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Importanţa presei naţionale. 
Esic 11 (>\'oio, ll1ui CII SealllH. III .\rdeal. 

i dl' Il li n's C. flaţimwlCl, pntPrnidl ~i indc·pc·w 
. lh,ntil. . 

II.: ,.r Il t ~lI'inla A :-;ufl ('.1 elot" şi CUll s(~li(l<1rPil ~Ull: 
1 ,111lJtC'l 1"01 1 lalH':;;tl tn'!>uC'şt.t' sa so Iaca ZI 

II zi. şi JlllllWi pn'sa pOlite S(l piltt'lllldă ÎI! 

ddhll('irno;l 111<1:;'30101". aiC',i, 'unde se rÎoc
:I'S(, difC'J'itp]o inlC'J'e:-;0 socialp şi puliticl'. 

XUlll<li 'prin IUlIliuarl'<L (,O!lŞtiilltl~j 1 irl

'iuna 1(' se l)oato <ll'nlîo'C' la Închel.!lll'pa 1111l1i ,,.., , 

"11f1P!' "'ompad l'oll1il.nr':-,;{'. (',In' :-';(1 c:rPllS{';' 

,i sit Î1liî 11l1,~e bllrlIÎ('lWI" ('l'esf'ld l' la \'(lin 
Jt;'llllpl(ll'(,i po solul Ilahtl. 

[]'('c1ellta 1I1a.ghi(\]'ă n'a J'l!1l1Il1ţ,lt !tI ,1S
,liraJ,iilc' (li, dll:;;lll<1nii Sl'culal'i p[IlHlt,S(' la 
IIIt,!l'C' :;;iîlltlJ'eţiTl pl' pttlll[lniul :\I'(lpillului 

;J')llli'IlH''';~ ()illll)()]'t<tllti'i 1)1'(''<1 ~i () pl'li])<l

.;dlî(Hî hine hrllllitll din hironri!(' (hl !aHIH!:l
)i:SU\, {'U (',11'(' Y)'<'(J S(l tllai illliug,fl a";('(l yi

'llril(' IIIll'i lI\i!lO\rit~iţi illl'illw şi lnş(·latu de 
"1',1 ('II J'l, 

[\:>llh'll [l (,Illlt i'n b<1 L1Jl sa. şi lW'llll'\1 ;1 

l'i'lllgr- oric(' Î1H'C'I'C'UI'(' elI' pl'O[lngandi\ IH'I'-

-,i,nl ~i Yi'rl,~lIl,IŞ(l inl "1'('-:(,101' 1'illlltÎnl':o;t i (',.;1(' 
"I('I'(>"al' Sil S(" spl'ijillPilsdi d{' I'fllrp toi' ('v 

l rOlll[\l10~C o [ld:lllll~~' de (,llltlll'~ n~tiOlwlil. 
"1' ('[1]'(, :--;1 altiI ]'('1\1(\11 h('bll(~Şt(' ..;a () ClIl-

i\'(, ('l! Ilrii'l' s:j(·I'ifieill. ]l011trll ,1 s('ţiJle' 
p~lins~1 ;11'('<1 fla('·;;'rtl (',11'(> ,1 sn::;ţ illllt de·'';l
:nr.!·111 YC';lcnrilor 1ll,1l'(';1 ~i ;lilel \;ll';lhl ('I'n-

,'ii!lUi rOlllUnO,li)l'iî. 

.11 iri' l'a 11 illlllic~I'II. 

~1ănăstirea dela Radna. ~. 
Sltua!ă la Întrarea dcfiku)ui ce Mureşul şi-l 

',:-oisc printre Illuntii Îltlpaduriti şi gflllditori ca 
i')te h;Hr~lni g,Îrboviti d~ prea 1t111~le taine ale 

:"1'01' părtaşi au fost în lU1lgUl şir al vremurilor, 
PC un platou dominant al văii largi ce se dcs

!,'Iidc Înspre ora'şul 11ostru, se ridica massjvă, 
.IJă şi în aZllru! senin sc:jldată În soare. Ind din 

" ;~parte îti atril2:I'~a atcntil1l1ea. q"u.::i1e str;iluci
i Ilre, Înfj])l~e in vârful turlclor Înalte, îţi mâJ1j!;;t

i ; ~u privirea okrj.ndu-ti un simbol Imjestos al 
:eUintci ce omUl o poartă În ~ine Şi o ocroteşte 

~; I~'icaşllri allume in,igheba\!:, 

N'a fo~t al nostru acest monumcnt si al.]{l1)()

I ICa oameni de alttl limM dccflt 'a noas::i~r~l. Totusi 
, t doare disparitia !tii si oarcwm ne pleacă mc

Ilativi, şi mai vnind să w)dcm odată hiserica. 
fiindd1 or:.culll cra~l'cL în mijlOCUl nostru şi 

nIt! dintre ai l10stri au şi CUlloscut-o. III anii 

;lI~i În llrl1l':L am zhrit Il\! ade~cori multimile de. 
meni. ce \'cneau În cămaşa lor albă şi purtând 

,ii12j, -~- i)c lungi sosele ŞCrJHlitoa!1t' cu colhul 
.:!l!i si în s(nre!e ce dOl!:orca. Din departe, din 

'tUllele Cl1 case miirlll1tc şi oameni n~idl.Îiti. din 
• iHltq Caras-Scvcr!nuhlj Si de .pc văile f,~mecă

are, pline <le poezie ale Murcşului, Str;În!'3i în
'r1J:qt,i in a,c-clas drum spre crt:,dinţa mfintuitoare 

pc 1lrma ]lF1j1orelnr ~c();)<;c din hiet·· 

ARAD, Sâmbătă 12 Mai 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 

Corpurile, legiUitoare. 
BI'CI~nE~TI. 11 .\lai. I.n (llIl'''lll:;Kdill,ţei !lI' I 

pl'i il ;';PlJatlllul. (1. "Pl1alul' Bia,lIll. JrIJ{'IÎIl,rJ ~II"J':('-
f' nl Illl i lWI' il:1 ti lKII'. ,<1 "IL[ 1\1" (' l'i,t i ('pi i Il t rol' alt',' h', a t i
llt~1 i lIea T1 ih'ri \,('101' În 1 rppr i Il.dori nngn:\,oţ\tj I rli n 
A ",de'al. l;lI'pii piil't'l'i'1I ,)balt'. mul,ti indivizi cari 
a~l ·fost. expll.1."ati. l'\'a11 r0intol", ·în tară şi a~'nll1 
'~nllt 311p:ajati la Î,nt'!'eprim]('rile (,Oflll·~"'l'('i~il(· "ii i'n
rllll~tJ'i!:tl!' 'lll11ghinre. - AlIIi,nteş·te 'faptul. {,ii g',l
zHa ;rodf'ntă I'!' UP,Il'C la Cluj .. Kelf'tÎ l-j,";l!!'·. 
(\"If' '::'1l!]I\'PlltÎo!1ll1.tii ~lc ·l'i'îtr(\ fahl'l':la -rlC' IpÎ(']e Ilpll-
11('1' din Cll1j. - n, PlIlJgI'al.ti il. Îm-,i~t'alt a .. 'mpra 
::i,tlliltiei ;:ll:rdl11i"ihile )'C C'XiMii la alrlllli'lli,,,tr.:qi:l 
IM,~t('lor. 

("IIlINa, - 1111p'1I1ai 'Illnlte intC'l')ipliil'i fiii'ii 
illl!l\J)'t'lnţiija l'Il\·r\ld,nl (1. 1.:.)) ),filtala:dH'. ('ani 
;1.,1,1)(,(, În ,di~(·n,\.ic 11l11(~"te('llJ rle :noîng:iiKln,:t .11 ,u'
mah,j în" il<h\a pol itil':; ,<1 tii I'i i, - \;\('l';ll~ 1 il ,."i tn.)
iÎe ('~If' ·jllitnl('.\,al.jLl. ~Pl1Jll' orat(!l'1l1 

nI', T.l1pll ('(,I'C "ii i-"e J111<' 1:Hrlic-]pozi(·if' 
n.:·jc'l(· l'(,fl'l'ito~re 1:1 'illj"I'('lll'ilp ~i jn,;-nlkk ('I' în 
1'1l1~"1l1 lJnH'i tr'f'~'l1l('. i-,;'an llirl 11 i<, 

H:'î"'PllllZ:lllI(l (11 mini~t1'\1 8:1>".-'11. IIh'I·.lnril .I'ă 
P011t1'11 1111 1l1(J!IIPllt !lll .:ll'(' :wtplp 1:1 ÎlIdnlllâlJ:l.-
n1 pJ'('~('~lj'nt(' fix('ază!lp-h:lt,'!T';l :wC'"tnj (',az P:'11-
tril zill;! IIp '~:lll1hiîtii, -- ,1)1 LUI'P><I'1l PX'1lJ1'lle "j
tllai,:a il1,~tl'll"tillnii 'pllh1il'''' rli'll ·H:l'::1l'ahj:l. ~ T'l 
"iil't:i'lI,Înn din lll'lllă 1;) f'l('\,1 nn f.r('J··\It :\'1,,-t.I'\l1. 
~ TII .\ 11g'h ['lrH'll ivllll"'p '! a 11'11 Il I.:;:t i 11 ("I < 'n Illf'l· ... ;. 
('il :1 (h"'p\lS fall'pl'P:I Illlpi .111('11 ('t:', - IPl'litl'll 11('

y"jlc- in\':'t:l!JI:'llllnlui ,lin Ib.;II·;I),i:l.g·ll'\'(·l"llll! a 
;l:'''I',I'.ll ,,;H!llll. ,elI' 1:! jmilj,:':llw ,1('1. 

Sancţiunile Francezilor în Ruhr. 
PAYIS, - Cunsiliul de război a eOlldal11 li a c 

pe fabrkalltll] KrUP!l la lfi ani Îîlchisoarc şi Il 

sut:1 mili()al1l'~ ll1~irdamelld;i. Ceilalti directori ali 
fost pcd('psiti cu !wck';)se ce variaz~1 Î1ltre zcce 
şi 20 ani indJjs()are şi intre '0 suta şi 1:10 l11i!iO:IIlC 
l11afc:i amcnd:!. 

fI,-'i ~i purtate în câlltcce primitive, dar tocllIai 
pClj!rlt accia omeneşti. fClrăcnlorit. mOllotll::lnc 
d:lf tocmai pentru asta -- din suflet, 

;"\u ,':1'aa natki noastrc, şi iotusi nc ·pare r;ÎI1. 
Prea mult era omencscill, în aceia cari an de an 
j}()\'neau ta drumuri mari. Ia drumurile cc duceau 
~prc i7vornl tămăduirii şi spre fccio:lra b:dttMlr,' 
dc minunL .. alinătoare de dureri. 

NUllfragiati ai vietii, SIJh'ClJlOgii unei lupte de 
cxistelltâ ~c i-a frflllt, învimii goanei de a ajunge, 
cari n'au d'\'sb:ltutpână la tinUi. şi totia:::cia că
r(lra nimic nu le-a mai rămas, decât cn\:dinta ce 
\'~şnicrid[c şi reculege pc cei Îngcnut1<:hiati. 
Cmdi. ftHă rOSII, şj rătbcitori s,~ Îngr[II11;lucau În
: pre C;1SaCU 'J)L'retii Înalţi cu ':~(lTIbitllri umede. şi 
- - .,:u sugestia naj\'{i de-a Prinde o fortă de "ian 
,'C:l dill urmă poate ee mai putcau smulge sufle
tului lor bolna\' ... ~ ei se j)lccau pâli'ă l·a pământ. 
111g;~'t1l1i12hiilld TI~ Icspcdea as.~lt';:t si ri~ltb. Ii! 
\';:Ja lor a lt1dlj)ut Prca mll]t~l tragedie omcncJ,
;';":;1, Şi credinta lor era cH)c1ită 1Jr:a mult pe mi
tnrÎ !cg-c!1(l1rc. q S~l nu te simti mişc,~t l1:;lndill' 

1 ". ci • du,te la drumul "':C-, laCcau an c an, 

])ar se mai l!:;,SCa acoh cC\'J bUl1 d~snrc ce 
11lilel'1 S~-l 11C amintim. era În Îll<işi atmosfera ..:c 
Îii..:rnjul"" \'iata il1til1~:t al accstuÎ .:t;ih de ])atri~:t
lla~,: j1(Jczil'.' si ]'eimal1lj..:ism P011ular. R~lln{lscsc 
":'';\''l dill C\'I~lYia l1Ial'\.' ce alLlehtă sl'c:p:lnt'a llI

'ne"~ in-rC:l r,"\. L~ll:ltiZ:1t:l ş: ÎnC'hinat,l f:o)]':1 re-

Nrul 30. 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inserţiunile se primesc 
la administraţie şi la 

Agonţii!e <18 publicitate 

Nationalizarea ?ocie1ătii miniere 
Urican din Valea jiului-. 

11Ifiilltalii 'lut \'api.tal ~llaghi,II' :;:i ... tim,1 "'lib 
('(JIlj 111-~'nJ'ea i 111 f'll i'a t il a Il i l"('(.ţ i uu i 1 111 i nf·lo l' din 
B nrbl'P~ t:l, Î~oe. li r i~' Il n '{.]' a c".'a JII,l i Il Il wrnl" ii ; n

tn'pl"jnckrc ,de ~]{'(\St fd. in tinutul POll'f)7nnilf'1', 
'av;"mrl Înt-illoo 1l1'O'IH'ic,tii·ti ~i .mi.n:e hoga!tc în ;t

t'i('w"tii regillll-e. ' 

TII llmra i'itll~lti(' ('e ,,'IL ('rf'alt 'J'rin Înt inrkrea 
plItprei ~t;ltllllli ]'()lllîm ;1"1l~)J'.a lWE\;;;,t"J' ·tinr\1t~, 

l)!'cZ('Il\:l ~flil'i('t.iltji )'n ol'g':llli7"1(ia pi H'l,IlO ~i '~Hl

Tin I1.Î 1111 Il IfUI1l'o( iona în tl"l1'n "'Pfl' i t ·(1e int<>ler:lll ta 
·al,,..,,ll1llii IWIl'trn tot (',(~ PlIa rO!lI~llK~-;l', .fol·m:l tWt

uellt O anomalie. 

Ali' Lfel ;;«,C'Î0tMlC'iI :rl.i~Ţ11I11iil,l~1 r1(' BOO Jfl111f"1io-
11;11'1 nhia 20 ,(}i.ntl'(l 'Oj f'l'an I'om:llli. ('n,ri -;:i ·,lfl11-
~ii alt În.('ilp11t llll'mai i('\l Igren În (~,J,(lr{'b a,rlmini
"tl';lti\,('. ale "of·if'tiltii. il':lI'f' e'Jntinna ,-il 11\1i.1'\':I

~l'ii ~,pirit.111 de 'il'C'rl(llltii Illl:1!!hi:nil ~i ~il'all;1 in
tr'\l1I lll<îd ji('ni!tor pe i'\lnet.jl'Jlarii l'(JIJn~lli, 

,\"(Iao"tă AtI:1l'tE'dc l11~niri la breat () situa.ţie 
i Il , .. 1 ('1'(1 h; Iii ~i :(1:1 \111 :1 \(,,'1 N1 i 11 ter(':,dor non ~Tl'f'. ~i 

('{'I'('urile (~m:(hw,ătoarl'. i'l'"jzwtP fiillld \:a\l \':17I1t 

!len)ite ;.:il 'lH'oP0(lezE' la o -rffirg'an Îzal'e a ;li'{j~tci 

i Il t (""P]' i'lHl f'l' ill (' mlll'f' ,i ~ 1\ por Hll1 t:1 1]>"Jl t l' Il 1'1'0-

g]'('" 111 ~t,n t nln i, 
Tn l1l'!lla :w"to'1a. '''\1nlplll il1f,tlilllati ,lin "111''';; 

<lllt"l'izil'tii, «'ii Pl'Plllill·{'.H ,~iJl'ic:iltji (le 1('unC' ~tnt, 
I'n"p(I;·ti\'nJ1:t(,;oll.l1i7,:lI'P<1 (·i, (',"1(' 1wliil'Îtiî 'il ÎH 

('11I":IIHl 'tlX"<'('rpa ,"-lwjrti'qii în 'InânÎ l'ol11:'I!l(,~ti \kt 

I!C\"'lli.nll faip:t ,implinit. 

"\('e"t ]1r\)('(lt - .',laI\'ă Îll'tr'adt'\';ll' ,.cI' i\',i ]',,'tliZ:l 

\':1 ('iI:n"titllj 'Hin p".~ îll>:('I1JIl,ll Hwut 11\:11111(' :-;'1"ro. 

111'11";1.1 i ila.l'C1:1 n"nAn'[ (I('Ol1o,mj·eă. R l' • 

• 
Zcn'l', Celui tIe Sus, aşa cum 1:1 llU~G llJai ~aSC-
~te nici in suflc:l1! nostn,l, nici În crcdillta l1o:1strii. 
:\.:est colţ ÎntiÎrziat dcla cvolutii!. ycrtig-inflas;\ a 
stiintci, pilstra un crâmpei din viata mcdicyal<l, !'i:caltc-

rat~, :-i1l;:cră şi Într'at{'rtea privinte dusmană vre
mii l1oastn'~. O În..:hid.:,au Într'{'Ul';C!e chiliu1c!c îll
~!lste, o ascundeau În ulli;here umbroase. !'>ub ar-

calle boltik --- zidurile. ~ Şi în ochii lOr sfiosi. 
Pt.: fa ta lor rasă. o Ipurta II clllugării, cu haina as
Pl'~t de culoarea 'C~lr;l1nidcj,pril1şi la mijloc C11 in
cill~~atl)arca de sJoar{l simpliI. Jar În pasii lor .:a
dentat, <cu îl1c~t1ttimit1tea de lel11l1, rtîsllllJ l1n eCOU 

slridcn' al altor vrcmqri. de mult plecatc si din 
sl'flctlll 11()~trll si din exteriorul atât dc p.;:,,<!rit 

a 1 \';I~ti i 1l1od''',rne, 
De aceia a~ll simtit şi Iloi. oarecum Cll 'leest 

llrileJ 1Ini mult dc.C<Ît CC:lCC simtim dcobicei la În
Umplarea unl1i fapt divers, -- Un loc ue mân
p:;\ere pCI1!'ru multi ai noştri, rcfll~il! pentrn o~~

mcnii Î!u~cnllnc1Jiati de via \il. si un întftrz;~t şi 
de multe '1lo\'cstitor crrlll1pd de \'iairi meJic\"al~i, 

a pcrit acolo, r\'~nlOlllil în\'~tltlil1u CII hr:1k de foc 
tC::l1Pi:l] trllfnş si .:lildirea în rorm:\ de caSar1l1tl a 
111~lnastil'ij, a dl1~ ce\'n din vÎata O!l1\.:I1C:',S":;I, ln 
pr::hll':>irc:t sg:~m{)toaS[l a c1i:-;lrl1Q;crii în dan:;:]] I~C-

1'1'11 :il î1aclj'jlnr, ,'a lnH!Orn;,lnt:l o prea fr~m'C}a
"~l ,,;I:ll1o:Ij'a :1 suîlctul!ti Ulllan. 

PrCl frUlllll;l:,,<,i ,-- ca sa Il~l"i sillltlm disn:'rl-
ti.1, TmfPltT Y;;!'\, 

PVeţul un.ui e:xe:n:,.plal.:~ .. Leu. 50 bani. 

F , 



p,,,' 2. 

Dela Palatul de Justitie. 
]>('1'80/1(11('. - DI procuror Fikkcl', a luat îa 

pl';.mi1'(' 't'uzlnl1 'dK' azi ofi<eTinl ICllni Ipl'Lmpl'tx'\ll'Ol' 
Alex;ilHlru :\loeules(':tl, t',ftr8-- preeuqn ,am anU11· 
tat '°1cj'l -- a ffll'<t Înaintat Î'n postul 't1c' procurot'· 
ţelle;';l) pe langă Cuntea ·de a·pel ·din 'fillnişoara. 

Ţ'iliwll'-(/ gen('mlă (l. fll'ocaţilol' printr'o tdc
graall:l primitA a2)Î li:l hl1l'o111 1 ()Ca 1, allulllţă tine· 
rea adunarii generale la Bllcur~ti pc ziua dc 27 
1Lai 01'(>1(' 10. 

.l.'<fl"i 1/17 t III 'din 'Fiî.,o'! i<l. - To.d<lr .Coltfşi ~\n
toniu 0pl'oa, mmbii 'lmll\l~it()l'!, ~l{)!nieiliati 11l 
.oomllJ1,} Yă',:.oaia. erau: de IlHIai mn:ltă vrO[11(' în 
duşmănie di'Il eauză ca A'.utoniu Oprea ('u ,prile. 
jul nnor ('orturi, lo\'i;;:.o pc tatăl celui dinfâ:i.·
[n s('ara ·ele 23 T,anua<ric 111. ('. 'amftndoi se ~woan 
Înt,r'o <:.or,i'E'tated<, chef1ii în ·crtlJ~!lla din 1(';;mrnnă 
~i ('\1 a.N'.ap.tă ooazie >;'fm certat ,rli n 1lOn. A l{'OOl i
za,r şi atflţat în urma certei. Todor CoIf se ho, 

... V' 1 tV.l v V" v vII ' ',llrn.~e re a.s :hll,ata sa 18pl'a\'{'a~'l('a ICl1 ruryor»a.rn; 
'~ăl1. nrept. lll'ma l'e~ ~'a {las nl('a,,, ii , lnflm~i. f:OC.l1l'E'<l 

'''11 d,\n~1l1 ~ii·a {'.~it 'îu {~aleÎnt,r·;uIl1('.()1t ,rll(l stl'a,dă. 
c1n~manulni sau. Dnl)ă nn s('urt ~himbdl(l cn· 
"'inte a Ul)lÎ('iat apoi l('ât('y"a loylt.uri do '~l'i('11ire. lui 
AJ1Itu!iju Oprea. <'a,re f\eii1id,at jn ,-;;:rnJ.!:(I -C:IZU la 
pii!l1;înt rămânîmrl mort pe loc. 

In 11rm:irl'Î,rnimalnl "a fo~t ·a'l·e,;tat ~i în'lint;;1t 
pn1"1'hNnlnidin Al'filrl. ('a,!'p. îl mentinoîn prcven· 
tie. ln,..rrlt<,ţja fiinrl tcrrninat:i. el'jm!l1,allll nI" 
men:!ă ~ă fie jnrloeM 'In z'ina irIt' :24 :,rai. dp e~l' 
,tr(> ~c('1ia pel1'ală il Trihlln<llnlni dinlDcalit;ak. 

('(,iIli.~ia de 'nl'lJifm;. - J\[nowitnrii iIf'h rzÎ· 
~lde ('(mwn<llo ~i Citii0 f(']'ate Al'nirl-Pnr1Q.Y'l'!l. 
;kl.'ktrimdu.;:.e 11~·ml11t1l m iti ('11 .!'a la ri i le 'C'c' pJ"i
rrnO<1l1. ,';1z111 'a fo!'-t :H111!'- 'îna.illil(·;l (>.omj"ici de nr
bi trai în,fiin t.ată în ha.za lBgii Trfrn~n' Ţ :1.~i, şi 
onre fll11rţioncazll pe lâm.ră Tl'ilwnall11(lilll 1,,", 
hl 111"111<1. tratati yD1ot'c.e 1:;',:111 nl,rrn;1t, ,,' [l :J;('<wr] a t. 
un i'pm IOB 20% a.snpra &alal'lHl11,i (li' hază ",i,<!l)jl i t 
în luna neermvrl<' a~1111 trOC'ut. 'pelllnl tnţi mall-
r,itnri i aC',('I,?,tor ,atdirl'B. . 

('ollflidul 111ln' patroni .si rhrJnrl'; - rupbna,l. 
In urma C\xpÎritrii "('r)nt.rn{'lt.ll.1ni(',)l('d~i'· e(' exi:<t,a 
1nt.1'c. patrtmii I'e.-t;llll'll'lltelnr şi 0hc1rH>ri. ['Il (J,e:l
zia )"(,înoil'ii urng-ajamentelor dwlncrlL a'11 ipu!" di. 
.feriic eOllfrlitin,ni 'cerÎlnn întrC'. altc.k: fie p'l1't,i· 
(>irpa r{'1t ];a venitul' i, lfie 11 rl:ar('~'l l!'wl:1!rÎ ilo1' eu 
100% şi apt 0)'(' do lucru. Pr<rpl'Îflfari i llatr,mi, 
n'au :}'rlmis partjeiipflrea prolX"ntuililă la ,:cmit. '::;-i 
("l'au ;ar1ieal.i a r,i:r]ii<>:l. ŢlIMile :cu 30%. X{\Înţ,el.C',L:·'" 
ri1(1 nepntâJllJCl fi traw;.at.o pe calc pawri{'u. ';::'a n· 
~\tt a1pel la cO'mi>til1 de arbitr.aj, Ol1re a hra.t în 
oet'~tare oe3Znl. în Ş('dinta ;sa ne 'u"tă7:i. ;ti.11niă 
s11h pl"€~.dint.i.a dlni' consilier Ioo.n IIol'\'at.h. 

Confomn hotă l'îrii rpr<m nnt.'lte ~le acca~tfî 1)0' 

miF1e cont.rad.ul colectiv expirat lia 18 Aprilie a. 
(',. se prelU'u.geşt.c pfl un termen tie.un an, ('·u 
11'rmătoarcleC011ditil1ni: . 

Chelnerii nu ,01' pnrt.jcipa 10. nmitnrj, \în"ă 
li.se rj,d.ică ,<>,alal'ul 1(',11 50%. Se fl.Ţlrohă ziua de 
lucru in apt ore, ore1e făcute în ,pll1s pllî.tln.dn.~c 
în mod sl1Ipliment,ar. 

. Zi de desbafprl'. Mâine ul'm('ază 'Sa ;;l(l j 11-
di:o,{'.e la Tribunal mai ml1Jt.e cauze d\() :>Ipeculă ~i 
ilJe ~ntmvemtiun(' ~amitlne .. 
• • r pa '#I$a .,. ..'. 
Dela Casa Cercuală 

a ASigurărilor Sociale. 

.. 

,.sOLID ARlTATEA" 

lin fun.:;tionar destOinIC şi cu ~ragcre de inimJ. 
pentru slujbaşii cc·j sunt încredintati, nu are po
sibilitatea şi calitatea d,~ a iuterveni în mod c
fl;CtiV. 

Datoria or~anelor de conducere din centnl 
~l r fi însă să nu neglijeze interesele nici a inst~tu
tiHllii care este de manc im!)ortantă, nici a oame
nilor cari sunt de\'otati. şi Buni slu.jbaşi. 

• '... .1If'ltI' 
eu .. oao ..... , ...... 

Telegrame. 
B(TC'FREŞTT.ll I).fai "A,c1oYfÎ'rul" oeu(pân.· 

1(111-"(' en ~itn3ţ.i'1 I(ljn Greeia, se iopr(1şt:c la eon· 
eluzia, d'Î eH l(>.,.,tc i lIJ(':lJmdl:lă (pCJ1 tnt f,ulli,lia re· 
Q1llHL - :ComÎltet.nl rm·ol\llt.ionar est.e ,în cont.inuu 
.~.onfliet ('.\1 H.eJ.!:Ple. - }[hlisl.l'ul ,u()mitniei la 
A tana {rue(l toate siorţă.rile spre fi trumeliora ·~l· 
!t.naţia. 

.1 -er' n 'E IMitat! 

Luceafărul. 
l Jl1lC'U;llf.1r, -stO<l divină. 
('{' llO:qH l'a .s t dihwffŞti, 
St('a, - ('fld~li f>perHn te 
~i 'n"c!Sel('~~t.i sufletele, 
('are 'în Întunerecul 'tH)ptii 
Te m·IlIUr('!.~. 
111 lwptile sublime ,de ':Jbi ... 

Mai "tai, nu di~păt'(1a 
Stea f,rumoasa şi 'îlWfll1 IULt.oan.l 
Pl'cn~sti to.area zi}C'i de mfll1o ... 

.. dev 
tatii 
,aşa 

'nel 
• , ~ ~ra: 

, ,de -
, Clu 
Illal 

'I'n. ln.minătoarea C'arlirilor ('eli)!" 'pl'ibt,gi 
C'e-'şi ş{llltesc ferhinte cnvinted~ a.mor 
Pe eliTarea î'ng-ttstă stl'eeul'a.tă printre flori, 
Tnekşt.aţ.i, - lînl\l'ăţ,oşa-ti. - I , icn' 

'a o 
Ba~ 
a C 

Gn>;timdi'-nh l'a.zdo ta.1e kl('l'imi ~i huze moi. 

I O. <GRITTA. 
L\ OSA N?\K - VOl'{\w;:;l,i, plenipot.ent,iatul rlJ!~, a ft,,,t ai:,<,l"ina:t. Cr,imN1 a avut loc la hotel\ll ......... ".·111' ......... 111.'l1li' ........... • ... ,-.\\11.-..... ' .... IIIII" .. uilll-__ ..... IIIII" ... __ ' ••• ll11un ..... . 

.. ('P:lt.oI'Îa" sub ~ln1':llta ('.inei. _ P'I1 1'01 i, cetaţean Scriitorii ronlâni la Timis, oara. mal 

,dat 

dw,tian, {'I1l'(I 11\1 ,0,(> -mlllt ,,'<1 l'ClÎntOl's ,din Rusia, 
1,\ t,]1;Ii'! mai mnl,tr fO{'Ul'i ,de rC\'ţ)lver JlJ&uŢ)ra lui - O grandioasă primire. -
Yornw~ki. 1)1"(1('111-111 ~i aS1l'ppa 1,,(·tfn.1tri 'Pro,:.ei, de· C t' f" ,1 d' ..' l' 

I 1
, v l' v' \1' \I110:-'C\l a 11l1u "catre totl OS)l!ia [t"'''a !nc 

etc. 

Pl.!:lt 'P" :llt!!:a t'l!aţ·HI. I"lb(':~(·a •• n]'rn,~. ~I H.l'llipra " . ,. • '~~. 
1 

. Ţ)' • k 1'. t 1 . "{v k' bal1ate~Ul;I, m am g-r<llJ\t sa ..:er catcva relaţlU1",' ,k;; 
1\\ IYrlP "O\\"'l. ::0('\"(' ,un \lI ~(irow" 1· - .,. ~,' . .. . 

T)
' . 1 k' f t v' t l' \1 l!lst!nslllul poet A\. ::;;,·,on<1t[,\(..I, cum au fos1;.()["lmltl ,·rlt: 
[\'l'lP"OW~·1 a ni' !:!:l'ay l'anlt. ~ "Hea 111" ll'C'.US I "t " " •. 1" 1 

nn ('"te frl';Ii\'U. YorO\,:~j.;i fi 'Î"nlf'Mat rlin Ylată lme. . c.rl! (:1'11 rOl~l:l11[ III 1:rll11111 ()ra~ lunatean. a care. 
J' t l~'" l' f t t t P l't' I t't't d~a sa gr,ll1!t sa-mI ra~PllJlJa !ll"l1atoar~lc: rnr 
rl.atr'10 'lWl\~Olln,le ale' at('ntatorl1lni. :El a fo~t ofi· -- Primirea l1oastr~i în Timişoara a illtrecllt ira 
~,(,l' ill 'l'1';l1nt<l ch('ţi:n~:i. ld;e ori~ine o;:;re itali,l11 t~:,~\e :l.~tl'~[J.t~lrile; L?, sosirl.:u tren

ult
:
i
; ~OS'lr~~}~ ::111 

r,l:l. aro 1 a Oi; al'f'i' a'. 0 I \1;1 a rec;on".1 11\ I 
"i f,l'~ na~ta .de 3R lant. ~.al.t: . SI<: d.T~,tll. l·e \,l,;r011 toa~~ autont,'ltd~ q\lk ~er 

!-)l militare, In truiltc Cll domnll: dr Iultu Coste - ~ce 
O,1J~])Qtii alI 1)lirli:~it henlrnl la <)1'('le fl. ne> iI- prefectul .iulletlllu!, elr. Lucian Oc~r~evici prima' -

ef;;.;t moment. .f'.';1 folo;.;i t· ;:r"a,,,j nul ''<}W(\ ta~e apT()' rui ora'iultn şi general (1:I\,iUlCscul coman dan:!!! .SU 
T'i .. 1 ac ma":1: .flf11pp:aţ.ilOl' 'ruşi şi :::ă. hiagă mai K,;rt1izoa11ci. 
mnlte focnri. Nn ·a opu~ rpzi"t<'ntli lell ,)('aZil1nf'a Ladescind!;rca noastdl dIn tren, un grup j. 

a re~Ui ri i. 11ll1ltUilli i'lH11b:!C' "ăd(l(·!n.l'(,: 
__ 'lat.il-mă, rl(.'\i,neti~lllil. 

A ,doebru.t. eă a :>ervit în anmat.a rllisea,.;['.ăin 1 
;:;Ol'YÎniilJ1 t,anllU1i ell yolnntar . .'l_a Întf'l'ngatol' ~'a 

1('. i:ntrazi.s, '".pnnCu!lrl (':1. faee P<11}.c ,din l'(,A'tnlp:11 !.111 t 
iIm C~)nTilid. Il'p01 a .rle<'larat ca lf'<,o;t0 .I)U .r;ervtclill 
in )·o,>.t;implltnl din 1?ar{)l. Se splln'{'i că a.trnt.ai0-
rul,l ,f:ît'nt ]1~11't(l j:f1'n I,jg.:i miliwTă 11·at.ionnli1. I 

BUCUREŞTT, 11 1fa,i (Rafdor), Eri;pe 1:\ 
.ol'{'le \) ;;(>:11'a, o hl1'nrHi ,de tft1hal'i ma:::.caţ.i 'şi tl'a'll 
vc~t.iţi a,n pătruns în ]ocninta ,dlni dipitande :ar
t.i'lerie 2\Lnirunn. 13mn,ditii 1ull!"ilit pl'ina'm'C'.nin. 
ţări cu.arma :]10 (Ina ){arian. ,~aTe 'W.' ga.<:,(\a ,;ingllril l' 
în ,rao.I1, !'-li. flcR<,hidii oap,a \\Trrt.hei,m. Al1 /l'itlircl.t 
din ea;:;ă !"um.a d1C 2:)0.000 Lei in nnmE'rar şi bi
juterii ÎJn valoare rte ju,mlH!at.:>. dd milion, - ~i 
flIm~nilltrlni(l Icontimtll '('11 ·al'ma, ;:;',au retras. rli,
Ţlfll'tmd fliră Hll'nmă, PoliţiH1 a lnat întin;:;.c m.il."lll'i 
:::.prea 'Ţ\rind~ 'pe C'l'i.mina li. '. 

'" B'C'{'URF.ŞTT. 11' Mai. Dir'{\rţia p,'r.nrl'ală fi 

efI'. a fOFt 'a11l1nt,ată ~din Brăila IC'ă J.!:ara Ide !l1leolo 
o.~te rlc ne-o <câteva zile tf>rorizată ~le ohandă 
ne tillhari. Bandit.ii IÎnurmf\it.i IÎlşi .:fiac 1I'pal'itia 101' 
zi1nică iî'n ga,ră şi jefulf'lSC în ln'ezl(lnţJa pm,,,,,,nll
lnlni chiar ,,;a.goant'1.:>.. Dil'o\t.inneaigeneTla1ă ta. 
efI'. ~l cerut tl'irnitf'I'oa lafat.a Iloculni il. unui dr· 
ti1~alllE'nt. ttnilita:J' ~pl'e ,a ll1··mări pe t.âlhar!. 

'" 
Dnpă infomnaţiile pr80C'1, nm]l ş(\f al iSt.atll-

111li major. ya fi n.umit în .per.::.oana .dl111 gone-ljal 
Mărdă~'e~n adn.al111 mi~li1'!tl'n de război. 

• 
1.:\US.-\NNE. 11 Mai. (Ra.·(}{)J·). Sit.uaţ.in gC'. 

IllCl1 S lk, doaml1e imhr[lcatc ill milluantlll co~tUir1 ;~~(). 
hilJl~ltcan a re\\lrsat o vinul' de flori peste ;:ane· 
tt.:le noastre în stlllde!c muzicei militare şi ada". 
matiilc cele mai cfdtluroase ale elevilor si ele, 
vdor cursurilor superioare ale tllturor scoalelor. 
din localL!ate. \ 1" 

~<ar~ a .a\·ut .lnc un banchet .intim d~t in cii:' ;0' 
~lea scrlltonlor l'l'.~ catre J. prefect al ludctullt! .. • , \ ar 
A doua zi Mcr~llri la orele 5 p. Im. a avut loc şe· , 
zătoarea literara. : M~ 

Sala ca'sjnoullli militar ulllie s'a tinut aceaS1;i ye 
seZrttoare a devenit nCÎncrqJât(}arc imensului pll" t,iT 
blic care îşi rctinllSc locuri cu mult timp Înainte i 

de îl1CDpCrCa şez{ltoaf1ci. Locurile ne().Curate de' 
scaune ale sălci erau lU'atlc cu asalt de un puhl.i~ ~ ~ 1 
.:a re În tot timpul şczatoarCi au stat fixat dm ,J! 

cauza enormei aglomerări. 
IDeasemeneaş\ cuiorile erau tixite de un Pllbli~ : 

l'Iumcros şi ;;waritia noastră În scenă a fost ind~, . 
lunS?: aplauelat{t de către entusia~tul public. Din·· \\:r 
cauza aolaLlzelor fur::U11 0 ClSe., fiecare din noi s'" ,lla 
simtit ohli!1:at a ceH bu..;;,iti 'sllp!imcrlftarc 'Peslt 
.;c\u din program. oot 

La această şezătoare au cetit din lmcătile lor . 
de poezii şi ver~uri următorii scriitori: 1. Minu" :01 
leseu. L. Rebreanu. V. Eftimiu, Alfred Moşoiu. Al. 
Ca~abal1. AL T, Stamatiad. N. Davidcscu şi Mir- . till 
cea Rădulescu.~o 

Intr'ull cllvânrt delirul s.ălei arhipline nu poate :'r 

fi
' d . '. \ es.cnS.. . ... 

Seara a avut loc banchetul oficial la care aU ,li 
luat parte 250 !>e.rsoanc. In tot tlmpullme~ei mll-';lII 

zica militară din localitate ia Întonat sf)lendide ; 
bucăti nationale; 

Spre compledarca celo!, cuprinse În a rtico~ 
t1Il no'"l'r·u a"'\l'r~;i ;:;it.ll<:l tiei 11 I'eC;1l'fl In ,carB s(lg~·· 
&;:$,'; functionarii aplicati la Casa Cercuală de A

sigurari, tinem Srt adau~cm urmiHoare\c: 

11if'l'ală ,fl, l'.(tIJlfNinţ.ei 1'1' pl-ezintă 1('.)1; i;:;atifl>fillc.ăM)<11'(·. 
D(>lep:atii G.reei-ei au ridicat, în lf'p:ătnră cu c.he:-
ti:ile rep'araţ.iilol', tunele dific.u1t.alţ.i, IElst.oî111să !'<1W • 

ranta, că itel<,gatiile eeJol" 'dmlă ~tat{\ VM 'C'lirle.\ 
de i[l('Ol"(l. .. ! 

_ lllfpleduali din AI'I1r] şi .iudd! 

La banchet a vorbit primUl d, prefect al jti: '. 
iuilctuhlÎ, care ·a toastat pentru M. s.. Regele $1 
scrritorii români. D. general Găvăncscu1 a ad\l~: a 
oma~iui armatei. Şvabîidin Banat aaadus salu· ( .. 
tul lor scriitorilor români ,prin poetul national dr. '~I 
VictOr Orcndy'Iiomenau care a cetit în tradu, 
cerc "Ce te legini codrulc" şi "Giuta latină'.'. At1 
ră,-pulls apoidnii 1. Minu>liescu şi Victor EftimiU .. 15 
Jurnalistul şi scriitorul din AradP.ekete Tjvadar,·· 

Majoritatea flln~tîonari1or ca ri SoC S?:,Îscsc ne
drr.'Pt5titi ~!t'j1t români, şi în deosebi j,ntârzicrilc 
nutn:rii îi atinS?: pe aceştia între ei fiinu vre'o 
{}-.-7 inşi cari s'au {ll1s-:aJat deja de S/4 şi 1/2 de an· 
dar ni::i până in ziua de azi nu le-a venit numirea 
şi !lU şi'au lJrimit îndemnizatiilc, a~a că dân!-iii 
uer,c.amdati1 fac un fel de serviciu gratuit si tflră 
~~l-'3i vadă ,eXistenta asi!1:urahi. 

Cauzele aceste·i sif!uatii se explidl prin lipsa 
lllllli titular al aces1ui serviciu, întrucât directo
ml ~ Îost transferat, iar d. inspe;;tor Năşcuţ, care 
U<;;tine conducerea În mod 'Provizor - deşi c:;te 

[?rLceţi lol la 1'if 8/(7.. în ŢJuf;·nfli (11 zi{I1'lJl .. Ro

lidn.,rilot('{L" să pâtl'lmdâ.ÎlI tor!1l' caulr' mmâ-
ilo 

lIe..,~fi 'donrirc dc flllfUI'(l din acest tinllt. 

Sumnl ,t;prijinit de toată sufl.are(j 1·OHl(Î1H1'I./ 

flcrL d('-f!:Îci "Solidl1.rif(lt r·a·' 1'([ Jiutea gă frăiascăşi 

su. . .şjînd('.plinfl1Rră 1'Osflll pentru ((11'(' (l 7u rIt 

fii Il (ii. 

Abona.ţi ŞI di8pândi(; i·S.'JJJ]).H:JTATl~A'·! 

a adus frumo:l1se Cl1vit-ltc de lauMl scriitorilor si; 
cultutei româneşti. Banchetul a luat sfârşit 11 
orele 2 din noa:pte.· ... .\r 

De notat, că in orele libere am vizitat toate, l 

fabricclc din Timişoam, unde am fost primiti de '. 
către toţi functionarii superiori şi unde ni s'a1! e 
servit gustrtri care întreceau cele maia1ese mes:; . 
In special. vizita noastră la fahricaJ de tUtllU J' ,ÎI 
cărej director este d. inginer Maroon,a fost o a-



• .'!eUfS· f ti' tf n. 

deV[lraU s;lrhătoare . Ni s'au servit toate \pecÎali
Iătilc ti~ilrilor alese şi gustare a oferită a fos[ 
.aşa de copjoasă dl1am putea-o numi pe drepit !,c
~~a·scft. 
. Tjmi;soara lJI~Ht.ntscrijrotii români jrămân,e 
)lCnllk-stabiI orasul .care ne-a făcut cea mai 

'uandio,;lSa ,primire, pentru \l.arC noi nu gasIm 
:ldcY;lfatcle cuvinte de mulţmnire", REP, 

"S" a_NI" v.' 

F alaiul Cultural. 
Coricerful de asfă seară. 

Ase2ră' a sosit in orasul nostru venind din 
Cluj, dşoara Aca de Barbu si Niculcscu-Basu, 
Illarii J1o'Ştri cân~;'lreti. 

Dşoara Aca' de Barbu a C<1ntat Pagljacci cu 
icnOrU! Bllrian la tea .... ul maghiar din Cluj, unde 

'a obtinut Un succ,cs strălUCit; iar d, O, Nicl1lescu
BaSll a jnst oaspe b,Jmbelc opere din Cluj. unde 
a cânWt ell Şan<.lor f.rjj: Fall~t, Mirea~a. V,ll1-
'dută ~i Rnhieru1din S~ivilla' fUnţl obioctul unor 
:nan ifc, !~>tiiplil1e <.le cntusiasm, 

• 

.,'SounARiTATc,,\" 

INFORMA ŢIUNI. 
Toţi dO/illlii rari I/tI sIlT),~rri8 cofi:;a.ţii jJPn-

tl'n 8/18(;1If'l'e(/ z/o/'lIlni .. SULIfU Il fTATEel", 
SIf,/lf Înrita(i. 'j>(' a,r('fl,'(fii('(/lp, ,~â ia pnr!€' la odll
l/((.r('.(1 gr,nera,Iă caf'r ,'W l'a 'tilH'rt /)/Unil/erei {rl 

orele 1/ (1, 1/1. in 'sala micii a Pri1ilăriei, 
.. 

--- Comuna Aradul~noll Va s.oerba În acest ln 
aniVfrsarOa: de 200 ani a colonizarii sale g-er
ma·l1e. Reuniunea auollomică svflvească din Ara
dul nou cu acest prilej va aranja în comun cu cor-

I poratiunca' ill'dustri[l~il(}r şi eu toate ri~uniunile 
din Aradul-llou I>e ziua de 20 si 21 Mai 1923 o 
scrbarecomunală combinată cu diferite fcstivi
Uiti. expozitii şi Cll o adunare a ,I?; ro 11 om Îi:;l all1hu~ 
lantă. .. 

- Prumim urmtltoarele: 
"Ofiterii şi trupa' Bataliollultli de Grtiniceri 

din localitate. vOÎ·nd stt reprezinfe piesa "R{lZhoi 
si Sentiment" În două acte şi Un tablou de Locot. 
PCyPesCIl Constantin din acelaş batalion, ali ne'
voie de mai Inl1ltc dso?lrcn~ntrll ,"" juca roluri. 

Dşoarcjc care doresc a da acc~)t concurs, vor 
anunta Ij}e al1tor la Batalion în Ce~ate. - Locot, 

x [)r. DUMITRU COSMA, mooic specializat 
la clinicile din ţară şi străinătate de prezent prim
mo<.lic la. C::'Sa CercuaH pentru aSjgurărP,e so
ciale. 

Consultrt pentru boale interne şi de piele 
zilnic între orele 8--10 a. ~n. şi 3-6 p' m. În 
strada Vicentiu Babeş No. 6, 

• 
o Dou.ă sect.le Hidpo'tepa, .. 

peutică.. La băile arteziene S may s'a 
infiintat o Două sectie Hidroterapeutică, care 
se va da folosintei marelui public la 12 

I Maiu a. c. 
Cura de băi accido-carbonatice, de sultat 

şi sare. 
Bala deschisă pentru domni dimineata 

la 6 şi 1/2 -1, iară pentru dame dela ora 
2-6. 

• 
€-iorapii de renume mondial "Osch." în 

toate colorile se capătă la firma Kell şi 
Krausz. 

ve't • ... vw, ..... 
},\-::csr mare artist care a fi'l..:nt faima I\ol11â

'n:o! pes!e !1,)tare Oa Mihno. Cairo, Barcclolla. 
ete,) V:1 J1. 'C'lt1211J""ul si\lI la con..:ertll! ce va avea 
!nc a~t;,,"C~ll';l in PalatUl Cultllral d~l: de dşoara 

.. ~ca ele Barhu. mult aPreCiat:!. şi cunosclItă ,pu-
1,linl!l1j ar{\lh'l1, 

i'\ II ne ; Il dll:lill d iubi torii de aclevă l'a tă '~dă 
1'(lr \'l'lli ,':~1 nCltrl'~ sala ));111;1 la ultimul loc, pcn

.,In! a, cit!~!i cUm Se cu,'inc pc .::ei mai de seamă 
,:~nhret: rr,mnni cari ne VOr procura pc discZ\ra. 
;~eI mai n:lre evenimcnJt muzical, -- liric -- elin 

C. P()PcSCU. I 
:El'!(lilllilH'<I\il'lct :ll'l'le ~ t a s(?~it Îll lo-

c LI 1 ti al (' - H' TllIH 1 ('ll a Il t n Il 10 b Il 1 tI d (' 1 <1 

Pocic<! -- elI gf'llt'l'ill EI'IIP~r, BroŞ!P'lllll. ('1)-

,-UC-l\,-1LJIJL1 .2-1 :(1-1). 

.1oi llllpii m:l-ii 'a t;~Y\lt 10(' pe terenul "';'P0rtlY 
al Clllbului .\t.kt,ill' ,elin Arald, '\lin lt'i)ni('\lrS wlIli,:,al 
llltt;,1J Kadil1a si AAC. CluDul AAC. se prezintă. 
~>ll p\'hi P:l vUIlLj,LI't;I, a:yi'md în faţ~l o ceh iipă rle 

I nl[l1\d:mt1l1 I('(}:qmllli 'dr gTă.li('rri' elin lll-
, t'1'C'<lo_',ll t,ară. n,,:1. se ,uil,srS,Jr d(' c;îtpyil. zil,' ,:cea 't~'t <':;1,(!,"jellle. \-

,.....-•••• O.$~"' .. "_(!Mfa .. , ,'/ ...... ' ... ! în 1l1specf ,uea srdnl'lJlui do frnntieril rll 

,SUP:3f.~TL\ Mt:MBRILOI~ ,DIDACTIC PRIM.\R I fi ('i!re! ('()Jllal Hltî psh· lIlSUl't'in:lt. elI maiot' 
PLASA: ARAD I A, Pădllraru. 

Convocare. 

I Eri ~p(Hiî ('Il :j('('l'k!'il [1\1 dr nll!"11 i'C':3 i i 
; <lI EP!H't':ll Bt'oşrf';ll\ll a pi'll'(hit _\t·[u.lul. dll
! c[ll'idn-,;;o lil Ţ)P"il în in:-;pedia r(',)f'dil\ţ,"i 
: ]'('f..',iq!I'l!f\Ijiii ,1 <2yi!'nit'l'l'i. i,' -_ .. ' 
1 • Memhrii corpului didactic primar, elin plasa 1, " l>'; lii';i!!lC:l 'lil1h:,'<,:k;'i1nr ~1::d111is l':1p nr-

Arau, prin a..:eaSl:a Slll1t cunvocaţi, a p:nticll)a III . tul kheiat de comisia illkr:liiat.;l, privitor I~l gra- ' 
; mod oblig~ttor, la conferinta ordinară de !}rimi'J.· ! nita noastră cu Ungaria. 
"ară, care se va: ţinea Duminccă la 7 (20) Mai. I Cum se ~tic UnzC!ria tril1li~,C'c tlIt!ll'Or shte
, a, c. in sala scoalei primare de stat, din comuna j lor cariC(lll1pun Liga 1\'atiUllihr. un protest il! o~ 
,~1acea. la care cu !tot onorul Învităm totodată; pri\"cşte kllllci1l1l ali f()~t fixa'!'e graniţele Ull~a.-

1 ye toţi bilJevoitorij şi sprijinitorii şcoalei şi cul- 1 r:,::i, ccr(indJc!:t, I(')J11;Înia S~Hlllarul şi Onuia-
t:irei r(·miine. 1 Mare, , , 

'; ORDINEA DE ZI: i C("mjsiJ ipteraliată a respins protestul Ull~tl-

, ' 1. Sî:a li tu flgh:, Împreunri cu Chemarea Du- ' rilo!' şjcotl1isjl1l1ca amha~ad{)rililr a ratificat cle-

I', finitÎY3'cca~!ă hoWrÎ!'c. rămâ"ând granitele din
tre Ung-aria şi ROll1;lI1Îa aŞa cum sunt azi. 

; ~ ~ului Si;în t, 
: 2. Deschiderea confi~rintei. 

3. A'pd nmninal. 
~ , <1. l<aportul birouluj,c 

5. "Psihologia poporului român, dedus'ă elin 
1 ~'ricrile h:i J. Creang,l" de Înv. Constanta MUll

Ocmnisiullc de 16 ';;nloncli delegati ai tutu
ror statelor componente ale lj.s;ei Natiunilor. \'a 
azi .. -hi la zidil":a pictrelt1r de graniţă, 

Ol1\'Crmll 'prL'~ăteşte S[i f,ld accsQ':i comi~i
uni () primire d'cosebi"ă. til1<Înd să dea fix~irij ,lian, 

6. 
· t,~ta. 

.,Despre . alcohol" de Înv. Dimitrie Cio- fr<lf1I!ierli dcîiJliti\'e n granitelor cu Un.s;ariz:, Cl
ractcrul unei soleJmnitrlti llati{)nale. 

$ 

r ' Î. "Curente noi îl} pedagogic" de inv. Ni-'1 ~ - Astăsc';ld, (S,'irnhi1t;i 12) va avea loc În Pa~ 
~. ~:) ac Lri5tea. 
l. ; 8, ,.Drephlrile Si datoriutele pOlitice si '~i- htul Cultural concertu,l ,A"ca de Barhu-Nicules..:q-
" \ile" _ 'Prek:gere practică _ de Înv. Antoniu B:!s!I. t..>~i:e iubes-c :\rta nU "or lipsi dela acest 

, conccrl 
.oşa. • 

e~, ? A;t:e ,eventuale lucrări. ce VOr întra la _ DDn11'!lCwi'i, 1,'3 J[(I/: 01'1'7(' '11 rlimillNl s.a. ~o 
• rezldiu. \ 
· 10: 1ncasar..:a taxelor de memhrii restank de:,ehide î11 ~lb cea mi(,it ,n Pa.1;at.ulni Cnlt1u·!Jl. 

IU~; CUrente; abonamentul revistei "Năzuinta" pr~- {\X!p'lzitill.d-c pj ... tllra a 'DomnnE'l T,l'fiţia Al. Sfl1.' 
l' :Im şi în fcndul cultural: "IOsif Motdovan". 1 mafi:(ld. CnnOf'.l.~nt. fiin-d m('rB.'lu[ obtinut anul tr€'-
le. 11. Raportul ca~.iertrlui, , <Jn't, nu ne îndoim, eu pl1'bli~ul ,al'ă·dan y,a Vroţ.1\Î 

12. Re,ilexiuni aSupra operatelor predate. l' şi .te data !H"f"i~;;ta l\mm se !CuTine, ;1<'cast.ă m~1l1 i-
tI- 1.3. PrO'Pllnerj si interpelări. f.~;;taţ:i(> lele a.o('yăratllul't.ii :l'0mâIH',HWă, - EX1)11-
$1" 14, fjxaflea locului 'Pentru ~onferinta de I ziti'a ,B..~te~ OOJ11ŢH1'i'ă almmpe din 52 ,pânze. lmtra-
1I~:()a1l1nţl, rea hhf:ra, (t 

u· , 1.'5. Alegerea uniti membru in comisia Iite-
, - - Gratie felului strălucit în care România Ir.""fa !':i 

Il, 16. }n.che~erea conferintei. s'a prezentat la con~restll international de isto-
( ) rie dela' Bruxl'?lles. cOIH':resistii au ac1ama-t in u!-

\11' M'lndruloc. la 2"f Aprilie 1923 6 Mai st. n.· tima lor se{\inW, 'propunerea ca la anul viitor 
itl'i ~,l PETRG COLTEU, prezident. con~re:'itl\ international de ["torie bizantină sa 
l~L (ss). PETRU LUP AŞ· secretar. aibă loc ][:' Bw.:urcşti. 

, I *. 
1:\. Pf:NTRU ORTf.NTARE: Plecarea din gara I - Elevul liceului d.c fete "Elena Ohiba Rida" 
, )rad. până la Curtici, -de unde vom face dru- a plecat azi În cX~!lrsiune la Uioara suh conc.lu-
~e: ,!lI Cu trasuri. până la Macea, unde vom fi si în- ! cerca profcs.oarelor. 
, c ~';artirati - va fi ÎIl 6 (19) Mai a, .c. ,Qr~ 5 d. a, 1 • ' 
ali ~ara la orele 8 va avea loc o comennta a ,.Cn- i Azi Sflmbătă vor pteca în eXCUr-
s:; !sj(~i JHerare;"la care sunt poftitî si toţi membrii! sjl1ne În dif'~rite regiuni ale judetului Arad, câ-

iH iroului. !"teva clasea'~ liceului .. Moise Nicoară" sub con-
a- , ducerea profesorilor dirigenti, 

• 

m 

\'atpi!,'()ria 1 L ,din Timi~al'a .. 

('Il t"llt:l ~nper,iol'~wt(>,a C\-i(lc,ntă, A,\C il [pnrtH 
..:ii:;;lig: "idoria (,;11 greu şi prinTre Ull eiort mare. 

(lc0nl ,prim 'il ,marcl!o.:-,az{\ cchjpa Kadjlm •• 
pri1l R()sci1lher~, care În al 30-lea minut al 
t,iillljlllillii prim pla"0ază ,mi'ng-ca î:n 'poarta' lui 
.\ ,\(', hllF"li;at jl)('u1 r1~yin.e 'llll~li "ioi f;'i o"te i~(,l1-
1\1':;; 1'11 mai 111l11tă ini'ufktiro. Tn al 65-lc-a ,minut. 
A;\ C 1'1,jn K(1»llere,,:.--y. ('g,,~lea.ză, 

11\ In itt'IIlJllll ,.alI I-lri\ jorul &c localizo;lza. r,e 
t('1'(,1\ll1 idinf:tp p('l'\ei I\::lIlitLla. AAC iatat'ă, (',\1 

ia\'('i"~\l '1;1,1'(', In"ă t,-f',rţărilc-i ,"unt c<')nt.1"ahallan
!'ate de jo('ul hl'<\\" al becului şi de apăr'1ll'ea 'C'kl

~ieăa pC!l'tarlllni .• Tulcnl aprcl'piinldn-;;e spre sf.î.l'
şit, se p' \"J C:'i rezultatUl va fi egal. In minutul 
.lin 1l1'1I1i! ill,;,I. C;hf'1l('-v.rlili,(.r'o lo"itlll'ă !duJă dill 
Ll1l1t. ,(lpla (li~tanta ,do,18 met.r,i, mal'chcază un 
non g,'a,l i'n Lwoar011 lui AAC, dfrl1i,a îi IalduN) 
:~stfpi Sll(lnf'suL 

c\ l'bit rn: Bisc1wff, 

,1.1 (' I r. ~ y ir{()rifl4-2(3-0), 

Yi(:lorja "-c pJ'l'zintă cu {'îl}iva l'czcJ'vi.;t.i, f<l\,t 
(]p ,\,\ (' 11 t'MO a,re:;;i jul'iltof'i ~Jill Il~hi'pa 1. 

CO!1.f'il/'sllri }/f'oll'lI 1;'(/1I1piOil(l.f, 

[lnillilll,':I, 'Înt:-> Jl ai ta {)l'('le 4: "'Il' !ll\'oa l():~ 
pc t{'l'plld ,'!H)!'I :\' •• (;lr'l'ia C'ft'" Între: (}]nr;,l 
efI' -- OI: TlI~,i:l, la r la or{'-lc fi: .1 iul--AT E, ' 

RI';;. 

~~ ...... .m ....... r .... , .. ~~ 

1" Nu este nici un progres fără cunoştinta limbilor. I 
Unicul:dntm sigur ce du-
ce spre cultură, avere şÎ 
car~ pjutl succesul afa· 
cerilor comerciale este: 
cunoaştHea limbilorslră· 
ine. A'ceste limbi le p!lteti 
insuşi uşor, repede şi co
rect. dacă. veţi urma cur, 
surile profesorul de limbi 
JRAN GOLD· 
BERG (Arad, str. 
Eminescu No. 9.', unde 
se predă după un nou 
sistem şi cu Un uimitor 1,' 
succes limba română, 
franceză. germână ŞI 

engleză. 

Redr!cffir re'~Ji()l1sabi7: LAURENŢIU LUCA. 

Cenzmat: Dr. NICIiI~. 

2 



Dt p'p . 'm =.8 • 
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__ ._P .. a.;.;.~._4. ___ "",,"",,! __________ ._,,__ ,,~~LID_A~~T~_A·,_:._, ______________ S_;1_m_h_:It_;1_ .• '.l_,.I'V' ... :l .. i .1 .... 92 ... ;; :nu~ 
I I ' 

Teatrul orăşenesc. 
: •••••• I1 .................................................. 11t.................. . 1 't . Cfil'e 11)' l' C1I"11 1111 \'l"~" .... ;'1 "1' -In O~ ••• ••• ••• ••• a UUPI lJ(J nşI ..: iJ. "'--"'" ;o~, .... )' th .. a I 

fv"i TEATRU, CINEMATOGRAFE rv"i I hiS(\~te de toate l!11ijlDll!cele şi' Îl~vil1ge tvate pie- lin 

::: .. ::: •••••••• _._ ......................... _ ......... _::: •• ::: dC<'ilC') p:î.nă işi poate lua de sotie pe ,'dorata sa ? jllrr 
SÂMBĂ T Ă. - .,M~îrg~iritarul din Cuha" \ I \,{'ri".,oară pe 111 a 1''\':. ~IUl~oru1 sine.el'~~ 3:tuaţiile 3 I 

- Repertoriul săptămânii. -

(Ah C) Teatrul orăşenesc. _ _ _ _ 
' 'DL'\1INt:CA dup;, 111:.[<1. .,_ .. nJÎ:1d·era"'; j COllTI}('C nE' amnzeaza In Intreaga piesa. nar 

u ' 1 d' l' 1 (\\ A) ~.\:'IIBATA: "Perla (lin Knh:l (ab. C). II - _________ , 
Si:"ra .,JHar).!;<lntaru In .... lI la !). '.. - - -

LUNI. - "Dalila Djyorturilor" (Ab B.). TZE'tMM:?:"_71 [ Apollo. 
MARTI. - .,Micul Rc~e (Ah. e,), ~u Be!a 

TOlnpa. .T()('ELYN. roman el" amOT din tjmpnl,rcwl' 

MfJ<CL:Ri. -- "Mazur..:a :!lhastri," (Ah. A.I liit[r~i irC!l1cezc. în 12 :ji 1., Mal în .,APOLLO". 
cu Bela Tompa. î 

1 I
"· 1 J{{~\'ollltia fl'aIH'PZ~ iL ,dat 'lla,~r('l'e al'('~tui 1'0-

.fOI. ~ - .. BarOlHll Tiganilor" ClI . )an\.'~ i • , 
(Ah. BJ. 1 111anti,·j~m fl'a'jlnnd, in eare"e gilS8HU'Ce1C mai 

Se caută un băIat româţt la Administra· 
tia ziarului "Solioaritatea/' Băiatul va trebui 
se cunoască oraşul şi să ştie sCIie şi ceH ro· 
mâneşte. Să se prezinte la Administratia zi· 
srului în oricare zi seara la ora 5 şi 112. 1-VINEI<1. __ o Inaugurarl';) Tc:drulllj l\~ var,'l: i hizat'e "ituaţi.i şi {'al'!lrtere, A~ll Ntt'> ':;oii istoTia 

.. (Hitentl MliesUtţiî 5ale" (Prcmicr~t). I . 1 A ~ 1 ' T 1 ____________ • _____ J \ 
. ,,1 ş\r;lI'H('t-l:rll tanUl'll Ili 'P'1'~'()t • ()('(' ;"11, (':11'.('. ca In fie,:arc scară un pubh:! numeros ~as:.:ştc i • _. ~. _,. . _________ •• _________ 1'l111 

(l ~rJlllirahili't distra..:tic cu prilejul rcprczcntatici t.unul' llldl'llg()~tlt renunţa l,a nSl1'l'Jle ~alc ':;1 la "!IiJiIi _______________ :e a 
of1crdei "M~lr~aritarul din Cuha", care va mai fi piÎrtÎ(·j<?:l ~a de :n'el'e, ca "ii se poată mlil'ita sora ~H 
dat,-l Încă dc c!OU{I, ori: Sftmh{~l~i ~i J)lImillt:că. l' 1 1 . 1 '1' . ~ UnI-forme penl- bl-rJ-ar-1 1 

[' 1 II I .. k I~ 1 1 " B ,111; a ungat ce tel'OrI"lllU rcyo uţlollar renullta ru :lill': 11 1::tll 31 - ea !3os 'c );1 (}~,1 ŞI St. :1-' ", " 
I 1 1 . . . ţ,l ("" l1\'a~z ex'~"Ctlt[l minunate uansuri cari au f{,cut uc- ti <llllWrtl ~ăll pC'ntrua se ,'>upll'lle (Ol'l'llţel PPl~' . . 

\iciu l ,puhlicului. ('opll!ili ~ăn "ii t"e f.aeă preot. pentru 'a-l putea spo· conform ordinului Politiei se pol 
Dl1rnin t C{1 dUP~l I;n:is~i S~ 'I'~ }ll,~t .,l11jlll\IMla~t~ II \'<'<li Înainte de a fi rin;:; 'IX' C!'1arfod. Henll'ntă la:: comanda la lirma :: trill 

on.?ret;l a IlI; fl'TI, K;'ilm·.l11 " )aJa\.l,~ra cu 1 l ' I[(,~, 
l-!'y[;rh ,Si Bela TOn1p-a. I tOate 1I(,l1t1'n a-şi afla fel'i\"j]'('a yjsată ca tinăr fIiii 

J?V it eA .... t A .. am ____ ~ tlli'ingililldll-~i sufletul l'C\'oltat' cIHltranedreptă.- '1'1'; 

Bursa. 1 ţ.i lt '1' llllllcj df"S(,l'{'Pr:lte În l1'l'IllH pă"at{'lol' din 1!§ll ti,'. 'II 
'7('lJ'"lŢCH 11 M'" D l' 1 ~o N' u .. 1. tl'h'ut, ':'Ul'i au pl'{)(lus lIliilcliile elin pI'cz0nt ale 
,~ " n]. - 1>('Tln :'l, "~"V-T,,)n\ l' " . ' 

,::::,')67:1,_ Lon li ra 2'::::6:1, P~rjs .'1fJi(l. M i!'ll1~) 26;;0, Pr~ - lllfl,~dor tUl'b1ll~at.c dhhn lllltoal'C, d n,joşicşi g'ro- I "d! 

;.:':t)~(1:'>2.,.BlllLI~'lc>ta HhO, Belgrad ~Kl<iO. V;\rşo\"!a ză"ii, virtuti ,şipă<l~ten-e Î'naltă şi ne zgndne: }1RAI'II STERN \ia 
1'_.'10. h'~lJa 18.! i ~l 1 

in ]11(>,<:1 ih'Q:l~ta {le un ::pko'Jl<flid l'Cln1anti<p.Î"'m. l' 
HL'CU1<r::-;;TJ 11 Mai. -. Paris U76, Berlin ,1;11 

(,9. Lonllra 'JoI. New-York 20K:iO. Mil·'1110 1()l:'i, Urania. Irad, Sirada Me1ianu (Eorray~u.) 2. cip\. 
flvctia .'1770, Viclla 29R5, Pnu:(a 62.'), Bllda'pe~I·:.l _______________ 1'1: 
·:}il. ." VALUTt:: NaprJku!1 79.='. llUl'ci 80, 1cvC! FTT NEVASTA ?\fEA. C'omdrlir ,i.n 1) ade În -

l' iil1 
1~.~, ,l,f.c otf~n1:~\.le,l.m, fl,!!:t i .cn~:zi 97:1: frail~i ,1 IJIA~IA. In zilele de -12-13-14 ~r;lli nt l'nla I -----.---y-------;--. - li' 
fi U1LlZI 1411.,. h dlJel C1VCdClll ,1 I ,it). 'Il C 10(1.",1 l' l" l' 1 'l~ l' l' ~ o ruga el Rugam pe onor Cet·toll C8' . . ,- ~. I ;J ('L1H'lIlil ) l~anta o il( Illlra)] a CUlIH'\( ,~c 11'a'lH'Cza " • , , dru':i1mc 26.1. dlllarî Z(}.;, drJllari 209, rn:lrCj ;):110- ~" '~,. ~ • t t "1 ~ Y' V· .' .i· 
Tle:-.; ,;2::'0, Cllr 0 :lnc {lustria~c 292,::;, cnro<tn.: !I'i- ,.a ('Hl'E'l OOIP<! l"~t(: P:1\:lI11<1 ~l trag('r(>:~ 'P: i'ffllara I In oa e. OCEZll.e cun:p~r~n. sa se. H~(.re la'l 
).;;ir~' ,190,<':01;01 612, I !1C']l"at:l 1111'/1:1 yal'nl P] .\fax. A('('~ta .Jllf'll SB fo- I aanntullle puhh,ate ŞI CItIte 10 ,$ohdarltfitca,lI, \' 

ba MI _ __ 

~AA.~ •• ~.A.4~U ••• 6.~AA •• &A~ 
~ . 
~ "VICTORIA" .: 
~ ~ 
~ INSTITUT DE CREDIT ŞI ECON~MII ~ 
• s. P .. A. ., 

~ CENTRALA: ARAD (ROJIANIA) .• 3 SUCURSALE: IN CtllSINEU, SIRIA, BOROŞINEU : 
... ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMANIA) ... 

~ IN CASELE PROPRII. = 
... Capital societar şi fondud proprii: 20.000.000 Lei. ~ 
.... Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din ..... 
.... care o parte considerabilă sunt depuneri americane. ~ 
: RAMURI DE OPERAŢIUN1. .. 

~ Execută tot felul de operatiuni de bancă ~ 
~ Acordă: Imprumuturi cambiale. .. 
.. ..,. hipotecare. .,.. 
.... "de lombard (pe gaj de efecte) ... 
<fii financi~ză intreprinderi industriale, comerciale şi ... 
.. agncole. .. 
... Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, ... 
.... Lire, franci şi alte valute), .. 
.... Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în cont .. 
~ curent, pe lângă cele mai favorabile conditiuni ... 
.. Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru .... 
,.. inmanuare partidelor in Tară. .. 
.... Efeptueşte comisiuni primite din America in afa- ... 
4! cerile emigranti1or. .... 
~ Primeşte cecuri spre încassare. .. 

>1 Primeşte asemnări de bani in tară şi pentru străinătate .. 
~ Are legătură de cont curent cu toate băncile din .. 
11 Ţ ară şi străinătate. ~'" 
~ •• y.y •••• WV.I~Wy.?V·.VV.~ 

ft'S'=d!i:: & 
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Cetiti si 
t , 

răspânditi 
, J 
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MS 
--- ·lill 

soc. comercială şi industriala pe actiuni .-
Arad, Bul. Reg. F erdinand 1. No. 24 

in case proprii. 

No. Telefon 304. No. Telefon 604. 

"il 

Iri 
I'i, 
h~ 

Cap. soclafar deplin vărsat L 7.500.000 1~;, 

ţ , I ~ , ~ 
Se ocupă cu tot felul de afaceri ./': 1 

comerciale şi bancare. - Are în , 
permanenţă în depozitele proprii III 

coloniale. textile, spirt şi spirtuo8se ! \: 
1 

tUS 

, \' 

• 

1 
~I~me$te depuneri spre Iruc-l i 

I ! I 
tllicare, :: Icordă Imprumu~ ,. 

I lurl pe mărlurl In gai. ' I 
• 
____ ! __ ---lii: I ',~' 
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