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I uCetatea Universitară" 
Din iniţi"tl\';t tllllli llHlre Iilutltl'Op ft'<ln

~,·z, sllsţillUl(1 fil'P~te dL' acel mediu I'rll>i
'nie, pl' carp popo,rullatin din Apus îl oferit 
tuturol' idl'ilor de conccpţi(' largă, .'il' nI 

l
idi('" in ('\lnind Jn crnlrul <cultural al In-

_ 
iJii ÎIIlre0'i, I? P',I,ris" o (,-US;l, Ill~ni~li sit ad:\
IlIst\.'il.'W<l, t Illl'.I'll dm toate partile glolm
ui. Şi ve malurile SPtlci blonde În nll':lI1d 
l' \'il îlltllta 111(11)(11'[1 :;;i S('lllp;lţă, ('l'a din 
ll'il 1 ,-1 :::i uila dillll'C SI'lprell1el,c 1l1,lllifc'sb-

: iuni d" solidl1!'itat (\ ('pcinwnt('[\zit la nl,,\
il ()11l('lIin',1. i;'i ('inwutpaz;1 prill C'l'C',ICP SIl

'I"!III UJlH'll(>SC an" lllai curat, ~i nwi pliu 
Il' ide!lllfi: prin cultură. 

(; :\ndiw]u-nc la ac ecasU'i isbândă fru
l",;h;'i il p!"()g'l'csl!lni general. ('are ţint.eşte 

lnfr;l+-irp 1<l!'''';; si ()'('IlI'I'OaS;I. llll litlterll 
\. h'" 1 h 

,;;'1 lI\! liP (''-.:Jll'im;tlll \11\ fc-l dn ,H!tllil';\ţil' 
f'nt-.m [lceia {'.ari renlizl'az{l Îtlll"O 1111111' 

1':';1 \lI d p 111 ('~w h inil, 1111'!'l1 ri p r('a fl'lllllO ;lS '~". 
'lP:.:flll prin (',l)'p Fr;lllta ţine sh ;lta~f'7:r" 
"I,ltllrii s,llp tilwrei\ll dill tn;lI'(' tărill'. d:î 
l\l\',l(Iil. <1(',-0 \'oillUl Sllprrl\lU, df>-<l, ujml!!C' 
IlrilliniJlle](' Sf'llzihiln alp t,illN0i:ii la () II!

'\itt i J'(~ n'pn0l'n l il, 
, ,-

nnr dintr'\ln aH. pund. de ved(!!'c îuc] 
.;tc- billl' .::-:U IH' oJlI'in] la ;1 ('('sl, pas al ]11)-

,'rulul (':11'(': nr ('st(, fr;lt{l. ~h 1H.' npriul 
: \:1111)1(' lll'nl'nl ,1 f(î(\r o micri ';ls('rn1111,I\'1' 

:1\ 1'(' f('!ld ('.unl pnpnl'lll ;lcpsln şîÎe sr, 
'. illHrtr ~l'lia tÎllP!'I'iullli, (lful(ln-i to,dp pn
:'l!)i!ltMilt,' dl' f'\11j i\,;\t'C :;ii <lsigu r:mdl1-i pe 
';Jr'Pllll :':\:i~H'nta, O ,f:1('(' (1C(';lSt"" ciI' signi'. 
'iii;Hk;1 ('str cOlP;illS(' ('il <lil! impasul În 

';!I'P s(' .Q(L"i<':;;(P Oll1p nil'f'il, lîllm"l o gl'lh'

'.iţie (le .... iit ();I', hilH' Îl17J's\ I'ah\. şi hngntll În 

----------_.~------- ...... - ------..--..----

Ţi-aduci aminte, Teofile .. 
Ti-:lldut<>i aJllIjnte, Tc(',fi1e, i](l zjna llz':('('a 'dill 

"pinria \Il<til.!'-tdl, kl'o 0U1I'C ţ,i-am mai 'VOl'hit Cl1 

hhtâ? Au trf'<'l1t idl(~,l1itlllmK'i ami şi an:,j, Era o ;d 
I:f lnel'u If'i de l>0t,tii, Ihmm T]'Ia~)ldlJfil') 'profe-

I"
'~',l\ll W''',,-t';'ll. 1Hl 'Fwhi'f'i(I, ţ'U d(:,()(.:{',hitil ~',ăliclnril ('(''\';) 

1
\.'1'1'0 ,,,t rii.mo',;,i 'li l(le~pre "t,ÎIlll11i i td,e mu\ril'c''. 
':'lJ1iî. (',are, la ora trei, ;)!Ill!imh)i f~a lllŞlt~zhn rld.l

i ':"i eiil\l,ţi, o hla'riim la. tn-l~) if',op.l'e zlh'olul deh 
• 'iret, 

'-, Atllill{'i, -in ziua ,:weca n<mitat.ă, s'au înt:1mqllat 

! 

l'ai mnJt(> hWl'uri. 
" Tnt:li, ,,'a Îintinllq)lllt. pen.t.rn prima ()Hl1'll in 
;'4a !lloastl'ă. f'f1 băgăm (10 &eINnă d l\:\l Î'n:flmit 

':l,ezilo. Eral~ albi pomii dco parte ~i de alta :\ 
. ::~m~~l ~ ni: :,l'flU a<':'l)crite de o ~p~l,nn,ă :deargi :.'; 

:~:ulllllle, foiI u.mlllaml pe ~upt l'tl<'>-71111 (n 1l1l11h. a 
I;lnd~, 111:i'n (·(t:'e se ;filtra f.{l::I'{>le, {'r~i,m :,~rîilJl-t-

, It pană lT1 al<ln,urul €ouflot1.1hH d(' o ::-11llţL1C ~ dl'. 
JI'băt()a're. i;l'o mÎî'C'lloZlndi fi nil. ('ăld ut:'j pal>;l; 1 

i!l{'e, "i ;l~ti\zi "o 1re7.(-iŞte i·n mine, Kl\1pă .}cni ::'1 
'li, {,«,1;ltfl,cn \'izi·nnea .aOONt din eopilwde ln{",'ată 

,"ttt'-O <llbii 1ini>ltc, CăF.l1'te1e :curate,.,.Î varuit.c ;Pl'D~
,~'i\t în .primfl\'ară 13tiekau tai~li~, Idin, g'(>t:vnllll';: 
,Ul'BaIL Sll1;nlrat,ir(' ~i ferieÎ te fără nlmeJ~ J. {I'JI 

'.1(' eii.nta îutr'llll3, !<r.nol', În nneul (·el urtat;. de1n 
"-':,n~ln An'h,mnaia: ('l'a hal~llic şi zoll'uie: parr'~l 

-"o pnl'um('is", ~i-,,;i IÎ,mpline-;) o rlat01'ie, t.:,'o plil
q'e ·np.;;pusa,· Totul el'lt p!l'()a;q,ătşi eUl'at ,;11Ţ't 

.' , 

ARAD, Sâmbătă 19 Mai 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 
zt 

(liitUŞt jilţ" pll,llp p)"i dt'1I111u1 sJlI'C'lllain

tl\]'(I. 

r" f' nni pOri tp t'1'i 11 it il fii i1('l'~t lucru ,1 t,'tt 
de c,lpita11H'lltl'll \'iil,}l'ld j)ostru. Dovada 
() g;lsill\ În fc'hd În ('(11'(' sllnt ~ld(lp0Stiţi 
,,;t!ulen.ţ.i i 11'-, ,;,t 1"[ prin 6inninul'i lşi 'prin felnl 

1'1I1ll Slln t ];]'''aţi :-;(l-~i Inptl' sillglll'i, intr'o 
lupiă l1cignto.np dl~ ('l)tnsia::Hll: exisu'lIţt 
llJ.H'i lllil''('l'(! "ieti de -I11111jnHI annlţ11Dujl'e, 

d,ll' ÎII ('l>1 1l1;li 111\11'0 ,!!l',](l plin;1 de griji :?i 

de răspundel'!. 
Pl'i\"il1l1 iIŞt'ZiÎllI[utl nI ::;11\1('1']) al "e!'t fl1ii 

(' ni \'l'l'si t'al'l'" :11 !('rt il tii snf!pt III 11 i. ;( 1 C;l rţ i i 
şi <II culturii, \"(Hll simţi poate şi noi ('('\':1. 

din eer(l.('C' poate să ne fac;1 YfP'Ul! . re'
prnş ~i S;' 11(\ dpa illdemn de il g'(J:,;i ;\('i, (1-

<':1"11'\ 1,1 11(1i. id4'i 1;1 f(,1 ~i rp,tliz:li'i de a('('(';!Ş 
fnllllusl'!.l' nul]'('. O, r.) 

Serbarea eroilor. 
ClI toat:l mâretia llwg-ramnlui stabilit ue 

prc:'cdura lOcala, ziua serb;1rc i efoilor din aOt'st 
an, ,c.an ,;.:, fG-st aleaS~1 si pentru îngrn!)ar~a S o i
dat u 1 tl ilIe elin os c ti t. Aradului nu i-a iost 
han\zit;l a o privi În 10;tt:l .i1J:trctia (<:i. 

Fc'stivi!:l!ea şi-a Urrn:lt prog:ramul normal 
PJ!1a la url'it' 10 şi jU!l1 .. dild o p:oae torcntial,; 
s'a I.h:UCHltuit aSll'pra oraşului, tocmai în 11l0111e'1l~ 
tu! ~:'\rd Cf.l< î-n Cl!rS de ex,;;.;u(je pro~esjul~ea cor
tegjull!i s.prc morrn'!ltcle ',:\,oi!0r î!H!;repati în C~
tite. \.:.r~rpul atl!f)rit~\:'il(]r Împreună cu -preotii 
s'au ad,:IP()~tit În Catedrala Ora~lIllli. i:1r "CI)li!': 
şi ·('-!:lc patru rc)?;imcntc si-au gă~it rclw(ul pc 
sub RTl1g-Hri şi pe I,ill~~\ ziduri. Câlld IJloa,ea ~·.i 
mai potolit. eJe\'ii scoa1e1or s'a u în d rC'Pt.:l t spre 
c'l.minll1", jar rcgimcntelc :::,Pre ;.;a::i;trlliik res
~'i':·;c'ive. ' 

.La 01'(',10 12 - m::o.mentul aICI;; pentru îll~rC
parca Soldatului r:·eCl1110scut În P.ar..:ul Carol din 
R\!curc,~ti - deşi se d;,clusc ordin a se întrerllpe 

Ş'al doilea în ziu.a ,H'l':{~a mi.II111Hltil li a:nil"r 
de dC~IIl\dt. -S"ll ÎntinnU1lnt, tot lwntrn :intitia oad, 
RH l):igăm .de 6eami\ ('ii ccrul ('el lI!IllEld i'oe l'o.~ifl'jîn
gc În oeb.i,i dl1~hH.li I{)llj'ţa,en flol,ile arginllii ~,i 
('11 lllllllÎl1<i in.firnit.ă, 

F,r-am amâ'll!t1oi la tun hot,ar al în,ţdpg{'rii. Şi 
(~'O dorinţa. rrom'toC \'agă şi ('Il ~fială Zin!lhidm 
<.'iih'o imagiQl('a a:~:cea ~-jeviR ~i ,f1(\ h a", n! , [',u(' :1: 
pliJ'ea dl<)dată '.·lJ'pÎ,hl.l'iei noa",trc la:rwwgIlH.':l 1l!l:1l 

tiîl'illl ~,nflo]'it. i\e ('1l1J.1fft;t0am 1I11aido,I11ndtl'l1 .un
(Inia Ionita, ,din vremea ('â:n:d, numaI dc-:osdl1oa
..-.ă zi.kam că::'\uţ.eîn plllool'îlQ {lrmnu1n\işi lIl' 
f' , '\ 
Î'IwBl'C;lllll, şi n,}i şi ea, put.erea pnnl1l1 Oi' lX'ntru 
stilpîmirea H!cc"tor 't\r('('ăt~),1l'{\('ltl,dil'i, n.ar ~k()
(latli' t{Jlt i{'(' 711-:<(',,0 a'l~rovierc şi .pa'iGlenic q)ard. ~e 
PJ.:'Uf11Tllrlnse în Îlntnnerec: a:millltirca iintl"t) clipă 
ciizl1'':fI {'a î.mbrild'il1lintea :-;;a rlpel ni pO\'(\'itil<tl'. ~i 
lH'€lllleuh:i ('U alti ochi -şi (','0 "~illltire TI'mă, me ni. 
tam ('a 1a o "t l'€'i nă; iar {'îlml mc zâ,m bim ii'tori,-\~, 
ne nl)l'ir~m înfj.)}'n;ţi '';Ii înifrÎco",;,at i , ca 1U1 fa1~1 11(>-

Cl:.1W"{'l1 tnlu~, - • 
l)U(hlia ltmita ni "e arată (lţ'l'i (',;1 o (', .. pilă n 

(f6 
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:ir-:ll]atia pe str<:zi Hin]) de c!(}otl<l minute - cea 
mai !!larC ,pJ.rt,e a jJ>:\J)u].aţiei h)Calc nu a înţeles 
lI1<1rdia .tilornent,;!ui, iar unii oamenii lipSiti COlti
j!]ect'lille!1 I C d·~, bunul simt, all ~a.sit ca şi din (l

..:~·-:~ta d~;)':i solemn;! s':l aiba un motiv de distrac
(k-! Pentru astfel de oam-en,i noi nu putem nutri 
de..:,ît \;ompMimirc. REP .. 
...... 'sa , .. , 4N.., s"rW .e ... . . 

• $ 

Se va putea tine adunarea electivă 
a baroului ayocaţial? 

n 

Se ştie apozitia l}C ca'fC au manifestat-o a
\,(lI.:a\ji din tinuturile allpÎt-c iimpotriva unOr m:l
suri pOmite deLt cl.:·ntru, şi cari tintcau o unifi
care dep:i!l~i a barourilor din Întreaga tar~l si () 
asimila-re n'Xir)f(}C~l şi perfecta a avocatilor din 
uji.~riteJe rL'!!:illni ,31e Statului, 

Il! dcuSo<!'!)[ corpuraţiulli/e proft.'.s;onalc ale J

\'ocatilor din Ardeal aU 0l}US ,prutcsl<lri În faţa 
~\.:c.!cr aVG...:ati cari doreau s;\. treac:L din Vechiul 
!~Cg-clt .pc teritoriu.l Ardealului, 

Jnnm!tc locuri, î,n urma acestor rezistente 
~::lCl ll!"Uc!llS \'iolcnte cincniri, cari au fest r<!zol
\'ite de c,\{re guvern j'lItr'uill fll:il foarte orL~itpl 
,lc",i di~;-:\1l.:!hil: a~~ia (' numirea 'pc I,în),~) fje)tc 
-::;rc harou a unui Cl:.H1isar Reg-al Cl! tlcl)linc PI1-

t'-'ri tic a d}-Plille ",i de J"exerCitaColltrnlu! aSll

Pr1 harourilor, 
II' on:)u;i TlO;;tru a Îo"'t tmm: t pcn(m (\,ccst 

p,:st d, d·r. Silviu J\i1l;!dOY;1ll, preşedintele Trihll
n:Ji!llli Arad, C8rC a îndrumat cu nmlt ta;,:t şi 
Î ~Itr'ull spi ri t de Ct"l1-:il iatiu nc, adi \'ita ll'a b:1 rOU
lui 3\'nc:lti;-J] astfel, C~I gra(i,0 str~l(Jllit1tcl(lr sale, 
s> )putnt evit.J lllLe1e:onf.Jictc cari ar ·fi putut 
.JlrndllC.e> narc-cari '1"cr t urhari. ' 

Cu V()t~lrea ~i intrarea În \,j~()arc 'a Ic~il de 
org:anizarc .? b;Houri1or din tOat;l t.Jra. COllf]:c~ 
tt:le 'par a fjrczol\'itc mr?i ]}csibilitatc de djs-
cuti.: ;;i dccolltr~1Versc. ~ 

In urma ~it\latki ..::rC:ltc pril1 nOL1a lcg-e. ba
r!ltit :>: prr;.;:edat deci la reînoirea comitetului d;c 
conclnccrc ,al ciÎrui mandat D,1Oiră şi în con se-
2intii. " annntat întrunirea ,:;a pe .ziua de 27 Mai 
d!lJ urmează s:\ ~e efectl1;as.că alegerea decanu
lui si cn.mitew!lli, 

,--_ .. _--- - ~~-~_. __ ... ~_._._~,-

~l {'U :orhii p1E'z·at,i. Ca,sa '\01.'!':4ni boo1' ~i :H't'~tei 
{'n('~mn(', lin zina '11C("l'.a Imi'!lnnată, ni",,'(\ ,păru em 
40tnl {leosebitii, ş.i p,\,{lfilnl I(mi.ţei ;;-.e zn.gl'iÎ\'E.'k 

I alb 'pc Îilll,Vlctitura de r{luru8-Căec În.cumma {'('r
i (lacul de modă voohe. 

I . Fără îndoia1ă ,că IOl,tit,a nu yri;'ea h,Nnea in 
! 7.~ua f\.('c('a ('\1 ~hl, ~a ~i:i 1l1~tN, 'ŞI, ~eşl,l\J.'«.mltll. 

(',UI tarea {'UCnlnl ŞI aSŢlll'U 111 l,rCflzma ,]]\'cz1101', :le 

{'unos.('n foul'te bj'n-e, De ll{'et'a lI1e o.p'l'i . eu glilsu
~orul -eiargi1nfiu: 

.. Thr în'Cotl'o, mă rog, vă (lu('eii dl1imne,p,o<1-
"tră {, 

Eu >;tin ("am '~illltit. în obraji nănla 
111,;, Tu ai 'l'iî"pnll}.'H~n o(1I['€,<,llT€ g'l'eu tate 

va i~rfl: 
Ş] şo-

"Am e-..-;.it. th·la t;i-coală 'il ne clut-x"m la Siret", 
1'::1 În('("Pll "ii rn&l, tll'îitîmd n.Îl;'te ~linti'';'nJ'i :"110-

ţili, alhi şi a';I'\lţiţj. De'lda,tă o simtii 'HUli "le ~1 
ma~ iJ1te1igonta .. k,pflt 'Doi, Tremurânrl11-şi ('aput 
f.in, {'ll păr l';1,"tanlU, pri\'il1du-nc po f'<111i :'\prâ'1-
('('1H', CU I'n ţillă ~'ănlt.atc, se apl('of'a 1)E'>'tc 1)oNlll-

eHl'\11 ('c.rd:lcului ,a,in "'l!rus,:<'l. îl1tnllf>cailă '-;.i ne 
Î.ntrebă ('u grozav intere-.s; 

.. ~3i";\lltqi ;(5hiar a~n a,p grăhiţi r' 
De ,d:ll<l a~ta riÎ,,'pu:llpi ('u, (,'U înrlGiali1: 

~.,Sll, i](''ll1ni~nară Ionită, .. " 

'll('Ş\jQltnhii şi a îl!lt,\.lll'plării"dc~i. ,dtvpă i\'~>dtÎl~ 
noal"tl'B cl1no:;tiI11(.i. 'Jl.,}Î () :;;tin'D1 ~lrept f,llă a. 1\11 

('1].['011\1 laJlit'lt Bogxl11'11, om groi'- ~i y('.;:.('1, (',UD lI·li" 

pl{'a do 'l'â.s şi (le yoje bună ('~"a n1H\,stT~. (:nnd 
î.l1l'(Ypf'a ":1 ]lon·qp'l~di lJaŢl:';l~nl('t'1~ 33h· .l1lta.lll~ 
1l1i-il'i din ti'lloret~~, ,C\H'O;1'na A:-lP llZ}ll , soţIa lUi 

;'ut'onu LnH'u, fii.t:ea -d,ul'eeţ i f(linte hlllTw, 1 nern .le 
oare mii în'f'1'crtintH5elll !'-ing'l1l' 111 .. ('M(':..-;l. ori in,1-
,illltc ,le zina H('(',l,;ta, ,-, şi 81':l <) fiil1'tii~ pe, (,-ill': 

.~; ".-\;-<1:1 il ,'-;-i(f. În :lll\l11tll'P:l nH';l._.:.:n~"'.:..("::..lt:.:.:l:.:.,...:.:t;.:.;tţ.:·\.:..:it:.:.a ________________ -------
t c_ ----

"f alb:l>'trn. - PVej.ul u.n.ui exc:rn.plap 1 Leu. 50 bani. 
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-
Din sursă ({fida~ă ins;l 'detinem informatia 

c{l g-m'crJlu l IlU va aellmile tinerea acestei Întru
niri il1tn~2~H ca s'a ntCU! prin înCllnjurare,a. comi
sarului gU\'ernUllli, a C;tTui mandat n'a fost re.
VOl:at şi ~ared.cci urmează să eXIl',rcitcz.e şi pe 
mai depadeatribllţiunilc sale discretioa1ale fată 
de barou, Cercurile competente sunt în aştepta
rea il':tructiunilor dcta Bucureşti, şi astfel Întru
nirca baroului anuntată pe ziua de 27 M.:li este 
foarte problematkă. RP. 

• n$t ." ....... 
Inchiderea universităfii din Cluj 

- Evacuarea căminelor. 
In urma, turlmră,rilol' din (',p în el' mtll 

de~r cari s'au produ9 În vl'eH1("adin Ul'

mă la Cluj, autoriHiţile au ' ltlllt intinsi' 
măslll'i spre a pune 'caput. (lc('st8i sihwtii. 
Asrf{>] rnh-rrsibt,ea s'a 'Îlwhis 1<11' ŢW 

ziua de 16 Mai, diminurilc student.cşti au 
fost C'\'tl('l1'lt{. iar s(uclentii t-rinlişi la \'a t l':1. 

Xumc"l'oşi stlllk'nti dilll',L'C' [1c('ştia .. şi 
cari hlcu('scÎn ,i m10ţul Il ost 1'11, ,ni S()s i t, l,e 
ziua de eri în ArrLd. Ei \'orbesc cu nemul
tumire' fnţi\. dr măsurii!' ce li luat gIIW'I'· 

11111 şi eriiidl <lu tnri(i\ţi l o şi·olan'. (~at'i 1111 

SUllt în sittl<ltln do-a. ŢJlltwrapiit mi:-;;cării 
1'n altf0l dreM pritr'o flliiSlll'J, (',11'0 p,l!-.rn
heştr int,rreselr c.nltUl'illr şi jiCIW~(0 şi pr 
acrjn dintre sr\Hlrnţi C,ll'L <lU sl<11,În H'?;I"nă 
Jwi'al i i lIdn-sr mişcării, 
.... sa· .... 

Victimele muştei columbace. 
TIin p<1rte,l dll1i 11l'i,mllw(li,' ~ .. ('toril\al· jwrlc

t('an primim: 

Confurm tahlO"1l1ni R(,sit. laSnhpl'e-fcetlll'a .in. 
IclClţnlni Al'l1if1. au murit nmni"lk;R]x·lc ftlllillllalo c1ln 
('iHlZa mlli;'tei columb:wcşi alUu:me; 

11\ phi'a Şl'bi.~ în 23 comuno, la. 10 pr()lprie
tari, ::\0 blH'ă,ţ.i \'ite eOl'llllte, 1(1 bll('i"iţi oi~i ,ear]'e, 
6 porei, nu .cal. 

T n T!h~a nit1rrnag-ill~ Î'n 8 OC~l\lmt{l 1a 16 pr<l
,prif.'LnÎ 17 bndi.ti -vi,te ICOl"l1ute, Ull <'al, 7 o.i şi 
ca,pl'f? 3 porci, 

Tn pla:::a Tilrll{Wa: îlll Nmll1na ,Niîf(la • .:;. la 3 pru' 
1[wietal'i 1 hllc. yite ,eorUlnte, Idouă oi ,}i CiI/[H'e. 

Areste m\l!şte au 'a'pă.l'11t. 1a 26 Aprilie a. (', 
('·azuri mortale de animale 'pîmă la :3 \f,ai IS'.i!l 

:i'ntîLlHlILJt, Ile :prezent n11 Imai oste !j)P)'j{'ol, :în"l1 
mii"llrik elo ('(~lllbat(',ro f'Ie cxeoentă 'pflllă la 111 TII-
11 i(1 :1. r. 

,.,,'ţ .1JJ.as? - - n . , l#J 

Festivalul presei la Arad. 
8<'rbăriT€ prosei org1:l'l1lizate rtc :SiTha:l'C'atnl }H'{l

se,i 'T(~n(in(l (lin A}'oealşi Ihmtt 'V()ra'vca loc la 
AraJ(L IhlJl11Î'nf:ICă în 3 Itm ie zi na I!'\filllţ.j lor Con
Rt,amtill şi Elena ,euntn progrrumbogat I~i "nruriat. 

Festivalul a(',esta va ;fi O adevărată lTIrun.ifes
tat.ie ;(',n1twl'ală, iar serbarea in .parc, )î'n ~perial 
iulIU bob, ft'ztl!'vă SIIll'prÎz.o ofIxÎll'llJOiT1cli'n1al'e Ţl:nbheu
hli flirt Arad şiîmrprejur'im:i. Tânărul 'şÎrupre· 
~iatnl W"o,tll·U istoriograf ~tcfmn~rrteş Jll)ombrn 
C(J]'e",p. (11 Acaj!lemiei l~mnîttl-e f\'a t.ine o cm1fe
riin,ţă d€t<l!)re ."Rolul Româ.nllat· ară.dani, la gralliţn 
româneo8ră". Tşi v(")r mai .. feri OOIlCur,<;ul: Ra1fl
lÎ<m1l1 L Ni(,(}],(,·i'rllrlf'la Opm-a românii din Chlj, 
Corul T_ ipovan {'te. 

("'111 i.tptll1n:e ,d(la.mne <{li 1\&ooj('tatca :wlîkliu'nă, 
pI'Înt.r'o stărn:jllţil, 'rare Îln1l'f'r(' nrjt>e lrunn·ă, pl'e· 
găt.pşte o t,OImholă lll'ia'Ş(' care va uimi 'Pll1blicuL 

Da.că timp1ll va fi fa\'orahil &ol,h~'îrilE' se 1\'01' 

tine în sah Palatului Cultural .,;,i ÎII1 Ţlll.J"(ml Ol'U
~·l1hl,i. iar Idll'f'ă timpul va fi 'l.lOfruvol'abil - rîln 
~aJa JIlMe a h~)t.elnJtbi Cl'u-eea Albă. 

Iarăşi drapelele. 
Zina dlO .Tor TIC-fi. aHuR !din 110uÎlna'lnt{'oa ocl1i

lor, ·pil'i\'eli,~tcll. (]ral)(',Ie-lol'-petece Isau ~]lăIăI',ittl de 
ploi şi u(.'lingl'ijire. Nu 'vrem ,:'Oă :wuzilrmpe ni
melli doat'cst, lucru, ci ::ă rugăm diin nou aut\)
l'ităti]e in dl'c,pt 'Ră ('c[tt!llc8ă aq)lic.{' () ol'1dOlna11 tă 
f'UllOf'C'ută de {~M'tl an umi ti (,oullc1"e.ianţi 11 n 1,',,1' 

să ţ,ie "eamă. 
Culmea 1-1'01H,ie1 ef;te, -eă tocmai mal'ii am?;!'o· 

:<j'şti, de tcxtilc, au ('de mai aHioi şi intnlcrabile 
,dral,clc. N n vrem să bănnitTll n,imi,c, I('i Immai C011-
Istiltiiim. Şi illl){)j -e iarăş "pu~in rplăcut l)1C'lltrn noi 
~ii :y{)rl~m trirolol'n:1 :naţLonal l1itat, zi,le {lc--al'â.n
dul În hătaia ploilor şi il. prarfn1ui, [)fllCă fllltOl'i.

tătlle 1111 {~l~lIOS<' a:;emcnea cazuri ne vom lua ŞI 
a(\C'a~tă ·"an,<'ină do a leai(llli(~ la cunoştinţă IIX'a
coaMă cale nomil1al (>,fit. vom 'putea mai mnlt.e ŞI 
mai ,diferite eazlll'-i, 

Re apJ'O'pie 10 ~r:lli, YC'llil'caA. S. l'rÎn<'ipC'lc 
(1ar<11 şi poate a ~r. A. J{.('gellli, 'Şi Ine (,1l11'1('ll111-

l'iim la illlpl'f\~lia {'{'oi VOl" faee .faim{)wselC'rhalpplll 
{'(\ "P YOI' flll'hol'a în A ra(t T. n. 

~ , v. b'V1 

l 
Propaganda culturală şi politică a yoluntarilor haz l 

; rea 
~- din Darnila.! 

, I , 
{ -:", A... pnn 
. [~(ml pc Care l-a starntt mamtie.stul volunta- l lor 

nlor româl}i din Darnita a fost dintr,e celemail sIc 
'IHtternice· Ziarele rusesti 1C(}!TIentau în COloan~ bre 
illtr~gi <lcel Manifest. C()t~lcntariile e-r~u tOate liţin 
elogIoase la adresa vOluntanlor preamannd spi· . dra 
ritull; de 'ertfă .al 'aieet"t<.rlfii a,i ArdOclMw1II,i. Inflltă. reaeI 
tOare, pline de Îtncredcire, Îql viitor eraucomen- Înec 
t.uiile ]}J1crei 'române. Dăm :aici o parte. din co. 
mClltarli'e f,kute de d. Octavian Goga în ziarul. ami 
,.!~(}lmlni.:1," din Iaşi ta d~' ta de 14 Mai 1920. 

V ,pm 
... '. a veni vrcmea, ',lnd Va trebui să Vor- ren 

him mai mult dlc :eei o sută trcizeci '<lc mii de 
români din Anleal şi BUl\:ovinu, prizonieri de den 
r[!Zl}Ojll în I~u'sia, I"ă'slcti pc toată Îllltinderea va. , de 
strl dintre Prut şi Vladivostok. Atllnci se va pu' . 
tea jUdOC,:li Cit deplină îJlţcleg-Cf1~' soartc,a acestor o a' 
oameni, se va ar;tta Zbu..:Îuilnul p,lr{isirii lor. ma- ~nc;:;. 
rea greşaHl politică a izoJ[trÎÎ în care an fost lă- -1 ' 
sati $,1 trăial,'că ,al{itur i ele neamuri ostile nou{l de; zile 
!)c teritoril1l lll'mtesc Şi austriac. Atul1ci ne vom· nrq-
111treba lIi

,mHi ·I:Lt totii, clim ali putut fi uitati ace· 
Maialul şcoalelor secundare. şti ,..:ei[Lteni de m;line a I~oll1ftniei, drora llll li·s'a rat 

Me\"cl1ri dim'ncata la ora 8 şi 30 minut,c, irimis nici un semn măca,· al vremurilor &chim- fost 
h:ltc il~l' Urma 'dec!iaratici 110a:-;tre d'c l·~izh(}ill? Ne 

şl:oale!c SCClllldare de baieţi şi ţl~te al1 .pnrnit 
\'cun Întreha ClIlll nU s'a ~(i1)J"eciat dură cU:\'Îint;l ,'('.'11 Întru'lIn frumos curtcght, sa sit["b:itoreascit illaia- - . 
aici utilita 1ea ~l1Pcrinadî de ol'din militar si \)0· ziu', \!;I anual. în i{){ldurca Ciala, "1' 1 h ' , 1 
Il It.: :lI:O:l nrani or, pe care si-mI solicitat-~ za- ,.lll'l In frunte 'cu muzica {(cg. 1 Dolj şi conduşi ' 

de pr()fesorii şi nlrofesoa rele rcs'pcctj\'c au p:l r- darnic 111 zeci de mii de s~ri-,ori ftirii răspuns 1<1 ',1'1,-'I'! 
toate • .f()rl!'!ili~ cOlllipetcntc", Cl1m zic Ci ],]1 limba-

i;lll~" Bllk::\'. nr~tg'~tlina, T~(:g-ilJa Maria, ~:tr, f,.nillc- ju! lor cinstit şi pro1ocol:q-?". r','.'])' 
SGIl, Ca1\'in şi au ajulls la ora 10 În pădure. 

PiiniI atunci însii, dencamc1at ă sJ. le arrlt;\!11, n:.lS P:l11(t la ora 2 şi ,')0:\ fost Odilll1 ,i ~i l11a~a." t ,. I • . 
H1;!ţ' lir·,SlrC], crC( ill\ej, carC c:tEiuzeşte si le 1\1·: !llpl La Ora 2 şi ,10 a ÎneC0Hut p,rog-ral11ul cnmpliS din . 
l11iilc:nii. Sill,g-urtttJLl.:aprin toatc· pustiur,ile :-;ibc-: \",'] corllri. jn.:uri, excrcitii de ordine, fll~i'i, etc. cxc-

cutJ te fna rt!'.) bine dcdifcritel.c. ,)coa le qrc s'au ri:i. lV~ an ifcSllll pc ca re îl PII hlicilllll a zi în zj<1T111 t:!l 
"Ro111:înia", ,din :care lln excmplar cu i~c{lli!urHe hj"l 

produs, La ora 5 nrO<;?;f:'lllltl a fost sfttrsit. "1 )-0 -'f .?-) d d ' 
Oni.!"l11~LC [l -,,,, . ori ,eri ŞI .. :'lCsol .1ti Clcg:lti ai 'r' II1ccp:Înd cu orele 6 e,levii împrcull{l cu ]1U- \" I ]()r .se pi'lstrC:;'I;1 1:1 redacţie, c~J,'~ cc) mai impnr- 1,,'1111 

I11crnşi ,n:irin(i cari nu H'!1it sii. pctrcacJ. o zi în 
miJlocul narurii si al cr~]1iilor ali înccpllt să sc î11- hot d:1'C'1l1l1Cnt j}p!i(c, Prin cI vorbcste f..rdca lu1 : 'ida 

;hLvilrat. zecile de mii de soldati carlccr să se ~:Il 
dl·C'~,)t.('·z{' Slrfe '2~l';l CI' 11l11Humirea în suflet a ' , . • ll'l'trC'.a~...:ii pcntru pt\1'nftntlll lor. ' . " .. i,,·a urlei zil,c frumos 'pdrc211tc, , 

v Oric? :'I])rccicre" (lriee Înfrul1l1setare ~stc \'11\;- '.·',l·l! Al1irnati~ a fost destul d,e mare şi ,]1'are ca '. 
pc fetele UHora, ~,(~ mai citea Încti rcgretulcă prCa tH~. Cuvintelc sunt limpczi, lapidarc şi lămllre,~ 
repede s'a ,coborît soarele spre asfintit. adcvaruL Ca ol)ortunir;1le politiCiI ele ali fOi'r 

pri!ej:tc de un '(urent lansat il! Oj)I'I1'\[\ IHlh!id."" De :lcnrel Cll or~ani7..at()rii mnialului trebuie 
să liil1,dillll bUll;\voinţa Oilor, nrimiirici de a pune din r?llsia de chtre SOCialistii din Petronwd, cari 
la diSiPozit;a alo\" llicslc 20no ele elevi apa necc- ;1,1 DlIS În cirGl1l:di~ cit re\"cndieilrile ele teritoriu 
sară8CfrrJft ll d g-ratuit Si imij\oace1e dc transport.· ale natiu11ilor hellig-erflntesă fiie. rezolvîte prin 1 ] 

votul pkbi,cifar al acestor Popoare menite ~,i al 
RfPID, 1 t-~ '~l d tiC' t ' .' [, e, 

• 
__ ................. __ ---. .............. ____ '....... 10 arasca e c e soar el Or.llvan [ljPT! 7,0n1CrJ' • ...... ~.. ....... .. o........... e 44''' Jb'li lor at'de1eni publicat În toate ziarelo mari din, ,fi ('1 

Serbarea erdilor' in provincie .. ' ~l1sia a f?s,t {) IPreti~asă COl1trihut~c Ipet1trU l~mll' :',~i~ 
firea voC]'ndor noştn. Dar tot a1at de nreţJ0<1se i' 

O F.-P11ban'o î'nfiltfitooT'(I I:T(> ;>.11'f1(>t, :n. :f(ist "Zina sunt aceste a.cccntc d,a energie d,îp;~i $ci pentril : .. 'ln 
l~l"(}ilor" o;erhată in Şi1'lUll, ll'Twle ~'a rirli('at '1111 asupritorii de ac:as;;'. cari auorczut o cHp~t d ~.)[\ 
Illwnurnent,g,"l'a)}i(lio:-: înt.t'u a;ml'nt.il'cit {'olm' lEI pot Îl1scla străinătatea cu lln m,8ll ikst Slmllls pr;nt; 
croi f''(Jl1,,.;:'iteni, căzuţi (Inrl17:ho,i. teroare Înainte CI! 2 l,mi, unui mănllllO'hhl de re .. '!Il 

PI'O('(\'linllCa e ,dff'IChi,,,,ă ,de ,c01'f'.eta"i,i '('.(Fh{)}'tei negati si "'lahi de Înger În frl111te cu s,purcaiu! că· ton 
Ynltlll'. cal"i au rlloi,cat <"el HlIai ialn,ic 'llliH1Ulmcnt !llgăr trad;\tcr, V. Mal1g-ra. '1ll 

"a î,n !judet, prin Jll),ltTWa lo.r rp1"O'prio, - 'IIHtm f[- O Eimurire definitivă şi hotărîtoare însă se ; 
>minti,],{"i\; el'oilor. - Ajung-f~nlCljn fata; TlloHn - desface şi Dcnlm tar.2 românea~di din aceastâ \l{) 

ment:nlui, 1)1}'ootul local N. iCoidrean, coana'lltdaJllitl.11 p,agÎllă de ~1)Ovedal1ie. S'o cetcască toti ai l1o~td 
d v d' ~,rD e()hOlrtei "Vultur" inmort-alizea7Jă ruminttilrea e1'oi- si upa ce VOr vedea distnll~il~ndu-se o Icg-cn a 

v fI ~ ~'n lor, îlldem?lând 1)(> toti la cultul mor-filo!", l,a care vino;vată, sa-!)i elee seama de realitatea su e,c.a· 
~căq Ardealului, Pe care să-I ~!)recieze în conse- :la; 

a dat p6m ex.ompl11 cohorta "Vultur", fii V1n- v :'(>n cinta. 
gari lor din \CYilllllUîl Şilc.lău, ('arii rpr'jn falpte ,,'an Ju.dccâtld acea,Sită mărturLsire nepătnmdem ... 
învrednicit ,de-a -purta ca einl::t,e tnnmel{~ !(k (,Pl'- cu totii de s:Nltîmcnlul hinefă,eător al unei a,'Pro-
.cet-alŞÎ 'prieri frăţeşti ŞI se vOr găs[probabil multi dintr~ 

Url1l1JaJţi, - zico pl'OOt.nl - {'",xBmplnl M',e~t()r noi C'arÎ isi vn'r zice: - Nu era oare un lucru ma' 
9 copilmşi, i('a.ri pr,incrodint,ă, ,şi m11'fll'ă au ziidit hun de fă,out cu a.oe·şt:i o sută de mii de ardeleni,' 
oova. Ce !\r.oţi pntea 'Voi, (~ei Imari diild!i ,,1(\ ,,·,ti (\ccât să-i lăs(~m fării nici o întrebare si f{lra Ilid " 
avea -credil1lţ,ă 'Şi ,dragoste d() ta,ră; i;'i Bl1'llt(lti rl;t- Ull răI<;Jj}llIlS, ClI' oohH ÎI1,droP1:aiti Sl'rc <;arpali. :'ln 
tmi 1<":11 arorusta, 'l11mnol'licialCt'lofa, {'ari qHin j('l('t- unde că1ăton:'.1i În fiecare scară mflotul lor ehi-. :es: 
fi rea "ieţet v'au oa>t moşten l're a<"ca.",tă Tară, eu nuit? f; ~ 
multe oogăţ,ii. , Asa, V~! zi51e mulţi Si"se vor găsi şi de cei cari .. ,". a 

lTnmează .cer,eetaşi Cu iJXff\zliile: 10 ~fai 11'115 \lor şI! S,l raspundă". .ltl 
,de Go}n, ,declalmată loe Iosif Miron, "Cătră ~Ia;r- Voluntarii români piirăsind din timp m timtt ';Si 

t:iri" cl-oebmată de IORiiCddrean. "Tr-ci l)o,<'1aune lagărul Darnita 'l)Cnm-U a vizita oraşUl Kiew a~ 'iS, 

şi toti trei" do G, CoşlHncrleelalmată ,de To~if {'o- avut l1oro:u1 cliC, a se Întâlni pe străzile KieWI~U! 'le 
,dt~all1 ... La mormâlIltnl eroilor" ooolrumatădeDi. I:Ll fraUde u'CCilaş sân12:e, cu universitari romanl 1a 
rmitri(l Cddrean. ba~arahel1l. Crescuti inSipirit rusesc, Jirpsitî dei"ol 

Solemnitat-ea ~e in.ehide ~ll; "I'n "->("Ici :pmnc· cu~tllra lwticm71]f1 rătkeall resletiti În haosu,j care 10 
lllirpa lor", iar 'j>O!p6l'1ul cu oehi.l Î11IŢla,ieng:cnaţidCl StJJpâl'!'~a RllSiadllpă revolutic. Erau ltV$i~ de:~te 
lacrimi, po:rno.ş.te 'mi\mgîLiat, v ăzâTIld' 0IdOllil'el e, ro· orkc initi,1,tjvă, La sfaturile voluntarilor studen: hl 
rpj1alŞÎi lor Jădrud în aşa mnd de!nm "Cultnl tU'1 în medicină Vir5!:H Bog-os îi COllvoc<1. pe toti· 
F:l' ... ilfjf", Cor'esponde.ntul,. românii bai~arabcni la o întrull'ire în care ~'arj}us !rf. ________________________ .;.-. ________ ~ ____ .,.. ... -_"1~"" --r ................... .,- ... _. __ .-_- ~. _~_ ~,+ ____ .,_"~_.~ __ -_ ... _...._ ~ 

Industria de Piele din Hateg 
- ~ 

produce piei e::le oale, capre şi viţel in toa.te culorile pen!!:,!! 'ry 

moblle galanterii, gh~tc, pa.puci şi surtuci de plel~ TrIat ~ ,R 
parte piei blanc carn"la.i:şi .. in np.gpu şi colorat, ca.l, supcrioa!! 

~ bl 



SHnbiLl<t. lt1 Mai 1973. 

: b;tbCle traJil(ce ale unei ,umlucrări pcntrn ajullgt.:-
rca scopului. 

, ,La 24 Martie 1917 se înfiintcnă la Kiew 
• prrma societate basaraheană: "Cercul studente
i lor si studentilor rcmâni din Basarabia si de pe~ 
stc Nistru", Contactul intl\msiv c.are s'a făcut în

'tre voluntari şi basarabeni i-a desteptat pe cci 
• j,in urină la <,on"ti ilnta natinnwlă, le-,a. inlsriirat 
'draR'ostea fată de' limba, cultura româneJsd, i-a 
readus iar'J, la sânul pn{)onl'!ui românesc pe care 
îIlCC!;lU~cr~i s[l-l pftrfLsească. 

Voluntarii din Darnita ,le-au pregătit prona
rrll~1 politic stu,dentilnr haiSarabc,ni. Ideile a;;estui 
program le-au desfăsurat ei În turneul lor ,prin 
centrele mai Imari un,de se aflau basrabeni. 

Toate manif,')$(atiile mganiz.:lte elc aceşti stu
denti aveau la hazii prog;ra,muJ IPolitic elaborat 
de voi u·n tari. 

r~eintor,;;îndll-se În Basarahia, ei au început 
() R'ctjyita;e febrilă pentru izbânda cauzei 1'0111,1-
nc;::.ti. 

Int{t!llirca arddcnjlor cu basarahe,nii I)e strâ
zilc KkWLlhtÎ all a\'llt o imjJortanUi 'cxtr1Ordj
netl-ă pentru viata rnm:ÎncaSdl dill B:1Sarabia. 

SillnalliLtorji ideilor şi scntirncntctnr adc,·ă~ 
rat rOiTl1:tnCşij ,printre ulliversit.arii basarah':'ni au 
fost vo!tmtarii ardcleni· 

Inimile acestor lumin{ltori ,?i propa:::atori :li 

1

2(\I1:;;tiil1tCi l1ationajc s'au umplut de Imeurie în 
ziua Pa:;ti\or 1917 <Cu (~:azi,'l primirii unui mClllllll
,'hin de flori trimis de basarabeni şi Îllsotit de Ul"-

!
niClt08 n: le r:l11 duri: 

"florile pe cari le aveti in fata v()~i"tră, Il!! 

I
r,prczin:a al tccv.'J' dcc:î t suf! etclc noastrc inimi le 
hasaraheni.lor, cari ali înflorit azi ,pentru a d\l~,r 

!lllpta Ccntra vântlllu'! ce bate de veacuri, Azi ele 

II·tl spun, Ul voi sUllteti aceia cari ati întins hr:l
t:11 pt::stc Prut si C~rlnt,sur()rei voastre Basara
hia ar:!nllld1t-ne '2~i1e:1 'illftnhlirci. Voi sunteti :l.2~'ia 
c:rj ati s:îdit ÎII sufletele l1oa,"lre S[Lln,Înla idea
lului 11:ltinllql. Pe va: vă asig-ur;(m d. e1 va fi 
'1da t~ ca SlHj(\1 re1 IlltlllCii noastre Slll~:: hi !"uin W· 
~:lJdt'l'ti şi stu,l1ent<:: ha~ar~lhet1e dill Kiew -- R'l-

"ia v'l! llfC:1ZU. Cll ocazi1 sfintelor S'.\rhători a P1-
,~il()T' sa tr~lÎti Întru multi :In;!! 

(z) 14 ADrilie 1917. 

Dela Palatul Cultural. t>f 
.Toi. Zjlla 'Emilor, la frra 5d. a, a :Wllt 10(' 

la Pabt111 Cllltlu'ul o i'Drha,l'p ('tdtlllrlllă ~lală rle 
~le,-rle eln~ei VI-a it ~ir('ulni ifk fde în ('ill~tf'a 
mrm(}l'i,ei eroilor. Srr'hi1ll'('<l f',' a in'('(,Pll t :p 1'['11 <) 

'('lld.lltaT'C'a fr,nrte fl'nmoasă a 'r1'nei Pl'OIf."El. 1111-
, :oi tr iu, (ll111ă C'are au 11 r1l1at. ,d(l'nă hueăti l,a 'pin Il o 

1'lne ex<xmtate .de {j -.oara Ileana }~ail\(I(l1;;.i, 'rloll il 
:, [ilwz;~i :ilrelmmat.e (10 ,ri l'a P!'tl'lT'ţin, Ifl.miî hl1diti la 

l,ia'll eji'gant exeeut,ate de dra ~rng',da Lanlde~, 
;t\'l\liî t.a blouri vh':m t.e o in vin ta ·fomei l()ll'~n'(\e(' ~i 
romane şi un amtic şi "'Iillnholi~ :dnf1l!" {>I'0je, en 
:;umllr imlp.tf\.;;j()iu:mt d,in l)J'O,!'('J'lllJ11 afof;t rlf1<'Lnnn.
t;a po(>.zioi ,$(1 f\('.()ală lllDrtii" (le :Mir('('it Hădnle.:.('u 
dt; rlra Iris Bal'lHlru. 

i, SE'irha.rfla ifl'a terminat I'n o rÎBsă Y('f'.elă hine 
·'rogăt.ităş.i hine jueatil ;le (,lllmo j"mtreaga ('bi'3 VI. 

~laY('lm rlN'ât el1\·imt,o .(le b11llr1ă ipontm tilner.ile 
-::1astaTe \"'0 un C'ontribuit cu toată rihna Ipent,m 

:i'nşita sc.rbilrii. RI'.pid. 

il""",- • .,.... lUA ce ... "'.' 
T eafrul orăşenesc. 

~ .. 

:i - Repertoriul săplămânii. -
, SĂMBATĂ: "C)rite:rlll M.aielstătii Sale". 1. 
:i DUMINECÂ: matineu.: "MâllWt sang", cu 
ti :mcuJ"sul dlul Iuliu Barics; seara: "Ofi~l'rul Ma
. :esţttii S'l~e". 
• LUNI: matjmeu: .,Baiadera"; seara: "Ofiterul 

:11' ~aie..:;"Eătii_~ale", . . 
'. Sall1bata .seara Se va reprezenta prCID1cra 
:1ten~<;antci şi Fmm(XI'Sei opcrc1e: "Omorul Ma

It ';stittii Sale" d'e Eug-on Gârdo(lYi si Andrei I(om
.~ \s. AJl~"amblul de o[}cretă al compani,c,i mug-hiare 
1: ilce mari tm;:parativc pentru asi asigur,a; o dt 
l~~ai d~in;l rCl!~ită. . In. rolul titular.: d .. Bela 
'e 'yrnpa, InroJunle prmclpale felillelllnc dna M, 
le~r)rv,ith si Br~:~ike Ba1051:h. ·c,are Împreună cu d. 

:'tefan Rhn-âsz se va produce cu fCTwmenaIe 
lt:,;:tnsuri m()dcrn.e. 
'1' 
lS O~1'ereta dlor Oardonvi si Komlos ~r va rc-
. 'r,,:zcnta Încă Silmb::H~i, Dl:lmitll'Că si Luni • 
ti Luni. a doua zi de RllsaJii, se v.a rcprc 7,enta, 
::: '1\ tna'jneu rell'sjta npcretă a lui Emeric K6.]m{tn: 
;. .Raiadt)ra". ' 
! In rohll titular d11a M. Horvâth, i.:lr .în ccle

'!,lte roluri principale B61a TeHllpa, Boskc Balogh 
'1 El1~cn Sehestyen. 

li 

"sounARTTATF-At9 

1 NFORMA ŢIVNI. 
~ Vzita M. Sale l~egclLli Ferdinand la Var

şovia a fost stabilita j}:.;n1ru ziua de 2U Iunie. In 
Polnllia -~~ dllpft cum S'C anll!lt{L -- sc:. fac mari 
preparativc pentru Primirea Reg,e!ui României . 
C;11'f!'foria ~î vizita M. Sale I~egcllli fcrdinand În 
Polollia va dura () s~IPU~rnân[l, 

• 
-- "Monitorul Oticial" pub\idt I}roiectul de 

lege r.clativ la rCRularea datoriilor În str~lin;itate, 
sjlyroicdui de \eRe relativ la Î,ncadran':a directi~ 
unei generale a TeatrulUi National, Îll Mil1i~te
rul Cultelor. 

• 
- Il. rlr.~L HMllli, fiin(lprilllit Î'n {,m1relo ha

mului <!\"ocaţial din Arad. :l prestat ieri di.mil1lc,ată 
la orele 12 jur:1IIT1:111tu,1 profesional in fata plenu
lui lrjILlt1JnJu lui baro1dui. 

• 
-- - Eri a fost aÎ!:ttfL În comllna naha strall~Ll

lat;-L· în c:.m;:ra S,l VCL{]Uya l4\Jj)a j·-jllrita, de 75 ani, 
Pl: ca(]:t\'ru. s'au C(}Jjs[;:'at ~i':'flnlle de '\';olent::, 
CCl:ace 1llotivedz:L banl1iaia că \·auU\·a a c()'wt 
,·ictima utlei crime. Postul de j:qlllarmi elin M:l
dcnt lIrm:Lres!e cazt:1. .. 

r:ri lJi,mi!',.'ata h (\rc!c 10 s'.a Întrunit CO!1-

silili! de minis'ri 1l]<Îlld îu db:litic !oatclln:cctc'e 
de 1l'gi::, \'Oj- fi ek,,;i. e in r,:1rhl11ent Încft în 
CUi.'!;! 'lcl:ski s;rj)t:!,n:l l1 Î. Inire acest,'~ pm:ede 
d!!l,a Îi'hrll1ati<1 Zi:!l"lllui "Dirninc:L\!" e 'ii :1:ela 
r::·1ati\' la :lllt r-r:Oll1Îa CfR. 

(oi 

'- ~':f1ala 1\:;]"1:1a1:\ de În\;lhto"re diJl i\r:H! 
nr.',.t··r;7i~~i?:t {j- :cTÎ~~1re in ~':f>;::una C~li~ir.cu 1.-1 20 
r,hi c. ,V 

Admin]\ tr;di,:\ n:nll(i~lI"~i (]in Arad face 
CliI1C'.:Ut pl:hl:.;ul:,'i, C:i p!at.'j! r~!x('lnr lI,,? timbru 
rrfill'.'rt;onal la cOl1!r:l'':(l'k de ÎI1,.'hiricre pre1ul1-
(~itt'. ~e anii,;] nnnai la (('I1[1'·1((',:le de îndl1rici'e, 
s.:risl'. 111' Şi r,c cele '.'crbale .. 

--- Yizjt;l\,i ,"p"r;:tja d,> l'i"II1!·i( !l ,llWi T.diti'l 
~\ 1. Nt:l1!I,ltj,wl fli'll Palnt1l1 l'nJtura.J. (}.]-e!p 10--1 
a, m. ~i 4--8. I1ltl'Rrea ] ihori]. 

I ~ 

Poniten(',iarnl .cl('.]a PllIl'rhet.nl Arad) <lidnrr. 
Ll. 'rlln',,~Lillta tnILl,]"n\' <!ed{)]'n, ('ari Hit IWYo(' , de 
hrate 'nnmr,itollre h l11{',l'ărilc de t]"OO!';lI~ d, :'0 

'P'1l'1l la ltE"poziţic în ,]{'o:<t :'1l'0p, ('nntl'U lIIH·j r('
r{)nl]wn~atii matC'l'i,dc, intPI'nati ai I]wn:jt('ll('i:tl'll
lui 1lllll!'f:llJLă ("\1 \-al1~,li,:,;,"iide 8nl!.\ll'an~hi('l'(". 

• 
- Tlnlllil1l,,'ă ~p.ara, 20 "\Lt.i, ()l'e]c fl. YU :1",<',) 

lne la teatrul (~l'ăt~pne~ .rlo ianlă 'S('l'harea ~'ll un 
f"U,!I\(1;; proţ!:l':l.n1 '(hUi rl('elr\'elf':;'('o,tl('Î prnft',,;o
n.ale în ',"{'"p\ll ,do a. ;mll,!'i fU1Hlnl (10 d~hlirl' a 'nnll,j 
lo,>a 1 p.r{ Il)]' 'j \1. · , 

Tr('11l11 572 rlin lR :'fa;i u.c. - ÎnhL'€: e<tatiilo 
Ppi'til'nl-ITJlat'e--Hnnerlnî!J)'ll - a IO"'it pc !l:inif'. 
rfinindl1-1 ţtrw\~ pc ~ltn indivj,d rn.mai' nef'11'llnS(,llt. 

Cll ;]1'f'L!!Ş f.l'.fm îl h,,~t tr~aln'",p<)rtat la ~i"nBl'i'a, 1l1l1'flc 
fi. f{."t intC'rn.at .În ~,pil,ahll loral. Dl1pă {,(·I'0('f.~,I·il(' 
fă<,ute, Sp 'pare C'ă,illlrti;virlll1 'mi a auzit "mnnalll1 
mW;i i n C'i fi inKl ,,;; li 1'(1. 

* 
Tn ~ina 'rlc 17 ~rnj a. {> .• mt rrkrnint - i;:n <'It a

tia nlol2:oYlIţ.i - r!nllil yag"nne din g'all'~l,i111ra trC'
nllh~j rlP m:1I,fă In. 2:):10. r',l,g'llhnlc llilJ.I1'';'~ j'n,;tf1-
llltiilM rlp ;:t.!l1tK- se rirlid la i'l1'lll'n de JOono !f'i. 

• 
--- CI"Jl1 fo !'Tn :dedz.!ullci cI)y]ferilltei ambasa

dorpor di1l Paris ndmittlJ1d traseul definitiv al 
nOUl:i rrn:iere ro.mâl1()-l!n~,(lră, ddcg-atia de 16 0-

ni: ri ,sllp:;rjori reprezentân.d Puterî1e alia te va 
\"cni î1l T(omânia În curând j}entru a asista la 
in~talJ.tia primelor semne de demarcan~ a fron~ 
tierei, 

• 
l1in X cwnll·k >"0 vest.(\,;,t.e ea. f'01ebru;1 l'mll :lll

ciPI' ll'm('rî(,:l~~. Fplon Sinelair a f<)Rt arN'ta:t. z.il['k 
tl'eC'Ht,e. J Il ultimul timp RinK'lair a ÎlIltcrycnit, 
iflf'1l til'1l So<W ietf'lo d'u:'('~t,i <0orânrr1 din pareet :StMt>· 
lor-rnito T0i'nnoa'ştm'ea oficială a gn>el'llululi din 
"\ f ()~('()y a. 

III 11 rm:l arp.~t(>l· i I\hwypnt,ii, 1l1Hn·le $C'l'i itor 
a f.'st yi"](,]lt, ntă('nt (10 opinil~ ;pnh1i.eă :Nn(~I<il'Hmlt 
A l'C"'t:ll'('a lui e În lf'gi'lllll'ă cu l)l'.opaganrl'a ('('-o 
făcea în fa\'oarBa bolşcvicilol'. 

Ilt 

- Din Mns.;o'·a :Ce \'cstcşfc că in 15 a lunci 
c. s'a început la Pctrograd noul proces intentat 
~'lnr 60 ![)erSO,I1l'C, Între ori, 30 \;1reoti, 10 c~ilu~ari 
~i l!ll rabi,n. Cei arestati sunt acu7J.ti de sustra
~,,;re a wvcrilor bisericesti, declaratii falşc Şi alte 
delicte ascmC!lG,J, acelora j}Cntru cari au fost 
conu:ltnnati pli~otii din ultin\lll ,pwces. 

• 
~- Zianlll iparizjan ,.Information" prime·ste 

din New-York stjrca că revolutjnl1arii bt-azilicni 
din f.(io do Sul, du.\)[lce au hMut tru,pele gllvcrna
mentale, S.e a,pmpic de oralŞul Santana do Livera
mento und'e se aml importante oricine de ,conser
ve alirncn ta re. 

• 
-- In cditura Cattea Românea<;;că din Bucu

jC~ti a apărut in editia a doua, vo1u.rnuldc ver
suri li:: r:'tzhoÎ ,Sărkltnarea Mortii" (1914~15) 
de A Cntrllş. De vitl1zapc, la toate lihri'trii!e din 
br;t. ,. 

x Ciorapi ele renume ITI{;'l1ui:ll "OSfTA" in 
to:!k cElorilc se capăt~t la firma Kt~.LL şi 
KRAUSZ, , ........ ,..... . 

Bursa. 
ZOPlCl [ 1;;; Ma'. -- Deschiderea. --- Berlin 

119. Al11stcrd,!n1 .2!7l5. N.'~\\'-Y()rk [:;'::'475, Londra 
2';66, P:l.fjs ;~7!)(), Milano 2()97.'iO. Pra~a lh:1450, 
Blld~lPt,sh 1f1."0. V:tr)()\,ia 1 Hl, Viena 7xl!i'i(). 

m:lT!\!"ŞTl 18 M:li. -- 11'.::hiderea. -- Paris 
1.1:::;. Berlin ,ţi, IIl1dra 9-1;;, ~.~w-York 20-1. Mi
hl!1'! 13, Z;iridl .1710, Vil'na 2Q70. Pra~a 613, Bu
(h,',e'<~\ 410, --- VALtltr::: N apnleon 7S0, m{lI'cl 
-\{I. le\'1 1,::',:;, lire !iJrCes'i 140. funti Cll<:>:h'zj Gil2, 
f!·~11.:i f;·al1c_zi 1.170, fran:::i elcvticni 3750. lire 10, 
d!"~,~11111c loD, dinar; 2. dclbri 20'i, mărCi polo
ne"c 4R, cor"m-;tria:e ,10, cor. Ull~are 31iO, soco! 
(iDO. 
..,. •.• , a s %7J!,s .. t!1'A9 Sta $ ....... , oeP\" .. ...... 
"1 ................................................ ' •••••• " ••• ' •••••••• 111 ...... : ... ... ... .. 
fv"i TEATRUl CINEMATOGRAFE rv'i 
::. .:: ::. .:: 
•• 'III ••• tt ••••••••• ~_·,,··._ ...... •••••••• •• ••••••••••• .......... " .••••••••• 

Apollo. 
j'i'/!I/ ?lli J'lI~ Clll·js/()8. în Î (lcfr. 

S(/~fri""11 fui [SIIS. No17..arct. Îlllt.L'C fp,t.(·lo c.arÎ 
pn,l'I't:l' :lipă O i,;,i 1I1:n";<1, 'din "ell~i'I1'tia 111i David .~i 
Al'O'n. 

Zr"illli,~7ir('rr Jff/riei: '\linia ,~,,,(l~tc a.r:~:,;ă.rând 
i-:"earată :urhangelnl Garnil. care ii a.nnmţiL că 
ya l1no;;te un fin ,;;i îi ,a ela ll'\lll1C hms. 

Jfllrirr şi Iosif' SO,~1'8C in YifT.eim: l~l'a l'ecen
,~~.lll;lllt gOlLorfll şi ,toţi it'yea,u să F10 prczimte !n 
lmml tlr' 'na,,;\wrc. )fa ria ~i lo;:iif·i'-C Întorc în patria 
;;t,răhllll1l\.' ,.J 

.11(11'(.(1 şi rosif se 'refu(riază intl.'un grajdl 
Snsinrl la Yifl(1i.lll gil.,:o,:,cnnmai un grajd gnl. 

SI('rl1U1 mi,~f!,,.io(fsii. In Vifkill11 ,olJlrnUYau toţi 
rmmai păstorii 'l:~i lrrijeall ,de 't,ur.me, D("I()1(lată 
:l]lill"{,! o ~t.('a' ,străl,\1('itoare, ('~qre vootea 11:atşter6il 

Ini ('Jt,ri~to", Pă!'t.orii an plecatsiî gili'le.a'~>ă pe 
băiat. 

Ar1(l/'u,rl'n filosofilor, Trei îlllVăţa.ţi mari 
dela Ră"l1ri1, au pl'OC'at să gă,:><'a .. "'eă şi ci pe fiul 
1\1 i Hwrn TlOZl'll. 

jYflş{rrl'(J. lui [.<;w;;. Intr"3c(\40 'În Vifleim în
tr'lln-grajd s'a :llăSl'llt h'UR', m:ll1tuitorul lumei. 
s~'a nlli.OIf'ut, Într'onOfl!pte do iWl'na Între paie. Ma
mă'"'."!! l'a înfăJ";'iat ~i ,C".îmd ,dUl'mell, câ:n:d Înwml1:J.
chea lftngă dil.n>s.Il. 

Fridcr(>(l, 1)r/.l'ti7or, Irod Ora fnrios şi s'a 'IlDCi.s 
"ii fm'{) pe finl lui nlTlTllllle,zpu. nll.r O.e O:liro."(' 
nu ... i vntC;t ,da ,(lfl nnmă, îl Q1.,(1on,.at. M toţi hăetii 
l'\ubt ,dni ani ~ă fio u('i.şi. Dall' Îngerii !'I'nu hllgrÎ-
jit ,lfl 1"1;:;j fiul }lui DU1ll1nezeu a sc~at. .. 

PU,qa. 7a Eqipt_ La sfat.ul !în~rullli. I(J~if a 
tr('zÎ tPEl ~1aJ'i.a, ca să fu~ă cu liSll's. 'Con.dl1şî de 
ÎI1I.({,1· :ln l)lt'lCat. '"'IWB E,dpt: Pp efrn'd au so!~it 
sohLl ti j, ei '111\1 mai plItu,l'ă fia:flati. 

,'llJsirM în Eqipt, După lIn .drum lumg Înifr'o 
,.~p:uil .;;,')"rr,.1(~ În E~;(rt 'Şi ;;0 fur;.ea~ă ]ia porţile unui 
R fi nx. "("11 i rea ln" s'a îiJll'pli n tt. Au '9C"ilpat. 

V'll1li.Iin. sfrilltâ in ,~~azan~t. )fai târzÎllhllluilia 
",f:în12i :.;'a Î'llkmi' la XazaN.'.t, TSllP luC"r'l hUlITă t,a-
tiil~~ăll 1~r1"ptiv t~a d'u]ghnl'. ' ,., 

ISlIs Î/lfr(' ÎlIl'iîht/. In v:U'lSfa 'dp 1~ ilHi T ~ns 
di"'p.nta eu :rill't11l':lrii ,~i t.-,ţ.i so mj'rtlH .rle marea 
l\1i întplpp<,illn<" 

[Jol"uu't'o. l//i lslI,~. Rf:întJnl Ţ.o.'ll1 Botczîitoretl 
h'~<'~'ll po nq11leni Îtl a:p:l lf1rdaT111111i. între a'~('~

I tiin- şipn ha«. Bot87~î.I'l!ln-l pe 01. o.lntii !llwm.~i 

1

', "~l :mzi,·ră euvimtele; "Ae?-"tn oote S<'1;,mpul nH.~U 
ftll, de e.n.re eu Jllă bucur", 

• _rus § 
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fP "SOLlnAi\lTf'l.TEA" ~ji1lht1. !'J l\'hi lf)!;l, __ ........ a_~_. _4_. __________ ._~_--'~~. ' ____ ~-_,'_~_.~-_ ,_,~.-__ ,~ ____ ... _______________ _ An 
j\'lJJdll rida (',II1f1. ln CEla Na {) l1untă LI I şi indus,trială din Pâ~cota sau la Banca €-]nis

('.ar.(~ a {n!'t îIlYit:tt ~i 1~'11-" ('a llI:nll;I, ':;:1, \';Iz;tl!d I sovelom la BucurestI, sau la Banca Agncolă 
T "11,s {'ăn II mai H,j{' ,'i Il, a p,wtllllcit, ;.:ă u,hu'i\ I şi Industrială din P âncota. Rapoartele direc
apă, (':lJ'(l :llK)Î a prcL'irut-o :i'll vh1. tiunei şi ale ale comitetului de supraveghere. 

Jfari.rr Mngdll!p/w In piriorele /Ili /stlS, h(l" bilantul, contul de profit şi pierdere aSlJl?ra 
Cl'll oa'''I~('!el(' unIIi O\lIl lK'lfat. Şez:'md la ma,';; \'ine anului de gestiune 1922 stau in localul SOCle
o fmllix':;i .se al'UII](':1 la pjeiom'ek sal{, 111illilf;ITHI tatei anonime l(t dispozitiunea onoraţilor ac-
eu amai)', Toti se 'lIlil·:W. de 3('O,..t "rcllimen1. 'Îln-:a tionari. M' 19?3 
hiN" l{l ZI"P; ,,('\1n(.&1 f(.meia :l{'.{'tJ~b. f.';l a pij,(':l- Dat la Pâncota, la 6 alU ..,. 

tuiL dl\r i-:;;(l iartă pikatelc, ppntrueă a illbit", Directiunea. 
Isus rin<Î('că III; un ()1'7J şi )1(' lIll ufll!!. l'll 

~)l'b ,~i nil vlug y('nind la J,;1I~ l'a.n l'ugart. ~ă 1.~ €'ont bilant Ia 31 Decemvrie 1922. he
ajut,,,, hUil 1HliIl i'inJ I1ltlnil0 P,) răntl<, 1"l' i-a \'in- tive: Imobile 7,245,065'08 Lei. ~assa 256,200'25 
deeat. Lei. Hârtii de valoare 26.500'- Lei. Debitori 

Infrn/'PII 7/li J.~u," ;/1 !r'/'IIsrr1j1l1. y"tllll r"ll" 8 334.306'38 Lei. Provisiunl 8,107,233'09 Lei. 
~ă 11 I'ăZI1Il ia,;eii [-:p1'l);l.l'i le: ,(1(' l~a,~t,i, <il {l \1'" în zi lUI perdere 71.174·80 Lei. Total! 24,040.479'60 Lei. 
ilc FI()l'ii la. Tt'l'll,;uliJlll, )lllhim,.:~ I'n l"ri~l1it ('Il i Pasive: Capitalul social 5,OOO.l)O()- Lei. Re
Mri~i\te]?de Ill;'il'i]'~: ~ llr'i J'(' fi \1 h:.i lu/Î 1 h\:!;d, fil' 1 serve ptoţru. scăderea vAlorilor. 643.852'06 
1H'piUIlănt, (\('1\'e ,\,~,!H' ln nU!TIplt' 1)'~l\l!l\l1111' • I Lei. rCredtton 18t39662754 LeI. - Total 

Ci7/(/ CI'~I· de fII iI/iL 1:-.11t'. mlunit i'n ,ÎlII'll'] i"iî\l 24,040.479'()() Lei. 
:po ;lJ,{}~toli.ca "it ~iI!I'hi\t.(Hf'a,,,,':î îml'i'C'llllă '1";II~til{' ~ont de profit sI pierdere la 31 Decem:-
!fi le îrnl'tlrteşt,e nânea, . vrie 1922. Eşire: Cheltueli 3,036,312,36 LeI. 

LI/Jlr('(f III;, ('ltri,o;foR !l" T1I' (TI/fi'. Spnl'<1 În Descrierea scăderilor de valoare 25.42682 Lei. 
zina rii~ti~nil'('i hn1'l e lUM (h~ )1(' '~l'1WO ~ilm,; În E:.reantc incassabile 63,395'49 Lei. Raport~l 
l'i('rill. pierderei 1.900'85 Lei. Total: 3,127.035'52 Lei. 

N~!(I~r('a lui e(II';':f,:" (Il N'rllI'i, . • ~ tl'('ia li I Intrare : ~esultat ~rut 3,055.86072 Le;' .Pier-
1"111' 1'1\ \'W, 50 Ţl1'{'Zmt n 1D t,r'(\ :q\".,.t(111 ţ\l .]P "'pnw.': i dere 71.1 i4'80 LeI. Total 3,127.035'52 Le] . 

în fiecare Dumineci şi sărbă
tora re dela ora 10 sl jumătate 
va concerta musica - grupa 
:: completă :: 

a-lui ALMAI LACI. 
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Pa I 

Lun, 

TE l 

-
............ HH .................... ~Ol 

i S. AI Forestiara din lomas f ~ 
I.rad, Bul. Regele Ferdinand No. (22) 4, I ipl'v.! 

i Cea mal lllare Intl'llprlndere tores· i ~I'{'~ 
Ueră din ROIIII\u!a, abit lemne esente 
tari, cât ~t esente moi. Ferestraie I I CIl aburi In {~alasl·Fel'estrău, Satu" I e"ll~ I ruare·}'erestră1l şi Homorod-Cohalm. ~t n 

, Exploatărl de păd~ri i~ foaie regiunile I Non 

6 :: TranSilvaniei. :::: 
........ o ••• e ••••••••••••••••••• ~ ~1 

.. ~lpl'g<C.ti si în\'i:i1<lţi t{ta,trpn,nn;\l'plp, illl)j:II.}II-s(I ! 
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Cunvocare. 
. Domnit AE::ŢIONARI al SOCIETXTEI 
ANONrME E60NOMI€.E şi INDUSTRIALE 
din Pâncota. sunţi convocati în , 

Adunarea Generală ordinară 
in localul societătei in Pâneota pe ziiia de 
,~8 JlLaiu 19,'!3, la orele 3 d. tit. 

1. Contabllitaf6a. 
Principii generale. Contabilitatea in par

tidă dublă. E;ontabilifatea aplicată la soc. co
merciale. €onturi corente. 

2, Drept Comercial. 
PIincipii generale. Societăţi comerciale. 

€ontractele de gaj, comision, mandat, cont 
corent, de vânzare etc. - ~Bmbia. cecul, 
Lichidaria şi falimentul societătilor. 

Rcon'Jmie PoUticit. 
Principii generale. 
4. 8tttfliuJ, Cooperaţie. ~ 
Principiile cooperaţiei, soc. cooperativet 111 

federalele'şi centr" sratulele div.i societati coop., 
Legea băncilor PGP. şi celelalte legi asupra 

1. RaD ortul Direcţiunei asupra anului de cooperatiei. DispozitiIle legelor fiscale In vi-
gestiune 1922. goare cu privire la soc. cooperative, 

Ordinea de zi;: 

2. Raportul comitetului de supraveghere Catdidatii având titlurile mai sus ară· 
asupra anului de gestiune 1922. tate, vor adresa Directiunei Generale a E:entra-

3. Stabilirea bilantului şi contului de pro- lei Aăncilor Populare petiţiuni pentru inseri
fU şi pierdere al anului de t,{esttune 1922 şi ere, aJăturând şi actele în original cum şi 
deciderea asupra rezultatulUJ de gestiune. dovadă ca au satisfăcut serviciul militar, 

4. Decidere asupra absolutorului ce ur- 1nsc'I'ief'ile se pJ"'Îmeso până ~a 2.1 
mează a îi dat direcţiunei şi comitetul de Iunie l!J.'.!:l, i'twJ.usiv. 
supraveghere. Candidatii reusiţi vor fi numiţi imediat 

5. Stabilirea onorariullli comitetului de în postunle vacante de control ori şi vor fi 
supraveghere pe anul de gestiune 1922. plătiti cu salar fix şi accesorii, diurnll de depla~ 

6. Alegerea membrilor in Directiune. care şi cheltueli de transport având şi permis 
7. Alegerea membIi!or în €omisÎunea de liberă circufaţie pe IZ. f. R. 

de supraveghere. , Pentru ori ce alte informatiuni candidatii 
Direcţiunea face atenti actionarH," că în se vor adrt'sa ~entralel Băncilor Populare. de 

co~formitate cu ~ar~g~aful 9 din statute po- unde işl vor procura ~ole,ctia de ]~gl . asupra 
~es!unea a. ~O acţwnl} mdreptăţeştt! la un vot, cooperaţiei statutele difentelor SOClt!tbţl coope
Insa, nU'!lal 10 acelaşI, ca,z, daca actton~rul r~s~ rativea şi federale. 

soc. comercială şi Industriâlă pe actiuni 
Arad, But Rsa. Fardinand 1. No. 24 

in case proprii. 

No. Telefon 304. No. Telefon 304. 

Cap. societar dep1in vărsat L 7.500.000 

• 
Se ocupă cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. - Are în 
permanentă în depozÎle[e Droprii 
coloniale, textile, spirt şi spirtuoase 

Piianeşie depunarl spre 'ruc
tifieare, :: DC9fdti Imprumu

turi pe mărfuri in gai. 

-
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pect1v Şl-9. depus acţll1Ulle cu cel putin 6 Zile 1 Bucureşti la 4 Mai 1923. 
înaintea adunări generale. Depunerea se va , '.. " 
face la cassiera societăţi anonime economice \ Ihrec1IUnea Generala. ' fu II LifCU&&4V.tQfJi!!i&ZiilaSf1Utt:;;cz&J1tft ':in 
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