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ELEFON No. 750. 

... 
'Reforma agrară din Ardeal 

şi magnaţii unguri. 
1)(, c[tţi\-a .1I1i d(' zih> llit'tlllrih· dl' prw 

"'il~;llld;\ Illilg'lti,l["[i {IU lllllpint ptun{llIlul 
lel,l li Il ('{lp(lt la altul cu bl'(L':'Ul'i-pdiţii îll 
'arv St' iti i pl Oi['{l i Il tf'f\'ell ti il 111111 i i Întl'l'gi 
mI l'U J'('Jan'rl'(t l 'lluari,(·i dl' jl't'i. -

'=' 
%ill'lc' tL'eclltt' srnnt·oru't illllE'ric<lll H. 

,<) Follette ~. an',..,tnl in tiIllPlll rfl i',b() ill
ai de aut():ritrlţilr HnlPl'icaIH" jWlH 1"11 prn
a~alldi1, w·rm;lllo-riIă. - a Înt"rodu".; III 

'PllgrrslIi A 111Oril.'ei () IH'( itit' a lllag'hiilJ'i
Il]' din Alllel'i,c" în (',In' ilc('ştia el~l' .,<lIi!'P
a 1\-" pell tru l~ 11 gwri el ,,(' i Uil ti tr\ ' .. 

Xu s'im uitilt. lliei din H('(·;,t llll'lllorÎn 

ar'hicllTlll:,;cntrlr fr<lze: "F,H'('ţi drpptat\' 
'll g-iI ri ('ij [H'n t 1'1It'il, Eli J'npa sil pOllt i't n H'a 

I P;I('P. I,ini:;;t\'i\. Ellrnp"i dr-pilldC' cI(, fpllli 
':11111 i-s(' \';1 f;)('(' drr·pt'lt.(> l'llg,l !'[('i". 

d" H~f(),rllla (l~rnrrt din ~\ 1'c!l'iJ! a Jost {) i~· 
f. paun\ gr.I)/'<l."(1 pr'lltl"lI JJlili!Il,)ţll Hl1g111'1 
i: lil!l Hlld:lpl'sta. 
~.I Ei. r;'1"nlLdii (1,1'111'0)' r!(,...;ti"f-l.lIrilol'. 0i. 
~11!r;'illlllrii îllg't'~l'~;l1:i <lill lllllll(';l. ('(,lui' 1I11l 1i:i 
,1 1, I ,. " l' , 
~ '~l lill.l,,('u!'iI,l IlLl ,·tH. Ill('! ,l!'lllll (,rt \"1"('11\('(\ 
,. • t • 
:1 ~q' CP ;1111' il Ujlll"; IH'lill'll "r'll'allil;\' . 

~ Jr<li llh(liijdui'lll In imposit)il.... -t-!î 

1

111 (' 111 01' i. Il Y;ISt. ('I{j,(lit. JH' nh:":lll'dl

, ':lţi ,-;;Î jlt' lIlilleilini li f()si.ÎIl{ rodlls dp ,1-
.. :I:şh !I1dglWţj 1,1 PI'('sidclIţin Ligl'Î "\;lti~~ 

. minI'. - Prop<lganda 10l' il hw t dc\, Idat;l 
un il\',Îllt, f(Il';] pn'('('(lt'llL.\ jlol'lill' cu fmir 

t;'11I(1t<1;11"0il dl1pil Uillill('lIi illlrlilf'lil.i. ()(j-
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ARAD, Marţi 15 Mai 1923. 
L 

ZIAR IND EPEN O ENT 

Itlt'lli cir- IIP[ [lg;ldllit il IJlllli""t(')'(·dilll,ă illl [1l.-;j

illdllţ;i in l'J"OiJl"l' !;ii "[u,;tigati ~ PI"I!!!'l1 un 
1l10JlIent - j)plltru (k~'I>t lIJ'ilp Il 1 11lglll<1l'l' 

idl~ (l1'PS!UJ' Îllgii.l\lfat,i "anlpil'i. !>Plltrll IllW 

1lH'1l1 se P;ll'('a ea ll('dl'l"lpta lor (',lllZ(1 \-'1.

il Li n l(l î It b, II il Il iJl . 

1 )lIp[lCO rppn'zPI~allţii 1 'ngal'ici :111 11"0-

l1şit să ll1iş!p n SPillll{\ tiI' Ill(·n:hl'i din silind 
l,igc·i )\"ţiunilnr, 'illfN\'pntia dilii Xicol ,10 
TitllJ.cSC'll a plk-i luernrilp [;1 pUIlCt. 

III 1l1'll1lt t'xpJiJc<lţiilnr d~lbe d(' n'l~n;-
zpntantnl ţ{u'ii lloastre. :\dUll,Il'l'a Ligc·j 

I 
:'\<ltill~ilor il 1"('~'pillS prntl'stll,1 l

T

llg:aripi._ 
,l:;:a ['il IJlilgll,l\11 hndii!ll';,..;ttllli pot sil J'P

I '1lIJnt,C' la lIllsialgii 1e iutI' dllpă piinl;lllturill' 
I (l~'ddelll~ pe ('<lr~ I'l~-a\l .~tţlpttJl~~ l)dnti"l [i\riî 

l' sa le nlllll<'l'(1S('(l ŞI C,ll"1 \'01' 11 pe \'(\cl lip 
I y('ci prnprif·lat.0a l)r<lnil()L' ,.I·%hi" (~ari 
Ilr-au t'umptlJ'at şi ,)"ă;:;('nnlpilJ"at de mii <1(, 

ori Jirill trllda şi s[lIq2.'(,!t> pi"'trillti1lll', JII()~i
lor ~L ::itr:tltluşilur 101'. 

a, .. ~ n~-,,-

C 4& 

Serbarea dela Blaj .. 
Ziua ,de 3 (15) Mai 1~4t~, - a fost desigur lln~ 

dintre Ctk mai C(}\"ll')itoare in important;l. ~i 
manifl.'"st'1rea \"ointii populare din ,h:ea zi a' fost 
C::li!\ dilli''''~ c<,1:., n 1:1Î ÎWI 1\ilt;::lro: gel'tllri Do: :;tfC 
!.l·1 'It'c.ill l-a Pllt,;,: fa-.:;\.: vre-uJ'lta in uect1rslll i,s'l)-
riej. - , 

In c!i'pcle ::Ic:e]e. s'au adunat acolo din toate 
p!,:illriic \t;cllit0 lI, .. romtilli. cei bUlli, cei ni dra
goste de n:,:a1l1. sa l!ot;îrJSC~l în grija lor d·c viitt1 r 
"supra elcstiJllI]t:i <1.;cstuj popor. fiindca <l)a ell
rl'lIte se ivisera in vremuri'e a'~cL::a: de reillrrnc 
~i pen1rll i(l,t:ilc largi, Kenerl):1SC, în c:Jt' oroi}si,tul 
:)i <\sHlpr;tul lIeam l'Oll1tllle,'e din Anleal, vc,JC:1 

~_0lI_~ _____ ~ _____ kt;: ___ ._ ~_ •• ,. __ ~ ___ ~_~ __ .. ___ .! ___ . _____ ----==-._ 

Uniunea Fostilor Voluntali 
t 

Români. 4' 
Damita. 

Asa se nl~me~' localitatea de lângă orasul 
. ~icw din Rusia care ~IC fixasc de către Marele 
. 'lat Major rus ca pund de coneentrare pentru 
',oluntari români. Dorllita nu era a,ltceva decât 
Jl1 la!!;,lr imens destinat p',;ntru a ad[lpOSlj pe vr'o 
:ilk:\'a zile transporturile de prizonieri ce veneau 
;e!a tl'()l1tul JlJ.,'itro-,g-erman. Nu era potrivit acest 
'~I!}lr pClltnl o adapo::t.lre mai îndclltl1~a!ft a vo

r.I,."I1!:lrilor ~lc oa!,e~e nu a:'e~ ca~ar~ni numai bă
'" JC! dl'~ SCitndlln ŞI bOT1delC \fl pamant. 

Multi dintre voluntari îŞi Încl1jplliau în druill 
.' ~re !)nrTlita C;l sfârşitul ncsigurante i şi a batjocu

'Hin!, sufcrik s.;: apmpic deodatii cu so~irea lor i 'Dornita. S'(IlJ, Înşelat insiI amarni-:. deoarecc 
~I lag-;"trlll din Dornita ali fost expusi la 110i ~lIfe-

• ';nte din pa nea -colllandmpnllli de laRăr 'a 2;CJlC

.dului ,"Oll Fi'de, neamt de origjll,e şi de senti-
!.'entc. 

Ofiterii voluntari .msjţi la Dornita .pe 1:1 fine.:l 
)Î' "le: Nov. J 916 au fost plas:1ti Îmr',l) hi\raC,l mizerabili\, -te 
,), ":de nu se afla nici şcaUl1, nici masa. nici pae de 

:in"jmit, alimentatia era dt se lJoate de proastă. 

tU ~'ddatii voluntari au fost cantonati în ni::;te bor
::'ie si mai ilnizerabilc. ., 

,f OCl"l!1 de 40°. lil'sa,de hran:i, ;-tJ,qwstjr C<1 

135 >'r1elst{l, toate aceSt"'(1 mj,zerii au cDlltrih!Tit la, o 
,':hr;l qtl\'irc fe,arte lî1:1re a voluntarilor, MllJti d)l!

• , \"1: ci <:'~11 "tin:' în nnrnit;"l cu mult inainte de 2 

:l\,ca ferkin<.;a să cab: pc p:lmtllltui J~omflllki li
here. 

\'nluntarii J:n Uu!'nita ~i-all b-:ut Îlldat':1 
ulipii sosire o org-anÎzatie <l,lL"x:1ndl!-~i repreZell
t,ll1tii inr. cari avea\! Îndatorirea s,\ tina 1eg~\tura 
intre volulltari şi autorit<1tile militare ruse· A~f:
sti re>prezentanţi ',nI t,icu-t mai multe jnterven:ii 
la genera~ltll rUs von f:ic.hc, cmnandantul lag-arului 
~Pre a li-se 'ameliora situaHa voluntarilor din la
~;tr, ~pul1alldll-i În(re a,!;.::',c generalului: "Noi llU 
ncnlângemcle sjîuatia noastr{t fjin,d'căsuntem vo
luntari 'COI1:)tien(i ai unej Olan idei şi pentru acca
~:la suntem gata şi Îl1dllr{lIn orice suferinţ\.'. dar 
di rUl!;,llm ca prin interventia; dvoastră aceste su
fcrinte S[l se SCllrtezc. Soldaţii llo:)tri din .]agilrul 
DOl"nita -- între cn.ri sute de oameni intelig-enti, 
CtI scoale Înalte - ÎncvaTtiratj în bărăci rele. filră 
!l!ll1iT1ă, Eiri"L Încălzit. nu SUnt provăzuti CII ali
r.1 cntc şi sunt '<iliti să rahde foame, DeSi ei Sll!lt 

\'oluT1hri, soldatii rllsi s-e poartă fat~ d~ ei mai r~iu 
(l,.'d r fa t:\ dc ccib jti l1rilOn ieri!! Ton t.... acc-sh';t 
Îpterycntii au riimas zadarnice. 

V'!unt"rii rnmJni al! tU'huit .<i se S'pr:,iinea
S';~l pe .j}rn~rillc lor putcri. Vol!1l1tnÎi romtulÎ elin 
Dnrnit;, c1ân.Ju-si perfect seamă că pOI}(mtl român 
din Anknl nu-si P\ltc~ c:qJrlllla 1i1''j'~r \'ointa sa 
În tim:.uri1c acelea când ~l1\-crnc1c m:1ghi ariCstor
cea (Je·.::1.an1tii de !nialit:Ac dela frtil1 la5 i i poporu
lui român ardeie;111 si-::1.U des:.:!!is ei ~ufktn! s;-a~! 
Început il vorbi C1l gbs to"c şi cur:\t: Gl:venlului 
1'l1SCS'-:. ~11VCrlllil\1i şi ziarc!l1r româncsti l)~lrtidc-
10)" nnIîtice ~; o~mcnilnr' pn1it1ci m1i nnrc(1.1,ti din 
R1!sia, zl:tre101- s' revstilnr fUSC-:;ti. or~anizatiif)lr 
:l~ltinll~Y":t'hc. s0rhc. 'pnlon(' si rlltCl1c din Rusia, 
i"C':'fl'7Cn':ll1fi!r\j' Wr'1(11- ~1i~ltC si ncutre din i?nsi:-: . 

Nrul 3S~ 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului l/a 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi la 

Agenţiile ae publicitate 

i\'indu-sc şi pentrll el, în tra:lsformi"irjle R1211(;n~e 
L~,ri ll10diicasera lllulte din Statele europei ,mult 
Joritek zOrÎ de Libcrtate, 

~i Încftmpll! lan;, --- dda ma'rginca 'Lîri(lIşo
rl!hli alfll de rom[l1lesc şi în cursul vremurilOr a tiit 
ue slti.iitor ceTltru al vietii IWastre de neam, -- in 
,':l1tllsiasIl1ul sÎ[mt a 40.000 de rom.înj marele bar
bat şi lupt;Hor popular care a fost Simeun lhrnu
tiu, -ce ti se .. Proclamatia" formiinu crezu'l social, 
j)(l!i:ic "1 llltr'-J.;ullli neam românc~c de dincoace, 

C~'ace a urmat ,n.:estei zile mari a fost o c\u
rCr0<!S{1 fr;Il1î,Înt:lre ce n'a putut ac1il'::t,: cu sine rea
:i/arc~ aspiratiilor. rxnte fiim.ld nil Se pJjnise 
îll("~i ,'cl1itlll vremii si cupa. de i!1~lar ind n'a fost 
de~:ertat;l pâni'i în fund. Din a-:cle zi"c, am p;-lStrat 
!-;i noi aci, În coltul nostru uc tartl, o amitltire 1l1-
minoas~l, 3il11bolic[1 î11 Iuta ce-a dus-o craiul tnti! 
tilnf d.lrz, :)1 :a-:rificat tlltll~i prin intrigi meschine, 
Ce epu Pllse la cah: acolo de ul1de j)0rncau roate 
~d'~l-:UriJe vel1inoase şi pcrfde În contra l)()])orului 
nostru. - din Hofhurgul bJi1.sti"tmat. 

Dar daca izballUa dreptittii n'a putut ii salu
t:ltă atunci ea n'a Il1t~lrzi<lt totusi,,. t:ra Prea multă 
urcptate ,în ceia.;e vroiam ::oi Prea tic,\!o$! !le e
rall st~;l)ttl1it()rii, -- ca sii lIU hiruim. 

"\~e r,'~ este dat ast,J,7i st;\p{\ni In tara: n!'~i,>tră 
s:i ne rC(l111ij'tjm de ::,'clc zile, si să 11e plc,-,~ttl1 w 
rc:cunostint:l În fata În;"1intaşjlor noştri. cari ne-an 
Îndrumat Şj 11e-au <lratat pilda s:ralu<::jtoJre a 
luptei ce trebue să ducem. 

De. aceia lle sim1i,m si noi datori când ~r s:Îr
hiltoreste accst evcniment Cale a marcat 1!11 pa~. 
:dnrios ::oi În{!l(.Hor În istoria llnas\r~t, sit n~ lu,l:ll 
partea lloastrf!. 

Trimitem deci la această s;irb:;toal1~ C,jiliC
I!1nrati\~. ţ;arc este a îJ1trc~t11I1i Rom.inism. sufle
tul llostru şi g,lndllri\8 noastre: bU1\c, sincere si 
de Înfr[ltire. 

Imp;lrtJ'iim cu toti aceia cari \"Or sa. d\lc~ a
cnlo prinosul lor de rccunl)~til1ni. partkip~rca 
110a!-;tl'~i fără rczcr\"c şi Cii inima plill~1 de c\"i.,vie. 
11l,irturis;m scntilni.'ntc1e 11O.istrc de \'cneratiu11l'c 
pentru inaintasii glllriosi cari dtilt de o\'(nÎ şi. 

_ __ :ess 

birourilor de prcs~l ~i ziarelOr franceze, crH!kze şi 
italiene .. 

Fa;::torjl[lr acestora Însemnati le-au vnrbit 
vn:umarÎj fOlmÎni prill 1\1 e mor i ul de fab: 

G\l\'crnllltti provjzoriu al I<l1~ki, Sfatul deplltaţi
llir, mU!lcitorilor şi sn!id:ltilor din Pctro~rad, Tu
turor statelor aliate Şi neutre prin rCl1mzentantii 

Inr în Rusja, 

,.Noi. conJlll voluntarilor ann<ltej rom,trW, 
()ii~cri, suhofiţeri si soldati de natiunea rOl11ân~ 
de .pe teritoriul monarhiei Austro-Ungarc. foşti 
prizonieri de rtlzboj în Rusia; 110i. cari cu jertfa 
\'idi noastre sllntem ;:;ata S[t Întrăm in lupta pen
tru împ1in irca idealnhlj nostu: de a uni tot J)Opo~ 
I"ul. tot teritoriul rom[ll1<sc uin monarhia: AnstrQ
U!l~Jr~i în una si Jlt'Jesp,lrţită Rom.il1ie Iihcr~. 'ii 
il1dependcl1tâ, trimitcl1H ~)rill ueleg-atii noştri sa
lutul nostru cel mai căI·dufOs Rusiei d,emocrfttice 
şi tuturor acelor lnpltLtori. cari alt lUCrat ~i S'{ltl 

jcrtiit !l('lltru t.!':1_ Avem incredere in ekllli\Cptia 
creata dc .... rcvo·llltia rllSCaSGl şj Îi ,d')rim ~(;a mai 
d(;J)lillfl iz:h~ndil în împlinirea programului ei. <.'u 
at,ît mai mult . ..:(1 a.c,el program dClllOCrati-:. ;"Uit 
politic C<Ît si so-eial-ecollomic Si cultllrCl.l. e pr()fe~ 
sat de Întrc,g- l1npnru!nostru de z.eci ~i sute de ;\ni. 

Nki nu se putea altft'~J. c(tei noi, -:cle 4 111i
!i!)al1c de rNn~lli din Jllonarhjer Austro-Ungar:1 
sanrctn un' p:1r:>Ol' absolut den]r}~r~:tic. Hira ari"n
crati~', ElJ':"i c;1Pitali')ti. titrii pl'Imrictari mari, 
.;'m'11l!S din titr:lni. Im!l1,~it()ri. meseriaşi ·"·i il~te1e--:
t\lali,.:i 111shi in m:ift> pHrte proletari. 

-~ 

PFetul unul exe..-upl.Qp 1. Leu. 50 bani • 
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şi illimoşj rot11iini; ~ da.:ă 111(;1 nu ~Ltl Înfăptuit 
v~slll lor all des~his orice caz un drum, pe care 
l-au urmat g-cnera tiHc ul terioare şi in calle prin 
ciorturilc tutror, s'a realizat idcahll Românizmuilli. 

• 
Din prilejul acesta însa c bine HU numai să 

lle oprim la aduceri aminte şi în scntin eme dc 
veneratie, Amintirile numai nu sl111t sufi~jen!e şi 
sClltimentele recut1o~til1tii nu sunt curak. dec,.t 
dad lor le ataş;lm o fir~ască dorit,ţă Şi un gân d 
mai mult. • --, 

Dorinta cste ca sel ne a:>cm;lilii:n în entw,iasm 
in credinte şi în ahnegatie frllllrasi!,)racelei vremi, 
G,Îndl1l: ca siT COtltinufllll, 'pnn ;11'111,',1, dcvotarnent 
şi grii::t ele viitor, traditia lUPtei noastre SPre prO
gres şi spre o continuit în;llt:!ic .de noi înşÎ,ne si 
a vremii 1I0astre, (t. v.). ......... tu'''' s,A! d A AI • 

Palatul Cultural. 
Concertul D-şoarei Aca de Barbu 

şi Niculescu-Basu. 
S;'llllh;illi SP,ll'tI :\ ,n-tlt loc ('(llll',l'lrtul ('11-

noseutilor (·it'1'tt itrc'ţi dllllo AI',I dl' Hin'llu şi 
.:\ tI' \1lc'scu' Basti ill f lIţ;1 \ ll1l'i s(\ 1 i P li 11(' ~i 
cu un' progrillll fnlllll)S şi hilH' Întnt,tllit. 

C'clllcl'l't.ul a fost df>sehis dp d:-;;oa1'(l .\('.1 
elo HLlrhn C'1I aria din Ehrel'a l1l'lll[\IHl 

.. Yis,.;;i eL\dc," din Tt) .. w:1. (; b\sul stIU hitll' 
tirnbrat egal în ina(t> I'('g·is(rc;!e. yig\ll'O:,~i 
plin de tirlcn:'ţC', a fost. hiBe condus şi ,H,ltii 
~t'.;)a1a j'l1a1tă llluzic.aJ.ă ,00 o 'a,re. 

s\ llnItlat dnnl Oenr!!:p :\il'lll~~'('I1-Ih~ll, 

cart' (l ('t1nhlt.· yestit;l "Eo,:n li n1o!1do" (1ill 
opcn ~Iefi,;;k .. frle do Boit.o, 

j)~;l. i:;;i n\(,l'itfl ('U pl'isu"in\fl failna di""j 
a Y),(ljd 5<11,1 dela primp]l' llu!f'. Ynl'c~" 
dsalc arC' Uil timhru !Ilrh11ie "ihrant, şi 
("I'i~Lt1jll ('U fi pmisilllH' c\tr,l1ri şi frazarC' 
imp(l(-ahilă. 

Arin din ,.Simon BOCC<HH'gl'a" <10 YNrli 
n f';\nrat-o cu un:;;1 il 1.1(1 he'l (:anto. 

f'f'lrhra _,SC'renadă." din Faust de' n ou·
nod, a c<lntat-o aşa do ,frumos că puhlicul 
(lin snH"i, a fortat pe mnrplo nostru dmt';î
j'ot .~ă o hi"cz-o_ ),l,.e Cl<HHlll" .a fo"t. ma.l'elc 

rlll(,t. elin op(~ra Hughonoti. de ~I0Y(,1'hor, 
pC' (';11'1 <111\ hii c[l.nU'ireţ.i l'a11 eXE'clIt.at ('11 
nHllfă milC'strip şi pl'('('lzillne. 

ni (h'. 87:8110, 1l\l fonrr,(\ rafinat lI111:;o;i

canto f'a;rp. a dat ('onco1'5u1 ,"Iiu acestlli 
rOl1C'('rt. a da t, clovn dă d0 un dis~cl-et a.{om 
pnniafor; are un t.uşru fl(1rnirahil ŞI el€' o 
mlllt.~l muz;jralitatC'. 

nu numai Iloi, ci şi toate 'celelalte popoare subju
gate .ale munarhki, 'l.al fel democratice cu noi: 

Cehii, ~lovacii. sârhii, croatii· rutenii şi italienii. 
Am sufi':rit pri!1:oniri şi martiriU, dar n'am 'Putut 
ajunze la nici un rezultat, Căci ne-am lovitîncon
tinll\.! de zidUl şovinismului brutal şi intolerant 
maghiar şi german, 

Ori împlinirea programului nostru democrat în
seamnă s<Ît~sfacerca deplină a drepturilor noastre 
aeTeri - postula~e inerente ori carei democratii 
ade,-ărate ~ de viată liber~l şi independentă rta
tiona~ă, atât Pc teren politic cât şi cultural şi eco
nomic. Dar aaeasta ar fi Însemnat sfârşitul stă
'pânirii absollltistice şi reducerea la adevărata 
lUi valoa'l"e a elementului maghiar şi g~rman, care. 
<leş, î'l~ minoritate, voieşte să ne tie In contiTlllă 
sclav~e CC{)l1omică, cultura1{i +1 uatională; S;l ne 
ril.pt;ască ce avem noi mai scump': limba, cultura 
şi averea chiar; ~ă llC impună cu sila limba şi cul
tura lor, şi :să-Şi îmhog~l.1iCaScă micul lOr capital 
numeric şi intelectu-a l prin mcmbne rupte din car
nea şi sfmgcle neamurilor noastre: ca a'j)Oi pe rui
llele natiunilor ÎnF:hitite sii-Şi zidească visul lor 
imperialist maghiar şi ~crman, pe toată Întinderea 
Europei centra'e şi sltd-ostioe. 

(Va uram). 

"SOLID ARITATEA" 

Cronica externă. 

- Conflictul dintre Franta şi Germania -
F~te un fa:Jlt in,el i~"tlntahil că ofl~·i'l.lltut.oa gf';'

'lJlllT\ă, atUllwi ('Îmtl ,a Î'I1!eel'cat ,,,ă 0plmă l'flzÎ':"It.cIl\ă 
'pa,,;yd. fat·ii ,de 'pretenţiunille rpl'ivj,tof\:l'O La N~pa
l\aţii 00 Fl.",nţ,ll< în mod ,ill~t li-a 't>ernt, s'a bazat 
~Jo() 00 ,pret.jnc-;~t lloînţclogare ;ce pe 'alceastă .che
"tiU'lloQ ,-;',lllr fi i·,oIleat.Întl'c iC,creurile ,d i rigllift()ilre. 
a,l(~ eelor {lmlă ţări al:i te: F rallţa şi Anglia, 

Sprelll<1l'tlll ,101' Ideeopţ.ie şi T)()t:ri'v~t 'alŞtuptă
l'ilOl' tu.t.nrol' (l«"m-ellilol' cari iubesc ,şi ţin:la a
idm'iir, 11E.1mţii 11 -al\l ~"b\lt.it. îll <l1l<ltlloperelc 1001' de 
a de~bina ('ele două ţă.r,j ,amiee, pe cari le lerugă 
,şi nn t,l"(tmt ('oullln ,de lnipte, d,hl' mai aIn.:; lln 
\"i itor I(le ilJltcl'f",;e k.\ari ,S{' înt.l'cg{)!;(·, ,~i ,'le l~~lll
Iplr:~H'llZă ro:'ilpl'{~'_ 

Pe ziua ,de 'azi t.olegmlltnelo n8 tllilhliC ÎI1ICll 00 
dnT(jKIăa '''IOhdarită,ţ.ii perrrcete 100 exi,stă Între În
vi ngătnl'i i 'll1a,I'C\ li i rilzh*" Alsl,feld'.ill nota de 
răspuns .('.0 Anglia fi. 1'8111is-o IpO ZillJllL de ori mn
bar:al(]m'ulni gcrm,m din I,onnl'a, l'CCSP fiîră po:<j
h.i 1 i ta,tc IdB ,rI i~"\'\lţ,ie eii exÎ,,;t.ă o 'a!r'llj())1 le ,dlOpli nil 
Îll,tl'e <,ele 'duuă )mlcl'j ('ILI-i ,t<;4!lZL detin - Irl0St.i-
11-(11(' Em'O<))ei. 

rnllc('tnl ;rl'e \'~dflre englcz, {'arc ruPopcl'ăîntrn 
of, 'Ille 'a ti tndi HOfl. FrlUn ţei, ni-l lănllul'e:'A.~ lmma,toa-
1'c1f' :;:ti 1'1 : 

BERLIN, 14, ~ra:i, Nnt.ade ,ra,:,;pllJ1oS a Angliei 
;\ S(.",it la RAdin D\1ilnlIl(\('ă ,SCara, Din ,oollţ.inn

tuJ ci s'a st.l'CelHrat în pwulic doa.r t('ă g'lll"el'llnl 
bitalljC' în:vită. gnvernuI1 g'(\l'UMn ,,,ii f,mea.110ni pr0 

:pll nm i {',;l l' i ~ă fie mai fa\'{)'I~a 11ilc. Chwcl' n nI s~ a 
illt!~\lnit imediat, dnpă !primirea :uDlto8i_ Dnpă 
H'l':oinnil*l e<ll'i eirc'ulă În loOPinila l)Uulj,c·iî. g1\lVer-
1ml lmpf\rialde.iaa lîln,cepllt 1!'C1rl,:\{'t:ll'P:\ H'lliloi 

Pl'OCid de notil, {,al'p ;;ii pl'l\7.illlt(1'('oll!r1iţilmi ltlai 
f" \'o!",ahi 1(', ,l'a risă s-e a:pl'qpie dc suma il1\:1ir~ai:l 
rin ('i1tI'{~ HonaT Lnv în pl'ooetll1~ăll. 

T.O:-.J1HlA, -- Nota (le ,r:tl,,;pllJ1i! a Brit.'llljf'i :1 

fn~t 'l",omj"ă ('ri, allllhaw.alrlornlluj gOl'man 'la Lm"l.l"1. 
1 Il partea Jrnt.l,ol(ltwfi"ă motfl. ISjllllllC l'iiprOpll

unile g:crmalW au 'rrodn,s () mare (k'l'c<pţif', 'i;'i ('U 
g:n\"ernlll gOcI'nWlJl, m,a ob1ig'M. ,să '!w8\'wrlă /;'Ii !':-t 
înlc\l>njoar(1. imjpl'e~i.a 'l>cnibiIă ~enoOt,a ,a pl'{j,du-,( lin 
lHllll<li Hi\'lli]ll'.a g'lH'f'rnll1.lllcllg-lez. dar )i <Î:n t.)ate 
'c('I-('nri'1e gUH'.rlhliHwntalc· rlil~ Hill·i.k Aliati', Xi··i 
l',fI. f{),I'ma, 11ii(',i în fond noha n"a cn.rc"'plllw a:;;tcp
titrii J,a (><11'08 guw:Il'1l1l1 <mg:\oz ~l'a În.(heptiHit. [Il 

urma atitllldiHCÎ or.nll~i\ianteşi ,a I-1fahnihl' l)'inn
voitoare po Ji'.al'C 1-e.,a ,ariit,a.t -fiart,ii dn G-EwHul'nia. -
"!\[otivrIl1 prin;(~i'l)llil al J){,\1ll111t,\l:mlrji {'.nglf>..7.e îl 
formoază lIlKl('osebi fa~lYb\l1 ('ă ,gUI\'{'!I' n 111 J.('(;l~nUlll, 
În plata <lat0!,iilOll' ;,ale, (,rrf'l'ă o ,f;\l'lllă Icare o'<te 
'!llini 11lt('!l ,(lN'.ât iS1Hna ('1{) e~to imlflii('at,i:J în. rroe~
t.ul englez €IXŢllJIS în 1 ltD'nm'ie trerut la ,('<onfer in.ta 
:d'o ;paC'!1 rl1j rll P,a.l'i!'o, DUd' însiîlşj 'pl'ata a,ooi'.ti>l RIlJlne 
ommdiţ.ionoază .nor~zllfH,a:t1l1 ~m{:jrîlr('en('ări do 
;~mprurnnt:(lI'i €IX t·erne, cari şi de, lunll1lrl în yon-l'
'1'(' ('fll1iditillnile în caro g'UI\'Brn1l1 gm'man dorflŞi.e 
l'ri IrC'OT1 trructeze, ,~nnt· foarte rptroMollla tiJC'P, 

Al,doilca moti-v lalrneumlţ.lmu.îrei Angliei o"te 
.ţ>ă guwwnnl\l german {:I\'it.ă .să ,d'otomnine Ji'·U ~)r(,;'i
zie şi fără oobi'Vo:c ga,nmţ.iile ce le-ar l<lia. 

I....a ,,,fâl\~ibn.l noroi g"lwerul11 -en,glez îşi -ex'pri
mii eonvjngBI'('.a ca Ger,mania, 'se va .convinge pa 
În,să-ş .că est.e in i'nf.erel1l1 său să l'ovUe ai"lIJpra 
pI'I()pnne.rjlor inaK.X'.apt,ahile . .şi că v,a 'l\l'OCada la 
() nouă fonmnbr(' şi comT~l-oct.a're a lor :în l1IŞa fel 
08 ele cSă !pOat.ă forma. :baza iniţi'1I1i'i, .a 11110l' tu .. 
tativ-e menite flăducă la .înţ.cl-egere. ta lll(\~to 
tJ'atati,'o ~1l\'ennul Angli.f>j va lua parte al:1;11\l:-i 
~i în îuiţekgm'C {m A lia.i.i i ·săi. N ()\la {'\.~t.e eoHIll'llil.1 t'l 
de {'rutre I.Jf)wlul Cmrzon, 

u SUA"- ,..... Ac- u- , .. sic 1 ..... 

Inaugurarea -teatrului de vară. 
In Urmai grandiol"Ului Sll'CCc'S obtinut de lmarii 

cfltltărcti români Niculescu-B{lstl si ACa 'ele Rarbll 
la conceptUl ce a avut loc Sâmbătă 12 Mai În Pa
latul Cultural. direcţia teatr.ului orăşănesc, a invi
tat T'lcexcclentii cântăretj să-şi dea concursul lor 
preţios, la inaugurarea deS!~hidcrei sta~illt1ei tea
trului de vară, care va avea loc în seara de Joi 
17 MJ:i Ora 8 şi jumătate când se va reP'rczcnta 
Opera f au s tCl! d. Nicl1lesC'U-BaSll ÎI1 rol\1\ 
lui Mefistofele, iar dsoara Aca de Barhu Mar~a
retu. 

Arc o creatie d.ca::ebită, asemene:ll Si dş.oara 
Aca c1f,! Ba rbu: 

lu~rărilA comisiei de delimitarea frontien 
in Banat, impiadecatB da locuitori. 

P{'r,<Ofl.nf1 - i(romllo 'dD Itoată ÎlllCl'Qrlerea _ 
<"(si te ,d'j u .J 11 Ir();jlm' in, l!C-a~t \ald\ll~ la: {'uno"t.ll\, Pa:l 

. ('a la îllJ('erleal~.a ('oll\is.iunc-i ,dt'l irl·e.limit,al'cu 'rf:ro~ \'Q{ 

tierei Î:ntre Banatul romfmaae şi .elOI $;ârb~, d ios 
,a fixa linlil Idc gmllită S':bupm.!1C(mt. gnwe tu sut 
bUl'ăr'i, ,din C'll:re 'Cauză. ,atât oomi':5i.u;llca ,sârbe; din 
~t'ă, eÎLt ,,;,i ('.oa l""mflI1('a~dl. ",'·an sii\ntit obligate 1111 
,întrerupe lu.>.ră:rile ,~i la I{'eredcla gILyel"ll~le re< dt 
IJH'1cti\'{) nm~i iI1l"tru<'t,iurni, eli' 

Farpt.u.l ,,'a Ţlet,e,l'ut în moilul umnă,t1)l': M( 
\ Tn di.rcC'ţ;j . .tUI(oia, BiSlcrj·ea-Alb,1. - OI'IHh~ Sii~l1:\ 

În 
ÎI! Bilillatul i~lîrbo~e - Il)l-Czent~lI11dlb:;C ,de1eg-ib\.l1 
nea ,,;îll~bea.~('ă, a fd!'lt Iprimită kk1 t'Ai l()('uitor' \'[e 
{'ll ,,,tl-igă.l'i1e: "YWIll ~lilipil'(1a la n')llltînia, 'I'n 
j'iI:::.d\ H(lgcl.e Fm,d i ni<llllt!" ! -

l,j~ealdroan('le 1(1e fH'Ol'tă 'nn :1Il ~rllt'llt înălhl1 
a~>('lell!~i ~tl'igă!to l"c]wf,al(1 11fî('mltcnjt În mOI1lt'fi 

tl11 {'îtlHl ,şl-a f:lll·ut ,alpll1l'iţ\.a.rh~lPg'nltia rOllllâlllll. 
l'op'1I.1Iatili - foartC' mNIlf1I'Oa,"il - ~~"ită d: 

Î'nlpl'cjll'l'ilili, rÎllll.pl'i"ii:;.t,intăpentl'll un IlHl'lI1Cnt· eli 
;.'iîr.I'C ('''(~;Mh,.ltaT1f'T(1 Ide ga:r~(l:l, a l'ew'Hit. .fIin n,. 11\. 

';;it l' i g:Î I1KI ('11 al('et'a~ i P;I tere: _:V rom a 1 il) j 1'031 

IIIr!illW lHmi'ltl'ă HomâniJIl"_ In fat·a ;wc;,;;l,ni If,alr1! lil, 
wmhdc- (,Ollli~i'\lllli ~i-all Întl'(\l'ulptlllpriirilp, 'co;n fn 
·"illlll\:l l'UlII;ÎlIii p:irii"inlrl tl'l"itornl"l\'l'h, inr i'\l le: 
I,,[lrlw<ll";f'ii I(ltu,{',i ll!(lll-"'>" la I"klgTn:rl 'PPlltl'\l li l11'i' "i< 
~ .rlll·pil ·«u'm am 1l1iai "Pll"; - noui 11l'"tl'IW\illll 'lc 

1{ohtiîri1e de fată fiiml I\l:jll ·,.')f'gint(\!l ('r dr 
in:!i :'\iQ:IHă -, iMI) g·ă',i't. i,](l (,Il·v:j intă il. le 'i\ll11l,;i :It 

t~~i pl'd,] Î,'!d\1i \'il,:!ur. 1:lră Il i\'i 1I~1 {'Olm,nt,al'. ~11 
i~" -j ,- 1 Re}'. h 
....... t"' ... t ........... '.( .. 'l.fQta ............... lSll;l\'.?II!ICII., .. _ ...... tJ ........ iIII·,.'pltiS!', •• ,I ...... n~ 

Pentru cinstirea ostaşului 
necunoscut. 

dE 
']] 

In ziu:1 de 17 M:lj .Cu ocazi~l ÎIlll10rmJl1Ei 1 :1: 
ostr!sului 1\l'CUnOscllt În Parelll Carf)! din 13llc .. 
reşti. în urma slujbei rc1i~10as-:, c5.nd I-:UTl{l~ili' 
P;-llll:'intc'3ti ale o~t:r:'lllt1i neCl.11C,SC\i[ vor fi crh 
rik În lllOrlllJllt. la ora 12 preei ,. tim p de 
111 i 1111 t e, înt~'ea'~a activI',l',C pe tot .CllPr,ll' 
1~()l11nnici va incet:\: YCc!1l::11Ie, pÎlctoni şi tren' ti 
riie se yor opri orillitue s'dr g;;si, uZinele ~i fahr ::-'C. 
cite vor Înceta Illcrul în $!.'n111 de pioasiÎ ev1:J.r" .;\'1 
pentru leg-iullilc de eroi \..1,,-: s'au jertfit pentru ]0 
:.:atlz~i Sitllltă_ ](, 

Prefectura .;"detului n(; ilrtl a jll:1t toate 111, (:( 

surile. ca Drin sircll.::lc iaLrkii'~r Sll anllnfc ptihl el 
cui, 'pentru a !OI>: respec!::t aceasta ui:~p(lzi\ie. 

Vaccinarea copiilor mici. 
Ofl,~i:n~ ·,,:m·i t ar al OT<~I"\lJ ni rdel'ltOO 1::L ~~nn'. 

tin!ţiL 'Că ,!'Ilal·ti in 1fJ 1Laif;C ,îll,eol~a 'VlII<l(\inar O 
('opiilol' mi(ei_ Toti ~)ărinţii din <.lr31ş :'\un.t {~at" 
a l'-e prezenta ,('Il eqpiii lor tl'P011Vi .de2 lUllli, J 
în.eă llt'01toiţi {'.U flUI3eO::. CI! 

Vai('!eilH1T<'llso v,a face în 1ll1mătoll.r{)\e l(){'ah;. p 
în zi\d€ ,şi 1a ora inldî\oată mai jos: 

!\r!al'ţ:i în 15-V, om 5 Ţl,lm, .Un lŞ<..'IOa~a di 
stt'31da Ci(){'ţlrliei. . el 

~l 81-011 r i în Hi Uai ora 5 ,pm. in .ş<.lOH l'a d' ti 
straldla )1ă.6i'Ş(\şt.i.. h 

,Toi in 17 Mlliol'\a 5pm. în Ştl"!()ala !din .f41.r;~ ~. 
V ul-ean. Il 

Yi lIpri în 1 R ~la,i OJ1a ripm, in ,~\~ollll\ d' r 
Pj:<ttaî\iihai Viteazul. . \ 

~hîmhăt.ă în 19 !lfa.i ora 5 q~m. în ţ1coula \l~ ti 
9-t ,.aldia Elena, , 

Con tra celor ~ari nit s-e VOI' prczenta, -<;-C '->Il. 1 

t.w(l'l1K'{l PI'iI('t)(hll'ă d'D >('ontr1avcI11ţie. 1 
Al'wd, la 14 ~Iai 192:1_ 

Dr. ,('uel'· 

Succesorul lui Worowsky - expulzaL r 

din Elvetia. 
LA l"T~<';A N,~ K - Oo-ntb1te JkJ!{]I,)wskiAhrfJ 

1<'I.re a fost. 11U.m~t în kK'u.llui\Vorowsky, tii. 
yi-etim» ml1li lll."-a'sinat l'0litiiC,a ,fo.<>,t ÎIwit.at 

'eatre gl1lv{\rnlll Eh"E'lţian,?oă ,părăJ."E'a::'lCă ţ.ar~l, 
1 Gt1!\'ornull ';) J'l~lln'l la ,ruOO!'lt ruot., d~n moti",ul l 

1 
i'f"!. legătwră ~u a,&a.!'oin~U'ea :fostului arrnba.",:JIClN~ 
,~lÎt g:n;yel'n~ll {'tlt şi. autQ,l'l tii,tih: &veţi.~ne, at~. t, 

, 1118ultat.e Ş1 ·ealomnlate lint.l'·'t11l IIllOd .1 Hmlt.()l , 



• ,'r'z" tf, &5«. 

Marti, 1::; Mai 1933. 

Un banchet de adio. 
S~rbătorirea d-lui Meculescu 

j SâmbMă ISCara a. avut ,loc în .ChiO~~lll. din 

j

. Pa:rc un banchRt de adIo dat de maKlstratll ŞI ad
wx;atii din Araid în cinstea dqui Al. M~ulc'Scu 
Îost primprocuror, cu prilejul numirii dsale c<r 

I substitut Je procurOr general la Curtea de ape! 
. din Timişoara. Au luat parte toti maldstratii şi 
, I1n foarte f(umos ntllmăr de advoc<1ti atât rom,îni 
dt şi minoritari· In numele mag-istratjlor a lUat 
cuvântul d. Sllviu MoldovaJl, căruia i-a rflS'IHlns d. 
MCCllleSC!1 intr'o foarte frumoas[i cuvântare. 

S\m mai tinut o lcl-:amă de frumoa-se toasturi 

În '.:instea celui care pleacă. 
. In t(it decursul banchetulUi a domnit ,cea: mai 
! \'[e animaţ[e-. 

........ " "V' ,It ........ .," 
Cronica artistică. 

Expozitia D-nei Leti1ia Stamatiad. 
I1nmine:ă a ~lIVtlt loc la Palatul Cultural, des

chide.rea -::'>:;1Ozitiei de piclur~ a dnei Letitia Sta
ma tiad. 

. [:k':;~lti:l . privejiştilo)" minunate dela Baia-
t lilare, fI'}ri1,'~ de un colorit frag;ed, presilra.!e Între 
I frUl11oa>:..:;le taol()urj de iarnă În care artlst2 cxce
[ !e;lzil dinnl1nct de vcder,e al cOI11J)(lz;(iei --- Împrc-
1 "jo!leaza li..; cutl1 întq În s.al;l C'~rllrile În«·lte Cll 

I ;lcrspc.:tivc. lan~i ,dovedesc marele simt artist\~ ai 
, dllei Sr:t;l1:ltiad. ArmoI1i,3, ctdorilrlJ" fl'agmjmea lor 
I ;lt,Ît 111 natura curată cât si în 1)riveljştj arată si-

) , 

~lll'al1ta p-:nelulu i si lin progres simtitor pc care 
l-a bcutb ~coala din Baia de sub cOlldu:crca ar
tistullli Torma. 

..,\\'(;111 sj~lIranta ca dna Stamatiad a găsit 
defil1itiv calca pe car:trcbllc S~l Tllll11c e :,s.:ă ~i 
'11,'1 dCj)Jrt,~ eaci, hotărît, are mult t81en si Un ochi 
;il.':cr ~! 1rtistic, C<lre ştie să prinda din natllră 
:nrtile c.::Je mai fTllJllOase. 1. D. 

u·s/' 

Cronica Sportivă. 
M nfchuri i ntrr.~co?(lre. 

R;llllt,iii,'t după mHi~I:i a 'al\"u.t. 1-(>l'. pe tCl'e!1II1 '~lmr
r ti\· (;lnria-CFH Ipri'lUu\ ~'onK~nl':<.de ,font.bal iute-r
'f );'C't.lal' ,j,nlre &.hirpu ,ş('(~a,lci ,medii "To,o,i,f Vukan)) 
\ .. :li [1.' ţ.t·<)i\:l{~i {XIIll{,l"l('iale (din A raid. Nllllrl:tÎ ll~'in 

joc.ul lor in:o;u,f1etit 'mi-cii 51l('ăt,)ri lui (ldlilpc] Ş(~O:I
!c'i 1llOtlji pots:t l'e7..i~t,c htă JU,) a1rh- p r."1U'ii lor 

;1, \:()jlpolellţ,i . .Toreu1 180 temlli,nă ('.\1 1:0 -pent.ru e
eli il) a ';'I'JI<U ci emllel~i,lllo. 

ll:f atch w'i dr rtf,m.pioila,{. 
TIm! I in("('ă ina-111t,e şi ,d'llq)ă Qn:1i."ă :1 <1'\'11t loc 

pe t.el'e111d IST)(wtjv Glori'a--CFH 11wmătol1role 
ru a t,eh lLr,j do ~~amllp iona t : 

11 Cat.egoria IL 
lf Glnria-CFR .1u,n. - Olimpia jun. 1 :0(0 :0). 
tI' (:olnl (-.<;t.e 'llla-reat ,de R. AI,delewn. 

A~{TE jun. - AT.E jnn. 3:2. ODIn,l ,rtcwisiv 
~tcmare.<1t ,clic renltrnl eehirpe;i AMTE. 

11; ATE IL - 01jmpi,a H. 3:0. Gol'ulri'le (}late 
putea,,1. fi <il.lpărate. 

Catl'.gor,ia. 1. 
Gloria CFJ{ - OHllllpia (1;0) (1:0). 'fat· 

"Imi ,ci", .Dumlnccă Între {'rehjlţllOl(, Gloria CFH ~i 
tânii.!"a OOh1ipă Ol:i'lnpia - cln~iJll(~atăîn nhiHlml 
loe la -concnr"u.ril-o, ,d{l !0anupiDllut - ,a adus o 

,;\ ~urrp:riză pnbliK'nlui, care se ai:;1tept,a la ~lln enn,.:j
rlerJlhi 1 ThlllffiRlr ,dc gOli uri în ,~af{)a rea lEll~h l'pC'j 010-
rla-CFR Gol~kl 'fleP.jsi'V ,a foşt ImUI"Clat ~lo I\.~ent.rnl 
V<ili'lvâri în a~ 20-1ca minut. al :pri,mnllli t.i'llllp. T n 
tot timpl1.l joc'ul'ui eehi~1a Clorill-CFR a fn,.;t în 
3bsohltă o;u:p-erior.it'art:.e. Arhitm Bu,T1ftan. .' 

~ 1 .TIUlr-ATE (0:0) (0:0). Almhele o(,;hi'pc 
l<l'lă :multe ooozii 'rte â 'mUlr<ca gohuinooXlploatat,f\, 
:tl11hel", aviin.-d al'iiru{l bună. Bun arhitil"lI: Htein-

r. hiihel. 
Ştl:ri sport ive. 

T~hi'pil ,(le ff),()t.~hHlll ,a·t;\t. 1(10 .simpat.Îi··ii a ară 
r!anilor Glorja~CFR v'a 'Pleca Îln luna alr~~".t.a 1:1 
lk'l/1,'l'ad, llTha,e va juoa cua.klşii Belp'llreh&u,i. 
• 4%.' ee,. 

b
R
"" • b • u CJ1IfILt: ... ~ • 

Krassin la Londra. 
}.[OS00VA. - Gmv{lrnul r11ls 'a dlC1('.i", trimi, 

:erea lui K1"'.3\l'I;:;in :pcllhrn aqilanarca -<,rm.fliet.111u,j 
l'uoo-eng1ez, lu {'Iazul câ'nd mi;;ill,nea luci nu Yfi 

,r, ajunge la !rezultat.ul ,dorit, delf'gat,~a. rwsă I('e "e f, 

.1. 

ti 

găs%teîn Lon1dra, ooredi>tată pe lângă g-llvernul 
engkz va fi l'O\'ocată. 

• .. 

,.SOUDARITATf;\·' 

1 NFORMA ŢIVNI. 
-- Afliim di la (,"Il~'llr"lll ,,(:ozl·!f>i \["tUlIl:l

tice" - la ('·aJ'e iau paJ'tB .. ei llltii buni elc\'i ];l 

matPllla,tÎ'C'ă din toată ţ.;lJ'<! - all111 lillt·(\"ta lt fo,t 
clat-:ifi.eILt al lI-ll'ca h'lnărul lll'ildan TilJ(>ri11: Po
pOYÎlelll,llll ,<ttl'ănepot al lui ~loi,;'(> :\j('onră. 1ată 
ee scrie ,elIl ])I·OIf{'''Or ll'n in>,J'"i ta l' n. Tiţ(>jr',t ,IL\.;
jlr.c f'lJIinentul cI (>\', 

In 

Pal. 3. 

-- Stlllh:ntii nati()l1ali~ti din Iaşi au luat ini
t!,:llVa ()n~aniz:lrei unui pderinai le: I1Y)rmântul 
ini Cuza V()d~l uin 'Iţug-inoasa pentru ziUa de 15 
M:ti. dnu se implitH;sc 50 ani dela mOartea dom
ni torului rom,în. 

--- .Joi. 17 Moi. vor av:,)a 10': În comltna Il1Icu 
mari serh~iri. cu prileiuil inmormânt'ârii ostasului 
nCClln{}~CUt. Tot atunci va avea loc Şi sfintirea 
noilor c\o'\)ote ale bisericii de acolo . 

"B1K,uria nna,stră a f(>,,,t a 11111 ad~t:a I~i 'mai 
IImrc fiilMh'ă pentru în.t:ha olll'ă un {l'ate !d(>pe
\11.0 munţi pr:g'iî:tit, a{'~l,?, ""·a P~'{'zt'~ltat ,11~ (.nn~'lI'I·-.1 
~11,1 Gazefel ŞI "'a Illfaţ.[.,;,at :;t.rnhH'It. (CI ('Illl'1 aa 
ai'.i!\t.at la 'pl'crheln oml{'. mai ,(1110." ,('Nt ILI Al,!{c·bră 
ale ace&t.ni clll1;('h(lat şi-an dat wama i'IIH,di,at (li'!l 
l'ii,,;plIn,"lll'ilp. t'<i~rlll'o c-:vi ("1\ jll,d:-~·a,tli.("ii ';I'\'UlIl În 
fatii \1 Il el "'111('11 t lele ,f ["un te". 

• 
~·.uill Bttcureşti se anuntfi: .,Monitoru1 Oficia\" 

În J1lKl1~lrlll de astazi pub\j':fi nou,l regU1ament al 
UnivcrsiEltii. In articolul întâi. se prevede că orice 
student 'la Înscrierea sa În Universitate Va tr~bui 
S~l ~:.::i\leasdl un ang-,Jdament, că va menţine ordi
n..:a Şi va respc..:ta tO<lte dispozitiile. şi va urma în 
tccmai instrl!,cţjullik ce VOr fi date cll~ dtre au
torit~ltilc şcolare. * 

- EXilo1llenele ele\'ilor ,pa.rtj('nl'!ll'i ,duh ':'t"o'tla 
modic (eivilll) .. lo:,i'f Ynl~~Hln·' În('C'p l!a lR :\fai. 
1'Datepel'>'0l1l1f'1e 'a,rlmi,~() la ('x,nI1CIl "ll ';:,e 'jHPzlnte 
f~t lor<)']nrjle ŞC',)a,lei amintite la ora 8 la. lin. 

Direct. şe. ?Jlrdii (eirill') .. ,losif l'ulco/l". 

• 
- '1'"a1(' per~flalj(>lp (',11'1 a11 ÎllJlj>l'WJnl1j':lt ~',ll'ţi 

din hi'hl. .. ('nll~nl lih(>!· (]f' ;;('HT:l·' ,.~f(\ti,a frall"l'z;i, 
f'l1nt rng~ate ~ă le rearlnc!i În '{'('.1 Illil;j ~(·11rt. timp. 

T>ir;('ţiullrf! .. (fllrs1I7 lil)('/" ar s('(ll'a, _1nul". 

* 
- llin Bucureşti se anunt".!: DeputatUl libe

ral d. dr. UCiZ:1 Kiss a tinut o c(}I1Îerint{l la fUllda
tiulliea universitară Carol, - ocupându-se cu idei
le conductitoare al,e- minoritătii ma~hiare. Dsa, 
dOlclar{t c[, PJriiJul m~lg-hi:lr ,din Ardcall1u re'prc
zillt~'t ConCrcptia dominanta :a min'oribţii l11a~hiare, 
de oarece acest partid este rcacti(}111r şi prime~tc 
uirectin1e dela Bmhpesla. Poporul mag-!Jiar din 
Ardeal _. {\ spus d. Kiss, doreşte s~î tr~lia.'c[i În 
deplin;'l armonie el! St1iul rom,În, şi vrea s[t vadtl 
asig;llrate jYcntrll el dr.:pturile -c·e i-s'au acordat 
la Alha-Iulia, şiap(uan:a e;.:()n()mic~l si C\l.Jtl1ral:i. 

'" 
._- C()mi~arlll MUllurl<1l111 (11.'1: :i~l'ra~ta 10-

cab, a ]1ri)~s pc f,'ml'i~ AI::! l\al()~l'ay din IOC;lli

t:ltc str. Miron C()~·;till 1':1'. 10 pe c:lnd voia s~. ;n
troducă în c01l1cdi prin contrahandă 5 h:r. 'le 
tutulI. Contrabandista a fost amendata inll'dht 
cu S11111a de lei 1 ioO, iar întrca~a cantitate de tu
tun confiscat:l. 

• 
- Din Bucureşti se Jl1untii :Eri. urmă să aib~i 

loc la Atcnellserbarea comemorativă a scriitori
lor cari au cazut pe c,1mplll de luptă. Serbarea 111! 

s·a putut ţinea ,din oauză că dintre cei Învitati aii 
luat parte numai 31 J}cr\..;oane. 

• 
- Primim următoarele rânduri c~irora ~,~ di\'n 

loc Cu obsetwatiacă n'avean de observat nimic: 
"Ca răspulls la .. Scriitorii I~()m,îni în Arad" 

publica, în No ... a.1 z.;.aru~lli ,'soli Ilaritatea", Vii 
rog în virtutea legii de 'presă, să binevoiti a da 
loc pc ,c()loan~\~ ziarului dVO:l;::tr~1 scriSoarei d,c 
ItlJ'i jns. -- 1)1'. LAZA~ N[Cr1!. 
COPIF:. 

J)sale dll1i dr. Lazar Nichi, directorul Palatu
lui Cultural Arad. Scriitnrii români cari alt lUat 
P:'l1'!C la sez~ltoarea, literară din Arad tin să vă 
multutneasd in <leos.cbi dvoastră cu toată căl
dura, pentru ·entuziasta :primrie ce le-ati f,kllt-o, 
J:'.:niru orQ;allizarcJ. 'p-ricepu,t;l a, serbărilor date În 
()Jjoan.:a !loastr;t în tot timpul pdn;,cut la Arad. 
Jlre..:um si pentru aranjarea şClzătorii literare la 
,:Ire a ltl,lt l1ar\~ un 'Public ;Jt<Ît d·~ seled. Tim i
s o a r :1. 10 Mar 1923 .. Al, C'l'zah:lIl, N. Davidl'SCl!, 
AHred Mnşoill, vicepresedilitele Soc. Scriitorilor 
Români. Ion Mint!les..:u, nir. Gel1. al arielor. Li
viII Rehreanu. V:'ctor F:ftlifllill, Mircea R~i'dlllcscu, 
Al. T. Stamatiad. 

• 
-- Din B'lctlresti se anUl1t~l: Principele mO$tC'

nitor a fost ÎlIainht g:enera\ de divizie si numit 
comandant al regil1'!·:ntu1ui Vânătorilor d,~ munte. 

• -Mercur[ 16 Mai ",<li avea loc o p~trccere 
dimpcnească _. m:1,ia l - în pădurea Cia'la a tutu
ror ser.-} lelo!" ~ecu!1 el a [''2' 'din A rad. Pi1rintil sllnt 

• 
D. Văm;l"cscu care e impresorul dhli Nicu

Icscu-B:li U si dşoarci A.:a de B:,rbu 11e anuntă că 
la cllllcertul l"? CarC l-all dat Sâmbătă 'Se;lra la 
Pa1att11 Cultural .~ceşti doi mari dntărcti. Comi
si:l P:t1at1t1ui Cll1tllr:l1 c;ue ar!" loje gratllib n'a 
"'lrat ni'Cleu eel putin un membru această săr11ă-

!narc artisticii. 
• 

Din Bucureşti s~ anlllltă: Sâmhfită, pe soseaua 
(1,:1<) Chisinen o faL\ de 16 ani a fost atacahl de 
.?O soldati cari au siluit-o. tis<Îndu-o in nct,jmtirc. 
Tr:'!lsportat{l la spitll victima a înebunit. 

~ 

- f)lIl1li'llcC'a. il f,,~t ,rlf',.,·hisă la P:I1:ltnl CltI-
tllrnl, f'x,pozitia (le pit"tllră a (lnllllllH'i [,('Iiţi/] 
.'"' I (1111'1 f i (1(7. 

* 
CiOTllp'i de renume mondial "Ospt~" în 

toate. culorile se capătă la firma Kell şi 
Krau~z ....'.1.· ...... %tIW _..,t ..... 
Deschiderea solemnă a stagiunii Teatrului 

de var~: 
F:I1l~t,"il,'DI\'\I,r~1l1 (l.~"il,I'('i ,11'0 (71' B,rrh/l .~i Si

nI7r~('1I-Bnsu, 

tC'Ht'l'llllli lW ~'a1'0 () IjIl' ('(,('(10azi'î inh'IC'o"'ul "in al 
pnbli!.'111ili. Cu n\'ea-:"tă (),;~azie ,"'8 '·a n·cl'reZell't.:l 

I ajlPra FA l:~T ('\1 ('Ollt'111':'l11 ,(t;:nal"of'i Aeu ;[le Barhu 
. şi Xif'ule':.::ll-Ha,;u, '('('a. di n tili o \"&<ti tii {'i'ln t.tL, 

reata iar a~e;;t.a un hasist cu lXmU!)IHl 1Tl1Oll<dial. 

)fanife;;t.aţ.inniJe a,rti·;:ti,-'€ ,alo W"B.-;tOl' ,hui 
pl'ot.agoll,işti 'ai Illllzil'ci lP-UIIll1'cloyat ,(lin prile

.inl dehutului lor în (flujşi la ArU'd, Dil'«('ţin
Hea teatrl1lui ,din Al'wd . .pentru ,a ·da oe~lziU1l>{) pll

hijl'U~Uj să a;;i",te la prodll\(~t,in:nide artă .sllperi· 
I owrli, a' adus onOl'mo ~a<t·.riifil·ii 1j1(,l1t,ru ,a angaja 

po ('ei (lflÎ at"tişt,i într'o singlllrăseari:i, ~n ca l'a 
J \'01' f'Î\nta po~fargan\ţ,a rl'l;:;pcetiw~ 'pe ~1cfjsb~fde, 

l
' R\I>0N:lslIl g,randio;;, de ('a.reartiştii au ~yut p<llrtc 

~Cl'l~ll:ătă _"oara la Palatul ~ultural, o."t~:) gal!'iUl:t ă 
(~\tflCtpnta dO:'\Pl'(l faptul ca seara cile .T 01, ya fI o 

I a,rleyăI1atii. sărbătoare pentru pn·bli('111 de te~lt,rll. 

Cel ema i reu şi t e o per c tele Va da in 
I săptămâna .aceasta Teatrul orăşenesc, reprczin
I tând pc "MiCUl Reg-e" si "Ofitenll Maiestiitii Sale", 
i Con..:urslll bonvi\'antuIu.i Bela Tompa - care În 

: câteva z;;e a cu'cerit simpatm,~ publiCulUi 3s1i;ltră 
dinainte suc:esu\ acestor reprezent.:ltii clasic:!. In 
rolul fcm'c-nin v.~. a1)~,rC'a: Mici Hordth r0S:!)ective 
Bi). ke B~log'h. 

Preparative m i n uţ i o :1 se, pl"ttrnerg 
rt!!Jrczentatla ;rş:·,:ptată ClI leJ;itim~i neri'l.bd,are, a 
D!;~retei ,.Ofiterul M:tiest:,tii SaV~", a cărei pre
mier:l \~:" avea 10:: S~îmb5tă la TC:1trul or:J.ştÎnesc. 

RO'Illrilc prindp:dc le detin BelJ. Tompa si Mi-ci 
H:r)rdth. \ 

Bilete ~e pot reţine de pe acum la cassa tea
trului oruşăn('sc. 

rugati :1 lu2: narte la această bucurie a copiilor. , J---------'---.----.~-----
'~' at;Ît mai mult cU cât în această zi Înw1ines..:;. : 
iS ani - trei ~ferturi d'c v('(le - dela celebra 
adunare de Pe câmpia iiberU\tii din BlaJ şi 4 an! 

R('darl'Jr r(',~plJn.Qnbil: LAURE'!ITJU IFCA. 

CcnZttrat: Dr, NICHIN. 
dr.la întrarea armatelor române În Arad. 
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fv·1 TEATRU, CINEMATOGRAFE i"v·; I I Nu este nia! un piOgra~ fără cunoştinta limbilor. I 
•• •• .. •• I ' " U' "d' ~ ::: •• ::: ••••••• '. ___ ...... ___ ........................ _ ..... ::: •• ::: I ai. nlcul. rum sl",gur C~ dU~ ~ Se caută un băiat român ]a Administra

tia ziarului "Solidaritatea/' Băiatul va trebui· 
se cunoască oraşul şi să ştie scrie şi ceti ro· 
mâneşte. Să se prezinte la Administraţia zi
arului în oricare zi seara la ora 5 şi 112. 

I 
ă ce spr~ cultura, avere ŞI fi 

T 1 ·... . 'care , Jută succesul afa· ~ ,eatru Dt aşenesc. ' cerilor comerciale este: ţ~ 
R t 1 · • 'ă ' ..! cunoaşterea limbilorstră· ~ 

-, epH or ta sap, mallll. -, Înt'. Aceste lirnoi le puteli ~~ 

MAI~TI. ." "Micul Rege (Ah. C.). cu Bela I însuşi uşor, r~pede şi cu' ~j .< rect, dacă veţi urma cur· !':'~ TotHPa. surileprofesorul de limbi ~ ______ W _________ wW 
MEI<CUln - "Mazuref! albastră" (Ah. A-) ~J BAN GOLI.>, f1 '" '" '" 'f '" ." V .., V '" '" V"' .... 'f 'f' ., T 

ClI Bela T()mpa, BERG (Arad, Str'. :~ 
JOI. -. "BarOllul Tiganilor" cu T. B:irks Elliilleds~ndNo·ă9.\, unde ~ ( R) se pre a up Un nou j,:', !._IIII_~_51·liiHlIEIiI_ .. ____ • __ 

Ab, '. sistem şi cu Un uimitor ţ, 
Vll':ERL - lnaul!:urarca Teatrlllui UIC v;1r5.:;" '", " succes limba română, 1: 

"Ofiterul Maicstătii Sale" (Premier:I). i ~ franceză, ger~ână şi 

I F, engleza, 
Apollo. '~~.'::~~',",~~1'"'.:i!'liţ~~~~ INS~RTIVNI 

- P ĂCATCr, rXET FE\iEf \IAH fT.\Tl': 1 .. -.-------.,-.. ----~- .. 
dramă în 61(1.,,10 în ,APOLT'o la 14, Hi, 111 .'Ilai. 1 PrifT1ăda OTDşului municipal Arad. 
Pi~a 1l1('Cl1i>:,hl !lO nferH o 'rlr;\IIIlH (I'in ,'iata, 1)\11" 

/ ...... .. 
1 

glH'ză (l.t<a.~tiizi. o fată sărmană, Olkul', dt'vi1\{' No. 3249/1923. prim. 
f'otia nllll i om Ido cllrieră. ~lrnt f('riei ti ~i an 

1
11" 

~ 
1t!1 
I~ 

( \ 
"-ml 

li'f un bitiat. Dar 1"Îne '.p~t('a;(.1111 striihnn. 'I\lta ,::n· P' bl- t· 
e1"\1 ia ~llljlrunnll{, pc g,al'IH1ţa g'i1H~r'\1lni. SI ,'!'!ll U lea tune. , t 

11.1l pliHe;şte, l)oli\.a ):'\(',:d'<"" "l'orlitond ';]'llwllillţ;l, ' 

O(ir'~to llP lIlaipllUII1~1 I'f'zi",ta ;l'lllen 'l11t:lrilor ;l~- In coriormitate cu dispoziţiile §-u!ui 5 
('lllt a ,do "{)rh,,~le { ... <!il! t.()]"lI'~ 111. }:.(. 'f~{';-j"-..'IH:I' l' :l1Ît'. din Re: g,damer tul oraşului oentru iDgrrirea 
YI;:O. {h.1(il\~l~~mal'~e'l1, ~nt.n~"lHt1l1111. ra.l:ll,r~';~ .. "'''., trotosrel,!r s~, aduce la _c!1noşti.nţă geDe~aIă, 
ţILH 1, ~I (~1.'.01 tnl .. ,!Il .~~ll~t: III lllllllcle H 11.1111 ,~I I ~ă D!Opil~tarn de case Şi mtravlIane SUDt ob-

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

I) SOlt,11 h,ljatu]ul llllijl,H'IlllOll. l:gaţl t ca mctpâr1d cu ziua de 15 Mai până 
Urania. la 15 Srptemvrie să stropească zilnic troto· "SOLIDARITATEA" 

O~lrTJ NF:\fFTITTORdrafmil nm('l'i(',~lnă Îl! 
1) ih'tC'. în 15, Hi, li .'Ilai în l'HAX 1 ~\. E~rc' <) 

f'plp11Irlitl:i pic,,~ î'lI stilnl 'f'1I110""nt il'1lH'ri('all, fl.! r 
pIinii. clp. tl"llil'llrÎ no lIlai 'ill('hi'pllir(', E"ln l~1]iI.;1 
i11[',llllil 'it \111111 ingilllCJ" jik<;llic. Jlilllli'lld ,dlllpti ;1' 

"t.'re. CJtC voind sit ia de s()h~ Pe i"eri~Oar8 :';;,1. 
fii('<1 llll'UI pN'priet:ll' (jp f,ahl'id ;1 (·nmi ,c':ll,dll' 
Pi"it"I' fl~t P d;Î 111:'111, "i l)(~lltrl1('ll ,iW'(>;l"l,l îl l"f.:f ti zil 
înt'\l11(' t~'lfclllll 1(1(' illtrig'i {:ontnl fahl'l":lntllii i',i ,:,i 

:, fii('('i ,-ah:, În"ă fi\ril ,),;f'zl1Jt.at, 'l'f1Itl'11''';"1 ,<r.' 

vflfi Ill! om, tin nrti"t, d"<I!'f' ii zii,d:hn':"r."rLC' hal,' , 
1 ".. 1 1 . f .. . I P ;llJlInlp ~I la (' ((' l'-Htl{', Pt> 'at'll rahl'lV;llItld'i!!. ' 

"'SWt) t 5io1!!;;;1U._ 'IJiiFIHWTTSZ7'II"'ir,sw_.~ 

A,', R A: O A ii,1 A" ~ " ... 1\1 .. I 
soc. comercială şi Industriaiă pe actiuni ~ 

I 
Arad, Bu!_ ReD~ Ferdlna~~ 1'. No. 241~ 

1n Case proprd. ' 
1 

No. Telefon 304.' No. Telefon 304 .. ~ 

Cap. societar deplin vărsat L 7 500.000 

Se ocupA cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. - Are in 
permanenţă în depozifele oroprii 
coloniale. textile, spirt şi spirtuoas e .. 2 Jiariftt4J#li4 M 

A RAD, STR. ROMÂNULUI tiA. arele il~faJtate între orele 13-14, iar troto
ar~le cdta1alte intre orele 19-20. ~i sunt ob 

tliăgoăti ale sdu~ţinea f(] curăţeDie maturându-Ie ~'I!"" 11&_* 
r a pro tice orili. €urAţirea aceasta se va 

efectua dimineaţa Înainte d\! orele 6. 
Dispozitia aceasta va fi controlată atât ~ .... A.Â.. .. ~ •• ÂÂ ... .ÂÂ ... ,: 

de or.gane!e orCiş·l.ui ~.recum, şi de poliţia de ~ , . 
stat, Iar contri1vtmenţn vor Îl supuşi amenzi- i O ruga~e! Rugam pe onor Cettton, C 

lor prevăzute de regulamentul susmenUonat. i în toate 'ocaziile cumpărări să se It tere I 
Arad, la 12 Mai 1923. ' \ anuntUli1e publicate şi citite în "SoHdar;tatea.f
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Primar: Dr. Ioan Robu. I."'V'V"''YV''''.''V'VTV''' 
~~AA.AAAAAAA~U ••• &A& •••••• 1 

3 ·"VI CTO RIA" . ~ 
~ . 
~ INSTITUT DE CREDIT SI ECONOIUII r., 
.~ '. ... 1'" . S. P .. A. .., 
"CE"NTRALA: ARA.D (R,Ol1lANIA.l.f>, 
~ SUCURSALE: IN CHIŞINEU; ŞIRIA, BOROŞINEU ~: 
~ ŞI RA O N A JUD E Ţ ULA R A O (R O MA N IA), fp 

~ IN CASELE PROPRII. :' 

1 Capital sodetar şi fonduri proprH: 20.000.000 Lei.~, 
~ Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din ,.. 
~ care o parte considerabilă sunt depuneri americane. ~ 
.... RArv\URI DE OPERAŢIUNI. , · 

~ Execută tot felul de operatiuni de bancă ~ , 
~ Acordă: Imprumuturi cambiale. • 
-t~ "hipotecare. .. 
~ "de lombard (pe gaj de efecte). ", 
~ financi?ză intreprinderi industriale, comerciale şi.,' 
~ agricole. . ... 
,;;fi Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, " . 
_~ Lire, franci şi alte valute). ,.. 
4t Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în cont •. 
.4 curent, pe lângă cele mai favorabile condItiuni. ~ , 
~ Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru. :. 
.,.. inmanuare partidelor în Ţară. . ~ ; 
< Efeptueşte comisiuni primite din America in afa~ '" . 
11 cerile emig:ranti1or. .. 
,~ Primeşte cecuri spre incassare, ~ 
''1 Primeşte asemnări de bani in tară şi pentru străjnăta~e ~ 
~ Are legătură de cont curent cu toate băncile dm,. 
~ Ţară şi străinătate. t 
::t;~VJw,~1W""'V~..,T"f'~ITV .. VT""yV"''fTS - ' ------------------------------------------------~---_. 
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