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1 10 Mai. 1 j un)!' inirnil(lr \'(II\l;lrH'~ii (-arc \1 

! () st i III p;tzit, 

Î ulH''Zc ŞI p) Apl"obar(';! 1'f-!("!11.wlf'lltek.1' tIe ol'~nmiZ,H\'_ n Propuneri. - . ~ 
g') LI o)'ei]e :2-4 !Ila~a ('Olllllmă 1'11 l'(l;;tailwfl.ntlll 

CrHtX'a Alba, "\ fust dat ea, în a('()·Hst il z;i, cip pli!lii 
i primilYilrtl, 10 (:.2:)) }lai (,tllld rtlmplll'ilo 
I 5l:nt 1)li11(' !It' 'flori si oO-il:ln'!p îll\"l'stmtm-, c' 

i Idtl' ill vOl'de[c Yln al nllui rod Pl'DllliţALor, 

l' HOl\\(\!Iji sit sprht·z(' prilll;l\'ara llllllt doriUL 
- a liberI ftţii, învierea indep('lldl'lIţii !;ii 11lf]\l..

J-Jl-ca el. 

A .fost, dat ca, această .Î.llb'{lit (](\ srfântrt 
I zi, ctmd Ij)srl~i IlHt,\H'<1_ este în ioat;l splcn
, dU,lrea ei, S{1 1'i(' :;;i sit rrlliltwrl,d(~ap\lt"llri 

('l'a Illili JIlarf: si"II'hiltonre 1l<lţiulla[ă a llV;)

l1lului l'(}lllţlll~:SC" ppnlTllCrl În zina. <lj[:,C',hta 

! )ullHlitond ('arnI T !;ii-a f{lent 'Îlltran'(\ în 
capii-ala Tflrii (1 Btit)) , IWlllrucă în aC('il.,slii 
zi II fO!-lt proelmnaUi (1877) - unprt atâta 
;\.Iuar c!n yrellH"' -~ ind.f'pplldpllţa neSl !'tWlll

tată [l BomâniC'i, pC'l\lrucă, 111 (\(,Pil.sttl :t.i 
s'a încoronat primul 1'0!2-P al f'i (IHH1'), ;lfil"

llUtud prin [lICC'(lsta, llllllii Îll! I'(~gi, dl't'ptlll 
1a viată al.HJlul popor rohit atFdn;). s('('oll\ 

df'tir~'tnia dU~lllanllol' §l vitr('gia vrumiI,)!', 

LI,!, (h1dl pMl'undrllll miIi Illllit :îll ,ldcI !1-

1'111 \Trnilll'ilur, g;ltiiru (';1 tiI( În aLei~:;:lrl zi 
do lO(2;.n ~rai, ()oll\llul 1lihaÎ .. simbolul \"i~ 
1" p liri m11\fI11Pşti. ,1 ÎI;(I':lt În :--;1\C1',\\-a l';lŢ)i· 
tnb i\Iolc\ovei ca să infriptniasd pelltl'lI 
";{'j1!"t timp ('(>('~t('e dllpă 2()O nni s'a infăp
lllit, (';1, ;;;rl l'~rntlJliî N(']'n tn i~t-oria Yi'ilCH

rilor: 1 'nil'P(l ~llIldlÎ\!'i 1'1.\ ~rllntl~nii1. 

.\ccashl- estr. ziua P(' C~IJ'(' ne-a ldîd\,
ziL-n Dnnllllll. ca 7,j ;t i!1Yi()drii con:;;l iill
ţl1i !1aţion<11p. aC('i\s( (\ ('sh"' ziua e{UHl f;I[

Iliea. lluashă <1l'll1nt5, Yl-c'dnidl. rll' vido
ri i}1' trec li 11l1l1 i şi si~:lll"(\ (11' j 7,h:1 nz Î lI) yi it 0-

nd\li. t.nwt' (1diliull'î în slHîPlU1 bl1f;\l'nlol', 
111 ţi 11 11l fi do s(nh(d-narp, În a(hnil'nţia, 'tn-

~ __ 2 

fragmetlt*). 
de: STEfAN B.~LCEŞ.TI. 

Scena Bobondlli, 
(cfl1ld se depun coroal1ele). 

Carol: 
Cor.Qana mea e a~'a d1e scumpiî, 

_ d uite, ni:-ei nu lpo-t să sPun 

Fiindeă-i mcutft din otelul 
:cftlit al. Lwei te!lli de hIn,,· 

L'am luat în lupta de l'a Plcvna. 
sj ram p~lstl'iat ca talisman 

Să ni-amintcasl::;;\ zLua'n ca-rte,'-l 
înccrcuirilm ve Osman ~_. 

- Când am tre..::ut pe la NicOPCl:I, 
-pc unde Mircea'n vremea lUi 

Alături de străbunul Z~elern 
h~l)tă '11 potriva turculuj, 

Eu alin jurat că'n lupte, ~tcagul 
tot ne'ntilHlt 'am să-l pfi.strcz; 

Şi 'ce frumos sc1îJ'lea pe vârful 
nocdut.dor la Opancz! U' 

~) Din poemul istori:: "Il a r Il 1 V o c v o 7, î
lor" ce. v'a- apărc.a În c\lrând 'în editura "R [1-

('m-jllf>-Sf' d0CI ,'a Ilui. {'pi rlf>la granit,l 
cea mni ele> apus li ]"OllHtlliSlIlUlui, să 11e 
ptltl'l111dcm lll"i Uluit l'a oric-arC' alţii de 
înscmn(d al ('a zih,j df> U) }L\ i: ('uyi n0-SC 
l'iI nzi 1':1nd. j)(\ liul!..::;1 lllilri10 f'Yf'lIillH'lltl' 

;1l{l h'C'Cltl ului. :'-i('1"1li""1l1l :;;iillll'llC'hipmca yi
sului milrnnr nI nC'ali1lll\li JJostru -l-nin"'(\ 
sul, 1111 Sill.Q111" n'g(' a. tull1rnr Rn!11i.tnilol· 
--, ('l1\-lll('-SC'- sti intî1t:-\ll1 ('11 i.nţii g;înrl111 şi 
~1Tflptld nostru. eiltrr (,PI;Hotputf'mi,' şi 

~iî ... i lîlllH:lImilll d 111'-;1 ÎI1\TPdnil'it sil trilirn 
ŞI Sfl :'h:\! () ri li 1 ,1-(' (,,,i f' el i f)1"' ,'iri 11 !0. 

1. n/lmi/rill. 
-..-. . ., ..... , $ vr .,,'C J' 

Congresul foştilor voluntari. 

h) La. <.In,le -.ţ 0\"pntulala ('olltjnmue :1 ;;(VJ~lllt,",i 
în ]'aLtn11 l'11iltul'a1. 

i) Fo~ti\"'11 h tf'atl'nl (11'lIHmp,"'f' ('11 (,~.lh';11'"nl 
11l1-umlw i luI' r noi Ilnei. ' 

T,lIlIi 'În 28 Jf((Î.: 

!!) Ţ~n 01""].' li.:W ple(;a:l'('8 on t,I'fI'll1,"'a inl la lllOl'

lll:îl!tnl :m/"1di{'llllli 'Lnoot'(,1H'111 {lll'_ Pel.,'n Sn:b:t in 
('., '1:';1;'11:1 ('iei l'_ -

Il) La "1"('1(' 10 <1_ -m_ ;OJilJlţ,t ... 'Ooprl':~!i\"('i Y,l' 

1n n-t,m-ilor "V <1Itr·a", 

Cnmifr{1l1 cer/tml U. F. r. 

I şe;nii c;isi8j;d~inISÎr~YI ;'iudeÎuIUi: 
! (\rllli-s.ia 'fI~tmrlli>lt:l'ati"di ,a jUldotn:ln-i s'a in
i t:r:llnit iPl'j -,r] i mllWlI\,a la. m-01e 10 ~n h :i'l'C\~~,~ :'~~ \ i:~ 
! ,eUni Pl~t;{1\1t- imi:"pBCt()r gen{~ral l1l(1mi1\j~ti'Hti\- L 

rn~1ll10a F"71 ilol' '-ollmLHiHoll1:Î:n i î·~i \'a 1 C; cOI'J:;e.::e.1L 

tin<'Q1 n,lml<:II'p:l !.{(\llE'l11ulii în Al~il,dîn zilt;l(~ ,le I 
:!n, ~7~i 2~ jrlLia. {'_ (-11 m"lI1 il tornl T\.l'Ogl'<l1111: ! , 

S(Î iti 71(11 ii în Zi! .lI (f-i, ! 
:-:'--('lli'nţ':l ('i~!llit,N:1l11li {>('Int.ral ht ('l'rk 11 H_ 

III ",Ib illl[('a de i;'crlill\r H_ l'rim:'iriei A'l'Ml. 
111.. : 

n_ elr. .Toe C;'helllll;tll, n01111 ';;llhpre:f{'et ,al _i '1-

{]pţullli 'H"i:'ltf\llirl î'lJtnil:1Ş(liaH, laşndin ta '1>"mi~i{;'i 
alllllj ni,,,,! l'ati\-c a jl1.,lf~t,\11ui Al'lHL <:oli('ită ;.oii i-~p, 
;t(;t>wlo -doplinii În:l'J'('jdC'r-e_ 'In ra;po<rt11il siln, <tonul 
",nhpl"(lf(.,t. ,a fii('lltelllw;>elllt.c- d:llele hll,9:(-tO]..1" n
pl'ohate ,cit' minister pt'nfl'll f.,ml11ri'lc jmh'!E'llC 
l'e10\"îllldî.ll t 1'(1 :t1t{'lc suma. ,de 120 mii lPi lll\r,-'· 
hati .ppnt-nl 'lJlitrog-iroasalal'iilM fnnc(,ioll,nil.H' 
jn(1\V1lli- N> 'l.:c]'r "twt.ifi<>;tl'f'll ;:.pihlllnlui jlNh·t .... "n I 

! fu (-It l' [' Îlllăriei. .' I - 2. l,a {l]',do fU 5 ;plOI':1!l'oa în ('(\rp(gO la (1,1 te" 
illp",la nml~nfi 1111rl0 <:e va • f!('Ln. nil ,paJ'aBtas peiL
tnl \"o111!ntal'ii 'morti ŢW fl'f,nL 

il_ J!\1:pă ;:un-il'in1 di'I-;'ll plet'l)'l'f'll în ('("mp,.re 1<1 
P Il lmt 111 C\11 j Il ra 1. 11 !l!, k'\";l aHI,. 101' ,li1 nn<lJ'{'<l p:p-
1101'n Ei 1:1. ')1'f',1r 1 Ono .lll, eli 1l1'.rnilt"'11'f'a 

_ ORDTNE D]~ ZI: 

a) "] )n",'hi!l('l"PH ~{,h111111;;. 
h) Yerifi",Il'C1:1 1ll'nm!:l t_c:lol'_ 
n) nap(~I,t'1I1 g(;JjE'ra-l al (',.mitetlllni "('nt1'<11, 
d) Apl'obal'Gl hllgetl1hli lW ,alln] 1n~:~_ 

Sf,îr.5itul luptelor Cli tllr~ii, 

ni-a dat Dobrogea -peste care 
A stăpânit h:\trânI1IMircc.a 

eli drepturi vajnice la mare, 
br sângek~ dr~at de-ai nostrU 

lCând ~,'a Îndcplini't velcatul, 

~c-a daruit 'Pe yc.:inide: 
independenta şi regatul,. - . 

Da '\1 ziua când am pus COr0311:lJ 

eu am văzut 'di 'n tara mea 
0[1'\);\ atM.ea lu,pte grele 

l1C-:lsteaipeo luptă si mai 'grea; 

Puterea unci tări in lume 
sporest,:l numai !)rin cultură, 

Şi r;rezu-H.cc~-t'O viat{\'ntrcagă ' 
l'am rc-sipl"crat ca ,pe-r:! scriptură 

Griiind de 1Jr,JI1U sufletească -
a 'ntregului popor, zjdii 

Licee, şcoli, o-şezCm1inte, 

'lI111zce si a':: a tiJe,mij 

Giscri.ci. iaclllltlti, 'arhive, 
cilz~lr,11lj si:.::âte tre1mcsc, 

Ca mai <t'P'oi, s:i vază hi-mea 
ce J>oate neJlHul rom;\ucsc. 

Coroall(1- t:nl1j -rege' n lume 
nu 'n"e~mn;l n i:T11 ai hl1..:nric; 

I 
1 

\ 
i _;"i -a '::i%a,r'Hwl, '1-_ T'pldl"ll Jon:.ilul ~"!oale1,)l' ,,',111 ill" 
i <..':liSf'.at 1.000,000 1ci, 
I e' f 1 . \ 1 " -. ~- -l . (jJl- onl11 l~'~p0l'·j,n n-I ;L imrnl!'\tl':l(.lPllll1<anehll'C 

1 ~n. 'h.m.H tr~l'1~ t~ _~'~1 iU(,:1"'i'1,1't: in Id~r i :li l'C\ote 3-1:j;178 
i lC>l ŞJ 1"11 llan mdll'('de 3.9~0.75(j let. 

I Dl 1, ::'fohllwal1 l'cvizol!' ·şc;)l'elr al'ată Pl'l),g"l'C-
j :,;.(;10 Înhueull'ătoare cari ,,',au ToalilJat în 'înyrttiî-
I :ll\ill1l.1111 lwi 'lll,ar. î11fi:i,nţ.al'.("lde f'm'lll'idin pal't(':l. ! .i.n dti"it,'rilm', infi inta 1'oa d{l 'conpe'l-ati \'0 '('11 ,,-,J1 -
1 ,nu 1''':\11 î:l1\'ilUi\ol"il,)]'_ Con_~trni re-Il şeoa !elot' 'llnui 
j q)l'o~r().."tm7,;;. ~1l!buK~1N-litof;1'l'{' Ţ\l':)p!HiSc,,'an 1'_oal_i-
1 zrl.t. Jl1 .100'*'1n 1:1 plasa HiilmaJ (eomll11elc Cn.~
! t{\;tti şi Brl1f>.tll1'i), PCllt.rumdnLinistrarOi' L.",p(~p1()1_· 

Numai '..:il1c-a purtat c(}roană 
în 'lumea r)iiîm,întea~ă ştie. 

Cornana 'n,camnă multă tmd:i. 
si multă !;riie ca s'o porti, 

Dad IlU vrei s'au~i blesteme 
din groapa lumilor de morti. 

-

Coroana 'l1scamnă 'lll'l)tii. cu w..:...:hi mrrll..lelcgj. 
Şi raHa sufe.rilltei cu mânta ta s'o legi. 
I1rC'Hatc. -Ctllmp{\',:1re, incredere si drag 
~i, ude h1r;\ mar~elli de tară si de steag. 
Şi 'nScamnflc,îtc albe', pc ~are lwmai noi 
Le ~-tim Şi le 'ntele~om pe-o 'lume de lwvoi ---. 

A-:d Q': m,lin0'11 -t<tr~l s'o 'llcOrOna, le ştie; 

Treentllt lui de muncă-e o bună chez:\şjc. 
~h dau iâli~;;i ~omal1~işi Sltfldul meu tOt 

Cinstindu-t ca J1e-llTI \'nednic disci,pol şl ncr~ot, 

STcfA01 B\Li,'::E~TI. 

Cugetări. 

bllrit dintre c~lrti ~iPllS riGpt la :piePt Cli rcali

ta'..:a. st;e r(lista şi a1H!CQ PC drumul bun", ' 
O, PAPINT. - --~ .. 

m uri". 
PIlei"l """0."1 exe:tn.p1a:p 1 Leu 50 ban:_ 
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"SOLID ARIT A TEA" --------------_ .. _._-'-----I ------~--_. ----
!lHatt'J'in.le H :;,<,naklO'l" 8'<1 C'o1l5tituit. lill ('{,mil!t'! :;;('0-
]%1' jnc!p\ean. 

Pin ]'a,portn,lpl'imllK,di{'u,lui jlHl,·tt':ln l'{'zuhl 
('il "-ll.llat,ia '-;lI11.1t.ară l'n jnldot, in lll'uil·p :\!.alltii-c ~i 
Aprilie a fost lINii rea, deeât în hma 'F(,hrUiari<'. 
Dintre b"al"ltl inf('!('t·ioase a-l! fO:'lt almut.alt.e mai 
multt' C,Rzuri de tuher,euloză, poja'l" şi pneunnonic, 
In 00mU!1'!1 Ineu6'a11 iyit dmui lJ<'Izll.ri j(let.i·fo~ 
t'xa:ntematic, ,s'an "i'l1ld{'('.a.t <oonbel~. 

In lunile Martie şi Ap,l"·ilie 8'a't1 ,a'l1IUnvait na.~
rtRri ~R1, {',azuri de Imoal'te 845. 'd~i 'l'H'lpuktţia a 
sporit ('.\1 186. C'ă".ăto.rii s',an În.cheiat 1:17. 

La Pl'Op1l!Wl'ea &vrvieÎll1ni dep!)(IUlri !şi ,şo!';o10 
:în zina de 24 c. se va ICl(:1pkLSa () cOlni,gillne la 
ŞjrrÎa ponfm 'înw"{lţ.i1l'el't'a fUl"llizării j:wtl'i,·;mlni. 

••• ut .. eu .. NI· . ... --... 
Pentru presa română. 

Pentru marcle festival organizat de "Sindicafu! 
Presei" la 3 !uuie, pâlla aci au dat ohieclc pentru tom
bola urlllatorii domni llegustori: Fabrica Alpha: li
braria OiecezlIna: 'CollcQI:'dia: Anure1Lyi (fer); Farl1la
cHlc F61des si tlehs; Vojtek; ~alollll[ FCl1lilla: Alired 
flle:;,ing-er; \V cis si Benjalllin: L Kerpel; 'fratii Soml6: 
(Al! tl011 gout,); fratii Lellgyel: Farkas Nagy: Alcx. 
01;\11: Andrei 'Lllstig; Fischer (porcelall şi sticl;irie); 
l.,y'po!J Poll{lk; Scherhag: Re:Stl1anll (o1'ien t); Pallia 
ncil1~ P0sch; Rciner; Missir: Maresch: SzabC) 
(J rn;::-i:er:c) ; Ciuttma!lll Si tkrgcr: <Jriinwald si 
Mosko"its; Arp;ld Hai6s (iannacia) Iuliu Feicr; 
fl1.';c! si Sc:h\\artz; Mihail Szckely; Tgnat Zilll-
llli'rn ,:U

'
ll: BCI1{lk şi Dcutsch; Paulina Kl'ausz; Iosif 

l?t:isz: .Al. Pichlcr: 'Ko1'ânyi: Dcsidcriu Gliick: Fodm 
si r-lalasz; Dro~eria Vas: Kell Si Krausz: RcsenblUc11; 
T. Cn.-:ma: Federatia .1\ radul": n. Sch\\'~rtz şi com!), 
PJPctarîa ll1incritÎ1or: Ştefa11 lanca Fiickherer: 'fiser 
et (;OI1:p.; Magazia Malul MnTcsului; 'Hamburger: Frei
maHli: Iosif Rirkcl: Fral1cisc Vercs; Fratii Deutsch 
(\Villternitz): Voilek si \Veisz; Mei;;1 si Adler: Kallap: 
Ant. Hoifmu11n; tfegediis: Albert Szab(): Pick; Emil 
P.lpetaria lJ1iI1Cl~itilor; Şteru: lanca Fockhere1'; Eiser 
1\1 .. iti t: Stefan 'Schrodt: Alexandru Klein; Ştern; Lcvai 
si Szigeti: (Bnchsbal1!ll) : Snllay şi Ml11tas: 
Mat\!~ch: Fratii Fclier: M. Mccr si fiul; 
Miillerne; Kramarovits: Fi) ma FOldes: Schiiffcr Si 
Cristea; Eugen Lazar; AI. Kramer: Al. Singer; Ludo
\'ie Brunner; Ilie Messer; Oabor; 1. Palfy: N. Birkken
heuer; Deutsch Si Tornya; Atlantica; V.~rg-a: Adolf 
!'teckl; 'Sig-. Keppich; Dim. Suciu; Suec. tfaick: Ignat 
[:>inter: AI. Hoffmann: Salon artistic (dna dr. Vor as) ; 

~ Outtmann. Atunci când le 'multumim tuturor cari au bi
nevoit a contribui, facem apel la doamnele si 'domni
soarele noastre, rugându-Ie să ne trimită obiecte 'pen
tru tornbolă. Cine 1111 are cărti; bibchouri: lucruri de 
m5.n;l, de care uşor se poate lipSi dăruind pentru prea 
nohil scop. Până aci an hincV'r.ît a trimite dnele 
Elena general Mallll; Hortense baron Popp; Letiţia 
Adam: EleOl~ora Dobroviciu: Dumitreanu; Mimi eri
san; Corn elia dT. Iacoh; văd. Lazar: Letiţia Stama
tiad: dşoarele Tullia Bog-dan; Baby Demian; dna 
Kănra, 

In 'numel comitetului cu mnltumhre: br. Hortensc 
Popp; Elena genera! Manll, Veturia general Dasehevid. 

....-.... ~-_._'_s ... ,~-_$._'_s .... ~-_ .• '_ ..... ,_ .• ' .... _.--.,_ ..... 

Bonferinţa învătătoriior din plasa Arad. 
Duminecă. 20 Mal, a avut, loc în conm, 

na Macea, conferinţa de primăvară a în
y{tţătorilor dill plasa Arad. 

A asistat, ]a eonff'rinţă. un nuuhişlluit: 
de mare număr de ţărani. 

Din va.stul program s'au rmllft.rcat in 
deosehi prel{'gerile f)(' înţeh'sul poporului 
"Alcoolul" <Le d. Înv, Ciobotă 'şi "Ţara mea" 
pl,t"lll<:ra,re dllprl Hegina Maria de d. elir. 
Gh. Ispraynic. Ora inv. Constanţa :YIun
tpan il 'Cotit o rE'llţ\iră lucral'e: .' Psihologia 
poporului romtm" dec1nsă. din seripril8 lui 
1. ("reangă. . 

Cu vii aelamaţii/ a ~()st, l:r~?j;Hităln
crarea dJui.Înv. ~ic, Crish'll Y;'utflrnloc): 
.,Cun~~llt o n oui pedagogice". 

An HÎi'ut. intpn'''1.lTlt0 ]"f'fln:'\illni a,Sllpra 

lurdlriloT (\('tite duii lI1Yi'iti'dnri Xi('. ('ris

t0a şi jlih;lil Dragtl;;;. ;\ prttdl1s n notă pli'i-
I cntrl dc('la.rntia pări.nh·jui [u<l,n ::\ Î(:01'0:';(,U, 

dclf'gil[ul asociaţic·i p1'0oţilol' ... \!ldn·j Ş,l
gnnLl", care în 1111111010 ;JC0stf·iil (1. fixat, 
v!'r]'eH hi5l'1'i('oi cIr a mmlei paralrl cu şcoa-

la .in og'orulculturei popomlni l român. 
InhnnipC'a ÎllvăţMol'rlloSci'\. do Dnmine-

'ă-a oat o nouă. doyarHl. oră Îm-ătător-ii se 
sb'ădllesc din toate put('rilc ca să ~qE' a
('hitp în rn{)(l demn îil rolul lor dificil. (1(, 
luminători ai p{)~li. Rp. 
.. .. "'" .;o'A .. 

Iarăşi chestia moşiilor ungureşti 
din Transilvania. 

,ni'Jl Hn'f1':I:peAa "e \'f':"t.oştf' «'li' i'n ('m·â'1Hl ,[{nle
g'ati ai Pllg1arii'i flC W'l' În,Ullni en dnl(~aţ.i,i RIl
Imîmi·pj, 'în p,]],at!l1,1 ]('!gat·i·l1'lwi j1apol1eze 1(1 i Il B 1'11 :\,·1-
],.,,,,.pentnlfL l'fil1til o !"olllţ.i{' Il ('h{,,,,til~llii lllo,:,iilqr 
I1ng'lll'(I::,t.i Idjlll Al'fk,a1. A<'0:lf't"H pentrll a ('Ol'e:'lplll:

Irli' lllll{'i l'('(,<MlIl~ll1ffbţii il CO'll."iliuln:i I-ig"i XI,ltin
'Il·ilor. 

X)î,'l~'.ir(ll1 j,m e:lfl0.k.u::1 \ ii ti'Î'l' j [ n():l~ll'.,C', -- (Llr''' 
il,(,O:li'ltii' IŞti'l'€' e a,rhwă rllt fi , - 1'or şti!"·ăa'I){'ll·o ('u 
tuală ('lH'I~,gi.a dr(·ptl11·ile 11,)mflni.l'i, .îltl1p()lri\,;t ;j. 

lllf'"tel'ulni m~~'n:l'l i·lol' ,(lin 1311ldnlp{\«t·a. ... " ... 51"" ~d ...... ' . ..... 
Căderea aeroplanului AstreL 
ne p:i te\-'l1, zile, 1'11 fit.'l.~<ll'(, (li m i.)}C";] ta:;;('[\. llZD[\. z,hi r 

nitit.nl unui R(lr(~IJ.an. {'(\ pe lî\ll<g':t (~1l10l'i le t;lr'~i 
]Hwta ['U Irnall'i lit{'rf' ll1:h11pl(\ '{'ahl'j'('f'i A·"t,nn. ll'lWk 

il. fo~t r./',nf(1r,t,j(1!1If1t, idl1lpil pbnul'jl·(' ~HI1,i illginer 
Ş.is(l'\'i'-:'ihi. . 

Pc'nll'lI 'a Far"P zh 'l'H·l' il,c, rl'f' Pl',,~):f ,(] f(,."t Îlll\'j, 

ta t n II n~ Idil1lt.rc ('ei ·llll'..l i i:n~1ră,,.;'n('tişitIla i i ,:If'ti 
n.fitOl,i-a,\,i,alo-ri I'O!llflni, ,d. 1()('(.tCln("·ll~ P-:lxa ,j.,);1 

g'l'upul ,de bom:bn11Cllal'e 'din Sibiu. 

C{"J,r> 20 zhml1lT'i Ide 'pl'ohfîHÎiC'llte Ipftnif iOl'i rle 
ff. lm':Otenent Sa.vla j[1 Idov(jdit. ('li a(,I'Oipbn'lll lip 
Şi~('\',:;('hi "ia fi nlinr(,re ('('Il{' nn1,i h1ll1'o :~pal!'at(' (10 

zbmlat. 

T ('Iri ,el Î:min.n;lţ1l1, 'P'C' la fll'o(;l{~ 7 lşi j lllmăJr.m!(', {llllpă· 
un zhor de 72 mÎ'l1Illlte ~i l'iI. o 'Î1nă.Jt.i,me .de 4HOO 
imetri. hl. ,ator·Îza 1'0, dnld alpaoratl10 ('[.h~l·În<fl iln \' i
rai uri Şi ajung[ll1d la o îniă!ltime de 100-200 m. 
6(\ pl'iibu>şidro(llată la pămfunt. 

I'n p r Îrm 111 :ll1(~mf'.nt. alN,j {'[' 11,lml ă roa II ,('(I.hO l' L' 
N~R înld'l'ăzntC'!flţ.ă l1, aparatull1i, 'ÎIWl'emHniră. r1,' 
t(>~.!l1Ia umei ~l'oalmâ('e 'caltastrafe. 

DilJl 'I'l{Hoei,ro' în~il. ·ind di:Rneţ,111 ipilDt" el. ,10('0-
tenon t. Sfnna în momrm tn 1 'Perj<,olu,lu i .a făicut t()aJe 
l;;fortiî']'~le ~)Cmtl'll l1, j'al('(' <ca prăJmşil~a I!"ă fi,(\ efit 
'Ula i 'puţin vH.tiÎllnaltoalre. AC('.al.';1:a ila şi il'-enlŞj t, (întru 
('rit atât dM, pât ,~i 'lll-eclmj<'ll] -liahrioei /h~tl'(1,('arc 
îl in"oţ.jse a'u ,"lnf~rit llUm<ai ran:i'rimai lh~~'e ln 
frunte şi la buze. 

Apal'ilt'lll a!'lU'ferit detf'riol'ăn-i în IUnvnia 'Prii" 
blL.~iT ii. }\fotorul În-l'a ,a rHIffiB.R ~mtttlllct. 

Cel 'dintâ.i ~i8{l la 1 0011 1 netwNJoCi~'i'i '1lI'\'
fectul 'poliţiei. d. Ovildin Grittll,~al'(,\ 'fii lniat mă
suri imediart pontJ'lll a se «lb. p'rimeleîlflgriji'l'i l'lÎ
niţil()lr. 

Ambii alI fm::.t tra.n;,;pol,t.nti la. s'J1it;~11l1 jl\(h~· 
ţ.~!\n. 

• • ....... ..... a"-

Demisiunea dlui Bonar Law. 
- Cauza demisiei: boala. -

LONDRA. - Primul ministru Bon-ar ,Law 
I 

şi"a Înaintat demisia. 
Primut ministru Ballar Law a sosit Sâmbăt(l 

după ;:rmia7.ă la Londra. fără a face niCi Un fel 
de declaratii z.iariştilor, el se duse imediat la do
miciliul ~~tu. Nu e Încă 'si~ur dacă conferinta 
proiedată Între Bonur La""" lard Curzon şi Bald
win. va avea 'loc. 

I: prohahil că mcdkii pl'imlllui ministru hri
tanic delibcrcază acum a~HPT'a· sfttrii sfinătătii 1ui 
Bnn:\r Law. 

Toate z'·:ln.!L- de dimineatJ. se oc.upă de 'sta
rea pr0car[l a ,S{ll1~lt:lm lUi Bonar .La\v. 

Ca conseciUi 'a demisiei lui se crede dă În
treg cabinetul va fi remaniat şi, după toate prO-

b3hilitiHilc, Iminiştrii coalitilmei vor avea 'rOluri 
iml)()rtatllc. Se crede c~ lordul Derby n'ar fi dis
pu,s să 'lucreze suh directia lof"dului Curzon pe 
când lordul Cocil ar iMra eventual în guvern, ... ,", V 0'. . - s vu " 

~ - s • 
Pentru căminul presei din Ardeal 

Marele festival al Sindicatulni Presei 
Române -

Duminocă, în. 3 Iunie, 'zÎln Sfintilor Constan
tin şi elena VOr avea loc la Arad, - ÎIl aiCcst oraş 
unde În trecut a 'strălucit presa ro.mânească, -
scrb(lrilc organizate de Sindicatul ,Presei române 
din Anle]1 si Banat, în favorul 'sporirii fondului 
!)cntru ridicarea Ulllli 

Clui. 

C ă m Î n al p r le s e i În 

festivalul a',)~:sta. pc·ntru acăruj reusită lu
crează ·ClI zor şi cu iJlimfi un 'comi'et de doamne 

n, 
tâ 

csta 
sI 

· (iva 
ce 

. inel 

Se 
ll1ai 

Ir~:):~ 
Lât 

VI 
de 

"lptl 

te. 
din Înalta soc.ietate a nhkl1lJ., va fi o strălttcită 
maniic~t;]tie 'cultnraHî. iflr serbarea din parc, În 
spcdal tombola uimitt;orc, rczcrv[î surprize rare 
puhlicului nostru din Arad şi împrejurfmi. Şi· a 
alllllltat Participarea un 'j.meils,public din iPrO- ; ea 

t:lk 

;t'c. 
f: 

\·ill:..:ic. n. Şt. Meteş, mcmhrucores.r>{)llC!cnt al rere 
Academiei Rnm<Înc "Q ţine. o conferintă de.'W\l 
,J< o lu 1 r ulm â nil (} rar ă ehl Il i 1 a ~ 1 a fi i ta 
ro m:t Il e aSIC ă", 

fq "fir da concursul Pl,ctios o scant~i de cfl l1-
t:îrctL 'apOi corul dlui A. Lipovan, etc.,· 

• 
Inaugurarea liniei f~rate 

Arad-Oradea-mare. 
Inspectarea liniei de dUre minis1rul 

comunicatiilor dl general Moşoiu. -
1 (>1' i rfi 111 i 11 ('a,t:l eURN'el E'fNlf n 1 '~-le TI I1lelll'e~ tia 

.~n",it b Arad, minj,.;t,rul ('OlJntllil>.aliilOl·,.fI. g'{'TH}f31 
.).loW~il1, pentru Q 1al('0 ini<p{'lCt~lrP!lt l,im,i-ei Chişi11E'll 
SIl'lonta·mH,('C, '031'0 va fi diată ,cil'cl1;].aţiei În('ă în 
cur,:tl 1 a!ees!ei luni. 

1,nHll~·l1l1l1!l·OO fo"ti"ă II li'niei C'hiş.inen-:-Ia· 
lontla-ma;re Wl H,\,p·a loc .. dupa. ill:fm~mlaţiil(';('e de· 
tinom, J)llIrliu(iC'a în prima zia Itu,.;al.iiilol'. 

D. mi:nist.l"ll g'('.n. '\rnşoin a fost înttlfnll'inat 
În glH ril. ,d(~ Id. pr0Joet T. GroT!!('I.<;(~U. lrrillll!fLl"1Jol 01"1· 

şllr]ll i el. 'r11'. 1. TIobnşi lwcfe0tnJ pol iţiei 'd11111 O. 
Grilt.t,a. 

D. IlIrni~tJl'u ·a vizit,at înc1Pli:ml dimi')H'toi fi!
hrl'l',ile A:,;Itilla, il1\!' la 01'01(' 2 eşi j'următate, 'îrnoottt 
fi.ind de lel n i i Oet!lJvlan Popp {1 i !,(1(1oml regional 
(,FR, niunhl'ie IO'n{,."iCll. şdu,l g,r.n·j·i'lUillti ,de mi~·. 
('.11'1"0 şi j·ng. Ri'tll haş. şofnl ,servioiuhLi ·(le brlaet> 
nuc, ,a Ţllreat cu mn vagon 'motor 'Până la Srulont& 
mal'!) pentrlL î111C'crroairea ~l()1neilini;, oon"tnu:ită în· 
11'0 C'hişin{,!\l,-8a.1onta-lmaT,e şi t('l'Imi~llat.ă de {'LI' 

rând. ou'pă Î1H'ingerca a mari ,dif.imtHăţi.de teren. 

Dalr"a în p.ir~'Il}at.ie a aro"tei ~inii !l:rO o ,ext.l'U-

011din~l"ă impor.t.anţă :pantl"\1 Aroo şi .regiunile 
Ball'lltnllli ÎnJlJ"illtC'ât pen-tru ace.<;t,e l'fIg'iumi ,se de;;. 
chio(' :1"rfE'ol o <'03.1(' d [ll'fX'tiî ,de {',('mmn i(~atie cu Ora· 
doo-mal'('. ş.i ~'('g'l\1nilc d.c nord ale Atxloa,l,nrn'i. 

După ('11111 ,sUTl'tem illof<ll'mati [,;8 TOr Ţmne '11'1 
eil'('1ulillţic odiatii cu d(~~hi-d{'r{lR.llim,ioi -C'hiiŞinou
Ra;lont'a,mal'f\. trenmi c1ir(>('.te Timi.şowrw-Al'lilld
o.Nl.r(I(ia .ffil'M e. 

Cu O<'Illzia i11'alU .. '1nÎÎ.r.!i 'Ol' L~"i fa AlmJrl pri
mul mini~tl"U d. t Brătianu .şi :alţi membTi ai 
guyC'r,:n1l1n.i jl'C'ntl'll a rda fa~trn.l cu:vol1lit imrportatl
toi. c(' Q 'Il:re linia A'Tnd-OJladoa~mal-e 'Pontru 
(le:'l," olt a l'Pr.i ('<'1llE'l'tn1ni şi inirln~tl'iei ,a~el'.toj' re· 
gi'Un i. 
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Industria dePisle din Hateg 
produce piei de oale, oap'I"e şi viţel in toate culorile pentr,!! 

Dl.obile galantcrB, ghpte, pa.puci şi su,'tuci de piei"" ttlal d!::.: 

parte pici bla;ic c.ar~a.işin in :n.~e;l"P şi celorat,ca.l sunerioar..! 
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i Succesele sculptorului Ladea. 

l -Cu. prilejul unei expozi.ţii. -

De-o vreme işi ){ăscşle vremelnic adăpost in Arad 
· tân;Ir iără adf\post; îşi cauta I!nistea, in oraşul 

Icsta semft:wrt, un .sll.f1et muscat ad~nc de nelinişti. .. 
· strecoara pe strazI ca o fantoma ... Cunoscu. de 
'(iva studenti '- necunoscut de nimeni ... Ar vrea să 
fece depayte: să vadâ, să Învete, să creeze ... Sărăcia 

1
, ÎnchiJe implacabil granitele ... 

. Se îralllântă, visează, munceşte; aşteaptă - cum 
f ll1ai cei Îndr.igostiţi nebun de frumos ştiu s'o facil- .. 

I Zilele trecute l'am Întâlnit la un colt de stradă .. 
j,a j;!,'ri'lbit... Se Ilre~ătca să plece la Cluj pentru o 
i,~):)zitie ce urma.să se deschidă aC'l"lo ... Isi ducea şi 

I câteva reci 'fâsii de suflet... 

1 Un zia" din Cluj ne-aduce azi urmatoarele apreci
t' desp:-e lucr;Îr!!e expuse acolo de tân;lflll nostru 
'"Iplor: 

,.AtlC\·;lr~lta revelatie a expozitiei f' IIlsa tflT!(lfU! 
,dea. Din putinele lllcr;irii aduse aci' penlru a fi pri
te. vezi 'rn<'tlla si)!;ură a iJllJl'cs'onalistlllui care llU
raza expresia fi~nrii omenesti cu o desădrsită ili
re. AHJ11 tot dreptlll sii 'credem în individualitatea 
, F. aci l:t1 inceput prea sill;ur, decât să nu 11e cXllri-

f
im hll~ll:'ia. r:ac.~i tâll~~ir~d. fcar.te 't~I1;lrtll ~cu~!Jtor v.a 
~a pnic]ll! sa-şI dcsa\·.~ .. şcasca prll1 stlllllU In slrC't

Jate, ceeace ş'tie 'numai d'n eL -- 1111 11e indoim de 

!' -de '>c\llntn- v:itor. Sincer, simplu. cu 1111 misticism 
~ al d:'rc"ii: el sta de acum in iata noaslr;, rezistând 
,:,Hei analize critice". 

~ :'l.'td"iduim crl oiiciafitatca 'noastri! nu va sta ne
t'" !(la"c şi 1111 \'a lasa si! .e m:lcine în mizerie valori 
:m c 'ace,t t~nt\r sC\llptor rom511. 

,- mh ca lI~.l 11 nor rllperi dc nori t<î rgtll Ci
·.sli:) (R~l<;arahi:1) a fosr co.lt1pkct illt1ll(ht. AW1' 

aJI!llS la lin Jlletru şi jtI;m~ttate. LoctIitorii CJri 
'~tat: Sil se rcfllQ.'icze 111 f(]st ~lbc?,ti dc handiti 

. "~;;! S\:hinoasă şi jefuiti· 
fn C\1rsuţ zi1 p i de 20 ,,'a a hă,tut () enorm:t 

"Gre de '1(lr: ,2s1h!)fa lI11'ei l1ărfi a il'dctlll\lj T\I
'il. PII)aia t()rcl1tjal~l a fost înroşita de o fllr
::\ 1Iri;[\'.~ şi de grindină care a cauzat mari 
idciuni. 

Or:1..').':1 Vaslui a fost de-8scmel1ea n~ip~ist\lit 
o rn:-rnnă însotWi d,,~. ~rindil1:t. 

* 
Primrm din 1nvorparticular stirea· că se-

· ejarul ,,,:;ollluncj Macea 'ci. Emil Cismaş, ·prin un 
· ;i11 ;;1 ministerului de interne a fo.,t repus În 

It. dl'.~,l n SU:-Iwpdz:re de ,) luni. 
· [)c...:;i~illllea l11in~S~cn"ll' Se bnează pc an
:b slihprefcchlrei jud. conform căreia, d. E. 

, ,ma~ ~ fost aflat ncvj·no\'at,. 
>l' 

~ Primăria oraş,ului roa}l;ă pc 'toti aceia 
, i au l}f~mit hilete UiC 10 Mai 'pe tribunetedin 

prim{lriei, sa ocupe locurile încă Înainte de 
10 şi ium. întrucât ClI ÎnCflPerea defilării ac

e l!\ la. trihună va fi up-riL 

* 
· ~ Eri ÎntB mele 11 ,~i '12 alVooatnluiJH,ll 10-
· tat.e., ·(Ir. "f1L'<:Îimriliam Kcrte.sz, i~s'·a făcut run 
· ri.a1.a elin faţa Primlîl"ieî. A fost tt1an;::rj)fll"t.at 

'o trălm-tă la :domiciliu, 'llTI'de il :deroo<at 'h 
•. ""'!\ minut{'~ ~{oall't,oa a :fost Cllu,2ia.tă ,d('~) yo('.ht~ 
ă elI' cori!. 

* 
- 'Dil'Mţil1TIaa. ,~J-cinO'rrrnale d(\ fete dii,n 
; it.at.e ·adlma 11<0 a.N:\a~~tă cru1c oolo 'Tll'ai ,ii,i mnl. 

,iri ()onrlllu,ui 1wi1mpretor SpalCOv,j.ci,d~mnll.111i 
wr ~r, ş.i idmIlui învătăt.or T,!\ux'Oa:nn. şi 

1'()J' PON!()a.)H'~ar ,din ChişinE'll ce :RH dI:l.t nk
l' aC<'4'1l'.cti (,'/Coale .cu ooazi<a 'I'erhării or~îmiZ'lltă 
,1K?.oa oomllnă o gDneroa~ă o,<'lpil1alitlaJtil ,ş:i un 

. l.'Onmlf& oare 'a a~ignl'atrollişitJil. 'dcrp:lină. a 
· ",ă r ii. 'A cel OaJŞ i n:l1lhllmir~ 1 o ,airll'fl"'~,lZU şi elil Il'i 
•. ' ,>:,tor I~lian Paguba dim SOOOId\H·. ,./' 

* 
· - Ziwrel0 din ('1ll(pit,ală pllb1i('.ă (\ ,(}cdat'aţic 
a TIHhvst.riiU hârtiei. 'Ccmfonm 1il!<,(':-.tCÎ ,Il,'l'l'lll'<ltii 

.. ~ninti'i o mare cl'ir,ă 'd'o hihtie, in lII1T1HI. :fialptn~ 
:" dl "t"curilo de hîtrtic 'de ziare an~eiîzu.t. În 

tfl mi'i'f'lIra, i.n!" pr(,>fln:Cţi~b di!Il ţară 1111 C l<:ufi
,1tă pentru a.('()IKJrir011 nm'oi,liH' ,zj.u;}'('lor. Tnatf.' 
· 'ele cer ca gllvClmul !'U ri,d icc oprel i~tC'a ,dC' ~m-
· \ ]wntru hi'utia de ziar. ' 

"SOUDARfTATeA" 

- kUtzi d. prof. Ni·colac Jor}l;aa reintrat 
În tar[l venilld din Praga. 

Admirat()ri~ din BllClWqşti ai ilustrll,luÎ sa~ 
\'<illt ii prcK:tte~~~ o 'prj'mjr0 g-ran.cJioasă. 

- Expozitia ,agrLcolă d'În Pl·ll.g~l a Ifost [1<>". 
dlÎlsă ('ri ,de către llIin isb!~ll;l ag"f'i~~1111tu l',e~. ,do 1I,,
'dza, ro pl-ezen~ unui numar ext.ra0!10hll'ar idB pa !'. 
ti{'iipllln~i, (prirl!tJ'Q oari 's',anrOJll.ll/re'1I1 )1"l'111·(lZ.~~1I
t.an ţ,i ofic,iali ai 'Statelor streÎ'll{\. 

• 
- Bătrânul profesor AI. PhilippIuiC dela 

Universitatea dfn Iasi va do:! î'TI >curând IPu.blicitătii 

..Marele Dictionar al ,Limbii Române", Pentru 
til~lrirea rucestej 1l10num0n.tale !<meire, "Banca 
Llsilor" a 'VGtat 50.000 lei Si ,.B-anca Dacia" lot 

aWta· .. 
In 1 Mai s'a sădit În 'Piata Libcrt[\tii din 

Timişoara mai t11ulti stejari cari să adu'cil aminte 
d~ 'm,1ri[c zile ale răzhoiu!lli peiltru 1Inire'l nea
Inului şi a Îl1coron{lrii celui dintâi Rege al tuturor 
l~olt1âll ilor. 

.•. ~L' anunt;'l d'n nhierr,cc{\ r,e ';\rl11u! Mll
rcşull1i 'în :1:lT'·picreaCOllllll1ci. a fost af!ai [)u,ll1i
]li.c~:'tcadavrl!: unl!i m'.:illl(»,olt. Se b:'llll1ÎCşte că 
\'kt[ma ar fi dj11 l"SI!'<ill, COlllună pe Murl'~ În 
judetul Tilltiş. Ca<.k\']·lll a trecut în P'lltrcfactie 
d 'tlll,');\ cOll-:i:1!ările hetite a staf în <t,pi) Ipeste 
zece zile. 

_. n. C. T~'m!!k~·cll, dcnuta·tlll CirCllrrllScrip
ti~i l\'adn<l a trimis dl11i preL::t al jmlctulu:, d!ui 
in~pcctl)r ~·I:!lcral ad'l1!nhtrati\" 1, OeorgcsclI, 
~lIml de 3000 lei Cl1 drstinatia să 'f:e dLtribl1it:1 
în p:îrti egale în fa\,parca fondlllui el(;;!)ote1ilr 
biscj'il'ilr~r 'din cctllllncle Milli'3, nhiorec şi (:or
bc::;tj 

• 
... Ca r~·~tor al Ul1i\'er<:it~t;i din Cluj pentru 

iI!!i!l şco]:1r viitor, a f(,s.t ';-tlc'S Cit llllanjrnj'ate d . 
[)I'nT. N. B~t!"·"Cl!. 

* 
- DccoraHada:tă ,.Sol.datlllluj No..:u.f1o..,<;cuf' 

Român" de căfre Statele UnitG poartă numele de 
.. Tlle COl1l.,:ress!oll'll Medul of HOllor" (M(:Jalia 
li:: onoare acoll.g'rc~ullii Statelor-Unite din All1C
riC;j), Acc'st~ e c'] mai Înalt ordin. 

In rCl.;istrc!c din 1923. din 12.000 ofiteri activi 
din armata Statclor-Unik numai 17 posedă :lCea~ 
~(:l meualie. ' 

* 
- Mini~:r111 Ita]:I':Î. cI. Aloisî Pompeo, a re

mis h~ritonului .Jean Athanasiu, decoratk) Crltcei 
Italiei în gradul ele cavaler, dccernată ,personal 
de d, MI''Ssolini. prim-millistru la R0ma, 

~ 

- Alalt~lÎeri, apele Murăşului a arullcat 1a 
t:trm În 'hotaru,l ,CCIJnllncj Paul's cau,avrul elevului 
Cic Traian din comUlla Clo"dddia care ÎI! ziua de 
15 Mai luând o scaldă 'în Murăs, s'a Înecat dis
pănlnd în vHlurile rupei. 

* 
- S'a pierdut 'hilchl! de liberă Petrecere, 

eliberat de dltre Serviciul Sjg'llrantci din Arad 
pela sfârsitul IUllci kllluaric 192.3. 'No. 7R2 j)e 
seama indh'idei Matilda ~chmidt cetătean:i ger
manii, lccuitoare În Arad 'str. Alcxandri No, 1. 
E~te f\l.g-ut g:îsjtmu\' să binevoiască a pred.1 a
::~$t bj',;t de liheră 'petre.cere ori Seryj.ciului 51-
~urallti,;i din Ar:ld. ori la adresa: Arad, str. 
Aiexandri N0. !. 'Ciăsitorul îŞi va primi rCl11l1llC
ratiunea mcr.itlll"~s.ă. 

* 
x MOBILI: ANTICI:. Masă de scris., foioliu 

nl1re de jPier1'e~ 'lIU {]uJaij) 'Pentru bibliotecă şi o 
oglindă mare 'se vind pentru 15,000 Lei· - Adre
sa la Administraţia ziarului. .. 

-- () n01lă secţie fTidrotf'.rapf'.ufică, La Mile 
<11,t.('zi'C'nc Si\n1'ay s'a l'nfi,inţ.'lt o nOl1ă R(>Cti{' hi,rllr.)
tel'ap011ti('~. ~a:r{l !>e '"Il .(h fo1oRjijltci 't1J.wrelni PI1-
blic la 12 ;\f ai a. oC. t' 

Cura c]e llăi aoecÎ'd{)"Cu-rb'maJti,cc, de Fn1f.a'!. Şo! 
sl1.1"8. 

nai'~l o rle"'chisă pentru rkmlni dilmirH).;at~l ' la 
G şi jl1mMaJe 'până la 1)[1<1 1, i,n lKJll'trn dWIll{Q1ela 
orele 2-fl, 

- C'iOlI'api i do l~l'lmmf.' 111011:,lia 1 "os ET.\" Îll 
toate culorilo ş('~el\!rătă la fimna l{el1 ş.Î Kn~11':'1.. 

la! 

._~ fj'/;'IIII .\"'!/II.'j '~';i"lIriill .:;i-tI /JIullll 
(!f()l'l'O/U.J tI(· ,fUI/II" ÎII Sir. T{'/L\TLF! 
. /(1;;117 1.//1"(/ rdoi III'. '.;' I Si rada dillointr'tI 
( • (1:;;0 /'TII e i /'flllI pieri I () r.) 

Jlllt$p ,,.. ~ $ v • • $ U $ 

Asasinarea lui Oehelean Moise 
din Chier. 

AnuJ trecut. În la AUg'llSt a to:'t aflat mort 
În cc~nUl1a Chier .soUdatl1~ Moise Dchelcan, Cl!' 

\'ei1i:-:e fi';' 'coll~edill aOJsă. Ccrcctările n\JCute de 
parchet şi instroctie au constatat că Dehe1ean a 
fl)st asa~i,lIat de fratii Crişan, cu ocazioa· Încă[e

rCq'i1or ce a LI a\'llt loc î 11 celc două crâşme ale 
comun,ei. 

Ieri s'a dC'skitut c.auza :lCl\:lS1a la trihullalll! 
:\raJ, a:-.::ultâlluU-~·'C nllrncro~j martori. 

])etsbaicrca a fost <lmânal{l pentru ziua de 
21 Iunie pentrtl cJ.:.lsifi,carca unei Iloni circun1-
~;t'!lltl'': ivite în cursul dcsb:ltcrl'Î de jeri. 

Cei doi fr:lti Criş"l1 ali re':::ll!lOScllt adecă 

C~l l-au ]c\'it pc lh:.lJc!ean. dar c h{llHriala că 

ll10arîea i'Jr ii cauza f - O lin al trcik'a, 'chemat 
c.! . ..:" alt"':l!l11 la deslnter.:a de azi C;1 martor. Mar

tr;rt~l C're :11' fi putut da lamuririle nC~l'S::lre nu 
s'a pr(:;~\.!J1tat şi a~tfd s'a dc..:is :ldllc':T'~a ::l.,;e,tlli~l 

pe:;t!,!! zilla (1,'J 21 Iunie, 

Sărbătoarea Aradului·Nou. 
Tn 1al';!i l'!1r(l1"D {It' "ărbătoa'1'8 aa,nt. '!ele DlF 

l!lilH'(·;'i ';'Ii Luni aali'\'C'r'~;l1'{'!1 ;(h~ ~on;rni 'rk[.a Î111t,~

!tll'i""'!,,, ;\]';ldllllli nOll, ('O,lllllIlă IOC'1l1tă in .ltlaj,)

!·i/ate-a ei ·tI" !l,,·:,."l·llllt11ţi ai l~,l()ni~tilor germ,alll 

ad1:!;i îl! a'ccst-c rcgi'llJi de Jnf>sburgltl Iosif al 
1/-1':':1. . 

.\nil'Pl' . ..:al'laa f •. ~t {~t{'!'llizată în pn,(·p""lll n'l'

h:tl;d ::'tldilllt'i f0~lin" ';l l'npn'z(\lIhrn\ei {,:\)'Iln1nul·:, 
t:'!l\ll:l J '1l11l1liC6i (lilllinraţ;1, 

Popd.a,t ia a tir ilIuio;;J {'U (>('azia ,aoostei alll \'l';'

~nl'i klp.gTanw .rma,Q'i'il'l('\1. SalC' H(>~dlli "iHegi· 
!lei ~i g'il'\'C'rnnlni t;ll'ii. 

In legalllr[t Cl! aCCCI'tJ. ;:tlli\"crsarc s'a organizat 
o ex'p'lzitip a.g'l'ji·oIă. :'Iliillistrlll ,agl'ic,nku'l"ei ~l tt';
mi" lin (hkg'at >lpc('iial \\11 o<eazÎa(lc-.::'.dl'iderei ro
C'(~",te i eXj1{I.zi t ii ş ia el ii l'll itI O 111 ii lei pont l'll 
:pl'Om:iel"o;~ C'Xp0hanţilor. 

) )('la Tillniş.t:>Ja!'a illll vonit 'llmltTu a tasi~t,a la 
sUT11ii,t(!(1wa ·Aradu,l11i·noll, ·el. rmin'ill"tl"ll Au!'(>l 
('O,ortll<1, îll~ot,it (Il, prefed'1l1 l\: .. "tea: şi l)1"'CŞc-.dintpl() 

('nllH'1"pi cOlll('!"(·iarle:;'i illldllll'trir.ll(l Opl'>(xm, 

Teatrul de vară. 
- Repertoriul săptămânil. -

][('reuri: "Pll$erea rle aur". 
.Tai: .• Ba.('{:a,l'<l.t" ('U WlllcnTSlIl d1l.(,.n Pooz' T.Jilli. 
l~in(,l'i: .,Dam'a eu <'llImelii" cu eoncllrsul dnei 

1'001' T-ili. 
SrÎm hăf/i: "C(~{flt,ă ric mică", oonwd ie. pt'Elm i

eră ;en l'(1I1Cl:'I's,tll <lnci Poor Lili. 
nI/III il1('(ă: .mat.ilwll "P(.rtofoJill1 roşu': seaTa 

.. C'ot'etllri€' mip.i'i". 
T.lllli: "Elf'f:l:illul" ('cnlH:'Clje bufti: <'ti ('JîYWllr

"1I1dn,'i Pilor T,ilj. 

AI (rji\'lll'i dlbpii lI111~ă 'i'e \'a r<:,plX'z.c11tll, 'I'n pn\
tl1'l" rpr! l'Ii'{', l~apti nmta '('oat1(Xlie .• Dihma ,o j.voJ"tll
!·ilm· ... {YII'C ,"]1 oC1azia jlI'f:mi!\n('i {lin ~ăptilmâJl:l 
·t.r~~Pl1tii a oh(.innrt un ma7J'(' P,llo0('«'i'. R(":ua 1)',('1 "il. 

il1"·a .. l'a~~r(\a de .<I'Ui!'" in l'oh1l tittrlrercu k1rTva i\f. 
lli,]1\1atl,. In ,C"C'k J,'l,j te 1"0111 \' i pri n'l'iTlo8Jl,(l Bi)Rlw lh
lc<!,'h, Hnla Ti'1Il'pa şi Ştf'fnn Rfin\'!io;,z. 

Joi ".nara ;:f.' \~a iTH'("J'E' "'(Il'i~l' l'oprcz611t.at,iihll' 
la 0:11'1 Îşi ,1<1 ,d~l C'01H'11!':'1l1 <lua Pom' l.ili. ",ii,rhii
tnrita şi ră"fi1ţuta lll't·i"ti"t J-{0h tea'trll1 illlarrhi:~r din 
CI ni. Pn;t 1'u:<1' Î·~i nl. ,da ("{l11{·1Ir.-<1l1 -(leţ ilH\ nod rn
llll tit111':1r 'int,ra alt('l", ~i la p'J'f'nnicl'<:,I'(' r':i(t~el'jl' 
fran4'ez0: .)Cn.fotil,l'ia mi~'ă" şi "El01~antn1" {Y'lIlf'

.rl ii r j i 11" d(! ['01 ma i (li .. t I';[('t,j,,, umor, 

R (',1'1rt"" res !JO{l.wdl1": l.AU RESTIU [,UCA. 
Cenzurat: NICHIN. 
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Cinematografe. 
Apollo. No. 6428 -1923. Servo T. 

Publicatiune. , 
Se aduce la cunoştinţă generală că in 

ziua 8 Iunie 1923 ia ora 12 se va tine H,ţitu
ţie la Directiunea Regionale ~. f. R. Arad, 
pentru ap <'ovtZQ)'la1't'.a ' ... mnelor de foc. 

In cantitate de: 300,000 ms• 

N·onr·.· 
t, 
./ 

Industria T axlnă Arădana '4 un 

•• .. Societate IInonimă S. 1 • :: ~ jurr 

------~--------------~------ 3 I 

• 

filatură de bumbsc 
Tcsetorie de bumbac 
Ilbituri!:: Vopsitorie • 

adresa lelegraUca: TEXTllIlRID. 
Telefon 758. :: Telefon 758. 

nar 

LE 

BA RO 1\lTT, FRE:\ le g'{'11el'al ulpalllehl ri
k.1' (ha,mă iP,tm-idi, în fil:mi n ;) a-M e în 21. ~2 
-:i 2:1 ~Ll1i în Ap"llo. lntinrpul I'uzb:,inlllli (le 7 
Imi ,chn YC!acul ·a1 XVIII unnl dintre '('ei mai ro
nluntjej eroi era Bmr()!nll1 FrE'nk, rare oJată ~i 
mel'e ."brici Tere.zia, ('.il Vfi 'plec',a eu 3000 {)a;menÎ 
(':(,ntl'a lui FTid:ri{~ ('>(,1 lvlmX', 'pe {~al'i ii va l'ub
ţi nea el în,snş, Plelle.ă lariî.zboÎ ,da T'rr .~i a nknt 
mllH.e şi maa'i i~prăyi, şi al' mai fi fiiJcnJt. dacă 
I:'i în gOHrtea lili 1111 ~·'a.r fi 31lH\,'!B,'Ut (lra~(»i\t(',l 
femeil{)l' şi iintrjca bărhaţilor TÎvali. Ael'ste îi 
,M.!'i-ci'i nm'OC1l1 şi 'viirof'ul'şi eel hinedizut la enrtea 
împă.l'iît('B.Ci (> d(>('lhr,a't;d,e trild:ltol' fliră f'll fie, i· 
nO\'« t ~i ~. Si'llllCiJ.e ca <Stlscmpe de lfll'ţYilH'·. 

Pentru orice illforrnatiuni a-se adresa în 
toate zilele de lucru i[,tre orele 12-13 la Dir. 
Re~ionale ~. F. R. Arad (Serviciul de trac~ t%1It!~ ... I11['-"[SS\'!'~ .... (P.!!\I!HltJ4!16J1 •• IIII'JiIII .. ~~A!_~~~_1J 
tiuue parter camera 7.) unde se pot lua des-

Urania. 
lusirile necesare. I V v V II V t d • 

Arad, la 14 Mai 1923. l ararla din il il . e 10 
Director Regional: I liVlfază var penttn :eVânzare şi CEI DOI BARBAŢT AI DOA1IXEI RUTII 

('0Ill00 ie în 4 31Cteî~l 21, 22 şi 23 J\[ai in 1.1 1':111 ia 
~Savll11tul ,di~tra,q î~i TIe.~lig:~ ".oţ.ia. 3ecu"t·a lJPntl'U 
a-l df'şte:pt.a îl faec jalnz 'Pl'imind ("tll't-enh,rt>f\ uuni 
t,imal', hăl"hat111 Y3zÎlml di 1lH'1'111 e ;>.(·.rios, fa("E< i'i 
el 'curt<: unei femei ClI acelaş scop, şi îi reuşeşte, 
(·ân.d ,;oţia ~ fa('.(' ('il fuge C'u .pm-!('zan1l'l. hitrha
tl11 huln~ln-$.f' d'llpă €'lI, ('iilătol'(\-'<C >Î:mpl'cllTlă. lă
.,â:n.l 1)(' ('\1 rti'z~m ('Il hagaj III în ga rii. O (,flllH"l i,' 
sph>Jl.ni(l~ ;Julll;;;antiî rle earC I1U 'prea ;l"C"lH prild 
"il veJP1n, . 

44·~ 

Bursa. 
ZORICti 22 Mai. - Dec<;chidcrc;l. --- Berlin 

114. Ne\\:'- York fi54, Londra 2566, Paris 3692.110. 
Milano 26Q7i';O, PraR"J 1655, BtH.lapcsta 1050, Bel-

•• •• 

Octat,ian Pop. 

Anfreprenorul •• •• 

stefan Vlatt 
Irad, Strada (. Ghiba Birfa No. 40. (nou) 
Execută totfelul de constructii în zidărie 
şi lemn ca: edilicii J publiee, căşi, po

duri eet., etc. 
.~rad 579, VarsoYb 11.'i. Viena .7ti2:=;. . ~_. .~~;~ 

BUCUI~f:::;TJ 22 Mai. - In'.:hidcrea. - P~t- i . .._ 
ri~ '1220, Bcr..1in,?9, L~!ldr~ 84fi, New-York lX~, .~,",:;(:~~~~~~4;~~i.;,~t"'.4~4i:1o:~f.~'~' 
N\.dallo Ş90, f.lvctlCl. 34/:'). V1 Cll:l. 294fl. Praga ~4"', ~ ~ ~~ ~iţ.~~ ~~;ţ.\,~ t~~~ ~~Ji\ 
Dttda.pcsta 4, - \:~ll1tt;: Nalpoleon 7·tU-I.~U, ' 
nl;ll"·:i 60···6~. lcva 15()---160. lirr otomane 14() 
P,Îll,\ la 150. Tllllti 'eng~<2zj 880-9flO, franCi fran
cezi '12:;0-1275, îran-:i ck\',i<:lli .15 - ,);:)1.5. rr:, 
9- 920, drachme 3-·-3.20, 'dinari 20---210, do1:!rt 
17S·--1f:O, rn~tI'ci pulonezc 43···50. cor. al1~triacc 
_'93[)··- 30. cor, ungare 4-410. socol 560-570, 

Asilul de ~opii al St~lui Arad, 
No. 1004-1923. 

Publicatiune. , 

Arad, Strada Gheorghe Lazar Nr. 11. 
Execută toHeiul de lucrări în beton, beton 

armat, peatră şI pavaje. 

Pentru aprovizionarea Azilului de copil I ~~~ ~ 
al Stat din Arad cu lemne de foc pe anul I 
1923. se pUblică concurs, pentru furnlzarea la . . 1 

lumlzate în curtea Inslituttilui. Ofe,teleîo,hise 10.111 ARIAH 30 vagoane lemne de foc uscat calitatea I-aI' " . 

sunt a·se inainta DirectiuneiAzilului de Copii 
până la :10 .Lunie a. c. 

€aietul de serviciu pecum şi conditiuniJe 
se pot vedea zilnic în biroul AzBului. 

ATad, la 19 Maiu 1923. 

Dr. Kardo8, m. p. 
medic-şef direct. 

r. Fau~J m. p. , 
administrator. 

€.asa Gercuall pentru Asigurarile Soc. Arad. 

~ antreprenor, Execută .. 
totfelul de clădiri noi, 
transformări şi repa
raturi. :: Pregăte şte 
planuri şi devize 

Ira: St;. E. G~;~u~t Blrt~~07nOD) I 
=r Ci K'AW Ne 

Nr. 385-1923. ! ---------------

Publlcaţiune. 

In conformitate cu ordinul Directiunei 
Regionale Timişoara Nr. 1082-1923, se aduce 
la cunoştinţă D-Ior rarmacjşti~ eati doresc să 
ocupe postul de Şef-farmacist al Dispenzftto
mlui de farmacie dela €-8Sll. Cercuală din 
Arad, Bulev. 6arol 1. Nr. 16. devenit vacant 
dela 1 August a. o. prin demisia actualului 
şef-farmacist, că se poate prezenta la Şeful 
€.asei 6:tercuale în orice zi de lucru între 
orele 8 dim. şi 2 d. m. spre a putea să vadă 
conditiunîle ŞI drepturile de plată lunară. 

Arad, la 19 Maiu 1923. 

••••••••••••••• Bb~g •• ~ •• ~.fi •••• ~" ••• 
~ H • • 
: Industria de Ulei din Arad 5 
• • : S. P. II. : 
• • : Irad, Util. Regele Ferdlnand 1. IIr. 22. : 
: Fabl'icate ~t Articole noastre: U1~l· : 
• uri vegeble, uleluri minerale, tllrte • 
: de uleiu, llctrol, lustru (firnls), : 
• tovote, unsoare de trăSllră, benzln • 
• • : SpeCialitatea noastră: ULEm PENTRU : 
• • ::: PODELE. - Hill pentru geamuri. ::: 
• • • Teltlram •••• Telefon 135 • • • 

clădit, numai in cantităti mari, Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

WILHELM B. KLEI 
exploator de pădure, Arad. .. 

II. Talefon 

:CIn 
........ ~~ .... 4~~~Ni~,1Î 

i S. AI Forastiera din lomas, 'l:;n 

i Irad, Bul. Regele Ierdinand Ho. (22) 4, ~!~f 
('{'Ia mai mnre intl'tl~rlndcre for<>s' ( 
thri\ din lton'i'wln, n1î,t lemne I'sonte ,",>; 
tl.d~ cfll ~t osente moi. }'erestrale,' ": . 

tţ!! ('Il nbu ri. 1Il HaIn)!i-FcrestrăI1, !'iata·' 1.11 f msre-J:'el'estl'au şi llOlllOl'O(l-(;ollalm.· rr;i , 

S ~xPloalări de pAd~ri i~ t.oale regiunii!. 'I:~S: 
: .. Transllvan.el. .. nllLl 
.... M>4Nt.~~ .... ~.~.,,~~ l:li, 

~'. t-

rei 

V'ul 

A R A O A N A" ;;'i 
" i;l!] 

soc. comercIală şi Industrială pe actiuni 
Arad, Bul, ReOt Ferdinand 1. NOI 2f.~l:l: 

No. Te/efon 304. No. Telefon 304. 

Cap. sosiatar deplin vărsat l 7. 500,OOO"'i -' 
:;H 

·.:mj 
, 1Iiu 

Ili 1 

Se ocupă CU· tot felul de afacer '1" 

comerciale şi bancare. - Are în;, 
permanenţă în depozitele propr4~~ 
coloniale, textile, spirt şi spirtuoas~;:~\ 

~~~ 1 .. '.' ~ .li; 

~. .1;11 

,ee; 
. Jtî: 
, .liai 

'l'a 

Prlmeşle depuneri spre Iru '~ll' 
lifieare. 1:: Icordă Impru01 :er 

luri pe mărlu'rl in gaj. 'ne: 

! m •• I1!!! ••••••••••••••••••••••••••••••• , 4=~ EMi4:1 'e , • • I ...... a. .... ~~~~~w .. ~ .. ~ { ----. _____________________________________________ -1'n'l Direct1uHea. 

,p;, 
• lis TiPol;raU .... CONCORDIA'1 AM. 
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