc! Nu putem ră-
entuziastă a rămas f~ră ecou, fără indrumaUor, fara miine în afară de sirurilc (,,~tasilor păcii, când se cere 
:;priiin, Cine se poate mira daci miscarea 'a ajuns [a ue nou spirit de iertHi. sacrificiu desintcresat, benevol 
mijloace regretabile, daca a deviat! E semnul d:.spc- Înilhnşirea tuturor îllSllsir!lor egoiste, idei atât de 
Tarit, al :;clHimentului U~ totala pâ.ăsire! Intre patrn ~cllmpe l1ouii, Cil\ ora !lc-am 'de\,otat ooată viata şi 
ochi toţi dar absolut toti SUtit de acord, 'cii suntem fiinţa! 
amenintat;" dl asa nil mai 'poate mcrgc, cii ar trebui lalfl dc ce nm afirmat, cii voluntariatul încă nu 
s,i se [acll ceva si totuş să nu se găsească !mul, care si-a îndeplinit mcnirca, ;ată de ce am crezut şi cred, 
sâ llU se sfiiasciÎ a face in puhlic O miir!urisirc de (ă minunea noastra este tin semn al vr~i11[i. ,ă ea s'a 
Q"edin!ii. niiscut din voinţa IlI"·<tstrit cmlsticlltă sau inslinct:vă, 

Sil 'dâm uitării ·p:!it:.ca aceasta de lasitate si să dc il li cond\1$i de nou În )Uphl pentru binele neamt!-
privim adcvărul În fată aducându-tlc aminte de cu. lui pentru ll1[lril'ea ţi!rii nO:Jstre scumpe! 

,. ..,. 
l!:cne!ipase şi umanitare, ci pelltruc).-· .... 
Cil având adevinul pe buze, vom ft ". 
bati! 

Ne vor înţelege milioanele de luptăto ••. 
mara;>;i, cari 'nici ei nu admit la ei acasă de·1. .• "", 
lInor idci abstracte ş,i deşarte să se risipeaSCă şi llăru~ 

cceace s'a făurit prin m:lio311C de vieti şi imenz.~ 
jcrUe! Lor ne vom act:~csa si ei ne vor aproba lupt# 
si V;C)f fi alflturi de noi pcntru a Ile ura izba.nda. ~ 

daca ci ne vor înţclc~e si aproba, ne vor aproba tI' 
r:lc din care fa-c parte, tflri cari la râ!1(llil lor tot. 
accste princij)ii s;i Iasă conduse! .... , 

Nu suntem si nu vom ii xenofohi, l!;';; <1ntil\ClHili,' 
Ilici dusmanii drcpt:ltii, lihcrUin si democratici, SUIl.-~ 
tem ntJmai lllptătoriii modesti dar însui1eţiti ai nea:/ 
n1ului l\f:m,ltlesc, care dIlP;{ scc{l]e de rohie şi sufe~ 

rintă ccre dreptate şî pentru s·.ne rcvend;Cfl~ drePlUl "\ 

de a-si vindeca rănile trec\ltuh~; si a-si asi)!;ura fîiJlta ~., 
sa etnîd-politlcă şi viitorul sihil '! 

y illtele str:îmosi!or: "Salus rei publicac SdPi'~l;la lex Am pfl~trat i!ltactă in inimile 110aSrrc jdeea \lolun· Şi lupta se va da Înaill!e pe toate cftile 7Cg~lle, cu .,~ 
esto", In fata acestei neces:tiHi numai arc loc nici o tariatului, a sacrifidirii tuturor veleitiJtklor c~oiste toate arll1ele păci.i! lnfriltindU-l1C cu totii 'in spirit de /< 
cOl1sklcratiunc., 'nici o micime de suflct, nici o şovăire! nân~, la sl'.preTtHl jertfă a vidii. vom pune de nou În icrtb, pozWtle perdute vor fi re.::âştigate si va În- J< 

Lupta s'a declarat fiijiş si dac~'l noi o trecem ~Ilb practică idcC'l. vom fi alfltllrî de toti acei ce Ilutresc cepe 'asaltul hoWrîtor pentru o ROInâllie adevărat .:, 
tacere, I1U j'llscmnează C,! ea TIU se MI Clt îndârjire şI :lcceasi idee, ~cclr.'a~j sCi1timcntesi -vom face ca acea- mare prin puterea ei de rezistentă lIehiruit<t, aCte.viI.a.t..ol 
cu toate l11illo~ccic din partea duşmanilor 1J()$tri. Cl! sta idee să piltnrndfl în t(late colturile tării, În toate mare PT~n lndependenta sa ccorJ',:mi.::i:Î $i cultllrală... 
sa~~si~1ITe de a '0 perde pel1tru noi, dacă vom ră- f.lItletcle rO!TI,\nilor 'de bine! ~ Iar dacii dUP;Î Ilipte şj jer:ic hnta \,[sat;Î '~ 
tl1âne imposibili, uesorganizaţi, certaţi Si desbinaţi în- Nu ne Îlllprcs'oncazfl .. nHln1 I.1S" -ul străilliitiltii :ltill'iă !nit! desrobire<l .. eC!)110m;..::;l .si culturaEi a P. 
tre nni. Nu pelltru cit 1111 am J.Yca re~pcct\ll cuvenit tatii rului I'llll1,in de suh .{tl..::t:] < ;.,J ",!ll1i cut.roJ),t!flr. flhl, 

Lupta este 1!1 tOiu, primele pozitii le-al;l perdut, dc tarile mai înaintate În cul\nră, recuno$tintr~ htă de rilori; acestei viri vor n ,j.'..;, ;r •.. '~. • ". 
a1Jrl113 s'a dat, ca Sil se stil' d rezul!:llUI ace:;tui alian, nu jl('ntru ci! am fi ostili cnren!e!or mnd('rn(', ţitllle' . ./ j'l ;1 
..... -------------.-----------------------------~~~:__ ...... ___ .... _,...;. ______ ..... ~oi:_" ... : ..... """"_..._-"""".I;l'"=~.-~ ... <'_" .... :_~ ,J 

,E'»:r-cţu.l unui exemplar- 1 L~cu.~5:0 ban.~_ ; . .( 

/ 1. 

. ". 



Pa)!'. 2. 

• 
III lllijl'''':l1 nostru dll';lg';)M{) ,multii Şl îllldewtluri 
('uit ti !lUi) f'~ll'e a du'co 1l1l:1Il\'a Înainte .';Ii 'Im 110\'00 

do WIW"lll(]<'lliL Le tr{!\:!ltl'::.e Îml('mnuri 'pi'Lduitmll'e 
e;'ki 11l1llJ,';l t:c dc~ftlt;;o{U'ă ('~tA' gr€'.a şi ,drulln nI ('C~l 
rfale all€voi(>s. I:-\ă fieşiguri Jeci cii în I(Lrnmnl l?i 
ijlelltru mnn{'.a }(j\l', ei yor fi răsplăt.iti în (ll'(.ldi,n,~a 
lor şi pOli trn ,a1trui~Il1ul mare 00 llutrosc. 

Şi e;lml1 a",tăzi, prin mişcările ce loC-an lpornit, 
di'll yilr(,g'ia rla;,x~ăli'IOT ea'ri nn-Î înţ,elog şi :Il v,re
'mei ear'o alM."ă {lin. greu cu IwajummrHe ei, sufle
t1l,r lnr Illapimd, cum rust.ăzi fără cwmiuU'ri şi >cu 
11O!'ig-urauţa în inimă, se ~lh80SC .aprwl!pe 'lHihegi 
şi zvrind ;;ă gă.solk"lCă lmdeva vorbe cahle şi hune 
\:10 .sigur ,('ă şi a{'ca\<\tă ell'agoste nu ltl~ l~o:fuzăm. 
O merită. (t. v) .... , - - se • ......... , 
Dela "România Jună" din Viena. 

\ 
APEL. 

Al! I~~d,t cillci ani de când graiul românesc şi-a 

rccâ~ri>:,H drepturile. Şi lipsa slovei românesti nu-) 
lasa s<t-~i reclIccrcască intâietatea. 

In 'ale indcpintatc, ptllnântul işi revarsă cu dăr
lli'::ic belsuglll, dar în suflete cartea nu aduce şi mâl!
,:t;lÎerea cu\intelor de frate. 

I: r;ÎnduJ nostru, al tineretului illte-Iectual de pre
tlltill~rl;j, <.a nu lilsam timpul sit sporească in cata"ti
fui Slh:n!('·'·)":, datorii pe cari nil le vom mai putea 
plati. 

• .f(OI~,~, ia Jună" Cal,e a sintetizat, timp de o ju
matate (:e~,.ecol, aspiratillnile noastre etnice, coboară 
din ia~l;, c~lpitala habsburgică, s;lrhatorită de întregul 
neam româr:esc, ca Sfl-şi incormlCze lupta natiollalii 
purtata LI! at;itea iertic, printr'o luptll culturală rodnică 
si lurninc,:isa. 

\"rcu;~:d de trecutul ei si increz;itoare în puteri
le-i Îl1lpro"p:itate an de an. ,.I~urn;111ia Jună" a hoHirit 
formare., de echipe culturale, cari incă în cursul ace
stei vcrî vor înh::heba societ'îti culturalc şi biblioteci, 
prewljllceni unde cartca rom;Uleasd n'a pătruns indi. 

Dar ;,,- est l1;iÎlld tinQrcsc, ne va rămâne o dczi!uzic 
ui.1i n11Ih, d .. ,;j nu vom avea şi spriiinui material. 

De aceia vechea societate "România Jună" se a
dre~eaz? C<itre casele de edituriî, auto.ri\ Dre,,-ă--~L-· 
bli-c :-' 

IJ t ' 11 - fi t,..-....;z. pentru cei dornici după cuI-a I rana sn e ( • 
tura r""'~"';'~·~'''<':;' uaţj lumil1ă pentru Îndreptarea ]Il-

tUIH.:ri~lI;uj ce se lasă tot mai de nepătruns peste sate 
robite pâr.5. eri duşmanului-) 

ION ISTRATE 
Direc~ r al Biroului de propal1;andă culturală. 

OCT A VIAN MO$ESCU 
Preşedintele comitetului executiv. 

~""~7~_,,,ţ,, •• ~-.M.p" __ '_ .• 4~t.$"'-'.' __ t.p .... __ ~.t_p .. ·.n.7 ____ UH~ _tt --

Dela C. F. R. 
... li. d:r0Ctor regional Octavian Popp a plecat la 

II.-~.".--""'~eres de servici~, locul dsa.le fiiM girat 
"'tiI Dima subdlrector regiOnal. 

'" 
orginte sigură ni se adu<:e la cunoştintă că 

"ano dela 15 Iunie serviciul la directia regională 
(;fR. va fi numai de dimincaţă şi anume dela ora 7 

\ pâna la 13. unnând ca după amiază să fie numai ser

I, ·viciu de ÎnS])C(:ţie. , • 
.. Din cauză că pe linia nouă Nadab-Salonta, nu 
\nt instalate ind legăturile telefonice intre statiuni, 
luni 2~ Mai erau să se ciocnească pe linie două tren
Imri, unul de persoane cu un trcn de lucru. Accidentul 
a putut li evitat din cauza luminei zilei, trenurile 0-

prîndu-se unul în fata celuilalt la o distantă destul de 
mare. In UTma acestui fapt, d. director regional Octa-

- "ian Po~ a dat ordin ca Imed)at să se facă legăturile 
telefonîce intre statiuni. 

~ .) Cărtile sau banii donati pentru ac~st scop au 

~ a se trimite: 

- In C~.pital~i la administratia revistei I,Qândirila", 

~ Po\'ernei 28. 

~ Tn Cluj la ziarele "Patria" -Si ,,1nfră\ire:t", 

In prflvincie la sediul comitclelor pentru serbările 
iubilare ale .,României Junc" ce se va ~ anul1ta~,l~e.:i~~ 
{'rin presa locală, ''\ '" ",-'-
\:>.: ,// 

~.-'.' ~ 
. ,~\ 

"TIUlfCXA ~\JUdYCLUI" Vinlll'Î, 1 JlltJif> 1!l:.?:: 

--------~----------------------------
Inspecfr8 dlui ueneral SCărişoreanu. 

Marti 29 Mai a s.csit in Arad, vt:llind uda BJ;lSOV, 
d. general Sdrişoreanu, pcntru a inspecta· n;i. It ro~ 
şiori din localitate. Dsa a fost l)r:mlt IJ gară de catre 
d. J;!'cneral adiutant 011. Manu. comandanfuJ' garnjzo,a
nei. In aceiaşi zi d. l?:eneral Scilrisoreanu a şi făcut o 
inspectie sumară a numitului regiment, urmând ea a 
doua zi Mercuri să continue inspectia în mod, miniţios 
asupra trupei şi a cailor. 

Mercuri la orele 13 inspectia fiind terminată, dsa 
a multumit Între~ullli corp ofiteresc de munca depusă 
ÎJl instruirea tinerilor recruti care au lăsat dlui gene
ral inspector o impresie din cele mai frumoase. Masa 
a fost luată in Qomun în sala de receptie a disărmei 

reg. 12 roşiori, unde s'au ridicat nenumărate toasturi 
la adresa familiei regale si armatei române. In aceaşi 

zi seara d. generai a plecat spre Oradea-Mare, pentru 
a face inspectia trupelor de cavalerie din acea re-
giune. î REP. 

U ....... , ., A :tu"un ,un ............ 
Iubirea mea. 

Iubirea mea,' nu'i vrr,rbe'lllpcrechcte, 
Nu e adcmitoare însirare 
De perle şi milrg;lritare 
Şi nici nu'i stralucire de rachete! 

Iubirea mea nu e o adiere 
De vânt ~ules În scr.i de primil\leri, 
lub;rca mea e Sill5.!:Ura'mi avere 
Şie cllicasii'n tain;i din dureri. 

Am aclunat-o noaptea din suspjnul 
Aleilor de parcuri înflorite, 
Am adunat-o ziua din scn.illul 
Atator seri în lar~ încremenite. 

... 

Am pr:ns-o. când genunchii 'şi'i plecase 
Pe un mormânt uitat în bill[Lrii, 
rar alte ori pe perine de mătase 
ChcrmÎndu'şi doruri sterpe'lI lropti pustii. 

__ ~ Illbir~-·---·_""~"""·"~ - , .~ ,,,.-,-----<---~ -~ __ o - - ~ 

Din ee în ee mai mare!. .. Si apcs 
Când o privesc eu gândurjle'll1i .mai bine, 
O văd În cauru slab si ne'llteles! 

Si-atunci ca un apostol fără nume 
Mfl'nchid in tot al meu şi'mi este teamă, 
CiL primul răzvrătit pornlt in lume 
Lovind În ea cu ură 'mi-o uestramfd ... 

De-aceia in cetatea mea de ~ânduri 
O'ncătuşez când sunt al nimăl1ui. .. 
Si aşternându-o'n versuri rânduri. rânduri, 
Departe'n alte lumi cu mine-o suL! 

Arad, 20 Mai 1923. 

6 •• "un 0:$ • 
AL NEGURĂ, 

Mersul trenurilor dela 1 Iunie. 
Plecarea şi sosirea în gara Ar~d. 
Conform modificării ce s'a făcut in mersul trenu

ri!or, cu începere de azi Vineri, 1 funie, trenurile vor 

pleca şi vor sosi În gara Arad după următC!rul orariu: 

PLEACĂ: No. 24 accelerat sppre Teius 0.02; Nr, 

220 personal Timişoara 0.30; No. 481 motor Oradea

mare 4.13; No. 205 motor Pecica 4.45; No. 186 perSlOnal 

Curtici 5.20; No. 199 motor Otlaca 5.49; No. 182 perso

nal Teiuş 6.20; No. 222 personal Timişoara 6.30; No. 

43 motor accelerat Oradea-mare 6.35; nr. 23 accelerat 

Curtid 6.41; No. 195 personal Brad 6.48; No. 189 per

sonaj Curtici 7.50; 110. 191 personal L6k6shăza 8.55; 

nI'. 311 mixt Comlosul Bănătean 9; nr. 203 motor Cer

meiu 9.01; nr. 483 motor Oradea-mare 10.41; nr. 224 

personal Timişoara 12.30; nr. 184 pe~sonal Teius 12.50; 

nr. 207 motor Pecica 13.40; nr. 315 mixt Cermei 13.45; 

nr. 310 mixt Săvărşin 13.50; nr. 201 motor Otlaca 14.08; 

nr. 1 Expres Orient Curtici 15.07; nr. 2 Expres Orient 

Teius 16.05; nr. 313 mixt Comloşul Bănăţean 17; nr. 

193 per&onal Lok5shâza 17.15; nr. 197 personal Brad 

17.22; ,nr. 619 mixt Oradea-mare 17.49; nr. 209 motor 

Pedca 18; nr. 19 motor accelerat Gurahonţ 19.09; .nr. 

22fl persO)I1~d Timisoara 19.,10; nr. lH6 personal Teiu$ 

:31.50. 

~O::-:'ES(,: Xrlll 20 'lll'otor Ol1l'(~hoHt. 'n.4a; 
Y1J'l1l ~19 POL'sollal Ti]IIÎ1~fllH,a u.5R: llll'ui 23 !8I('Jce

IDl'at 1'ei1l1:;\ fi.Il); nrul 206 motor Po('ic"a 7.10; 
I1L'UI 309 'mixt T(lillş 7.1-1-; uruI 188 'perti(}llial 
CUl'ticÎ 7.]5; uruI 312 ·mixt Comloşul Bă:nrutea.ll 
7.27; llrl1q ]96 peroon.al Bmd 7.33; mul 116 Oe.1'
mei 8.11; nru1181 personal Teillş 8.24; llrul 190 
:J)(' 11600lla 1 Cnrt.ici 9.28; uruI 620 mixt Oraldea.
mare 9.40; llrnl 221 persollxl TimilŞOll!ra 9.50: 
]].1'\111 200 lll\)tor Ot,bea 10.4:0; TIirul 192 })oCrson.al 

lokii.ţ:haza 12.40; mul 1 Expres-Orient Te.illş 
14.42; uruI 223 pC'roonal Timişoan-ll. 14,50; nrul 
4RZ motor Ora,d.ea~mare 15; nrul 208 motor Pe-
'eLllit Hi,;l5; llJ'n,1 207 CUl't,iei 15.47; nrul 204 
motor Cel"nw:i 16.28; norul 183 rJo(,~r<f'!(mlli!l Toi Ll~ 
Hi.:W: nrllli 44 moto!' ,~w('(11orat Ora'rh~a-mar(l18,2n 
larul 202 motor Otl'iwa 18.0R; llrui 210 moto!' Pe
ci!('a 20.15: lH4 f'C1'oonal Uiki;sbaza 20.55; urnl 
l!lR pf'!''''lllai TI mud 21.22; n rul 225 per >'0 Il aa 'Ti
tmi:;:o:\ll'!l 21.27: nl'tll 314 mixt ComloşlJol Bu,nă

ţean 21.40; 11 I'n 1 +84 motor Onal(h~a~llla 1'0 2~1.11; 

nrnl lSfi 1)('11~"nal Teiuş 2:1.;30; llTU} ~4 :1C,\~i'J'('rat 
Cu l'li{'i 2;lA·~. 

cu,A tA" ,o .. 

Delapidatorul 
de1a percepţia Siria 

",un , fi 

nebun? 
Ca uza 1}(']'t:('p!Ol'llilll i ~('h Î ff {lin] Şi ria {':~te unu 

dint.('f' {',I'l(! mai an(l\'iljOl!:'P ('auzI"> ('-ari :;unt .în jn
Idfl'!ata TrilmnaJlIlu'Î din A l'a,d. 

A m dat po senrt datple Ilteo~tei afao(',eri, 0are 
·c,oI\l~tă 'Î'ntr'o suBtrlH'tin.l1c în mod Ri"tmnatilC la 
han i lor pll'bJi{\i el in ('a"sa j)(wenpţiei leli n il'urll tm~a 
1'0111 Il li il din l'dr!!!:IIl'ii. ~i han iioo-i Jllăk':m har. 
ul('ii l1'l~t,ri 'Ţ\O!lgorjenipentl'll o;t.at.,:,;o înt.i1mpllll 
se aluneee 'pe lilllg'ji vilRoterie. 

Ant()rl1'lai('o~t()r rlelwpi,dări, ~al"O oofc Îlll p.re· 
velltill Tribunalului 'a ronws la toart{) rlm-e; ".l~~ j)(' 

. 1 1 ~ 1 ',~~~ ~ , _~,i \ -- b 
__ I';.ll'\ {, "~,)(~~')t-n!) )'1'11p..-.;.pu.f1'--~~ Ililo1 a 
Ylllt' .. l',;l ]llLaLHte._ 

In ,şedinta de eri a Tribunalului, aH fost ascu]h .. ~_~ 
ca martori administratorul financiar al judetului, d. T. < 

Mi!Tj(ncanţu si cu medicu,) din Şiria. 
Ambii au fost propuşi Ca martori de către acuzat. 
Şi all~fHldoi au depus împotriva lui. 
Aculll cft toate mijloacele sunt epuizate, s'a rccurs 

la un ultim miJloc. S'a propus anume de dtre ap[lrare, 
iar Tribunalul a adm's cercetarca stării miutale a' in- ; 
culpatului, întrucât se cretle c;i el suferă de alienatic 
mintală în aşa grad în cât nu poate fi făcut respOllzabil 
de faptele sale. 

J 

....-vrea le' .U YW •• --.-' 

Sinucidere in strada Cornul 
VânJtorului. 

Ieri dimineaţă a fost aflat str~Ulgulat in podul casei 
str. V:ân~\!Oomlui nr .~: unde oomic:Jia, Alexand1ru· . ' , Cabai. . 

Sinu<:il1;3şul a iesit ieri dimineată pe la orele 6 i-~ __ f 
pentru a face unele lucruri de casă, prin curte. ' . 

Mai tându, când a fost căutat de con<:asenîi săi, : 

el l1'a f.ost afla~ în curte. I 

C6-cetând!-se În toate părţile, el a fost găsit· 
stran ~ lI,1 a t, in pod ul casei. 

S'a aflat a.~llpra sinuci~aşullli o scrisoare adresată 
<:;ttre politie şi în care probabil el a precizat şi cauza' 
ce l-a indemnat să-si pună cap,lt vietii. 

#tN 

Pentru tombola Presei. 
Fa.cf'm apd Hl doam ne.lr~ şi d:O'Inni,şoarele nOa-

.~t rp. să 71Îu0voiască a trimi.te ob~eA;te p.&ntro torn- .
bola Festit'ollllni p·re.~('i. Cine n'are ltteruri de 
ca.re uşor se poate lip.si? Oine> nu dă bucuros, 
cu tOfdăin·imn pentru fru:nwsul scop: spanrea 
Fondului pl"ntnt ridicarea u'TIu·i Cămin al pre 
sei.? Cine nu doreşte ,~ă contribuI'. dând o carte, , 
lti.cru. de mână, hil)(~louri? ett cât t!or fi ma. 
multe numere de tombală, cu atât t!or fi şansel/} 
câ:-:tiqul1~i mai m{1;ri. Nu mai e de.-cât foarte scurt 
tir~l.p până la data serbării: rugăm de"ci să trimi~ 
teţi, cu zor .. darurile pe a.J.resa: llorte;T)$e br. Pop 

I (8tm(](/. Eminpscn n1'. JIO.) . 
. Dnl'le Il m:te-r:s.e br. Ropp, Veturta gen.. 

J)asch~eV'/c1, Elena gem.. Manu.· 
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1 NFORMA ŢIUNI. 
• 

Comemorarea lui Oh. Coşbuc. 
Intr'o vreme ca a 110astr~i, - să lIlai vorbim de 

cr,memorari, - de clnslirca Înaintasilor ?" 
Când atâta v;iilăgie de fanfară pe care o fac cei 

dl: aci, tulbură liniştea prea necesară realizării pioilse• 
_ .. ce să ne cufunde În aducerlle aminte despre cei din 

t'l i ... 
'Când ne ingrămădim toti, cu wfte cari se mărJd-

nesC numai la ziua de fată şi ne gândim numai în
., iuntrul orizontului Si ingust si robitor de avânt, al 
"~oismlllui. .. 

Câteva cuvfnte spuse de unul de pe aceleasi me
l' aJ?;uri dcsrohite eri, pcnt>ru patriarhalul Coşbuc, pria 
c, frumoasă dovadă, că totuş si cel putin in J?;laciala 
:l, mosferă a Academiei urmaşii se mai simt datori CC

inr precatl. 
Cu vorbe de prinos ... ca ,0 datorie fată de ei insisi 

, 'ai mult poate chi<ur, ca fată de cei cari si-au plinit 
··--(tltoria, din belşug, pentru generatii multe, Înainte. 

Cu clco~chire, Coşhuc este llnLlI dintre aceia ~ 
,:chue să ne fie amintit mereu. 

Si pentrucă, artistul, a fost întruchip~rea desăvâr~ 
~'rit, - îmhinând pol'lja tari~lei cu ra[jt1~rr.t formelor 
2:asi~c. ~''f- ' J /·f,')'fv4-.- L 

Pentru că, 0111ul a fost ariHarca luminoasă ce sim
l:o!iza nizn'nţa spre zările inalte ale spiritului uman. 

Şi fiindcă, ltlptător, tăcut si modest dar tenace şi 
,iintre aceia cari prin energia lor atoate stăpânitoare 
"butesc cu s'gmanU, a fnst îlldrllm~itor de neam, si 
. sta::;' dinrândul întâi al luptei noastre pe11tru \'i~lt;i? 

In fr,'imtll1iarca lui. prin visurile lui. şi din stiiruili
.de sale. -'- se cristalin Si vorba magic;i a poezii, şi 
,'nbiirhătarea atât de necesară, în acele ceasuri de grea 

i:lcercare. 
ne aceia e bine să ni-I amintim ... 
Poate să ne pilduiască ceva: Omul, viata Si opera 

;a. (t. v.). 

__ ninRi,hiu ne viinP jl'il~ta '\'o~te la .m{)ll't~i lll\i 
.~. X. HI,hlj{'p:lTlll, ('I111(''«'lIfI11 "·(,l·i·il!"l'. 

B('~lrli('(;alllU nl'a ,!r11:11\" holnal\', şi ano<!l'p dupil il 

:; nd(\lum~tă s11Iferinţfi. M OIil rt{'Ja hlli la,~ă un p;ol 
:.illl tit .i.n J itv]' .. t li r,a 1lDa "t riL 

* 
T,11(c.rlil'jl0 pentru rcm,;!TltÎr'('!a mli.l·oţllllli 

!1~101l umcn t. "n i.;::'0f Î'ca K P3 111n 1 ui"la, ·Mă l'ă'':'f1')t i, 
,or incepe ·~hÎJar în CIlNJul ace:4ei veri. :Mli:l'eata 
diiKlil'c ,,·a fi rlrljC'i:lltă Ţ):r-{) colină, lilll~a ';'Oi'. lltn· 

'.i<mn!1ă HI1I(·\1I'('~t.i·nnnval1, Înf'!li(\a ,statiei 'fără
ţiC'Şti. CHillil"{'a ya ('osta ])0'to 40.000.000 l-ei. 

'" 
- AJm Ţ)l-i.mit l.a rOfla.etio nr. 1 (an.11) {LIre-

" j::;te.i (·rr.liH·wme ,.Ni'iznint.a". eu lm('ăti "Pllllutc 

.le; Fll. l;laJ'!ago, N. 'M. Codre"i\cn. G. J\full'nn, A. 
!'(~p Mm·ţ.ian. TI. T,\1le3, N. D. Tcoodol'escu, T. 
UHn~(Il'ozi, C. Ba1ta~ar pt.C'. 

O rt'('om:mdli:m 'Cu dJ.dul'a oot.itorilol' l1~tl'i-

* 
. - După şti1ri sosite Idin Conf\t:mt.inDpol, în 
'J((}u1 TInl,gar.iei bântue lCu\mpTit -ei u.m a. 

Autoritaţ,ile t 1ll'C eşti all1nrrut m1a~llri 1ponhru 
~. n.t>rea un oarantil1ă a. pa::lagerilor -sosiţi l(]jin 
Lnlga.ria. 

* 
- Din part.ea Români·ei a fO.''it dBscnat 03. 

,Ll·bi tru în ,diferE'-m:lu 1 româll'o-«lîr'b 'Pentru Ideli
::T,.irurea frontie.rei în Banart:, dI goneI1al Gm,gki 
';l!:l~ef al marelui stat~lU'ajor. 

.. 
.-~J1{'ri, J0.j, n. gr;;:-i ~a 01nj ('un09cutllil pnbli

\'ist englez şi prieten al R0lI11ânilor ,dl Reton 
'Watson (&otUlS Vi:ator). 

Autoritătile şi in tol P.ehmli i din Cluj ioan fă
';qlt o f,runnoru;a primire. 

PrimăJria i-a .o.oeernat distimmllbi OI1~P()' titlul 
O'\) cetiiţ.f'an de onoare. 

• 

J 
Azi •. (1 Iunie) se va înt,runi la Bue.UTetŞti. ma

le eDIegiu ek-lctmal s.pre a pro<'elfh la ailPlgf':l'elt 
ului BpÎR-<1Cq) ISa Argeşului. ' 

CaIldid~t,ul guvernului pentl'll a:oest :>il''iIlm (' 
'l '(lOtul Duma din AI1dettl f ,. . 
~ .. r': 
~;} -- ~ri,ni~trlllni Nistor al Bn~<yvilH~i i .. ,,'ml fn-
~t halgajele ,o,jnt,r'uTl vag-on mini"terial ieU eare 
.. g-na la Bu<cure-şti. Politia rra\C!ânn certl'et.lî'f i,a 

tul a fost priM. 

-
"TRIBUNA ARA1HjLul" Pag. 3. 

J,îmgă Tîrrglll.~rlH'ClŞ, 'Pc o linie a i;oe. 
"Fol"p<;ta" ,.,'·a prodll~l in zin.a ,de 27 odnraiere în 
ul1luătOlll'ele împrejurări: 

In! r'nn tren fi 1J1Irmitei >;lwietăti ,a luat loc un 
gmp ,(le 4·11 elffi'i dda liceu Il ,rlin T.·lIfrul"('1ş. 

(UJnitH :-:-i !'t'.(,lI11l,c:;,tilli(ll pllhli{~lllu,i. f,ată rle I"tre 
<au a.(·hir.at eu tot sprijinul ~i eu toată bunăvO" 

I iuţ.a .10r. 

I 
nn!pă ma;"ă - 1:a o!'a 16 - eorm lşobişan ita ră 

Dnpăoo elevii .s\m dat jo,; lpelltru a vizita. ,1'6-
gi nn.e[l, uu vllIgon 1"o;;tngo1 i mIu-se <d-e pe şiJlJC a 
omol'ît lUl (']'O\' şi a ·rnnit 10. 

* 
In numărul nn<:.;trn ele lllfmo Y()III 

plIhlir'[), programul feshyallliui presl,i 1'0-
mibH' care \"a aV('H loc Dtlmin~('rl. Jn Pala
tul Cultural, fe:::;tinIl dela carp nu tn>bU(~ 
să. Jipseatscă nici un rom[lJ1 adîdan. 

>1< 

-_ Pensionarii de stat- prinlpse d;:I1a: .\' 
prr)\"iy,ioJlarpa oraşului, z;llI(lI' (1 kgr. clf> fa
lIlilif'). C'hilllgt'(\l1\Il! ('ostă Lei 2;\.;)0. 

('l'1 Îlldr(lpt (lţiti se pot pl'C'7,en( n 1<1 ()fi~ 
'ciul np[·()\·izio!lrtrii. 

>1> 

x "UN MOTOR STABIL" 6 li. P. pentru tă-
icr.'~a lcmnc.lor, morii6t Si tricrat, de v.lnzare. 
Bul RCj:(. fcrd jnand No.' S. 

* 
_._ () l!ollii sl'l:ţie lfidrofl'l"Izpl'ufică. I.a l)ilile 

Jll'l{'Zţ''"IH' Sim~\v s'a Î'nfiintnt o noua :::('eţic hi,d,l'o
tel'alll~lIt.ieă, <'~L~'() se va .d.a folosi1ntei 1l1twrellli pn· 
hlic la 12 'f ai a. c. 

('IlJ':l do hiîi lw('ia~,--carb"naJtÎtee, ,de snlfa,ţ }l 

sa.!'e. 
B:li.:l e do;;ehi"ă pentru r1<'mmi Ji,mill1(}!l(.a la 

t1 şi jUm1Mnt{l pfl1lă la (}113 1, i,ar l)(l!1'tru dWllledda 
or{'.1e 2-6. 

• 
_ Cil.l'npii ne rc'l1ltnlC monf(lial "ORET A" în 

tO[lto C'IIJorjle se c<l'pă.tă la fimna ReH ş.i KrOtLSl. 

U ;11' .... ~. secu" ...... , tA' .......... 

'o zi frumoasă în Ci1. 
('ollfl'/il/ţii ÎI1I' .. dcco 1'iîl'i, concer(. 

Tlll'ătJit~wii r1,.1n .pbo-a ~uGi" Şi."ltl ţjlliut ('011' 

{printa de pl'lmn\'al'ă J)nmill{\că, 13 ~lq:Î, fin co
TtUlna CiI. l,a "el'vi~~i\lll liturgic ofioiat ,dednij 
IPI.~, ot.i: l()an PlJpo\'ill'i, A",11a,m OiuJ'gill ,şi Toan 
BO,!!.'d a n, a rii';;'Pll !lIS ,(~n SlH"COS sn rpri'lly. ă tOl' tîlnăra 
A"Of·j aţ.i lHHl (1(\ ef'll tari în {'or mixtd in Şcbil';l, ca re 
'!"nh IlInlNl ;;âJ·guincio.'lHlul ei dirigent .i1l1\'a(,iitornl1 
Dillllitr·jp H:aldn, pl'o:mite it l'ÎÎJJlI~lnlUa Illfumlri:a Se
bo~cnilor. 

])upăaK'o,;.lIc fi nl'mut Pl'ognnnnl fmlrtlll bogat 
aJ eonf{,l'inţ0Î desfii"illlmt llu ,,;>'(xiall1aÎn'vaţătol'ului 
PetTu1\[oţoean. Au fosttdeflwtă 8a invatatori, 3Ipoj 
',doamnc', ,dmnni'70!\'I',e, soeretarî, IprVmJflt'i şi nl~\lW
ro~ lmpllr. 

l'n~l'am1l1ni eonfm:inţ.eÎ i~a prereidat ('1a~ntI11 
l(lh.i protapDj) l"lm·j.an HDxin, ·care - ,(1f1şi n'a 
Ipntllt lllil\ parte la .cOllferinţă Ţ)('Ir'!S(mal, Iprilll fru
inoa,'l('llo 'C'llvinte ,de aprrei(w<l l1Kh-a"late lConlfer.int~i 
-- în ",.('ris -.a d*ltdovflklă ·şi acum ile 1I1lult,!i ,dr·a
gMte ';Ii i.nteres - (di(~1l\ n de tinut în searmă -, 
'Pentru acti \'itatoa 'a<,,ostei.a. 

In cuYânt.u1 dîe ,deschi·dere PH~ Laz.ar Tgrit:;lan 
nrntă fo-allte il'umoo, rootnl <Xlnferin,ţ.olor iÎn'vă
tăt0l'nşti, Îlmprel\n,at-e ~u serhări ipoliMale. Ro ,aR' 
cultă lucrările b111C eomlmRG ale c(mfcrcntilillri1nr: 
~. 11n'ţ'.cai, P. U~1iş, T. .TaJu'in '5i dra I<Jc. Florc-
8C'\1, i.a,r sncrctlanl~ {'onf. V. Drinl(>uat:ralge o .aoo
tsobită atenţ.i\l\JH' din·, plj.rtil'a. ~mihli('nlui 1!lI..'mtp:l\;l 
~ll,hir~·t\llll·i Sil~l, aprreiind ~ri.p1'ilc lui rr~al\g'i'i. 

TC11m imîn.lu-&B ('()11 fer·j'T1It·a .el1 p1' i·mŢl1"(ltor All~ 
,rfll Oanca. în oali,tiate ,de delegat. aJ 'dijni ~)lr(1fert, 
la.rwm:mo1at.ul a dilSlrj,bni pentrn dnii rpr.oot,i: Po
Ipovi.ei. Oillrgin; pri~n')J'ewr On. Huf; iîlll!vătă-' 
tOTii: Tgrişan, (\)I\'ilr>.iU, Drincu, U~liş, l)!)r{'.a, 
hltJ:a, Motooan, Jaill<'in; primari -şi alti fl'untfl.şi: 
"Ol'olnnl Cor<lan>e-i ROlmiinip,i" 'În ,gnlKl del'a1vl\
kri. JH' ('nre l'a acor·dat M. S. Regnle Ferdinand 
T. rli,n prill('jn1 Jn<'O!I"onării ('la: Rege .al Romi'miei 
:\I;ar1. 

După ~l('tr",t a.<'t, <,.('i,dN'.Ol-a~i roa.!!ă·Ţl(' ,dl prim
:lwetm Il tăl,măe.;i omagii'le lor Tnhi t.1l111 1 nO:oltl'U 
nomnitDr, mn.ltmni'ml pentru înalt-a at.rmltillllC, 
irh' ,('al'e i-<a invrponÎeit. Ne întD1WllZă "Tll1mll R~ 
g-al", :;li "0 llrpazn. II)ontrn lO\ltt t.itllllP 8:1 "FiiC" 
-domn glorioi' pC\~t(> no,i 1" 

l,a ora 14 s'a hwt :m~N.;ă comună ('u. rpost{l RO 
persoallc.Şi·an ,d,at ob();o;(-.aHi mnlta Ipent,rn 'mul
tIl1m:l'!'-:l om'1wtilor .şi laj<,i: <,ole~lll )f()ţmmll, 111'i
marul Airll:,!;lten Mihai ~i T,UŢlll sacretll~r\llc1i n :\1-
maş, Să afle şi pe 3t>{'a-"til eale ('ci vroolliHi mll1-

• 

·a,(lc~p.e.t'lt lX}P~'ul ex·o('utwIlld 13i(11~irUJba lCâ,Dtwai 
~'antand'8 r. VIcIu, l}atrulog11l: Ll'lIcba ronum(:la
,,('ă ';Ii Vie8lt "Cl'ăJcimlll1 lui ()sman". Cost.ullnu..l 
fl'lliT1lA~al ('dor ,c,o au dehut1at, lîllCă a lwl'Iat"ă 00 
,'aulă, că pă,r i nl~i i lor 1l1Jţ.elcgăltori, ,au jertfit mult 
'Vent'i'n r.euşita teatrulni. 

La fine proşedintel.e IJ321ar Igrişan, îniClom
nân.d la tot mai mnlt intl'rrlsşi jertfă }X'ntru' ooi 
ee an l,a iniilllă ,ritd.ica.rEla cultmală şi :nobilirtlarM 
&entimpntdor şi a mOl'aln·ln·i decăzut îtn -car·{l nte-la 
li"i',at I'nZ'boi ulnHJlJI(\ i,al, îndwc ra'(·(>lll"t.ă zi ~le ~ăr
hi"itOt:!1'<l a ('P!'{'uIlujeult. Înv. ş:nbiJ>;I, nal'O ~ proba
hil -- \':;~ fi li"i;;at cÎll IIIl'jle lşi rmue. llJmint:il'ea nml
tor laC'l'll I'i h\m('~ văzntB ,:1Ieol1O. 1 a:r pOP'Ol'll 1 ci lan 
pr·jlltlf'a,,(,a mllilt,umitla. t,l'tllror .'îndltiitorilor .şi 
"oni;t:;l"r ~l'hi<:'eni,lwntrll bllll.<l primi'I'1i' Şl ,;lt.[,n
t, i \11](' ("('1 i -,,' il. rl a t . 

Hllt('ni, la 11) )fai ln20. 
Pentru ('{'r('ul ,cllltumll Îm'.: 

VaRl)'" Th-illcu, «.Crr-ct'lr. 
u ........ 

Cinematografe. 
ft.pollo. 

m. 

HEC ET,E PAHrSTTT,UT pif'să rOlllantică în 
dUIlă p:lr·ti. Pal'roa II în 31 )Tai <$i 1. 2 Iuni-e 
in Apolh r Il part(l[\ aepiL>lt,a R{'g(~lc Parisului 

. ''"l :l·,;>.i re81iza planul de a",o d"ători eu 
Pl'1!l('jre":l Hogrlilnoff, În~ă ol"ir'âtde i"tqi e în 
Il H'i'ipa .dolll",ni1c politiei Îm gO;l·na întl'PI'Hptă 
î~i t]'(H1naza un t.twa1 riiş ('.:111'0 drc"pt razh11'n',ve il 
11(1:;](' i'hiat' În mOlll'f(ntll1. d"in:rl ,<rp~ll'e în U';Ifl pa
la t nI ni prill.eLpPi'\'i Bogllanoff oa sotuJ aet>-""teia 
t in[mc1 ti-se braţ, de b~ruţ .. 

Ur~HliJ. 
x STAPAN[! MAr·V! istOrie mooDrnă de 

pinti in 6 acte, în a0-31 Mai. 1-·2 Iunie În 
"ljHAXIA". re l1l1l1'ea Y3l;;;tă triii(\şte U'Il pirat, 
j:(l'uaz,a tlltt:'rnr cortlhiilor şi \"a,poarclor de mai 
h'tn:iu. Accs1a pnne m,lna odat'a pe c{)rabia core 
d!tc~a comori pentru fiica reg-dui eng-),ez. Aceasta 
~l<JI1.(C I\lOdrtl'l<l piratlllui, ills{\ comoara răm,lne 
a~ CU!!S;l pe insula Tortuga. Cu trei su'te ani mai 
t:irZiLl insula de\'ine pmlnidatea Utnui miliardar 
amerk'lll. care a dcstin:lt-o f:ull1Î său COl înclina
ti!!nÎ de I~r;,binscn. Insii iiu'l S{lll ajunge pe m,Îna. 
piratil0r ele mai târziu, din care nU'lnai s.trăneJ)O
tl!l dp'tanuluj marinar Scott îl scapă, dudnd o 
lupUl iT1\'crSllnată cu multe penipetii. Una dintre 
,'{cle mai interesante istorii Pe mare. 
a .. ,JIS* b ..... t " ..', " .. 

"A S T R.A" 
Prima Fabrică Română de Vagoane şi Motoare S. A. 

Arad. 

C-vnvocare. 
Aclionarii societătii ,.ASTRA" Prima fabrică Ro· 

mânli de Vagoane şi Motoare S. A., în Arad, sunt ru
gaţi a se în!runi in adunarea generală ordinară, in 
ziua de 16 Tunie 1923, ora 6 P. m., în Bucureşti, ta 
sediul societăţii, str. Lasear Catargiu No. 11, per~tru 

a· delibera Si dedde asupra urmăloaret ordine de zi: 
1. Darea de seamă a Consiliului de Administra· 

tie pe xercitilll 1 Ianuarie 1922 - 31 Decemvrle 1922; 
2. Bilan(ul ŞL contul de profit Si pierderi pe ace~ 

laş timp; 
.3. Raj:\ortul cenzorilor de controlul gestiunii pe

rh>dului suszis; 
4. fixarea dividendelor. determinarea fondului 

de rezervă, dotarea diverselor fonduri statutare si sta
bilirea retrihuiiei ccnzorilor: 

5. Desc{lrcarea Consiliului de Administratie, Co
mltettllnl .jJe D:tectie, Administratorului de1cs:-nt. Di
rec~0rilor Si Cenzorilor de gestiunea şi supravegherea 
lor pe exercitiul inchis; 

6., Modificarea art. 2 şi .3 din statute. 
Act'unile se vor depune până la 13 Iunie inclusiv 

la: B'lllca Marmorosch, B1ank IX Co., S. A. Bucuresti 
si la Sllcursale si agenţii; Banca Comercială Italiană 
si Română din Bucuresti si la "Societâ Italiana <li 
Cred"to Comerciale" din Viena. 

Dacă la data suszisă nu se va intruni Qt~Tllm-\I1 
statutar pentru ca adunarea generală să se poată le
galmente tine, ea se va infruni fără altă convocare la 
24 Iunie 192.3, În acelas loc si la aceeaş oră, pentru a 
decide. cu ori câti actionari ar fi prezenti, asupra ace
leiaşi ordine de zi. 

vON5tl.IUL Dr. ADM. 

Redactor re3po~b;J: LAURENTIU LUOA. 
-" Cen:atl1"&f: NICHlN • 

,; 
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Iîij 4 aaNCt1 F!m~n~miscl SUCURSlIlft 
Gj I ARIlUt angajează :: 

I'b,.'ml ~~.!~~~,!;!~~!. . I perioart>, eu l)nne [·efl'riuţe. OCedele 
sunt a·se adresa în ptrfloallă: ni· IS" recţiunel Hl\lIcei Româneşti, Sncor· I,~ 

ISI sala Arad. ::: I 

Convocare,. 

Ordinea de 'zi: 
1. Raportul Comisiunei de lichidare des

pre termmarea 1 (hdă:el, înaid~rea închdtrtÎ 
conturilor, raportul Comitetului Cei zorilor, 
distribuirea rezl!ltatufui Lch',;ălei şi luart'i'! 
hotărîrei privit,)r la de~cărCHe:t C'Jn.Î':hmti 
de llLhidnre şi Comitetul C' nzorî1o~. 

2. Eventuale propuntri conform §-lul 
21 din- statuh' o 

Onor. D-ni a tio::arii, cflrl d Tese sft i-8 
parte şi să voteze la A1unarta G;-neralil, se 
invită, ca - în confurmitate cu § ul 14 din, 
statute - fă bi'.e\oească 1) depune Beţii e 
lor sau cer:ilieatele de depunt re elib:rd, 
despre a.:este de ins'uţiuniJe publice de cre~ 
dit cu HDt zi e Ynainte de AJll!(!Tfa G ne, 
rală în următr)art: le jocuri şi anunw: în Arad 
la Cassa de Păstrare G nera!ă tconomică 

. din lu~d Cen;:;d şi li Banca MHfT10ro~: Il 
Blank &. Co. S. A. Sllcllrs:.da A rad: îl B!.1 o 

curt-şti Il Banca MalffierOs(h B1aDk &. Co. 
S. A. Institutul ceu:Tal. . 

ComisiuD2a de lichiu(Ire. 

Arhitect Alexandru Graf 
8ntreprenor intreprinde to1felul de 
constructii noi şi rephi de căşi şi 
drpendiDţe, apaducte. canajjzări etc. 
:: cu p. qur1 modeStE: :: 

Irad, Str. Ioan Caiviii 12. 

........ ---.. .... ~~e-e~." .... .,._~, 

I S, A, Forestiera din lomas i 
J Arad, Bul. Regele Ferdinand No. (22) 4, ! 
i Cea mat mare jntt·eprJnl]ere fOT!'S· i 

tieri din Ro~ăn!a, at:H 1emne esente 
brI, cât şi ('sente moi. Ferestraie 

:r; cu aburi in ~~:tlasi,}'c"I',,1n\u, . Satu· • ! mftl'e·:Ferestrăa şI Homorod-Cohalrn. % 

: ~.xploatărl de păd~ri i~ ţoate regfHI1U~ : 
: •• Transllvan.,e..· .. S 
~,;:,~~(""",,,,~,~~~~~,,,,, 

CcUţl şî HlSpt1nt1iţt dU/I"ul "TIa B lTNA 
ARAI>{'Lf7f" 

VŢVV~VV.T.~V~T~TTV. 

Vineri. 1 Iunie ]!w-' 

• Filatura de bumbiic 
Tesetorie de bumbac 
IIlbilură :: Yopsălorie • 

România :: SubDrertctuÎ JUUtţu;ui Arnd 

CONCURS. 

subsecrdar . in secretariatul comuna! Ar.·, J 

1. " 
8. 
l). " 

lP. .. 
11. 
12. " 
13. " 
I·f. .. 
15. 
1 (i. 

" .. 
.. 

.. 
" 
" 
" 

" 
'1 

.. 
17. " 
18. " 
19. I lODă " 
2U Trei 
21. Un 
22_ " 
23. .. 
2-L " 
25. .. 
2(). " 
27 ... 
28. " 
Zq . .. 
3:1. " 
31. .. 
32. " 
33. " 
.14. .. 
.35. .. 
36. " 
37. 
38. " 
39. .. 
40. " 
41. .. 
42 ... 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

.. .. 
" 
" .. 
" .. 

" " "Chereluş 
" ., Misca 

.. 

.. 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" .. 

" ., 

" 
" 
" 

• 
" 
» 

" "Pilul mare 
'1 "Sepreuş 
" "Sîotea 
" .. Tipar 
• "Jula- Vărşand 

" 
" . " 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 11 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
II 

cercual VBdas 
comunal Zerilidul~mare 
cercual Băneşti 

" Ciuci 
" H"Jmăgel 
" 13arza 
" Boesâg 

\:omunal lnel.1 
" Pedea ~ mag-hiar 
" Pebica~român 
" Stmlac -
" Nădlac 
" Seitin 

cercual Pdri Ş 
" Soimoş 

c(lmunal €.hisindia 
cercuc 1 Crocna 

" Dtzna 
" Dieci 
" GUfahont 
" ]oseşel 
., Pr8jeşti 

comunal Com!ăuş 
" Covăsinti 
" Măderat 
.. Pâocota 

. " Siria 
cercual Vărşandul- vecII.
comunal Agriş 
ce reual E:uied 

" Draut 
!II Nadăş 

Silindia 
11 Taut 

(,ei cari doresc să fie numjţi au să întruneaseă conditiuni!e prescrisă În §-ul 3·laart, 
de lege XX. din 1900 urmând inAinta cererile cu documentele necesare şi anume din pat
tea acelor caIi nu au fost in servicii publică provâzut~ cu: 

8) E~trasul din matrieula botezilor pentru a dovedi ca a împlinit 18 ani, 
b) Atestatui medicului de plasă sau judetan, ca din punct de vedere saţ1itar - corpu

raI şi mtelectual - e fără defect şi apt pentru serviciu ce-l cere, 
c) Documentele intregului trecut dela terminarea studiilor şcolare dovedind că a av~;' 

o viatâ preala bilă ntinterupt inesceotionabilă, 
d) Testimoniu! ultim al pregătirilor şcolare, 
e) Document despre indeplinirea datorlntelor militare. 
f) At(statul famihar şi. 
g) Declaratie aespre Iimbele ce oosedet iar din partea acelora, cari au fost în servl-

ciu publice cu documentele prescrise in alineatul al 5 lea al ordinului Nr. 17584/1919 ia 
Rezortl.lÎui Internelor a ~onsiliului Dirigent, pâră la 30 Iunie 1923. c' 

Retributillnile împreunate cu acest post stint cele prevăzute în Decretul Nr. XX a 
E.:onsiliului Dirigent şi ordonanţele următoare a Ministerului de Interne. -

11 lipsă de reHectantii cu cvalificatia preserisă ro §-u! 3, a art. de lege XX din 191 i:~ 
posturile se vor indeolini cu practicanţi cari au cvalilicBtia reeerută penhu a urma cur~H 
de notali, vas~zică cu tineri absolveţi a clasei 8 Iieeale sau aite ştudii aSim,i1ate, iar '1 

Iînsă şi de ~stfel de refleetanţi posturile se vor indeplini cu diurnişti comunali, în conic 
mihte cu dispoziţiile ordinului Nr. 1770/1920 a f-onsiliului DirigtDt. 

Subprefect: BONEU.: 
\ ----------------------------------------------------------------------------------- --_._-------~ , 

T1:oottraf~ .,CONCORDIA" Ara4. 

, 
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