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Eroul necunoscut. 
1-<1111 1.,-11'1[ 1I1UI'III,Îlllul llltr'u zi plillrl 

J \iidJi. \igui'lla,,;il ~l 11] l11lllill[1 ]11,ll'O de 
riIIICI\'<ln-l. \'t' \aka L\rgl'~ld\li, CII "illlll'i 
,e <ll'gillt şi Cli clipueitul şagaillic în m('l"

.. -i .~r[tlliL dillSlll'l' ('al'pa\i sjlru ~I,,:-;tlri.La 
ill'gilll'a li li IIi saI eli gl'~\(li1Lil(' lle 'lIgl'it

"" ~ (' IL u1 ti cii ti ( I S r i i Il \ aţi :;; i C li 1 'l1S 1 ' li 111 i le' 
'. a:-;Clll(IIl[llo;u'l' IUlUl'- ht\rbUl'i ridicate 
rilllili\- şi l'rldt pll'lH'llpal'P !ll' [I!I·IlII·. 111 

. [c,,,;,,'i ]'('(1 pru CI::; l)(ItI'i î 1111111 g\l,ri l'i, ci in 1 li na 
(Ii, şi iti Ill;lrgllll'(J dl'lll111;îlli in care aln-

• 1'1';111 ,,'('ltir-llll' srIFi\('(wio;\st' :-;i tJ'o("C(';lU Oil-
: H!llii la dtllipuri. ' 
I I '" 1 -' '1 . ! '.I'a 1 <1 ('(.',ro 1\1\! 1 H III .lUI'lI Huslru ~~I 

~ .ld! IllllC'l lllj m,l 1, i d l' l'\'!m it'. '\'/),\1 [1 l'\' la·

~ lid 11(']'\,),111 {l (~'''. bisl!r,i~',1 I.'l· t'l'a pl' apru;\Yl' 
Iri llBroţJl e\,olti -de \'lfol'llqH ell tllrllul JllHll-

i 1;,1. de ruginft :;;i ("u Ol'llC('a, hiz,lll1 ill,l. în
~!Pii'l S('>llll'\ il! 1.ill"·, prll'l'a (',-1 ilJll'l'ag(1 ,1C'(':l 

~ r];Wln atiulliltă tlill \Tl'llllll'ill;-t1T(1!lP şi 
_ il11 \Tt'JIIIlI'i lll<lJ't()re ,do \"ij('lil'i el' ["irr'CU";(' 

3 li' ,{('Illo ÎJl fl]'II,IZllil'" Î1II·;\I'I·fll·j dinlTP O(l

. 'l1i, S'ill' fi c()horÎt SJlI'l~ p;ltu:lilhd 1)\11), 
a ~.. l' ' . 1 1 ' 
II.'P·I' 11<1111;11111\ 1,\('\11, [fl'll'll'll 'il ()!I11l Ill, 

.!' Îlll'hidea yidi <Il' U,l1lll'lIi,:;;i ll1lpudobl'3 
"·lill Illiin :,olll'('h\i I'U i(,l'lIlIl'i 111\li ~i I'Il1li I ;dh,!1 iee 111()\'il(·ll~ lllţiiJ'nt.c \1na l,îllgCt 'IHn. 

~ , I':ra .. Ud;1 Lîh'l'(' ~i () pJ'llflllldiî C'nigilla

~ ",1 I';P11;\ "ilj'(' {\ p!;'Il I!.!I· ... 
Hal' nu ('l'a llil 111'J:l'lll;llll 111111\;11. \'1'<1 llll 

!;<ll ÎlltT\'g; o c.olill<\ Îllll'\'ilg,\ ('l'a S\'(lJ'lllll~ 

1:111;1 ~i înl!leHluhit(1 cu ('1'111'1 111~\l'llld(', 111:1'-

1:I1Ilt-e cruci ele lemn, 

ARAD, Duminecă 13 Mai 1923. 

ZIAR IND EPEN DENT 

ptli;'!'l' ";,;' adllliil Inllll'lI tiU;I!'il ~i \'l'st'lit.
ya priiili illtr'ull lOt: dl' l'illlSle t·\'la\'Îua:,;;1 
1)(' t'l'llId 1l!l'I'llllO:-;('lIl. Llr ÎII P!'i!l~illl'i (';11111 

lIIn\tillica îţi Y<l îlldl'{·ptapa~ii ~Jl<în'lţi ·de 

:-;{l1I!.2'c'le fl'rbill!f: ;-;pl'(' !I)('ltl !Il' pdl'("'l'1'i,-
St: \"In' gilsi l1Iulţi, tI(· sigur Iuţi (',îţi vor 
tl'el'e' )tlLa('ulu, "':1 1'!1I1iA'{' 1) 'pl'i\'Î,l'o 1~oaL<:ă 

.';ii sfl ('U'Il l.1'i \)11(' eu l) yorhit ()lIl,l",i,tlrl 1<1 ('ill
st.îrpit tal'iruJ'J1ullli (\l'lfll l'ai'l~ l~l'-LL ish;l\'il 

dl,la 1'(1\'<1((' ::;i !ll'-;l Ilil! z.ile dl'!<t c<ll'i jlll
U)1!l aţ;tl'pta () lill'g'ii lihertntl'. Yllr ('insIi 
1'11 ";UJlUlIl'\'(' UIlIC'lll '<l"';I'[1 P(~'I'()1l1 Clle ('(Hui 

()..; (tlll i lllp ,·u l' fi ÎJl (' It i,..;\' Sl1 h [c."qwdp(\. dl~ 

111;II'il\OI'i\: Vot' ('ill,..;li î'II,lild-p de il illlTil În 

\'\',s(,LI burti li \,j(,tii lw 'lI'eia, ('1I,ri il'-cl fit
('IIt- !ll)sihil(l o \'j;lIJI ll\tllldl'il şi de ,-iiIOI'. 

I 
Fiinc1di cillst.imlll-i Sl' cinstesc. 
l,a r:tndll-le gl'llC'l'aţii 1 e el' vor "l'tli ~v 

1 \"l)l' opri CI\loţiollil[,(' III Jilţil ,<;ierillilli ('iI!'(' 

! ('.llPI·iIHlo gC'l1(\rahi din lJI'lllU :,;i vnr sind i 
i m,\-()in d('~ sig'lll' ~"ii i::;pnş,';IS('(j' priu 11\111)(";) 

1 şi S(I ]'('''('ll'IIIJH'1'(' prilliJ"() (·.(liil illll;1 ltfP:;1 

I
l ill bilw \i(·ţilv. ('al"~ SUI!! lllll\I)l'IlI[\lll i\ll' il'

('()In, pr'ntl'll dHn.';'ll. 
I .\:-ilfC'j ridic;I!'!';1 11lolll111wntullli lW111 \,p 

1 l'I'ol1llll\C'11110.'\I'llt C.'ito Ull trihut (l;tt 111l)"1"i

\101' S('llll1pi, II <llllilltirp 11(, îl,'lhrlrh(darl~ şi 

I ll.l~ 111:ll'l-Ul' ;t1 \TI'llil1:ri!<Il' ('(' \"'1' 1 \'I·hl!i ('ilt-

I 
,..;tltr' mtot!lf>illlna. 

Pont.rn aceia, ('[1l'i .SUllt păi rllllşÎ d,' 
illlj)111·t;1llt,a t!rn:::'l'hiUi a ill'.l'slo]' fI'(;i 1111!

llle!lre din Yi'lt;) 111I1Ii pll !ltl 1', sill\boliz<!rp;1 
ll~r lll.i1nl)Ollie cu idr;lllll'ilC' dl~ "iitol'. eOI1-
"tilne Ull Lhpt. de-o fruillill:-etă {Jl'll'a "i 
unln(!plt111 plin dllfrl~,r;ldlli.l1ţ,C· a dll'llr n',I
liz;ll'l' III' a::;ll'iIP:;\ in";l. rt. ro) j Cin,(' nu fnst ri ... Cilw ~ti('. 1.".,1111 l'Î-

;:i1 11\111\(.le.,. 1';I',IU il.l'l1lw,tll' ('\1 lIll :->,_·ri..; I'U- ~. SI' ....... matU' 

I \'~l:::it prill\iiiv de' soldM sinqd~l. nÎlrall Protastui maghiarilor asupra reformei agrara 
dus 

! 'I(lll/.!'H~il1. ('(ll'l; ;!t~1!;1 s(' I)['il~l'jt!'a, lt~ slo\'!1. din România - respinSI 
';\, lHlll<l IIIl:! !illlgil ,111<1 d\lllil-tl'!'1 11!pre 111 

Lllii ,ISPJ'C', din ct.lrisil cilr(1:-;că ,dţii vjaţ.). 
in,,!, SilIt! lI1111tr lite·l'ilp nain' :;;i \-ie,j.i \-nl 

j;,li'd('Ll. ('ÎlIp alt fns!- ei .. , cinp ţ;li n. 

.. /1 Pe chmj111ri largi, în şiruri IlîntllJl [~llt', 
1)1 in U1I'C'!'(';1 nU';1 ipl'l-el!'e, l'i l1U Itl,\i vreau 
1\-i<1\a, mI ~. mni 111'·f>z.illtă. Şi <'in(' sil 1(\ 

j ,I;'li !l0'I.! t ('s(wotcaliî, <"iim] Siliti atrttin şi 
·fl'.'ifimţi pl'!·t II ii 11 d('ni. Lflllgrl ~ihi\l, 1,1 Al'
;~pş, 1)(' ,~;11('(\. Jlil('Il\'\lltli ~i ÎlI ~lnltlnY'I. Ei 
l:li'llodl)he·.';(' ;;;(ll·ilp ClI cr\lci şi .11 ;11-. 
1 _\("11111 ÎII":;' Iii-si' arllll'(' \-f'str<l, di. pu 
:iillll! dint IT' sn1l·lp lIl' mii il vor ridiea de. 
i:t 1(11'11] de j'('p<l()s,:,i îl \-lll' il~f':.-:a în lllijl()
hil ('apilnlpi. HI'(:UIl,)ştil1ţa' pupll\al'i1' -,
l'.'llli';'!'fltn,ln, Id:atol'lo (\ 1I1'1ll:l,~il .. r îi \-a I'i
jllil'il l1il 1I1:11l"(llc'1l.:,;inlhnl ;11 glnJ'ic'i ('(' ~ 

'11 \-d Îl1:'l111jll,l'il Îlll-old.'illl11,n pp t'roi! Jl('illl,~!I~ 
; III. { !lil rlll)! 1'(' ('cI .. 111:11 ('("I'eel atp gt'cl fhlll 

I~lnhlil'c. 1Il1d(' tII nil III i llC'('; şi în zili'lf~ il .. ' 

f:ste iapt Îndeobşte cunoscut Împotrivirea (1-

.:crh:t ce maj.{l1atii 1l1l!,?;lIri, au manifestat fa.tă de 
\~xprnprierla care tilldea la restabilirea unei c
chitaţi su\;iaic, care a fost riisturnatil în mod sis
tcmatic prin malloperl'lc ~t~liP,lnit()rilllr de eri ai 
A rJ.ca lului, • 

Am SCT11n,11at ~i noi la timpul său, mavhinatill
lIile detestahile ale acestor oaml1ei. cari au În
trc1mint:lt toate mUloacele le~ale şi mai ales ile
g-ale, spre a j)~lstra' j1ose"juJlca imel1sclor moşii 
ce le st~lPfllleaU p~ nedrept. 

Ull~l din apuc~!luri\c lor a fost si aoce~;· de a 
P11ne guvernUl Ima~hiar să protesleze la. U~a 
04atillJlilor împotriva rdormei agrare, 

ProtC:hll el fnst discutat În s~pt,-tlll:În<l trc· 
ema. la fata "plenului ligii, care în urma Hnnurirl
lOr da te de· dltrc reprezclllan \111 gll\'C!'1llll ui ro-
111:,11, a rNpjnS ProtestUl Ungariei, 

A-:.a d;1r - - hnl\'ii noştri (:~):nJ1:ltrîoti au clmi
z:1t t()ate llliiln\lcc]e de cari "(e put'c:lll folosi. O\" 
\'(;)' l1l:li av;:a \'r\!-1l11111? Suntem cl1rioşi. 

~ 
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REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inserţillnile sa primesc 

la adm!nlstraţie şi la 
Agonpile de puolic:tate 

Funeraliile generalului Cristescu 
t:r[ :l anlt 10-'; ClI J1l~lri .sr~leJl1l1itati şi jTC L111g~l 

parii;:ipan:a Ul1ui 'Puhlic imens îl1rnllrnliillt~lrl.'a 

losmhii ~ei :11 ~tatllltli Major, __ o generalul Cri.stc
S.lI, ~- l(c~cle a fost rel)f(:zcnt.1t prin moştellito
\'lI I tronului. Au luat parti; toţi m.:mhrii g'll\'emu
lui cari ~e g,heau În Capjtal;l, precum şi lIfk:ia\l
t{qilc civile şi militare. La cimitir d. ~elleral M:tr
uarescu ministru de r.\zboi a rostit lin disCllfS. 
rl.:kdnd ca1it~ttil-e dt: bun ostaş ale djsp~trlltlllui 

şi meritele neperitoare ce le-ad.stiv:at în timpltl 
campaniei dind a fost comandantul o~tiril()r cari 
:.ltl lll~it part.e la lUPta dela Maraşe~tL 

A%i 1)l1ll11i1le.:a, se \'a oficia 
II'Ul primat, lin serviciu di\il1, 
roului dda Mara:şeşti. 

d,::: I;~ltn: mitr i ,;),)

Întru clnstinca c-

--... ..... ;$ ... ctc aa 

Expozeul dlui Poincare. 
La o întrunire a }jl;ii fostilo!' soldaij, d. 

Poill..:arc a rostit Ull important dis..:urs, atacand Cll 

Yl:he111l:llt~1 C1cnnania, Dsa a Sj)llS între altele că 
('xamiJlalld laptele de .pfUlă aCi ale Germ~H1iei. 
clill\'iJl,Q;crca generalii este dl Germania n'a vnlt 

.",1 illlpli;Jll'a,,,,-,~i n.i('j una Idjllt.r(' ('ullilli\lUllill' ('C li
s'a impus prill -.Jratatul de jXli.:,e. AccciIlu:az.i. că 
franta în fata 'acestei situxltii a ajuns la lmlJ'gi~ 
!lea rilhdftrii s~llc, - ~i În c\lr<\nJ va trc..:c la 
fapte fat;( de procedeele inad1Jli~ibih: ale GCrma
liici. lkllal'l;Ce c~te cOll\'ins efI germanii în toate 
a:Hunjie lor sunt conduşI r1un1,li de ideia r'::YJ.nş.,:j, 

n, ... nnu· 'u' .. 
Consiliul de Miniştrii. 

, M('lllbrii g'llTCl'l111111i ,~'an ÎlIt.1"111lit ~\1h ~il'e~()' 
: i(l('Ill.ia]ll'inllllui mini,tl'll \11 10111"1 1~1'~i1i:llln, S'a 
: .rlj;;:'('\lLtt a':'lqll'l\ fl,e[)l'dll11li \'OJnCl'{'i::ll l'C Hr"m0ază 
: ~ă {'il' ·în:dl(,int. 11\tl'C HnrlUlnia :;;i ltn·"ia. n. 1ni-

qlistl'll al inrlui'tl'](>i a f:l('ut C\lllO;<.l.',ut 'coll,oi1iul\11 
lllCI'~llldc p:Înă f1c',ial tJ,<!,tntiYE'lol'. -- D. miini .. 
."tru de externe :l l'a'p~}J't.f1t. :'jiSll'11l'a mcr~ului. fa- -
yorallil fI.1 ('nllfC'rinteii ain IJall!":Inne, 

Dnpii aef!i't-t1 ,(UminilSll'l1 Ang-hcle':'::l\u il dM in
.forma ţii n;~111111)(\ 1Il i,-ciî l'i lor ~ t u-d('.n ({ ,.-1 i, 1"11 l' i ~n n t 
'pC (,fl1c'(h1 .a' î'n~('etfl: . 

T)1 lhnll. ministrlll cnlt0kl')' a tNmin'lt Pl'<)

crt.lll 'clo lf'g'e a."1l111'3 fl1!1;eţ.ionării f,'i('o01ilol' parti .. 
: '(,l1lare, - H"11)<wtm nl }pgii a fnst rk,;('mlKlt li. T. 
. PiUat, poetul cunoscut. 

Tot {'Il a\'l'H;:tă (X',lZlllltO ,,';) llOtiî,l'Ît ('Il l~l SI)

krnn-i:Hltih; (-(1 \'Ol' i8iYCa loc la Pari:> l1tmt\'\l :<ffi' .. 

hii'tnl'in_'a lni Pa"teul', RtYIîI,Înia "'li fie 1'oJw':'1en: 
ta.t.ă ~l c cii t l'O rH 'l)l'() f. Ca,nl a:I_'.\lzi·n;O. 

1 ... ·' ......... ', ... e'o$' .......... 

Mişcările studenteşti. 
La _\patklll ia \10 ('-(.mort el i'n Bnll'lll'{'1'iI,j 1'0 zi 11". 

,(10 <'1'i,,:;1.11 '1'1'0(111" T\(Jlli H1all,if(·"t,tţii <lllli",omit<" 
În ('llr'~ltl (':11'01',1 ll'11 fo"-t ill~111Lltimai Illulti 0-11,11-
df'lI\i ("\"I'\'i, Pnlitl'<l a :Il'e"wt Pl~ ('ondnr'iltol'ul 
lIl'll1tift>"h1tiilnl' {'are ('"te I1n ",t.\1:[h~lIt În 'lIll'ilh

rjnă. 

J 'll'h:îtnl'i ~i Î11 ;1hî! (11' rlr,c;(',h:.. si1i'hil~ (:':'!_p~- _*....:.._.-,- '" ..... _ ._, _____ "'_,_ ._~_., ~_, __ -.• __ -._ .. _,p.~w~ .. _"'----.' __ T._<~ .. 

I ; O RI Et~T" în lăţime 'de 110 C:tl, eponse' veritabile din în lăţime de 120 cm. m'1fchizette Lfi 6t1;)-: La casa da morle .. Paris în orice coloare . .'<~ Lei 135.- 1 metru grenadin francez veritabil cu mode-
~ . U ,,_ in lăţime de 110 em. €repp Tutankl13men în Iuri splendide . . . . . . . Lei %.-

Bul. Regina Maria 18. (colt,ul Str. Salaez) orice coloare Lei 98.- 1 metru pânză pentru albituri în lăţime de ()() em. . . .. .... lei 30, 1 .. 
PFcţul 'u_nul exemplax- 1. Leu 50 bani • 

... < 

liS Oi JU; 

, 
-i 



Din prilejul plecării 
dlui Alexandru Meculescu. 
.,.lURtlllil rf '!nw(,l'in Pl'oposifi r;'l'lIm". 

, S('l' j i toruI frarlJ(\('z )[elllage, il1JS.t.r;lCtorul. ma
damei de Sev igne, a obger\'at <t~U oarecare sar
C~';Il1. cii :"fintii ~'a.n reerullat din toate Il}J·of0.3iu
InIle, avo<.~.aţi, p')liţ.i~ti, ('hia1' 'frotori şi în fine (lin
tre Cf>Î C'U ocupatiumi1e 00110 mai puţin llipreciate, 
mt!ma i din ŢH'OCl1,ro ri n lI. Se J"lwi TI e - sp \1 ne ("e
:lebl'Ul lilrgui.~t -- proeur'Orilor la don"di C011-
tl'ari n L 

Daei'ipcn.t.rn f',iirbătorirca d~ui Al. ~reenl'(l"",'ll, 
druia s'au a.chmat ieri 'domnii colegi ai !':M dicla 
:pal~het. drla :magistratnriî, memhrii barolllln,i !'Ii 
!Întreaga ,,,ociet.:1>tea ari'Îl(k1l1ă ca :să-i eXJprinl1e fci i
ojt,ărjlc, lH1Il'nria şi sat.isfHr.tia (',u prilejul 1mei 
5naintiiri a~a de bin~meriM,tă, e în &t,a'l'ea pro
ba c~mtNlrul con&tatăI~i i'lcriitol'1l111li fl'anecz ,din 
&(lCf>}nl al XYT L l'!teS'tiUllOiL aK>car"jn i() ,J,asdcs
('hi5:1. 

D:l)' ~l1nt {'(.m·ini<, că (bl'ii ~ren:lg(.ar ,fi en
mo~t'nT pc d. Al. ~rE1e1l1('\~('u. I:ll' fi ,',îl~tigat o altii 
~)ăl'pr(' el""pt'e 1H'(X'1l rOl'] in !:?:<,ncl'al şi a \' fi ,al(lm il' 
d d'h'ÎÎ p1'[1It,rc sfinri 1111 i'e gase"e alari. {"ari iil 
"'jatn l<n' ,,',au jert.fit Y(~I':1ţinnii d-c 'jll'(I\'llll'Ol', 
t()tll,~j ;::Î :wP.j,;t ('.ari ('Olll'!'1l1111 )finj"tcr\1l 1111th1i('. 
pot d,wedi prin ll'etiyil,aka ].)!' o JlWnir8 ~i o ,'()-
e,qilll1e ;:.fnntiL ' ' 

~rriihh'it:l pildă 11eanl'tă S'n ac""t lll(f"le" (l. 
A 1. ·~[erlde;:rn. 

Ca ,cdrfl'('.at tinăr 'a <iri.t în ajut'lI'nI l'all'ipj 
-::1 il (·',n<.n!f'l"at lIil şir de ani din' 'tin'(;\'<,ţl(\(l ,.,1, 

AJ~nl:1t(i. Ca. 'n'rl:yO'Cat.şi {'a. ostaş, 'în tl,alho.['e ~i 
în hil'<'u, in enlitato QP riîpit,an, -oomi"a"l' J'~,!ral la 
,Cur!f\<t 'mea rţ.iillii, rl .A 1. :.rc('lll(':;rll. 1;1 f,c,,;:t şi a 
ram;1" mCreu 'a('{"hli~: fin inhitol' al patriei (ln],'j 
!v~linj(,.111 illsuflctit al dl'0ptiîţii şi al 7,(\i\01 'ju,;t,i
tiei ;::;1 hlptiHol'nl pentru i(Ic'JiIo ,mn'r] aJ,c" 11,1113-

ni t.lliii. 
Şi c;mJd 'a ,gdJ]mhat U1liforma ('U 1'0]);1, ne-a 

I,'HiitaJ mombrilol' '(lin harem 'lh'ooaşi loa,lir.at.e si 
iafabilj!1:100, pl'Ot.'llIma întrol(lll''l .~î ~piritnI de ~r
idine 1<1. !':eJ'viein. şi (hoptatea şi l'('hitr.tku ,1at.:l rl{' 
t..:Ai 'ju,stitiabilii. 

Ik';;Emi l' alU văzlI:t ploflîlllld cu;; e10("\'011 tă 
l'<t,l'ă, bi,ri,nin1d ritnl 'CIl 'infliî.6i.l'HI'e.nd..;cl ii;li şi 
(,l'i D1 a ~ i de miu It.co r i ]' a m :l!(lm i l'a t O'!' ii,h'i11lrl Hl 

13";11;"1'111 ,eeJor(ki'nădăj,dniti. '" 
A lnptî.r pentru rll'(lpt'ate şi a;ded'îr ~n 'l'ig-uro

sit.are ,~ieu inilmă hună, 
Pe 1,1nfi:ă pallfll,~Hl zeitci Themis n'la uitat.nki

(',~nd a pune î'n C1.111l1~)ă,!m 'Ci şi ind1tIl,g'f';nt,a ~i elc
,'ment,a. 
.. Cll a~ilfd oc calităt,i al€'.Ec şi cu o~ti,jn'tă jn

']'Jfhră vastă (1. A. l\fOOlll0'Cll e ~nenit.dea: fi 
rpărta} Hnni viitor st,rfihuoit :ro-i urăm tot,} cari 
nc luăm ră;m:H1 bun ;rIda rllînflll'l, Mig:n l·a 11111nl 
!d(l a>rlâncul nost.nt re~t şi ca-i ,om !păstI,a o 
!:llminti!c c.a1dă, plină de stimă şi de l'OClllJll),itinţ.ă. 

Dr. li! a~:im·ilian K ~1'te8zJ alr:l;v{'lOa.t. .. / vor V'It. YW 

Dela C. f. R 
Pe ziua de eri 12 Mal. a aVlIt loc la LokDS

bza o confcrinbl: în car,e s'a tratat chestia' j)om~ 
pcl0T de incendiu. care au fost furnizate - În 
Oerm:.lnht - pentru Econom atUil f3ncuTcsti. Ace-

. stc pompe fiind oprite de către autorităţile eF. 
Un~;1re din motive necunoS'..:uu-:, Dincctia Rcg-jo
nal:'\ l<>cală a delc~at pentru ljl.era ewedicre la 
dC$tinattc ~, llumite!or furniturj pc d. AlIre! ROI1-
dllle~lnu şefal biuroulni M. ,3, 

... 

Lo:::omotiv" de ajll tOr Nu. ::7 a tâi1t !âm~~ 
st~lti:! Gurahonţ o va.că cu un vite!. Ailnhcle ani -
ma!e apartineau locuitorului Ion Luluca din co
muna: Hoit, 

... 
L~ .... :>:motiva trenului No. 215 manE:'vrând În 

st,~ta Vintul-de-jO':, a rănit ~rav la cap pe frâna
rul -Mo~a Ioan. R5.nitul a fost tralls.!)Orta't imediat 
la spitalul din AJ.ha-Iulia, unde i-S'all dat prjmcIC' 
ai utoa.Ii~. 

• 

Dela comitetul provizor 
pentru sustinerea ziarului "Solidaritatea" 

Continuăm azi puhlicarea listei Domnilor, 
cari au subs.criswtizatii lunare pentru sll"tin..:
rea zi:'l'rulu nostru. Cifrellc in paranteztt după fie
care sllm:i arat~-l llumi"trul lunilor, pelltru care s'a 
achitat cotizatia, 

• Ing. Oct. P<,p 200 (1), ing'. t:. Dima 100 (1), 
Nicllifor Jura 100 (1). Ilie Mohor 50 (1), Lauren
tiu Luca 50 (2) Aron Cotru 50 (2), Ascaniu Cri
Ş<:lll 100 (1), Ne~tor Blaga 50 (1), Inocentiu Langa 
50 (1), Iosif Moldovan 100 (1). Dumitru Olarju 50 
(1). David Balillt 50 (1). Sim::on Alhu 50 (I), Va
leriu Spiltariu 5() (t), ing. CC}f]st B{llteanll 100 (1), 
in~. f_ MllreSianu 30 (1), Vasilie SUCill 50 (1), dr. 
Iuliu f3()ca 100 (J). N. ScrbancScll 50 (1). ing-· J. 
fla1l3- J"I)() (n, Dumitru R;li~u 100 (1), Petru MJ.
nole 5.0 (IL Mircea Va:-;ilie 50 (J), Ioan C,lmpeann 
5n (l). Tjtu Oprea 100 (1), Petru G. Popescu 100 
(O, Alexandru Mccu,lescl1 100 (1), dr. Dirmjsie 
Be!1C'a 50 (1). elr. Laza r~()ll1111 ::;0 (1), dr. N. PII,~şa 
1011 (]). V. J)cmdrÎ;:J11 50 (1). SI. Nea'l11tu 50 (1), 
elI'. Romul Cott\i .10 (J), Oh. Scclllin ,::;0 (1), Lazar 
Corneliu ::;0 (l). J)llmitrll Bouea ::;0 (1), f0f111 Ni
chin 25 (1), I()<lntlianCll 2.~ (l). Toan Costa 50 (n, 
C. M. nl1111itre~cll 10.0 (1). N. S. T;\llilscscu 20 un, 
ur. Emil Vcliciu 100 (l). dr, (Il!. Ş;1rbu .50 (1), cir, 
Gl!. R'lISt1 3(! (2). <.lI". Corn','1 Luti:!i 30 (1), Tcrcntiu 
.Mcr~ ,in (1), Gh, MI111tC'111 .10 (1), CornejiLl n;l1e
s.:u 40 (1). Traian MJ.gcr .~oo (J). 

CoriZ:îţii de cJtc 20 lei au s()lyit pe 1 !1111;\ 

dnii: V. (înlesju. nil, Balotc~cll, Oh. VasiliJue, Al. 
rrtud113. A· Bog,dan. ing'. tbJ'(}\'jtz. 1<, Martil1, C. 
Mall:a~. A. Pd!1O\'ici. M. Ki\rii~i, (111. Cri~all. R. 
I\\!'!,g-a. Oh, Bndea. N. fblan· l\t Serh, A. !zil!,1r, 
n. Pera. 0, faLlr. n. Varg-:l. L o n-::",eallLl, I. VOiC!i

lc>c:u, 1. Gh. Nc-dch:Ll, I. Marosj 

$t""'$'~se /e $" 
Dela Comisia administrativă. 

La ill\'itan..:a dlui prefect al oraşului. ins])::~
tilr gen. a,dm. L Oe()r~(;:st.:ll, Un comitet compus 
dill majoritatea membrilor CC:injsiciadministra
the a OL1',;ullli ti inspectat eri, ŞâmMt~i partea de 
l1U!"ll a cuifkiului oraşancsc, În care - lâtlga 
t,catru l or:lş<t ll cS-: - SUllt lo..:alurile rcstaLlran:ullLi 
şi cafel'lclei or:,ş{lf!eşti. Comi tetul a constat foa rtl! 
111ultc defcde at<Ît din punctul de vedere a igic
nei şi sigllr,~-ntei contra incendiului, cât şi în pr;
\'inta ~t:irci ,constrlldi've a edificilLiu!. 'P~Htea 
mare a defectelOr este urmarea firească a cor.· 
sI l'u{~tiei nep'Jf.ri \'Ît.e, {illl'tl !,-'a ,dat alt;o"tu i nlSt. 
cdifiCLl invechit. zidit în anul 1873. O parte a de
~1'_..:l,elor se datoreşte şi IlcglUentei arcn<laşilor 
c;lienclci si restaurantului, cari n'au rcf(lcut gea
murile s;parte şi l1n Îngrijesc Îndeajuns de Cl!
r~l ten le, 

Comitetul a constatat cu surprindere" că În 
sala din colt dea\u1pra cafen,e!ei s'a -construit o 
C311H:r;t mic~l pentru 1)J-O ect a rea redamelor: a
ceastă cameracollstrllită fără permisu\ şi aproba. 
rea pri1măricj strică cu d'csi\'ârşirc aspectul salei. 

fndtpereaconstruitădin scândurj În vestibu
\u1etajlllui 1 preZintă un mare pericol în caz de 
incendiu tot asa. ca şi sp~Uătoria dill Imansard~l, 
la care tencuial'l tava nl1lui a căzut şi a iesit l:l 
iveală ,tre'stia ş.t ~candurile . 

Măsurile de îndreptare se vor lua în cel mai 
scurt timp posibil. 

TârguI de mostre din Budapesta 
- In aten1iunea comerciantilor noşfri. -

In urma im t.eI'nmti unei :tflg.a.ţi~lllei Nl,Q.1ale 
Ullga:re i(lin Bucureşti, ministerul cl!1nllni~~a.Viilor 
din Romî\'Il'ia, aa.corid1at () reducel'{l de 50 la 'Sută 

I !din ('o&tUlI bill€ltelor ci.e înt.oaroere 'avizi,batorilor 
I Ti'il'guhhi de mO.''-lt.re din Bltdarpeeta, oari :vor fi

n~a o legitimaţie vizat,ă din J)'llrtaa llHmnitci Dt-
re'Cţ.iunide ttl T'g ,(le mostre. 

LcgtllaJmatiHe ÎIJl ehestj un{l g(l el ibcl'f~ază do 
către T.J0gaţill1lEm ungară dia BUlC'ureşti. 

ma, 'S72'" •• 

Serbările ostaşului necunoscut 
III \td(·l'l.l "Nki I'i loz' t·t' \'111' .n-ca 1\i't~ I.a Jf:î 

l'i"i:;,c~ti l'l'lJl1"1I inbn,llfHI'pa C'z'tlitllli lH'(,ll!lo . ..;~'nt, ,:. 

fix,lt III: pr-:>g'l'<lilll "'I\('l.~talal tronurilor, t'~I,l'e "'1 Il'i 

c:rL'lIla In zlletl,c de 14 şi 15 crt. ' SII 

La 14 ('OI'. "a pl!:-ea un tren speej'al d('h 1-'", fln 

ş<lnÎ la )Jă1"ă,~(~ti ('U 11l1torit:itilo ,şi {;l~'ii ~H;,k OI' 

10i' din 3('OSt oraB 
) . 

Fn ali tl'ell, {'U fllltOl'itiitil-e {I',-lla Te'~lwi ", 
sosi 1,a ?lIărăşoşti la 1.30 d.a. ' ~(I 

Trenul special mortLlar, care ~t'.~ amenajcazJ ex 
h Ar"enalul 'liJ'matoi, ";1 plCL'.ll ~lin Lupil,dă In' mi 

ziua d(', 1:j ('d. la ora El ziua ~i '"" "o,~i III Jfără tl'( 

ş('şti lla 7 Rea l'a. tll, 

l)(>la 'Mă·di,~('.şt.i t,)'011<111 1II0l'tlU1l', \1a ,plf(':1 fc, 
~ral·ţ.i H'I .('rt. la 7 ~('a!'a. orprillrlll-:"<' o jlTltnăt,re, zit 
'or~I, la FO('0a'ni, R.-~Jl,\'at, Bl1zihl t;1i Pl,)IC"-;.ti, ia 1'(', 

în Ciapittală tJ'ontul \~:l ",o~i la -1 d. a. 

Jm ,r,k'l:"a.<ti1 i'oolC'mnitat,c SI:' \'01' !ulw'c tO;L1," ~i 

dr<lpph· ~"\l'j'lll'il,,\' rlp armată din tal'ă şi tre11"l C(} 

"a fi însoţit pc tnt P:ll'~'nl'';111 .k· c10!t',g1allll [li- ~i 

1'('(,\ i l:1Il~i T. l'(\!!,j'Il!I,;]C C' FU., d. ~t. H ize",'u. , ~c 
,an ... " ,*,*,1 .·w ....... in 

Dela Palatul de Justitie. 
Comerciulltul fugen 'Dombrady a fost COIl. ;..;il 

damllat de ditrc Direcţillnea Sanitară la 200 Le! Co 
amcndii, pentrucă a pus În vân:l.are nijnii de p.îi-1r2 
n.e alterat~. Tribunalul pe baZa depozitrei marto· re~ 
n!or a ch.,:hr::tt şi adisj)lls îl1troducerea pr(}.;edllrii' '. 
pellall(~ împotriva firmei Adalbert Vcrtes deL: nl1 
care acuzatul a Clll11P(mlt făina în chestiune. ~at 

, 
• >1< 

- Stefan Pa]))}, m'kclar dill localitate a fo)t, f 

condal111ttat de c[lire comisiuneade s1)eculă IC"<f 
4000 Lei al11el1d~( şi şase luni În,chisoare Tlen!rt. ,.,'a 
motivul, d a v~lnuHt ·cârn{lţef pesti." pretul m~xl' 
mal. 

In apcl - Tribunalul a infirmat sentinta in· rnn 
sta!liej primc şi a ordonat reluarea I}!'occdurej, ' 

'" 
- Ios:f Kohn comerciant în Arad, a fost CO!l'~~, 

damnat la< câteva mii lei amendă, Apelul făcut ,ce 
s'a li'.!spins, Si nea:chitând în urma acestei scntin.; iOn 
te amcnda, inculpatul a fost condamnat la 6 luni ,lru. 
închisoare. , . ~\1~ 

Tribuna lul În legă tură cu aceastrt 'chestiune, lilH 

a stabilit norma de drept, că în cazul de contra' 
bandă a'SllPra sentintelor rămasc definitive, nI! . 

pot cerC rcvizt:irca decât st;ltu l, judeţele si eo·. 
muna. REP. ;'lV 

• 1IIiIISI""" .... -........... Jllllla· ........ _ ... IJII.I/I, .. _'I111-........ ' .............. - .................. .tiI _ . v ... _ 

~
paVjliOanele parcului de aviatie _ ai 
~- viitoare şcoală normală. 'tai 

// ' Pe ;t;iua elo eri eli )lolclo\'an Iosif, reri·, 
zor ~'!'()I(1J'~ a fnst înştiinţat telcarafie dl' 

~ ~ ~ 
către ~d inistenl! iTlstrudiC'i. a....lua ÎnlCldiilt 
în primire dpla. autorit.ăţile miJi,Lal'e, În-' ~! 
(TPg corpul de p.lyilin:llil(' a parl'lliui dr J' .' !" 
,,"iaţI0. nll'C' - după cum ~('o şjjp - st,ilU cit' ," 
atflt anwI' cip Vl"PIH0 ill (,ol1lpl rctrt păJrăsirr, ' 
He errd(" ('(1 lllan',l in prirnin' il ac()stnr ,n' 

pavilioane dC' ('ătl'o Hpviz.ol·<1tlll şeolar. tit' ':ar 
însomna., că Millistewnl !lf> insh'lleţio inten - nI 

ţ iOllf'al,(j ,1 În fi i nţa n Ş('(),l m llormn.ni M ,,~ 
hăeţÎ, earo \'~1 fi pl'8\"ăzllUl I'n rHIITlNoa.;c; in 

: arf'lipl'l' dr> 1'p('hizitn ş('o!ar;(', pt'rcuJll şi o 111 
~ T)('pillied'i siiiiematieă . 

i IIllc'ntiunNl dl\li \fini"t!·u lll!pnntc <lI! 
cttt să lll' hlleu re, cu "t ,'tt mai mult. ru dL!î( 
cei' ('ompi'tpnti llf'-(lll deC!;llrat că d(\:'\('hi· ;c 
<lerpa anului ş('olar al' încl'pe in chiar 

toanlll<1 ullului În cun;;. Rep., h( 
ln ziua de 10 Mai a. c. În st~,tia Suhcetatc â. . 

rtr~ eomplcct un V;:lgon ~u pae. Focul a luat naş- ; 
t,ye d..!n "câl'teielC' m:c,,'l1cj trcllllhli. i ................... __ ......... ~.3_"'""'~ ....... -'.~ 1 ......... ___ ._ .. _. _______ k_ .. _P'WFF'<I _______ ~ • ___ .... _ ... ..........-~~ ............. __ ... _ ___=u_w ....... __ - ________ ---

L f DOJENT' (Piata Avram Jancu) în toată a ca eneaua n ti }::' beuturi şi mâncări reci Si 

. , 

•• .. orchestră excelentă .'i ti 



INFORMA ŢIUNI. 
J -'1'0(; d'Jlilllii ('fIri IltI ,~lIhs{'r;s ('()fÎzl/(ii /)('11-

1 Itu 8I1S/lIIUI"/ ;;ifl/'ulIlÎ ,.80LI 1) .. 1 Il' IT.ITH.l ". 
sunt ÎI/rifa(i. 11(' (U·NI.~Ii1 ca/€', sâ ia pari€' lo arlll-

71(11';,((. gu!p/'f/1ă ('fire. .<;e l'a ţiI/NI /)/III/;lIl'di /Il 
o}'('!e .! 1 a. III. În :W./I( mică a Friliditipi. ' 

• 
-- Azi. j)ulllil/f'că, 1:1 Mai orele 11 dilllim'f!tll 

S(I do",dliu(' în sala e€la mi,eă a Palwtullli ('nltlu'al 
expozitia (le pietml'i ,{ D03'11l1wi fefitin 'AI. SI'I

'fllatiad. Cll1l0S('lbt. fiin!d HU(".C{'sn! obţinut anul 
tl'(>ţ:ll t, n;l 11 e î rlJdo iim. dip u b li (' n 1 ar ăd~lll Yoil P rc

tlli de {lat,l at'C'3,,,t'a llU!1ll se l011yj'ne, m"ell",tă 'IIWill1-

fp;;tui Îr' liP 'll,rle\'l'il'atil lutii ,!'olll·;'mea,'-'ţ'iL - FXpil

zitia ('~k ""!IlPll"-llllPW<lI)(' cli-n rd pilnz{·. Intra-
~, 

, fC'1\ 1 ihP?'ii. •. 

F~tC:tllJu-se cerere ministerului de ~industrie 
~i comert de a se JK'rmite eXPortUl uneltelor all:ri
wle ca: 'Plull:uri, gra;pe, etc.,comisia de impOrt 
~i eXJpon, în ultima sa şedintă, a hotiirît că_nu 
~c IlOate ~dll1ite exportllj 'acestor ullelie. n-c('jesare 

• in ill terffJr. 
• 

- Pe ziua de eri ne-a venit ştirea că În re
: Riunea Q',irahnnţului Şi Bradului a ap~lrllt lllllS.:-a 
i Columha:a . .;are a făcut numeroase victime prin
: ji2 vitele l0,::uitorilnr· Locu.jlorii satelor din acea 
. ~ re~jlll1G au luat primele mfisuri de stârpirea vC
i' nil1oa,ci ins~ctc, aprinzând focuri Il marginea 
\ ~atel(')r. 

.. 
- TI jbiluallll din Gal-nţi, :a {,oll.damnl~l.t pe :3 

t·" , ' . . , 1 • . AI' ,,!, . ..;t1 ~t\l'I{'nt.l unH-er."lhll'l, a ,C'-at.e nu -:In '111,(' \1-

: ,,-,are r ·mill fal,;ifi"al"p de diplome, .. 
• 

1n zilele klin urmă s~an ]nt. în. 'Ţ':i/?i mal 
mnlt(· narJl'idc tik;; ('~nnt(tm[lti{'. 

* 
- :~[ini;;ter1l1 ă!c jll:,tiţ;i<' a ,ruc1l'~at t,nt,IITM jn' 

(-riitvrik.r ew ocol din taru, ,lin ordin Il'in'llll:li', 

iOllj)l'<1 ;ll)li;drii nonei Ieg,ide îl1lC'h i rieJ'C. 1 Il.;;
i : ,ructjmlile 'aIăt'llra,te weCîRtui ordin p.roYij,(l. ' ('fi. 

~llmai :ntJ'€'it111 chi,riei 'diill 1916, 'poate rri pl'e
,:illS d<' n:~1re 'propl'i(\t'Hl'.· 

'" 
F.,~t,ii voluutari cu sediul Jll AraiCt, stmt 

:'llÎtati, pe aooastă cale, să Îee !pa,rto lJa. (-.oil1lSfă
, ,'lir(~a {'e ~a 'ÎlYOO 100 Marti (15 'Mai) ~ll '3aila do 

·,dint.e a Primăriei A'ral{}. ' 
) 

. la nl',dine.a zilei: Fixarea definitiva la Ţlro
. !illfl1l1L,; ,1 T.:l,ilnniîl'i gf'n(>l\al·(' .. 

• 
>' - Tllni g-enepaJ ltdjntaut. T. )fmm - ~(mMn-
t . "n~1I1 garniz(l'anoi - i-s'a 1~0eti:fi(lat 4't\"i'Hl.S;trOa 
_ .. " g't'nGrta.lde hrjg~l'flu în a-nu] lH21. M))sidp.r:'ln-

',~ '!lI'-~flTI "fl t î Il :)!('{> l,aş g 1"')li'; ~)O zi 11 a .(J.c~ ~n ~ kll'
.' .~ 1 fl1!J. 

... 
- 1"11 g':,neral Erne~t, Brof;'t-eann - ,'"m':];

•. ':11111 (,''"J!'IIHI1UÎ de gl'ăn ieG!'i ~ 03,['0 r.l. fo~t 1"> 

.. 811Wt Ul'E'':H1t 1a B1Wll'l'eşti. păril,,.,inirl o l"lb;o ",1 '11')-

1 -:tl in ,,,(',.a.l'a zilei ide 11 M,ai. se V1ll. l~îllttOarce 

, . garnizvllnă in ~liminmta zilei {le 19 )lai. HI" 

C .; in,rj a in"'pe'('ta rostlli rrrontiercido vest., l'iillll<l" 
J ;tn",pf!{~t,at în uwmra nQpr(wăzntei recll~măI·i. 

... 
:. -- Din pr[1ejul sărbătoririi soldatului necu

';cut, ce va avea Joc in ziua de 14, 15, 16 Mai, 
.. care ocazie :je va dCSV'Z"llltli Şj monumentul erou~ 

i neCltTIos.:!\lt aşezat În parrcul Carol, guvernul 
1. '. hotiirit .:a Par~amentll,l să Îşi suspende activi

:eapo timp de o sZ"tptămână. 

* 

.... , -

L.e. 1·1. 16, lk şi 19 În Înircll: oraşul-
T .. [', ::2~: ,:;tI'. (".]",:,,'<1; '<ti'. 1'''1',1, I'j:Q':1 \1 jIu i 

ViteaZlll. str. Co::;hu..:. sIr. Simion Baljnt, str. Vi. 
lCI1(ili Babcş. str. Orece:;llu. 

L. c· l-1: str. Pri!11;lri~l. [i.d. ()r:tl-:::tlin3. Bt'll. 

Carol 1. str. Orig-{)r~scll. str. C:,tult'i. ,tr. MlJjSC 

:\' icnar:1· str. Bucur, str. (îIwurg-o/'.·: La7-ar. str. 
SoarelUi. 

L. c. 26: str. Horia. Str, Ratill, str. Cllllsisto
mlui, str. Alexandrj, str. llari~ Chenui, :tr. Brel
tiallu, str. Vulca·l1. str· Unirci. str. Dess~:1l111, str. 
[min escu. 

L. c. 28: str. ScminJrlllui. Piata Cakdrale:. 
str. Rnll1clnului, str. I"3ral1cO\·ici. str. Mctiatlll. ~tÎ. 
Baritiu. str. 29 Dl'cemnic, str. Pcs\.'<lrlllllj, srI'. 
Cer.::etaşilor. str-o H[)t'lran. 

L. c. 30: Pi'-ltl' ·CatcJralci. str. Gojd!t, str. en. 
j:;;t!n'ceanu, str. C;l\'in. str. I~lfs\Il-ŞiriJnu, str. 
Turnului, Piata hnp. Traian. str. Nku fillpescll. 
str. Velieiu; str. Knezich K.îroly. 

Iunie 1: str. StroeSCl1, str. CeotItea, str. Ca
rag-ialc, str. G. I()I1'~SCll. ~tr. episcopul Radu, str. 
Ci(}r<)g-~i1'il1. str. Costachc Negri, str. N. Oncll, str. 
(lr'-lllL:eril f)r. str. Calca Sag-l111a. 

IUlIi,'?' 4: str. G[-:init~i, str, Gavra. str. PISter. 
str· Tn.:in{thii, str. Spjrl1 Gltcondtc, str. f,idn. 
,;tr, Corntlj V<lntltorului, str. Corabiei. - l?INl:
LE CONIGNALf: A!~Af). 

' . 
_ ..... PnPtia c.lP;~::-lei a Ill<,t ÎlI:jl1:->e lIlJsllri spre 

<l j1l1i1:'a Jlrinue pc autorii sparg-·. rii, care :1 ,P'lit 

!ce la u(Jmic1l(111 C<:piiiil1i!llli UI: artikr"e Mq-j-

1\e'~'l!, dlll' :p[llJă În elil 1:1 ,de- f;i(.:"i ei :n';lH pUI\llt fi 
d('~'(wcr:ti. Ccrcd.lrilc 111Lîmpin'i difi'':l!!ta(i, in 
uc;;scbi prin f,tp'u l că dC;Jozitia dnei C~ll)ital1 Ma
rinc~cll C'le in C(,ntrazi.,,;cr.: C lIrcl.tt'-lrile ce au 
fo"i,:ut '.'cdrij. 

• 
-- Il! ccr-:urilc dieiale din Ru~ia c!olllllcşte O 

\"ie a'Kitatie d;n :-caUZa ;)sasini'trii plcnipot,':nţia!ll

lui rus, \\'oro\\"sky, Membrii SO"iClU l l1i au deel'a
rat ca tlr1ll~lrilc (lC'2stui asasinat politic Sl:nt in
calculabilc, Şi ele pot îi tot aUt de daastroa>: ca 
acele c:>ri s'au produs ]lC l1rma atenta 1ul1ti dda 
S<raievo. 

• 
X Au !'f),;i t ll(:!![d(l (il- zilele tic p,îl1Z~! an1;1 

pentru bărhati, femei şi copii. sandale ~i g-hetc de 
t0ni.;:; m:m'a ])rl-krr. la firma lEYAT ~i .sZl<: ETI 
Arad fost-a firmă Bl1ch~hallm et comp. 

• 
- Intelectuali din AraJ şi jnapţ! 
p(!rpfi (of 1('1'. l'ă .~{â ;/1 puti'nţă (,f/.zÎr/!·lIl .. 80-

lirlariiali'{l." să pătrundă În fl)(J,te ca.sele romii
?leşti dorllice d" culturii din acest tinut. 

iVmli1li ,<:p,-ijinifă dr· foafă .~ufla.rea. românef!

S(·(j c!1'-l/iCi .... Solid,trjlrt!ra·' Fa JI"lpa S(1 friiiagci'i ::i 
,sii-şi Î./ldppline.ast:â I'ost/ll pentru care (1 lUllt 

fiinţă. 

ilhonaţi ~i rc'isjlâ/l(liţi".';:JJ,[lJARlT.·tTE.·l'·! 

• 
xDr. DUMITRU COS1\1A. medic speci:tlizat 

la clinicile din tară şi străinapte de prezent Prim
medic la Ca'S3 CercuaHi pentru· HS;,\{urări\.~ so
clak. 

ConsuItă pentru boa1e interne si tie piele 
;:j!nic între orele 8-10 a, ~l~. si 3---6 p. m. in 
str3da Vicentiu B~\bes No. 6. 

- [n zile'le 118 :?:1,3-!, ~;'i;;i 26 lull!p "p \~a 

ţine la BU,·.i1l'{'şti '1111 ('unp'os al mBi'eriai;;ikl,r de 
ineăltil[lIinte el~~lf>I{'?'aţi( Jin intl'E':lg,a Rvmânie
mare>. 

("'HJ,!.!'l'(1';ll! .t fo~t prmT'\'.at (le ,s{'Umpirf'll e!lI)r-

-- Avizam onor. public ca -m sulmumitele 10- mă a lfln! ('ri':llll,ln i .]>1'; mdc lire m. 
'l '1 şi timp va fi curăte.flia tubclor prim;ipale de 1 . )f i ni Q \f.'l'lIlde :'U1111l1.li"'lti i a l~:'(T,(l<il (o ]'[,,1\1-

, ~ şi 'aş.a. nu va CI ronllfl 'dela orele 8 seara 11'1 nil e,'re~]P iri la ·"Il t ii pe (fr. i >:i l'I[t': Ţl;i11 t il r 1.\ 
. ')l'{ih; 7 dimincaţ.a. J congres, -

Pal', 3. 
----_._--~~----_.-

o nouă. sectIe Hidraoteraa.
peutică. La baile arteziene S may s'a 
infiintat o nouă secţie Hidroterapeuticăj care 
se va da folosinţei marelui public la 12 
Maiu a. c. 

Cura de băi accido-carbonatice, de sulfat 
şi sare. 

Bala deschisă pentru domni dimineata 
la 6 ,1 1/2-1, iari pentru dame dela ora 
2-6 . 

• 
~iorapii de renume mondial "Oseta" in 

toate. colorile se capătă la firma KeU şi 
Krausz 
...... 1' w.r .. o, .... .;; ... 

Bursa. 
~Cl~ICH 12 Mii· -- Berlin, J,1Î. Nl:w-York 

~;'-(i~.iI, L('nd l'a 2:=;62,=;0, Pa ris ,h~U. ?v1ilallo 2690, 
p r:,;:-a 11),'i7, l3ud;!!',·:s,,]. 10':'0. 1)" :~ra el s,'-;(), V ~trş:)
\'b 116, \iena Î~I.!SO . 

l~~JCU~fSTI. - Paris 1.176. Berlin ;;6, LO!l-
'Î!';l 9h-t. N, \\'-Yol,k 201-.50. Mhno 101.1, fh'c\Î:: 
3Ti':), \·ic'llJ 2933. Pra:!::-: 620. Rllclapcs!a 4. 

VALL;Tf: __ o I\;lj){'jeoll 7~n. nnrci ~I. k:a 
l-,n. lire I'(O!1lal"e !-iO. fUlIU Cl1R"lt.:zc~ti 975, frJncÎ 
:";\1:,:c%i It [j'{ilq e:c\'!jc'1i .1S, lir'2' JOI[), dr~.:hml; 
":;0. di;"lr[ :0:;. d()l':Q-i .?n9,~().l]ac:; j)O!llllCZ'': .i0 . 
I·~"r·, Lt!ll: at:stri~:....:c .'11'1. L{'lr()~l1~r\.. lnlg-~r(; .1~":\ ~f'j,>i-! 
(JI5. __ ;t., , .. 

Adunare~ Qonerală şCOlar ă judetana. *" 
Eri 12 Mai a aHlt Joc în sala mare a Prcfcc

Ud'Ci ad,:n<lre:t g-c!1.Lral,i şcolar:i jl1detcan;l. A\:e3-
, :!:t aJl1Jlarc a fost preziuatii d·~ dtre d. insp. ,ge· 
I r\:ral auministrativ 1. Gcor.geSCll prefectul judetu

lui, c('mitcrele ~colarc urbane av;înd fiecare cat-.: 
lin sjngllr ~i11crnhrl1 ca reprezentant. [n primlll 
r<"t:ld s'a nr):(':tnizat LIIl Comjtet judetian scolar. i11 
baza rC~lllamcl1tului de 0rR'anizare a vechiului 
rc~"r. dup;\ cuc S·:.l trecilt la l1rmiltfl:1rea ordi:1e 
d~ i('t'~i: 

L R;lj)Ortlll rc\'izorullli 
rcJ. Î!l\'ii1;"llllftlltll!tii din jnueţ 
ndil::lei Într!.prillse pentru 
s-.:oli în Îl1treg-ul jud.ct. 

şcob r despre sta
şi despre reZllltat~t! 
cO'llstruirea noilor 

Ca rnu1tat al acestei actiuni În curs de trei 
luni <a constat~t C[t sumele adunate ,p-entru noile 
constrLlctiuni scolare dep5şesc frumoasa cifră d~ 
3 milioane lei. Se rC'lievă faptul, că îJ1suflet~rea cea 
mai mare În a subs.:rie a fost tocmai În tinuturile 
lipsite de şCOli şi sc dti Ca exemplu plasa Hă/tna
,2;iu. unde sl!bscri'~des'aucifrat la 1.800.000 lei. 

2. Dupii di~Cl~ţji. f;lră indidente, adunarea 
5!:cllcrahi a stal~i'I!t bligetui comitetului şColar la 
UOO.ODO lei. sumă Ia care fiecare comirct şcolar
comunal \'a' f~ obligat să contriblle 15% din tota
lul vcniitiriJor. 

Din a:est bUR'et comitetul judlctian va vota 
ajutoare pentru coimunele nevoiaşe, Va premia 
şcolarii si'litori Şj se Vor acordal burse elevilor s~
rad cari vor fi trimisi la şcolile în legătură cu 
indl1stria si comertu:l tărci. 

TrccâJl!du-se la alegerea celor Patru reDrc
zenta!lti ai comitetelor şcolaTc comunale În comi
tetul s:olar judetian au fost a~esi cu majoritate 
de \"aturi dnii: Nicolau Cristea, Îl1vătător directOr 
din Mfldruloc; Dimitrie Boar, Înviltiitor director 
uin Chisjl1cu: Mladin loar1. director şcolar În Şi
ria si Petre Lup1.s, director şcolar în SoboteI . 

S'a discutat în ·oele din urmă acoperirea spe
s,.lor <le infretLnere a tuturor şcoalclor din judet. 
"ţ2hilj:"'-;1l-~C C<l :'-ccste S'pC'sc să fie SUPOrtate CIl 
l.J:!\o tii" \;'~J1iturile ',::oJllunaJ.e şi ele VOr fi :1dmini
,:trah' (]p d.tr~ ~f::turile şcolare comunale. 

:\dn!1<Jre:J Iwh1d ~fârşit. d. pre.fcct al judc!u
l!!i a i!n!lt"~i multmneJ'S.că celor 'p'pe:zenti de con
(ursul dat pentr" iniTi'Ptllirea unUi ;tşa de frumos 
"·~()n. In tot timl'111 :;edintei s'a remarcat c.c~ nwi 
!'C'rfc.~" ordine În cele discutate . 

AL. N.EGURĂ. 

Eedrlcfor r('.'![J()!lsabil: LAURENTIU LUCA. 

Cenzurat: Or. NICHIN. 

CeHti si , , 

răspânditi ziarul 
"SOLIDARITATEA" 
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fv] TEATRU, CINEMATOGRAFE [v] 
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Teatrul orăşenesc. 
- Repertori\]Î săptămânii. -

DUV\ INI:cA U IIp} mas;\. .. B:dadera"; 
Slara .,!'v\[m:>;aritarul din Cl1ha (Ab. A.). 

LU!\l. - ,.Dama Divorturilor" (Ah B.). 
MAlnI. -~ .,Micul Rege (Ah. C.). CII Bela 

TOI1LPa. 

Mt:RCL:RJ. --- "Mazur.:a albastr~l" (Ah. A.) 
cu Bcla Tomlla. 

.I\H. --- "Ba rOllul Tigani lor" cu I. Bâl'ics. 
(Ah. B.). 

:: VI;\;fr(l. - hwu~l1rarca Teatrului lli~ vară: 
"OfiterUl MaiesU\tii Sale" (Premicr~\). 

In fie-::arc sear~\ un puhlic numeros g~iscste 
o aUlI1irabil:1 distractie Cli prilejuI rcprczcntatid 
operdci "M;lJ'j!;;lrjtarul din Cuha", care va mai fi 
d::t:i încă de dOH~t ori: S,lmMtii si Duminecă. 

In ndul al lf-Iea Biiske Balol{h şi St. 11a-
11Ya' z ex,~,cut:\ minunate uansuri cari au f;lCUt dc
Jki\11 publicului. 

Dumincdi ullp:i Imas[i se va juca minl1 nata 
opereta a lui om. K{tlm{111 .,BaiaUi;ra" ell Miti 
H:dth şi ReIa Tompa. 

Apollo. 
.10C'EI-Y~, roman de 3nU<i1' din t.impul 1'('\'0-

Iutilci fr:lllccze. în 12 şi 13 Mai în "APOLLCY. 
Hevollli,ia fl'anc('ză ti dat ·nat;-kl'c a('('~t\1i 1'{)

l11anti('i~1ll -[l'allil11(1, în Mrc ;:c gă~eHn 'rele mai 
hif-<ll'c l'itlluti,j ;;:i {'arac!cre . .:\.';:3 ('"t('. '~iiisturia 

şi -ei!r(1('t,f·.]'U 1 tlÎ ni; I'n 1 li i PN:,ot J nc(.J.Y'n, l'a re ('a 
r:'ln:1r îndrăgostit relluntă l.a yi~l1'I'ile "n],e şi lA. 
Jltil'ti(~il'a sa de a\"('1'c. ('Il i'ă se pontă mărita so1'a 
ll1i: alungat dc te!'ori",mnl l'evo]uţi(,nal' ]'('nnntă 
]a :l,murnl ",ăll pentru a se ~nj1nnc r101'intci cpi~
(",pului său "ii ~ fară 11\'00t pentru a-l pul<-11 ;;po
Yl'di inainw de a fi dw- ']X' e:-;:rf(\(1. Hennl1\:'î 1a 
loatc pl\lltrl1 a-~i a.fla fcri{·.il'f'a visată ca tillăl' 
:1i;\11giiillrln-!;'i sllflelul l'eynltat eo.ntranerll'ppl:l-
1~1,,1' lll!l:pi d(~('l'('eratc în urma piÎ("atdor din 
trf'('nt, ('ari au Pl'~)dH;; mi:;,cliile din !lI'CZ0ut ale 
1IJ:j~"d()1' tUl'burate dizhllIlăloal'C'. dUlo,;,ie şi g'!'O

zihii, vil'iutif,'oi păcatc ne îrn.dU\ şi ne Z!!l1flllC 
în pir";l aec·;!~ta de un "l'h.·11'l.li(I l'OHI:Llltil.'i"m. 

Urania. 
FI T ':\ E\"'AST A ~fEA, ('ollHl<lie ,in;) ade în 

l nAS IA. In zilde de -12-13-14, ),L!i \'a rula 
Ia I'inema li l1ania, o admirabilă r(mlctI'le frnlll'('ziÎ 

a (:ilri'i ohie-et " .... te- p:iţunia ~i ha,l!,('l'('a "pc "fil<ll'ă 
nepoata dnpă Yill'111 ei Max. ACf·"tain"ă ::.e fo
a unei miltut;i care nici cum J111 vrea "îi-şi. dea 
l'I"(1~t.e de toale ,mijlolileelcşi în"inge toate pic. 
.(!f.('ilk, până îşi poat() lnu de soţie pe aldvrata sa 
':c1'i>:varăŢle J\lary. R'nmorul sin{!cr, situaţiile 
eomÎce 11e amuzează în întreaga piesă. 

In judetul Arad, o moară cu vamă, îm
preună cu locuintă şi grădină cu vie în urma 
retragerii se vinde, Amanunte în biroul Wal
linger. 

Primăria oraşului ...:U drept de municipiu Arad. 
No. 3102/1924. pr. 

Hotărâre. 

A vand fn vedere flut'tatiunea continuă şi 
de multeori repentină a preţurilor de consu· 
matia, din care imprejurare rezultă neÎndes
tuliti, de multeori intre proprietarii acestor 
localuri şi pUblic: de altă parte intenţiunea 
de a-se desvoltll preturile prin coucurentă. 

Desfiinţăm preturile maximale stabilite 
de noi în ordonanta 933 atât pentru restau
rante, cât şi pentru cafenele şi susţinem regi
mul maxirnărei numai pentru urmatoJii ani
coli după cum urmează: 

\ la Restaurante: 
€1. I. ~l. II. el. III. 

Supă de carne 1.50 1.- -.RO 
S~~ă de f8geu şi guleaş 3.50 2.25 1.50 

"it.,nam:_. 

,,50UDARlT ATJ:A" .. _.-
CI. 1. Cl.lL el. III 

Rasol cu sos 150 gr. carne 7.- 6.- 5.-
Legume cu carne de vitel 

sau vită f\0 gr. fără os 7.- 6.- 5.-
fliptură simplu din carne 

-de vite .150 gr. fără os 
9.---:- 8,- 7.-cu gamu 

Aluat fiert 150 gr. 4.- 3.50 3.-
Doi ou împJut 10.- 7.- 5.-
Doaue oaue fierte 3.- 3.- 2.50 
Doauă ocl1juri prăjite sau 

omlete simple 4.50 3.50 2.75 

La Calenele: 
€:afea albă cu zahăr 5.- 4.- 3.25 
Un vocal cu lapte fără 

zahăr 2.50 2.- 1.50 
Un ou iert 2.25 1.50 1.25 
€.afea neagră cu zahăr 3.- 2.50 1.50 

Dl1mîncc:ă, 13 M:ti 19.?.J. 

Vărăria din Vala de jos 
livrează var pentrn revânzare şi 
clădit, numai în canUtăti mari. Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar! 

WILHELM B. KLEIN 
exploa for de pădure, Arad. ti ,. Telefon 3-22. 
~ ... Eg·.M ... m ........................ 'n •• 

•• •• Jlntreprenorul • • •• 

stelan Vlatt 
Irad, Strada E. Chiba Birfa Ho. 40. (nou) 

t1J 
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Pretul celorlalţi articoli vor fi fixaţi de 
propria tari conformându-se Întru toate dis
pozitiunilor in vigoare referitor la speculă. 

Execută lotfelul de constructii în zidărIe T'il,!.! 

şi lemn ca: edificii, publieet căşi, po- le1< 
Aceste preturi vor fi socotite aşa că t 

cătră cost se poate adauge Ia: 
duri eet., etc. 'an 

C'lt 

Restaurantele cI. L 70 % F .. 

Restaurantele el. 11. 35% 
Restauranttle cI. BI. 20% 

C1teltueli de regie precum şi pentru toate 
un beniHciu de 20''ifl , apoi 10, 6, sau 3 %' im
pozit cătră stat şi şi 5% cătră oraş. 

Caut mecanic specialist ~f 
'il 1: 

La cafenele el. I. 120%' 
La eafenele cI. H. 60%' 
La cafenele cI. III. 30%' I 

in repararea Masinelor de tri
cotaj Posed atelier cu 20 Ma
şini de mâna in Craiova. Plată 
bună, casă şi masă. Oferte şi 
Itferinţe sunt a-se adressa: 

ill' 

ati 

Plecum şi beniliciul şi impozite[~ mai 
sus amintite. 

Oblig-ăm patronii restaurante lor de clasa 
l-a că sub întreagă durată a timpUlui fixat de 
mâncare să ţină spre servit in toată ziua o 
supă de carne, rasol cu sos, două soiuri de 
legume cu carne, o friptură de vită, un aluat 
fert şi o mâncăre de oauă, în greutatea de 
mai sus ~tatorită şi preţurile cele de sus: 
restaurantelor de cI. II-a vor avea pe listă 
tei puţin o supă de carne, rasol cu sos, şi 
un fel de legume cu carIle fript~, 

Fratii Gross, Craio,a. p~~~ 
'.111 

Nerespectarea acestei dispozitiuni forme
ază scumpirea preţurilor celorlalţi articU pen
tru(;ă spesele de regie şi benificiul statorit 
mfli sus pot susta numaI în cazul când aceste 
mâtJcari vor fi servite. 

Susţinem şi pe mai departe dispoziţiunile 
generale de OIdlne noastre No. 933J/1923. 

Acest ordin întră în vigoare Ia 6 Maiu 
1923. 

Contra acestei hotărâri poate reclama fn 
10 zile deja puhlicare cătră Ministrul lnteme· 
lor, eventuale reclamare nu împiedecă exe
cutarea. 

Arad, la 5 Maiu 1923 . 

Primar: Dr. Ioan Robu. 

Doi că1ăi de vânat 
de Z ltmi şi jumătate se vând foarte 
lesne la 

Str. Consistoruful Nr. 31. (Nr. vechiu 38.) 

Uzinele comunale Irad. 

;;.-==:;;;z,;;;;;;.;;;~-;;---=~_ t 

Uniforme PI~:· birjari i::: 
conform ordinului Politiei se pot 
:: comanda la firma :: 

FRATII STERN t;i , 
Ilrad, Strada Me1ianu (forray-u.) 2. 

In casa nou edificată din Strada 
Ghiba Birta Nr. 40. (nou) ~e Încbiriază 

lOcuinta modernă 
cu 4 camere şi dependinte. - Rei 

tot acolo. 

A vizăm Onor. pubJic că uzina de ghiată 
a oraşului am pus-o în ftmctiune şi dm IS 
Maiu atât la uzina de ghiaţă vindem ghiata, 
cât şi zilnic celor abonanţi Iunad liferăm 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
Industria de Ulei din Arad 

Preţul ghieţei: : ---• 
acasă. 

S. P.II. 
la uzină dupa mm. -.-- ---- ---- -- ---- lei 80.- : Irad, Bul. Regele Ferdinand 1. Nr. 22. 
Dudă tablă ---. --.. --.- -.. - ---- -.-- -.-- n 10. - : 
Cu abonament lunar Uferat acasA lil~ : 

nic 1/2 taulă ---. ---. -- - ---. ---- --- Jf 150.- • • 
l'l\bl'icnte si Al'ticol(l MRstrll: fiei, 
m'l vejl,'etaie, ulc[ud mhlcral~. t!lrt~ 
de uleiu, lletl'ol, Iust/'u (flrnisl
toyole, UIl5o.u·e de traSUl'l\, henzb Zilnic Il lablă int:eagiL ____ -_ ____ " 300.- • 

Abonamente se prImesc numai în nume- 1 : SpeCialitatea noastră: ULEIU PENTRU 
rar. A abona se poate cu suma achitată în î • • .. 
numerar la lJiroul central (dela uzina de gaz i ::: PODELE. - HiU pentru geamuri. .. 
Strada. Cora biei/, sau la prăvălia de instala- ; : TeleQram IU.. Telelon j~5 ' 
ţiunl din Str. EminESCU No. 4. - Se poate i • 
abona până la 16 table zilnic. I : ••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

'i\D~n.ha "CONCORDIA" Arald. 
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