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ZIAR INDEPENDENT 
- . 

Solidaritatea. 
Poa( (' nil,tliri IItI Il r t rl'lilii sli fii' mii i 

~i al'osii. "lwlidlUitlltCO" l'a aici, ÎI! :1 rad, la 
~ ~ (' (i ti l' Il JI aşi d (' U r (/ /1 i ţ (/. .1 ici a l' t reu li i . ..; ii 

ldi.spl1t'ă v o/'i.ce ve7eit~iti :)Oliti~(' .. şi , Să~I~m(~i.c) 
~1 du;;pa rao/'/ (~e l:elcll il ti. poli tlcc Şl S(~ l'({ In U 1 (' 

'\(atr: 'n faf(~. mlln(/i j'om~[.n!. Fot.(~ 'n {afli, C~I 
~u!lbtre, cu U!('I'ed('J'(, 'UIlIl In al(u, ('a wlera

~t!'(1ti fraţi .. , il ici .,slIlit/aritateu·' //'1'[1111' . sc1 
.fie veşnie acas(1. fiillclcâ şi primejdiile 'CUI' 

'fil'l'şnie 1)/'1'2'(,1/ tI'. Si numai printr'o (ld!'-
('ăl'afă "solida rit ate" rU/Il 1nlfea ţÎII(' piept 

~
h!l'illl('itlii(()I" ;1 radu l treime ~(/, fir lJastio
l /lU! ('('1 Ii/IIi Înaint(lt (li 1'()Il/l;nÎlwlltluÎ 'şi 

illt/"o r('(ate se cere 'Ilcal)('irat ,.s()fidrtl'ita-
: lea" ttllu/'(J/' ostaşi/o}'... 1 

1,' .\rad, 7 ~bi. 
',IriU REHRE .. l.YI·. 

'tuRN' • ... " c' a ...... 
generalului Cristescu. 

Marti noapte, la Ora 1 şi 20 a Încetat din 
- viat{l, la sanatoriul dr. A!1'Io niu În Btlcure~ti, ~e
: 11cra1111 de corP de armat{l Cor~.,·tantin Cristes.;;u, 
t ~dul marelui stat major al armatei şi ce·l care a :\,:at atacul t'r Mărăseşti. 
: Generalul a murit j,ncDnjurat de dna gel1e~al 
I CriS'tescll, soUa sa. de cflpilan Lupu, nepotul sau. 
: d. g,1211eral (10I'schi. suhsefu.i marelui stM major, 
:2r,lOIlCI dr. Simici. maior l-(()Zin. 
: Gellcralul s'a stins în varsta de 56 ani În ur
I :na unei gripe. in;fcetioal'e de care suferea de 7 
t \,~pt:hllâni şi care a alvut 5?:rave complicatii la 
: 'h'irsit. 

• 
,La s<tnatoritl! Antcrllill., generalul Cristcscu a 

tost În cura dlui dr. Profesor Danielopo.l ~i a dlui 
L1r. colonel Simici. 

Ofiteri dela Înalta scoală de război aU făcut 
Rannl in camera defunctului la sanatorul An
toniu, 

A;eară corpUl d!dllnctlliui a fost depus la bi
seriCa P: CJre o va decide ÎnsuSi regele. 

Inmonndntarea se va face Vineri 11 Mai la 
cimitirul BelJu cu toate olJOrurile cu.venite. 

Guvernul a ho!i'lrÎt Isă i-Se faCă fUl1crarii na
tionale, 

Gcner'allll CristC'scl1 s'la născut ta 2 Decem
vrie 1866, 

La 1 Iulie 1885 a fost elev al şc.oalej miliTare 
(\! artilerie si geniu. 

La 1 Iulie 1887 a fost avansat sublo<:ntcncnt. 
lR90 MarHe' 'a fost '<wansat l'Ocotenent. 
La anul lR94 Mai 10 a fost avansat c~l'pital1. 
La <tinu! 1902 Mai 10 a fost avansat maior. 
La anul 1907 Mai 10 afon ffÎcut locot,-eoloel. 
La anul 1910 Mai 10 a fost a\"ansM colonel. 
La anul 1914 Martie 14 a fost aval1sat gene-

n,l de hriR"ia,dă. 
La anul 1917 ~el1cral de divizie si la 1918 la 

2S Odon1vrie a fo.<;'t Înaintat general de corp de 
armata. 

Ocnera!u'! CristcsclI a f[tcut următo3Tcle 
~tll:dii: şcoala fiilor de ofiteri (sectia ar;melor 
s-peciale), şlioa1a p(\li!I'~chnică din Paris, şcoala 

"de apljc",tic, 'artilerie si gl.nill dela Fn'l1taillhlcau, 
~L:c::ila sUPcriU<lr:l de r~l/b()i ,k)a Paris. 

<1Cllera!ll] Cristc'clt a fost profesor la sconja 
superioară de război din Bu·curcştj. Ul1dea pre
(ht cursu.l de Cl'lllpJllie moderna şi -tactiCă 5?:el1C
raEI. 

,La 1 Ăprili;'! 19121!:c11cralul Cristescu a fost 
numit suh-sef al marelui stat-maio!, al armatei 
- functile 'PC care a O:CUIYat-o Ip-ân~i la 15 Alt}(Ust 
1916, 

In timpul }"ll'zboiului g.~lleraI111 Crjstcseu a 
comandat la Început uu:pul apărărci Dunărei, 

Nrul 35. 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

= 
Inse'1iunile se primesc 
la administraţie şi la 

Agenţiile (113 pUblicitate 

mai târziu a comandat arma>ta de Nord, trecân<l 
apoi C[t sub-şef al marelui nostru ,..:artier general. 

~pre finele campaniei ac l'uat 'comanda arma
tCi I C<Înd a preKtllit si marCa luptă dela MClră
şeşti - de care a depins viitorul I-(omitniei-Mari. 

La anUl 1918 generalul Cri\tescu a fost În"ain
tat seful :mareluistat major al armatei. 

Cu gCl~jerahll Crisuescu dispare un?" din cele 
mai Klorioase figuri ·ale trecutului nostru militar 

care a rnscris cu litere de aUr istoria marelui 
război al României. 

• ";0 ,It • ..... 
Mişcarea cooperatistă în judetul 

Arad. y~ 
Dt.pă datele >pc care a binevoit a ni-le ,pune 

la dispozitie d. Corl,at directorul ş,coalei de con
tabili. mjş'carea coope.ratjsta în orasul şi jlllh:tul 
Ilostru a luat fiint~l în toamna ·a·Jlului 1920 din ini
tiativa dlor V. Goldiş si DUlTlitrcscu-Bul11hcştj. 

S'au infiintat atu'Hei 22 coopcrati'\'c de C(l'n

st.im ~i o f._dcraIă a lor. Din aCCf~te':;, functionau 
în Decmvrie 1921. un număr d.e 16 şi federala. 

La Început coapcrativele mergeau 5?:rcu din 
cauza lipsei de cOlltahili ~coopcra1işti. De. aceea 
paralel Cll coO'perativele s'au Organizat o şcoală 
de contabili şi un birou de proPui5?:andă coopcra
t,istă. 

Prima serie de absolventi a Ieşit la 1 Noem
vrie 1922 şi au fost toti plasati rpC la co(wera·tive. 
Pe lttngă cooperati\-d\! ~i h~ll1cilc pupulare. exis
tente la da-ta de 1 Noem\'ri.c 19!2' s'au mai înfiiJ1· 
tat 16 coopcrativc de ctmSllm dintre care? În ju
d~tul 'nmiş. 

N;!){llacul are ..,:ca mai mare şj mai frumoasă 
cnon~::rativ{t cu sectie de Hbr;lr·ie sj lipogra:fje, 
l\tiniş111 şi Cl1rticiuj au eoopcrative cu cei mai nu
merosi membri. iar Pitu \isuJ În truneşte toate ra
murile de co()peratf{~, cooperatie decoJ1smn, de 
p~dllri Şi bancă populară. Cooperativa din Şiria 
are o secţie de fierărie Si fabrică de sifoane . ..::ea .' : j ~~!!!!!!!!!!'!!!!_!!!!..~!-._~, !!!!'!!' .. '.!!' __ !'!!_~_"'.!!""'''!'!_~'.!!'.-!!''.'!'''! __ !'!!_!'!!!_=~_~_'.!!'_!'!! __ !'!!_!'!!._'.!!'.!'!! __ '!'''._ "!!_!!!'_'.!!' __ !!:".~_ ..... ~"'!'! .. '!"' __ ...... _ ... _"!'._~. __ ----.....--...~~==~~!!!"""_._~~!'!!!._~.~ ....... - ...... ~--~_.~.-~~ _ .~."7""':'*_ -:--~ ... ~ 

• /1 ". I Ienăchită Văcărescu 
I
I 
• lăs:înd în vremea veche si staret şi vlădică, 
I 

I ~ lin, ca un vas-fantbmii ce ancora 'si ridică 

, Si naviJ,?;l1ează noaptea cu luna: proiector, 
I 
, Avându-mă pc bordu-i ca singur călător, 
l' 
t Tăind cu plora timpul mai neted ca, un lac, 
t 
f Mi-se oprise casa pe tiirmul altui veac. 
I 

• t 
I 
I 
I 
• Ia iurul meu Nimica nu se schimbase, dar • I ~osia cu zarvă mare, rădvan de Hospodar. 
• • . Cu arnauti la sca·ră, Cll mumhaşiri călări, 
t- . 
f' Cu cai din Crâm, În goanil, sullând foc viu pe năŢi.,. 

t Plesnesc cu trosnet bice şi surd pocnesc pistoale, 
• .' il1 tflrnă cad cu fruntea tiirani cu piepturi goale, 

, A tras în dreptul casei rădvanul sub copac. 

I Coboară Banul Marc, pe cap cu 'Ilalt calpac. 

Cu fata sa prelullJ,?;a, CII ochiul lui deştept, 

~i ba-rba-i castanie îi fâHâie pe piept, 

La nimeni nu se uită. posotnc'rit, mahmur, 

Şi de sub b!;lIIuri scumpe de jder şi de samur, 

'. La brâu îi vezi hal1l!:erul smăl\at cu pietre rare. 

Suie ~lu\1;t plecate tinândn-I de ~l!hSlloare. 

il trag cu uiiă cisma, papucii îi aduc, 

:l Pun ÎI1 mâna-i aIlJOI mittănii şi-un ciubuc 

Cl! imamea de fildeş şi lemn de iasomie. 

~i pâna 'n filigenc caic!c1e să vie, 

Smerite ÎI aşeaza pe un divan turcesc. 

-- Plecat rn;t"nchin in fata-ti, slăvite Văcăresc, 

Tu. ce-ai liisat În tan1 ca sfântă moştenire, 
Urmaşilor: o pilda - şi patriei: cinstire. 

Pril1 pomii l1laha~alii, privea mirat ca!icul 

In Mai\!, când luna Îşi ~trecura caicul 

Cu şea suflată 'n aur pe vcrdele-i valtrap. 

I'oi robi arapi. in urmă. fugiau cu beţe 'n mâini 

S;Hi apcre pulpanul cafta!1ului de câini

Descălecai, în s,:rab:l, sub un umbrar de Iluci. . 
Lovcau cu palma rr.:bii în 'naltele u\ud, 
t) mâna ne\'[Il:ută, din dos, tr:lgea zăvorul. 

ŞI te- ~41seai în raiul gr;ldinii, pe pridvorul 

Cu lunft ce pe ltJasa iţi Întilldea ca dar 

De boran\1;ic de raze un nepătat ştl;:tfr;ar ... 

() fata lâl1\1;:1 tine .. 'n sah'ari şi fermenea, 

Cu (lehi de c?,prioară şi obrăiori de nea. 

Pc C:Jri în dungi de umbră juca al gcnei fir, 

Purta în p~,r sur\1;iucltl ClI piatră de safir. 

Pili-ea, tinând o T(lz~i În mână, sub turban. 

Sultalla r~ltacltâ a Ul1uÎ vers persall ... 

Şi til, l\·,·llOil veI Banc, ClI degetele 'f1 barbă, 

;"'ai grav ca m~rt\ll care se scoală de sub .ia:'b;l. 

: A!;culti oitând CUlTI cal1til de-o biată turturea. 

Tar;JillL melnu ia in tainft o reia, 

o ,'nalţ;i ca o min~e vrăiita şi o lasa 

Sil cad.i în tii.::erea 'I'(r~ldil1ii ca 'ntr'o plasă, 

Pc rân.d Iăuta. cobza si nainl. ° descântă ... 
~i dral!:ostea ş'aleanul iubitei care cântă, 

In vis ca îll~~'lIn scutcC te 'nfflsoarr, trePtat. .. 

Din !'jrmnul tău de piatră, de ce te-ai deşteptat? 

Ce vrei la mine, :ypune. ce dor ti-a dat viată 

Caci cine mult iubeşte. în l/:roapă nu in\1;h'aţfl, 

Şoi cine mult suspină, si după moarte-i viu! 

Şi ci. ca pentru sinc, răsputl~e: Nu mai stiu 

Departe mi-este veacul şi vremea ta mi-e grea". 

Dar, alb_ l11ă urmareste UI1 sbor de !llrht:'ca, 

Şi 'n umbra dacă piere zaresc ca o lumină 

O floare - numai una - ce arde in grădină. 

t~ turturca, e floare, nfducă e? .. Il!! ştiu 

ne 11'0 culeg, se strica - si moare, de o tiu. 

o lacrimii. preHnsă pc II1ătăsoa<;a-i geană, 

li turbunl privirea plcând in fili\1;cană ... 

Şi glasul lui se stinse ca glas de muczin 

Prin s.omnul cel mai dulce C<Î.nd zorile revin 

Din drumul lor În noapte .. , 
ION PILLAT. 

Ppei"l 1;:1.nul exeu'1..plar- I Leu. 50 bani. 

" 
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"SOUD AIZlT A TEA" 

------------------------------------------
uja C .\':,-,,:inti are o f~hrk~l de var şi una de 
sifoll. 

Par.dd cu Înfi\int\aJ12a COiOa)Crativ~lor de 
~r)n~,lm s'au Înfiintat ;pânil acum vrC-o 20 bănci 
pulan-: ;;.i. În cl1rând o federală 3J htmci\or po
nulctrc ~are va lucra pentru judetele Arad, Timis, 
tlul1l'u0ara si Cara:ş-Se'\'erin sub dinoctia Casei 
Ccntrak a Băncilor Populare diltl Bucuresti. 

Cea mai mare han'~ă populară este în Siria, 
înfiintat,'! a-:um diteva s~t'pblmâni cu un capital de 
214.000 lei. A doua este cea din Ner5u şi a treia 
(; ceR din Rocsa-Rolmână (Ră11at). 

1\!\:Jrfurile pe care le procură coopera:livcle 
,,',[TIt m'<1i ales cereale, pânză, stofe şi Iicmne. Pen
tru tp'"mna viitoare scaranjează lin schimb mare. 
Între ..:nurcrativele de >ellmp si de munte 'Ca 'să-şi 
trimita reciproc cereale Şi lemne acolo unde 
lipsc~,.::. 

}\·\,:ltumindu-j dlui Corlat pcntru bunăyointa 
cu ";'lrl.; 11c-a d:tt aceste date am obtinut rromi
~il111C" -:{l şi pe viitor ne \"a sta 1" djspozi!ie ClI 

tt;al(,; da!,'~'le aSUPra mersului cooperatist si fo
l'jas1,;l: ;1l care i le-a adus Înfiintarea $'co~l'Ci de 
COllt.h::i, RAPID, 
........ __ :,..~a.,'W .... ;lIIa-... $ ... ' ......... ~._'L .. '1WIl_""'~J • .-t: ....... _.I111_ ......... . 

Calitătile personale ale învătătoruluL 
J .1 )jY'~I:.fiTOl'I11 est.ofartornl 111'incipa'1 al H1H"i 

şcolile>, 1~,-te nn 'adf'viir net:lgil·du.it, di puterea PI'O

gre>: li] ni ~ ia '0111 tu roi ('o ° riîl"pâ llflf'şte '!;'((".a 1 a, 
depillrle in partea cea mai ,maro {leln {lalita.tile 
şi adidr,1tea învăţătmulllÎ. 

~\flli\,jtatl!a podago,!!:ică are donă~r()pllrl: A 
~rhwa ,;Î a ill "t'l'l1 a. Erll!rl:ltlnn(\a şi inl'.t.rllc-ţ,im1el1. 
.r-llnt il,;i1 ide st'r.:lns lf'gate 'de obltă, încât. llrna 
fără alr~l nu numaieă nn Soe pot lwolmne, dar 
nifli nn 10(' putem închipui. Imtrucţilmea .!fără e
d'll'C'latinn(' ~"tc ca al'hore1c fără er,ongj .. 

1 11viiţuitol'ul "a. omal'e ·două Idiltorii: una 
fatil de ;:.ocictat.cşi alta 'faţă d(' .;.coa1ă. 

('a membru al societatii, învă.ţîîtorul trebtic 
~ă. a,iki. următoarele calită.ţ.i: ' 

l~iinc1 oficinl învăţîîtoresc llD ofieiu nuoral, 
~ dD lip"ă, 'ea în îm'liţiHor 'să fi(lpfll'wnifi(~at{l 
'wl('\'i'irat.('lc însuşiri morale, căci 'moralul este nu 
11lu'mai ealitawa trebuÎncioasă fiooăruiom, dla,r 
este pllTIctulde căpetenie Ţ){l ,eare se !bazează 
I1rin.C"i11iile }Xidagogie.i. ' 

Invăţătorul în societatea în care 't.ră€lşte It.re
hne să fie eât, se ])oat.c de ÎmdifeT(lJ1t :paţ.ă lde orioce 
luptă, fie aeeeade orice natură, 'Citej luân.d prurto 
. a,rtjvă la a:stfel d-e 'frooa.ri de parti(le 0111 pers()
Thak părinţ,ii şi oollf\ătenii nu-i vor putoaÎ'nl('.re
'rlÎ'nţ.a e;lleonştj.inţă 1iniştită 'educarea oopilo:r J.or, 
!Să ail.ă in v"dere tot.deauna interesulşooalei şi 
'Ml inteN .. ~nl ,său persanal Va căuta doei să!ţil)ă 
o taeti(~ă prevenitoare <cu toţ,iO<'lmen~i dirn 00-

mu~nă şi {;u c1oo9€bire faţă ·de autorităţile locale, 
<lDla ('are depin.de ~nult ~wospor,aTea lŞ'OOa.lei. Cu 
toţii 8ucre.rilln ~de o oa.l"eşcarev,a 'pati:mă şi idiaeă 
noi nu 'vom fi 1)re\T("1litoTi~ ci d:vn int€lres per· 
oona1, <)fi elin 'Patimă rom căut.a să jigni1m (tu
tilliUtt-ilB lQca:le) '!U'osooa la tot .cazul VOT 'Căuta 
să~i .a7,bune În cont.ra. invătătol''UIUli, 'Ori dacă 
11U .01' 'Putea i,n oontraaJOOfltuia,atuMi 'ltOr oeău.ta 
.,ă oorăzbu'llo Înoontra ~al('ii astfel, .c,ănu~i vor 
da Jli{;i TIm ajutor m01'la.l, .sau mart.erial. 

VM zi(',e poatB ulnii, că lpentru astfel de Oa· 
.meni, cari vor să-şi ra7Jburne contra şooalei este 
rean - 1e.gea. lDa, cu legea se 'POt iaduoo 1\3. re
zon Jm-i "Qrbă, dar până l,a 1a'P1iea.rea legii, 'JXlţ.i 
rămn:nea: 'cu f,lOOala desooperită, dlaci'i eventual un 
\·isc()ll 'li duce ooperişul, ol1i rămâme 'Il'<,wăruită, 
f;W,U nelncălzită lîn tilffi'Pu1 ernei. 

InvăţM.arul sa se nizuiaecă -il--şi icâşt.iga prin 
stl11,diu 'Şi eetire oont.inuă toate cn.noştinţ,dc ge~ 
nerale, ~1. l<:.ă fiB înarmftt cu () cultură lJUai su· 
~rioo.Tă, Jedt majoritawa soci~tătii î'll ICa,r;e tră-
n~t~ I ' 

&-e.i,frl.at.e-.a şi st.atul vor dîl1ta, ca să dea: În
văţ,ătorl1'hli toate truijloae.ele .materiale, cu rajuto-
11'111 ,că-rora ;:!'i{ poată 'dll>OO Q .~aţă lipsită ,de oriee 
grij i 'Şi nă.eflZuri, -cari îi .camzea'ză ne1inli!şte, ic.ari 
il P()t jigni î'll 3JCtivitatea 'sa din şcoală. 

Să arllncrÎIm o scurtă 'pl'ivÎI'e şi :peste ~Titiî
ţile r~en.te dela .învăţ.~tor fa,ţă de ~lă. 

~llbor·aon~lt .. ~-i ~ă se nizuitl~iă a ln exeeutlH. eftt 
1 0'0 l){),.'lt.c de ('on.şti intio:<, 'F.ată ,de S'ullel\iorii s(!>Î 
: ~ă se poa.rte ou sti ma (,ll\'{tllită. I 

Il . ~m'rutăt,ornl~ rfm;~n" 8ii fie nu, nl1lnl"lil~l1nâ1~, 
'('1 ŞI bun r{)lllan. Ra f](\ Illl 11at1'lot hun. ,ŞI ~OVI· 
nisf a/ideii. de sfat! Să ne nizul'm Înminfe do 
t()lat(\ a tl{'."Y{)lt~l simţ.nl 'n'aţi01HIl lÎn i.nima şi 'S11-

flotn 1 ~lar,ill()r. Aceust.a so 'l)()lalte elesyol ta: ma.i 
alf'A<; prin 'mbmoR·izill'ea. ~i {k,('llllmal'ea IpoC'7.Î'ilol' ';1i 
.a eântărill(}]' l'at.rjotiee; prin j()o('uri1e naţliona1e 

, şi istoria natională. . 

T n k'l!:iitnră ,('ill istoriil sa rlo:,,'oltn,m ,i,n Imlma 
t;i sllflotul ('opiilor inbirpa Inornăl'gin:ită de n'Olllm, 
de ţ3lră şi d(l Tron. [Să le Almnenn că rp€ntru a
.of,"ltea cu t.oţ.iisll'Jlt-Eml 'datori il ne jertfi chila!' ,şi 
viaţa în caz de lip"X. Să le la\dncam 'M exemplu 
re Mihai Viteazul, Tnrdor Vla!chmirowu, l]?O IAv
rann 1 a11(~ll, Horia, Cloşca şi Crişan et.c. ş.i \ pe 
ooi 80n.OOO .c1-e n.()mfini~ cari ~i~an jertfit " yil:l~a 
rent ('U c1e"roburea noasbrii. • 

Pl'C('lllm {'al,('·a ferat5'În 1 (',sn{'.şt(' eOlllU1lii~~aţli 1I
mea, aşa metoelnl Imn înksno-şte ~op·iil()r ruper
OC'ptinln~a. Ne wm1 TIizni ((leci, 'capent.l'Ill rriooare 
oră ,şi ohieet. de înYiÎ'ţă,mfint să nO pl'oparrum îna
int-n, ca Î.nt(·.cpfl11r11l-8·e inst:l'u'c>t,imwa "li ,fi,m ,;ignn 
atât lin metod, rât şi în 'materia de pmpUllorp<, 

A,>('.f;k.n, U;l' fi du'pă la ,mea !părere 'Punctelo 
mia i înflmnn a t,e, ca.ri Irl'P,:.:("mllC'tlZlI în ):1:(,1101".a1 of'a 11-
tiîtiln îlllliJ1I'''lmart.o ('11('11,0'111<3 te·a 11l1yiitittorn hl1. 
1)ad' pea)('o;;tf»a le Y()m oh"f'lrYll şi ap1i('.a cu tot.ii, 
atnnri putem aY(lll niîrlejdc i'n Ţl(·.I·;I'ceţ.l{)J1'lll·fla. 
cnlo1nra1iî,simţnlni nşlfiDna.l ~i jertfirea peontnl 
tată ,~i T,l'on lal TIlC'a,m llllliramâne,<:.e. 

Tulirrn Pn!7ubă. clir,ş(':olm' dD.~tat. 

... IIII .. _hilllQ' ...... _rllll,.iIII~ •• ' .. _ ..... r.~' ... ·.." .. __ ......... .., ........... , JIiI/: ... -.. _ ....... 

Dela comitetul provizor 
pentru sustinerea ziarului "Solidaritatea" 

Cu în~c~)erc de azi vom l1ubli(:a consccutiv 
H!)ta Domnilor, cari au subscris cO(jzatii lunare 
pcntru susţinerea ziarului nostru, ul1ktt! organ al 
pO,!lulatici române d!l1 aceasta regiunc. Cifrele În 
paranteză după fiecare sumă arată llumiq'ul lu
nilor, 'pentru care s'a achitat deja cotizatia. In 
~f5.rşit vom puhlica J1l1lnele acdo!, domni. cari au 
donat sume odată pentru totdeauna, iar după ,1-
.. :estea abonamcntele incur~c. 

Dr. Stefan Aflm ]00 (1), Dr, Mihai Mărcuş 
500 (1), Dr. Cornel Iancu 100 (1), Ion Mohlovan 
50 (2), Dr. Dumitru Memcte 100 (1), Col· Alexan
dru Vlad 100 (fi), TeodQr Sta'" 200 (1), Dr. Silviu 
Pascutiu 200 (1), Dr. Victor Hotăran 200 (O, Va
sile Boneu 50 (1), Dr. Iustin Petrutiu 200 
(1), Aron Petrnţ.iu 50 (1), irt1 gil11t('I' Trifu 
Oaita 50 (1), ~ Dr, Stefan Origorovici 50 (1), 
Dr. RoImll~ Mager 50 {It, Dr. Sever Ispravnic 100 
(O. OI'. At. Bradean 100 (]), Mihai Nicoară tOO 
(1), Dr. Alex, Stoenescu'50 (1), M. Dolga 50 <0, 
Vulcu 1. M. 50. (1), Dr,~ SeVier Pascutiu 100 (1), 
Maior Brătuianu 100 (1), Dr, Ililian Rorncas 100 
(1), ing. Ioan Staitiu 100 (1), Aurel Raicu 50 (1), 

Ion Antal 50 (1), ing. Triinbition Trăian 100 (fi), 
Ioan Cher'al 200 (1), Aurel St. Şulutiu 200 (1), Dr . 
Ioan Rohu 100 (1), Dr. Elll1:en Costina 200 (1), Dr. 
LiViu Tămăşdan 50 (t), Dr. Ioan Cornea, Radn 1 

50 (3); Dr. Vasile Cucu 100 (1), Romul Motorca, 
preot Agriş 500 (1), Dr. Joe Q,crman 50 (4), Dr. 
Alex, Lazar, Chişincu 100 (1), Emil Oold 50 (2), 
Dr. Traian Sin-cai 200 (1), iJlg· L. Băcilă 100 (O, 
[l,~~ PapP 100 (2), ing. Mateescu 100 (2). 

Au solvit câte 20 lei pe O lună: Com~t. Popa, 
Dr. St. An~hcl, loii, Câmpeanu, Ioan Berzovan, 
L Ct>vacevici, L. Lucacj, Ioan Mioc. N. Spcrncac, 
ALtrel Vaţiah. Aurel Comşa, Ioun Podoianu, Dr. 
Nic. Nedelcu, N. Martinovici, Onisifor Beju. 

Căile Ferate Arad-Podgoria. 
- Mersul trenurilor, -.. 

Flecări; 
la orele 450 6'35 11-30 14'30 18 

Sos,:ri: 
ln\l~tătorlll trebue să \cuiDoas-că toat.e legile, \ 

n'egnlam\'<l1 tel.eşi or,donamţele 'ŞCOlare) cărop aste 

654 8"12 13'34 16'30 2002 
Trenurile culese cu tifre grase sunt aCQelerate. 

.Str 777 *.,. 
Vineri. Il M~itl 192". 

Apel. 
P,r'inli,m \l·nmătoa rele: 

8nh"(>lnnlatnl. fl'llÎ'ma;t (le {·elemai frUllll"lt<,C 

."-"n,ti.nwnte !l{, patt'iotjl"lll în {lorinta ca lfa
'
ptclB 

(lroÎ('C ţ:i v.n.,(fni{'e (hnrHZboi, prt'leUiJn şi ('pi~a. 
(blP Î'ntorefluntlC IdÎ'n cari s'ar Iputea !cl'lst,ali"'Allt' 
elevii;l'ata i"t.orie a vramurilor, să fie etoerniq;ate şi 
rf,date g(lllerarţii.1()1l' viitolare; m'am hotărît, să 
,a~H'lez la Între<lg-a :suflal'e ,românească, pentru a 
con:trihlli la îndop1in,il'ca -acestUii scop. 

Rog cla.r, pe toţi a<"e,i cari ;a\1 trăit dipe mă
N':\R, au YUZllt fţau 'lUI făptuit acte dOIl111e ,do 'rodat 
'po;;tcritătii, ('Iari cunost'. scene 'Şi ,dovf\zi I(le'în. 
n:1lt d'O\'(~t;llmcnt:şi sa'Crifiei.i ·pon.tru tf\ră,flă ni-le 
('(Jtlllmi('c în !OCl'ii;;, ·aJŞa ('·llIm s'au {X'tl'ecnt şi cât 
mai a.propiat. He rea1ita:tea lor, n{\Înlătnrând nu· 
lH<,le pew.«oane1m', loealităţile şi datde, ,!l,ar fără 
u tin(' $eamă .1e ne-o fOJ'mă exteriofll'ăsau li· 
tm·ara. ' 

('<l'l1l11ni(·ih'ile~(' "nI' f,~we pe 1(1I(ln(l:;<a l'.ub",am· 
nat1l1ni, Bn,(·n;·{"~ti ,,,t1'.w1.a hwr nr. 9. 

Toate hwriîl'ilf' ('.a1·1 "01" (('Ore"p\m1d'c scop\llu,j 
prnpn,;, ""1' fi T!'lrlatc sub fOllma {'ca 'mainle>a"ă 
ll\1lhlicităti,i, purliil1ld şi Tl\linwle a<,.c1n,i '('10 le-a 
t)'],lll j·fl. 

PH1'te (lin RrrlC'ri WU' fipnbl,j1('.alto 'nH\.i întâi 
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înll1 
[rel 

~a'r1 
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:urt 

c 
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'!Illl 
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'<'1l1 

în ~(~lf", lnai irnp·()l·t.an.tB r.f"'vist.c şi zi,arC'~ lit[t'r în '~Ir 
l1l':Hlă t'I:l1(, Y111' fi r:i,;p!I,)Hl.ite in yoll1i1ne Ţl('(lio· (l; 

clirc /R\l.h <1r11 llmirea: 

Hililir;('('(( .. Din V/,('dlll:ci,an('([.lJlnlui". 

n:,)j~c::l(lc (lli'Il 1'ă7.holn1 11O~k1\, ponJRtit.e kl'o (\~i' 
'eo le-an tră.it. ;::,au fă·ptnit.) 

j 
1nl>l'(lrlintat fiiml. rn ,ar(lafltă opf'!'ă 'patni<itÎI';; 

.. ;,;j litera,r!l la {\are \'fI ,cont.rilmi 'tot llpa,llllu.l ro. lI'a 
;ll:I1H'~e, ya ră;mÎlnf\ '('ra mrai fjekln icoană a i'reÎl~ 
ni(',i('i~ lw:11li11l11li 'ii a v}'enlllrilor 'lloastr(', nii:d3,~· 
rll1f't4c'. cil. ~1J1cl\ll Illrl1 \':'1 g:i,;i (:el .1llai put('rnie d~ 
~m1Pt În "u fIdele tnt\U01' !'.()mânilnr 'iu11itmi ne 
ţară, 

IJfaiO/' O. Cn/,(!('I!ş. 

Pl'i!lll i'11tnl A.ear(h)m i'C'ii R{)m~l11('. 

__ ... ... .#za" " .... $ " 
• $ • 

Construirea podulUi dela 
Tt-l'i, '.Toi dimi1H:ai·tl,a 11k'eat la 1n(,11 camig:a 

rTekgatit de 811bprefcetllra ju,dcţll\nri I5p1'e(1 lul 
di,;-,p()zitii p~lltrn Im>eper,efL lucrărilor ,de e.ont;~. 
nn'a're fi por111]\1i 11('st(' Crişul-alb, ('o tr~.e Trin 

lllijloC:lll C'Qnll1nei 111(\u . 

Conf'.tniir€'a tJIlmi non pod, de ifer, pef'.te eri, 
,~nl Alb, în locul celui vochi ,de km11l, ,clă:rîumat, 

';o\€. proecta:;.c î,nt:ă în 'anul 1\)14 ,de Serlvieiul de 
poelmi şi ,:;;o;;ole. Războiu,l a ÎllllpiOi:k-eat. Î'UF.ă re
a,]iZ31'Ca a('l('-<;tui Ţlroect 1a,,"Itfel 'Că -cele oouă '[litri: 
aloe l11enlt1~ d~părtite de Cl'iş, eran legat.e 'Î,ntre
ol,a lt.lî numai ,ru nnpclld Iprov i7..0l'iu {'.c:mlStruit Îi1 

1914, singu.r ~)entru ti,mpnl, in <'iar.aavea să 'il. 

,tormine ,lnlcră,r,ile .elo oonstruire a' 110ului pod 
do fior. 

~)dn~ Irle fier .a şi fost QU'Cl~t lIn cUt1-âtnlu 1~ 
Roşiţ.a, ;alll' izbncI1Îm,d rălJhoiul, el n'a mai fO,l 

adus la Ineu, ci a fost 't.ra'n~rtat pe front llen~ 
tl'U a Î'rlloC'ui urn pod u'rnn{'.at 'Îna.er IdeaT'll1\lt,l 

l' \1l;,;ea,f!(',ă. 

Afit.fe.l Ineul ·a rama~ cu 'Jl'OduJ 'Provizoriu,. 
r.a:re din r.anza ,construotiei 'provÎ'zori-e !nu. nll

I 

prezrnta de mal:\tă vreme () ~igUl'amţă pentru· 

dHorij pOilte Ori.şul~a1b. 1 

PoctlullWOi'i.7~'()l'<i U Idda J.nen aien.ma; după :nOll.\ 

aai, dol:l1 'OOIlst.ruire, searflăînt.r'un \brul Î,udi.!· 
meninţii sa !'o(l pră!bu'7Ca~ în fiooare rmoment. 

S\l'bl)refo~tnra jlllcleţului avânld' J'n I.,~a<tcre 
cOfllstă sMtuati-o ·foarte d ifi:cilă de CUllll1lIliea.ţie . 

tre aoole păt,ţi ale Illelllui,a 'ulat diswziţii' 
Lru (}('AH;tru,irea unui pod nou rdin l~mn 

Criş. 

In lll('€oSt. acop minit4erul ~l1crăr.il(jr ,publice . 
aproba.t ",umil de 250 mii ~i. Podul -se va . 
nI regie. 



-' 

1 "l3. "SOLIDARITATEA" :l1cri. 11 .~ ________ ~ .. _~ __ ~_. _______ ..... _______ .. __ . ___ .'_~~_r ___ . ___ _ 

("Il!] i,,; <!. fOl'm;!.·!ii (1 i 11 'n l' 1', ZPll t a Il 1, i :1 i RC'I'\' i
iului (le' 'plld1l1'i şi Ş<J"ell'.ai :-;llhpn'fr,'tl1l'(,i. pl'C'
ilrei ,şi comunei 1neu) li Qclilwl'at la Jaţa l"--M',ulni 
.\I'pl'a (·h(1;<ti,e.i, lFIlr1e ~ă fiea~czat jlcdnl ('(;} '!Ion: 

n .10('111 celui w'nhi ':-<111 în ]-c{'ul lwdlliui ]11'0-

izal'ltl. 
1 Il ('jllZul 'prim i'l 'ar ('('OBOIU: z.lt "'h01111elille de 

. h01ăl,j1), Î'nsă podnl al' a",'('a o lnng-i1llJe (le (ifj lll, 

:1 cazul .rul doilea, '<lKlo<.'ă ehH'ă .podul ""l' nl ('{)Il

:Tui În 10('n1 {'PIui YCdliu, elliode vC('hi zirlit.o 
pot Î'l1lcă Î'ntrelmi'llţ,a şi 'pnd1l1 ar an-'a o lnn

imodo llllJllllai 45 IIl'e:tri, ,a.dt>('a ~'n 21 metl'i lllai 
:lIl't ~d(Je!ît î,il ·(lazul prim, 

Solut-ia din urmă fiind ('pa mal ieftiniî, ('{). 
,isia s'a cleei:; 11('.rutru Hie O,b LI , 

O 'parto a 'I11atC'I'ialulu i ,do lOlllJl pc 'llt 1'11 ('on
':rnil'('J(~ p{lflului a 'fllst. Inată ,iill prilIdl'P d.(' ['.,)

;j~illn{'a dda fabriea ,,'\hl'l1'llu',," ,din l'I1C\1 11l1·i\ 

hUlii'lllil zilei de -eri. de H,..{'lIlel1P,:1 ,~i pil-n·ti [h~ 
'11111 eu lu,ugi1ile de 1:2 /Il în gara P:ÎIH'"ta. 

Hestul, 'part,C'il mai 111<11'P 111. '1I1atr'l'ialI11Ili p (10-

:rlllC'l1e[t clima Il rla t, a'"tfel e:l "\' "]l:"IT:!Z~ '.'~ ;:1:1 \1-

:inldn-~e Întl'pg' lllatt'I'Îalll!·lH·(·P,"':l'l'. lll('l'~]'il" 

,,,r Înc('ipc În {'.Ul'",ul verii ~i lhml po(1. va ,plltr,a 

d'at C'il'f'111ati"i în \'1'('-0 ('[\t('\':1 hllli rk zi1\.' !l:,la 

.·.·p]loroa hWl'ill'ilm·. 

Dela Palatul Cultural. 
Azi, .Joi la orele;) 'a a\'llt 1('(' b Palatul ('\11-

lI'ti 1 ('f)Jl.l'C'l'tlllde fi 1lf\i1 il Il 11111 i'a (', )ll.~l'l'\·:lt"nd li i 
;~ Illllzidi Bt-keffy SzaIay, {,li vih'C'i {'lp\·i .. in 111 a

'1I'It<1t('a br sunt romani. 

P l'.ngl':1lm 111 a 1 l'a t11 i t i(1 i Il lm(':; t i ,do :--:\' 1 mma 1\ n 
II'ie-g, l\Ll~".;lgIii, Pu·ecini, ~[,,,:verh~{~rCk,, a 

!'t a:->~'Ilblt Cil un lnt"l·('.'; \'in de etdl'C' 'pnldil'ul 

:h't. 
AllL l'l"inl,ar{iat. a n:",lllllhl 111 r.!p ('l'(·1w.;tl'ă ('"m

l' llS din "i)aro C11 o lmrată ele }[n7>lH·t, , :~i ['.:mtlll 

xf':"ulat ~i \~al'e a fost hi"at, - de di.tl'-e 'D71ml'it 

"rtensia IhrZll,c.al'f' s'arlistins cu () yore Ipl;ină 
1 . dodioa~il, rele\'iindn-se lea o ::-pel'anţă aa.l'tei 

1 ',a~h'e do mihno. 

j 
j 
1 

Răspuns dlui G. P. 
Subsemnatul recunosc raptul că am scăp'Jt 

din vcul're di ziUa de .,Sft. Ghcorg-lIc" a fost a
lea~,'] --:a ,p~l!~rOn cercct:lşi!or di-n Întreaga Il:lll1e, 
sl!stin inS~l totoda!;t -efI ora 1ixat;t şezătoan:i lite
rare a scriitorilor români a fol.-:.t r~llI aleasă, De 
altfel acCst fapt a fost criticat Şi de cei care erau 
_ poate -- 't'l'i mai ('owpclcnti a-l ('flit~0a, ('U a

cccastă declaratie SC<:otICSC Înc.hise orce fel de 
discutii pe această tem(l. AL. r:.JEGUI<Ă. 

! 
u ....... IN 'Ia ....... "la ____ 1 

Intre teatru şi Cinematograf. I 
Până acum, nicairi in România întreg-ită, nu 

s'a Întamplatca 'Te-Ull teatru să .fie schimbat în 
cincl11,ltograf, mai ales C<Înd teatre :-lvem asa de 
putine; În cOll1par'Jtic cu cincma1ograicle. 

In Furn'pa Centtală dear la Budallesta s'a 
f~\cllt o înccrcarc d~ ac~st fel la teatrul "RcI1aj'~~ 
s::nce", uar. dllP~t scurt~i vreme, date atâtca in
C(>llvellient~ s'a renuntat dc-a mai rula fi!,llc în 
templUl artei. lnitiatorii bUlb;)cstalli s'au {,;ollvillS 
- ,"cntru a fa.;e cincll1atogr'af de dai Doamne 

1 

I 

i 
1 
I 

l(~::!ll:l <!l'C ab~:)llIt:1 l!C\'OC 

ciah:. 

de ~raIliall1Cnte SjW- I 

Acu'lll 11'1'\':a din Arad cra pc cal,~ s~i vad;; 1\, 

a,·,~stc ~rc::;c1i rcpctâl1du-se Cu tC<ItruI oră ')cl1cs'.: 
(lin 'lp,,:,d: ta te. Ci tj\':l oameni 'se îndpilt~l1Ca7.:l 
: it d uc::\ cinema tog-raful în acest 'teatru, cu ton ti,; 
~(l sunt concesii ~i pentru alte Cinematografe de
c:î t cele C':x i:dentc. 

I\r fi un lucru inadmisibil. Pc}at:~ m;lÎnc-pni
lldnc::1tii. si mai j)l'rSeVcrenti \'or \'eni S~l cear~l 
kc p.,:<!!trll cahar.et, etc ... 

Aq:orit"tile Cf:llll1ctcnte, 115d~!jdl1im, \'01' ră
nl;Îll~:1. surde la orice interventii nejustificate 
prin nimi::: şi vor împiedeca cu orioc preţ ca tea
t rt: 1 ()d,cn~ ~c S;\ SC\'\'C:l sc~\ al tc,coj)l1ri dc:::fi t 
l','~le ce le are si trebuie să le aibă. 

_A"~ ... ea • d ., au 

INFORMATIUNI. , 
1 _ 

I 

~'i - lin nuunărul nost.ru ,de !faţă <lăm îi!1 fl'lmtca 
Dela Uniunea Voluntarilor. q\lr ziar'ului ('îltp\'a C'H\'intp) s<'l'ise amnllle 'pent:ru"S()-

T -t' '[ 1" ŢOOT r;'~T·-I·nI n(,J1JA\-r i h,laritnka" d'e marple 'nostru romallejel', ŢJi,'jn 
fi 1 Oş H ' 1 " ., . il. . ., . p VI 

. 1 1 /' v f • . Rehrea II II ,ll1lt,wnl rm11allelor ),l un Şi" a( n/'ea 
t'funt 1'1I[Jaţt a lI01)Ql'tl' a o ('011,-: U 11//'1'. . 

,~pÎll!zl/.raţ ilor". 
~: ~ Qi'eva avea loc la 1.'2 'AI ai ora (; lOII. la 7 J)"a 'n<l în!(loa,In!nă 10 sol iU1a r,i tia te, la soliirlmi-

li _ 'I'imâria. oraşului. I tat('a ae fer, caro hil'ue totul, laooli,danitat.ea nil-

• tiouală atât d{l l1C{'eS'!l1'1l, ,mai cu seamă l.;rtăzi, 

Comit-etul despăl'twmântnlu.j judeţean a.l r:ni· 
'il' ei \foştilor voluntari l'omâ·ni, va ţ.i,n-ea Du-mi
a '~ă în 13 Mlai a. c.două comsfătuiri: un,a în 

:.bişinell 'Cu foştii vohmt.ari din pla.o.a C'hi!şine
, lui şi alt.a în f:lp.biş @ foşti voluutal'idin pla~a 

I~ . hi.~ullli. La .accst'C întruniri ,se va lua Î'n l:liiiS-
1,1 . lY U' . • ' "ţie 'a:dunarea genera a a nlUnel ,ea,re va .avea 
~i' .; în 27 Mai la Arad. Vohlllua:rii 'din 111aselc 
,t,l" • • '1 t A 

U. 

lill 

,lil.i sus a.mln·t.lte sunt rugaţI a ua par <c ln I1U' 

•. iiir .cât 'ma~ lInare1a'aoostea întrunlÎri. 

Cornitdul. 'desp, jU(/. al 

U.' F. 1'. n. 

11I!\: 1 d . 1 t' _ lntelectuali din .Ira· şi JIU e . 
t,~· r 

Faceti tot fee vă sUi in puti'lIţă ca zial·ul .. So-

,1': .Jaritate-a" să păfrnndă;n ioa·te ea.serl' româ

lin· iP~ti 'dornice de c·ultură din acest ţinut. 
~ . 

Num.ai spriji,nit de toafă suflarea r,oman(\'I.~ 
.~1I~ 

:~ 'dr-aici "Solida7'itlltca" va. ]Tutea să trăi/Iscă fi 

-e. 1-şiind.e1J1inM,scă roslul pentru caN !t lurd 

aici la granita apuseană a frumoasei noa'stre ţări· 
Dorim -ca rândur,ile puternicului nostru ~('Irii

ior J,iviu Rebl'e.anu sa găse-as{',.ă .rodni:c iQ('-OU, în 
:.ulflotple Româ'nilor din aceste ţinutulri hi'n-ecu
yâ'Iltat-o Irfo Dllmn€z{'.n, aşa ca gâl1rdu,rile bune ~a 
se tr<liCllldl În faptă pentru billel~ ,~i ·progresul 

'<lit'-e"tui nctam. 
• 

_ Ona Cnri-e~ intovără.şită de fiî{~a ei, I'reţi-
'--... lIsă wlabol'atoare in lU'C'I'ă,rile sak' ştirn~i,fj{~, a 
yizil'~'lt. uzina dela Polen (Belgia) I?n ('Iare ~:Hl 
in-dn;.;tri.a.lizat dd'iThiti" oper,atiil-e .de CXltl'ager.t'Ja 

.ra.diulni, 'pe eB.re ·dua 'Curie l'a izoLat în 189:3. 
A{~a~ti\ ·produ{·t,ie ,de l'a\{liu va ,putea .şatl,,,rrlwe de 
(\i{li Î!woll() nevoile medicinei di,n într,eagah~rne, 

• 
Patrula - fOrmală din doi soldati - care 

a fclt captur;:ttă de crltre gr5nicerii unguri cu 0-
caziunea unei treceri involuntare pe teritorul 
U1\g-ar: În urma intervcntiei autorit.ătilor noastre 
la BII-uap-cs:a, R fost predată autoritătilor militare 
romane. Unul din ~o1tlatii ca,pturati a fost rănit 
uşor la I1n picior şi se găseste internat În spita
lul milit-ar din Timis-oara. 

~ . 
_ O, inginer Tiberiu 5fintescu directOr de 

l'r( 
PaK .. l 

~,er\'iciu în Direcţia Generală CFI<. Bucureşti a 
fost numit ŞefUl servicil!lui de mişcare din Dir. 
T~egional[l locală, Pc ziua de eri dsa prczent,ln
du-se la ~~cr\'iciu, a lua'! contact cu toate binrou-
riie de subordine. Prezent'area. noului şef de ser- • 
viciu, tuturor sefilor de biurouri, a fost făcută de 
dtrc d. illgincr Octavian Popp dincctorul l~eg'io

nalci Arad . 
• 

~~ Zilele acestea s'a prezentat în Arad -
luând comanda rcg· 12 rosiori - d. Colonel Vie
şeanu. Numitul regiment fusese 'coma,ndat de că

tre d. Colonel Slon111escu Mihail, care În lIrma 
reoJj!clor mişCiÎrj În armată. a fost t>ermutat 
p..;ntru a lu'a comanda rCg. 9 roşiori cu garnizoana 
ÎIl Bucureşti. 

* 
---. Un prieten al ziarului !lostru s<: pl;lm;lc că, 

de câtva timp, s.::risoriic care-i vin din străină
b,tc ,şi lllai ales din America -au mărcile rupte 
sau deslipi te de pe plic. Cum drUll11ul din Amc
rka la Bucllresti. toate scrisorile, îl fac ÎIl saci 
Închisi, cum la Bucureşti unde se desfac sacii nu 
c timp de 'asa ceva fiind prea multe scrisori, ră-
mtmc că pasiol1atii filatelisti sunt ori în drumul .-
d,Ja Bucureşti-Arad sau în Arad. 

* 
- PrimuL Hotar al oraşului d. L Ci'tlllpeall 

aduo2' la':tl11oştintă generală d conlorm ordinu
lui Ministerului de interne cu Începene de azi, în 
viitor. toti aceîa, cari VOr cere certifica:t de apar
:incre (il1(li~t:tJÎtate) trelH/l~ S~l aEiture la cerere 
Si o om"ada dela sigurantfi. că nu e supus contro
iillui streinilor. 

• 
- Şcoala comercială din Arad sectia ro-

mânii a nicut o excursiune binel'euşitrt la staţiul1!'~a 
ct:,matcrică Li!}oya în ziua de 2 Mai 1923 sub 
\,;Ol1dllCerea dlui directOr dr· Slicill şi CU 'partici
parca întregului corp profesoral. 

* 
Autonamcntul de ~cal1otaj 'a'l clubului 

..Gloria" s'a început ,pe ziua de eri la' Mureş, -

doritorii ~ă Se înscrie. 

• 
x Dr. DUMITRU COSMA, medic speciaLizat 

la 'Clinicile din tară si străiniitate de prezent P.rl!!l
medic la O:1'sa Ce reu al'i'i pentru asigurări1e so-.. .--. ~ ~--- -~ .- _._----
ciak. 

Cons~ltă pentru boale interne şi de piele 
zilnic Între orele 8-10 a. 11t1. şi 3-6 p, m. În 
strada Vicentiu Babeş No. 6. 

• 
- COTl,i1iul de miniştri aU aprobat exportul 

lemnelor d-e tel şi plnp cu plata taxelor de export 
şi cit autorizatii spcc.j'aleliberarte de Jninisterul 

indllstr,:I';i şi comertului. " 
Autorz::\tiile d,c export se VOr libera în urma 

avi7.ului dat de regla monopolurilor Statului. 

" o :nouă. sec-t.~ e Hidpotepa
pe1.1ttcă.. LA băile arteziene Smay s'a 
inîiinţat o nouă secţie Hidroterapeutică. care 
se va da folosiotei marelui public la 12 
Maiu a. c. ' 

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

Bata deschisă penff'u domni dimIneaţa 
la 6 ţJi 1/2-1, iari pentru dame dela ora 
2-6. 

ReiMdor respon..<;abil: 'LAU RENŢTU LUOA. 

Cenznrat: Dr. NICliIN. 

Cetiti şi " 

răspândiţi ziarul 
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Tearrul orăşenesc. 
VINfRI: .,Perla din Cuha" (ab. BJ. 

S,\ ~I BATA: "Perla din Kllha (ah. C). 
VINt:Rl Scara se va rcpr,ezcl1Ll comedia 

buf:l "Perla din ClIba", ce s'a jucat cu lJ11Ult suc
ces la Berlin. 

Apollo. 
JO(,EI~YN. rOTIll1n dE' rnmor din t.impul ]'('yo-

lutioi fran-eeze, in 11, 12, 13 '~fai în il pollo. 
Hevoluţ.ia fran{-:.€ză a ,dat ·lll1f.;'tere a~cstl1i 1'0-

l1lanti{~ism fmpana, in oare se găseau 'cele mai" 
bjzartl situ.ati.i şi CfLruetere. Aşa €':,te şti istoria 

l;Ii -caract('Tul tâmiirnlniprcot J~)C{'I~'n, earoe ca 
tânăr îl1clrăgostit n'nu,ntă JIU ViSll'l'jle s.al(' şi la 
părt.j'ciea sa de a,'ere, ca să se 'poată mărit.a sora 
lui; alungat. d{' terorif'!m111 rev()Iuţionar rf'nl1ntă 

la allnorul sau pontrua se ,supune dorinţei epis
copului său să se f.aeă preot pentru a-l p\1t,("a 8pO
\'Nli înainte :de a fi dus 'pe eşa:fod, Renuntă la 
t()llt.e pent.ru a-şi afla fericirea visată ca tinăr 

mâl1giiindu-<şi snfletul revoltat {'ontra 'Jledrertă

til;)r lumci d€!Scro:-'erate în urma păcatelor djn 
tr(l('ut, ('ari au produs mişeliile din prezent ilIe 
ma,,"sf'lor 1l1'rburate răzbun ăt0a re, duioşie ~i g'ro
d\'Îi, virtuţi şi 'Pă;(3atene i'l1alţ.ă şi ne zţ!udne 
in pic~a a{'('H,~ta de un spkndid romantit:i"'TI1. 

Urania. 
FII NEVASTA )[EA, 0Omt>ilic '111 5 ade în 

lHAN'IA. T n zil{de de 11-12-13-H 1L!.j ,'a l'nla 
la Plnelllfi '[rania, o :I(llllil'ahilă ('()!lw(l.ie fra'lweză 
a cărei ohiec>t, p"t(> pătania ~i prag:('l'pa ~)e moară 
nepOilLt dn'l'!l vilrul ~i ~rax. Al'('",ta în-ii Be fo-

losoşte ,de toate 1I11ijloaieele ,şi învinge 'toate pie
ld('('ile, ,până îşi poate lua ,do ,soţie pe ,aJdlOrata sa 
ve'r-işoară pe Mary. HU'ffiorm sincer, sitUJ3Jţiile 
oomic.e ne amuzeaz,ă in Intreaga piesă . 

Nr. 266/1923. 

Publicaţiune. 
• 

Cu ordinul Ministerului de agricultură şi 
domemiior de subt Nr. 22229/923 s'a ordonat 
nouă licitaţie a teritorului de vânat din co· 
muna Sântana care e de 7264 iug cad. 

Timpul arendărei să conputa deia 1 Au
gust 1922 (pe 10 ani), adecă până la 31 
Iulie 1932. • 

La licitatie numai aceia pot participa 
cari sunt provăzuţi cu autorizatia presCJisă în 
art. 13 a legei de vânat şi să de-obligă a-se 
acomoda la acelea provăzute prin legea nu
mi tă şi condiliunilor prescrist! de reprezen
tanta comunei. 

Pretul de strigare s'a fixat ia Lei 5000, 
la caz dacă ofertă aşa mare nu se va da şi 
în jos de suma aceasta se va arendă acluza 
care ofertul mai maTe il inainteza. 

€onditiunile la PrimAria comunei Sântana 
fn timpul oarelor oficiale să {lot privi. 

Terminu\ licitatiei să i,xază pc 10 ore 
23 Iunie 1923 la Ptimăria comunei Sântana. 

Oferte ultt'rioare nu să primesc. 
Sântana, la 4 Maiu 1923. 

Ardelean Alexa,' 
primnotar. 

e 

Szeifer Anton, 
, primar. 

Se caută un băiat român ]a Admini~tra
tia ziarului "Solidaritatea"" Băiatul va trebui 
se cunoască oraşul şi să ştie scrie şi ceti ro
mâneşte. Să se prezinte la Administratia zi
arului În oricare zi seara la ora 5 şi 1/2. 

a UlH:i 1llăt1Î~i caro ll.ii:i cum nu vrea s.U~ş..i dea I ___________ • _____ _ 

= pOr!m' Et •• 

Vineri· Il Mai\l 1921 'An 
• 31_ ....... 

:~.5~.~~~a·~······~~················ABI 
: Nu este nici un progres fărl cunoştinţa limbilor. : Ipe 
: Unicul drum sigur spre: ' 
• cultură, ce duce la avere I !Fe j 
: şi care ajutA succesul a lp' , 
• afacerilor comerc,iale = te, 
• este: cunoaşterea Iim. a ~n 
: bitor străine. Aceste limbi I • 

• le puteti Însuşi uşor,: c"':'-', 

• dacă veti cerce1a cursu. I 
: riie profesom 1 de limbi I T rn! 
• J BAN GOLD. : 
• BERO (Arad, Str .• j-
: 'Bmlnescll No. 9. " unde '1'-
• se propune după Un nou :. 
• sistem şi cq un uimitor 1 1. IJ 
: succes limba română, 1 ~ 
• franceză, germână ŞI: ' 
• engleză. I 

• I .a.ga ••••• ma ••••• _a ••••••••••••••••• ' 
-----------__ de 

~---------------'lh·l 

o rugare! 

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

'~ I ii 
il! 
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INSTITUT DE CREDIT SI ECON01II1 , 
CENTRALA: AR"-D (RO:UANIA). 

SUCURSALE: IN CHIŞINEU. ŞIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

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

~ 
'1 .. 
• • ~ • • • • • • • • • • • • • • • .. 

: RAMURI DE OPERAŢIUNI. : 
• • • • • • : Execută tot felul de operatiuni de bancă : 
: Acordă: Imprumuturi cambiale. : 
: "hipotecare. : 
• "de lombard (pe gaj de efecte). • 5 financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
: a~ricole. 
: Cumpără şi vinde monede străine (Dollari. Mărci, 
: Lire, franci şi alte valute). 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in 
: cont curent 
: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru 
: inmanuare partidelor în Tară. l 
: Efeptueşte comisiuni primite dia Amerka în afa- : 
~ cerHe emi~ranti1or. : 
~ Are legătură de cont curent cu toate băncile din ; 
: Ţară şi~,străinătate. : 
" " • • • • •••••••••••••••• ~a •••••••••••• ~.~.e •• ft~e~a~ •••••••••••• 
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A HA O A N A":,; " ~ "n soc. comercială şi Industrială pe acţiuni "1 

Arad, Bul. Reg.'Ferdinand 1. No. 24 
in case proprii. i 

Ne, Telefon 304, r 
Cap. societar deplin vărsat l 1 500.000 ; 

No. Telefon 304. 

·r 
'i 

J( 

') 

Se ocupă cu tof felul de afaceri .~ a 
comerciale şi bancare. Are in 
permanentă în depozitele proprli ') 
coloniale, textile, spirt şi spirtuoase! 

Primeşte depuneri spre fruC
lilieare. :: Icorda Imprumu

turi pe mărlurl In gai. 
%2 as 

, '1 
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