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Inserţlunlle se primesc 

la aam:nistr .. ţie :,;; la 

Agenţii\.:; de pu~;iciiilte 

spiritmlui şcoalei urmflritc, dcharasandtl-sc de 
şablonu'\ din trecut $1 rcbcârdu-şi compleet 
educaţia în senzu! metodei ce reclama o ade
"ăTuta şcoaH\ a muncIi. Şi poate ad se aSCUll-

, fn toate tjri:~ cari au făcut şcoal::: razbo- de pretentioase suh ra'portul cultural. Un om {lo ccl mai mal'(' (,h .. tarfr] a11lllci l~d(l\·ă.l'atp ,mfoPllw 

• '1l!P mondial. reforma învat~tmânttlJui con,sl'i- : cult _. şi s.coala secur,dară nu poate sa-şi de- a Îl1diţiÎ.llli'tlltll1ni : iUP-I'ţi'l 1lIl',li!alifiiţii pmfl'.~oniJl1!~ 
le una dm problemele de capcten~,;,caTi nu i nege chemarea (le-a îmnărtă~i deodată cu când se găseşte la răspântia de 3-Şl schtmh:1 
i rrer anlânmc: {.lf~etl1ti,n:d~ne,J, chiar şi~'Col~). i form3.rea caracterului elementele unei CL'iltulJ"i metoda pe care a practicat-o ani de-a r;"llldul. 

1

, ,de $J031a ş1-a indeplInIt la apa'renta lt1 generale --- nu poate ramâl1c nep<lsător fJţă Privind suh accst raport de i<ki problema 
jp ideal; menirea în trecut. se ri;dlci:\ voci de multiplele aspecte Pe crure le Îmhie tC'ultura reformei învăţ:,lmântului. mai mulrca o ch::s.. 

.• t m~i hottirât~ pClltm o tmllsforll1.arc. din omenimet' în ipostazuJ ei de asUlzL S'ar lOi~re.a tiune de metodă, Cu menirea <.le-a crea o no.uă 
!:, elll a şco:tlel. Î'll v~de';l'a aduce-rll eli în I efi tC;l(hn.ţl de-Ci împ~H.:a ace..<;tc dO'l1~l neceSI- şcoală. cu o pu1zaţie c0111plectamente difentă 

1
·' :pliJ:,~i c?nc?rda.nţ~ eu ~nVi:.trunintele. hOg.~t.e 1 tăţ1 ale şcoal:Î moderne:

y 

um de-a feri copilul d: ulccCa a_şcOC\lei .. din t~Bl.ttt. V0111._ÎlIţ;;k;ge-•. 
: '': razbOIUlUI abl3. lHche:laL I de-o ohoseala prema!ura. alta de-al o.d!·I:~ I ca nu numa\rul at1110r cat trebue sa dt;lrcZC 

i S'a constatat că şcoala de ast~tZl, care totuşi în curent cu tot ce agită mintea om~- I ciclul inferior sau superior al hccu':IjÎ est...: lu· 

1. 

mă s~tigmatul unei falşe ~Oll!CeP.tii de viat~l, I nel3sc5. se ISh~$C. în. 'eLl.pete şi .C~i niciodat,ă nu I cn~ de ~'căpetel~ie ce ~reb:lC ~~ se d:SCt:1L.' î~ 
J !~c s~ ~ea caractere actlVC. ~ata de.3 se,' se va pute~ a]un~e ~a un e!Ch]ll~ru real 1Ilţre jl le~atura cu rerorma Ir,vaţ~~n~~~lttlllll. ~ mal 

I rtfl oncand 'Pentru un Ideal maret, tTlmlte . aceste doua tendlIlţl la aparenţa convradrc- ales felul cum trehue prcgatlta dascallmea 
,n de an în viată suflete obosite, lipsite de! torii, penvru a putea trece triull1fătmre 'Prin proba 
: ,utcrea de-a munci, şi dIspuse de-a privi vi- ! Şi totuşi pedagog-ia modernă a lshntir 1n de foc În faţa careia o aşcazri in mod fatal 

~',;ia mai .nll~lt ca un ~Cl;': dE;: 1:'~Cl:l~~<,re (il!;~<l '1 a găsi o p.ort:tă de ;C;lP0.ifE'. din cc!·cIl'l. viţios înfăptl~in:a ei. 
~ lt~a Ch!·Nlltone a anIlor nesh~r~ltl de _şco~lla, I al Slc::pu1Ul fo. r!p;1 S1 ,matepa! H'fm~lnt de _wrw ea''' •• .,w -'.' .... 'It, eri III'. n 
1: teat ca lin teren ue necolltCT1lta lupta. , şcor1la. P.re.>(.'0n17and. 111 locul şcna:eJ vO:'ha- Consiliu de miniştri. 

I Se ;)'ccentuiazi tot Im\l hoUlrâtolr păi:atu! Ilismului SE."(; de asHlzi. şc(nla 111 U 11 C 1 J. lW CCnVşTT. ___ ~ Ţ~l'i di11ljn{';lţ.ă il m'ut 11)(' 
pecializării prea de timpuriu. surmem.jul: şcoala a·ctiyă. care t r e b ti e să fIe a viiwru- la l"~lli'llta dlni Ilninistrll Duca. "al!'(' e holnil\'. 1m 

~ng-rcmdor sHprnîrct:rcat{:'~ Cil wn h .. alast ne- , !-tii. ~e arată că :: s t e ~ mo~~di!a!e ~e-:l, a~r- ['nH"ilin dpm1nÎ.-;;t,ri. D. DIl'Ca a H('llt il11l'X']""JJll.1 

, ,:ebnk de am[munte, 111vocalidn-se. In aI2~1,aş 1 m()t1lz,~ c·ele. d0,ua teJun 511~~I~vataT~1.antl~m: 0.1 '~l!\1'ati(>i p~tpnl('. ~fini"'tl"1l1 ~k intf'11:w d. Viii-
.. lnP '2ara<:kr111 educativ al şCD·alel. menirea i B:1Zala pe ltlstlllctlll ad1vltatll, ada,'c sadlt tllialllt a fii'.'nt un r:aprwt <1C':-'1)rr'n(~\1ih' agil'aţ.ii 

. I \->tip1 r 'lltC'",ti. f~tă .1P ('n'l~ -UUYc\l'nnl a ,dp,('i~ ..;,ii n~-.' de 3-S.~' îl1~rii,i m3i mult de forma. rea suf'c- I în sufletul copilului, ea ,ne araUi CU111, p. tlnft~d . , '.. . 
- ". , c'urg'ă 1a ee-k· mal ngn(rf.a,sc mi1.:'1lll'i. 

'" ";1;1i. în vedere":t desfaşur~rii maXlTllt!l,lli de ; Ia cOl\trihutie sj)onhnc t tatf\.:1 şco~am!U1. VGm I 

i :::t'rgl? d,npă .1irecerca ,!}ragului ci. ! d-ealu! 'Pe li pUlte~ r.eah:za şi. în. edl1cnti~e Ţ1;;-in:;::iT1iul T~1eca~ic I 
';re s)~I tI1ChlPUe 111:1[11 re·formatml. c .şco!:J- , al nil III meI acţmnl. scurtand nC5·pus (IC mtllt 1 

Consfătuirea opoziţiei. 

nrCrHEf:\TL - r\m,~futni'ri1e .într~ ·dn,ii 
Ya;nin. ~1r. InrylH şi gml. A\'('l'('!,:eu au {'{mi,inullt ';11. trupeşte hine dc:.vc,:tat. C"ll swrletu1 !l{;I:t- , c.t:ka care CPl1dllCC b cunoaşterea elemente

'ofiat d~ mulţImea cunoşt!r.ţeJor Îl11piîirt[)şit~ i lor de c-nltmă ce C' datoare şc(da să împar
;t-.1v::l!ma într'un ti.rnp nepotrivit. dar de-o! tăşe1.scă. 

101']. , 

T n N~t(,111'ile ]Klli·tJi{'(' ~ <'re.]", eii, ~('~ii (>j)ozi
ţipi T(}!' flHa (} platfm'ma {'omună de 'U'ti\1:IW. 0-
]mzitia in i'(.l!I;7)lltl ll.('or<l'tlln·i care HP ,a Î'll'l'hein, va 
l'i·l1\lll]·tit la hrpt~l t'xtrapar1a;nwllt';ITă, ('ate p;:mii 'fI-

lcrgie potcnţia!f\ cu .atât l1!Jj m~:rc pcntrn DJr ca să real1zezÎ ae-vea principiul ŞCO'.l-
I.'M mai nrommţat:l ~~firmarc în viată. : lel active. se Ireccre inain:e de toate C1 cei în-
Decât că wemunle de asttlzÎ sumt nespus 11Clredint1ţi cu înfăptuire:! lui, să se adapteze 

I 
, ('nm n'~ (\YlJit r{';~nl t.:\klp ,:j '-'Ti tc-. (R:Hlnr). 

Cât un fir de neghină. 
x tI tll'obue să fii dU nn- m n,n te de mar", \':1 "i1 

'JH ju..(lec>a. Ci de-ai fi ('('it o 'U<'Khină, O1··i eât l1:n 
':c de .. xdb. "lad ai, în ['i'illuşorUll Hi.n. 1"eântala 
'ml1iez~iIil8·.iî ee euprj'j1Jd.:., l1l'lH'fI<l. t,i-i ele-aj11'l1>'-: 

'~ii (':'e est.i, d>c 11>llde "ii .-;;i În.c·nt.ro trebue să te 
~1'e1)ţ.i.' Gâ.n,direa acell.flta i-o spu>'ooc ~â;ngani~i 
furnică. Şi "'pll,~a mUTh<1itoarei îi întrase atunci 

1-Q 'I.1Il'CWUe 1i .. i oşl,;e lW uha. Ve abi.a \'flZU,.:.e ;r1(' 
iC\'\'a z.ile tnTIl,}n3 "otl!re1ni. piî.mfuntnl. fl()l~i1e! 
il ia.rbă 1-1111l părut hHIIt('UlI l'llii :thll' câ,lHl la în

'.:1.'; aloj-pioarelc şia shn.rll.if, mirâ1lihl-s-e (~ă poat.e 
1 iltrăhllit.ă a-erl"1. cNmd a.poi a dzut i,.,tovitiî !d.e 0-
,..;ea~ă pc"o fl'HllZă atulluÎ î·ntiha.şi dată a. !CU

"rl.t ·~rf't!lJ. Şi ,.<pt;"ele f.ul'Iuicei i"llH venit lJln 
mtf' ... ,( it' ma'~ () g·â.n.ganif' mir!ă. fără străLu
~~. fo1.mw.ă -ca o ;1{',mintă. ne wl!(le venea ~ Din 
(~hă; ţlin('~a 'minte 'l'a se t,u'ziso supt o .roehlţ~l 
l1~u~\icii. ])n1' ln('oh'O ·a\'ea să se înarepte~ El, 
;ta t'l'â '2,'1' eul! 

S'a S('ohorât depe f l'nnzî'i. ~i",'l purct':- ",ii <,aute 
in non fnrn;.(,'il, A ll'1nMatln-co!ll'e •. îueol,). -
~rnlt'aIli('ăiri. Altol'ea întâlnât, - -dar grăbite. 
1ll"nÎcile 11U pl'ea st~:n ·d.e vOl,hil.. A mers 'IIlult 

, hine; aHi! g:întlj'l'{' 11 'a mai auzi t. lnţf'lflŢl-(,j'lllnea 
. I'il'ril. se gundea bi!hta 'g-ilng-anjoe. Şi ca;(:('I...,ta ·a 
,~t al {~{)iloR (',:l'.'l. al ei. I~ grcu înce-pttt1l11 

f111.r·() zi Q prim.»e 1)lo!llia: Jin lJehiig,~11(' .de 
":all1ă eă7,11 într'un ŞÎV()fU. De ahhl .se~pă. pc-um 
'~î. TI\1' :l'1 t ă idntă. -- {'.e spai-mă. DO·almn.e! Stătu ---

o l~r!)ă.fără suiilare, supt talia> cismei grădina
l"uhli. A \'ll~e no.1'oc dC-Ocpict,riclcă 00 lăsfl.O"c 
lÎ\Ilg:i {lfmf'll. 1111 gol. De oo-t,iatârnă "iat.a în 
zi na tie azi! Dar trebuia să w păzoaseă cu tot. 
~f,illai(1i:ll~ul1. T·r~'l.i .(' tlCX'1a. {':l.n~ (',~ti n~voit ~ă-l cum
pă'I1E\';'oti în fie0are <"lipi!? Umbla mnnaÎ pe dibui
tele: cen"otân.d. oedjluld. il'ipitj'nd. Colo eapă, I(hn-
0010 omnen.i, lmlii la o IHl:r;te nn '(,[l'll>cior cu ~'.Qp'li. 
ta {'.(' m'a lu;;:.at Dlltmn.ez.(>.u <laeă l1'a,m l)ăJ.'tielea. 
Il1na de 1)ămimt. S·H întrehă gii.n~a'l1ia? 1Tnde !'ă 
,mă :\,,;lez ea :"iI 'rfl'lllân lini;"ti,t~l? At1l'1H~i în faţăi-,"(· 
rid~{·j .deodată ('a~<l, 'j.)I{'lllnt.a E':tă}lânt\lhtigrăKhnei . 
.. Sn~. ;1.eolo. trdme "ă ili., hi·ne .... dar e Pl'ea Î-wa:1t. 
Ri1 ;1(' riili<'fl ('.\1 t'unJ'Ţ1i'ila.re". Inhlii-'hnră pe \'i'tr
in.] 11·1)<:'1 ,!!herj:!h'im.r: d.p-8(~olo pe-ttll eopăcel, ~ .. n:n 
dil111: pe 11l'rnă pe oot'ra ,dimpreju!rul .ba,l{!onului. 
1n "f;ll',;.it. j.M-o: a aillnl". ~'a a.~ez,\.t p~ 'mnl'gi'll-ea 

!Il ('Upa l'l'f'H g,'tI~a pri115e {fU Ot,hj'şorii o "eme
n.e a ci zbu1'ând pe "\1S. <-~ăutând poate un ,1(',c de 
M:Wpmre ,,'\;.1 şiilu,n:'\l1. D:I1" nici n'apncă bi.n-e • .,it <Se 

l!it(\ la f1:1, rîmrL ea o săgeată, o TilonrlU'll'idi Ae r.e
pt'zi .di'nC'llIihul,c1e supt streoşi'llă <şi 1wimse :diin 7!bor 
t!>\'a:-:l:;':l ,do(, Ruferintă. PE"$te o e.lipă 00 auzi ţ:i})e
tp!e 'riD hncll,rje ale pu.i'Şorilol'c!\orora râ,n.dttm:i(~ 1e 
~l!dll«'~ahira11.ă. Şi. gt\n~ani'3, hi~lt.a, îc~i c1eto ..'l(>!l\ma: 
.V ('zi rn"t,a e ".oa11:'a ll'lal"ltră: să hrăn:i;m pa~erile 
'. ~ 1 1" 001'1 au ce cauta pe unre ... _ 

... Oâza în'lh>nse iH~;pi{nn'dp, ."P llhli in P;.)1.1)htt.i 
. putÎ,n: alpoi"ăgpata :<t.răhi'itu (lIinllon ae1·1\1. ·Se 
i ~lllzi o vîtlpă;ir.c de arip.i. Şi, illJ«-atiL pui,şol'\ii r~fli
! l!I>(ia-n. ITinăi.::Î{)..~j, ne mama blln!l 1.>,(' ]Ie i\ld~\l(~a ia.!' I "".,. Â . hrană. EM. G RLEANU. 

~tr~il1ei. I ŢTf ~ ('.IIm UNle t.ahla. SoR1"C"1e odogo- ()1,il'C bnn 'mmterial ,l;J'e \'a10<l'1'o<l "a şi d'RX'ă 
H:~t€. -l1n ehi,n. Va să zi<'.ă şi ariei. -IiaKI. mi-ar \('Inj fii,rA menit şi ~ndoltl'e. n'are ·ril~1ih·i·na 

Şi g<ÎTIlrlul () Hl~1,r:0i 'jar: .. Ce l'>'>ilt aH'are ·uu- înmin(" i-ar vântnl {'f'] n1JHj apropiat îl Y'a snfht, 
me ? .... l' Toale' ('{·klaJte ·viet.ă\li păreau di inl o r n~l tO:lIt.e hU'lIl1l<1'i1p '11at m'e,j ix,t. fi pl'oipr!Îi t<tnfl(>
dH'>mare. ~i f1<ntllil'ul? 'Cnm de nu. Da,r f\lltllr.ul j tnlui. ~i le putem ·a,vca. da~ă le plăHm .cu m'I11,c'lCla 
e în{':'mta,r~a (l('hilor. (> floare zbnrătoare • .c o pi .. j 1c·g·('l ntat'llroi.alr1('!('ă ~l mnndi. a;,a {'.nn1 \ .. ~tP\l~ "i 
'(\Ul'are vie dlin (·11Ir(··~11)('1l. F·l11"J1i.ea ·1.,?i fa.ee {'asă. ! ill'ilU}l o noate "ă,yUN1. l\ll .d<Jre",e"ă-mi,-ie \"l'(l--un 

. .. 1 1 f . 1. vi' '1'1 .. 1 u ~ ~ ag(}TII,:.e~t.e - t,ră~ n111 a un 00: 'l1rnl>0a i:1i!l[('U 1 hun ('.{' nu-l ll\P!'lt.. {e plJj( ii _~ gac"'t'..i>C OPOlllOllcra 

iL;: fi {l~,-t)' "'lltă ilp mi 1Ylai JJ\arei-Ilr ii ·(lf,,,tll,lă I ('Il :\'llr, fiind"ă ,';ltin, "li \'·a :td·UCB 'Tholli gr·('Iut.ăţi. 
mintca pc care o are aiC\l>m~ în vrfm1e ee 'atât.aa li cu sine . 
,dnbifO'!H'(', ma.ri e:1t imnnţii. dal'ă ar fi de o ~ll,tă ?\n !l{~r{'>'ot~ h\\.l1ll'l·i extl'l'l1l'. llln 'Pl'npriţ.tăti. 
de (l'!"i TOai mi(~i. nu .Ie-ar :~jll'll~re milll't,(\'\ 1.;e t'[ln~ . ni('1 01lJCI\T'lH'L nici puto('fre. 
fi a'li <'1l!l11 f'l\l'll,r. A lbl<lla... 1 (';11e. toale. Bi (';1. 

fk~l.llîa ei pe hllIlH' L. Emerson. 

P::re'tul unui exeD1pla.~ :1. Leu 50 bani. 
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._P_a~~:_n~a_t ____________________________________ • SOLIDARITATEA 

Parlamentul. 
M~mbrii partidului national prezenţi la 

deschiderea şedintei. ' 
BUCUReSTI. ~ ~eri după lnai,ă la orel-e 3 

s'a dcschls şedinţa Call11erii, aşteaptă cu muţt 
in teru. 

Sedinta a fost uesldJisI. de d. OrIe.a;nu asi
st.Înd un mare număr de deputati. 

La deschidere au fost de faltă .şi toti depu
tatii a,rde~ni. din partickll n.a1iona.l. 

D. MHiALACHE 'luând cuvânt Înainte de a se 
înira: itt ordinea de zi, a adus la cllUoştinţă Ca
mern, v;o!area> dreptului siiu de imunita~et jandar
me.ria arc.',tâl1ldlHt cu ocazia: cidătorici :sale din 
săptflmâniJ:e trecute. 

D. dr. MIHAI POPOVICI cite;şte o declaratie 
de !)Totestarc a partidului national. Partidul na
ţional decla.ră că Priveşte paJ11amentul actual ne
gai} Si astfel toate hotăIrîriie qe le adUlCe aoest V<l.il"
lamcll't., rre declară 'IllLle. Cere restahilirea legoal1-
t5tii şi aJ.,c<gcri Cllrate. 

D. 1. BRĂTIANU s.c ricljdil)elltm a r~\~p'tlnde 
la ueclal['a;ţia par.tidu8Lfi natÎDnak, Mcilnhr:i a:ce
stui p.artid pi~răsc,c însă în "aCCSit moment, sala de 
şedinţă. • 

Primtf:: ministru, d. Bditiaul1 aduce la Cl!1liO
ştint;-t că ~uvcrnul a dcd~ sii depună ne biroul 
Camcri/ proiectul pentru rcfol"Jna Constitll~ici. 

D, Ol<.LEANU, cite~tc ;:tdresa Comis;{'~i pentru 
reforma Constihttiei. Adresa c isdtlitii de 61 de-
1}lli.:1tj· 

D. 1. BR'&'TIANU cere llrR'CntJl. camera () vo-
tcaza. 

Sedinta se rididi la orele 4. 
\Ttoarca şedintă Va avea loc l"uni. 

SENATUL. 
BUCUREŞTI. - Şedlinţ,a se. ,doschi,oo 1a ordc 

3 d. a. Prezidea,ză d. fcrechidc. 
Preş.udintel<l .aduce la cunoşti'll tă -că ,mlLrCa. 00-

misi~ pent..l'U refomna CODs·tituţiei a iniaÎ'lnt.Oit 'I'I'C

zioonţiei &mlatulu.i proiretul reLartjv larefornna 
Constituţiei. Proşeelimttll-c p'rop~lIne 'Primirea :pro-
ootudui. 

Miruistl1"111 de fina<nţ.e depune pe biroul sen,atlll

lui -proootulnela.t.iv In i(mpoziteledirecte. 

=Sa7 e.- , 
De1acordul" în chestia Mossuiului. 

Românizarea. 

Ceaei! însă ne îndeamnă să nll admitem ase
Tllenea curtoaz.' 

este doar drago~stea ce nutrim pentru ide.;.} 
Cl! Ilckag~l de r(lstlll )}{))OrUhli nostfll: gândtn: de 
a desăvârŞi prin multe nizuinti, întreg-i",~a unirii 
nolWce p(n oea culturală Şi !Yocia1ă. 

" 

Este dorinta t'lc a, vedea in intreaga tar.ă. si 
LI 1 ' • 1 cu eose'11Jrc lt1 acc~te 111 a111ri. Înf1nri n,d o via tiI 

I ·curat rom{111ca,<;C~1. III care sli d01nine nu autO'fi
! tatea statullli: sii vihreze sufl.dul româlle~. Să 
I liC aSigurăm {) C011lp!t.:(,:tăolliPretnatic în v:ata so-

cialit. Prin institutii de cultllriî. C31ri a7-î ne Ii'P,<~2SC 

sau le. avem incompled: teatru, Pres;l, hiblinte;,;1 
S~L ne înf1Hlcm put·crea T!(}ast-r{t de ,,[aUto P,Îll;l 

Peste zidurile în cari se gil$l~:ş.tc autoritaka sta
tului. şi pftn;l suh privirea str[iilli1c~r pe care să 
ni-[ ~upltnelll. rcPC!i!IITI prin moravuri şi pr:'n ("ut
tllj';i, şi pentru totdeauna.. 

Nu Întrilln În ccr.:efarea starii dc hpt: ))1":;;( 

azi a\ern nccasta supr\.:.mat'-e. sirH!;ura ~arallt!~ 

inJcstructibilă a viitorului. Nu facem {) comp,,;ra'.ic 

Intrt: o cultură V2iche. cu traditii şi sllsţ i nu1ădc f) 

C'asă kudala, a Cllrei mcmorii Îşi hifăes:; inca 
pr'ntre noi, tuPCU1' de.~::'1ferescenţci -- şi intrecu!
tura ce Se InfiripcaztL din poate tot atitea tradiţii, 
clar În or;,oc caz mo~ 'Puti.n SI\l..~i~l11tă, şi abia dc 
eri, liberă şi fără ÎIu;riidiri În de.woltarea ei. 

Lăsă,rn accs~e lucrUri în grija mcditath-a 3t 

f[eş.toc;\,rlli d;ntre noi. - si sunk'Jll c{Jl1vins i ca o 
:.illl:(urăprlvirc. fugarh şi comparativă ne va spu
ne d,rtoria. 

Int.li fiindcă tendirnta spre alt celltru cultural 
decât .aI: n'ostru, din PMtca na~i()"mrlitănQrestc 

atât de bătăt.oare la ochi. Si nU ne putem inchipui. 

LAUSANNE. _ Situatia este foalrte încordată buntl oară, că cea!;)C se al':ităi În Capitala de pe 
. m;v:.ul Dunării să nu-şi găsea~dl ecoul repercntat 

şi ceTcu:r1!e comrx;tinte socote.sc 'Că nici un com-
în slrfletele cel,or pe cari îi 'aV2!m Strfl[ni în m~j

llrorrri'5 m& poa·te in~,crveni între tUrCi şi englezi 
rn dtestiunea MOSFUL Del-egatia: ke!ma\'istă pane (l'ocul tlIOsbrl.l. Or. asta, face o apropiere sinoccr[l şi 
COnvinsă că Liga Natiunilor, al cărei arhitrai a loiailă, imposibilll şi Î1mtwri,c. 
fost proptl'S die 'lor.dui Curzon, este un simplu in- ]n rând-ul al d{)ilea~ De ce să Înt.inuem n-O! o 
struttlent în mâinne pdlHice'l britanice. SUnt te- Imânăpcntru străini. prin ce le-am fdQlsi mai mult 
meri ca OOT1JSe!cinte'le diver~intli ete Viederi, turco- lor, când în casa noastră Î!I1ICă a'Vematâteat lucruri 
brital/lice să fie grave. D. Bompard a avUlt OO1wer~ de Î11deplinit şi atâtea îndatoriri ca!ri reclamă o 

.,., 
"1"11'11""-[ )~, 1, ' ",. 1 "'. -, .llltl:tr\: 19.?î. [ltm -

Ne cutropesc sectele ... 
Ar~'icoh:I': cu titlul de lmai sus, publicat În . 

ljdaritatea" Ilr. 16 scris de autor din cel mai'cul 
rat inilerc-.s de C'MlItă, a prodlls un viu răSUl\t .11111 

I Dov2Idă răs.p'UllMUi oficiaJ!. care. n'a; întârziat, se i .• ,' 

V ch .·t 1 (ilO. 
ca csttunJ,o rCrevate au atins o rană a<lân~'" 
. t't~' . fie 

Slm l a 111 Vlata- noastră biwricească-ş.colară. Nu . 
e hine Însă că de înda,tă-ce al CU(aju(; şi gându Lib, 
Imn de a alT"ăta un rău. să fi Învinuit dt Ulrm{lre!)t 
distru~ere21 unei institutii. Că rău>larătat Sll'bS:S~ . 
pc dcantrogul remltă din chiar ră!s;pullSUii 1lTÎmit (',,~ 
Si pu,blicat de 011. Redactie, unde între altele l\t.~tll 
'pu e' R . ~. 1 IT ... \ i'S S n." ecunosc ca suil1/t une e 'acune Şl' omiq. . . 

~ "fi 
uni in felUil I~JUm se face catehizarea tinereMu' :1.;1. 
nostru" şi aij)Ol "In Ce priveşte oelelalte chestii' 
suleva,tc in acel articol desprea'lte locrmi dte ii]
dreptaJt în viata noa'stră bisef':Cească. las cuvân-!)ql 
tul ce~or competenti". Prin Urmare articoLu.1 "N~ fm 
cutropcSoC s-octele" a SiJlUS un adevăr Şi nu poaîe' llln; 
fi privit nicideoum de o apostr,ofare răutăcioas{ ~na 

izvorîtă din tendin~: meschine_ In realik1.te, sunt .~M 
şcoai'e primare aci în Alra·d unde instroc1ia in tn. [Ial. 

I 
~~tămân~Lll ne]igios este in c~omp.lectă. păi:iginirc. 1'~11 
SI atunCi al\ftElrn tot dreptul sa ne 'PUmetn intrebJ· 

1, rea: se poate admite aceast~i ne·glijentă sk~~-" t 

toare la cer, I;:a copiii ortodox! să părăsească pr,- r:;l: 
~ut şcoatd'or nOaJ:,tre primare, fără ,ca ei să C:I·ele 
noască pc Duimll'eze'L~t ş'i religia părintilor lOT, i;bi 
care este totodată şi rclig<a domnitoare a statulii;; 
român'? . 

I 
Dar faptllr in Sine e şi o ChCStil~lY~ de prestî.:, ~c 

gi'~l şcolar. Elevii cari azj-mâne term111ă CUrSli: :~p 
I nnmar se vor duce In şcoalcle secundare, undlil~( 
1 vor da dov~lIda, de o complc:tă des.orienlare in :'~~ 
I domeniul rd'gicilo[, filriî ca şcoala să j}0artc .la 
I vina acestor în treli'lsări detestabile. Unde ll1.ai pui UI ! apoi eL direct i ll11i\e şcolare, pentru ca COi'iii să. !';aj 
I pDaUl fi prf:lmovati. $': I~:ă nll piardă a1ltl<1 scolar,}U; 
I vor fi nl~voite să ePjhereze certificate şcolare, fi:·Gr\l 

tive În I~e priveşte nota la religie. Si durens ~., tn: 
când observi emu.latia -celorlalte h:serjcl. cari n~' nd 
lîpsesc o clipă de'a datoria lor, când c vorba df :n 
ca fehizarca micilor ŞCO! Il r[ ahia intraţi În şc()aIă, \la 

intr'lln ti1l1\l când noi privim această ci1cst:unr i)'e; 
cu o S\qp-erf[cia!it.ate uimitoare. . :If 

Da, se impul1le cu toa:tă r i)?,"oa rea, ca on~allele' 
.suJ)er~oane hÎse:rcicştj sa cau,te a solut:ona Hiri' 
zilhavă ar.;castă importa:ntă chC:stiune, ncaştept3n~ (ia 
:.a stat.ul' să vină să o rezolve. Căci rana este a' :lji 
dâllC simţită. iar vindecarea ei nu admiLc amîma· l:t 
re. Dar până atunci o întreha·re se impune: It!l; 

Dacă cafedr,e pentru catehjzarea oievI\M de;, 
ş.:oalelc primare nu s'au putut sist-e:miza p~nă d~ 
ilrezent, de ce s'au diwenzat învătătorii dela da- !Il 
tGria de a c~tehiza, fiind inlocuiti cu preoţi caii 
nu sunt În posibilitatea de a satisface acesteî în- in 
dJ.toriri? .LI 

Cum se exr1:kă faptul căatâtia învătători cu 
d':,ploma cdat-ă de chiar autoritatea bisericeascâ. ~ir 
dintre cari nmlti şi în anu~ ŞiCDlar trec!..t a~l primii i,a 
lauld~ bisericii pentru munca lOr in materie d:· 
catehizare, sunt ncum ahandona.ti, cu riscul ca in
s(ru,('fa r~,1iQ"ir)~să să sfârsems-eti )rin a deveJli 
CGpt;ul nim1inul? ' 

li 
UN DIRECTOP SCOLAR 

satilmi cu lsmed Pa'şa şi eli ~{)rd'lIl Curron, conti- strânsă tmire a rândU610r noast,re, Şi cu toate a
nuând astfel misitmea de împăcare şi concilia- stea împrtrtiţi pe chestii d~ confesional!·jsm, duw.ă 
tjun'O ;pe care F'rantai ai Îl\depl~l,it-.o până acum conviMeri pulili-ce şi cmdjn~~ clituraJ.e, refuzăm 
la COnferinta din LalllSanne. Lordul~ Cut1zon va noi Între noi o aprop'iere. 

l,au. ac - - -- •• ..... $0" n d. I - J!U $ nU nv. $ . a 

,C\ocnir~ de trenuri la Milova.;~ 

SUplme L;gci Natiunilor in ziua de 29 Ianuarie la De.ci ' infrM~rea 
Parrs chestiunea arbitra~ul11i re>laltiv la Mo.ssul. noastră să ne fie gândul de progr;cs. Şi Înfrăţk,ea 

l In dil11[r..:ata zilei de 27 c. la ieşirea din \taYB ;( 
Milova, trenul 589 de pef~oane ts'a ciocnit "u tre
nul nr. 2515 de marfă. Maşina treuuh,j de per' 
~oan~ a fost ,zvâr'Ftă de pe linie, fiind sco'"-~ 
cnmc\'cct din c irculaţ;e. Ceh~ două vagoane Iovite 
de ma~ina trenului de persoane au fost oomJ)lee

t
." 

d1struse. Cil"Culatia a fost Întreruptă parii la or~ 

tIP cc.. .. $ o" "'Cot' c-w .......,. pentru o -muncă, In care ne ,putem ostJeni în l00mun 

Revolutie 1n Albania. şi fără dilsensiunj' de ord';n religios, politic, ori e-

I 
conomic, fiindcă ceeace stă la baza a!cestei mun.ci, 

ATENA. - Din Vrulona se anunţă că în Al- c;bde În alfară de Orice consid~ratie şi interes. 
hania a izbucnit 10. nouă revolutie. Rc~rezentantul ,i personal o.ri profes:onal: Este nizuinta noastră, 
Gredei <li adus la CUI1{lştinta guvernUiiui din A~ I ue a ne afirma Ca papar domina'nt şi a da tuturor j 
tenoa că populatia greacă sufe.ra mult d'c pe mma I maniFestaţiilor noa'stre s.ocialle ş~ de viată publică, i 
<icc.stei revolutii, care a luat caracterul Uthli răz- un caracter propriu r,omânesc şi numai românesc. I 

I 

boi ci'ri!. . ,( t. v.) i 

1-1 când a fost reluată fără transbordare. 
Victilme n'aLl fost. 
Din anoheta făcută rezultă vinm:ăţj;t mccalli-

(:111u: ~rel1.Ullli nr. 589. a împ:cgatt~lui de m1ş..:are .( 
(18 În serViCÎll În gara Mitova şi a frana! ul,ul del: 
trenul 2.115 cari n'alU respect.at semna'lde Si n'a~ 
l!la t m~l~u ri de pre(autÎl'~ . 

. ----------------~--------~------------~----- -----
Iosif Keiner absolventul scoalei mechanic~ de stat ot. arta orolol'gt>hr tiin Bu-lap"sta. Dpposlt de oroloagp şi a~ 

pt. reparări precize. Arad. Rulev. Regele Ferdilland (1. J6zsef f6b.) Il. Pentru aur dau preţ urcat! B~', 

f 
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INFORMAŢIUNI. 

I Jl,î'If'. Ll/li (:?O hmof/rir) t'(/ sosi 7a Arad 
J/I,,.iol1 rlJ: \' oirlllp.~cu. 

. Marea artJ.'ltd 'NI apăI'('A 11e :oIC&lIa Tealr·ulu,t 
vră:;;"/le .. w' ·in $P't/wtio/1Qla pÎr.<:('i: .. DaIlRatoa,rea. 1'0. 
. J' fie. 

ln('(',pnlul 'reprel;tn1a(iei la ora. 9. Bilrff' lf/ 
Ubrăl'i. lh('('('UJnă. 

oii 

Azi. D,Jlltl/l('că d. "./'11 arfa loc la J)alal-ul 
,(,~d!l/rat n 11 l-a Şf'ziifo"re C/llturală. La (/r('.""dă 
':!"tăfo({"t ;.~i ro/" da prrţio.mlcO/lclJ I·.~ rl-rr.le.' Cam 
: .Yegri .. MIl.'Jr/.tl Wril. J)n{" ])rmÎ{!.n. Mrdy LaZII,., 
, ,~i fi d~m': p/'()I'/I.mr Al. :l/(,(,/ll('.~('tl. dl'. C. Sule şi 
· g lJiilN'fti. 

* 
l1LT.l.YlUARfi FEJl. lUHl. ul'anja:.iî V,! 

t,al coshtmaf. la început'uZ lunei Febrlla,rie crt. 
Ace.~f bal reînvie în memoria vechilorar'ădani 

; Îmmoasele balm'i co,~tlCmatc ale RFR. în ca,re se 
: 1/11711 ln. inf.recere cde mai pitoreşti costume naţi
(~na!p din lOflle ţinuturile locuite de ?·omâni. ,5f 
t ,~fă.d(if.(j co.~t'lm,ul este obli(lator şi ceZe ,mai origÎ-
· Mlf' irei rOiJllm.e vor fi, lJremiatr cu obiecf(! de 

1''11{Jo,re ;n~til române.~c. 

• 
Pclf·g-a-ţii fabri~'olor ,de hârtil' ,au ră"P1VIlI4 ,mi· 

. <-.tt>nun;i de illdustl~iB {'ă ~eptă Ţliwţllnile p,iO

• [,\1;;>(, ']îcnt.J'u hâM~a de zia'l".e eu rocJl!ditie (la fahri
. ele ele Ţ)etrol ~ le gal"a'Illt.e7R }ll"OICUl'a,rl"''' clml:hl1s· 
'l;hilu lu.i d.e ltOt,rol fixat de mrinister. • 
" !Ii 

SodetatC:b .. România Jună" d'n ViUl~l, Într'o 
i., scriso<lfC adresată zlarelor rOO1iltlC pomeneşte 

;aptlrt că guvernul unza<r arct.teaz.ă pc români; 
., liccăt{tri .prin Ung-aria ~ dU!I);! o a~3; nlUHită 
; "Carte ne.auă" În cape! sunt inscrişi toţi intclec
,:: :.laiii din Ar,deai' şi Banat. care au lupta't n'~lltru 
~i ullitatc~ noastră U(ltjona,Iă. ,~ p::, Da're Statu'; 
,i. :r,a);:hj.ar îi socoate trlld{w>ri ai nn'i t~lţei etnice. In 
;: :iua ,tic 18 .Ianuarie a. c', d: dr. Iii?, Lază.r' imCI:l
'. G{"U ITI soc.letatea "Romama Juna trec.and prJT1 
~,Lngar:.(l spre Viena. untle îşi oontinuă stuldiilc jn-
1~ ridic'l', 21 k",st arestat Îndatrl o': a trc;ut gr"nita 
le :n Ungaria, pc motivu'f că a facut parte din 'ar
ă. ~lata ausrro-unga,râ, din .care a dezerta!t Cu În-
1~ lJ'ea~a sa: unitate lai rOll1âni şi drxi socotit trădă· 

:ar fHt-a de Statul ma!;hiar. 

:lc • 
ri DUll1~ne\:~i. va al1}Jre ~a Cluj primul11Uimă.r d:n 
ld,lianll $ocrchlei[ .. Asociatia pent,ru unirea Cll1tu
a'· :,lă şi sufletca.'::~l a r.omânilDr" de sub prezident:a 
a· :~tivă a dhti L Paut profesor universitar şi de 

I ~ 1 ." 
Illb j)t';~:dC11~ra 'onor1fid a dhtj N. Iorga. 

• 
~~ O orhestră stmronică ai cărei execuian.ti sunt 
,.: "Imai femei s'a ,org-anizarf: de curând Ij:a Londra. 
ai! Orhestra este suh conducerea unei {)lanclj~7J(; 
ir.· 

cu 

:na Elisabeth Kl1ipc!' Şi a luat denumirea de 
.London Womes SYll1Phom Orchestra". 

PrQuattml!'t primuilli concert 'aJ fost -oQlmPU, 
;a, cin ,.Simfonia neueIJ'!Il1Înată" a lui Schubert .. ,Scre
nit d: '.ada" pentru instrumente de coarde a lui Mozart. 

'·1ied aR dnet KuiPer. In' • 
D. hrUan &'ne a fost numit notar el. L 1 a.pri ..: 

î<iria ura,,!-ului -Arad. 
,R. • 

Andr-oi BarsoTlY domiciliat în P:ajta Anam a !.ncu nr. 18, a rcc.l.a'mat ieri la prcf-ectttrap'ol:tiei 
, . '1n~ l1n~li hl.lllt de aUr în valoare dc 1000 lei, 

Ira·:' indivizi necunoscuti. 
• 

Sor~ictatea ~llgillCrillor şi arhHecti10r dilt Arad, 
i.S3 
Herank>;tză La .10 Ianuarie, Marti-la orele u in loca-

;i său propriu o Prc1clotc'l'c publică. Va vorbi prO-
~"t )i~ :soml Emil NeîcLenbadl despre "Proble\ll'~le ma-

:matice in anticitat.e". Domnii membri şi cas
~Î:i sunt bincvăzuti .. 

,ni' D. loan Montani, tlntd dintre tntnlnsji gaz,e
~l ;riei ardelen'c, a gazetăriei ard'clene de sac,rifi-

,;al~ ·il care a fost JlVamrarda Irupte!{)r ultimc ale (0-

"<inilor de dincoace de Carpati. a fm.t d~cnrat 
, 'e M, Sa Regele Cu "Steaua Român:c i" in gradu 

-:; ofiter. 
!ier .. -dH Tllnelul Ro\'c. cu o llltlg~rne dc 2 klm., şi cu o 
- ·rgime de 2~ metri. făcând Parte din IU'::!'ărilc 

. ~na}ubi l\'brsiVa~Ron, a fost tcrmina i . 

In zil/o dr. 2[J !o/JI/J/I'Îe o. r. 1'(1 111'/'(/ JUf' 1./1 

SI/ta 1l/(lrI' 1/ l!Otelului ('/'I/i'I'(/ .1 n(!. r;!'rlii/rfllll dl' 
da.H,~ (/1 e!~l'do]' lir'e/lfl/i .• HI('.//a Of, ;ha Birfa" 

suf) ('(illr! III'el'ea allfori t,t!I,j 1IJ(le.~tr(" dl' do ilS E IrI/a 

nh-ny . 
RU(Jc!m onoratu7. public să bincvoia,scă (1 "'., 

}J(II'!e în fli/mik dd mai marp. -- ('omi(l'flll aral/

.iafor. 
• 

1)'11 L[mdra se anunta ~'a Stillnes ;1 obtinut dela 
un ll:rup do bancheri en~lezj, un credit de două milioane 
lire sterline. pentru a cumpăra o cantitate de linII Si 

. jumătate milioine totle cărbuni. 

Totooată firma Stinnes ş'-a ImItat celltral<l d:n 
Ruhr la Hamburl1: 

• 
DiTI A'rrliStl('l"'(l:Wl soc atnulItă. ~'il Alianta i~lt(l.r

na.tÎ 1>1t:tilă ,<'t RillChrll't<'1or, a lan;;.at f) (,()'lnlln.il(>a.I'C 
prin 0:l're 8,'izează rrtîtlTIejtm'illnr'fi Jin toate 'tălr~.1(> 
ca să nu a"'f'1lnt(> (ln<>îlt ('<llyîll1hlJ oi fk. Ol,dilll('. '';Ii (',8 
,;ă se Ţ)J'egătea1i'r'u pentru a î.Jl;fill't.l1~,de y'a fi '11«>

('(,tar, lJ(c<t i!!!·ru·jl(' ('n11g-N'~f'lor ,di n {{"ma .\-;li IT ag',a-. 
~\ ("('"te ('c:mg'rcs-e -alI hotUJ'â t o ~rev'ă ,g'f'!1l('ra 15 

intern a ţ j,m:J,liî: p(ln t!1t {'azu 1 n n(';j (){'UŢlll ţ.: n.n:i 'mi] j. 
f.;\re fi Huhl'u1:ui 'd.e către franrezi. 

Se \'a v(it:1M în (lu:ntml idwc~ă li 1 i:111 t,,'l. i !1L'C' J~1l at î
(~HI1ă a Sin1rl'jcult.,lor·, Yi\. vui f.'-j ,mai nJ>E'ls !fbei{ va 
plI'tea :ii 'pni{' !J"ti"iriil'ile '3:(I(Nka i'n prla('t.ica, 

'" 
J[rÎ!H'. I,lIlli. )J'Ilblit/l1 r()mâl1f'.~(' dill A rad ."C' 

l"t Înf(dnÎ in Trrlf 7'/11 () rnşr./l ,.,~(' "1 ,<:1'11 w(iflwd(/ 

/'f'!ll'ez(,l!taţir {/ ?,ie·~l'i .,nall.~lIt()I/ŢI"/ Roşj('''. 

* 
Prinţ.u1 Ii('!de:1l3kin a \'îm,lni în .\llglia ,·jn,;i 

tn·h1oul"Î fl,in f~rj(mc':l'"a lui r"j\(~ţ.ie "ienezi\'. Tnar(1 
t:l hlo\lTiil i~l fai mnai':l ltl'i ('o1;'qifî vkno:u. Il1trc 
1u i H(,ttil'nHi ~i o Y"I1Oro !de' nnh~"I1,,". 

f-:mna îrwa":IJi'ipcllit1'11 ,we4f' tahl<JlIl'i. ,\ ,f.)st 
de~tinată pnntru f'{·(,t)\1\'i fii' hilnofat'flre. 

• 
.Emil Sta11ca. recl~m~i cit i·s'a fUi':lt dih.;r,îtc 

11l2rttri in valoare de 17,000 lei. 
" 

~r~ lui Ormatai u:,mki!'da în Micjhca 
prez;eEt;tndu-se I'a ~r~ ~·_'::ttrra politi~i. a reda1mat, 
că i-s'a l'u·rat lucni,ri diferite în va!oarede 800 Ici. 

'" 
o Încăel'are a 3Yllt 1,}c intre b;:'uitorji ro· 

mâni şi saşi d:n comuna rkrl1l'an din apropierea 
Braşovului. • 

Cârciuma din sat precum şi numeroase 10-
cu:nte au fost devastatc în cursul Îl~dcr~\rii care 
a durat dela orele 6 oân[i 'la 01'c:l,c 8se3rJ. 

Stmt 13 răniti de part.ea S;1lŞi!or Si 6 gra\' ră-

Il iti dintra locuitorii romilni. .. 
('ontm i"flll('ll!rÎ. qripeÎ .~ŢI{/1I;ol .. i. p)'('{'II1H ,<:i 

in ('(}/lim tuturor Ilo/ilur Cf' prorÎn rlinin{l,c!ie 
ar i nieecIllî. cel m(/i /JUII le1lc pri'ulitit' este 

r I.V [iL F E Ii Re G 1 SOS ALT. U 1 li g II S. 

E un I'onl'(liu de slipremul e(frt în cazuri dl' 
ol1emir. cloroză. mnl'll'ie. f,.iyuri inlnm itrnfe şi 
10'/!15, ;le {:.('(',~{Oi'(! (tunlo(tJ'ea sp1ine.i) . 

('f' i'(7i!rdiu pret'l'nfit, 8(' rerOlll fl!/(lii. la diferi'" 
()(.l, ('ml'/qÎo(lS(', aii it prllt/·u adulţi, eât şi pl'illrll 

corii. 
Formacia Dr. FUJ.DES, Arad. 

• 
x La preÎ'Cdura hHJ.ctului şi o.raSlllui Arad se 

ca'Ută pentru Îll'lC'diata' an~ajare () PERr'ECT Ă 
DACTILOGR.AF Ă. ~ Cenerrile se vor îna'nt.a per
scnal la Secretariatul PrefClchlre i . 

• 
x ST!Rf: Mt:D1CALA. Dr. fmeric W:encr 

f.st medic pr~!l';-lr la spital. specialist în boalele 
irlţcrne şi de 'piept d~1 conslfltatii il1Cd.icale in str. 
Consistnmlui (f, BatthyânO 28, Intrare $: din Bu
i-evClrdul Regina M:1ria nr. 22. ~ C()nzu)t,'~ază di
min.eata dela orele 9·- 10 şi după mas.i dda orde 
,1---;;': 

D. df. Lupu la Rege. 
HreFREşTT. - D . .rur. Llqm, frllnta-:;.ul par

tj,;llllui ţii l'il no.,:('· a fu"t pr,imit. eri în an'di"ntil h1 
T{(>ge, P:-cpllll<Î:rn! pllIH'tn1 Je VIX1NX' al parti/dl1,lu.i 
rdath' la I'(lfol'llJa ('{mstit·nti{?i . 

ŞTIRI TEATRALE. 
Repertoriul săptimânii. 

:)UMl !\ECA: "Regin.a Nopţiin (At!>. C).; 
no.a~)telt (.' ele 10 !şi jum.: Ma-re oa.baret. 

LUNI ora 9 seara: ,.Dan-satoaTea Roşie", re
prezcntaţia: companiei Mar'oaţa Voicutcscu . 

Marti: "Minte muzica" (Ab. CJ. 
M.ERCURI: Abatele Constantin. repfclj'.mtatie 

de gală. 
JOI: Masa, operda. premieră, 
VINf:RI: Maa (Ah, A.). 
SAMBA TA: Ma,sa (Ab. B.), 

J)UMINECA: Matinw: .,Minte muz'l,:a", se'ara: 
Masa (Ab. C). 

Azi Dlunil1ecă după masă ~e Va reprezenta 
"Minte I,nuz'ca". La dorinţa 'PubltCtfUi opcret..'\ se 
va TeprezC11ta încă Marti scara. 

Azi. J)umineca s.cara dna Biis:k<::: Ba~H;dl ~e va 
prr:duce in .. Regina N01}tii" cu .cele mal tTl'odernc 
d<1l1suri. O mar: senz'ltie vor face toaletek În care 
\'3. dansa dnl Bi)skc Bal{}~h. toalete crmfectionatc 
spe-::ial pentru nCL'artă f~,:azie. 

Marti seara \"a fi serbător:tă ta teatnr1 orăşc
lY'SC dl1Ci Ett'! C~·igalhăzy, care de mai bine d'e 5() 
~il1i este pe sceŢj:l teatrli'lu: o propag'atoal'~ zcl:oa
sa si CG:l·stiincicas.ă a cll!tarci mav.hiarc. 

America şi ocuparea Ruhrului. 

Senatorul Sorah atacă politica franceză. 
W A5tlINOTON. - Senatorul Borah atacă pol.itiC<1 

iranc,.'a. cerâl1{l guvernului s:t protesteze orei a'! im
pot: iva ocuparei re:.::iunei Ruhr. Din jzyor compet:nte 
ÎJlsa. se anunta ca 5tatcle-Un:te au refuzat aceast~j 

l'roI.lU;lt.:··l.'. de O~Ht:ce ca ar putea sa agraveze situatiJ 
! Sta; ... le-Unitc sum hotaritc ~;1 mcnţin,! atimdin~a im

n"rţiala de pâna aCtllll,-

$' .. 

zGl\ICn 27 lanu:u:c. ~- Deschidcrca.-- Bor1ir: 
OO?2'5. New-YMk 536, LondTa 24R9, Paris 34 10. Milano 
2570, p, ~~',l 1540. IkJapcsta 02025, Belgrad 430, Var
:.o\'ia 00175, Viena 01);)73, coroane stamp'late 00075. 

BUCl!i([$l'l. 27 Ianuarie. -~ 'Inchiderea. Paris 
l:ilfl. Berlin 103, Londra lB5, New-York 250 Italia 1150, 
t:lvqia 45':;0. V'ena 32. Pra(a 672. Budapesta 9. - Va
lute: M[lrci 135. leva 135. tunti stcrlini 1050. franci 
francezi 1540, franci elvetieni 44, lire 1080, dinari 2. 
dolari 250. coroane austriace 30. C{)roane mal1:hiare 7. 
secol 650. • 

'Redacto.r responS3,bil: LAURENŢIU LUCA. 

CENZURAT: Dr. MARCOVICJ. 

Jean G.ld t erg. cunoscutuL. pro1esor de români. 
germană, francezI'! şi engleu pentru incep!torl ,1 
avans'!ll (literaturii ,1 coresp,;ndenţil Comer
clală), pe baza filologiei comp~rate astfel, incât 

elevU ,,'au nevoie de ti În
vila gramatica dupA clirli 
deoarece legile IImbei şi 
toate regulele se nasc in 
spiritele elel/ulul prin apli
carea lor În conver~aţlllni 
sistematice. în dorln1a de 
a fi cât mal mult cunoscut 
ulmlt..:rul său 1alent de 
predare, anunli ci orice 
doamne. iolllnilJoare. domni 
şi elel/i1 şcoalc;or titră 
deosebire de vârslA şi fără 
cunC'ştinţe anterioare vor Il 
in stare ca după 5 - 6 luni, 
să scrIe. si citeasdi, si 
corespondeze şi să se ex
prime uşor şi core, t in 
limba slreln!. 

Dupi .ce~ş metodA predau şi acelora cari doresc 
si Înveţe numsi a vorbi. Strada Eminescu No, 9 et. 
II. (foM Deâk Ferenc-utca). 

Lapte proaspăt 
se obtine şi fără mandat 
la lăpt:lria din Arad 



" "~. 

CI~JEMA. 

" 

SERVICIUL DE PODURI ŞI ŞOSELE 

No. 54/(-1923. 
AR~ II~-----------------------------I Anunţ. 

LA! IV IIAMIL Ţ1)N În 2R, 29, 30. 31 1;1Jl:qrj~ 
in .,Ap'<l!h'·. Uj{'ril>stll N~lsDn, Carc il\ ~'alit,l!e d~' 
amiral al ikki engleze la Traf:d:<:~r ill\<tl;.!:: 1':': 
lleiIlYin).:;tto~d Na\Jo;':Oll, c"t.: nrbit Je ifllllbt:ta dan-

satn;lrei L~tdy Ham">\toll şi o i~l de s11(ie. F'i-;a 
drnjdi;;i de stratHt nu sth; :q)rC('Î,l 'l1lt:rit..:k CHiULli 

~; di~}luma.ru\.ltj NGb()ll_ CiLatfAria Î:1 [00 lI..: fL'r::ir~ 
adn...:;; ruSi;!,,; şi ncÎ:':j{<.:[re in Get'>:, llWreillj C['.),' 

şi G\.'I Ce aC;I)tj:;;a,t rt:~Ot:..:ml l.Utl1l'j ])r[,;, fa:H:k 
sale. ;tca.s~t llu',,;:;- o \'iaţ~t tra.g',,,'a. 

• 

1 PubUcafiune. , 
In b·za ordinului Nr. 220-1923 al Minis~ 

terului lucrărilor publice. Direcţiunea de poduri 
şi şosde Cluj, se pub ică lidtaţie ptmtru furdza

i rea petrişu,j)or necesare pe soselele IHlţionaie 
dm jupeţul Arad pe ziua de 24 februarie 1923 
oara 10. 

Se scoate la licitatie furnizarea a 6800 me. 

I petriş CI) VS5530 lei, transportul cu căruta a 
8520 me. petr'ş cu 688,640 lei şi transportul 

x OI~A~UL PACATOS, dram~l ia ~:~;;~ a.: f,'.: ! cu căruţa a 6200 mc. pdriş cU 260.400 lei, total 
in 27 şi 21'1 1;t:1i:aric în "lir'll1i:l". Din mIile Je ro· I 
~t:\l i lilai lma. Eva fata tÎl):!,mnc: Snlov ajunge ca I cu suma de 1,634570 lei. 
orfanit la dna BrllniJH~. Sarf\cc~te *i C8.. !:"a \":nd..; I Git-rtele pănă la 100.000 lei sunt a se inainta 
chibritc zil'J-no~.ptca Ca S:t p,oakt tr;\i. Nll p,.,t i Serviciului, iar peste 1 OJ 000 lei. Direcţiumi 
tr~ti. j-'llră. AjullKc j)<.: m{W<i can ar ci ele Ld.tov în I la C uj 

I I La Regiunea I. Viticole ARAD
CEALA sunt posturi vacante de un 
grăd lR8T CU d' p10mă ŞI un maiSfI U ltimnar 
Petitiile doritorilor se vor Înainta 

la adresa susamintită. 
SEFUL REOIUNEI 1. VJTICOLE. 

CIORAPI (SCURTI)I 
pentru bărba1i in toate culorile Lei li·!.... ciorapi 
pentru femei Lei 18,-, cl\mFşi zefir englez cu 2 gulere' 
Lei 118.-, cămtşi zefir peDtru muncitori Lei 120'-

.4 -

• 
T 

-• 

fll~a sa. Ciilld :b\.:Csta ~i nlir::a~;a sa uddc jlC illi!- . Proedlll împ~truirei, condiţiunile dt'hila!e de 
tUSa lOr c, invjnuită ea ca li.::iga'sc. D\;.'~;C')rl'-,rindtl-~C I licit~lie şi mo::ldul de ofert se pot vetlfa zilntc 
<!(itv<lr<itii li'C,i\;:;'ji: mirt::'lsa ~i f(j~:a sa Illam,j i între oarele 10 ' 12 la Direc:ţiune şi ia Serviciu. 

l~llIlag'azi nul Sziics 
" gl Bul Reg Ferdin:md (1. 89ros D.) 15 Casa Dengl 

s1 
f( s~<1;!Ja, !ar bineL...:i\!ol"ul ei uc\'ilJll prin~;~l1!icr. Ill~:î ; Arad, la 18 Ianuarie 1923, 

auzind 1:\"a de 1}]'ÎlJlc!Jia lui Per-:y. asc,.:iil1Jll-:-;~' l 

'-----------,.,...------
cu frate!:.:; ei Pa"c,!. îl se '\1]):\, dnd Pcr..:,V () i:l de ' ŞEF U L SERVIC ULUI DE 
sc(ie. rODURI şi ŞOSELE ARAD. 

ac •• e ......... .ti. 
• 

:'\fVAS'f A ALTUIA, a\'L'l1t;lr,~ in 6 :l~-tc In 
29, 30 31 lanu.aric in ~J}r~!nkt··. C )n~~'.:"~:f IL{~ns :1r'~ 
o SCItic căreia tont[t societ,l'tt'~l Îl1:1:t.;'\ îi b:c cl!rk', 
['::;1 însa n~j nrf m'8,':>tc Jl;! m;,i pe arthhl\ VreJ Clar. 
t.::trf) :lrr- t>0l1:.:'::Jt1j ~V~!\'flr:tt \.::~\"a~~7"\.!,ti de~pr:.: 
~um;. h~c(,:p,_" in:Cl1TC;ltll'f:1 'P~)t::llt;, n\ pr:n hJu?~,t 
b;trhatnhtl. J)f'l1 ilh.:crd,il_, sntit>i (1,., l! :1-

jllnlo;c Înatprop(crc'a artistulUI. Sî:!fşjt:r 1 c, <:l h:ir
hatul iaJuz tm~c la ri"l\ptl1ldcrc pe S~)ti;l 1eli, ;1-

cCasta, n-eputi\nd Sllporta seci1turiJc îl u:::ju(', de 
aici procese, jlld~'Căti şi sinuciderea soţl,ci, 

CTNEMA ELISABETA. 
Duminiel 2B Ianuarie. Film Patbe: 

I 
Dramă. social.ă in 6 ade. In rolul principal Tanan, 
renumita maImuţă - In pam:e~e rl'prezenbţlei vor de
buta _~LFRED c'-Y(lz6 comicul oraşului 
nostru ŞI ISI D'OR steaua fabricei de filme DESY cu 
program ales. - Preţuri regulate. - ReprGent.lliiI~ se 

încep la orele 3, 5, 7 şi ~I. 

M'~'~Ţr~g~ .. .-~~!.fy.Erl.LRl!..şL.12..C!_~~L~~ I 
NO.2261--1922. 

I 

I ••••••••••••••••••••••• m ••••••• *_~ •• 

! ~ ELIXIR DE STOMAC g 
: lJl'i'llllrat IlIn Tfl.ltorle (C~ntl1nrJa) ClI efoct De- : 
: illtrllcut .'Il'itra: iudislloslţiei de stomac ţ;i Intes· I 
• ti III'!, (nlllţe) l:psei de 31letlt, gl'eaţa, ga:t:e în : 
.~ intt'iitiu ~i indl';.?Slie Fii49 • 

j ~i :Farl~aeja, ]) •.. Foldes, Ârad : 
.=:~~~~~~~----~----~~~~~~. •••••• lIiII •••••••• ,- ti ................. 1iI!". '" aII •• 

Cl\uUim 

COlltabil pe]~t·ec.t 
care vorbeşte şi scrie perfect in limba românii ij,i ma· 
ghiară şi ştie să lucreze şi la maşina el c ","cr;H. 
Doritori!, perle eli in conlabllilalca comercial1fl şi de 'fabrică, 
Îşi lIor Înainta oferta cu indicarell pretenl1unilof. de salarpa 

Bgenlia de publicitate Walhnger :: Irad 
Se 1I0r lua în considerare numai ofertele acelora cari 

SUllt tertll de muncă de prima calilate. 

~----------------------~ - ••••••••••••••••• ~Q~~~.W.~6~b~~s~Ya~.~~w.LN.tiQEa.~ •••• 

: r-------------------------------------------------.---, 
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"VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIrr SI ECONOMII , 
CENTR.A. LA: AR.A.D (ROMANIA). • • • 
SUCURSALE: IN CHISINEU, ŞIRIA, BOROSINEU : 
SI RADNA JU DEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. Anunţ. 
Se pub'ica ~pre Cllllostintă ~el1erab ..;a din Pi\'· I 1

1
1 

nita Stathl'!ui. Miniş se va v~ndc 8UOO k~r. ra~hiu 
dc prunc. Ofertc-:e conform lt;gij aSt~~)ni Con la- 1,1.1 
hilitatii p~lblice {art. 72·~8.3} se vor Înainta la Re- 1 

• Il 

: Capital societar şi fonduri proprH: 20000.000 Lei. 
: Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 

giul1ca l. Vitfcok. Arad~-·Cd'a. 
Ofertanţii pentru a fi a,dmişi la li,::taţiuTlc sunt 

obli~ati a d''.)\Jlme () ~aranne d:e 20000 Lei, P,tll~l 1 
Ia !O Mar~c 1923. I 

Aceia ce nu di\:'llnn garantia fixată, vor fi 
excJulŞi rida jidtat1e. 

Snpra(}krte nu se a(]mit. 
Toate taxer:e către Stat. judet ~i CoIlHluă de i 

Orice natură, privesc pc c\tmpărrLtor. I 
Adjudecarea la Rcghme se va face În mod pr1)Vi~ \ 

zoriu asupra ofertei celei mai avantajoase, iar vân- 11 

zarea rămfl11e demitbV'ă când se va a,proba de 
Sc:(vkÎltl fiermelor, Viticulturei şi al Pepinierc!or . 
din CLuj. I 

!tata se va face în termin de lQ zde, ci-ela 1 
data 3probărei. oferte se Ipr'ilfn.esc până Ia 10 Mar- I 
~lm. I 

Orice infonnatiuni se not obtÎ11e dela ş.cful 1 
Rev;iunei 1. Vitico!c Arald-Ceal<ll. ! 

Arad----CeaT'3. la 10 Ianuarie 1923. I 
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Ma.sinA de î:n1blă-t tt ll E 
gnnitur; HOfFHER şi SCHRANTZ nru 8 d~ :; A 
vânzarf. Se PQate vedt>~ Str Romul (f. Vilmos) 2.1 ; ! =--_____ ....-. n:ue.-r"IIDIIoI ~:tlC5~.~ ~ ~:lI.I:lJIiI .. mi!1iI5 _lin __ fi-. 

: care o parte considerabilă sunt depuneri amerkane. : 
• 1 Il ! 

: ' RAMURI DE OPERAŢIUNI. : 
• • 
• I 
• I • Execută tot felul de operatiuni de bancă. 1. 

: A.cordă: Imprumuturi cambiale. r 
• "hiootecare. I · - : : "de lombard (pe gaj de efecte). :' 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi I 

: agricole. : 
: Cumpără şi vinde monede străine (DoIIari, Mărci, : 
: Lire, franci şi alte valute), : 
: Primeşte depuneri spre fructlficare pe libele şi in : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru : 
: inmanuare partidelor in Ţară. : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : 
: cerne emig-rantilor. : 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
:- Ţară şi, străinatate. : 
It • : . 
• m •••••••••••• 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·~ 

Daci ,rei sA cumperi bine $1 
Ieftin IId intirzia $i ,izitează Noul magazin linofeum unde se pot cntnpat'll în mare l\sortlment ptlnze pentru ,('!ari, enrelarl şi t.~ 

tlor), COYOBre cocus de Hooleu pentru prânzttor, coper~ ..-arate de tUfIS!, V·i!~· 
din gnmă. - Servicill prompt. - eere blnevoitornl sprijin BELA. KlU,llf.l' 

Gonvin)efi-Vă 
că totfelul de j"g<"rie pt. bllrbati, şifoane, cuver~ 
turi serviete şi alte articole in calitatta cea mai 
bună Cil preţurile cele mai ieftine numai la V~62 

Thx;grafi;a .. CONCORDIAu Arad. 

Yarjas 
~ 

Str. Metianu (fo; 
forray) sub No, ~ 
, La cocosul de aur 
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