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Anul II. ARAD, Miercuri 16 Mai 1923. 

ABONAMENTUL: 

Pe un an 

Pe jum. an 

Pa 3 IUI1Î 

Lunar 

300 Lei 

160 Lei 

85 Lei 

30 Le 

TELEFON No. 750. 

Pentru scriitorii românI 
)(2 

• I 

Că~Uti f I 
1.;1 ~Ij(' pnpunl\'. IiI pnpO;ll'('ln ('an ~lll I 

t'IJitld l'iruilor, "lIhtlir;lhill' "uIUJlH' po,;1 tlHIC'. , 

all1/I!tlgii 1l1illllllall' ali l'il:-,.tlrit, I)(~ l1!'ma 

!IIcriltnrilul' d'iz,nţi po C'iÎllq)\\)'ilp dt)'lllllttl; l' 

<lll ]'i'l. .. ărit cărţi uupă '('ărţi ca f]n;rile pC' 
tllol'minh,J(' lor fl'lllllt)~ îllgl'ijih'. Pl' P,k 
gini vecine au fost nşo7.<lţi la, olaltri socrii
tori eămţi cine ştie lllHh'. 111111)('iţi dt' a
('(>Ir-<lf;>i "Il fc>rillţi, il\l'u\'"inţi ~lIh pt 1 \'«!I' a 
aceloraşi g~lldll]'i, 

~tlldij vasto şi PlllOt,ioll;Jll!P <11\ fo:,,!. 

ZIAR'I N D EPt::N DENT 

],()<l-;~I~ ~ ... l'llIk Pi'Îl'tCllii ('td(J)' ('iiZlI\i j)PII

t 1'11 JId tlllC ~ 

:\\1 \']'('))) si'! 11l11'P],fwl lllldl' a fost pll' 

hliclIl \'(ll'ip! (,1lrilul', proprid,arii dc> ItIOIlU~ 
['juri, pOllli'i,(btii tlltllrOl' 11lSllriiit ~l'. e(l.t'i 
p011 t J'\l t rîUl el ih'ia iji 1 liS III {:t~-l fa (' n j' trr.
b\li ('.OU<!;lI1111,qi. În hll)(~. l<l spfw7.ul'ttt()C!.
re ca eri vin~l\'<1ţi <1(> '(~l'i'l10 [lUPUl rÎ\'<t ."j

P:Ul'illltpi ~t;lhdlli! ?\n! Pt'pi'pnţ;1 act':-:!tll'<l 
nU111 i Twdî la :\ h'lI ('Il i1I' fi fo:,!' () p[ulg;i
rire a memoriei ,wr]o['a ('al'i S';l\l Sdl{'rifi
cat pentru o call7;~ sffll1tă. 

URJ$ ""-ha 

Programa serbării zilei "Eroilor 
din războiu" 17 Mai 1923. >l 

seri."';0.,. S'a prills ]W fi!f> allw. in t·Il[\! ii frn-
1111Isetl'~1 şi t.ragieihlb'<l 01. \'iata (1('('101':1 

cnri nu s'au ~i'l1tat. 1',:1ri S';111 lsto\'it în 
m<l!l'şllri l1Cifta,se.cari au 1)ulT0zit în tran-" , PI'(.1'r;o(lll',a cl)'al~llhli ;;;i ('olTlal!~hlJlfml'ld gal" 
şco blestemate pen/Tu pnfriiJ0 lor... llizo:lIli',i AJ'alrl,'a ,>tahilit lll'ntiitot'ld pl'.)gI'Hlttl n 

;\co!() ('ni I'rlliHlŞi îll Ilrtitii al1 fosl dt'Illlli "cl'hiil'il()rtlela 17 :'[,;],i 1!H3, 
de c0i ce s'au jc'rl fit ... Şi ('ci IIIC1ni, ('C'i ('{' La ,;)'a 10 {],j'lllin('aţa ,:.(, \',a ofi'eÎ<a, ,(l,-.. {':l1rc Î!I-

nu s'an a3Gll11S chiar in f,d.tl prinlPjdic'i, ('('i IW('!!ill (·1(\1' oJ'r",dnx :lIl ol'a'~\ill:i 11111 o;('!"\'i;·i\1. l't'li-
('o-ali înfrnni;lt, bărhM(lsI.p Xilllil'ld, Jl',III ,gi f

''; În ,piaţa C:ltlidrnh'i :t ()}',il,;,ultti şi kt ('<1re Vul' 
" a.~j.sta : ( 

fns!', Jusaţ.i j)ir(1,eHi tli/ăl'ii...' 11 Pal' bilion t:ll'i.j j wd(.'\ulll,i şi Maf~n 111 i, (\ Jlll i·~i-
La noi ni OI in el i 11 h) il t c· ar' (1.-;1(' il.... ! l1ll{'ft ,Utlllll i ni,.:1 1'fi.l.jyiI I;'i Ţ101"1l1':mOll t il a j n(lr~( 11 h i 
nllrllillp(',il 1),('('111 ~i, fufuş. IIJ'1ll<l S~\ -;c I i~l .;a'l~ {'Il ~;1:hltJ{\d'\I1.1 (',{mi~i\ll1ta, '~i(ll1ljl\iAr.L

ti11i1, la A tOJ)Plll (lin HllC.lll'0Şt i n Sf'rhill'(> Î'l 1 !n'a '.';'oI ef)]I~1 111 . (>Olllllll:l, n m~llşll 111 III ('"IP ('Il , ! 1'rilll,:!.1'll1. .Ofiţ{-]'ii ('ari ;111. ~l1nt în {rr.nt. C .. 1'-

'llllinh]'(lil -;el'jiJ!wi!ll)' j'tl!ll:'IIIÎ (';li',llti Pl I p111 dltla{ltJ(' ":L\,'l1lld':lr, hl'v[z'll"nl );'t'obl', ('v!'PI:l 

(' (mI flll 1 d0111 pUl. <lil!' DU' ~',I j)ll j llt \ i II (' I ,di rlaC"t l'C. '1'1' i'l!ll~l" . Lmplll ~agi\:ll'aIl1, >1:. C<lI'PU 1 
(lin cmlza ('il diuL]'(' î!l\'ih\1:i llU "",lll pl'C-' lHh-j}{'nttlol'. 1)1I'('('('JI'1Il !'('!{WlIlill al ('I'H. Corpl,-l 

. , I ' Iii l!~'i Hel' '1' ]111', r liI",llc(,(ol'1I1 !.!'('])C-l'<i 1 ;;,1 n i r~, J' ,11 I'IHr l'lI' 
7. i 'li lai (,' (' il .. ;: . 1')(' I's () <11 li' , I -, , ~ ,,~ 

]

J.1Ci 'Al'llHl. ('<)l"['nl ."allit.a,J'. In';]1(1ct0!'nl ilHl.U';ÎH'i0j 
TJ'I~iz(\('i ~j 1111<1 d(' pCrS()illl(' !.... ,~i l'OIllOl'\nll1j, ln"pel'tol'ul IIllmeii. lli,rig'intel,> 
{'lldl' U fost in!t']r,(,j \I,1Iil,II(',1 h\l\'\Il'1' Ş-1 ofi('iullli p ... ~t<l1. C\lll~i](,rlll ng-l·i,(·"l. ::;l,flll r(1~(ill-

, 1 '1 . ') l~\"i r~(;]lI~'lli:t1I> f:'.c~lll, "(~J:yi<.:i1l1lti (~)nten!'l,),,; .. ~,,-
tr'illlr" nllt,a spil'il'lllliii a (',lpd il 1'1 ]10(\:'i11'0: il11 \':111111. ~eil1l g'<tl'l';. (:l,lllOm ,cit" ('(~ltH>l't, ŞI Ill.-

1 ~Ildc nfns!' til10rill\('Ol 0Tll11si<l:'il il şi ,Q/'nc- I (lil"lric. Hp!H't'z('llhwtij 'difl'1'iH']'Ii' emtfo;;iull i, 
1 

~i"'.i.~;"'" 2 

Dela Uniunea Foşîilor Voluntari I 
~ Români. I 

(Urmar~ :;ifine). 
[loolr noi, ca si ce!cla.l!<c popoare, aliatelc 110a

str\! firesti, tinem dill tot sufletul sit nu ne ![lPt\
,hlm de natiunea noastrâ, oriCe s'ar înt<Împla, 

Pentru a1ceste 'cauze în Austro-Un~ariache
stiile nationale prilllcJ.Za totdeauna: IPC, -c,e1e so
ciate; chc aceea, 'până nu se vordes1cga conform 
drel)turilop l!:inti1or chestiunile de nationalitate. 
în Austro-Un~aria p,ace nu va fi, niCi bună stare, 
Până atunci VOr fi moarte şi mincinoas{) orice 
reforme d.cmocratice. 'Până atunci în Atlstro
Unl!:aria vor fi cele mai multe privilegii, cele: 
nJai ma.-J di'lri, cei mai !multi emigr~.nti şi cele 
mai mari mizerii, Pân[t atunci Allstro-Un~aria 
\'il fi un cuib de vicspi, care va ameninta înconti
nuu p,acea şi via,ta 1inii.ştjUi a EUr01Jci Întrell:i. 
ACtest lucru Il-:lU Înteles şi multe r~artide sociali
ste din Allstro-UI1~aria, cari 'anturi de noi au 
cerut şi cer deslegarea dreaptă a chestiunii na
ti o nul itii tii () r, 

Al'Uzi. când noi Românii - ca şi celdalte 
Tlenmllri ",ubhJ!~atc - ne-am convins ,definitiv, 
crt 110U;;, ca Români. IlU ne nwi e l)osjbi!ă exis
tenta in cadrele st~ltl1illi Jllstro-ul1 ll:ar; noi cari 
ill limb;\, în C!lltllr:î, în structura socială şi în în
treag-a fiinta l10astră etnid. şi 110liiică formăm un 
tnllJ unic şi nedesp,idit CU toate celelalte p;irti 
cllllstitutj\'C al ... :: natiunii rOIll,lnc cer6111 C\I \mintă 
llcstr:nml(atfi Încorpor;J.rca Iloastdl la Romania 
i+crfl. !}cntru a forma ît1l11rCllllil ClI ca Uil singur 
~tat l1a~';ri)101 ron1,îllC'C, 'nc'20rc~ îl \'('1111 zjc]j pe 
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hazele celei m:: iînain Ude d clll{);:;raîi i. Pentru a
cc;st idcJI ne punem in~!1I11Păl1tl tot De ;)vem, 
yiata si ciVCrea Jloastră. fell1i.Cik Şi copii noştri, 
viata Şi fcriciri:a llrllP::;il()r !1()şt.ri· Şi !lU ne vom 
npri,p,În;t Ce nil vom Îl1\'in!!,i:, ori VOtl1 pieri. 

A fost o Vrl.'ime când nc-um fi IllLtltllTllit. si
liti de împrejur~lri ~rele, şi Il li ma,j Cll o "autono
mie n:ltiona!il", cu toate că () autonomie are ÎI1-
drcP({ltire dc a fi numai pelltru milloritflti, pc 
([Ind În Allstro-UnRaria noi suntelll majl)ritatea: 
!I'1till!lile nem:1!~hiarc şi IICgCrlllal1e. 

D'lr nc-am (I)ll\'ins ca În cadrele statului Au
stro-l]ngar. uri,:,'.! cOll~C'sii, orice legi, fie cât de 
drepte, ori~c g;l]';tntii s'ar :da, ori dJ de ~'crioasc 
s'ar p~lrea, \'Or fi t'ît min:illni, C]·ri vor fi cfll:a~c 
i ti prima zi, C'I 'a r trebui înainte de (oa te ,il ~c 
schimbe firea cchr dtlU~1 neamuri st;lpfllli!,(yare, 
pentru ca de S(l renunte la viSllril~' lor ,de h'c'g-hl~
monie absolut~i şi de illlped:lljSil11, AC/casta il1~<Î 
llU se va 'putea Întâmpla p,lnă ce VOr avea Îl! 

l1Iân:i put';rca de stat cu tot n.P~ratul ci: de ar
mată, iandarmj, administraţie si justifie, până ce 
vor avea la spatele lor militarismul şi imperiali~
I1ml gCrat1111' Nll este tar~l., unde să existe 'atâ[,'~a 
lell:i. at:~ naliol1,1,le c,H şi sociale, C;tri sit fie căl
cate cu at<Î\a lI~llrillUi şi cinism. -ea acolo. Le~i 
fJ'1l111oa~lc s'au adus ekstulc, C;:jri au servit de pa
rad~l În fata (1r1l1ocratii1nr striline, Jar cari niel 
c:md 111\ s'au Zl~)lkal,Ci to!e!-:(luna au fost Cl!ldatc. 
în fa\'orul natiunilor staplll1itoare şi al aristocra
tiei l1)r de s,in~e .,i bJni. 

CcrLm cle..:i InCOrpr'rare(1 J10astr;-\ la Rr1111iî
)1ia, il1 l1jiimck c1rC!)t\lluÎ fiecărei lwţiulli capahile 
de \'iatti ')i în sbre dc <l-si hoti'!rÎ singură s(}arta, 
:1' .,,'oi :>lc(Tr:' ~;'l,:::!;,.:i <;t:1t1!l si fnrt11;) Dl'jn C2.TC 
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ADM!NISTRAŢIA 

Str. Românului 1(a 

Ins()r~unile se primesc 

la administraţie şi la 

Agen'flne ae publicitate 

= 

I'J'('ş(:rlilllii nh'fCl'iff('I()J' :;ol'iMi1ti~i ('('J'p"j\I'\.lllli 
1'\'('\1 !lO,,('U te. 

In tim)Jnl .-:pt'\'ieinllli di\'in, ~1l'tl1at.a. ,,!;'U'al('le 
,;,i f-,u'i{tiI(ih' (~n clI'a,pdo şi >,-tC'flgnri V"l' fi Îtl~îc 
rate În jnl'1l1pietii Cat{,dr.llei .;i an.Jl'nlP in ],wu
}'ilc stahilit-edc g':ll'uizoană ~,i Pl'of\'f'tlll'a 111)1i-
t,ioi, " ' , ' 

1 II aoC(>(la'şi mă ~(l va ,wt''\'i la hi"'l"rif'ilr' (w1')l" 
!alte (,()llft'"i,uni. nn Ui"flJlH,mea Te-Dpl1 •. 1:1 (,a,rO 
,'nI' ,aSi;o.!la I'C!lI"f'zent.ant,t.i fi.llt.oritiItilor p,iyiJc~i 
Illlilitar-e jlJ'{l('ll:m:;:l {'l('\'ji 'Ş('oalel,)l' dnp:t l'''llf\~
~i 1',11 i le l~}I'. La h i,"-{,t'if'f! c,\i\,!',l)('[1;",'iI '1'('-1 )~illl mI ~Ol 
\'a fail'l~ la ora U. 

La (,J1;j 10 :;i j\lllll, rhl'J,:r tNminnl'p;1 ",J'\';,ei'l

In: divill. "c \';1 plp(~a î11 :pJ'o('(\~illn(> la :\1"Jlll'lIH'U

tnd E ro i 101' rl i]) ('Ct.:ltt" 'pa l'f.'illl'gi\ 11 rlll-"(,~ k:1z ilu 
.\1 p( ia 11 il. Il' i al. il :\ \'I':l<lll Ţ a nl'lJ~i ,~t }\tda BW'lJ l' in 
0\1\1 i lW:l li j'lll ii 1 ":1 r., : 

CUI!lHlldall:tlll >'-PI'g'('J],ţ,ilor (lin OI':I,~ ('li \In n\l
mii,)' r](' "Pl'!!c-nţi. Fn l)]n!nnc1in Babli'>lllll d~ 
!lTănik·l'l'i. Prf!,porile:;;i I"1t':u!:l1l'ilr. l)i·"PI'i,'p"ti. 
~!·,):t1a ]ll'jm:lliI nil', 2 ,do Jp!l',Ş;'O;Jla ,.pri,m.~l':\ ;11". 
1 (!l, 1)~et·i, ~{,o:1]Ple jll'j'1l1'lI'P 111'. :l-'j,,1c· hiicjj 
ilJl'1l1l~i\', Orfanii (le r:lzh"i. Şl'onln m(\llir dl' hit· 
\'Ii. L;'i'pon~ (10 fpl" şi ';'('11 a 1 a {'olllf'l'einlă 1'1l' i'('le. 
~"II;t1n ,p]'d~i,.:iollaliÎ eli' -1'1'1.0. Ş~'II<lla!l"]':tl;i:ă de 
felr-, ŞI',;:!la ,rJ·p ;I,l'!(> ~i 11l1''';Nii. Lj('<'lJ1,lc' l.:'ipli ~i 
';~:>O<lLt ('(lIIwl"('ialiî ,(l" hiI(,ti. Ş{'oilla .!li' ('I'1I1<1hili 
('f)()!,('l'nt ;,~i i. Şi'O;t! n nnrlll'rl liL (II' 11:11'\ i, ~(I!lI i Il :ll'tll 
j('\O],'!,.j(,. COl' 11 1 hi~(,l'i''':,''l'. Ckl'ul ('11 h:dd;whtn. 
T!"PJ'PZl'llt:1l1l,i; illlll!l'tiItilor ~'i'\'ile "jlnili::ll'l'. 
Hr;pl'(,Wllhll1!,.ij «'''11I'',·''ill11il<.1', H('pl',,;pnl;lll\ii ~". 
c'i(>l:'t\il"l' ~i t"""PI'J':11,:l!~ljlnl' ]'(;'.'11.11,':'11'11:1'. 1,Idl.i!>,;, 
ll.iLt;!i;l .. 111\'alizii de r:!zhoi. l:n;Il11(':l L~l:bl' 
\'01 11 n tilll'Î ~,i 111']11:110I'i. \'C'lrlhl'ii i'<"eiet~til"l' ~i ('rll'

pora\,:llliilul' l'{'!>l1l")~I'l1tC-. CC'J'f··ctaşii, Anll:1h. 
l,a ))J'O!'l'"inl1en dela eimitirl11 'l\1ilit:1l' rlin 

':'Ir;,'iI1'h';1 1111111{, "e aflii lJ1;'J'lllintE'rh' Cll'oilnl' r1if"[·j. 
1(,1,,1' nat,[ol1l1l.iliÎti, ... ·iH,:;:.i la {lirnitil'\ll~ihhe"c 

rlin ('<'l:licpr lt!llg~ l'\'.jll'l"?:PllIl:ltlt,ii aut'll'!tiitil,ol' 
,';,,,jl,, .~j lllj,lir':ll'c \':1. llla p:l1'te ~i (';r;c-o ('I)HIl1.mie 
,lc- '!ll0fire. ' .,~ 

• _;mw1I!I 

vojl',:,)e S;l se Kll\,ernez/e, In 1J1l11J~le simtcmintelor 
1]iJ(lS!re ad"l1c dCll1ocra:[ceilpeEtm p.:ntru ÎmpJi
nir~a Jccs!ui ftHldall1ental po~tulat al dctllocra
(i,-~i Jll:li al",.: la c:<prij inul ti}w},(,i t!Plllo\.'I':H,ii I'll

sc~ti. Cu at~ît mai l1lult dt aceasUi t,ll1ar~i dcnw
cratie, în ccle dil1t,îi zilL' ale ei, nrin cll\'tlntll l aU
tprizat aWt .-;,1 sbtului del)utati1or, soJdatilor şi. 
ill(t:ltorilor, în apelul lor <::ttrii democratia Il!
lw~i îl1tri~Ri. cât şi prin al KlIverllllluÎpro\,izorÎu, 
în manifestul lui din 27 Martie. a rCCl1110SCllt siÎr
b~;toreste dreptul natiunilor, de a-şi hotarî Sin
gure soarteZl, fapt pcntni care îi expri"l1am a
d:lllca I1nastr~l rt:CllllO'itillW, 

Cu at,H mai mult. ;:~, ~iC)'Ca~,tă democratie f)riTl 

acele(1,<;;j organe ale ci a ,put.; prima în practicil. 
,;cest principiU, prin declararea indepcndentd 
~tatl1lui polon Şi unirei tuturor Poloni1or În un 
'iitl,R'lll' stat în cadn~le hotarelor etnografice ale 
~l::estora, 

Suntem adânc convinşi că În acelas 'mod 
c :hinhil va fi desleg-aUi şi chestia; românească, 
q şi a celorlalte natiti!1isubjuRatc, din AustrG-" 
1:!ll1;arl'a.; Căci 'a~caktrt monarhLe a~*'itro-ul1g-ara: 
lHt e altceva, dedt un cOIl.'!:lolllcrat ele ţări r{\Ţljte 
prin iuda bruta I~l, fflră COllsjt1lt~ll1l~î.nttll natiunilor 
lor. cari n'au nimic :COlllUn cu llatiunil2 ce le 
~~llhjll::.\[t, dccfl! ura ce-o simt faHi de ele -- nrft. 
,"1[8 \'(1 încet'! l1umai odat:! cu căderea !':ranitc. 
lor 8ctuale. 

Tlcsn,embpre:l Austro-Uni':ariei ar însClnll1d1 
"cpar;lrca, în !1llmelec1cn1ocraticÎ.8. marci ne
d ;,t'pL;tj istnl'iec,C'c s'a i:tCllt popoarelor. prin în
,.::;;tC:~:'1rCn 101' de Un tron sfi!l~eros şi de o Împ{l1,iî
ţie Lt:'" le:.:;c. hr l1c'desmcl11brarca ei ar II1Sernnll 
;:;fl dcmnc!",t'a re<:-l11l0Z1Ştc ::'.r)tnl1t.~l'i1i:ia fnrte' 

PFcţ1..t.l unul exen'1plap 1. Leu 50 bani. 
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Mercuri, 16 Mai 1923. 

Elc"ii şi eloH'lD ş.("oalf'Jor ~'ât .şi publi{'ul vm 
;~H'a in mrlllă fIo.rj. 

In tot t·i, 1lI1P 1111 pr()('{lsi'nnei, d()jlwte]e tllt1HO~', 
bi;«'ri('ilor 'vor ",ll~Ia, imr rrll'lLZi~~a militara ~i ek'f\'ll 

ş('(},tlelOl' "OI' :i nt<ma" diferite i('.{wi<lCC l)utf'ioti.<'C ~i 
.l'd-igio'at3e. 

Soeietă tilo <şi fiecare dai."ă /(:1e şeoa lă \'01' Uivea 
E:<teuguriUc lor. 

la Oll'a 11 'ajun~rl1}1(t ,în Cet.ate la "\[{lllmnen· 
tu1 Eroilor, <lutoritilJţile, ar malta , .','o(',oaldc .şi so
cietăţile ,~ fi înf;\Îrate îmlprej-u,r:1l1 Mommnen· 
tu·lui în ~()(~nrile d€f.;i,gnate '(Il' g-arnÎ7 .. oa'nă. işi Prc· 
iret.ura J)Qlitiei, unlfle Sfl ."a {)ttieia un !JnÎK', oolwi· 
('in n·li,giOB, ,dllrpă caro ,se 'va ţin'6 cuyâ·ntăl'i., d~l
;pumâllld ll...se .coroane !şi f}<J.ri pe mOl1Jl1Hnen t.e. 

DUipă. t€l'minaroa. a.ec~tul ,ser,\~ir'ÎJn 'prctx"Biu· 
nea i'e iva l'{'lî'nlrlOaJ'(~e în ,a{'eel1l,=,i OI'd ine la bi~<;oCl'i(':t 
Catedrală, t€rminân.d11.S{\ ·serbilll'Oa l'eligio~l>'it. 

1 n ,lJ(>eHl"t,ă zi rfilcârudu-;;:.e ~a Bul('\! l'oţ<ti Î'1l lI\{)J'. 

[mântal'e~o"t,a:<uh.i Tl(/(:lll1(k'lelllt ,la orele 12 ,p],('IC',i" 
tirntp de '2 Illli;lllt~îlntl)'ea:g-a adi\'ita,te 'po tot ('li: 

IT1rin.:-'nl Rl)lI1<ÎnÎ{'i inccti'i'llid, 0on,{ul'IH Idi~p(}zjtin· 
nilol' :<l1ţH>,ri.(JaI'C'. vehi('ll1cl'e, 1)Îelonii, trellul'i10 
(Ipl'indn~s(\ ol'llmde s'ar giii'i, faln-i<,i],e ·"Î nzinrle 
iÎncptând hN'I'UIl, î~l ,>;emll Id(l 'pj()<1sil evl,wie pent.ru 
;}('giU'll~l(j de c]'()i {'le s'au jel'tlfit Tl-PlIIIl'll () ('a'll;~i:i 
I'fiinUi. fWfl~te 2 rtIlinl\t{i ,de lini~te şi ro{'lll('~'l'l'(l, 
f'fl\'a i"G>lpe:rM '~iÎn a'et1s.t ()Nll~ la ;;;[inlTl alnl ee "Ee' 

'\ il 11a pri n şllrT:ut nr i 1(' si 1'('11(;101" d'C'la falwil'i. 
Pllpă amtiiaii la Ol'a 5,y,a a,Y;J,]) loc o S.<'l·hal'p 

i'(',)lwl'~1 în Palatnl {'llltul'al (lată ,de ('Jc\'i)le~i cim-ii 
Ş('O:df~I',r R('(',lill'llarc dilll IOl'alit.arc, ' 

ta lweeaşi oră \'()l'!l\'ca.klC', f'er1hă rj lş('ola re .j n 
lo.ealul'ilfl ,.C'ao-;o1e I\.ati(1·nal~~", rdin Sll,],IlI,l!iile O,l:i 
Şc,ga 'ii Pâ t'J]eal\'!I, l(\al1) de ·ele\'Î i ,~i elon'le ,ş('on1k. 
lor P l'i!lil arc. 

npla ;;lrla 5 la 8 1nllzi('·a militară "It ('n,nta pe 
tCT8<"<l d:jg1111uj -!\[nroG'nhli. 

['n tot1.i'lllpnI al('('~tei zik, În;<titutiullj)P IJlllh!i· 
('() ~i ,pu1r t l.r·uLllro nu hwreaz:l, în(ldiind ori,('o In" 
k~l'n, 'pI'ăldi]i:ilc ~UI1it. Î'nohi·f'c, iar or<l9u1 întrog va 
Efi p'lJW.JaiZat. 

Di8poz;ţ~'nnilc Primăriei. 

Primăria oraşlIlmia luat peutru ~i'lla n'O 17 
Mai Ul1111ll tOalrcil~ di&pozi ţii: 

1n pia,ta Cat·odlialoi I~O ya eonsfi\'ui pentru f'C'ţ. 
vi<\jul divi'll trjlmn.a obi'71l11ită., paU't.t'i:i pieţei pa· 
rvată eu :~::.lfalt 'va fi înonnjUl'<HIă eu 8t~lllpi ,în mo
rIul ohi.';'ll1Iit, şi la,t;Ît trihnll<l (,<H şi ale(1~ti 's.hÎlpi 
"OI' fi îmq)(~(L.)b:i t.i {'Ill VCrldcaţ.ă 'IH'{)t'll'l1l şi Cit (O\l1. 

1)Jer11e şi ,st.eagull' i nationaJe~ oi! ~ 

hrwt'ale, si \:ăsa.nctioncază Un trecut absoIlIfist 
şi feudal. 

Şi dacă pcntm Poionia Înviat{l s'a admi's des~ 
membra rea AurStro-Ung-ariei şi Germaniei, tot 

atât de caJegoric .e 'imperativul acestei desmem
brări, în fata delrnocratiei, când e vorba de atâtea 
J)crpoure nationa1e-conştiente Şi dornice de viaţă 
ind.epcndcntă, Suntem rad,Î!lC convinsi. că în a
cest scnz a întdes şi democratia rusească ideia 
de "autooctenninare" din chemarea ei, solidară 
şi în aceste privinte cu democratia Cea mai În
naintată a Frantei, An~liel şi Italiei, precum şi 
cu a Amerkej, eX:'Primată prin glasul autorizat 
aj generosuluj ei presedinte, Wilson, 

SO'urtea noatsră viit{Jare nu O poate .hoUirÎ în 
granitele actuale un pl'cb i scit. Teoreticcşte acea
sta ar fi Îndrept(ltit, numai dacă nu ne-ar măr
R'ini sa hotărîm chestiuni ce ni-se impune. ci ne-ar 
da deplină libertate să ne alegem noi înşine acele 
idei şi tezc'Pe cari voim ·să le hotărîm. In practică 
se poate oane închipUi un -Pl.ebisdt intre natiunile 
subjugate :p-ânăce VOr exista :cadrele existente 

Intrarea, Ido cătl,(, {'l'a";,, ·11 qllJdulni {·c (lU'l'C În 
Cot.alo ya fi ÎIHlIK>d(,hit.ii eu \'erueaţă ghirlan.de ~i 
8t{\'aglll'i~i 'CIl11 bl{'llllc naţ.ionale. 

Chă.l(tinăl'ia or<h.';'-'llllli Ta (·oll.strui 3 (,{)l'{).mnc de 
vOl'kli'aţă ,~i fl{)ll'i) dintre e/LJ'i ~'a mai mawe . va 
,~etwi pentru. ,a !'le ,depline ,pe .mollunnentnl el'odor 
IllWll~i în I'ăzhoÎ ,din CetatE'; la doua p.e llIorrm in
telo &Îl'hcşti ,a'in ('()t.at.e i81' a t.l'eia l)e 'lIlormin • 
t.:le din .rllmit-iru1- militl.llr (li n :M i,elilaea_ 

j)ispoziţia. Pl'e{ccfurri. voliţipi. 

Pre{€('tUI'lt 'j)(,lit.iC'i a ordrmat, TWlltl'1L ZillJlli I(~-c 
17 ?Ilai, Zi,llla Eroilor • .ropamnl dOllllilux'al, IU!'· 

mnnJd (',It toate 'J)]'ă'văl~ile, .Rtlllbililmentdc inldllll'f" 
~riale. institutiuncile p'ri"'atc (bă,lll'j eltc:,)să nu 
flJ.lwţ.iollo("'.Mi zilM lntr('a.g:ă. COlltraw'Jlientii \'01' 

• fi 1h.'Ylnpl'i.ţi <'(mfor m lef6i. 
.. __ ,_%.t_ .. Q .. '~n_\.tt .. ~.~ .• __ .... _' __ ,_? .. _~~e_\.p ... ~ 

Dela comitetul provizor 
pentru susfinerea ziarului "Solidaritatea" 

Tcrminăm;J,zi 'lmb1!iqarea ;listei Domnilor, 
cari ausubSicris cotizatii lunare pentru sustinerea 
ziamlui no,<;trll. Cifrele Îl] !>3ranteză după fiecare 
~lJmă aratii 11!tmărul lunilor, pcntru care s'a achi
ta t cotiza tia. 

Vom puhlica mai târziu numele Domnihr, 
cari au Scimn:l1t cotiz·atii pe listele încă IIcprjmitE', 
Încredintate dlor Iosif MoIJO'V:lll, elr. V. Avra
mescu, .cir. Sabin Dan (Buteni), Traian l::mctl ~i 
dr, A, Li0lltfllSS, cari sunt rugati a nc trimite li
stei c ~9)re pllb!ic3re. 

CorTzatij,ll~ solvjtc le COlln,m pe IlIna Aprilie 
şi /'lIfliim murini,moşii DOlllni, să ackifr (lcnll1 N, 
',lrl/(! .:llfl,i ca lu.na a dOllfl, 

ALI solvit: Dr. Petre Grozcla (Şiria) 200 (31, 

Bugetul şoselelor judetene. 
.'\zi [1 so:-;it ](l, prt>fed.nra. judeţului bu

getul şoseletol' jWJl'~l'lH' ap!robat dl' ;\[i· 
'lllst81'ul lucrru'ilul' pnbl~:e. IJ0 pXl'r{'iţiul 
lB:2;~, adf'e1t dc-Ia. 1 Aprilie la 31 })prnlll· 
\Tip 1 !)2a. 

Bllgel~ll pf'pz,int6 aiftt 1<1 yrnitlll'i. \';It 

şi la eheltueli suma de 1'007.018.- Lt'i, 
r<ll'f' se COllIPllllC' din yellitlllri divPL';(' 
82.BSO.-, darea de drum a. ll1inimalişt i· 
IOf f32i"diJH.- şi din impozitr :adiţionale 
1.100.000.- J ,('it iar la rhrltucli din sala· 
rii i")7H.SHn.- Lpi, i'T1rrrţiIl0f('(1 podurilor 
şi şoselelor 700,000.- Lei şi fond penku 
d0sehidprC' ar crr-ditp suplinu·nt.are şi nx· 
traordinare 28n,G:22.- r .Iei. 

Salaru! pichcrilor s'a f\bhilit eu toate 
,adanselo !Întro 82;) şi 12;)0 Lei ] unair, Sll

primândn.-so chiria şi pa Ilşa lu 1 do i TlSPPC· 
tan~, inf .sahmd C'nnl'onirrilor Cll tont(~ a· 
dnuse!p "il rinziî Între 700 şi 1000 Lf'i lu
nar. sllprim(ll1dll-:;W chiria. ~lHllărlll(,[lJl
tnni('rilol' s'a l'rdl1s dr]a 100 la. 60, (](I('i 

eu 1 IlIllir n. c. se \'0.1' COll(·(·dia "10 ('1[1!I-

I toni0l'i. 
I . Având în vedcre. I('rl sUl1l'elc aprobate 
I sllnt insufi('iC'nfE' pC'Ilhll !u('l'i'irilr. absolut 

I 
tîE'C(':'>(lll'e. s'(l illtPI'\'('llit din. pC1rtea SlJl)· 
prdt'C'tnrei Iwntl'll (11)rlio1'<1]'('<1 hngc.tllhli. 

i....... ftAAP ... n b''-' et;tt ....... 

I Teatrul oraşului. 
dr. Lallar Nichi 50 C~), Caiu,s Tllric50 (2), Cornel f), Bela Tomp,a va juca Sâll1biHă scara in cea 
Sabău 100 ,(1). Câte 50 de lei pc hm{t: Geor~e Ca- mai reuSită creatie .a d~sale În picsa: ,Ma-
vaccv:ci, A11,drei Şal1dru. francisc Kcndle şi Petru ZllrCa Albas!r~I". 
Pelle. Dr· R. Cbkin 40 (1), D. Laszl6 100 (1), tL Scr;a rcprezcntatiilor comlxll1ici mag-h[.arc Îll 
tI. Iia,ralamb 100 (1). Constantin Savu 50 (2), t(Jatrlll de iarnii, Se va Îl1c.heia! cu "Voivodul ti-
George Adam 100 (1), dr. J. Ursu 50 (1). gallilor" ce se va juca CU eon>.:ursui dlui Iuliu Ba-

Alt solvit odiată ,pentru totdeauna: G. Crişan ries, I 

1000, Teodor Haniei 500, Maior S. Luca 100, dr. Din <:auza mm'ilor prc!)aratîvc repT'ezc.nt~lrC'l. 
IOl1C( Rodea 100, 'Co!Otn:-\lt Kelcmcn 100. A, Oa- ,lui ,,l'allSt" a fest all1~îllat{i pcntnl Vineri seara, 
nea 50, Emil Ci$m,l'~ 200, Pavel Roşu 300, Romul cu ,eoncursul alor duo! dintre cei ma,i renumiti 
Rica 200, Sahin Buftea 200, Dumitru Iiaiduc 200, cftntiîrcti de o'Pcr[i!: dsoara Aeade Barbu şi G. 
N, Giurgil1 200, {'(l11l1el Wilt 2on, )f. IJ{iz!i'I'{'i'j('n f Nieulescu-Basu. 
loan C'hillo!'.('hi 200, Bela Rittnf>l" 200, G. P(>,va , Astfel -5i deschiderea stagiunii teatrului de 
200, A, Zubor 240. I vară va avea [,(}C l111ma,i Vineri seara, 

. Până acum s'au Încasat din cotilatii tobl In prel)aratit~ admirahila- o.pereEl "Ofiterii] 
suma. de 18.360 lei, Ma;!'~st~lţii Sa];;", ,Cl! ,do 801a Tompa şi Mici Hor

vâth. 

I fiscate, Si a,c-casta numai pentru bănueli şi pen
I trucă nu au voit Sif~ iscăIC/ască declaratii de loiali
. ta te fa tă de. Ii-absbllfl~i. Spro rusi'l1ea lui, statul 

ung-uresc a întrebuintatd1e ag0l1t Ipentru acest 
SCOl) pe trăd,}torul, de mult excomunicat de tot 
neamul românesc. pe Imetmj}olituI impus de ei 
Si nu voit de noi, Vasi",c Mangra, PrinamenÎn tări 
Şi teroare a stors si aderarea unei :părţi a clerul ui 
no::tru. ma! ales Înalt care Însuşi, jncă! în 1913, 
doclarase În casa mag-nati1()r din R llda'pes ta:, că 

222&1 :u== ___ _ 

t1n~llrcşti. (Siberia nrXlstr{l), (Nurn~i În UpR'arirt 
in deceniUl p,lnă la 1908 au f()st 'Condamnati. dupa 
o statistică. )1.CCOnlpICicfă 4'\)3 de inşi. la 123 de ani, 
plus wmendc ,de 1.50 mii dt: coroanc). 

1 nu ,e{ reprezintă vornta poporului român ci par
i tidul national. 

! Şi aU ~ăSit si unii, pe ca.ri eram deprinşi. să-i 
I \"edem în fruntea lu'ptelor noastre pentru natiune 
! si lihertate, Si cari puşi între altenntiva: lasitate 
I sau moa·rte, durere, au a,lles~o Ipe <:03 dintâi re
I negându-şi 'Prin aiceasta tot trccutUI lor. desmin
! t<îndu-şi toată viata lor politi'că ()e mai înainte. 

O exprimă aC0a multime fără nume a ţărani
lor cari sufăr si t(l'C; acele mii ele feridti, cari au 
PUtllt rll'Pe cordoa,nele din Carpati şi s'au refugiat 
În România, unde au întrat În armată şi au lup
tat şi au murit, impikati. 'Ce! putin, că: nu mor 
pe1ltru un rapor ce i-a dispretUit şi urât numai, 
ci 'pentru LIIl ideal. 

I 
Protestăm :erJcrgic ro fata lumii Întregi. ca 

acelc declaratii să .fie c(}ll.~iderate părerea Şi vo~ 
inla neamului românC'SC tiin Au~tro'Ungaria, 

a eX'Primă~IC',ele sute de spâ·nzurati şi Împuş
caţj, acele mii de noi condamnati. cari nu' şi-al~ 
trădat idealUl de frica haionetei. 

ale monarhiei. până ce natiunile ·dnmjn::.nte vor I Acc'<l ~)ărere nu o exprimă Iasii. ci o exprimă 
putea dispune de tot aparahljputerjj de stat? I - a.ceasta vorbeşte mai Irtmurit Si Înlotuieste 
Dar ace aHa: :a.r însemlla teroare, nil pilehisdt; I oriQ<~ plebiSCit - vaidit istoria Întreg-ci Tl0astre 
~cc~sta . ar însemna rcnunţa~ea .la ,orice ~spira- i vieti politice, Înc:pâ~.d cu ivirea! l!ngur;Jor!n 
~Illnl, 0rt mo~rt:a: Se po~~e ltlchIDU!. oare. tnvast- 1 Europa, o exprimaras-eoalele '11cnllmarate ale ţa
tel de lmpreJuran,astfel de garantii, cart sa nu 1 ranilor noştri În contm asupritorilor lor de !yă
fic cakate Şi eludate? !!'TIIânt, lege şi limbă: o (""primă ,l"IE'vol'lltia noa"tdi 

Avem dovezi foarte recente chiar, deSPre fe- . din 1848 cu miilc ei de martiri Şi eroi. O expri~ă 
luI cum se înţelege acolo exprimar~e liberei cott- I pro~ramele ;r()litice~s()ciale ce le-a.m pralesat lfl 
vingeri. Numai în anul acesta ali fost execu!aH I viaţă Prim f,fl'Pte. în .!'cris şi cu vorha, În parla
l'l'~ste 400 fruntaSi ai neamului nostru, iar câteva . ment şi în străinătate, O expr.imă, aC~l c~nd~~
mii au fosta·runcati În temnită, averile lor con- l nalipoIHi':;i. cari au unrplut InchIsorIle Jll'StJtJ.',~l 

fll sfârşit () exprimăm Iloi, fosti prizonieri de 
război, cari în·dată <:e ni-s'a: dat 1>utinta. :m'n venit 
de. hună voe la luptă şi 'Ia mnarte. Noi. ofiterii, 
aproape În totalitate ,aid, 'Precum şi zecilc diC mii 
dc .so)d'ati. a:;ată tărani şi lucrători, fără multe. 
carte, dâ,. c("tJstH de datoria lor natională, noi, 
cari r.1~ oferim bratul Si sângele nostru tânăr şi 
generos pentrU Întmpanea idcailului nostru. S,ln
~e1c nostru nu 'se va vă~'<l in zOidar. Credem 
ferm, ci între viit(~arele state fericite. nationale 
si d'cmocraticc ya fi Si România tuturor Români
lor. 

Da 1f1 r ia fiec.ărei de!mocratil adevărate Ya fi să 
ne ajute şi Pl~ wlÎ. şi ca Pe to~t,C J)oj}oarele suh
jugate .ia interesul chiar alt democratici. 

Darniţ.a. in 13 (26) Aprilie 1917, 
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"SOLlDARITATfA'" l---------------~~_~_._______ _. __ ~_. ___ .. ___ ,. __ ~. 
i Dela Palatul de Justiţie. 
! Azi. TJ'ilnmalnl, 'f'(\l,tia pi'n:dil. Il ln,al În d(',~· 
li're <J foa1'-te intel'E.c>sl111 ti! pallzi! '('['1 mi Hal il. 
· J;fl(-ă ,in t,oalllfJl'~t anullli 1 H20, în hnt<trllJ (".)

Aei OdvCIŞ, 11: fost giLsit eal!lwn'ul femei i seXH

are, Floare l'i~l1'11. Ca:da\'l'lll CI';;1 ol'ihil tluuti
:Î f'"H inte.'l1illde S('Ol1,,,,(', 

('«Ii('d~lrilo .au Îrrrlieat learră:ptuitMi pe F!o['c 
lea g,int'll'ilc şi Tl'<!.Î"tn Tigan, hăjmtlll ''.'lÎeti

., r.al'i îJl~ă an negat nrj{'8 partit'Îlpar.c la eri
rit j('Wt.B d'i prohele eran illl pot l'iy3. ],,1', 

Larl<,,,lJakl'E'lt dintâi, - HllrtOl1 a a.nll;,at pe 
uat1l1 "il U CIl ;:lh'rm1şi:!'C'a. IC'rillHei, T Il Iwma a, 
'.'ra Tr:hnllaJlIl 'a "il'o.'lrlo .s1:,b al'uzi! pe BIJll't(,:1 
iln:n;dn-l JHlmai pe Tigan în· pr{"\'('Jlţi(1, 

· nlr.· timp Tig,itn a 1"(,11'7it ~ă O\"l!rh'z('. 

OI ;·C-: 1t!O<lilx'orea ,sa - fii Il~ldi Il 1'('\·('11 ~'t de 
:rt:{' la j·lH'lr~,.;oa,l'c - ·a a,rlll" !11'"i· llla·I'to)"j 

th.n:.de~· deplina lui lW\·jnD\'l1\ie "iiWIlZă r o __ 
. , 

':IjHnl, ('ll 111t·('"ta II l'erfll7:at "li ~r :lIlai pl'nzenlt~ 
IÎil jllvl'f'f'ătm'ilor <,lii"al' "i 11lliln~a;i ('a lLIartm'.:" 

-5 ,"t' î'n,tnev<l,rliieil ioLu,;,i el aire () '[l,lI'te de 

I NFORl\1A ŢIUNI. 
- BiroUl pre'sej din ministerul' (le interne ne 

trimite lIrm[ltorul co:rnunicat Pr; care îl reprodu
cem intocmai: 

"MinisteruJ de inkTne aV;Înd: illformati1lni 
dt consu4atele StatelOr Americei de Sud Şoi In 
s-pecial ai statului San Pa{)'lo, vizează ipaşa!1oar

tele românilOr pentru acele state, Pl'omitându-Ie 
pământ Şi Un trai alxmdent şf cum i:liormatitl!lHc 
noastre prin conslljatel,('> româneşti TIn 'CDrespund 
acestor promiSiuni Şi c.l, românii aitrnşi acolo 
sunt lăsa ti la voia intâmpilării şi exrmşi hoa!elor 
ce h:1n 1llc prin ace~c ţări, adtKcm acea~ta la cu
nn~:!il1ta publictilUi a llU se !ă·sa indus îin eroare 
de emi$~ri cari au inîcrL"s material al emîuatill
!lei ::;:, fac[l cele mai mari DromisitJ!li, ci ~;'~-i des
.cop~rc aulorităti!or no.astre". 

• 
Primim dela COllljtctul jllde(can al U, f, 

V, lIrm:ltnarclc: foştii Volul1h:ri cu scd'il~l Îll 
Arad !::unt iuvitati să ia 'parte .JOi (17 Mai) la ser
barea Eroilor", 

Jn:.lll1irc"a va avea IIoc ta ora 9 şi jum, în fata 
Catedralei. 

* 

,.)ar, 3. 

- ~(~djn(('le ('onş:.iliulul de revizie a ('Ila~l 
ali Il In i 1 ~l:!-l 1\'(",' an"'l l-O.t:~ ia "ala 'Ul.anJ lIi.e Ş{>_ 
,rlli Il te a P refC'l;t\l'l'ei În zi It·l" ,[le 29 ~I ai;;;i irlc!a 
14 Iia lB l'nll·iea, .e, Crmo<iliut de revizi.3 va tr-afa 
I.~i 'de('jdB a"l1J~l'a hot:lr;irilOll' 'col1Rilinlui .Je re
;ern't,:H'(j l':.tff'l'itor la (·.lw~l1iuni ·de I'Ewl:-.maitimli, 
"l'uti IIi, aUllânări şi i:li"'IH'TI:7k. 

* 
~iorap;i de renume mondial "Osda" in 

toate. culorile se capătă la firma KeH şi 
Kruusz 

* 
- 1 nlclecluali dirt. Arad şi juLiet! 
PrLCl'ţi tof leI' vă stă în ]Juli11tă ca zial'll7 ,.f:J'o

lidarilalI'4" să pătrundă "în toate caselr româ
neşti dornire de ~/(Uură din ace~~t ţinut, 

NU1llai sp"ijinită rlr toată suflarparmnâ,t.t>a
~că d('-qi('i"Soll~darit(ltra~·· l'a pufer), să t,.ăillsl1ă şi 
să-şi indejJlinooscă l'()~dul penfl'lI care a 71/11i 
fiinfii, 

A'iOIW(i ş-i răspânditi J'<HJD..:t"R1T.ITE' .. 1"! 
• e', 

Chestiunea pietii din Sâni-Ana. 
Trecând prin Sfint-Ana Si Încercând să Întreb 

autoribtiic !'cspec!i"\,c de ce nevoi Hrk'C'!1te ar a-
vi;;a coml1r.a, ni ·s'a r~l'spllnr:> unanim că Îl1tr.caga 

- Eleve].o {~Ll'.s(,i a VI-a a ijeelllni ,,}:Iena riipul:lti~ se simte ncdrcpt{I(jt;I de mutarea p<etii 
Ghi.l'a Birta" anilllat-etlo un ţl'tl'lllo,;",i 'p\ltt'rlJi,~ 

1 dill S,înt-Ana în COllTI{ll1'Ş, Ni s'a mai 'SPUs c{l Mişcarea studenţească. 
rCl'HE:)TI. )'f:li 1:), rlli\"(:'l'~itat('a ain 
il 1'",,1. îne.hi",ii prltlii l:l tOllJllllll. l~l~,tul',ltllll il 

· :H;\"/,it ~fl ia at~p",,:1ă rnil~l:l'~ hl 1I1· 1H:1 p:l·aTf.
J'ld 1:: l'iI]'1 ('ari a li il\"ll t lve i Il zi 1 ('1:: ,lin (l Pilă, 

,;plltimCIll. !11h'uÎ,;t, - pentrn a ajnta pe {:nl('~() (' 
şiCl.lllflr:uJcle lor .<;ăr:1o<:e, - au în,fiiintat.îm',il Pi~,\a a fost în S;lnt-Ana timp de C<Îte'va secalu 
do anl1] tl'('{'llt. 11'l1 foneI - ,din reZllltatnll1:nel În k;(· eXjll'(';,;nH'l1aâat 1181Hl'U :pial(ii ';Ii a fo.,.;t illl~ll 
loterii, Auul fl{'p~ta nu hotii rît. a, da .Joi 17 .JLti intr'o Strad,i din Comli\llş în .<lnul 1919 de catre 
ora. 1) ,d. a, la Pahlltnl "llltlll'ai Il 1'('J'hail'e ('llltlll'al:'î capii jud.t111ui de atunci. 

I - 'l,i('.~ii {l,,~ (.caf-I'n, 'piano. tah!nl1l'i Y·Îyante. ('la- . 
"';;('l' {'te.,c1·in al ciÎn',i venit ~ii ";0 ~năl'C:IH'1Î 'jll-• f I Credem, "fI motl'vul mu!iirii a fost ca piata 
dnl amintit.. s:-i fie într'o c()mlln~l Ţ[iirnânca,'că şi nil IMr'o CO~ 'En~,\t"l'r, - Hodol'nl l);]li\'el'~itiîti! Il pir,' 1 

nin I),ll't.e-1n<, TIn U\'(,ln dC't'rlt (,!l\'inte llllJ<'. pOIl miln~ <le $vabi, ,. BllnlJ'('"~t.,i ~p 1'0 a l'a'porl ad Iv i 111 i Il :,~t J'll :11 li 
1 h'n o Rf','U fnlfnhxL"ii initiatid din pal"tpa tIne-re, 1 I)'· t' v t 1 f t il'ţilillii fliSll'Pl'1l Illot"~nl!li ,tllii.';wilil'ilol' .~tl1.( ,-.,-,- In l:artc-Ile soco tm Ca gc.~ li a cs (,am 

IIO-;h'"lo. I{i'eto l'll1 \':1 lua in,~til'l!~.'t·i'\lni rkfi-Ilul' '.'lii~tllll'e,.... ~r{~bir, (h:oarece nu ~ demn ry::"
nt

rll tl'Ji fO!11,În;i 

• a~u.pra închiderii 'sau ~'ont.inlliil'ii elli,wi'~- I ;<1 !i:'jl11 I!n luq·u CrC:lt şi culti\'at de a~\ii ca Si!, 1 ' '. I 1 TI' t" '1 fî~rai Yf\ :\\'(>:\ hc Hl:l.ialill ';1.) fiin.e 'situaţIa Ou CXl"!:\ III c.,r,">'ll nC'~' ;1, I f'aillllD 1'111, flZJ~ ) Ile m5.ndrjm noi cu cL 
....:,.~ .~. l' şcoa lelo]' ':C~(',l~llld':l:l'c . elin Al'.a:<l, 'in pă.dllJrea"'wCilll~, 

- 1 , Data ~rbarll .('omn!,d'0 eu aIHyc>r"ar('aa 'Ll a'nl p~ de alt~l 'P':lr1e nu este n;.ci rcntabrl pentru rCt'HE~Tr. ~faj H, nl~pă M;ltir'c dati! do I' (lp]a !\ r1l1narc.anationalăde po ('tI rnpia Liher- comuna ComEiuş nOua aşe7...arc pcntnlmotivul că 
:al'1111"'t'~lfl' Ra He,!!(·k a prilIIit in /lP::lit'ţn!j,:1 tiltii (lin Blaj ,şi r.1l înll'flJ'(:a .urntlatelol' rOllHÎnc în locuitori! comunei St--Ana sunt mult mai bogati .,ql\l .1' I Il prmall'tl) {'are :l C'Xpu" (p) ('fin ,0 (' I Al'fld a.eu'm 4 anl. 

Jtl(·j FI'l'eeşli, 1 :1< dcc:ît c.c,i din Com!il.lls :1 aune\'oe multlrnai ma~c 
~.~ , In ('(1It'1l'tl .. C'lll1ll1'il ~a·tiollnlă" "a "păI't'<l '" de produsele de lemiÎ:~;-,ie ale comunelor rom;î-Tel egr am e "C:ll'tpa SC'nlÎ('('illtena I'n lui H "'Il I î11l iei Jmlf'" la neştj UI>: pi~ va·lea Crişul'lli şi În loc să le CljmpCre ' 

• '<':.1 re. A t'ol:t1'(~I'(,:lI':i1 (~f') 'III.a i ,de. ;::1'<l11li! 1'('p'l'czr'll t:lIi ~Î din Piat.:l .d ill Cornl?IU$ le cump5răd:n Arad. 
Sosirea Reginei Maria,al p"a'l'd!l'eJ~1 i"{~n"'\llnl WlIlall(~,'t', Dl!I)ă câte am aflat dela oamenii compdenti 

H{'gina :1fal'ia il fiîgiî:dllit (Ir' m*IIlPll{'H8a (,0_/ şi de bUIlă orcdintă ar fi mai rentabil să se îm~ .ţ;:;a Maria va sosi mâine în Capital:!. vc- 1ahoJ'cze. partă p~aţa În dou;l: cea de legume in St.-An.a şi ,aill Jugosl::tvia,. .. 

,oarfea bancherului Jacqueg Elia'5. 
. :,:cURF.str. 14 Mai, - -.JacqllCS F.lfas unul 

:!itcrneietorii Şi diredorlll aCillf'l! al Băncii 
;e a decedat la Bl~cllncsti. 
, lost unu1 dintne cei mai Gog-ati oameni ai 
.. "d şi o autoritate f[nanciară recunoscută. 

teS1nment el a lăsat, întrea~a sa avere 
. ur:::ă la 'Su:ma de 800 mi\:ioane pentru sco-
"Iturale, ' 

; Oscar 1âszi - la Bucureşti. 
,~d ministru În ~llven1ll1 KârolYÎ Şi UIlU! 

:~ Gekv.,atil Cari au luat Parte la tratativele 
,; ;"nt Joc la Arad în 1918, Între ~uycrnlll lui 

. ~i Part{dut National Român, a snsit În 
. ,. Dsa a făcut vizite ne1Clactiilor "Adeovă

.bl P fa", 
, :\[1 venirii sale eM,et În le~ătt1ră CII re-p::t

:e Ungaria le datoreşte Statului Român. 

::te de legi În discufia Consiliului 
de miniştri. 

CREŞTI. - COThsilinl (le :mini~tr'i ~(' 
:ni Viloeri pentru lt Ina în ,rli"-Clltie !li li 
"i('('tc r!(l ,l'!.~"i. cari vor fj .rkpuro în ('p] 
:'YŢliM. viito; pe "biroulPar1a,t1H)I,ltulni, 
roecte1e .(k l'egi r~Lativ la dropturllc au-
11J'mbatet'Ca spoeulei şi AA'eln. .'rela ti '··8 la 
,}Roşi ţa", 

. 1" 1-, '1 '1', I cea dl vite în Comlăuş ;:(}1]form cu produsele co-f',ot,ia preşedintelui l'{'puhliţ'eÎ (e 1,. (,1,1 ,\ ,,;" 1 't I I I . ţ 
sarik il În.cotat din \-iaţii, .. _ _ 

1 
nllmelor. resp<:"~rv~,' •. i:11" , ve~! ti .afi1l.,)e ~r . 'PIC,· e 
care de r.;i~l!r va CI tlî,ZleClt saSe unparh In JU~ 

• • mătate, Înd.iferont dadi Piata ComlăulŞului ar !l-
- Cll'IllCl'a de (>'()llwr-ţ. şi illdll.~t]'ie ne tX1I1l11-/

1
, . 

, f \ , 1 ~ ··1 1 l uce mai puţin, n)f'n: 1 cl'Jnenlll de p:'e,,'('h!'moare il I~Hll'(,l OI' {C 

1 
fahl'1.că ('Il text ma.Q;hlal' .şI g·{'f'HllNl. lill. t('xt. 1'1)- Sperăm C[t acea-stă chestiune Va fi luată în 
mfill, a fUflt ptoll1l1gitp:iI1ă la 1 l'lll.ic lH2:·l IJ)r;n I considerare de autorităti'le noastre ca sa nu se I dC'{~izilln('a ::\lin.i;;tt'1'1Il'ui Uo in.rlu,,;,l.!ijc ţi ('{)'JUOI,ţ, nasc:'t o etcrnă dllşm~ln;e i:ntre .două comune vc-

I III dnc nu departe de uaniţă. 
1 TllI'"t.itlrtul tCologj.(' ,hl AI':!lfl,(':He a luat fi-
I jllţ:t enînl·c·rpPI'{'<\ 'annlni ~'ola"1' 1H22-23, ;:cr
! haază în lIN1.'it Hll ('.on!enaml {!.in ;prilejul di~'lli:l 
1 (·o]{'.gi li I IJ)f,c"f(lŞ«It':i1 ,fI!'la n 11111 it·lI] i lI .. ti t nt afix,tt 
i ziua ";f!i'hiiil'l,i 'pe 11(:2-1-) lullio {'U Ull 'pl~ogl'a!n 
1 .c1{tmn ,c1{l R!\.-{"U zi iIll.ăl'(\a:ţă, 
j III 
! 

i T'1l zilla ,de la \llai Il. C, t('('nlll <r!fI Tl13.nfă ~n, 
f 2452 .8, TlI'ins T)fl liniA !în!lhl ,~tatiilc Ţ)"hra-Tli,l, 
l - (>lIIor:ilJ'(lll-~ P(~ 10('. - 'Pc )c,elI i t~wl11 Foti n Pa-

I, 'n~l (ri'll ·emll1ml8, 11Il'bl'<l, ,R'a .dc,...~h:"" il inwhetil, 

1 - • 
I - DI r~t,~Ct01onel Grcgorin - {>.()'manidantilll 
I hat.alionullli do Yitlliitori ,de 'munte <din loealit.ato 
lj -a fo~t 1I11llt.at în intol'os 'rle "s('cJ"\.:.iolu în g.arni, 

zoa.na nnCltl"cţ;ti, '-;lf'{ dl.j !St.mt iHlajnr la,divizia IV, 
i iniamtoric, 
; 

j - I'n ~u I't' ti llllp t'e YDr j 1I"4.i Hl.i .t..XUI1 'jlS 111 III t y ~.,.. 
I "'p(wia.le JlE'Ilt.ru 'prunllnţare :r<'npl'tl cetaţenwl. In 
! {'on,f(llJ'mjt:11e ('U regnlamellitnl ~}entrll 'pllnor-ra 
I !' ,. '1 t 1 .1 ! în aipJi't.~are. a: .f l~'I)(~Zltl) 01' tl1})UI e 0[' m) FaoC'(' re· 

1. DUMITRIU. 
2Cf21" , VII 

Bursa. 
ZOh-:1CH. 15 Mai, - Deschiderea, - Berlin 

125. New-York 5.5-150, Londra 2567, Paris ;368IJ • 
Milano :?ilS, Pr,l:';:l lG48. Bu·dapesta 10, BelR"r:J.d 
57750, Var~0via ! 16, Viena 78, 

BUCURF.ŞTI, Fi Mai, - Inc.hiderea. - Pa~ 
ris 1.372, Berlin 49, Lnl1'dra 972, New-York 20R5U, 
I<oma 1010, Zurich 3760, Viena 29RO, Pra~a 625. 
BudapC"sta 4, ~, Valute: N8.i>oJc Oll 780, mărci 75, 
\\;Va 150, lir.? tirrcc~:ti 140, funti {'irJg-lezj 970, 
franei francez; 14, franCi elvetieni 3K. lire 1010, 
Ur>:hllle 260, dinari 205,dollari 209, m;Îrci polo· 
neze 50,cornane allstriace 330, .cor. llnga re ;,)80, 
s~C(;l 618. 

Redactor rcspoTl.sabi,l; LAURENTIU JJUCA. 

Cenzmat: Dr. NICliIN. 
lativ ba '_'A: . .'1ăţt'lnif>, , ------~----,----

zmc. 
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Mercllri, ]6 Mai J923.~n1 
~ 
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rv'~ TEATRU CINEMATOGRAFE r~"~ .. .., .. .. 
::: .. ::: ...... ' . .-... _ ...•.. _' ....... ' ..................... .-.. .. ::: ... ::: 

T eafrul orăşenesc. 
- Repertorlui săp'ămânli. -

JO!. -- "Bar(Jnll~ Tiganilor" cu [, Bitri~s 
(Ab. ru. 

VI!'\t:RI. --~ Inaugurarea Teatrtthli d1c vară: 
,.Oiitcr'1I1 M::jcsEnii Sale" (Premicrfr). 

ApoUo. 

1923, In ora 9. a. m, care se va tinea in lo
calul Judecătoriei ocol Nădlac Jud. rtfad, ca
mna No. 2, pe lângă conditiunele caIi se pot 
vedea la Jud, ocol Nădlac. 

€antitatea lemnelor cari se va furniza 
este 2 vagoane. 

Toţi aceia cari vor conta a lua parte la 

j 

r:::==~!;'~~I;ţ"~ 
ţi ce spre cultură, avere şire jU 
,,' care ',iutA succesul 8fa.1r ') 

'furnizarea lemnelor sus arătate, să se prezinte 
le aCtst ocol penhu a putea lua partea la 
licitatiunea pe z:ua mai sus menţionată, res- " 
pective se ioainteze oierte în scris pe tim
pul circumscris mai sus care oferte se fie 
mcllise şi sigilaie. 

Nădlac, la 28 Aprilie 1923. J' ĂCA'ITL rXET Ţ.'E~ml M.\ HlT:\TE 
dramă În ti <tdC' în APOLLO la 14, 1:'0, Hj~[lli, 
l'iE"'il ae('a>,,!;l ne oferă o 'dl'il!lllii :d'ill ,,!(q,a h\1]'- Iosif Bitlo, 

cerilor comerciale este' $ '" 

cunoaşterea limbilorstră:lun-1 
ine. Aceste limbi le pute~l .. 
Însuşi uşor, repede şi cO'~"-
rect, dacă veţi urma CUr.i 
surile profesorul de limbir L 
~JEAN GOLD. 
r3EI~G (An11l, S(l'. 
Ellllllj'!'ell Xn. 9. , und -
se prc:dă după lin. nOlt 
sistem şi cu Un uimito C 
succes limba român" 
frallceză, germână Ş 

engleză. ~ 

~IH~ză eh, a"b~lzi. {) fatiî ;;ăr'tIl:înll. Olktte. ,rl"yjlle consilier la curtea de apel. ,,11'\'( 
iotÎa unui, om do carledl. ~\rnt. ferll'!1i şi an -----------------Ji'Ull 
!,ii 11l~ b~iat. Ual' vine Ţlăea,t,uil f.!l'iilm

1
I1" T2,t.a "elI- i 1 Primăria orllşului municipal Arad. !dp:j~ 

('I'n la 1:1I1111'llIHlHt ~)(\ g,lI'WIlta gLllcrl1 ll], ,"'(j,Ttl : i1"~~Q~1 W:mP .... ''iS'a-.,~ 1 
lin platC'ţ'H', 1lo1i ta 1S(·.ade, (,I'fJllit~J)'lL1 'aml!linţii, : • No. 3249/1923. prim. 
Odf'tlC )le lIIai pntând 1'ezil'Ll :1

iIllPll!l!d}ll'iI1ll' a~"! Industrl-a Textl'laV 
Arădana 

C\lhă .le v~ll'b('le m'(lllitOl'l1'lllj. ~e {l('~;~'uP'(,I' tl':1lt{\ ' 
TITlO d'lwlll1, mO:1l'ton. intrjgalltlll11i. 1'llnil'p,n l'0-:.. Sit tI· ă S II( .. 

ţlllni .<:Î div.fiTtnl, in f'll<', în 1l1l1lll'lC iel,tilrii ,;,i ._ •• __ ~O:-C-t_,,-a-e __ ft-O-n-Jm--..,. :-M_" __ II 

n "nl,tii hiliatnhll îlll~)iiearell, 

Publicatiune. , 

Urania. 1 
i 

O~lrL ~EMnnTTOR .'1nl<l1lii alll('ri!'~llii În 1 • filaluri!: lle bumbac 
Teseto,ie de bumhac 
IlbitllrA :: yopsallBrie • 

!'i :H'tl', in Ei, lH. 17;\lni în l~ HA:\ 1 A. E"L' n' , 

f'J'~{'I~I,li dă, piNii Jn ,.t illl ~ ~'1l1l ",""11: lflllr:t'j('Hll, (b 1': ti dre sat ele g r a fi ca: 1 El TI L IRI D. 
!,h,n<1 ~11~ tnwll.J'J, n(1, lHal, m"~ll'ln~l:(" ,J· .. "tc 11:J'ta, I 
lllf<~ma 'il llll'll! lllgl'ner .l('''llH', flallHlllJ d\1ll'u a- ! ~. Telefon 158. II Telefon 158. 
,"cre. C,l re voind să ja de sor,,; l)e \,crÎ')0ara sa, Il] 
fii('a UllUj pl'O'prit'l:l'l' de 'fahJ'i('~'i li drllie"lld'l- 1 #.."~~liiilIiMu IlUMlltllflJ. 

r!t,tOI' (',;te cl:"llli';ll1. ~i pelltrllt'li:w('a"ta îl I'hfllZii .... A * A ... .Â.Â.'~ A.6. ...... A Â. ..... Â Â 
in('opP t~frJ('11l11 (le intrigi ('(Hltl"(l rahri;';lllfuiki ~j i _a~__ !ftliil a_a ----

a fii,":i f'alp. îmă fiil'i! 1"t'7.Illf.::t. 'IH1lfl'lwii ,,(' 1 v • • 

1l.f111 1111 0111, Ull ari i~l, el <ll'{' ii z;id:~il'll':('('7t{' toail' I O rugare! Rugam pe onor Cettton, ca 
pLlllllril(' ~i ia el dr- ,~"tic [It' fnt,a fahrii'dIltllllli, ! ia toate ocaziile cumpărări să se rtfere la 

l
--t't' -t -l-d t--tF

• -'--t ·-f-·t--··--·b-·--· d··-·'-t-- "'A' -- ··i 1 anunţUlile publh:ate şi citite în ,~SoHdaritatea." 
fiS 1 il U e sa pen ru e e·oar e a li e Ta,. l' 

Nr, 106:l'i23. I "'V"""'~.""'T."'VT"""'. -------------------------1,'.'11 
Ptl0 P C.a:li t ~ ~ 1 n o t'! •• ljIRIilli/lllri!iliiiVIiIll'_··_·e.'. .. ..i ~t~ l»Ă ~.. 1> ~ 

Se aduc:e la cunostinta generală, că în : ~ Ce tit i şi ,~ 
ziua de 15 iunie 1923 la OHI 10 dim. se V8 ~ ,. 

ţinea licitatiuue publică pentru iurnisarca a 7 ~~l. rav spaA ndifll 
vagoane cu lemne de foc. pentru Institutul de ' ~~ i 
Oarbe adllite din Arad, Str. BIUiţiu ~r. 16" . r • 
prin oferte închise şi însotite de o garanţie ~ 
'cont art. 72-84. din legea comlJt. al statuld. ~; 

Arad, la 12 Mai 1933. ~ 
, ~~ , r; 
~ Directhmea. , ~~ 

. . J 

Nr. O. 2665/2-1923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

~. 
. V. 
! ~A 

~~ 
[~ 
:~ 

Pe baza decisului Judecătoriei de ocol : 1"" 
Arad. N·rul de mai sus, mobHele cuprinse în ' 
iavorul lui 5lgismund feiedman, pentru suma ' ~. 
de Lei 800. - capita), spese stabilite până în 1'''/ 
present fn sumă de Lei 505. -, se vor vinde 
la licitatie publică În ATad, PIaţa Avram fancu 
Nr. U in ziua de 24 Maiu 1923 d. m. la 
orele 4, ~ 

Arad, la 4 Matu 1923. ;1', ~i~,: .. ·. 

Gh. Ciupullga, • . 
exec. jud. regesc. 

România :: Judecătcria de ocol Nădlac. 

Nr. Pres. XlI/q-31 -, 54-1923. 

Publicatiune de Hcitatle. , . 

IgI 
:r. 
~ 

! ... .x 
c~ 
~rf 

1'1 
.~ 
-~~ 
,,~ 

. In conformitate cu ordinul circular Nr. ~~ 
6103/1923, a Dir. Gen. Minist. Just. E:luj. pentru A 
a se putea câstig~ canti.tate~ de le~lJe pentru :,1 

lOC necesare pe tImpul leme! anulUI 1923. ':~ 
Judecătoria ocol în temeiul ~·ul 74 din 

legea asupr!i. c<?ntabi1iţăţii pu~fice, fixt'az~ 
termen de liCItaţIe publlcă pe ZIUa de 30 Mal 

S 
40 
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I 
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E 
6!A. 
l1A Î 

. I 
illi S' IL - __ l1li I 

, aa. & - -r 

;:~~:/" .2.~.&:..:hA&i~At.., . .d:. AdLi\ â~~ ~';,. A~ IAAlA &li!iJl !,;l, 

~ _,VI c'ro ItlA"nl 
,~ ;1 • .1 '1 

~ INSTITUT D]~ CREDIT SI ECONO]III _ 
,~ , 
~ S.P.A. 
~CENTRALA: ~4.RAl) (R,O)[ANIA). 
,~ SUCURSALE: IN CrIlŞINEU, ŞIRIA, BOROŞINELl 
~ŞI RADNA~JUDETUL ARAD (ROMANIA), 

~ IN CASELE PROPRII. 

~ Capital societar şi fonduri proprii: 20,.000.000 L~i. 
~ Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, dm 
~ care o parte considerabilă sunt depuneri americane, 
4J 
... RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

~ Execută tot felul de operaţiuni de bancă. 
~ A.cordă: Imprumuturi cambiale. 
41 1t hi potecare. . ~ 
~. " de lombard (pe gaj de. efecte); 
.. Financiază intreprinderi industriale, comerciale Ş1 
11 agricole. . 
.!;~ Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, lV\ărcl. 
~ Lire, franci şi alte valute). -
~ Primeşte depune!i spre fructifţcare pe l!bele şi in ~on,t 
~ curent, pe langă cele mat favorabile condItIUnI· 
"'i Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru 
,o~ inmanuare partidelor in Tară. 
"~ Efeptueşte comisiuni primite din America în afa-
<tA cerile emig:rantilor. 4 Primeşte cecuri spre încassare, ~ • 
{' Primeşte asemnări de bani în ţara şi pentru stra,tnMa,te f 
~ Are legătură de cont curent cu toate bănclle dID 
,~ Ţară şi străinătate. . : 
:~}'~~V~~'~VVlfVW W~1~f~',,~"W'~rvv'~\ "W"f~ ! -- . . ~----_ .. _, -~--._-------------~---------------J-
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