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ARAD, Miercuri 9 Mai 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 
!!Ii d'iUiS ;=- :au: 

I Minulescu i i11Ir(·, sun1 fl'ril'il ('il CII p,rileju1 hi1Jlcheftl
: Iili ['\' ni l'a ofc-!'!t pnpl1laţia .\rml11Jni, am 

vorbeşte presei maqhiare 'iri putltt con..,! at it ('il Îlll'('jlllt nI ilC't:s<.rei cola-
- Il hurilJ'i a Întrat IW (',)1('<1 j'{',ditiltpi. n ar-

Poetului 1. ~lîIIUlp":l'lI solicit,Îndll-i-sp I tist5. mnghinl'ă a reci1al poezii rorn[tnqh 
t:lrova l'll\-inte de ciltre rL'll<tcţia Zial'll]IlJ ! f;rac111so În limbi) ItIU'hi<lr~\, Anlauze]o una

I "Aradi }Jirlap". dsa a biIIP\-oit Srl de,) nu- I llinw - romtll1e\'jti şi nt<1ghi,J~'(' - ,in pp.-
. mi.tului :6inr::;pr(~ publicaro Ul'I1l{ltOl'lll nl'- ~f>t.llljt. ('\'(,(1. prill1nI pile cu docllnlpnrele 
1 ticol, pe caro - eu lllYuire(.t autorului -- s(,{,l'ete ale apropif'rni cllltnralr romrlllO-
1 il publidwl şi llOi după original. IH'ntl'll n mag·hia]'e. TUllIl{tl1e ,lemn ca plicul să a
:.. ~e Înlătura. une1'f> echin}('uri cart S',lll frl- jnngă la destinaţie şi în clipa neC0<l opera 

mt poat,(: i!lh'llţionar în tradllC(~re. lIoast!"ă pllHte fi ('j 1l1sid0ril U'i ca -lllfrlp
tnirrl". ' 

Inn JliIlU!('8CIl, 

-

Nrul 33. 

REDACŢIA ŞI 

ADMiNISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inserliuni!e se primesc 

la adminlstraţte şi la 
Agenţiile da publicitate 

Cronica teatrală. 
Marchizul de PrioIa. 

.5âlTlbflUi scara a avut 10-;: În sala teatrului 
orăşl··nesc a dOlla rcprezentatie a tru~i 13ul:ln
dra şi anume "Marchizul dc Priola·' dra:m:l în 3 
acte de li, Lavcdan . 

In ace:w.tă dramă autorul .t·ese o intrilci c,in· 
tată şi de altii, însă pe un ton ales. 

Tot suhiectul se rezumă În Încercarea ullui 
pi\rinte don Juan dc a-şi cultiva un fiu natural 
-- fapt l1CŞtjut de acest iiu - În aceia.şi sp~t{i; 

Înq<.:rcare c<lre nu rcuseştc, din ~aUZa J'.Inu<!\u i 

cinstit al str~l1no~ilor mamei sale, soţiJ Unui p~t-

dural'. fond răsărit în copilul unei drago;;te Îll 

.,Sultttul pe e<tre zimll l maghiar ,.,,\radi 
llidap" IIi l'a. adresat în limba rUllHÎIll'iJ

,că, dncă 11('-a ndigulit. amorul nostru 1'1'0-
,prin de l'omtmi, el HP-a emoţionat cu aUÎt •• ~ r aUAt u'ilIfII: 1'...... • $" .......... I trcadit. Printr'un truc dra,matic -- bine justiti-

. O figură istorică: Gh Pop I \.:at -- copilul d(wjuomrlui cunoaşte kg~lturi1e Ilwi nlltlt ('u cflt [',IlH socotit-tlill primul 
lllonH'nt., nn l'a lin ~('hi!1lh de C'urto,l;-;i,i 
,)fil'i.lI(·, ci ea f'Xpl'('sia llJHij siw'f'lrităti in
Î ('h'pl wllf' n·('i proN', ( ; f'st Iti <'llll f I"n ti] 01' 

i maghiari ram jmlcC'<l(, dupi, ŢlJ'l)prii1'e 11On·
;, stro s811tinlente de ,stillL~l, faţ{l de cC'i cclre 

ea, ş~ r:oi :Uptrl pentru. slalo:l·ilÎ('il:ea fn\lll~- I 
~llnll lTl funnu!.c·ln ha denw. \ reau sa, 
~ptln, di. P(\, tP],Pl1llJ cu!illr.1!, ;lPI'oplvrik 
'llflct0sii 11ll sunt, nosibile de C'flt dupil ce 

- ,·Ie <W 'l'iifCurs ÎIl hl"~';l;2a filip!';l clr sI i It I ă· şi 
~ d(hllira\il" Pf'lll rll o]H'rn de <lrUi, 11(' ('(u'e 
., l'l'ccrul o plA';lJlllcŞtp pelltru a () lLt "pui in 

! "ils/nl,rea $UHf'tlllui, :-'.('"lltinlf'lltf'lo scriito-
I ::!n]" l'flln;\lli Lli}l de' Jni,plpc1twlii lI1agll,i;l1'i 

din ,\rd(';tl, (11"<111 fix;ltc !ilai dillaint(·. fiilld 
"ii nici ullul din ei nu erau :-;trcini de prn
..!l'csele eli lt 1lil' oi lllilghinr·o pC' c,ll'cle :-iri
lilCa7:rl la fel ca· oricn n~ a!( rt cl'('"d: ie dt: al'ti"\, I 

'.~U ca re a II veI! it :111 <,o 1111 act. ne ;1 ci (I<I r I 

,i p[mă la clesiiY,lrşire<l ~lpropit'J'('i ::illfle
":Şl i c-Cl se lhlTlllin'şlp, IIII ilO mai r111utlllo 
'Î0cCd; ua foade scurt· drmn de' p~)rClll·R. 
I 'onfrat i i nwghiari jn·hlle să ştie eli ('ut u
,iasmul cara~·t,eri,s.ti(' sllflet,ului I'om tlll est'. 
"x('lurle ol'ieo preocupări 1110Schi'llC'. Tole
rallta lu i oxCP::;iY{I, 1111 br;tţ iŞOH;-;11, larg şi 
'pontan orice manifesi.atie arti,.,Lid şi (,\ll
'\lrai~i care îl PO;lto impre-sion<1 in lllo<1 
!llficllt. OI'. scriitorii IromtlllÎ. C<.lrp sunt 
·lepuzihl.rii qlliniezellţvi .westl1i sllfl0t, liU 
pot face eXf'C'pţ.ie r1!'la M',cast;t nobilr-, şi 
1r(\rIitională lltillldin(', I·Cc'UIlOsclltă. ptll1ă. 
'binr şi de duşmanii lluştri, Dorinţa noa- , 
,t,I'ă c'st.(I S;t ŞtNgCn! orico nrmă (}(; duşrnă- i 
,ie. Tn~f'ltllll Ull t1"('1)1((' ~rl liP milÎ int.('re- t 
*zc deeflt ca o amintire \lit atAi'Iltl"ul1 I 

olt tăinuit al sufktului, Prpzcnn!l şi vii
"Ind, IW pa~ioTj(',l%rl În .-;chillîh. ('II Y~11I1p,
JtCil p11gflllil. " mH'i Illlllf'tlti imprl'il,r l\"I' 
11aeh U,Il" iIl!.l'lt'l,tu'llii nwg'hi;\ri nI' llf('1ril 
'l)la!Jorarc;: lor :"1lf!CtC,1"wil, fiG ::-igul'i. I'ti 
JOi o prillliill filr;l sti !p-u prrGUpcţinl. 1p-I) 
jJl'ilHim :-:;ilH'p!". f~iră nici U11 g{1lld ascuns ~î 
rtră. nici u u!! i"i jin'or'upn!"l' d(' nnlill fan
,enţjnl 'faţtt ([0 a(!t'Y(lrata lln,l"jl'i"i sk·ril. 
le activitate arhsl.idi şi cultllra~~t. Do 

xe:8 sosit un - pălării de paie stoc mare de --

de Ba""ses41". . . ~ I .mam~i sale cu actualul protector şi când ~e g~î.-
, l " , 1'1 scsc faţă în faţă. la revolta fiului, tatăl este lovit 

II1?Ugllrarca unui :mOllumcnt în amintirea de pJralizic - rodlll dcsfrftll~!rilor din ti1h:rcţe. 
yaJllkuluill1p'ifttnr Gheorghe POJ) de R\scştj, Cortina se Iasii pentru ultimul act, lumea aplJ~· 
trezc~tc În constii11ia PlInÎllis1l1l1!ui de dillcoaci d~i, fcmdle !l1zultatc de donjual1ul după s~cna, 
de Carpati. Înd<'oscbi. un sentiment de adâncă ~e simt OCli!)ă dît1kite, îşi vtiu multe din ele yi

piet~te si dc m;îndrie J1,ltional;i În acclaşi tilnp. 
Din capitolUl istoric, c~lor ::.apte d.ecenii l11::ti 

recenti de nizuintc spre aer si lumină a românj-

c,,:l1<1 it pre~dilJ!c:;Ji Aduilarii do.:la 1 Ik..:c.mvriC 
1918, ca sinteza cea mai .clasică a datori,el Si iu-
hirei de !1t'3m. 

A<:tiv si î:;c!rllm;!tor în toate trci fazcle de 
d",s\'o!tarC a VtC\ii nati'1l1ale româncşti de sub 
c:tldiul st~lJ1âl1irC'i strcillc, ~- 1110111!I:llcntul mo,
!lca~lllui dela S~t1aj \-a simholiza În ochii genera
tiilor ce urmcază, cele (rCi C!,lIPC po:: rsol1ifiea te, 
alc istorici noastre cOlltimjlDranc: e ro i c ă, dela 
patnlZ(~dşi opt, cu [ t li rai ă, pântl. Ia 67, - fe
cunu':j! prin <:rea,rca aş.cz~tinin,telor: "AsGCÎatie"· 
"Lk.'.:c", ,J~olJd de tC:liru", dc. - şi P () li t j că, 
p,lnă Ia Alba-Iulia, rilsp1ata cea mai sublimă a 
~bucillm(lrilor sale de o vjat{t ÎtJc!1cia t rt ca: 
"Acl~m slobozeşte Doamtllc" .•. 

Pof.o]ij reR vailuI'ilof p~l,til11,.J.;ş'e.d;c am1Jit:[i\şi 

goană dup;\. c;Lpilluială a zilclor noastre, 'oglinda 
liniştită a vietii Tlatjonale de mâine, a muncii şi 
cara<:tere.lof, ya retracta în toată mărctia ci, în

$(Unrt,,-ltatea atll1n~\rt.lor na'tionale a anilOr 80, 
del:t Turcia. :-3ibiu şi Medias, procesul Mcmorau

dutui si reprClCn1arCJ. de un d,eceniu în inima 
UngD.rici, a dl''C'pturilor şi dorintel(Jt, poporului 
român elin Ardeal - npera lui Gh-corghc PD\D de 
Bfltseşt i . 

Invocăm memoria aloi trei lucCÎeri ai tu.p
teic r ll<Jfiolia!e din tr~Cl\t. figura marilor susti
n:':.tnri ai craului romanesc ,şi .a martiri\or caus 
zei :wtio1l31e, istovite prin sacrificiul, devota
mcntul şi credinta tare aJut un Ratiu, Lucaci şi 
P(II' de B:t5C<;':, 

In năde.id1ea lI11i)f raze llDUă. ce vor călauzi 
viitorul acestei T:l[Î, jumillcltld drflluitorii aoc

D, O. 

pentru domni, cari se vând cu preţu
:: rile ce le mai convenabile :: 

l1(n',ltia Şi totul se Înlpri:htk cu amintirea fru.no-
!-:i:luÎ marChjz în g-â:1c!, 

Dacă ar fi S;l ni se dea \'o~~::i vorb;m d<sprc 
t;!]I.:;1tu! Jllli Tom' Bu l :1nllra, am spune r~l.spk:at: 

rr~lurile {l la mz:r-:hizul ele Prio\a sunt alh:\-;-\ra. 
tele crc-<ttiuilj ale tJ.lcBl~,ti.!l'-li arrist, şi Ar<1uul iI 
,lşte<1Ptii ;:11 lWj crcatiuilj cu bratele deschisc, 
caci trupa Bl1landra aŞa CUll1 a fost înhdll:bat~"l -
tre:.:ilnd j)c~tc n1ici!e ne8junSUrj -- Tace cinste 
rlrtci dpll1anlY~ româneşti aci În mar~ini de 110-
t,irrc ,]!puscne. AL. NEGURA . 

....... t a 1".-'" a .,"",ta 

Situatia functionarilor dela Casa 
Cercuală pentru ASigurările 

Sociale din Arad. 
Pe Lt UlH"CPlltul anului lH22 ·au fost pmpll'Şli 

Spl"O anLll"al'8 'um 'll'lIIllăl' illlai lUare do fllrwt·Îo
]ll!I'Î,('.ari aveau \11Il ;;cl'1\':i{~iu.~le !le,<,te 1U ·ani In C<I"ă 
pr in urmare erau versaţi Îll toate cheBt.i un ile de 
a~ig!l rari S()('ia1e-

Cas-a {'.ontr.a lă a ministt'l'ul ui 111 IUlci i din Bn~ 
~!ne)'ti a aVa.!U;llt. o <parte (tin ei inl'a.orîlll't1u-i în 
pushu,j le aprol~lt.e În buget, o 1Ht:rte din ei a fă
'llla", 'nea\'ans~]jţi <m toate eă o meritliu eu totii. ('a
Bil ~cnt.rală a ol'donat ~a şi 1a {.~i ne..uyan.saţ,i să 
li-"e pliitea:sdi ~alal'\lll irntegl'al (,()ll>fonl1 c1awi de 
;lalarizare pent.ru oare au fost pU)l)UJşi. I,n 10<.l 
,de a fi in-an "aţi ulter iOl'<1ee,-;:fi IfUtlwtional':i se 
tre.zc8<' .a,hiaacum (,\l! un ordin al {"asei <t~('ntrale 
~lin Bll(,lH'IO~t.i, prin Clfl'e di.s.pnne caa~l(}r fnnc.
t.ional'Î (~a:l'i ,n'au primit. ,J:lIj~·i IflţX'.}"et rJi'galnieî 
dtJ('i,~ic .1llin.istol'i .. dă -relativ La ÎnaiJlt,al"€ ,';-1. nu 
1<i-"(~!ll:ît('iI"'''('ă k--8Ja 'lll!\i ·JlHtI'C Pll Îl1ee.l1 cn'a rJ,,:,la 
1 TY_ 1 H:;;~, docât {'.ea ('<i!·e:'lpunzÎitmll'<" in('iiWbrării 
!)('('(1 re o .an, i 

In TI\()dul RPBSta an njun:; :H~,:"ti fUll-.:ti,)uarÎ 
int.r'o "itnati(' p(\n:ibili~ fiillel rerluşi l,a 1) ÎnPR
d rare !Ilai miiCă ~i fiind "ihti d{'.-~l Ireplfl1i pln
~111 de lC'><I.fă po ea]'\.) LI11 ri'llil"ll. Ytu;ând '<1t·t':;ili 

fnnqj,·nfl.l'i nvht ('Il III l!i-~p l'ă"pliite~tp ,1II lllW a, 
I '"nut ... iliti Il d('llli"Îo!1a rh'nal'(><'>{'. eu !('ulf<l aC'(,a.,.,ta. 
I mizrr;:hii:l1Hl lllf!; ~nnt în stai'\, .a~~i{"il,~t,:~a nirÎ 

"Aradul" J . 

Federala coooeratjve
lor săteşti Piata A v
ram Iancu No" 19> :: 

P.l?cjul unul exe1:ll.plap 1 Leu. 50 bani. 

.' 
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hrana ele toate zilele a\'rund in ved'l'l'e J1OUI1l.. 

ca'te a Jll'-e-ttmilor pe piUJţă. 
tlr- r rea şedinţei. iar a,g-rescrul În urma proplU1crii 

prOcurof\l'lui a .fost condamnat la 3 zile Închi
soare de celulă î'ntunecoasil. ~ ~'rir:der~lisiunea lor. Cai'o:1 ool'(~uaJă va. ajunge 

lUtr O.}lt:tH1tIe foaTte cntic.ă deoal'OOe şi în pre-
rom "1 lrp8{'SC vre-o 8 ftl'ncţional'i. 

Un document al vremii. 
Un ban pe care noi nu putem, nu ştim sau nu 

vreicn sfi-l prctuim Îndeajuns eshe - limba nO<1-
~triL Am dat dovezi - şi încă una recentă cu 
prilejul petreCi~rii în miiloctq nostru al scriitOri
lOr - despre o indiferentă vinovată ce ne face 
s~i l1e desinteresfim de graiul nostru. Deşi acea
,~t{[ Iimhă e~te o identificare vizibilă a omului cu 
natia căreia îi apartinc şi d,cşi s'ar putea spune 
ca prin cât Prctueste cineva limba sa. prin atât 
se CÎnsfelŞte pe ieI însăşi. 

V ideant oon51.11es. 
.... _s .. ~. __ ~.,_.~. __ .. $_$$_.~ ...... 5~'W •• __ ".~$'.;.~n ... ~ 

Concertul Aca de Barbu 
şi Nicolescu-Basu. 

Dra Aca de Barbu primadona op.erli din 
Clllj, a iost viu aplaudată d,e publicul nostru de 
câte ori a venit în Arad, Însotită de tenorul Oro
zavei-;.,::u. 

De astădată, dra ACa de Barbu. la conct!r- ' 
tul Ct,·j va da În Palatul Cultural în seara de 12 
Mai şi-a asig-urat concursul celui mai mare cân

'ns'Bg-n::>S;)[OJlN ;:j:glO;lO 'p '1111S01I le ~Jltq'B!Z 

Este inutil să inzisUim asupra valoarei artis
ij2C :~ ;)cestnr dlJi 111:1ri C;tnUll"eti cari vor avea 
darii! - suntem siguri - s.1. adune Sâmbătă 
scara la olaltă, tot ce are Aradul mai sel,cct. 

Dela tribunal. 
o şedinf5 a Tribunalului Arad 

epizoade. 
cu 

Eri a compărut Înaintea sectici. penale a tri
bun;dulll'l 1 o c;:!l , autorul ullui şir Întreg' de abu
zuri. bl~llri si delarid,iri de b;1l1i publici, în per
~oar;:! hli foan Schiff. fost şef pcr-::cptor în fnm
ta~a ~'omuJlă din Podgorii, Siria, 

Pt:ntrnca cctitorii l1 0ştri să f\e comlect in
fOrilî,j~i ;ţ~UPra acestlli caz, care a frlcut la timnul 
S~lU. v;t!\',l ImarC, tinem s{i facem un scurt istoric 
al faptdor. 

JO;)!l Sc.hifi este lI11uJ di1ltre fUI1(;tionarii pe 
cari ni i-a lăsat vechiul regim - sub care cI 
\'.'p hll1Cţ,On3f la administratia financiară a in
d::tului. In anul 1920, a fost delegat SPre a lua în 
primire percepţia Ocolului Siria dela Înaintasul 
S;Hî, care a fo~t şi el detinut pentru diferite 
sustraetiuni de bani. Schiff a cor esplll1S la început 
ohJ;gaţiunilor sale si fUnd un functionar con
stient a c{\ştigat deplina încredere a superiorilor 
s~ii. Mai t<lrziu Însă, cedâncl ispitelor păcătoase 
si infÎilcntat fiind de posibilitatc.a unei îmbodtiri 
repai ŞI fascinătoar,e s'a Iă~at târît în cele mai 
rafinate Si vinovate manipulatii. 

Astfel pentru a-Si potoli s.etea de bani, dân
sul a falsjficat într'un Singur caz şi pe o singură 
rt:cipi':;:'~l o sumă de 100.000 Lei, - în felul că în 
cartea prinCipală el induse o sumă de 74.000 lei, 
iar re;..:ij)isa a liberat-o pentru 174.000 lei. Dife
renţa a retinut-o pentru sine. Simtindu-lse În po
sesiunea unei sume atât de considerabilă Schiff a 
Început să docă o viată de risipă Şi sgomotoasă:. 
oee,WR l'llrlată a .atras bănHolile aSUi])J'Ia :sa. Astfel 
d. Titus Măn;ineanţu adtorul financiar, fiind se
siZat de diferitele svonuri cari circulau în public 
a descins la faţa locului. constatând imodiat lip
surile. Cercetările 'ulterioare au dovedit în sar
cina mlmihllui şi multe alte abuzuri. a dror su
-mă în total se ridică la 320.000 lel. 

Setlll peroepti~i a ajuns astfel pe ulimelc an~ 
tecesoruilui său ş.i deţinu~u:l a fott depus la tribun
luI local· Dt~!>ă lungi investiitatii, instrucţia luând 
sfârşit Tribunalul a luat În desllatere cazul. 

In .şedinţa de eri. - inculpatlll asistat de d. 
ad\"oc-at dr. Victor Hotăran a stlstinut că el a 
Întrebuintat banii pentru scopurile oficiului, avan
sând sume pentru plata functtion.arilor. Unele su
me fără importantă şi devizurj le recunoaşte. 

S'at: utcu1tat şi martorii. In cursul depozi
tiei ll!11lia dintre aceştia, anume frommel, comer
ciant în Siria, a avut loc un jncident penibil. A
cl1zat1:.1 nefiitld .multumit Cu fasiunea martorului, , • crez.âl,1d-u-se el mai nevinovat decât Însăsi mar- : 
tornI. la un moment dat, a adresat acestuia inju- ' 
rii grave tot atunci scuipându-l În fată. 

Evjdent .că a urmat numai decât suspenda-

După aplanarea în felul aqesta al incid,cntll
lui. dcsbaterile şi-au urmat cur!sul. S'au procedat 
la vedfjtcarca. IPoziţjjlor dil~ registru si ·chitan
tiere. 

Apărarea propune a,dmini'strarCa de noui 
probe a căror achizitie a si fost ordouală de că
tre Tribunal. 

In 'urmă desbaterea a fost amânată Pc ziu·a 
de 30 Mai, !Când Va fi ascultat Ca martor şi d. 
Tîtus Mărgineantu împreună cu alti martori pro
puşi din Partea apărării· 

Nu putem intelege de ce această indolentă a 
noastră fată de un tezaur de ncpreţuit ,pe care 
ar trebui să-I mentinem într'una aproape de ini-

, ralu 
'W! 

du 
:'112 

aril 
llnl 

ollic 

In cursul dcsbaterii - parchctul a cerut do
sarul spr.c a ridica t10ui acuze, împotriva hti Mol
nar, fostulp0rceptor care asemenea este detinut 
şi împotriva a mai multor functionari de.1a Per
ec-.ptia: Siria, aşa că nu este exclns ca În curând 
s(t se produ.::ă noui are.st5ri. . R.P. 

mă şi să-I av,em mereu În grija noastră de asl . raj 
îmbog-ăti si a-l face s.ldispară în toate ocazlu-
nilc. str;"tlllcitor, vigl1rOG şi dominant. Se pare că 1 1 

* 
- T1J1('lt i-n iill'nă s'a il1tcntll't,d~ căt!l"c ,[1I \1(1-

\'ocat 1<'ag- Rilli.0.'l,nll, un pr,\;>('('.<I, I(hwi h,1!'onr"c -\. 
lcxa Xop(>ea, Ipcntl'n o 'l':Hlllă, 1111) IH1a'lpnţ.in (le 
1.700.000 I;el. ' 

,1 ; am uitat, că în o~'astlri de năcaz, dacă nu am 
pierit. a fost fiindcă aveam posibilitatea de a ne ]['[1 

desti\innl shuCÎl1miirile şi fr{,mântările, pe Care 
dCsllărt,îndl1-!e în comun şi :cu totii le-am învins, 
Ilumai gratie coez.iuncj ce ne-o dădea vorha, Cx
JJreSillllC tlşudtoare şi mângăene dulce. Se pare 
că nl1 stim apoi că în clipe de bucurii I~a ne 
toarnti în forme dare şi sincere lmcl1riile de 

Prctf'nZi11'UE'<fl fl{'('·a"t1:1 1~('lP1'0z1.ntil c:hrltnrl,ilc 
plxx'es şi ono1'n1'111 3\"()catial pc {,.RTf' a! Fap: H:"îl
tPîll1ll 'le ('('rea :ca ,(IC'l'l"ate Idin 'Cl11117,a >OXPl'(}jH'j()1!ij 

pc {~a 1'C 'a 111 (\(la t.-o i·]1 f fliţa itJ18t:m ţ{,l () l' e{) 1I1T,d C~l te 
în t.oanma ,a11l1111'i 1 fI~~. 

l1eam, şi no tEl îmhi'irbă1ări spre nDi idealuri. Si ţ' ,.' I 
no multumim a l1e folosi de o limbă IStricat:l, Irf 
l)cnibi1ă şi ffiră el:tctiCă , cu toate că avem la în
demfmă, în7J-:strati cu toate frUllmsctile şi putând 
fi nmdelată SPre fi c\lIPrinde toate simtirilc ~i 

nHI'{)nPil'~il Nn]'0ril anume it M"nt {)11HI~lD (1:1 gândirilc umane, o limbă \",cche din strămoşi, şi cu 
3793 j llg-here în hotarul .('.(';111 11'11 ei C'be~iln ţ. rt i 11 T Î- rildilcini a dânci în pămf\ntul acestor meleall:l\ri· 
m:iş, '3upn~ă ('XJPJ'!)pri'(,!1i i şi <,ya lua tiÎ do ril h-e I','- 1\ 15 '~(,1' i Plll • [11'r~t(' ]'<"11111 11' i"i p(~n t I'n il face, '\'('1)1'0-
I('lrtmant în ilctintn·ell !<a la 20 milioane, şi dn'pă !)lil~i. lhr prea mult 'IlO e.~te lal1H.a;a şi 'prea ll11ult 
~aN~ .suimă a (~aknlji1"t pr'et{mzin~H'la, ·!">fI. - Într'O' 1UI111(\ If.'lll'e-i ('ste ,,'it~r{'gil, arie 'l1('yq:::: de 

Sceţi,a ei "iHl "a Tribnnnl\llni de !<1l'h pl'{'I~efl(\n- slujitori 'OH'r1 să o fi'pere şi"ă 'O (wl'()t{'la,~x'iî. ('a 1:,;; 
via dlni crm"i1C'1r Al0xHnflrn X~'istol' '~i {"()mpn;.:~ , oapel'{'. ~i~3 () o('r<>t(\a~eiîpîtn3 şi "fată 'd{l "fil,ia. 
idin .clnii ju,decat(}]'i I(]r. Sen"l' Popovi,('!i ,Şti D.amiel lihtCl;] r:ne 1l1a:i a(1(~,,('n1'i () tortlll'ează .şi fi.t'hilllO· 

'Me;::aroş în 'şmli'ntn rteb 'R '\fali a -N.[lm:, !'.nho.1rafllll n""fişte.' 
pme.€\slll ni .la 4 m~l ioa:ncf;<i, in baza {l('(\"te:i fi a Ca !prohă, pa nem ,sub 0(·11 Li coti t.orjlor 'n.oştl~_ 
ohlig.ilt !pe rpihHă., ll1)iÎllată 'în jni't.ilmţă de {'.ătl''C m1>a ,dintre forlllUlal'do de eitatÎUlwa {',U (\ilre se . 
d] 0.1'. Amol Cri~fl'n !Să. plăt.rfts('ă idlnl Fag Bill- ,chi~l~lă :părtile îrl!: ,i,n;::tillniţă. SlH'i(l a f.i jUlcl(lCfită in 
t.eilnu smma 'do 220.000 T..ci. 11nl11)('1(' RtM.u hl\i l'O'm.ln: 

Părţ,ile nn ,au <leclarat ilq1C1. EAg. Românin: Jud('râfol'ia de ocr,l.... ' 

* rIT A TIUNE. 
Acuz,al ('1( les-mrrjr>.'If(>,. In 'tclamna m1111ni lfl22 I-n 'pl'{){'(\oml i,nt.E'ntilt de l'e<>lami\!nt,nhvi .,,"-1ţ.j,\ 

Alexa-ndl'l1 111eR, ,cfe fpl .d·in Gal-:;-a gă'.q;i.ncln-,<>,e .:n lui. oontra pal'ătu;}u·ipl'n· 
tramvatinu elC'Ctrioc A1'ad-P{)(lgol'lioO - a ill:sn1tat trn diso1varoa miseu:l.lOarclO'r .[le Sllb Sooycstru. -
in ,m(j(f Yll1gilr Regt>le, - Pentru .a{'castă :I1aptă Jl1la('('ăt.oI"Lft Ţ)(\11tl'll oontin;n.ar('a pcrtl'1adal'ca. I,er· 

,a ",a ,a ,fo:;t ~1ru'(>'t'it jl1MitiM şi ,urmează în ('n~âllirl 1 hal.a -d0fjge zi. ne 'P€l'tl'floCtalre .şi provoc'C',a i("Ift·ŢIi\. 
SA fie j11lC1eC'la.t. oe -către Tl"ibuinalul ,d,i,n Timhrşoara. 71111a de 16 Main 1923 ora fi lam Mi,nfflt~şeZC la 

at('(>stea juldodHo1'la (11flt·ter Cll<m. N. 14) ,pentru CA 

şi dfl{',ft '11innaî 'urn,aparf,e sa tpre.sinta şi oore ti· 
netea per1:Jl'.a,('tarei jnrtecatoria va ţi,nea llICest~a . 

pertrlal{'tal'e r.:i v·a alcT'l.we eventual ~i hotorire în· 

* 
,- Ti,pogrillfia "Col'\.in" propl~'ietlat.e a lui Tj('h 

ler ~i Lâ'n:vi idliln localitate, au fostoon,d~l1,mna,.ţi_ 
la 665 Lei 'd10RPăgnbiri lC.ivile 'fJI(\ntru frup-tuJ d.'e ~ 
nu îi 'trimilS Mrucle:m iei ,şi Hibliotecii fU'lHht,iu!
nii UniVeTfiita1'e 108'1"01 I. Idin BlIlC11Teşti, dtte 2-
.exemplare din ga7Altel<l Arooi Ujsag!şi AI'RtIi 
Fl'Iiil-S Ujsâg. I 

Ca.zulsa sel"v.c88C'ă spre ,III atrage atenţ.iu~1(\a 

001'01' int,eresruţ.i - editmi .şi tJj'[1(>g'rlafii, că rlin 
orice .fcl de 'tti,păr.itnri sunt oblgati IlXll1fOl"Jn li)gii 
,a 'Îlllllli'11lt.a -câoo două eXoAtllplare ,bibliote.cii U.niiv~l'
sitare di'n C 1nd şi laşi. 
....., ..... :.u~ ... ~. ___ .~~~ .... , __ ... ~.·w •• _ ... _b~'.jb~.~S". 

Invitare. 
Corpul În'Vătătorruc d'ela şcoala primară de 

stat din Arad str. Lae Barna, aranjează Dulmi~ 
necă, 13 Mai dUPă masă, ora 3, o 'şezătoare şco
lară Cll scop de a strrunge bani tpe<nt.ru fontlnl ~oa
lelor cari se VOr construi în localitate, 

La această şeiMoare, am onoare a invita pe 
toti aceia cari poartă interes fată de aceasta ma~ . 
nifestatiune - PETRU ZOTlU, înv.-dir. 

ITllel'\i t. '. .... 

A,m dat aikloma a.ooagtă 'j}OTItihilă mostră ~e 
grai lX11l1â.ne8c, în (',are Re impa'l"te jnstjţ.ia pcntT11 

!,('ctiLţ-eniJi romu'ni. 'nu 'Pffiltru :a f~ 'HC-() lŞi~illlii. 
1 ICniya. Ayem .cit.a'ţi.a ('{)mvlectă 1a 'î,ndemÎlnă. ~n (r. 

! riginal !şi 'O t,inmn I~a rli~po7.itia o.rj<,n!i ."C' "a ~n' I 
I -
; ,cl~)i de. ,au{lt.nt)i{'.it<lt~·a ~)l~iei 1le ~)a!'e optt·ezemt.ăll\ 
1 ai<"l. Drur t(\C'mai fii1l!fkă wm voi·t săfa,oom tIn 

I sel'y-i{~in diisi'nt,enf\~at i('a1l7.rE:·ÎIlOaJStr.e ll.tiit oe ţi· 
1 t.roegita~ evităm ~ă atacam pC' t'in€iV'a ,pentru a..ot.' 
! '" . '\ 

1 

menen InCUnl· 

])..nj,nţ.a noastră e:::lte .În·să :ca (}ficia\itataa gă -. 
. mUlQşt.intă dC1H.ACUlW1H3a aberal~ii loontra bllnllhll 
1. . 1 .,,, Al' ~ - ~~u ; ,o;pnţ. ŞI a {'.'"tetF'('T ';'<1 I'n all~ '3IŞ tllm'P sala mil-' 

ll'file Ţie {,:rl'i lo r€'Cbmă credem 'Iloi ~i ,interesel~ 
~ pnb1ic~. (t. rI· I ____________________________________ ---~ 

I , 
Cetiti şi 
răspânditi ziarul 
uSOLIDARIT A TEA" 

CI' 

III 
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"SOLIDARrr ATEA" 
--~--~---....-----~~ 

"
I:n colabora~or al n?str.u victima 
, unei agresIunI. " 

feri dup;-l, illl\ia%i, în Itimpu l 1l11l1H'ii J'l'

,'cţiona]p, \lll colaborator C,\l'C îşi llifl'dl 

'atuit servicii1<e ziarului nostru, a fost în 
":uş .localul redacţiei, yictimă agre:-;iu1I0i 
: doi dOlllni cari, în haza 110.lnsrmnatpi lor 
',[izaţii pentru SUSţill~l'('a zi~lIrultli ,,:-;';oli

~ritatea", se credeau înch'ep,tăţiţi s~i (]e8-

llnlă eu "bra.hiile" llIH'le a finnaţii nprl-
,Jie În nmnărnl nostru 'de i0ri ,['clali\' IcI 
rganizarca primirii scriitorilor Il'Olll[U1i la 

" rad. 
1 Prot,estilm cu 'uli ima (\llel'gDl' IlllPllll'j, 

J aSir orf c' 1 dr :1 grr:-i i 1111 i n rel!'!! lIW do on

]['Ill civilizaţi. 

R ('(1 fi (' ţ i,/. 
~~ .... ~ .... ~ .. ~--.. ~~~.~ 

INFORMA ŢIUNI. 
- :'lrmhrii ,.ComÎfr/lIluÎ jll'O/'IZI,!, ]1('1111'11 

, .. 'lill(,I'I(1 zif/I'ului .. 801i.dflrjt' lf('n .... SI/II! /'/Iifl!!i 1/ 

'Irliri]'n 7(1. rrllL~f(1fllir('f(. rnre 'rn (!l'rl1 7ac 11<'1 

, ereuri. În 9 Jl,Ij (1. c. In orn G În lourl li 1 Ar!· 
inÎsf.ra.f;l'i .. (Str. RO/lllÎmdui II/'. 'In). 

- '[11 nl/marle 1;iifOl1/'(l nll' zinrllllli nosfl'lt 
i',1n )lllblirf/ () 8(',.ÎI' de ndiro7e ,~1I7) 80I)l}1I111I1'!l 

lr,r Li!'i!/' R"b,·pallu. A7fl'rJ Jloşoi1l şi Jli/'('('(( 
: ridlll(',~·ril. 011'~I)('(ii ar f 1'(' 1: zile ai ol'aşII711i 111)-

11"11. rfll'r fiU piil'(l8U AI"ldul Jll'~ zif/u de (O/'i. S 
I/li rr!1i l /:i,!I{l1Irl7l-S/' d/'lImll7 S!i/,(' Timisof11'(1. . ... ' ,~ 

* 
- ni A1Jrarl Mo~()in - llillnl 'rlin n("p'ntuitii 

j'lwţ,i a ":ll'(}r prezcnt~i a f,>;<t tle .~enrtil 1111I'J;iî 
ora'ş1I1iF.:;;h'u - a hineyoit ",ă aboneze pe un 

. ~ ziarul "Solidaritatea., pentru Soc. scriitorilor 
mlâ,ni. 

, -- ('()mit.~tul Îmăl'{'inat cu primirea S{q'iito
:ior l'Omrln! mnltumc'Şt.e şi Ţ)e R('ea"til eaTe hu

,1 ilor români, caTe au primit în g[lz(lă pc :di,~. 

ill~li oa;.;pot,i. - Comife(1I1. 

" r· In at~ntiunea d10r preoJi, Învăţători şi sccre
~ ;'Jri cOmi!nali. pentru orient.areşi wITIunicare 
b 2 membrii Sfaturilor şcolare eXlmişi la aduna: 
:3 rea, generală şcolară jud.cteană, comunicăm, că 
~i~ . ~~Ca adunare S?:cnerală nu se va tine Joi 10 Mai, 
'3,:, Sâmbătă În 12 Mai, Ora 10 a. m. În saal mare 
Il· i Pl'cfectttrci. 

*' 
le - Ca un ~mn 00 atenţ.Îllme la acll'c~a Berii
TlI ')rilor români,cari '11e~au ('ereotat şi {'Ia o am~il1-
ni!. ire din And,dl Mihail ~fălX'ul7 - 'dir(>ct",rnl 
(r . "lcllt'iSald Bănooi roonâlillŞti dli'll localit.at{~ - a 

îu', ';ncvoit a oferi - eu preţ l'Odu,~ - !\I!riilol'ihr 
~J\\ 'rmtit.aiR de măJ'lfUl'i -prodtk"'G lal-e fahl",it>~i 
i111" triL'Otaj din looa:litate, unde :dsa {X'\I!pă .fwne
,·i· ";lmead .... preşed:in te. 

• 
- leri la orele 5 -do m. a avut loc constitui

t i~ ea comitetului şcolar, în conformitate cu noull"e
llui iu1ament Şi cu hotărîrile aduse În această che
I~U' 'une de către adunarea gienerală care s'a tinut 
5ek;1 ziua d.e 29 Aprilie cor. Noul comitet oS'a con-
d. '!itujt în mddU)1 'Următor: lPreşcdinted. Const. 

- ~aVut ziarist, fost deputat; secretară dna: Lau
jer. dir. $coa1ci normale de fete: ccnzor d. 
lncov, contabil la ,.Banca: NationaIă", casier 
:r1. Laugier; .membrii dna 'bar. Pop, 001. Vh~d i,;,Î 
:rofesoarele dna Pa\'cleanu, dşoarelc fI. Ionescu 
: Speranta. 

Mandatul comitetului tine 4 ani. 

S'a hllt~irît a se faCe un ;Jpel elire inimile 
..:aritabile româneşti din oraş şi din judet pentru 
a se ajuta scoala normală de fdc în opera ei 
natiriT1ală Si culturală. Cotizatia a fOot stahilită 

Îl, 120 lei anual. pl;\tihjlă in rate trimestriale aşa, 
că este foarte minimal efortul de sacrificiu pc 
care acest institut d,c cultură natională îl soli.:ită 

din partea publicului ramânesc. 

Comitetul şcolar va lansa În curând liste 
pentru înscrierea de membru ajutor şi roagă de 
pe acum pe toţi frunta'5ii şi cărturarii, români s'ă 

răspundă cu căldură a'::l~lului comitetului şcolar. 
... 

- Baroul avocatial din localitate a reSPins 
cererile fU11ctionariior cari având dip.loma de 
avocat, au c,erut În baZa l10uci legi a barourilor, 
Înscriere în haroul Amd. Baroul a refuzat cere
rile motivând că legiuitorul a 'lvut în vedere 
singur situatia din vechiul regat. 

'" 
Şedinta comisiei d,~liheraiive dela ofL::iul 

ele inchiriere anunţată. pentru azi Joi după l11a
să, a fost <îll1ânat{i, din cauza serbătorii bisericei 
rOll1ano-c:atolice, 1))el1trll Vineri după Imasă, la 
aceias oră. 

... i 
Notariatul din Siria aduce la cunoştin(ă 

cJ. 2!eg,Crea membrilor in comitetul promontorial 
va ave:t loc in ziua de 15 Mai c. dimineat(l la 
orele 9. 

--- Prefectura a suspendat ap:tritia ziarului 
german din localitate "Arader Zeitutl$;" pentru 
laptl!] că acct';t ziar în legătură cu evenimentele 
din Ruhr a scris mereu În mod iicnitor la adresa 
f'rantei, aljata României. 

• 
- Un pescar a prins în Mures. cu plasa, ca

c.1avl'lll unei femei goală. Comisia de anchetă 
dela lKlrchetul Arad a fost ieri la Marirtradna şi 
la- facerea autoPsiei, a constatat că femeia, în 
etat,e de 50-----.';5 ani e victima unui asasinat . 

Capul femeii era legat cu o 11 ăframă care îi 
acoperea gura. Probabil că Cll această năframă 

femeia a fost înăbuşită de nc,cunc~~:,cuti. 

'" 
Azi, Mcrcud, se VOr Întruni in comUna 

Z~1rand membrii asociatiunei culturale .Învătato
roşti apartinătOri Iilasei ChişinclI, la conferinta 
de prim ti-va ră'. 

- Comisia teatrală a aprobat in şedin{a ti
nută ieri dttPă masă cererea şcoalei profesionale 
r,cntru a i-se pune la dispozitie teatrul orăşenesc 
În ziua de 20 Mai, când se va organiza o repre
zcntatie în favoarea fondului de ·excursii ale ace
stei şco li-

Comisia a mai aprobat ieri şi cererea Uniu
nei v(}luntarilor, pentru a li"se pune la dispozitie 
teatrul orăşenesc pentru ziua de 27 Mai, cu oca
zia primulUi congres al Voluntarilor. cane Ta fi 
prezidat de Alteţa- Sa PrinCipele Carol. 

• 
- Joi. 10 Mai st. 11. Înainte de amiază se 

face investirea şi a celorlalţi patru episcopi noui 
aleşi şi anume: dr. Nectarie Cota.lrciuc, episcop 
de Cctatea Albă, Harie Teodorescu, epif,cop de 
Constanţa, LUcian Triteanu, episcop al Romanu
lui şi Ghenad~e Niculelscu. epiSCOp al Buzăului. 

• 
- )liui:<ter1l1 de -război .a ~ot,ăl,ît (definit.iv 

ca marmântul eronlu'i necunoscut să .filo 'a'Ş(\Zlllt în 
pal'Cul C aro 1, pe Q proem'i'lrentă pitor€>a~eă ca ter'!)
lllulllli,. lntr\u1 loc ()are tSă ~fni&piw senti,mente mi-
!'tÎ<'€ .~i de tec1l1egere. 1 

Si~rilll ,de ·bronz ana..-;iv v'a fid.apn.s sUlb o 1/0"'
pede flln{';ra~ă gma;:.ă, i,a:r ,îl!l1prejurul mormlintll
lui ,se val' ni,clica :p.iloni 9CUTţli, ren grihj de fer. 

D. gf'lTIeral :M un1eanu, .secretarul gon.eral \l.el,a 
m1in'ist.eru Ide război. a "izimt locul. 

Solemnitatea va. avea 'loc în zilele de 16, 1 '; 
şi 18 crt. 

I~( 
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o nouă sectie Hidr-oter-a.
peutlcă.. La băile arteziene S may s'a 
infiintat o nouă secţie HldlOterapeutică, care 
se va da folosintei marelui public la 12 
Maiu 8. c. 

<::.ura de băi accido-carbonatice, de suUat 
şi sare. 

Bala deschl9ă pentru domni dimineaţa 
la 6 şi 1/2-1, iară pentru dame dela ora 
2-6. 

a an" a:, a.... a ... · • " ... .............•.• ----...••.......•.....•........•.•.. _ .. _ ........ -
rv:; TEATRU, CINEMATOGRAFE rv=! .. .. .. .. ... .... ~ ... . .. ........................ '._ ................. --........ _ ....•.•. 

Teatrul orăşenesc. 
MfRCURI: "Dama divorturilor" Cab. C.). 

.JOI: 'matineu:, ,.Baiwd.era"; scrura; "Perla 
rl in K uha (alb. A), operetă, premieră. 

VINf:I<I: .,Perla din Cuba" (ab. B.). 
S:\)IBATA: "Perla din Kuba (ab. C). 

Azi, McrCllt1se Va re(\)rczenta rt'~ntru ui
tltna or:. in ac:castrl sănt;-mdnă .,Dama divortu
rilm· ... comedie ce a obtinut lin str{llucit SllC~CS 
Luni \~cara la Teatrul orasului. In rolurile Prin
Cipale Gizi Cil:J'l;'(cly, Bela Meszar()s si Alfr6d 
lavor. 

JOI se va rePrezenta În matineu cu C01lcur
,"ul dlui Bela Tompa. nOUl bor1\'ivant al Teatrului 
.. Bajadera". 

VINl]<! SCara se va repr . .;:zellta comcdia 
huf~l .,Perla din Cuba", ce s'a jucat' cu \mult snc
ccs la Berlin. 

Apoll0. 
.TOCF.IYX. roman r1(': all1lor din t,jmp1l1np,'o

lnţloi fl',mreze, î,n 10, 11, 12,13 ':\hi în A,)!)1!o. 
Hf'\'"lnţia fl'H'l1!'C'/':I a ,rlat 'n:,I"it('I'C [jţ>,c"tui f<)

'll1antjriRm f1'a'pan,-1, ,În 0f1re 'i"e g'ă,~ean 'oole ma'l 
biza 1'0 "j tJHlt i:j ~i('aractC'J'c. A::;a ·(',.tC'; l}~ :;Istori ,1 

~i 'C:ll'a.dz'rnl tâ,n:ll'ului 1"l'r,!'ot .Torf'l:'I1, rare {,~î 
l;in:!1' ll!dr:t!1:o~t it l'C'llnnţu l,a vi"I1'1'ile "ale ~i kt 
l<irl:"';":l ;;;a' flr [ly{'l'C. ra "ă 00 ŢH)ată mărita sora 
ln,i; alnngi~t rl{' t,erori~mnl l'('VolllţLnnar rcmmţ.ă 
la; aml()lr1 l"l .săli pent.m ,3; se ,sUPlN16 dorj'ntei opi;:;· 
(',opnlni Rău să 00 tacă preot pentru a-l 'Put~a SŢl{l
\,(\rli inainte :elo il fidn~ 'pf', (»şarfod. Renu'ntă la 
tNlte pent,rn a-şi afla f.el'l,C"iTOO vi5ată ca tinăr 
mâng:îin(ln,şi ;;;nf\chil revoltat ront.rll ,nedTortă~ 
t,i Inr 11llnei (h~'r{'('rate În ll'rma Ţ)iÎratclor din 
h'C'('nt. ;cacri au 'PTod as m i'Şcl iiledin Ţ)rezoont file' 
mn~,,('lor tmlml'ate răzhunătoare, cln:io.::ie ~i /1,'!'O

zhij, yh·tuti şi !p~te 'noe î'naltă .şi ne zgudne 
în piesa 3Jcoa"Sta de un splMwlirl l'('1lUllnticiffil1. 

Urania. 
. FII ~EYARTA :MEA. {'On1odie lin 5 ade în 

l:RANIA. Tn 'zilele de 11-12-13-14 ~raJi va mIa 
la ctl1f'n1a Ur,an,ia, (J admirahilă oomed:ie fra'll.e.eză 
îi dfrei IQbiect o;;t,Q păt,ania şi 1T<agcrea ij1>e ."lfoară 

a un'ei mătul]i ~are 'l11Cli <'11!ITI nu nea ş;ă-tŞi ,-leal 

'nepoata cll~pă Y(lrul ei ~fax. Ac('staÎ.11&ă se fo--
1()5e,~te ,de !t~)ate 'mijloale.ele şiî.l1"\:i11ge 'toate pie
Idecil-e, 'până .îşi PO..'ltoe lua ,do ,<;oti.o pe aklUratK'i sa 
\'ei.i'şoară Pe ·1Ifary. Humarul <'lÎncer. ŞJituruţ,iile 
oom i C'oC ne ~muz('lază cj"u.în tl"lCa!:taŢli.e~ă, 

ce" ... $ ce" 

BUrsa. 
n • .. sa 

ZORICH. 8 Mai. - Berlin 152. New-York 
555, Londra 256250. Paris 3665, Milano 26%, 
Pra~a 1646, Budapesta 1050, Belgrad 580, VarşO
via 117, Viena 78. 

BUCUREŞTI, 8 Mal· - Paris 
61, .Londra 970, Ncw-YoJ1k 20925, 
Elvetia 38, Viena 2985. Praga 627, 

1390, Berlin 
Milano 1028, 
Budapesta ,t 

VALUTE: Măr~i 80-85, funti engleZi 975, 
:până h 997, fran.ci franceZi 1395--1400, franc! 
elvetieni 38-3850, lire 1010---1020, dollari 210 
p,lnii la 210.50, CorOane allstriace ~1(l.50t cf1''
roune ungare 325--350. socot 620-625. 

Redactor resp07Mabil: LAURENTIU DUCA. 
Cenzurat: Er. POr?~ 

.' 



"SOLlflARlT ATfA" 
i I ciplinar al brigadierilor sl1vici Nr. 904-1900, 

! 
devenite vacante şi remunerate cu salar anual 
de 1400 Lei, adaus d'"' scumpete 1400 Lti, in

i d~mnizaţie de chirie 300 Lei, echivalent pentru 
Nr. 901/1923. 

Licitaţiune. 

" 

l~mne şi pâmănt 6(0 Lei, total 3700 Lei, se 
puhlică concurs cu te, min de 15 zi1t>, adecl 

! până la data de 15 Maiu 1923. 
Subsemnata <hectiune în baza ~§.lor! Cei cari refl"ctează la aceste posturi, sunt 

72-83 a contabilităUi publice prin aceasta I obligaţi a Înainia Comi.:;iunei Administrative a 
escrie concurs la licitaţia publică pe nlru fur- 1 jl~deţului Arad in ~ termlt~ul fix,at mai sus cere.rile 
nizarea de carne necesarA spitalului până la i d!n preună cu aC.ele 1?rtn can doyedeşte a~tltu-
31 D . 14123 " dmea lor conform cenntelor §-lu1 37 art. XXXI 

ecemvne ';;1 • din 1879. . 
Termenul de licitatie se fixează pe 24:

1 
AdI 27 A '1' 1923 

M · 1923 1 10 • ... ra I a prue . alU a ora a. m. In cance18na SP1- I 

taluluj. ! 
Conditiunile de licitatie să pot vedea in i 

canctlaria spitalului în orele oficioase peste [ 
zi de săptămână. I 

Subprefect: Dr. Joe German. 

~------------------
Arad, la 7 Maiu. 1 O 

Dr. Ioan Groza, 1 

directorul spitalulLi. I 
I 

~T.~TTTTT~TT •• ~TT·1 
Se ca.utA ! , 

pentru imediati angajare un CaSif!f seu ca. : 
sieră. - Tipografia "Concordia" Arad Str.; 

Rcmânului No. ta. 

•• A •• ~AA~.Â4ÂAA~Â.l 
Rom~lniR :: Comi~inn~R Adlllini"tra1h:i a.itlllt'tnln1 An", ! 
Nr, 263/1923. C. A. 

Concurs. 

Rugăm pe Oaor. 
€.ttltori, ca în 
toate ocazii:e de 
cumpărări să se 
refere la anun
turile pub:ica
te şi citite in 

, @ji~ 
~ 

"SOLIDARITATEA". 

,nOm'r E
:,,,. 

Mer.;uri. 9 M~i 192.3. Ar _:.-. 
, Se caută un baiat român la AdminiMra. AS 

tia ziarului "Solidaritatea." Băiatul va trebui 
se cunoască oraşul şi să ştie sc:rie şi ceti (0_ Pe 

mâneşte. Să se prezinte la Administratia zi- Pe I 

JUli 1 ui în oricare zi seara la ora 5 şi 112. ' Pe 

----------------:Lun 

Uzinele Comunale Arad.,; 
E;u onoare incunoştintărn Onor. PUbli

l că am deschis ia Str. Emmes"u No. 4. ' 
orăvă1ie, Ci:lre se ocupă cu toate lucrurile d , ,,: 
iilstal;,ţit: de apadllct. gaz şi cana!Îzare. L , ,[1, 

prăvăhe sunt monterii. c8ri la dispozţiunl,.&,le 
publicului în cazuri de defecte şi la apel te- -1' 

ldon ic vor face reparaţiuni imedţat. " , 
PreluJm orice lucruri şi reparaţiuni de, j);1 

aceasta specialitate, proettarea instalaţiunilo ~II) 
ediiici110r nouă şi instalarea lOT, în loc şi' ,,_ 
pmvincit'. I" t 

Avem magazie mliTe de toate mălfurlle II, 

articolele cet'e mai moderne şi t~"ntlem aşa Î.li 
stare a satls a.e tuturor pr(ten lUnl ur. 

III 

Prăvălia se va deschide In 1 1. c. . :C.l 

Ilo telefonului 62'. Ho. telelon'Jiui 624 r(l 

Uzinele CtmJnale Arad, D!rect:unea, W 

~~~~~~~;c~~~ 

Pentru posturile de brigadieri silvid, or
ganizată in judeţul Arad, in confoI.ni{ate cu I 
dispozitiunile reg'_damentului de SH'r·;C.lJ şi ds· 1 __________________ T" .... VT" .... "T'f1'l'V 

: IlIIii III'll • ................. 411 .111 .. iii ... II' ".!II .. P" 111111 II t<II It ..., ... 1II111!111 11111 !II Il! OI 1;1 ~ li! li! II .It ~,'.' I ~ §:~'7==c~jl ţ; . .:'::",,~~~t:>,--~~:,:,>~~ ffJ E. ~~=3~~~5E,.:::. ~:;;~::, ,:;,.~_~_3,! i 
• .. I~-"~F; 

~. " VI CTO RU" i ' ~;;. Col mai modern insli!u! tipografic din Arad I 

I ~~:~~u;~~ ~~~~T i~:~~~O~~:' i I!~ Tipografia Concordia 
: SUCURSALE: INClilSINEU, ŞIRIA, BOROŞJNEU .. Itil Societata pe actii. - Strada Românului No. la. 
: Şl RADNA JUDEŢUL ARAD (ROlv\ÂNIA). : li~,)1 . . ~ 
; IN CASELE PROPRII. • r~' 
1! : 'I'~' .:. : - .. ii: .. ~ II :," 

; Capital societar şi fonduri proprii: 20.000.000 Lei. : ~: 
: Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din : Fr' 
: care o parte considerabilă sunt depuneri americ.ane. : 11tr 
• • li il, • • ~ ,1 

: RAtY1URl DE OPERAŢIUNI. : flf: 
• • l'·~' 
: : I lit;; 

5 ~~~~~~ă: \~;~~~1t~riPc~~bl~Î~.de bancă, I ~ ! ~~: 
: "hipotecare. . : \' ~~' 
i "de lombard (pe g:aj de efecte). <1 lil 

i 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi i I ~, 
: agricole. : IlrFi fiind aprovizionat cu cele mai moderne ma-
: CumDără si vinde monede străine (Ool1ar1, Mărci, ~! IIF şini din străinătate şi patrie ca: maşini de 
: Ure, franci si alte valute). .. : ! lhi cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi ma· 
: Primeşte depuneri spre frudificare pe libele şi în : 1 M'l şini de varsat clişee precum şi cu cele mai 
: cont curent : ! It:! moderne litere, primeşte spre executare tot 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru : I ti felul de opuri, reviste f foi. placate, registre, 
: inmanuare partidelor în Tara. : 1 ~~1 tiparituri pentru autoritătL bănci şi societăti, 
: Efeptueşte comisiuni primite din America În afa- ,. I I!e precum şi invitări pentru logodnă, cununie şi 
: cerlle emigrantilor. _ ~ l {~:t, pentru petreceri. Anunturi funebrale se execută 
: Are legatură de cont curent cu toate băncile dm :: i~/I cu cea mai mare urgenţă. - Serviciu prompt. 
.. Ţ.' t··· "t+- e'I'~ • ara Şl',S rama a~e. l& ! IV' 
• : ! tn, _ .___ _ n --

51:;:; •• 1I ••••• ~ nu: •• 11115.'" ...... ,..:c; q 'J' >H' n nu •••••••••••• : ! ~;::~~~;:~~~.;,~r~ (i);:.~~~~~~~_. :.::=-:;; 

Ttwlraha .,CONCORDIA" Arad. 

'1 
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