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Anul II. ARAD, Vineri 4 Mai g 

ABONAM~NTUL : 

Pe ;un an 300 Lei 

Pe jum. an 160 lei 

Pe 3 luni 85 Lei 

Lunar . 30 Le 

TELEFON No. 750. ZIAR INDt'PENDENT 
te - ...... .... ~,. .. rl ._u.rzt 

Tirănia banului. 
In lomgi al'ti;('~"lc de ziar '';Ii in yolulllinoa,;e 

tOIJl:uri de dt'ţi, \n yo.aţa .de (:afenea tot ,atîtt l'<L 

în e~ pub1;ieil ~ \'onbl'şt.c~\'l ~]eo t,intă C-'X.d1l.'Jidi 
a. yiC'ţ,ii OIU€lIH:)';,I·i {le''''pre huni. O lume întl'C'agă 
(,ipă dlllpă d'ştJigu'l'cj 'Şi 6lU fdllll\Îllltădin,pă H\'('l'i 

i t'iliat.c~or. At,mwi un Olll~ hîir.lliltlea.nul Ylalmţă 
Rimţeil nevoi'l! să 8C ,înrlcbc 'într'o epocă {le stag· 
IIlU'o(l (':()mple.etă: 1}'l11l1e· '11!O,;unt visătorii?; Ori azi 

80 pa rc ,eă lli'ci măca I'llU se sirn te lil):'Ia ·smfletdur 
pline eu \1i,,,"uri, ),'i,l·i nu ne Î'll:trobăm .diacă le a
vem, Li-P",l 101' nu. 'Ile dnare. ,~unt pu·nte.de lH.,iso.s. 

, .,.,{,,~ \; \~ 

It 

fahnloa,se. ' 
Ca 'nj~,i întu'o qpodi,s()ţ'ietIiLt{'!l. 11Uao;tră e,"te 

qn·eo<cu}Jat.ă de hâl'ti<t '80Îom-.ă Idal' :fa""""Îniitoare, Ca 
în faim'JillHll",IOClietlllte l'iinni\l.~ă ,de poe I\l'rma Ca~':<a

l'ilol' gIOl'.i~)I;"i \Cu lJIll ehi,nnitor 'bl~'St:(,l1l ,alul(jJ'ării 

hannhlÎ, n:1UIl'C !l$lllută illk~tinld('il{' nfl.l'he ţ'li euJtiril 
'p.~t,i'(llile jo&nilC.c .. , 

Aşa 'în HElmul'ile Jl()(dJ,";t.l'oe, Pe eîwd Caltl",llri,i \ 
noştri a'e{~p.cl'iti de aIit.aTe îşi dorm \)(lihnH piî.J·ă- • 
~iţi'.de ul1mlll,;,ii ill~raţL - halllui ,)'ânj ihJr stă;pflll 
:;:1 titrun rănţ,ăt'i()s îşi llnfig'c puterea Îl! inimă, 

t.';1l 1'.;H~e ,l()o:_~ în f'ut1et 'Şi gîi.mlu,ri de \" ieţ:i i'n tl'<'gi 
le ii-upune lui şi numai ],ui, 

Dar <'ii! nu fim 'Jl.cih('pti (~n a~"'-'i,a ('ar,i np~1r('I)o' 

tăt{·,.(~ pmp.l'ia 1())' via.ţă gl,pşind'IHi ţ,illta, :-:'ă 1111 
fiw pl,(la~I,~pl,i eu noi Îllşi-'ue, fii 'ai ulll'i I;;:Ul'l('

'fiiii C'1I 'ahcl'aţiuni ,şi d(~ .-;ig'Il'l' 1Hl ('ea ,mai i{lt':1l:1, 
l'ul'nilHldill!,r'o elementară .dat(Jr,i~' ·d(~~l. fi sin
('«li vom rel'lrnow~te d'! în zilele 1)O,I·sl re greI"" 
apii,.;:1!o<ll1C ,a nu fi în rf('lIid ,(~\l' (·cila.1ti g'o)t(\oC'i 'il.l 
]loftdol' Î u,..:na.liJ'/l ii o r,j ,:ca 1 ă ton,il i aţi'i rlc ('ma n -

(··ip.ll!'l\ (h' f. fj-,il141 j hlill. ] rlH('>tllJJll1lf.l· a ,fi 11'11 ('1'<)11 

l';II'l! ya fi lJ:1tut {'In pietri, ori dacă nU - ,at'll'll.l,i 
\'lt "fiÎ 1':;-1 în ,li(,N1a~i îllg-I!{'n:und1iarc 'wn-iIăîn 
fal,a ixlcaluJui euh,,:,t.i,-, pl'OJiin vl'c;lllii: Banul. 

:-:':lllU fim nedl'(~)ti. Pout.c di IlC dălIll H,altl:l 

în"i-ne .de i p'0r"mfierea 3iOOl't,ei Pl'o()~ll'Pări !sin
!!,'llt',:l pI·0(.~ell'pare la l}{loalfltIl'il..Şt;im -poat.e şi .a,ee(l<l, 

".1 goana {\"tc ~terilă 'I){lut 1''11 ·;>ju.fleL ziirf1.a I'n id( !-ii 
Li rii m nIt illl e1'(\<; sll'p'ol'im. 

T{)tnşi llu'I}Ut{~m ci'O l'IlVIÎllgom. Xc hinw (-<1, 

l1'11 ~pirit .d() !sclav ne tj,n1e robirii şi unl pnill~ci

)Ii.u d<l viartii 'ea '1111 l(."Qm;emn c.onnm de l\l'ptă nc 
mîinii 'in ,a-cce8,şi dlil'ee~ic cgoi"ti.di. 

])rueăne lipseşte forta să noe smulg-om de sub 
H·pIl',·;al'oa <'lilcc~t.ui bk",telll galben, o5te poate Jill1rl
('il l'ourn.t.ern cn energii,le estenu<ate şi iCll irlea,I~llrile 

risipite po (,~1m1)Uri ,dt'! arme, l':stc fii'lliClcă .8Ull
t<>lll, Jiiindd ni-se 2litce: g'C'nemt;ia slwrifi('ată. 

Dar {laică ne eomp].arom în .!lSOll1('llea .$it.uaţ.ie, 

rla(,'ă nu ne lmt.eJH cllI<l1l!cipa 'tle ISwb o tmrelă CU'l,,€. 

ne suhminCltză, ·avem ci,atot,ia illl'pel'ioa."ă <m "ă ,nu 
rlă.m ,,'iţiu,l lwmaşilor 111{~br,i. ~ă pl'<'gătim ('el 
PUţill pont 1'1\ n:1te zi.le lonergii .proaSJX"tc şîalte. 
('(ll1J('('pţ,ii de \1iaţ.ă pentl"ll (l cpoea a vi i tOJ'll.hIli 
c'ând oatncaii 00 vor închin'a (lin ,nou bi.lle1ui şi 

fr'llmo,mllli~i wJlr· ri(li{,<l :din nQU 'la. 100 'de cinste 
!lod-oaha surfl·etul'ui mllenes<': cUtltUM, 

Sun/om rllltor,Î să Illundm 'pentnl lllCElst yiitol', 
l)ă lăsăm {',(11 'Pllt.in în t11'IJ1l!L hllptei nmlJstrei Hte

riie şi ,î'n loClr1 sumletelor noastre ra8C<)lit.e,~i ,date 
pr[tidă p<liftelol'de e.aşt.ig, "il U("wm vl'cmi!or .ce 
\'01' \"(>11Îcutltul binolui şi uro 'Pontll"n răn, drago

st('a omllhli 'pcntrt~ om ;~i dj'~pl',(·tnl pent,ru sanu

sa l'ii de ~'011IŞtiiTI tii, 

D~a' pânăatJlmci -să ne mulţ.umim cu l\eflcxii 
f'R"i sunt poate ,~i nalive ,şi TIApotrivit.e. Şi nc a· 
d,\H',mn alminte de-O\Tf'mC la {(>l cu ·a llOa.Etră. 

\'Pl1 l"C ,,;,<i lH'f'(,H ,(lupă i) lTniTe. J)npi'i nn11'>(':1 prin· 
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Chestiunea reparafiunilor. 
- O noul1 propunere germanl1. ~ 

Bf:RLJN, - RePrezentantii Germani'ei au 
remis ieri noapte noua prODlJlllerc germană În 
chestia re~}aratil111ilor. Nota Germaniei con,tată 
sol\"ab;liptea Germanii~i în urma rcgiunei l~unr 
a sciizut şi stabileşte suma pe care Germania c 
Învoit;l a o 1)1~,ti ca dU;p[lKubire În:1O miliarde 
aur, Din această sllm[l Z{) mi.liatde, se Vor aco<peri 
jmcdia't, if1r plata restului de 10 miliarde e s(;a
dent,) peste 3 ani. Germania oferă ca garantă 
Întreagă economia sa, e Îl1voită apoi sa InellCle 
U,l1 contract de Karalltă cu franta, in ~l~Tlzul că
ruia \'a garanta Înviolabilitatea tuturor Statelor 
u-ela Rin pe timp de 99 ani, In acest t11l1j) cl1estiu
nile (j.c- liti,g-Îu vor fi aduse inaintea arbitrail1lui 
international. 

Nota Germanid şi p:esa francez~. 
PARIS. - Guverliul francez Îndat;l dUPă In

arca in primire a II 1) Î<.:i ~el'mJ!1ie s'a Întrunit PCi1-
truH o lua-În discutii;. ZjJrcle franceze în haza 
il 1Î()rlllatiilor primite d,n cercurile ofiCiale deda-
1',1. dl propti-nori le ~. :r;n~a!le sunt inacccptabilc şi 
sunt considerate '.:a 'nemttlttlfnitoane chiar şi de 
cercurile politic~ eJl.\?;lezjc şi italiene, Presa fraJl
cezf! a..:cen1uiaz{l unanim cii acccptarea notei 
g:ermanc ar rcsturna '!}acea dela Versailles. Gu
yernelc francez şi helgian vor ră,s.punde la.nota 
Germaniei Întflrind actiunea lOr din regiunc3 
Ruhr. (A~. Rador). 
.... d~A __ ~·.d .. __ I.i.~·~ __ .$_:_.·_ ... $U"4_;._~· __ ~_' •• ~-__ """" 

D. ministru Constantinescu 
la regele Italiei. 

ROMA. - D. Constantin'elSCl!, ministru de 
agricl~ltur;\ al României. a fost primit în audienţă 
de n~gcle Italiei, a vizitat apoi pe primul mini
stru Mussolinj, Sala'lldra şi Tittoni, D. ministru 
Constantincscll a acordat imai multe intervicvurî 
asupra situatiei României. (Ag, Radorl, .. , .·V .. nu ",t, .. ", 
Linia ferată Salonta-·Chişineu 

va fi pusă în 
1 Iunie 

circulatie 
a. c. 

la 

Pentru a ,S(' PUllte ('.l~păt. at{\t.ol' i1l.f{,)j,!)l1aţ.ii l'ii'lI
tweioll';';(> fl.au (liill (lol11011iul fante:<i,ilor asllipna ,mel'-
slIhlli lu,crih·ilM li,ltÎc4Î h'l'illte 8akmt,a.-( 'hi~ii!IPu, 

>Cin(! "a avea 0a llIrmrul'e kgiHura ,di reciti ,a A ['ia
chl hl i ('u Ora,dea-mare, ltl' H'lll ·a«lr(':<atd 1 ni d:j ]'{'('
t()r regional Oetl:wi,;m pf1pp, ('tare ijoi de n.!"tă ,d'ată 
a d~t slx~~ia,l pentl'lt ,,${)li~l\nrit,at,(',a" 111'IIIătoa. 
rele infwnwl!ţ.ill'lli: 

Llwri'irillcd€' C!x{'{'Il\ie li liniei Şa,lontJa-Chi
şin(,11 ~ găsesc în lI].l1ima lună aşa. <'ă la 1 lIlolllC 

('el mai ti'irziu, '1l\1llllit'a ipo()l,tillinc de 1illliC \'a fi 
,dată {'ir<'<ulaţ,i\'li, PortÎnlnca il1 CH1\stle eXC0utie 
u·e () învilldme el'\) m<lXi'lll 7 km·şi ru a('t;lIalul qW.T

SOlIa,l s'a ,ajun" în nlri'1ll1l1 timp l,a ,eel Iputin 'lllo-n. 
t:l.l1('a a 500111. linie zilnie .. Pcnuru tCll'lmimll'i~a 
(':Ît mai 11l'ge>ntă il <!f'{'$tol' ln{'.l'iÎ.l·i. ~"a Junt Itlii
sud siÎcil'C'ulo (hn !lHlooloptil'ti ~r{'l11H'i ,de hlC'1'11 
('u (l(',hi'l* de ln<lwăt<,[',i "i ~·ae()lllpleC"t.al'e "Il pot 
SjllJ.l1(" <'ii, ',din dil'eetia. . Şa.lollta {·il'culă lloll 1.1'('11., 

i,ar rl!ndirecţ.ia n,j:lstl'ă eireulă 7.ih1i,c trei tl'e· 

Str. Românului 1/a 

Inserţiunile se primesc 

la adminIstraţie şi la 

Agenţiile de PUblicitate 

Hllri, iBtcn"ifi('.;În,rlll-"e a'i'tfcl 'J.l1~'rii!l-:illC 'r[n nai 
'lI1ult, vo,;ihiL Ve altfel oll'f<tăzi inlU ,;c 1l1!lWe,lzit de
('olt la lItontar('a hll'ini, .('!:tei Înfw.'gilc h:cnîri eLe 
ramhlall1€'tnt şi JIfl blement ,sunt ~)lHpl(\,·t tf'I'llIi-
'wate. I 

])C'a,;:olllelt·ea ,,',an tCl'minat şi lncl'ul'ik· iH.dll'l'i
lot' dcp('.~k' il1Jtllholc C'l'i:;'ll,ri,dill ,il ('ii!'''''r ':tln7.ă 
al11 fo:,t intÎu21i,aţ,i În (la!'Oil "\H'(l exploatal't> a lm,ei 
1 in i i ·.ou <) SI Lsun lIm t,a te ,<1 t;î t (1e y~ t'a 1 il p~'n t,!'u 
Ara<l, dt -~i pentru OI'.lifloa-m'Hl'e, 

j\'111 ll111iJ.(ll1lmit dlui '(l'irO<'tor in. INlltlleJ" wtn
ror ,{'it,itor,ilor ,~18()li{hl,ritu,(.ii" şi f18a :It l,in{'\'ojt 
~ă·.m.j ră"plVndă d un u.i zialr rOlmâ'ue."'c îi \';1 sta 
Îlttohlea!\ma la rlis-p'ozitie ('.11 tot ee poaw illwrooa. 
mal'd,o 'pll'hliiK' din Dnll1(1nilll ,wl!tninistnlţ.i,-'·i "~(o o 
1'()n.ll1('c. 

'Al. X. 

u ea" 'A'" , . .... 
Parlamentul. 

Camera. 
8('(7in·fr[ rldo 2 JIl1i 1.02.1. ' 

IHTI'HE~TT. - Şedinţ1a ("«\ !.lo .. "1,lhi,lf· La 
~JJ'(>le :3 J. n. I'1'{'zidc,;J7.:1 'Il. ),f. 01'1('<111 n. 

TJ. V/III ifriNl'[U:j/: l:f1n:,'. gllyprnnl1.ni ~~ i.\ mă. 
~uri Împ(,tl'i\',a f'lenmppt<>i l!lwren cre~'('~Îllllh', IIl-
j,(.('abă 1)B(1. Iltinistru (le jll .. ~tiţ·i>e tLh'ă 'fatii ,1<. ;;ha

re .. 110n'-,w,wită de hH'l'uri, c]'C'i!ată în t0<11.1 rHl[",a, 

l>l·jll aplicat'ca 1101lC'i legi a c.hiriilol' nu cl'o,le,ră 
e hin(' '"ii vină ('11 nll\H'oip('f (le l~i!,'eprin 1';1T(\ 

fl,ii ""<' Pi'flllll1.!.!.'('.a.,,'ă \'l\t'lH'<l l.·gp a {~hiriilol'. 
n, mi ni:ot.rlu MÎlrzCl'l('u alpii !'ii legea. 
D. mj rllli."tJ'!1 ~a",,,,n {l('puJ!(' un Pl'Ocd de h'gc 

ŢlJ'-ill eare ~e i1JliU le,lză oOl.lr:ctnil.legp('a'l'(' 'pll 11('0,1 

t'(\"triejii 11Ilportlll11·i (le zahar. 

Ca Iltf'll'll \'otl(~lZll în llll'mi'i lll'lllllt~1Ill'C' lt· :1' 1'00\'(<1:) 

d(' lt'gi: 

s... Îllfiill\l'Hl.ă 1111 tl'ilHlIlleal la Sî\l1g'{'ol'f!il1 '(;\1'-

deal), • 

Se 'l~C'('l11Tl( .. a::;;i(> e~l 'pn!:.';,)<1ua JlI~>l'Hlu .,1 ll~Titlltl\l 
de literatură", 

Se vut.cad ito.lip:enatul ,<.Illli (ir, 8tlll".!z;;t rkl,l 
DjC'Jlijle '(Franţ,a). 

Senat. 
III şeJin(a (l('la 2 JIlli. 

]). d/'. Y. B/rlnU -;;te dec1.ară nemlllţllllliit de 
'lIlll..-;nrilc Imite J.e guvern IIX'\lltl"l.lînfrfl11lH·.el1 pr~ 
'lYltgallHl('i ireeIent1i.stellllaghiare, '8ICuzÎin\f1 ,din nQU 

pe epb.~)I)llIl roman.o-<catolic Gt1 .. ~tlav l'arf.1 .\lay
Lath :;i 1C<,)ngl'cg1tţ.i,a .. Malria:n.nJn~' (,·l\Il'O m' f.a',)e 
pl"'}I~ag'an,dă .pr'in 'ţ".'oaJă ~i hilSlorilC'ă. 

O dO\'ll!dă r}<'''!1re (':ele afir'lllo8te e.'-'t.e '~i f'llpfnl 

eă pe gommnil(' bii'cric0i <,at.edralc din (,lnj "tă 
~i aelllH ('.01'Oo<1I1,a 'Sf, Ştefan, 

ln toaterŞ001ile întIX~ţinnte d.e \'OlH!'i'''ga\i,a 
,~:'[<l)'iiI'Jmlll", .:;e învată şi aRtălIÎ, 'l'ă ChIjul este 

În r.llg'llri'l, doi "e &O(>ot('şte l'a int('gritMC'Jl Fll-' 
ga riei ind t ăin 1I('~te. 

Dea~«Ill!('llCa a.1'~'ltă eă in toate ş('olile l"Jttfesi~J
nale maghi'31'e ';:-'C ('aulă illln'lilm~'lghia,r, 

n. Bi-a:nu, ,mai .spun-e, eă în "fHll;l n()lJ~u{'g<l' 
\.it'j :\Iarjall'[lill1 funcţionellză 4 uniyor,:itilti tllan. 
1kMi'llo n";atll~1I1111'e, '8ighet~ T'i,lItişna'rla ~i ;-;ihi\1) 
,~i 8 ';l(~)li "f':('nll.~j,a,l'c, 

C\W{, intE'r\'t.'llţ,ia Illlniskl'dol' do ,en1t.c:;.i in 
"o'lH'(.ie. -"iî far·ă să Încekze prcf!}agand~l mag'lI,ia' 

!'iI\'l1 ~{'"lik ('onfc:oion:110 'tl},1g'hial'(, din _\!",l,,~l 

Pveţu.l unn.i exe:nl.plap 1 Leu 60 bani., 
/ 

~--~--------------------------------------.. ~ 
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U, C. naUlt l'ă"IHmde -e:' ·eheostlu\llile 'rid,i,.«te, 
(1(. d, Iti ,11111, -il<C tin de 'Illini:;tel'ul lnsDl'111(,tiulllii, 

]n ee-I priveşte pe .diS a, spnne, dî. inţele.ge să 
la,,.:.,, Ot1plillii li bcrtate 'În lwaetÎcarroa CluJ tul ni, drair 

IlHl în1e1{'g'e R!I la ... € ~~ -"C' face fll"CIpagan.oă iredC'n
ti~bl maghiară, 

D rnmrJ5 .... 

"SO L 1 DAR 1 TATf.A" Vineri 4 Mai 19.?3. ,dne 
" __ , r-<" _____ , __ • __________ ....--.-.-.-_______________________ ._. _ 

Un mare scriitor rus ucis de 
tarani. • 

I De vorbă cu d. T. Beju 
! consilier agricol al jud. Arad. 

i 
i 

Bogăţia agricolă ta ţării fiind Î1t Sttrâtlsă le. 
găturăcu exproprierea, am crezut necesar a 
cere câtev.a jnformatiuni dlui ,consilier agricOl T. 
T1eiu, La care dsa 'a ,binevoit să ne ră;s,pundă in I I Hni1 gener.ale, următoarele: 

I IMPROPRIETĂRIREA. 

.;oli 

n. 1 )l'ăp:l1 i~eseu ""pnne, eii în 01tellli.a şi jmle
tu] 'Arg-€lş ,,'n ivit, 'ltl\wrl\ l'}crienlol1să <lE'. {'olnm

ha<ca. {',('n'e omoară "jtc]e (,'()l'Jlute. 'P1'<.){1neânJ 11I31l'i 

paţru he ren t 1'11 'Mn-i(>n~ tHl"ă, 

T_a "l'ole 4 r;enat.orii tl'('(' În soctilluj. 
"""--1112 _."-.c.~'I$I. _ ..... tA •• ' __ .IiII_iIII .. "'r ... ' _ ... cfFti __ '''' _"'." •• '11\1_.0.' 

S.:riitoml rUS Semen'Off.dts.c:polul lui Lew 
Tolstoi a fost as.asinat zilele trecute în Rusia de 
câţiva fanatici ţărani. Semcnoff trăia retpas În
tr'l~n s.alt din Volonskahia, citind Şi muncind, 
Ţăranii snpe.rstitio$Î credeau că aU d'cscoperit în 
t~lull. de viaţ{l .a,l lui Semctloff şi În cărtile sale un 
metod de v:răjitorie şi', ·Qcrând sfatul diaconului 
Sve~keff, şi-au pu,sin gând să-l uddăpe ilustrul 
scriitOr socotit dU$man al omenirii. 

I 1. Expropri-erea p5.mânturi1or În judetul A· 
J rad cPe cale a: fi terminată, rămfll1ân'Cl a :mai 'i 
, exproj)ria tcrenulrjl\,c doved:ite rnai 'ÎOI umnă ca . 
1 expropriabi1c şi a se rec·tifica terenurile Clare· e· 

1
, rau Mia ÎlIscmânţate când au Înqeput să lucreze 

comisillnile. Şcolare. 
]n i'Pllzul nnllU orNlin al :Mini.:;teru1uii î'nsbl'u('

ţinnii, }n81)(X'~t'(}J:'Iatull genera:] Idlin Cluj ]a~',()alek 
~onf(~>tiol1ale ('udl'",pt de pn,bl ici tate, GaIU fără, n LI 

E'O miii ,air!:lllit C'li('vj pregătiti în Pl"l,!·t,i('ular. Ast,fe.l 
~levii, '<>.ari an troout ('xailll~nnl prel~~nrnall' ,de 
lanuar,l(' l'a 1i{'olll 'rom. (laL(lin Am,el, WH' :fi ne
voiti f'ă "e pre.zinte 1a examenul din ,seilunea 
]lbi ',:;,:m 1 UI11 ie la liCC-ll1 :Moise ~ i'ro:lră. 

A<'eh7- I)r.(l~n pune IÎn vedOl"c li,eeeolol' 1'111rfj· 
IOUlaJ'€'. ('ă cle\"ii-lol' wn' ,a"C'i11 să t,l'caK>.ă eXaImcnul 
(le fi ne de an, lalieenl (\(1 :stlllt (lii,n acooil!:}i 10-

Un anume: Maluttncusotia, cu un băiat de 
20 ani şi cu alte n'Ou'r~ persoane din sat, având 

1 .cu ei o scrisoare de binCcuvântare din partea dia
'conului Svetlk,eff,prltrunseră În Casa blândlllu! 

tolstoian şi-l uciseră. 

Dupăasasyn:are încunjurară cad,avnd rugâ n
du-se şi cântând şei apoi Iplecară Jăudându-~e CU 

fapta săvârşjtă. 

Mai târziu au fost arClstati cu diacon cu tot. 

2. TmproprlctrLrirea nu s'a făcut definitiv de 
I cât În ChişÎneu şi Odvoş, Celelalte terenuri ex· 

I propriate sunt numai arenda·te, cauzele care au 
! f~iwt ca Împroprictărirea s'ă Înb'irzie au fost, in.' 
\ tre altele, faptul, că comisiunile atI lucrat intens 

I 
numai la e:t!)roPrier,e rămânând ca impropr\etă· 
rirea să Se facă mai pe urm;i, şi Hp:sa de i,n gineri, . 
In timpul din urmă s'au Primit instrucţiuni 'dela 

1 JOrurili :sll'pd,rio;.uc ca S[t se rlroceaodă ,la improprie. 
: Uirire provizorie cu ajutorul agronamt1or, 

:er'lJal' .... 1" 3. expnmrierea pădurilor se face numai cu 
Dela Uniunea Voluntarilor avizul ocolului resl}cctiv aprobat de un illsDOCtor 

R "'. i silvic sinmllaj În cazul când terenul eXPTOpriat 

I •• U, .. v :ee.' •• 2$ 

Ornan!. 1 poate deveni bUl1 pentru păşune. 
<'.a1itat.e. i11 fnţ,a llUJei ('omi~,i'i de ('xam,],n:are, ·a~)lro· Prl'm, a adUll"'re g,"'nero;;rl)( la t"'rad. I 4. L, I~xpropriertlc făcute s'a avut în vedere 

l ' U - "- u el ''\ r să se facă anumite ,rezerve pentru şcoaHî (5 ju. 
batIC (1'e ~r iniirler, Astfel elevii reg~ll.llaţi ai u,c-el1' ti Organ!'Zal'ea VO!lln l, â 1'\""or, • _ i 

1, ~ilre), pentru s.e:~itmca învătătorească şi parohia!:! 
1uIÎ rom. cat .. d'l'n looalitate sunt lnd:l"HI1n.a~i .lI: 6e II C-LU,r, d v t v , I Între 5.-15 ju~dlre upacum es e teren şi sa se 
~)reZÂ'ntil, p(mtl\'\1 h'oocl'ea exa,menulni ,dl:' 'f,iul:' de i P;l,streze în junq oraş,c'lor - pentru extin'Clcre -
an, la 1i.l>{'ul :Moi",e Nicool'ă. ! In ziua de 27 Mai (Dumineca RusalHlor) va ! tcmnul pe o rază de 5 km. 

1 avea loc În Arad prima adunare gencl'a1i'i a !. Pentru scoalc1,e normale se VOr acorda 
2\11.&0 vor TE}C1Woaşte (,.cl'tifi'0atelc el1illCl'at-c I UI'll'Uonl'i VOIUlltal'l']Or POmâ'!11·. ! '-. , trc 20--30 ju'găre. 

<ni·ei a1(' li('ec~lM ~)l1,f{)Aion,ah; înrfiin,ţat:e :î11lannte 'Vor putea ~Ha parte la această laetunarc cu drept I Unde a fost teren disponibil s'a dat şi arm~. 
dC' anul uns, cari 1111 !'l'au ('.onfnrtl1!at întO(~mai ! de vot tlu:mai volnnt:lrii i1lscrisi În Uniune. Cei I t\?i, în. arendă llUIll1'ai. 

pl'ogl'am{ll 8t.atu "ni. Eflbo .,tiut, că lj{lCC'l:eriC'Jol'- 1 ce nu s'au' Îns<:ris încă ,si\ se gr{tbească s'o faciL ! Sem il 11 ă t II r i:~ edc teYamnă merg bine. 
1 ] 1, 1 '. . 1 . '1 I Sunt Îl1.să mai j)l[til1c Ca în anii' trecuţi. milt(> din ~a.l'ă, "fir âl)1ifl oNvine C ill101,nlSOOTjil.' e 001'1 T)j 1) V 1) , -1 I U' . \ 

. 1 r, ictor C!:ell, JJre,se.uinte c. llIunti I Scmihl~lturile de primfivară, Orz şi ovăs i~. 
(li~lll1C'a'U în ,'l.iC(l~f, Rf'nz. all înţdiOS !'ă nu intro-\ Volufntarilor I~omânl, a fost primit, la Cluj, în l' riîsi mai putin ~[}cntru că timpul a fost scurt. Ra' 
tludf limba fl"ll<neeza în da",cle şi exten7.in~ll(\a ce-o audientă de Prjnclp,c·!e Carol. Dl Delean i-a:}- mâtN~ teren ;IllU1t pentru :poru;mb (cucuruz). 
rută (le riîtl'c \))l'o~raJtnast~'l.tmlu~. ! dus ].acu110şHnt(l MoştenHoru1 u de tron că a fost J Vii le aUjeşit bine din iarnă şi n'au suferit 

[ . .. I proclamat prc!'cdinte de onoare a' UnÎtmii Vo- t aPI'Oape de !.oc din caUZa friO"uluice a fost chi.ar Prin ·Il!('o.~t.e ,dis])()zit-ii a1e ~. inlsternhn Ins - I h 

IllntariJor, Alteţa Sa a primit cu satisfactie să . în cnrsul IUTIl~i AprHie. 
f.l'UC't-i'U'l1ili, l1rmăr«:;.c ţint.a (le ,a ln1l1<l 0U;păt. ,runlLr- stea în fruntea acestei Uniuni de bravi cari în V i te l,e in unle regitmi Ca Radna, Hălmagill, 
h1<':1 ~i hal'l1hîlibul'oi ivite în învătă,mânt'l11: din vremuri g;rc'c şi-au pus .trupul şi sufletul În ser- Sebiş sufăr ;mult din cauză că i.n acele. regiuni 
AI'.ck'a1. dc pe 1111'ma .s-pOiririi (',a ('Ji~u~r('.ile a lj- viciUl neamului. . bântue musca Co!ull1baca, 
('ceclr.r ('~m:fe.si()n<a.l.e, ~înrfitilnţlll:t.e l.a l'opE'.7J1Jală şi PrinCipele. Carol a Promis că, dacă Împreju- Este de remar<:at căa<:ea,stă muscă foarte 
după C'urr,n îi tăia ca'pul "pe Susţ.illat.orÎli 100', fără rările îi vor Îl1găc1U'i~ va primi -să ~rezidez,e. ~.ri- j mică, şi !}criculoasă s'a i~it şi a1t~ dată în rude: 

ma adunare ire11eralacare se va tll]Ca la A t .lei. tUI nostru şi mai ales mi apropiere d'e,padurJ 
a ţineas'erum~(\e normele directive <al-c ,Îinvă.ţ,armfm " •. I unde se poate adăposti de vânturi. 
t,nl1d nn!"-tnl pllhllj('. I L·t.. t 'ţ' ~ 1 1 c·m~ 

rit 

Tn 111'1116-'7 al ,)R.evistei SO('lietătii Tineri
mea 1"·'111il1\ii" nI .;Il\~pect.ol' gtm, Al. I,l1'pll~Allfo· 
ll{'~'lI, 1i0hi(1.atOl'1l1·d'it'(l('t.oratnlll'Î geu.el'a,} din 
Cluj :"€. O<'llpă Întru'n temeinic. IfIrtie,oll IÎnt,it:l1l-at 
,,0 primejdie n.ati()l1ală", de :propaganda snb,"el'
..,ivă· Ţl\.' ea.l1(;' o faf('. 0I1tC'h{'ţ'i.i glr,-I(\at. ,file 'poeate

,rlra şcoalelM ,::'ee:lI1'1J(]Iil.!l'e .şi '1}OI'I11iale alo p,t1ai>11li1,1Ii, 

împ.Miva, hiseriooi ortdr1oxe. ,Ca rdov.ooă se spiou
o;;e ulineatc întl'egidin manualul Je 'i.::;tMj,a bj· 
&C'.ri(,f'Î al Ifn'ootnh1li Ni,<,olare BrânwH, ii/n c.aire 
tl'(I('l1tlll bilSel'ilOOi ol'todoxe,e zngrăvit în o111or,ile 
(',ck maine.g-rc, at.ribu!no(hl-~ ol,tooQxilt; ,.nr.gJ.'lul 

întu:lJf'ri~.a1 lllC';;tÎimt.ei ~ial 8n!pel'Stiţiili(~'" în 
('ar(~ Ţl'('1'<"if<tă. n€lamlll l'Omân~. 

:\r fi roe .dorit (la \Pl-elat,ii hiscl'ice.ioat.oli'C.e, 
C:ll1i ştiu să 'Pună i-ntK~l'of'",ele mWl'i 'a,lo nea<lTI'llil1Jii 

.d(1!hS1l.1Ţll'l!; o,rgdl.iulni în~nuo;t al ll'lliui oonf~iona~ 
li"n1 rim plal:\at, vor ~ti .. ii i"OOat.ă ·învăţălIl1,intC'le 
'lle<,e..'<lr€ I{lin a~t, articol, im;pi.ratdlin cele maj 
(\Urlltl€' intrentii, 'înldIîunfmd învăţii:mântuJl lrol\igill
lif';~. Într'o ah'ie ma!Î. seni1lă .şi Imai efectivă 1'O1l~ 

tru (odtwa.tÎa morală 111 t,inel'imei lŞC>Olare., 
.«ttftll$ll "'ct , , ... te • .,u .", 

Compania teatrului "Regina 
Maria" la, Arad. 

1 n li şi 5 M (Ii )iUblicul (lră<1an 'IX!, av(',(l pl',i_ 
'.e.1lll să-l 8ăl'biif01"NI4lcă la Te(ltrul ()I1·ăş('n.e,,«: pe 
'ră4ă,t<tf III (Idol' Ton!! Blll" ndra Cfl.1'(' Vft ((pare în 
Jiie!<r1f' -,Pui de vull1w'" şi "Mnrchizu,j. dl' "Friola". 

Nimf'ni. nu trdnw să lipl~N(!lCă M-l.a. ace-a~fig 

şăr1diioal'c flrfisfică. 

Orzanizaft'a vol'llntari1or face progrese im-l OCUI 01"11 sun nevoI I • sa uoreze a CI p 

bucurătoare într'o vrellne dud e :aşa eLe l?:reu să numai no.aptea ca să-şi poată! sa·l\Va vitele. 
vorbeşti de pro~rese. Se vode că foştii voluntari, In urma acestor rdatiu,ni i-'am multumit dluî. 
SPirite mai active, mai afltusiaste, nu se mu!ţll- ! Beiu pentru buntiVOtnta ce a arătat-o pentru zia·. 
mese t1umai să Protesteze platonic împotriva re- , rul nostru. I. n, 
ICi stfiri de o]ucruri dela noi, ci !Se or$.'.'anizcază , I $ ,. ....... ea." b4~ 

îŞi strâng rândurile, Îsi ~dentifică domrj1e. cu Se b e p t-m'" erl"t· 1 O şova 
gându\ dc-a izbi într'o Zi răUl şi de a-l doborî. r ar a r el Y . ar, 

După datlrle .primi,te k1 Biroul Central al U-
niunii s'au infiintnt de.ia peste 30 de dcs'părtă. ORŞOVA. 1 Mai. - Locuitorii şi vj,zitatorii 
minte cu aproximativ 5000 membri. J pitorescu!ui nostru orăşel dunărc.~n, OrşQva, au· 

~ avut fericitul pri"ei, să asiste la .sărbătorirea Pri" 
m Petre Nemoianu d~pIăsându-se din Cluj ! măverii, organÎZiată pe v,aluriJ.e măretei Dunăr,e, 

s'a retras din Biroul Central a~ Uniunii. Condu- " în ziua de 1 Mai, de către toate vaporaşeLe CG· 
cerea acestUi birou a: fost incredi11tată dlul Dr, , merciale şi .militare, cari în acea zi stationau in. 
Emt\ Deciu secretarul .al II al Uniunii. ! Preajma loca1îtătii, 

CORESPONDENT. t Le~nlc noastre În vi~oare, numai daU! sanc, 
... ... • tft.,. ar.. atWZ ... \ tiulle lcgam sftrbătoririi· zilei acestei'a, de rtÎ!r 

f 

viere a naturei. Se pare însă că marinarii de 
Sporirea taxelor pe C. F R. toate ne<unurilr:, s'au Înteles şi iau crezut de bine 

. să se conformeze vecl!iului obicei, de a oonsi' 
Se ştie că cu înoepcredcla prima Mai s'au fl dera, această zi, ca zi de l1eipa'Os şi ca zi de 

sporit taxele pe CFR. mare si veselă sărbătoare. 
Pentru a servi 'publicul cititor al ziarultti 110-

t d ~ I Toate va'Poarc\~ dunărene, au arborat în cre'· s ru alm mai a Viale pretUit, ne clase, la trenurile î 
persona;IIC,J)Cunumi1C distante cari i~teresează i llusculllll zLlei drapelele. avâll'd arborate în ace· 
în ,~pe.cial pe publicUl din oraşul1 şi l'udeţuI Arfl.d. I laş timp, alături de cele ale tării lor, !Pe bord, pe 
DIN ARAD LA balustrade,pe homuri şi cata,rg, drapele\e- de 

;;ânt~An.a, 

Be.cica 
Chi$ineu 
Timişoara 
Ineu 

CermC1j 
Şebi~ 
Brad 
Teiuş 
:;luj 
BtlCUre.şti 

I mărime im]}OZlant'ă, ale tuturor maritat ' 
el. 1. II. lll. europene şi streine., 'ale statelor din Mica 

~58 22 13.' tanttt Şi ale tuturor statel()lJ' dunărene, 
22 13 Vaooarele, cum oircu~au în susul şi 
34 19 'Cll'f'SUlut marelui fluviu, făceau ca; în 

72 42 25 lor 1ard. să se îmbrăţiseze dOT11O'l, 
84 48 29 t Austrier cu al~ Franţei şi C0hos.1ovaciei, ale Ju· 
96 58 35 1_ goslaviei cu ale Italiei. - ~ar s>teagurile 

108 64 38 I resti. toate de dimensiwni cari Întreceatl pe ' 
210118 69 f tutu l '()!' celorlalte State, se î-mbrăţj.ş.au imol' 
274 150 85 1 cu nurtătoarele celor trei <:ltIori yjctor'toase a 
3,30 ]86 1106 ! R'lmâniei. 
498 286 1150 Pe bordul tuturor vaselor - car.i de altfel' 



",§WfYM'rt' ti' ,tt· •• 

iilleri. -1 Mal 1923. 
--_.------------------------------------
.;olit În tot timpul zi Le,j să ati-ngă vr'unul din 
'jrtTlurH iluviului - ~N puteau vedea Imarinari i • 

.' uniforma lor bătătoare la ochi. iar dup;t modul 
'Jm se tineau Î'mbrăţOŞiaţi, dUP;l dansurjle, ce le 
~au în tactul lor leg:ănat, ,~'ăsau Sll se bfilluiasdi 
le catre miile de privitori de pe coastă, tCă por
unea de mâncare $i în special beutura le-a fost 
rvitrl "bac tilo r" fără sgârcenia <lfjcială a ace· 

. tor vr('muri. 
In timp oe sirenele a d<H1ă fabrici dkn oraş~ 

nun tau înceta'nea mu'Cej, de Pe bordUl vaselor 
. lint'ate d,e ape, ,spre ţărmul Orşovci se revărsau 
dluriic de cântece ale 'Ce'or mai fericiti mari':' 
ari de pc apele eu'ropei.· T. p, N. 
--~ .. ~ .. ~~ .. ~ .... ~--~ 
'" Şezătoarea SOC. Scriitorilor" 

Români. 
S,imb:ua (5 1fiai) ,a. rrn. la orldo 4 ,~i jnm. va 

:ai În kwalitate n.tu gl'Up ode ooriitol"i n~Ull1â'l1:i 
.fi frnnte eu dll ('m'neliu Moldowm~ 'pl'~C'dint,cle 
.• )(\ '''''~'l'iih)filol' .romani, tOIL sediul ,ua B\llC'llil'Oţti. 

Ofiei;~lit.ate~l ~i lHlblimlll arăl(litHlw ll1'(\giit1pştR 
, g-randi(j3-.ă priniire. 

Dl1'nJim:eă (6 ~faj) lia Qrde 11 a. m. \111 <1\'oa 

,c în rallatnil ~mlDlLl1al o şeZătOHl'C litPll'l<'ll'ă la 
:.re vor 1;jti (~in op(mcle lur 1<1111ii: c.},rol.rl{~yan, 

: :Jfimule"c('u, L Hebreann~ V. Eft,i1miu, A-l. T. i 
; ,:a'!1llatia,d: 1. Ha,sara1xj8{·.n, 1. Ag-ikhi,\'oan\l~ Al- . 

':rd ..\["ŞOlll, ..\I. RUI(LlIlesCll, AL Caulhan ('te. Un
iu-eeă ''*'il'1' il Wt a n:;a Iloc un ba:Iwhet ,î II 1()('aJ'\l1 

~:uht1111i 1;luy.d (Rc'st. ,Ccntral), la -t!all'C Ipnhlil'nl 

• ,·,mîme."'G ie'. Înv,itat l)C 1a,C'091Stă 'c.ale. 
DOl'itarii de a lan 'part.e la .a('est ,band\et :,unt 

;1.\'3(i s{t '80 nlllllnte până Yjnlel'i la or-eJ.e U \.:1 
~. 'f1il'o('ţhm&'l P'akl>tmilli -cultural. 

Se va ~rvi a~a can'te. 

l' ~. 

it 
lr 

Festivalul literar-artistic. /' 
româno-maghiar v 

h,ri soara a ,avut k.('.în 'Palatul {lu1tlll'iU1 l1Tl 
!I, 
ni ·,tunlJ lit(:l'wr-.arti,~tic l'<JIlllâu.Q-maghiar la (,3'rlO 

:-:tu dat c.()IncU1\~ul dniÎ: ' 
!,~ Al. Ne~llră, Tă']1Ul\~in, Toodor F,c-kch", lhn.iol 
e:' :agy, Athcna Paguba, A, Cotruş, ~Uipoima1'c-le 
n, %tt~\l ~viol{Jn('.el~st Palj)a:oglu, tână~:,a ş~ ,dj"t.inAA 1 
1P; 'lamstll. d.ra Ehsaheta Sz.a.nto, 'Dezldel'lu Hona" 

~la Tvmrn, Matcli C;:,al1yi ebc.. 
ui Pltblic, ea. de obi.cei la ser,atele literare 'din 
a·. ~ad, - pn.tin. 

•. Horthy la grani1a jugoslavă 
t Zilel<l trecute ,amli,ralul IIort.hy înil'oţ,itde {'o
rti ,anl(~amtu 1 ho?-v~zilor 'gerooI'ahlll N agy şi de.o.() 
aU .ulţ!lrne de oflţcr<Î dia .stat major şi-1ft;Îneepnt cii-

,tor1a. dia iI1s~ţ.ie de-a'h.lllgul graniţeJi ~ jngo .. 
ri' are. 
rle, , 
:0. r-1IiIIIIIIII- ............................... -... ............ -.....,.. 

in 112 ore de dans 1 
~c· Faptul, <Că în St.atel-c-LJn·it.e o lml'IC'1<,he {le chn .. 
IJr' ltlJ:i, pentrrtt a bat.e toate reoordllril€'>, ~ lll11lU,it 
,e ;~pa 97 ore de ,da'n,s, nu l'a ~mpm~ionati pc 
I~,e~\t~l' \Yatton dlin S:a;nt' Antonio (TeX'!l:fl), {·~u-.e 
I~; \'~lt să .fi~ clalsifi~t 'cu ori'Ce ,preţ .în iprimul 

~ In 00 PrIveşte l"eZlsten.ţ8. la 'dans. Int.r'aJdevăr 
. s'a învwrt.it fără întreru-pere timp 'de 112 or'C. 

:re': ACllIm, mândru de .biruinţa \Sa, Be odih'ncşt.e 
ce- : J.auri în Mropuarea 'să fie, 1a ,rânil'l1'1 .său, ,Î.U
pe ~~3nt. Intr'adevwt' reoor,dul'Îlle su'nt făcute 'pe>ll

de :u a fi îl} urecu te. 
t~r[ ~---- ---------------... _--
An- _ Toti aceifl, cari fiU· priU/fii zillrll7 .. Solirlrt-

'frdea" 'fn lu,l1ilr, NOOIllVl'ie şi DecrmlPI·ip 1[122, 
)sul Iml/fI/,ie 1.92.'1.. dar pâ.nă azi au îl!fâl'zi(d fi .'tolpi 
r~a 'onamenblJl cu,venlt, fltrnt rugati să urII ite ('(H 
,nle ill curând fn.lYI abonnmentului cu ('.(11'['. Slud Î.n 
Ju· '\lfflltă. 
19~' . r~()t(jrl(]tă nducem la cunoştinţa a~e1()I'a ('11I'i (!II 

ale ,Ii'lt ttwi"),fl? allOna.mentul că vor pl"Îmi zi«A 
atev,i' S l' 1 . f f ,. t . . l l' ,', .• ,<.:O,1«(U·/ a ea pe~mlrU aClItflf. fiil'ă plrtll/ 
ale "~/'. ţ • • t t l ' t 

I '1'''',/'/ 171 re. f/;l.:/f t'eclle ŞI axa n-ol/â de 01>0-

.liilent. 

,.SOUD ARITA Ţf:A" 

------------------
INFOR l\'tATIUN 1. , 
~ Distinsul ziarist N. DaşcO'vki, doctor în 

drept, în urma concursului depus la Uni\loCrsita
lea din Iaşi, pentru ocuparea catDdrei de drept 
[lublic fnternationa'l,a fost recomandat în unan:
mi-tatea membrilor comiSiei, Ca profesor al ace
lei catcdre, 

* 
- Săptămâna aceasta va încO,P'C să aP~ră 

la C~uj, săptămâ~l;al, "Gazeta POPorului" su,b con
ducerea cUlloscututiui soriioor Sep,timju Popa. 

• 
]n comUna Crmone, districtul Royen':ttn 

(Italia) tr~lcs.c cei ;mai b{ttrâni soti ai Tc~atului 
ita!ian: J)cmcnj\:o Trii, năşcut în Cimfme în anul 
1823 şi. Elisabeta Trif născută în 1835. S'au căs~i
tarit În 1850. TriÎ a fost timp de 40 ani primar al 

.::-omunei. 

'" 
- Tili Iridon, Apoldul de sus şi Traian Or{t

uean, Arad, log-odiO. ., 
- Ministerul de finante a trimis un ordin 

telegrafic vamilOr din tară cu privire la Încasa
rea taxelor vamale di'l1' export. Acest ordin sunil 
astfel: 

Pcntm exportuli nicut În .uărilc cu valută 

forte, taxele vamale Ser vor: ţjcrccpe numai ÎIl 

n!uf[t forh~ în tara unde se exportă sau numai în 
fran,e i francezi, oricare ar fi d·cstinatia mărrii. 

In ce priveşte exportul făcut în ţ,hile cu va· 
Iuti! slabit taxele vamale se vor încasa Humai 
în lire stcrlinoC, dolari sau franci francezi. 

• 
Articolaşul "Din teatru - dnematograf", 

din numărul nostru de ieri, a stârnit o vie discu
tie între românii din Arad. 

Majoritatea oamenilor cl1cari am avut pri~ 
l,.~jul să ·~tămdc vorbă e, hotărît, împotriv'a 
sclJf,mbăf1ei tCa\tn~ltli orăş.mesc in cinematouaf, 
atât din motive estetice cât şi din motive gospO~ 
dilreşti $i higienice. 

Araniamentul teatmluj orăşenesc reprezintă, 

o aVt:re care trebue, pe cât e posibil, crutată, iar 
nu dată vra-dă publicului de <::inematog:raf. 

Credem că on, Consiliu Comunal va rev,cnl 
asupra hoWrîrii luate şi va împiedeca să se dea 
"It rost teatrului orăşenesc decât cel care trebu~ 
să-I aibă . 

'" 
- VitrineUei fjhrădei "Concordi.a" şi "Die

zana" - în ve-derea .$Osj,rii la Ara'd a fruntasilor 
scrisuluj f{lmânesc -, şj'-all împodobit vitrinele 
cu o.periJ,e autorilor anunţati. 

• 
- Fajmosltl actor de cinematograf Max 

Linder de vr'u câteva zile lj'pseşte din locuinţa-i 
din Paris. 

Se spune că ar fi dispr~rut cu o fată de 1-7 
ani, fiica unuia din cei mai cunoscuti magi.strati 
ai Parisuluj. 

'" 
- Din partea Direct'ICi Regionale CFR. lo~ 

cale s'a intervenit la Bucureşti pe lângă Direc:tia 
Generală CfR. C<f ~1. se ·permită ataşarea unui 
vagon sal! două de clasa 1 şi II-a la trenurile 13 
şi 14, Cu această ocazie s'a.r putea ajunge la o 
pOSibilitate de căilfttoire mai comodă pe distanta 
Arad-Bucureşti. 

'" 
- In marea revistrt italiană "Gerarchia" 

(No. 4 pe Aprjlie) a apărut un intenesant articol: 
,.La nUO\'a Runrani.a" semnat ode Lorenzo Gigli. 

'" 
- Zîarel'estrăine anuntii că Federatia in

ternatională a foştilor luptători îşi va ţinea al 
dojle:a congres la Brux-ela din 1 până în 10 Sep
Icmvrîe c. 

Pag 3_1>'> 
-----------------------------.---

-- Printr'o Il'lt:1rÎre a ,primului ministru d. 
Benito Mussr;!illi În Italia a fost snprimat mini
sterul muncii. 

* 
(\lt·t.ca ,le t'{l-".aţie a ('OllJfj'l"lll'at fK'ntinta, 

prin Cf1re ~tern L11p6t, 0oIll'pli.ee l,a atai(~tbl boul
,dite.<.(· .ch>la frnţii KornÎ!'o. a fo."t >l'OIH:h.mlwt b 
;3 ani [nun ..... ,",. silnieă. 

* 
- .. Cu,rlea .. le ,apel a r<xlu·s dela 6 ani ba. 3,allli 

IHl1'llC'ă f\i In i{'ii, pedeap:.:.a la '("are 'a f05t {iOIH1'lllU

Ilat JoC tlllih,mlllilla Arad 1C1dapÎ\(.hton:J1 Lei t"'Il vi 
Ak·xaudrll. f(J..<;t. flliTwtimlall' la I("a.~a ~('hellk ~i (~o • 

'" 
- Tl'i,lHlllalnl Araod.a 0')JNlamnatcri la 1 ~Hl 

l'('.('IIlZillllO pc inDj\'id1l1 Popa 10<111 rli'll lIerteai'ell 
jnd. 11 tllll'do.al'a, {'.arc rÎÎlli,;e g'1'::\' ('\1 U1l euti t'- pe 

Elena ;\nd'l'ci d,in Sulişte (jll:d. Hllnedo.a:l'u). eu 
{·;ll'.e era fidantat. 

'" 
- [eri a fo5t i11terogati de judlocătorul de 

instru2tie d. dr. Sommer, a'sa5inul Petru Aram:i 
(;:u~ În 16 Aprjliea ~mpuşcat prin fereastră pc 
lovu Coste3, primarul comunei ·Şol'muş-Buceav3. 
Asasin 111 a bg~lduit, contrar depozitîi!or sale de 
mai nainte, că el l-ar fi pU$Cat pe primarul IOVll 

Costca. 

'" 
- Redactarea actubi de acuzatie contra ti

~anl!or Novac Tcodor, Buliga Gh-corghe ş.j No~ 

vac La-zar, cari în luna Februarie au omorit pc 
Mint::\. Al,'~xa din Moroua, pentru a~l jefui de cei 
.300 lei, ce-i avea victima la ,sine . 

I ~ 

- Ieri s'a deshtitut la tribunalul Arad cauza 
ÎostuluÎ perceptnr din Şir ia, Ioan Schiff, acuzat 
cu delapidare. Terminarea desbaterei a fost însă 
amânab pentru Luni, când vor fi ascultati ca ex
perti flmctiollarii ai Administratiei financiare 
Arad. 

'" 
·--lIi::: Marinco\'ici, smcl.o .. l11ut a fost condam

nat la 6 s~ţptrlm,ll1i de zile Închisoare preventiva, 
pentru că a fmat un lanţ de aur dela un comer
ciant. 

! .... 
Individul Lucaci Steian a fost condamnat 

eri la 1111 an ş'i jumătate re\"Juzittne ~pentl'u fnI'
tul unor frâne in v3loa!re de 1000 lei, 

*: 
- Comisiullca de import Soi ~xport care lu

crcaZ{l pe lân!?;;l ministerul industriei şi comertu
lui în ultima şedinţă, a aviz.at ~aprohihirea ex~ 
PortUlui pentru lemnul de nuc Şi iir.asin· 

In acest scop se Va Întocmi un jurnaJ. al con~ 
sili u-l ui de miniştri. , 

- Thliluin('t'a Id·imineat-a la or-ele 11 va ave~t 

l()c de::.<.~hi{lE\'rea &Olt'rnnă ·a ,pavÎllollulllÎ 'plutitor 
"Pri !lrC'i JX'le Carol" eOll<stl"tl~t pe :M ure\Ş în rupro
pierea P{lht.I1.lni (~llltura1. :de 'Clubul "T{)1d~" şi 
an.t<repr<'llorul c.urwlor cu .barcă de motor, Zeiler. 

Vor lua parte la festivit.ate rerpre..zentantiitu

turor autoritătilOl·. 
AvâJl.cht..-&e lÎn yedore 'locul redua ele ca.re eli·,,

~mne pavilonllJ, Întrlllrca pe l:el'!ll'3. rpavilonuhlli c 
peI"m:îIF.ă nll1mai Jnvitati'lor speciali. 

Vor HYQa Ctr~d.e răsbit a 8(l('·i~tiiti,lor n:mt i 10 
';'ti ('If'> ba rea de motor. 

Cetiti • 
SI • 

răspândiţi ziarul 

"SOLIDARITA TEA" 
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Căile Ferate Arad-Podgoria. 
- Mersul trenurilor. -

P1Pfuri: 
la orele 4'50 6'35 1 î '30 14'30 18 

Sosiri: 
654 S'12 13'34 16'30 2002 

Trenurile culese cu tifre grase sunt a<::qcleraie. 

Bursa. 
ZORICtI, 3 Mai. - De~chidcl ea: Gerlin 160, 

Amsterdam 217.25, New-York 554, Londra 2560.'=;O 
Paris .1675, Milano 2707.50, Pra~a HAi.50, Buda
pest.a 1050, Belgrad 572.50, Viena 'id. 
BUCUREŞTI, J Mai. - Inchiderea . ..:.. Devize: 

Paris 1412, Berlin 69, Londra 9;5, Ncv,'-York 2111, 
Italia 1020, Elvetia 3810, Viena an. Praga 629, 
Budapesta 4. - Vali.lte: Na,po!.eon 800, mărci 9:), 

Jeva 150, lire turceşti 140, funti englezi 9-3Q, fr. 
francezi HHJ, fraHCi e1veţlc::i ., }j:l, li re ! 11 I J, 
drachme 250, din ... n (; 1 'i, dolari 211, mărci polen,:; 
50, coroane ungare J,)'), soco! 615. 

RI'f!ndor /'c8j10)1.~abi{: L.1l T R B};TJ r ITCA. 

CCIlZlll'(d ... rIr. pn!)F'. 
-----------

H ~ *H"'JILIi4~;~'; 

INS~RTIUNI 
\ 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

"SOLIDARITATEA" 
ARAD, STR. ROMÂN ULUI t/~. 

:'1 

........................... 

Caut o camuă mobititată la o familie 
romi la, A ~e anunţa ta Admln'str:-1ţia z~
srului, 

O rugare!' 

~ 
Rugăm pe Oaor. 
€.etitori, ca în 
toate ocaziile de 
cumpărări să se 
refere la anun- -turile publica-
te şi citite în 

~ 
.. 

"SOLIDA RiT AlEA". 

an n ,'giOt" •• 

J 
u--

"SO L In AR IT A TEA" 

HPLUGARUL" însotire economică de păstrare si 

ViJ:eri 4 Mai 1923. .. nt 
1-

credit in DTlAUT . 
. ~SO 

CONVOCARE. 
Membrii însoţirei economică de p!strare şi credit "PLUGARUL" în senzul §. 19 din statut' :UI 

sunt invitaţi la e JUI 

I a V-a adunare generala ordinară 3 

care se va ţinea în Drauţ la 13 Maiu 1923 la orele 2 d. a. in localul in ~otirii. ,oal 

ORDINEA DE ZI: P 

1. Deschiderea adunărJi. - 2. Numirea u~u notar, doi verificatori şi doi scrutin~ ELI 
tmi. - 3. Raportul direcţiuniei şi 8 comitetulliÎ de supraveghere, stabilirea bilanţului Pf-
anul 1922 ŞI darea absoJutorului. - 4. Distribuirea profitului net. - 5. Alegerea comiietUlI-
de supraveghere. - Alegerea unui membru în d1rectiune. DIR~TIUNEA. 

ACTIV'" BtLANŢ PE ANUL 1922. PoiS1VA 

Cassa .___ ____ ____ __ ____ "- _____ _ 71507 
4681331 

500-
56550 

Capital ____ ._ ____ ____ ____ ____ __ 9Wtl 
Mărfuri ______ .___ ____ _ ___ • ______ _ fond general de reservă _ __ ____ _ 859~: .: [J 
Efecte ____ ____ ____ ____ . __________ _ Fond special de reservă. ________ -___ 5221,~ ,,1;; 
Mobilier __ __ .. _.__ ____ ____ _ _____ ._ Fond de :tidire ______________ -___ Ui5 

-
SPESB 

I ---1--.-~ I 48i:JY389 -I-,--!-

Depozite ____ .. __ __ ____ ____ ____ 2z;j,lr,ro 
Dividend1!. neridicată _- --- ---- ---- 26~1 nt 
Depuneri ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 8bJ,. 
~t net. _____________ . ___ - _.-_--+-_:_ ~ .. m 

I 4859:3.;\5; 
-I-i--:nt 

CONTUL PROFIT şi PERDERE la 31 DEC. 1922. 

Spese administrative __ ____ ____ ___ 146490' Câştig. Ia mărfuri ___________ o ___ _ 

Salare ___ _ ___ . ____________ .__ ____ 8BeO -
Impoziturl ____ ____ _ __ . ________ .___ 296266 
Intereşe după depuneri . ___ .. __ ____ 216 -
Profit net. ________ • ___ .. __ ____ ____ 1221:109 

- -1-25657 ar; ---- -,-,---.-
Drauţ, la 31 Decemvr:e 1922. 

DIRECŢIUNEA: 
Gheorghe Popa, m p. Gheorghe Balta~ m. p~ Sentie Sirb, m. p, 

director executiv. Onuţ Sirb, m p. Moisă Peles, m. p. 
Subsemnatul Consiliu de control am revidiat contutile presente: :tBilant« şi ,P 

Perderec le-am confrontat cu cărţile principale şi auxiliare şi le-am aflat În consonanţă şi 
ordine, 

CONZ1LlUL DE CONTROL: 
Gheorghe ButarJu, m. p, 

preşedinte .• 
Oool NegârIa, m. p .. 
Ioan Cristea, m. p. 

Vente Oligor, m. p. I 

Gheorghe Olariu, m. p, 
aR • 

I Celiti şi 
răspândili 
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"VICTORIA" 
INsrrITUT DE CREDIT SI ECONOJ,.·LA--" ~",r , 
CENTRALA: ARAD· (ROJIANIA. 

SUCURSALE: IN CIiIŞINEU. SIRIA, BOROSINEC
d 

ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMANIA 

IN CASELE PR O PR Il. 

Capital sociefar şi fonduri proprii: 20.000.000 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, 
care o parte considerabnăsunt depuneri american 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

Executa "tot felul de operatiuni de bancă 
Acordă: Imprumuturi cambiale. 

" hi potecare. 
" de lombard (pe gaj de ef 

Financiază intreprinderi industriale, comerciale 
agricole. 

Cumpară si vinde monede străine (Dollari. 1\1 
Lire, franci şi alte valute). . 

Primeşte depuneri .spre fructificare pe libele Şl 
cont curent 

Primeşte bani din America ca depuneri. ori pe 
inmanuare partidelor in Ţară. 

Efeptueşte comisiuni primite din America în 
cerlle emigrantilor. 

Are legătură de cont curent cu toate băncile 
Tară şi străinatate. 

:~----------------------------------------, ••••••••••••••••••••••••••••••• a.D ••• zB •••••••• • 
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