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ABONAMENTUL = 

Pe un an 300 lei 

ipe jum. an. 160 lei 

. Pe 3 luni 85 lei 

Lunar .. 30 le 

: TELEFON No. 750. 
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Pal'a ('\I~'[lllt,~d .. il[llhl()[tl" ('" Ill-:-:;\ 
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<IlHI ('U IlIwUl'glll' LIZ:lr, 1 l't'hIH' S;I fii' 
1;11[1 ill 1 tI:I![1 piilltii atI';! \"tlillţr,j Ihl;lsll'<'. 

Fiilllkil gTdiuJ J'UIII:llI'-:'S(' ;1 fi '::;1 ,~l \ d 

':lli;i!l(' ('('it JII<liptlf(':'llil'il :1 HO,I:,! I'tl il 1'111;"1. 
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Marchizul de Priola. 
:, 

:i Cinic d;lf i~pititor, şi detr<h::at dar fruJllos 
t.\t c !)Oll JLauul modern P~ l.are n;'1 prcLillt:Î in 

'.en;"t H. Levadall, - intr'o atmosfer~l viciată şi pc 
:are Încă mai mult o cobDară erou!. O coboar;i 
~ână în tmlSllTa în ca re poti simti un amestec de 
':,îrhă şi de milă, şi te poartă ÎIl lahirintul un,ei 
ra~cdii profund omeneşti, care te sllfodl şi din 
:arc rilzheşti doar prin d;Hinta mare de purifi
·are ... 

Şi fi.~ura lui apare simpatică tocmai poate pcn
'rucă îti dă imholdul de a te ridica pcste mocirla 

ARAD, [oi 10 Mai 1923. 

ZIAR IND EPEN DENT 

Activitatea literară a scriitorilor 
... . romanI. 

Profjt.Înd de amahilitat,ca - cu care sunt Îli

ze,~lratc sl~netc1.,. mari ale adeyăratiJor artisti. 
m'am adrt.:sat SCriitorilor români - cari au iost 
timp de dllU[1 zj1~ oaspt.:tii oraşului nostru - ce
r:ltlJII~le sa'~11i spunii Ce anume lucrflri jntentio
l1caz~i a da JUl11inei tiparului, am Prtmit Urlll~\
to,lTe1c r{lspullsuri: 

LIVIU RfBRfANU: 
__ o J~e,"ild pentru ultima dată noile romane 

Întitulate .. Minunea minunilor" şi ,.Rascoala" cari 
\'lIr Jparc in de.:unul acestui an 
,\ J. ('.\le\ B.\ X: 

.. Actual l11 cl1t,: nu lucrez nici ° oj)er,~1 literară 
şi În curilnd Va apare .,Vânătoarea în T)e!t~l" o 
~Jrte comalJdat;:l de ~;Itre Ministt.:rul de /)omenii" . 

~, DAVIDt:SClJ: 
.. Am sub tipar patru YOlU111e si anume: u!lul 

de· p .(';:,ii, a It III de IlU \·(,le ~i (h)!1 ă de rf i t j, ';1". 

.\t I~AnULESCU: 

. ,In afare! de rc\'ista la care ll1cr':z :l(tIl:d
JlIt.:11t~ in (ol;:hoPl"c (Il pridt'll11! Alireu Mil)()i,:. 

;';lll in Ilk'ru ultimul act d<:la o I1UU{1 lucrare J mea 
•. Bizanţ" drameI in versuri În 4 acte". 

Al.rl~fn MOŞOlU: 

..I .11<.:r':Z ~i sper S:t si Pilt preda T I:a trul ui \';l
tio11:]! îl! st:!);itlllea anului 19.?,i-19.?4 f) !lIHI:l 1\1-
'~r'Ht: oralll'ltir.:a al c'.lj"J,iÎ ti'!;.! nu eSie jl1":",u-
lJilit". J~I~P. 
........ as -.ep'. eeR , •• " 

General francez Le Rond la Oradea-Mare. 
(lIL\IIE:\·\I,\ltE. L"~'llij('J'ii OJ'a~11111i :111 fii

('nt o pI'illlirf' g-ranrlina:-<ă, l;'(..fulnj ,ui~illlH'i llIi1.i-
1.<11'(' rtlin!,\ ~{"1I(,'l'aI111 fru!t('(lz. H .. n'rl. La 1!'"IT:"1 ;\ 

fo,:tîllt:\.IIlPlmtt. de (':itre {,flpii::tlltOJ'itătj!ol' ('ivi-

1(' ':"Ii ltIilitan', 1 Il ('Il r',: Il 1 zil-ei kl. !U']J{,I'<ll fi In'

('\It il! I'p\'j,t:l trupplE' {'m'i se g:ă:-<f'~;' {'Il l!,iI J'niz"iH 
n<t in ],.>('alitatE'. 

Ctci CC vină au ei alta dedlt dorinta firea~:ă 
de-a se ridica din vlaccri în P]:tccri şi de~a cu
ceri. de a Supune ... Ei, Don Juanii, cari sunt multi 
În cursul istoriei şi sunt ÎnClllljuraţi cu un fel de 
aurcol':" popul a rtl toc-mai fiind;::ă reprezint;1 ceva 
din generalitatea ol1lcl1eJ,s..::ă, cc rezidă ÎI1 orice 
suflet: Rezuma, -- ~oana după un ce necunoscut 
Si atractiunca spre tin vesnic alhastr1t ce nu il 
putcm niciodată simti complcct şi (Jotoljtor pc de'

plin al ~uf\et111ui: Iuhirea. 

Acolo e mcdievalul fnric al Albionului. -::arc 
traJ1~forma! e Într'un fel de local de rendez-vous 
palatul rCg';J1 al poporului rigid şi f:lră patim'2. .;cia. si ~:: simti într'un fel că c~ti dator aceluia, 

:are se ]}rabusest,c din vinile-i prea multe, pentru ~au este sirul lung- de rohi ai amorului. cari ali 
.d, pildUitor, s;\ îti aralfC cararea spre care dadi fo"t ultimii Cae~ri ai Romei: ori pontificii mag-ni- I 
:, Îl1drepţi eşti menit perzflrii. fiei dda Vatican. I 

Dar o !atur~ 1i111:,II~1 înd Ilu-i lipseşte a2estt.:i Si in sfâr~it ~ clasicul rCllfczentat si le~\.'il- 1 
::ai{cdii, care este a lllluiom trait in belşug, cu darul croiI: Ducde de Tenoria din Scvi1la. Don- I 

i "\Îll'l d~ viap şi in pr;m'l\'ară de pl{lcer;. Ju<\nut celebru şi imonJI, SInaiUl Şi meridian care I 
F,s~c- poate accia a prea ÎJutinci CUrjle' persO- supunea ÎCll<i l11il~l d;u în .,;;lnteccle cele mai însi- ! 

le; şi a prezenţei unei ia1a!it{tti care cO\'ârşe~tc, liuante, crud dar În scrcnad';? neÎntrecute, siret, ClI 

~:n ~c!lcraţie, În KCn,Taiic, PC ~alJ1ellii cari tril- ilori ~;n~ase şi \'orhc dulci, Pe frllmoa~,dc And~i
. .; djllprca mulr belşuR, şi..:are Îi o.>'ândcştc în 1 tllziellC cu ocT,ji Îmhjbati de ll1ll1in~t şi s,lngclc 

••• ::;.n:\<;;;... L rhill te . 

.. !~ ~~8 sosit un 
;( stoc mare de -- pălării de paie pentru domol, cari se "ând cu preţu

::' riie cele mai convenabile :: 

Nrul 34. 
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REDACŢIA ŞI 

A OMINISTRAŢIA 
Str. Românului 1a 

::= 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi la 

Agenţiile ele plJolicitate 

Parlamentul. 
BUCLRfŞTI, 9. ---~ In sediJlta de azi a Ca

lllerii d. Lcollte Moldo\"cal111 a Ut~PU~ 11Jl procct 
de le~e pentru intcri))"l'tarea IcRÎi de, il1~lllrIert;. 

Proe~tl!1 pre"ede ca Illllll~i chiria din 1916 
se \"a pUtea ma.inra illtrcit şi nici dc.::iit ~hiriilc 
deja rirJÎ('at':; u-ltcrÎor. Domllul ministru fklfC5'l.:ll 

prezinta lin procct de 1l'~I': referitor la l11ur;ltliriul 
datoriilor externe. 

I }tlp;'l aceste s'a luat În dt:~batere proe..:tul re-
ieritor la. importul zaharului şi impozitul Ce Ui

ll1~az.t a se srahili. D. deputat A:->hn. hi exprjl1l<i 
î\H!;rijorarca C<l impOZitul asupra zaharului va 
contrihui la s-:umpirca \"ictii. 

n. mi1lis t ru S:,su. da lamuriri oratoruilli dc
dar.lnd ca prOcc[uj intcll\Î()l1eaz;"1 facilitarc:,) 11l1l'i 
ci/ntroi mai t" llkjlls din partea Statului, flnlJi 
Leunte MoJdnvcanu ob'r:;,..:teaz:t c~i proe,::(l1[ nu e
Ste clar redactat. Cere SllslJ\.'lldar ca şcdilltd. 
. După pauză d. Sasu cere scoaterea u.:'a or-

dinea ziki a proccllII\li, DCi1trll a i-<;e Pl1k~ alh:ce 
lllot!jfi('injl(' şi înlro'girik pp liu!!!;! 1I11~; ,·\';lf{·;t 

propul\erilor cari s'au EI"::I:t. -~- (Radorl. 
_ye e • 'u· ,,, ....... n 

Palatul Cultural. 
('UIII'I' )'/111 ,1 ('0 Il" Har/III ,~i' ,S Î'·U/".-:I·iJ· n""/I 

.\!ll ;11111111,;11 ~ tiillP. cii tlr<t .\1';1 tin 

lLII'!lIl illl !lI'Plinil ('II tiI \" ieI ,,(,~\·It-I Li ... :1. d'li 
( 'x ( , ( . li- 1 t1 il':1 I il ;-1 i" ('Î il' \ I I ' d 1'( , 1; 1 1', I ... f ' ]i' \ alt' 

• • • u 

lllttlldl'i. \"(1)' <1,1 in P;II"1111 (',illll)',,1 ;:~I ('tll)-

('('1"1. :'-\(IIIt1li,tti, 1:.!:\L,i, ;1, \'. 

. \ fi ;11 j 1. (' :., ,H' II! 1 il);ll! i ~1 III l' 1 d 111 \"; 1 i i ~ II s

ţi11l1! ci!' il ,',t! (';11" d ~1.(·llp Ill1 fill I tlll~il'allt 

din ,\r,I!.l. l'dl'P <il l"i,Tt'\',ll .Il' ;ll:I(('d ori 

l' II ~ Il C' (' ( ,.;; j li L II.; 1 fi \II j i il' II ! 1 li; II" ti i lei 1 L 

Hill"" "'1' p'" ('lIilljl:I]";1 LI lihl";ll·i;l HLli'h. 

TO(i _. alhlr într'un ieI .,:c ît i 0\:rc din Jeparic 
sentimentul milci şi iti smul~c vorbe de indul
):;cnt[t: ii poti ÎnteJe)?;c. 

Dar rC\"Cllill,d la m:lrchizul no!'trll, poti întc
lc~e În12a ceva: J~ealitatca personagiului care 
tracşte aproape sllb Odlii noştri si idcalism111 care 
ahlJlt,:eă de suh observ;ltia aOl'stui spirit epicu
rcan.·· 

La fclea În vremurile noastre. 

Şi aci este tOCIl1<lj trchuincioas.l puriii.:are.l. 
El ne sftiwcştt;. să revcnim la o alta 'iubire salt 
l11,:ti hine zis la iubirea adevarat~l: a iubi ca Dante 
o Beatricc pentru Între3g"J \'iatii,s3u llll tierm.ann 
iubind iLlilic şi Cllrat pc Dorotea or wând iuhirea 
~LI~ietor de dureroasă dar mare a,lui Romeo CU 

Julicta. 

Dorinta de purificare. - In a privi femea 
iar.:'l1 re<:pect şi cu cinstirca sentimcntelor curate 
-- să H: sllfletul din nou o vaz;.j. maestril alc:ltllită 
(l! pert.:tli gravati în sÎllîho!uri mari - "i În" C2. 

Î11tr'Un p;tl11;înt lcritil arum.:at;,·l sem;lnt<t iubirii sil 
t!"S":;lid;"t cu pcta!c ml)Î. albe -- florile vÎvtii. --
J~"e' ad'~\',lratci \"idi. TlHf:RIU VUIA,"' 

HAradul" Federala coooerative
lor săteşti Piaţa Av
ram hmcu No. 19. 

Pvcţul 1..l.""1 exe:a:n.plap 1 Leu 50 ba.~i. 
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Pag. 2. "SOLID ARlT ATEA" .Toi, 10 \Iai Hl::l:l .10 

Mânăstirea din Radna distrusă 
de incendiu. 

Impresia în Arad. 
VcUea d~si!}r'e dezastrul CăI'eia i-a c:izut !>radâ 

una dintre l'i'.~le Imai frumoase podoabe de arlii- D. 
B 

t~ctură, şi UI] local de mâng:~lere scumpă credill
cioşnor de. toale confesiunile cari an de an pere
~rinau la 'acest izvor de reculege re - a produs in j 
o· impresie ora·fundă în intreg oraşul nostru, Pagube enorme. ,- O victimă omenească h 

Ieri. -:\!ol'clll'i, oim,;Itenţ,a ~pe la orele 10, \l;n 
gl'O,lZllic lllec"T1,rliu 'a, di.'~t,l'm" tn.at(' dU;rlljrjl(~ .~l 
bi."C'l'iea mîmăf't,ireÎ .din Rl1lrl,na. 

Ct·]c rlinbti fbtwări auf{)..<;t oh!'\orv,ate de' ~·~'iţliva 
al1n,neitOl,j. o(l,ri luc~alli în gTăII:linlfl! Imî\mii~tirei' ... 
pe C'op<'ri;:n 1 ,d('(l"ulH'a bl1eătă.ri<,i. ~r 1l,lwi tOl'i.i &n 
alarlDa't î'llld~1tăpe lJ1IiOOlll Fel'rlinand Kai"er ,şi 
<wilalti rnl\1~iiri ielJi :tlIÎmii,.tireă. 

1n bi,.:o\'jc.!'L 'mână!'.t:irei ~ g-iLc:.(\an in Ifllr-e1 t.imp 
l\ll llllHlitl' ,mai m,ie {le creit]inrioşi . .şi ,alal-m.tţi 
t:'i ei. an pă'I'ăsit repede rnterlornl biserieei, ]lel1-
tl'll a d.l aj11tor hl inîÎflllifiJ"{'a fladrilor '00 ,SO 1"i
;;(,I'ă P'" ('{,per.iş, 

Ciilngiil'ji 11tX'lÎn,(l în ~,odul mână'stil1'ii oltl1l î'n
('('N!<lr ~ă îml~ifldi('e liiţ,il'Ela fflli:"llln·i prlnl ,de,u<l,ce-
)'(\a ('('IWrişulmi de .,şindilă, ' 

Fn!ll11l1 ,\!J'{O," şi -Dla.rările oadin ·('âtev!l n1!
nule Î11C{1pllră a se raspândlj cu 'l'(>J1'Ozlein,ne. ii 
,;;jh pe răln,':!"arri .,;"i Dalmenii. ,cari 1!1'iihi!'l('ră !l le 
(la ilin).')1';:ii 00 1'cfng-iew l'ep('i(l('. pe ·~eăl'i • .hşind 
1H lih€'l' p(,!J\ltrnn; nu 11j ':lIr!~iil(' Ivii. 

VLwărilppiitnm:>'f'Tă intiti t'-Ij)]'€' 'partea 'rlo ("II
tl'O )1;'11'1111'C' a imilllii;;ti'rii Ryansftnn. "l"'Ppf\(le ~!'<' 
'altarul 1li"{,1'i('ii ~i forul ÎTwăli rn llilmhile sali' 
Nşii-!2:iil1I1H' înf'rrg' ropr)';';;111 r1.:- pilltră ,("trrnit al 
hi ~Pl' i (.C'j. " 

T n rli]r1111'Il: TIlfll'1(; p1iîeilr ,d(': 
Sn hllriiii. llm~)lând vii7Jrlnhnl ('11 

rafm', 

et,(> mit 111('\.''11 i 1'iî 
llTI Irii']1:; i f, îpd'io-

T Il e\ll'S "(1f' o ora ,m<1'l'Ofj .(1(\ fh('.ăl'l mÎ"t.n!i in
tre!! (,.,1l{'l'i,~nl \'f1"t('lor ('l:;.rlil'i al,p m;inii~ti~·ii. 

. ta il'lllf\azi pr.la Drcl(' 1 şi ,imniit'll tf', Irâtlfl 
tl'f~l1\ll rll'h ~\ 1'f10 n.imlP"e i'n g':lr,a'rkl':l Rnrlnll. el'i
liîtol' i in 11 mai vă7.lIl'iin('rîli. nori g]"'(.şI (le 1U111, 
('o !"p înălţau He porlălfli ]'en l)lf1şuvă In mână"ti
l'HÎ. ('(,]p d(mă l1]'iilJ~p t\1l'nnTi ale hi$(wi.c'.r.l l'a
l'ea;l (kla dr.părt.areinvulneI'lfIJbile, faţă ide ·ata
"I11'ile 1imhilor n(>. fo('. FO{'111 a pi"iltrllHR în;::ii "i 
in in,terlol'ul tnrnllrtlol', l'o.li'md şr.heletlllcle1cl11n 
al .iK(·;:t("l'n. 

I'n .111fU'C nDl"'(),C la ·to.~t eă :nu sn'fIa ;rdrj cel 
ma,] Jlli~ yfllJ1tnleţ" ,aoşa eă fO('111 !'>f\ l<malizfI!='t' n\1-
1\l;lll la dă!li!'jl\' Jîlnn~~tirei. altr\llm amf'11in(ln :':>,1 

între';1'!:!'1 r")H1l111ă "ă C'.aldă Ţlradă flalf'Î1l'ilor. 

T'()/iij;;(!/,;i (7;:1/ A/'(/rl~i împrrj7l1'i1llf' 
in ajutor. 

rhr>1n(/ţi 

T nei.!!:! 'rtună j,,1)11('Îl11'raln.i"'(Hl(lill11li. ~)mll1-
prrhl]'H 1 R':!rhwi, .rl, C'OIX'oa. it l11Şt,ii'l) (m't t'azn 1 
})I'f1ff'('l1lrE'i jIHl\,ţ.n1nL C'f'l'flnd t .. t0dată t]'im~terea 
pomrl{ l~jlor ,oin Anarl '1)0ntJ'll looalioal'('a inN'll
llinlnj, n. Ţ\rimpretor C'Ol~rf'a 11 lnl!lt totortatK r1:i~
fVlzitii r.il "li. fie ehemll,ţ,i 1;11 ,ajutor ~pompiel'ol(t11l 
:t Oii t,(; CI '111 lllW 1(' Id i,fi î mp rej 111':1 n1('. 

T n liT'ma 'r1,j's;ll{)JlÎ tii nn i1 .. r hw,t(' nlC Ţ)l"(!f('('tnl -
<1 T. Gp<.rgf'~'n ~i elE' TwÎ-mal'111ih. T. R0hn. ~ 
('o(>hipă a. ~mŢli{>l:il{)]' 'Oi"l1 IArarl a Ţll'f'&1It. -cu, tre'-
11111 (1., amia7,j spre RakTna. 

('f>i il i n t :',i 'a 11 &o'<\i t la lOf>1J 1 i110011lrl i n 11111 Ţ)Om
-pierii ,lin Rnj(lna, giooi eei (l,in T>iP0VfI, ~eudorf, 
TIi dp,ght, 0-101'00, P.all'hi:Ş !şi A'fMl,. 

lnK'răl'lle(Jlf\ @tâ'l1g'(',r(\ ·şi l()(\aliizlll'c pl',an ln"a 
ltŢ\l""OfI,'P~ impo~ibil(l în !fIrinnel€ Tffiomcnt.e., 
" )fânii:"tirpa nn la1''(>: de('ât () f\i'ngnr·il. fiint.âna 

(lÎn <,aN' înBli a']1a 00 poate WOOJt(l foarte î']1i(',ot şi 
'fI~,f('l i~in lip~aile alpi'i,R\}aratcle. Iponllpiiel'ilol' 
n'au 'Put.ni: liŢlll~c în f1111-ctinn.e {loc.ât târziu. 

Pe la <)fpl". 2 ,ollpă ma~iî an ,"'O",it rlda: A1'I1>l 
cu l\l1t<oi1110bil111 eflomnul Ţll..mf\~t. 'j'n""'Pe<'to,r p:~ner.'\l 
Goor(.."Ot«'l1 !Cu nna. lin IRUhPI"o(lff\{'t \([1'. JOE> Da.nte 
şj .o. ('api1an (le ;an!r1a.T'lrm. 

nl lireff'f't Goorl!<'>'.Cn infol'lIl)ânc1n.,oo {lekt il: 
Tn'i.l1lpr(~t'()l" CO]""00(\fr o<':-\I11'e deculr!'.111 \n!('i',nililllui. 
<ti. luat imN\i,3tdis1'nziti.i ('il ~ă s.e llzeze {le rj-{)ate 
ifol'kl-eCli81pOnibil(l ~t.rn st~intrerea foenlni '('r 
3l;dea înă.bl1şit în grillZil-e c1ă,(lliroi. 

T.nt:re till\Ţlrll!'\ubpr'off'ct, klt'- .Too GhernM'n 
• Însotit de d. MihailDvici conducătorul pomPi!C-

1'1101' {lil1 AI'IHL la ua'('.at. lîn 1'0l(h11 (1t'~>,()T)('rli1,a1 
mÎln:tEitirei fUof'ân.d (} ~(';nrtă ;privire a!lIl\p.I'a Îlltre-~ 
g.11111i l(,rUl, . 

In bazadifC'ritclOt' 111&n'llnla'tinni ipr,j!miterlela 
eălngării m.il.11il"t.jw'i ş~ pomplorir;.Î,în baza ('J)I1. 

'&tatărHor 'fărntlfl d€ <1. stlibpl'ercet. la fata locului: 

s'·a î'.t,ahilit ('ă focul !'o'a produs în hornnl din 
IHlllll lal bUj('ătăriei mâllăst.il'l'j~i e foat·te lH'obll
bil ('il lomnnl 'll. Încf:llHllt sÎÎa.l'ză i'n ăbu,.,.i t. IÎIWlt CII 

( 
I ,două zil,(' în urmă. 

Ars de tritl, 
. ' 

Cei Kl.i.ntu,i l0:tri ,au gl'rubit ~a ala ajut-oI' dilng-ă
ri10r la looal,iza'l'lOR focului al1 rrost doi pmnpil'ri~ 
din Radna Io:rn \CrÎRt.('an, Carol Nemet ,şIi pie
h:a.rul Ioan .schierk. Tot.! treiall llI]".cllt în ;porlnl 
"Jll{tnăRti rei, ,dar 'din l(',n\l2lt\ fnnrnlui fură n('wii ţi 
,.,.ii se rmugieze în eur:i'll.d. CaI'I()l N amet aRfixiat 
aproape dD fl1lm la trebuit să 1)1000 h rl~)]nir.i]'iul 
siin. IOO'n~r.hie('k pled'i ,şi el :w~al!"ii. ifIlaT p,e 'în
tOfLl'Re .eUl·jind 'fl>flnci'i.nd ('\1 ('1 o i~llrE'. ISehjek urcă 
l\'('1l'1ll rfl])('!(leîn tm-nnlhiseriiCei. {le 1ll1lde <oşi pe 
,\>.opeIiişn1cl1:}X)lei h'isCl·,i,i'lo]. Aci el în~Pl1('ă cn q\

('urCa "ii d('_~fn,ră OOP{I]"'1Işnl (':a. Ră IÎlm~yi'Eldoco lil t i
r(la .foemlni. Aooai't.a. i-4't f~)St ,înlSă n(',J1I()l"()(~ireu, 
1 i m.bile ,dc foo t.reC'll,sel'ă 'repPlfle c;<i ·pa eoperi1şal 
k&eriodi 'Î1H~aninl'i'imdn-l pe bietul ri'f't,r:flll" 'care' 

, '1 v f' I nUI1H\:l :wn. pe U1H C Ra ~ 1'(1 uglCZf'. 

Cacla'VMll In iei ul1t.i~, lngro7.itor lşi earoonlzat 
-a fo"t IlJlIal t:Îl'7.ill .alflat ~l\' ~,nmpiern 1 C !'j;;t(\:lI1. 

In l]1w1illn(\l>OT\1om('!llite n11&O ,putn .a.fla c.ine·i 
'\·ietim.Il, Iiwg-ă IOR{lavrn Re :g:it~i Îl11;;ă 1\111 p\'tf'(' 

~I(\ bluză d'0 C11 lOlll'(' vE'nle şi 111n 'j)et.pc Irlopîtnză 
,·ihgată. I.ângă c:lldrwrn ,,'a mai wfbt !;li () i'(,(,Ill'D 

Se b3nuia că victima e Schieck I08n darcadavrul 
el'a {'Ia.roon i7.at În('iU flrHbia 1.';('. '11l[l,i ('n'n():;;\('~'l. {,li 
{' 'l'illllă"iţiî n.e nm, C',Hlanlll t'l'wn;::'p'flrtaf la lwi
mări;,,, ·a fo;::.t, "arln,;ă f1:('oln ~.tia \şi o fetiţă a l1ni 
Schicck. Sotia, dncl H'? ar~ltlă peteclIl de pânză 
N"'<'lIn{)~\l 'că o ,1Hwa:til Idi.n '('nllnHlşll hiîrhatnhli {,i 
Ai i(Ţ:1ll'Cl'ei\. ci Î;::.bllcni i,n Vi\1et.c -şi Într'n'n l)ltÎn;; 
îllfi·)]'iit01'. 

D. Subprefect dI', Joe Ghenma,n a-»istă la 1 
id .. ~'nti,ficalr(I,~ 1('.arl:wl'l1lnii. lllă, ~n}jOd;ia:t. :dlil,,-pozitii 
ca nCllorOcitci familii a victimei incclldiu1t!i să 
i-se dca un ajutor din fondurile comunei, 

DAUNELE. I 

canza'10 deilwcnitlin 'll1l ;>.(' pot Îlwa c.nno;tata f1Pil
cl1mdată. Toat,o ol)i{',('·tde ;doe \'flli(j[j re din 3'pa l't:1' 
mentde Imiî.niigtirii şi [d!in hii'iE'<l'id'l. ,a rpu~it i'iî 
:!iio salvate 11'ncă la timp, 

Rcpara.~i ile noeMarepe.n trn rcf,n,eA1'>Cla mâ lli'i· 
f',tirei f111'nt ~aknl.a'te :olllm la 3~i1 mi1i0!llW 10i. 
AfaTă do fi('ffite în bi~l'iea mânăstirei ".nn priÎ.-
bu'şit 2 mal'1i ~ll!nlde1a.b.re. 1 

Le.genda Icoanei St. Maicc! Ma,ha. 

'Mâna.stil'E'la dela Ra.dn& a mai car.mt vcliatil I 
j€'rrtfă 'focului .pc '\'remea eând .a<cost tÎ'mlt el'a! 
OCUtpat ,do h100i. A fost .diFlt,rusă atul1lOi ,dD fin- 1 
dri pâ.năîn. t~metii ,:înt.reagă mâlJ~$tir~a,. '{la: 
ico.ana Sf. Malca M-arta, care era atarnata In bl- ! 
serieă a rămas ilJlua.otă.şi neatinsă de flfl\(~ăl"i. I 

m"erica şi mână!'tirea a fost nedăd'tiă şi; 
icoana 51. Maică Maria â fost deatunci. privită ' 
de populatrai credincioasă, ca icoană făcătoare 
de minuni şi de atunci se fac În fiecare an Dele
rinaj':;l la mânăstirea Radnei. 

Aceasta icoană a se M3Jlce Maria a frrst l'ă
sată Singură În biSletică şi ieri, atrihllindn-se ace
stej i'Coni că Va salva distrugerea totală a bisc

Ştirea s'a rhspândjt Cl! iuteala fulR'cmlui şi in O 
lipsa unei relatii ()ficioase, a luat proportiile .fan
tastice Pl"etinzând a şti că întreaga comuIl,: B 
I-?adna este în flacări. Ast1!e) toti locuitorii comu. 
nei care Întâm!)]rltor \:'(!' g~iseau pe ziua de a'Zi În 
oraş. aU fost shîpânÎti de o teroare a groazei, aş
teptând cu înfrigllr~re la gara tmmvaiului elec. 
tric, trenlllcare să-i ducă acasă • 

In cnrând si curioşii cari În număr mare sta- . t 11 
tionau la garal electrjcăuu pu1ut afla adevărll~ 

"\IUIlI 
aSUi!}ra in.::identului care dacă si nu s'a desiă. 
SUrat in proportiile fantastice ale svonurilor cari 
circulau în public, totll~i allpăstrflt limitele ( 
unei Înfior~ltoare şi z~lldllitoare tragjcdii care 

v d rilt~ nc-a r[tpir o cl1eatie de artă superioara, un loc c 
traditie 'p0{ntiariÎ, si a cerut si victimă ome- 918 
llcasd, Rv ' , re 
... · .. · __ , ....... _j.$ __ .. b_._ ........ __ .~,~t .... ~.~·.VW ...... L~·~ ... .. 

1 
~unctionarii nu poffi' - avocati., a 

d 
. ,i]'O 

Printr'o dispozitiullC asa în Care acor â 
.rn dreptul pentru o Întreagă ca1ogorie de demnitari 

spre a profesa avocatur~l, noua le~e a organizării " 
,,;orpullii avocatilor votatrl in sesiunea de iarnă a ' n 
<1.;tualllhli parlament, a dat loc la importante dis· 
cutiunÎ. I 

Chiar în orasul nostru, se g~isesc cftţiva func- . 
ţ10llarj I.:~lri au diplome de doctor în drClp't şi cari • ar; 
functionari Întcnmstând le~;ca 'ntr'un senz ce le-ar 
fi jwrmis să exorciteze, pe l~ll1,1;ă păstrarea pOS' .IT 

tiI turilor aUl11inistratj\'e - si profeSiunea de avo· 
l:at. s'au adresat cu 'c.crcri ele inscriere Baroului,' 
avocatial din loc. ., 

Din capul locului, opinia pl1blică şi-a 'făcut 
r~ZCr\'eli() sale asupra accstei intcn\iuni, iar ba
ruul, într'l1na din şedintele comitetului CXjccu!iv 
a luat atitudinea aştcpta~ă şi sing-llra care se po. 
triveste şi "piritului Ic~di şi echitiltii sociale. 

In afară de moti.vele pe 'Cari le Învoadi barou! 
Chlcl reSij)il1g'c cererile de admitere În s,1l1ul său 
a functionarilor .publici, motive juste şi fără posi" 
bi1itate de ai le răsturna, ~Ie mai adaug(l Încă două, 
pe cari le menţionăm aci în treadtt doar. dar care 
totusi suntem convinsi că VOr contribui întrucât .. 
va la explicarea refuzului baronlui. 

Opiniile sunt ale unui distins a.vocat din loca· 
litate: , 

este înt;1i un motiv principiar, care rczid:l' 
În îns~işi structura socială a statului, şj,..care apare 
azi ca Un principiU indispensabil ni organizatii 
unei colectiviUîti. Este PrinCipiul modern, al dj. in 
viziullci Imul1cii, conform căreia cu 'Cât mai mul!i li 
jnsiconcură la produlCere, şi in cât mai multe di· ' 
rcctiunl se Îm!)art indiviuualităWc, cu atât via!J 
devin'e mai uşoară şi existenta mai .lesnicioas,t.' 
Acest ))rjnciij)in pe care-l în trc):!cştc ca un corolar 
firesc 'teoria incompa tihilitdti1.'~, permite formarea 
cUl1oscătorilorde ~l)ccia1ităti, şi obli~ă pe un in" 
c[tntia îi determhlă sfera-i de 'adivitatesă se·' 
mărg-ineilscă în acest cerC, dânclu-sc _'Che 
sale cu fort,e Între~i, fără rezerve: Viata lui ca ins 
identificându-se întru totul cu chemanea lui unici 

Din apj,icarea în viata de toate zilele a acestlli 
principiu, clmană şi celălalt motiv de ordin 
dar de un intere<s tot atât de capital, care este in· 
compatlhil;~atea profes.i01Ja~ăI M impo.sihi.1itat<~ 
fizic:l de a ocupa În acclş timp şi un fotoliu de 
functionar şi a te găsi tota·tunci şi la bara justi· 
tiei. (ce! si Imân~tirei. 

Localizarea. ' 
I OI', ,~(\ l~' j"i foaznr;j, .e.ânld şi oetii:ţ(lnii îl 
! damă p{~fl~n(\t.iolliaT la locul «HU, .dar tn 
oră! îl ilOli 0i t.ăl)e ~flv()('rut, e.a»ă-i 'plede7.e 
sete si c1icn'iul său, Si atunci, cum se va putea 

Pompierii sub coriducere~ comandantilor lor 
si sub CQnducerea tmitară a dlui comandant de 
ncmpÎjcri din Ara:d, d. Mihailovicl a retJISit să lo
calizeze ·incendiul după lenorme s.fortări pe la 
orele 5 după masă, 

n, MrhaHovici a aSjg'tl:rat că a reuşjt să fie 
salvate ambel>e turnuri cari amenintau cu prăbu
sirea. 

Pentru mentinerea ordinei $i siguranţa exe
curiirii dC",ţ}ozitiulli!or luate !pentru stângerea in. 
oendiuhli 'aiU fost trimisi din Arad 30 soldati d:n 
rC9:imentu.\ DoU. 

, In urma dÎţ;pozitiilor dltti p.refe~t Georgescu 
s'au luat măsuri Ca pest,c' zi pompierii şi soldatii 
sit fie apro'VÎzioIlati cu ale mâncării, iar peste 
noapte să se facă paza cea mai riguroasă. 

zo1va acest conflict de interes care 
d~opntl'ivă ŢIe p,ln,şba'Ş ca şi :peak:llVOOat. ~ 

Ră..mâ.ne deci p,t.ahi1J.t- .chiar cin.d nu -se 
distinctia dealtcum justă, intre demnitarii 
1'ifici' .di'ntr'nn ,ţirrt11t :şi intre fU'tlcţ·ionar:i'j 
l)osturi bngetaro din oolălalt t.inut al ţ.ărili, 
nupoatB f.i ri~(>"\'a înaool\a!ş tilII1p şi . 
unei pă.rtidi n snvemnit.a:t.ea lUlIţ,ională, ('fare 
rfu,neţi<1lîru'ulşi apă:rătDl'ul difer-ite.10l' i 
na1'1icuL'l,re, - 'caro este rolul avocatului. 
. . Sîn~Ul'ă a.ceaBtă 8iŢll'O'piel'e între 
tca Rtall111ui şi între inkr:<'Sele parrticnla1'6 
Î'I1~h('ie int.erlocl1torul n()~t.rn - 'face 
hi1ă Ţll'1Ozonţ,afullţ,tion.a:rilor în barou. 
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Telegrame. 
D. Al. Vaida-Voevod - in America. 
BrCCIu:şTf. 9 Mai Alio(-i.afa I'H1HtITlilor 

in A:Hleli'~'l a în\'Ît.at pe (n (h. Alt'x, Vaid~l, la 

'I:! turu('u do 'propagandă. 

, O întrunire în chestia funcţionarilor. 
m·CTREşTI. 9 Mai. Eri s'au îll!t.rumi,t tti

P.l'to.l'ii de ~en~i0ii lai tuturor minst.ere1or, eu 
~rc Maziune Iau pl'in~i t piwpUIll;croa l-ettcrent1l1ui 
;~nli."ilmii bnget.are, .(LI FI', Laleseu, ,oopfomnt'ă
. i,t din SUllla globală de 500 miEoan;cce s'a YO-

I pentru f1l'l1'qÎona'l'i, se \'01' Împărtă,+i şi fl1l1(,' 

'}Jllllrii Cfr. 

Oscar )aszV la Oradea~Mare. 
, OH,\llE.\-)fARE. - ')[âino ,.:.o",(\~te ,în k,~n-
,;\t(>: ()"·"ir .1u,:7.,\' fn~t min.ii'tm al eng-a't'lei în 

'918. (Ran{,r) 

: relungirea prohibirei exporfulni de vite. 
, ~ 110 

Bl·lrln:~TI. - Din (',e1"'ur.[ hi·ueiJl'fo.rmat,(' 
• . :![l\lH\;I, 6i prohillireil cXPIH,t1l111i :111 ilJll a lt:'l.)j· 
. .Ii'O ('~pil';i la' 1 J n\ie, ,'a fi prelungitii pe 11\\ 

.. i'lllt'H 1!('"ÎeTerminat. 

nul dintre luptătorii idealului: 

, c. dCP:~uS~:C~r~!i :.a ~~,~ '\'rc"lll~c I 
~,ar~l frtl1nllSC\:\ sufJeteas,:J. În care a trait ,.Vil
: :irn M.:ister" al lui Goethe, ori cărturarii pere-

tÎni ai nI1)tri. din MI)IUo"J. C;\ri se adaposteau 
;,~ la 1l?:11l0stirile cu tjDa]'1Jitc, saH fie Şi 1111il1Ji 

r~11111[1le 111 care, ,cu uoru-i de apostol, ÎI1»:hesu;: 
, l!re culise de carton ~i ratăcitor p.,' plaiurile Ar
• :eaIllllli • huciumatul Eminescu, cauta mirajurile 
\. ;rlei. 
i. In Yrcmea noastră de 1l1ateriali~m acut, cpo-

:i!e cari )lk~!lideau într'insele suflete mari, par Cii 

Il ':~~:\\:~ir$(re f,'\r;l întel,':s. şilrauiti~\· lor r,'lstllr 11 ;1l<Î 
,Il dc..-"'t,Hcata în piCioare, 
i·' Cle: toate acestea, romanticis:nml lor, fragll1Cll-
2. ',.it în cntlI!pce ~'::- ÎlIcClpiiţincază încă să trăi Clscii 
re ;~i, prin inuiviJllalit;ltile cari se strecoaril printre 
t· .1oi,d,trzc stăruito:.trC, stăpâllite de cea mai cu-

',3[ă patimti a omului: Patima Idealului. 
a· Pe nnul dintre ~ceştia ii avem în mijlo~lll 110-

Îrll. Cu un llume simplu el s'ascunde fără preten
h' liuni În lumea bizară 'si atât de duşmană lui. Ci..::i 
re dacă ,sculptorul La.dea aproape un copil nu ar 
tii',\imti ind.[fcrenta în jurul S~tU, desigur s'ar opri 
li, [n goana-i mare de viată şi-ar găSi un loc tie- trai, 
!ti lis'ar odihni. Dar el are ima»:inea visurilor cape îl 
li, iSPitesc. In sufletul !ui.::are isbucneşte În prj\'Î-
112 :ea-i luminoasă incadrată într'o fată veştejită din 
Sil.' ~rea de timpuriu. el duce dorUl frumosului. 

.:~, Es~c un Înd~ăgrysti,t ~l 'lutt~lu.i în care Îşi dă 
in,' ·x'~re'Sle, cu toala a !tu tm~reţa In suflet. 
se' Şi in lucrările lui, pe care le execută cu o 

irii: .dmirabi1ă ~illR'ăşie si cu o rară lDricepere 
in5 ~'ascllllde acest suflet de elită. 

ca: Când stai de vorbă cu d.insu), răscolindu-s[ 
;tIIt "~,ţi t 1 ţ' d v. f v A t ·d d . I . 

" "\1 e U· lAse esta,nue raman at e onntc e ce 
:,'1- nu se mai implinesc: ' ' 
lll' 
t<" Capodoperele mari din apusul culturi!, cell-
de :re1.e hog-ak' În -studii ... să invete, să lucreze. dar 

sti' ;riiile, indiferenta, vitregia sortii... . 

Şi impins de visuri dulci. in realitate aSipră,. 
r~ 11 văd pare că aŞ-ai cum eri l~am înt~î1l1it în cămi

['('st· ~!il sărăcăcios din Bucuresti, acum anul. sau pc 
.er~ 'trăzÎle Clujului, pe o ploaie tomnatică. II văd 
re: 'nâine 'Plecând iar. s.pre orjz,on!uri mari cari L-s

ama ·Iitesc. De ce trehue să se frJlmânte cu atâta ta-
:ent si a<tit de părăSit totusi .. · , (t. v.)· 

fA on ..... ;,. • $411(.2. F ar .. · ah." a fse' ., 4 • 

)Rll, Dela C.F. R. 
-( 

t • .lf" In ziu.art.o 26 M'aa a. IC. actualnlO('(fmitN al 
~"(lnsulmului eFR. loolll va fi ,drsoh'at, ut~Jli'lll>d 

're; '''El hc'C {) nouă a,legel'e, în l'ân.dn riIe ('.al'{'>11,l -

, iapă lnf))';'mulţrii1e (H'ute - nu vor î11tl'l\ {loc .. Ît 
Otlll, . .: ('I'R A".l ' !~'!1lg1nnafl .'. " urmUIl-u Oanlllmal 'j)<'llt:rll al1\1-
) . 
mi;. :IIILe illdrumăl'Ii să ?te a.ccept.e şi 'pr-)" ÎU).I1.lt u,l 

R. '·âtQn'a in-noeţiona r i a('t-i v i. 

.. 

,.SOLID ARIT A TEA" 

INFORMA T,IUNI. 
Tuti dUIIU! ii erll'i. IH( .'wllserÎs rol j <Il·fi i JiPI!

fl'lt sllstinpl'c{~ ziarl/lui ,):JULI })ARITATBA", 
,~lInf îlll.'itrrţi, lJe (U'PI/,sfă eale, .wi iri parte In adu-
1If11'I'(t r/N/('/,ală c(lre se, va tinea 'Ul/mir/pcii la 
orple 11 a. m. fn sala mică a Primăriei. 

• 
. In ziaru·l "Dimineat'dJ" cu data de 

H JlaÎ il ,lpilJ'lIt ştirea erl H ,l'lp\'i <il' li(,l'll 
din .\,rad, îmhMati dE' fihllC'!P sf'l1zaţio.
l1al('('in('rn'lto~r<lri(·p. au fugit. În 1'~gipL 

:\dt\('('1Il la 1'1l1l\lŞt illţa publicului dt 
p10yii lHlll1iţj IlU sunt dl'l .. ţ lil'Plll l'Olllţt-
nei-ic. 

- O t{·l(>.gr alllu an llHl tă (li Il T' a l' i". (·ă r Il i \'(' 1'

",itatea 11inL\'oll a (lf.'<.·(,l'l1at. titlnl AC'rbet"r ho
ll"ri~ CI.l1l7.a, '.pl'nfe:'>()1·ilol' romîmi (Îant1wl1zinn, 
TOl'ş!a "şi Ha{'ovlţi\, ' 

O('.~tnl l)l'i]\ ('.ar() aliata I11>U-StIă Vranta ţin0 
,,;-t i\c .. oppre cu O'!l{J.l'Ur1 pc trei ,dill~ifC 'eele illla,i 
roptC'z0'1ltati W· 'fjgI11·.i a le 'eli ltu 1'1 i I'nll1rL1Hi~t.i, p,t.(, 
11\l'ă o dm·;vlii a ]lN'-"riginlni {l:C {'.arC ţ.Hrfl llOa
",trtt s(\ hn"l1ră în A pll", '1 ).j"tilH'tia 'O!Frrează pc 
('ei ciirol'aiB e~te ,wOIvl.d ii şi i11l'pli{~,it - c,;tc 
llwnirll ,.:ă ~trîlllgiÎ l'eLttiilt' (10 hnnă ailllieiti" {'C' 

~'xi,t:l intre ţiHa IW;t,t rfl:;-l pO]l •• rnl ,de elitii (lin 
A Pl1~. 

- .. f:ri a fl1st S~ll1'lat h miniskru! de externe 
din PL1',~a lin protncol Drelulll!:illu cu încă 3 ani 
!r,1\,l t it! ele al i' nFi uden "i\'~l tnch~i at Între l?omâ
ria ~i Cehoslo\·ac\a in ziua dc 23 Aprilie 1921. 

• 
- Rc~ina M.aria li inchiriat la Sovata o vilă 

dela "l IUllie p;lna la 15 AU~lIst. 
Chiriile în această lo-ca1ilate s'au ridkat în 

1111U exorbitant: P;lll~l .1(\ 400 !ci pe zi ocamcr~l 

... Serbarile natiunale-cnlturale ce se fac la 
B1::j in zilele de 14 ~i 15 Mai, in Cln1intirea zilei 
Li.: .) (1.:;) Mai lR~R. yo!' ;l\'Ca an\11 acesta o str~l
lucire (.1.'~osebită, cu prilejui Împlinirei a 75 de 
ani dela marca adunare de pc Câmpia Libertătii. 

D1ajll\ face cele l11ai mari pregătiri pentru a
I:e.:t e sCrh:iri la cari ÎnviEi 1.'11 ~{Udură. nu numai 
:;;coli şi tineret, ci pc toti acei ce vor să-şi înalte 
sufletele prin CYOc,\rea vremilOr de glorie dela 
1848. 

-- In urma unui acord stabilit de CfR. se pot 
.-::xpedia marfuri şi colete din România pentru Po
lonia. Ce,hoslovacia, Ungaria, Austria si Gcr-

* 
- Primim: 
In nrtj,:olul "Scriitorii rom<lni în Arad" apă

rut in No, J2 al ziarult~i . .solidaritatea" se· sPune 
că .,serbarea cwrcetăseatc'ii putea să aibă loc ori -
cCllld numai în această Duminccă nil". 

Se Vi2de că autorul articolului a sdipat din 
vedere că "Sit. Gheonche" este patronul tuturor 
ccreda!;).i!or din lume. -că serharea era' hotărîtă cu 
două luni Înainte pentru a fi mentă În ziua Ipatro
nului lOr si că de acest fapt a fost alluntat şi Al
teta SJi Prillcjpe!t.: Carol· - 1. D. 

* 
Din Clul se anuntă: 
S<lmbiWl uimincata Iwlitia centrală a primit 

(1 tclcgra:m~i ,cicla postul de iandarmi Cjuoe-a prin 
can~ se anunta d 1<1 vila dlui Oct'avian Goga, din 
acea comuml. in noaptea :precedentă a fos'r Spart 
garajul de C;ltrc nişte necunoscuti cari au furat 
p;ese de automobil în valDare de 20.000 lei. 

Politia noastră frtc:lnd cercetări până sea ra 
a reuşit s~. arestcz,e pc hot, care nu e 'altUl d,~cât 
un ceferist. 

. Hotul ~ fost ina i l1tat sub escortă postulUi de 
'vhrim CIucea, pentru cgntinuanea -eerceUirilor. 

• 
_ .. Ih urma d(':.nersurUor făcute de d, dr. 

Ioan Bi'"JHU, l in!~nrt!l deputat al rOl11ânHor din J\I
~oslavia. rom.inii din Sân-Mihni acuzati de re
"om, contra lIutorjh\ti1or cOInll11a1c, an fost puşi 
in libertate dllpit () lună Închisoare, Cur'!{':1, ll.' 
Apcl din Novisat a liberat în 30 Aprilie pe cei 6 
arestati (Trifu Ţăran, Dimitrie T[lpii!agă, Panta 

A,'Jt'\e:ln, Panta Grttaiant. Lazăr Muntean si VaS'<h 
Arucle:tn) r[tm~lt1âJ1d ca sentinta deiinitivă să se 
aundi mai târziu. 

• 
- :\1 ini,-"tf'rnl UB l'uzhoi a hotărît "ă '1-'ip.r.e 

IlHll'mÎlntuL Sohl.a1nluri nerll'llo,'o('ut .Îin 1'''1'.('111 Ca
rOl din Capital it. 

Si.1E'lmnitat('<\ l'fl YU ffl('c -în linia d,C' 10 ,rai 
a~1l11 ('rt. 

• 
- 1 ).j It )lod iaf;' Bo;:;eşte ~ti rea, e4 Il!! Hazna. 

,,'a {l~It.(T,~ nn non stl1at de gazmet~111. '~-;.a <>ă ''j)l'<l

nllcţ.iuneu :-l,('.est('i !'e~ll1ni va ~r~te mult în cu
rând. Noul puţ de g-az metan Va fjpus in le
~ătllJ'ă e11 ('on,rtueta o1'lll'\ulu·i Medi,a,'" «'al'e ,si Ipâ Tlli 
,WHm C'l'a llllmi!'nat cu gazul J11(>(a'n' din 'B~na. 

l' nl(lll' ,ţi \Iti 0:1 ,n.e:Oil·I'eiOl'~lll-rl. !lH(Il'Cn în nllti mele 
111.nj. popll1 at ia şi ilJ1(Tll"tr,i~t '01'11\';\\1 1 n,i ]\Irirl ia,,;, :1 

:tnlt lllult rit' .;;nfpl'it. ll-;':l I('i! non·a d!'l:'-l'oqlcl'ire 
p,.'!'{) a a,\,·,'u ma re 'j'll,\lllrt:rnţ.i\ ll"P\l t nI el ... ,,,y,,\ t:l ]'(';1 

('(·"1IL'1I1:(·:t ,l 1'('ginl1ci '1':\I'.I1:1y<.'1<>1', 

---, Dilt Tim:i,;,o:[l'a ni->l.e Wll1lrntă ",},.jl't'a În 
ln(',alit:lte a f'('I'iitOl'ilol' 1'<:YlII,Îni. tj·,,'a f:i,t'lIt () 
prillli!'c g'l'<Il1-(li":l~:I, a"i"tÎtnd ve 1:'1l1gă :wto['it:lt.i 
~'i])lrhl ic i lnCnS,- tOCl te şc.olile din loca li t',He . 

.\ ,1 :1 zi. n "\ bi. \':1 a \'ea ke i;.{'7.i"i,ba'I'(':t 'li t,: ··I'a.;·ă 
anunţută. 

• 
o nouă sectIe Hidpotepa, .. 

peuttcă.. La b~i1e arteziene S'may s'a 
;nfiintat o nouă secţie Hidroterapeutică. care 
~~ va da folosinţei marelui public la 12 

. Maiu a. c. 
Cura de băi accido-carbonatice, de suHat 

şi sllre. 
B(\la de~ch'~i pentl'u domni dimfnesţa 

la 6 şi 1/2-1, iară pentru dame dela ora 
2-6. . 
--. .. tcJ' ar Ars? 

Bursa. 
ZOI~ICI-r. 9 Mai - Berlin 1.::;5, New-York 

55,::;75, Lrlll d l'a 2564, Pa ris ,}()90, Milano 26C)5, Pra
~a 16~7S0, BlIuapl.:sta 1050, Beh(f'ad .'ilO, V:'l"şovia 
1) 7, V:,'~l1a 78. 

nUCL'RF.şTI. 9 Mai - Paris 1383, Berlin 
(iO, Londra %6, New-York 209, Milano 1025, El
vt:ti a ,17,::'0. Vi el1a 2965, Praga 628, Ru d'a pesta 410. 

V ALUTF.. - N~polcon 800, m{trci 80, leva 

152, l'ra otoman;\ 130, funti englezi 9()(). franci 
francezi 1410, franci elvetieni 3775, lire 1000, 
uraclllnc 255. dinari 205. doll-ari 209, măoci polo
neze ,C:;3, Coroane austriace 2925, coroane UJ1!!:are 
350 .. -'ocol 615, . ,.., AY b C • .... s" ~ 
No. 238/1923: bn .. 8dv •• 

Convocare. 
P"1I1m ţ,j lIl'l'(>!a ad Il nă'rii gC1V'I',a le extraol',d i

nu'di fixez tel'lll~nui 21:Mai a, C., orele 9 a. m. 
Îql .. ala de şod~ntea B.arouhlli atdV'oea1ilM (Sotrada 
Cow:i,,!Mulni '6 (25). .. ' 

(h-dillf"n de, zi f".~te 1Irm8toarM: 
1. Aleget'ea cle'eaTmlui :şialol' ;) l11ffinhl'i \ ,în 

COlH' i li 11. 

g. '.:-\lC'g'Nea llnui del(>gat ,in <'i"ITI .. iliul general 
al mI yor.aţil<Yr. 

Timpnl de V"otare; 'orele 10-1.a, m, Şl ., ~ .)-,l p, 1l1. 

Fa'c ~\teJlti pc cl'J1ii!l'(h·ooaţ.i. -că în ~,n<lul 
<ll't'. {i1. al lf.'gii }X'ntru -org.anizal'ea şi n,nifi~'ar('a 
eOr'r1\ltl~ de <lIflvoeati-. ,'otni e obliA'at'H'iin şi lipsa 
lwjl1 • ..;t.ifi\>ată dela lldnnaTea dectivă Idă Joc ta o 
am(\ndă. • • 

A d. 104 al ngnw1wenlullJ.j:, Candio{r~rt.\l'rile 
"f' \'m· anunţ.a eu {'el j)utin 5 zile ~n>ai'nte la 
S<,<wetUl'latnJ eor-pnlui ,dB orice a1dv00at ~ll !Ci'li

si'Il\ţ.illl1:"uţtl1l pU11.nidaţilor. Se vor 'pnt.ea,\-w(wnne 
·li"t,e {le eanidirlati "'<ln eano.i.ht.nri inlrlividll.lll.p.
~e ,'a pCl'J)('ce 200 Lei do lfiEX"aTe cn,J'lI<li'flatm'ă 
pentru dw.ltndile all('g'el·ilo!'. 

. Arad, la j ,Mai 192:3. 

. Dr. lustin Marşteu, m. p. 
decan. 

Redactor responsaZlil: LAURENŢJU LUCA. 
Cenzurat: Dr. NICHI. 
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PaR". 4. ,,sOLIDA RTTATfA" 
-IAr 

. ii:··:::············-··,···· .. ·I11·······II ....... , ... , ••••..•......•. ::: .. ::: a une.i 'n~ăt\]~i ~are lyiej (",nm nu "reit să~ş.i dea 

ivi TEATRU CINEMATOGRAFE ivi nepnat.a du'pă yăl'l~! ei ~lax .. :.\<,{'.~taînsă se ~o-
publică concurs cu te,min de 15 zilE', adecă i
pânl la data. de 15 Maiu 1923. [AB 

:. .;' :. .: losCi~te detnate ln1J]loalCde ŞI 'lllVlllge toate pie- Cei cari refl!!dează la aceste posturi, sunt. 
obligati a inainta Comisiunei Administrative a 'Pe 
"judeţului Arad in terminul fixat mai sus cererfl~ Pe 
din preună cu actele prin cari dovedeşte aptitu. i 
dinea lor conform cerinţelor §-lui 37 art. XXXI Pe 

::: •• ::: •••••••• ., ........... ,.-_ ••••••.••••••••.•••••••••• --_ •• ::: •• ::: !(l~il'e, Ipână Î1şi ~te 111''a ,de soţie p,e .aidiOrata sa 

Teatrul orăşenesc. . I y<,r'l?oară lpe Mary: ~ll~lO'l"llJ sin.c~r,~ situatiile 
('amIce ne a,mllzeaza J'I1 :mtreagaplesa. 

.10T:matineu:, ~,Ba,ia(1.era"; se:waj ~,Perla I 
d i Il K \1 ba (abo A), operetă, ploemi-eră. ' Snftalof }11I1111c .fll{ll'lt~Rn Arail. din 1879. . Lun 

VINf:RI: ,,Perla din Cuba" Cab. H.}, 
~,\1I1BATA; "P~rla din Kuba (ah, C). Nr,900/1923. 

Arad, la 27 Aprilie 1923. = 
.lOT se \Oa reprezenta În matineu cu concllr

sul (ltlli Bela T0111D<1, nOUl bOI1\"iV<lnt ~l Teatrului 
"Baiadera". 

VINf]~1 scara Se va repr·:::zcnta conwdia 
bHf~î .. Perla din Guba", ce s'a jucat cu Imult suc
ces la Berlin. 

ApolIo. 
,10C'ELYN", roman de ll!1llilJ' din t,:'1ll]1111 )':('\"D

lnti€\i franceze, în 10, 11, 12~ 13 t~ra.i în .,lp()71n. 
H-E'\·olnţ.ia fl'H')H'C'l',ii a .dat 'nalţtC're :lK'{'stni 1'0-

1llantiC'ism fl'a'palld, ~n .fiare ~ gil~all 'cele mai 
biz<l)'e sitn,aţi.i ~i eRraefe)'{'o A:;;a ('~h, l:;li "j'l4tmia 

~i {'ara('t(\J'ul tâillH I'nl ni 'p'r('ot .Toedvn, ('al'C, pa 
t,iintir Î1Hlrilgost.it renunţă l,a yj"ll'l'ile Ralc ~i la 
p:trtieoiet.'a sa de an':l'c. ea să SBpoată mărita sora 
lui: alungat de terorismul rryolnţionar 1'001111ntă 
la. alm<Yl'I1] ~ăn pentnla !"oC f.;up\1'ne 'dorintei' epi~
t'opului sau să ~ f.aeă preot pentru a-l putea ~po
\"ed·j înaintc{le li fidns '11e et;;mfo(1. Renunţă la 
tnate pent.r1l a.:;.i afla f.cri('il'('.a visată ca tinar 
mii ngii illdll-~i ~llfl('t1l1 re\"o 1 t,a t <>0'11 t l'all f',lr(!ptă
ţilm' lUlla'i dc~C']'('Crate în l1'1"l11a pikatelfll' din 
treellt, ~ari 11l1prof!Uf1 mişel i ile el i Il P]'('Z('llt ale 
llw,.s(,lol' tnrhnrate răzhnnătoal'{', (lllio'iieşi f!:ro~ 
~ăvii, virtuti ş.i ipă{'\flte 'n", Î'nalţ.ă şi ne zgwlne 
in pil'sa a('f"a$ta de uu ~pkll{h(l rOlllll.llti('j"'!ll. 

Urania. 
FI f XEV;\STA 'MEA, eOll1('i!lie ,in;) af-le În 

1 ]{A~IA. ln zilele de 11~12-13·14 ?lfa,j \'a mla 
1:1 ('iUPlilU F r·;l nia, o admi l'a bilă CO!ll('\(!:ic f l'a'I\l'pză 
a <:ăl'ei obi€lC't r~, patania şi M'a.L,"('!'C'a 'pc >'Ifoa ri'i 

t 

Licitaţiune. 
• Subsemnata ăirectiune rn, baza §§·lor 

72-83 a contabilitătii pub:ice prin' aceasta 
escrie concurs la 1icitaţiunea publică pentru 
combustibilul necesar spitalului judeţean din 
Arad, cu termin de licitaţie pe 24 Maiu 1923 
la ora 10 a. m. 

Conditiunile de' licitatie să pot vedea In 
canet laria spitalului in orele oficioase in 
tiecare zi de peste săptămână. 

Arad, Ia 7 Maiu. 
Dr. Ioan Oroza, 

directorul spitalului. 

RomflOia :: ('omisiune. Alhnlnhfratln\ n.iniletolul ATaI). . 
Nro 263/1923. C. A. 

Concurs. / 

. 
Pentru posturile de brigadieri silvid, or

ganizată in judeţul Arad, in conformitate cu 
dispoziţiunlle regulamentului de serviciu şi dis
ciplinar al brigadierilQr silvici Nr. 9Q4-1900, 
devenite vacante şi remunerate cu salar anual 
de 1400 Lei, adaus de scumpe~e 1400 Lei, in
d.:mnizalie de chirie 300 Lei, echivalent pentru 
lemne şi pâmănt 6CO Lei, total 3100 Lei, se 

rE Subprefect: Dr. Joe German. 

TTT.TTTTTTT'YTTTT"'" -
PE RUSDUI primeşte incă curAţirea ş' 

modelarea pă.1ă,piilor' 

LEOPOLD GOTTLI.EB al' 

maesb u pălărier din baracul vis-a-v.1s de (°ti 
Hotel Central. 1 r 

.~~~~~~.~~~~~~~ •• ~~ 
Vărăria din Vata de iosli~~ 

livrează var pentrn revânzare şi fie 
clădit. numai în cant.ităti mari. Va- 'f' 
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: I 

I:ă 

WILHELM B. KLEIN(!J' 
exploatar de pădure, Arad. ::. Telefon 3-21 /111 

--------·----------1;,1 
Antreprenoril ; te 

David si Iosif Pellegrini , -
Arad, Strada Gheorghe Lazar Nr. 11. 
Execută totfelul de lucrări în beton, ~ 

armat, peatră şi pavaje. 
'---- \'i; .................................. -.............. . · ~ : ~ 

INS~lt ŢI liN! i "VICTORIA" ;: 
5 INSTITUT DE CREDIT 'SI ECONOJIII ce · - ' , ! CENTRALA.: A.RAD (ROJIANI ... l). 

•••••••• •• e. 

{.(f\ \ 
• • • • • • .. I .. .-., .. 

• 

• 

SE PRIMESC CU. PREŢUR llE 
CELE MAI AVANTA,JOASE LA. 

SOLIDARITATEA 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SUCURSALE: IN CHISINEU, ŞIRIA, BOROSINEU 
.ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNlA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane, 

RAMURI DE OPERAŢIţJNL 

Execută tot felul de operatiuni de bancă 
A.cordă: Imprumuturi cambiale. 

_II hipotecare. 
" de lombard (pe gaj de efecte). 

financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
agricole . 

• 

Cumpără si vinde monede străine (Dollari, Mărci. 
Lire, franci şi alte valute). . 

Primeşte depuneri spre frucVficar,e pe libele şi în 
,cont curent > 

Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru 
inmanuare par.tidelBr in Ţară. . 

Efeptt.teşte comisiLihi primite din America în afa-
: cerile emigranti1or. 
Are legătură de cont curent cu toate băncile din 

Ţ ară şi ~l străinătate. : L-__ • __________________________________________ ~~! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l ••••••••• • 

!lpoarafia "CONCORDIA" Arad 
, 
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