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TELEFON No. 750. 

· Intre arte si nationalitate 
I " 

Xli P, lip Slgtll', 11 i('iodal! i\ de [lrislls Srt 
f 1 illSisUlll1. utai «!c's aici, În acest ind('p~lI'-

ARAD, Marti 8 Mai 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 

llWM dt> Îllkil.fir(' si d(> (11)j'()lli('I'l' ('Il rcs-
" . 

tul 11l1lH'1 ci\·ilii:dHI. Ea poate să apl'opip 

ls! 
Niul 32. 

RE D ACTI A ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

str. Românului 1/a 

Inser1iunile se primasc 

la admimsiraţie şi la 

Agenţiile tie puolicilate 

in acoastă l)llIll'ill<.'<'ă 'nu ! .. , IIlt!'(;aga l'p"rl<.nza
hilitate ('arle wmpra a.·elm' - {};:illÎ san tr€'i ini
tiat.(wi - din a cărM lipsă de -eXIH.'Ti·:-nţ~t şi 
poate ţi nlree\'a, s.\Iflarea rmnân0ai'oc'ă a tinlltului 
ară<lan ~'a gă:;:.it in imposihilitat-c doa 111a. 1Mrte 
aa mi'll11llăţeni.! J)]'.()gl',a.mnlui cnltural, ŢI(' ('are îl 
dăm a('i: . 

lat. ol'a::; LI 1.' gralliti!, aSllpri.! enral'll',rtdui 
naţ iona l al oridi rei ,11't t '. :\ II ()c!t1 j ii s ti 
;ll'llll<'at ('ll\'(llltni <lprUape .iicllitor cii ,ldn 

I (':';(te int{>t'1laţional~t. Afirlllaţia M'l'ilsta, a
llllWi ('[illd le silll',('ră. l'UllStitUC o lwnihilă 
I'()llfnzic intro (',IUZrl şi efed. Car .. lCte.l'ul 
11Il(Il'll<lţiollal "Î anui 1111 l':-;(e dp(','tl fIUill'l"<l 

;1 ('{m'i I'[Hli'u'ini SUllt ad;Îllc înfip.to î1\ 1.i\
c;\ t.orîle rw ţinna I (l do sellJ':Î bi li l alo d i f·('j'(ln
tiillo'rie a 11l\lli popor. 

ill d,> \'11' \lrll'ţi dl' hlIJ!I' ('an'. f'll!lthC(l1ldll~Sl' 
('a nhll'p, puah' ;..>.tlsi ,,,Plltllij{'ll(n şi g,În
duri delllllP de t()Hti'! drilgclste<l la SOlllClli 

de <lItri naţiolwliLIIl'. ::'\1\- tl'l'btW COll[Ull

d;Hfl ill<t l'~~'l\l,<l pur naţil111,lln Ct arIPi {'lt 
rfr-f'telc 'pi firt'şti. 

Artistul llU ,1Il'f' Îll v('tlel'(', 11\ lllOlll('l\

tul cn:'.'.lţiei. dectlt () ('M 1I1<1i pniern icn 1'('(1-

lizare de sillr; (>(1 vine in chip firesc, <'ll 
î 1\ t !'l '~~. (' () J't C':2, I III d t" ( . ( III ti Il gl' 11 ţ (' i Il f' ['(' Il t p 

p(untlllhdlli 110 (!,lr(~ ia lW~I('J'(' şi, d:h':l 
"poi ,111:,>,ll)\hlul tlJwl'(li dr- art(l i7,hllt('Ş/"{: <1 
fie \'iahil. l'('z1\11 fI. Îl! ('hip fi]'{'s(', şi un "l'! 
d (1 111 II ,111 ira t t' • 

1, nI'. Llzal' Xi'ehi: Cll\'ttnt de (lesl·hi,lc'l'e. 

2.T>1. T. -:\rilllllriien, a:;-111(,(, "alntni sl'l'iÎr"l'il')r 
români, "a~l1t. în ea1'e suhlilnl autor, l'l'C'"ar.ă 
prde rctor;ee de n~lntre('ntă ft"umu"eţ>f', 

3. Dl A, ('otr\1:: a l'(\('ÎtM plin de ('nt\l-;:.i'l,~m 
'Ţ){WllIa "a .. );',·.hlln111" p(mfi~at1î (le "it1'r-e ,'f'!1:Z111'a 
lna~hi,lTfi fi l'hinr ol'<li;'nlni Ara·a în all111 1!)16, 
d.nd a f(')st scrisă. . 

4. nI T. ;\Q':ll'hil'C':lllll a pctit. nna .lin minn
natelC' ,,:tIr nl1~'l'l(': "Zi'imhrtnl lui MnJ'tin", 

i2 

~i, întl"ndo\'llr, hWJ'1I1 e l'xplieahil. .\r
l'a e produsul intcledlwlizilt ni sell . .,ihili- \ 
rtl\ci lIllui. ilrti: .. d.; e cnndiţÎ()lli11i:i de ei1'('llill-

j
l 

':it ,11lt(I, ades('ori insPl:isahi IL', şi ('are t (lat p. 

Iii. olaltă, l'dlet:!ă. o "]Hwă sihwt {i în j'illlJl I 

şi spaţiu, 

T1I1pon(ll~rabill1l acv!;l (',1:1'(' [\ll'lllP,IZ{1 

]H>coria p('r~oll(\li(rltei lllwi nrti~t, e e;lpln
'5it, şi Cll Ull alt n1 ('o]C'cl i\', ],~l:-;[r:l1lr, ('il <1('-

J'ul într'ull pli'îm[lIl. dill aLu';i. şi care con
;-;16 din chipul slweifir {lI unui popor (h~ ,\ 
vedea si simti Îll1;l[dlla, (1(' [) ~lli'pril1d(: 
dd~lli\lÎ şi dO(:'1 ;11(';II\li, ,qwi, hlnClI1. 111 

• I • .. '" l' '-, • 
ptt'ii ud) (,·,t f;l1 111 1,(ll:;~I(). iIl !'il.' li 'pllli'iL ('i.l :;;1 

III lli\1l:i(';I, lrtw:;;(.c' il) pi'iilnd r[llld pllJlUi'ld 
dil! wijlocnl drui,l a pllrc('s C'lnoţia C'l~(,H-

:\nil ('U .'-i(,PP i:I!\'r!l,I(ioll,l1 ÎIl.-.;i! 1'1l11.'-itÎ

tue (l il dl,\·tll'illil lH ~';1ţ il' dl' "ill(', 

X, ))rrritlc,',(·/I. 

Scriitorii români în Arad. 
Şezăfoarea literară dela Palatul Cul

tural. -
\ 1l11ll ta tă ])ll h 1 i~'llll1 i l'['Ii Il ",im ple nrfi 7e F,i r.ll 

() 1'l'('hnllă pl'('ll ]l1.tină (le e1îrH' Zi:ll'il'] Jl(,,,tnl 

:1;n l',lnZ<I ]'r\;lpal'iiipj l11i ;,~a de Întâl'ziate - ~C'
z:Jto;1l'el! lit{:'l'<ll'il d~' J )umlllOl.ă a' Et'l'iitor;Ir'I' r • .>· 

mâ11i, este cea. .mai mare pată a intelectului ro· 
nlÎl.Il6C ari'tJmL 

lUClr(' a (1ri,is!ullli. ~\1t·fel \'(\ rlsocin şi di
socia culorile aceluias pcjsa~iu Un pictOr francez 
~i ,II! Cel 10 \'(l IIlitlllli 11llul 1'(lIllt\l1. EIl'11\Cn

h'!l' P()P\1!(lI'(~ ,llc' ,II'tei dl'('()l'<lti\'e ";ILII1( () 

dOV,HI{i irOCllZ;tlhiltî. ,1 (ll'C'stlll 'ldc·v;\r. Dt'
SI'IIIl111l'ilQ 1l0as!H\ (le' j}(' ('()\O,lI'C!e n,d:in ... 
llnk. d0 pe ţesu! nl'I, (le pe oal(', f()((>le 
:-iiHI hrtl(,lp. sun!. ÎI! tol ,)1d area lor, ]lJ'()

fnl1rl difel'enţ.i'1t.0 de ('('le i'ililil,ll'(: n le :".la~ 
vilo1' dela rhsl1.l'iL lmlluo;lră. Pe rttlld (lcol0 
hllntw;l,ră, pr(>(lo1ilinrt id(~ia culoarei tiprl
tordiferentiah:" Cl1 por\'lwH I iu. yenle şi rmş\l 
pf' planuri brnste, Il! noi, ninpot.ridî., S(~ 
silllirc preocuparpa nl"enL{\, il nrrnnnizll\rri 
r;ulorilor. a ateJ111)\r0i cYifrrentr\or "-go 1l lt)

tO<lR('; în Y(ldrrra unei :11TI\Onii ne hllln!"l'i
di totnlitale. E f('llll spl'cial ni firdî!1''llin 

(le n-si noLl ('moi ia nrt,ist1rn II moltlvllhli 
d0 cn're a fost· i7:1)it. Si [ll,tistlli a(kdin1L 
1111 nre Glt scop clrc.M '1'(1(1<11'(\,1 ('M lnnÎ fi- ! 
110] l1. a '[I('rshl i f8 pt.. 

Ol'il!~nl a f(),~t TPpl'e:~('ntat - în afară ,de foarte 
Ţlllţine per:<ownc f,fi\~illl('-rlc ('ăh'c 'n~1 pnhlie lUai 
pntill numero.s ca poate niciodată; inr ju:deţul ~ 
din n('w)J'(wirc -- Ilumai de e:ltl'e PBI'''011'alnJ jll'(,

fccturci În frunte Cu d, inspector ~clleral admj-
111i'h'ativ 1. (jrol'ge"eu, pl'("fpr.t.uJ. ,iucl{l\lllnÎ! -
1Tndl' a fost nltlBsa populaţ,iei - )l.lavă Domnulni 
de.st1l1 de n\lcrnero~vi'ă pent:rll participar<:'a la {) ;1:.-;\<1 

-de grandioasă mişcare pldtnl'ală -:1 'ueestni <)1':\.-;' 
eu n11 t1'EIC'nt ati'tt de cnlmral ~ ~ De ce 111o.de"tn 
hniJ1ă - mai mult. "au mai putin nea~l'ă - r1-'
prez{'ntată a~a de ,,,,1ah in \,3"t:l "filA a Palatl,lni 
<cultnr,aI -- 11ll a f(,;;;t. îm1x\stritată cn hnilln. a1h:l 

I a ~ii t(';).n III n i din j m:1 .. t.~i .ft.re~"ta t.()C!lHI i azi. 
r(meI ::;ingUl'il frază r::.p1li'ă ('in,,,tit în g-rai'nl strn
Ţ110~('.9C. Opl1 teaauzi numai ,dela aceşti apostoli 

" Fil'f'Ştf' în:'iă. că ptlll{J 1:1 1It'111r.. nrttl "f<ÎI" 

~('şh.O\ p;rin a clrp{lşi gT[llliţC'lf> etnÎI'(l dii.l 
rarc D. pUl'eos. 1\ crilst n III s~. nu m<1 i În 1l\!l
:-;\1]'<1 în e;ln~. };1 o)'igină. a ştillt Rr~ lr re-

ai 11eamulni?! Am roşit. la ~le auzit() d(lla 11"')

bilii oa."pet·i ~i o to,lmă de n-einţeh:\<; mi-a rpilk\lln" 
în ·snflet. ~ ... eăd, dr{'Ţlt. vor.bind, {'i au a~lzit 'IlU

'!Hai rlis.cnr~nl'i şi muzi{'iî. (hr n'au yazllt, în~nfle
ti re româ n('a$.(,ll ! 

Tot bomha.stid~lIlHl rli"<'llI'suhli ~i toată ar
monia nmzi1"('.j-fată (le marele SCt")rp pentru ('.al]'~ 
nil venit aei - nn ÎnReammă nimi('. T()t ee i~a 
intel'C'sa.t. pe n:('t('şti purtători de f1'l1lI1o .. ;; a fo"t 
~nla în fata rilrei.;1 an vorhit şi a{'en",t1î .;;;a!li1a 
fost l"l.~i'll~a Al'uf1nlni, {'e îmi pa'l'e azi o 111:·ilm;.iî 
1'nlnl'i a. un('i ('ultmi. pl'irăsitii nu şt:in F1'lll ('e 
vitl'cgiea soartei, 

fi, 1)1 X, na\'Îfk"rl\ "'P\lIW e11 11'11 ton jn"f ,Tonă 
prrl{) al., }1(]o(':,iC'i române7lj: "Ru-găeinn.'" ~i 
),l'fit-Fnlmos" . 

ro, Dt jfi'l'rC'a Răllnlt>_,,-rll a reeitat. e11 l)~U ima: 
.pal'illtrlni "Doina" fragment din l)·j('"a '-,l .. Se
l'(~llalla c1!in t]'(('u"ţ.[ .,Oda o"ta.>:ilnr al'llelc'JI j""t'1'i
.;;:ă în ciu"t{'il \'o111Jltnril"l' :lPllelf'ni pC' fl'<>ntul 
oJ11(.1 dO\,{'lH'i'r ... 

7. 11] Eftimiu Vidol' Il rledamrnt ['11 1;1 ]('nt111 
mar(,1ni Ill'ti~t ,,('1.-.poI010 (lin f;n.l'c!l.\'n"' ... B,darla 
:11!l'lllllj" - fr"<1!~1ll0nt. rlin f('f'ria. i'n "C·,,·t'~l11 11(>
gTll ':' ~i 1111 111 i<,I'ă tOl' hagllwn t .<1 i n pe1'1:1 ! j 1 "l'H

tlll'Pj lH})l.~tl'f'. ,,Tn,,il'ă,tc măl'g:ărite~'. 

R. Ţ)l T. 11\'.1"\";'1\1111 - ti tmml rO~11;111l1h\ i 1',1-

1lI:11H''''~ -- il t,(·tit Il ;;pil'itl1illii .<:.('hitil: ,,(~hinif)n". 

fi. Al. T, 8t",mat·ia,d - Cl11l()fo;Cl1hll ;l,hliratm' 
al l'ăp()~atll111i }f:!ce(!,)Dsehi ~i aRŢll'1l1 ,iufl(>eiH'll' al 
poc7.Îr'i noni, a ('\'tit. ('11 ml11t t·alo('nt două ll\Înn-
11atc llll('zii din at:\tea altele mult 2'\li't:Hl' (le eă-
tr(' p;11,1ii'u1 a l'ădan. ' . 

1.(). ,\lfrn:d 'M,'::,oin - sllh1ihll P00t - a ~Pl1S 
a.rl!mi1',1hiJ dOllă hlwăti df\ yC'r;<mi: J'flntc-\'nl 11-
TllliTltil'i1fo'l'" :;:i "Tatăl 110"t1'1'" - nltill1i1g'n"tată 
cnnm1t. ni(·~aţjn .fle Ţluhlieul a"pn1tătol'. 

11. D1 Al. Cazanan - fOll1enlstnl a.ntifpme
nist - a a,:,-ternnt -deseori 7.Îlmhctp voÎo,,;;(' PA fe. 
tde celor Of' f:ltn, prin ('itil'(>,,'1 sî)jritnaki "ale 
11\1\'('1(' .,Tra\·iata la '~.;ls1nri". 

1:!. T"ltjIllnl numara fOi,t rl] -:\finnle;..('n -
snl'hiitoritnlrle l'CX'pntă \'r01n8 nI A l'H(l1l1ni. cal'Q 
·a re('itat I.i·pi l'n/lllJ/1ţr(!) ,di·n {'el.p multe aledf'.ale 
a le Plll'or'-,:~r"ili ;·r (>rall~mlllsc de l){' hllZ('h~ <I,\1to
Tulu! ,de eîit'1'8 ullOit.nTi. <'ărOl'fI le c.ste~llllO~>llt 
şi drag, 

S0ara li. a\'\\t. loe un halH.'.hr,t în ":;lio(lJwlo 
ŢJo\,{l ,lin re;;tanrantul ['clltl'al, la cnl'O hi~lJ('het 
:1.-\:~~rriiTprimlll .dl T:-Ge..jl:'I!:("':'.(~lî, j1Te.{e<'tnl jnd-e
ţ\1hIÎ,e[ll'e la toni'tat pf'lntl'll M, ,~. RfI,g'p1e. ală
turi (le ('.:11'(' ma('~trii <'O'llfleiulni 1'()·mfnw,.(' an rlu,;; 
mil]'('lc 1111\"-(' la ishîllldil, 

nI g-el1pral R,ljutamt 1. ~farnn i)J("1n('C ."-alntu1 
,11'1I1H,f'i '111 a 1\:;']01' oa';':j)MI; :1<11' (11 lW()rt(\~,nr ein· 
C'k.<1111l prin fnl'lIlollsc fl'I\7R armonizat(· "aJută 1l(~ 
('('i ~ărhiîtoriţ.i. ~Il lmmC'lo tineretullli ~eflbl'. 

pre7:infe ÎIl ('hip' ('ro(1ill(~i()s. A('0;ISt·~t (\t'p1î~ 1)ar de ee ",ii mai w'l'hill1?~ ... totn1 ,,'a În:!rl'o- ,\ rii,"pll1lE' apoi al L jfinnlct<ell ('n a('eb~ bHI-
şir0 ti grallit(llor. cl0 sig'nr, c!l. contil1r llll pat în ziua ;:tcelei Dumincci fatale, Duminecă cu "am (le 'vorlm fl'UmH'; impC\'C'chiilte - {'mlO",'utc 
];l]'Q' fnnd dp umanitarism. di arc vilsti' trei ".el'h~iri 1a - :rprDllpe - a{'cea~i oră: Ol'U lapllhli<~lllui de filtil-; după eill'c al1 1I1']lIflt ;dte 

C" 1'fmdnl ei abÎt dB n('"hihzl1ital{'a"ă !.:. Sunt ad cliS('\lJ\"uri. (lill ('arc l'etinp-ltl: ;.:.alll\nl ~tl'l'ptdn!î 
dpdc do ,..,O'C'11P]'ozitntc- s,i d1 cnJ)st ihH' () 1 h "1 l' 1 1 1 1 P'l . intE'l')1'l'etn1 g-~ll{ uril'lr Vllt,in sur. ii'tnntl 01' ORS- Q'<lz{'tiir('·&r mau ilaI' f)('!'. sa ntu ,so('. ,'i ;)1"II1"J11:1: 
nohil~ ('lWITlnre a. (Ii. Tllscnsn] C'I('(';·;{n. 0 I)(,ti ':'-1 aill1 {',nrnjnl ,,:?î. () "'pH'n re'-l1Îeat: .'\erharea ~1',g;l1li7.a\ic J1l';1ghill1'i'i ,~i i'nlnlul ~O{', J{, ('ll1t1l1'il 

dn'lpL (')1 l1f' pnjplî1 il rlrp<:;n ;1 rl 0i ('il ,('>10- e("'('Mii,;,p:l~d pnten "il aih:1 1,!'C ori!'n.nn, _11'umai lllap:hj:ll':I"T\i)lc"py". ____ ~ ________ ~ ____________ ~ ____ ~ ________ -------------------~~~ RQ3.~~~~~~~. _________ " _______ = __ ~ ______________________ __ 

Ne"'8 sosit un -- ...... ""'~.----.. 
stoc mare de 
~rz:: 

pălării 'de paie 
.. 

pentrn domni. cari se vând cu preţu-
0° .0 

. 
riie cele mai convenabile .. "Aradul" -PFcJul unui exe.fl'J.plav 1. Leu. 50 bani. 

.. """ 
\ 
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TnllIror ,1('>1. "tor trei ol'atul'i, le-a r~l"plln" {li 
Vi("nt' Efr:.lIliu. a."iguri'mdn-Î ('il lIlilwritiîtile yor 
,fi trata1e Pl: tiil':'lIlllul ctd! tll'a! cu ('{:a m<1,j mare 
libertate de a{·ţÎuIlC. 

.\11 mai "orbit dnii n. GIH'llltWhll, ing. llanll, 
O"idiu C;i'itta, rJlt'efel.'tul poliţiei şi alţili. 

13:1110'11('1111 a luat sfii!'şi! UL Ol'{·le 1 {lÎ'n 'IW;llpte. 
- '-.,.-~-~ '-

Al. Negură. 

_, .... ..... en ..-t ... .. I PI %lIJu • 
Păreri autorizate asupra situatiei 

economice. 
Dorind Sa aHltlln părerile c[~paci'!iitilor finan

ciare si cOI1î<;rciale din oraşul nostru,asupra cri
zei financiare şi economice tOt mai pronuntat:l 
din tara, ne-am adrt.'Sat cu întreb~lril<e noastre 
directorului executiv al ullei n1ttri bEulCi din Arad, 
care Se o-eUllft cu toate afacerile bancare, econo
,micI'. iî11311ciarc, industriale ~i care de 30 ani are 
şi înfjnritoarea 'ei sectiune de dc\'izlc, de va1ulc. 

C\!1IrF...:~lnd scopu1 viZitei noastre, directorul 
băn...:ji ne-a spUS în rezumat următoarele: 

~unt convins, căi atunci, când împreUJl~l cu 
dvoastr~l constat şi eu că criza pe toate tereJl:.l
riie economice, este generală nu numai în Europa. 
pot sit adaug liniştit că ea Îşi are în Rom,înia Ma-
re cauzele ei s~wciale Şi multiple. 

COl1cluc de multi" ani această .mare instituti-
une'iinalKiară.; daT nu m,i-am pt~ Htînchj'pui 
vr'odnt,\, dî am să fiu condamnat, să nu pot a
vea în birourile biincei alt lucru. ltl11j şi săpUî.
mâni in şir, decât să le cadc)nitez cu fU1l1111 tigă
rilor, ce le fumez acum din ,plict[sea lâ. 

Rar avem zi, c,111d mi-se oferit pri1ehIJ să stau 
de \,(}rb(t cu mai mult de 4-5 clienti, 

Aceasta nu mai este criză. ci Uit adeviÎrat de
zastru. Lipsa uozavă de numerar din circulaţi,\! 
CS1c in proportie inversă cu rcpeziciunea urcăn[ 
preturilor la toate articolele de pe piată Eu care 
toata viata mea m'am ocupat Şi mă ocup de 
aproape cU chestiunile economice, bancare. simt 
Îll a.:est moment o oarecare sfială de a mă 

~ exprima aSUMa cauzelor pe cari le cred de a
devaratC'lc motlv,c, ale împrciurărilor tri~(te de
la n()j. 

Verosimile le cred următoarele: 
România Mare are în circulatie abia l5 mi

liarde bancnote, sumă IPrea puţină pentru trebuitl-
1elemari ale acestei târj bogate Si în plină refa
"ere industrială, economică şi comercială. Acest 
stoc ar trebui majora!f: prin emisiuni repezi până 
la cel puţin 40--45 miliarde. Cred că această mare 
oiperatiune finl3ncj.ar{l ar sal;vgarda cu muti suc
ces;ntcrescle momcntane şi pe acele m3'j eX~lge
rate din apropiatul viitor, cărora va trebui Srl le 
faca faţă. . 

Statul este a:;lI"ăzi cel mai însărcinat debit()r 
si cel mai rău platni"C. 

UrID<!.rile? Toate fabriQcle, stabihmente1e, 
uzinele si partioularii, cari au furnizat pe credit 
StatuhlÎ cele trebuiJ!oare, astăzi se văd nevoit0, 
din jipS;l de capital, - consumat de către atotpu
ternic\ll Stat. - să reducă tot mai mulit, tot m~li 
mult numâml bratelor' angajate, i,mprejurare. ce 
ajut~i crcştrca numărului celor fără de lucru. -
In .sf,îrşjt, mi vreau să înt>ru în chestiuni~e sociale, 
politice. -

CDncluzia Statul să fa Cel toate eforturile şi 
&ă ~() achite de datoriile curente din lăuntru. 

Exi5tenta, în acest caz va fi simţitor îmbutli
tătit[t. In caz contrar, după modesta mea părere, 
cele 500 milioane. ce vor fi împărtit"C acum func
tionarilor publici, nu va însemna decât un pahar 
de al)~~ În gura bolnavului chinui!!' de ferbinteli. 

Trecând la chestiunea reformei auare, d;
rectorul de b:,tnd"i ne-a arătat ca. in principiu o 
aprob. A fost însă dusă la îndeplinine într'un 
:momer:t când tara ar fi avut mai multă nevoi,e 
de a consolida şi reorg-aniz·a aceea ce s'a dovedit 
un important factor de productie în 'trecut, dec~it 
a desurganjza si a împărti p~mântul fertil Si ace
lora, cari nu <lVCaU nici uneltele de muncă nece
sare. nici cunoştinţele de economie şi nici con
stiînta celor în:su.fletîti, cari an sprijinit Si au 
jnf{lptuit marca reformă. 

(J.':rm8ni~ in această lprivintă, ne afirmă rli
redorul. a dat pilda cea mai bună, pe care însă 

"SOLIDARITATEA" 

i\l 'lohl! elan ului revolutionar şi în primele luni de 
dUp;t ~cmnarea pticii, au uitat-o sau au considera
t-o, în mod eronat, prea putin avallsat{~ pentrtt 
noua Românie. 

ActualUl an economice promite mai slabă r~~
cultă decât aceea a anuluÎ trecut. Cu toaite ace
ste Cli ş.i dvoastr;i si toată suflarea din această 
t~lr~l. este oarecum convinsă, că nu est,e departe 
(~mpul, cfmd nu vom mai avea să ne plângem de 
atâtea !1:reutăti a'je vietii. Şi la drelltll! vorbind, 
avom toatrt dreptatea: dintre statele Europei cen
rtale si riisaritene. România are cel-e mai bogate 
miiloace dea-şi readuce balanta la normal. 

T. P. N· 

... $'" tet;" n.tI/;.... ...... m,ta-

Batjocura drapelelor. 
Uitasem priw:liştea dr<lÎp'elelor aroorate în 

oraşUl traditiilor kossuthistc, 
A fost b.irazită însă. ziua de ieri, ziua a două 

frumoase lTlaniiestatii romfmcsti ca S:fl !le-O redea 
mai ba1jocuritoare Ca totucauna. 

Niste petece de pânză, de lTl~irimi minuscul..:!, 
dl culorile şterse de ploi. unele chiar n~pte sau 
gflliritc, kgate de câte un htit erau arhorate ~a 
S~i roprezint,c drapelUl tricolor al noilor si de 
drc!);; st[lp,llljtori ai ace~i'or meleaguri. 

De aproape cinci ani tre2em nepasiîtori pe 
sub ace~~te hatjo.curÎ ale dcmnitittjj natiOnale şi 
Il\! ni se strânge nid illima şi nici nu no cutFmL~
rf\lTI la vederea lor. 

Ba $'ar ~flSi Între noi care să fie destul de 
multumiti cii minoriUltile ali HleU!t şi atât. 

E timpul Îns(\ ca să aruncăm o c1ip;,~ haina 
Ilcpăs~irii şi a toleranţei si chiar d,.; azi sti rUQ;,lm 
:'C cd în drept să ia 111~isuri ca la sosirea Altctii 
Sale Principele Carol, drapelele arborate să fie 
d ra'pele si nu nişte sdrcnţe. 

Din p;ute-ne cred (m di trebue o milrime mi
nimă sub care să l1U fe permiS a se face vrC-lIn 
dr;'fi~l aşa cum a si fost ordonată de pr:mărte, 
~i ~,a llU se mai permitrl a se arbora' dnlpele de
colorate, ruplte. gaurite, sau cu culorile de dimer.
~:lllni ne,egale. 

r, timpUl s;i mt ne mai lăsăm călcată În ni' 
cioa re Si stropiUl cu disDret dCli1111i ta tea l1oast:'~i 
natiOt1alrt şi de aceca ru~ăm pe această cale au
torităţile în drent să l1)lll1ă capăt b8.l'jocurir i i pe 
mai departe a drapel ului românesc. 

I. DlMITRIU. 

• • ta"' .. .,.- • u 

Dela Comisiunea de delimitare 
a frontierei româna-ungare. 

l'll,~tiilital'e locuiforilnr,. 

Comi~iunea ·de :.:lelimital'e >a fronticrei :d\intre 
n()lmânia ,şi U'I1gariaa: terminatdld1i.mitar·ca l1P 
hartă şi va trcc.c, cu ajut.cn'\ll antorită.ţ.ilor ~omn

Ilial.c jtntRresate, la Lnstala 1'00 'pi<ottrelo1' de hot.u 
prin cari se ;Înooffi!nea~ă pe teren t.I',aseul .defi
nitiv al frontierei. hotărît de ,a,ceastă (',()lui,,,ill!l>C 

>:oi executorill pent.ru 'a,mând()uă ţările. A('ea"tiî. 

1 \lor are va. diura .mai m u[ te lllnide zil.e. 

l.ocuit01'ij slm1: îlllŞtii'IlJta1i de a.<cWIH, <'li toate 
l'Ocalitătile (8au'}e 'propriu ziw) vor rii!llâneik 
!ll(·cf!ll!:;.i l1arto a liniei de demarcaţie lmde .~ gii
s('.~ şi ~tăzL Datele, d~nd vm fi oCllpatooo către 
ţ,ăriJe (părtile) intcn'$t,\tc diferit.ele portit1\lli 'd~ 
teren (sectiuni) fde fron;t·ierej ddinlti,'c vor fi 
fixate ulterior. 

Preşedintele oomisin~ei de delimitare: 

Gene,ml (88) MEFNJER. 

COTIls:nnanJul C(Jl~Jlnlni (3 armat.ă: 

Oe'nel'al (ss) P HTALA. 

etlle - , va n .. Pc •• C'..... . $ __ 

-.:. Mp.m.b1"iL "ComifeJului provizor l)e>ntru 

:m~ţ.inerpa ziarulu~. So7idaritaten", "SWlt rugati a 

participa la con.sfiItuil'l',(L, C(lte l'a nven loc Jf(~/'· 

c.uri, în 9 Ma:i a. c. lf/ ora 6 in 10('(l7.nl Arlrnini· 
,<;fra.ţi.ci. (8t/'a.dJJ, Românului nr. la). 

Marti. 8 Mai 19?3. ,. ;lT!L 
4 -

Cronica sportivă. 
Ma1chul de campionat Gloria-C. F. T. _ 

A. A. C. 1:0 (0:0) 
In ,primUl timp Gf.oria-C. f. R. staţioneuz<1 

Înaintea POrtii ad,rersantll1i. In al 15-1ea minut 
. Szaho (OJoria-C. F. R.) dela 16 metri dă U!1 

"sImt" puternic însă leste ap;lrat cu bravură de 
portarul Somlb. In al doiIca timp observăm do
minaţia pe teren a echipei Oloria-C. f. R. pc 
care o întrerupc c,1teva ataCuri răs.leţe ale eci!j
pci A. A. C, In al 2!Hca miTlwt Vasvari centrul 
S'au remarcat 111 echiPa Gloria-C. F. R, centru! 
'lBLlo!dwU;) llJlu;)d A!S!;)Jp jll!o)i !JZ;}4::ll -ew' !:1!-10lD 
Vasv{q'i mărg-inasul Ti:;a şi fUJl daşul Magori; În 
A. A C. miJlocasul Hartolf şi fllndasu1 Gencsi. 
Bun arbitru Kovâcs (Kil1iz~i). 

AMTE: CAMP (I:1) (I :). 

rmediat tltlp~i Începerea jocului cade lln io! 
din gre:'p!a portarului echipei Amte, Este îns~ 
cg-alat prin o frumoasă combinatie a Înaintaşilor 
cch;i!yej Amte. Urmeaza un joc viu În care se r,~
marcă superioritatea c-:'hipei Amte. 

.Jocul a fost condus bine de arbitrtd Bodnâr 
(ATI':). 

A Tf: jun,: Gloria-CfR jl111. 1:0 (0:0). 
Golul este marcat de Imăn?;inaşul echil}ci ATE. 

V.R. 

.......... : " '.$. 'taP. n.~m Ve ... 

Dela despărtământul judetan 
al Uniunii Foştilor Voluntari 
;~. Români. 

Cmnitctul acestui despiirUilllâllt iuddan este 
informat de dHre Cr:;Jlljtetul Central că Alteta Sa 
I(~gaJ;l Principele J\luştenitor Carol a binevoit a 
Inimi preziLlentia de onoare oferită d,;;; Comi1ctul 
Central al l.JniutliL 'Drin urmare Al'fcta Sa Regaia 
\"a prezida spre marea bUCurie si mâl1g-ilÎcre a 
foşt!lor voluntari Prima adunare generală a LTni
L!nii în ziua de 27 Maiu. 

Avândl fn vedere jm!)ortanta; l)e care o are 
aceasta Uniune care îşi recruteaza membrii ei 
dintre c\:j mai buni fii aî Ardealului cari in mn
mcnţcle cele m~i grele pe cari le trăia ~omânia 
pe la sf~îrsitul anulu'Î 1916 şi IDe la: îll:ceputul şi 

mii!oct1,l anului 1917 ali şh'iut să dea dovadă de 
cea mai marerubt1cgatiune, de cel mai larg SPirit 
de jertfă ,cerând cu totii sus şi tare dela guverml! 
rllSC!SC şi d~la ce,1 românN;c ca să lepcrmită <) 

p{tră'sj captjv(tatea msească Şi 3 pute.'t alerga de 
bună voe sub steagurile armat-ei rOimâne pe care 
de mult o aştclP!'lau, o doreau spre a Inpta. în rân
dmile ciawlo unde îi chema glasul neamului ca 
apoi s~i :;e reîntoan.:ă ylctorioş[la vetrelC" Pe cari 
le-au, părăsit. 

f:venimentele cari se petroceau în Rusia pe 
la anUl 1917 nu-i desc.urajează Pe aceşti I1jcÎnfr!
coş-ati luo1ători, dili contrrt îi intăre#e şi mai 
mult 'sufleteşte, ci nU descuraiează în ciuda tutu· 
ror pi.edecilor opusă de oHciil,(itatca rusească 
~,prc a Împedcca plecarea din Rusia a a<:estor 
bravi. r:inu stau cu bralCile Încrucişa!re. nu,şi 
pierd .<perant:\ Într'un Yiitor mai btm, cred În 
apropiata desrohire a Al'dealuhli şi in Unirea tu
turor I(omânilor. Şi crezul lor îl trimit hliuror r,'" 
prezentan tilor statelor alta te Si neutre, cari re
prezentanţi se aflau la MOSCOva. 

Voluntarii ardeleni cOllştiid.C' chemarea lor. 
lanseaz[l :tcel mallif~sti:stori"C în Hmpurile acelea 
grozave pentru Întreg neamul românesc în cari 
i)[\r!)atii r,.olitki ardelenii rămaşi acasă fac decla
ratii de lo:ali'fate către sMpânirea ma~hiară, d,e
cl:tratii stoars,e prin forta baionetelor. 

IaHI ce zice intre altele acest manifest f~to
rk lP'lflmărlit în DI)111ita Uimdl Kiew la 13 (26) A
prilie 1917: "Astăzi când nOi Românii.....,. ca şi ce· 
lelalte m:,amuri subjugate -- ne-am convins dcfi
ni'·iv, d nouă, ca români nu ne meie posibilă 
exL"tenta În cadrele statului austro-uugar. noi 
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· fi în J:mb:"t, in cultură, in structură social~l ~i in 
,treJg-<l fiinta noastră etnică si politică formăm 

t. trtlP unic şi ne<tespărtilt cu toate celelalte 
urIi .:::onstituitivc ale natiunei române cerem cu , 
'l:nt~t ncstr:tmutată Încorporarea noastră la Ro-

.. 'uia Iiberft,·' pentru a forma imPreună cu ea lln 
'lgur statul national românesc. pe care îl vom 
· i pe bazele celei mai înaintate democratii. 
"ntru .acest ideal ne punem în cumpănă tot ce 
em, viaţa şi averea noastră. femeile şi copiii 

· ,ştri. via ta şi teridrea urmaşilor noştri. Si nu 
vom opri. Ipân(l ce nu vom Învinge, ori vom 

, .H 
eri, 

"SOLID ARIT A TEA" 

lIiescu, Timişoara sub conducerea dlui prof. SV{;

tanu. A urmat <tpoi colwrta din locanatc: ccntu
ria I sub condu;:erea Jluj Marka. centurP evrc
jascu suh conducerea dlui tir. Singer. centuria 1i
ct.:nlui catolic sub C'>nducerea ului Emil B0t;S. 

Serba.rea ln ţ;UC 
Un prog-ram bogat au dcsfawrat cercetJşii 

În Parcul Emins.cu. Clujenii au .~xc;:uta1 exercitii 
ritmice cu hastoanc1.~, Timisorenii s'au prezentat 
cu UII cor bine instruit, ar~idanii cu d:1I1suri natio- 1 

nale, exercitii gimnustjcc si Cll o tabără-model 
Seara cercctaşii din ŞicHllI au jucat o mică piesă 
Şi cfltcva dcckllm'ltii in S<ll.a p.t1atulu'i Cu,j't'llral 
sub cnndl1ccrea p;ir intl!lu; Cndrcanll, 

Pag ,L 

~:l!rb:tril(T d~ alalt~'ini Dumine:.:;}. (}n~allizatl' în 
~dvoan.~a kllduhti pentru construirea unui c~ill1in 

;,) ccr~cta~;ilor. Ali !C1Cllt dtlru:ri pentru chioscul 
cit.: bere dna br. Nop~ea 2 hccto litri bere şi Lei 
500, d, col. SlaVCSCll lei 500, Desidem Rona dir· 
tea':ruluÎ oră,:,enes-,; lei 200, dr. Stefan AIll!:hel pri
mar !.d 100, Andrei Zuborcons. orăşenesc 8 11U

telj cu \-in, B'1lg-CCr.ll. clIC vinuri 6 butelii cu vin, 
r~ansbtlrl!:. com. de vinuri 5 butelii cu vin, 

* 
__ Tpri ;';Bara. :eu trenul ,de 10 rIl general 

T>a"'e'hi(wjei a părăsit Aradul, ,plc ..... ând I,n Ba~al'a. 
hi a l1'll(lea f,""'t IIlUt,Ot. 

• 
Azi acei voluntari cari ati mai rămas în vi::tă 

,1stilltindu-se Într'o Uniune aprobată de guvcrn 
\'or ţinea Întâia adunare generală În Arad ia 
Maiu a. c· 

Chioscurile, cofetărijle" de here. câ rn fit ci, a
peritivc, etc. conduse dt, dnele romf~r,,'2 <lin Arad 
au animat pcrfe;;t pl!,hli-':Ill care a petrecut pârd 
seara· 

-- Il! ,,\ 1. ~r ('('\1 h'~(,l1 Pl'i'111~I;l"'l'111"OI' :\1 pl1l'
r!tptlilllj :\1'<:<1 a fn<;tîlleaintat jll';'1I1-prC{'111'iH' la 

. ('\1l'f<'U d() '1'1)('1 din Timi~oara, 
r JJa,!,?,"Î>:traţii şi a,dY<)(,}1!ţii rlii,n Ar~rl '"OI' da 

Dat fiind împrejurările de încartjruire, cU 

tid de o-cazii foarte grele, comitetul accstui 
,prlr1:1Il1.int judctan face un dllduros apel C:~llre 

,r.'J familiile romnne cu sentimcnte ~tnbilc cari 
:\ a,precla. rolul acc~;tei rcuniuni să binevoi.1.scă 

'le wni Într'ajutor a.:clor fii cari în tir11J)urj":c 
: ~:e n'au azitat un moment de a se înrola bei1c
; la I!1PI~l ca cu sacrificiul vietii lor să d~n~e 

: .~tea de azi ai cetfitcnilor României Mari, 0k
Ju-le lin adăpost pc zilele de 27. 28, M:ljll. 

'el~2a familii gencroaSe cari doresc a displ1l1~le 
~pclttl11Ostrt1, le rUgflll1 S(l bincv()ias.c~î. a,şi iri .. 
iC adrcs:l Pe o carte poştaHi indicând şi l1umă

',yo;\,n1ari!or (ofiterii) Pc Carj îi ,j)'ot ad{l)1osti 
~dre,a: 

, IOAN CAMPIAN. primnotar la ])r:tn~lria d~1l 
!d, 

COMITETUL DESPAln·!\M.s,~- , 

In nUl1l;iru! de mftÎnc 'vom da numele dOl,tn
nelo;, si d,:,oarclor cari an 'contri'buit la SlJ.cc'~~1I1 
serbării. ((J.). 

INFORMATIUNI. , 
-1:1 1111 Ii/(I.J'U! /Jos/ni de r"ţii lIi/ 1,/iN/1II lin 

jll';m arfÎ('ol do/m·i! dis/i/l,~II]lIi ~fr'iifor bllf'HI'I'Ş

f!'.flll şi OfTS!W, rl(' trei zi!1' fiI Ol'f/f;iului no.~f/'l(. dl 
~v. l)rll'id(',~CII. ' 

In num.rwii 110ştri aprr;pÎa(il'om pullliNI III/r 
câteva articolr dafo/'ife acp,~for fl'/(ilfoş/ "i lile/'I/. 

turii româneşti, caTi 'IU vcnit să adiu:ă, în Ar
dea7ul nostr!/. -Î71.'wl'd de cl/lturil,. rlrogo.~I('a J)('.Il-

tril slo~'a Tomâll('~I,~ră. !Ii 

TULUI JUDF.TAN AI~AD. ! 
; 

N'rlrenl destul", cuvinle ,~ă le 1iIlt1!u.mim d/'fl[jÎ

lor noştri, oasj)('fi pentl'll sprijin1ll re-l r!'11/ 111';11 
scrisul lor aCt?slei /ÎII(,l'e .Wlzd(' ("(11'(' 1'I'('i{ ,:<t e'lre 

1 re,blle sii trliir(sră. 

.. ~ .. ~~~~~--~--~~~~~~~ ! l -.--.. Sllntem informati cil Asociatia ProÎcsnrj-
Serbarea cercetaşilor. ! lor Sewndari Sectia Arad va organiza lin Ma-

l ial În dllp~t amiaza zilei de 17 Mai, ajunul 111.i1-
Cohorta ccrcetaşjlor adldnni Împreunh el! 1 t:q·ii . 

. ortde din Cluj, Timhoara au sărbiltorit în I . '" 
solemn ziua patronului ,cercet5şjei dln toată ,1 

~a: zjuade sftlll Gheorghe, f:lcvclc liceului de f~le "EJ.:na Ghiba Birt,}", 
In pitorescu,t lor costum, plini de Insufklire f clIrsld superior, vor face O excursie la Uio:lra 

"'r,~a~că aU p{lşit semcti în fata autorit<i'ilor 1 pcntru a Vizita ren!lmitele saline. 
l * 

Silmhătii >:ca'l'<1 nn haneh('t În onoar('a dlui ~re-
(·ulescn. 

* 
- Din efll1Za aglunwl'a.ţ,iei ac ,material, {'T'it· 

mi,ea teatr,ală d(,"l)J'-e a {kHla J'C'prezentaţ.iea tea
tmllli .J1p{!Jina ?l.a ri a", o y-om Pllhliea i'n un
tniîl'ul lW"tl'U de mÎtne. 

* 
DUITl in{,,·ă a flYllt l{je la ('b ii';' [,npll <l ari Il

:nwrp a fo:;,tilol' \'olnntar'i l'V11lll.ni. A \'orhit \'01\111-
tanii,,)' '(1 (']Pira tnI r]P'IP, Arad <lt Ya"ile ~I ir{'.(':l. 
Dt Mircea însotit de mai multi voluntari a cer
ceLlt în aceeaSi zi comunele. Socodor şi Şjclau. 
un,de a .fn;;;t, d('a~emenea lH'i'lllit ;('U Însufleţ.ir(>, 

Foarte multi f()~ti voluuta'rÎ fi'an :î'l1,'Cris Î:n 
lTen i 11IH~. 

1 1 )1l'llllner,a y,iitoare \~~l :1\"13a 100 () n<.mă aflu· 
1 'nal:~ l:~ Chi.;,inell, unIle vor lua parte toti yolun
. ta n1 rhn acea 'pla>să. 
I 
1 
t 

I 
'" 

Dl:m~nc:::ă rlimineaţa la orde 11 a aVllt loc 
illaugurarea P:lyi!iollUlui plutitOr If'i~ Mures 
,,Principele Carn[", A asisb,t h grandioaSa ser· 
han: ,pe Mttrcş, reprezen1antul Altetei Sale prin
cipelui d. gen. naschievici, reprezentantii auto
riUlti10r şi nll!;n~iros i])lIh!ic. 

I 
I 
1··IIIIA-$,.~ ... ~~e"e"'-l·eli!r·-~"'·IIII;"ell:ll$a··"''''1Ili''1'':IIIi·c''r·ă ... ua.~lIJIIi2''1~-r·''·lIr·d~~··-î;;-

proprie1ărire. 
Intrunirea de ieri a primpretorik:lr Ia 

prefecfură. 

Simbott!anll, neobositul părinte almişdtrii cer- -- :\1 illis!(-I'ul :-:;i'\I!;il(lţii plIIJli('p, ,1 ll11llH'll PI',:o1lprrhwii -eli(" plrll'ă din jl,ldt'ţnl Arael an 
dane şi înaintea bUllului lor inspector Col()nc~ I 

'~seşli din Arad. ~i pcrotirilnr !'i(lCI,t!r.. a hill0yoit a acorda f{,-,t eilllyol·,a.ţ,i 'pentl"U el'i, LlI~I,i la: prefectura .i1l-

Auplanllri frumoase oeerC'ctaşii ar{\:danÎ, ei ! PE- viii:ur tlltiliror mediei!or, soţiilor lor şi detll1ui. 
&ii z~deasd un cămin ~erc~taş~sc, un lkas I ('opiilo]' aCE'S10ra, drla Casrle r.crcllale TW!1 ,~>l,. pr('f~,t:. i,tlj,s.Cl't?r, ~el.lei~l f;hYl;-gef'ell, <l. 

; .. mU1Ka, cuihul cald al sargumtel. unde vor i h' '1<0- ,;-- ,·t .;;: ,', J \ • \ 1 ,. 1 \ :--' % ~Llt. Pl,I:~lJ~r~~Ol tlo: .n{)1~~ lll::-,tllH'ţ,lIml h~ ,l'i('oplll 
v • l' f' l' d. It V '. I J' 1 . Il c· Ihlll elll 0., "~Of lel (. It (!l( 010 (e ,)() o I ("ll.t(\Jl~ljll"-.l"ll 'lr>tl\'lt,1ţll 'pellfl·ll .U'll'trllll'''''' (1<> 

'ta sa iliC line lecare €- IPă . csvo arll ar 1- \ . ,y ',., . , • 1 • ~ "", ' .' <. < - " . ....v " u, , 
r prin cultivarea Slporturilor stlJ1r\toase. Mun-.:a t ea~0 s~ dd ţl~llcţIOnru tll}t rU,h!Wl. pe CI' h. ('la(ltt'l~('·)lnl'('. 
;ş~ depu,să de d.c(}IO\~el Sirn~otcal1u, inspect?- i I~r~ll (~ISpozlţ~a aC(I:I'i.la rt11rl1'itPnaUi 1)(>1\('-1 Al'liritntea de;::făşlll'a.tă ţii pâll~ fH'llj~n are tlll 
tillUtultll, al cerc,'~taşllor Cr1şeni. a fost pfln fwwza [lc,eştl !1wd[(,1 <10 lin nWl'ţ {<I\.01' I l'(eZliltat foadc frnTJ1O;: lntrlH'at Slllglll'l de eub'l' 
~area din 6 Mai încorona'fă .cu cele mai fru- mai ,ales a'zi cind ('ă1ătOl'ia 1$0 scuilUp<'iŞt.e de I "ilt('lli ~"tn i'll('ut <,olltl'ibll'ini d-e pe"te 3 miljOiune 

,i..~ succese morale şi materiale. In curâl1d pc-o zi pe alt-,\. 1C'i 1;('ld'l'l1 ('nl.~tr1l'('jÎiil(' şcolare. ... 
•. IJelui nostru isi va fâlfăi mândria deasupra c(,,- ... 1 n pla:<H llălmagiu s'a1l ÎlwClpnt hH'răl'ile ('On-
·,ll'1 cercetăşesc·de pe Malul Mureşului .... _ In llrma stAruintelor dllli prdeet H1- gtl't"l'lin1 a 4 nOllÎ <'1ă·dil,i ;;,(',ola1'1.', iar în plall"-a 

Sfintirea temeliei căminului ::<pcctOl' general Tuan Goorgescu, s'aru)ol':- Şl'b:~ a 5 .IJG
:

1i. cl~diri şcolare,c.ari toate, VOr fi '1 ter:11I 11 :1te mca In vara aceasta. 
cercetaşl ar. dat ÎllrH'ţio'lI<lrilor jnclC'ţlllui Arad o iJl(l{'!1l- 1-) ·t· t T (' . . , .1 '. pl'P f'(' . fE'f)l'g-e~cu ,3 l'EH'nt jll'Fnl'preto-

Serbarea cercetaşilo r a avut ca cel mai so- ]1î7.atlL' (C 1:20 mii, pPlltrll nrp!p de sl'l'\"i('ln T:ilnl' ~ii ('rrlltrihll,{' din t03te )\utf'l'ill' 1,-,1' la a'l· ... '('-
pUoct sfinţirea teme-lilci căminului cercct:[t- f(1 (' tl t0 în su !'p! \1"', lera r(\a hwrl1ri 101' (le i mpmpl'ietăl'i I'C. 

, . de pe Malul Mureşului. '-' n. nrefect Tiind informat, că se fac unele a-
: La. orele 9 si jUll1. sosesc cohortele lter.;;etă- ---- Dl .i\~,(1P('iHor Ciheorgue POpillll fiind 'l111- lmzlll'i In jnl'ul illllll'l~prip-tăl'iri;i de linii ~lelDţa'ti 

i in sunetele muzicei. Aztstă un imens puhli.:. mit la jl1'deeătoria de oeo1 di'll Br>ad, a idiepn>\ dl,:tnati a Il:cra În hinele poporului, a lu.at dis-
'Irjtătî!e în frunte cu dnii generali Manu, Da- jnrământul în fata plenului Tribnn'alltlui, 1)0'(1 p0Zitil L<t ::ă se llltroull-Că c~a. mai rÎg-uroasă cer-

. :t\'ici, pr:efect-inspector general Georgescu. a plf\Cat ""'pre a~şi h,a postul Îin primire. I ceh re în chestia acestor abuzuri. 
:ar Robu se aşează în faţa ,pietrii fundamen- ~ I S':l m,d (li"cl1t,at ",!tmitia 'şi llH'l,,:,ul ~wl'l1lini,,· 

l\7.1 s'a pronuntat, hotărîrea ~Hnisilln'Si jude'- tm'iei în lev,~lturJ Cl( tran~,ferarca d,e curând a 
După serviciul divin oficiat de părintele Til~ t.cne, l:en.tT'll r{'1~Ol'ma agrară, aSl!iP.l'a expl'OpriE'T<P; s(xw('tarilul' {'~~mn'riali. 
şi păr~ntetc Stefea, d. Colonel Simbotealllt a- ,!HOŞ1P-l sIt.uate I,n h(}t,al'111l {,"OJl11mel Cherelnrş, f(}l'- 1 
'însemnătatea zilei, aipoi se adresează cer_lllândproprietatea hiiI1{\ii CheTelm~an,a. ' 1 

• 
,\iIOr cărora ,le vorheşte cu toată căldura: u- S'au lăsat pentru pJ'('/prjetar 200 jug-h. iar I 
I1ăril1 te. Părintele cercctăşiei.· I'e<>tll] a fo.<;t ('xpmpri at ÎTlt f~)lo8nl S!HBT1 ilol'. eo. 

;_ misia 'a im·alidat adele de vânzal''C fikute 'n-e ('ii-
tt''C numita banl'iî ,alor A, BaulI1 ll1l TI , Gh. OlaI'ill, 

~u depus legământulapoi dnii comandanti: Romul Tănc('.a,nu, &Cl1. c~i jum. FI'. El'a'nk, Aii. 
~toînescu comandantt~l legiune-i, C{)l111andan(ii FJ'auek şi Allrel Ru i'll , 
.entUrie: dr. Sinl;er şi /prof Marica· Celelaltp e{}ntl~lI{'tc au JD<'t aprohHte şi ('onfir-

Ddilarea mate. 

~rs in mod solemn. CerQ'2ta.şii au impl1s 
tinuca lor de/Jnl1ăsi prin 11Utnărul lor mare. 

~ compania de onoare a rCg. 14 căIăraşi defi
'cohori,ele: din Cluj sub conducerea dlui I. 

'" 
- Dna primar dr, 1. Robu a:duce pe aCe1Sn 

cale multumiri acelora cari au făcut daruri pcn
tru chioscui de bere condus 4e dsa. Cli ocazia 

• 

o :nou.ă. s@cti.e Hidpotepo." 
ue:n.tică. LI) b~He arteziene S'may s'a 
infiintat o nouă sectie Hidroterapentică. care 
se va da folosintei marelui public la 12 
Maiu a. c. 
. Cura de băi accido-carbonaticet de sultat 

~l s?re.' 
B :1îa de.ichl"ă pent"u domni dimineaţa 

I~, 6 şi 1/2-1, iară pentru dame deh ora 
26'-

Redrlrfot' re,~p'ms((bil: LAURENTTU LUCA. 
Cenzurat: Br. POPP . 

• "" ...... ~..... j ... ~ - ~ • """' ...... " 
'"" L')' 
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Rnmîtnin :: romlslnnn Alhnlnlst.'atini a.ind('tnlnt Arn,' I Sen,ic1ul de p.:dUfi ş! foseI!" Arnd, 

Nr 263/\923 C. A, 1 NI. 531/1-1923. 

Concurs. Publicafiune. 

P,:ntiu pos!uri!e de brigadieri SilVi i, or- 1. ~O!liorm circularei n.r. ?900/l923 a Direc~ 
ganizală in judeţul Arad, in conformihte cu! ţtunel genera}e de podun ŞI şosele ţa 1 ~tln1e 
dispoz!ţiunile regulamentului de c;erviciu şi d;s- I a. ~, se va .tmea u,n examen la Directmnea 
ciplinar al briga lierilor silvici Nr. 904 -1900, I reKlOnală dm TImIşoara pentru, perso~nele! 
devenite vacante şi r~munerate cu s ~'af anual I can doresc a competa la postunle de plchen 

... lAS 

I stei;e;noVJatt~: 
Irad, Strada E. Ghiba Birla Ho. 40. (nou) i Lur 

Execută totfelul de constructii în zidărie I~= 
şi lemn ca: edificii, publice, căşi. po- TE 

duri eet., etc. .. de 1400 Lei, adaus d .. scuffi.Je'e 1400 Ld, in- de şosele .. " . ~ I 
dcmnizaţie de chirie 300 Lei, echivalent pentru De~ll!ş1rt in chestie se pot o.btmea 1U 
lemne şi pâmănt 6CO Lei. total 3700 Lei, se orele oflclOase la subsemnatul SelvlclU. ima __ ... iIDi .... illil3 • ..,IlII. !!iU.!.® ii3~IIIIMI'JI~II •• ·_a.IISo'!u.I1II!..; 
publkă concurs cu le, min de 15 zlIe, adecă I Arad, la 7 Maiu 1923. 
până la data de 15 Maiu 1923, 1 • • • • 

Cei cari ref! ~ctează la aCeS*e pmfuri, sunt,~ ServIcIUl de podUri $1 şosele Irad. 
obligati a. înain'a Comi,iunei Administrative a t .:-_______________ _ 
judeţului Arad in termin\.ll fixat mai sus cererile : 
din preună cu acţele prin cad dovede)te ar"titu- i O 
dinea lor conform cerinţelor §-llli 37 art. XXXI \ 
din 1879. I rugare! 

Arad) la 27 Aprilie 1923. 

Subprp.fect: Dr. Joe Otrman. 

In casa nou edificată din Strada E. 
Gh;ba Birta Nr. 40. (nou) se Încbiriază o 

IOCuintă model'oă 
cu 4 camere Ş1 dependinte. - Relaţii 1 

tot acolo. ( -----------. ".._----v.y ••••••••••••••• 
Se cautA 

pentru imedIată angajare un casier sau ca
sieri. - Tipografia "Concordia" Arad Str, 

[{()mânulul No. la. . 

~ 
Rugăm pe Oilor. 
E:t titori, ca in 
toate ocaziile de 
cumpărări să se 
refere la anun
turile pubiica
te şi citite în 

.~ 

"SOLIDARITATEA". 

Uzinele Comunale Ara~ ~:~ 
Cu onoare in~unoştintăm OnoL publi 1t,II 

că am deschis h Str. Em1nC8"U No 4. \l( 
vrăvălie, care se ocupă cu toate lucrurile d il 
L1stal~tit: de 8raduct, gaz şi canalizare. ~e 
prăvălie sunt mouterii. c11ri la dispoz Uun ('U 
publicului în c~zllTi de defecte şi la apel te ' 
ltioni c vor face re pa wtiuni imediat. 

PreluF.m orice lucruri şi Teparaţiuni 
aceasta specialitate, proettarea instalaţilJl1i!,c 
edHiciilor nouă şi instalarea lor. în loc şi 
prcvinciE'. . 

Avem magllZie mllie de toate rnătfuriie III 

articolele cele mai moderne şi suntem uşa 
stare a s:1.tbface tuturor prdtnţiunilur. 

Prăvălia se va deschide in 1 1. c. te 
III 

No telefonului 62 •• Ho. telefonului . 5t 

Uzi~ele Ccmunale Arad, O!reGt1unea, Ce 

~t~~~~~~~ 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• a'~ III ~ " ••• :II J!:II'!. 11<:'::'" 'a: I fr; ~~~~~~~~~~~':';;;-:;;.;:.~~ ~ . II ., :,.-. _____________________ ~I 

~ · " VI CT O RIA" ~ , ~~i Cel 'mai modern institut tipografic din Arad 1 

: . 

~ ~~:~~U:L~ ~~~~~ ~~~~:o;~)~ i ~l Tipografia Concordia 
: : ~.1 
: SUCURSALE:' IN ClilŞINEU, ŞIRIA, BOROsrNEU ~ Ir-~t 
: ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). : ~Jjl 

Societate pe aCfjj. - Strada Românul.ui No. las 

: 1 NeA S ELE P R o P R 1 I. : ~';~~ 
• • 1<1'· 
• --. I~':I~ · · .:' •• 1 f L •• W'I 
11: Capita societar şi onduri proprH: 20,000.000 ei. • . r 
: Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din : 
: care o parte considerabilă sunt depuneri americane. : 
E • • • 
~ RAMURI DE OPERAŢIUNI. : • • · .. • • : Execută tot felul de operatiuni de bancă : 
: Acordă: Imprumuturi cambiale. : 
: "hi Dotecare. : 
: "de lombard (pe gaj de efecte). : 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
: agricole. : 
: Cumpără şi Vinde monede străine (Dollari, Mărci, : 
: Lire, franci şi alte valute). : 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru : 
: inmanuare partidelor in Ţară. . : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : 
: cerne emigrantilor. : 
: Are leg:ătură de cont curent cu toate' băncile din : 
: Ţară şi~,străinătate. : 
• • • • · -~ --_..-. •••••••••••••••••••••••••••••• m •••• a ••• ~.a ••••••••••• a_ 

:1 ~i 
~J~ ~ 

~
. '1.11::' Fiind aprovizionat cu cele mai moderne ma-

şini din străinătate şi patrie ca: maşini de 
cules, maşini de· tipar, maşini de tăiat şi ma: 

~I~ .• i.~"l!,.,.,. şini de vărsat clişee precum şi cu cele mal r moderne litere, primeşte spre executare tot 
felul de opuri, reviste, foi, placate, registr~, 

~
((i tipărituri pentru autorităti, bănci şi societăţI; 
~:: precum şi învitări pentru logodnă, cununie ş} 
;;ii . pentru petreceri. Anunturi funebrale se executa 

l~-.:.:=~==~~::::~ 
h?."~~;:==~~= .. 9:s:;:T-~ tr:H:~~-=C·2:;~l"""<::.~'~.:.:;;:oj~~ 
~I~:!"" :-f'j~~~ ~~ a;J~_::-=-"'-'~e:~~~ 

TLpoc:raUa "CONCORDIA" Ar<1Jd . 

• 

·1\; 

:Ii 
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