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Vremuri • mari. 
I In ocaz1ul1i1c care ne cer (} vorbit sdJ...;ll1na 

), 

j 'place tuturor a rl;:j)da cu cl1ifaz:t şi accenla.:t: 
1, r.\;m \~remll!'i m,tri. Credinta de-a fi OaT1ll.'uj a 
~aJror viată ,tstc dao cO\'itr~itoarc iJtIIPortan~{[ 
H ntru Un Întreg veac de-aci Înainte--- ne 
~:;ing<tje, Ne aium~e accast{t constatare bine 
~,:;\sată în auZIti illl!ltora. l~ntru ca sii ,lIU lll<li 
• :nţim nevoia de a <l,d.lIlCi Întelesul a..::cstor vre

",ri nkf de a cerceta dac~l vrcmuri'c Pe cari J.:: 
T t~ mari împrejurilrj1e îşi au oa'menii. 

OI', o VOrb:l de în~clept croni...:ar ne lăs;.lse 
~ inUl'nm plin de sfaturi, Îndemn Îrnb.îrbatJtor 
, J ne patrunde viata îns:lşj sprlC a şti dacrl "lItl 
. ':t1l11rilc stau sub .;;ârma omului, ci o1l1uI stă 

)5 :b dr'll1a vrcl1l;,j", noi sunteti) oare oamenii .;ari 
~ pUlcm intercala sufleteste vremurilor ue fat,î. 

() prh'ire SUl11a r[t a~m:Jra vi'etii noastre P(JJi
;~e Si so-;.:i::lcnc va indil.:a succint P()at~ dar cu 

,6!l!t folos ade"ilrul. Nll ne slri'~~i sh fa'';i,:i1! ase
) :Cl1ea inclIrs:,uni in cursul d!rora ne poate în-
r . ',. t t I d e:l\PIW~ :)1 \"I'c-o cons a arc t lITj..:rousil ar rc-
p l' l'! ~ . I . \.. j' ,elia l I,a ŞI \'r'~-o con~ uZle amurttoarc a, «,;l-

il' IUC!'Ill'i pej'\'ertite şi f,ljHC CL', ,~:c petrec di2-a 
1. ':dr;a.'·L'lc. 

p, Intr'llll val d.: curent ellrnpcan, tara Iloas
II :,\ este şi d,lllsa bfl11tt1;t;1 J,!:' lIll wiril rC~tcti()llar. 

este :tti''tt rcacţ;'lI11ea tirZilll1lui asupritor dt 
;~:cxtq instith.:tu,lui poplu!ar de conscrV'1rC. lii
,:c!!:em, şi lIulIlai aşa si toh.:răm acest curent gc
,"al care are si o bun;l parte din îlldr~ISnc"la 

[1 }r~1l1J.t{1 Şi privatoarc de Il'llde IihcrU!(i prill1-

rdlaI.:. 

) In deoseh} jekalul de. libertate parc a fi lin 
, I "i;IlSerli.' 3,sUlzi" ·când 1up1ta {)Îl'll1eni!or .j)CJliti.;i, 

:C, :~':~1 Se î!lt;\mpl~l În cazuri CO\K!,ete I~ste împkdc-

AI,·· .------

Primal convertit. 
De Uorneli" .llo1dOl'(II!. 

~ei Pu;)iill-S Yi{'entins T,al'o,0oman\la,nt,nl {'ollOl'
di~i diin larn.salim, .obişnuia ~ă 'vină î'll fieeare di

.jneată la ProooTIlSnl ca tSă sfătui.ască ,impr€'ună 
,n ~l!Jl'l·ta i:\til'ilol' primittl (1('1:1 Roma Q)·i asnipl'a 

,?â'Pirusului" ce aVeafll să·l trimeată în fiecare 
;plă~(Jână SelHl.tu1ui. 

De (lata a(~ea"ta gilgi pe Proeolls>ud în pre
'riu, aseuhitnd cu Ol\l'OCM'C nelinişt.e plil:ng€rilc 
,aiclX'i!or. 

"J It P0J)Ql' -- spuneau sa,cţ\rdoţii - 00 i.;;,t',ll'Be 
de.:1 În~put. de 'ră'seoală." FinI llDni dulgher d'in 
> sp~7.al'eth izbuti~ săa,oomctle.ască mulţimea \h';1'(H' 

• , uerczăt.(}are, ·şi s'o poarte duVă dâl1Sulafa:l'ă din 
ci' itat.(,cru să-i a.,.~lblte 'Predirct.~le ,m(!şt~n.gite ŞI. 

lf ,llcl!i riie videIle împotriva ta:b1elor I'Jlllte. ),[/1 l 
mlt. ,di.snăt,itul, infăţişiin.du...se ,pro,.,tjmei .flrOţ1l 

i î !essia cel vestit ,prin prooroci şi Îăgăduimlll-i 
,,:păr{1 tia eeTU rilor, S{\ lăuldflSe dl. va dănî.ma 

ntr 'rnplnl lui E1W'\:a ol'ti (?ă VlI dIca în r1010are al'Cll 

l:i~l1ltei. 'El înfl'ull'ta,s-c l('gilc Romei şi ('hiaT pe· 
i" ::l'liŞi (;(1(':0;",1'1111..." 

a (Î fhl'llă plecarea băh·ţmilor Iudei, P,!'ocullsulul, 
, ':\hurat '\Hl;,te măsurii, sean:he>'ă eeh\.i sosit. de 

di1tâull: - . . 

,. 
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-:atil Cl! forta, [a,r :dcil-::: lihcrtJrc, atun.;i când -:i-

11\,;\'3. le mai 'llnil1te~te. ni';i :\scult;;ttL nici llrln:ltc 

nu Slint de aceia c;\r('ra odata le insuib. PlltcTi de 
r~,i'j:stL'n(;i şi dorinte de e!ŢJa\l:ij)~lrc. Mass:le 

; sImt i~:\'(litc a-şi p!c;:a capul 1'1 fata unor oaHlcl1i 
:1 d\J'or c.hdel~l inzcstr:ln Cl! prjviLel!;ii Darc 
iIl0XpliR'nabilă. 

In liPSa avântului la masse, în curentul gc
nera.! de reactiune yin apoi beneficiarii vremii' 
I}oad rc. Şi astâ ne doare hohirit. Su<nt Oportuni
ştii şi profitcurii de ocnitlTlc, aL caror ideal C3tC 

Îrnbog{ttirca Cli orice pret. Ct1când în 'Picioare 
ideall1ri1(~ râzândll-şi de moraW. se catar{î d0 
toate 1}()sibi1it~!ţiJe şi stre,,:urându-sc printre cele 
lIIai grcle piedeci' ci î~i fac afacerile. Şi când 
cred ~r\ banul le d~"l deja atâta, putere cât suflc
tul lor ;liciodatii. fi!rii sprijinul aun~lili IJU ar pu
tea dovedi, ies la suprafată: îşi ridică palate, 
se Înconjoară cu lux şi devin î1laintasii vre:mii şi 
ai soc;)'.:tiîtii. 

Cît de :nari sunt deci nC1TIl1rile nu ne încu
l11eUim s,i 11C prOI1Ullt;lll1: c~te o chemarc de v:i
tor al istorici. Cum sunt oamenii I1cP[tsători P-:ll
trll idealurile so.::ialc cei multi. iar cei putini un
ritori de a DMveni, o putem vedea. 

Nu este Un rol simpatic nici uşor lIu ne vine 
<;iî \'orbjm <1'3:J ClI111 \'orbilll. Dar lucruriL: '11e cari 
11':: ştim ne apasă COtl.~tiint;: Con:;;tiintă din vrC
muri mari Cari nu '!lI şi sufletul mare. 

Dac;t am Porni în ccrcet~\ri\e noastre din
tr'un imbold răut~tcjos' şi numai pentru ,a face cri
tica unei s.ituatii detestabile, lle-am opri acL A
tlmci concluzia la care. am ajunge şi-ar fa,ce cicc
tU1 şi mai l!1ult demoralizator ... Nu vrem asta. 
Ar fi un hKnl foarte UŞor dar şi criminal: În loc 
s~i t;imă.du-eşti o ran;l să te mllltume<;ti a apăsa 

- O îni re<1găeohodă pentru nu biet "Hahbi'~ 
oşit din minţi L 

- Nu. l'â,de. osta,,?u le .... Pkbeu est.e cu d;tn~u L 
·~i-llP~)i ll('.enicii 'sfii credill.cl{)ţi vor scoate salhi,Jl ... 
A.\'('111 de~a.faee cu un demagog yj'cl<,an ... Cuvin
t('le h1ii ,iiW\llsitean ('~I.ştigat 811tletul norod1l1mi, 
care e t.otd.eauua în.,;etoşn.t :du'pă o nouă Învii.ţ.iî
tura. Fână ,,,i i.'.urtezanele din Ierusalim 'l'a!11 m'-

• I 

maL .. 
- Pt\l1ă şi ele ? ... întl'C'l·UPg.e C\1 nIl hohot. hat

jO('OI'itol' o"tat~\11... 'Ei :bine., JIUl' pe tri<flent111 lUli 
N optlln1, l('ă voi ll<UlJl€ în lanţ.\ll·i pea<,o."t poh'i\'. 
n;l:ca,l till(:rilol' m-t'i l<'gioll'll'.ri. Mâne 1'} \'{~i -pri, 
mI Între sntiţe ... 

Şi plecă, 

1'nhlins J,al'() nu-,,;,i pntE.'a potoli norăibebrt'a 
Dl'prin,; ,'Il yielo;,;ngul 1U1ptelor şi 011 i~dil~f\a >duş 
mannllli, "lllfleh11 "iî.n de t·;oM,at {)\E'lât în 'rltzb"a,je, 
g;!J.~la nn nDU ",i J('cu,nul iZ\'or do ~)ln'oe'l'e ori ·de 
~'iitB ori izh\lt.e~ ~ă rleseopol'e 'lHz.enla n·nei l'i'iz
wătjI1i.Prikj\l1 el.c.a ('\1inofltŞfe şide·flpnîlHle P(' 
nc().~t "îniChipnit ",('mizeu", ii 'll'llllplea swflet1ul .de 
bUicnri0 ca 'un ictar· ... Şi·'l'l)Qi, ~'lE' papil'lls glnmeţ 
\'a pnt<><l Înt.oclni pentru Rnma ! ... re y(\.~lie pB 
C;l{.\~ilr rilTI'd yit a.flapl1lwrea în lanţuri ~al 'C'f'lni 
din llrmă .3mpiîrat" j'uden ! ... r'mpăr.atnl {'(\'lnr 
!lpseulţi şi al ('('10]' flămttll2Î ! .. ,('c j'l"onÎo! 

Nrul 30 

REDAC~l 
ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inserţjunile se primesc; 

la aC:mlnlstraţie !?i la 
Agon;lile de puoiicitate 

':ii d;:g-etul pc ca ca : [1 doar;! si mai nmlt. OI', 
<l':,asta JlU po,lte fi rustul nostru. 

Credom Jill1p~,trt\'ă. d r~lul o': s'a Îllcui1>at 
in via ia nOi!str:l, un r<iu tcmporar si explicabil, 
Jla va rezista t;l11P mai În ddlll]g~t În..:erc'i1·ilol" 
de a..:l Îllvil1~e. fiilJdd niidl:jdca C[l hinele este 
l1lai ]mtcrllic de-:ât ţ~lill, niciodaUi nu piere si liu 
,':! trebui ~"i piarI'l din noi. 

A~adar COl1ştu de rost1l1 t.lrii noastre şi al 
Iw')oruluÎ dil1 CJfC fa..:em :parte S;-l ÎncC!}cm iără 

;IlFlrzie re o cur:ttire a tcn~null1i social de putrc
~:Jil1riic morale şi S(l Înaint(ull ltotăriti pftll{! la 
clipa În care sll~ktcştc bog:1ti, culturalicc:ste ."H

pcrior!. vom dO\'l'di o În<\lţjll1c de conceptii şi de 
puteri, j}otri\'itc vremii şi satisfacatoare. alc ni
::llillie)o!' l!1):,strc ()lT1ene~ti şi naţionale . 

(t. v.) .... ' •• , • ... %" .. • q 

Linişte la Universitatea din 
Bucureşti. 

m'CUI~cŞTI. - La Universitate e !in;:scc. 
Cl1rsurilC' Se tin de dou;\ zile f~ira ca si\. fie turbn
rate ~i Llr;l a se Prodl1.::e Vre-Un incident. Pro
hail c,'i sub influenta llDtărîrcj din Bucurc<;tj se 

\'or u..:;schiue şi cursllrile" uela Universitatile. din 
la~i si Cluj. '-- (Ag. Radod, - • III 

Serbările comemorative din 
Băsesfi. • 

. ... 

-- OUlI1incdt (fi Mai) Va avea loc în cOllmna 
BiiSe<;ti (jud. Sălaj) scrhar'ea c01l1Ctnor~irii mare
lui lupt,Hor care a fost Gheorghe Pop de Bi1~e:-;ti. 
fost preşedinte aL marei adunilri naţionale dela 
Alha-lulia, care a proolamat în 1 Dccemvr~Q 
1918 Unirea Ardealului cu Patria !vbmă. 

Din partea gllverlluhli v,orprurtic\ipa la a
ceasta serbare dnii miniştri VintiHî. Br~ltiall11 si 
Tr. MoşoiUt 

1'11 ;1\'11 în.-;n n.))'oc. Pop()rnl n'a "oit "ă Ue,:tîlinu
in.'l{·li nimi,e ... Atn,n-ci .ofiterul eCNI' lni l'l!na·Ar
hicl'cnl ·"*l.·i arale un om ,care să lCunoa~'u locu
l'ilo(' ro 11l111(1-e nmhlii .,Yrăjit.()!rul de l'l1!Clete", :;-1 a
N'sta îi tr~mlso ;pc l'ltd.a, t!nul din Îllvnţăeein lui 
11,>,116, c·artl W Î11voi,:'\c pentru treizeci de arginvi 
Rid .dea Tl;i11.s. 

Delaat~ta Publius Laroaflă că tiinl du.lghe
l'lllnÎ, ÎJll1)J'cnnă oCn ceilallţi ucenici, ya 'l)ctrlY'e 
ll()~ptea Înt'r'o ~iyadă {:1t~ pc tăI'lnul Kec1l'(mnhli .. , 
Şi l)J'i\'il]1(h('\l,~âl'hR. pc t.idlm~lll ,'ânzăt.H' al prje
tf'HU 1111 i, ;pe f'.aI1e lăromia ,de banii ,îl 1mbia la ne
legi 11 j I'C '('a la l1Tl nf'.gO'ţ, îi flit'l1 "omll ",ii: se de
parte;>;e. A,poi dăd,n dlin <'llT> cn tristete .şi căzu 'lle 
g:1ndurit ' 

Din ('lipa aKWa Rt>lllan:nl plISC mai lIlult pn.-,ţ 
pe ('a1'nl "pl'f'tin$nlni M(ls-"-ia" şi-i hănnio pntere 
ile ~>11(~(1rj n' deose.bită. 

.:X <,p:re.;llt. :>.c gîu)}cku 0';\ Uţ.H 1, a\.'('<;t ti nă r' 'j lu
lni,nat tl'0hllD ',;il llihă o tîll'ie mai 111'('8111" lk fir\', 
~(Lwă ;;tufktul p lpbei at .. î.l'Ilă de CtwÎln hu,l hli yr~
jit eil ,de 11n gei't al lA.il,)!' ... Cine ~tj(', poat(' e 
\'l'.(~-nn ,mag intelf1pt, ea re a 'fOflt la învăţătură de .. 
piN' li>, la siha-ştrii Pll.stiului !'.f1U la preotii del:1 
Ganu:p ... PemllHi i-am auzit "lTI1l1ilntl că ';;:.G ])1'l" 
ef'])(: înmj",tere mai hine ehÎ;U' 'fki'ât 1){1I1)ii tleb: 
Fl8'\1"i~ .. ," 

:\rl\wâlldl1-i.""f' :;.ti,l'C'a.d, Xnz:ll'ineanul \'a \'ell'i 
\ ' . . 1 t ' t 'e'gt' 111 tjl ] S.'j ;:.{,t,P:l ,t1{'. <1-1 (mnoa".to îl' :'l})Ql'e.a î'll i'utl.et C'l .. '--. 'lll. Ţ)C'l'!îl a 'llOfille cu In I h "I,n" o '" în '('{"ato ra să l)C'tl'eadi, !1ll!pă datină, "ărhăto.l- ~ 

;·1 \'('1 11)'m(le! N'a azimclor, al~pziîstră.ii la riî:::pfllltii şi tri:mi"e {) pornnc;i ';.t.l'anit't 

.1' rtlbliu:'l Lmw 'r~splmsc printr'un zÂ!mbet: i~('(I;j(10 ea "fi: (,pl'('rtf'hl' pe 11l;iti ~i prin gri1.1lin i, (Va liJ'lI1,a) 
~...:....~ ::::oos:;;;::;: .~~~"'!J..~~~~>=:aLZ4 .. Jli6WKlhS 2&, 7 r --. __ "m,. 

PI"cţul unui exemplap 1. Leu. 50 bani. 
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Pal'!:. 2. 

___ " Parlamentul. 
Camera. 

Şl'flinto dr7a 3 }fai. 
Hl'('l'REŞTI. - Ş{1dinţa !'loC (ksehid€ la 0-

l'f'lf' ;j (1. a. l'l'czirleazu <1. Orleanu. 
D. T. Jatobr.~ru, :\'(hp~('.ază o .in,tel"P'<'la~ie in 

eh~tia l'Rya.gtii1ol' între \'itC\le ('Orllute, eau!Zate de 
nms~·a. <,ol\umbweă. < 

f). Pop adlu!('E' 1a ('nl1o~tinta camerei ,că la !'J 
].fai arc loc jnaugu'ral'ca 'Hlonmnentlllni 1ni Oh. 
P"p de Hiis(\~ti, 'f'~l'e it fo,::r UII1'\\1 '(hn Imarâi lt1lptă
tori pentruîntl'C'gli 1«>11 npll,mu,l\li. 

.. SOUDARITATf.A" 

!',Comitetul Central al Uniunii 
k Foştilor Voluntari 
1 

('('r{' l;ir,mlni A(lnnăI'ii ;;:.ă ~nn :-;e t;ină şedinţe 
în ziua il1an,g'l1răl'('>i, iaiJ' d0putatilor -săpal'tiilripE', 
in (·{lt mai marc număr. la ,arE'a,<:ta ~ătbătoîLre 
na'tională. . 

"f). 17illlilâ Rditirtllll '- în l11l'melegnvel'llIu
~1I i- f'eIllH'şte In 'pl'<1pn Ilpl"C'a dlnli Pop, îll't ru
('..~lt f>,'te yorhn 'fk a'mintil'f>1I lJHIni lUlptiltO'l' naţ,i.1-
11a,],i."t "<11'1(', prin jCl'tff>]c' llli a (·ontl'·ibllit. la iz
h:ll1(]a idcalnlni national al nea\!lIulu,i rOlllIÎllE';;.{'. 

în şediill,ţ,a sa plenară, ţinută 13. 81 '~fal'tic a,. C., 
na Ill'ma'r." a aprohăI'Îi "tatntclor :\l,(',~tpia, ta 11,)· 
1,iîl',ît eOI1YO{'f1,I'C'a ~ldllIlă'l'Îi ş!f~l\Pl'a,lp .în 7,ilple !le 
:?7 -28 ~I a,i la A l"H-rL A YÎln(l î Il \',(',101'.(' importa n l,:l 
].:)('uITui :pJ'('.e\lm ~i împl"('jm"a'rea ('Îl l]ll'o,;id:iI'Poa lI
('('~f;Ci aKlnnilll'lt ",'a ofe\'it Altc;tf'j P-ll1(> Re.gfll(' Prin
ci1Wl'11 i lH~jşten i tOl' Cam1, PI'(',:,pd i li tple (le 0110i\1'f' 
al lin i u:neinoa,q l'e, ('(,mi 1<'1 n] d"t"!'ljl, ,d\~n .i n,d, A l'flofl 
J'oagă 'Pe ,ll~·.~'al"ti1 ('ale 'pe t()ţi Ifoşt.i ynlnntal',i în 
armata 'l'omîtllit ,,,au înulr,llIntde aliat.e lCitl'i k,· 
('UI('I.'r În .i ud (,tu'} A], Iwl, el e it f'{\ ;j 11"'<' l' i (' î 11 C n i li 11,:' 

.(\(Xlal'E'(,(~ l,a ~u(l\l·n'al'ea ,g"{'llcl'alil n~1\mai n~ll1ntari 

1

, lînp>l'.l~il!;ii în l.TJllilllle \'01; ayeil 'd:l'<,ptr1{' vot. 1lll'lCri· 
el'ea "e rrai('e zi'lnif' .Îllllinte (}'e 1l11l"ă la ,dnnl Dimi
tl'i,o CoI'il"t.e3 {~assiel' la h:lolwa .,Yi('tol'lil·', 

n. '.lI. (i. ()r7t)onn ammtă. {'ii ,Hln'llal"NI va 
tri!ll itc (1 rlclElg',a \IÎe 111 i n:1np:l11'llI'Ca lllOll n menhl-
111 i :;o: rii nu ,~p "!l( i ne ,':'0c1 i Il tii ~îl'mhli t ii ,Î'n ti 
~ra.i a. c. 

n. Jffll'mp7il/f (h'pnne 11i1l PI'O~(·t (le lf'gp ~)(>n
tl'll ÎII!111111î'ltilţir0a "itllntif'i Imateria]e a l1wlllhr.ilor 
rol']11l1ni dida,etir, 

Senat. 
f!Prlil1tQ r7pla .1 Moi. 

Hl·(TRE,~Tr. - ln ':<l'<lill1\,a r]f>IlZ,Î II '''(>11:1-

tlllili ('pi,.('rtpnl ,l/ilill/ih (10 Alha-JnliaI'ă,-plIlI,10 
('('f1l1ll1 i l"ill'i i el 1 n i Hial1ll f:!"ntă în 'ŞP.(1,: li (apl'('('("
jlen,:'I. :ll'iH[md ('ii maniff'stal'iJf> 'enltll1'rale În ('a<l'c 
r1;;[1 v(11" aet\' (le 111'o\'(i"[ltil111P il't'clC'ntiqa 1111 "nnt 
idpC"':ît 1110l1lifc~tiil'li('1l .('IHae!f'l' tr(lfhtimlal r1n~J;I-
1;1111',,1(, "in f'ilflnil 11f'gilol' tăT('i.R\I$tin<, cIp a,,.0111('
liP .. l'ii ,in ni(',i una din ~f'olile ,ronff'l.<:jollal(' ma
~hi;,ir[' nu se farc' Pl''']l;I~an.r1iî anti-1'oll1Î1npat;;riÎ, 

Il. lJift)(lI 'i,] ~'n\"~lIt\l] în replipil, eenÎnd "pre 
a.lm·orirea lllfiN1J:\ţilln,i1IJl' f;n.1t\ I{':l d, minifltl'lll al 
('1111('1<)1' "il tl',i'meat,a imediat () ("()mi,~iun(\ elc 'an~ 
{,lt"l:1 ";111 11.11 i m''11>('''tol' (,:1I"f> ~H OOI1.~t,a t.e>, ('li 'pc fp
l'\':l~jra a (lima a eilteldl'alei klin Clnj (\"tc gravată 
1"111 lllf'm a~ta t,n 1 n i llla~'hial'. 

J). C.];([II';/ in a~'ec[\?i (·!tC'i.:tÎnn(' dă (,f't.ÎI'C 11~ 
l1M 11:1.:<'1.g-,i,i Id i n t l"{) s{'r,i,,,o<1l'o Il cpif;f'opn-l n i?lfa.i
lath, eare 1'f\fcl'ilHln.f\o la ('(Hllun.i,elLl'i,lc a,nt('\'.(>
d('llW ale dllliÎ Bianu, dN'larn,dî ,a luat. măf\l1ri 
('u toan' ('m bl<'lllcle CB lin m ai <"ildll'E?AZn ('11 !4itJ\1a~ 
tMI d(, ia7;j a tăl'ii şi rari jiroli-e,.c f'.('llti 1Illcntn.] po
j1(l1'u!ni l'om:în, '"il fie -elf'.",fiintate. l,a foI l';'i Îll 
{'C" 1))',Îv0şte ('ţmt&elc şi imnurile ,şrolal',c, 

li, 1n i II i o; ti-li al ,rll lt e 101' ad nea a'!)()l la Cll nn..'Ţ 
fiinta. f'('nflt(l1' il 01', <'ii a (~i"puRînt]'(·p'I'Jil1ldrel'('.a u
nei alwhete, -care ,,[lr()lJ']f;tate Î'ntrl1l('.ât org:mele 
mn~h i,lI'c ş('o1n re şi hisNi('eşt.i !;'a,ll~nrf<1I'mrut an
~ajH'llWJltdor lllatcd(' epi'i'o('oplll ~railalh, 

P,'. Em i7 Era/1 rf>!'{' "ă ,qe i,'1 mă"'I1'1"i în re 'pri-
- "\'('>ştf' ol'p:anâzfll'ca Ilnei :ll\&lMent.e .mai efica(',e pen

tril invalizi şj vă'ilnvo ~1'C 1'lIzhoi. Citeaza ea!7)Ul'IÎ, 
duel 1H:mtru ,flehiteile tutun 'au fost Ţ)referlllţ.i 
mI numai v,alizj, ,rhl' ehia'l' Rtrc<in'i de origjll,e, 

Şedinţa ~e rididi ],a orele 4. . 
.... ~y_ .... __ .... a_n ... __ .. '_._v~i·_ ..... _$'._-_ ...... __ ... -. .. ....-

Reforma agrară. 

r n f'lhZ int(·]'(\~al)t dE' expropl'iere <h'ntl"C eelit'l 
<iill urmă ,,,\(\ dbbătl\1t eri în fllţa oomisiei agmre 
jud.·ţ"t.'lIIJ Fltlb pr{l~eclf'J}ltia (Uni ronRilier Hal'get, 
MOJ;'ia :(iia dlCstillne e~te situată în hota1'ul, co
munf>i' (1}wl'('lnş, avîm:d () Ruprafa'ţă de rea 1400 
jug1H:,rf> şi .fol'me.a:ză pl·oprietatea băneii "OheJ'e
hl1şaua" 'aieărui ,acţ.ionari s.unt români. A"ocatii 
hăI1(:ii susţ.in.â,nd ('ii moşia .serveşte "8IC'Opu'ri ~ri
'eole, alll cerut, .să .!'\L' !'«'\1t('aS('i'i {]Ip ('xll1rOpr~OI"e 500 
j'lg1u'rl", ronlfOl'm le>gii. 

~,lt(lni,i 11'1'i11' ddf>Kaţii lor an .cerut (,xpl'OIpri{'
rea in il1tl'egiTll8, 

hl l .. ,gătt<lrii rll f1\(',2H,~ti'i exproprÎC't'e <s'a rilrlÎtcat 
ţii ,r,hc"'t,iunea :11110r {'()Iltraetc d('> vânzare fă~"lI,te 
din parte,a ~iE't.ă,ţii 11110l' i1f1t{\ni ,d:jll C<lmnn.ă, A· 
I'I1Pl'a ya~ildăl'ii ll'l'..('.:;tm· <,ontJ'uctn a"emenea m·· 
TOClIZ;! să >w pronunţ'€' rom isia. 

După o d~bat€re (le 3 ore, ('Omi."ia a ră.mal!:l 
illdelibcrar.eptlllă la 7 11.11Î, câ.nd vaavoo 100 
pl'"JlllntUl'eat hot.ăI1Îr,iiaştJBpt.ată .cu un le~itim 
in1f'-r(>f' atiit din partea Pl'O'J1T'iiE't.al'ilol', '('"flt ~i (hn-
P[l]'lf>11 ~ătcnil())' şi a eumpă1'ătorilol' de l.oturi, 1 

I Ep, 1 

l'{'ntl'\1 h11'lIul II1WI'" al liH')'lhilHI' rl{' ,U'l'!l.1l iare' 
(}(}.'Ipăl'\ăllltintulC' j<ufk({'I1L' ~lInt l'l1~at{' ",il .'onl11n;~'c 
ac '\lI'g't>I1,ţa, re} mult 'până la 20 )[:\1 a, I{', mIm:;, 
I'nl pnl'tieilpanti'lo!' c1in {·npl'inf.\ul det'lpiî:l'ţămfl11tn
lui lor, inclirânel data ~,o;;:.irei la Arad. 

Soc va COn lUl1Iiicaele "a t I'{' f i(~ca 1'{' d.e1'pa.l' tnllll â Il t 
j ud<,ţean eOlllll!la 1 lif'ta '('eloI' re nl:l' Ră 11wrtic'ipe 
'lil masa f'oIH11IIlă .- tut. până la data {le ":>.0 ~[ai, 

Pl'ogr.amnl s'a înto0mit În fehl,l de a. :'le t('J'· 
mina 'î;lt1"o ,.,il1Ulll'ă zi il'flnnal'NI gPllN}llă ~){'n
t1'1\\'~l yo1 nnt.ari i' lHI'rt.:{'.i pan ţii ;;:il l'r;aHi .plElca a("'
:o:a Îneă în zina ,de 27 711ai, u\'îmrl in wdm'e ră 
,el lI}lă fast Înll \'u1' p 1~ea tJ'01111l'i d in A raid'· in toate 
dir('(,tiilC'plln[lmln-~ la (l)'''poz,iţ.ia celor de 11e 
' .. -alea CI'i,:mlni la. ne\'oe 1\11 trE'U "'P'f'eilll. ~i-RE' 
Yfi {,('llI'l1ni{'a Ii:<ta. relol' ee '·VI' t~Jtn,~i "ă dÎlJnână 
Ila Arad pc zina do ~8 ,)1al. , 

La ~nf1irC' in ga!'it Arad "ol'l1ntal'ii :~ă ~ illrlr('
f'('ZC' l,.tI'(l\l1ni \'o1!mtarilol' ('e Vil .fi in,;:.talatîntr'o 
rallllC'I',iÎ 'dela g;al'ă şi {,.lITe(' \'8 (la toate- informat i,il0 
nl'('e>~nr(' ('{'!l{Yr 1'<O&iţ.i. 

natd,<:, {,PI'llte Îll p\1l1f'tc1e anlorioare f:(' \ nil' 
h.lmite pe adr('f;il. l)]"e~edintolni 'c1e;:.p. jnrlJPot1ll11li 
Ar.ar}: ,d\', DimÎţ.r,ie C'o"ma rvrim-nH'r1ill' la Cap-a 
(,cl'e\1nlă pcntJ'11 al;:.igllll·ărilc ooriale A l'il'd , 

De,."partfiminteJ.o jn.ilE'ţ('ne avnn,<l J~)(' <C'lllpriut"\ll 
,d{'''lpărţăIJ11Îlllt\111n i {'(l'1ll i tete locale, ,('OIHll'n ale>, le 
wyr cOllllln,it'a rl.e llT,gell'ţiî ·:\.(.ca"tă ('!il'cn1ară Îu1c.i\-
11ÎIlCl a;:.tfel 'trimiterea datelor n€lcesal'e. 

Ar fj de 'dorit ea yolUtnf.al:ii ,f/in Cl1pri11,",,11~ 
unui .clC"ilpărţilmîlllt jnldetan .să :.oseruseă ;CUll!ce1:lrş 
tren, \fa,pt, ea:I',(l a·r da p1'Îl-ej la o l'cui;'IÎtă man.i
fe~t.atie ~i. \"01' înlc~m i pri mi r,pn, 

Comitf'flll d('gp, elin Jud!'(ul Arod, 
sua J ,,.... "it? I , un ... -

Serbarea cercetaşilor. 
Văzâllid eri planul diminl1tlni IpE'< l('alXV \'01' i')î·l 

l'Ol\~'trllcal"C'ă rel'{,E't.1l:;-i i pe 'mal n 1 ~r m'l'IŞ\1 hli, 111' li m 
p:ân.rNt. la :dU'h],lll ,folos pe ;('atl'('~l ald1n,:,'p g(,l~bal'ca 

10l'. Nu l1I11mali că al'a,tă In'm.ii n('('uno,wi\toarc 
incit Idc 1'0>,>1.111 101' fl'll.mos în viaţa so,pialil ,'ii
tQare, dar fnuHosul 101' <,ămi:H va f,i {} !)iJd:oarhîi, 
o ,perlă pe mal-nI ~f.ureş>uaui ~111 exemplu şi ' llll 

ii·mbold pentru viitoarele roul'ftru'Cţ:ili şi 'poate şi 
~elltr\1 ('ele yeehi 'e!li să &e refa~ă, De ae.eea n~1 

pr('gctă.m a în,d'Omll'Rt puhlieul din Ol'al~ul ,~i .ill.(le
tul Armdl a ,1u,a parte în număr {'.ât mai Imare 
I fi. p,(lnhă ri li(> 11('1' ce vor avt'a loc .În zhta (1('0 Du
min{,(,ll, 6 ~bli" în Ţ)a'ro(':ul Rm:jrnos{'u. . -- $(la' dA .. $., *4'" ,. 

Comisia ./ teatrală a oraşului. 
Datina lI11oştenit.ă alin ,alte vremuri - şi 'Ara

duJ este Hin creclincioH păstrător de rlatini ;;:tră
moşDşti '- <că înţrlunilfilc romigilmii teaiVralc Il 
ora.şu,l<ui să Ise fadi întlre orele 12-1, 'C1-edem clî 
llU se mai potriv(.~te agtlizi. In 'vromrnrile civnlel 
s'o fi stabilit. aiC'"oustă datină er,a beh~l1g, .şi 't)IIUlll

ca \dlirnineţ-ej se termina la ora 12; Idta'l~ azi ... ~î.nil 
mnmJCa doabia se t.ermină ta 1 (',a ~ă l'einceapă la 
2 p. m., .speram că şi oruorata <prl'mărie ''O.''-te .dc' 
'aJOOrcl .elt lltOi să se mute .şeflintele {]('1.a 6-7 sea'fa 
pentru a putea; lua p.arte ta Qle toti 'ffi()llllbri. 

In modul a~,,-ta hotărârile s'ar lua eu 'llHlj.o
ritatea: absolută a; membrilor şi 'P0a1:e 8' ar :('Jvit.a 
şi Ilmele greşeli, 1. D. 

Problenla teatrului românesc 
în oraşele Uiră trupe perma· ; 

nente. 
o consf~1uire la Ministerul artelor. 

Dl a,!". I. Robu S'I\ întOl'lA eri dela BulC'\l'1'{'" d. 
) C 

unde În 2 Mai a luat ))arte la o cOlls.ftituire Con 
ir 

,"()·elltă <le dllluill,ish'u Bauu lamiuisterul aI'ti!10 
d 

An hlat parte pri'm~U'ii ~I'a:ţ;(jlor mai ,mari dj 
I~ 

til'l'il, wpoi l(!irl('(·tol'l1! gf>lle>l'al al teatl',elol', din 
, SI 

tOJ,ii ('('In!' 'pat'l'll teatre llt1t,i.ol1ale ,~i () seamă di· 
tl'e ('ei 'mai do fl'l111te~letori. SI 

it S'a el isc.l1 t.at'amăll\1.n:ţ,it ,pl'~blBma teatl'ulu,i 
Îr 

IlHînesc În oraşcle care n'tlt tru.'Pe permanente, F 
Date iÎ'llI'Pl'oj11'răriIe C'all'i llU 'pern1it ISt.atuh n 

~ustiIler,c!a a nou~ teatre, ~'a al'Os () ~omisie 
trân",ă care ,,11. studieze ,chestiunea, S'a: hotllll1ît 
se înnpal'tă ţal'll în paltru IrCg:inni <cari vor ai" 

Il 
('a f'pntl'll ('âte-u.nol'ilI.~ r\1 teaţmlJ uaţ,iol1!l1l, a.<!i;.',' 

tl 
J3tuK'1l1-cştti, bşu 1, Cl nj n] ,şi 'Or.aio\'a, A 

Trupclc tcatrdor nationale din aceste Pat. 
O)',<1IŞ(' "01' .fli. l'Ompl'eC'tllte. 1 " 

n 

."\('o""t,(' tJ·upo vor jUI{'a eîtte 2-3 să11tămâni i ~ 
1 ' , Il' '. ~ n ol'a,:;:.c o olllai man (lll flk'pa l'eg'llmre, ,pana iCând 

Vll pntea l'ewhi în 'mod ma,i' favol'.albil acea-t' r 
i mpol'tantă prohl{)mă. -

Banalul şi I~\l'alllul 'până cam la De\"a vor e 
dea 'Îlll"C'g:i Ui1lP8 lliIHll'(i'nătoal'c t(iat.rulll1i .1ul,tiQ~ 
din C'l'aio\-a, 

footballul a ajuns o plagă 
socială. 

Cine \·a citi titllll de mai ,Sus va c!1c,de< 

l' 

Î 
<; 
'. 

trdmc ~[t fie <:inc,va înapOiat cu 100 de ani Ca o 
poată a tribui nIl ~Siel11l'nC:l ţPitet sportului cd 
m,ai iuhit în t:mlHd de azi mai ales de arad~l t 

nostri. 

Acest S)wn n;\~I~lltdin pofta S~t!batir:fl dt II 

IO\'i CIL I)jciorul lin obie.:t inofensiv, a aill11s ,l 

in ac1ev;\]' o nenorocire pentru tineretul ŞCtl]l 
Imediat după ce ies din şcow1:ă grija cea di 

tâi a lOr este footba1ul. Unii, nici nu se mai d 
s:i miÎnftnce; ci r:ll11iin pe dLferite maidanuri $;" 
stâmperc sălbatica poWî c;îte 8 ore p;ltlă se~'. 

tîrziu. 

Obo,S:t de alen~'rltllr;l, scara nIl mai răm:;, 

decât ;mâncarea şi cu!carea imcdiat(l, Lectii, 
1liC, cllrti dc literatură sau de ştiinţă nu mai 
tim[) să şi le fad sau. să le citcasdl. Si. 
aşa, zidul)ă zi, lună după hl'nă, an după an, 
ifl tul ai L1ngc mare, trecut prin şcoală ca 
prin' apă Sic; chemat la un moment dat 55 
conducerea vre-unei instituţii, 

Cunoştinţej~ lui putine câştjgate În 
~c(}alei nu-! vor putea ajuta dci tot timpul 
desvoltat picioarele şi nu capu.}. 

A ÎnCC\Jc cultu,ra delia 20-25 ani încolo 
semnează a nU o mai putea asimila niciodata 
rămâne toată viat,a'\:u amj11tirilc golurile date 
cu golul de Clll1(1ştj.nte din Cnî~er, 

Se :poatc CiI, ironia soartei a vrut ca 
tatul final al antrenamentwluj şi luptelor 
rate ce ~'e d.au săi fi<e go1.uri şi 'n cap 
poartă. 

faccm apel la parintii elevilor a le 
• timpul ~î a nu-i Iărsa să Vagabondeze deJa 2 

dupi"t amin! cu footbalu'\ subsuoară pe difer 
,maidanllrj, ci .a le m(lrgini tj,rnpul' de sport 
tim!>u! de îndi.tătură. Nu e de mira,ne deci că 
ziua de aZi elevl::le au mai multe Ctlnoştinţe 
cât elevii chiar slI:pcriori la clasă şi să nu ne 
ritm când în viitor, VOm vedea directive date 
femei în locttl hărb3ţHor ca,rc şj'-au !)etrecut 

llcret.:!a Jo.\'Înd ClI sete o 

fCllsivă. VLAD 



.... t"j 1f' W' W' 

Chestiunea reparatiilor. 
R!spunsul Frantei la propunerile ger

mane. 
PARIS. - Consiliul de miniştri prezidat de 

d. Millerand. ocut)ându-sc de nota Germani(!i În 
chestia reparatiunilor.a dec'larat-o lJ)e a~easta 

~ . 

inacceptabilă. Ră,spunsul francez a fost redactat 
) de d, Poincare şi Încă iert a fost remis la Bruxe

la pentrucă s'a trim.es la B~rlin oda,tă cu răspun
sul belgian. In nota-răspuns franceză, d. Poincarc 
Spune ca franta în nici un caz nu e Învoită să 
inceapa tratative, câtă vrelme ger;manii nu vor 
înceta ClI rezistenta ,pasiv{t în regiunea Rullr. 
franta le învoită să e;yacueze regiunea' Ruhrului 

,t numai treptat, În măsura în care Germania se va 
achita de îndatoririle sale. 

Şi in acest caz franta stă pe baza acordu
lui dill 19:?1 şi din l.32 miliarde fixate atunci nu
mai În acel caz va ceda din pretentiunile ei, dacă 
Anglia Şi Statele Unite vor sc{tdca in aceiasi 
mrLsurli da tori ile fran tei. De încheiere d. Poi n-
'~arc accentlliază că alia tii Vor in tl~nsifica actiu

t nea din Ruhr până nu vor obtine rezultatul do
, . rit. - (Ag. Rador). 
-1, ...... , y". se" ...... ' tA.., 'V.X .F. 

Şezătoarea SOC. Scriitorilor 
Români. 

Azi. Sâml)(llă (;j MIIi) d. m. 70 orde 4 şi jlllil. 
l'a .~()8i fl/ '10cldifllle 1111 qnlll de .~triif(}ri l'o)fl(Îni 

. ;n frlude cu rit Corneliu J/o/rlOl'l/ll, IJ/'('.~('rlilll('lf' 

Soro srr;i.forirol' 1'OIi/fÎ/li. CII serlilll· ÎII Hllnl/'(',~Ii, 

0lic/{tlif,tfNl :şi }!/lbfif'ldl (1l'âdolJ {r )II'('!f!III'.~I/' 

O r; /'(/ il d i Of! ,~ii- 1'1' i /Il i re. 

J1{,Î/) 1'" !Jillllil/rl'rI (1) Jl'li) II! orrlr- Il (((; III. 

~1 C'! 'af'Nt loc in Pl1lfl/ul etll/llml o şrz<lIor/t·(' li/e. 
1'I//'<1 III care POl' citi dill opeJ'l>lr lo/' d/li;: C .. 1[o{

It r10/'(1I1. J. J/il/11/r.'l('l(. J,. Rr/)relfllll. F. I'·fljlilill. 

1(. T. SI'IIIWhod, 1. lJI1S(1/'11i!I'SCII. J. "IYIÎI'/JicI'INIIi 

,':l .1I(r"r! Jloş.oil/, Jf. 11Mdllfesr/l. "II. ('r,/?:,IIIJ{/II I'f(·. 

d: IJumi/l"(] .~(,(f.I'o lW III'PfI loc un 7ml/chef în 10('1/

d /111 elulJltl/li lJoyd '( Rl'st. ('l'lltml). 

,~,. __ • Z X_A ALILA - - - • 
, , , . _ b fi.. "cA .tV 

INFORMA ŢIVNI .. 
- ./ 

Ascultând cântece ••• 
o vizită la. corul cllui Lipol'nn. 

Se intrunesc de 3 ori pe Săptămână. Oameni, ..:ari 

abia se cunosc. 

Sunt Îllvăt.Hori. functionari. dactilografe. etc. si vin 

din departe·. Din centru mai putini. Dar vin dela Ma

halale si din jurul oraSlI~ui. Ii aduce acea dragoste no

bilă pentru armonii, care poate fi Însuşire numai a 
namen'ilor de suflet. 

In sala unei scoli de pe strada Ion Brătianu ei în

tră sfiosi, dar din ochii lor buni cetesti acea lucire 

1llândra a iodealismului, care nu Se Iasă frânt de Tle

YOHe zîlnke, si care poate iertfi in miilocul frăm;ln

tirilor vane câteva clipe frumClsului. 

Slmt oameni cărora le place Încă poezia sufletului 

~i cari intelc~ chemarea culturii. Privindu-i, totusi, 

ltr1:um rătăcisem la întâmplare intre ei, rămân nedume

rit... Ce forţă sufletească îi aduce, ce gânduri hune 

ferI, le dă această ocaziune spirit uaH. care ii obligă sfi se 

)rt jqt.runească si să cânte cântece frumoase, 

căi 
,ţe _ 
le 11 

lte -
:ut '. 

Si ascult, ce vorbesc in pauze, în vreme ce, în 

"lână ag'tă hârtia cu notele mărunte, Cli notele simple. 

Jin care ei sec't arta şi deslusesc Sllfletul. Sufletul lor 

şi al altora. - si acel ceva ce-Î vesnic, omenesc şi 

J;\inuitor mereil. .. , In artă. 

Au planuri frumoase. Şezători culturale la tarii. Ia 

EPE lneu, la SJll-N',colalll-11l:trc, etc. Vor să ducă acolo prin 

:ftntece reconfortare si expresie de artă l1~tională .. , 

'" 
P,l~asil1du-i, reintru iar in viata gălăgioasă, sl'pă-

.SOI.IDARITATf:A" Pa~ 3. 

rătoarc a străz~i. Totuşi... seninul de-asupra 111('<\ şi 

cânteccle. a c;1ror valua de mclodii s'au stins În urma 

mea mă urmăresc. Simt o mâng;Iere bună, caldă. 

Sunt incă oameni de inimiI Si suflete cari inteleg 

rostul poezii Si al frumosului (t. v.) 

Inv'estircfl celOr p,lÎru noi -episcopi aleşi: t. 
Teodorescu, NiC1l~iS;;U, Cotlarc;uc Şi Trite,i11l' 
Se \'a face in Capitalfl Joi 10 Mai. 

1 * 
('n a('1.·c']{·ratu 1 [le> .C',.j 'i'pa 1"11 a "o"i t In A I'ad Il. 

,/1] i 11,:.;;t nl;!1 ng ri(~l1ltll~' i i :\ l. {\m~ta n t i nC':'lCt\i. H'-

nin,l (1 i n T ta liCl. 
A ff,;;t Înt;'Impinat la garii dO{' ~'fii HlItnl"ită

ti 11J 1". 

* 
n! 1, Gf'(>rgf"i'<'U rrd('C'hrl jl]i{k(nlni lH)i'tm 

~'a Înt0l"8 astăzi dela BU'l·1tl"(l~ti. 

* 
- Taxelc (1l' t;jlllhl'lI 1)j"(~p0l'tional [1.: O.riO ln 

sn1Jt., l:l ('on,h'flC'tele rle în/{'hiriE're :prelnng'ite, COI1-

fOI'1ll l/('goi ~i pare i«> fixa;;E' {l", minist<01'lttl finan
ţe!or a ~c plăti pitniî .la 10 '~rai a. 1?., &e a'tn~lI1ă 

a('('a~tă plată îfllC'ii ('11 /) ~Ilnii. în ('are tilllP !'IC> vor 
1~['CZPllta A{1m.ill,j,,,traţiilor fina'Il·C'iaTc ~H:1Hh'\l a ~ 

pn\,,(]1p rlifcl'cnta de tax('. 

• 
In haza i'dli'1llhI1111li rle 1, .. te :r1:i.plomMi('C' 

tlillti'C' H01llîtllia~i ~paniH.,,·a îndwiat 1111 acol-n 
eHllIPI'{·j al IÎn tl'C lH'Cste (rlouli ,.tnte. 

In a('(}nl1l1 '''fl!'f' iilltl"~Îtl \1igl'Hr(' {lela 1 1falj, 
! ~p;\!lja IIp,liHi J1Iilr,fnrilm' ro1l1iln(1~t,i tari,fuI Y(t

I! ,n\11 minil.II;]!. iar. ROll1i'll1.ia n'~11id, ~)Clltl".n \lllîîl'f.n-
1'[1(' "'P:ll1c;'o]C tal'ilfl11 naprllnej ·('('1 CIt miiI faF;rI-

I ,"'<0 __ La iflCePII!II! hUlei' Mai 1924 "DT avea loc 

I
I b KOl1ig-sbcr~, mari serbi"iri. cu OCazia împlinirei 

a 200 'de ani dela naşterea marelui filosof ger-
11'a11 F.manur1 Kant. 

"1;,.;. SiÎillbn/ă .~(,flJ'II ('ol/l/)(!/lio T. J:I~/tlllfh,t 
,- I,',rf/,Ill RI'yillfl .11 o/'i I!. din UIII'ill'efli 1'0 )11('(1 

}lil'SII .. }Iflnh iZ/II dr Priolo·'. 

Uilell' ",r )lld rdillf' l'l UIII'lirill l>irre"<ol/ă. 

'" 
-- 'Solda.tul IO!l1l Filj'l'esl'lI treeâllll CI"[ 1){! 

lungă fn!brlea de hârtJiC',a g-.i.sit () grflnfltă pe "tra· 
nil. Ri:r1:iC'ân'd-o granata a expIoa'dat şi :i-a U"upt 
ilntebra~ul dropt şi3 degeto 'dda mâna Stâ11gă. 

Gr.uvriÎnit :-;o]d~l;t.nl a fost h'anf4j)ortat. l·a spita-Jnl 

miIi taI'. 
Se fllK', ('er('etări pcntNl ai'-C constata orÎţ..,'lin,ea 

g'r-anatci. 
• 

- nn~l Jf a.~;;Hryk sot,ill\ pl'flşedin tc1t.i rep.nbl i
cei ol'l1O;;1oWlC<', a fo. ... t 'lO\~itiide un ata'C de a~)()

plexie. iEa suferea' \luai oe mult .de 3'rtcr<l ~de

\'uzi!. Bolnava Ipăi'tl'ează <,un:oşti:nţa l'ntre.agă. 

• 
- Ieri seara a avut loc o Întrunire in locali-

tătile ClubulUi Lloyd, În vederea infii;ntării unui 
club al artiştilor. scriitorilor, pictorilor. z.iaristi
.J.or şi prjetjni!or mişcă,rilor literare-artistice. Au 
luat parte 40 reprezentanti ai artei, Iiteraturei si 
presei, romani şi ma~hiilri din Arad. După înt..::
re:'antediscut1i s'a deleR'at o <:omisje de 6 mcm
bri pentru rodactarea proiectului de statute şi 

prell:ătirca adunărei gencraile de constitLtirc. 

• 
Ieri a fost pescuit la Ra,dna din valurile Mu

resului cadavru\ unei femei necunoscute. 
* 

Ieri dqpă masă s'a înecat un soldat în Mu
res, Inima victimă a Mureşullui în acest an. S'au 
luat toate m'ă<suri1e pentrU aflarea cadavrului ce
lUi înecat şi dispărut în valurile Mureşuluj. 

.. L·llltrai·si~c:I~t" :UHrnţ:l ~ă M~lX U1lder, 
cUllosclltul artist ue cir,;m:ltog-raÎ. a fost ar;,;sbt 
la Nisa fiindc;\ a r;!,l\t o bUL t;tl1~ir{t d:n IUllIe:! 
blll1[t. Tiin;lra fat[l este fi\:n unui mare b:uH'he<, 
parizian .'ii se indn\gDstjse de Max Linder C:1rC, 
la inceput, se ar[lta rczervat fată ue ava~lsllrilc 

ci. ACl"'n câten zile, fata dh),lnt dc\a domi.:i
liu! p~\rilltjl()r; în urma cercetărilor politiei, s'a 

aflat C<l Îugise la Nisa în tov;îr:t:-"Îa lui Max LtnC: 
cler: acesta a fo. t arestat. hr fata trimisă C\cas;\. 

....... , $ •••• ,.. 4S $ .. 

::r-m···-'- • .................. ----•• - •• - ...... =.-:q 
rv"; TEATRU, CINEMATOGRAFE I"v"' 
i:: •• ::: •••••••• _ ••• _____ ....... ___ ••• _.. ,Ii:..:!! 

T,eatrul or~şenesc. 
Azi Sâmbăt{t scara orele 8 si iUlmîtate: "Mar

-:hiz1l1 de Priol·a" roprezcntatia companiei teatru
!ui ,.Regina Maria" din Buclln'~sti. 

DUMINECĂ dupa masă se va re!)rez'~nta 
.. TigaIHll" una dintre cele mai admirabile pi,;se 
popora1e mag:hiare. Il/ 

DUMINECA se:lra: "Baiadeia" sCl1zationah 
o!)cret;\ alui f:rneric Cnloman. In rolurile prill~i
paie: M. Hotdth, franCÎs2 Oalctta, B~iske Ba
logh şi f:ul1:en Schesty011. 

LUNI :eara: prcm'I'~ra comediei .. femeia in 
:jivcrţ" pies;t în 3 acte de F.rncstin Vaid:t. Tc,1-
tru! face de cii.te\'a s~ipU1.l\l<Îni pre~ătiri pentru 
reprezentarea acestei comedii hOl1:ată în sccne 
lJazlii şi umor. Comedia se va reprczcnta LUI1i. 
Marti Şi Miercuri· 

Cinema oraşului. 

S,Îmb:tt(t dn:-;ă 111as(t la orele 6 va av<::a ilr:
Illa ·re:nrezcnta:ic de cinema la Teatrul prăşc,l1csc. 

Prima roprcZrcnt:ltie se va deschide te·stiv. 
n. director ROlla a căutat S~l dea cu OCazia Pri
me; rCPl'ezcntatij un proJ.;ram bi}~at şi la lliv~l. 

Punctul prim il fOl'meaz~i lin pru!o\1:. Va Hram 
rularea TnIllU!U; NOlldisk: "Motto: rrumoa~h !'.i 
lllO!ct;'ţ", C{'mcdie in 2 acte. Va Ccnta apoi una 
M. tiordth ~i d. Dcsideriu I~ol1a. 

AI CillCi'C2 punct din prOg,lllm îl fO[lll,.)uz;i 
ru!arc1. filmului Sve'll'$lka: "Vulpea albastră" dll
pit p:esa lui rrancisc Hcrczeg, În 5 a-cte cu Ka
rin Moalcl1odcr. 

De încheiere se va rula o scenă din "Paglia
cei", iar în ace!aş timp d. Iosif Ladiszlai va 
d.llta prologul ace~ tei Oipere. 

Dllp::i reprezentatia companle,\ Teatrului 
..R(~~il1a Maria", va avea loc o a doua reprezen
tat; c la cincma cu ace1aş pro~ram. 

Apolo. 
BARRADA tra~edia unui cavaler În 6 acte' 

în APOLLO. Rulează la 6, 7, 8, 9, Maiu. O gran
dioasă :P'ie.să în Hlm, de care numai ,arareori se 
Y[tU la cinematogra~e. Este istoria unui om de 
râ'lld dar genial-, care ÎIlC\>e in at.~lier şi se ri
dică prin mintea Şi energia sa, .pâllă la scaunul 
prezidential al unei repuh\.ici, de unde Însă in
triJ.;" S'i uln paş greşit contra monlei publice it 
răstoarnă ş~ ajunge victima ncbăgării sale de 
seamft de un mdtnent. Modilll în care se petrece 
piesa este o ~lIme tll<:!cunos.cutrl şi nouă!. pentru 
110i, plin'iti des.ur.prindere şi de plăceri toto:da tă. 

Urania. 
3/ru'iiife .~i frmri(/ din [al'az în Ural/ia: 7,8,9,10 
Mal, Cunoscuta figură a CÎnematolttafelor apare acum 

cu totultr inalt mediu. In lumea exot!că a in<;u\e i 

lava se I}etrece În 'pădurile milenare evenimente 
extraordinar d.e miraculoase, omuld'evenit săl
batec între moime ajuns iar între oameni se de
syoaWi ,de nou îndircctia cu'turei omenesti p"dS
tr,1ndu-ş~ energia; de feară Şi' adaptându-se, li!
mei intelectuale. Una dintre <:ele mai 'splendide 
atractii ni se ofer aici. 

Cetili si • 

răspânditi ziarul 

"SOLIDARITA TEA" 

.' 
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Bursa. 1,' de 1400 Le:, adaus do! sCLm,.>ei.e 14DO Lti, În
I demnizaţie de chirie 300 lei, echivalent pentru 

ZOR1CH. 4 Mai. -~_ Iksehidert::a. __ . Berlin )';0, lemne şi pâmănt 600 Lei, total 3700 lei, se 
publică concurs cu te,min de 15 zilt', adecă 

New-York 5S4:;0. Londra 2569, Paris .3iOO. Mil;1l1<l până la data de 15 Maiu 1923. 
2i12.'iO. Pra.:a 1649. Budapesta lOStI, Bel:':j'ad, SSS, Var- Cei cari refl!'clează la aceste posturi, sunt 
~()via Jl250. Viena 78. obligati a Înainta Comisiunei Administrative a 

BUCURt~Tf. 4 Mai. .- nc~-:hidcrca. ~- Pa'"is 

1410, Berlin 62. Londra 977, Nc\\'-York 211. Mil;m;J 

1045. Ziirich 3liSO, Viena .30. Praga 62~, Budapcst;1 4. -~ 

VALUTE: Napoleon 71\0, Marci 1'15, Leva 150, L"rc 

turceşti 1-10. fU11(i eJlr:;lezi 985. fralld iral1c'~zi l·P:". 

judeţului Arad în terminul fixat mai sus cererile 
din preună cu actele prin cati dovedeşte aptitu
dinea lor conform cerinţelor §-Iui 37 art. XXXI 
din 1879. 

Arad, la 27 Aprilie 1923. 

franci eh'cticni 3K50, Lire 1010, Drachme 25'1. P;nMi I Subprefect: Dr. Joe Oerman. 
215, Dolari 21150, Marci poloneze 50, CoroanC' all:-.tria- 1 
ce 30, COToane llT1jl;:ue 350, Soccl 611'. i 

ARAD, 5 Mai. - ~-anci francezi 14.1,0, han:! d- ~~~~~M~~W~~~~ 
\'Ctieni .39.50, dolari 209, dinari 2, .socol 6.20. III.Hei 

(1.001, lire H1.20, [unti englezi 9.75, cor. UllJ,';. O.tl35. ~or. 

ausiriacc 6.003. - DEVIZl:: BuJapesta cxt. 26, il1t. 3.? 

Viena 332. Berlin 0.006, Praga 6.30, Zliridl 31'.40. L,I1- , Uzinele Comunale Arad. 
!.lra 975, Paris 14.25, l\\ilano 10.60, Ncw-Y(Jlk 211, 'BcI- ! 8u onoare incunoştintăm Onor. piWlic 
;::;rad 2.15.! 

I 

că am deschis în Str. Emlnesf'U No. 4. O 
orăvălie. care se ocupă cu toate lucrurile de 
i\istali' ţi{! de apaduct, gaz şi canalizare. La 

Redador responsabil: L.:1UR1~STIU J,UOA. prăvălie sunt mont.erii, cdari la diSPottiu1D(;a 
publicului fn cazun de efecte şi la ape te-

Cenzurat: BI'. POPP. ltionie vor face repuatiuni imediat. 

Rom;lnill :: C:omlsiunCIl Admlnistratlvl! njulletulul AJ'llI1. 

Nr. 263/1923. C. A. 

Prelu~m orice lucruri şi reparatiuni de 
acevsta specialitate, proeetarea instalaţiunÎlor 
editiciilor nouă şi instalarea lor, în loc şi în I 
prGvincir. 
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Banca 
Goldschmidl Alexandru 

s'a mufat in 

SIr. Eminescu Nr. 4 

o rllgare! 

Rugăm pe Onor. 
getltoti, ca in 
toate ocaziile de 
cumpărări să se 
reiere la anun
turile publica
te şi citite în 

Ar "-
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Concurs. 
Avem magazie mare de toate mălfurile şi 

articolele cei e mai modeme şi suntem aşa in 
sta re a settisface tuturor prdenţiunHor. 

Prăvălia se va deschide În 7 1. c. 
~'I 

"SOLIDARITATEA". i: Pentru posturile de brigadieri silvL:i, or
ganizată in judeţul Arad, in conformitate cu 
dispoziţiunile regulamentului de serviciu şi dis
ciplinar al brigadierilor sllvici Nr. 904-1900, 
devenite vacante şi remunerate cu salar anual 

No telehmului 62.. Mo. tele!onuiui 624. 

Uzinele Comunale Arad, Direct!unea. 
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"VICTORIA" 
INSTITUT D}J CREDlrr SI ECONOllII , , 
CENTRA. LA: .. ~RA.D (ll,OJIANIA). 

SUCURSALE: IN CHISINEU. SIRIA, BOROSJNEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

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

RA~;~URI DE OPERAŢJCNL 

Execută tot felul de operatiuni de bancă 
4cordă: Imprumuturi cambiale. 

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

Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi, 
a~ricole. 

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

Primeşte depuneri spre fructifkare pe libeJe şi În 
cont curent 

Primeşte bani din America ca depurteri, ori pentru 
. inmanuare partidelor în Tură. 
Efeptueşte comisiuni primite din America in afa

cerile emigrantilor. 
Are legătura de cont curent cu toate băncile din 

Ţară şi strainatAte. 
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SE PRIllIESC CU PRETURILE , 
CEIjE MAI A.VANTAJOASE LA 

SOLID ~t\_RITÂ TEl!. 
ARA.D, STRADA RO'IA.NULUI la. 
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