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ARAD, Sâmbătă 26 Mai 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 
• », lOt -- w.~· 

Reforma agrară la noi 
şi în Ungaria. ~ţ-

C d " , .. um se emâsca magr.ajll. 

J n al~ară (1(> latul't 4anaţimmlă pe (,arc o }'e, 
r pl'p,zi nHi r~:znhri reu reforlllei a.gl'are, ea ne 111;1] 

oic1"l1 ~i o cho"tiua1e 8(~i~ulă. 
Până e~ll1ld, cea din t.fti este de 1I11d i,n 'pUl' pU.l" 

tienllar ~d ţării eal'C îndC']yli'ne~t.c prin Îlmj1Hl'ţ.il'0Il. 
l'iiJ1ni'~Il,tlll'i IHI' \l n aeI .. ue ,.fî'llltă ·drcpt n t{~ fatii de 
~lIpn:;,ii :<ăi c.ari an luptat şi S'~ll Siwrifi(~at pOll' 

t·rn .iidelllurile de lIe<lllll, (la: l'llllllHllC în s<1I'('Îlna 
O~~1H(!ll il, l1'4lc",t a t ,~1I1' i t.rolHlP să O rerol'Ve, CU 

,'hib7.lI.j'Il'ţ.ă -prin tIaJct şi Î'1l fol'O;>ul 1T1,aţ.iol\laIilol' 
,,~li. Şi ~.t~!l mai slrpr('lllă daturie·ll. O:l'JlHm'i,lor (IlHi 

('ljnt!u:e p,~p()rnl. o:;te ea "il p\"(}nl1rc prin ot'eril'pa 
~ ,;ianânl.ll 1 ni, ('('1(1 ma i efi'(':!('1(\ 'miijlolwc p~n t 1'11 
lI\Ia,,;::e, f'oprc' a -rk""oltl:l tl':li'llÎK'.Î'a :;-i \'it.a!liLlltea "q
(.j l,t :îţi i. 

I'l'in aeo"t Iwt (le drept.at,,, ('pli'"e fa,(·o(, tăr,,
TI ilor, f'e apropie ~PJ'{l u.n blln flf;î l·.~it, p!'I>{;(I.'lll 
~P<~i11:11' po K':UC Opill1'(,llrii (ljlJ'i1m:ati ţ\Î r<l·1,i 1lU 
]\'1'0111' i 111 101' 1):1111 :Î'lvf n:vt>nl îl rl'11('C':111 ('11 î m'(lJ''; il' 

1!:J]'(> ',;,i eu 't'l'(~d.il1\a în .izh:ÎlUlin>a ,rll'npl11.\ii 101' 

îJl11)O fI'; \':1 opl'Î'lll:1 lodl.))' ('.11 "StÎ n~'(' a.Ihn.4t'll" ţi 
('11 flllflej "llla1'''':IY, 

.\(,,(':;.t,i rlin' '111'·miî î'lI;::ă ni·('i:ll.i lIn p"t "il-,;,j 
plv,'1' 0:'\:]ln1 ,i,n Ja~a YI'Clllii, .\<11'(' :1. ,~~rl\l;: ('Il "in,· 
..;,,11 ill1hal'f'aîll"l']'(\ foh,·"tll <'<,1,,1' rllpă""l\i. Fi ,.,,' 
Agită îllN~lJtin\l\1 aCI;I·"':; ln ('i ~i ·nil'i in t.:lJ'"t 110'\, 
!'tră,]Wntnl ca ~11 relatii ÎllI'piClil.·'(·n HlN"llil .În:4l i' 
t;jf'i. ".,~'i:lk şin:l! .. i"1I:11t> ~i l'a <î p,':1!;1 l':tIlI:Înf' ~i 
1~lma1 Ilnpa 1'1.0 "tă]l;Lnit.w:.1i- tl'Wl,J.y.V~ liIoÎ.,.~
t m;i lm' ,mun-mf(' rle r(lhi .snrnşi. 

Am J'{.llr.\'at în d't"e rl'l-lC'jnri dif(,1'.jtt,lf' Illij-
1('<1('e la ,~·;l1'e "e pl'<"tpazn il'('(\,;,ti CkIlIlI('ni înj""i\i 
p;lna la (0,(,1(' In:1i f',;'hi,'()('(' "jl1"1H'.e1lr111ri :;Pl'(\ :1 oh, 
ţinp () J'('di-fil~lll'D în fol()~n.1 1.~r. 

S';!I' {~r{llh' în~:î ('11 1111111\:li ln /1](,1 "l' Opllill îm-

I :I;inin,j 'p;lmuntll1'il()]'. Ei hi'lU',lln. ~\I'<l·~ă la 
_ ,l;ln",i~ '11'l1lile ('hl'~till'I1('111 a,!.',·l1nJ·i! f'!'t<, (j ('omlit.i\1'11C 
• ~()('i;,lăfiîl'u ele earc @tat.nl lut' -s'ar jll'iibu:;:.i C-...... 

ej d(~,.fiî;~nară :11(>(",\l\lşi l11lptil fl:prig'ii~ lllcf'lj·hlî ~i ,,"~, 
ţ.i.Imt <lo UITI mm,dt111' ee:oi~lIl !'lertnr ~i (le rllll.",a, 

,\~(}lo, 00 .pl'i'glîte.".c cu mijl()l1l('e Illrgnmont,atr 
i<,,,,ujt:i.f', la hl:pte pprfidn şi yan.in()a"(',l'cntl~lwa 
aJpa,<1)1l.(11~ g:îl nl ţilll'atn1tlllÎ lm~nr .sa-1 poat.ă ~tlî, 
q I luni şi 'fila i departe. , 

A t.j tml i noa pB ear.e o 1l1"nH.Jaza şi fntii (le 11111, 

prO'prietăT'ireadola 'no.l,- eare e"te o che:;;timle e10 
DI1din naţionail, şi f.ruţ.ă 'd() refmma;;ocială cnl'(' 
urmăreşte dis·h,ihulre.'\ pămilmturi10r în tam }Ol" 
ne de>lvall1Je ÎIl1 toată goliciu'1l'C!a deŞ('r,t.ă.r.ilmrii şi 
R ma'lC",hin5:rii .snf1.et-ul 'Plîdit~ • .<I, .detracat al 
magnati-lor un.g:uri. 

Stăp~ni 1)9 robii 'din t.ara lor În{'.ă, 1Hlt'rânrl 
(1(' ,eâ:t cu gr('ll ",il ~ de:>Ţla 1,tiî 'Of' moşi ile, ('la ri le-a 11 
C'ăznt ra 1111 fel de Ipra,dîî. halllll:it('ni"'('ăîn mâ:i,ni, 
rl'C'i :în ţflra l'omîhlelliSCă, ei vor să ('4'11('e Pl'st.e ,toti 
'ii să ri'bto,ll'!1H: orice stmrile bat.jocol"Înd prin'Cli'l1i i 
!>,:mi.tlo, n'l11al) itar<l şi po1it.ice, TIn;mai ca Fă Ţlăs
treze În ghiarele lor sufletele de 11'0bi_ 

Hămâne ,de văznt Ol1'Tl1 se y~ 1,ezoh-a p1'oeeim1 
,,()~i'a!l care e î·n d-OCU1'~ere i,n vooini. La noi îillsă 
oi .n{\ Imn J.t an ri("l,dut orjC'e lpo!'.ihilit,alt.e ac â 

mai ,fi ... De".fii:nţat:i pl'.in propriile 10r yi(.ii şi 
rl:in ea'uza '1l{'"~6bllit.oi lM lalC",omii tirani{'.e, am nui 
an ce CwU!t,fl în miilocu1 nostru, 

11311' dalC'l'l. totu" v~r în.c€'r~a - @ă schi'll1Jhe C1H'f'1l" 

('lvonÎnumte]lOl', ~' •. n fi .stri'Viţi !'lub călcâil11 fi:sprn 
ilI dC'!'.ti'mlil'ui ce şd VOT, 

Uniunea Foştilor Voluntari _ 
Români ~ 

Jralljl'JZ(1 la 27 Mai 1923, la orele 5.30 p. m. În 
.Tea trul oraşc'ncsc 

un mare festival 
cu llrm~d()rul pror;ram: 

1. Lmnnl l(og,~l, execlItat tie mt1,zica .l<eg. 
1 Doli. 

2.. Conferinţă de ·d. dr· Valer. Pop, fost vo
IUJltar .. 

,1. Corul so-cictătii "Crişalla". 

a) Webcr: Mar~ll.\ Vânător:!or din o.pera 
freischiitz; 

b) Dvina "Codrule, codrutuJe" -cu solo ba
rjtoll, d. 1. Constantin, f(r,<;t voluntar, acompania
llIc.ntul de dşo.ara I. .~omic. 

4. Arii d~n (~p~re si doine, cântate de d, 
C. Oiariu, dela (}Pltra I<omână din Cluj. 

5. Arii din opere, cfmtate de d. dr. V. Ciur-
dariu, f(~~t \'oluntar. 

a) S:ldko, muzica de T<YlillSkii Korsakoff; 
h) :-;:'nilllii, l11uzica de KOl'nival·off. 

6, Arii din opcra Tos":a şi Riltoletti, tCl1()rul 
1. ItH.lriq i()~t n;,luntar. 

PAUZA. 

7. Cornl snciet,ltii "Criş<111a". 
a) \\'or(lhiL,wich: ,,!îoillJ, ,h'nittl" CI S'.lln 

teuor. J. U. Suciu; 
L) Portl./llbcs.cu: "AIL1rul MăIlJ:slirci Putna" 

cu solo bas, d. St. Pa~ca, Jl.-:ompallja,Il1c.lltu! la 
pian de uşoara 1. Spornic. 

. 8. De.-:lalllaţii dl.! 'Cl 
Y. Arii elill oJ)cre, C<Î.lltate de dna Lya PC)!), 

ddJ. Opera Rc)miinia din Cluj, 
lfl. fragment din .poe.mut "România'" A Co

tru.~, fost \,Qluntar., 

11. Arii din opere. CÎntate de d, IOllc! Cri, 
şan, dela O]Jcra Ro,mână din ·Cluj. 

12. Corn,1 so()ietătii "Criş(\l1a": 1, Viciu: "Ră
Sunet cicla Crbana" cu .solo tcnor, d, Q. Suciu, 
acmnpalliamentulja pian de dşoara I. Sporni<:. 

13, Doine: c<Întate de I. Indries. 
Bilete se pot primi ia Librăria niecezană si 

inainte de fe.sti\'ul, dela orelc 4 'p, m. ia ca.ssa 
tcatrultti. . 

• 

UNIUNEA FOSTiLOR 
VOLUNTARI ROMÂNI. 

Până acum şi-a a11LlI1ţat participarea la acest 
congres un frumos număr eLe fOŞti voluntari: dela 
Sighisoara 50 ofiţe·ri si trUiPă; 'd,ela Chiseteu ,100 
ofiteri si trUpă; defa Cluj 100 ofiteri si tr~pă; dela 
Braşov '120 ofiteri Si t)'lll])ă; dela .Făgăraş 80 ofi
tCri şi trupă; deJIa Valea Smncsului 30 ofiteri si 
t~l1pă; dela Rădiluti (Bucovina} 20 ofiteri; , dela 
Cernăuti 5 ofiteri; dela Bucuresti 2 ofiteri; dola 
Oradea-Mare 150 'ofiteri sI trupă. Din judetul 
Arad vor partiei,Pa lacongr,e;s !peţS-te 2000 soldati. 

• 
JfU8U cIJm/l.lul drdă de FII/ullea Foştilor Ilo. 

lllll[flri, 1'11 nuca loc ])/lm~'necă, 27 Jloi_, ora '2 ·În 

R('.~t(tll/'(m{ul C'enlral (nu 1.11 Cnooca Albă precum 
,,'a puhlj·cut întl"\l,n lI'umăr ,mt.c-l'lor.) 

* 

Chezaşie 'Pem t.rn 'l!f'oasta nle este td l1a'goof(>18 
n..nal<;tră de pălmumturil.e ;n~t.al~~ şi braţele (le fer, I 
('.ari Îlll troout an hWb1>t ŞI aZI mnTIcescperutrn o' . 
a;ol'l11 "are este :-;1 Wl. 'l'ă:mfme 1f1 ('a'pl11'11 1'i al ace- I FilialaBlli(~1ll·o~t.i a UlliU'lH'i }',\~t.ilor V"ll1l1-
10ra clLl1i îl stropesc <nI ,sllld(Mtrea mniJ1cii. (t. 'D.) ! t.a:!'! trjmit.e eno lkkg:ati Ira l'.rmgn·s111 PC se \"lI in, 

Mi" 

Chemarea 
• 

r 't 

le; 
Nrul 46, 

REDACŢIA Şi 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1,'a 

Insertiunile se primesc 

la administratie şi la 

Agenţiile o:Ie puoiicitate 

M. S. Reginei 
pentru tuberculoşi, 

Rusaliihe ~,'J a,Pro.pie şi cu ele ziUa al<;as~i de 
noi ÎIl folosu:l tu·bcrculosiJor. 

(}lasu1 Meu se ridică din IlOll, s.pre a \':1. cerc 
ajutor! Mă bUlCur de tot binele ee-l putem face 

fn~!Jrcună, c~lor mai lIenorociti dintrc cei ce Sll

fera, acelor tllbe.rculoşj, al dlror lIumăr creşte 
ÎllJ;rOz i tor_ 

Munca ce o avem de s.ă\'ârsit e anevoioas;t! 
Tncbuc să clădim sanatorii, să izolam bolna

\ ii, s~l Îngrij iiJ11 copiii! 
Dar. ne tneblle haui! Viata c scump:-i, sufcrjn. 

lele sunt mari şi ncnumărate. 

VOi cari sunteti siînătoşi, gânditi-\'ă la cei ce 
slIfel<'Î. 

Dati pentru dânSjj, dati din ad;ll1cul in;mei! 
Nici un dar nu e prea mile, prea ncîtrocnmat, 

iie(;~ll-e firim,( e prrl11it,l cu hucuric. 
Binc'':llV;\ntarea lui Dumnczeu, n M,·.:a şi a 

llIiilor de suferinzi va fi Cu voi, 
I )Ull11lc.zen \';i va r:,sp[,lti în CCe~I(;C a\'qi mai 

SClLl11P. MARIA 
."., .-uN $$' • . ~ • 

Voluntarii ardeleni in Moldova . 
r I-:ra În Drimil\,ara anului 1917. L'njfonllc1e ru
sc')!i n<l.padiscdi ulitele IaşulUI, d..:i Încotro te 
illl()rl;C~lÎ privirea iţi era ]O\'it:l de cJcil11a m\1~('ii
ka s:c 5., de s!~b care r,i.siireau doi o..:hi ail)astr i, 
durnici dc stl'Ptl şi de cântec de balalaid .... ·.:and 
într'o zi icşcllii "{Iz!!r;! spre marea lor ~l!nJril1-
derc -- aceleaşi caciu1i I!)urtând În tat~l o 'rllsctî. 
tri-eulor'.' iar ·de SUih de tilşnC'all~prillse privirile 
Ullor o·c.iJi hotttrîti de Ull c~lJ)riu hiliduccs.c. eli st1';(-
luciri cunoscute. ' 

~ra primul tranSpOrt dc \'oluntari arJel,~ni 
adunati 'din difl!rite centre ale RU$il;i. cari \'c
Ileau ill a dUlI<tc<tpitaHI a tarci S~l lupte sub st'ca· 
~1l1 cel adC\';II'at. a.1;lturi de cei Îniranti prin vi
tre~ia sortii. Alm VOrbit cu ei şi erau mândri 
Je llOlla lor misiune, In ~urând urmau S{l depună 
juramantlll În fata reg0!ui Ft:rdinand şi în llrm~ 
sil ,pornc~Ls~[i În v,lltoar,.:.a adevaratci lupte. Erau 
in trc ci - cei putini - Întreg Ardcalul! 

r'l~:l:dtii vânjoSi din ti'nuiul tiategullli. Motii 
wsnic r(l:svratiti din tara ~ui Iancu, si:i1işt,enii 
('.hipeSj şi cu brate \'lÎ.njoasc, bihorellii cu dialechil 
lor r{lt;tcit toti. t(}ti Se adun<1seră în Iasul tuturor 
românilor penti U pn~gătjrea zilei celei mari. 
ziu'a rMuelc i ! 

l-am V(IZut În urmă, dClPLN1flll'd jLlr~imâlltlll şi 
11U t;Îrziu i-am intîlnit in tnmuri grăbite c.c-j pur
tau pe drtmml glorie!. Acc1aş avânt. aceiaşi ho
t;q-Î re nestrflnluta tti; \a r atUll'2j În toamna anlJ>lui 
1918 ~<1l1d hoardele lui Makensen d[ldllsCr~1 bir 
.:u iugitii, În fruntea primlcor rcgj:mcnte cari r~
intrau în tinuturile foste OClu}ate 'erau ei volunta
rii, cari c~lkall Cli bocancii lor Slpar\i ]J~iinl,lntill 
lor, n'11n<lnt\.l1 'de dragul căruia se ofileau in lagă
riie l~l1riel îlwinj:';~ttoanc ~i poate m~i înVinsă ca 
niciodattl! 

fn 1917 i-am \'~lzut la lasi. Î'n vara a~cluia':>t 
nil pe c,Î!lujHlrilc de b;ltălie, În toamna lui 191& 
ht l11 Întâlnit În oraşelul R,·Sărat, Întrflnd În frurl
h;a rei?:. ,12 Min:ca -~ regimentul eroilor - şi ;;
st:\zi În anul 192,3 ii "oi Înt<îln i poate 'în Aradlll 
lor, care este deacuma al llos>tru. Sunt ullul elin 
cei 5!:r~lbiti a le Cl111 0<lŞt"C gospodariile şi din pra
;.!;lll În"uş al case1n r lOr -- le urez Imn:l \'enire! 

AL. NeGi) pA. 

I e<'pe azi Înol'H!;itd TI\>8t1'll , 'pe rlnii Va~il{) ~I,}i,-,a 
l:}1 L 1311fnea . 

.. --------------------------------~~--~--~--------;-.----------~~~~~~~~~~~~~~----~--.----------------~-------.------~ PFcţul u.nui exernplap-1.-Ceu50 ban~, 
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Dt ."s' tam,. 

"SOLID ARlT ATEA" ~;Îmbim;. Zfi Mai 192,3, 
----------------""":-------~----------------.,~._.~-----------

Pentru tombola presei. 
[.'(/(('111 flpel la doamnele şi domnÎşorrrele nOli

.~lre să billf'lJOlaRrâ (t fI'imite o{)iecfr ]Jrlltru tom
boln F(l.~fi~'a71llUl: ·Presei. Oine ?I·ar,. lllc/'uri. tir 
Cfl.I'(, uşor .;,;e pO(lf(' 7ipsi? 'Cin!' nu dă bncwros. cu 
ioalii l:ninw pentru. frumosul scop; sporirea fon
dultl i ]iellf ru ridicarea un 11 i Ciim in al pre.~(',ir 
('ine nu doreşte să 'conf1'ibue (lând o ca;l'le, lucru 
(lr mână, 'bl:bdollrd CII atât 1JOr fi mai multe 
nUnif'l'e de tombolă. 'w atât su.nt şa.nsde câşfiqll{l/; 
mrn: mari . . Nu "nai e decM fowrle .<:ctlrt tim fi 
pâ,lIrl la dafn $erbăl'('j, 1'ugăm deci să billpvoiţi fi 

fl'Îmi{p cu zor. • 

Dnde ROO"ten~(\ hr. PClIPP. Veturia 
gon. D3IS.(';hievl"i, I~lcl1!a ~ g{m. 11al11'1l. 

a.c .. li •• eA ..... p NtaJI ,a' .... "\MII" 

10 Mai În Pecica. 
Ca 11~1 fa:-;t d('{~rhit an f'lE'rllat <.l){~.'i\l>an·ii d,e af.'tă 

. dată zi11U Fl1iI'Bi. Tlnl1fl -sel'yi{'jllI1 ,diyi'H, ,la ('i11""e a 
~';il1IMt fl'\lmOi\llOul COl', pal't.if'i,p.'hul toate ,amltari
tă 1:[1 e li i Şo['oli le - - 1li1ll plE'<'ut eu toţii la pă!(};ul'i ţ.iî 

lil ngil :\f u l'l'Ş. Af'i la perbal'ca zilei .)1l('ll]K,N\ hi']E" -
·(lc';pre carc a ,"()],hit hnTllo~ Idir('(·tnrnl şI'ol ilo1' Il. 
Dima - ;/a aIbnl:~ şi maialul ~('ohrilur. ~l'.rhal·(,:~l 

tI rlepă,,;it (,lHlrelc 1lwr1c,::telol' i\erllhri l(lol'H ·;;.atc. 
'('on{h]{'~i tMi i arll'di l'a't.i :al popol'll 1 ni,pl'('Oti i şi (l 

, 'parte.u ÎTI:diţ.,iltol·ilol' -- împrennă {'li IflDallllne]e ~i 
rlntilllj~oalr(·le din 10'(' fără ,rl.e-,,'.ebil'ede li:nJhii ,1U 

în'('cr.O;lt să inh\oU'H('ă în Ţ'(l('ie.a ;;.'uflul unui iiopii'it 

1wn :;.i lm·g. 
In mnnel<> C""ei Cnltlll'ak ,,'nn flklt r('ipl'CZCll

t,a:ti i f I'n rnO!lJi'O ('11 cl(\\'li ~'«)l i lor. ~·Fia {'Il n ta:t. î il 
'eor ~i ;,'a de.:·.llal!lhlt .fnHlKI$. Toată \'L1l1nea de bitle 
-- in·tdrp: şi pe f:tl'f'i'll,ii aiin 10(' - ac1':lIt. 3I&C11 1-
tare 'gh:oulni dlc dldmare aa mUiJ]ea pf'ntru Ca',:.a 
Culrtllra1i'î şi Fondul C'loŢ)Oh..\llH·. ta !'.l'1·lHll"2la pn~t

meddi:mă d,mmueşi (l~ltl'e ,au vit1lldnt pont!'!l 
al(".(·"t t1<'ill\ ohiect,e dăI'uit.c ben("ţ-ol pen.tru Ikmlho
ti. p d] i t,urÎ, hll·1H'1I rnr i, ,~rhlllŢlruni<>, .oonfett i~ flori 
!şi aoltoele. 

:--:,<:1 ru ('01"111 C'.t,;ei Cu1tm'aJe a Idwt un C01H"f'l"t 

caro a întrecut toate 'aşteptările. S'aC'Îmt,at din 
PorulmbeSICu, Vima et.c. A cfll1tllt ;mai frHnlo:'. C.l 

tol.c1eanna pr. 'dr. L Fel.ua trei lnwiDţi ,solo, fi ind 
laNJmŢl311i.at l,a 'Plan .de ido dr. Benţi1a, silIlrpati('ul 
medic tocal. D<lu~c>mC'l1ea a plweut mult tfinill'lll 
fl.. Puta, ('!fire a dOcVll'mat :firUlmos 'Poe.zi i 'pa:tt'iDt i\c',e. 

Dai' pe lâ:n'gă rezn hatul moral, este şi I(',el ma· 
~{'rial, ,~ăc.i s'a depus la ba'Ht'ă pentru FOlI'd'ul rIo
potcl~)r fmma de 20 mii lei, iar <'âu.'I\·!& mJii pon
tru f'a\Qa CuI trwrlal ă. 

(\mclu('ătoI'li~ Idill1 Pecica şi-a'\l înţ.e.l'OS 'Şi de 
QStă d1ată chemarea. Să ,dea Dumnezeu oa ,~i t~}t.i 

plu!:->l;16i IC"l1 Idare 'de mână să nu 00 gfu~dea!Seă 

lluma.î să 'adune - <ci .să 'Şi înlCerupă ,a' înţelego cu 
Qu şi ei dawria c:a 4'lă jei'tfOOi9CăpcTI tI'!U eul tura 
romÎlueal<:iCă, O roespondent. 

eli. .., .... ', VI" V ... ' •• .....-

Criza de carne. 
De mai bine de două siiptămâni s'a simtit o 

liPSă mare de carne În Arad. 
TrebWa să se ocoa.le humea dela 5 d~mineata 

ca Să pO~tă ajunge la o boc.ată de carne. 
Cauza l€lste căi numărui1 de vite s':a micşorat 

şi fa,ptu-l că. fiind nutreţ, tăranii nu se grăbesc 
să te vândă d~ât pe preturi foarte mari. 

Astfel a'stărzi S"a ceru;t 18 }ei pe .l-\;gr. pentru 
vjtă vie, 

Mă.celariJ.or nu le' convine acest pret Şf nici 
nu cump,lră vite în cantităţi 'sltficientc şi niq de 
caIitail\l bună. 

Pentru azi· după cât suntem inforrrnati va fi 
~~lă carne atât de vitel cât Şi de vacă. 
.... us eav 'la;iIIUI:Ie us ........ 

Cefiti si , , 

răspânditi ziarul 
uSOLIDARIT A TEA"-

Inaugurarea liniei ferate Nădab
Chişineu-Criş-Salonta-Mare. 

Am anlln~at 11l~r'11Itlnlllmăr anterjor că ill{\U
gllrarea nouei linii a cUii ferate Naodal>-Salonta
mar'o va ave'a loc în zima «le '27 c. - prima zi a 

Rusaliilor. 
In vcder~:; ';ce~,tei 'inaugurări VOr sDsi la Anad 

d.pr~m·mil1ls.tnl l. Rr~tlianu, ooii miniştri COll
sta.nti l1 escu,- VăitOlianth Mârzes..::u ş.i gen. MO$oiu. 

Trenul '~pecilal cu membrii guvernului vor 
sosi În gara Arad Îndată după trenul accelerat, 
la <ore',e 8 Si 27 min. ' 

In gara Ara<d va avea loc o îl~tâm:pin.are 'din 
par.tea autoritătilor şj a publicului arMau. 

La orele 8 şi 30 min, va pl'c.oa din Arad tre
n111 de j'na,ugur3re care va pal1CUfl!:e 'pentru intMaş 
daHt ţtOUa linie Ara<l--Ora'~ea~mare, 

L,a orele. 10 .şi 26 mi11ll1,c va sosi trenul de 
inaugtlrarc la Nadab . 

Aci ~c va f~ce inau~llTarea lillhei noi oon
struite Nadab-Salonta-mare. 

D. ministrttalcmnnnicatiilor va tăia la miilr;c 
handa tricolop{i legeată cu o travcrsă cf'c asuDra 
liniei. 

Tn.:-nu,l va ploca din Nadab la ora 10 şi 56 
minute trc·.::âl1d pri11 R[lri]e l1 ol1ci Hnij: Chisjntlll, 
Cris, Li\'ad<1~mi·c;i. iar la orele 11 ainllf!lîl1'd 'Ia 
podul peste Crişu.l llCf!rH, ~c Va face un 'popas de 
10 minute, şi se va fa~e o vizita re a podului. 

La Orele 11 şi ]O minute tr,~1Ull va trecc po
dll~ şi trecând prin giîrilc T,amas:da ,~ii Ciutmeghill 
nou va sosi la ~;donta ta ora Il şi 55 mitlute. 
111..1\lă un PQ!>a<S 'de 10 minut,e lrC11ui va. p\i>ca din 
Salo:nta~mare la op..'1 IZ s()~ind la Oradea-mare 
la Ora 13, 

După î.l1tttmpin3,.Caofidal(t În gară la orele 
Li şi jll'm:itatc V(l. avea !()c un hancheri în sala 
Ccrcului CatoH~ din Oradea-mare. 

~nd\ in aceia') zi dup;\. m8s;l d. pri!l11-min isrtu 
L lk'itianu şi dnii miniş1ri M,l.r?;c&cU Vor pleca 
la RllCll\rcş.ti prin Cl'u'j, iar dnH miniştri Constan
tinctS-CtI şi V~'litoj<lnl! ~e vOr înloar~e la Arad. 

Decorare.a Şiclăllcnilor. 

Luni dimiacata. - a dOUa zi de Ru.salii -
dnii miniştri ConManti llC'Scll şt .Văiboi,antt vor 
pjeCla din Arad la Sidău pentrll a 'decoj1<l Pc şi
olihwuii, cari cu ocazia rereente'lor tulburări dela 
lfiomicră. înscenJte -din pnrt0aUl1~ariei, aU gră
hit, l,a CCa dintâi chcmare in ajutor, să apere 
frontiera tării cu PielPturile lor. 
IUlUllflln __ .s.". ___ w(II·""'-"'" ., $IIIiIIz""Ji.' tE .... , .. ", .... 

Dela Palatul de Justitie. 
TRANSfERĂRI. D. Teodor Ru:su, conducă

torul ofi'ciuJui de d;rti fUllduare de pe 'lângă Oco
IUII din Şjria, a fost transfertat în calitate 'de gre~ 
fier la Judecatoria de o.col din Buteni. ' 

PENALE. Senatul penal al Tribunalului a 
luat 'în desbatcre CaU'lJa crimina.lului francisc 
5zant6, care în complicitate cu amanta sa, a să
vârşit melJi· mnlte tâlMrii, pentru care 'isrprăvuri a 
stai mai multi ani lea indJÎ,ware. t 

Ult1ma ~ară a CCillla .. un um"t la văduva lui 
Adalbcrt Sz2kclY pe oare a maltralat-'o într'un 
mo.d Îngrozitor. De atunci victima a cătz.ut la 'Pat 
şi mbmai gr:atie unei Îngriiiri deosebite a putut fi 
rC!adusă la: vi'aţă. Ni:cj până as.tă1Ji însă ea nu a 
putut pă,.ă:si 'patul din care moti,v nU s'a prezen
tat nici la desbaterea de astăzi. 

In ur./na. acestora, f 11 r t uIti i i s'au 
aJăli:g-at noiclemente de CIl11pa blli tate. A>stfel 
parc.hetul prin d. Jprocuror N, PălLseştî, a cerut 
amânarea d09haterilor . pentru ca şi aceste noi 
datţ :oJă poată fi introduse în actul de acuze, 

'Trihunalul a admis prQpunerea. Punchetulhui, 
amflnând deSlbaterea până la OOJnp!ectarea adu
luidle acuză. Cazul s,c va jndoca 'Încă în actuala 
sesjune a Tribunakl~lui. . REP. 
VI • ac_; sa...... .. Jt1l1 ne,........,...,.. ,.a a • 

Teatrul de vară. 
- Repertoriul săptămânil.

Sll,.M:BĂTĂ: "Mrc:a co1ctări<e", comedie pre~ 
m1cr;l; cu concurSUl .Ql1Cj Poor LUi. 

DUMINECĂ matineu: "Baiadera", seara: 
"Mica cofl'dărjo" cu concursul dnei Poor Lili. 

Pentru căminul presei din Ardeal 
- Marele festival al Sindicatului Presei 

R0mânc. - I 
'1 }}u.Jllli.!H'('ă, :3 f'lI nie, zi na ~fi n<ti lor ('otN,tlalntia ~ 

ţi; l'~len-a, vor a'Yea lot' la Arad, - in ruee,c;1: Oraş 
ulHle in tn'cllt il stră·ln1ejt pl'Os.a. ronuln.easeă, .
SEl,t' hă r·i !{l or g-a·l1\iz:<a.tc ,de Si il,l j,eat,u 1 pr.e~ 1'lOrnâ11e 
din Al'deal ,~i Banat., în f,a:\"(~r1l11 f'ol'orjrii fOlJlf1nlni 
IpE'ntrn rodi('al'ea 11~lUi cămin a] pr.e~ei în Cluj. 

Festilva.!n:l aleesta rwntr11 a carui reu;.,?ltă la
C'l'aa.zfi rm zor ,şi eu j'nimă 11R1 ('omiU"1: de KlhalInne 
dilll în/Ulta !'«x'ietato .al'iklană, va.fi o 5trăh1l!C'-irt.ă 
',uHm.i;f-e"taţ.ie ('cnlturaIă, iar sNNarr.i\. În 1'a1'I(', în 
ISpee.i.a.l tOllnholf\ wi1mjt1oa1"(,. rEv.{wvă RI11~pl'izc nal'~ 
pl1.hli01111111i n~~tl"ll din Ara'cl ~i imprt<jllrillni. Şia 
lal1lwţat ·pnrt.i<'ipa,r.ea ~m jlll.cn~ pnbhc ,din )lt'O\';n- I 
{'le. n. 8t.M()te~ lllC'lIlbr-n ~>()l''(\'''l)<"n~lc\l:t ~ll Atc:l- I 

of'.mj<,i l~('lmRn{' va 't,ilHi1 o conf.pl·enţă d~pre .. R". 
luI rrl/llIân:ilol" adi.rl:mli la ţ!ralliţ.a rOlllrunea;"d". ~ 

T şi \,(}r {Jkl ('())l('1l1'-"n l ~):I'{'It,i(1~ o ~('mnă ,de Id'tn. ~ 
tăI'{'ti apoi C'Drlll dhli A. T.i·p<wnu {'ţ.('. 

T\:11'lIJ',ile r).{·ulnl tomholrt ,ţ)1'0>ir:l ,~(' îmmnlţ.t''''' 
po zi. f'C mo.l"[':e.l1 imi ÎOl', P:r'm'i rj(~:la. ho.g-ata 111(1,1· 
,;tdl ))!'if\'i,tH'ir, lîşi lalfhH'e a,stfel frnnwa",a ei ron· . 
trih111.je ']lplltr'n yjitol'nl CăIn1'illalpre~ei l'{)Imâne 

I :~~~:o:a re I~ "a _r~di('a ~ ... l.:~_ .... __ 
I ~~~ .. -

I Noul prim-ministru englez. 

I Din IA:m(ha &El a;llun.ţa: Dl Balrtwi'll, nonl ml" 
l1.i"tru de Ji·nant.e nI Ang-lil1Î 'aa'l~C(ltpil:t Ţ1o:<t.ul de 

f
i Ilwj'mminjstr.n în kinll cIIni B011îtl" L:HY, cn,1'!() a 
.o.emi~i{}nat. ln 1<W"111 :dlui Bnlldwin. v.a YE'lni l~al 

f lluinjstrud(\ fi'J1lan\e Sir TIol:ne. . 

I ('a şipred00C'~r'ul ,..1111', noul ·pl'i.mmini.sf:m 
I britanie ~tc ,un fO;.lt fal)J'ie1l1lt d{> {el'. Foal't~ 
I yel~;;at în tr'a.tr "e('I'c>tele marc>11111 iC'f>mCl'ţ. a "tiut 
i ,,,il tr~lm;o.form0 ,fet"1Jl În !lur, da.r q}rin~ipjille sale 
! "O('i'ale~i ci\'jrc 'nll~l1J)t· alP romer~,jant'111ni de 
I rrund. 
~ Prc:;a ftanlN>ză f~Jr:ll1id o ,r1al'e .fIe seandî ,a ca· 
1 r[·croi noului pr:i1TIlffiini'i'trn bri:t.alliclll'ată 'că ~i 
1 ,a,eU9ta. ca şi ,do lkmiOir TJ3W a. pOI'Hitdin. hllmea 
t :llf.[~('( .. ri·k)l" ,şi a Înt,'at târziu în v.iaţ.a ~)l,it.ieă. 
J .. 1,c Tem1)~" nntează: "T ll,o.nstnÎ'.lş do q)1'life"ie 

l}i I:l~hlbcmat'!l' În:::.c·.]'\·i·('i11.1 tC?;allrnlllli Ipe timp\ll 
':m:jlor g:roi. m,lmi~trn ,ele C'mnerţ, minist.ru ([tc fj, 
'll.lant.e. d. ~t.a.nk:r Bal,(lw,in l'1l111rOflr;-t.e t.oalte fetele 
tproblrulloj ,de căpetenie ,ca.re este ('fiza pr;)C1U1C1ţi· 
11lIl€1 în Britania". 

"Lffi Dohnts" 2lugdl\'cşte Ul~măt<mnl pol'tret, al 
primului 'mini.;.h"ll: .~Om e1!11m I~O.('Otit, limpdcl-e lu 
minte. Ob~Şll11it "ii mfini111'11''''eă marile arl'w(~ri mt 
o ped~tă r.nt.eg rit.a V', cnreet.TI. Baldwifl'lJ 'Pre
zintă Ţlntcrniee analogii \('.u ·dl B011lal' Law,al 

f (\f1Nii secretar a fost odimÎoară şi al (,ll;l"Ul ~.(mfi, 

l 
ide.n.t ,şi pnie~,011 ~ r~ma~: .el la. :ira~ fi~11I1nt,~le ~n[- ' 
bhoo cu () 'U;.l0lN'\Il1ţa '[j:(\nnra11!ln, ra.n!şll1trlm trk' 

lIatty.elodeliicnte ·oin 8t1afpl.e-TIrnitoO rmeritO'it're la 
'v1a1t,a .dat.oriiln1" de ră7,l){)i", 

,va ..... #fi"" "'·_1 "ve' ........... 

Dela organizatia "Partidului Liberal." 
Prl'mym unnăr.orul'i'ile: 
In 2:l L 1('. Ha-orele 5 IP, m. 'sa ţiu!l1t afdull1.area 

g<"ncl"ală a orp;1!l.ni7iat,ilmei p.artiduhl\i naţ.ioD>îI!-1î
t .bp,l'tal il iin Al'~~d, in lO'CR,lll rilc dubnhli, Bu.1evar r 

ţ dul ·Fr('nrlina\Jlld. . . 
I Pmti,t'iplUllfi- j')Rrtjlla'nţi în 'll!tl111ăl' .fru.llw'IS: dil 
t ('!,ni ':-1.111 1'p'IllIf\J'{'at pe ,dnii ~dr, Am-el Demj,a;n lm~Ţ1. 
! !tac!1., ur. Ioan Hobll .şw-prÎlm.a.r, Vj.!"t()r N m;;t.aoi r 

i JjănK'lC'i Naţion·alp, Ştf"f,a:n MwtlO(>;;'0U Id,lr. Uzime
î 11)1' ~lf1('t.ri('e, J'Mrn GroZ'dra notaI' publiII.; ,dI'. St)
I ver ?Ilhl.diln :pr~mpI'8ror ato. 

I Pre~od':intelfl dr. Amel nemian d~hi·d€l adn 
nllr~ .pri~ 1"U'VI'utle ca1:d.e, l"la:lntâflld pe ("ei .pre
zenţl. I S('t'1'e tllli'ul geneJ1aldr • I lJIf'tin AH rtln. diâJ('c Ni 

PI()l"t Q..'lUipra '9ICth'i-t,ătei de.wo1t.at.edella Îd1fiinţ.ar 
partj'd'Ul uii, 11<EIomi t.at>Oil oOIM'4oliJdlhei!}i &OO'pn 1 pen 
tru d~Siv()lttarca de o mUl1reă cât mai intent.ivă. 

Dr. Sever T!~pT'aiV'nic YT<'flpreşedinte <dte,Qvoa\1J 
în () p'. 'rd~e .. re bin(l chibzllită rol'nl AroofllnilOl' î~' 
polit:iiCă ~i lnn11lr.t~şoo .progor1almwl partionJmi. .. 

T osii },[oMovlln, rm'17.o.r ~c()lar akhllt'.e elogp 
'marrlni ·hărbat de stat Ioan Brăham'll, înte:tl1~IC 
tOTul parf.i.d\ulni .p,â,t şi v:roon1i('u~n.i ~ăn ,f,iu IOlle~ 
Brăt.i.annprhnlm~'I1.i",tru, ~.ful 1p'l\Tti~htlui \şi .n:~l 
relui poilit,iciai l1. Def'{fă,şlllră .('0 :a fă-eut :f.illnllh:'l· 

t Brătianu pentrn tari'i ~i în~iră 'll.nm(!~l,~ f;W t 

J mari, a, ,di'ror illfi'\pt1lllire e.~te lo~atădepal'ttd\! 
! iibcT'al. . 

~ _..., ..... ",..."""' ... ~-,-o_"""'~~_ ~~~~". ~ _~ ~~ ~ o 

t ~ "', II • l' ~ • 
• '. ~ li.. •• • fi' , ;) • 



~ •• STr!" '(1&"'( ar' 

~;îmbilt:" 26 Mai 1923. 

1 
j Treewm:lu-"e la oNlinea ziloi lSe .alego prim 
:;rLr.mai,iurw urlllătorul camit-et p.e timp ,(le 4 ani: 
Pl'. Am'el Dmuia.n, dr. Virgil Bogdan, Idr, Soyer 
I~pm\"ni('. cIt-. luO'otin Miron, l\:r0ol!.e ~Iihuli\Il, 
\'iet(ll' 5'1"t,a, Şwfa'n M"atooseu, Iosif Mo],d()lYa:ll, 
lomul ~('~t().rt Paul Roz v.a n, Dimitri€ Ana",t,alsill 
Maxim VHl~n, Alexa Z~h, .ar. Dimitrie "lemoie 
jr. Ioam. Rohu, 01'. Ştef'an A,nghol. .dr. N i{'l()ll.ae 
~;e,Jel('n. dr. IulIn Vi'Caş,AnY:lr~i Plltti.ei,U, EUA'eI1 
.'ra(·l11n, OheoJ'ghe Ştefll, 'simoon Stana, George 
rspr~vn te, Liviu POtpa, Mni",ă I'i'pra'YIlIic, IotJl 
fElri('(,a,Il, Sillneon Bama, loon ::'\1 işeuţ. .şi Dimi
(rie Moţ. 
! J)'U11 il ('(>t il' ea li >:1.ei 'C'Clm aleşi el! Dim.A TI clR

\3si~1 pr(>ş. :;hmrl'jeatmlut vitil('>O'! 1'0.stOO,to. ·pntJine 
,.\H'l'lt.t;e de 1',t'l'IIIIHlIŞt.inţă ~l)jpra cOfl1..dueerei lUieră
rilM f:ii 'j'l'flleg-erilor frumoa:;e, ţ.inute .ain partea 
H(.]' \"f,rl) i tcJri în at>,eastă g,d1l1lUl'o€'. . 

:\ tlulliil rea i< "a tel' mi !lat ('ou ·mare î·nsuflE'tire. 

_:e' 1"'" $'" '('sA o, 

1 NFORMATIUNI. , 
Bruscarea dlui profesor Iorga, 

, Cu (jc~zia reprczcnta\'ii la Teatrul Naţie'nal din Bu
~nrcşti 'a picsii dlul Nicolae Ton?;a "Doamna lui Eremia", 
1, avut loc o s?;omotoasa manifestatie. aranjat;i dc ca
Ire studentii 3Jltisemi(i, Împotriva - zice-se :...- a unui 
~dor Cll 11111nele Fin ti, care ar fi CvrCu. 

1
. ~dmiie.m anti~atia stu?ent:~lii împotri.v~ unui a~
,nr. Dar ţll1em sa obsctvam ca el a mal Jucat Si 111 

!dte pic~c. în actuala stagiune când studentii, dacă 
credeau ciI e bine si frumos - puteau sil-i arate scnti
mcntele lor. 

I 
Dar ei ::'a1l folosit de prilejul când se reprezinia 

:0cmai () piesa naţională. al cărui autor este cea mai 
tll3re autoritate culturală a noastră ca să tulbure pr'n 
111tcrven~ia lor sltonrotoasă, evenimcntul cel mai de 
rear~it al actualei ~ta.Q;iUlli 'teatrale constitue pcntru 
t(;~ta lumea cu bun simt, - un gest criticab;1. ' 
I Fiinde:l întelegem să-si apere cineva 'principiile Cll 

!i:1d;1riire. si s.i tie la ele. bUtiC, rele cum vor fi. CII în
\lreag-a sa fiinţă, pftnrl În 'clipa În c~rc convingerea nu-i 

{

l'a dicta altfel. - Fiindcă Si asta se va întâmpla. I 

Dar ca sit inzulti un om care În timpul sederii sale 
in ti"lrile din Apus, a adus servicii de nepreţuit cauzei 
oastre 'care prin mun<:a sa este o pildă de mare Sll

:iet,. ş.i..:u stralu..:ita sa inteligentă sintetizează şi aspi-. 
:atii si J\:reri si bucurii si nevoi de Beam, Îll$Camlltl o 
inţpietate şi o bruseare a tării însăsi. 

UJPlii .::ari azi se Iasă târîţi 'de patimi, vor ajunge 
le~igur ~ă simtă mâine bărbati fiind, jena amintirilor 
lin tinereteacare nu respectă nici omul, nici munca 
la depusit În slujba neamului. 

Vor .... edea atunci. Şi-l va 'durea. Pe' noi ne doare 
j,;um. T. SOFRA. 

('omifelul (,.1·(,~ldiv 11('llfru SIJ.~ţiller('f1 ZI'I

.Idui (> {nrifat sii ifl parte la şedintrz Ci' se 1"[ 

'tiM ,1lfl'ctll'i 17 (']()) C. l,/ o/'a 5 d. a.În srrl:t 

iră a Primăriei. 

• 
Teatrul "Regina Maria" din Bucurcş.ti a 

dmis :pentru rePrczenrore în stagjunea anilor 
92a-24 piese\<e: "E v!a si b ă r ba ţii" d,e Bira 
. Kard{Xs - şi '"Ve n us" de Kardus, ambele În 
rad1u-.:::crca dluj ad~vocat Şt. Uchtfus din baroul 

,!)cca-!. 
• 

-~ La siâr'şitul lunei Mai se va reprezenta pe 
. 'Ema teatrului 'd{.} vară din localitate, în tradu~ 
ere IlTl'Rurească, traj,!edia "p rom c te u" a dra
luturguluj VjlCtor EftimilL. Traducerea e una dill 
el.e mai alese si 3JCc:st merit se datoreş.te exce· 
IC1!\ht!ni Şi neob<'X$itll:~U;[ tl"alducăilor adrvoc.a t şt. 
ichtftlS. Din sorginte si-gură ni-s,e adu;oe la cuno~ 
intii că la această neprezentare Va lua parte şi 

. lItorul. 
* 

r:~IS(1 fll.lt/l.l'fdii 'din ArarZ-Ş('ga 'll.ram.if1ază în 
; \~nlI~H'{:a Ru"",,aliilor orele fi !'.ear.a in loca.lul tpro
'~'N 11 o şeză tQa"I'-e 'Clr1t. n rea 1 ă ~1l rt.i ;>,t,ilCă ('11 P 1~_'Tt'iI1!l1 

1.

' .. " .. il.rnl<'lt :C\mfel·jnţă. i~to:Î~ă, un. ~ahlou cle 'şeză
, lIalr,), mcm<:>}oage Şl 'ma,l mult-e Pl~ 00 r,al(\. 
, Pe jl\(~(~1,.qtă ('ale Îmvitibm ;pe. toti .aecia, . Of\ri 

.•. [ltBleg- <;ă sp1'ijill'ea,;.;e,ă mişcările cultural-e din 

. 'l1hllrhii. 

. -. V·i;;ifa.ţi .I'.l'!lo'<ifÎa. (7e pidw';; fi dfJ(/.IlHl!'i 

: Le-titiu A 1. Stam 'dirll1 rlt'l Palatul 'Culi Ilml. 0-
~ 'rlf' 71-1 dimineflţ(/ şi 5-8 S('(1/'a. 'n t /'<J.7'f'1l. 'l iTu'Tă, 

1 = 

{{+-
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- Asupra rectorului Universil;ttii din ·Cluj. 
d. dr. l·acobovki s'a comis o încercare d.e as.asj~ 
nat care din fericire' a eşuat. Un individ r[lttllaS 

llClCU'lloscut ,p,înă acum, a tras câtova glo.ante pc 
geamul k:.cuin.ţei reotorullUi în momcntul cii,nu a
cesta trece-a dintr'o C'ameră în ccala·!tă. Nki un 
V.\011tc n'a nimerit pe roctor· 

Tcntativa aCCiasta criminală a pr(x!llS o im~ 
prr.t·;,~ prufulTl:d{t în oras. Raotorlll a primit 'ziua 
Întreagă vizi.tatorii cari aU venit a-I felilCita pien:' 
tru fa:ptul că a sc:tDat nea tiJls. 

.. Ela declarat că nu se la!\ă intimid·1t de 
Q;Joallte. - -cari nu au fo'St tinti.te îmlJ}Otriva Ju,j, 

ci tn cOntra insti.tu!itJilt1o; ce rcpreziniă. 5pune d 
gestul e~te ull 'silTI'Ptom de desagregare intenă. 

• 
- Cor'l\l~ revizoratllll1Î şcolar din Arad, de 

~uh C011dll'ccrca dll1i ·prof. Atan:\!siu Lipovan '3' or
~ni7..at u.n coocert urmat de dans T',Cntru ziua de 
t5 '(28) Mai c. a doua zi de RUIS-alii, În Sân-Nico
laut-Mare. 

COllccrtl1,l va fi dcschik cu o cuvântarc !a dtul 
rcvir-orlo<:.if Mo!:dOlvan. Prog-ramul cuprinde nU
meroase puncte ('orale de C"trlipozitorii rrlmal1l: 
Mn.i-ceSl\:u, 1. Be!l1 00 , 1. Cootescu, T. P{),po"i ci 11 , 

T. Vidu. Domj'de, ct<:. si 'Pic,se de solo cânrate de 
d. ,pr:1f. At. LiŢl(1\"~n, d<;;0arelc Hortensia si Lefi-
ti~l D;\ rZtt, 1 

-- Ţ)~l f~tiYlnl111 .. r1iin'nii V,,~tilm Ynllli11tnrÎ" 
l't' yn n'·'E'a In.' în Toatl'IlJ oriî~f'n{'~c (27 ").LI:j (' .. ) 
Î~i 'l'a ;la {'onC'I11'~lll ~.l rh~ti~I;;'111 tCIJjOI' [()·~if [II
rlri('.~ fo,ot. vo'h1'llfar. 

'" 
-._ 'l"Ol'!(' rl"amll,r'7c /'(J/}lrÎiI(' d;n :1/'M7 f(n·i rTf'

I'PS( I'I"/I.qjf" f"slit'fl7111I1j !l)'pspi /'fI/il r711 ('. slInt ni
f/f//f' o;;: /liill'l'ojrtsrrl fi 711" 111"//'1" la rn)),qfrllll,'!"1'1"/ rp 
I·rr. fll'(>(1 In,' î/i llf'r7f/l'lifl .:i(II·1I7/1i IIn,Ii'lI. .1[/I,·'i 
?0 r. 7" o/'rl(' ;; d. (/. 

$ 

.-- ·n. dr. Axent:: !;:W:1l a fost n\!11lljt cu dc
-.:ret fL'.2Cal director :,,1 S{ljLllnllll dccopjj din Cluj. 

D. dr. AXelli:c Iancu e îratclc 'ului dr. Adam 
l:mcll fe,.;t Il1dl:c Îil Arad Hlutat ca dCH1Î\;i!ill! a~ 
C\llna la Curtici. D. dr. ;\xcw,~ !an.::u c unl!\ dil1-
tre cri mai distinşi medi~i ;ti generaţiei tinere, 
Cu o asiduitat..! r:'r~\ dsa a tintit s~l-Şi PCrfl"ctio
nC7!t' stlll1iilc în ~trciJ1:'ita'l' ca b Bonn (C'icrma
nial şi Pari~ obliu:U'tU la univt:rsitatea dj.n UCl11ft 
lliF:um:: de ::PC:i~ltit::!tp. ca medic de cnpji. 

XWlIlil'cn. dl11i 'IIr. IW1H'\l ea ~lil'c'C"tf)n' al f'chli 

mai lTI1rc si mai mod,'~rn instalat spital al tării. 
ay·om 'conving-crea dt c cea mai nrmerită si va 
face .s~t în-ectezc !,ClJte re;;t'amilr!Je ce au V:1ZUt 111-
mina Înd-:.oseihi in PfC"a minoritan) la 'ad~esa spi
talulni de ('cvii din Cluj. 

* 
Consiliul 'de ministrii a deschis un credit 

<.le 15 milioane ~ei pentru dcs.pagubirea în pa rte 
a sitt,r:nilor ale carOr "itc au 'C;lzut victime ale 
mt! ... ,tei colulmhace. 

Dll'pă ~I'I1,:sticcle fă:ute ar fi murit ClJ)t mii de 
vite, a dror va1carc :'e riJid la 30 milioane !t:i· 

-- Iată ('.it3~l11nca Ţlrin <,:ne pr(',z·i,r1~ntul Rta
telor-Fllite -- în numele 'Ş\'~llg\'Ci'n~I,1l1i Sbatelo'r
Unite·ale Americei d-e Nord'--:'a cOl1,feritostaIŞu
ll1i RGmi'm n(Y'un(~el1t, Jlod'a1ia de'01ware a mn
gl'(~ului Statelor-Unite: 

Către Ostaşul N ('cun o.~r1/t ROIll<Î n. 

"Im virtutea autmităţei {'Il {'al"C Ţlf('zIK].ront.111 
Sttato!ol'-Gillite e,<;te i'nvo."tit. pri.n lege, ~lffil!alia 
de onoarc a ('{mgl"c-oHllui (St,ate\ol'-Unite), <I)(\.:'L 

mai Îru.tltă emblpllta a valoarei şi "i l'tuţ.e.i mili· 
tare, - Ct,;t.e oonferită Îrn nllI111('1(' coll<g'rei'lului 
SttltkJ:or· Fn i te (htJal';l\1" ni X (X'U'Il(}",('l1t şi 'nei.o€'lll
tilfic'Ialt !'(JmÎl'll ro o :dori·ntă {1{> a 3,(liioga tot ('El o:<t.e 
p(~!'!ihil la glm'ia l1(lpe~itOlare -câ-ştig-ată ((le ditre 
;l,ollrin'ţii lhmllÎnjPi l'al'i an lllpt:lt în mdiÎ,ate d~~ 
p.a-matr.ll.zi ai .!'-lOhl~I,ţ.il.)r ·ameI"ipaQli în ,de,~ur6111 rÎLz
boinilllii :monloi,al "li "nre ·a C'lUllf'IllOl'a eu dâil1!J,ii 
izbrunzile nat;i\l'nil~r~;:.ooiate cn Staltele-l)'nitf' ~lc 
A~m("ri('ei plătind acest tribut '11l'Ol'ţ.ilor lor necu
noscuţi". 

• 
- '1 Il zilele de 27 şi 28 )'l<1,i -I('ele rin,uit ""il!.' 

'fl.(I Rl1~nllii - ~ ""1' ol'ga.nir.a po strada. llrÎuci
pallăa AliMlnlrl.li ehcte pu'bli{'e În fayororea 'fc·n-du
lui tY:.r<IPtăţ.i1 pe-ntl.,l .p'l'ofihxi.a tnber<'!ulomi. 

C()nf(]J~m dji;:\jl()zitiilol' 'primariei f'e Y'H la,lln:na 
br,ni În a'Ccst S,COIP umanitar la 5 chjoscmi Ce se 
V<n' ('oni<urui p-e ~tm(ln. ,prin.(\i;p,~lll 'de1a ga'l'ă p&nă 
în. J1iata AYIII1iID loancn. 

<s 

-Regilllentl~l Dolj TIr. 1 ,-a 'da la 27 :Mai 
e. Ol'[~l{J:2 p. m. înpal'Cul Elin inesc:u , .î.n folosul 
1.'opii101' de trupă O mare i~el,haJl'e "POIH1nară cu nn 
bogat-şi varialt ,progr.8!Ill. 

* 
-- In 19 Mai Iln moşneag si-a pj,erdut banii 

Cll tn;tte a:.:tcole 'la j,!ara P(}d~oria când a scos bi
letul. Roa\?;ă ci·ne l-a aflat să binC'voiaS'Că să re
trtmit~t Jli..1tlHi actel·e aflate la redactia ziarului 
nostru str· R'-ll115,nu!uj la., care va fi rm.părtăşit 
cu un prc-miu cuviincioo. -

• 
-- Ollp;t şijrile primite din Gh;oro-,::, alColo 

ziua de 10 Mai a folt sărhătorită cu toată pieta
tea si entlliSia~mul Ollvenit. In seara a,celei zile, 
fruntaş:l CGmun:1 a fost admirabil ilUiminatâ. 
Tfl;ţU lauda li-se cuvine fruntaşilor comunei pen
tru rellşita accsr,<:j mari Să1-bătoy-i nationale. 

• 
-~ Ş':oala de contahilitate si cdll0atic cortpC

r:;t;~tă elin Arad a f(>st ins:pcctată de d. Emil pe
tri!lÎ, dirr'.::t'Jrul g-enera,t al 35?;r'I..;u1turej si refor
mei ;tg"rarc a Ard.calu.lui. răm,Înând mu,ltmnit de 
~ituar<l şcolii. 

• 
!)l lnninC'cJ: 20 Mai a avut lac in localul 

Prdectu,ri: judetului adunare:a g-cncralii pentru 
Cnl1stiillÎrCf\ prim~i bănci Ipopu'lare în orasul Arad. 
S'at! Înscri·s perte 100 membri, cu un ţapjtal de 
r.;.c.tc .100000 lei. Sllhscricrilc continuă. 

oi< 

-~ 111 Clll-S\:1 11!""'C'1 viiharc studcntii si p1'<>f,> 
q;r:j;:l':~dl'mic' de inal'e studii ~('operatistc din 
El','!!rc-:tj. !'rtx'llm;:i cC 0 r.rJ(orij din jnd:~tlll 
Pr~·h"·va F',r vizita o l'J <;111 Arad si in<;ftllţiil0 cno
Dcnti\'c din ora~~l!l ~i }.uc1ct111 Arad. 

.- E' l' n n Si'!J HŞ Şi el () l' 011 .~ i -fi 111 11 f fi f 
('nOl'l'OnI.l de d1l111(, Îl! Sir. TFR;\UJATT 
/usfâ {,n/'ol'dn.l nl' . .1. (StNula. 'dinllillt('({ 
('(!,Z'ol'i/ll'i pnllil'ierilm.) 

• 
-- O Il(jl/r~ s,7die Tlidl'Olpl·(!l'pufică. La hăi]" 

;1 ,·!u; 'l~Î' Sim;\y ~'a Înfiintat o nouă s('!(!ţic hilh .. '
t('.r;l)Wllţ;,·~. (\~rf' H' Y:l .,1:1 f.,1o."Î:11ţf'i 'm:tT('llli PIl

blir. la 12 )fai a. r. 
C'Fra ,le l)iîi i\I('eÎ,d')-C'<1l'bem;uti."c,de ,SllH~lt ~l 

"lUC. 
11.1i"1 ertE\'<ehi,;n pontru do.mni di,miTI('!aţu 1,1 

6 şi jllrrtlă1:1te Tli!1111 la 011a 1, iar pon1t·u d;lmlC dela 
Mc.lc 2,-6. 

• 
_ CicWU1)ii ele l1enUmc mon/(li al "OS ET A" ~1t 

toate (>nlorile "e eu'pă-t.ă la fi:nma Kell ş.i KrOtL~I,;. 

"'''';02. • ".... aU. "al ... _Iz' "$"~ 

Cinematografe. 
ApoIlo. 

R".'l"le P'lI'islllnipiesă rom'antică in 2 pliirţi', 
'1':\1'toa T in !) a!cte la 28, 2!l 30 M,ai in Arx>.lJlo. O 
if,t(jJ-;C' în stil m.are din vÎ'aţa 'de azi, în 00.1'('1 fi
g'l11'eazii printî, lHjm~lese, n(~bili, a<Vcnturieri şi 
tilat(' fignril·e l1'dl.te şi i:lI~ped-e a 'I",ieotii loe azi. 
In l~art'Oa 1 se dasyoa1t.ă o istorie a 'llllui avem
tll rÎ('l' ganiall, aa re !'.trăbiltîind ·(m :tj11toru.l .nai;vI· 
tăţ.ii femf'!eŞti în cla<Bl'le cele mai î'JlIa.lt.e Îşi{}â~· 
ti~il lmnwlf' de l'('.g'(' al l\l.l'i<,-ul'ui, în IC\urc I(lalitoato 
(lm-in(' 1og'()&n'i>0ul şi j-efuitontl unei prince."e ru
;;(l,;,t,i, l~d'lllirat ele tOflltă lumea în:a1t.ă ~i '\l.l'!Ilărit 
f~ril l'PW hat -cIp dt.re politie. 

Urania. 
Tnr'l1l1 d" s?fndilri oom(>o(1ie în fiLm î:n 4ad.e 

[TI rni';\i(l la :l8. 2!l ~ra.i. O i~torie dE' tot. eA .. Ylnilf,ii 
;in (1al'(, ~l~i",t.ă'01 La llllillllll,aLa j,;torie ~U!IIl î~i eiq· 
t;i.gă Hit lliilifl]'\(hr ea ~dN, de soţie pe (\ liat.il .. 
C~tl'e l'on"·er,,înwl C''U el e {'.()l1V il1"'a , di şof.,.rnl d!' 
fapt (\ lin şo,{er. ea!re numai Ia:\~flllid u,n Ci'lpiritv:ini 
şi o i[ltelli~(llltil rod (l in sta,re .să O di»trlligă. şi 
d'lllpăeart' cladi ar m·('a Oa 3.\'('l'e rar :primi hn
('\1I'I'!:" 'ne hiirhat. Când ~ hllgata - fai0e um tiE'1l'n(l 

- Ilhi:l a,~tellfptă să-l oon.vingă eă-l inheştc şi că~l 
Vl'{'a ,df' hărhat. In I('.nril.n-rl li-s.e ill11lplin~tp dlHll1 
"'pl'e hUK'uria tnt·Hror. 

Red'lcfOl' 1'tSp01l8abil: LAURENŢT[; urCA. 
Cenzurat: NICH1N. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bursa. 
ZORIClf 25 Mai. -. D\.'\·~hidcrea ... - Berlin 

110, New-York 555, LOl1dra 2567, Paris 36~5, Mi
lano 2675, Praga ]655, Bud,a.pl:~ta 1050, Bcl~raJ 
5EQSO, Varşovia 11250, Viena 78. 

• • • • 
: Induslrî3 de Uiei din Irad : 
• • : ~ S. Pa D. - : · ~ 

"ARĂDANA":, 
BUCUREŞTI 25 'Mai· - Inclliucrea· -- Pa

r:s J 160, BerHn 3250, Londra 816, New-York 176. 
Milano 865, Ziîrl,;,h .1? Viena 27, Pra~.a 525, Bl1-
dapcs:a 380, 

E Arad, Bul. Regele Ferdin:md 1. Nr. 22. : 
• Fabricate şt Artico]e noastre: Ulet· : 

SOCI comercială şi Industrială pa actiufi~ 
• ul'i 'f(\l{etale, uleiuri minet·nle. turte • 
: de ulcio, })c1rol, lustru (flrols)l : 
• torote, unsoare de tn\sllră, benzin • 

Arad, Bul. Reu. F erdinand 1. No. 2 
• • : Specialitatea noastră: UlEIU PENTRU ~ Valute: Napoleon 630. mitr\~i 42, .Icva 130, 

in. case proprii. 

No. Telefon 304. No, Telefon 
lire otmn:mc 100, funti emdczi 810, franci jrullc,czi 
1210, frand elvetieni 32, lire SS(), 'drahmc 300, di-
nar 200. dollari In, marci pO!{)lICZC 40, cOr. au

~ stri<lcc 28, cor. ungare ,390, s(}~ol 5.,0. 

5:: POD ELE. - RiU pentru geamuri. ::: 
• • • Telegram •••• Telefon 1:i5 It • • · ~ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I Cap. so~!atar dspHn vărsat l 7 500,00 

-------------- I _ --mi· . 
iiJ."ForeSileraiiiDTomas·1 110 AH MARIAN I 
: . 1..... antreprenor. Execută" 1 
: Irad, Bul. Regele Ferdmand Ho. (22) 4. t totîelul de clădiri noi, 

i Cea mal mare Intreprindere rores- i transţormări şi repa- : 
Her! din RomAula, atlit lemne es.ente {atun. :: Pregăteşte li 

, tari, cftt ri eseute moi. Feres~raie. planuri şi devize 

1 ExPI;,al~rl~;~~;;:~::.:;~I;;;;;:;~;~~ ! Ilra~ SI;. E. G;~~~t Birl~:4:CnOU) I ! '. 

Se ocuoă cu tot felul de ai 
comerciale şi bancare. - Are ÎI 

permanentă în depozitele propri 
coloniale, textile, spirt şi spirtuoasc 

:un:tWMOO2i&i- Ei -: :: TranSllvamel. :: : ' 
..................................... & EiS" d 

,------------------------------ ~ 1 

., , 

Banca Economică Societate pe Ac-tii în Semla -. 

Convocare. 
Domnii acţionaTi al [nst tutului Banca 

tconomică Societate pe act;i în Seml3c su' t 
invitaţi la 

o rugare! Rugăm pe onor Cetitori, ca 
in toate ocaziile cumpărări să se nfere la 
anuntUlile publh:ate şi citite în "Solidaritatea." 

Primeşte depuneri spre Iru~ 
tillc8te, :: Acordă Impfum~ 

turi pe marfuri In gaj. 

adunarea generală extraordinară 1 ~:~~:rj~:.:,~,~~t~;~~lt~~~~~~±~i~~!,~~~~~~~~~~ 
care se va tinea Dum'n;că in 10 lun;e 1923. ~,'~.l.~ VICTOR· IA" la ora 2 d. m. fn localul imtitutului din Sem- ~ 
lac cu următoarea Jj'" ' 

ORDINE nE ZI: ~ "~o . 
1. Constatan:a actionarilor şi actiilor pre· ~ INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII S. P. A. 

u~. ~ 
2. Denumirea a doi greileri şi alegerea ~ :: CENTRALA: ARAn (ROM A.NIA). :: 

a doi3~D~c~~!r~: i~~~e~;e ;r~cs::~lt~iă~::bal t SUCURSALE: IN CHISINEU, ŞIRIA, BOROSINEU ŞI RAD NA 
luat în şedinţa com\tetului de supraveghere ilJ JUD E TIU L A R A O (R O MÂ N IA) IN CA SE L E P RO P R IL 
din 22 Maiu 1923. ~ 

4. 1\\edificarea §-lui 19 şi 20 din statute. '1!4 I 
Pentru exercitarea dreptului de vot la ~. Capital s8cietar şi fonduri proprii: 20.,000.000 Lei. 

aceasta adunare. Domnii actionari sunt rugaţi ,L)1 Â Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 4.: .. 
~!'Ş!d~~a~~ăleacJ!~~a C?n~tiluf~l~r 2di~re J~~W~~ . ~ ~~; care o parte considerabi1ă sunt depuneri americane. .. 
sau a filialei din Seiti[].· ~ 

DIREcŢmNEA. ~ RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

P. S. €:-f. § 23 din statute Ia caz că DU ~ Execută tot felul de operatiuni de bancă 
se vor imuni acţionari in număr corlispunză- ~ Acordă: Imprumuturi cambiale. 
tOI pentru hotărîre validă, se convoacă' cu f?,6 " hipotecare. 
acest orogram acea~ta adunarea pe ziua de .+~ " . de lombard (pe gaj de efecte). 
17 Iunie 1923, când fAră considerare la nu- ~.':.IJ~~ Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
mărul actionarilor şi actUlor depuse se va 
aduce hOlărîre validă. agricole. 

. ~i Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, 
. ~ Lire, Franci şi alte valute). 

~ Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în,cont 

Inrlustr·l~ Textl~l.a" Ara'" dana I ~~ ... ~ curent pe lângă cele mai favorabile condItiuni. U Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru 
S t t ~ inmanuare partidelor în Tară. 

:: DeIe a e Inonlmă S. 1. :: I.~ ?fi:": Efeptueşte comisiuni primite din America in afa-

I Filaturl de bumbac _~ cerile emigrantilor. 
• Tesetorie de bumbac. ~j Primeşte cecuri spre fncassare. 

Ilbiluri:YopsMorie . ~ ~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Primeşte asemnări de bani în ţară şi pentru strlinătate. - Are 

Idresa telegraf~.ca: TEXlILIRJlD. ~ legătură de cont curent cu toate băncile di~ Ţa1'ă şi străinăt:=tte~ 
Telefon 158. .. Telefon 158. 1 .t";~ ~v;:,~I\~rn"""!~m~rf:~ .. ~-'i~--~~,.,,·~~~~r-a~~~~~~~r.l 

! r'l'~~~.t~·~~t~~ .. ~~ .. ~;~'1.(,i'~';~\ .. ~~7f\"''il1, '~--r~~. #,~~~;, WG!!t.J(.\f!FQW,Ei2 _ .i\tIW!l .... fU [ L 6._ ~l!I!Jtl ' ..-'~. .. ,. 

-"--~-----------------~-::=---="' .... -. ---~-----------------------
~afla "CONCORDIA" Arad, 
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