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iBONAMENTUL: 

• un an 300 lei 

~ jum. an . 160 lei 

3 luni 85 lei 

nar - 30 Le 

LEFON No. 750. 

I 
>prijinitorii ziarului 
I în adunare generală 
l- Alegerea unui comitet executivl -- In i 

bc de "Solidaritatea" II Tribuna Aradului." I 

I Ara,dul - Îllţclel?:om şi jlLdcţul - se poate ! 
;tndride ~alPtll~, ca aci I,l~pt~le pu!itice de par- I 
j sunt mal alellllaie dc-cat alrea. I 

j 

Trehue. insiI, sa-Si rc"izuias-cii conştiinţa 1 
,Hol1;-.!ă, în ce l~lI'iveste presa locahl. I 

Aradul mare, rom{lllCisl.:: În majoritate cov;lr- l' 
tnarc. AraUll! cu vechi 'traditii de po[iti~[t si 
iltura, Aradu,] cu cele mai bunc ziare de pc I 
!cll111ri: Aradu,[ de azi, dela Unire ÎllCO'li\;.C. nu-şi i 
,\Î pute.a ~mstinea un mic ziar provincial, In II 

:!limh pros!)Creaz(l aici cinci .cotidianc străin.e 
o ~muzadc al!e pcriodilCe, In Ara-dul din Tara 
m,lnc{1'sc:i; multi huni rO Jl1,ln i îsi fac lectura 

: ziar din ,pre~a str[Lină. 

Clilll PrC~,l indica "iata cll!tural:\ a \111111 

";l~, a ullui tillut, acea'st',~ stare de ]uquri cret 
iti mult dedto coborîre sub dl~mlljtatea 'noa
:r;l de pO!!}:)r sUp,lnito·r, cra <llll,V,lra"{t ru~it1c. 
.I! în:er..:at ci, p;lI·tj\.:\1.larii S~l Înalte () tribună 
rlSe i , dar j)lltcl'i~e prea slahe au trebuit în Cl1~ 
Ild S~lsIH.:ombe. Pc durată de c:"ttC\'a Il1ni tlU

:'ti, hilanturile S,C llldiehtH Cl! ddicitc Rrele de 
lei .de mii. 

i 
! 

1 

1 
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ARAD, Vineri 25 Mai 1923. 

ZIAR IN O EPEN D ENT 

:J 111n{\, sunt îndes!ulito!uc chiar şi din punctul de 
\·c,.l,'~re material, Cll ll1ultJ. insuÎ]etire s'a hOUHÎt 
' . .Jitarca unUi !lOII ziar, Pentru ~ustii1erca ([q'uia 
~:'a ales un comitet de 35 memhri, cu ralmiHcat:i 
in Întreg- hudctu1. 

Comi,sia pentru ':;tllcliJare, dC;~cllată încrl în 
~cdl'nta pn:.:c.delltCt, a eal1dida t , iar adunare·a a 
etIL'.s, prin a-elaJlnarc, -de mcmbrii pc urm:ltorii 
domJ1i: 

Pre~.edili te: Dr. (oan Robl!, primarul Draşului 
Arad; vice-ln2:-jCl!inte: ing· I. I1antl, soful sen'i~ 
l:Îl1:t:i de ,j}(iljuri şi sos01~· şi dr. J. German. suh
pre.fect; Secretar: TI'. Mal!:cr, ,proflsor la ş{.;qala 
llorm;l,l~l şi 1 DLmitriu, Jlrofe.':'or la liceul "Moise 
Ni'~'()ar(Y': mcmbrii: As..canill CriS<l1l;direc!or1l1 
liceului .,Nlojsc Nii:()ar~l"; dr. Ioan Ur~Ll, consilicl 
dc t:dllr, la tribunalul And; Vasile HOl1ell, prilll~ 
Ilo·tar jllicletean; ,Aron Petrutill, .prim-Ilo tar jll-

dekan: Alexandru Vlad, col()nel în retragere; 
dr. V. Hoiărall, adNoc.at; Trăi an Suciu, 
Inen: ii!~, f}nil Dima. sllb-d irector reg i (l11 a.1 CfR.: ! 
'miC Mnld()YaI1, rCvi%M ~-colar; ilw. T, Tril11hi~ ! 
ţiillli·sllbdircctor industrial; Ilie Gombo$, ,seful! 

. Al' V'I C l' - I 1::1~)!,':t g;ir.a r;:(: tir. ' aSI c tlCU, 111(;;( le-şet 
;:1 ()r:l~lIll1i Ar::d: Iacob L<1zar, profesor la Aca
,kmia LI\: drept OraJL'<1-M:li'e; dr. Tulian BorncJ<;, 
Jdw;,cat: 'M, C(}\'ri);~R()::;ianu. confr(llnr f;1\,ln
;,;i~lr; L;tzar Nil~l1i, direc:or111 PalatulUi Culturai; 
Bl!rZJ C!~rnl'l. co,m. Ar,~d: PC'1P3 Con~tantin. COllS 
oraş.: Trifu Ulita, hK.: dr. ,1Vlihai M[lrcu~iu. f. 
nrcfc:.;t. elir. de h:lnC::l; dr, InqjlJ Pelrutiu, Arad; 
dr. Cornel Rllşt~a. Chi<;il','~ll: l\dcl1 L;tZClr. P;îll
c()ta, InG,priel::r; Luu:J\'ic fazecaş, Pecic<l. print· 
pn:!~;)': Va':ilie T1<îrl:..1, prirrl1)r0t()r: l1r. lOR!l Cnr~ 
II ~'1. 1':" d lla, primnre1or: Au 1"1.:'1, Oa ne:l, :::;,:bi;" 
J1rimprctor; Teodo r Bankill, lLillllagiu; dr, V. 
Avral11e~r.:u, Apel; dr. S:llljOll Pop Z;'l: zJr\ Ţ:îr-

(6t -

Nrul 45. 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRATIA 
Str. Românului 1/a 

Inserţiunile se primesc 

la adminIstraţie şi la 

Agentiile de puolicitate 

;, Pri1llit in<m'::l1<!re<l d,·~ ,1 face prc;.!;;ltirik i,l;,'\;

<:,q'C ca gruparea din jUrII! ziarului llostru sfi SI! 
transform::. în secictate <1 ilO 11 jl11{l. 

.>\stfel- Apelul îşi \"a an:a Însi,îrşjt ziarUl cu 
cde mai lllulte sall~e de reuşit;\ elin CI}C"::\ de 
lI\:,,):, Uilire, f: r,ll1dlll marelui public S;l rrlspundă. 
~i <l\"om fel'll11 cOll-\'ingerc 1.',1 lumea Trlm<Încasc;Î 
elin a(e~t tinllt "a şti sa <l:prc.:ie-ze d u,p il C\I\'iillt::' 
jll'!il"ona Ilta ma fie !Cc a re . pentru viata n()~'std 
"ll:,turalii, o() hun;ci ~azet;'i Înformativii, Je l'ar:lC~ 

kr leca!. ferită de fr;Llll{llltari!:;>. IUij)telor de p,:r
Ude ]101itke. 

.. A ...... ~. "'$ ,1' .... •• 

Sărbătoarea zilei de 10 Mai in Arad. 
('Oll.rOl'lll }ll'{,gl'<l.IImllli ~t.ahi'ht ~l(\ 'll.mt1l1'it:'qi. 

21 10'\·jtul·i (le tl111 an 911I1'nl,:lt .:ll':idmlil"l' zin·a dp 
lO~Lli - ('(>,a mai în';f'.Jlll1ată ~ăl'hi1tonl'e Ination.l!ă 
J'Umîlll{~:'I{~ă. Un rcl' ~cnin '':li lHl t;lllliP di1!clnt prc
vestBl.lU o zi Î'n ('.ar(' f'l:.;tul pl'ng'l'i<l,Inul'lI.i H' \'a do;:;
fiî:';lnra în toată măroţ,ia lui. 

Indrll' pe la ur0t-e g elim. pi'll"ll'l'i ',1" eh'l\'i -
giHiti îll f'1f>l'llte Inli rne ,de slll'hiiJo;LI'O - i:ntnB5\tl'i~ 
'toaz:'L ~t\':lzile ~i Zf'f'j ,de g-Oill'll{1 I'ăzhat l!l(, :pe~t.{, apa 
;\1 \lI'P~ll'll]!i l'l1 O'tl'igiitek 101' în <.lit(,l'ite;:IIlIIIll,alp. 

Se face aC\l1l1 Îil':l rC~lrea llllCi IlOHa so!uti:. 
"ui 1. Î<l r ~~ va sLllSţine dcc.canHh ltl- 'dill ';O~iZ~l Wle 
.'l1L'\'olc ~~;c t\lturor rnl11{iilHm de hine, Trehue 

'i platim aust tri,but. ec-l datorilH1 cu totii ridi
'irii Pl"e'sti.giului neamului nO:S!rll aici în Aradu\, 
ne ()(.1illoară, sub rap,ortul zjaristicL'Î. S:;Clll: J in 

ntea ori1:)elo r 'din Ardeai. 
110YJ, prjmpretor. 

II Una eli,; prl'li-:u·ll:lrilc de ..:apetel1:,;; '.1 Adu. 
II:!!-ii genera·!:.' a fos.t Jlllll1in'a ziarul \Ii. S'a luat 

l,a or,ele H C>,Ol'pu] ,:prg-c-ntil()J' 'r]{' 01',ai~ lo;:i j,t În 
'p I·i miTE' p""t 111'ilr. sl'a hi1 i t(1 pe hll k'nll'd \11 1{c!!; tnr'l 
:\i';lria ~j (',[n,d la (II'r!" H ~i llll "ff'rl Î-::i ew.(' ;1,)"1-
l' i ti a ])1' i III li 1 !'p!! i Illenl - 12 \', :'>;,im i -, nI), +1' II 1 
h, rl'l'aqld l' dait în {:hil'I11 ('p1 mai 1lîn.i.(\~t,,~ ]',:"i
hil ~ _. fk :\I'P;i"liî (latiî~lIllt oh!ig1:l1 ~iî 1'011,' <1 

1'al'<lnt('z;\ ~i ;';:-1 ',,]\ll,n, \'ti ill ;11';1.1':'1 tit' ;';"1'.<':;' lIl,ii de 
<11:1'7' ~li('i ~) piîliîl'!(\ lni:ll/U~) nu fi 'LilH~voit ":1 
(>,'0 1'1·r1i,,·p rIp 'pe p~prrtdp {\f"'lor 'Hllllti. 1~:1I!'i p"pnlan 
tro!Il',l1'(']p - Ora']1('lni] TPg, 12 l',..\~i ... ri fiinlll ·1'11,;; 
în ]lia t:l Ca to,h,a,lpj, i;1 [0('. în i 1ll:.o1 iat:l i'lIl' ""pi,' l'O 

a rl1'<1qwlnlni 'rog. 1 J)"lj, ('arI' 81'n inwti·Ţ (le 1/ 

! {'Olll'P:llli·(' rIt.' {)nnolre f'.lIb I.'mnan,la 1':lpit:l'illlllii (',)1 
t,}fean Il. 

Pc 7inade M,lrti d. a, 22 MZli. ali T()S,t irl"vj-
,ldulPrc generalii toti sprijinitorii zia-

t l:?~:lr.ire,~~c~~~ ··.s.:~~0a~y:vq,l;". ~.;I,.Îlh:et~z;~~~~. 1 Ill~ + 

, li C L.. "jlet! dlT::t 111 lkll. 1;[ ,,1 Rmt NA Ji..T[\ 

~~'SCll~:11C~:-'-:~~~~\I-'-Î~nhllt:l-;i\ ~r~: --C()~~i ~~ : 

FI'Ol/fil - J)ri/l :11'1/('/'(/fIl7 lff'II1Jf'III'--rl('/'IIIII' il-Iii. 
11/ Iilr'illll))f'pfi/7 l>ni{o/', 

LI <J]'p]{' n ~i jilnn .• 11 ~('nfwa,l )l(illilt,c'lIl' - ~kkL 

CU1I1 (,;xpcrientele cflstjgate în 3-:tivitatea de ' lor de ali)<1ri\ie a noului ziar· cOl1litetlll exe~l1tiv (',~m i,;ia dn rkl i 1'11 i 1.;1,1'(>(1 fron r it-t'pi - il rlel'll!"- O 

De vorbă cu tipograful 
'"1 

de: GIOVANNI PAPINI. 
Am Jucrat totdeauna .pontru til1e - şi tu de

" :;\tca ori ai !u1;:rat pentru mine. Şi totuş 1111 ne-am 
:mt paharlll de vin la aceC'asi ma,s{l a cârciuma

.iata: si <1'111 reorindllit cu ;pillţckk:. tale liniile I:,de de-aci, de (;:))0 îll ..:assel:r ta litereleillllpr,işti~l!e 
mai >rejo,l'se ale g,lnJnllli meU. ~i tcrmini -:11 ..:rcarca ullui -:11\',înt inteligibil. 

Umcd',Jc corecturi Ce uni le-ai dat într'o Imi place C,l:"scta la ill;,;liliahl ..:arc UIl':O!'i 
se:1r;\ -- cea clint,îi searii! - au riulla;s mai îllti~ :,]1 [ parC b:"tzflifuarc ..;a o suta de ferestrlli ,~le 
P;HjtC în <l111il1t:rca mea, de;:;1t \'i0relcle ce mi ulIui stup cu albine: ~i.;,îteoJuta imi 1)~He casar-
Ic ascllll51C într'o carte c<mila brunll. care m'a iu- ma uuei mari armate de mici soldati adormiţi 
hit Înaintea cc lor!8Ite, într'un -somn de ,plumb. 

d 
Şi ar fi ·trebui! S;l P~lStrez ca pc lIişte ade Imi ,place masina care TIU adihneste şi rcpCtrC 

Nic', unul dintre ai mei n'a spus nimic c- de nohH !:ele dintâ( orig-inalc])e cari mi le-3i in fic'care clip;\ pfl,g-inile sa!,'~exalCtc si dcopotriv;i 

, lIlni. 

. , re. ai Ui. Ti-ai Ic<msU'Jllat ochii pentru ei Şi nu , 1 t d 1 t d I d ca l"ctl'l'je 1111'\11' h·,'l.tr',>11 .l a·S·'·,·'11. Illapoiat. iSi~i a e toate ;:) j)ct!,; e rO Ul1e ac c- ..., \,l v 

';'-au Cinstit nki cu o Privire. Şi nici hartcm cu hn\' place mOn(}t".'nIl1 cu. nutlll lui fic.rbinfe 
luI sing-ur dinatfltca cuvinte ce ~c impr,'lstie În ~ctelor talc gra,'C ,şi neg:re. IP 'J 

M:~111'l!" ~:1, .. lc 111l1rdarL' (\'e n.lumb' 0t'I' de cer- de ,p]ullnh WjrH şi cu COjnt}Ik:Ztta lui nrecisiunc de 
'1' cu Mlrnicia s[l!'adt:or. ., ,- t· .... 

nea'll imi plac mu!l mai mult decât 3ccka I)C care hestie mccanica, Imi plac .::urbelc si ohenarele 
Il Mie îmi esti însă dra5l:, Imi place de tine. domnii slIiS!pusi le a'scund în picJe cenuşie sau gal- 11lar~ini\or. Şi I~U mi-e urît nici <le masina umilă: 

t
h î1lcred in tine de trcisprezece ani, Eşti coni benă 'pentru rllşinc a cur~lţcniei lor, şi mi.;[i pe care Mintul Înhufnat o 111winge cu Di-

:. dcntul, int<î.iul ,.,:onfident al .. g,l11~urnOl' ,tTH.')e, a. Şi ale mele iSunt murdare de cerneală si le-ar dorul. . 
,'~!Cslrjtcl()r mele melancolll. SUlltnnpnde tl l, strânKc bu<curo:s pe ale tale. Tr('c ,ptintre gr;ullczilc d.o: hârtj·e alb[l, plin-
-::...::ă vreai. ' . trc .pilastri de carti şi printre zidurile de :casscte, 

1 
Fata ta e slăbibl Si z.b<Îrcj,tă ca fata acelora . 

C~eacc ,n'a,ş fi ci,tit ni'ci clliar prietenulUi ce- ca la mii1le acasă. Mirosul d!' ,ccrtwalfl îmi !),la.\~c 
, li' f d t A pe cari gândirca. i~a ntblt să ~t1fcre - şi ochii . 
• 'i imal deaproape a c jpci, ceeace naş 1 a 111 tfij obositi au citit Jllult, lJlaÎ mult decât ar fi tre- ca sudoarea unei fete ,i.lnilto.asc. Si i-aşi îl1t~llde 
.1;ltla femeii celei mai apropiate de carnea mt:a, hucllrOs mâna .hama.llllui care duce pc 's.pinare 
, • f " ". A' t ...' IHlit. Jntocmai ca ai mei, d 1 1 .eeace n JŞ i aratat tlIll1allUla ultl re. ,pn l11 l1 ŞI sarcinile e sais,pnc;.:o.;e. clim du'ce sa a lOrll! ,ci-

d t Suntem frati tupouafule! . 
Jtî:tnji veniti În inima mca ,primitoare, ti"'am :l r;lmizik palatulUi care 11\1 e al sitU • 

•. 'iaintca tuturor tic. Şi nu mi-a fost rusine., Şi Si eu ca şi tinc prind ~ândurilc uşoare, sub- Trebile ,;,i tu s,\ 11îl<1. dl[l,~! Intre ai l;ti, frate ti-
'l'a trebuit să rOşe~1C. tile, zburăt{)ure pe cari le citesc în aer inaintea nOu;!f. Suutem 'cu"uti cu dublu fir pentru tt)i1tă 

Noi intre noi ne intc1egdtl1. tlothrît, .corŢJul mea si le so.lidifi"C si le ÎIH':rel1 l1 cz În plumhul cu- \·iap. ca asasinii de incick a'~ell..'asi cfltusi. 
i. i 'caracterul. fiecare se Întoarce la trehile lui· v,întului preoeis. 'lle hiirtia tamd-hilă si geoll1,ctridi Tu .1l11 ai puka trai fa6 mine si eli n'aşnutea 
... ~ • c:.re le În.:hide, l)rOCUn1 ·CC1"CCVeau L'l fet'1cstr c l' In- . . ':\1 las în 111âni)c tale ,ceealcc am mai scump 111 ,. L< l tdi f~\ra fine. TrC'l!ue S;l fim rri~teni vrând llC-

,cea zi. Iti las atâta dinsufletu1 meu picurat în chide în ij)ihratc ÎniinÎw! -cerului. verând. 
,1Crn.e,ală si tu ·te ÎtH?:rUesti Sti mH trauuci În Şi cu ca şi tine !l1l'rez pentru il repeta În mi! Mi-Jm s10rs inima -calle-o !)ortocal:i plltin 
'netal, .. de -copii (';u"iIHek care ar trehui f,plIse 11l1l1iJ. cn:wt:l Si tnt aerUl c!i'"pr,<::tull1Î meu a "iiznt ne 

Ai fost cel dintâiu care-ai asJ~ultat ori('e &]10- ~in.gllr, o sin!(ură datrL. Si nki Cll 11\1 dis.pretuÎ,<::"c mine ,însll-mi sjm'a doco!orat pentru totd\;'auil8. 
'edalli~ a Tllea. Ai citit Înaintea tuturora acle ll1allu~criselc 110<::U110Scutil°r şi cărţile ,În c,ditia 111<::1 acel Putin dllke carc a filma.- prillS în 
''lai a.~pre Ma'curi si cele dcsnrld~LÎduile a doua. (",lak. a.:ea pin·tjiCic;l de dra~ostc carO mi-;l r~-
,Par;lri; dcscarc;hile cele mai pasionate 'li Şi cu. prinz:ll1d dl':l aCÎ o cUj,)arc, dC'acolc,~ l11~l'; in inimit, a111 litsat-o p~ntrl1 tinc, 'compl:ce 
Ji&Prelt\lr~le IC+('11o mai rauUcioasc. Ti-am U11 accent. Si de-aci o silah;'. d~ <112010 jos o Ît11<l,- ol~,s":llr şi l1eCc,,:!r a1 oridireî pl<tccr i şi al oric:l-

" 

., 

) 

• 
! 
i 
~, 

"::iS suflctlJ! meu C;.t pe-n carte necotj~ ::;11:', Dl1l1 1,]()1a1U'1 n jî'l<:;În;"\ CU1ll ra:: i Si tu c\ll,'c.z;1nd n:i d..'\j;,:t ~'1 1"1([1, nil1 'it:11:l'1I~'sh' ele: A, C. ~ • 

.. _It L = Pretul:. f n r

, m!-Rf îi;., .Q laipi : I ; :u?'~r 



Par 2. 

frnm.d"il {"<ÎI'nană IlIe flori n:rllll',rk 'ţi' llli,nnl1î{:a
tul Fl'oi1>or (l.i11 f'I'Ult€>. 

ll!1pro~ia a ft>"t chil cel(> mai frUflllOll.l'i(' rknil'rf' 
('('Îl1 a ('el Innlll(~nt Î'ntIJ'{'agă t,ru,pa era 'ad\l'IlaHi in 
ca,r('nl {"al'C ÎTh<' .. njllră nKtnmHentu:L g'llhll 1)(,11tl'\l 
pornire în p~'ll'lI'dă. TMllpa a întt'la::. ,d()stnl (le hi'llc 
g-c;;tnl ma'l'ini'lIlO~ei Franţe, <'îk'i i,n Odlii '('el<lT' 

,e€, in acel moment ,se gă;;ea,!l cu a.I1ma "pentru 
oll.or~~ an l'!l:sarit l'3.crimile. 

Sosirea autorităţilor. Te.JJeumul. 

r:a ol"ol(l 11.40 În.<'-Op a f'.Osi ,ant.orităţil~ civile şi 
crnilit;are. în frumJe .cu dl 1. Goorgesc,u -prefectul 
judetuhlÎ. alr, L Robu rpr,imlal"tlll .ol'a:şn~ui, dmu1 
.g{'neral 'MemJJeltl' dfllia comisia !de ,ddÎJmit.are şi dl 
gen('M 1 ,adj nt.arut Gh. :\famu - lComanJO'antuA g'ilr-
11izoanei - in~;ot.iţi fiind pri,mnl de cwpit.a,n FIo
'l'ei\('U, iar al .doilea de lneot. Tri;foll. Ol:dinoa ct.'\te 
J,ăstrată de org-a'llo1e poliţ,i{\i in romnte <cu i1n1l1 
O\-jflju Grina - ŢlrMf"1:'tlll Ţl-Oliţi..,Î - ~ar(! a !!o
ş;it ('el rli'lltiii 'fli:ntl'c .311torit.ăti, lnân\r1 lperwnal 
m~''''llril€! de oT'oine. (\l1yenit{'. Ţ)a. î'noop(>t'(\a Te
Iknmulu.i rrligoioo, intl'€>g1l1 oorp al ,an,t.orită,ţ.ilor 
ia loC' în fa.ţa trihnnei î,mpl'ovizată i,n Ipie.l,t.a Ca· 
j,(\dralei. In tot tim~)nl i'EHwi!l'luani trlivin rlîspll11-
l'11rile au fo~t date de eiHr€ {'()lluI ,nme.;:tl"n:lni Li. 
'P'oyam. 

Dnpă t.enminm<" amhii g<'1101"uli tror. t·l'11f!)a i.11 
l'O\'j;;.i!î şinlnl'ile de> ,ln-me> f'.C î'llldrC::Jn,tă gol'ii,hit 
I'lprc trilJl1lna din fata primăriei, lmrle 11'l'I1M ::.fi 
:1ibi'î 1,)(' dcfila.ro.,'1. 

Defi7a,l'ra, 
.'\lltOl'itlîţ,ile luând 1,H' în {[{ta tl'ihun€Ii, iar 

('Eli (~Il 111pte în trih11l111 ~ a îW'f'Pllt -ctefibl'o:l 
C'.onfMIH pun('ÎC'lor &'tahil i t{,) în Ipl'0'gl'U 111. 

Din gol'uplll şC'oalolm' f-iC ·rE'lm;all ..... ·.ă pe rfmK1 Ş(':HI1.t 
Jl1(,ilie de fc;t.c şi ş('oa la .::npel'jo,<'\ră ,0,(' l('j)lllt'l't, de' 
fet>e, care Î11lsă nu au niei lJi11 st,oa,g lll1t.iun:1'l -
Vine apf~i ,]it>enl Irlicfcte ,:Elen:L Ghiha Hirta" în 
U'n i.f('>I',rnii. şi f."!'cxalla. normal 11 ,(1.0 În,dtătollT(', t:\l 

'un g-rl1V de fete în SoŢ) lone1 i,de <costume 11JUţiol1l\Jle 
_ itml)(·l-e ţl('()!i! le 'll\\"llnlfi o tiin n tă mi n unal ă : şco::! 1<1 
midjC'd.c !'\tatdin str,a.da Iosif Vul('.an .şilflOOillkt de 
'llÎ'Merii. O .. ie im~lIr<,sie 1n,,11 În"f[ n';;11'Ţwa pllh1i,('ll
ITni. tr('(-erea J[,cenlni,,~[()iHe K,Î{',(XHl1" T~l':fe('t 
ll~lilformlzat şi In ,ire;pro1;.ahilă cad.onţă ostil,şE'f1I~ă. 
'Agemcnea an filcut fl'\1ITl1oasă imprc..",ierlefilal·ea 
cT:l1!bnrî'lur sportive ÎI11 unifo1"nwle lm. Dar iată 
eă înaintează ma:iostns nn .grn!p l'a,sleţ.it - o mâmă 
rr:!" vi~eji .a.dnmlţ,i (](' maretia clipei! In fru.n1.ea 
:101' pă~~te primarul .ora!;onhl'i ,dl ,el!' .. Robn ,şi lu
m.ca 31p1al~dă e.gomot()h ... Era grupul rnJlnmtalJ'ilor 
_ pni,.iuii din -ceim111t,i Ţle eaTe îi vom 'Vedea Du
mînecă la adwnal'ea lor. - Tl'C'C la1]101 corect.aşii 
şi pltn,d IdiOfilareaşroa:klor fiind te]'lJni'nată, vitll 
in rânduri strâ-nw <şi perfect alimiate, ofi,ţeriiiără 
trurpll. 

".Mnziea, suh <landn'(\('rca maestrnlllli Georg(\'~.l1, 
<Se odihneşte 'l.'ât.ova mln'lllt(1, ul'Imfmrl l,a !Tfmld ldefi
mwa wnitătilor mi li rare. Când ma,~nllde rparr'aJclă 
(' rehHlt .îiŞi face apari tia ('ăliare ,nI Lt-colouel 
Skmm('sen - .eare n fo~ nUH1it eorrn.a%d·ant.nil pa
răzeÎ. 

1n prifmlll râ<nd vin "Vâ11ătol'ii ,ele iffi~mte"~de
'filează f.rUlmos şi '&e remtarea o ţinută foarte În
grij it!!. In p'al:;.t c.aJdenţ,at şi sig1U l' p~L;w,,,,c vu1tu rii 
hQt.ru'('lol'! Cu 'păIăriile ita:J iene, la care şi..,uu 'P 1l,}; 

qxme do vnltu.r, trece.rea gră.nicc.ri,lCir rne în,~eni-. 
nooza unmele ÎlllCioelîlor ,din suflete, d<Ji h.otări
~a 0U Qarca.ş.E'ază Ţlj.eiorul la ]1ÎÎ'mâl1t e pent.ru 
speM:atori coa mai bună ,dovadă de .neclintiţi Il}l\Z· 
nici ,00 hota.re. 

A 11 fost instru:iţi de ,maiorul IOIl1!:'I."1CU N., ~l'e 
'Se ~ilTnte mîmdru Îm haina-i dtl grrunirer!şi >oa1"e îi 
;priveşte ("~ pc nişt.e copii cuminrţ.i ş.i harnici. 

. Ul'mea~ăaŢ)'Oi 11'eg'. 1 Th:>lj cu o ţinută 'aleasă 
ŞÎ trr(l('erea întregului regiment dOlVedtlşte o mun
că - (' .• u.e ,m.el'ită toat.ă lauldla, atât 'C',omanidantlll
lni. cit .51 ofiterilor inm.rn~tivi. - Dl I('olonel Lo
gicr - .coml3lnJdantnl .regi,mCllltulţti dl('1filează pe 
jo,<o în ca!pul lmităţ.ei şi estle viu aplauelat ,de Îll
treagă asi",t,c,nţă. 

M nziioa se l'epans€lază din nou, ciîc,i ul1meaza 
:(lefila rea t?ava loriei. InsunetelealN11onÎosuluÎ 
marş al oa\'a~'criei înliljntează în rânduri strânse 
~'.a\'alel"iş.tîi ref!. 12 rDş;'<)l"i, e!lre excch:mză -prim 
(>ehipamentul lor ales. Doy.odesc o bună inst,ruc
t,ic. A0Cleaşi ouvinte ,avem şi pentru rog. '14 cl1,lă
TâŞI, cu trecerea că.rt\,1ia .defilarea luând .. fâr~i,t) 

... ' 

"SOLID ARIT A TEA" - .-_ .. _ .... _---
('01'.1'111 autorita,ţilol' t.rece îln ,s-ala de l'ooepţie a 
j1l'efp('.tnr('i, pentru a 'Primi f(jlii(iitălril~. , 

In sala ae. '/'ccepţie-
1n "al~lde r~opţic a pl'(>!f('{·tll !'C"Î - f !'·umn" 

{ll'll11tă ('11 port rd-ol .. OaOllf'cnj lor poli tl{'.i ('are Şi-llU 
dnt obolnl lor pentJ'u hlifălpt.\lil"ea RomâniC"j 11e 
!l9;i. toţ,i 'l'('prezentt!l'ntii in",tit\llt~ilor Id~, l"tiilt ş~ 
pllibli('c d~n ~()('falitat.e şi-au RPU,g l('llyântlll lor in 
fa ţa dlui Pl"efEX't a~ jnclleţul tii T. G<Xtrg:f'~u :ca,ro 
flra ~nsoţit ,de reprezent.anltul T1'Ollulni, 'pnn 
Ţ){\f80aal.a (].lui gen~rruJ atljlltant Gh. :Hanu 

S! au SPllih ('I\H~in te ,f ru moase d iJl 'Pa ]'it-ea a'r
mat(>i, Id<' ('af;ri('dl ('.olonE'll Georgo("_~'n 1. (,-.man
.da.ntul Cer,eului ,d~ recrut,are local: corpul ,diJdJ!lJC'
tiI(' a &d!\l~ fl'umoaoo omagii, tprin dl AR>Catniu Cri
şan rli'r. li'<'enlui ,:~roi",e Ni('l(j,'lra"; în fine gru
purile 00101' ehamati în a-şi .spune euvîmtn1. B'an 
întl'('(>nt în .fl'iaze alese, 1)rill. care Re încrodil1ţa 
Dina"tiade ('('le lliIai pr<llf\md(\ $ffilti mente. 

T n (';(11.0 cd'ilÎl 11 mnă l':lf'pnillirle dl J. {}OOl'ge!'-('ll, 

pnJ('cCtul j"fdeţ.n.ln,j, {'fBT(1 iÎnln"ll'n ll'1'i'1ll111t şi hine 
simţit di~1111", arată J'nlnl zilei săl'Mtol'ite eŞi jert
fe l~ :lr] nl~ n.e :lt'fll<l·l/a 'nina,~t.i p in progă.t.il"~a t.iIll1-
:purilor ,wl't.i.te ,'iă le trăim. ,A;minte.,:tede înt~lop
f1i 1Hlr.a ]X'l!Bl111 Om'ol şi 'de fr'(':eerea IpC'",t B in~ a 
nn~'('lll i FpndtÎ nifliD'd şi pr('amăJ'P~te .memol'l'a, ,celor 
800JlOO ().8tJ:l;~j ,pă.znt.i .p01l:tl'l1 zi n,a, ·e.o (,\lf:ÎI.ng-.ele 
,lor 1)lă,mll.fLim,d-o. ne-a fnf'tfIJaHi.f'H t.răim ai('i 1:1 
nllar~'inj dC1 hntlll'o . .pa;;.i înmijl{x~d,e t-adi. Tn· 
(' hi'J1:l n TJ(} i p('n tl'11 Ţ) i n ilS j i p ~i Vf'11 t,l'n .... ii t{JJ' nl tii
I'pi. Cnd'1l11ar.ea (llni 'jll'{'ofc-<'f a f~)st viu aiplaniilati'i 
,(lo t.oti Cf'i pr('wnti, dll'pil ('.a~'(' noobosit,a {)]"ho"ta'ă 
a rog. 1 lKolj intrmează d.t.m~a al~ii :nl\tionale. 

fl(dl'a.gerra cu forţe. 

Tn ,rlll!pil <1'llliH1c:l 7,il{'oj lHuzi,ef!. 1l1'ilit.ad'i a :".î\nt.at 
în fatfl. oaf0nrlei Dnl(~i a şi pe dl{~i nI ~r \lJ'cşnl\ll, 
1111'10 forfotf':l o a{]"l1rn\i'i l(le 11l'IlW cum ]'mr s'a 
\'aznt. 

Rea l'a lin ()1'(,lc fl şi inm.a lwnt loc o l'rt.l'a.ger{' 
('11 torţ e, s tl'ii' nil efi i'l1'd în t (';;a t-e de 1 u:mf'. O n:li~ n 1 
a f(),.t fl'umn;; pllI\'oaz!ltC'l1 drapele TIllti,'mn,lt:, 'im' 
,,('ara splendli;d luminat. 

~'a S(lm'l1w1flt ornnll1€ntnl f'kdri'C' în .('l1,''t)\,in:l
tl<)l)fll{' ,(I('!a T,,·jmărie, 1'1'(',f(>('(.\11'3 jl1ldr(,n:lll'i. fo-
1".o"I11'("1e ei're, L POhţiic din Ţ)ll'latul C.P. Aral(l
('C'n,11r'j prfWll1l1 ~i iml'<l7:nnb:l ('l:Jlr~i )'(' a. nil'. TI o,:::; , 
('YR lnmin'ntil 1'll 1N'1f"' trr-l rtaje ('11 un finorm 
dl'l1l1]1e.l n'wtiOlîal Rrara Ţlftna. la 01'01'6 12 m117Jipa 
militară Il TE'!!'. 1 nolj a intonat 'f:l'\1II1l0aOO Ialrji în 
('hil3r mijlocu'l hnl(\varrlllll1irlin 'fa,ta 'prirnăl'ioi. .. 

Cu prilejul JllC'Jllorabild zile de 10 Mai, fa 
ora 9 dimineata s'au ti!lut scrh~lri lfl 'toate şcoa. 
lele din localitate. Rcleiv:im serharea dela liceul 
"Moise Nicoară" Ul1(ljC in cadrele U1miprogram 
seled, IPra,felSor111 şe. Ciuceanu, într'oclJvântată 
vorbire a SCOs la jvea1;t momentele j~torice ce 
simbolizează ziua de 10 Mai. făcând apoJo~ia iu
hi rei de 'ra trie, senti,mentul din care ati tâsnit 
totdcaunf1 Îndemnurile mari ale neamului. 

Păcat c5: puhlicul mare, poate din cauza 'că 
s'all tinut Prea de tinnpuriu. n'a dat atentia 'CUViC

niiJ. accJStor scrhări. erlrj des.i org-an;za:te în 've-
d.erd educatiei nationale a till'e:ri.mci şcolare, 

J)utc:w fi totusi 'fO'ID'sitoare si pentru multi din in· 
tclCl2tuaHi noştri cari n'au avu.t prilejUI să 11e cu
noasdî. de pe hăncile şc(~alei, trecutul· 

Uniunea Foştilor Voluntari 
Români 

• 

aranjează Ia 27 Mai 1923, la orele 5,30 p. m, in' 
Teatrul orăşe«lCSC b~ 

un mare festival f,ţ] 
cu următorul program: 

1, ~mtllfl Rt;KaJl, cl>creuta.t 
IX>ij. 

ke

,de m1\ZlCa 'Reg; do 

2._ Conferintă de ,d, dr· Valer Pqp, fost vo. S,' 
luntar .. 

3. Corul societ~tii "Cri'$ana", 
a) Weber: MarslI,J ,VânătorilQr din ol)er 

freischiitz; 
b) Doina "Codrule. c<odru~ule" cu solo ba 

rHon, d. I. Constantin, fast voluntar, acompania-' 
me.ntul de dşoara I. Spornic. 

{'11 

nil 
']1] 

îr, 
[>.:1 

('1 

4. Arii di,n dP{!re şi 'doine, dntate de d S( 
m. C. Olariu. dela Onera Română din Cluj. 8< 

5, Arii dill ODere, cânta'te de d. dr. V. Ciur 1X 
tbrju, fost voluntar, 

a) S~dko, muzica de RY)iUSlkii Korsakofi; 

b) Şoimii, rntlzi.:a 'de Korniva],off, 

PAUZĂ. 

6. Corul societăţii "CrişaJ1~t". 
8) \Vorobiu\vioh: ,.Doină. doiniW· 

tcnor, d. G. Sltciu; 

cu s(,I, 

~t. 

eli 
ţii 

n 
nr 
pc 
1; 
cii 

b) Pormnbcscu: ,.Altarul Măn~l:stirei Plitna' an 
cu solo bas, d.· St. Pasca, alcompallia,mentu[ 1, foa 

('~ 

pian de d~oara T. Spornic. 

7. De-::lamaţii de. (*). 

S. Arii eliin opere, cântate de dna LYa Po 
tkl[\ O[)era I(oJ11<lnia dill Cluj. 

re 

In 

9. frai~ment din poemul "l~()mânia". A Crl TIii 

trus, fost voluntar_ . 
10. Arii din o,pere. C<lntate de d. fonel C 

ţ;all, clei:} OJ)cr<t RC'lll:tl1ă din 'Cluj. .. 

pe 
lu 

Il. C0ru! socj,<;)tătii "Criş.ana": 1. Vidu: "Ri' V 
slinet dela Crisana" cu solo 'tenor, d. G. Suei ai' 
uconwaniamentul la pian dt:l dşoara I. Spornic. ~ 

Bilete se pot primi la Librăria Diccezană, in 
înainte de festival .. dela orele 4 'p. m, la cass 

tea t ruhli, 

• ... .. '" F%'hiN \ $ ... 

UNIUNEA fOSTILO rr VOLUNT ARI ROMĂN[. 

Din nevoile dentiştilor. r:: 
Tn mm.a .1egii d~ rOOl'g)nm:i.zard a]C'i)1'ipoI11n 

fl-entiiştÎioT, Q :mare ;Part.o Idli:ntr(l ,ncei;'tiia, y1iz~n 
du-se nedr{'lptăţiţi, .au pOl·n.it () vie mişcare prl~ 
tI'Uca ll:hopturil.c lor ',>ÎliŞtigato d{'ja să fio mtm\l ii 
nute" : i.: D: 

NCilHulţu1mirile e'aru ivi.t în. dros.ebi din (i:l1l. 'R 1'. p, 
.$" "nU. . =eIUir 1 ata. il lA .... ., n .... di mn lti in.divizi Doofl\lifilC,aţi dl:u prod\u:..ând ;c. ;r 

Foştii voluntari la Arad. ~l/'" tifi'eat.o 'Cllubi.oaso şi folooi'ndu~ !de i'Iltel"Venţii. ~~. 
4[1 -prln diferite tertiŢlHrl yoeSC f'.il >S(I 'streroare 1. 

7il(·Je Îrl(J SirumQ1ătă, numifnedt şl TinTIT '(2!l, 27 cnl~)1'ONlttiullQa dpnlJi~t,ilol'. 
şi 28 c,) A Ntd \111 va trăi o Il1IaI'e să.T,bătoar<c: Pri-
ma aihmaro genol'ia1fi. a Uniu'Ilei foştilor Ivolun _ Pl'ilejul le este cnerit ,de ex.a.menul pe ca, li 
tari romani. , urmeaiză ,să·I pr.es-t.ere toţ.i lli/Cei1a cari voosc sii.3!i iT 

Ar:~rlul ''IS llIyea. OIllf;p(>1;,i br.f\;vi, ,d int.re c('\Î mal .diplomă de liberă pra.ctid. ~l 
bravi pO Clari A-rdealu1. Ban'ahl1şi B11lClWilllt l-al1 In urma a,cest.ora, .d-enti.ştii -ou dim·1mnă, alI d, 'i 
dnt -ll1pte'j !Il!OllJst,re nationale în t:impul războiu-Lni mondial leg1at pe pr~ooinltele lor dl Feli<CÎ'8lll. Pop (la. 'I'j 

Vor veni Sâmbătă Ta Arad Letgion.arii cari 's'au oX1pună dloleanţele lor jUtltc in f.lliţa eom.usiulllÎi .. \ 
i~hit cn N(~mţii ln :!\făr.illi;o'flŞ.t.i. ('.l1 bol,'}eviflii i'n Si- oalificaro întnullliţi la Bll.C\Ureşt.i. In a'0e'lilJŞ ti ~: 
beria, cu Austro-Gf>rmamii l,a Vittol'lO Ven~to ('t:~, ei refuză să se prf'Zillt.e la e~ilJmEmul de clasiC 

Se 'vo,r întl'unÎ În ora,şul â:t'(lst,a k:1ie irontier:1 eare, îThtrUICât eJ. '9.11 rlr-optul .de liberă ipl"a'Ctidi 
",it ciment<1Zc legăturile 00 ioan grnpat în aK''(!l'l,,,t;l 
Uni'llln<C ca:re ,\nu trebni 'să l3.ibă U11 fnvmos şi fC'- oordut de lf'4l:€a ,sPQCirulă din 1911. 
c,md rORt in vii!tlOl', {lând tot sprijjnulax'108t.or 0<1- Se aşteaptă în a.coo.st.ă :privinţă şi :părerea 
Imeni! oo)rî~ În vremmi ext.rem :de gr€lle, şi-au dici10r dentişti,al ,căror oon,gro." este aIl'tlllyat 
f.1iont. ]Xl dep1in rhtm',Îa dHre neant. ziua de 27M[\)i la Oluj. - Ei sunt de aJt1e1 , 

Sâmbătă Ar-aflul Ta l1'Vca prilej să .sa]'llto lIn r 
mare gl'UlP de croi, cari, de bllDă S('I.'lmă, flunt şi Geli mai ,a~lt.orîzruţi să ia o atit.nldino în acei!;' 
astăzi aceiasi. eroi modeşti în viata de muncă şi OhOStÎ1NW de Inara irnportan,ţăpentru 'eoi .ce pr 
în hl'pt,a de ma,i bine Il ncan1111ui nostru. tidîdentistîca. R , 

( 

.. 

, ' 



~ '''rEI Y 11 r t tfi.tI 

Dela Palatul justiţiei. 
O interesantă cauză sub revizuire.-
Săteanu 1 Sd~uhkegel Petru din ('()IlHlH1U .80111-

I Lm a fos.t pus ,sub ,a{~lw;ă în annl I!HCI, P011tru 

1

.f;'PtuI di a:l' fii ei1uzat moartea lui S{,,}l'llltz Ioan. 
Deshăt.ânrc111-,;e 0a.n·zu de C11l"t(>~\ C11 juri. Schub-

I kegd. a fost. ,al(>~litat p~ motivul eă nu ~'.al~ pt'1(jdus 
<10,",:'7.1 (yt11l\")ngatoar-e lU 'contra a:Cu.z:atn.1Ul. 

I rltcl'iol' ,,"a (',(JlH;tlatat ÎJ1\':ă că 'l1l~il'tor'ii imtc-

I 
n-'gaţi în el!llZă n \1ll dcpuş în saTcina aeuzatllli\lÎ 
~"hllhlu"?,('l de toam3aa să nu :fie -şi ei replll~i. 
{'lIllO",eiindn·1 'pe R('huhkpg'd l'a ('om Il'ăzhnnător. 

Af.lti'd ;n llnma l'apoartdor jfln!flianmeriei .(lin 
Por'lea. în a,n·ii 1Hll ~i 1!)}2 stan fă~llt mai multe 
noni ,tH'nltăl'i (l~ m'lI'turi ,de ditre jnoorătoria tie 
'il1l.~tnH't·ie, Cn ~azia 'a.(\(>~t()ll'a:,.r.nltări ,toti mal'
H,r'ii. <'~l1'i în 1910 n' il 11 ,avut <'l1teza,11ţa, ~ădoPll nil 
Îli c1ofavoJ'u 1 al(\l1liat.n:lni ,P-r>l1l1 bkC'.gel şi-an 1'0VO

['at al'll11ia !lnpozitiile În .Ht'llZll'l ('ă ,multi 'flilltl'p 
('i au fo~r. (1(" fatii, din y~i('ţima îninnghi,a-tă de 
Schnhkegol ,a mai .a'vut putere 'i"ă le ,;prună Il il

mel(' agrr,",orlll111li şi .{'·l1!m .a ,fo~t aUc('at >ilo 1111("0."ta. 

S0hnhkoţ!:el îşi aşt{1pt,a"e fIlelecă vi,C't,il11'il j,n{\Jintoa 
Ţ>Mt·ii d(vm i'l',ill hl!Î lui &h ll.1tZ. Cân.d alOC~t,a .('!Şi la 
~tra;dă, Sehubkeg-ol îi ,sări ,u,i.Il a,~cll'Jlzi~n 1 "un, (lr 
după llll frăgar. şi il10yj pc ~eh:l1.ltz ('·U nn ou
tit în,.lpate .şi apqi a căutJat să ,<;8 refllg~{'ze. 

Ma.l't~)l'ii an r1opu;; că ,cl'n'pir odo,",,'I"iel,ilp \·jdi-
mei, fLrlJ l"(l('U'llO&l'llt 'ca; :a,;;,H'\in l~ Rdlllbkog"f·1. 

nni,i (li'n martori 1'an văzut .şi chiLar f:a.u oprit 
pe SC'huhk('gel .. ăzânn'u-l {'Xi lalr.esba fuge grăbit. 
I:,au lasat Înl"ă lihordeo,al'eee atunci n'au bihlllit 
că a:n în fată nn er,imina1. 

Seh nbkeg-e1. \':{mfol'm oepnzi ţ,i i lor n lteriuare a 
martoril,,!'. a ·ameninţ,at, 011 ()('azia ti'tl'gnrilor d" 

, r-ăptil'mâ'llă, 1n ,mai multe rânfllU1l'i pe t,oţ,i a~eia 
('~ri ii (',\lnn~1f'au 'rl'illll.;1, ha Ja(lî \i1e l1!lli,i i,;,i-a şi 
real iza t aTnen întăI' i le~ Î<ncen{l i i'I1rl '('l.'}.gelealCp,;t.o l\a. 

In lH]fj an fo:~t '!l;\'Cll'ltnlti ,de 'jn,(l('('ilt()T'i~i (le 
i n.'!tI'l1lC'ţ.ie doi nDa1 ma J't;()1~ies(mt,iia 1 i fin ;(>allzii, 
cari pîlnă atm1(~i n\NI fost intero.g'~lt,i. 

CNâTHln-se revizuirea. lll('~tBi .cill11'Z(>c, Tr'ihu
llialnl AraKl, î.nş.cirhnt,a sa ,de el"1i, Joi, a l'~piIllS 
PBl'€rf'll n{'gil,o.ind suficiente ,doV7.ilo {lldli~"'l ~olltril 
lai S (·h 11 hkf'gel, 

;bo.~il1llt din ră,~ll1llla)'!'. ' 
P.d s'.1. de.sbă;tttt eall7.:l lui Twdor'C,M r1i~ 

VaSfl'llrÎ'll. ral'B l)('ntrn Il dizh\111n ]lB tatăl f'.iÎu. l'a 
i' l'I.Mlf'inM pC Alltoniu Oproa 'din il{'l('.('!W>"l ('.HlllZii'. 

Arosw il MLui~e. a,doeă pe hiltrit:nnl Coif. T,î.nărul 
CoIf E'-titp,lnit al() sflllt.imentUll răzbllniÎJ'ii îl piHHli 
in &00.1'<1 zilei de 22 Ian1lillirie pe Oprea, rC:'tnlfl :1-

~~ta :;;.e înt(}l'oo<l ,dela >crâşm fi şi !îl lovi ·de 7 ori 
~u o ::;.e('lUe î:n l('3Ip, eal1zîmdu-i ,moart.ea. 

Tl'ihl·n'lillll l'a coIliclalmnnt pl'i p0 t~\1lăl'nl C)Jf 
Teoitlor la G alli mUIlcă p,j·1nică. 

A par~m'l.l a atacat sent.inta cu apel. 

Pentru căminul presei din Ardeal 
Marele festival al Sindicatului Presei 

Române. -
Dmli11r::d, in 3 lunie. ziu,a Sfintilor Constan

tin si E~eJla\o'Or a'vea loc la Arad, - În acest 
Dras unue În trecut a ,strălucit presa românească, 

r. '"-- serbările onmnizlafe de Sindicatul presei rO
mâne din Ardeal Şi Banat, în fa.yoru! s!)(uÎrii 
fondului Pentru ridfcarea unui Cămin al presei 
Îll Cluj. 

Festivalul at;::esta. ,pe.ntru a, carui reu~~ită lu
~'rţ'az,l ,,;,a Zor si cu inimă un comitet 'de doamne 
din rnaJta s0Cleta;tf~ arăEd.an~i. Va fi 'o strălucită 
manifeStatie culturaUi, jar se]'!Jarea din floare. în 
~!}t?ci<lt kmbnla ILimito.are. rezervă sUJ1)rize rare 
llltb1iwllii nostru din Amd Şi Împrejurimi. Şi-a 
'il1Untat DJ.rtiCtpurea un imens· publiC dLIl pro-

• ·\·in~ie. D. Şt, ~fet<:,? mOlii hru ('0 re,~pOlI11cnt, al 
.\.~il,demiei Române va 'tinea o conferinţi"l despre 
. .r~{)l!ll rn::n,Înilcr arrLdani la granita rom,lnca-

hi vOr da concurslll pretios o :leamă de cân
t:ireti· <1:POÎ corul dlul A. Lipovan, etc ... 
tJIIIlJe 

L Cetiti si , , 

răspânditi ziarul 
"SOLIDARITATEA" , 

,,SOLlDARiTATr;\'" 

--------------------------------
Victima alcoholului. 

,N"i-S(llSCrie :ain Ha:1aliş '(juicf.. Am!d) cu p~i,yir(' 
b (·,<l:7.ul din ,al'{\a POIlllrnă t<llll1illţ,at în 11l~!llărwl 

nfX"ltrl1 de alaltăel'i m'mi!.taarele: 

In 'lloapt.ea d€ 20 1. 't'. tânărul Bu.dişanl J.A~lH

tin de> :t3·ani, \'cl1lin,r] ,din al~m.at~l. 'f;C Illăla~~eartă 
şi hă.tue Î'll <,râ.;:lnIă cu alţ.i inK.ljvizi. înJ':if'J'bânt!ati 
('u totii de ra~,h~u. 

Vig-ilul (1'(\ Il(31)te, Olarin Izidol'. 'alarmat tie 

cea:rtlt d.in crâ 7ll1ă. ,aÎ'n t l'a t în h:~'alpmlt l'l! a 

,potllli CX'wrtlil. Vig-ilnl d() abia Înt.ră în"ă in 11(,"a1 
':7i Bn<li<;;an ,,',a I'cj)(\zÎt la (,Lpl'i'nziinr11l1111i'! Hl"lllH 
yiţri'lllln:i . 

In ÎTIi'ăenll'pu g-nwl'u Iă ('(. s· il 11 ~flnl'<. ,,-ig'j In i 
Yflzftm1n-o."{> ·aJll·"II·inţ.at a tril" 11ll gl"ntf', ('Ial'(' H 

.... trilhătnt ~hd,IltI('l1\1.1 lui UnirI i:-;':lIl Lf><>nt{'. :I'ăUW'l

n:)11'(l ,H',l'~ta mot·t 11(' loC', 

In zina lll'ltl:ttoarc a ir~it bh(1l. Ip('lllli\; ('.)

misia (1(' 11\110111'1.(' şi il1H'h(,ti1 a (,;l?wlni. \'l~!llIl 

~ fc·"t Înai1\tat Par{'l!p!nlllÎ. 
__ ,. ,t?w"'~"""'e v~.,.. ....... 

1 NFORMATIUNI. 
t 

_. (",mi!f'flll ('Yf'rldir }wn!i'iI Nllsţinl'l'('rI '."J_ 
ndni (' 'Înl'ilf/f .~17 iri llrrrfp In ~I'dill!(r fi' s(' 1"1 

(/liNl .llr/'fu,/'i '17 (:](}j c. lf1 Oi'(/ S d. Il. 'in gUrr 

miră fi Prim(l!'i!'i. 

- 1''1'l/r dO(/liiltl'7r /,omulIl' diil .Irod (l1)"i do
J'('.'i!' I'rll.~il(! {rsfivrr7Iil1/i /lrrsei J'(»)jIlÎ/ll', snnf '/'11-

(fIIII' grt binel'oia.~('ă fi [11/1. pru·f,o 111 ('oil4M/lin>l/ ('(' 

['II (/I'f'I! lor În RN711f"ţif! zjn/'uflli Il'J.~I/'II. Jfll)'ţ; 
29 r. Ia ()!'('[r i) d, fi. 

- Poe>D.'l l'o.mi'tllă Va~{'ntÎ'lli\ )'bt(\i Pf'tl'n~('n 
','il!'t' ;:c'l'i" fr~I'lltllZC',~t{· ,;:.;nb p;:.('l]rlmlilllttl \-;:1]('11' 

tir1P. de '\Yolntal' a fo:-t ~lremiată ,d(' Aealflmn;i.l 

fl':tl 1 (' 'Z:I jllnlrn n ('\l1"g'('1'<' ,·lt' \"I,r-tll'i ÎI1,j:ll1ib:;! 

,.T,flmlwl1l d'rr:me" (Fit<:tiid(> ~nfJ(>t). 

* 
- Zilele tre~ute s'au cântat la "Socicte Na

ti"nnlp" 'din .Pal~i", ·ei"tt('lv/l .lin .,~rd()(bk'" ,dllli 
AHl'ed Ao1xa.ll.dro:;C'u, l'(\c'cnt ,'lllb1i·cafe. , 

T'uhlteul şi erit,i."<l pariziană D'n {ih:nt o d\1-
1.] l!!'f,a,~ii)i rim :,~-(' lli'C"k,(l i i lnr t(ll1 iir n,1 [l i nn"t'l'n('i~1I1-
T'ozit()1' .. 

* 
- Clll',;>nrj,lC' de "urii {]e>h Yillen.ii-<a('-~I11'nt(' 

F)r În<.·c1pe :i'n 15 T n,l,i(, ".'i \.{)t' tlllf'H l)~Ii\ăl,n Vi 
August. 

Şi-an filg-ă,rlllit. ('.011 C'ur "nI nn llllU'(' nUlnih' !lI' 
profp_,!}rÎ unin>l'"itari 'ş,i pl1h1i~i~t:.i? 

Tlv,t>rjf'!·jl.f' il" pl'im(>!'.(' ;le PB ~l('nlllla la "tig,l 
(''l1,ltul'ulif' 8trarrla 13ann ~rilJ'i:h:inE' ·Il'!'. 1. nll~'I1-
r(\~t:i .. 

III 

- Asociaţia, ln'off'wwil()/' s(,(~IUld"l'i, 8f>,dÎI/ 
:[rall Ol'ţ.!':J.Jl.:zeazi'i în zima i'ntlli ,de Hl~>'l.llii ~) (lX
(·.nr",ie pe nll('.f\ 1hhzavf'j. ~rf11!lhl'i 'oori,tocidc-a 
lu.:l !,.:Jl'te l'\1Int inivt:lţi şi ,pe 'l'IN'!li"tă 0fl'l{\ "ii ;;p 

,amrntf'. în {'Ul'''1l1 zilpl (1(' :li'tiil.i La pl'f\~(\(lintf'lp 
scctj{'i, -

Plccarca cu trcntq d',m. Ia ora 6.15. reîn-

--: f~h.::em ;:wel la uoa:mne!e şi dOJmlişoarele 
noastre să binevoiască a trimite obiecte pentru 
tombola Fc...<;tivalului Presei! Cine n'are lL1~ruri 
de care uş.or se pOate lilPsi? Cine nu dă bucu.ros. 
cu toată inima pentru 'fruJIllosul scop: sporirea 
fondulUi Pentru ritlil~aliea unui Cămin al presei? 
C~lle nu !doneş!c să cOlltribuc dând o carte, lucru 
de m<Înă, hibc1ouri? Cu atât \"or fi mai multe llU
imere de tomhol!a, cu atât sunt şansele câşW;ului 
mai mari. Nu mai e decât foarte scurt timp' până 
la data !'crhiirei. l'tllrJm deci să bincvojţi a tri
mite cu zor. 

Dnele Hortense ))r. Pnpp. Veturla gen, Da
şchievjci. Elena !?Jcn· Manu. 

A vizăm 011. public Ca în suhnumitele Jocuri 
şi timp va fi curatenia tuoc!ar prinCipale de ap~i 
şi aşa nu va circula, dela orele 10 seara până Ia .~ 
orele 5 dimineata. 

L. c. in 24 in orasul Între.g .. 

L c. în 26: ,str. Cloşca, str. Popa. Piata Mi
hai Viteazul. str. Coşhuc. str. Simion Balin!. str· 
Viocntiu Barbes, str, Greceanu. 

L. c. 28: str. Primăriei, BtLI. Drăgătina. Bul. 
Carol L, str. Orhtoneocu, str. Cotului, str· Moise 
Nicoară, str. Bucur, str. Gheorghe Lazar. str· 
Soare1ut. 

L. t. :30": str. Horia. str. Ratiu. str. Consisto
,t1hli. str, Alexalldrf· ,str. IJarie Cllendi. str. r. 
Vulcan. str. Unirei. str. De~.seanu. str. Eminescu. 

Iunic 1: str. Seminarului, Piata Catedralei. 
~'.tr. Rnm;înu,lui, str. Rrallco"jcifl. str. Metianu, 
str. Thr:ţju, Isctr. 29 DecI:Tllvr[e. str. PeSl(;.lfltlui, 
str. Cercetasi1or, str, Hrrtăran . 

Iunie 4: Piata CatcdraJ.e,i. str. Gojdu. str. Co
~:îll1icealln . .<tr· Calvin. str. 'Ru&"u-Sirianu, str. 
Turnului, Piata J.mp. Traian. str. Nicu Filil)C'SCllr 

s1r. Veliciu, str. Kncztch Karoly. 

Iunie 6: str, StrC'.')SCU, str, Ciontea, str. Cara
giale.str. G. 'Ionescu, str. fpi~.::OiPu Radu, str. 
CiOrOgar;ll. str, Co,tache Ne~ri. str. N. Otletl, 
str. Grănicerilor. Calea ŞagUlla .. 

Iunie 8: S'l-. Granitei, str. Gavra, str. petet. 
str. Treivrabii. str, Spiru Gl!cDrghe. str, Fidn. 
str. Cornul V,1nătorilor, str, Corabiei. UZINELE 
COMUNALf. ARAD. 

• 
- fl(,1l11 Y('(IU.,~ Şirlo/'111l şi-a mulot 

('!?fUTUI?!.! dt' ,11//1/1' În Sfl'. T[-nVFLF! 
/u."II-i LIl(urr!(I! Il!'. ;j. iSII'(ulatli'lI1;nf{(/, 

('u,:'(!),I'!"i "'IIIl!'Îcri/ul'.) 

• • 

- "I(Clllliur.ea Uzinc10r electrice de. pe te_ 

ritoriile aHpite I~(Jmâniei" Sihju, îşi va tine În 28 
Mai c. adunilrea generală în sala de consiliu a 
Primiîriei în Arad, 

• 
-- O /IOllil s~(ţi(! TTid l 'n!p/,flj1('lIfir:ă. la hilile 

.al·tNj't1H' Si\Jn\a~' ,o;'R înfiinţat o nouă socţi(l hiJflro
terapc>ntiPii. Ol!a'(l ,<;e va ,d.a folooimt.ei 'mmrelni Pll
blic la 12 )lai a. {', 

('ura (10 ))ihrueei-do-cal'brmarti,('(),de sllH~lt, Ş-l 
"a,re, 

Ba i'a e {ln'l(~h i "il .pOn tI'll .dom ni d iim i:n 00 ţn ' la 
6 şi jlllrniitat.e 'IHÎ11!î la Cina 1, i,ar ]:;en1rn d:rume tdela 
orele 2-6. 

• 
- Ciol'apii de rtl'11llnne motl/flial "OSETA" în 

toate rn.lori1e se C~fiătă l'a cfimna ReU ŞIÎ Kr911sl. 

* 
- Sfinn '\"ÎI n1IJlll('iţ.i ,mobilia.l"ul cu st.ttl'1Pirea 

,;t(·lnitr'k.r, ei ('1I1'!îţ:,l"E'l\ lor ~'Q iaociţ 'prin LO
\'.\8 fi'l'lnă pf\ntrll <~uI'i1ţi'rea locuj~ltelor. Prime-' 
"te .('wll(·nzi şi <'lin llir{J\·,ineie. Str. Oitnz n.r. 11I. 
(lll{·s-u, HO a). 
.$O UN" $" U " ,. 

Teatrul de vară. 
- Repertoriul săptămânii. -

V1NfRI: .,Dr:-tima cu camelij" cu COncursul 
dnci Poor UIt 

~,:\MHli.T.:i..: .. Mica cofetări'c". comooie pre. 
l1ikr:i; 1;11 c<:ncur;'Uj dnei Poor Lili. 

nUM.iNEcA l11~til1eu: ,.Baiad-cra", Se3.ra: 
,.Mix:a cnfdărie" cu concursul dnej Poor Li Ii. 

* 
P,;l~lk.tll :H:;\lal~ a făcut Joi se:Jra o enhlzia-

SFI ;'i ULhll1rr.·asrt primire distinsei artistc din 
Cluj: dm'Î Peor ,Uli. CIl ocazia Drimei reDrc
zent~.t;i d:lte (il! cm1cursul dnei Peor Lili. puhli-. 
cnl cl)';"lcbll a tinuts:t (;cp;ne toate !t;.curi:1c teatru
I ui de vară. 

Vineri tina Ponr Lili va juca în .. D1ma cu 
:.:aml'1ji". iar S~~mhat-J În .,Mjca oofetărie", ,C{)~ 
meci :'c fn ncez;\ l-"'}g"a1\\ În UrT1l~l şi fr~~pa.lIte situa
~;l Ct'.n!~~c· 

Rerlrlt!fJr rl"-<;pnnsrzbi7: LATTRJiJNTlrr LUCA. 
Cenzurat: NICliIN. 

..... " 

• ~I 
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Pa~. 4 . 
• 

Bursa. 
zGRICIi 24 M:li. ~~ nc~..::ljiJcrca. ~- B,':rlill 

103. Ai'llSt:.:rdam 21690, NC\\'-Y\ll~ 553.17, Londra 
2.1165, Paris ,'3690, Milano 2670. Pr<L,I!;a 165350, Bu-
d,bpesta 1012, Bcl~rJ.d 58125, Varsovia 110, 

Viena 71'50. 
BCCUl~fŞTI 24 Mai. ~--- P<lris I1RO, Berlin 

.14, Lflt!ora 820, Ne\\'- York 178, Milano 870. 1:1v<::
tia ::1250. Vietla 2940, PraR'<I. 525. B1HJapCqa 410. 

Vall!te: N;l))olcOll 700, mitrei 55. !eva IS0. lire 
otmnane 140. funti eJl~ICZi 815, franci francezi 12. 
franci elvetieni 3250, lire 900, {!i11ari 20n. dolari 
173, mitrei pO)O!1('zc 40, cor. allstrjaee 2()Î~. cor. 
lln~are 4, socol 550. 

Concurs. 

"", 

"SOLID ARlTATfA" 

No~ G. 3275/2-1923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisului Judecatoriei .de oeel 
Arad, Nr. de mai sus, mobHele cuprinse in 
favorul lut AUOldi Kereskedelmi R.. T. pentru 
suma de Lei 2200 capital, interese 5 % dela 
2 februarie 1923, spese st~bilite până în pre· 
sent in suma de Lei 577, (50%) se vor vinde 
la licitaţie publică in Arad, Strada Sava Raicu 
Nr 108, în ziua de 25 Maiu 1923, la orele 
Z d. m. 

Arad t la 3 Maiu 1923. 
Oh. CiupuHge, 

exec. judec. regesc. 

Judecătoria de ocol din Buteni 

_ ·'01°'3 ,., 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! • • 
I • • 

: Industria de Ulei din Irad : • • : S. P. Il. : 
• • : Irad, Bul. Regele Ferdinand 1. Hr. 22. : 
: FnhdcRte ~l Articole nORstre: Ulei- : 
• uri H1C:I~tall', uleiud mintitRl€'. torte • 
: de llldu, lH~troJ, lustru (rlt'Dis), : 
• toTote, unsoare de tflIsUfl\, benzin _ 
• • : Specialitatea noastră: ULEm PENTRU : 
::: POD ELE. - Kilt pentru geamuri. ::: 
• • • Telegram •••• Telefon 135 • • • • • . ....... ~ .. ~~ ............•.......... 
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La Serviciul de llchidate al colol1H1or I Nr. I\'re::. X 1 N,89-923. 
el domeniilor Arad se caută pentru urgenta I 

t j( 

angajare 2 tuncţioriari sa u funcţionare pe 
lângă conditiile de salarizare obitinuite la stat. 

Ioformaţiuni se vor cere dela şeful ser
viciului in orele oficioase (8-14), Strada 
Gheorghe Popa Nr. 4. 

No. 50 -1923. 

Loc da concurs pentru Yerlficafori ajutori. 
Se aduce la cunoştinţA generală pent u 

a·se prezenta la Biroul de N1ăsuri şi Greută~l 
de Arad pentru a-fi numiţl în posturile v<-
cante de verificatori ajutori de măsuri şi greu 
tăti candidati ce indevlinesc condlţiunile tlT~ 
matoare: 

Că este român sau D&turalizat, 
că are 21 ani înplioiit, 
că a satisfăcut leg"ea recrufărei. 
Aceşti candidati vor fi numiţi în postu~ 

riie de Veriîicatori ajutori provizorii până 1:1 
tiuerea unui concurs. 

Tot odată aceşti candIdaţi trebuie să Cl!
ncască perfect limba româna atăt verbal cât 
şi in scris. 

Arad, la 22 Maiu 1923. 
Şeful bJroulu f• 

No. 24-1923. 

PUblicaţiune de licitaţ?e. 

Subsemnatul executor II judecJHoriei de 
ocol ulbariă din lneu 10 senzul §-lui 102 de 
lege LX anul 1881 prin aceasta publică. că 
urma decisului din aou'11922 de sub 2571 al 
Judecătoriei de Ocol din lneu efeptuindu se 
fn Şicula pentru suma de 1073 Lei şi ace. 
execuţiuuea de esconientare în iavorul Hanc 
Roman reprezentat prin advocatul OI. T. Bur· 
dan contra ~aprar Ioan mişcătoarele cuprinse 
şi supr~cLlpr. eu aceasta o caziune şi pretuite în 
2100 Lei şi a nume 2 pareti ghete, 2 cişma se VOT 
vinde prin licitatie publică. Deci în urma de
cisului de sub No. G. 834-1923 a Judecăto· 
tOiiti de Ocol Ineu pentru Incasarea preseu
ziunei de 1073 Lei capital~ după aceasta din 
X/31 1922 5% interese şi spesele de 604 Lei 
80 bani stabilite până astăzi să decide ter
minul d, licitatie pe 2 iUnie 1923 la orele 5 
p. m. în Ineu şi la aceea cumpărătorii, se 
inainte cu aceea observare, că mişcătoarele 
din sus în senzu} att. de lege LX din anul 
1881 § ul 107, 108 din partea celui mai. sus 
acestea mişc~tQare şe vor vinde şi sub preţul 
estimat. 

Intrucât mişcătoarele licitande sau cu
prins şi supracuprins din parte altor ('reditori 
şi acesti 8. şi au câştigat drept de escontare 
aSlIpm licitatiei in seuzul §-lui 129 a legd. 
LX din 1881 se va eteptui şi în iavoml lor. 

Ineu, la 17 Mai 1923. 
NAOY, 

executor judecătoresc 

PublfcaţiuDa pentru licitatii minuBnda. 
fac pUblicare pe licitaţie minuenda în 

scris pentru aSigurarea furnjzarii lemnelor de 
foc, de prima calitatea în cantitatea de 49 
m3 necesare pe Elnul bug-elr.r 1923 sezonul 
de iarna dela 1 Octomvrie 1923, până la 31 
Martie 1924 pentru locoruli oficiale a jt1decă· 
tor iei de ocol Buteni. 

E:.ondiţiunile se pot vedea la Judecă
toria de ocol în oarele oiicioase fn camera 
No.5. 

Ucitaţ;a vă avea loc la Judecătoria oco
lului Buteoi în camera No. 5, la 30 Maiu 
1923, ora 11 8. m. 

Buteoi t la 22 Maiu 1923. 
Dr. Erd6s. 
şef judecator. 

~ ... oe ..... ,;" v(;' a··~~ ~~",,~~~, ':'-;,.:\;"."'l' .. ~; ~>y ~··:;·-.f""~~~~1~,:" ~~ 

I S. AI Forestiara din lomas I i Irad, Bul. Regele Ferdinand No. (22) 4. I 
i (~el\ mal luare lnb'eprlnclere fores- i 

tieri\. din Uomăula, aHit lemne eSflnte 
• tari, cât ,1 efl6nte moi. }'eres.tnle Z eli aburi In Haiasl·Ferestrău, Salu- I t.., t llIare·}'erestrăIl şi Homofod-Cohalm. ~ 

: Exploatări de pAd~ri i~ ţoale regiunile: ~ 
: :: TranSilvaniei. ::: .~,ii .................................... ~ 

~ 

soc. comercială şi Industrială pa actiuni 
Arad, Bul. Reaa Ferdinand 1. No. 24 

tn ca.se proprii. 

No. Telefon 304. ~o. Telefon 304. 

Cap. societar deplin vărsat l 7,500.000 

Industria Textna Arădana .. .. Societate Inonimă S. n • 

I Filatură de bumbac 

•• .. 

, Se ocupă cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. - Are în 
permanenţă în depozitele proprii 
coloniale, textile, spirt şi spirtuoase 

. • lesetorie de bumbac • 
. Ilbitură :: Yopsătorie • 

I Adresa lelegralica: TEITILiRAD. I Telefon 758. :: Telelon 758. 
tt te 

w'rrtnr ..... ·5r7sr...,w"f'7PTT"77'TK5i!FiM 

•• •• Intreprenorul •• •• 

• 

Prlmeşle depuneri spre Iruc
lifleare. :: AcordA Imprumu

luri pe mărfuri In gal. 
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stefan Vlatt -------------~---, il 

Irad, Strada E. Ghiba Birla No. 40. (nou) o ruga.e! Rugăm pe onor Cetitori, ca·. (1 

~xecută totfelul.~e .. constr~ctii î~ ~idărie I În toate ocaziile cumpărări să se refere la" ~ 
ŞI lemn ca: edlf.lcll, publIce, caşl, PO·I ~ anuntulile publicate şi citite în "SoHdarit~tea.4ţ. 

dUrI ect., etc. 1 
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