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Anul 1. 

ABONAMENTUL: 

Pe un an 

Pe jum, an 

Pe 3 luni 

Lunar • • 

300 Lei 

160 Lei 

85 lei 

30 La 

TELEFON No. 750. 

Impăcarea partidJlor politice. 
1'lIhlidltll :I(,[·"t llrt,j'(',A ·{,lm·\·ill.~i·fi Îllid {,il \':;\"'

re,;,te Idin {'d,e liNIi ('urate ill,tt:ll~ii: 
IS'a, Lkut la 4- :\Iprilie a .• l', ':;,ii,tl~'lW(larea aeeH

sila ;lI:"lt (k t'dllC'l'an'i -Ila <lljI<lrcnţil, 

III i tiatlil'1I1 pj, o(lela î []('Pjlllt, ,r!{'ela l'i'i t'ii lv-ti u
nea 8<1 d,o ÎltIpă,'al'P Il Jl'nl~'" la <'alt, ,>;>Î o va e{)ntÎ
lIua nil Ir!{l ,Lin).g·uJ gll\'fWllll,l-lli, niei Ido lai entăruÎ 
1'<11'1 id politi<C', l'i nl1:l11ai iClill Înd€llll'lIld ('urat dt' Il 

\

' lldll~'{~ Q,('/'\'.i('ii s.fintelm iu,tcroso {)h~te:;;t.i ale nea
ltlului, 

lla. ;-;ld'~{'IIIIl·;t1.J1,1 _. ('Il rizi('ld (le afi ba'tlnit 
I ~i hnirh::it 'diC 0:'[ 'Illai l'i\zboini<'i 1\I:ptăturÎ poliI tj,('i - mi.JwlTl ]lUS :<eri08 de giÎm! să i:!u'ICl' IL Îl1IpăK:'il 

1 

p<ll'tid(lle {'e,ntat-t>, 

, HL'llcîntdes:;- llll mii gâllidC':'lC si ni'ci nu nUl 
lj1lot g~ndi ,laî~l1l)l,l,carca tllt~IJ'l()r )~art,i~ldor, ri 
I1nllNII la l'lllpaClUll'ea Padlll:ln,}ul 'J1oatl~)11al şi a 

1 
(,~lluiv 1il}l'~'al. ]'ll1pă{'a~oa ax,X':lsta p<:l'tial.ă c."te .mo
tlVll'ta 1,)1':111 r:ollst.allatla şi .Jl~lpozlt,ta gmll~}iil'Ilol' 
lP{Jlilico de azi. Tatii', Averescanii 'sunt ÎIlllpă:caţi 
'şi la l'onl]ll('l'at'o aplieaţii Ifll }{)l'ga >:;li 'a'doJ'enţti ~ili 

- l'a ooll1H'ni huni şi Î('Irtittori - '00 ,"upără cam 
'\1~70r (LI l' Se' ,~i J'IIr.pal'ă Îllgrabă, 'pt'in ll'l1tlHll'e Jlici 

(·i n'au lipsIt cl-o Îrnpi!ean); iar la ~mpă('a'l'ea tă
răni,;,! iIm {'Il liberalii ,şi la fr<'0storn cu ei - 'du
l'C'r.c' -.- njl'.i lIU no Pll·(.elJl p:ij'll!r!â, ,rl('o:lIl"{'i('ea'ce>-1tle 
cl,mă 'pal'hr1(1 nil g(1 pot î)lIlpăJ(~a 'Şi :l/:'tfo[ ~i1l1l1pI'l'ullii 
Iliei 1111 pot. lllil'l'll, {'.fitii VI)['lme cr('(lint<,lo 1().]' poli
tiee --- wt;tt ·do(J (ko;;ehil-C - :-;im('l'tl "i~lalol'lllit'e 
1"J1' fi, u.e"prc {'{; uiei () elipă nu ne l;utem îll:d{)i. 

COlldu.zia fi'l'ea8l<'a (\ste ea Întl"aldediJ'l1U1mai 
{le î mpJi'(\:II'I'.<! ·Pm·t i:rllllu i lwl. ion alşj aeeI tl i 1 i h,
l'ail poate fl ~i trebuo .să fie ,-O)'h:1. Da, Olt Împă
tarca 'a('('a~ta - ol'ici'tt ,,,'aiI' 'jmlign.a şi î'IlI~1Otl'i\'i 

,unii şi,a\lţ.ii - a\'(~lil ,dat<YI'Î,a il IW oell]l<L eu toaHi 
, 'L\l'lllin(.a ",i I.-let'iozi,tatea, ,ştiint fiiJllcl ea () l)lliHl'e 
pai'le amll:],td()rlloH~t'I'C lIliz(,l'ii ~o('ialr ~i C("Ol1()

m](\G se pot atribui -şi ,dtll.~malliei ,dintl'c f1.L'csto 
. d(IIl:1 pa,l'! id(', ld.~lIl:;lrll Il n i C (~;1J'e ÎIIII Il i r.1!{'e;'i nil nn

nl<lii hlltlul 'lIIe)1.~ :ilnjfaILocr.ilm' tpllhliee din ta!'.l. 

n":I~tr~, pj şi l't~alizaroa ,lllli]'(>j '."llfkteşti, făl'H.1 

Ii-aduci aminte, Teofile .. 
(Continuare şi fine), 

.. - , 

ARAD, t./[arfi 22 Mai 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 

('Inl' II Utl\ Il 1 tiI llo"l·l'll ."t.llp,În ,<]i'<lIpI'8 ·fI'1l1lIoa.\<0Î Ill<!

:;:ÎjÎilitrpgih) Ijlll n'('ie nil' \.:\ fi! 
Lnrpiican'ea ,parti/ridor 0.;;,1(' n 11 11 UlIII<! i o 'a'l')~ă· 

t()al'e tl'ohninţiis(}('iaIă. (~i dlial' () ('(mdi.tje\'ita ifi 
·Il st.:lJtului 1l1Cr.41';11 ewl'<C, anai ('fII S('.annă 'ÎIl \'I'Omd+'1 
~l(>.('.:-;tea grele, aloe ma're .şi neapă·I'.H1tă ,1l('IVoe nu 
'JllllllJai,dp buna îlllţ('l{~gero î~ltl'{> pobt:i('jani, ei si 
de nlll g-lII'{'J['1l 'plltemÎe:;;i 'Stahil pal'e Î!IJ r~lIlldl;." 
riIe QPozi'tici .să n'aibă 11llmai ,Qu,<;'mami ÎI1\'{'I'."U
nat:i şi {';n'O "ă nu ~e l'·a.:r.dmc ~1~lll;Ja~ pe 'l111't("I:(,11 
:Sl1~ţj'Hll'tă dB fOl'ţ1n haionewlnr. c>i şi iil"" 1(l!-a.g'D:",t('a 
,~i Î );l'T-c'd crea 'm nj (}I' it il tii eovfll'~ it Oall"'e la 'popo
'1'U111 1. 

Fădî i~Jh(k)ială, 11!11 ,1',;tJel rle gU'\"Pl'ri s'a·l' lpnt(,:l 
11 leil'tll j - Înt 1'0 ,Înllpl'1('j lIl'ă ri loc (10 azi - :n \l:ma i 
din Irlistimşii ,băn',bati l~k\'~i ,din P'il.rti,dnl 1ihcllal 
şj n:l't:jOlnal pd ('arÎ nn-i i(k;~I}al't. khy{'rgin~.eQ(, 
tot .(':;.l('ll tialle În YC1dcr i Ic şi ("f('Ifhntele lol' pol i t irr, 
{' i 1111 a i 'rl)'lIlt 'n i,,:'te "H'n i't ă,tli flm tue 1'3It,j(>C, aII 11 bj tii 
vătilllllato>;>i c;f('!n~ p(':J""')lmle, ('.ari, toate ~ P(,t 
În 1 ăt11l'il. ~i 'l'ICpara·, 

Dela i'lime se =în ţ{'log'(', gUTol'mJl aecsta 'pnwtp 
fi Înl,r('g'ilt ;;;i {'U Pll];itivi:mi TOl'g'i><ti mi A\'e]'(\~
,e:llli,r]a.l' {'n 'ŢII'rihliişti - Idllr(,I"(~ .....:.. nu'. ~1r,I)«n
Itnwă a'ntawmi; ... mul ee ('xi~-tăînt]'e lpJ'hl~'illiilf' 
flll1.rla·!t]i('Ilt.ale :lil .. 'f'l'ukltlhlii kll' p()Jiti(' ,~i ~'f'l :11 
lihoNlljlol'. 'cst,hi'r!'O oJ'.it'{1 ('onhlm:!I'(' at'l1J(mi():l~ă 
j'll t 1'(' ,]o('('I;;t(j (hilliî tabere IH,l il,j{'{', .,F 1'I1lNl'I'Oa ifi'l'('a~ 
&l'ă - d'WI"tristă - El"te ('it elC' nil .pot.fi În nC(,];I~ 
tin!!)) 1.a o!(':Ît'lIlll1iJ'l'a ţill'i Î, ei "an ;,;nnt. rlO('\(l':lti'i 
,În opo,zitie - 8f1pa'l'Hta - ;:au unul e 1r,1 'Pll1lel'\' 
.~ i ("('jl:i la 1t ,In (~P()Z i t i.e, 

]{n1'erit<H' In -ehi'Pul (mUl cred eu {'~t .il:1' pntf'a 
,~i tl'ehtllp .. ă ,se înt'iip11liaO'ci! ·Î'mpa\.';ll'oa, ti~ll si] :(
min'h'''{' ('ii €!a~<;",lt' ~).nh'·a fa'<.'B Întil"e Xn'ţi')lJ,a!i,:;,tj 
'şi Lih"rnli n111l1ai Jli:' Ung'ă 's[.rid.a (.h~l·vaN\ il 

legii sclc(lti(mal'ii valorilor, pl'f'l:l. fil'e~ fiin·d {'II 

I)lOl',,(~anel(\ (,{,\ll1jH'nmli,e 1win fiJ'o!l ori IltJ{,!l!,ulit,t
tna ori ţi'l11lt'il 10)', 'JI(;('{";l1ld itÎol1mt să fic'in!id,ll
'I'at{) :;.i ,Înl,,('u·it-e ~'11 oIlIlk)]lotl'i"ilr, (bri! (' \"ol'hl 
"ii 'sf' fw'ă il 'jl'iWe nilli'1titil, l~illr(>J'ă,rlll1rahil~ ;:1 
fol, !~it()al'(1 ti'irii, . 

Imi pal'e dî ,,!ir1 ('111111 IWIlI' zilmbi llillii {'Il ne
Î11.(-' l'rolr]('l'e, j'a)' al t·i i (~Il i rOll i(l ,rl.e t.c'o l' i a 1lI(;,1 do(' 

Iache multimii î.mblll1zite cu R'ura căscată în fata 
IXlI1or:lIHei, 

"Cc-i asta?" ziseueocJat[t 'copila, Cu ohrazul 
imbujorat, 

De dOuă ori, - mai tli minte? -ne-a fost Era ve~hil!1 nostru pritdin Vasilachc, care 'in. 
dat ~făluimblămalătllri Cu duduia Ionita, să ne Vie Într'lIll ~olt de! per<lea, cu vocea lui .pitigăi;ată, 
)limbăm si să Vorbim În taină, Odată Ia ay1min- CarC 'face farse, <:arc nlde şi pl<î m?;C , pe dinaintea 

lden , ş'.a·ltăd:aţit ;la !iarimarocui sfintilor împă·rati căruia se perindă atâtea 1}}[liIHISi, Înfittisând atâtea 
. Constantjnsi Elena. Părintiil10ştri se Înt;î\neau aspecte diformate al1e lumii noastre, - Şi duduia 

. ,din vreme în vreme la petn.'-Ceri. S'au Întrulocat . .' . t'ţ t- ,- . 't' 't' ,1 f-' ~ • d ' IY 

IOlllta, n a il a St renC1 [), Ul anu ara 111 Ol.a a 
:. astfd, cu lt\Utari, pclin şi dant, la sărhfltoarea draR'ostea mCa si gC'~ozia ta. începu a privi ClI ocfli 
I )rimăverii; şi si-au scos odraslele C<!l1d minunile mari la tragkomedj(l' în miniatllră cane se juca. 
: temtestj,s,upt fOl"mă de 'Circuri şi .panorame, s'au dca:su'pra bOllctei albe; a hahei cu dairau.a., 
: abatut si prin .coiţişorul nostru de lume. C,ind se j·spr{lvj jocul minunatuhlj Vasilacl1e, ca 
: ',. Iti adu,ci aminfc de cHidirea de p,l11ze pe care se Întoarse spre noi si zise zâmbind: 
~ traI[ zU'R'r<IYik~ lupte fioroa&e? ,Erau acolo, la în- .. Ce ziceti dUlnneavo·astră, domnilor, de sen-
Ij'rare, o ba.hă urîtă de (;car'~ S'Utl uriaş de lemn. timentc!c acestei lP'aiaţ.e?" 
: I)ill când în dnd, mi~lcatî de Ul\ rcsort, haba lJI- Mi s'a pttrllt Ciudat;! vorba a<:easta ,a, fetitei 
: j:epea ~ă joace bătâ'n-d Îutr'o daira, iar uriaşUl 10- no-astrc.cnm mi s'a p~lrut ciudată ş'o 'lacrimă a 
I!ea toba şi talgcrul dcara:mă. I111~it1lltrll se pu- ei. în ziua .mnind"~Il11I11i, pe un buchete'l de 'to.po-
~ ... !:.i:au !)f!V].linu lti. împărat! si regi l~lorti Î!:fă.tişa,t~ r':lsi violcO. Il1ţclej!crea Si sjmtirea ei iute pentru 

'ii ceara, 1mbra:catî lJ1 h<lIllC stra[uclte C\l flretufI, lucrurile vietii ş'ale inimei atunci îmi sdipau; s'a-
- 'i prin fantasli.c~ nchjallc ,puteam \,eulc.a facerea ndndoi. 'pridillc, n'am înteles că, desi eram dc-o 
~ ':lIl1ii în sa))tc Zile ~i rhzboacIelui NaIXlhe,oll. - drst~i:'illtre noi si dll'duia Tonija era o deosebir(' 
,}~ll f1U ~tîtt ce ?uteam vcde~, ~;lci ll:a'.'ca\~l, ochi şi mare, Noi cram nişte cupij, Ca ~cra o domnişOla,ră 
'li\\\~le~cre dccat PC'll. tru s,PŢlJ1lcna SI Slll~tlr~.ca du- şi nC" (lc~t1teţl!ia putin. 
. ~Ile IOl1iţa. Cu oarecare mIrare observa) ca nu se A:m 'inteles iZ.{ldrlrni'·:ia sentimentului meu r 'iiJrcstc uimit?t nici l;îng~<l O~1man-paş:t, nici h~l1(l cc,\'a mai târziu, u.uP;i două veri, cflJ1d, într'l111 

~
'\10:\al1'u.ru al dnn.:a ÎtTlparatll'l fU>tCSC. Pc I~n~~l rând, am Z;lrjt-O pe a:.:ei::t .pe ·care. o iubeam cu 

~. '.:crca .Iumii trcct1 repe/de şi distrata. Dai' ,vara. sfi:l\fl si· ÎnflaciÎrare, intr'un luminis din c1ll1n bra\'a 
•. "C platfo]'m:i. În lumina yoarchlj veri!, deodată dCP!OPi il 'Siretului, la bratul unui necunoscut. 

e- 'e OPri f.Js'2illJHÎ. dici la un colt de 'perdea, de- Mi s'a mirllt un Olll lIrÎl Lir« îndoială, ayea si TlI\l-
. ~. ""i)r;,' h:dwi de ~'l·::lJ:I. ap:lf""" mill:pnt'll V:I"i- <;tJf1. <;ci c1lif!iC1 lenit'1 il llri\'-a:'1! adrnlrntic. 

I 

NruI 43. 

REDACŢIA $1 
A DM I N I STRAŢIA 
Str. Românului 1/a 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi la 
J.gonţlile de pubiicitate 

illllllăl',a 1'(', ,~'11'ilţ,i11:hHlrn (' l' if"(',l t, ha dl i'a l' t,P'lI1l'

rar a 1{' *i g;llldi - "111) iPl'O,;i~lll,-'a atill!'~If.'J'ei 
iill;11m"itoarp ,;II' lazi - la o jlo.",ihil [traile <1(' llllpă
cart' Intre :\'at.i"lwili:;<ti "j Liberali. 

\!:li ,!Ilult. ;:e \'(lr gd,..;.i ,,.l:nw\':injei ~i ÎlllrJ,ll'jiţ.i 
l'll Pat~II.I!l1 n'I·\i(jIl;~l "';Hi \'01' pI'Î\'i <11('tjll~wa 1I1"~ 
c!{1 () ah"urditat-f' ri~licola saH de (> Î1H'(']'I'aI'C jp,,
!lidi (!.cI·il ,îmlRdei 111K[H:II'lllllile mele Ip('l'~m<lle'"n 
,g·II\'pl·llm!., {'('(Ia",c '1'11 toală hotlir11!'eil t;h('iildI1H'."e, 
~ig:llil'. \'01' fj~i Ido ar\('i'<I î·n.tl'p Lihel'ali :(':lt'illl;'î 
1'1>!' b:lnlli 'l':! ."un·t lin (>X'j)ollf"nt yi(~lean de al 
I );ll·tid 11111 i ,nil,t-iull.al ('('(1;I(,C ,d( ';L,<,menl'it {,,,t.. lin 
JU'II!d('V:1I', 

!le !.1l' Tlă ~X';illlIă, ltl',1111l g-il!l1ldit la tmltl' "'PI'lll:li 

R\11R pomenit(', ·dal' (:'!lt toate !3IC('i:';!(\(t nu lll'Hlln Iă~:lt 
~i nil'i nil mii 1)ot lik~a ullitimridat ele niltllOIlOa ~i 
de nimj~('a. ' 

Drep ta,'RlCa ,111 i -n»11 CXI!'mllhat pb1n U L 111\' i t ,j nd 
11;l "fat ~aptpw('j fil'Il I11-ta'>;li l'()JINÎ!ni ~]i.n :-;ihiitt __ 
n10şi elin toat(' 01ali'lel(' s()('iall.e ·şi Itihă doo;;chil'e .oe 
pa I"tll(1. .Rpre l:m(la lor fie zi", l'a p;kl,,,,nl lll'PIl (h~ 
e!J,f(nHlII'e an răBpllllH pc::;t.(Î cin'l'i7A"!'i în fl'll'll"k" l'll 
1 ., '1-' '-, S d 1') 

(,'11 1 1: : '.-..,. ,Il', ,oşna, w'uel'a.l Popm·iei.p!'e-
ied. Horn, '{":;,t,ii lJl'{·fof'ti elll', (\.l<ll]Iţ;a ':;,i H{'n.!ll:;', 
pl'cf, rlPjloliţic Fi,lotti, i(h, TIlll;;ll,rh, \Tpl:eI1(!e.I, 

di]', Vătl:-('-;'l'<llnn, 0(11', ';\Iă,e~lnl'i~l, el,)" Fr1liIll-H, rlr-. 
BOl'('[la, e~m"" ,rilea. ,rl'l', ~rl1't-Ln, 'fh.Stoi:!'ltitn, 
con ..... ('i')],11'11, Dohoj Il, Popoll·ea etc, . 

Uintl'e {'ri :ill'vitaţ,i Hil ah"plll'at, ('It 1I1111t 1'('
!rt'<ct, r. p, 8. S. Irll mitnlPolit Bălall, l'~,tinllt 
fiind de "(Îl'o\·j~'i1l1 :(lj\,in al :o.el'ij Ide ,rtlll11I'i (\1('1'
,'111'1',1 mallr') i;'i rlnii g-i'n(ll'a~li ,nHi.vi, îll!l]ll'C'ul1:i ,':t 
\']'(>-0 ('i'lţi\-a. ofiţeri ,'::UIPPl'iol'i -- tnt at~l\i'l !uirl!'-
11:~lti ai i-d-eii eal'i Încă:m t~);;;t .)priti ir!(1 1'{Il.!.·Il!.t
!tI('llItJ~1 101' a lua parto la ",.f;lL - X-l'o~plÎcHhil,l 
('i'IHiab",<,nta rnnJ,\d~t'11Ilţil{)]' :;.i e:~JletC'lliil<)r ,din 1'111'

(luI cI i Ila0t i't>, in l' i!n t.eresa nni e <'(ia. a nn 11>1 11'\'el'r~
('an CHrc Il. ]'{lftl,zat, ,r'<litop:ori-e Î.n\'ihlJ'\('<1 'po l!HotÎnJ 
- {,lll'io"şi {'a!rili<'tol'ii~tlÎl' - d\ 'o ·j'lw/wl!··at. i'1 
pal'f.id, 

Tlltn"lllliroa -p1'iullla ~i unica în folnl t>i 
a <1'\'111 lm' :'IPl'l'lll'(lll mHl''8 lia OI'olc 7ooHI'a În !'e-. 

j ~t:lllr;1'ntl1;1 "l"nj('It:II\", Illnde l:'lalutil!llld ('u pe ,'ci 
înl,pIl1l.i ti ~i 111'111tnTllÎinldlt-k~ (lin iltilJlIii !)felll.rlt 
(~in:-;tC'a ('O Ilni-an fikllt prl11 1Pt'(>Z€lIl~a 101', am 

R,hn[lsei hlnK(t 'snkia h,Hr;1nă, ÎmpOV[lf<lt de o 
l1lflhnire ne care niCi Siretul n'ar fi 'putllt-o duce; 
pe dad :-:ca dint,îiu drag()~te a mea, al(ltuTi de un 
str;Îjn, îşi CIucea feridre-a Si tristetea sprc necu
noscut. 

Ce s'.a, Înt<îm.pIat? De ce Cra 'u,,>a de mi1.nios 
:::[ue pr:1p[Il.lit CU'COllU !.ancu Bogdan, intr'o scară, 
În cerdacul lui. şi f{lcea J;?;'lstllri mari cu cillblJicul? 
De Ce îndrăznca să S;Plle cli fetita lui cra cea 
elin urmă dintre Îiinti'~? N',am vrut să pricep, Dar 
poatc mai ştii, Pridene, că duduia Ionita, aşa de 
gillR'aSa, de vioaie si de fina, dttPă o plimbare fu
riasă şi duq)ă o p!o:te r;lpede, de mult, încă dc
atunci, a murit R'p:lbnic, şi deci alba arrltare din 
ziua a~~eia înflorită, OriOCi ar fi putut spUlle clI-COnu 
Iancu BOR'dan, s'a purifkat si nimic 11'0 mai Întu
necă. S'aamesteoat cu frunzele, Cu florile .pămftn· 
tu lui, cu apelc cerului. Si'n a'\.y~astă primăvară, la 
!t;,milla ullei :lmintîri. s'a ridicat pc o 1"3ză de Soare 
Într'o mircazl11ft de to.popaşj, r(\chc1l1ânc1 dulcele 
trecut. MlliAIL SADOVf.AN(J. 

," 

Vorbe înţelepte . 
"Ol('o!!:(' tl'~h\1c ;;i{ fllî '''1I'it,t:-i I(h!il':i l',;tP dl'l'<lpt:( 

ş.i ebriÎ (',,1<) g(,Jl(' l'a 1 iL P â n ii llt'UW n "<1 Il f(,.,~ r le,!!; 
"k(':lt iIllpo!ri\··a rclOl'''ii]'{l~'i, !l(]'l\('i! înllpnhiYH " . lJl1Ilt.Îmitl"l· ~i înlpotI'Îy·a. llpără'IOl'i!')il' t!,·estnl'~l". 

1T. RII ;·/lIlg(' . 
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"SOLID AVITATEA" \fa,qi. 22 ~lai 'HI~"~, ...... --.. --.. ----------------------.-------~~-------------------------------------.----~~ ~ ~~~------------------.. ~------~--------.. 
(1.o"(·11i,, ,:,Alin\,a ~i am t'X]111:'> ~('()opnl înt'l'l111irei 
elll'(' N;l: "filtliirc a,:,;uIH'<l llLodalită'ţilol' măsurilor 
~i mijloa!l·elor pot,rivirea ,îm'Pă.cll <'Â<l'tah'llc })al'~ 
hdc 1101i tje('. îll'deooobi P.artJid nI '!la ţional şi cel 
ti b01"<11. T'1t(1lda t îi am fă('u t. 'un Ollic CX1X)z('U de~
pro TlrocMeul {'e ar fi \Cle 'lumat, ~rmnâlllid di în
t,rllllir~>Ifl de :!iată ar~ chemarea" .a se s.fÎÎtui in 
prill<:~iT'ln a"'upra planului de îal1'păoore, pe care 
a!probii,TI(111-l va {lOUC\'ooa o Ia(dll'll.a:re maN'1 a 'P'Opo
\'ului diu oraşul Sibiu ori ehi-ara1 .'îJntregl1'lni ju
{leţ, A{'&stăaJehHlare 'flOporaHi va alBg'e, 'l-a rân
dll~~ăn. o dele.p:atie ini"iîrcinată a mer(!!;e -la gu
\'('<)"n ~i ew'ntlulal ]Ill: Reţ:;e, ~)e'11trlt a-i ~JJIlme d.)
rinţ,a ~i pl.runul .n(li$trnr1e ,împ}\iC>are şi a fi even
tnal, intel'11Wdi,atool'lC Î11tl'f.1 ]'l<l;1·tidole etertat,(>:. 

Tli~('ntiile oo.re au 11 muat 'an f08 irustruK'ti ve 
şj im-al ('11 ;<{'arm ă semn ifi.('.a I Î\-e. an{>(mtnâ ni(ll\l-~ în 
f'lf' intRntia lmnn a hiţiat~}1'111lti, (l'all" ~i f!;l'entă
ţil!' mari ale l'cl1lŞi 1tei. Rll1)~tri1t111 \'ol'hi'l'i,lol' 'a 10')t 
nn p(",i'mi"m {',ara'f'tpl'i"ti(' l'<'Intru tilllPllll'ilc '1101\

Mre grf'llfl ,de azi. ~Kl"'iHli-,.un ('are }H'o,,{mdiţ.ionnt 
trehnc înJ{)('.l1it eu llT1 ('pti-mi;;:m l'uti(,nal. ('i!('j alt
Clim ,"f' ni'l1liK'[1::,t0 în ini1ma {"otăt{'ni,hw ~i ('ea 
mai mieii năAf'jlde il zilelor '{le ,mai bine! 

~rni Wlirl,i".nl ,tun yo\'llit NH~iHna~i,~tiii (fll nI'. 
Bon'ea ~j 111 irl r . Stoi,('lliţa a.W.1'Cllt) ('uri r.atog:oT;Il' 
n'n (l·,.,.larnt ('Il 00 111lllpiîll'fI\'ea Pal'·ti,(hll\li 1)lflti(mal 
c'n {'cl lihCl'ill :WllIln yor,l)1l nn l)onte fi. :rl('!(',i orÎ:pe 
î'l1<'('r('~ll'{' în dirf'lM;ian,:,r:l."kl o Pl']W'i"(' 1l1(\ 7,a!(lt \!'
tli('~. YOI·1lil()l'ii hl1('1'ali ((1J Hnnteş. dllrlil'. V:!"llllHl 

1;>1 <11 pn.f. B()il1) n,n f~~;::t mai ~01r(\ilin:ţ:i. 'Col1f:tn

tÎlIMl (·ă imT1ih':ll'ou al' tl'rhui. 'rhll' ('Il! p;J'{'l1 f:C \,:1 

in f:q~j'11 i. 

~\"tfpl a r10rl11';;: la ~ihiu eel !llilltt1i "fal. n· 
n11t ;1"'\1]WU î.1îI0('t!1ri!rii .("le îrni]îiîl'al'l(~. 'flintl'!' N'all 1-
nali~ti <;i J.ihpl'ilJiC"ul'Î. (1C'Ialt,m\ntr01ml. t<Yt;,i nu 
i1i!îc'ulat (·al'Jl1. C"un1'piîtat· ~i fără Ţlati:mlidc p.artiJ. 

?\e-a'lH(lC\'1piîJ'ţi,t. fiiril 1'0Z111tfltnl ,om·it. rl.ll' 
hinf' ~tl 1W îni"0mniîm (\}1 tonnl oalm (\1 1[l't\(\"tO)' 

fk,,;hatc'l'i (\~tc ;:o]i;a (';11'(\ 'r1'0\'p,~t<87tf\ 'i'lrnl)i'Î'oAl'0a 
Hintr;· frnţi l'P (,:ATi. TI11\mai l,e 1111l t.illnp Ol1l'oşr:l1'(' 
I)i 1H1 PP11t1'11Y(',(·10. i-a Îlwrăjbit.şi înirln~mihlit 
pn.t.i!Ttl<1 pn.liti,{.,ci mi1inan'to - ilN,a~tă h1'(lnă t.ur
hată ('1<rE:' ,,'n năIŢ)'tle.tiJ\' lli'llll11'U {'{'Ilor mai Ifh:,i~l;>i 
fra1.,j ai Jloş.tJri. C"hC1mati a J1111:n'oi împrpunÎÎ lur,j:HI
~(.lj(lal'('·a ţării.., 

T mp:îeUl'NltJ'ebnl(' ,f:U .i'lC foad şi i'R vaşi înfilp
hli. d.a"ll C:ffTI!(hllC"iîtnrii ('("lor ,rl()\\l1 t,l1b('J'c d(' 11'[\1,] 
('el"tati "'VI' şti, SU-il-l ... ak\c IŢlCil1imă. să Înfrnne 
patima de Ţirul,tid şi ~ă e::.npllniî micile 101' ""ele;
tiHi ~i rr{,ycupa~i11'ni !JwrWllialle rmarilor intel' ,;I,e 
nk l1('-an1l1~ 11 i , 

Trcbne ,!>.'o sŢnrn{'1m fără î~lrollinr dinoi. g:1'1?' 
g'[ll'ii. am comite o g:r~lllii lH'il'1't.ată •. rla:f'il '7oi_ mai 
1 ' . v 1.1 v' f t l~ {{'pante a;1\1 111'1\'1 ('11 lWTHI~al'() a '~l11şnllUnn n ,;l,a 

'{l, e<'lHlnditorilm''Pfl1,t.idelor 'Po.1itiee,(h11ţ1mă,nie a 
dlr~'j nr:milri ţ:;rcle MllJ'\t 1)lătit(l ml zbnclumăl'ile 
lJlO[\:"tTC S11flf1t(\$ti şi or.h ilaI' şi cu hani gl'\€li <lj n 
1î11'!l.p!a. noalf'Dră Rltrofi,ată. . 

Să bimeyO:iaS('ăa ~nO: h ('.l1noşt'i1ltlt mtirro1iti
danii no,ştri -fără c!{'()S('11il'eoo 1}articl - că 
n&'<\mdi ţ·ion,at ne trebue împlîlcarea pll.r>ti,rlelor ,
mal <'11 "{'lamă a ne1ui Lioor.al eu .celN'aţ.i()lT\s'1. 
fii,nid<'ă ('("'arta nl0!'\ăbuitiî şi 1l1'llmată (le d,uşmănie 
n-etărml1!l'ită ia plătit-o !şi o ţllrutl('lŞt,e ţa1"'.a tpr.ea 
~mp chiar a/cum în opoea '0OIJl~)\li!f1arii Stlatu bi 
f'ilnKl h")7,Î11>ca t:utwrOl' oaJlllooiijor :dc bi'11oC nu tre
hne să fiB: .. &ul:aţ,i-·vă voi ~a. să 'ne llJŞe.zrum ,noi~" 
ci .• veniti şi voi să .n11VOi('-Ît.i cinstit cu noi!'JpT6 
hin'ele ţlÎTii. tronullli şi 'al npalmlltlni 1" 

Ribill, l'a 14 Aprilie 1923. 

... ,. .... S'a , a 44 ma4" 

- Jntell'ctuali (].in Arad şi jwlcţ! 
f'rH:f'ţ.i tot Ice 1'ă sUi în putinţă c.a ziarul,.So· 

lida6Ia/('!{!,'" ,.;:ă ]/ătrlllldă în toofe, ca,<;elr româ

'I,e{lfi :r1JJI'Il'lCP; dc culttlră din ace,st ţ·irwl. 

XU/I1fli sp"i)inită d(, toată !wfla'I'('4 'române(l~ 

!l.râ dr-flit;i , . .solida.rilatc,(t" va pulea să trăiaBcă ~i 

.să-(li îllllcprine.a,~(ă rostul jJcntru, CGrc a lunt 
fitil (d. 

A l,ollnf i şi ?'ii~pâ1?r7iţi ,}Yl 1,/ D ,-1R ITAT fi: A" ! ---_ .... __ .. _-....... -......... ~~--.,- .. [ , 

la cafeneaua "ORIENTu 

Depunerea jUrămantU.'Ui primului bataljon 
~e yn'unt~rl ardeleni. Ă 

I 

,La 8 Iunie. a 'dOUa zi după sOlSirca voluntarilor 
ar<:leleni la Iasi a avut loc sol\cmnitatca dcputtc'ri i 

iUl<lmântului. Era, o zi frumoasă. senină. Baione
tele sot<latilor cari aşteptau pe fratii lor ardeleni 
scJineau în razele soarelui ca nişte fll'l~ere. O mă
reată tribună se ridica pe platoul dela, Moara, de 
vânt ilmpodobit cu 'tricoloruL românesc; tribuna 
era destinată pentru famlia regală şi Înalţii pre
lati. Voluntarii ard~leni purtând G,nna rmnâneasc~i 
sunt adunati în fata tribunei. Sosesc persoanele 
oficiale. Sunt d'e fată 1a actul măreţ: membrii glt~ 
vernului, prezidentii Camerei şi Sen-atului, nume
roşiparla;mentari, generalii Berthelot, Scerbaocl\', 
generalul Prezan şeful marelui Stat major. !;C
ncralul Crist~cu, Petakl., Vltldes!~u, Parasehiv 
Vasilcsctl, multi ofiteri superiori, misiunile mili
tare şi civile a~ a~iatlor şi un numeros public.-

La orele 10 soseşte familia regală. Muzica in~ 
tOt1'clază imnul rCRI:lI. Urale ncsfârşite ies 'din piep
turile voluntarilor cariprivcsc >cu lacritmi În ochi 
pe Rcgci]c tuturor românilor căruia ii depun azi 
'olemnul jurământ I. P. S. S. MitrO'poJitul Pimcn 
incepe oficia rea serviciului divin. Dl~pti termÎllaliCa 
scrvicittlui sewpetă lurământul sf<înt din . 1500 
de pcpturi ostăşeş.ti gata dea se jertfi pcntru pa~ 
tde şi dinastie. f 

M. Sa R,~gelc ferclillancl 1 l}lin de emotie Clt 

~las pltternic 'Şi vibrător rosteşte, urmMoarea cu
v~întam: 

"Vouă fratilor de pestel1lunţi şi di .. 'BUlQW~nl' 
. 2ari fiind lPribcgjsuterind dureri sufleteşti fării 
l1umi\r c,cui ,azi aţi p{lşit praguil CaSei IPărinteştli 
vri'zi,.:; din toaUi inima, Bine ati venit! 

Trecem prin momentefrumoa,,<;e, clipe de bu
curie şi clipe măreţe. 

Azi când ~"aţi legat Înainteia lui Dumnezeu, 
înaintca clralpc,ll'~lor cari vă vor arăta, drll1rnll! !'{)rC 
birl1inţă, înaintea ea.marazilor cari au luptat j)'0n

tru iuc(\hl\ nnstru al tuturor, tara aceasta V{I S<PlIl1e 
bine a ti venit! 

fiinddi În voi \'cdc 11n ~oare nou Care s'a ri
dicat din întulleric. Oraşu~ acesta În care s'a În
fătptuit unirea Printjpak,lor vă salută ca solii ve
niti pentru întrunirea, la un loc a ,tuturor româ~ 
nilor. 

Eu Re~ele. că,ruia i-ati jurat credinţă, Privesc 
în voi chezăşia cea mai puternid c{t nădcjdilc 
unui şir hmg de v~1cl'ri se vor implini; că dorul 
uniii !p<lIPor întreg. Î11 sfârşit se va stinge. Vă SlPun 
dar. vouă deacum OiStaşi români, Înainte cu Dum. 
nezeu, 

Inainte pc'Ste munti unde vă aşteaptă milioane 
de frati cari să uită la voi cu inimile p.line de nrl
deicle, 

Urmaţi <:lrumul ce vi-! ar'ata stea~ul vostru 
national. urmati~l fiindcă el vă va duce la liber
taJt\\ la t1nipcia care ne va intmnj. pentru t<>tdeauna 
într'un si-ngur rpapor"· 

Aşa lc-a vorhit Re9;c1e tutror românilor, pri
milor voluntari ar<:l~leni şi bUlCovincni .. 

In Parlamentul ţării d, C. 13anu ~Iăsulaast
fel: "Dlor trăim o cHp'ă Imare a istorici noastre, 
Mâine ardelenii vor <:le'J}ui11e jurărnântul de cre-
dintă în ii:lta Re!;clui României si apoi ÎŞi vor fa,ec 
Întrarea în celtatea care adăpost este nU numai 
tote suferintele, dar si toate năde,idile llDa:;:tre. 
V;l propun stl nu lăsăm a trece :"3cest moment Eir;i 
de a trimite din ;11cinta acestc; adul1ăna Româ~ 
nici de astăzi. salu tu) nostru frăţesc 'âqelora cari 
vin să cHhlească împrel1nă .cu 'noi Romjnia de 
m5ine. Dlor un suflet nou vinea~tă~zi alaturi de 
sufletul nostru al armatelor rcnăs.cute. 

Vine sufletul chinuit, dar nkio\ldtă infrint al 
A redca ttlului. 

Vj:ne sufletul lui Horia şi a lU.i Avram lan''':u. 

Vine marele suflet <1'1 lJ1Celora ca,rj. &e UPC3H 
"la munte'zori" /pentru Ca prinzând fulitcTUl din 
intHtimi să·A asvârle 1n UI1R'urimca a'St~Pritoare· 
(;\pl~tlZ"e). Cucernici si plinr de nădejdi sall1ti\1l1 
it!j'pirea ace ',tuj suflet de acela al 'armatelor n()a~ 
strc. Şi dalCă este rllj:(::Lmjntea care astăzi se \:ndc 

(Piaţa AVl"am Iancu) în toată ziua 

•• .. beutttd şi mât!cări rect ~l .. 

"r\ St~ inalte ca inmuJ de t~lmâie către Cer pe de
aSUPra deoscbirilo r şi pasiunUor noarstre trecă
toare este ca ziua de mâine să Însemne. ÎIlCCDU~ 
wi bucuriile noastre~ Şi d,acă este un strjgăt care 
treoue să r~lSUl1e ast[[zi ori unde bate o inimă ro
Ildnească este ace~al de: .,Trăiască Ardeah1l R.o-
rn{wiei mari Şi jibenc", . 
fl ...... • .. ,l.. ..v ...... 1 . ~ ~ .Ga ..... , 
Serbarea zilei de 10 Mai. 

- Programa. -
Prefectura 'judetului Si oraşului in acord cu Coman

damentul Garnizoanei Arad a stabilit pentru serbarea 
zilei de 10 Mai următoarea programă: 

Revărsatul zorilor acestei zile, va fi salutat{l cu 21 
kCllfi de tunur,i. 

Dela 8 şi imn. p[tIla la 9 ş\ iurn" la fiecare şcoal,l 
piimara şi secundară din oras, va avea loc, serbi\rt 
~t;olare, tinându-se câte o conferintă despre însemna~ 
t.dea acestei zile. Ia carI vor asista părinţii elevilor. 
public şi reprezentantii diferitelor autorităti. 
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La ora 10. se va oficia de către Între" clerul eO'rto
dox al orasului. un serviciu rcliv;:os, _În Piata Catedralel 
a orasului la cari vor asista: Toate alltoritiitile civile 
~i militare precum şi notabilitătilc oraşului. Presedintii 
diieritelor Sl'cietati Si corporaţiuni recunoscute. O corn~ 
ll::nie de onoare cu muziC<\ şi gornişti. Şcoalelc secun
dare Si sDcictiltî!e cu dr:lpele Si steaJ.!t1ri, cari vor ocup~ 
!"eurile stabiJ:te de Preiectura Politiei si Garnizoană 

)H1S: 

. :ic ~ 

,v. In timpul serviciului religios. armata, şqoolele ~rj
mare rom:lne. maghiare. germane şi evreeşti. cât si 
~ct)alcle secunuare l11aglliare cu drapele şi stea51;uri. vor 
li înşirate pe Bulevardul Regele ferdinalld, în loemile 
qahilîtc de Uarnizoanii şi Prefectura Politiei. 

iknş 

"iorn 

La aceiaşi orii (10) se va oficia la bisericile ce· 
lorlalte' confesiuni' lin asemenea Te-DeulJl, la care vor 
a~îsta, rcprezcntanţii autirHiEitiior civile şi militare. 

* 
După terminarea Tc-Dcumului se va trece in re-

vistă trupele, scoalele şi societăţile. primindtt-se ÎII 

urma 'ddil~rea în fata Primăriei oraşului în ordinea, 
următoare: Muzica militară; Oriani! de război; Şcoa

lele primarc rOtl1,Înc (No. 1-7 inel.); Scoalele primare 

i~erl 

rde. 
r'ea 

de Stat maghiare; Şcoalelc primare de Stat germane; ( 
Şcmila primară izraelihî: Scoala primară rom.~catoHcă: liNl 
~wala medic de fete rpT11ano-catolică: Şcoala medie· mtE 
de fete de Stat: Şcoala comercială de fete; Şcoala pro- "l'l~ 
fcsională de fete: Şcoala n'Ormalfi de fete; Liceul de 'mi 
fete; Şcoala medie română; Şcoala medie maghiară: efuO\ 

Şcoala de arte si meseiii; Scoala comercială de brie!:: 1, 
ţ3coala de contabili cooperatişti; . Şooala normală de iob 
hiieti; Liceul de hăet~; Liceul rom.~cato1ic; Semil1?rul . '[lIe 
teologic; Sindicatele muncitoresti grupate după bresle: ''illG 
Regionala Federalei Societătilor S~ortive Române. ,';\re 

grupate după societati: Uniunea voluntarilor luptători: c 

Cercetasii; Ofiterii cari nI) sunt În front; Batalionul'lr ~ 
\'ânător de munte; Batalionul "4 de Instructie DoI!: ' M' 

PO'lltonicri: Reltimentul 12 Rosimi; Regimentul 14 Că· .Ut·f 
W.raşi, ' I 

,. 

La ora 12 va avea loc in Palalul Administrativ ,\n 
(Sedria Orfanală) receptiunea oficială, unde prefectul .. i'; 
Judetului asistat de Comandantul garnizoanei, va prim!, Le 
felicitările în ordinea următoare , ~ ~ 

Clerul: ortodox, !?:reco~catoHc, sârb, tptn.-catoliC.; :Wl 

reformat evanghelist. izraelit ortodox Si neolog. Oii·; : 
tcrîi garnizoanci; Corpul Magistraţilor; Comisiunea ad- ' ni 
l11inlstrativă Si permanentă a judeţulUi 1n cap th 
Cll Subprefectul; Comisuinea administrativă $1 ; 'fl~ 
cons'liul comunal al or~ului în cap cu' prima-
rul: Institutul 'te!olo$!:ic; Corpul didactic secundar 1fQ2 

român; Corp"l didactic secundar mal'hiar; Revlzoru11;m 
si:olar cu Întreg cornul didactic; lnspecto<rul oc.neral fM 
Sanitar cu întreF: corpul Sanitar; Directorul Rep;ion.tl i 
al CPR.: Corpul in~inerilor; Seful serviciului conten
cios; Corpul advocatilor Si nmarilor publici ; Admini- ' 
stratiune financiară; Casa Cercuală pentru Asi~urările. ilaI' 
Sociale; Inspectorul al Industriei şi Comertului; ln~pec- ,'ru 
torul Muncii; Inspectorul Cooperatiunei; Seful Regllln~1 [t~ 
t. Vitîcole: Consilierul a51;ricol; Se lui SerViC!lllul de LI-' 
,hidare a Domenillor şi Coloniilor; Dîri51;intele oficiul~IL , ~ 
Postal: Seful vămii; SeinI ~ărei; Reprezentantii llreS:.I;t~ 
Presedintele camerei de comert cu memhrii; presedJlt.'~lt' 
tele sfatului ne~ustoresc cu delegatia membrtlor co~ite- i,t. 
tului; Presedintele federaleî cooperativelor săteşti ca! (', 
d~lel!:atia mcmbrilor comitetului: Delegatia societ~tiiltBT 

"Rt'l!niune,' fDJl1cilnr J~olmîne; Delep;atiunea SOciet~l~IJ.;~~ 
Crucea R,oş'e: __ 1)~:~:2.::.e:idcntă '1 srw::ieti1ţij Ocr0;:!r.:! 
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-----------------* ~-_. -------- ---------r 
r~milw de R,\ zhoi cu dc\el1:atiunea doamnclor membre 
~ comitetului; Preşeuintele socict,ltii IOV. cu delcl1:a
! membriioT membrilor comitetului; Preşcdintele in
·,':zi!or de război eu delegaţia membrli!or comitetului; 
ţ,sedintele societiltii Mormintele Eroilor, cu delegatia 
t;nlJrilor comitetului; Preşedintcle Sindicatului OF
ţior de rezervă pensionari cu delegatia comitetului; 
I,şedintcle societ;Hii Crucea Albă cu preşedintele 

WuniJDr: Preşedintele societătii Patronaj cu delcl1:a
f membrilor comitetului,; ::es~dintele. SOCi~tf\t~i Kol
fr: Preşedintele asoCtaţ,el eCOnOlTIlCe d'n Judeţul 

hd. 
I Dela ora 17~19 l11tl7.ica 'militară va cânta În fata 
tmariei orasului. Dela ora 19~20 mU7.ica va cânta pe 
(,sa cheiului dela 'Mureş. 

1. 

Seara la ora 9 şi ium, va avea loc Tetra~ere cu 
'le, parcurgând itinerarul stabilit dc garniz{)an5, 
':\tc in~titutiunile pllblice şi particulare În Între~ul 

h~ vor ii 1\1l11inate, , 
i 

I Reprezentanţii primăriei Ia diversele 
I biserici. 
1 
Î Primaria a 'de[c\:(at ca reprezentanti la scrviciul tli-
il ce se va oficia in z'lIa d~ 10 (2;~) Mai În t03t~ bi-
:icile din Ar:Jd pc urm{Ltn,i, ,:1'111111: Hi,,:ric:a ("Jlc
ll;l: primar dr. 1. Robl1, CPlIsl;[nfn POIJ;l. i"d'~ P0., 
,iantl, Lndovic Lltc~cin, h:\" L'·,v'IC'C"'Ull. t:\I~c:' 

'::. Aurel VaHan, Iuliu Pap[l. :v\ircc~l Do!!';;., Ai'il'; 

)!llşa, l~nt(1!1ill StllPar, 10at. \\ill':. !"<i 1::,1;; :,d, \,,1. 

iic Mare, Biserica gr.-cat: TI',1' Bt!!t\y;·,. !\l;11I IL:I
.2'. Rarn~has. \r ass .. l1iseriC~t ""f.--"r. "',ldil,,-,.:c'· ".,'. ţ-i 

iko$cvits, Osear DlIlov:·L~, 1',,;,;\ il' r":"'~:L 'li t'·:'~:\ 

l
"i(lrmat~l: Iuliu Hcne., dr. Alhe·!!. tL,rc. 1.".".1: .! i ,ii., .. ::.:n. 
·;<er;ca rrm.-cat.: dr. Carol it': ".\,'. 1'1. '.lI!' ",1.1'1 I \-

·rdc, Iosif Pitine:', ~ehii ,Ma, .;. : '1"\;.' Cn\'.:: ni· 
"r'ca al':. evan!!:.: A~()~ton P·l·'·'·'. 1,')111 1"'i:1l'r, \~d:'·r 

~Dffll1all'" T()~n Dul. Bi!>crica ,a. f,rt· fi .,1. "< 'L; :<li. 
I :-.licnh1e fr:ed, Bi~erica izr !'v,' ;.:. \11' .i ' .,. >1 

';I!1l!'1 (Jrt'~z. 

reptul la pensh~ilc ti v5di .. 1'.;21Jr 
şj or1ani~or din răsboi. 

('en'n 1,1{' l'('lefUltflre A,]' a;a 11043 trian itn "-1)1'e pn
··li('.}ll'~' ('!nlil1111 'Miilli~t('1'l\lni de l'?Îzhtli, S"1'rirj1tl 
,~ten(Jlos 8eet.ia OU) ·p011r.5innilol' gl',li!lpl,)1' in
.1'iOal'€, 111',1208 ·d!\ll1 1 )f'f11 1023, :Cl1ro (,.llŢlrinde 

, 'mal!oRrele li!lImril'Î {'n :privire 111 :lll'f'ptllilp ~a 
2n,o,je a va.rln\'{'lorşi orhnilO1' Idim r:tzhn,i: 
1, Văilu!vclo şi 01'fainii Irl:in l'iiz;~}i \kwii alU al\'(,1'e 

i0biHî !'1l1l lmoi);li'fau ·(1'rf'Ţlt.111 la pcn,QiE', (d,ară 
,i1\e 'î'nţ,f!le;; înrl8plin~ ooncliţ.iunile lr,g0i :;; 1'8-
"Jlmn*~nt.1t1ui de 'P{m,~inni .a ţ!":Nltdo(~(lr i.nfrri-

· Me. 
2, Villb1velo nit"'011t.e Ţle ·tcl'i,tori·nl n"llliÎni,'i

'\[a,r1 şi mărÎ·ta,te :Chl'pă 8lt1pnşii ,1l.Ho.r ţ:î'ri, 'f'1al'i nn 
· ',urÎ t, în ~:NnŢH1I11i'a 1 !)14 -l!H Il, ('·ll fii11!c1 :mohi 1 i
, ti TIllTl'T'ili in a.rmat'a R11",tl'0-'1mp;aWH, ,n,.<\('ăî'1llJ)l;-

i,,::;c IC'omliţ.innile 1ll1'!t .. 22 n~~l 1(>~() art. 4R !şi 81 
.. :jn re.!tll!llament an ~h'ept l,a Ţ)ernslnne. Daea )i:otii 
11rllill f0!'l't5t,1'ein i Idle origim Il şi ,aT 'fi 1 mpt ia1:. ('u 

· te annato strei'lle, ex<:eptiin:d !1ll'1l11f1.f,ft 'U'lH.t:l'·J

.. g.ară, vă,duv.a nn ,are (l!re'Pt. la IŢ\pnrsi'1J'11C, ~hiar 
:âdî s'a :Rlut1lJt. la Clasa pariil1tooSiCă. 

3, P3:rinţii ('ari ,au fii :minori.rlrul' să mI fic 
i mari de 18 I1mi la \datla (',â.n:d i-RA va lil){"ra 

tlul de 'Pffi1,llite 'R'ai\1 C€>rtlJi~ahl~ 13:0. înlesnire (le 
!li şid:aeă va 'in,deplini lCondiţiun,ilo provăZll'tEl 

1('ge .rcg'l1kllmentJ111 ŢJenRium,ii a grladl:'olm in.fe
'nQare ~i ol'lclinolor inl';trll('tiye, :m .d·r~ptll~ h TH:111-

. :U'llC. 

: r L;g·;~t~arii" şi ;;prO;;ier;;.- A 

. Puţini ,dl'ntre AI1delenii eari ,anlnptllt în ar
, , at.a au&tl'f)-uln;g>ară ,sau răiTIln,şi a~'l;t",ă, î:;.i pot. d,l 
; ,'ruma 00 rolul "ce rau avut lCţ;lfllJl'aril român i in 
.,' [t~llia, :Franţa şi Siberia, 
ii F\:q)bnt 'Ca Tar:nl Ru,;;.iei, RE'gele Italie şi Re
; ;'lvb<l ie.:\ fraarN'zălll1 pertm'is Ră Re forlJlJeze po te
·,Ht.)riile lor legiuni Îl","oentc române şi le-'au o:lfni
-îj~nÎlt Îllltrru toate nân{(111-1iOliM~ pe fmntllri 'aliî.'tul'i 
aJ1c 'PI'O'pl'i:i lor. So<:lL~;a'ti a f{~"t. implic-it ~o l'e.(.~nljH)H'~
il.h't'c n. l'eveud l{~nTllor ,naţIOnala ro.1Tuwi,,*t'l - () 

ilf·."·.nKl~;mn.~:re do~n.it1Yă a A:u~tr,,:~ng'.Hlriei ~are 
:r !t'ehll i'n !Ia m()~I1':1 I'n n~ma VIC't()J1'I€tl altme, ..... 
~ jP"mesc comande pentru curăti-

T ntoari<e a(l;l·"ă 'a('e~te ,leginl1 i, ('ari 1111 lupt',lt 
01t t.ot sufk~tul p{mtru oauza nnităţii ll1ationalt', 
.an fo",dilHte Ioa o parte, .,'a uitat să li-se.dea ră,,
plaJa cuvenită (la o c()lbfi'rma:re a recunoo.şt.e.rii 
namăI"ginitei lor iubiri d-e neam şi ca un îll1!demn 
Tl'Cntru viitor. 

La cX'j)l'Opiere n,u s'a prea făcut. amue tl,alZ de 
·aDeşti brnyi romitni (,.alri an risc,at tot pontru nea
muJ ]01'. în ('.e11O mai !?:rele vremllrri ·alerăzboinlni. 

T n Î11t.e1'e;lul a-cost01' eroiK~i legionari: ofj,t,o:' i 
!şi ool.rlaţ.i, în1rehăim autorit.ăţile CQmlpotenrtJe, <ce 
e cUa'I'It.ioolul d.<" lteae din Rf'forma .a/tr1ară ~aI"i) 
pl'oVPll{: expropri\(lr~~a teritoriilor (l:'''';proprinhile 
la 600 metri dnla r~ll'if(,l'il3. ()fla~el{)r! . 

{'eram să se r(,:'Y})fX'.te aee~te .dii~po.zit.ii ·ale re
f~Jl'1mei agrare Î<n favol'ul a0c};wa cari în Olia 'lU
pl'(\Illă ş'i-all fu;(':l1't. .datoria .către ,nerum. 

Vom reveni, ' 

---- -,.. Mor JJl(Q .*' ".. ti 

Teatrul oraşului. 

Serbarea Şcoalei ProfeSionale-
Dll'mi,p;cdi seară a ·avut loc la Teatrul 01"a'şu

:\~i, 'l' .. ~J"~'~ <:~~f"ll"i Iw()fe'"jo1!;J!p·;j Reu1îiullei 
!'.;ltH;I!"r j.;' !.l,' 

~(:l' '':Hl a <l C, 

tllann) Jl:,'!all' ,:1i 
~i pit.i ... 'uj 'lLi~ l~ !~l ~~ 

T",[,e PUI:;':!l:! 
;" .'~ l ~ ~ \\ ~! ~ Dt n n 1 p' 

ill (i~lll'lil il' i".d;ţli-
Tc\ <': l:":l>f: 1'P1 {l:q ~ "lfL' 

, ' 
, t. 1 

..~ . 1 ~_: I !'; l' , l 

- Se :l1ll1'nţii din ('ommwa lIa1tl~il;', di' păzitorul 
,de n..,a plO 'al R{'{,lpi emL11l1l1e, 1 Zi,fk.t, (}U:lll', ~~ Î,llL-

I 'jl1l<;1"ait IX' ta f'>l'ele 21 'llflil.p1{'1a, }ia eâ t,(·.~111l1di . lW 

~ăw.:rlllll Leoitl'tin Bn~lişan. AmăllU'llt~lc 'Î!llll'ă ]1';111 

1 ~o;<it la 'An~ld, :(\:a·r ,in ,NlPOTt.lll td<Ogl"a:fi(~ al1 j,an-
d<l,I'Illpl'iei 'fli;n f':1:yârşin, .>le ""PllIl1C ('ă păzi,t.ord 
Ohlll' a. Îl1itrobuim'tlllit. a.rma ~ 'Îll l(.git~mă [ltŢlăI'm'c, ,.. 

~ O 1louă s('t:ţie llidl'Of('Trt[l('lIl;('ă, La hăile 
.al"t.('zi'~ne Si\ma" ,s'a înfiillţa·t o nouă <"et~tj~ hilc1rro
tCl"apC'>uti\,iî. 0a:~(l ·!'e va ,d,a folo!'irnt.ei llbalrclni Pll

hlil' la 12 ~fai a. c, 
('ma de bă i: lli("('itrlO-('a'l'hn'n M j,,,{', ~ le ;'1\!lf,wt ;;>1 

"'H,re. 
Baii" edo"ft'hi"ă pentru .do.mni (linnin<'llttn . la 

fi şi .i \1IT11ă'tatc 'Ţlâ'nă la tfrîa 1, i·ar POll'tl'll rhl!Tll(·'tkla 
ore1e 2-6. ,.. 

- (,i(Jl~apii G<C l"K'nlllme mOlllÎlird .. O::';V,T:\P în 
toate ('nlOl'ile se cwpatii la rfimwl. K€lll şi K rOIl.~l. 

... 
STE.\GUlll XATI0NAI.'E Îll tolarte :mări

milo h Ţ,ihl'iiria CCll\{''';}l'iclia Ar~~1'. "h1aflra Bn),i110-
~{'·ll 10 nou. ,.. 

~, Ţ.\ !' ",m'~:l R·"",;!!: l;mh,tnl Al'fl-l1l <op află 

~;l ill .. ilirj'~lt o p,I·~L\,·ni~· ~\n ~t':;ll ~1n.~]~: l;tllL .. L-·:1~'~· 
~,~~' ,d1·1~"f\r. ~jl y;n~-lf rr~': 1"Vl1~1:~·~ljll· ,-{i'irtlld:l ..... ~. 

! I,~~·tr~d i; flt I,,~i Irn~'a~li ill;11 pl.,'·"tl ...... ~ ~U~ il. ~~1 

·1.",;1 "I!l'···"~i'.;'i"l:, ':ili "1 "\, d··;,I:!"'''·':'' 'I'a {a\:l 

-::~ \~ t/, \"'~'L~)ri} il:j!·tllrl:~"~i .. ,"~, lI;lriq.~H.d-'l~hpr~·,' ~,:\!' (ld1',' t' f~ 

L' r"" . ,;~()S, I'it :
";'1,: CI' ,';- re: " il. f( 
i;l, I,~ ~L 1'1 I i lt~ i!'t' rit;J 

';1 dt"j~!""';-l .... ; '~, ~

. ;:i_·~l_.'~C p~~'~r',!;.11-

III: ,\.l:i'.: '-11'1 '·I;~'iI.1 n 1':' "'1':<'1:1 ;t!:llilll~~'-
'Ii' ; I" .TJ' ,~t· ',1-1 ii :(1. 1:l ::~ ~; Il ;1. 1:. la. ".~.t'.~ 

Cii "c;!zi;; ;,e< 

II:]; !lI! 'l!i.: ':ii ÎJ1g' 

[11:1 ti,: 
\ll~~~r,I.', l S! ..... , U(l Ji1~ f ţţ:1 

,) "~o il 1'11 li "~ll.L: :'~:lhl'llli dln .\ r,~l I;'i~l·\ f~l' 
'~'jlf' "',f:·I: I .dl,d '~)H. (')rlf~j'''':l ,/',:: ... "<, .'\L·:..~,.\r.~,·l , .... ,-,,_ 
;'01;"1:;\'[11 , .. tI ;'~"';'~I;I·I·: ['/"1;1.1 l/il'.JII. 

, L:illlll;l e1c('[(, 
lt',!n!l'!i, ';;li'!);t l- r '*:i:',' 1 \'!r tn:1~'I,.~ .,.~·~f~l 

-',t :l; '.;-t '~:'ll, I":[,j lH~,I,ili(i~·;ll ('1 ..... :itl~JI:!·~,,"l 

\'1 ~·~lr:·;1,tl·t\·~ lor ~~H~ f~h·~,'i'~ '~\r';'l 1J) 
In':~;f'q "1lI':".~'~ ,; l(',r'~l;Ţ "~.J}1'. ~\rli~'f-

.... 1 I • i •. , i, ~ j~" r . 
\. \ :---. 

:, I :,1 f'! 1 j r*~i r: 1, \ ':.-,' • r • ~ '-

:',l)rin~e, 
-. ______ ~ ___ .. 1 ~. 

Acest f<1pt ,c';1 rep'etat de câte ori a fost rcprc
zcnt;ltii romiÎncşti. ' 

C<lre o fi motivul? G\:oll"fJmia? 
RU\.::IJn Pc JcC'··:~h. C;,1 C (ll1 fl ;-ah CIlI11'''IC 'tC:1-

t r ală să întrebe I}e d. director al Tteatrlllllj d1CiÎ 
$tic 'ceva despre ~cest lucru. 1. D, 
........ ,..,.. tl$f$A A"" at.. UJiIIP 

I NFORMATIUNI. , 
Slăbiciune nafională. 

In pragul sărb,itoarei dc 10 Mai a, c. tin a observa, 
cii. rom,lnii 1!ostri din Arad, de câte ori serhăm o ziua 
istoricâ, nu-şi iau nici atâta ostăneală Sit-Si pună pe 
piept treicolorul naţional. E o slăbicuine na!ianaIă şi nu 
putem trece Clt vederea peste ea fără observare. 

Ori ni-e .rll(ne să-l purUm, ori ni-e teamă, că o să 
revie rell:imul Hah~burl1:ilor, 

Poetului V~si!e Alexandri nu-'i era ruşine s[I-'1 
cânte in poezia sa, pentru că cra român. roman auevf\
rat. N"-i insă - prect1m se vcde, - ne temem şi astăzi • 
când suntem În tara noastră şi liheri. 

Nu e de ajuns numai să ne păstrăm cu şiintenie 
scntimentcle ci. să ni le Si manifestiim, 

Deci. să nu lipsească de pe pieptul nimănui 'treico-
loru1. În ziua de 10 Mai, ŢEPELUŞ. 

. - 1)ol7lllii rari (tII eOIlh-ilillif ('II ('(Jfiwtii. P("l
{1'1/ 'IlIs(illl'/'t'a zia.ndlli"&olidl!.rita.t",,." SUlltî/~
\'ifll(i să il! jlill·tr la. adINUII'('f/ generalii. ce SI'''' l'f/ 

#n(' mâuf. 2i Ma·i,. ora '6 p, m. în .'~{1.lrt mică (l 

P rjmii/'i('Î, 

/trllllla!'N/ ro a7r!Jc c01nifr.fI~' (',recufil) şi ~'(1. 
dc.~rJ(lt(' furlte 'tl/('sfillllil(' 1'('/e:ritrHlt't> l(l .<:u.~ţitlf'.
)'l'a zÎrlr1tlui. 

• 
-- Pn1.t.l'11 :1I':i lfl·;'ninldlV1 () mll111t:tti! !'I\"j'l'f' I 

Lt Arad il .dllli llJini,.tm {lll .('('i!1IwllÎe;11ii:lOl' W'I1. 
1\1 n:;Ol i.11 . 

111 lnini."t 1'11 ~'P1WI',d '\lc"'()';l1 ya inleea (101:1 
A1\ild h (,hi\-;inl~;\ Înd. în t>;lr.,;,nl rli'I;lin1.'t~'i j>c'n
hn a illl.~pp{~ta nnnaliq\je f{'!'lltă Chj':;,in,f'1l---Şa,11>t1T:l 
!l1:1l'·e, ,1 ('ji,rE'lÎ îll:1llg-n.ri\1'.fl (ln.piî ('Hm il'1lIl\.t'lllll in
fOI'ill'atÎ,ya ll\·Ptl!. l<l;r. în l<H1~gi ~~adrc 'de siî.l'bătoat'p 
în zin:1 de Rl1~a1iî, 

'- atăt cele pentru Doamne, cât şi 
cele 1)entru Domni - cu oreţuriIe cele 

mai conveniabile •• .. .. . . 

(111C'''-11, 30 a}', 

~ .................................................................. ~ ....... . 1'· ••• ••• • •• 

rv·~ TEATRU. CINEMATOGRAFE rv'~ .. ..' .. .. ... ... .... . .. .................. __ ..... _ ......... ' ........... -....•.... _ ........ .. 
T eafrul de vară, 
Rl'P€rlorlul săp!ămâpii. -

,1!'II'(i.' "Hft!ina. No!pţii", 
?ll ('I·t/u'i; "P[\~erea i(lE~ mll"', 

ApolIo. 
BAIlONUT, FRR:'H-C g'el1rl'alu1panirlUl'i-

101' dl'amH i;;tol'j('ă, în fila\l:În 5 aoet.e, în 21, ;,U 

-;:; 2:1 )fa:i în .:\.po11o, Tn tim;plll1 războiuluJ! de 7 
ani :(lj.n vO'J('ul ·al XVIII un1l1 ,dintre ~~ei :ma.i ro
manti<'i er(~i (':ra Balrornnl Fl'I"nk, ean' ~J(iat.ă î,; 

• Of('l'(' ·'Ia.riei Tpreziil, .rli ,'fi p1(".('.;\ eu :{{)OO <>a;menl 
(·.ontl'a 1ni F.rid·'l'i~ 01.1 1f.are, 'pe (\arÎ îi va !'ub
ţinea el Î1\.S<11Ş, Pleacă la '1'ă7.hol darii. .şi a fă{'ut 

11111 he:;:i 11lairi i~p'răvi, şi ,ar mai fi :fălellJ\:, .dacă 
ţi în "Olll'tf':\ lni n!l<\"a,r fi am€>\'l>ecat dl'a.g()~tp.l 
f(,llleilM ţ'ol ,int.rÎl'a blirhatilnr rivali. Aee;te II 
Atl-i!('ă noro{'ul ~i '\'iitoml:şi eel bin(w}'1.Zut ].a t'\trte.a 
împi'Îlrăt(l~î (l (l("!(~larat 'cl,c trH·dătol' fiîră "ii floC \i· 
nuv.;Jt Ş1 se srnucid.e ea .să aca!pe de U'11,:;-inc, 

1
, Urania . 

CEr POl BA1H)ATI AI DOA:\[NFI HlTTH 
I c'omodi8 În 4 alde Î'n 21, 22 şi 23 ~hi in l'rania 
i Savall tnl ~:H~trn,;< îşi nf'g:l iţ;ă $oţ.ia, are-asta Ţlen tra 
I !I,l rlc,:,te.pta îl Lwc jaluz primind (~t1rtenti,rea Ull11Î 
I tâ:n,:1r. hiir-hatlll dzân(l <,ă llI('rul e ş,t'rios, ff\l(''f' ~i 
j el C1.'r+;·! t1n~i femei {;u acela!:' scop, şi îi reuseste, 

I du.II f'<:lţia 00 fRec <'li fn',ge en c\1lt·tp;.:annJ, bărha-

I 
tul In;îndu·sc rlnpă PIl, eălăiOI't)"o\ci:mpreun. ă., lă
s:mll pe ('llrt"7.an <'1l ha~a.inl în gad, O c'()nl<. .... lit' 

! gp1pp!didi1 a,ll1\l7.Hnlă (le PRl'1'I 1111 :Pl'E',l (1\'('lll 'prilej 
I "li ve.(lc<m. 
i 
! 
i RN1~I(':to,. resprm.'w.bil; LAURB,VTlrl LUCA. 

Cenzurat' NICIiIN, 

Conrad Biffenbinder 
A~AJ, Sttail El1ins)su Nr. 2, (Deak ferenC-il 42 
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. ' , ."mItaErE .... 

~a~. 4. "SOLIDARIT ATf:A" 
.. ----------------------------------------~_._._-~. -- \f'a'rtl, 22~r;li ~n~:3, ' 

-:An _r 

I 

,l-BANCA INDUSTRIALĂ ŞI POPULARI DIN ARAD. 
lAS 
! 
Pe 

PASIVA 1p& j 

" ; 5 ; '. '&ioio\ Pe 
ACTIVA BILANŢUL LA 31 DECEMVRIE 1922. 

Leii h L' i i b 

1167751140 
41473(I!W) 

Lei I b LEi I b '1 
'ii ~,-, -- '-i' fl-un 

Cassa fn numerar _ _ ---- ---- --- -
Capitale elocate la alte institute -- --- ----

Capita1 societar __ ___ _ ____ ____ --__ 105U(j(JOOi- !-

E:.ambii _ _ _ ---- --,- ___ ---- ---
Imprumuturi pe scrisuri fondare -_ - ----

120799 z,~ 171 ) 
fonduri de rezeivă: ___ ____ ___ ____ _ 
fond general de rezervă --- __ 'o ---, ----

fond extraordinar de rezervă _O" ---- - __ _ 

2825733:54 
10000\ -
50l)(lOO -

Z{ 0(10 -
107(,758 

70,3() I 62 

ITE 
lmpmmuturi comunale __ __._ _._ ____ __ri 57390602 

51477386 2-1{J65()i8.J. 
fond de res. pt. deoseb. de pret al efectelor 
fond de res. pt. scăd pret realitate - -._
fond de res. al societate de credit ---- _ 

I-
Imprumuturi pe lI'potecă - -__ ____ -___ ---- l 

1 Datoria Societatii de cn dit -- ---- ---- ----
Avansuri pe efecte - -_ ___ ---- ----
OebitOJi în cont-curent ii --__ ____ --- ---

Eiecte _ ___ _ --- -_ __ ____ __ __ 
Efectele fondului de pensiune ____ ---- ----

59132116 s,m:11 
--'- -- 12(1;)j7j9() 

207(J!058i4(1 
3133420:05 
43!)()S9i47 

Fond Csejthei Va'jassy J6zsef _ro - _ 

fond de penziune al funcţionarilor -- _ 
Fond de asig. de 5.% al soc. de credit ---

324595 1 ()2 
j 

3788133136 1 
118919 ; 

1F 
Monede, bani străini, cupoane etc. --- ---
Casa Instithtului din Str. Belthelot Nr. 2, - .. 

28819:85 
1630SlJ l i22 

7()i )-140!33 
311501

-

Depuneri: I 5 l~ 

In libele __ .. __ _ _. - __ o. ____ __ __ 1171442'361 f I,l 
240338673 1411781Oi33 I' H ( DebHori _ _ . ___ . _ _0_ ___ ____ _ ___ 10 cont-curent -_ _ >--- - --- --- ----

Mobiliar (după amoltizare) __ ____ --_ .--- Impr. relomb. convert. al oraş'l Arad _ 
Impr. de scrisori fodare şi corn. transcrise -_ 
Creditori -_ - _ _ _ ---- --- -
Depr,zite de cassă __ __ __ _ ---- --

--- 2331073:', 
529019!281 :'11 

8362605115 
504092155 
3382265 ! ZI 
3,)(j98IZ5 i dt 
8875857 

Impozitul de solv. după interesele de depun, 
Dividendă neridicate --__ - ---- ---- ---
Interese anticipate -_ - --- .. - ---- ----
Pwîit! 

(',1 

6935045 Transpus din anul 1921 - ,---- ---- -
PrGfit din anul 1922 -- - -- - - 974832{)O 103-l i 88;95 , el 

Zl 
____ . ___ 1_ <1,] 

413337912( 
s' - ------,--'-1-1. I " II 

Arad, la 31 Decemvlie 1922. 
Hehs Bela, m. p. R6na Jakab, m. p. 
director general. procurist-prim contabil. 

Szalay Karoly m. p. br. Bohus Las716 m. p. Hehs VUmos, m. p. Mairovitz Emif, m. p. 
Director-prezident. Director. Director. Director. 

Tagăoyl Săndor, m. r. \Valder Oyula, m. p. 
Director. Director. 

Tabloul prezent al perderii şi al prolitului l'am t'xaminat conbrm legii şi statu~elor şi am aflat în ordine. 

Steigerwald Alcljos, m. p. 
vrez. com. de suprv. 

COMITETUL SUPRn. VEGHIERE: 
Erdos PăI, m. p. 

membru corn. Sliprvegh. 
Grabner Karoly, m. p. 

membru corn. supravegh. 
Taganyi Guszhiv, m. p. 
membru com. supr8.vegh. 

Raportul comitetului de supraveghiere al Bancii Industriale $1 Populare din Irad pe anul de gestiune 1922. 
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Onrwate Allunare Getlerah! In baza registetor încheiată după toate Propunem în consecinta să se dea direc: 
In conformitate cu datoria noastră Jm- regulele, am CGnst8tat, că atat conturile de ţiunei absolutorul pe anul de gestiune 1922.- 1 

pusă prin leaile şi statutele iDstitutulsi noas- fine de an, pe anul 1922 cAt şi bilantul şi 
tră, după ce am controlat cODstiencios ectivi- contul resultatelor, pre zentitate noua de di- şi cerem aceas decisiune şi 1n If gitura Cll' 
tatea iDStHutui in anul ce a trecut, cu onoare rectiune, le-am aflat întocmite conform statu- persoana noastră. 
raportam. că am aflat starea cassei şi a va- telor ŞI recomandam spre primire propunerea 
lorilor administrate de institut, totdeaune în direcţlUniet relativ la distribulia profitului de 
consonantA cu registrele şi fără vro scadf.re. 1,044.18895 lei al anului 1922. 

Arad, la 10 Maiu 1923. 

Comitetul de supraveghiere a. Bancii Industriala ,1 Populare din Arad: 
Stelgerreald Alajos, m. p. Erdijs PalI 111. p. Grabner Karoly, m, p. Taganyi Gusztav, m. p. 

membru corn. supravegh. prez. com. de suprav. membru corn. supravegh. membru corn. supravegh. 

Caile Ferată Române :: DIT. VI. R~g. Arad. Nrul actului: 727-1922. 

No. 6428 -1923. Servo T. 

PubJicatiune. , 
Se aduce la cU!Joştintil generală că in 

ziua 8 Iunie 1923 la ora 12 se va ţine lttUu
tie la Direcţiunea Reg:onale e.. f. R. Arad, 
pentru, ap,-ovlzOttal'e(t lem.neloJ' ll~~ 1'Q(', 

lu cantitate de: 300,000 m3• 

Pentru orice informaţiuni a"se adresa in 
toate zilele de lucru iDtre orele 12-13 la Dir. 
Regionale f.. f. R. Arad (Serviciul de trac
ţiune parter camera 7., unde se pot lua des
Jusirile necesare. 

Arad, Ia 14 'Mai 1923. 

Director Regional: 
Ocfrlt,fau. Por~. 

Publicaliuna de licitatia publică 
, 

In temeiul actului de gaj şi in virtutea 
§ ului 306. din legea comercială, IIAradana" 
societate comercială şi indusfrială pe Beţii 
din Arad, a cerut punerea în vânzare cu lici
tatie publică a obiectului dat în gaj, ce f'ste 
un automobil Nr. Ar, 24 marca Lloyd, 31 Hp. 

Se face dar cunoscut in general, ca 
aceasta vânzare şi adjudecare a susindica
tuiui automobil se va la ce in Arad, Bule.var
dul Regele ferdinand, tn locall:ll comercial al 
societăţii comerciale şi industriale pe acţii 
"Aradansll la 2~. Mtiu 1923. la ora 3 după 
masa sub urmatoarele condiţiuni: 

1. Preţul automobilului. dela care se vor 
tncepe strigărilt>, este 40.000. Lei. 

2. Acest automobil se va vinde şi sub 
preţul de strigare. 

3. Doritorii sunt Obligati a depune ca 
garantă 10°10 din pretul strigării. 

. ' 

4. Adjudecătorul este obligat a pUt 
toate taxele cuvenite statului după cumpă 
rart'a acestui obiect. 

Arad, la 9 Maiu 1923. . 
Or. Traian Sincai, notar public._, 

Primliria orasului munIcipal Arad. 

No. 3434-1923. prim. 

Comunicat. 
Se aduce la eonoştintă ci locurile pe, 

tribună din faţa primăriei tiind numerotate na 
se vor putea folosi decât in baza unui cHete.
liberat de primărie. } 

Rugăm toate autoritatile şi pe toţi; 
amatori cari doresc se poseadă astfel de; 
bilete să se adreseze în ziua de 22 cor. It) 
oarele dinainte de masA prin delegat sau< 
personal indicând numArul biletelor la care 
retlectează. 

Arad, la 21 Mai 1923. . 
ROBU, Primar . 
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