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re jum. an 160 Lei 

re 3 luni 85 Lei 
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, Ostaşului necunoscut~~ 
I ~il\lhnl al pl'oi"nlllllli Îllt]'V'" fin's(', JlC
I;Ji'l'(,lll!l'tit "l tutY:I"l)l" oSla~ilul;"rulll[lJ)i 11('

lUll()~cllţi. C(lZllţi pelltru pat.rÎC'. al fost 
~jf'sgl'njlal p,'nt]'u a ,fi tngrnp~lt il duna 

[
,'ară În ('rlll!('I'l' d~ IllUjI,ÎvÎ llliJit'lJ'E'. 

. 

I.Ja. i.I.ltnia îllgro.(l(H'illlîe ţi-mi eilnta t tu
.,llnlr ... 

Ostaş lWC'lllloscu!i! )f<li el pl'o;lpe de 
"l1flej('](, 'l1()i!S(Irt\ dC'I·(h. toti CllllllSl'uţii. 
ll;api.esprczf>c(I ltliliu;l1ll'. (le' r()l\)tllli d('sl\J.

li,iti t,0 petr('c astllzi. ('ll grllHluL la. al doilp<I 
.lloI'ln(m:t al t~u -- şÎ-altnturoJ' color hUlIi 
- ca pe-un îrnpim.lt... 

TtI, Sillibollli celor lmdţj ŞI f5rtt nunu'. 
II eclo,l' 1'11 mOlTlIinte rtlJ'U ('.1'11('0, al c<'!ut' 

.. iÎl'a dc('oratii şiWrn titluri, îti \'Cl di)rml 
~,)jllnul ele y('lci sub un monnnl0nL. Te-au 
'lilll111:-; dintro CIi tăi ŞI tC'-llll iHlns 1" Ba-
8"11 l'l'Şti ..• 
l ein0 C'şti ill '! ! .... E~ti tr,Hlitloi1<lIIlL tii
I:dlll. ill('O!!\rW!,;lhilnl (>!'OISIl1 ;11 .intll't'g(,j 

I 1(I;lstre isI orii ... Eşti rJ'llisnllll ftil'ă orgp1iu. 
:llhil'o<J. (It' ţiH'(l lH·ţtmllmith - 9\ f(tril. COli

;lil.ii .... 
I ~i dilf'(l frili.ii 1 ili lml1i {ro pdrrc, din 

;','ptq·Uiri. dO;lr cu gtll1d1l1 la (1 doua !;rOa-
1, . . ,. .. 1 " 1 

:"I~ l:l. \,11'(1111\ 111111~! i1.I':;:\ U' <:O;î;l]'f', Cil 

.:tT11~Şi albe ~a Dmniiiliciic sllflchllui lor 
- ;IZI în Pilt'('ul ('(1['1)1 vor rOI ŞI hif'lWlc· ... 

I 

V;llilpirii. cnn s <111 Îngyrt:;;;d, din ::;;1n
~I.·le ŞI elin mmwa ~spl'ii, ('llo,rm (.1f~ a;;;pl'il. 

Eroului necunoscut. ,1 
Tn g:lia'n care ai CăZllt sub scară 

S'a pjhm;L(ljt o epo:pcc sfântă ... 

O C!popcc mare, ce te-ayântă 

Spre cel ce dulmri sfintc'L Î.nălţară. 

Azi strţli de HOti schelctu'ţj înveştmilntă, 

_ S~hclet ,gă'SÎt IPC-O Cll~me. solitară -

In cinst,ea ta văz;duhul le-o fanfară 

Şi armonii rc~eşti pă\mântu'ti cântă. 

Tu eşti simbolul 'zilelor în care 

O clipă-am cunoscl1t ce sunt stăvâniil 

Prin moartea ta ,aldustl-ne-ai hotare 

Ce le peot:tluis~'ră strtlbunii! ... 

Azi tn eşti primul gfllld 'Într'o rugare, 

CUJll Lunea 'i ,j';\'l1:ccpntul ItLLPUimâllii. 

AL. NEGURA. 

-c;, 

ARAD, Joi 17 Mai 1923. 
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ti ;!'il ţii t H' i ă i, Il 10 I't.Î şi \'ll - \' U r fi an d (). i Pentru q)l'lIIIll1. !lară pi1.111nntilll lui r'Hll:ine~{'. 
! ma fr<lIlI;Îlltatde s<)!,datul român 1ilwral',r. aUHl1l'ea de gC'lJl'rdlii \"itf'ji cnrI S(' Înl'hini\ 

In 1<11.:1 gropii tale.... dO 

Yor fi acolo: fllg';[;['"ii. v,'in;t,t!torii d" 
ţară. l\l'}lc(lPpsiţi Îlwă; vnr fi acolo :"itră 1n
ciad de bogilţii l'Ilptf' dC'la gllf;l ('('lor lllUI\i 

I ,;-'. ~ um'.'i 't.\[110,;l <1"i~Tllt la :lieeast~ mult idol:ită 
1 ",.Il,h,I~II;lI(, a {'lllltldllhll,pr(\1I. lllult 111'COl'{'at Ţ)a~ă 

alll~1:{·I. 1'71 puate da sealIla ~i ·PO:1t.o ;.ii I);w(l-1tea~'.ă 
('(:PJllo]' lol', ·mi'i1'c·ţia n{,t'~tll:i l]111(' Il1O'I1WUt di,n 
'\'] aţ.ă . 

. ~l h01'l1i('i. dl,ln Eur,l po,lte RI a cl)!)ii\l)r, 
f 

.• ' . , 
il'nţJ.]O!' ŞI părinţilor tili ... 

Osiaş lleCll1l0s.cnt! Tn 1111 "el plltr",1 

dormi în pnce in noul tău mormânt.. p[wă 
('(IJld nOI. cel răll1,Işi în urmă. nu ne vom 

~i Doalll'Il:C! Eran ll1!ulti, mulţi, ;\(,('! Cl' yC' 

nl"OI' ii do .dflparte .din m~mţi 'ŞI câmpii, "ii 111'e.~e 
.. ('iit~Hl{'i r,illlân,," lmn \'l'nit, >il să-;;i Îm·;-i\zP;j"dl 
-",nJletnl la :flacă.rapatriotisIl1ul'll,i, 

I '[1I1,je b~'l'illli mjeyărate au luminat fl·V~h'. 
I \f 11 lt i Hlll IŢll,În,,,, au Iplîll1~ ne bnlt·l],rie. 

r;~(·(, Yl'('dnici să te sărhi\tol'im. 
Xl1maÎ (',Ind \-OIYl (!oy('(li SI nOI în 1'11;;

h(lill~ binelui şi al cllltnrii, ;lliHa el'()JSll1 
d\t <11.1 (-}nn,dit, YOI. în 111ptr g,I'I'I(', numai 
atnn r ' vcm ;lH'll, cu ::Hlm-ărat.. dreptul Ril. 

ţ(' '~'11'1)ilj ,11'illl Împil1';d:i ~l fii.ri'l si! ]'n~irn .... 

-:\rnlt..., ""l1.flet{· ,,'au i"tl'â:n-'" .le {'moti'lll,(,nit.al.1l 
ll~i moml'n,t. l.~l \'fldt'l'f'l\ o:-:ta:;;nlni rle oţ-Pl, '·u l)J'i 
\"·1"1'<.'<1 aţr('!'a ŞI braţul ,.l~·nlr ":J. 11('ohl~it. 

Cu YCnIl·(·1t ~llÎ o \'iată Ilonă !-'{! Întl'f'zl1ri;t pe 
a~(~,,:.~ llw1.l'a~l1l'l, ,(')Ire gmlll1O'(,ră pâ1lă atnu{'i, f<llb 
('al"alnl 'PllllIC'll:1-t!;,j ing-ii lt!fll t·. 

('Il ~!';1 11 elt tI In pi (' j O;ll'(' Il' ('0",(' il1 glllll i t{J li, 

sii .illl'ilm dr'ci că. În răzllollll vieţii d(' t.t)i1Îe 

zilele, în tl1mllH nI lH1l1)ell. gr0]0 ŞI hind;l' 
,'ilj(),J;r(', în illbi1'0:1 srtr1pnil(JJ' lIosi"l·i. \,(111) 

ri n"t;\şÎ h:)l'llil,i. -etol('I, lmninnti' Sl hm;i 
('lIlll :1l,i rosi yoi pC' l'oşiill' ,r(\;np;ll'i (le' 
InptlL .. 

Tot {'.(, a ,snf(>l'it .şi t,.t .pc; a jJl(r1lll'at. ;I:('(,,,t nn 
hil p(1pm', {,ll \,()J],jll'l'fl ,,"ohbt1l1 ni .1'01 Il tt11 • a11 {",t 
uitatC'~i if'rt.illt.c {'Il nmhă !!.rl!)('l'o7itate: (':i,·inTI:l 
'ihn llilnltf'le lui {,!llit:llti ('"te ,~i llffeu ,1(, ,t if'.rt;l I f:~l"~ 11';I'i o eonditic po ("'el ('C'·i fll'('C' r;il1 ·~i-l i·m 
pi-la. 

$ • • • 
'17 Maiu 1923. 

Tn ;H'C',l,-tii Zii ;-'f\ l,mpl;n0<t' patrll am ,(t(" ,i":lll'1 1 
~Oi!datn,t '~'ml!'1n, l·\'lli·i"...:intat 1'1'111 ialliitml Ht.:!i:i- ! 
lllp.nt ti n111ături, î~i făcea întrarea tri'll'mfalii' în 
OI'iltŞl1.1 A I'H'C1. 

l';lniî III a{'o:l~tă 1ll{'.m0J'ilhilă ZI, All'arlHI. 11n 

a'\'n~tl~e feri{'il'C'a 0:;( a"!,,,te la o a"tfel ,de i"al'bă· 

Amintiri din răsboi. 
Sublocotenentul Olaru Vasile. 

Era cel mai simpa:i.c h;ijat din reg:iment. 
Ind! din prilmeJc zile după ve11irea dela, ş'coala 

1l1iljtară fu ce.l mai bun prietcn al tuturora. Veş
'nic vesel şi cu zâmbctu1 Ipe buze, avea (pentru fie-

I care o vorbă' caL<I;t cu care să-l apropie, iar pen
h'u cei mici uns-fat cu care să-i încllrajeze. Deşi 
timpurile et!'\u destul de grele, totuşi 'CI! 'le privea 
cud\.:,stuHÎ. încrC!dere, grarle ,tăriei sufleteşti Ctl 

care era dotat, Nu era zi să nu vorbească trupei 
de Vitejie şi cUraj. Si vorbele-i n'au sunat în za
dar, dlci'inimilc hl,turora Se înduioşează la '3,dw:c
rea aminte dcspr,~ el. Deşi rănit destul <le greu 
În IllptC'le dicla Măr~lşesti, gra·tiet;ir\ci sufletesti I 

I
si fiziceşti se Vhldocă, şi C11 pUiteriie reÎnoite ia 
parte la dm:.armărilc bandelor fU;seştj Î;fJ Moldova I 
şi f3uc.ovina, după care merge de f<tcc pe străieTlIJ 
n::,:l'dnnnit PC malurile Nistrului. Aci gratie ca-I 
ra~teruJtli său ales si aalitătilor 'sufletesti <Cu care 
I'~ra înzestrat se face cunoscut în ·toată regiunea I 
dintre Bendcr-Achierman şi de aci :până la I 
Chişinău. ~- Goarna, sună din nOU alanna; sosis.e I 
tTIo111e,ntul să desrobim ArDcalnl. Aci în muntii i 
.A.t}tL"'eni~ CI se sinlte Inai bine ca (')riund~. Lo~u- : 
rile de unde a 'pornit Horia, Cloş';;a şi Crişan îi i 

,\,,,tiizi Î'III,plillinrlll-."-l' :])at.J'll anirll'ln n::"';-I,,,ră 
ZI i,~rol'i{·:l.tle PÎllld Anl,1111 a ,I'n:lt ft'!'i"'il'C';l ,,:i-~ 
"iwlii 1l1<11'(~1\, yt» '('U {whii, "ii nC'aldl1('('.!ll all1'int~ 
{~ll 1Il1111flll' i e ,(18 ca. 

,S:I. "îl rhiltori III î Il :1'(1.'1 n('1l1,;nfld1l1n:i lW~tl'll, 
S'1l1p1illjl'('a~rftl:lltlll11i i'f!.l'lIl. l)(-"'nt,rll eHI'f' IImlt; 
înaintea noastră Ş:'llll .ir·rtfit ,din !!'1'C'1! ':;;J l'l1 i',·l(;,-: 
'. ] n 10(':1-':'-111 ''-:llf!p!llllli "ii-jpil..;tril!ll 1111 lllll<' ('(,1 
lI·~;'r. ~';)r.o :::iI T1(' ';nl~;:'(',l"'('iI la 11('1'0;" )"'1>nr:'\1 hi 
ne] (' ţllrPl. 

rl'a SH f{li~paI'ă ţl fnTţ;! .sn ",' <1i]"lI'ţ'1'i'8. nen 
tl'l!,(',a ,Bl1lrlll-';'Î l11îî:lla ;::it ajute Pl'Clpil~il'e~ p:lt;'iej 

I,)('.ot. J. COl/slonf ii/('srll. 

il11h:'irb{tt:lU şi nr~\i ll1u1r':ufktn1 şi-l W'~~i~llI nmi 
dornic de erois.me. 

In p.3rte in ofensiva P,llliÎ la Tisa si de aci 
P,IIl:l ,l,a !Hcrn~l'd-Nemcti, dar în rctra~erc.J cu 
(,':hoslovacîi îi soseste tllOmclltU! fata!; cade a
cum nu r{nlit ca la Mitrtişcşti, ci mort. Se încllmc~ 
tJse ea numni cu doi Oameni să recunoască sa
tuL Tada-Zacla. Il re':Ul1oJşle, vede că-i OClll\lat de 
jnamk, dar merge mai Înainte când fat.alitate.a. îl 
paşte şi un g!lonţ vr;lsmaş îl ri:ipnue. 

Intreg reg~ll1cntul a l?lfil1s şi va plânge mereu 
)lC sublocotcncntuL OJaru Vasile, Clare scrie un non 
p,:,sa~jl1 în istoria n()astr~\, prin Înfigerca ern· 
ed sale, 0\ ne e cea Illai Îna:ll tnt,\ pc p;ulli\ntul 
v !'<lşmaş. 

E ll'lllii <Un multii dUii,.:are alt contribuit la 
~loria re~il11cntului 9 de V<'i!1,Hori. 

TITI BOLDEANU. 
.01'-''' ,.... ..., '. S-'a' ..... 

Cugetări. 
.'sunt PreotUl adevărului, Sltnt în slujba ~. 

M·,tm al1~ajat sa fac totul, să Înuriizncsc totul, să 
~14~:lr orice pentru cI. C o shî\bicillne a te pWllge 
mereu de ';0rtlipţia oamenilOr Hlrtt a pune mâna 
sa O dobori". 

• 
NlI e nici forta hr3tului llki ya]oarca Hrlne

lor care c;_hti2:~1 lzb,tnd(i, e Oria suf1ck:l~d 
. fICriT~. -

~ frati Români! 
Interesul Tostru proprIu este si gJ\sişl un lsvor le,aDe de cumpărare, 
unde, deşi pare imposibil HAsIŢI }'REŢVRILE CELE M.AI CONVENIAlHLE 
pentru: Hreoadin 99.-, debin frallces spăl. 42.-, fl'eIIse l)entl'u cămeşi 
pentru domol 48.-, ~iroane ~t pllnd de e'\llh1oa I-a dela 35.- LeI in 
•• SOg. Ciorapi pentru b,\rţi şi dame h toate colorile. :: 

O P . I • comerciant de manufac
I 0POVICIU tură şi fextile :: La gara 

matorulul, Bulev. Regele 
" '. Ferdinand 1. (Boros Bâni-ter) Ne. 20, " " ;:~ . 

.II !!+:::!!;!;''"'* - PX'cţul unu.i exemplap 1 Leu 60 bani. 

dU li @ 

" ·1 

'. ' 

~. 



Pa~ 2. "SOLID ARIT A TEA" ----------------:-----------_ .. ----
Serbările presei la Arad. 

Sf'rbăl'itp pJ'('sei urQ<ll1izat o cit' Silltli\':I'
h!! Pn>s('i nlllltlll(' din Arn(l şi B,lllat, YlIr 
;JYI',1 1(1(', la ;\ rad. nllrnlllel';l ill i~ lllnil' 
ZilNI ",fintilor ('on>:tailltÎn şi El.ena ('u un IJl1'Q

graHll bogat, şi va,riat .. 

F('stiy,ll111 ac('sta ya fi o adC\-;lralrt m<l
nifo!4~ltie culturală. iar sorban~n în par', 
în special tombol'n, l'PZf>lyrt .surpl'I:tA- ('x
trnnnlinnre puhlicului elin Arad şi impro
jurilni. rr:II1ărnl şi npreci'ltn1 nOSr.rll ish)
riogrnf Ştrfnn ;\[cteş llwrnbru CO,!"0Sp. ;11 
Acnc1t'rnipi HOI1\{l!1C' ViI tine o cOllfpl'inţtl 
d0spre ,.Roflll 'Homânilo/' anlrlallÎ la fi 1'0 -
lIiţo 1'IJ/lÎIÎIH'ască'·. 113i '-01' lIlai ()fl'l'i 'con
clIJrslll: Bnl'itollul L. ~i('()r('s('u clpln OPC'I"l 

HOllliÎnft (lin Cl\lj, ('oml LipoYilll ('\('. 
(\lrniH'tlll d(' do,lllllîe elin S(H'll'latp(1 (1-

D'~dnn~, prin1r'0 ,~ti\ruintiî eareînt,r{'('.(' ol'irc 

t<lnd;I .. pr('gM('~t(' o t()lohnlrl llt'iaş(\ care Ya 

llillli pulllirlll. 
f)aerl timpnl Yil fi fnn),rnl)il ~('rh(l1'd(\ 

sp ,-nI' tine' în st1]a Pn1;1t.ulni ('l11tllnt! si 
Îll ,·;m·u1 nrnşlltl1i, iar (beri i ill1pul Ya fi 
nr>f;i\-nl'ahil - în ::.;;,1;) m<11'0 ,1 hntr·lnlni 
(',' ;"(;1 .\ Ih;I, 

uew. %ACu ... ~. 

Eroilor .. 
Y:'LIliîl'lIirllilll .şi '\'oni1 fi zi; ""')1lii' {';1l'1 ,,'aţi (lat 

,ţ,ot'1l1 penlwlI Hoi. (\:' ati W\'l1ll. lllai S'<'llI1IIP ati 11('
ipll'!' 1'(' aLtarlll ~·fi\nt al l'olll1\'lerii lleulllull1i. hil· 
n':\zin.d {'elol' ('ari nil rallllat< l'n ·nl'm.a \-o,ll"tri', il"",,
ma N\ll (mai Tllare:!·(:l. pe l'ar~ ':;:trlihlll1ii " :i'n\1I'(,J:il
roall 1-'l'intro0 IUl'rimi: 11nli1'e11. noai~trăn. T.llltlil'OJ', 

1 npllH)('II'e11. j)o;:te enq'e tr(\('plIl in p:HnIUl "iq,ii 
în·dl ,<.j '1("\1I11.;:e a,f1ii fllrfllllătnri Idin(',!J."'i!glll ",tln
~elui 'vost.r(l. Phl~lll ,ro taie hrn;oo;,h:r i(k~111ngnl 

- 1ffif'.l'lştC'i. fl('Ont~ '~i irf11e-D ţ.a'!wlăI·ii Idin olll:;eh" voa
st.re. 11al't.il'j1l1 vmt.J'Ill e În('1l fIIpl'.()apc - ee ne
'palrtA:,-l ·duco u i tnll'00:a ! 

Doar zilele ,!!l'el{) ee lwm:lll'ă r1111pil (~l'1l1\:' ifj('a
J'(>.lv.)a~t.I'lî. 3llnarll! t,raiul\1i, mnnl('a :p011'!rll. ('u:;;
t,ig-<ll'ea {'J(,c1Il'uln ino ptL ne pentwl1 "ll1lÎ ne nu '])('-.1 
iîng:lcl Il it ti 111\P şipclTI tl"11 voi. V'a m l1i (alt, În toi \l1 
Iffilm!'} i . alti i V'9'11 ni tat în ol'gi.a 1'i;:;pei hanilor 
11,~1r r:Îţ:tign,ţi. .. 

.siliTI t <şi in,iln1:i. <'ari v'nll păst.rat îndl.: (',"pi i i 
v<xşt,\'j ,do K~ari V'llti d0;:păl"tlit ('u-ntitt.a jal.e, El \'ă 
:po<llJ't,ă ,şi azi În snfletcle lor, Tl'l1~l~a 11)u11('i1 lM 
,pliîlp:î))i(l'!J ,,'a ritdiea,t () l)iat.ră În cal'(\ da1ta a tă
ia:t în anI' l1mimele vmtru .... 

Ilo ]),{l ltingă. 11i11lt.a WH"bill'i\(\ ,q'au r0allizat şi 
iafj>!t(': mi~ii'('erl('et':lşi :cli~l oomnna Şi:dan idinsu
mO!fl i 11 (,11I'f'(' ,dola r.(lpT'.'zpn t.aţ,j il'(I <',(l le-au dat în 

unplf> ('t)Im'l1~le rtil'1Nltill':'C nu 1'1diC'3't în 1('.()1l1inna lot' 
ll1n 'IlK>TI11ment !in fata pl'i mă ri{'i ipll1,tiind llU Tlleh~ 
'& mai mlllt. 'de-O <snt,ă - croi rlîm eOlllJlllla lor: p:!
:rinti şi fraJţi, A('ICt';t monument e azi ,înOlJ;[l in t'nt 
al(l flori şi 1 a,('.]'imi. ' 

Cîllte '0OImume a,1' putea imi tlli falpt.a m il.'ilol' 
'C0l'cet.aşi ? ! C. T. 

g ...... "n ...... .... .. ' _ce 

Mişcarea culturală .În suburbii 
Chestiune de o mare importJantă căci, dacă 

pâ1"â În trecut cUltu'ra româncască nU a :putut e
volua în aceste mahal.a.Je, acum, o:dată cu înfăp
tuirea idealulUi mmâniSimulul, s'a dat ooaziune 
de liberă desfăşura re a );ândinei Si a totului rce-i 
frumos. 

Să ,pri~vim nUJmai decât si câtusi de lltltin in 
a.ce'Ste c,uiburi si să vedem ce se petrece. 

S'au Înfiintat reuniuni culturale, cluhuri SPOr
tive, iar ÎIl miiloc.u'l tincmtuIui şco'lar predomi
ticazit PrinciPiul educativ .al cercctăsici. Se f.a:~e 
tot ce-i rrun10," Si s'ar face mai mult, dacă, intelec
tualii no~tri din c1entrul 0msl1!ui ar du mai mare 

atC'lltiune acestor misdri cultura,le şi s'urintc
r,eSa mai dcall}fOUpe de ele. E tlenjuns ~1. p.ar
tl'Cipa la o sezătoare sau concert, 'ca sufletele ro
miinilor din suburbiile Aradului. să se umple de 
mândrie şi entuzia~trn. pentru continuarea desvo!
t~lrii eul turei nationale. 

De mai mare importantă e Ch0S ti Il nea dacă. 
o privim din ~mnct de vedere SOc1.ail. Ni este cu
lloscut falp1ul, dt ,locuitorii suburbiilor Înpade 
sunt m-eseriaşi si muncitori de fabrică. Se .ştie 

foarte bine, ·;:,ă ,aoea-sta dasa socja~ă, in urma nC-

ajunsurilor regimului tremt Si dc tristă memorie, 
s',a aruncat în vârtejul curentelor de diferite prin-... 
c;.pii dfiunatc}are Si prirnejd;ioase idl0svolt!ării e-
conomice ş,i sociale a statelor. Cunoaştem pe de
plin situatia Rusiei şi am văzut căderea 11cgimu
lui comunist din Budapesta. 

Srnt1llllcnte:!lc irom{itlUllni: erau Însă iC!.lJ muH 
mai uobile, idealUl său era $lânt. dtci el· vQia să 

Se vadă odată st~fljn pe p;ilmlntulce-l muncise 
anl dcarândul. Şi idealul s'a împl~nit. 

Urmcază a-:um să recastjgăm sllfl.etef,c r;ltă

cite, Avem o situ;ură cale pc .care le putelll în
W!ni si unue le J}ltiem VOrbi. aeCUit dcştePtinii cu 
mult m:li mare efect a cllltur:~j nationale ~:>i în a
ceste suburbii prin 'poezie si C<lntarc rom;lnc<l'scă. 

Nu existrl. ca etc, la auzul melodiilor c.alde al,o;: 

uoinc!or şi k, aUZUl llocziilor 'C[eiate de marii nO
ştri p(y~ti, să nu se rcîn w8.rcă la credinta str:t
llll)şi'!or lor. 

Şi pi'in' ,acul1)1 se obscrvti roadole muncii al){)
stolilo1' din suburbii, Nu e d:e1ajuns Însă, sa privim 
111',1 11 ca lOt cu satisfactia dt-si limplinesc datoria. 
ci trebue I~ă ne <bm torcon~l1rsul Iia cea ce voesc 
ei căci este şi YOÎnţ,a noastră. 

S~i se ştie, d opora n\l ni-am termiw,t-o Î'l1că, 
[1'.1'':111 mult, foarte mult de construit şi reparat şi 
acestea numai aş,a le putem Înfa.ptui dad!, adun:lti 
În tI" o tl h~\ră tineri si h~ltr;llli. ril~pull d c!m cl1emfi
rei noastre. POMPILIU 01'1 PUTIel • 

" Eroul necunoscut. 
Datori suntem ca as.tăzi - deshrăcati de ori

Ce patimă meschina, - să ne descoperim capetele 
şi cu sufletul curat, să ne plecăm Gchii spre mor
lllltntul rece şi umed al celUi umil s-i mic, de care 
până ,Ll,cuma nu ,se stia nimic. El astăzi, reÎntră 

dintr'un 'mormânt umed Si sărătcăcios, într'un al
tuI bo!?:at si frumos având oa aooperiş un monu
ment faIni'':: şi giS:>:3ntic carte va atrage spre s,inc 
pe orice trecător, Suflehl~ stârvuhti care va pu
trezi sub acest mormânt, va îmbărbăta generatiile 
viitoare spunându-l1e: 

"Am I:np tat,;lJm suferit şi mi-am dat stâr
.,vul pl1adă viermUlfilor pentru binClle şi feri
"cirea Neamului. 

"Faceti La fel ca mine, lu'ptati şi su,feriti 
,.căci numai ,Ll~tfel V'a putea progresa Neamul 
• ,şi Patria". 

Şi cine este a.celst Erou necunoscut? .. 
- Sunt toti cari fără ca sa-şi vrecU'pctească 

viata si-.au dat-o bncurosi p.entru apăI13rea pă
m,lntului s.trălmoş,c'sc ... 

- SUtit toţi acei urmaşi ai maril()!\" căpibani, 
Traian, Deceba~ Stefan şi Mihai. C3ftC 'au căzut 
f;\când pe străjenq neadormit la hbtarcle ţărei. 

Bucurati-va familii care suferiti prin moartea 
scumpu1ui si iubitului vostru pmtector, că!ci astăzI 
dela mic şi Ipână la maresc ilndlină cu smerenie 
În fata eroului Vostru, care nu a avut nici lcrici· 
rea de a i-se scrie numele pe cruce. 

Patria În veci îi va fi recunos.::ătoare slăyin
dll-l Si mitrindu-I aŞa cum Se cuvine unui erou. 

TITI BOLDEANU. 

n-STr' 0.-
I 

Scr;:oare din ::;c:::"; 1': j~ 
Vizita d·lui prefect 1. G~orgescu. -1 

Ziua de Dllmjnecă 13 Mai var5:mâne o Zi de f 

plCucută om!\ullre penrruPecica. Prcfoctul ju{[~.l nec 
tullli 11 s.t ru. d. Gcorze~cHsi-a tinut de datorie __ mal 

c..'l .S{t cunoo~;rt şi stările din Pocica - dup;t<.:e din 
p.lnă a.cum a vizitat toate cCitt1Une!e din jUdlt Cl~r 

Peeica,nii i-au ;pregătit primirea Cea mai iru- LUI 
111()a:S~l. Afară l.a marginea comunei l-auaştellta: I cor 
toate ''autori,tatile Împreun{i cu si1tenii, Total 100 Şi 
trălSmi. La distanta ode 1 klm. a fost întâmpina! ~er 
la ora 9 de un banderiu călări, rOst in dl1-i-se aCi ' sa 
dte,ya cuvinte de p;lr, odr. feIea, . d~ 

Apoi în llimnele întrege.i comune ,a fQ~t bine-' la I 

ventat la marginca satulu'i ~Jt de p[(r. dr, I. fe. 
siti 

lea, Intrcg' pay;.:ursul[ a fost un drum de triumf. 
$,\\ 

fiind ao1amat de )Popor si aruncândll-i-se flori în ÎI! 

automobil de CI,':I\'ii $iColilo't .. I)[}stati dcal1in~lI! 

şoselei. . de 
rai A dcsdns mai înt<li la prctudi, unde a tinut o tril 

inspectie zdravi\na. De aci a plecat la primaria Pcdca. lai 

rom,înă - unde s'a interesat cu de-amănuntul d~ '[lI 

dole,1t1te1e :;;1.tc·niJor, De aICi la ora 11 ':şi jUt11. d" rai 
])fcfect a fost Însotit la hiseridl, unde a aSCU]t:lt ;;\1 

Situ Litun~hie şi corul. A IPlecat aDoi la primrlri~ ÎIll 

PC'~ica-rnag:hiant, ulnele dlmă inspectie a ascutta Ci. 
şi îlld,~~)lillit Şi !doleantele cetiltcni'lor ma~hiari, hl 
c:1r[ ue,a~CmO!H,~" au r:1maS fra,pr\ti de tinuta de- 1;, 
!1WCra,t[1 si justă a unui iprcf.('ct rom,în. k1 

La ora 12'/4 pânrt la 2t/4 s',a tinut re.c~llti. mi 
la :pri1l1~1 riu rom;lnă. unu e păr, d r. J-'elea a prr ~c 

zentat dlui preÎcct cam 20 dele?:C\fi si reprczcu- M 
J. 

tanti ai ,~ll~orit{ltil()r, hiserkcsti si şcolare, ·socie 1]': 

Ultilor, mescriasilo!', comerciallti'lor, ţ{lralljlO( :11 

mCl:Gctarilor. etc, - cari au prezentat salut si om' III 
giu dlui P1'e~eot. S'a remarcat prin ahfiCnţa lo ';j 

reprezentantii bi,,>cricei catoHcc Lllngllresti - des r~ 
parohui cat, 01;:dosare şi ,azi S,%Îa 1)arohial. Ia 
În e;-;.tenziunc de 58 jll<g. - Ca Şi în U1lg.aria, 

li, 
(deci mai ImllltdC'cum pormite legea auartl 
f\OI11 [i nici ~) 

Ban'cltctul a durat la Casinou dela ora 2\ p 
până ~1 4. unde s'au rostit următoardc dis el 
cursuri. D. t>ndect Oeorge'$1"::u a vorbit pentru ~ 1<' 

Iti 
Sa Regele ferdtnand, Pentru d . .orciect a vorbi 
păr. dr. 1, fe!ea . 

Dircdnrllii şcolar Dima a vorbit fql nume! C 
şcolilor si pentru reprezentantul acestora d, re: Il 
vizor MoLdovan. A răSPuns imediat d. revizor, -

La; adunarea ţinută la s:al,a naţională au 
bit multimei ~mense de tărani, mai întâi 
dr. 1. felea. acoentuând scopul frumos si 
dlui prefect de a .ounoaste COJllll91a Ptoci:ca 
cuitorii săi. frumost a vorbit d. Savu !u(),nSl:allllllll 
despre norii tre!Cutullli n'ostru îndurerat şi 
frumos ,al zilelor de azi pent'ru dsa si toti 
nii! Pentru şoaala române'ască a vorbit pe 
!esul tutror d, reviZOr Moldov:an. In fine d . 
fect şi-a ~P'US cu tot focul sinceritătii dori.nta 
lt fndrepta relele existente cerând ccmcursul 
rar, mn.d a'deJsea adamat frenetic. A 
,păr. dr. Felea dorind d'lui Drcfeet in planurile 
izbândă de,plină. Sătenii şi intelectualii 'au 
j urat pe d. prefect, ascultând dsa toote pl 
Si dâ.nd ordin autoritătilor subalterne 
e:<ecuf,:lre. O frllmOa~;{ aK,wă la casa 
<li[, relea.,a fost coroana zilei de Duminc"Că 13 
în Pecica. C 

Cetiti si 
,,' '1 

răspânditi ziarul 
"SOLIDARITATEA" 

I;ndustria de Piele din Hateg 
produce piei de oaie, oapre şi viţel td_t:.,o;::,.:a;,..t:;,c;::_'-"::':':':;';::"::";:':;';;;;""';:'-_-:-::I 
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Reînhumarea "Eroului Necunoscut '. 
- Decorarea Capit~lei. -

In vcdeteaadl~cerii oseminte1or ,.ostaşului 
: necunos.:;ut" în Calpinala, spne a fi reinhumate. cu 
mare pomp,l în marctul lu(,;as de odihn<\ de veci 
din Parcul Carol. oraşul .a fost spL'~ndld PayoazaL 

Lu~r{lrile de paVOal,ă,re au Încl:put Încă din 
Cl~rsut s;i:pUimânei trecuve, fiind tcrmimltă abia 
Luni !Scar[l târziu. O atcntiune deosehită s'a a
cordat În această privinta, (hrii de Nord pre.cum 
şi Întrcj:('ului jXlroUrs dela Gara de Nord la bi
~eri~a Mihai VolClil, unde a fost dqpus si'criul. 

Acelasi atentiune. în luqările dt: pavoazare, 
s'a a~ordM şi încc Priveşte pa rcursLl 1 ~~la Gara 
de Nord la Parcul Carol precum şi d:s1anta pâna 
la IPa IJ tu'l C o troocl1i. 

PretlltÎ'ndemi ,au fost în{dţ(lti stft!pi 'l1lari VOI)

siti în rill,':-U, îmjmdobjţi cu ghirlande de stejar 
sau brau intaşurate în g,\}irale, st.î(pij fiind fixati 
ÎI! soc!ur: îl1U\te de 1 metru şi jlll11. v,l:psjte în alb, 

La miilocul Sttâlpflor au fost aşezate coşulete 
de nlll'le. inciÎrvatecu trandafiri şi aIte flori natu
rale. Dr.:'l!--u,pra coşu.1ctelor ,au filst prinse. pajure 
trkolor,'~, ,purtând pe tie, Wuritc d'n l:::mn şi br();l1-
zate,cifn:ie re5;'ale, In. jUrul pajurt>lor, la p:lrtea 
'liperi,uara, au fost prinse În semkcrc l1el1\lm~l
r.:tc s:c,l!;ulet tricolore, iar ,sus. în v<lrÎul st.H~}il()r, 
;,ll flJ,st l11ullnte mari stindarde nationale, aV<Înd 

~ jll1,ljJr imate la, mi!I(~c cifrc.le rcg'alt:. 
All1bc 1.., mtran ale salonului de recept:,i~ din 

Oar,:t tk Nord, atât acea Jj~t~ipre Karrl cât şi cea
hIra din ~]1re piaţ:l g,îrii. au ,fost drapate În rOŞlI
:l;:h~': ~i împodobîlc cu nenumClratc pajuri. stegu
Idc, (("plete cu flori Şi g:hirLmll,,~ de \'Crdeat;l. 

.' Pe ~;rJzilc pe unde urm;t s[\ trL'acă după a
l111az:l C"[fc,gilll cu O'Sl'imiT1t.-~)e ,,()sta~llilli nCcllnO
~Cltt", Îl1drlllHlul dela Oara de Nord la biscrica 
M'! . \' tII I . 1 ]in "Ll,l. );llCnanl: e tlttlltn)r ..,;,),',d;rjlor al! fil~ 
IrllflHiS eh:corate CII dlfcrite s'Coafţe ~i cltiliml1ri 
:11 motive româneşti· 
, Şcoala militarii de ~enilt C~levii aoelivj) c,:re 
m~e~~ !j]e,:Ji,l la Alba-Iulia în lTIallC\'ră de o lU!1;; 

I ';j jtllTliitatc, în urma Ullui ordin al mi1listerului de 
1';lzl)Oj, s',a îJ!,~lJ}oiat în C;JpitaIă, spre a llla parte 

j la acc:l"tl y;ralldjoa'să siÎrbatoare na'jo'llaIă. 
n0,~"el11t:J1i a snsit Îll Canital~l c:Hc o dc].cg,J-

tic di:l ~ :lrfca ficetirtll rCgiml'l1t dÎn pn)\'i'T1cie 
llrt~ a lua parte la a,ceastă solemnitate. ,~ldl1c<îJ1d 

Cli sin e şi dralpelu! rC~fPcctjv,ca re a h~t depus la 
P,a~.altll~ Rc~wJl din CaJea Vîcto.rici,urm,1nd c;c 

~ dll.P;l amiază, toate delegatiile cudr:':1Pelele ~<î. fie 
1\' la gara de Nor:d, la sO'sir,('a ()~j\""1llintel()r ,.wtaŞt\

lui nCC1Jl:OSCtl e. 
li • 

Prii:~:iir',J, a lansat Un apel, către populat1a 
:1 Capitaiei în vederea aducerei osemil1t\'lor ,.rrotl
'e; lui ne.u;r:,'scut". 

IT-

tlI 

,v .. VI. #ftt, ......... AtC; ., .. 
Ravagiile muştei columbacă 

În judetul Arad. 
Pagube enorme în" plasa Şebiş. -

Musca rea (co\[tmhacă) a năvălit Îl1 roiuri dese 
PC ba inccputul lunei Mai în judeţu1 Ara:d şi în 

la uecurs OedOU{l S~tj}t:l.mani a făJcut r.av,a.ltii ÎngroZi
te, toorc e:<LUzând pagube enorme în deosebi în plasa 

Scbiş. 
In ln-tlla u!'tei dii~pozitii a min~stcrultti de i,n

tcrnt;, sunprClfe:ctura.. judetului 'a Întoci.mt l~n ta
blou dcspre pagubele ca,uzate de mm'ca rea în 
indetllt Arad, 

M!L.~a rea .a făout mari r~lVagii În deosebi 
in plasa: Schiş .şi Halmagiu. 

Pnpldatia ~urprinsă de rOlurile des.e a 
1n11şteior. la înce;lmt, nchănuind lli~i un :perfc'1!, 
n'a luat măsurile de rupă pa re necesare, Astfel In 
I'h,!IS<L Sebiş în 23 comune au căzut vidi'mift 111U$

tdor rdc 100 animale. pihll'h:\l1'd 19 ~ăteni, 
In plasa H.almagiu, in 10 COlmune 311 perit 40 

animale-
In p!a5.a Radna au Acrit două an i:rn'::tJe. În 

plasa TJr!1CYV,a 3 animale si Fn cOnm!1a Curtiei un 
animal. 

Al! dzu.t vidimă în tfl<tal în jUdctld Arad 
140 ar;m;l]c: 48 vite, 14 bivolite. 14 }'mfci, 37 oi. 
Alt suferit Pag-uhe în deosebi comunele Chisincj:a, 
[O,<;il~e!, Zimhru, Scle.ltiani. Sebiş, Dczua, 1'1\0-
llcaSa_ 

M::o:.,tNtl'l de illkrnca :'lehts la ,~u,ni)ştillta 
";(i'ldllccr.c.j judetului, că va lua d:spozitii :pcntru 

~lil1torar'la săknî10r săraci, ptlgu~iti prin rava
c:iilc T11l'şte1or rele. 

.. 

"SOLlDARlT ATfA" 

1 NFORMA ŢIVNI. 
- Din cullzn Sf. Sărb(î/ori [IJ(Uţa'I'M DOllln!/-

7ui, :<irlrlll lIo,;f/'1i '/'(I (/pt/rea B(îmllr'ifii 'dimilll'a(ft 
{/b 0)'1'/(' obiş1Iuite, 

'" 
,- in,,!! at, lI" ~J illist(,t"ll1 iil"! 1'I\(:ţH'1 lI1l' 

lJllce (lin ('pllO~I()\·'1<'i;J. <11 prnf. X. fo,rga. 
îlltol!('ân!dn·~e \flin Part.;<, s'a oprit în P'l'llg-a 

ca să ţin;1 acnlo zilei!" al,('.",I(';\ efttPYll con· 
ferinţ!C'. Ynrlw;:;t.(. ,în trp~ ('unfrrinţe (ks. 
P 1'('\ h li şit i în H OIl1,Î Il i il, <!ps p re 1ll i ŞI' ".re·" 
hllşită în 0\"1t1 Il\('dill ÎI1 gt'llPl'al, şi dpsprr 
1 ll'g>()ţul şi ;lI't;] ('(\ili\ îll trlril{'· ]'omftlwi-Iti 

În \,0,\('\11 al XY·-If'n ... jlr'~l~('r Pr0ssP" ' îl 
:": 1 Illl fi î! II l' '1111 l' I O!2: i ( I ~ ~ 1 rt i (' n 1. n III iin ti Il tl 
t,)~\l;\ ,wli\'itt011 ,sa. 

'" 
- Il] Y""ilf' Sp;['('o\'i('i - ']'1'p!"1'111 1'1<1'~('i Chi. 

~jllPt1 - a f(.~r anlll~at jll'imp\'ctm al a'l'elc·:t;-i 
111ăJ;,Î în 10('111 (Hui ('hil'il~ rlBll1i~iol1at. 

'" 
- 1'11 d,r. Ştflfan A1hn, rlired'1]'nl (·.lin[(·ci rlf' 

fp<l\l('i~i> .~<'()Hlci ,rIc ml0fl,~e ,!l':ill l()nalitatc, \'~1 l)lc;:a 
miine, VimC1·i, .î'l1 (;.Cll'mania 1lll'r!r. \'a hUl 'parh' în 
llcid('lhcl'~ .la 1111 ('ollj!1rp,.; il. ~in{'{'olu~ihl' Ilin 
111il1lP:) Înt'reM6i, n"a ,~e \-a îll1~Jk)i;l la c\ 1':1'11 qHl,dc 
\,]'(-"0 (lonă ~ăptăl\1îll1i. 

'" 
- ~\!dl1llal'Ca <,oll"titnti,yă a emllitCltlllni pI'!·· 

1l1iHHmt al ';;t,atC'lol' ~'ll CHliig'l'atil1lH\ il fI:\'l1t kw în 

PlllilZZO Chigi la R(~llla. în pr(>Z'(:-nţ,;1 l'(~)rCZCnLl'n
t,il() l' Italie.j, R')JI1:1niei, All:4tl'ipi. Fnp:all·jci., Spa· 
niei, ('(·ho~l{)\-,H'i(,i, ,luţ!0"la\-ici, Hnl~arici !;'i 1'0' 
lmli,(\j, 

1)1 )rlll,,~(}liilli li def'.('hi" !Er1nl1f1rpa ('11 n {'uldn· 
1 arc În ,(':1l'{) a ."pm~ ('ă (ările '(';I,\'i eXlpn1'tă Iputprr 
do mnlldî. Yj)}',~ii~,~i :lP(,1'(1 in liJl·{\,{·l" lor <'().!Illl.11('. 

tot a.~it {'INl1:::Î-leupihă a~'P}e ţliri('al~i exp~)I]'tă 
m ll'tl'ri;i 'prime. Bi l1l'OI1011e i·n fm1m a t.i l1.n ia 1 eOlll i
sa r i a t llln i gf']N~I' al ,i t:1'l j a.n 'PCI1 DNI 'e('~ tin nil e (h~ 
('mi~l'ati:nn(\ 'Va, t1'<:,1.ll'i ~ăfOl1Blf'z.e legă! 11 rad i '1. 

• JI'Q ofi:',iil(; de (\'mi~r:H'r. ale 81wjelor .\;all'tjeipantf', 
O l'giullza,( [t:lllC'<l ,1'(';\ 1)<,11 ii el) "f' ('I"P;I7,;; n~'\llll, 
\TPll fI.::l rl>oarte .le gl'ijă ea omig'ra.ntii f<ă gă'';Cai..",,,ll 
în noua lor ,patrie un t,ratampnt.. I('are ~. ţ',()]'Cl'
<j)n nirlă Îlnllportan tei lot' !pcn1hrn i]t'svol tat'ca non i . 
lOT ţii d. 

• 
- S01'hărilo C'llhlll'ale ,di.'la l~lai s'an ,r10~fi11>i1l' 

, 'rit'! 'int,r'll'n ~;MlIl'l1 gralllo:jof'. - z,ina; ,de 3(li\) a' u
.iIUHI IjwlIltn'n miC'lll ora:;. (1(' pc Tâl'nllJ\'c llnminll
nat prilej ,ae peleri71'lj. 

An hwt Ţ1a1't<> la lW(,i'te ,,;erh~fri l'opl'ezenta'l1ti 
ail'1l1f.llll'ii din t.oat.c :pă,rtile t~Il'~i, 

'Mini~t(>l'lll {'u1tf'l,)r \~i ('(·1 al i'Jif'.hnwtiei lUt 

tfo,.t l'f\p,rezentattl 'Prin din,ii 1. AI',ghj.rC1:-\PU 1!Ii. n. 
Valn()l'i 80('l'etHl' gellOl'al. ' . 

! > .. I -:- Tori a :1\'l1t l<:r, în ;părl\lil'ea Ciala •. ,maj':lllll 
:şoohlor E'OOund~lf.c 'dm Arad, 

, E1c\'ii alI ple{'at ·din oraş la orele \) în fl'lUnte 

I 
'01\ lIl;uzÎea 'militară. . ~ 

T11 E'tdij,t,ura ('arte,1 R(,mA,nNII!'ICă Idin B1H'llre~ti 
1111rpăru t 111 {".cIi ţia a dona. yol\ltmnlldd YI?IT"Slllri dc 
1'i1z1}(ili ,.Si'f,rbâlonr('a 'Mortii" (HH4-};l) de A. 
Coll'lI:;:. Do '\'Îlnz,1t'E\ b t.oate librăr.iilo rdim ţa.l'ă. 

\ . 
)1(111(>, Yincl"j, vor apiilf('!1 'Pe !"oeena Teatru hl i 

de vară {lin Ara,a, în .. FAUST" ,dl Nixml-E'."'l'!l· 
BIll.sn şi dira Ara dtl BalJ'ihll. - A'pa!rit·i'a .alf'e<ll"t.;l 
ya fi, de si~llr, punC'tul enlmi!nantal sC'.lJC:mnl11:i, 

,. 
Alaltăcri ,]jimi1waţa Il cxpl("flat ;;.(mda nI'. ,i 

(AUr(l'fll)po 'eumpul ppl1rolifcl' dela C'i'hmplI1Hl. 
Fxplm:ia a fo>i (~anzat~rle ~(,:nrt ,eir.euit. Pagll' 
1)f'1~ ('anzat" iflo j·neendill1 prcl<:hll.'l &C 'urcă la 'Un 
milion eŞi jUJflL lei, 

'" 
- Riî nu d'i 11;imi~·itin}{)bjLiRl'lll {'Il ;.:tlll1pjrf'U 

~tf'lllitdiw, ei {'11t'tl'ţi'l'0<1 lor ~'o Ja{'oCiţ pr'in IO· 
V:\,S fil!'1llft 'Pentru ('1\ ră,ti'['{'~\ h~u'i11 telot'. P 1'\ mc· 
ştc '('{~Jm'lJzi ~i din pn,,)lYli'm'ie. Str. O'i:tnz TIa, 111. 
(11iL:.s·u, 30 a), 

€iorapii de renume mondial "Oseta" in 
toate. culorile se capătă la firma Kelt şi 
Krau 

;i : .. ::: ...... .". ,-....... ~-.......... " ................. " ...... 411,.. •• •• .......... ::: •• ::: 

tVJ TEATRU, CINEMATOGRAFE rv'~ ... ... .. .. ................ -..... ......-._ .................... .-::: .. :.:: 
Teatrul orăşenesc. 

- Repertoriul săptămănii.-

JOI seara: Deschiderea solemnă a st1l?:iunei 
Teatrului UI~ var{t: "Voevudut -r;ganilor". In ma
tineu: .. Baiadcra"., 

VINl:RI: .. faust" cu ,concursul dşoarei Aca de 
Barhu şi a dlui Nicolescu-Basu, 

SÂMBĂTĂ: "Ofiterul Maiestăţij Sale" ope
retă, premieră, 

Dl:MINECA: Inatincu: "Mânzu! şarg", seara: 
"Oiiţen:;! Maicst~itii Sale". 

LUNI: "Ofiterul MaicstiHii Sale". 

De"chiderea stagjun:ei Teatrului de vară va 
fi 1111 important evoniment artisti'~ al Aradului
! lirc;;tiu11ea Tea,tralul a luat in n'.'Ipertoriu pcntr ll 
IcÎt),'l' de Joi PrÎ'I1Kl zi a ~;tagillnei de sară vc~hca 
i \'aloroasa r:fpcrctă "VoivodUl Til?:ani1or" jucân

(In-se el! 'C!mcurslll dlui Iuliu Rarici. 

In ,matineu se va reprezenta "Raiadcra" cu 
''',:':Dr"ul dlui Bela Tompa. In rolul titular dna 
1\1. li()r\'~hh. hr î!l cc1cI~lltc roluri princi·palc tIna 
Biiske Bal(;~h şi f:lI~cn S..:hcstyen. 

Un grandios ,enniment artistic \'a avc.a loc 
\'i11cri Sein',; la Tca1rul de var'~i. ,când se va n'~
nreZc;lta: .. fausf'Cll cei doi cxcelenti dntă
rc'\i de (med. rcmClni: dşnara A01 de Barhu şi 
\blks.ct1- B::su. 

Apollo. 
riiltf/ 7,!i r~lIs Ohl'i,~fos. 'în';' IIf'/r. 

;\'ln;,I/'I'N/. l/li {"liS, XI:1Z:11't't. Î.lltl'P fet.f,le f';;lt'i 
I"Jl!'rli1 .wil (1 i~: ~br'i,l, '{lin ;-emj'1\'ţia '\li Da\'id -;.i 
;\1'011. 

'1JÎllli,~lil'r(r J{fl}'i('r: \Lll'ia ,;:orl,,(I~t,c a(~a":L. et'1l1.1 
j-:-:o ,al'ilHi all"h;ln~pllll ('Till\"rjl. ("l;I'e îi all11Illţ.ă., l'ii 
\'[1 na,,;,te 11'11 fin ~jîi Y·!l 'rla numO I:'.IK~, 

.11/11';11 şi, Iosif 80"r.<;('. în rifTri,m: 'E1'fI. 1'00011-

,~illJ1iHlt ,!,!I'lltwal "i ·!'.\i a~YC~a\1 ~iî. ;:.r Ţl'rf>.zimtc !ll 
(1)(~IJll ,r]f' l1H.ţtOl'O, ]\f'ari:L @'i TOi'i,f,,-.e 111t4n'e în patria 
~t.l'iî'lmnă. 

Jffll'i'l .-::i {osir ,<:(' 'rrrrJ.'liazii. în/.i·'un .'l1'flid~ 
So"in'll la Yifl"im 'g:l,;-oscTIllrna.i 1111 grajd goL 

Slel/llfI misff',I'ioll.W1. Tn Yifkilm ,dlllrrnrlall t.oţi 
nmllai 'pă~h'l,ii ,î,:;:i grijellu 'fIe t1l1~me. Doodatil 
,1\1:lI'e .() ~t{;a ;,t,răl.ll('j toure, (';1 re '\·~t.c;a 'Tl'illŞtCl'ea 

In:i Chri"*l<~. Pil",torii an plo('at"ă g:t:-\eJ~Y'ă pe 
băiat. 

>lrlorru'('n filosofi7ot'. Trei imva,ţ.aţl mar! 
rlph TI ă.'<ă,riif, an ,plc;cat să ~ăf',Ca'~('.ă "?i ci pc fin 1 
lu i Du:m n eWll. 

S"şfrrra lni T.~lIR. Tntr'la~e;;t<:l ~n Vifl<:lim în
tr'ull g.\'aji<ls'a !Uiî,ilCllt IS,1118, mântuitorlll lurnei, 
:'!'1lJ, n:r.'O\('wt înt.r'o 'I10ilfPte de irurnă între paie. Ma~ 
mi'i.."a Fa înfiUşat !şi lP"îl'llIU Idl1 r'Illea, câmd îl1gerrun~ 
chea lângă dânsu1. i'" 

Ti ridf'l'PIt 7)(1('(.;101'. Tro'd era· furios ţii s'a 'deci,,> 
",îi flll'O j)O -fiul lui Dl~mrneZ(,\ll. Dar td>e ()1I,ro(~~ 
nl1J-.i 'Put.ea rd'a Infi unmă, a ol'1don'at., ~>,a toţi băeţii 
'~~l ht rd~)i al~i ~ă fiB. neilŞi. Dâ1r' ingerii s'au 'i:n.gri-
,p't ,dB elş1 .ImI llUl Dmm.nezeu ,a s.eălpa.t. ' , , 

Fuga la E.gipt. Lt E>lf:atul lingeru1111, It,lSjlf a 
trezit 'P0 l\hri,a, ea ",ti .fn~ă cU! T~'l1~, 'Con,dut;li do 
Îngt''!" an ",l('1(',at !Spre F~i!pt. }le eA'n,a au p,osit 
~()lk.laţ.ii, ei fDlll mai putnd f,i si laţi. 

S(),~irea în f7ql}lt. J)wpă lm 1(1rll'1ll hlll1~ îlltr'o 
'i'erură 'SO;;OilC ,în Eg:Î\pt !şi se a,şe,hzii l:a p()rti1e unni 
Sfinx. Menirea lor ,s'aÎIm:pl'init. Au oSCr~pat. 

Frrmilin 8râllfă î,} NaZflret. l\lai târziu f':1i~nilia 
&fâl1tă s'a î'ntofll'l la X azarot, hu~ hwra uln?;ă ta-
tăl-!'lm '<IKloptilV ('a .dmlgher. . . . 

18;/,~ intri' î,wâţnţi, Tin vi'il,gta 'elo 12 ani 1"11(; 
dj:,,<pnta ('1l ,eitrtnl'arrii şi toţi "e mitrall Ide marea 
lui înţPl(':p<>inne. 

HlJf('zn Ţ'('n ru i r~lIR. Silî nt'111 Ioa Il Botezătoral 
hnt.{"7la '110 O.;lIliDnÎ în alpa Ior.d,mullli, intro :lie~· 
tiia $ipc l"u,:,<, Butczâmlu·l p(' {'}, od,a:tă ~uurnai 
~~~ :l11zin'i! 'pll\'!:nti'k': ":\e,o,,ta (\"tB M'111l1pll1 '!lll'1l 

fin, dp 1':l1'(' ca mii bu.cul'''. 
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ZOI\lCrf. 16 Mai. - DCl>.dlidcrca. --- Berlin 
12.~. NC\v-Yol,k 55450, L011llra 2566, Paris 3GO~. 
Milano 2692fiO, Praga 16fi2, Budapesta 1025, I3el
~rad -='75, VarŞovia 114, Viena 7812;:;0, 

Din caUZa sarhfit()arci de azi, hursa din Bu
cl!J'eşti ierj şi azi Închisă. 
----_._- --_ .... --. -_._-_ .... - -- - ............. _---... -----....... ..--------
R('dacfor respolwlbil: LAURENTIU I.:UCA. 

Cenzurat: Dr. NICHIN. 

Se vinde un dormitor 
stii a-Iâ baroc. Str. Mocsoni (Orczy-u.) 19b. 

~~lC~~~~~~M~ 
Dstitutul de stat pentru fete·oarbe adulte Arad. 

Nr. 106/1923. 

Publicatiune. , 
Se aduce la cunoştinta genera1 ă, că în 

ziua de 15 lUnie 1923 la ora 10 dim. se va 
ţinea licitatiune publică Dentru furnisarea a 7 
vagoane cu lemne de fO'c, pintm Institutul de 
Oarbe adulte din Arad, Str. Bariţiu Nr. 16,1 
min oferte închise şi însoţite' de o garanţie 
conf. art. 72-84. din legea comlJt. al statului. 

Arad, la 12 Mai 1933. 

Conform dispozitiunilor in vigoare şi a aprobării Ministnului de 
finanţe, se aduce la cunoştinţa generală că taxele poştale, pentru Inte
riorui ţălii şi pentru ~trăjnătate se fixează dela 15 Mai 1923 după 
cum urm~~~s: 

1. O strisnarG simplă până la 20 grame ___ ____ ----
iar de fiecare 20 grame sau fracţiune în plus câte 

2. O tarie po~fa:a simp ă ____ _ ____ _ _ __' 
3. O ciuii! Pi1siaiă cu rrspuns pliltlt _ '____ _ ___ _ 
4. Imilrimate de OIice fel, de fie~are 50 gr., câte _ _ ____ _. _ 
5. Cn,ti didact'ce şi literare, Cataloage şi imprimate de editură şi librărie, 

Imna:, şi publicaHulli periodice, cari apar în RomâGia şi se depun 
la poşta de editori. autori, librar}, adm\oistraţii sau depozihri de 
ziare, de fecare 50 grame saij fractiune, câte __ __ _ __ _ OS 1 1 1-

Toate celelalte pubacflţiuni se tbX('8Ză conform aliniatului 4 precedeot. I -'\1 
O. Imprimale În relitf pentru orbi, de t·ecofe 500 grame câte_ 25 - :50 - SC I~i:r 
7. Kihtii ee afaceri până la 150 grame ____ _ ._ _ _ 1 - 6!- 6 - , 

" "200'" - ---- --- - ---- _11 50 6:- 6 -I,lI " ,,250 ., _ _ -- _ _ -_- _2 - 6 1- 6 - "~l 
iar de fiecare 50 grame sau fractiune tn plus, încă câte 50i 1:- 1:1' ,Il~) 

8. Probele de mărfuri până Li 100 grame _ _ _ -__ - 1 -1 2 - 2 ,('! 

iar de fiecare 50 grame sau tr3cţilln~ in plus, fncă ~âte ____ S0l 1 ,- 1 - ir. 
fala de : 2COmam!tfre De~te taxele dela 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 ŞI 8 după caz 2 6!- 6 - , ~ 
Ta.lîJ avizului fie primire la obiectele recomandate: 6 1_ 6 - 'l'~'i 

a) cerul in momer·tul depune lei obiectului 3 
b) cerul ulterior depunerei obie.;tului _ 3 12:- 12 - ' 

Taxa unei foi de wdamlltiime _ _ --- -- 3 12 ;- 12 -:,I: a1 

T ;>; t' 01 -.1 tOt ~ 12 1- 12 -' se R;{8 Im~l cur I tie tu::& I al;.! -. --- ._-- -- -: ' 
SUllrctax~ pentru obiecte!.t adr.es?.te Posîere~'an~ .,. 2 2 r 2 - .11 

laxo timln!Îili de 3s1si~r.ta stll.!li!la ce se aplică la sCfisonle Simple, re- I '.f.~~lJ' 

d
coI1ll,t'nAd8te/ d~ valoare Şit Cdă1ti poşt:,le destinate în a 'tă local tate 1" 
eca 10 cea 10 care sun e!:use IIM ___ _ __ __ - - __ o - :10 - \- ~ - 1t 

Trl)ut de plată mi~lmă per,tru obiectele nefrdn('ate compiect:-- ---- -, 1 -. 4 1- 4 -. j~' 
SUll;a·iiu.& oentl u recomandate, recuvremente, mandate ŞI mesagt:Tl liil 

prezer}tate la poştă Duminicile şi sărbătorile it gale - __ o -- 2 - - 1- - ~'el! 
Toate biroulile po~tal(~ şi debItant i de timbre sunt ebli.gati ca ~ă. vândă rmbl,i:lllUl ;~ 

adualt:le cătţi poştale, externe de 2 leii francate complect Şl anume hpmd pe ele iăogă, ,,:a 
taxa încrustată cât~ lIH timb~u franco. mobil de, 1 leu (..iacă s~nt de)finate pen.tru Austrfla,. :~~ 
€ehoslovac!a, Ital'8 Jugoslav18, Poloma, Ung:ana) sau de 2 lel, daca sunt destlOate pen fU t, 

Direclhmea. J celelalte ţări străine.· 'al 

--------------------~----------------~---------------------------------------------------------------------------' '( 
TiJ)OIufta .. CONCORDiA" Aud. 

;. -
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