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lAnul 1. ARAD, Dumjnecă 20 Mai 1923. Nrul 4 
I-:B-O-N-A-M-E-N-T-U-L-:~-------------------~--~--~~·~~~~~~----------------------~~~~ 
Pa un an 300 lei 

Pe jum. an 160 lei 

Pe 3 luni 85 lei 

Lunar . . 30 Le 

TELEFON No. 750. 

!~onoreSUI maghiar dela Târgu-Mureş. 
1-:- Ce n'ar trebui si uite compatriotii noştri. -
I l'al'ti,clul llatiollwl lliaghiar del-a noi fa('(' mar,i 
:Pl'lJ:':I:t ill' i ]leHI ru {'1l~lg-l'{'t,'l~] 1\'0 YlI: 1Uyea loc zilp]e 
'~,·{'",t('a la Tfll·.2:lIl-~\llllWl:'1. , , 

Cu pl'ilejul pl'pgati'l'ii p.gUlI\otoHls'e a ~ll('.('stni 
':"ll~!,'tl'{'tq) ţill(\lll să 1(\ allllLllt.im 'enmpatrioti'lnr llO

pl'i ~i, ,ma,i :11(\<;, <,omluditorilol' .lll>:lf,dliwri'lllii dj'll 
'H .. 1tI Îl Il iH, IUIII ălloal'de: 

Sil ,nu uite n dipă ('li tl'ăo" în H.mt:Îllia 111l!lr 
irJ lll\~'llil'ă Ido '(I:reptul'i ah:'<llnt egale {'IL Homiillii, 
~i(1('al'i udată i·a'11 batjm'ol',it I~irlllpilat; 

Să ~Ilt Hit(' eli ~e hl1K',IlIl'ă Irl(o libf'll"tăţj pc r::I.L'Î 
l",i, Ho',llâniidin Al1d(lal. 'ni}!",i Vi"H llill le plIi(',I!ll 

~I:h 1't'g-ÎllIul lui Şt(':f~un Ti,,!')a ,';ti Alhrrt APPOllVi, 
,~,.ll1illlll 111l1n:1I,ital'j,~t. d,p Iparwda; , 

'Să h:ll,l.rC de !'«!alnliî ('li, po dlvl in l'ng:al'i:1 
llj Hodll." - (lwpiî şt,i,ri,lo :wll1<;c ('hi':ll' ,de g':tW

,d" hndapo;:.ta.lw - llIariiproplJ"ietiliri ll~'-a.['nl() 
lllr. ii luptă illl\'m'ţlll 11l<1tă .şi -et1sol'ţi ,(1(' izh;t!lI(lă, 
~înl'p'(;tl·i\a rdol'l1lc,j !l!!l';!J'{', IdpeÎ î~llp{)tJriY:I \:1r:1-

'11'i j j lllap;hial'c de (1inl(~)]o .uD T i,.;:,a. În nl~llIlLll i:l 
,r.limii lIl:H::hiUl'i, ('a(~i rei r{'JlI:Îlll,i, n'l1 f'ă.p:H;It. 
~'rlO('.111 lor,!,(' pă'JIlill1t, fiî,ră ('a ('.jnm·a ,,,ă .J)]'oj<,,:;

'Ij'k' 1'1 IIp01,ri Y:L a<w,><j ei ],,<'fo 11ll N} i lILpn"ă ,de \·I'nlilf'U 

h, a.zi: 

Ră I1n l1:itn <'ii, m.u('hi:wii ,(lin Al~(kal an ,~eoli, 
Il ]jlllllă ,do 'j),I"()'pn,IH'I·C' lm:tg-I,liaril. Rll::.tinlltc (l(~ 

't:1tthl l)'ijlll:Î"lI: ('il nn tc'at.r,p, J'Oyj,;j.(' I('X('(,lPlIt{' "j 
ţilze,te wnl1+';' ' 

S:t nil uli to ('ii ,în Pl'0111'i a n0f1,strll ţal'il, ('I'i ()

.\'i,mati ~lIl1t(~1U tn! 'lI'1i n'>lIl:mii: rb, ne ";J:I;;::r. 
"1' ~\I~'Î·I~,IlI~, n,L' 'il;-"?i'liik;'f' hoga\,ji10 :Îm,'!1<,;e ale lIli
;'1'J'itnri1()1', h,,,:!':dii, În ('nll'C ,,'il 1'('\'iÎl',;a+ mn'111'l 

~,',;;,;I>l"ă r!" \"C':wul·i~ 1lillJlra '1l0;l:.;;t,r:l f:tril ra,,;plaFî; 

, Sil nn l1itl', I('ă,-;.i f1"taf.i,nog-II,~torii ~i ~IIO~(>
';::,I~ijl'("!lJ5ni. ('11 :f,'al'U) Hl':JII'(>,u'I'f'l1t'lit,C', pot. j)ÎÎ-

ir;11ll]o in (0('lljJ"(~1c 01'ao;:.!'1ol' Hl'fle]<'llc, nndD "til-
J,tl1l,,,~tl'. :ci tro1rlllllr'1'l1 j I':i. hog a I,.i a (!\1!'('(,f1'f"r~il, m:1-
~hj<l:l'i-;, sli:';PiL~{,a ... K o.!!lli~t.orii ţi .ffitl';(ll'i'n,;;ii l'()-

~;'lIli Sll'lil i.jnll~,i fl(,~iîrill'i>8 Întl"{) omol'i'itoill'e ('.1-

:"Il j i 11;1 ]a'IIl;1 rg; 11 j] e 01",1,'='(']01' j,m hop;:I'I, i t r (]n 11" i, 
Lră RiÎ fie ale noastrC'. --

ZIAR INDEPENDENT 

1'11 111'l'I"lI d",pi~\'at hl'l'hllO "il lp Ililai "'11l11H'11!. 
('o.lI!llatrilll,iloi·Il.~~tl'i: P,l'-l'Vilc>.g:iikl s"au do"fiill
tat i'n l<1i1'f\ :\\'P:I"t.l. pnll1rn tf}t.llC'~lIIna! 

('(lmliwătol'j i ltIH'.ldli ,ni III i i ~lp 1.1 11oi. J'ă"n (:1 t ii 
rk ieri 'lIl tntm·ol' prii\'il(':g'iil,)j' imagin:~hile, Î!lt

,t,p]P.u:Olll foarte hinp., _~n "j'mt hwă J'lin Îll Romiinia 
întn',l!'itiÎ, La noi îlJ.:<i! lIll ~~ ma.i 'j)oat.e Încnre'l, 
(11ll\ o j'llf'p<\IJ"{,ă l!'"hizimap:na't,i'i 'fl i~l FIl,ga'l'i';l, ,le 
il kncvi. ,rina trăi în ;(l{'~fiiti!l'i 'şi lux 'pesO!:'ot.ea-
1:1 llll1l11(·,i i. nrIor mu It,i. 

\'"oj, hatj"I"Wj,t,ij, ~"l)ilij r1,.rri, Yl'fllH ",ă t'l'iiillll 
III p::I'O 1'1\ tontă ]u.n]{':] , Ikll' ·min()l'itarii11o,;,t .. j 
11 n I'ot aşt'1pt;1 Ila ,rle (tl'alIlIl lor ,şi .1(' t('01 ma E 11-

l",prj ,.ii l1l' pil.Hlilll ,din IHlll g-l'umaz'11îrll jng', _.
;\ Hmit HCIIIP,a ('H ,.:ii JlC Î'ngl\jim .~i ]wi ,rlp ale 
n iY~:" tl'.f', 

('a llliljnl'itMc zrll',·hito:I1'(1 a ("ptă(flnilnr ,wp"t0i 
(:iri, Inpt:lm:;,i n,)j "ă 'j1l1lW!ll ,,,tă'pi'mj,n,, pc·() P'III'tl'c 

,rl i Il h,\l':r\ j'i le ili'(>,~t, "rpi! ill,Î11 turi ,~ă 118 ;11nnn ;;;i 
Jl ni )):1 d·;';] ('l1\.\'1I i t.ii îlll'<11l1(>r(ul ,i;i j1nr1lJ1;;tTj a pa. 
Î,riei 'llOflstre. . 

S:; '!l{J,ierte (',)lIlJip:l!.riot:ji 11,-~~jl'i ma~hjall'ijLl!':l 
\"]'{'1lI "i lloi hl1ll iÎ,;:t a l'\'iI '7i Pl'(',l!'l'e,~llil' n0.;l,llnrlli i 
no,;:11'11. ~ 

.... rv PA r ..... eA' 

Să ne respecfăm stindardul fărel 
~(' ,1JlI'<iJli,(> {'[\,1 llîilÎ ltlil,I't':lţii Zi Illl';!I'f', "Ti'l

danllll 'tăr(.i f:dfiil' ,p('~tI'ăi',i îll ~n':lll't1~li,' 
IIlllzÎ,'i 1lIilita,1'(' ~i '11 p;I~Il\'i I':.,rlllll,iiil' <ll> pilr:I/,:! 

E 10 )ffJ:i - iSiHnl)f~lul libol'tătei ,şi tJl'~eC'l~pa 1<1 
Irn71,g111 IJle l'f'g:at, -: (' ZilNl ''Il {'.ll,l'(\ e.::tnd stiwbrdiil 
tr(>cc "il îl rin:,tim i'U frunţile pleca!cl, ,să-I ~H

lUf,ii.m, ",ăe,i c~tillidarl(lul tăroi! 

Aclpi'eaîn - ,.Al'a,(1111 nimănni" - {,1lIlll 1r]J'f'pt 

Fa botl'Z;lt, 11 Il oarC'('all'(', ('u iim ,azlLt ,sti'llfl:w(lnl 
zcll'cntn-it t,1'0dn'rf pc ~tl';;zi cu nrotlNlre 11]1.llo ~i 

în fata lni - ,-re-o ră><ktită Ş:l,Pc:1 «le }iecn.n 

! dz~t:am ",li se în{'hi1H~ r :K'a.ş.i vroa aci să fac rX' 
, ~m'\~i1;:.;tlll, clar ,suf1etul din mjll<l nu ma..,LI"ă ~ă 
! îmi Y~Î:ll simbolu.l tiîrf'i ;p:mg';Hit eu n.opăc~·nlrpa tll

\ hU()1" C(>, Şl ZIC d-;:.; -CdH!OO,t loi';lli :l('(\~!~i 

a Z2 ..---.±L _____ . _______ ._._~ __ "_~ __ . _____ %, __ ~-~ ______ ~ ------- - _ •• 

Ţi-aduci aminte, Teofile .. cei a privi \'isatPare 'înspre vrea pliIl~i de aburi il Si
relului, Cu deg-etc gjl1ga,')c cu!e&~ de IflrH1;ă cerdac 

(Continuare). un trJn.uafir acatator şi II1,'i\:l1ll a-l desfllia. Mă 
Ea prjlmi ct~vântul domnişoară ca un nobil gânJeam la c1l\·:ntclc foarte triste şi înfli1cărate 

:tlu ce i-se Cllvenea, şi cu mâna ne pofti mai a- !lC care i-Ie vaiu ;s.plI'tle intr'o 'lungă scrisoare; 
,Inapc, la g:;lrdutlll de lemn 1,1ng-ă care Înfloreau Si ea Uleca nedu.n!cri!rl $i mjŞcaUI fati, de simti-
'~I (<îlldafirj' Şi tot. d~. s,u> , din d!11tma. ~d~ roumsdi, lllilltele nouă care ,() Încercau, 

{

ti aerU-l de Sl1:JY:[lOrltate., ne IIltrcha ,ar: Alull>:i, în \vmilla aceia de ayfintit, după ce 
"Anul acesta, nu-i aşa cil i~pdly.eşti şcoala conkni .2HCll! şi eli mai ~stcptLiTI o priVire alo-

I j:da uoi? nitt:j, - se aratflt tmpLIlllalt ~i gros al lui cn-
H _. f~lră înuojal{i! ai n\&p'llflS tu rell1eode. COnll Iancu Bog.uan. Dumllealui hifilcn anevoie 
! i ___ Eu am is,prtt'vit îllc~\ de allu] trecut aici, loc pc uşa S~l!l](Ja, dU;:~lllu în st;lllKa llll ciulmc 
tirbi ea ;7.xîmbind, Acuma înv~lt .la laşi, ca'lI alte vrcnwr i, ~rl1 drcaN~ 1111 ielc~cal1 alha~ . ' ' 

1 ---- ŞtilT,duuue [ol1ită, .. " întâmpinai cu, pa- SInt din Care :<,(o:ca ahuri cafeaua tur:2caSCJ. 
~ ~llnS de micÎmea situatiei melc. Cum ne v:i,w, îşi Îl1~dt[i sprinccnclccll () COl1li,~:î 
~ Şi () privco.m lll'!sjg-ur şi putintel ametit. ill- mirilfe şi incc;pu să stri,gc la noi Cll O totali1 lipsCl 
f ':l1d-o ~eodat[l Ou Înf1~Lcărare şi lIaivitate. C'o I de t3..:t: 
t:l'icirc DI')SPU'S(1 UC~'COI)CrCam În mil1c~ s?ntimcn - I .. 1·Je-hc! ce l1i:1Î faccq ,ni· l1liinz i1 or? Binc 
tJ1 acesta mare; ;;:,C\,d cald Şi dulce Iml l:i,npka !lmrSi,? H2; ziua d.e azi ati It:gat cartea tic gard? 
§ ftreag-a fiilltiL Ceva stfltuse in miile la pândă, Ştiu eli de ruşIlle şi i,ndig-llare a Început 
i.;)tej)t;îlL~ prii~i S~t izl:lh~ni.'as,di, şi de a. cei~ er~ î.ll'l s;Hni Yâj;l ic capul şi dil1tr'{)dat~î plimui un Jet 
~',l1a acela atata l,u<l11t!1a, atata floare, a:ata 11111- de f11Zbul1arc!}c ..:~rl' L-:rii illUl)i~lti a trchttit îl1-
~~.!.,~, Se dCZ\',I1ca In sufletul meu un c:llloccl alb l' daUl ~a-I p~ira~\::'!'~, de oarece era vorba cle tafcli .' r' l}ritllăvară. al carui subtirel (p'arfum nici acU- Tonîtci· Mfl S!:1<d1i S,t m~Lrctrag- ,PC sub {:iri~şii în-
.. ·,a nu s'a stilllS dintt'uncoltis(}r al sufletului. f!oriti. prin 11111hra zafi}lazuri!or, prin linistea uli-
, "Şi ce mai faci mata, cloHlnÎşnară ronită? o tci, Ni~i pe fah n'a111 11lai J}lltl1t s·o 'd'id: pc>ak ~e 

!
~lrCbai ICt! deoclat~i, ca desk'p1at din somll • As- dosise dn,pă rOUrllŞ(;~t şi rtidea. P;i~'.:;am repede, 
,itai \:llcul şiprivcai livezile? Astăzi e fnll1l0S cu pri'l"Îrilc în~l1Tcatc, iar tu, bun si întck~~ltol' 

Ja niciodată!" prietin, al:ttllri de mine, cilutai sii m:t m,in;;fii eli 

. :în g-Iasul meu, imi lntclcse uşor taina: de aceia "Al draculUi moşneal'!:!" 
- 'r ziimbi cn Ptltilltică răllta~e~ si-şi" d'ădu 1~'1 o Iti mai aduci tu, Teofile. aminte, de toate pc-
. ,!tc de pc frul1tea hr-eic o ştl\'lta de rilr. Dupa a- ripcţji\C' zilei ;]ccl~'ia? ~i n'ai llitat in ce Tel de 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inseqiunile se primesc 

la administraţie şi la 
Agenţiile <le publicitate 

,t,il:ri! t'llyj'lItp]e 1'< .. "1 ite la hUIlldtetp, ln Înt,rlllliri 

t;'l h fp"tiyil:lii, <"ILHI ()l'll<lll1C'nt(' 1(1c n.i,.;i.p. ee nîn
t III le C'1pnlh(>ră ['Il 111' i ma Jnli suilarc ;re",pcl'tul 
(10 "imhol Înl;;ă 'i P{i(',f't(>u, ('(\ nu se polln.c 'P1I<11e 
la 'ndo:ială $i ,(l{J('i : ('i'uHl {) fa:nhl'ă milital'il tl'C.'O 

pe struzi rl'tH'lÎIHl cu ea (lraq)(>llnl, o {/'linte ('{' ,~"

IlIpa(li v(/ rămânp, Srtl/. cfljlul re L'(! ,~/(/ f/copprif. 

t'.1111 t dOIl a IItHll'Î 8C'i1ll1H) !ne 'ntJl'dMl'eşi -o 1'J1illoÎ a El. 
În tf,;lto ee ;;;Ci'lplln! 

t-'a pl'('('izalll !î'JH:,ă un lu('l'U' bine, onorul la 
l,halWI - ,,,i! Zi,(lCll1 IH;i - nu-l pOlate lla .(("e] ,~e 

nu C'1I110nl:;<te 00 ·iI1l,;eaJmlÎî 11'0711, g-allwJl!;'i 11lhal~t,rll; 

<woi ,ee I'Cl!)]'clJint.li n fortil Î'll,siî, a in,;:t ihl1iei de 

"t at - :ee n'o 1lIl1ll1l'tl,.e - şi eH re 'port pe ei ,) lIlJ i
il'nl"ll1H, "ă 'nn\~e Î'lltili ee ·l~~eull1l1ă f'.tt';Ig"1I1 \ăl'ei, 

,;1; '!l\"('(e ,'\ă-l,,,;t.1l1t-e 1'(,m:l'li('JŞ'lp ~i '1]1 Ul"llli'i la J'i'j,,

pillltii ,~ă-i \"f~delll ! - TaI' PPl1t,l'\l (',ciLllţi- l'fi:llii 
n()~t,l'i - l{] rJiim ~](,wnl\llo(lală un·(lJ'ti,,.,nwntlll, eă: 

fji H<Illlillliei - lI1i('ă el",i - l'O"I){\rta 'u ţ:ll';l lor 
'rh,ti'lla ['<ll'e,llrllll<'Î ·i':mf1 ."tragu.l ţ.ă,]'<'j ('~,. 'n 
.~trarlil. ~wpl ('ce "'>J,ti!. ,::i'i-l ya,{lă /1'(':(';1'11·,1 \'<' LinQ,:L 
('! ~ă il :'-lI 111 t~\; In n on n It',rla.r T<>lWS YII('y,,(l1J l 
,._- i"tnrÎ.t ne "Jlll11f' - ,('~1 odată, (':lml TlI'!'e,j i ·i 
1l1'l'in~1 ilră lht,ini .".filltt'. k-<t tintnit pe ,j~fq) 1',.~il'J 

fn~l1J'i ~'.' :;.i T(']lo~p(late azi tI'ă(,~te Înlt.':\ în \"I'C-
1111111 ,dintil'{\ Hr.i ~" •• ro să M şli/', 

AL. XI':C;l"T\.\. 
...... " , ,'sI PC; /Ql2 u # .. ...,q ... tc?:s • 

Pentru Voluntarii Corpului 
din Siberia. ,Ie:.', 

.fl'rlurl ;1/ I'Nlf'i'C di 1'llillll('1/ r().~/i7{)/' l'o7/1/1f'lf'i 
/ill(, f,r!lItilll'f'(l qrncralâ 7f1 j I'IId 1/1 ZIIII( jirimit 
'/r J:,wdii, ÎH/'if ]'r (f('rr(,~liî ('{(!I' 1)(' ld(i. I'oll/II/flrii 
('()i'jl II III i rlj,) ."il,,!'if/ ,~ii ]Jor/ici/)I' CII II/tii I,( "
,:j'lIX I '1 ({(liiilf/I'r, (lI'rii/r7 rlr dj8('II!rlf mIIi ml"f!? ('h,~
"Iilill; .;/;I!illr!O/llr, 1111)'(' ('I(,ri În pl'imll 7inil' ('h(',~ 
sfi 11I1,,'fI (IJn.J1I1II Î 1!(,l'sll/i ('Ol'p, 

Br:1;1.\·, L1 l-t: ~rni lD::!:1, 
ni'. l"oirll Yjf(',''''lI. 

ln;;;t pl'C';<' fd, al ('"mit, N aţ,î n' TIl1 ~ ia. 

. ... ____ .! __ c 

cll\'in 1e g'~rblT1ti ti-am de.<:tC1Înuit dragostea mea 
])(:lltru du,duia IOl1Ha'~ D~;r scrisoarea pe care am 
scris-o c'o 'Îlll;riiit{t caligrafi,<,;'? D<.:sigur c'ai ui
tat-o, Era pjill~l de vorbe luari si Infl~lc;i.rate şi 
Încl'pca aqfel: ,.1 lin ziua dnd tc-aim ytpllt în
t~lia Oar~l .. :' Intr'auev;tr, În ziua aceia o yJ,l-tlscm 
illl:tia oar:1. pe domni~()ara ['Îllita. Şi tu, f;'iri'i în
do;aW, ca bun tnvaraş. mai st:'![1,ln !}e tine si mai 
l11drilznuÎ, ai ]wt:1.rit sit dl1ci S!(risoarca pân~1 la 
cerda":lll În,,:ulll1llat de, r(Juruscă. 

A~af.cl a. illC,':'f)ll '..-fio:'sa m:,?la i\lbire. la care 
mi ~-I/~ parea C;I ll.'I1i\a !"ls[1unde. Şi %ilc JUPc'l zile 

a:};)i. .:~H timp a11 ţinut înflorite IiveziI.e şi a dn
t:lt cn.:ul cel :~lr~llitrtr, am;lnuni, f:lră trll'd~i. !le 
j)'irnb:tm pe din,dl1<C,l c:l~l1tci mjnllTl8te şi aştep
t:!!!! r:\;.:,.rirca uuduci JOl1ita. Acutlla Y:ld bine c'o 
iubni ~i tu, in<;::Y cu durere $i Cl! o~recare )!'>.:!ozie. 
Şi pri\'inle !umjllll<!sC ale fetiţei. pc cfmd llHÎna 
li1[lil$(,!Îa un tralldaîlr, \'l'dl'all foarte hine acesta 
:>i il1t,'~;.C)!,'C~:·H, ~'ţl .(Gare d P[\rt~3l! Cl1flllHi:Fc 111 
abul'itcte deD:llta,ri ale Sir~lUltt1, Cm:inte de obi
..:ciu I1Il sehimbail11, ~i nici nu simteam l1,'~\'oie, 
:\2 plimham prj\·'jJd eli îl1c\~\r;ltl1icie dq;1:irtatJ şi 
l1iÎ!1\llF1ta fiint;t a vislIrilor noastre, -- .J),ln;i ce 
h;(l'l\q·ul l1;!i1ra~l1k, Cl11."0l111 Ial1CU B(lgu.:1n, ne a
ll:i1~a dillCn1!) de ho.t'rek f~rr.:irii. Totdeauna 
:\:ll1k.rill .... <1 mi se ~h;:'c inima în piept dllcl il 
\'(:Je:ll'l (':1 '1!'41 1'(' În u-::!'\, cu 'cil1hll;:lll si caicaua, 
'3 i ·-ml I~n I!;ro,!l-~i (Îe Cltvjlltck. lui batjl)cllrjto~!H~ 

~i fI ra rt·S t. 
(Va urma), '1" Ea mă priVi cam mirat;î. şi din ochii mei, CatC"J ctrdnk în care ttC11111ra illdi~118rC1: 

:. Pvcţul anul exc1"n.plaJ:1l 1 Leu 50 ban? 
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I ~ 

r 

, , -. 

, ~ .. 
~I 



.=.17 TE •• 

Pa~ ? "SOLID ARIT A TEA" Dumfncc,i, 20 Maiu 19l.l, Dur _______________ --....... _____ • ___ ." ______ .... ...-~ ... ,- .. r ...... ~ ........ 

Plecale8 înfâiului batalion de YOluntar/i suferinta ll10ra![l le-a otclit ~<îndul. Au pus aCUlIl r=:" 
ardeleni d'ln Rus,'a spre Moldoya / PAi.Ldiontl, aid

j 
in laşi î1l tinda casei lor in !in<1a :.:,~ 

, •. r C~lllUli tC lI"i1dc vor p!c..:a s~{ se ba,trt alfltur[ .. 
1 de re~ill1cllte!c ,mul1tencşti si ,ITwldovencşti Îm- ::: ... 

Cronica Teatrală. 

Faust 
('II (,11"1 ,,1rlt (lt~ l1nl'['/1 81·"·;(·I'{('.~(,·ll-Jl(,I-~II. Luna Maiu aduse cu sine 'razele de sperante .- J l' (.> " - , A~' , ' potnv.a vraşmaşlIui (Ill munti· rin venitiC'a lor 

\ ,'1'11"r1- scar','t - 18 Mat' - a a\'llt, -Ilt f',lta tllle', În mijlocul voluntarilor cari ardeau de dorul plc~ 'u' '1' ',' ~ ! l'Ia-mallla (lll care sa n,USlcut ltlsuşj ~erul SU. 
s{tli arhip]jn,c, T1e!prezcntatia operei "faust" av,lnu cării în tara d'\:. mult dorit5. l' f1ctesc al llCa!llWlilj îşi primcsn',! bote'zut de sâns:-e. 
în rolul lui MdjrSto ,pe eminenttul nostru artjst ft:hiparca tru~)ei si a ofiterilor se f[tce.a cu o PdllCh)it~l jUl],Lt.amel1lt~ll .all politicei român'eşti C 
Niculescu-Basu şi În rolul M.:îrgaretci pe eXCC- intenlă llimitoanc la ţilJea lunei cra dcia echipat pc'"Cetluit ddiniti'v prin aceasta t.ovărăşie. rltr 
len!la noastr{t primadonă dsoara Aca de Barbu. c()mp1ect Întâiul Batalion de voluntari. La 3 Ia- ~ 

De mult, 'Amdtll n'a avut o reprezentatie nic 1917 acest Bata\jDn îşi lllh rămas bun 'dela Lnml:a Îlltreag-ă,. - prieteni şi duşmani 'are . ~ta 
.Ia înalţimea !Celei de Vincri: P~icat Îns[1 ,că dire\:- Cajtnarazi lor cari erau nevoiti s;i plece mai tar- prilejul S{l va:dă astazi limpooe În intimitatea 
tiunca teatrului ,n'a inteles măcar că, în oca:z:juni zitl zicandu-Ie un du.jos "la rev.edere" pe pttmân- ullci mari bmilii nenorcl.:jte '!Y.:n1rll care \:on' 
de acestea rare treb~e sa vkl cu un balet c()reS~ tul Si~lJ[n.p al Românie; lihere. In ziua plecării au 1 ştiinta unităţii e ~tlprema. dogmă. Aliatii no~tri·. 
punz,Uor Si cu un cor mtlrii. Socotim că. trece de di,sPăru't dininjmj},'(') 10,r m~z,q~iiJlc, slntciumărilc I pot Întel~c acum m<li bine f'.JStLll firesc al alipirii i 

marginile .ori cărei indulgente a aduc'c pe scenă tr{lite IPflnă ad; suHetul lor plin de însufletire era I l(om:îl1iei la tahrtrl: lOr, jar asuPritorii de aeasă -
un balet de 4 (patru) ÎneoP[ltoare la dans, ca să cuprins de un ci,:lir de fericirc, Paf{::t.:ă nu cre- cari au stoflS declaratii şi-au Hcluit scrisori min~ ,Po, 
danseze celebrul vals şi un cor, mai redUlS oa in dCilll ochilor, pareca totul e un vis neaşteptat, cinoase necitIstind tragedia unui popor, pot fi a'l 
operetă, cu VOCi sgâriate, ea să cânte nemuritorut plin de farmec. cum mai IrLlnuriti ca ori când. Sl: vorbeai În presa 1 (>ra 
marş al Qpel1ei. ' Dn:mu.l parcurs dela Kicw :până la Iaşi a fost mondialit În timpull din unnrl de plebiscit ca un 

L<:! spunmn acostea cu atii.t mai mult cu cât pentru, voluntan un drum de triumf, o călătorie mUlel;; de deslegare a revendicărilor ,teritoriale ... (' 
stltltt.:m bine informati că reţeta dircctillI1ii a fost plină de emoţii sufleteşti din cel1ea mai ad.ln<.:i, Ei binc~ iată plebiscj tul Ardealuhlj il aduc în ra· 
destUl de grasă. I zilele a..:C'sh>a de lmc.ur(e vor r;'i,m;}n':,J pe "eCi n~- nita lor aceşti v,o!tmt.arj cari SHIU biruit griia . "lIl 

~;i trecem însă l)este aceste perle ale Aradu- ! şterse În Sllf!.<:tU! YOlllnt;l1-ilor. mortii lor cu gândul învierii celor de aoosă, 
lui, baletul $i corul şi să vorbim de protagonişti. i In capitala Basarabiei, in Chisinău s'au vilr- P.'~ntrll Regatul român vcnirca ardelenilor 

D. Nicu1escu-Ba,su, scrMt0 ritul serei. a meri~ ! sat h~crimi de blll~l1ria pe care o simteau cu totii este Cea dintâiu 'sărb;itoare ,a Unirii politi!ce ClI' tl\1 

tut pe deplin aplauzvlc entuziaste ale sfllîi, In a- 1 voluntarii si hasarabenii. pii.mântul ce se Va ru'o!;;" destlPt sceptrul tiab~'· (1,'11 
clev:lr hlc,lnd o comparatie Între Mefisto al basu-! v ,Sent[r~elltele romanilor ba'~arabel1~ le-a tăi- blln~ilor. Soarta :1' voit ca din ·acest oraş (laş:)· . 
lui D'Arin da acum UI1 an şi jumiltat1c şi al tu- ' Ima'~lt n~aIOnll basaral1e,an Mnrafa Prin frumoa- ::ti lnTr:1tirii dc odfllioară sfi ple.:e si consolidarea dOI 

turor celorlalti, ~{\sim o nouă inter:pretare mai a- S;}-l c1l\'::n~ar~:. . ~ . . ,y •• ;' de mâilH> , :Ipl 
proa·pe de ade\"ar a c"le,1'rtl1tl' ·personaJ· M"fl'st() "AStdZI \ OI ati t, eCllt NIstrul Sl 5.1 şhtt Cd T "\ I 1 l' 1 '. "1','1 , < , .. ;v 1 " ... , '. v ~ ;,.. , llrolarea 1'Oll1<1'1110rarcc'cnl Şi' )UCOVmenl < 

al dlut NîculeSC'H ,nu este un 3JCrobat un scamator aCHim IIU mal suntett pe pitmant, stram, CI sunteti t" 1 R •. ' t' t d 'f t .. "C'<] . , • t 'f t' d . r t' N t· ~ t ţ' suq) S,'C'Jg:u (J!111a11lC l,es e un ac e malll es are 
cum s'e l'ntcrlJret;cv',z;J1 de O!1I'CCI' CI' '111tr!1'I)n"Z"1 I"n el i 111 re TU 1 e al ,oş rl, II ne-a 1 cuno,s\.:u . nc-a. I ." t·.· 1 '1 . A . 1 t ' 

'e ~«"~ • . '"""'. ! ~"' ..," . .'. org:alllca ,<), vie II nI' Slll ef,,:ş1!. ceştl vo tlll an nu 
11C hllg"l celc.lalt,., daruri si p\lteri mistel'1oase ,1.:1 ezut mortI, Ci h,!ne 1101 numai <1:.

111 dormit. d- .' t' t'" I t·t· t·t· . d' . '. 'e' '~'. ',. '..' , d" t> t t· . 1 ,', t:" "t' 1'; SUllt nlŞ e Si!1!;llra 1';1 fat: eli ,C°t1Vcr Il 111 1'V1" l'ao 
Clc.ganta, prestanţa, SIg:Uranta de sine si vOInta !:lcum ne-am I-~ e!) a SI, n01 a \ [a a Ild Iona «, d l d' 'd .') ;·t '. f' ',' ' ;-' , , " , .• _ d .~. , ' .. . dc a"lIm voim S'l 1"m s' noi o parte constienta' ua COl ec, CI m,ll UrlSlrea llCaSC,l pe Cdr~ .lUI 
llemtranta ea duce la 'Starş[t ce ŞI-a prO!)lt's. l' "~, .. ',~!' 1 el O it1'iI}1ll1C în mod 110 r 111 <1 1 s.entimentul colectiv al 
PI:in inteftpretarea sa, d. Niculc.scu ne aduce a- nea~}~lu.l r~m,~ncs.c." " , " . I J)o!)oru:lui t1O'strL! rohjt de UIll!;urj şi nemti. Iat~' 
l1Hlltc de celehrul ~a\jaqi!1 .1)C car.e îns·'i 11l' i I II ecere a, \ o;lstra 11)1111 Bas,H tibia IlU ne-a p.l- d . t· t· f t li' \": 
i,lllili'! d'!rcu car,~ a;c a'sem\Il"ri in 'c;tldur~' V0~'ii I tut lăsa r 0ce. Am at!ergat ·cu totii ~ă vă ved.em, l' 0. c~ţ' \'ldn.a,~.eş! os aş1,. PCv ron t

Ll 
or1"1.

slmt'? Id·Ş 
, ~'. ' ~. . ',' ~' '.""':,~,' • b i"ţ';-I .:- . r. t t td' " llw,tl 1. :1l1u!l-Şl .seama Ca SUn mo)[ Iza l In 1( '1' 

egala 111 t.oate· re)?;\strc1ie In itmbrul Vl'br'lt al el, S,l ,a,lm r."ISilm $1 S,1 nc Untm V-Il ru (1 ea uH ,., " ~;- .. I R' .;-. 1 1 • t Y b' AtU" .,' 
si în calitatea de,' a c'ÎJ;ta ClI mare .usll~int\ si I sufletele, Ca stt, vă aduccţi viata voastră într.eag,':; Zlll~' l:d

l
.
1JU 7m

'tn
1a
l a ~ ec ai ~ . r,lZ 01 1 u~/~- r- !!~ 

l)ril1 iant îl~ registrul d 'e 5l1S şi ~ "1' .al~s în" el:~ a m i·n 110 de ziuuaccns.taa î nfrfrti rii noastre vă R~ net d!)\C;1 t}~pta n~' dlCt aS.I.a7,1 tl~!tl e (t
e
.
ca Iml}.l· il]) 

" . ,', " ," le 'd' t·, P' , II"" nll'ca rc·a:p aa UIY~l a orl\ ce a el1cş 1. 
gallta cu Care Joacă rolul lui Mefisto, (~Lln 111\. semn e amin ll~. nn n!l l1 e mo (o~ e,l1~~ '. . .., . !II,:I 

Scenele Cu dr. faust, IAria vitehtilli de Aur din va ofera ~cest steag tn:2olor:
v 

s:imhoh~! l!mt~t!J . A1a~!1t sfln~clor }ln1hr.e d~ eTol cart, de v~a: "t, 
a~t .. II, s~~ettada din act. IV" ali fost magistral l1~z:.~tr~e!]a:lollale, Pe el era;l ,s,~ !le scn-"~ CUV1~1- ~lln e~,lhn:~c In v<lt.le '. ~~l:i!a\t:.rtl~ t l?I1S11 va·l1re Ş1 (~;)l 
cantatc $1 l-au creat o pO~}\llarltate bine meritată tele. Ilhvr~atc ~au ~oar\e, T.rl1l11tt:1 Cll dragosh:~ c':,r~,n<lll l11ce~at o chp;t -"'l\l;eZe ImpreL1na c t,11 

În Arad unde nu era indi. Icunoscut. cu care .vd dam şl-l duceti cu blnc peste Prm, ~l'~\'lnq muceJ1l~ d~l~ l ~lrda zlulacca~are d ltll 

Dşoara Aca de Barbu, În rolUl Marg-ar'e,tei a n~~~c .M!II~OV, . post~ O!,t,pestc ~uraş Şi ?e~te d,rc-Pta,te, Si de 1,7;ba\y'e ~ ,:t~u de s,trala. 'prettl ŞI 
f0strje deplin la înaHimea fl;trtcncrl1llui Săli. Cnştlrl, flt:tllraţl~! tr.lll~mfat?r p~stc llltŢe?g-a lnbll~ tmde-nl~ lT1~luntI, ?~rn codrl1 Şlt~, trc_~lto:l aştep fel 
Dsoara de Harhueste cunos.cută publicului Ari'i- derc romanea~C,l Şl,Jl.l:p1alltatt-l apOI, in lwmc.lc t{1l~'d sa fi? l:"eaSCa In fruntea oşti/lor blrult-oare a ~tl" 
dan djn turncul fiicutcu Oroz~PlcSCU şi eram ne- 1l0st:ll :pe

v 
ttlrnl1lc.e~;:tll dela; ~lba-Iuha. DU~'.:!~I-1 dOilea MIhaI. irn 

rtibdiHori să o ascujt,lm şi În rolul Margaretei. laf.lhtrumţ:l sau nHlnt1 ,pentru ldcalul Care va Hl- $ el'" tA'. iIIOfII"iIP I'U'.... ... llO 

Dsa ne-a dovedit încă oda,i'ă marile ca li Uiti sn 'eţeştc , 
al'e vocii sale, şcoala înaltă pe care o posedă. " In ziua de. 6 Iuni'c 1917 sos.eşte la Ja$i întâiul O artfanfă poIono-cehoslovacă 

faptul că a eântat rolul În limba germană nu batalion de voluntari· Evenimentele din 6 Itl1;;,~ 
.a ÎlIHpiedecat-o ~ă scoată minuni din ariile Perlc- formează o p.a,gină 'gloriasă în istoria neamului. 
lor si din Ave Maria, A avut o dicţiunc şi ofra- 'Ardeahil are azi pentru întâiaşi dată o ar
l:lret impecabilă deşi limba germană nu are sono- mată natională. In ziua acei,a. ridicându-şi Ardea~ 
ritateaceliei italiene care să .a.jutc în acest SCOp. lut armele întră în Istorie alături de cejcari luptă 

Nuanţarea fină a lmcătilor, trccerea elegantă pentru libertatea şi desrobirea lumii. 
dela forte la piano, dela 11n 'registru la altuJ. o Urale nesfârsite răSlln;l din to.ate inimile ta sosl-
clasează ,pc dşo.ara A'ca de Barbu printre cele H"a trf)!lUlllj în gară- Smlt clipe de o emotie a-
mai mari artiste ale noastre. lLînd\, de un extnz de f-ericire in toat:e l!)artP,e, 

D. KerteszÎn rolul lui "faust" aPUS Imu.Jtă Lacră,ml de bllcurie ~e scurg pe obrajii tuturora. 
căldură În tcântec, şi 'a biruH UŞOr rolul greu al R:lnd pc rând deiSl:ind din vagoane şi se îndreap
tenorului. 1, .• ;1 t~ spre piatadir faţa gării; aci generahll Prezanu 

In scenadeclar.atiei' a fo'st admlr:ahil si ca şeful marelui stat maior îi salutăJ cu unnătoare'le 
ioc şi ca voce şi ne-a mai dat aPoi, împreună CU cuvinte: 
<:.cHa1ti". ~a~ten!eifi un admirabil cu.art.et În act. III frati ardeleni şi hraNi camarazi! 
(m gr<ljdma)., .. Sunt f.ericit că .mi-a fost dat să vă salut când 

Au (contribllit cu jocul dsa1e elel1:ant, diS-' faceti hrimttl pa:; pe ·pământul tărei noa~tre, Acest 
cret. cina Jac?hbfy În rolul pajului. iar d, Ladis- i salut vi-tadue în numele Întregei armate rO
lay În vochi Valentin :a făc\lt ca ansamblul operei Ilmâne O<'lre lU'Ptă de aproape un an in acest război 
să fie cât se /!}oatc 0}TI0g-en. pentru reîntregirea neamului nostru. In curând 

D. şef de orhes'n!. Ca t0td'NH1na, bine. vă veti duce să 11l''Pt?at{ alături I.;U soldatii noştri 
. Diri<!{ent încercat de orhestră şi cU11oscător . şi le veti adăogi o nouă forţă, o fortă puternică, 
adânc al mllziceine-a dat o fmmoasă intcJ1)re- nu atât prin număr cât prin valoar0~ ei morală. 
tare .ac Partitud.ei lui Gf;uwd a$.<l 'că. de multe ori Venind din pr~pria voastră bU1llă:vqe m rân. 

, am preferat să aocult(t1n orhestra în locui ce!Dţ dmile 'armatei române, V'aţi arătat dorinta de a 
depe scenă. vă uni cu acest neam. Mergând ,pe câl11lpu4 de 

T. DUMITRItJ. luptă, veti fa.ce sacrificiul suprem, va veti vărsa .. , .... ' ."C'SE r........ . qtjl) .,t$.M sângele Si'ngurul cu care se face indissohtbjl blo

Festivalul presei. 
- O tomboUi fantastică. - Concurs 

de frumusefe.-

cul unui neam, In mvmele camarazillor voştri vă 
z~.:: Bine ati venit. Si vă arăt crcdin~a că: nu 

târziu veti căICll pe pământul vostru, în Care va 
străhlctuna1't soane ca oc.l din trecut, sOa"re1e Li-
bcrtătiî· I 

Durn'inecă, .1 Iunie, iu ziull sfiilţilm' COII.~la1.1. Intreaga pres.ă română ridică o~allele volun-
l11l ~i Blpna 1'a, a.1'i'(1 loc în Ofa.J}lll nost/''It 1111 llarl!0r sositi. iată ce ,scria jurnalul "Româ:nia:" 
f1!'andios fe.<;f';1Jal organizat d~ Sl:nrliclLilll pl'es~i din Iaşi: "Părăs:in:d ·de bună voe viata lor de pri
romlÎne din Ardefll şi BIlIlOl. ' . zioncri, ascultându-Si fiecare inima lui cu oare 

- Declaratiile dlui Beneş. -
('(II 

PARIS. - "Pe-tit, Parj·;.;,ion"Pll!hliC'ă U~l in 8[[ 
!ter'\<i.ev cu ,(1 Be-l1E1ş,mini5'tt'Uil de ('xtC!'TIe al r a-} 
hOi'il<Na.ciei. Intel'IVicvul a fost !bCQlNlat Ide Id. TI. ' tflJ 
,neş oolaool'.a.tornl11'i Zi'alrllhlÎ i}1ar,jlSjaen, care il in.·' e! 
soţ i!'t{) 'Ptl maJ'IE:'Şaluil Foc.h în P {)lonia lşi C(lho"ll~ f'â
yal(~ia. tu: 

R>elat.iv la vizita ma~alll,lui FO<\h, Hl Ban' 'U'I 
a uf\dar,at., efi Imaro.?ahll "B'(JCh v,a l~lIilia cu ststu ~p 
,majorcehosl~)/va'C ",it-naţia militară a. Cehosl{/v~ ,11 
ciei, , .. 

.,A'\'"01n OOl1'\'l(':11·t:ilC! ::rniTitalră ,mI Fl'31nţa !şi P., I 
kmia - ,a EJpUlS Id. Beneş - ~i a'Ceasta. e cea n13. I 
bU'llă garanţie că !Vom ,şti .asigura ,paooa în F 
ropa cen tra 1 il ~i ~rie:ru~OJIă". ..,., . .. ~{i 

lXl::ţpro t!'daţtllo ,dl-utrlE'lPolon}a \şI 'Cehos1o. 
. ('U 

va,0ia d1 Bcneş a spus: 'i 
_ Amtamtil.noa~tră lCuFolonia e o necesitat 1. I 

e illev.itl1~iilli şi realizarea ei se va proo:uce. ,r 
~ u1luai l,;)htiK~ia:lli cu ,\1(:'derî ingusto 'Pot '; f~ 

IlOOIltra 'aGeSOOl Alltante. '03 

Trei ;:.ute ide ani am trăit :în ~elIrtă cu Vie, .. ~i' 
şi fîn etll'li'l rle t,-.ei ani ne-am rştilllt îm.rţelego. ~('€.~ 
crurnn.c-au f(i'lt 'lltllIllai eri aUl;mlani, au prJUll. m, 
dela noi un împrumu5 ,do jun:~tate mi1Î-a.rld. ~1.ă 
roa'lle. TIl'i('hlle sit tpăraslm ipolltlca ido Pl'OStlgl . cu 
şi să din t.ăJm "ă ~lmŢlăcăm cOTh1\r&ernelQ' bazlÎ n\i~ rl,ÎI 
ne Ipe o poli ti-că reală, .:. iti 

D, Boneş a can:fiirmat (şt.irea ,că !preşod~nM. g~ 
Frant.ei a îm-itat ipe d. lIa.ssaryk, p.r~~{h~t: rn1 
rep11Mic,,"1 -cehoo] ()IVaK'(l, lJa 'O ('Qn:ferallJţă pohtlC3 tI' 
Pall'is, In vbd'er('tl, aee..,tJei (l()T\fNîrnto d. Beneş * 
1)lrea la Par.i~ În viitorul -cel Ima.i olpropiat ar al 
a stahlli în 'amul1l11f100 rrop:ra.mlI1 'viiitei 111\ hl 
dintelui Massa:ryk. a 

O tir-inşii tomholă, orga.nizlIIă dr; wlc6m,itd vorbea. în noptile din Siberia, neÎmpinst de ni~ 
de. (!orrm ne,' din, 8oci('/f/t~'a (l,rijdună. 1'(',zerl'ă, t>,1'fnz. t meni. d~.:ât de 'C'redin.ta lor ?alcăacesli o:'lme~i 
{Irdm.are ,'111l'pnze publICi( lUI. [11 t re ]JU ncfele. rld- pe ,pămanttl1 Mo-ldov.Cl. Ani mtneg:-r de prlbegte 

'mi1wnte va fi şi un crmeur's de frl/llWRe.ţr. i-a~u Înăsvrit, del\}ărtarea le-a ascutit Privirea şi J , 
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Teatrul de vari!, 
- Repertorlui săplă:uării, -

jJ/lllf-il'f'că: ma:tin,en: .. ~Ii\nz\ll :;,arg" .('ll c,~'n
rltl's-ul dlui 1. Banie~; "ear.l :,.,HubloeotCîl1('!nt,ul 
'1.aje$1iitii ·t:-~ale". 

!.u.l/ i.' "Sno I')('(lt(' Il en tul )1 ajcstăt i i ~a 1(:'. 
Mn"ţi: "Heg-illa Nqpţii". 
M rrcUi';: "Pa.;.;t·l'ea Ide a'ur", 
J(li.' .. Bae.('artlJt" ~n {'(jniennml 'rlnoi POOf' Lilli. 

--rin!'!'): .,Dallll'a ('u ('fllmelii') ('U {lonelu'snl clnei 
POol' Lili, 

8âifl f,iilii: J\ftetăl'ie mică". {~otn{1(lip, pi'l11l1i
('l'a; "li " 'HcllIr,'ml dlwi POI()l' I_i]i, 

J)W";/II'r(i: '11latinen "PclI'tufoli1l11"n';\1I"; ~(,;ll':l 
J ',>fptii rit' 111 ipă". 

T,III1:: •. Elflfa:ntlll" (xmwflif' hllfil: \'11 ('011('111" 
I ,~Hl rlli'i Ţ.\,'I)l' I>ili, , 

• 
DI1JtiinE'f'i! în ll1aii\1.r:ll :;:e \'a TOpl'ozont:l b tl'iI-

'n'ul (le- 'y,lI'il ('.('oa 'Illai .fl"l!llI\ual.~ll [lip",! popornlă Illa-
1!>"hi'1i1'il: :.:\I~mZHl ,~arg". 
1 [l1l!!liIlPI·ii. »('oCHil. (-;(j ,,·a IJ·C"pl'f'zent.a pentl'n 9.' 

1 !lOJI [1 oa n1: .,Ru hlnt·{.tcllpntlll \Lti r\~t:1\ i i ~a L," 
: I phl1u Li ţ 1111' 1 \Iii l' '.:"il (' "-li la 111'h il].l i:n ii cl eh ]\1'(1\ II i p. 

(,l'ft 'rle ~:î mhii t li. Opt'rOla ,o \'a l'rlpr['zr,n hl :;,i Ll1'j i 
:-'-["'(1 l'a. 

. 1,,; \';1 ;l]l;Hl' i:ll'iÎi';\ pc '''('PlIa Tca!',rnln! ·ară,lan 
rii"fiil,a,,! ;irtiF-tă ,(lin Cl\lj rIna 1'0,,1' L:1i. ,'al'l~ \':1 

.ÎiU"! 111.,; ,tlidil' s'f'ri în Al'fu!l. 

Apollo. & 

ItAnOXUL VHF\'K. g'p.nfr;I!\;! p::niLlI'i-
o 1;:1' 1h-:l~!:il i"tori'l·u. În filnnin J) ;l'i'1!'. in 21. ::] 

!!~ 2:1\ia,i in Ap"lh In tilIl,PII'I rilr:\;.iultlli (k 7 
8nirli'11 vl'fl('ulal XVI IT 1111111 fhntl'crei ,111ai 1'0' 
!1I;1ntj.·j eroi ('-l'a H:l'l'(}Jl111 Fl'l'nk, eaTO 0d,ltă Î.; 

: "f('re )larif'j Tel'(';t,ia, dî nt p1('.('<\ ('11 :;000 -oa;!lH'llj 
('ontl'" \.!Î F,I'Î:tl'ri'I' ,,:,1. \1 arf'. 11(' .(';ll'i îi \'a ~1l11-
t:nf'iI el insllş, P1Piwii 1'nrllzh0i o;nil 'Şi a f:kllt 
JIlult" ~i 11l:11'j ipp'l'i'id, şi ,fII' lllili fi fn,('\llt,.oariî 
şi în ~"llftf'a lui 1111 ;;";')1" fi ame.~tP":-tt ,h:!9,'j"~i(',1 
ferLlril.lr :;.iint.T·i(~i1 lHlrbaţi1m rivali. A('(';;'tp ~ 1 
~tl' i'e:lll'n', ,"Ill~i \' i i 101"111.-;'11 ('(+ h i IH1\' iîzn t la liuTtea 

: irnp:l.r:l1dH·.i o ,d('.i\:~hr"a't ~I;f' t.l'fkHltm· fii'l'i'i ~:î t'j,c ,i· 
• lWyat, ,şi ::.(' ~ill\l~ildc ca ,să scalpe de 11'1li,;<ine. 

Urania. 

"SOLIDARITATEAW 

Serbarea zilei de 10 ~1ai. 
1.n H1rl('fl'o'1l zi.\e,i de 10 :'Liprpfu<:t li l'a Pol i ţi pj 

a rht lll'miltoarea puh1iea.ti'l1lle: 
-:\oi, P,rd(X'tll1 Poliţiei AnHl. {),l'dOI1WITl ("1 

(~('azia,.;el'bal'ii ziloi (!p 10(2;3) ,~l';l:i <1, {'. I]'(lpa<l" 
,c!nmincC'al nrmihrd, ea tO.1t-c prîh,(tliile ~i ;'tt'ibhili
mClJtele il1ldustriale ,-:ăfie ţinute inehi-.e zi'ua În
tl't'l1g'll, Re execpţ ionează b:ll'biNi ile. 'Illă:0Clă r i i le, 
'ŞI prih'il1i ile {lealimen te, .('am' 1)Ot fi k!(I.'>e,hisc 
până b ora fi ;;i jum. a. ml. 

O!'a';;,nl Ta fi arhor:-llt. ·('Il dll'a~H'le l1a,ţi(,nall:'. 
Cn oeazia l"t'tra,<:;prii ("in tOl'ţ(', -0lVl"O Î'l1w",pe ,la ora 
21 ,,("ara. ,,,e \'01' ilum,ina f01OCoii"1'il'1'!10 t:a~elnl' rlin 
străzile d.ela ('om"lWllliil'(,;1 Pieţii. Oh(-(}r~he Pn'pa. 
Crm"j"torn1ni, EmiJw"-('ll. Brrt!tpl()t. Pi~lta '.\·\Ti\,m 
Tan(,lI, Bulc\'lINl1l1 HN!ina )f:u~ia p:'llli'i la PI'iHl:1· 
TiI'. (lr lWÎ la PnLltnl ('llhml'al. BlIh."y. Carol, Po· 
dul (>tătii. 

Contl'll\TnÎC'l1ţiî :=C'p"tpi ol'(hm:lllte 'Yln·fi pe-
,:hT~iţ.i ('\l1iff',r,1I1 di,~p"zj,til1l]lil{)r h:g-a1e. 

Pl'~ff'.·t : 
(Si<) O. (,'/'I'l!rr. 

in !.l'(,(,t(),r : 
r",,) lJ. J>, _tl!r/rN>;':("l, 

Din Sânfana. 
CII II 1 l!,l1 a f-::Î n b~n n 'a \,[ \11\ t ~:i "el' hpz(' ,"Il Il [-() ... 

:,,<"bit fai-tt ziua {\I'''; ["I'. l"l'i,rn~l'ia, :fl'11'11t,:li::,ii 1'<)

liililii,i, ~,'pa101e j(,aro mI luat parte la ~t'll'\'i('illl 
(liriII ofit'i~lt la hi"('ll'ie:) rom. {'ato,1 !<'ii d ,(,(>1',1,1 
{'Ii ,"tC;I~ piri n,qiunnlp ::,i fl1ll'i . 

1)11],:1 , .. ( n'jt';nl d\"in. direet(>l"\ll~I"I;l1c-i pl'i
ll1;!·l'e a tinnt <) În";l1fle(ltă '""I'],irl' ,lll'''prp în~('i'l' 
,n~!iPt('a zil"; ll!"p'!l'<ll'(' ek,\'('\p ţ!C'l'l1l'an(, ;111 Ik
(l!a-lIU1! 'l'",lzii în li,whi! rlllll~l\~ ,~i ~lq·lll~,Il~. 

COI·I'SI'· 

INFORMA ŢIVNI. 
- j)ollinii ('ori 'tu conlri/lilit nJ, coli?;flţii III"." 

t/'/I 8/1s(il!(,i'l'n ziantl/l,: "Sn/irlfU'ilu!P'l" .~I/ltl ÎI>

ritul; S'l, Îrr 1"lode {'I- wll/lI!!I'l'fl flel/p!'I/Tâ ('(' 81' '''' 

ţiNe 3/'I)·(i. :l,'! )[,,;. (J)'f( (j p, III, În SIr/fi iIIici1 Il 
Primrl/'ir;;. 

.,1,/ III/ ,1 !'f'1/ 

dP81'{lle Il)ulc 
I'C'!' ;:.ir(rJlrlli. 

nr "!('flr ('mlii/,,11I7 ('yrrlllil' !?-I ("1 

dl/'-,liUIIIII.' re!'c,.;lu'll'('. {fi. SIISr;'III'-

- .1n;d0i'ati'ria Ido (>(,(,1 ;1 l'i'l1'J~IIJllllat. tiri '[1<', 

('ol1lC-r.l'iian t,ul Ştl<fa'll ~t'h rdih 'jlj:n Hn L_ H~i lla 
Maria, la 1I 11a mie lei ~lrnelld[l. ,pentru ultr'al!:ill 

(,E~l;)OT BAR1:A'!'1 AI Ţ)O,~\'\f~I;:T P~FT~[ I la ~~dro;a ,cllni 11 :'!Y('nrClr )\it''!l-ae 'P;l.n.;;~~ji. !p~~l'e~c 
('oIllEldlP.!TI 4 ,ade 1'1121. 22şl 23 ,:U'al ].lI l ranla ţ 'du,~(··~(l In ma.gazInllleOlHerna:ntnllll t\!U l'alttlare 
~a\'antllÎ <1ifi'kll~ Îşi 11P~ligă ,wţ.ia, aJ·.eas-t.a Pf>lltru ! otficială. . 
a-} ,(leşt .. 'pti) îl {,wc jaln7. primind\'.11l'tf'111;'!'P:l i11111l 

tfinilr. kl.l·hatul yltz:mrl ,,3. lucJ"nl O "",rÎn,,-. f,wd şi 
e! 'curi ,') unei femei CLt a-celas scop, şi Îi reuşeşte, 

~ ('ân<l ~,tia I".e faee că fnge (:11 {~.nl!'h"zalil1,l. hilrh;l
tul luhmlu-s-ed'upă (lft, ~ăHitoro.'1c ,î:m,pl'eunil, li'!
'â'n,d 1\t~ ('.11rt.r,zan ('11 h;l~;l.inl in gară. O eOllH"irlil' 

1 ,p1p~w:li{]ii am\lZ~llltă de (';<1'('(\ nu rprea llVem 'prild 
n'oe<m. 

.• ,eth VJIt 
_ t 

• • • " ... a-V ...... 
3i Incendiul din strada Gh. Lazar. 

• 
- A~ti'tzi - i(';11 ;)f'llzill11f':l împlini,r<'i ,a :WO 

ani tlela fonirlal'D:l. oriî;şc!wllli Ar-aionl-non - ya 
aT0a k.c i·n 'T1111lnit.a. lot'a;litate (1 frmruoa,<;ă eX'1oziţif' 
!de vite şi Unl'llte llg'ri'C0Ie. ~ti;rea K'Ulll că iCl1 !min i
I;;trn AL C011"t,ant.imoi>eu, va a;;isia la tlt'""arslt.ă ..f(,
stivita,to, \IlO-a f(~t dl\<minţ.itădin :~Ol'gint.() sig-nră. · . 

x Ni se comunică, Că lsub firma .. Azurol" fa
brică pentrl1 dcriyute chimji2e. Sieg-el et Comp din 
Wien XX. ,a 'înfiitlt~t o fabrică fiI. În Arad, str. 
Gelleral Dri'lg:llina (ApPoJ1yj korut) nr. 8. unde 

Eri d'lllpă masa 'Pe la orele 4 'Şi .illmătat.e._:;.;'a Va fabrica SPcci-<'lIitătile sale ca ~,Lid01", '"Azurol" 
i" ~{':('Iarat. UJtl illK.xm:diu 1'11 ~trad'!l Gh, .Laur în si ,.Sirax" pentru între-gul terito-r al României. 

l:il!'tea I.mobilnlui de I&uh nI'. 12,în apl'Opicren. . 
, I'in(mat.-~t'aflllhuir ran'î..a, 

Mulţumită 1'(1p-czll·tUlWi -i'n ~a,l'(\ PliflHŢliprll 11'

'~tilnţati au grăbit, la fata locului, a Iww;lit <3a 
, foeuil l'ă fie k!(~alizllt Î'n (,-â,t.ev.a. imÎ'Hute, Q\'iti\.Dlfll1~ 

".l o adevărată I~Ma""trfflă 00 amenÎ'nta pe k"Cwtarii 
'. ,~in -a'Q&". Btrooă, I 

~i~ Incenctil\ll s'a 'Produs' dlin noglijenta 1l'n~ fe-

i
' mei (le căloa albituri ,În curte, Femoa fikând 'Pan• 
i l.ă a~~ză fiorul de (~ăl('.at fier'hinte, lângă o cutie 
iti cu făinii I~ tfirlllstrău. PlfQba:bil vre-<:> schint.eie 
; rtim flf'rul dD diJ~at sau lCrurdul'a fentlui a in-cen

,1~ diat :făină !da fi.nistrăn. Cutia :cum {,l'1a ~ângă ma-

~
:1 gazi'a ,ch:! lemne, Hacărilece se rildj{>al'ă in cfut.eya, 
: mli'!1iute S€ lăţi\Se !posta întreagă rnagu.zi'a şi 'PIl-
1, l'l"l.ms:;ră e~i,l!J~,iŞi ])0 ,.oop.~r,ilŞnl ~a5'-6i. -~'tllm î:n urea 

>tr>g,da, ed!fWlJ 11:1 sun t wn.strmt(l ~traThS ltlml oe 
~ alhLl, ame11in-ta pericolul .Con. imeemlilll !lă.-llli:trugă 

~ntrf'~ -ormrplexul do edlifidi ,din latmea dreaptă 
a strazii, 

ln 11,rma TElJH>zjeiunii imtel'?enţ,jei 'p'Jmpi-ol'i
lol', illcend.~ul a fost în.ăbuşit i:n.~ă inainte kle a 
~e 'Pl1toa nţi şi 'pe I('(.perişele ed.dîciilot vel~~ne. 

• 
x Un 'JOC de dacti1Ggrafă, care vorbeste' ipcr

ied limh:t r01Tl~llă Şi mazhiară. ca maniDulaJltă, 
- cvpntual cu denumire -- este \ra,cant la Oficiul 
ti[dra!11f~ reg', rom. Arad. 

Tot acolo 'e~tc "ac3nt un loc de om de $eryi~ 
du, cu locuintă ~latun'hi.nrecum si un pos.t de 
cantonier la CJriera din Milova_ ' 

A .... V _ e'11Jr' Au. ,m. 1$7$ 

'" Bursa. "..6~; 
ZUR.ICfi, 19 Ma,!: - Deschiderea. - Berlin 

113, Amsterdam 21i25, 'New-York 555. Londra 
256650, P<lris :n, Milano 27, PraKa 165450. Bud,a~ 
pesta IOSO, Belgrad S7iSO, Varsovi,a '17, Viena 
i82~. 

BUCURE~TI 19 Mai, '- Inchiderea. - Paris 
1345, BC'n]jn 4..3, 1Londra 93L New-York 201. Mi
lano 995. Schweiz ,~-675, Viena '2970, Praga 606. 
Htl(.klpe~ta 4\0, -V:!lute.: Imiu:,:Ji 65. funţi englezi 
9-15, franci franc·e-zi 1355, lire 995. dinari 200, do
k-rl 200, cor.au~triace ~O, cor. ·ungare 390, SO· 
col 618. 

1/7 

Magazia de producfe şi de mărfuri din Arad 
s. p. 1. - (Aradi Termeny OS Aruraktar 

n ,f. Arad) . 
"\I"ti:\'u: ('a""a ':lH~d-1-.:)o. Tdifi(,~ll pentru llIll

gazin;l :3!l!Î2:j:1.:38. 1 ntr:lvilan 2;iR78,ljO. R(.;alita. 
{('li il i n i-ttw, ('Ill'til'i ;)2-1-~2.26. Caut i un] i (j;jOO,--. 

Efed(l 7:3;)(lO,-. A ra!llj.mnennll ma~i'nelor 
18917fi.Ol. Dehi·tori 4~8473.70. Trăsuri cu cai 
24H()fj.14. C<rup,it'almi .depozitat.e în blinci 7114:UI~~ 
Cal<f'3 f('lraUl industrială :20302.87. Mohili,l.f 
24.170,-. Pasitii transjtoriii 31850.- Total 
1376794.19. 

Pa>iiv,a: ('a1)jla1 fU}{':iet'ar 2flOOOO,-. FOTI'rl r1(\ 
'J"('ZPl'\,il 20fJ8·L!Hl. Fonln ne 'fK!nzi line 2;~:~ 1.22. 
Fnn,d1)('.11tm fdevah'. oo'ifire.iilDr ~HIIH;8.68.FolHl 
prnt 1']1 nn"ilh:l.rca HHl!Şj'Ilclor 428-1- Î .06. Fonld .pf'l11-
t.l"1lrlm'ah', {·al. 'fer. inirllll~tlrln le 'jOl1.:~6, Pl--ct'::l1tij 
,rlnh;oa"'(1 201,02, Fmwl 'peTJltl"11 ('lll'<S ,dm',ak, clecH'· 
lor 3;);\00.-. DrlŢll)zit. Kl(l a"'i.frll'l';1]"{\ (i~)OO.-, ('r"
Ili tNi flO'l24.-. 1) iy!,r]{'11(k111f>di1i('atp riR 7 .rlO. Ţ)(>, 
pozit0 14-04-02,(i1, ArlN'P1i GOOOOO,-, Tr:1IJ"'ll(~l't:l1 
'prnfitulllirln pe arml 1!l21 :\4-113.20. 8;11'(1111 Pl'd-

I 
fire-lor 107023.6ft T,.otul 1:,.76794.19, 

.\ ]';]1(1. 1 il :11 T )C"f'1l1Tl'W 1 :122. 
S7.al:lY I\iil'nlv '1111', pr~, (liJ"{'I'--tM, 'Y:ll~l('r 0"\1 LI 
l!lip, rlil'cd<:w. Xagy Tllll'(' Illm, PX"~~llt;'\·. ŢŢ{,hs Vil-
!llO'i 1111). 1(lirr'l·tOl": nr, T;],[!':ln~'i R?twlhl' 1lI1p. rli:' .. 
Yari<1':~Y TJ:l.l,y< 111]) ,rlirr:l't. TT8h" Hpla mp,dil·CPt. 

R,,/lol'h,T ('omill'i1dIIÎ dp slIl'l'rrt'N/hj('I'f': On<l
'r'ată l1'r1\li11ftl'{, g'{IJloC',nlÎiî, An'ln1 Hll'o:ll'P. 'a. l':ln/"Yrta. 
('il ponf"j'lll 1,,·,!:!'il,)!" ,>omE'.l'C'j,l1f' ~i rlll'pii 11['8\'[;lpl'(\;1 
",tat!1t11111i nUll t'j)J1troli1·tm01·';;:111 ilfa'('pl'i1or '\f:1Q';\' 

l zin1l1ni [1" ~)l"("(llldp ';\i de lIl:"irflll'i !:lin '\.1';]1(1.". Il, 

I 
:1., eXflmjnllnr] ri'irţ,ilp ;J,·(>"tlll'n, l)l'f'f'llttn ':li pontll] 
rle în,,'hppre penn1l1 HI:?2 şi 1'31'0]'1\1] prezc>nt:at rlp 

I
,(lil'{,l'tin-tl-C" In;lf(! lr-am a{:],:t! în nnlil1c ,şi (""r'f'Ct.f'. 

T,n I'e Pl'iy!),~t{·lw,.fitlll '(le 14-11;)~d~,q TA'i. 1'1.' 

[lliltlll'i1m la Tll'l]111IlPl'('il, i1il'prţ;'unii ''ii e\1 Int r('-i
i pednl ('('J',nm 'ah-"lllt'1l'lll p,pntrn ,rlirpl'ţilJ,llP :i 
\!lpniTI1W)1 11)(> :111n1 -1" Q'::,,,tl1111e tn:-t'un'. 
.. \. ~\ i"[l(l~ 1:1 12 'f ai 1 ~2~. 

T;l~r:ln:-'i n\1~ztii\' m;p" Pl'f'~. {'mîl. ,ele O,llifll':i

yp.g-h \('r('. Iil1111Zel' .Tiin ,,,,;: mrn, Tl1emll1'l1 ('·<'·m. 
'fIe ~\lnl';l'Yf~2:h" B"lm K(;i!"\'ll~- mp, Immnh"n 
(', .m. (lr s\1l'!',wrg-hiol'p, 

~~,..,. a~t,,-.: A'I,ftJ8 !III" .' 

Rf'(J(/rlil R()mnn.Tlldl'făforin de 0('07 Bra.tf. 
:';0. fi. :21:21-1n22. . 

Publicafiune" de Licitatie. 
S111)"pl·j,<:ul (',,:;mi~ jurl(>{>.5.to!"D;;cîm 'Înt.clC',;;;ul ar~. 

rTr Je,ge LX ,din 1R.81 §-1lI1 102, prin a'Cea~ba pn
h1 iri! '('3 în nrmadi',~>j:;:\1 111,i .Jlll,oC'eiitori('cj d() oeol 
:\1'11(1 NI'. 6074--2-1fl22 in ~auza lui 8ing"()1' şi 
)Ll'l'ti.n. ,(lomiriliat 'i,n A,;,flrl 1'01'1'. prin elI', Gel;l 

.T \1,l! i,:;z n!d:vo{':) t î Il Ar n,d COITI t.1"3. BZDC\' fi tu 1-nî F:' i
;;aYda Brlwkn01' d~)mil(li1iatăin ~o,ml1'n.la Crio;tior 
'p('nI1'\1 2000 lei capital şi a0l".cwriile!!;(l vor vl'n·de 
la lipitn,ţ.!-c pnbli~ă mohik1e 'cu'pflin:"'CI în rproce~:nl 
'\'0I'ha1 eZ&llţ:j(mal .ain 22 DooOlU'V'l'io 1922 NI'. 
(1, 2121-1922,C'ari ",'an estimat. în modul 11r
mătDI' . 

~:~\1l C1l,VTin8 'oda ('zam-a.tnl trÎisnra {te u.n c.al, 
Imohile de ('ase, mă<:llTa de{1!fmala, et·c. i.n 'suma de 
2GOO Lei. 

I nhaza. 'cle<'ii'oulu i jll1d{ieătorÎoÎ ,do 000-1 Ar'a.d 
Jin 18 Noemnic '1922 'M. 6074--2-1922 !pon
t:rn ţinerea liei,t.ati€ti ,sa 'rlmig-e t.ermoo pc ziua ile 
2fl Jfm: lP2i3 In. orele 11) a" m, ,la faţ.a locului în 
COlTIlma Cristior la locuinţ,a 'C',xo(watulni, 'Pontru 
ll'MŢ)P-"i'in'a 1H·pt,cn.zinnf1i d.e 2000 T,eÎ c3:pit.a.l. i,n· 
tN,~~e rlf> ;) % ,dela. 2:? Mart:i(\ 1!l22 şi ~poscle.:o;b" 
verite pâni! azi în :nn I..('.i 50 ,ba.ni, inyit~îmldll-'l(\ 
la alC'E'astă licit.aţie roi .care ... "()~ a c1!mpă.ra. MI 
ohoorvaroa ('5 În îln!ţel~~lll 'llirt.. <le l<>ge },X. dii n 
1AS1 §, 107 şi 19R, mobile1e de,,".crise' <se vor vin
dK"l Qfp>f\'ntu!lni mai U1'oCat .pe 1iln:gă nUil1l'("1'~l.1' gata, 
în PiU: dp li,pi\ă .;;i"nh 1}rotul €',-\.ui,matei. 

Tnt,rudt nw~bildo troy{'nit-c l'nb licitaţii{", a.a 
fo;;t C\llPl'i'llfif' ori a-;;llpl'Hf'll!JHinso şi De oalţii şi 1)0 

n('est,ra ;:i-au În;;:ll>"it ~lirept\111 !de (k"C(mt<)!l tiu'C. :1.

('ea,~tă 1 i,'·i tatie gp Ol'onnă ~i Î:n. fmyor111 :WO?ib.l'[\ 
pe haz.a :)l't. r!(' 11'g'e LX,·din 1RRl ~-ul 120. 

Brn:d, la 1 Mai 1923: 
Gl'rr/.<:îm. Ff'lrk, rl{·l"ţ·a.t esmis na eXOOll-tor. 

Rf'dactor l'cspomwbil; LAURENŢIU LUCA, 

Cenzurat: Dr. NICHlN. 
"-~--~----'~'~------------
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In industria de pielărie PIEI şi TALPĂ '* FRATI"I STEINER • Stabitimentul ptincipal: ARAD, CALEi ' AE 

'-
calităţile cele mai bune şi cu preturile ' BANA TULUI (Asztal S' d t) f' 

1 . . b·l .ţ' l' os an or - u ea 'Pa :: ,e e mal convema I e găsI ta:: ,:. Nr. 2-3. Filiale: Aradul-nou şi Sântana. _____________________________________________________________________________________ .___________ Pe 

~~~ Nr. G. 25/1-1923. Pa 
, LUI Dvi S' Persoanele, cari la spectacolul de 

~ • faust, reprezentat în seara de 18 
Mai în Teatrul de vară din acest oraş, au 
avnt cumpilrate lojile cari urmează, ~'r. 1, 
3 'Iii cl,t'eapta, precum şi 1 şti st(înţ/a 
sunt rugate a comunica dela cine au cum
părat lojHe (dela librăria BZoch, la casa 
teat'l'uf,uf. sau in seara ."peoralului la tt
atrl",l de tHH'ă) precum şi preţUl plătit. -
Răspunsul pe o cartă postală sImteti rugaţi 
a-I trimite la hotel E;entral, camera No, 14. 
N. r..LJ.lĂ/iB:-JC [!, organizat. spectacolelor. 

Invitare. 
AORONOMUL INSTiTUT DE ASIGU

RARE S, A, işi Va ţinea 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisului Judecătoriei de Ocol 
Arad No. de mai sus. mobilt'le şi alte obiecte 
cuptinse în tavorul Băncei E.:omerciale Un
gare din Budapesta filiala Arad, pentru suma 
de Lei 5770 capital, interese 6 % dela 4 feb· 
ruarie 1921, spese stabilite până în present 
In suma de Lti 840, se vor vinde la licitaţie 
publică in Arad, Piaţa Cttăţei ve::hi în ziua 
de 22 Maiu 1923 d. m, la orele 2. 

Aceaastă licitatie se va ţine şi în fflVO
rul lui Sz~kely Nicolae, Menczer Adolf şi 
Alexandru Goldschmidt. 

Arad, la 4 Maiu 1923. 
(Jltf3Q)'ffhe Cilt}ndiga, 

t'xec. jud. rege se. 

-< antreprenor. Execută ... 
totfelul de clădiri noi, 
transformări şi repa-
raţuri. :: Pregăte şte 

. TE 

-
planuri şi devize 

Ira~ St~. E. G~i~~tBirt~~1I7nou) I ~:': 
.. R tE EE S~; 

B I ăn U fi si O ri ce hai ne il::: 
~ ltlll 

România :: judecătoria de O~ol Hălmagiu. exouse stricăciunii moliilor şi 

I A
ri C I Y d ~ ă costume (din lână) le primeşte .' uunara Bn8r8 a Of Inar No. Preş, XUj6-46-1923. \ :; peLtru inglijire pe vară .. . ~, 

t j.(. 

la /; .IuMe1fJ2.1 7a ora il ....... in casa Publicati u ne pe ntru licitaţie roi nuandă. Firma ANIO.N J O~N OVI TS b I ă n ar p" 

propne (A~ad" Strada ~Ioşcţl Nr ... 15) la care., Irad, Bul. Regma Maria 9. (casa NeumaR]~ . j'ot 

cu ODoare InVită pe tOţI actlOnam sai. f f8c publicare pe licitaţie minuendă in. ' nil 
scris p~nt.ru asjg~rarea lurnizăr:i. lemnelor de • ., .~. . . . ,.,. (,~l! 

Ordinea de zi: foc de pnma Calitate - fn canl1tate de 53 m:\ : ....... ....." ......... E:~ .......... ~ ... @~,. ~l\'; 

.1. Deschiderea adun~rii general~. jarn(}ăed:l~rel POc~~~v~i~ge\~T21,92~a~tăO~~1 ~~ : S. AI Forestiera din lomas f '~J~ 
2, E:.onducerea procesului verbal al adu- N\~rtie 1924 pentru localurile oficiale a jude- I d . i .-

nării generală şi alegerea verHicatorilor. cătoriei de ocol din Hălmaglu. Ira , Bul. Regele ferdmand No. (22) 4. 'H'7I ) 

3 .Examinar~~ socotelilor î.inale, ale I. an CondiţiunHe se pot vedea la judecătoria i ('ea mai mRl'e illtrrllrlndt'1'0 fOl'es- f (·i 
. d.e ge~t1Une, s~3bJllrea bJlant~.l~ll actIv precum de aco) }n ?arele oficioase în. camfIa, No. 5. tie.l'ă ~_in R?nJ,an!n, at:H lcn~,n(>. (·se.nte l'ăl 

ŞI dl!Clderea a)upra surplusu,Ul. LIcItaţia va avea 10'" la ]udecătona oco- tH.1i, C,lt ~l C;;(>lItc moi. ll'lo;,;tlalc ,1W 
4 Desa~rc'lnar"a d'lreCţ'U"'e'l ŞI' a o 'I'u I 1 • H l' ~ N' 5 1 O i t;U ahnrl lU (lnlnsl·}'cr('stn\n, ~atu· ~ d, • . - ... ,. 1 L.I C ns~ 1 - 1 U.Ul ~ mcgm - camera o. - a 3. ma;'e-}'eresir(lu ~i HOlllorod-Colllllm. ~{!\ 

luI de censon cu pnvue la anul de gestIUne Ml1iu 1923 ora 10 a. m. . E I t v
• d ~d' ~. t t ""' l· .lli{· 

1922. ~ HV1" ; xp Da an e pa IBrI m oa e regmm e t ·tiC'( 

5. Modificarea §§.'or 1,39,42 şi -!5 al sta-I a,maglU, la 15 Mam 1923. ! :: Transilvanfei. :: :1"11' 

1utelor. i (88) .Vr. Pop, .... w·,:r.-&~fJ>~ .... ~.,~~ .... 
. ~,Alegerea unui membru pe 2 ani in! şef jud --. __ . ' , {le 

dlfecUune. .. ~f l ,. ~~~~~~~~~bw~Mţl." ;:I~ 
. ~ /. Al~~€lreda alor 7 ,memblll pe ca,e 3 ~~GW~ ____ i#iAIiI JiPl!ii 1iJP'"~ .. 

aDI 10 eonSl IU e censon. ,-

Industria Textnă Arădana 
; uni 

~. StabHirea onorarului consiliului de'cer
sOli pe 1922. 

9. Propuneti. 
In adunarea generală numai arei acţio

nari vor avea drept de vot, cari au depus 
cu 8 zile inainte de adunarea generală ac
ţiunile lor la casa societăţii sau la f:asa de. 
păstrare judetană Arad. 

Arad, la 20 Aprilie 1923. 

DirecUunea. 

E.:aile ferată Române :: Olr, VI. Rtg. Arad. 

No. 6428 -1923. Servo T. 

Publicatiune. ' , 
Se aduce ]a cunoştintă generală că în 

ziua 8 Iunie 1923 la ora 12 se va ţine lttitn
ţie la Direcţiunea Regionale E:.. f. R. Arad, 
pentru aprovi~o'J't,a)'~a l/olm-Helor de joc. 

In cantitate de: 300,()(X} ms. 
Pentru orice informatiuni a-se adresa în 

toate zilele de lucru iIltre orele 12-13 la Qir. 
Regionale €. f. R. Arad (Serviciul de trac
ţiune parter camera 7.) unele se pot lua des-
lusirile necesare. • 

Arad, ]a 14 Mai 1923. 

l)iredof Regional: 
OctrH·~a.u Pop. 

.. .. Societate anonimă S. 1 • 

matură de bumbac 
leselorie de bumbac 
Albitluă :: Yopliiltilrie • 

.. .. 

Adresa telegralica: TEXTlLl\RIlD .. 
Telefon 758. :: lelefon 758. 

In casa nou edificată din Strada E.: '1~ 
Ghiba Birta Nr. 40_ (nou) se inch~riază o ..• ~:~: 

. loculntă modernă'~~~: . 
cu 4 camer~ Ş1 dependinte. - Re]aţii n,,: 

tot acolo. .-

~~ •• ~ ••• ~ ••••••••• R ••••••• ~ •••••••• ~ 1 ____ 1 ... -_1I.I.B_R:!~___ · I 
.. ZS : I gEZEZ &1&U 1i6LS4JijW A.. ' • dat 

Vinuri vec~h-i-$-i-no-i ~ rndustria:.ep~I:~ din Irad ~ 11,~ 
producţie proprie a lui ILElUINRU 
GOlDSCHMIDT viticultor, precum şi 
cognac, rachie de comină şi de 
dlOjde din vinarselie propne se 
vinJe en ~ros şi în detail: Strada 
EMINESCU NI). 4/41. ::: 

CAROL SZUCHY, conduc. prăvălieÎ. 

V ărăria din Va ta de jos 
livrează var pentrn revânzare şi 
clădit, numai în cantităţi mari. Va· 
rul e alb, ars eu lemne. Proprietar: 

1 WILHELM B. KLEIN 

• • ,st : Irad, Bul. Regele ferdinand 1. Hr. 22; :. )rji · -• Fabricate !Ioi Articole Ml\stre: {TIei· _ ten 
• uri n~getaie, ulei uri minerale, turie : ah~ 
: de uleiu, petrol, lnstt'U (flrnis), • ~ 
• tovote, unsoare de trăsuri\, benzlu : I 
5 Specialitatea' noastră: - ULEIU PENTRU :j;: 
• . PODELE K"tt t • ... I)il~ : :. • - I pen ru geamuri. ..: j:ep i Telegram. • •• • Telt101l 135 : te; 

:::::~:::~~~~~~~~t1j 
i~ll 

Cetiţi şi răspândiţi "SOLIDARITATEA'''I~:;: 

•• YY •• Y •• ~V.TVVY"~ 1 exploator de pădure, e Arad. :: Talefon 3·22. 
~ -'; ... 

'1'" -:~"1''''. ~L;4!It, ... - ... ~ .. ~~·~'~-.~.4W&#a;:;:;s;zq.srtIIII"''':'il ... IdIIIIl'r.s:QiiJ&JL-~:!"~(A4CP.X .... :a,.4,~c ::ZS::.EQ1m-. m_ ~ . = ±Z1 ,. ile 

11JŢQlPRI"!!1[:RE! UIGllOH INDUST~IAŞI DE Ava.d, Sf,v .. ED1irleSCu 4. (Dea.k F ... u.) vinde in pr>eţill.:.n:~ile ce1
8 l\e 

il' th ItWL A 111. I I I . D.'1a.i aV'antag:il.oase mobiliar modern pentru prânzăior şi dormitoare. ~omandel~:.:.: 
:: MOBILE şi LUCRU DE LEMN :: .:: le efeptueşte P1'l'o:tn.ti ,i cu pFe~u.l?'i con:ve:niabile. 

Ttvografia. "CON CORDIA" Ara."'-
. - ----..,,-~~""-- ~~ ~ ~~ 

_ \ It ~. " .}t. " ~. '!', (. /1* ~ • • • .. 
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