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TELEFON No. 750. 

ARAD, Duminecă 6 Mai 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 
_L' ,tt". - • 

.Acelora cari vin în numele binelui 
şi frumosului. 

Cea 7i1ai 1"(!J"(r ~'i CCfl mai ]ll'eFol/sii rÎzitâ din-
in' t(if~ s'(111 fănd ()rtlştl/l~i no,~frn o primill' 
/i~l'lzi din Jlltdl'lt lJl'oJ'oL'â~lnitorilor culturii. 1'0-

IIUI II f-şlt: şi păstră/uri (li genj1dlli 1/Il(ion'tl. o in
,//'cjIIă,(ifii IJ!l.C10'ie ~i IJ mllnrlril' fil'(,(l.';(,a ne 1tI1!

pic sufle/ni in clipa ÎI! ('(l,/"(·Î./Ililllpi)t(ll11 ]lI' bâ.)'
')(T(ii dl' elifii ain('(I./IIu1ni, -- intr'o llUlI1' de pig_ 
Irlei ar(1 ud JIU te )('f[ de a fi (',rcalorii şi Î/II.podo. 
I itol'ii "lIIfleillflli umr'nn'c cu g<1//(lu/'i. ' '/luai în 
(Ol'l/W dl'dfeâ/'fite. 

['mitni ciI/siNI r(' /Ii-se raa; dorim sti dâl/l ex
pI'I'8/:r se/! t im I'n(1'10)' uor/sll'e de adâncă v('lw,ra.tie 
l'a on'(' î.nnmjn/'c1/1l fiI'- oamenii li t(,J' i 10/'., strădui
iO!'i llul/u:jfarÎ -rH nle binelui şi ·în. ale fni'TIwsu
III/., ~i fi (l,,,igurc'iln de recllTwştinţa n ()(lsl ni, ' 

, [7/'mru;ii llâfnÎnilO/'/Il(/(',dri ni slol'l'! tII s1Ifle-
ful UU/Te păstrat nouă şi ·în C/'unicde Cosi-inl'ş-

I idol' şi în ale lui NI'culce $1: in ale bocl'ulw: U/,('
. ('/i(', - ~i în ,~c1'i'.:Jd }w/'II/'i uill şi l'jg/ll'US ,tl lifl'
. mţi/o/' din ,~('c()llIl (/,('('111 ,{'I/' ]Ii/s tra! IIIl1i ole,'1 

jll'in ti!lliica ('('luI' ('(', ,t.~lâzi con/ifl/lii opt:r(/. (OI', -

,«,fII/iIm pc serii{()i'ii români de fls/ăzi ca deopo
Iril'l/ r/f~ Jlw/'i!;ii (I,~i!lIlrlilr)ri Înt/'11 tot t(' (J. (os! 
Î I((l/ţii I (}I' ln înlt i IIt(/Ş i. do /' 111 a i presus do toate 
dr.lIIl!i d" ei IH'in [,,(e1('r/('/'I'fI slIf'll'ililui ('(11'('. (·R!,. 
rl I,'remii in care trăcsc. 

A 7 rt'ei)/ i 1: 00'1' CI"·I' ,'Icriif()/'1/11l i 8(1 păriisl'l(lscă 
IIII'oul ,~ă1! (/p. fildeş şi coiful di"'c/,etîn ('.(f"('; SI' 
I'lâ 1/1 ădl·,o.:(' rislI!'ill', SIÎ/'/' (1. B('; co!JOi'îÎIJ('IUl iUI'(lf 
dl~ liniei{ III 11/lI"ţi 1 o T' da l' mlil i Il- l' il/ (It 'l' 11.1 qa ni, 

rin/' Itllll'/" -;1111/'('; l'l'in a~pi)'(/!iill'. ,~al(~ 1Ja.!Î';nale. 
fi l1izlIil1ţele-i 1HO'w'i OI!lCn('~t1. 

C'" ni('iod(liii (/,~firzi SI' ('p)'1' s('/'iitol'ilol' s(l fir 
(/lltrll'uii )'fflli/ătii şi ::;'aş/rnl'Iă tlda 1!1'0f!() l'â,j Il i-
1,,1'1'; -{rl/./!I()sldIlÎ 8â (il' Îllrll'1i-II/(1!OI'i /l1'{)!)O,~iti~i 
nl'fie; ~~i Cil 1Iiri Într'o rporii. .~('riif())·ii /loştri aii 

tl fI ! o t/opr/d(i rir ('ii t)'({i'.q:in îl1să,~i, şi lJ/';/! su..'; 
r'l1'f1/1 Vl'l:'lIiii (/ ciîr!"i 1'o/.,,((ţ;1' () Îrtkll'q, ,iZ 071'('i 
"pi,.it îl ",I)/'ojl!I', lirIiI/Il "Mint" SII-' tII/firi', şi ,,,,I.' 

rid;,:!' /i/('I'I"I. Într'o (fgcl'/Iziulle sjlre glorie ,[1' ţ·nrâ 
şi de un/llt. 

AI'('Rfe el/rinte coir! silIltite dacâ şi. lin snllt 
fur/Iti> rlpsăI'u.I',~ite şi l',c/il'rsiu71i compleei/?, le dam 
orl-'!l(,ţi/o/, )lo,~(ri, cl/('z(j,~ie (J drayo.~iei ('(' le pii,~

f ni !il şi rl i n fi/)')lll;' i le. f'(Î nd C It ,~ll n ef III z!7ForÎ t 
~n roTlie SII'«Î1/(t. pri'l'eam CI( /lostalgie 8J1i'(' l1/,i,.a
JuT ('l/lium7 l'Cfll;C alrligiitM' şi ţiHtâ {(finicii a. t'I)

si II/II i lIf)sf ru ş;. (U'('f1,,,/ii dmgosl e o mifrfll rigi /il ~i 

f1,~tiizi dind filil'r; {1olifiCl'şlp- a.ş/epld/il () eOill';
pi/'I? suflefNI8('(/. şi 1'('f17izlJ/'en unei (Irmo/lii 1'('1'

(('('Ie (l eâ/'ei slIjii'i'mâ I/wnit'rs/arc sir fiI' culfl/I'a 
un il'l"ă, ' 

nlO' Srl II:' lil' Înqii,1uit sâ 11' ('('/'('/IL ()II'-;'}j"fi
'
o/' 

1/(J!;ilri. Uil 1[(0'11, T.,~ CC/'('II/, NI. (iiI/el I'ep,'~z('/ill/.Ji(ii 
III/IIi til/llt Cit holde miiI/OI/se .~i gIde (Joql1(e şi fii 
'1//11; Jiojlor tI( su(/I'/ r!ol'llir !l(, Jl)'oyrl's, I,e Cf
I't'm 1'(/, oda/ii I"f~ I/{,-/III nr/losellf, pII'Pfli'l'f!- 101' din 
mijloclll 1111,,11'11 siÎ 1111 (il' definiti/'(/ ,~i ÎI' r!l'oselJi 
,~lIl1d(',~fc, ,~ii 1111 ni' 1/ rll'''11(/,,/;/'I', 

nil! SIIffl'f1l1 I()/' sii nI' la.~(' 'Ici (flÎlllfuri Îr/lflll '

,lilofll"(' -'Ji/'!' Î/I(J'iitin~ şi I7I~ d/'([!!t):~11' ji!"ilfi'Jl. om, 
;,/,,' d;/I 'lip lI()o,~lr(' ,wI,fIl('(/ dorul r/(' or;;;Mlllll'i 
llll'Y; şi deÎ ori/ ţ i i/l;. fi 71,,, si 1"1' : ,] Il/'II I /' (J,~I ,. il "'~ 
h·Ii'!lo.~ şi si'i dllr(/. 8(,1,,(/ 11"",,11'11 tiI'- fII iii illl( si dl' 
i/-J''I'ill': sdn/ /llif!.,/rii 1" !lIIJI ";lIe, .ÎI"(·.,! ,,/;(1," 
r"'-iIJIIÎn1flf În ;r7pl/l tli'i ,~i .~/I'("ulill'II),' ÎN lii~II;II!;' t ll 

Cf(],f- li-l dlim (/Bfâzi. 

I,tfl"(Însl/l m Îofl"o ,'ru-fl' lrll'q d('sclti"'rI II firii 
ci l!Of dI'SNIf!('/,i ('('('(/1'(' IU' putem ,~OI')/I': 1'(1111' 

di./I lr('('1d ('nl'i dUI' Înri'/. f!.~fl'J'h;lId '.~(7 (il' it'imiJ
dllile ,~i fiiii rl,),~/lIşi rlili/lj,.i/e 1I0l[sfl'I' Î/I nlr'IJ'/'a,fr 

mli-ine, • 

,'-'ii fir iJlfrrpl'c!1I1 rlr(',~tlli sllfll'f III 1/0sll'II 1/. 

(I)!{J lIild(~ ro!' ,dan 1J1fÎilll', ,~i ]Jell/ru nni rorl 
1')'('JIl l:il/(â, f?lIltlll'ii şi PI'OYI'I',~ - ,~â r:l'OI'(I: lillf''/'
!(/I/, r/r> (/(Îndirr, rli'{'ldul, de·a fi. sillr:l'ri şi p(),~ih1'
filfl/('f/ d" fi 111' d(',~I'(jllfl. 

/.-f, ~ )","0 l.fIU It IT, I T EA", 
/ 

n .......... 4A .... "'" ,... .. , ... tI '$1tJ,. ':wJW .... . .... ...-... 
Il • 

romani. Primirea scriitorilor 
Eri la orele 4 Şl JlllU. p. m, am :<i""it în loea

litate mult wşteptntii oaspeţ,iai '('I1.1Itul'f>i 'l'mnlÎ
lle;;ti, "en Î!Ild -cu tren uJ dela Deva. 

Un pnbll-c lllllll\(\rOS a ţinut să au'ute ]}rin IH'e· 
zcnt.a sa 'ur<tgoRtea cu .(',11l'e erau aşt0ptati, 

La: rl'e8CillliLler€la lor ,din vagon, mu~iea m ili -
tară a feg, L Dolj a int.flJlat un 'IlNU-Ş, dU1,ă ('.:1 re 
Ilra.hi~ Ba:l'bnr.a a prezentat, dlui n{iJlule~clt llU 

!'tplendid blllC'het de flori, Ralntnl de Ipri1l1~re : a 
fost l'Ostit U.e cătredl elI', Rnlm. 'prim-anII or3,şu
lnl, f'jJ-un{m« ,îlltre altelf', că în porsoana rel'iito-
l'il(Jl'salută însăşi sl1lflctul,~i gonilul rornâl1e~, 

1 n numele pl'o('gei lllap;hial'c a vor,hit - în 
ung'nr~te _ <lI 1\layoT, (Li~lll'S1l1 fi ind tălmth:~it 
lin }'<o'ml111e;;te ,de dt-re dl C, RaVll. ni A. C0tJl'ulŞ 
a vorbit (\~ ropl'C'zC'ntant .al 8(,1'~iit.orilol' ,-;.i [lr('~i 
I"OTU'âne din Amd. 

A l'1Îi'oIp,nlls apoi ,.Inul 1finn lc:'Cu flplln,{vll1d: 
,.Vă 'Hlu1t,nmesc pentJ['1\ cuvintele lllăg111it~)al'e 
]ll',in cal'Îaţ.i ţinut să in0adl'ut.i TI1ocl<psta l1i()<1t"t.ra 

11e!';;.()nahtatede U'jlo:<toli ai culturii, 
Multumesc OIy10IXiJor moi st.l'('ini, af<l/-,'lll'nndu-i 

<'3 Vf,Hlcim in n\umele î-nfrătir-ei ,~i eu ,,{'utÎHlcute 
('unt!', elcl'l'lin,c1 elin ;;.nflet o ~in('{'ră llprol,iere. 

~rnHulru{'.sc d-oa?("menPIl pwhlieullli rOTllll~1CS(, 
1n mijloeul Căl'l1iamn v.mit ţ)('ntl'u a d{ .. "a\'~lr'Şi 
1miwtea nOfl.".tră sn:fle>kflp.dL Rmlt f"Ollvei:ns cit zi
kl(' ('(' le nHn p('tl'c~'r în m ijlo(,1l1 rh·()ll~tr('. 1)(' 

\'{H' J.a 1)1'1 le,i \11 să ne eUlloaştcm -lll,tl bine şi m 
n(1 'inbiJln, N ehucUl'ă că v'am găsit acoo~i pa.s
trători ou sfinţenie ai gl'aiulni şi ale datinilQI' 
strămoşeşti. 

1'll urmă, în St~llet.cle lltllziC€'i milit.are şi . în 
on\lt,jlln;'ile publi{'nlni -- n('.ohişnuit de ,nume-l"o&-
{lis ni llIşi i oa,.-:.peţi s'au îndreptat on RutoTlH)bilelc 
fioo:ll'(l »1H'C dlirnlinl1rile l1wle vor fi gnzdaliiţ,i în 
v)t timpul şEI<.lel'ei lor în ma17nl nostru, Tn n1l'1l1E'

ma . .;.'1. 3Sl<'lt(1ntă am ],(,Il1HI't',at, pe (l.ni~: 1. J, Geor
gc>'Cu, prme<'tul ju'd8tnlui, g('Uf' l' al na>'.c·hiE'yiei, 
\'01h<ll1n, garn Îzoan<'i, Ovi{l'in G1,j tta, prefe«.t.n 1 [Xl

l\iţieietc, 
...:\n af\ist.at d('.<!&>Tlmnea sl'l'iitorii 'ii zi<ll'i~tii 

l"olllimi şi ul1?"uridin localitate. 
lntt'c ;xoriitorii &f,8iti sunt. rlonmii: 1. ~[cin\l-

1 (>'&::'ll i 1i"p, .l!olleral în )-[ i Jl;istel'u 1 artelD1', L Agii 1'

hi('03n11, Li"În R('hl'oo.n II , AL ·Cazaban. Yi('\,)r 
F: ft,j,min,}.l. Ră<htle;;eu, X, Da\'ieksen ~i A lrfl'M 
~[n~()iu. 

l~pi i'K'fll',a clî~till!}ii M,;qwt-i an f.)"t ' învitnţii 
i11 ni prc·fect 1, G~)l'gf'",('n, /':0l'\'indn-]i-i'(' 1) ma~ă 
intimă în sal~);lllele Clllhniui IJo"\'"d din J'e~tan-
rilntnl Central. ' 

Azi la O1"a 11 \':1 :lYPll. 10(' () ş,-'zăt"arc litf<!'ar~ 
iin Paliltul onltul'uL 

In ~ilJ;stea oa.:;petilol' în într<'g ol':l'Şul ;l\l f(h,t 
~ll'hOnue5t.eagu r~ n:lţÎ{)nalf', 

Nrul ~ .. 
~ l. 

REDACŢIA. ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1.a 

Inser1iunile se primesc 

la ac!mlnlstraile şi la 

Agenţiile de Pubiic;{ate 

Trei lacrămi reci de călătoare. 
,~i·ai si; II1ă 1/ it i, -
('li fli'I'(/, rlf'J!f(r/e 
:) Î i' J'('{! lW 1/ I r 11 ni 1111 tiill P pO I'/I('fi i ! 
,~i-'II" să fI' uit 
('(i ŞI lI;llll'f'fI (' srri.wl 'I! lerli'l' 0I11(\np.~t;, 

('II IIchii IIrmâl'i-l'fi (<fOl/Ul, lopilld'lI-se NI 11O/'lt 'n 
I zare 

.~' i ()('" ii-ti 1f1{')'i7Ii1a-vol' pOlite. 
'/'I,'i {'/rril)ll i I'Ni de câlălou/'",; 
1'11' 1'11 p" (61'111 
.1fr;hnit ]lril'i'l'oll/ l'(/lml'lI 'n 1'rpl'dPlr-Î 
.)'i 'n(r>ll:f/'Înd tii 1IIi·(',~!i pi(')'dllfâ, 
TI'-oÎIJ JllrÎlI!JI"/I riiil/Ill III/IIi t'('I'.'!, 

8i l'I'I',,"l /Ilr/!, 

L'u ducr /Joa{e 1'1'('-/111 ciinU'iI't'ţ p(ÎIlă la fin,:, 
laI' tit _: 
Ccinf/ill,l,,-l ('Il Şi~ dâ/I,8111, 
Pfâlt,,/(Î!lflll-l 'Jlflllll' rll şi minr., 
'1',. l'l'i l/(Îlldi {rl ru7om!l! În (ill,~f('ll râre;'1 ('1 .~c/'i,<: 
8i lIi/'lnd n1 m'ai ui//d, 
1'",: ,qr) ulqe rlill ('(/d/'ltl ŢJolidllllli ris 
Irr/llunl/lu-mi "?lip' 
("/ 'il 21"'1 ('ând le-a/11I117a TI/POI'II'1l ZUI'!' 

8 i {"i)lrI tii II 01'71 i 'risl! i .~;i-I i pice 
Trei 1I(1,,.,"im; /'('I'i il!", r/Î 1iJt O'} 1'1' ! 

, lO~ :\rr~Tl 1-::'1 T, 
ti'" $ ,,, bat'" aU • $a' 'IQPI 

P ela Palatul Cultural. 
Şezătoarea 1iferar~ de azi. -

])111';1 ('lilll am nnuntat în llHIIlăl'1l1 n""tl'U !le 
('I'i. ])('lltl'U ::;niitO-,ll'('[t litl'l'arli {'"ll'(\ \,;1 an'a 10{' 
azi. I )Hlllillf'l,tl '>l',l 11 li, 1\1. in ~aln,Pa1atului Cu'
!.li [',il, "';l "tnhi1 it u1'llliHnrnl pr(lgram: 

P,\HTE:\ T, 
1. ('!':ll'P:) d.!' hllllă\'C'Jl,irC' din p,tr.tl'H [l1'1!!l:11'1l-

lui \11 ,lI', n"hll, 
" H(t,,:pl1l1S la U1'3!'I', (10(11 Ton ~rinilk"<'\1, 
;j, ,\, Cotnl'.': \'f'l'slmi, 

+, T, ,\U·tll'[l!I',>anu: ])1'Oz:'L 
:', ~, Da \'ii1]('':'('ll: \'cr8ll'r i, 
(i,~Jil'cl'a l{ădnk,:"('ll: \'('!'snri, 

PARTEA TT, 
1, Yil'tol' rftimil1: \'{'l'S\1I'j, 

2, T)i\'in Hphl'ca1l11: proză, 
a, Al. ~ta:lJ13tlad: Y('l'·~lll',i, 
-1. ,\lfJ'('11~ro~()in: proza. 
:1, Al. ('a:qlhulI: Pl'ozU, 
H, 1. 1[ill111e~en: yerslll'i, 

S4\." .. ", • a· .... .'A 
Ziua cercetaşilor. 

Comitetul de orJ.:anizare al serbărilor cercela~esti 
!lc azi a tipi\rit lin fnlln<ls program de S pa~ini Cll 1) 

l11u!timc de ioto~rafii si dcsemnuri ftrumoase, Extraj1;em 
Dro~r:Hnlll zilei, ca publicul cetit(l1' să se 110at[\ inf')rma 
rcspcciiv.c conforma, deoarece nadă<luim c.\ publkul 
atât din oraş, cât si din judeţ., va lua parte ÎTl măsură 
c,lt se poate dc imj}o'Z;lnt la această irUllloasa manife
slaţic a tincrimei, 

A, m, - P.rimirea cercetasUor oaspcti la ",\Tii, 
9 h, Luarea \cj.(:1111ântului ccrcetaşilor canoticri din 

centuria VI .. Mures" şi depunerea pietrii fundamentale 
;l c:!sd cercet;\şcsti de pe malul Murcşulu-i. Cu ace1.st,t 
ocaz!tlllC vor dC12UllC It~~mftntul domnii; De A, ~toi-
11($(:11 :ldvocat, comandantul legi unei .. Odu", r. DilllHriu 
\.:!()Îcsor, COlI1,ltldan(u\ cohortei, Dr, E, Singcr ad\'ocat. 
COIlWI1J.ant al ccnturici Tarbuth, C, Marica profesor. 
':(J;n~!ld:l11t al centurici 1- Il-a, 

Iii h, Dcfîl'1re.t cOnlpanii!01' de onoare. ccr~ctaşi
kr O~!s!ît'\i şi cercct;ls:!or din Arad. in Îata primariei. 

p, m, 1 h. Mas,i comună Cl~ toţi cerce!a~ii. 
.2 . S h, ~('rharea cercetasilor cu caracter poplIl,lr 

r :~, .~ '1 re 
~~~,,,,,':-"''!:''''''''''fl,'''' ______ ~ _______ ~~''''''.~CE~;GI:I!:.It''''- <' ,"::>:~~ __ 1iiCLr~:ai;p.~~.-::='iIt=,m-~ .... --:,~=o;.;.=..>&o~;o 
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Pag, 2. 
"SOLIDARITATf:A" DUlllinecă, 6 Mai 192.~. ._.--_ .. ~ .. _._-------------= 

De vorbă.. . cu d. 1. Minulescu. 
Proiitânu dc amabilitatea bine cunoscută a dlui ~\i

nulesc\! inspcctor general În Ministerul Artelor, i-am 
cerut un intervicv pentru "Solidaritatca", la care dsa a 
binevoit sa-mi răspundă următoarele: 

- .. Ce anume vor să ştie cititorii "Solidarităţei?" 

- . .Impresia dvoastr;Î din actualul turneu prin Ar-
deal" l-am răspuns eu. 

-, "Numai atâta! Bine .. , atunci scrie: 

Primiţi cu cea mai mare Însuflcţire in toate un
ghiurile Ardcalului, ne-au facut să credcl1'4. că nobilii 
gospodari români s'au batut j)entTu dzduirea noastrii 
si nu nc-au dat voe să mergcm la hotel. La şezătorile 
tinute a asistat peste tot un public foarte numeros şi 

Îmbucurătoare a fost in special participaTea elementu
lui SCOlar - nădejdea zilelor noastre de mâine. 

In drumul nostru, am avut surprize care ne-au miş
noastre naţionale", 

E cazul. când fiind in drum ~pre Satnl Mare, ne-au 
iesit in ~a,a Careii Mari oHdalit;ltile şi toate şCQalel';: 
îm'itându-ne să rămânem şi În acel oraş, pentru ţine

rea une! sezători culturale. 

Acelaş lucru a fost În gara Simeria - (J simplJ 
colonie ceferistă _. unde ofidalitfl\i1e şi toate şco'lleic 
ne-au întâmpinat la garii şi la ru~ilmilltea de a r,tm;llle 
macar o zi printire ei, ne-am simtit obliuti să impro
vizam o şezătoare intre două trenuri, unde câ(iva d!l1trc 
noi am cetit versuri. 

Cazld s'a repetat la HlUledoara, unde ducându-ne 
pentru vizitarea castelului Huniade Si a turnătoriei Jc 
fier, am fost asemeni nevoiţi să Împrovizăm o mIca 
şezătoare literară În una din sălile fabricei de fier. 

Mă rog, m'am convins că sufletul tăranului arde
lean. vibrează mai mult la manifestatiunile culturale 
decât la cele politice şi socot!m că una din laturile 
eperei reale pe care am Îniăptll.it-o, a fost că prezenta 
l1oast'.-ă În mijlocul poporului ardelean a reusit să ni
veleie desbinările din sânullui, contribuind astfel la 
unificarea unei sin!?:ure căi spre frumosul aspiratiilor 
noastre naţionale. 

Şi in toate cele mai sus spuse, am Încrederea cl 
d. 1. Minulescll are cea mai mare dreptate. 

• AL. NECiURĂ. 

•• r .. ..... ....... 0 \A • • tU" )1"" ...... -.* tt .. 

Cronica teatrală. 
"Pai de Vadur". 

() saW arhiplină - p"atc cum n'a iHlai fost 
\TC-odiltil - a asistat eri -'IGară la cea mai mare 
tra.~cdic iamiliar~L a secolului trecut: odrasla ma
relui }.iapo]eon -- puiul de vultur răpus de am-

h:tia <:al1cc!anl1ui Mcttcrllidl. Viaţa UitilllU11uj Na
poleon este dcstu) de CunR<;Cut~l marelui 1)11bli..::, 
Ca ~,l-i mai h~em istoricul şi deci nu ne vom 1)

cUPa dcc,\t d(: interpreti. 

D. Tony Bulam!a in rolUl duceluj dc Rcjch
stadt - Pl1iul de vultulr - arc o crca(i.'~ neÎntrc
Ctlt~t. Marele SCCJle ale tcatrelor parisielle ali v[i
zut pc ele în rolul titular numai femei "tra\'estj" 
şi anume pe Sarah Bernard şi pe compatriota 
1l0a~tr;l MariDara Vel1tura, S'a crezut că unui rol 
atât de dHjdl i-se- cuvjne inclusiv numai femei şi 
a fost o mare greşant. ArtiStilor dotati cu marei.'.! 
talcnte TIU le poate sta nimic in c:lle Şi dovada il 
Htcut-o TOllY Bulandra când l-am văzut eri sead 
interpretiind cu o uşurint<''l uimitoare pe Regele 
Rmnci la etatea de 16 ani· 

Mi-aduc aminte că l-am văzut pe Ţony Eu
tandra murind în ,,Luminătorii" de aceiaşi boaiă 
de care moare În rolul Puiului de vultu:r, de ftizie". 
şi dta deosebire intre felul de interpretare 
a ambdor scene!... Tony Bulandra ştie s~\ 
moarî! de ftizie asemeni Marioarei Voiculescu 
all1<Îndoi neîtnre<:uti în astÎel de scene; dupăcLtlll 

Primul convertit. 
De Cr>meliu Moldova.lI, 

(Urmare). 
In asfintit, lell:ionarii strângându-şi rândurile, por

niră aiara din cetate. 
Publius La.ro mersr;ea calare În fruntea trupei. 

Coama coHului îi atârna pe spate ca o podoobă, Iar 
mantia îi lIutura În vânt ca un steall:. Călărea tăcut pe 
({ţ:'ulllui 11isipos, chinui! de gânduri nedesluşite. Ostaşii 

Il priveau iutrebiHori, dând din umeri. Şi Întreaga CCI1~ 
turic se pierdu şub cedrii bătrâni care duc la muntele 
Tabor. . ' 

Ajul1si acolo, fură Întâmpinaii de slugile Arhierei
lor in cap cu Iscrurioteanul. Publius Laro îi făcu semn 
sa se Jpfwic. ascultân<1u-1 cu scârbă, fără să-I privea
scă. Apoi pOfunci oamenilor să se riSipească În grupmi 
pe suh umDrare. ca să înconjure de toate părtile grădina. 
- iar el. îmj)~eullă cu câtiva ostasi. o porni cu pas do
mol pe poteca de sub maslini, .. Răcoarea nopţii, irii
It:ezita de mirosuriAe tari ale copăceiior de nard şi de 
arome1e Horilor din pajişti, ii desc!Udea nările cu de-a 
sila. aŞlemându-i peste gânduri un paejeniş tulbură

tOr-,_ Isi !'imţca sufletul hrăzdat de lUiIllini misterioase, 
iar trupul îi plutea într'un vestmânt nevăzut de stra
nie infiorare. Reculegându-se, îSi anină faldurii mantiei 
În al<'Tafa Si se strecură apoi pe sub ramuri, in diu
(al'ea unui luminiş de \I~lde <;ă poQtă cerceta Împ;cju
rimea. , 

Deodata tresări. In apropiere se auzeau melodii 
de psalmi. ('J!asuri cucernice se Îmbinau. limpezi $i 
cara te, :ostind versete evlavioase. 

Demetriad şi L Manolescu nU au fost întrc2uti pe 
scenele noastre în sinucideri cu stricnină. Ull alt 
pcrsonaj ~ piesei, care s'a achitat în modul cel 
I1nj domn posibil a fost d. B,tlhlteanu ÎlI rolul IHi 
Flall~bcll. Dsa a stiUt să 'redea cu toată vi~oa-
rca-i artHică sl1fh:tul fra~ltei dornică de re 
vanşă, l1odâlHlu-SL' În hHl1ridcla pwpda-i S:1-
criÎicare. 

D. N. Bu1andra in rolUl lui Mctternich a d~t 
dovad(l c,l a v~izltt foarte pl1tini diplomati in sti

'M marelui .canJCelar dl.ci !inltri~antuilli Mcttcr
nich La lipSit viata. Restul interDrctllor aLI fnst 
iusti - sau a~)rOaPe de iustete in rolurile avuti.'. 

Rtllmâne de notat faptt1l că d. Tony BU!a;lura 
s'a prezentat AracluhlÎ Cu tnllPa cca mai bun(l care 
ne-a venit din vechiul rCKat şi nu putem decât să-i 
mulţumim. 

Dacă dS a ar fi adus Şi dccorurile cuvcnik, cu 
Care a montat acc;~"tă perlă a lui f:dmond Ros
tand, am fi triîit poate o :.eară în Bucurestiul no. 
stru a:dc\'{trat artistic, dar noi cunoscând sacrifi
ciile trLlpelor pornite in turneu, nu putem zice alt
ceva, fliecât sti rCl1:ret{un irnnosibilitatca unui spec
tacol În adev{trata. lui lumină. 

Aceasta s'a văzut în tabloul cfi.mpului dela 
\Va5);ralll, când lipsa de decor ne făcea să credem 
că avem in faHio Simplă recitare spusă cu ajmi
rablluJ. talent a lui Tony Bulandra. 

Arădanii au dovedit de a.ceastă dată că stiu 
aprecia adevărata artă Şi artiştii au fost multll-

• 
Publius Laro se strădui să deslusiască locul de 

unde izvora cântecul, Si descop~ri sub cortu!! de frult
ze al unul cedru bătrân, Între!?: grupul inll:enunchiat, 
- si nu se mai sătura prlvlndu-l. Intr'un târziu, CI.cea
stă privelişte mbstică fu Întreruptă de arătarea lui 
Tudal care, deslipindu-se din întune.oi~, se indreJ)tă 

spre Isus, si cu un sărut făţarnic îl salută, zicându·L 

- "Bucură-te, învăţătorule!" 

1tuncî le!?:lol1arii, ieu tmtele ·aprin$e Si Înarmati 
CII sulite, se repeziră din ascul1zători, prinseră pe 
Isus, Si după ee-! le!?:ară mânile, il scoaseră aiură d:n 
grădină. chiuind si zăngănind armurele ..:a după (l bi
ruinţă. 

Publius Laro, care tot timpul cât durase învăl
măşeala, nu-şi putuse deslipi ochii de pe figura "lan
dă Si iertătoare a prizonierulu!, rămas Singur, îşi 

dădu seama cu uimire că vedenia nu i-se poate ster~e 
din minte, ci dăinuleste mereu tot ma! limpede Si mai 
prietenoasă, Împoidobită cu un nimD strălucitor, pre
elim ar fi fost un râu de slavă coborît din albastrul ÎII

nitlttmi1or. 

Nedumerit se Întreba: 

- ,.Ce putere misterioasă îi păstra Nazarillcan~
lui. neasfinţită lumina pe frunte, Si de unde izvora 
acel belşug de iertare care se revărsa chiar asupra ce
lor ce~1 Îmbrânceau şi~1 loveau peste .obraz? ... " 

fără să poată zmulge cugetului zbuciumat un :n
. tcles, se întoa,~se cu pasul rar în cetate, ca un în
. vins,.. Ajuns acasă. se strecură repede in tricliniu, 
se asvârli îmbrăcat pea.şternutu{ de blăni. SI adormi._ 

mj ti de f.:lttl cum au fost r;\s.p![\ titi cu aphudcl~ 
cuvcnite. 

Cu a,,:castă ocazie avem de ficut o constatar,! 
regretabiHl şi sarcina masurilor de Îndreptare 
se CUVine -~ credcm - comisiei teatrale, care cel 
puţin să fad atâta lucru: s-ă interzic.1: întrarea 
Imblic111ui în ~al~l dtlP~l Începerea spectacolului, 
scutind astfel pe cei prezenti de sgomotul intiir
ziati!nr, care Îngreuiază tlrm~lrirea acţhtnei cu a
tenţia ctlveniti"t. AL_ NEGURA. 

' •• -z"' •• , .... " ..... '. o--.eo ..-;. 

Priveghetoarea şi broaştele. 
(Fabulă.) 

A fost odată o zi de Mai 
In deal, pe hmcăşi pe llilli 
Şi 1Hetutin,d'C'lli pe păanâllt 
Era t.ot YNtje, râs 'şi cânt. 

Şi a fost la margine de sat 

1'n măr ,dc flo:al'e în;cărcat,; 
Pl'·i\·('ghitoare în el eâll'Î-ă, 

ne firea 'nt.l'eagă sHspină, 

nar broa;:-te-lor de jos {lin 1a&" 
Ac('a.--talHI li-era po 111:1.(' 
Şi 'pl'ini'eră 'n 11ftdosul grai 
8ii-j f.wă plho,E'l'eialai. 

Ce ţ.ipi Sllr a tii, ori g-ând'cşti ' 
e'a t.ale fleaenl'i Ţlllsăr€IŞti 

Vor prinde ră,dă,eini la noi? 
~,)i n'avem lipsă aICi 'n ,noroi 

Jk) C'Îtnt.lll tău; Şl 110i cântăm 

Şi dacă vrei Ră-ţ.i aratăm 

Ca t·ine poate mai frumoo ~ 
Şi-atU1ll0(>a .se porni de jos 

Din ,mlaştină, potop ,de g-nrti 
('lI-a,ţ1a g'I'OZftVe sbierături, ~ 

Că biat.a plbsăre tăc.u, 

Z.cfiml liniştit h-e.ou 

PJ'\im ramurI, 11 şopti duioo: 
"De ce te uiti la -ele jos ~ 
Tu 'nalţ.ă-te La OOr În zbor 
Şi lasă·lc 'n mooirla lor". 

},{ oria Cioban dr. Rotiş. . 

Prin somn, fi5);ura eteriC;l a celui vândut de Iuda con
tinua să-i zâbească tot mai caldă Si mai iertătoare. 

~ 

A dona zi nu se duse ca de obicei la Proconsul, 
cu toate că ar fi ddrit să afle ce s'a j)etrecut în ajun. 
Un crainlc îi aduse stirea că Isus fusese dat pe mâna 
fariseilor si osândit la moarte, că soldatii, dUj)ă ce·j 
împletiră cunună de spini şi-l îmbrăcară În hlami<1ă de 
purpură ca pe lt:n Caesar de pantomimă, îi puseră in 
mână o tr-estie În loc de suliţă, Si după multe chinuri 
şi bătăL de joc, îl răstigniTă pe o culme de deal. aiară 
din Icrusalim. 

• 
Arhiereii, cu slu!1;i.le lor, s'au perindat prin faţa 

crucii, scuipând pe cel ce se dăduse drept Messia şi 
lovindu-! cu toiagul fIlJ:ier[]e j)icioarclor insângeratc. .. 
Apoi Î-au dat să bea otet amestecat cu fiere, hulindu·1 
si luândl.l-i suferinja in batjocură ... lai.!' EI, fără <;ă se 
incrunte şi fără să blesteme. îi privI pe toti Cli aceeasi 
blândete. şi-i iertă deopotrivă. 

Apoi isi dădu duhul. 
Seara târziu. du;pa ce norodul se întoarse in 

cetate. ostaşii. r~ll11asi de paza la locul supliciului. ~. 
prinseră focmi ca să se Încălzească şi asternândtt-Si 

pe iarbl "Iăni si paturi din par de cămilă, În astepta
rea SOllll1t'lul, începură si\ povestească amintiri din ţara 
:·i satul lor îndepărtat dela poalele Apeninilor, aproape 
de coasta mării ÎlllJlllCcate si amar.c ... .. 

Pub\lus Laro se rid'că, iSi Încheie armura, se În
cinse. Si iesind. porni cu paslIl liniştit Si ritmic. pre· 
cum s'ar fi dus la 1111 loc unde e asteptat. Cunoscâlld 
JrUtl111l. s!rabritu lesne ulitele inundate de Înt\lneric, 
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DlIrnincc" 6 Mai 1923, 

Un eveniment artistic. 
Vl'a Aea de B<ll'hll primadnn<l orell'ii ,din Clui. 

fost viu ap},uudată de publi{~ul no"tr11 de (':âteo~i 
"enit în Arad, Însoţită d<e tenorul GrOZu\'e"cu, 
De a;;tădată. d'ra Aea ,de Barbn, la {'()n~ertnl 

1\>,1 vada în Palatul oCu1tmral În .~'an',a {le 10 Ma-i 
i·a H!'.ignrat '('flIlCUrStJl celni mai mare {'ântăreţ 
I no::;t)·u. dl George 'N ico1esen.-Basu .. 

'. E:4e inutil ~ă il1zi'Stăun aSll'pra yaloarci ,arti,,· 
. :,.'f) a aceH.)l' d()i mal·i ('ântă'r('!ţ,i {'ar,j \'01' :a\'t:R 

Jarul - i'\untem siguri - .să adune Joi sear ... 'l la 
ialtă. tot ('.(' are Al'.aJdul mai seleet. 

INFORMATIU.N 1. , 
Scriitorii noştri. 

Un eer senin Îşi revărsa din belşug lumina-i de 
'imavara, peste lumea selectă şi numeroasă care as

I pta pe peronul giiriL Era multă lumină, daruitc'are de 
~ 11;), şi era mân.r:iietoare. ca in prazn'c. ca \',n zorit. 

Se asemuia clipa cu un minunat revarsat de zori: 
care sufletul biruitor peste Întunerecul llop('i îSi in
de bratele spre o îmbrăţisare largă cu îns~!si vi1ta. 
a sufletul geniului natioual pe care ni-I aduceau serii
,i sa se iuirateasca cu viata l10astriipe care o 
<hlt11 aci din vremuri hmgi. Atât de c\1orinz,H,)arc 
, C4l1otia ce il1vă(uia lumea când ne-au apropiat Sill1-
şi comunic,ltivi: cum sunt suiletele alese. 
Era acolo cu o infătisare de apostol. cu ochii (1!ll1i· 

ii Si gc-swrilc patriarhale autorul ,.Arhall!!:helilor" :;oi 
.. Povcstiril0r dela tară ". D'n grup se rema"c,; 
intindu-nc prin înfătisarea sa err>ii lui Balzac -" J. 

; deseu. Ne retine atentia apoi llJl cap expresiv si 
: irllnte hombată pe care al11 mai ziirit-o la Bucuresti 

loja d;rcctiunii Tca~rullli National d'll BUCLIresti. 
~te V. Eftim:u. Automl celebru al lui "Ion" Liviu I\c
;;nu, simplu Si ganditor îşi poartă ochii observaro·r 
·mnaneierul. Ceva din boerul distins, uman ne aduce 
lahan. - Alfred Moşoîu este ÎlIs;işi fincta si "il1:::~

de poet. iar Mircea Rildulescu - o f'f.':ură exp~e:,ivi\ 

. se pleacă cu drag-oste peste florile ce li-se oferise. 
Cum se perd în goana automobilului urmăriti de 

,<()stea popoulatiei care îi priveste CLI admiratie, in 
ra (or se închcaf.':a o atmosferă calda. sinceră, care 
Dprie. 
Pe unde trec, pretutindeni vor crea această atmos

,si in urma lor oamenii de si~\lr se vor simti mai 
. ')"pe cu un pas - spre îl1~r~ttirea sufletească. 

(t v.). 

- llimcll ('ful in MlOf(/'PU Seri itori 107' roma III 
~l'N lor; /)uminrf'ă M'a/'fl 111 ora O În .~ălifrJ, 
ii'l~lui IJoyd (rc,~fa.uranfnl CC)ltral), Se rl1 

1'i a la efo·te. 
• 

In flonzul unui ordin recent după toate ee-

!trecur ă pe sub pmtile albe. şi ai Unga ndla ;:â 111P" 
,'~U să urce poteca Golgotei, 

De pe cu;hne se zări a În vale lemsalimul ca o pată 
me, Întreruptă pe alocuri de "faclele străjerilor Si 
s;:Iipirile ferestru'cilor luminate. Răsunetul ZI!:Onl\l-

, i de sărbătoare nu se potolise 'Încă. vllind nelămudt 
::n stup revărsat În văzdulml rece. Pe cer, nouri 
i in repede plutire, ascunzând discul IUliei. azv"r
I umbre m)şcătoare peste intindereapajişti10r in

eate. 

Publius Lalro, dUJ).ă ce străpunse cu privirile in
:r;'ul. coti pe sub O sUl'pătură de deal şi se :lor,!
de locul dutat. ferindu-se să nu fie zărit. se 

, ie un dâmb de unde putea desluşi intreaga privc-

in i uruI focurilor aproape stinse, os taşii dC'rmeall. 
:rucea Înfiptă în pământ cu un tJrunchiu, Isus, cu 
.! inclinat, părea de as~meni că doarme... Nici un 
1i1t. l1:CÎ o ţipenie ... Totul era scăldat in misterul 
" al somnului şi al mortii ... 

. 'Jiiţerul, cu bratele Încrucişate, privea ca un iu
: imaginea întepenită în decorul sumbru al nopţii. 
. lăS! poată 11l1'l1i pasul. ca şt cum ar fi fost el insusi 
(nit in vecinătatea funebră a blândului Nazarinean .. 

iQ cUpa aceea însă. ca o minune, pe cerul 0!lac 
.1 iSi schimbară drumul. Intr'o insul5 de albastfll, 

"SOLIDARITATf:A" 

l'cr,ile Înaintate trilmnalulni eari contin înreg'i,,
tl'ăl'i şi adeC'ă de firme in,diYiduale se \'3 suhi 
() taxă do, ti J.ci; ~o{'ictăt.i în 'l1l1me e.oluctiv salt 
roman-dită, >,{)(lietăti <,{)Operative 10 lei; fimne la 
soc,i.e!ăt·j 1)0 :lJGllill'ni 20 lei; .lupă ('or-el'i p{"ntl'1l 
lI1odifi"ihi 5 lei, ('ererile Înaintate la trilnmal 
'pentruînregj~trare YOT t.rebui ÎnlS0lt,it.e de reei
rJi,isă (lc~prc plata taxf'lol' de mai SUR, în caz con
trar cererile llU V()l' fi re-/.olvite. 

* 
- Iari di'lllineaţa a fost. aflat de part.ea stîm-

goă a C))(xluhli dela Al'all'llll-nou un <"adanu bărbă
t.e~ tWe<'llt. {lc jumătate În -putrefa('tie şi '3.l'UnK~at 
c!'tl nll1riloe ~I\1r(,işlllui la ţărm. Pe llll p~J(\i()r -era 
în:eă o opindi, de pe -celi\lalt pi'ciol' o ~pi\la8e rupa. 

• 
- ('om itplul de 0/'(/'1IIi7:lll'(, al serllrtri/o/' C"/'· 

rr'l/i.ş,,~ti rO"!1ii dOfl 1/1 nl'l" şi 01/. fa /iti Iii rOI/l'Î.I1I'.,;d i 
din '.1 mrl ca IlI'iijitll,.;",. aprrifil11'{(' .~; 'd"I'1~/'ir" 
111'1/11'11 rflrlllrill' dr' /}I'lIfliri. flori. rofPliirip şi 
fI/lf'l'ifil'(' .~li 1(' ft'imifii cel /Ilai fii/'zin piină ,"~ 
Oi'((1 d. 71l. in [>"1'1'1// E/Ili/lI'.~CII. 1(/ 'do(l/nlll'I" ÎII
,w7rrin((11' ('/1 NJlldllcel't'r/ rodl/rilor l'('sjI(,rlil'l'. 

'" --- Ni-se \'csicştc e<l Princ'pele Carol a primit in-
vitatia de a prez',da prima adunare a uniunii voluntJ
rilor români care se va ţinea in Dum:neca Rusaliilor la 
Arad. 

* 
In ,'ederea serba'ilor d~ azi au sosi! în cursul zi-

lei de eri 2 grupe m:lri dc crccetaşi d in cohorta Cluj, 
Pum'Jlec;\ dimineaţa vor sosi 100 de eercetasi din Ti
l1'i~(\ara Cll toate orohahilitatile in frl'11te Cll d. general 
de divizie (]av<Lnescu inspectc:;rl1l cercctăşesc din !~)

ll';t. Tot in acest timp soseşte p~ima cohortă de cer
cetaşi s~ttel1i din comuna Şiel;"!!I. 

Teatru, Cinematoprafe. 
T.l~:\I: .Yflll1cila în ,divort" (ah. B). 
"rEltCUHI: ,.Femeia în ,fliiyorţ." (ab. C'). 
.TOT: llt1atinf'n:l .,Hajm]cra"; ·seWl'·a; "Perla 

din Knha (ab. A), opcretă, pl'emi'era. 
YIXERI: ~,Perlarlin Knha" (ah. B). 
S.\\fB.\TA: ,.Perla (lin Kuha (ah. C). 

'" 
Ma/';'sfe şi {rmeia din lfltll! în Umni,fI: 7, 8, 

9 şi NI Mai. Uu"tloscnta !i.(Jură a rinemafoqrflff'lol' . 
0jlarf' (f 1'1 IiJl ClI foiulÎIl alt mrdiu.In lumea. rxo
l1;'c!i a insulei I:n"a f'e l'etl'pce în l)i'klurile mile-
,nalx'('·venjnwnt.e 'extraoNlinar de mliraeuloa~. 

Una d,intre cele ·mai splendirle atracţ.ii. 

1
. R(II'1'ada. trap:~lia unui ea\'a~«r 1~1 6 acte .~n 
APOT,I,O. Rnlf'll,Za la 6, 7, 8. 9 MaL O granrh

! oa"ă ·Ţ)(\'.l,ă În film, de ('arc 11lllna.i al'ar{'i)ri ş:.o \·ă·d 
la I('inrmatogl'aie. 

DUMIK1~CA: matine1l: "Ţiganul"; S('al"a: 
..Haiadera" (ab. C, cu concursul dIni Tompll 
Bela). i 

Ililla p!'.nii se ivi. fceric{t şi misterioasă, proectând pe 
coama inclinatii a dealului, umbra c'ucii si chipul c.-:
Itlj răstignit ... 

Imaginea de umbră culcată pe pământ, lua pro, 
portii fantast:ce. profiland trupul celui infip,t în cue pe 
o cruce gigantică şi mişcăto:are care creştea mereu ... 
Pe măsură ce luna cobora către zările dimpotrivă, si, 
hleta întinsă in pulbere sporia văzand cu och:i, se 111-
tindea. se Iătea. se prefă<:ea Într'o cruce tot mai u
riaşă. care. brazdând dealuri şi văi. câmpii şi ape, 
năvălia in depârtăde ttdburl, prelU115!:indu-se făr:1 
sE.r~it, voind par'că să imbrătiseze tot părnântul, fi
rea întreagă, nemărginirea ... 

Puhlills Lam, iluminat trezit la o viată lIC"uă, Ul'
mărea CII ochii imbiltati de slavii minunea, neizbutind 
să atin5!:ă cu privkile mardnile umbrei care creştea 

mereu ca un simbol al biruinţei şi trimfului de pe urmă .. 

A dnea zi. În zNi. paznicii de pe Golswta îl )';ăsiră 
nemişcat. pe acelas d,lmh şi în aceiaşi atihtdine de con-

templare, dar nu-l recunoscură. 

Părea că se schimba..<;e la fată ... 

(Fine) .. 
" 

d ~~răVălia "ORIENT" But Regina Matia Nr~ 18. 

Multumifă publică. 
Din ()cazÎa e.onecl'tnhlÎ ara:njoat a II-a zi d-e 

Paşti de "Corul Cfu~ei cultur.ale din Al'ad-Şega" 
au ~llpJ'asolvit 11I'II1ătOI~ii: 

Ioan (,hera 500 Lei; Banca MUl"mol'osch, C. 
~. Dtr.tnÎtrel'cn 300; Iuliu ~foldo\'llJll 200 Lei; 
TOllH Antal 14-0 Lei; Han('a Româneaacă, dr. Mi· 
hai 'Măr('u,ş, Victoria, Gheol'gohe Ada,m, Ară,dllina' 
col. Alcsa nrlTlI Vlad, dr. 1 ulian Bol'l1ca.s, N i~h i
for .T 11 l'a, rlr. I ustin ~f.a'l'şiOl.l, dr. Cornel TalllCll. 

Co I"ll el BU.l'ZH, M axi m Y u1cu, Ti tu Oprea, Petru 
"?\Lnwle: 100 Lei; f11'. Dmnit.rn )Iclll-f>1:.ea 60 Lei; 
lli,(' Papp, Brut Păl'ural'in, d'l'. Tooelor )fişea 50 
Lei; ~r. Xa.sta, At,ana~in R)găţeHlloll,dl'. Ştefa'll 

.\n.Q'hel, fiI'. P"tl'tl Orozda 40 Lri: Ya"i<ile Mil'
{'ea :1;; L(>.i; N. Purgpa 10 l,ai. 

:\('('st€ rl()l\altin:ni în ,suma totală rle :3335 Lei 
rJ()\'cd-e;:.(", cii intelectualii ''7i inMitntele noast.re Îlll

tpkg- să ,~pr('ei("7.(', şi să ~pl1i.iinca"'('.ă intclJţiullile 

,.Q'Plluill(', pari t.ind ::;p1'e ridi,earea lli\'(~lllllli intp

k('lllal, T1ilti oaal ~i moral al i<l1hllr'hiilol' Al'arln
llti, atât 'Ile llpglijat('. Pentrn :wcasta .~ipe :t!('ra
~lă ealp le exprimăm "in('('I'ilc 11()n~tI'C llllllţll'mitp 
\·pllitnl 11pt (le :11(1) Ipj s'a YăI'i'-at la fOll'rllll'i.
('IJ':n 1'i,1I 11 /"/f7iÎ '/;n .II'r/(l-.~I·qn. 

l-a adunare generală ordinară 
a coop. "Pârneavana" din Arad 

Dn1ll'illcr>ă la 2!l _\pl'ilie a.~. în t'iala de ';0('

d.int 0 n PI'imill'ir·j,s'a tinni I.a adunare g'en~3l';tl;1 
{rrd. n ('(>(JI'. "P:!I'llea\'ana" f],iln Al'iln .",uh cAln,/ln' 
':'('1'(';1 Pl'f'·";'ulintl']lIl ne OIl()al"C tII Iop,jf ~ri)l,c1{)\'an 
J·P\'i7.()I·"~('()1n]' şi a jll'rş0rlinlelu,i coopel'ati\'ei (11 
Uhpol'g'he Popo\'ipin În\·. În Ar.a,d. Fiill!d 'prez("l1Iţi 
:l.pl·oiljle IOIl mf'illihd ,între <,-al'i am l'emal·{~~\t pe 
.:111 ii: 1 {Ia n (".1'1 at in "PPC'tlo\' al 'CC'll t l'a lei ('<>O p. "ii
t",,;,ti, Yn~i]P ni\r1i'il j11·im-jil'rt()l'. nI'. TUi'tlin ~ri-
1'1111 arh'., AIT:\,(lie J ida-n suhprefect. de 'poliţie. 
Cl-1H'01',dlc IOllP,~(~n pl'of. liN>al, 10011 Pooio.i,amn 
,Wflll ei 1'(', 1. rli Il A rad, Tod(l]'e,:<,u 'Pl'()fe.sol' l,i·cea 1. 
D. mal'in, n. BalintslIb-rc\'., P. ZOţill, V. Gu
l(1~in, L Illl'hloa. T. GinllE':'eu învăţători ş. a. 

Din l'apol'tlll ('.on.:,,-ilinlui (le flllminli!tl'atÎe 1'(' 

COllstatîî ('il ('O(,p. ",'a infiintatru !'ir) 'I11!emhl'i ('.\1 1111 
capital -rIt' 4800 T.ei. Azi nl\~mă'l'ă 21)0 ,mcmhl'i, 
are .('a~ă proprie şi s'a Îl1eheiat. hilam:ţul anuln.i 
1922 după o aC'ti\'itMf' numai de 10 luni cu Ull 
nmit rle 1677a5 lei. La aC"C'St rezlllt~'!t a ajmu; 
prin ajutorul ,dlui dir. general al "Cooperat i \'('. 
lor fiăt(";'ti" din BU~Il1'eşti şi a Ono Dil'ec~i:un,i a 
.,Băneii <.'Bllt::-.ale" filial:'! din Arad, căI'ora a,duma 
I'e:l g{')w!'ală le-a ~xpl'illlat. ·mulţămită 'p-elltru b11' 
n:ÎYointa şi Îlwrerlel'ea ce a l!l\'nt'o în ('A)l}'du-căt,)
I'ii a('e4('~ cooperatiye. 

Di;;trihuindu-;.e y.cnitQll ll(>t, -de 32,178 Lei, 
- ,;'a 'dat între alt-E'le: 'Prmtl'u ccrn~trui!re.a de şooli 

IOO() Iei. pC'ntru {'.on\<idul înfi,intân,d al 1100\.lhli 
(le hăeti 500 Lei. ş{~oalei -de .eontahili ·şi ed. '(}()Op. 
ri in A rad Hono Lei. AsemeiJ1-oa prim.a de cuanpiÎ
rare a membr,ilol', s'a l"eulInţ.at l~'l ea şi s'a .aeoi~ 
a ~p da ('a bur;:ă dC' câte 1000 Lei celor mai buni 
~lXllari. 

S'a .cJro!s Ji>."'I.1hidelX'a a două filiaJ.e în cen
tnnl oraşului: una pentru e<>lan,i.ale şi una -pent'ill 
piplill'ie din ('al'o('I ,,0 H)l' aproviZiona p,.'lntofarii 
(hn AI':H) ş-i juldeţ ... 

Tl'oeiHlrtu-se la schiimbarea înfl'~ului ,eon",i1in 
~i {'0IT11. ~'m.".Orilol'. a,dUlMl'ea g("llNală lll1a'll,im a 
,11('>,<; pe urmatorii: 

In conRjli/il de nrlminiRlrafir: IoaH Mol~l() .. 
L!ll re\'. ;wnl.aT'. Ale:xa ZMlo, Ai(:~adie .Jllla:a, Ioan 
PO!>ilhj:l'llll, Ioan (1oi('pa, 7..eno,'je Voştinar. Glte
O1'glll' )fore-oY;\ll. Jrih~i Otli'l<.'an şi Gh. P<'IJ)<.)V1'C'j • 

GI'!lzori ordinf!ri,' (1T'('Orge 1011~11, Dimitri(' 
::':tojan. ]':mcl'ic Kolozsvâr.i; .snplen,ţ.(: lll'-"t!n 
01al'iu, ::'Ifih.ai Ul'Sl1 şi Victor :Munt.f'anu. 

Raportor. 

(coltul Strada Saht<:'z) au sosit manuzetie 
Tutankhamen veritabile; tot acolo se găseşte 
un mare asortiment de rnătăsuri şi pânză. 
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Bursa. PE I~US.'~LII ppir:neşte 
încă <..~u.ră.ţirea. şi mode
larea. pALĂRIILOE:. 

•• •• CONCERTUL, •• Pe 
I 

•• 1 pe ZORICrl 5 Mai. - Berlin 15n. New-Ytrk -"S!i;;, 

Londra 2563. Paris 3690. Milano 270250, Pra~a HA,5. 

Bvdapesta 950. Belgrad 5~250, Varşovia 115, Viena "i8, 

BUCUREŞTI 5 Mai. - Paris t4. Ikrlin 62, L(,;l(]ra LEUPOlD G01TLIEB Onei LOTlE GELLIHEK! ~:: 
~m. New-York 216, Milano 1030. Elvct'a 3:--:10, '/it.:lia I maestru pălărier din baracul vis-a .. vis de 
;:985. Pra~a 620. Budapesta 375. '_ :: Hotel CeRind :: 

In zluo. do 6 MAIU 11ubllcuJ 
Aradlln va avea lan\ş \11·II4.'j rtl 
s(', la pln·te la coneertul ,'eslt- ,TE 

VALUTE: Napoleon 780, mitrei 8R. lcva 150, lire I ________________ _ tel vn.lfll~ollre Lfltte Gollin\'k _ 

lurceşti 140. funti t'ilglezi 980, franci tlancezi 1·1\.). 1 J~'" "',. 'J J' , ! II 

franci elveUeni 31l, lire 1010, drachme 250. d:ll.ari 2~:1. I W afarla din' a a II~ JOS 
dolari 211. marci poloneze 50, coroane a,vstflaec·)t), 

C[1roane ungare .~50. socol 618. livrează var pentrn revâozare si 
clădit, numai în can~ităti mari. Va~ 
rul e alb, ars cu lemne. PlOprietar: 

Concertul se va Une In sala Mare a PaJaiulu\ • 

=:!:r:~=:::;~:;: 11 

o :n.oai\. sec~!e Hid:ro't.epa,
pent.tcă.. La băile arteziene S msy s'a 
jnfiintat o nouă secţie Hidroterapentică, care 
se va da folosintei marelui public la 12 
Maiu 8. c. 

WILHELhl B. KLEIN 
Uzinele Comunale Ara~t ~ 

Cura de băi accido-carbonatice, de sulfat I 
şi sare. 

9xpl~ato, de pădure, Arad. II 

" 

,Anunţ. 

Telefon 3-22. 

Baia deschlgă pentC'u domni dimineata 
la 6 şi 1/2-1, iară pentru dame dela ora Jncun()şt1nţf>z Ono Public, c~ am preluat 
26'- I prăvaH.a de coloniale (fo'>ta 

Ste\I!) din colţul Pi?-t'" C~ttdralei (ThokOly· 

Cu onoare in~llnoştintărn Onor. publi 11 
că IIm deschis în Str. Emlnes"U No, 4. (' 
orăvălie, care se ocupă cu toate lucrurile d 11 

i 1staL ti~ de apad uct, gaz şi canalizare. L ;1 

prăvălie sunt m(jfiterii, c'lri la dispozţi:JDL 
publicului în cazuti de defecte şi la apel te' C 

Idon c vor face H::p.1raţiuni imediat. ţ 
1 ter) şi "tr. Me'hwu (forr3y~utcal. 

----------------- 1 Mă voiu nlz'li din tOCIte puh r,le mele să 

RNlador responsabil: LAURRXl"U LlJ'A. 
I satisfac toate dorint-le 00. cutl1oăliitori pIln 

\ 
serviciu pwmpt şi marfă veritabilă. 

Preiuăm orice lucruri şi reparaţiuni d 
aceasta specialitate, proedarea instalaţiullii 1" 

edilicil10r nouă şi instalarea lor, În loc şi • 
prc'Vincie. Cenzura.t: BI'. rOr? I Cu toată stima 

Pavel Liszl~a. P,â,l. Avem magHzie m1)re de toate mărfuriie 
atticolele ce'e mai moderne şi stintem aşa î 
stare a satisface tuturor prdenţiunilor. 

Prăvă!ia se va deschide În 7 J. c. 
Se caută un băf.at român la Adminhtra· 

tia ziarului "Solid arita!ea." Baiatul va trtbui 
se cunoască oraşul şi să ştie scrie şi ceti ro
mâneşte. Să se prezinte la AJministratia zi~ 
afului în oricare zi seara la ora 5 şi l/z. 

80 jugeţ e cad. în hot aml A H'.dului 
inpreună 'u c~să şi e(Nicil latttaie 
de vân d ut. .. !nîurmatiul'i dă: 

Mo telefonului 624. 

Uzjn~le Gcm~nalQ Arad, Directiunea, 
Dr."1. ..... codor rltap, ad,,-oeat 
.. .. Arad Strada Mur~ş Nr .5 

t!'14&Mm:;;'j'lf!'~~ BU li,., Il! " "U! ."' ......... '" ~ ao li 111111111 8. II. 511'l1l •• "1'!!3 1Hl.SIf ~ 1I>!lI!I IL'! ~ 111111111 

:~--------------------------------------------------~) 

Nr. 263/1923. C. A. 

f"""r 

LOnCurS. 
Pent,u posturii" de brigadieri silvi ::i, or

ganizată în judeţul Arad, in con formitate cu !~ 
dispozitiulllle regtllamt!!1 tulllÎ d-e "Nvir:i u şi d :s
ciplinar al briga iklilor Şi!vici N r. 904 -1900, 
devenite vacante şi remumrate C:l s~!ar anual 
de 1400 Lei, adaus d~ sCl.lm]~te 1400 Lei, in
d~mnizatie de chirie 300 Lei, echivalent pentru 
lemne şi pâmănt 600 Lei, total 370() Lei, se 
publică con:urs cu te, min de 15 zi le, ado:::că 
până lil data de 15 Maiu 1923. 

C~i cari ref! ~ctează la aceste posturi, sunt 
obligati a Înainta Coml~iunei Administrative a I 
judeţului Arad in terminul fixat mai sus cererile 
din preună cu adele prin c~lti dovede~te 3t.titu
din~a lor conform cerintelor §.Iui 37 art. XXXI I 
din 1879. 

Arad, la 21 Aprilie 1923., 

• • • • • • • • • • • • • • • 
1 ~ • • • • • • • • • • • • 

& ~l! 
O li: 
LI f~ 

Subprefect: Dr. Joe German. • 

................................... ~ ~ : 
i Industria de Ulei din Ilrad ~ A. ! · . R . ! s. P. II. : I : 
• •• : Irad, Bul. Regele ferdinand 1. Nr.22.: I T : 
: Fl\.bricate şI Articole D01\strf?c: U)el-: ' : 
II ud ves:etale, ulel\11'1 IO.luerlll4:!. turte - ff'-~.~.'...... • 
: tle ulein, pett'ol, lustru (firul:.), : 4~ : 

• t(lvote, unsoare ue tni.sun\, beuzln _ • 

: S~ecialitatea noastră: ULEIU PENTRU:! II : 

• Teletram •••• Tele10n 135 II A : 

"VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT SI ECOXOltIII . , 
CENTRA LA: ARAD (R01\IANIA). 

SUCURSALE: IN CtIlŞINEU, ŞIRIA, BOROsrNEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprH: 20000.000 Le!. 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane, 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

Execută tot felul de operatiuni de bancă 
A\cordă: Imprumuturi cambiale. 

71 hipotecare . 
" de lombard (pe gaj de efecte)· 

financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
agricole. , 

Cumpăra si vinde monede străine (Dollari, J\;\ărci. . 
Lire, Franci şi alte valute). 

Primeşte depuneri spre frudificare pe libele şi în ' 
cont curent 

Primeşte 4Jani din America ca depuneri, ori pentru 
inmanuare partidelor în Ţară. . 

Efeptueşte comisiuni prirnite din America în afa
cerile emigrantiJor. 

Are legatură de cont curent cu toate băncile din 
Ţară şi#.strainâtate. 

5:: PODElE. - KitI pentru geamuri. :: 5 1.. lE: : 
- ., 
• !II! ~ : • :...,.----------------------------"1 
~ •• ea ••• E .•.. ~.~ •. ~~.m •••••••• E..... ..~ua~",,".==.~' •...••..•••• ~ .....•...••..••.... g •••••••• A •..•.•••• 
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