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ONAMENTUL: 

:un an 300 Lei 

fum. an 160 Lei 

3 luni 85 Lei 

ar . . 30 Le 

LEFON No. 750. 

,C/I ::";lIa de nz:t ziol'Hl .,So/i(!.al'i}fllea" 
!jJ ofir ::;llfiIIHill/I'/O/ lourle -JII!(ifil{Jile 

'f /1 ti li i {II' III) d (' i Iri el (' du ali t J i It .1 /'lui --

. f' f )f. ti II ,U Î (llHI/' iti Il. ' 

:'it I ii/ni/, dt' /'I'ojl,(l. I a IWl'eltl l' 11u/il i('I', 

i/I i'rI r;(' .'~/lIiH;('1I /'I"I/ilui 'om illJ"fllCIIf, 
."ofidrll:itlllea" /'(/ ('u/ltillUa ;;:1'1 tPPlll'el _ .. 

:1I.~tit. j'fllidÎItI'Ş/(,. [IYl'Ili>rI fâlli!Îiezl', 1([1'11 
i ; /1 i /1 re. I' a li fi (( Z (' W ti e in! (i l' iii (/ ţ i Î: .'; e 
1) o(:uJia. IIwi ('il ,~('alll(l, tie /lei' oile (/('('
: il i ţi 1111 t, il al'I' (f li, n HI i p)' e,';;, fI.-: "f' t () (/ te. 

: !J!lzdil di' f/J'ItIW!/olldtl naţi(lnali/' 'şi ('111-
: 'i1ol/L 
: )'eunia H/Il'i astfel dl' gaz/'fe (' odlÎlu' 
::ill/iliî (lI' Jwlllil'lI! I'OIi/(Î/l('sc dill t/!'e~t(' 
t I 
• in li ( 11 )' i. 
: III tIN,"! (w ul (',ri;:;tell tei, ziarul "Suli. 
: '/iril oi ('o" ro (71')(11'1'0, R]II';jill it pl" e()1! t ri
: . tiile I'IÎ/lf'şfi. (H/I(IJ'(>. ale lI/a.Î()/,itatii in· 
- '·i/",t ti ali/o)' /,(11)('1111, din .Irod. 
: I/H'I'/Julul (ll'f'xfu /'1'/(/))/),,,, !rdJllc ~11 fiI' 
: '11"(1 IIl'1l1l1t ,fI' "<.:I)/'i)iIl111 IIl!tfl'/'iaf .şi iii (J/,U! 

: -Il CJ))'('('H !)C I it - Il I Î li h'('flH! il i rmhl i (' dur 
I . rl I ~ • v • I !!I!' (' ii ni' (1 ro 111/1 n ('(1,<>,('(1-

• Fa l' (' HI eli' (' i (l J! el. În )'IÎ 1/ d II 1 Î Il f tÎ i. 1 (/ 
Fi(bli('nln()~tl'tl din A rad şi judeţ IHI ,-lJ!l'i
·r'1/i'1l.<.:t'(/ dill tuah' /)/lt(')';/I' lodiuJ/('a (/{'el1-

;Ia tnlJ)ju(f .. ~("i ÎII(,(']Jldil i/(' 1,(jtil'O IIIIIJI(/,~1 
i,,!eleclll ali (ll'(I(/on/. 
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ARAD, Joi 3 Mai 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 

.. :0-

De vorbă cu d. Octavian Popp 
Director Reg. C. F. R. 

In 1p!.!:ăt.\1I'ă ~'u lrltill1le1e cnm:i.men,tc \petl'e~ntc 
in l'ândn;l'ile t~l1'lm~i(>narilol' pl~h1!iILli., !1!11l pr('~tllt 'lH'

\'c~al' a ('crc eiltc\',a Jlllnmriri (Hui Oct, 'POIpp, di
r{'\otol'ul H{'~i(mHI{'i C'FIt. local{', sub :dil·~tia că
l'ntÎ(a. >se \gii;."Rl'(~ alJ1l'Ollipe 10,000 rJ;lluet,ional'.j - l,a 
uare ,{l'"a a bi'uc\'oit i'ă 'I'·ă;:;pund.ă 1111~Il\ăt(}ardc: 

"Fun'(·ţion.al'ii Reg-:iona1ci N)('ale nu! .uil u\rk
rat,ht g\''f'vii. «'ii.'i "lDnt, Iprea bine l)ăt.t-l1H,>;-i ,de 
,sC'uîilllen,tnl hn11'E'-i 01',(1 in o, ilar eu "lJICr,sonail" ,
ea ,drept. lH'111ţ,muil'{l' - ,film 1ullt 'U'l'mătoall'elc ho
tVl':îri: 

1, YOill l'{·ol'g.aniza. ime.diat icon,::,nnnu] ,ll;I)J'(}\'i
ZiOllal'll şi "Oi.l~ a.pela pen\tl'u 'I.'.OlNhlll'Cl'ea lui -
la 'elementele cele mla,j ,dc;;intel'(\sat. şi ,ru 111ll ;.pi
T!t .de,' ",aerifi,ein, hilne .d{:\Syolt~t :Ca,Jililale lpl'jn- tI 
<'Ipale al(' a'(~tlllrJ ('vn"nm, \'0111 lI1fttUlta pe lan
<rit ntehcl'ui ·de <'i~mărie existent şi 1111 atelier de 
,~roit.())'ie-llnd(llî'n amhele - întl'eg>ul ('OI'P ,fnnr
t,ioJ1:ll'e~ I('eferi;.:t lţii \'Il pllt.ea l'llCra 'illdilţăJlll i 11-
t(' "i :î'mhI'ă('lî~ni'ntc 'IlO un 'PIX't mnlt. "ca7;nt !(',(;ilai 
(le 'pe pi,aţn, a\'â.n<fl în 1'1n:>. avant,a.iul :p1iitii în 
'l'·at0, ('ari l'nte \'01' fi j'n(~nsi'ah' ,de d,i rc('\i,a (',m
~n'm~lll!;i prin I'QilH:l'i ,eli!]l listele ,de ~)lată nlp 
!'('r,ona hlU lllj. 

2. 'Pentrn flln~,tionndi dP]w linio - ;](ll'l':1 
('ei n.fl:lt<H'i 'în f'tatiiJ.e interme!cl!i,ure - ,-()in :Înfi
iuta \"I!!:n8'nf'"pl'ih'iilji, pcrnre 1(· voiu Il!.nl';':! 1.:1 
tn:nl1:l'i1'e de lllal·fil lllid inţ(·ală 1:n ,a căror 't.imp 
(]PO't'lti<J'nal'p În p:;'h'i, per;;:onal1l!l ,,'nI' plltca apl")' 

\'iziol1a, St' \'01' infiintf!. ll~~tH'nen 'C'entl'C (10('011-
;:lllll în .st,atiil-e mari de r~Nlllificaţ.ie. precum ,;:.i 
în <,plC' 0\1 1111 'T'erfOOOl,almmH:-Iros. I 

H, Cu. Îlwhe01'e, \"Il 'pot ;:'P,111(", ('ă 1)e ZllM ,lle 
1 ~[ali a. e. a ah;:ol\'jt ('nrsnri1c o;.eo:d{'li ac mi'1" 
{'nre loea~p 'nn nu,miir ofl'J :n,pl'ompc ilO ,clC'\'i, ('m',i 
,rinwţi im(,di,at pe linii yor 'Putea l1l~l11'a ,110;.t\11 
c]r ,'imtÎtm '.'lol'yiCli'lll eli: miş<'HreOC\'Cll'i1t. -alil.t Il\) 
~nipr'i1jnl'illX1nt (lin ;(Oa.U7Al l.irp:,:oi de -e1emell,tfl româ· 
lH,,,ti, A clona "el',ie de şl'oa1ă va -/ii >chemată 1n 
1 'I'l11i" ,şi .;.c ~periî ei! in nr.tna l'i.(]j.eăl'eiînik'n1-
uiza(,i-e,j (k tl'ai .a<'Ol'{lată 01r\'i'\.o1' ,;,-('.oak,idf.' Iltiş· 
euo, V('Ul 'Ţ)ll'tell a'yea un număr (le clC\'i 'mult 
nl':1i 1n11'E', (!('h il ibrÎ1.11(1 af'tfcl î:n{'et.ul ('.\1 în{'('I:l1J 
l1111,n~~a 'diferitelor f;Cl'vi('ii, Ca aceste 'fIC1''''POI't'1\"e 

11l"l'l,del'oC\'1 mea pel'Ron'ală {'Rto >că a<)nl'imi.,,-t.ra,ţ.ia. 
(' I"H. ~n('rge qll'f:' nO)',Jna1izare ('In p.ac;;i foarte 
l'epe7i, 

Cu u\e(",tc l'C"laţiul1lli date wm 'mnltt.mit 
l1b,i dir{l("t(H' şi hX'llîai i'n monw~nltul iE'l.",il''{.'i mi .. am 
;.<] 11" ar:.i n te, ('il ('x j;:t ă ~ n Cll1\~ ~l'C ~x/..ml,t:ic 1 i Il ia 
fc:'·[, ră Chi~i nCll'·-·Şalo-nt.u, şi def.<Pl'e -ea re 1111 :>e 
ţti!l nim'iC' Pl'('{\j". ~fâi'lle tn;;ă ;;.per, $ă Ipotasra 
:;li 'Jwe0izul'i1e atilt, de ~Il!nlt ~roptatede n.lal'ele 
1'Il.nli(', >şi ~.1!t \'nÎ'\l griihi 5<ă le d.ll:U reIo]' _l11t(']':
i'9.ţ,i. Al. '/II ('.gu 1'(1,. 
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Nrul 28 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului ta 

Inserliunile se primesc 

la administraţie şi la 

Agenţiile de pubiicitate 

Dela f alatul Cultural. 
Şez~toarea Sec. Scriitorilor ROnldili 

Siimb,lUt (5 MaO d. m. la orele 4 şi jum. va 
SOSi în localitate lin grup de scriitOri români În 
frunte cu d. Corneliu Mnldovan preşedintcl.e Soc. 
Scriitorilor Români, cu sediUll În Bucureşti, 

Oficialitatea şi publiCUl arăd'an le preg,Heş!e 
o grandioasă primire, 

DlIminecă (6 Mai) la orc"e 11 a, m. va anca loc 
În Palatul Cultura:) o şezătoare literară la care 
VOI' citi din operele lor dnii: C. Moldovan. I. Mi. 
lllLlcsClI, L. Rebreanu, V. Efti.miu, AI. T. Stama
tiad, I. Ba'sarabescll, I. Agârbicc·anu, Alfn:d Mo
şoiu, M. R~ldl1lescu,· Al. Cazaban, etc. Duminccă 
sc,ara Va avea loc un banchet În localul Clubului 
L10yd (Rest. Centrat) la care publicul românesc ·e 
Îlivitat pc această calc, 

Doritorii de a lua parte ,la acest banchet Sllilt 

ruga ti Srt se an\ll1 te pflnă Vineri la orele 12 la Di
I'Cctiullca Palatului Cultural. 

So Va servi a la carte. 
1. ,O,. M' a att... ;11" • " u= ..... 

Deschiderea Parlamentului. 
In 1 Mai s',a redeschis parlamentul. S'au de· 

PUS pe biroul Call1crii mai multe prOcCte de le.l!;i. 
51>,:: VL"'tŞC CiI actuala seziunc pal'la111C'nbră 

\-a fi de foart,e scurtă durată. ' 
attfl .... Ia .... Si"" • t" u 

Cronica externă. 
PRAGA, - In url11a conflictlllui dela granita 

Un)2;arici şi Cchoslo\'aciLi, autoritatilc cchos\o\'acc 
au Închis dciinitiv granita de C{ltrc Ung.aria. 

Vecinii noştri tw~SWmp~lrati cautâ, ca Prin 
conflide cu t,irilc Mieei Atltantcşi prin incursi
l1ni Pe teritornl acestora, să sustină În strii"le/Xltii 
lui Arp{ld SiPiritul rftzhoinic şi s~i ~e atragă atcntiftJ 
d,ela il11P~i!·tirea ,I-atifundjilor ncmcşcşti, 

La agitatia pOIHtlatici ce,hoslovace, care pre
tinde l"Oprcsa1ii \)Cntru soldatii cehi omoriti la 
uaniti'l de iandarmii lui Ii cj j.:ts, ungurii desmint 
totul, afirm~lnd d sunt "madlinatii politice ale 
cdlilor", Ca şi În cazu} cu Bclmont! 

'" 
VIF.NA, - O ştir~ din Berlin anuntă, d. Ger

mania .a redactat un memoriu către franta, fă
dnd Propuneri concrete pel1tru ap.lanarea C011-

flictu\tj din Ruhr şi oferind garantii solide de 
dCsp~lgubiri. 

• 
PARIS, - Genej""ln\ fooh a călătorit la Var

sovia, având mandat din partea frantei, ~ă con
lucre 'Pentru intrarea Polonie.i în Mica Antantă. 
In Cehoslovacia s'a 1)O[nit o mk,>care generală, 
!)cntrtt inhlrinea blocului Mica Antantă. Prin a
derarea Poloniei. 

Criza minis1erial~ in ]ugoslavia. 
Bt:Lm~An. - Regele Alexandru a Jugosla-' 

viei a primit În audientA pe Paşicj, caf\,ţ i-a co
I munÎ.Cat nereusita tratativelor cu partidcl,e de o

pozitie, p,0ntru f01'1marea noulUi l!:uvern. 
DWl)ă ţ;xpunerea făcută, regele .a încredintat 

I)C Davidovicl nentru formarea unui guvern de 
coalitie, care de asemenea nu a reuşit. 

MONC1iEN. - Intre- comuniştii şi SOCialiştii 
din Miinchcll s'au dat lupte de str,adă, la cari aU 
luat parte peste 400 de 'Oameni. 

* 
BUDAPESTA. --Ministrul Ung-ariei Bethlell 

SI Kallay au pl'c'Cat la Paris, 'Pentru ne~ocierea. 
unui inw[\unut în strrlinătate, Zi;trele engleze 
scriu, că dacă UnF:aria nu va primi un îm'Prunnlt 
de refacere va ajunge Ca Austria, .. 

Orasul E~er din Ungaria. a cerut guvernului 
mal.':hiar statuia lui Kossuth din Arad. carc; ur
llk:l/::\ cît dc CllrCIl1U s:l fie ))redată UT1g1rlrici. . ' . -- PFcjul w.nui exctt1plap 1 Leu. 50 bani. 

.. 



\ , 

• mer t •• 

"SOLIDARITA TeA" 

-------------------------------------
Joi, 3 Mai 192.1 

---~---~'--~-----------.i 

Cronica judetană. 
A /llo/'i făţile ai/III i il isi rrif i 1'1' ale j IIdrţ/tlu i 1108_ 

tril, III' (/(11/ WI preţios ('01/CII'/'S, COm,lI11 i,('(Î /ld zil!

nilui nostru informatiile d( il/fer!','? 9(,1/('m', ])l" 

cari 1(' dăm ('('fiforilo/' noştri hl .. Cronicfl 'jude
fului _1/'(/d". 

Pl'lIfrllrf'lf't'(II'('f( chestiullilor de illfer('.~ 1m. 
Mir. l'uqiim r!.N/S('/Î/eil('f/ O1'qall('le aâmilli,~tI'flHv~ 
şi Î/I d('o.~('bi ]J(' onii îll1'ă(âfori romul/ali, să 1/1' 

rOIil/JI/;rf' fără 'îi1frÎrzif'l'l' toaff' faptell' ma; im4 
lw/,frlf1{(' din lomlifă(ile I'npecfivl'. 

* 
Spita 111] ~jt1.d('ţ('aln "lin ]V(', III f{),,,,t t 1'(1I('U t {~1l 

1 A'pni] j(> II. ('. î'n TIl'()])]'Î('t[ltea ,statlll111Î. Cum li
dJidarea .. it-natiei f~llţă (It} }ll(l('t, (';1 io,:.t [H'l(pri-e
tlll', irwii llU la !I\'ut 10(', ia'!' .În '[HY\1Î'Il'ţa Hnt.id
'patieid(' 1 ,milion, :!('Ol''f{at ,(le jnkl'eţ pf'l!llrn 'S'll,$

tinNt:'iI "pÎtllhtlnÎ, t'i'tt ~i IW'Jlll'l1 :adlit,;l.l·(,ll (llin'l" 
''''CJol' {'onturi, nu ,,'1} l~I~lt niei o m:li"lIl'i'Î', "jt1lHl,\\i'(l 

îll,tll:llii il ~pita·l\lll1li ('"le {'fll ,,,-c ,pon!" d{' jll'0l',ara. 
\" .. n1 rlilJ'e<,toJ' al ':-'Ipitalllln'i ,(1. ,rI!'. 1. Oroza, 

î'';'l j>nt1{' f'Xl!e AAol'iiil'ilp in ,illtPI'('~1I1 'ak'('~I('i in
i'ti I li T. i H 1Jli j mpol'tJa Ilt~, 

•. f-:piraJul rliil1 In.f'11, ~ men1tine şi mali 
\ {lill ,(',)ţJizatii1o m~l'ate ale' lUII.'uÎtorilol' 

" ;J p]<I"<'. '" 

d~pal't(' 
la(,c~l'E'i 

:\1 i Il i.-1C\1'tll 11ll(jdi l'il01' 1)11 blh .. c a la ])l'"haf l'C
I('on ~t r llct ia pod 1I1u i 'de }I(' ŞIJS('(( uri naţi OI/filă '/Iei(, 
'')';('11/'1. În {'out.nl fonduhlli !druJllIurilor jUldet<me 
O ('omi"itllH' va E'l:';'<i în eel qlwi '~\'~ll't timp la faţ,a 
lo('ulul 'penlTll lUiar't'a .dspozirijlll], (le ("(m;;tl'nliL'C'. 

", 

] II kgătndi (In ilOI/((}'Pfo"/iIă (ulm illl:.~fIVlfi!'ă. 
'l1i-",e ("}lllUnil":l I:Jii~lHvli tia .legii, I(,OllfOI'lJl dî reia 
('f!'Wlllle]{' 'IlU Y'()l' Ifl1lai 'ilH·.îll.".;;'w diîri \'Ol1l1111alc P"t 

în tl't't"ut, ('Ii ~lll 1111l111l1it 1p)·Ol'cnt. ,d'll'plf .d:H'oa (li· 
~.(>(.t:\ eH.ll'e 5 t,a t. ' 

P(~ntl'lI a:C'{'IwrÎ'rell ,"pri'C'lor ",x;H1ll'/lal~, <,[j al'u, 
1l1111' i, ~1111 pJ(~i.a1,li ,c'o1ll1ll n,a li et:1-~. f'.C va 'ak>ord,a; run 
a nm" {'()t'e~l1 un.z:i tOl'. 

Cu cl,ata ,dtl 1 lanuarie 'H124 so va ân('{'!pCi l1fIl 

IH>U an bnget.al' pe toată tiau, 'sp.l'e floosebil"8 d~ 
-tri>{'ut, ('â'llICl 'anul bugda,l' î,'}i lua înooputul cu 
1 Aprilie. 

r n >caz iJl.ltereflilllt, ,ş!i ·n.p;r,;hix'1iIJ111,it. 'pl'Nll('lIpa 
01'ga 11<: le H\lJpel',i~)l1 re :ad'll1ÎlulHtrat.i ve 'di n luc. 

V'li 1)ăl'linti, ,dlin1 .. 1'(l I(~ari t.ată.l în vârstl'i, d~ 
33 ani, iur \llliama ,de 41 -ani 001' ]('.gitillll'a.l'ea Imei 
ff'te in nlr f\t a de 20 anu, sub motiv, !Că 'Mte f!ii,na 
Jo1' jl('giti~nă. 11ăseurră Îl;ainte ~t 20 ani, ])e tim
lH11 ('[lll1.(1 JlC'tlliahl1 părinte avoo et·MJC,!\) <loe 1:3 ii\'ll'Î, 
iar 'mu:ma 21 !lJIl;i. . 

Chei"tiunoa. pl'€O<.'n,pn llmlt oomn:l'rile i('.{lIllllŢle
tente, fiinrl mrba de dovedirea .patemităţi·j şi 
1 n 3('('1a.ş timlP în legătură cu Iegoea ~n,ală. 

-.tt., r n z~ ar locill 'ne ('AllI:11'111ÎIC,ă tp.ăJI'cniledl ni v,loe
!f animar el or,aşa1.ui nostru eu ;privire la regu7a-

te<l şi Înfl'umseţaren oraşu7ui Arad. \ 
. ~e f·",t.e i('U atât mai !{lnrcl'()uili'i >(le;1amH~iI'M 

ee ne-o oollzea'ză ,in ~a('ea8tă ehe::<tinn:e 1JHI~1'ţi,lc 

I 
.olui \'i(~pl'imal' cu cât mI! <,onsimt,iJll 'Cu (I,:'lL în 
ttllll(;j'nlC'ia al'gumentcktl' ailwloc. 

\ 

:Mutal'ea piaţ"uh1l Qlllfreta.t !şi a ICH'n\lţe].Ol' pal'Î 
E't~Lti'.n('a7.ă fără ni(~i llrn rost pe Bulewll'uul ~()-
f!{~lc }\'rdinan,d (lin A ra.el , nu 1'0 !pOate. Î'mpiedee!l 
rlin ('a uz a a101' '100-200,000 TA.i, eât ar ~ta 
p:lIN1(I"ir{'a p,i·eţii .. Ştro'wn 001 :\Iar(''' ~i a tPI'(.'IlU.-

\ l'ilor de ]c'llmări{' Il::pn&hlesinger etx'. 'din ye-

\

{'Iil1atateu Dir. H('tf;. ('FR. 
Daei'i nu "!"tI poate mai mult, e Ide -dorirt. ce] 

putin plantla'r€t'l unor ·pomi pe ,mri.jlocul Bu.]eval'. 

)

dUh1i şi o ('.urăţcnie 'I11illi .elemnă de Ih'igiena~ ~te-
ti(',a ,;;.i des\"OHa,rea Ara'd'ului. ( 

• 
.\flăIll) ('lt Thi1re<1im1Ca Reg. a CFR :ct+nAraJd 

v.a mai rămâne în 01'al)111 l1ost.l"U vână e.â1lld 00 
va gă!:i 10l?.al coref:\pnnzător in Timişoarn. 
. Când toate oml~ele (lin AwlPolll1 oH1I11leazăîil 
d('''w.ltar4?~ prin :;h'll(par!3l'ca :ll)l.'.,i:li.tuvilliIl~l(Jtr PUf
bJir:e do "tat, Aradrul ~)n('rlfl'e ~i 00 arc. 

8unte.m in.formatL ('Ii polîticilHinii, opinia pu· 
blid, il1t·tol1itÎltil{1 10<~ale sl1rpel'io1are {il in :aJt(l oraşe 
,('a Timi,;,()~ra, Ol~ad(la-~{,ll,re ere. depun toate mor
ţări1{'. S{lunose ~'ut(>tj'i, CÎtnrl e vorba lC1e un in" 
terc'" 'coll1tm la1 0l1a.';'iHl'ui, ca d.e.: 

r lJ iversita.t1?'J inspct:tOl''Îl toC l'lC~io1llale, teatru, 

direct·ii regionale :Ok. ':r>o l'C nu s'ar p'llifea şi h 
noi o !leţi lIne de interes vbşt('s(,,'~ 

:o< 

Perm i.~('le de armă şi l'ânnt e1ihel'a.te 1)(' an nl 

, gu]amentul di'il trecut. La liceele de fete ~e 
aplica şi aci BOul regulamc:nt, pc motiVUl că Il 
g'rama acestora este identic cu a liceelor de te 
din \~<.:hiU) regat. 

vânătoresc 1 August 1H22 'până ta 1 August 92a, f ... _ .............. __ .......... _ .... ____ ... _~ 

în!l'epâ'nd ('1]; z.Îru,acle 1 Aprilie a. c. Î!şi Ipicrd YU~ 
labilitate.a, il\'Îm(la .se elibpl'ia altele 'llOnă. 

A<'Oagt,a în !unmu ~hi'lllbarii a!l1IUlnli "ânM.orc~c 
care se începe la 1 llJpl'iLie. 

"II a ... lIa' lIP"l "-V'a ..... 
Serbarea cerce1asilor. , 

Duminecă 6 Mai \ca a.vea loc În parcul Emine
scu, o .mare serbare acel"oc,taşjlor În scopul de a 
adLlna fonduri pentru oonstruirea unui cămin pe 
mahlJ Mureşului şi Procurarea de bilrcj Si rcgate 
pentru echipele de cercet,3Si marinari. Serbarea 
va înce:pe la ora 8 şi 30 min. printr'un ~erviciu 

. divin fflcut la bisericile dif.eritelor confesiuni la 
'care vor "ua 'partlf; cercctasii respectivi. 

Dela 9 şi 30. min. pil:nă la 10 Si 30 min. vOr fi 
pe ma'lul MltrCi;;tulu;i, depu'llorc;l jurăm~1Iltlll11i si 
dcfik:rea. 

Dela t t-1 scrbarc~ scriitorilor romfil1i În 
Palatul Culturn}. 

De~a 2 dpoă mnlazj până sear(l, va continua 
serh:lrea cercetasi\or În parcul Eminescu_ 

V 11 ..... " ,." 14 n 

Compania teatrului ,,~egina 
Maria" la Arad. 

In fine răsf~itatLl! artist al capitalei d. TOI1Y 
Bu""a11dn, s'a IlllhlrÎt sit iadl UTl turneu în orascl(: 
prillcilKde din tar;i şi -- din fericire - And,,1 
J\U a fost neglijat. S'a z;s dedltre unii. că iJuhfi
etil rmnânc'sc ar;ldan TlH răspunde cu toat[1 cin
stea cUlvenită evcnimentelor artistice. luând \:'1 
fapt întemeiat absellta a'proapc totală de\:! rc;nc
zentatiile Fotino. 

DumPi~zl::U ~ă lle·ierÎl.\ dar qzul de fa(ă este 
illcomparabil înj~hC'b;-lrci _. Ia ·nivelul suhmcI.!i,)
crului - între t]'ll!pa Fotino si trupa tca!ru:ui 
,,T~cgil1a Maria", cu c.arc Tony Rll.landra nu va 
putea fa<:cdccftt cinste artei româneşti. Nu mai 
vorhim că alcg-·erî1c repertoriuluÎ sunt dintre cele 
:mai nimerite. ciici attlt ,,L'aiKlon", dt si "MJ.rchi
zul de Priola" au fr!cut cele mai frumoase st:ni 
in Bucurestilll -- cunoscut atât (l,~ capricios îu 
gustul artistic! . 

O tru'pă d.: teatru - pcntru turneu -- stiir. că 
faCe enorme sacrificii, sped'im În~â că ar;îci;wii 
VOr şti să onoreze cu prezenta lor un evcll1,n~!\t 
teatral I·a înil\iill1ca cc:ui anuntat. 

a n una VflP' It • 

(/ Şcolare. 
Din Hă.1.rnagiu nH~e c(}munică Înche,icrea con

tractulUi .pentru edificarea de 18 scoale ·primare 
În pl'a'să. 

Pentru constmctiaşcoalelor ditl jn'CIetul A
rad, guvernu"a oferit suma dia 2 milioane I~i· 
Conform pneliminarelor, cheltuelile pentru con' 
struirea -clădirilor şcolare .necesare în plasa tlăI
magiu, se urcă l'asu1ma <le 1 mii. 300.000 lei. În 
afară de mater~allll brut, oferit în cea mai mare 
par.(.e gratuit de către locuitori. Lucrări"e au in, 
Cl~put în comunele Brusturi şi Cristestj. 

• t 
. Examen'C!l;, elevilor prcgătiti în particular la I 

HCClll "Moise Nicoară" din Ara:d, seziul1i'~a Maiu 1 

(elevii ci. VIII Şi cei admisi la examene de două I 
clase) se VOr tiue În zilele de 2]--25 Maiu c. I 

* I 
In senzul ordinu"ui Minrst. Instr. Bucureşti, I 

No. 12525-1923, examenul de 'a:bso~virea 'cursului 1 
inferior. încon<litiile regulamentului din veohiul ,1 

re.gat. este ()blig.ator, înd În acest an şcolar, şi 
pentru ,elevii de el. IV dela licce\.e de b'ăicti si l' 
fete din tinuturile a'IÎI>ite, Acest "mic bacalaureat'· I 
cnllstă din câte o probă scrisă la limba română, 
limba franceză şi matematici si câte o interog,a- I 
tiul1'c orală. de 15 minute asupra unei materii hOr • 
tărÎte de cătrecomisi'UnelJiealtru ficcare elev, unde! 
se va avea În vcdere mai ,aucs 'Priceperea elevului i 
de asimi,lar,e a cunostintelor. ! 

Acea'stă dis'j)ozitie 'a ministerului e cât se ! 
poate de binevenită, dat fiind că ea va contribui 1 
I·a o sc\ect i ona]1C'. cât mai riguroaSă a elementelor 1 
ce vor să urmeze cursu' superior, i 

Ahsolycntiîcursu1ui superior cltela liceele de 
I băieţi vor treoe examenul de maturjrate după re' 

Dela tribunalul Arad" 
Ieri şi. alaltăieri s'au desb'ă,tut înaintea tri J. 

nalului Arad mai multe cau~e de omoruri şi t • 
tative de omor'l 

1 Paricidul Gheorghe Luca. 
(: 

In ziua de 6 AU'Kust 1922 În comuna GroŞi $. e 
comis o infiorătoare crimă de ,omor. 

TânUml Gheorghe Lll'Ca, în etate de 20;' 
a amorît pc taUil său, )ovi.ndu.l cu o SleCUre în 
Motivul înfiorătoarei crime a fost faptUl eă 
tnlnul Luca, trata'Se foarte rău cu fiUl său . 

In procesul verbal de autopsie nu s'a indiea 
unde ·a fost aflat .cadavru\ Pari-cidll'l dlcpusese 
decă Înailltea primarului din Grosi. că l-a ucis p 
tatat stiu În pat, când dormea, j,ar mai târziu 1 
naintca jandarmeri·ei, că îl lovise pe tatăl s'ălI 
securea înaintea intrării în :casă. 

Pentru a se putoa, stabili care din acest a; 
două depozitil sunt adevărate, Curtea a amân 
desbaterea. 

Jll cazu! prim, adecă omorul ar fi fost sărâr 
şIt cu premeditare, i,a r în al doilea numai Într'u :3 
n1(}mcllt d,,~ agitatie sufletească. 

furt de trăsur~. 
m 

Individul Gheorghe Bl laj din Cladovu, trecân 1'( 

ann.\ tfbcut IPrin comuna Ghioroc a Încercat: !II 

fure .() trJsur<'t văzându-o pe aceasta, fără slapa 
Înaintea prim~lriei· 

Proprietarul tri;lsurei, 'ComerciantHl 
Iicgyes din Pecica il~ştJ1d dda primărie şi ri .• 
7.;în:d d i-a disp;lrut trtlsllra a rc.damat i 
cazul jandarmeriei, care a reuşit să-I prinză 
hoţ,cftnd acesta SOSh10 'cu tritlsura în 
Pallljş. 

Tribunaltll la condamnat pe Gheorghe 
pentru ac·est furt la 6 luni Î'llchiso'are $i 3 ani 
de ctpsăsectlllua r ă. 

Delapidarea dela perceptoratul din Ch 
La .perceptoratul din ChisÎncu s'a VUII".~'.·. 

o dolapidare În sumă de 50.400 Lei. Autorii 
Pid~lrii IPcroe:ptorull Molnar Zollan şi Nonu V 
sian s'au ap~trat contra acuzei ridicată contra 
că suma con'statafăJ ,ea dc.la!pidată ,au între 
tat-{) în interesul perceptoratului şi numai O 
parte din această sumă au intrebuinţat-o 
tru lei. ' 

Tribunalul a amânat desbaterea pentru a 
stabîli cât au întrebuinţat acu,zatii din suma 
la:pjdată pentru interesele pe:rceptorafu1ui şi 
pentru interesel,e lor particulare. 

Condamnarea spargătorului Mihai Si· 
moncici. 

Tribun.alui luând În d,csbatere cauza S])ărga
torului Simoncici Mihai, care fura'sc dela 
rul Fertig Iosif o cantitatJe mai ;mare de 
l-a cOl1'da:mnat pe S~m{)nciCj la 2 ani muncă sil' 
nică. 

Cu ocazia acestei desbateri s'a lămurit si 
pcnrbilă eroJre produsă prin () depozitie a lui Si' 
mon;cj-eÎ. Acesta aVuse~10 ca complice la comite· 
rea spargerei delia: măoelaml Pe·rUg pe tlItl individ. 
pe care îl cunoştea sub numele de; Nagy PiSII, 
româneste Nagy Stefan. 

SimollciCj a reuşit dt4fJă facerea depozi«~ 
să evadeze. Po'iţia în -baza depozH!il()r lui Simon' 
ciei a arestat apoi pe un individ Nagy Ştefan, bă' . 
Ilujt Ca complke a lui Sjmoncici. 

S~moHcici la 16 A'Prili!c a fost Prins din no~ 
de o'tg'aneie politiei si cu ocazia d,esbaterei cau, 
zei, confruntat cu Nagy Ştefan a declarat că nu·1 
Cllnow,t,e; 'PC acesta şi nu a.cesta este Nagy PisLJ 
pc care Îl indicase ca complj'Ce la politie. 

Amnesfiat. 
Dempşorean Gheorg'he din Cuvin a fost acu, 

zat pentru tentativa de omor contra socrului Să!I 
Lăii'trescu Vasile, comisă în primăvara anului 
trecut. 

licntativa d·e omOr însă nu ~'a putut dovedi 
şi astfel tribuna~ul l-a dedarat în baz.ai decretulu 
tic amncstic din 1920 de achitat. Asemenea a fost 
declarat ,achitat în uoeiaş bază şi Scrb Ţodol' a· 
cllzat ca complice a lui Dem~pş{}rcanu, 



...,.,'ttP" f '1 ' *f Ma. 

Joi, ,1 Mai 192,3, 
-

• 
Pentru contrabandă cu monedă 
- nu se poate aplica inchisoare. 

O important~ jurisprudenf~ a curţii 
d;z casa1ie. -

Jnalt,l Curte ,de Ca~atie, ,"'eetia Al1dcalnlui. 
jn,do(1('iinrl .) cauză ,de ,eolltr1~balt,dă, ,a ;.;r.ahilit (} 
jlliri,:l]lru.~J'entll, rare e:o;te \1iu Ctllll-entatăde eă.tre 
lnri:;:ti. - IlJ,;,cnmiitat,ca Ip 1'ltiet.ill'ă 'pentrn 'popu
laţia mărgin'al~ a tii,l'ii. ,a ,llco"teid~('izrilll,ni dată 
de ('iit.re ~1lIpl..emaiinst.a·l1.tăjurlil(·iarălaţăj.ii. g(' 

s, e\'id€'llt,iaziipr,~n faptnl ('li, ·mu!lţ.i [lÎnt/re l00uitorii 
oCOollJ Il nO],'I" ·(kla ~t',aniţă, 'atI fOi'.t Îl!npliilenti In 'RS<.'

mC!l(':l arf,a:(,(,l'Î !Hai ale::'. la îneepntul .eroi r~mllâ
ne~ti;;i în ('ele nud 'mllh,c eaznrÎ fără vre-o vină 
altade('~îtn(l('\lnOa'i;ltel"ea. :dj':ipozitliilor Î'n vigoare, 

Is.p('ţa af;ll']Jl'a păr'eia s'a proIUU'·ntat. o( 'u'I'tea de 
('.a~.llţ Îpe"te li rm,Lt0!ll'<"H : 

In an1ll H)21, IUlla Odontnie Kl1n Mar'i'a a 
fo,,,t JWill"ă la ieşi l'{la ~lin ·t,n rii Ill\'fl'lHl a~llipra, '"a 
SLllm<a <le Lei 21~)llO, î'n hitrt,c a Biinl('ij (~'a,t·ionillc. 
T:rihlm<llnl ,din Ti,m j,,:,oara a OOll,dalJllllllt pe 'll:pn
zatit la un 1,1Il11whil>i-OalI'e, ,f~ră a-i I3lpli~~:1 ne-o 
a.mt"ncliL ' 

{'lIrt.ef! Î'Il,..;ă il ('a"at &EI!l·!,i·nt:lJ rl.atăde l'ătl'e 
]ll·im.a jn"tantă, rşi .. , :lwh1it.at. '}){l aC'llzat·ă. mc;ti

âr nÎl!1/11i (,p;l,:tă 'hotănîre 'pI'indoer0t1nl-h'ge N-rlll 
'u ~:208-!12n, ,eal'(1 'T--roC'y.cd(\ ('a. .F.all",·ti ll!l+ Pt'll t ['1'/ 

('ontrall<llloda ,de balli - '1l1011f'odă l'f~lll~'tnea"'Că, nll
mai flilllClNlu, 'şi n.i,ni rkicll\·tîIWhi:-;cntll'(,;. 

H:i,mil1le d'PC"i .~t,;1'bilit, eăpl'lltrn Ifl .. lidlll rle 
rnntl'ahandiî. ('!Omis pril1 oexlp·ortll ]'{',L 1I1onrH'pi rn-',n , ,. 
!Llân'('~r i ,'n'IL "e poate <1lp}i1t'1l :Ţ)er].p:lll}'I:l în ... lll(.:.nl'l!. 

la Pr.in ,)\·oa, .. tă .fh:leizie. C'lI1!··tOll Ic]{' C,t~.wtic Il re· 
l.ol,'ar () mfUC cont,l''()\'Ol'"ă 'a ('ii n'j neaj llJ\!'\ îl si!!l

I! teân ÎnLodeUllItla '.";ll mngistl'atii';1i jl1".r iti.:llhilii, 
I'i ......-•.• _IIlIAJiII' .. ft __ .Jlilllts ............. ,..· ........ ___ .-.. __ ... "' ... .-.. _ 

!ia 
Cronică artistică. 

H,rpozi(ia pictorI/ruf C. 'Wolf lfl Pnlafnl cultural. 
1 O fl'llnlloo, .. ă .f;Ul']H'iză. ne-a off'l'it. eXj').(}zit1ia. pil" 
~. tor'ului W()H, ,dieschjl~ă în ziua 'de l~Iai, ÎIL sab 

:nic~ a 1',a1a tul ui 'cu I t,UT al 
. Pi.ctoral '\Vcllf ;;0 b\:'~mră f1(' 1111 tl'E''I'1l1 fl'1l-

tel mos şi un 11'1lllltC rflolUllo~('nt,in '1i\a~la ;al,ti"til';'j. 
.la In pa'cea sf~î.ntă a ,·ieţii ,d'('\la tfiră - 's'a nii.;;nut 
:la ~i k,clle~tc in râln~X)rta - el trll\'1te '1l11lmaj 'pen
pa tm ,art.a ::';l>, ,cărt'ia i.-;e IÎ'nobin.ă. 'eu t,iaU edada 
'or arti'~niJor ma~,i. 
;in: ~(lri,a dtelHlUi ,~i mÎnunate inlC'hegăl"j arti,;
II( f-:·(), ve {'arc le CXlp

'
lline kllcjll'ewnt, {\ {) nonă ,("I)n

ell' fimnal'B a t.aIBnt.ulni SăliI' oiel1'q:(nizlabil. Di'fl fie-
~;lr.e tahlou ţi,~n<:Lşt.e '31L'C'03Şi plllznţ.ie de viată a· 

se ueYăIlafă, pe !Care ne~a,rn ohilŞlluit s'o 'llld'llllimulIl 
de., ÎIJt(l"auna (în 'p:wz(\le <"11:10. 

ci: Vigoarea q)clltelelului~ oăl{]ulz',a paletoidfITllne 
in t01ltăprivi'nţade Uin ihN;trlu .repreoonl1a'ut ·011 
K'lIlkii vechi, dfecoole Ide lrum:ră, mall al-efi ~lel'Stf1l 

;['lin 'Ul'1mă, iată ieare f'Il.JIllt ICritell~iil'C ,(,ollJdndi:toare 
,le operslOna1it.ăţ.ii sal{l.cle ~alrti.st.. 

; Relevihu rtlllihloUl1ile ~oarte nimel1ite cari 1'(>, 

~a. r'reJ1int.ă pe fetita~a, .În Idiferit.e f:(If':n:e pitOIl~'it.i, 
~:'\t, 5,8, '15, 43.). 1:n f('m,cll 011 t·a\-ă (Inr. ]3), re
n.,<l.I·· 'm03'fltC'l11 ,fii ră mult.ă ,băt8'ie de 'Ca'p'pe ,dşo3iM 
$1' , . . 

\htort'.a, ltn portret eUlln nu se ,p()a'te m l3l ,rclIi';qt. 
'. Portrte't.ele Ha le, f03lrtJe expl'ooke, t,răeo;:.e <le\'(~a.' 
l".~ iudu'l de femee, ,atât -cel în de;>,em:n ('.:lt "-;.î ('ci 
~I l' hl' .1 v ~, r . 1 h' :te,' l : l1 .ol'l, !'Iunt t,a . ()U·1l1 ~LSH\'a!I'~!'to.' nter:()l"ll .1-
~id, :q~el JCU,lll'oot:\ll. In fa.taalt:H\nl:ll I{len<)tn $tU.dlll 

:lf{alos ·;;I·un raflllat g-m~t arhl"tlc, S12, ",. 
Trat;/f0a lal1gă a rfi('căru,i ohi~x·t (!~-l (il'N'011pi!, 
ija 'ea ('.~l'e ~tic ~ă 1I1p"a,g.ă elem{'nt.(,l,~ e,,(<n~i'al'll «~ . , . 

. ':araeteri!'\t.jo(l ,.,i ~ăî'IlIăt;Ul'e oril(>,e ·b!lnr.ilitate. în on° > 
bă': me, eOlor,itlll Hl'moll!il(~ eoare ne 'd~ilt~RZl'i pni."i-

;e, flunt (·!l!ităţiml.l'Î justifi'eă 'Pe d~plin lIU-

;)OiJ "le blln de ,oare &O lm'l,';;lră.. ' 
au. ,Ex:pozit.i:a răm51ne ,deschisă până în z'j Ha ·de 
lu.I,·1 ~fai, 1 -1'.-}. 

:sl..1 

cu· 
Să!I 

Din teatru - Cinematograf. 
Q ciudat~ hotărîre a Consiliului co· 

munal. -
~lui . .0,1 ~{flnlH., direct.()l'ul 'teatr~l.lhli iflin :lo("H 1 ita'tc, În' 

l~·.J~loa, oă~i Yai 1put-ea ma,<'.e fin.a-ntde ('Il aiu, 
'edi :Ill film'eIQ ~, {le bnnă:;e3Jlll ii ma i f~l ~i nit tO();lJ'e 
ulu' :i'!'U nJuhl~me docât t.{'~l.t'I1Il, a, Î1ltern:nit 'pc 
rost ::.::1 C{Jll.~iliu·l C'orrllul1ial să-i dea e"(l'!l('('~i\1,lloa de 
,a· ,"hj.rr:],u, '('âm,d \'ai a \"ea ielH'f ,~in ihl ejd:o d·l' Pl'<)· I 

. teatl"l.tl in ch'linmn;a.togra.f. 

,,sOLID ARIT A TE A" 

CHIl.',iliul ·('''11111 ual ~ j'iI urma L11)iniil'o'i ,t;lV(}s 

l'abile ,3 'l'IIIl1I"ie.i t,eatl'ali(' - ·a· a(]lI>, '<tzi IwtălI'ill'ca 
]11':11 ~'al"e dlnÎ HOlla i-~' ·jH\l'III1:.ţ(' • .(h~a. flh(·.e I('j'II:O!ll:J 
tog-rilf - ht teatru, 

, COlw('4"illllC"a a.'(·ea"t~1 -sii' Illt' fie îll~iidllit ,,'f) 
i'o'l)llHlf'1l1 l'ii·~pi('at - Un ('!de la '!o{'ul ei. 

~'au mai f~I('lIt ÎnK'el'lCă-rÎ I(]'(' )!(,{' .. t .soi I.;(i .oin 
p;lrtea altora. d"I1' fură l'{l7,llltate m111tlunÎtmw('.
A .. a ",la În('erl('at ,de-a ~ehilmhaool()II1n.111 :nost,I"U 
P;~ll1t {'ultllral .i'n "<11;1 d-e !ei'llematogl"af, fapt ('·are 
,a <\iIm; Cl~ "il1ie' 111'ote<;htl t~lIt'nr(),r fHl~IH~ni·lor Cit 

bun "imt, 
PI! h];j,'u.l eil10lllatogl'fiJeloz' e fo,l1:rtQ pc"t Iii ţ. 

~'\('olo 1(J:("llwile din 'fa'tă fiind K~k ma\i jP;{tÎ'lli>. 
s.unt, fil'eşt!'>, (.'('10 nnai oa~altate <:;ri aodll~ într'un 
i'.I"l1 h;l'l in(,M 'n,t1Hl1ai d-e (~nră1('lnio ·nu se 'P0ll'te 
'·~I·hi, 

Ya pnt{\;l 'aflllfU Rona alt(' llli.iklu·(·.(' ,f!·e a. ~C' 
t,int' L;lllo,;,te ];1 Hl]ll'.af:lţi!. - X'il!' trp.hll·j Îu"ii i'n 
nie! 1111 ("II': "ii i-srp<'I'<l!lită kk ,:) '~('hilllha katnd 
()ră"f'IH'~ţ' in f;a lă r]'f' ei IH\llll1t(),g'l'I:!,f. 

~\tlît ~l\"-f'(~H'rll'dat.ă ~ . 
. .. "a 

INFORMATIUNI. . , 

Toţi flel'irl, (';Il'i {fiI lti·i,ll il ·:,i(l.l'u! .. Solirl'I
l'ifoff'fI" 'ÎI! 111I/i/l' SfJI'/IIl'rif' ~i {J('c(>llttril'· iD.'!.'? 
j'1)1I10I'i(' 7!J'!:/. doI' ",Îllii Ilzi (11/ Î/I!I!r.!i'!f fi sol,'i 
rtl.'f//lrllt/PllfIl1 ('/11'('11;1, Sl/illf tl/r/flţi SII ((chifl' ('(ÎI 
I/ilii cllnind ('I.ro ,tllonllln/··ntulll! ('1/ ('((~'(' SI/III Î'/I 
)'('.~ 1(1) ! { /1. 

Trdnr/'dii fidll('I'tJ/ 11/ CI/llftşfillfr/ (/('('/01'(( ('firi 
fl/l sofl'il Înainte rr/u)nnllll'nfllf, NI '1'01' ]Iri/IIi zi((-
1'1/7 ' .. .."olirl/l,'iffilf'(/" '/11' !implil f/f'hil,d, flirli 1/1rrfrl 
di(l'l'l'itţcÎ Între (ux/(. el'rhe şi faxfl nouă dl' allo_ 
nr!))1 ('Itf. 

- PC'ntl'll azi e anuntată ·Înt()ar(,C'l'ea la Ar~\li 
il. pl'{,f0etlllni Ijmleţnlui d, 11l."pEl:t()1' genenl.l a.rl
lllini,;;tl',at.iv 1. O('{,rge"rn, ·d,pla Htl\(·Ill'('!7t.i. t11'IlI!\-e 

a fn.:it Îllma,j Illulte 'l.fat'{'ri ofieial'e, 

" r 
Pri!lIlal'ul ot'{I.:;;nll1i, 1(1. ,ar. 1. Rohll, a )11f'-

ea t\! a rt i ~C:lra la Blj;l.1nr~~~t i, Îu a.f <l'l',cnÎ ofiol~:"'lle. 

• 
'S lellJoll Roman :di'll A fatl 'lHt trehue să ],ip

"ea;;r>ll DUlljiÎn{'(~ă (6 '.rai) Ol',a. 11 a, m. -dela I"trn
ltwi t a ~l·I.ă tua 1'4) litel1arii, pe Ci1'l'c '() ,"a ol'gHl1iiz.a 
.,8,),·;('tatea Sf'J'iitol'iI01' l'().lIlft.ui" În PaJ.at'lllcul
tn:'al. 

~ 

Ton~' Bn1ail,lr8. m;tl'c:{, actor hll{'ur('~t.ean, 
':a ilPlll'Ha in ;~€';n'a ,le 1 ~J D ('. pe ,.('.ena Teatrll
hri O,'Hţ;CllE\SC îll ): i{!"C"!B de .. Pllii de \'ultur" şi 
,~\Lll·f·!~iz.nl de: r'r.!I)1a". I 

1n liuii de 27 JTai (nnmin("l~a. Rll<-1ldiilor) Y3 
a.n:·a loc în Al'ad vrima ad:unare generală Q U mi· 
tll!!iti foştilol' yolnntari români cu ~iul în ·Clll~i, 

Vor putea lua parte h ~l('!e.a"t,ă '!I;dltmare nu
mai foştii volunt.ail"i înscl".işi in Ulll.i'lme, 

El1i, .Mercnri &'tara. a avut. loe la Pal'atu:l ('Il1'1· 

t.m'nl un f(',;.tin!l r(lllllft,no-anagh,i.ar ('U ('On'('lU'rs:ul 
III ai nmltor lseriitor.i ~i artişt.i Il'OImâni Şl ma
ghiar.i. 

-' Cu ocaz;a vizitei sale la Palatul Cu!tural. 
d, C. Banu, ministrul cultelor şj al ·arteior a vă
zut lipsa iibitoam din pinacotccă a picturilor ar
t!ştilor ro m;l Ili şi şi-a eXlprimat că are intcntiu
ne31 dl' a comd1ccra şi naţionadiza, pe l'ât e posibil, 
oinacotccile din provil1'cji'e a1ipjte, Mftsura ar fi 
b;'t1eVenitfl ca sti se cUIlOaSc{1 in tDt cU9rinsu l ţării 
capod{)perHe artiştilor romfll1i • 

P3~ 3" 

- Uniunea pro'p~etaril(}r şi .acea a chiriaşi

lor din Ic.::alitate t:nând Marti după masa o in
trunire c(}mun[t pcntru a lua atitudine fati cu or
donanta care dispune că fie-o:lre locatar e dator 
a Încheia 'Contract în scris cu . proJ)Tietarii case
lor, iar a\.'I'~st contract urmând a fi înlint.at admi
nistraţiei fin1llCÎ:lre pcntru stabilirea taxei cuvc
nite c'~!trc stat dt!';Jă suma chiriei. Aceste con
tr3.ctc trdJllind să fic înaintate administratiei fi
nan.ciare până la 10 Mai, în caz contrar. acei cari 
vor Întârz!a acest termin vor fi amendati cu taxa 
Întreită. 

intrunirea proprictari'lor şi chiriasilor a COll

~tatat C,l r~rdonallţa nu ,are bază ]ega:ă Si astfel 
se vor adresa tc}cJrrafic ministrului justiti.-: i pen
tru rcvr:car':a ordonanţe;, 

- Ziarele americane anullti că in primele zile 
ale lllnd Apr:'lie s'au nlcut Ia Dayton noui soo
furi di:. experientă w hclicoptcrul in~jnerL!lui ro. 
mân Botcz~t. 

Onl1l (lcon?:c p'l)tezat. inventatorul l11asinci a 
,~:'q;licat că des! 7.horuri'e efe-;tu3f.c :1cum n'au o 
durat"[ mai lungă dcdt c.cle alltcrioare, e!c au 
dovcdit că prin :'i1st:ll:tr.:a nOl'I114 motor <li.! 200 cai 

l
i putere. helicopter!!l S;lU se v~ Dutea rlul..:;l kt ÎIl

, n:dtimi mai nlJrj. ekctuând căl<Horij scurte. 
I , 

I 
I 
I 

>1< 

- nll~lljll('<'fi, 6 11 ai \'a fi ('OIll(lllIOl'a'l 'Ia Bă, 
~{,:,t i ffA Illl'l't'.~f·rl i 11 t (; al :\ (hll1 i1:l' i i X at·:" il,:lk ;h Il 

Slh,l-l nlia,t':lI'ca J11'ilC'lalt1:at FllireH. 

--,- La Al1ian .... e. Ohio. a 111llrit (leorge ~turZ1. 
unl11 dintre acei clri all luptat si jertiit mult pen
tru 111fiint::rcl :i mentincrea socieLlt[\)r 1'01111-
r,-::;;ti d'l1 AmCrj:2, 

Ocon~c StuJ'za, era or igil1ar din Na-dăş, jude
ţul Timh s1 a \'Cilit În America la 1903. 

• 
-,., Cor"j-;itlllc:l pentru ;d'_Iimitare frontierei 

dintre I~nm,înia ~; Ung-aria ,a, terminat lucr[irile 
pe harb :;;i \'3 trcc,;:- -cu ajutorll'j autoritătilor CU
mUJFllc ~l1ten;satc, la aşezarea pietrelor de ho
tJr, prin c;:J,re se lIl;l'ml',-:ază pe teren traseul de
finitiv al frontierei, hotărît de această comisiune 
si exccutoril11JCntrtl amândouă tărilc, 

Această lu-::rare ,-a tin~a mai mu\te hmi de 
zi'e. 

Locuitorii sunt Înştiintati de acum, că toat~ 
!oca1it{lţi!c (satel-e propr~lI zise) vor rămâne· de 
"ceiaşj partc a liniei de demarcatiic 11l1d,c ~e grt

sesc astăzi. 

. Datele dnd VOI' fi 'ocvpate de către ţările 
(părtile) interesate d:~eri~ele porţiuni de terC!! 

(sectiuni) ale frontierei \lefjnjtive, vor fi fixate 

\11 t·crior. 

* 
Din ariltă'!'ile fahni:t'il,,1' Id!e zahiit·!'.czu1tă, (\ă 

s'.au Îlwheiat (X)ntl~adc de <,ultură ('l! <"lf~Iă 'PPIl

tru 3H.100 :de h(\('[.ate, fată .dl(> ~~.50n rle- k)l,1~1I't' 

eât s'au etrltivut in .1l.11ul treent. 

D.ată fii'lld "ltprarraţa '(~llllt11ir'il'or l~lt ",f{'(·Jă. di,1l 
anul H.{'(~"t"l, ,~~ ~ipt'rii, eli "0111 pUWa ·An!:! (,lll'oC

('oltă o prodltt't1e de 7-8 .mîi Ide vaig'oa.ne za.hăr, 
care va €nt,ida~'c h"}ate nC\'oile ~'On"nllllnlni jntel"ll; 

.al'(·H."t.a bim:! l1liţ.el(,se};t.că nu ,.;unin Jlllllprejurăl'i 
dăuni!to,ul'e l~('"lt{>i (le "feclă şi fh(~i'i mini!'ternl 

de imlllt-lt·rie vn a~ig'llra - .dll'pă:rltilllan· 'i'ntellt,i~t 
('Ol!l't)1j~t,ihil1tl nN'e.~ar 1'ahri'eil(>I'. 

• 
-- Ministenll de int,crnc ,3. trimi's tuturor J)re

fectur;Îor o circ!1br.l. Ca sub nici II!! motiv să nu 
se Hbcrcze studentilor paşapoarte pe.ntru străină
tate vână:'a potolirea mişcărilor studenţeşti. 

Re-dada!' 1'l'sponşabil: LAURENTIF urCA. 
Crnznrat: Br. POPI'. 

1 .. 
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Căile Ferate ROntl~e - Direct1unea Generală - DI·. DqHllllTCa l::arant;ei prOvilOrio;~ drJ 4%, a Stl-
recţillnea RegIonala Timl,oara - Serviciul Intre-! .' . " . 

Caut o cameră mohHltată la o familie
I·omâna. A se anunţa la Administraţia zi· 
arului. 

tinerII si ConlJtrueţii. mCI dl1l otcna '~e va adc\'en prin rccepjsa 3ne-
xat(t ofertei. 

Nr. 8760i996iL/923. Sl~ma prc1.illlinaW. În devjz este 40.000.- Lci. 
iclaboratul tehnic, conditiunilc de edificare 

Publicatiune. şi J:citatj:c şi moddul de {}ferttt şi contract se pot 
vClk:a zilnic în oncle oficioasc. Antreprenorii 

Licitatia pentru furnitura a 19700 m. c. piatrii 
sf,hâmatâ sau pietriş ciuruit. 

Sc aduce la cunoştinţei ircl1cra![l, cit în 7j!la de 
18 Maiu 1923 ora 11 :a Directia V. RegionaL) C. 
f. R. Serviciul L. Ti,mjşoara Piata Acscntc Se
ver No. 14 Se \'1 ţinea Ikitatie rn'ntru furnitura .a 
19700 m . .::. piatr5J sf~lrÎmJtă sau pietriş ciuruit 
pentru nec"ituţiJe liniilor din Regionala a V-a. 

~OS ELE ARAD. 

I 
SI:RVrCIUL DE PODURI ŞI David şi Iosif Pellegrjni 

I Serviciul de poduri şi 90sele Arad. 

I !\r . .503/1- 923. 

Arad, Strada Gheorghe Lazar Nr. tI. 
Execută totfelul de lucrări în beton, bdon 

Balastul se va primi numai Înc[trcnt Pc va
R'oanc!e C. f. R. în statiuniLe sau :)a~asliep~!c 

unde maşillicJe CfI<. pot avea acces. 
Termenul de predare va fi d~ 6 luni dela sein

narea contractului aprobat. 

Publicaţiune de licitaţ e. 

In hala ordinului NI'. 9850-1923 al Ministe

rului lucdrilor publice, Dircctiunea uzn~raIă de 
podllri şi şoscic se pllhljdi Iicitati~ pClilm darea 

armat, peatră şi pavaj.e., 

Dacă cariera va fi proprietatea Statu''Ui, fur- in Întreprilllkrc a construirei pndulai nI'. 10 de 
nizorul va fi scutit de d[lrilc către Stat prevăzut!! 

pc şoseaua 1l<10UllOlii Deva-Brad--IkiL1ş .. -Ora
la Art. 18 din regulamentul cererilor, afar<Î de I 

impozitul mintcr asupra valoarei materia1u,1,ii :.l;:a-Mdrl·~ km. 56.3--36.1, care se va t;ne la Pre-

brut, cari trebuia pliltit de, nntreprenor, i3 r dacă f:.:ctura jud. Arad în ziua de 8 !iitla Mai al1ul 
;.:ariera va fi particu)ar{t, furl1i'zoruI va pl~lti toate, 1923 la ora l! obscrv .. Î.nd ,prescrieriIe Legii o taxele respectiv.::. I ,:o:nabi!it:ltii publice art. 72-85. 

(Ofertele Se var adresa Dirc'2tillllei V-a RegÎo- I n ··tO' 1. . epunerCa )'{arantiei provizorie de 4% a su-
na'ă C. f. R. Serviciul L. Timişoara. tjmhrate şi d f' d 

t nJt:.' in o CrUI se va a cveri prin rCi,;wisa :ltle
sH~ilate cu adflOgirc pc plic "oferta pentru fur- 1 
nitura ue--- m. c. pietriş din cariera 1 
pentru licitatia din ziua de 18 Mai 1923 unde vor 1" 

tnbui siî ~os·casc[l cel mai tftrzin p,în5 la 17 Maiu , 
1923. : 

Ofertele se VOr t~·.ill1i.tc prin. '))OŞt:1 neadl~Jit,îl~- I 
du-se Ca CO!lCUrclItlJ sa prcz1!llc dll'ce! Oll'rt\!IC ! 
lor în ziua licitatiei. Sllpra oferte nu se admite. 

Concurentii VOr depune o cautiune provizorie . 

:\2,tă ofc.rtei. 

;:"lILa prclilllinată în deviz 40,000.- Lei. 

!Elaboratul tehnic, condititmilc d.c edHic.arc 

~"i licitatie !;! :l.;,;Cdlll tic ofertă şi cont: act se pot 

\·I.dea zilnic în orele oÎicioase. 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

"SOLIDARITATEA" 
A RAD, STR. ROMÂN ULUI 1/ A. 

SER\lICIUL DE !'OOURI şr 
ŞOSELE /\.I(AD. 

de 5°.0 din of.'-'rlă la Cassa GcnaaJă a Dirc~tiunei ! ---
V. RcgiorFlle Timişoara, iar rc..:cpjs;;!8 dovedi- I pamaEi_.*.CE·llii 1 
tOarC de ucpunereacautillllei se. VOI' trimite 0- 1 
uata cu oferta în plic, sau vor fi prezentate de 
concurentii Directiei V. r~c)?,"i<Jn~dă În zÎua şi ora 
fixatiI mai sus. pentru tinerea licitatiei. 

Garantia d,dinitivă va fi de lO~o. din filrJlitur<1 
angajat::t. Depunerea cautiund în numerar ~a li
citatie nu se admite. ,Licitatia se va face în con
fonnitate cu disPozitillnilc Art. 72-~8.1 Ji,; legea 
aSUPra ComptabilitătcÎ Publice. II 

COllcuren tii pot oferi fie c.3.nti ta tea întreagă, 

fie cantităti mai mici, iar oferta va arăta punc- I 
tele san balastiera unde urT110cază a face predarea 
fu rnjhtrci. ! 

lnformatiulli Si lămuriri Se pot lua Ia Servicilll 1 
de Întretinere al Regionalei V-a C. f. R. in orice 
zi de lucru între orele 8-14 1I1fJe se pJ~ltc vedea, '1 
şi contractttJ tip cu conditjuni1e ce trebu:esc să 

Îndep'inească furnitura cum şi conditiunile gene-
rale pentru Întreprinderi de Ju-crări ptlbJjce. 1 

Timişoara, la 13 Aprilie 1923. 

DIRECŢIUNF.A V. REGIONALĂ. 
TIMl~,OAWA: 

Servfclul de podurI si ,osele Arad. 

Nr. 504/1-923. 

,Publicaţiune de licitaţie. 

ln haza o:-dinu1ui No. 9888-923 al Ministeru
lui lu,;;r{l;j1or publice, Direcţiunea GCfH;j aEi de 
noduri şj şosele se publică licitatie pentru darea 
în intreprindere a cot1struir,ci podullli Nr. 22 de 
lJe şoseaua l1Jtiollală Deva-Brad-Beiuş-Ora

d(:~!-Mare 63.1-63.2 w lllminll de 6.8 m., care se 
va t:ne la Prefectura jud. Arad în ziua de 8 luna 
Mai atlul 1923 la ora Il observând PresCrii:r}:6: 

Ce tit i si , , 
răspândiţi 
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Legii cÎ>11tabilitati j puhlice arL 72-85. ! ________ _ 
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"VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
CENTRALA: ARAD (ROMANIA). 

SUCURSALE: IN CHlŞINEU, ŞIRIA. BOROŞINEU 
Ş[ RADNA JU DEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAlv\URI DE OPERAŢIUNI. 

Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
Acordă: Imprumuturi cambiale. 

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

Financiază intreprinderi industriale,. comerciale şi 
agricole. 

Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, 
Lire, franci şi alte valute). 

Prime$te depuneri spre fructificare pe libele. şi în 
cont curent 

Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru 
inmanuare partidelor in Tară. " 

Efeptueşte comisiuni primite din America în ata· 
cerile emigrantilor. . 

Are legătură de cont curent cu toate băncile dm 
Tară şi strainătate. 

i ~----------------------------------------------_.J •••••••••••••••••••••••••••••• ~~.M •••••••••••••• ••• 

:n~lO~rll.fil.t "CONCOUDIA" Ar-ad. 
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