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Anul 1. A RAD, Duminecă 24 Decemvrfe 1922. Nro' ~o tJ • • 
ABONAMENTUL: 

,.. .., an . 300 lei 
,. t-m. an. 150 lei 
,. trei luni, 75 IA. 

LMftar 25 Le' 

• 
TELEFON No. 750. 

= . 

Războiul nostru da azi. 
De veacuri - ~uptând, s.uferind, J)e a(>~ste pă

manturi, am fost aceia dic cari s'a izbit, in calea , 
ei, toată lu mC"d , fără să ne pO<Ltă nimici. In fa~a I 

puhoaelor vrăj maşe am fost "p li e t r ele cer a
m â nIt. Nu ne-au sustinlut traditiile, ci vitalitatea 
uriaşă de care s'au lovit toate primeidqe, din 
apa otrăvi'tă a cărora am ieŞit par'că mai oteliti 
Şi mal: gata de llouilupte. 

De alungu!l v'eu1cllr1lor ne-'altTl arătat tari. de 
ncbiruit. 

Războiul mondial a fost poate cea din urmă 
formidabi1{k izbitura în carnea sfâfată a n',;amului 
nostrU. 

ACllm răzhoiut nostru s'a schimbat. 
Am sfârşit un razboiu În Canc sân\,;e1e româ

nesc a curs din belşug - pC'ntru noi si pentru 
lume. Am sfârsit un răzlx;{uatroce şi am început 
altul, frumos, Înă\ltăJtor şi va~:t cum e viata. 

S1lTItem un f){lJ)or tânar, curajos, illtC"ligcnt, 
iertător, pl,~n de surprize si dornic de fapte mari. 
:-J'avcm nevOe n"d: de str~Il)llni glorio~i, 11 iCi de 
natii p'mtectoure. ])cntru ca să fim ce va. ..;-

Pretlltm <lJtât cât Imuncim si Zi11a noastră <le 
mânc va fi aşa de mare pe cât dlc mare a fost 
munca l1:0astr8 .. 

, . J)l1p:i cum în războiul nostru fiecan~ ostas a 
fost un erOU, În nonl rflZhoi'll al sll~letu!tf nostru, 

~. al muncii nO~lstre, fi;:care treblle să-şi facă j)'e dc
p:in datoria, 

Trebue d'î llrmeze o desfăşurare irezistibilă a 
tuturor e11'crgill!or noastre v1t;:t1e. trebue s.ă, ne 
c\lcctim. q(~'IS ,el1 ceas, zi con zi. pr:l1 l)fol>ri'~le furte' 
pr;n hogiîtiile' no~strc spiritua!c ~; matcri;de, 10-
cuI ce n'-se cuvin,c În lume. 

Nu trccutlll nostru. nu originea JlDastră '1<1-
tină. trehue să fi,e certi~'catul nostru, Ci munca. 
i7,hânzilc sufletului rom~ÎmscnOl1. Acensta.<:5 
fie ~ingllrul blazon al v'itorulu i româncSoc. 

..... . 1'" g s" SAA.' $t\IJjJP 

Lucrarile comisiei constituţionale. 
HFCTRERTT. - C'omj:;tia {Irm",tit.u:~ioTl1nnă a 

fontÎnllat în ,;cKlj'nţ.a. df' ieri df'tShaNwile a~ll'JlIra 
art. 6 rrb'triv IiI d'l"epturil<l ft~mei'OT. S":1 hotăl,ît "ă 
;;c IIlI'OJ-dc f",lll,e:i]or eg-:1,litat{l:l ,dlropt.llmik)l' 101\'ile. 

In privinţ.a r!-r('l)turillOf Ţ)olitjoo Sm genera1 
{~Îlt ,şi a d r","p tur i lor ~19. eomllulÎ, s'a lăsat ca 1100gilli
t(ll"ul obişnuit SR :t'('.zdlve {1i0f':1stă ('.hest,i;une 11ri~1-
tr'o ]".g-e "'poeta]ă :call'e să fie Totată <"li 'două 
treiirni. 

S'a Joot în dif:lCuţie dH~sti'UnCla 'llJAtIl;r'<llizăl,ij 
'~trăiJ1!ilof, hotărnnldn-sC' ,după o M\1rtf.ă dJiscll't,ie sa 
$ă î1nl'lCrl{' în ('OHstit.11tie tcrmernnl ,,1raţionalitate 
română. " 

n. A1a na.so vi ei a proPIl~ llIaţioncllll i7.aroa km 
~liRPenză dD 8tagj'U "il fie făontă de pi\Jr1amont: 
naţ,imNdi7JltrOa în tCl~m('in ,~ă fie Hi;;mtă put.elI·ei ~
X~lltiye. 

D. Di''''~ll a fo~t '<le Ţl~l'ere ~a naţ.i~)ll1a]jZ'llll"ea 
în g('!!H':I'a:l să fie ffiil.'ută de puterea ex{'Cu ti vă. 

Ge21& Ki~~ 'Htra-gc atent,i·a. ea sta.bilir,8a eetă
tenÎ<>j româl1e pc baz'l h1HtJa,telnr ,de Ţ)ooe se tă
răglinenză. ni n oanza a,eoasta :mll]ţ,i 1l'l1/{uri ~UlJlt 
jlll~i ~nb ,,('ontrolnl f.ltr?îl1nilQr",o<>.şi 3'1' trobui să 
fie ('oll~id('\'ati If'etiiţoni româmi. 

Ba I'hiar 'll1~llţi .sn.nt (lixpn lf'la1Vi. 
Cere N'7.o1viT,d'l U1'genH'i aalC'cstor .chestiuni. 
D. mi~li"tlru Flnrp-,,,en pJ"omit('i, că t.-Jll!te 'lllC('Rtc 

~aztLri vor fi rezoh:atl' i,lllcd ilat de n1111 i:ol!.orul j \1-

~ti~i*'i. 

n"'a e de p1herCla (llui ni'''EI~l, oa u·a.tnl1ali-
2drea "ă s.e fa(',ă pe "iitll)'l' di' pllk'l'Oll -executivă. 

. n~a a d'OC'uarrut ,eii în Ţl'riYi!llÎ'a: ,lC'elm f.lJlllse de 
d. l{j"'f! mI e !1W\'OC dediRpozitiulTI,i BŢlcci:rle C'iici 
(',tţj la 'D1Iini"ternl ,el'o ju~titi(' i) oomi",1.une <,a,r~ 
hWtetazl La r(lZolvil1ea cerorilor înJtrodll~. -

ZIAR INDEPENDENT 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Romanului 1/a 

Inserţlunile se primesc 

la administraţie şi la 

Agentiile de put!1.:;;tate 

___ r • 

~.J" =m ZF ., 
Parlamentul. 

Şedinţa Camerii dela 22 Dec. 
n. Orl«l1Hl de~!hidlO şedinţa la orele 3~ fiind 

pe banml .ministerială Jnii miniştri grnwral '1'1'. 
~1<):;'Oi Il .şi A. Cosma. 

n .. Lupaşcu aau('e' ha cunoşti,nţ:ll Oaimel'ii Inll 

('llZ de ~llhiHăcie ja-TI,d·(l'rmerHIl.>;că .Ji:ntl"o OOll111'Ilă 
din Haear.abill. ,Cere o1'â.mluirea UiIH.li iwnchct.c. 

J). Sloenescudcpune 'un 'Prooct ,de lege pell
trn TOCll'TlOa,ştcrca ca pc,,-"'oană morală ,a "ocietăţ,ii 
,.Pl'ietenii ştii·nţBi". Camera admit.c.1I,rgenţ.a. 

l'ă.rÎ'lI:fple j)raqhir:iu ('cre miil'irtla L"la\ariilor 
,mpli'nitol"ilor din' îllYăţămfmtul primaT. 

n. "Y. Ioan ('ere ~ă RC fai{'ă {1rp,pi.aM~ ,OfiţcI1ilol' 
jlnwmliti ,djn .roangtaja,ţi, ('ari _'mnt l~Jlni{,deKlaţli 
',l·"i rPI.!."111adrclltll,rik~ lia ·T)(1TI"ie. , , , 

D. O/",In rl1l1l d·ă ('l1l\·t1'll111~ dlni d l". Lll'PU. D1'I11 ;,6 

lll'eă la t.1·jl)lll1,ă i,n \:1.1'11:1 117.E\le ţiî:rănişt,iJn,r. 

In ain te do& a-~iî'I\('{'IJ{l r1i:-'l(~llr:;tll1, r1. 1(1'1'. Ill'!l11 
î~i (''''lnimă regret,nl d 'o. IOllel Brăt [,U'llll În,!Dr~ 
zie a Jll'()(hwe ,rlnVof'zilc pc. ClnTP 'n. afi1'1na'!". [':1 le 
am ~l)1'e a d,y\'odti l{'.gătnril{'. rlsak illtnl1:lţinrl11:lk. 

D. r. lJri/I;a)lll rW~'pllnd{:: 

N'llm f1î\'ut llt"Î,l.~)i1Ll ",ă y(]rb(',~~ În ,ni'l'i o in~ 
hrll'llil'C "pnhll(>iî'Ţ){lJltl'l1 Il-mi {'xprÎma Ofmyin!!'t"J'(\l 

lrlC:l a·snpra 1x,].a,ti1Mlill()lr ÎII't.('l'n;l~i')]l'ale ale d,l'll].l1i 

Tnpll. Cîtl1d y,.j a,'{;:L prjk'j ,:,i (k.di voi aHU (1,,
vpzile 'nil ,,"oi î'nt:îrzÎa ,11(' 'fi le 111'\I,h1\'l.'. 

f). r71'. LUPII: C'ol1.~iat. eli ~:l'li~f:!('tic {'ă 'l\'[I\li 
l'Hst it ofensHa('(\a,:;fi;1 ].a aur(lsa lIW;1 <\'1 'ma:i l~(Hl!'t.:1 t 
că mI alV.eti ni~··i dovezi. 

. D. Ionel Uri/tinu: Xn m'am o<~np}vt. I(le pcl'
~)!lIlll1 rh., fiinJI:,ă n''<1111, 8.\'ut prilf'.i. în qhi'eÎ o 

î.ntT1Llltre tpu:blică. . 

])1 dr. L1ipu ia kl cnnn:;<tinţă ră~pnnslll pri
m n hl i mi,n i,'<t.N1. eri t,ieă ~)<)li ti ('a econom j('ă. n 
;2:u\'{"rnnlui. 

Re miră 6i ,!.;1\l\'lwllnl nrmenză t.rallrutive cu 
Zah:ll'off eu'e :11"(' l'l'lati i j1ltim{' (~ll Rl1~i,a. 'Ar-N'n
tnlliHză di Pwrhd1l1 ţ.iil'iilli~t e dinast;oc ';li ,ei 'pMt;rll 
forma mo,narhi,'ă ~m,<;titntionnlă. I 

Vorbin.d (le ('de expel'i,[]te în Amnl'j('l,'l "p11'nr 
că amlo a ~flat hl"()şuri ('ari ']·{'pr{'.zon:ha re ,do Ţ()- I 
no{>l Hrăti~1lJNl ca întcmeiC'Ttwnl 'll~)\wi di'n:a'~tii U I 
n,omâniei. .~-f 

La lll{'eS to ('1\ \' i'n tese p rod llM 'll n 'mare "'!!nm nt 
(li e temere eă SoC" ,,-or aj unge la iI1N"11Ilte. P.r.e~e~ 
di'ntf'le sl1~ppn:dă şedinţa. 

Rodl"Sehiziirnd11-:::e ";'0diln~a ,do n. Pet'ro~l1 Nl
port01'1l1 răcflplmiSlIlui 1,1 mesaj ŢJrop-unc \"Obal'E'a 
9<X'S tm i p-r:oect, 

D' mÎ'ni<'1t.m Mârze~u \"Orbin.d in 'numele gu
\'<'1'11'111111 ·at.acă ",i()1{\lIt 11artidulţă.rărnist şi lOOllZă 
pe ru, Lupn că 'are legă:turi <cu Rll-"lia. 

Din c-anZia zgol1lotulni ·şi tl1mnlt~lhli {"(' 'p1'O
voalrÎl aonzaţ.iil.e ~.tll1i lfâ'rzr.<;cu, preşedintele ,s11."
pcn.d'ă şedimt,a pontru a ,dou>a oa,ră. 

Dwpă pauză d. ~ninj<;tl'n lIfâT.zo.c,('11 î'';li ('cmti'lln:t 
dist'lll'"nl. al'll'tă !'trăt!luinţele ,!.;un:"l"nultli l~m'hru 
!'mlsolidaroa tă'l"ii. 

·Cllm~ra votBază <1 n~păal(,{,.l\."jKl l'ă.."pum,sn!' lJa 
mesaJ. 

'Re a.lege (',(,mi"iu r~H'l'{' va a:dnk'c .rii"p·Ut1l\"llll la 
Palat. 

SENATUL. 
.Scnat\l~ ;1 c(m~"nuat În şedinţa de ieri după masă 
dis(,llţia la Hle.. ..... 'lj. Dnrii "orbirea 1'aport.orului 
Rotin ia cuvântul d,l 'mini,stm Con~t,'1mtill~eu 

<'fH'e 'ccre Cal1H'.I~i v()fla:re.apropet'lIhlri. ,Oam,(ll"1:1 

\'ott1ază l'ă:;pnnsu 1 la -!nc-"aj .şi se la lege ('.o\l1 isi n 
(\arp va prpzPllta riî'lpnU$l11 la. R('~(>. 

- Casele Culturale. 
('eeaee bj~erica, ocrotitoor(' 'a bunu'rih)}' 1n\)

raLe :;li p<l\';iză ,a ~l'adiţiei ,rcgenCl'a,t'X1I1·{'. faltle 
pentru credinta şi mora.la populaţiei [ll1"ale, in 
alt domen i li, lrHI;u.o să r(};lliz('ze {'nI tura ~ temc
Jj.D a pn:)g'r('~ului -, eell'C s'a.clUI('ă a~"'jlo Inflori
rea materi·ală. 

U.e sigur eă pornrlld din f1N"l't p();;tuhlt, ~'o(JOO 
,impune ,eu clClmentllll"O. fortă a tl\ltUI'Ol' aidm'ăl"tllri
k'l', ;<':1 initiat lIIi';'"t'a·rea IC'n1tlw~lllă în ""ll'wle 
noa .. ;tre Cu illltîtia mlmife>itJare "'izibilă~i lâ'tld1a
uilii: ('a,"~>[.c Cult,ul'al!C. 

V iz i hi,Iă în opera ee "'8 de.sfiî.~K)a:ră in ,t.('o,;oo 
tC11l1pl(1 ,de )"{'Înoiri' şi l'll.d 1'l1ll11al'(\ a 'l11oNtlnlui 
,,,IăLit în ("lH,.;lll răzhoiului şi unele sufl.e-tul me
reu în pl'{'f,ai('(~l''8 al ol1l\lll,ui ~ l'Cî'llll[>ro,,;pătt'~lZă 
elin rsuflNnl (,1'I..-twl al !Cărţii. 

Lathrlabilă ~wtill'nea - prin ea ÎIIS'~i, merită 
şi (lin pm·t{'U ('ek,]" ('li dragoste de ])l"Ogrl\S ~) ale
(~ellttw:re a s('nti'mentelo\' hUlliC ('ari înlt,.Y\'iI:l·ăI7('.Sl(~, 
ehI' mai ~lk~ t.11(.'!me să :'\l''''ţlină ,şi să dl1ell lnaill't.e· 
0l~ET,t întl'cpl'inf'ă. 

('ă(~i"ă nu ne a,s!':ll'lHlem P(Ill til'l\.l 110i n11.mai o) 

('xperj('nţă ee ,alin e;\!;lt.ig-at: ~t.a~roa în '("<11'0 c~e gă
'ce·"c (·{'le m:ti rtllllt{, dintre {'a"dc Cnltllll':tlc -
Illl 1ll ,1 i ,e1('p:11"t c dOC'l'tt ~-;3 ani, dela 'Î 11 fi j'n\IH rea 
k'r -~ n11 ('I.·4e tm'.1ll'wi t.l'and~lfil'ic .. , 

11llfi i!l)'tat.~ ,eli'n onln:;i !I:,'lIn1 1 ('.tltO'l'\·a ,~u flote a~ 
ICi>p. Î'1l1hrăţ.i,;,ată print.r'o suniitoil,.:ă înţ,plpg"urp. a 
r('~!\1ltti lor ~i eu ehag-c)lstl>a in,t,uitivă ,1)(' oC!trC Lll-' 
1110(';\ ",a,j"~h,,l' ,; JK'artiî i\1~>J'ltrilor hlllle .;;,i fnl'n1oa;:.e 
-- !l('p,,1e Îl1mllg'l1rh'j d{' "iată lHl11ă hlnj(\<;{' azi 
inDr'o Pi'l'i{,·l1t<)a,~.ă Î:I'I1.(·(~zir('. - Şi 'nnpoutnl PI1~ 
til1f' ('xi,.,tă 'prijmejdia ,(I'(,Zi)l·~'I'l1liziil!"ii t(}!all~ fi,j 
('il tntrlpg"('ren ,~i (mlu~ial;<.m\llil!1iţiator 8',a !l'i"jpit, 
fie cii lip.~cşte con1il1lIitatC':1 jn l1('ţ.ilme ~i î'ndrn
ln~1T'ea l),l'ntrn \'iitor, 

~:J,hlilliilld îl1(·;t oouU( ro;;tul hotiir:ît('(\'al ,u
(0(1::.101' \;;l1~t.jt\l1.·ii în "iata lloa~tTă Pllhlj.eii: 'pă'''Jtlrărn 
('.)"(>(1inţa ~~ă ucC':,>t impa'\ e\."te dnar - tl'l('(·iHor. 

. O .:'«wie,t!ltC', ('11:\'(> ,111'0(' ;:;j\lllţ:nl riilsplll11,d~r['i 11('11-

t,ru h)t ('(' -- 1~'I!ltl'ihllinld la ÎlIălţaroa ej - tre, 
hil(> pa~t.l"at ",i (ksnllt.at. 'm1 poate la·~a Ţli,pi1'11 rt,)IC. 
Jl1I:1l i Ilna ,rl.illtl'C {>ele mai ntile in,,;t.itutii Id'c Pl"O
gl'l('!'. 

. Spllnflm!l('.(%~t~l p011Jtn-u H<:>.ei {'a'r,i sumt în ;;i
It'I],i1,ţin fir a f:w·e 001W:l: .să fa:('{~111 inaiulted(> a. fi 
Ţwea. tîirziu, ~ f.aK·pm 0011111 dl.l1rl ou puţrnă j'ertfă 
,le timp ~i ("U 11'n :11Iie Fo0rii1i'f'lj'll' ,de wl pot. fi ffi',ll,
pate {}.f.lla ,!'-oartoa ('o indiferenta le ,pregăt.~~te ~ 
{~c"t.Ol' PC«l~),~lhe lmilndl'>C ale sate.10T nQ3~t1re. 

R Il am pretonti'a 00:1 tl'{'('stfl râ'T1ldllri să împll
l)·eaS{'ă ('(,>(!aoe 'l~cfIlZă o.'llmroii: Să r~înoi.aj~ă su
felu'! iJl1akr ia'ljst al epocej cu () măcalr mică Îllfu
zilllle rl<' idJEjali"m. - (X'\('aMî'll'să îmi MIC in 
j)lItimt1i. -spun: 'O '"l(whă bună. tlIImi'nt.itoa:re lŞiplilnă 
df' griii. O spun p(lwtnl f1l("eia' ('.lwi lil'U ~unajl1Jl 
să .. ,,·i p~j\·p:~f:l('ă 'in falţ.ă: phen1'l1l'te8. 

""" ţ VeY • ., ,t1 , u'.e ...,,, .. ..,' .. 
Discufarea impozitelor directe. 

BCCCHEŞTT. - iCiamero la îJ1(\(~nt l\IAi:izi 
di"">l1ţi~l ţ!l'i11,o!'lalăa.8I1,PNli ,refOl'1111Ci ~mpD~iJ,dlor 
directe. 

S'au hHllt mii''Hri ,(';a i(}i.,.r:n'1,1Îla AA flie redl~, 
'Pi'n varte.a maj01'ităţ.ii au să wvnOe!\lBl>ă dOllÎ 

df.'pnt.ati, ca :"ă riispllIll.elă ObS('lTf\;ţiilor ce .1e va 
fal't:' d. )l,adg~'aru', ,elin pat"Wa ţărăniţltiuol'. 

• 
Disolvarea parlamentului Iugoslav. 
BELCa1AD. - l)arlamcntlll jugu-silllY la fost 

dlj",)lnt' prin (l,eeret-rega1. 
In llouile all'geri au f(>;>4 fix>at 'pontNl 19 

\1 artic. 

Ppeţ,ul un.ui, exexn.pls,-.r 1.. Leu 60 ban.i. 
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!!!~. 2. SOLlDARIT ATEA - . 
Inaugurarea Universitătii populare in Arad. 

- Cuvântarea de deschidere a directorului Ascaniu Crişan. -
(Con ti11 ua re), 

Tara noastră n'a rămas st6itnă fată de acest 
CUrel1t de propag;a:re .a: ştiinţei în masele POP:)rU
lUt. Şi dacă îJ1laj nte de razboi, au existat univ~rsi
tăti popu1are numai în centrele mai mari de cul
tură, nunHirlll 'lor astăzi creste dlin zi în zi, Ca o do
vadă că fiintarea Iora sfârşit prin a: fr o nece
sitate ind ispet1l,Zlabilă. cerută de opera mare de 
refa.:ere ş: consolidare .prin care trece tara noa
stră În momeni'e:le de fată. CăcI într'adevăr, fie
care cetfltcan al României mari are astăzi obligă
mântui sfânt fată de patria: sa de a-şi Încnina 
toată ellcr~i<ll şi a lupta din r~ispllteri pentru 
întarirea si inflorirea ei. iar aCtCstuj obligamânt va 
putea satisface ma'i Cit uşuril11tli cel înz.estrat cu 
armele ~l1'destructib:'le alc cuHurci, cel pregătit 
sllf!et~şte, prin lumina de carte, ~li'tru acea~tă 
mare şi frumoasă ierWî. 

Dar pel1tm noi ~art am trăit o vial;"t întreagă 
într'Lm m:::dill impnlPriu fel!1:!lli nostru de a fi, 
nevd ti de urg1a vrem'~:or de a nc îngrădi menta
litl.:1k\L În nişte tipare streine rl .. rfiinţ1a noastră (>It

nic~, universitatea populară a'rc o dubl[i însemnă
tate, Cfl-:j pc hlngă raspândirea şEintelor, car'. 
sunt un bun comun al omenirei întregi, ei îi in
cnlmhă (btoria de ,a ne imjll'Neni e11 l'1l1t1H,a ,l"<llllâ 

l1casca, de a jJll·ll0 în curent Cu crcatillnile sufle
teşti ale gel1jltlui românesc. In cartea nealmuluÎ' 
nostnl sunt pa~hli scri:if~ cu s!l'ove de aur, i::ari ar 
face cI'nstc oricarui popnr civilizat, noi nu le CU
llORstcm. SlUlteim st{lpânÎi unei tări bla~osl()vite 
de Dumnezeu, noi nu 11C diîm seama de hM:ăţli1e 
şi frllmuscţjlc el: şi in consecintă n'o răsplătim cu 
rnulximui~ de< iubÎre cc-i: d:,':or,-I1TI, fihldcă Illl-j ('u
n03:5tcm e'n1tturi]e despre cari în şCOJI1ă n'am au
zit lli.:indat~l vnrbind11-se C\l însufletire şj că\~'dllră. 
Utcratllra rOlmlnCască Se bucură de ad,cvăratc, 
capo d'opcre, c{iti d:ntre l10i di~:plln de I1re~ătirea 
necesari\ pentru a putea savura întrcj{ parfun1l1! 
ce se dcsl11'fndc dinlcctlll"a lor? D~lr să llU mer
gem j1rea dc!w rte: ne trudim să aştcrnem PC hâr
tie o fraztL românească, şi întâmpinilirn R"rcuHtţi 
etlorm{.:. fii11dcă urme~e adânci rhmaSie în organi
zatia noastră 11'ervo3!'ă de pc urma unei culturi 
slr5l nc protestează Cu ton'tn ener~ja împotriva 
tendintei de a le şter!'!:e şi a săp<li altele în locut 
~'or. 

() Sţ}l1l1em cu mfindrie că sllntem români şi cine 
ar ClHGZ:l ~ă tra~ă in îndoial:i nef:Itărnicia senti
metJtelor tlrwstre în clipa când facem această 
mftrturlsin<.:: şi totuşi pentru a fi aeV1ea. Şi între 
toate împrejurările vietijaoceace spunem, ne lip
seşte substrrl't11'1 sufletesc necesar. Înche~at din 
o cunoaştere temeinică a 'cuJturii !1nastre speCific 
rom;îneştf., 

Universitatea popular:i, ce-si deschide ni 
larll~ portrle, tuhllor doritorilor cl,c hllmrnă, a lua't 
fiinţă tocmai cu scopul de a de:-:d{,de ca+ea care 
duce la CUll{).aşterca sufletl1,lui românesc. Tnitiând 
pc a'uditor~; săi În tainele trecutului n.ostru. zu~r<î
,(t1Clu-!e frnmusctil~ vlaiurinar locuite de români 
şi purtându-i prin gr{tdjl1a fermec.a.tă a 1iterahl
rei noastre. i'a şf-a pus 'Ca tintă răspândirea si în
~ărlrea cul:tll'r'~'1 71aţ~mlane! în ,acestetinutllri di~ 
nl:lrgillc n1e româ!1ismu,lui, şi Prin ea crearea unei 
mentalităti mai adunate pc.ntru întelegcrea d,1to
riilor n1al'l i('e iW211tnhă a~tazi iii{',('al'ni rom[1l1 fa.ţi'i 
de pittria sa. Si dacă mtşcarca nonstră va ~ăsl 
rri~unetult cuvenit În inimlc acelora. pentru '~2re 
s'a j)Lrnit. dadi puhlicul românesc din Arad va 
şti să spr·jin'.'a~:ă hU7Y",le n{);>'stre intentii iForîte 
din draj:!;ostca ce o pUrtăm fată de cauza româ
nească în aceste nărti dacă vom izhuti să sta
tornkim O armonică împreună lucrare între u<udi
to~ Si conferenţiari. vom avea sentimenhnl dato
riei imrflînihc tat, de tară. s~n~ura rnsplaită pe. 
care o cerem În schimbul mU'l1Icel ce devunem. 
Suntem convinşi d,~ greutătile ce vom Întâmp;na 
acum la; incel)ut. şt1:mce greu e să ar)1lei pe o cale 
inert neumlYtată. când sunt atâtea prejudiţii de 
Î1wl'ns. si 1'Tl:ertia atât de mare. dar ,nu ne 'vOim da 
in3!lni, Vom Jnpfa din răs'!>uteri C?, idera să prrnd;l 
-----~---._~_._~-

î 
i 
I 
1 

i 

răd{lcini şi stI in.;:o1tcas.că. contribuilld mai CLI
rttnd sau ma; t<lrziu ;Ia. i·ntclectll~~1iILarea &tmosfe
l~i îmh,Î('I>!toaTc em'P apa. . .Ji u~tăzi gl'CU ,a,Hlp]·a 

tutulor oame.ni'lor de b;ne din a.o~t oras, la În
chegarea rânduril(}r tutulor acelor cari doresc din 
[il:mă o mai poz"'tiy{\ şi mai f'r<mIl1Itată manife
stare a spiritdui româl~'~sC în această cetate de 
vCR"h(! aşczati't la hoiarelc de vest ade ţări;. 

~or~' de CU'ltură romane;Jscă, doritmii de 
a \"edea în ora~llil Arad ~i de ad înainte farul lU
minos al conştiintei nationale ce a fost în tre.:ut, 
vor avea astfel prilehll de a se w~dea înîruni!i 
de două ori pc săptămană, Si a mUlId· împreună 
pentru izhânda Îetea!:ului ce le mistue $uf!ettrl, iar 
unitatea de ~imtioo şi vedert: ce va izvorî din a
cest contract de conlu.:rare natională, va sfârşi 
de si~l1r Prin a rca~i·za o mai ec.hital:f1ă intelel1:erc 
reciprocă întnc friltii cari trăind azi r~isleN:, se 
cred atât de întsrăinaH unii de altfi, 

C;Wiu zj ti de convin!rerea de a aduce Un folo~ 
fe;ll cauzei româncşti prin cursurile ce ':naugurăI11 
:lst:tzi, p'ornim r,'a drum cu toaH ÎI1'2rederea în iz
hCtnda fin:lb. e~te. :untcm si~tlri, nu Va Întârzia, 
dacă j1uhll'cul romnT1esc va Întdcge să ne dea 
cC!1'':llrsl',ice H cerem, d8c{l dara de Inmina. rcs
pBnditil de pe ca\:tlra scoalei noastre se va 1"('5-

f!"ân~e asnpf3. unor suf:cte inţele~ăt()arc, însetate 
ele dorinta de a ,şti dt ;m3i nmlt, pentru a fi cât 
mal folositoare neamttfuî. 
....,. • per 

Festival literar artistic. 
.A dona zi ,rle Cdkl'1l'n (R Tla'llill'arie) .. 8rr-; ... ·tIl· 

~,ea Seriit\lTik1f RClillii'nj" '&l~b vat.roll'ajlll ~L S. 
TIpg;i:nei ~[ari:l, ,1a ar:mj,u în 5"ala lll1iarC a hote
J.P1ni Crllcf';I. A'1bă Ji'll ADad '1111 llmre f(,,:Itival 

I
l Î fP1'arn 1't i~ti,c. ; 

T)icril).~nil ,,("rii!,,!' Ton Gnr'llll Wt ('iti '111)';1 'eli:1 

I JiU k'!' Il 1irdlP-t 'n Dn·]e_ ,n('a;;{~1I1E"nfla 'e1l'nO~C'n ta :~ 1 

I
I :'liH(".ciata .. >;criito~n~ ('ollf.l.f-aillta lkdnş lH' Y:l (le-

1.('1(·1..1 ~n o fr:n!1lo:\'>iR lu(}nare. 
Pophll Al. Rtmnat,in;rl, :l1!Il,nl di'lltr,,' frllnt:1i'>ii 

'~'I;r";n!l1ll1i ~imb"l~.~t, î~i ya ·[t. '<le lIS(1l1\o!W:! {")IJl

'''ll'rsl1ll, 

DI A. Catnlş ya leiti ·una din lrltill\c'lc-j pnp?:ii 
D11I:lLia Pap şi !lI Oh1'f,in, ll'lnbii ,d~b 0pP,!':l r0-
m:ud1. ,lin :Cluj, lIl! hinc\'oit a-:;i ofui PI·(·ţ:,.~111 
oon'Cll roS 1)fffi t'l'ul'ellL~i ta .a1l'E"Stmi fc"ti Hl L 

rn gol'atio!'; l'll'Tld mI fa:"ti\'alnILlIÎ YIl fi Tf'ZN'
yat ,fl]'{~i B:lb:v Demi1aul. 

n\l'pa f:cr:ltă l1'l'llW:lZU dan;;. 
(Prvgmmul detailat. ya lWI1Nl în ,('nrând)_ 

,V .. iSlI'Ig·l'tS' , A ........ .%' .. II1II 

ŞTI R I TEATRALE 
Re;Jertoriul săptămânii. 

Dumineca matineu ora 3 şi jum.: "Cent1şe
~'~~a~a", rO'prewntaţi-o }1ent/fu {lopîi. (PrL'ţu,ri ()
biş'llU'i te). 

Dumirr:că după masă se desch1:de seria re
prezent;Jtiilor de Crăciun -cu "Cenuşăreasa", 

Duminecă SC3'ra in ajunul CrăciUllu'!tri nu ~c 
va da n:{;i o reprezentatie. 

Lun; dUP::i Imasă Ia orele 4 şi jllH1?tate se va 
rePrezenta "Târ~nl de piiptl'5~" oj}Cretă ce a ab
ţ i 1111.t un mare succes 'P:lnă acuma. 

Luni seara la. 7 şi jumătate se va Tl~prezenta 
"Schimbul", iar l'a orde 10 şi jumătate comedia 
franceză "PHulile sărutului". Aaeasta piesă se va 
reprezenta şi Mar~; noaptea .. ' 

Marti după masă se va reprezenta "Mireasa 
din Hamburg" iar seara la orele 7 şi jumătate 
"Dan sul norocul ui". 

Bi'J.ete se pot cumpăra Înainte la casleria tea
truhli. 

Vin dorurile acasă. 
Atfttll lillÎ!!t.c f;'!aa.ştel'llut in miille 
Şi-atâta oho<;eală m'a cu'prio&, 
C"lHl,d su fh~lU"e!;' g~ ncturilJor Qt!lm dorml 
Di 11 'GC in .c(' '1lI.:M taiilli<' şi JIl1ai atâM! 

T n ,mÎ 11(' simt ('\lll11 ooapt.ea se tot 1a18ă 
(hen ne 'Poseri ! ... 
Tlih ('»11n in ~'îrll;d :'In.rt' Îll suTl.et tpoartla 
Cum ~i\T,tJie 'n ~îtt\'lli !-... 
Ri ·d(' mă 11it CIl oehi·i ini,mei. eu văd' 
C\un d':'I'lll"il{'~mi toa't-e l3.zi îrufrânt.e 
Se ''l1'tJo-r\c' 1\ooa'Să ! ... 

po 

('ânrl le-am tli:i1nj~ În ]l\lllle ne 'IlnlbrălNl8ell1 
('1\ tot ('!' ('i'I,!;'tîl2:a~m Î'ntr'{) via:ţii! 
Drept f'lp3!dă-le dli.rln,.:;em o {,1-edJi11ţă 
~i cilnl,1 13 "':l,n î;nri"rânt.e 'azi, 

- 'fă "np:h1a~ă ! ... 

XII .~t.in '{le ee. îlll·e\"{~lli1'l'.a lor 
1'('-{I lini~tf' Iwt:Î't {le' nc'nţPleat.:ă., 
Vild lHI 'l'iillr.t înrin:", fii:d pnwn. 
Ti11'11ndll-"'E' ·:"il-.lIjUtn~ă 
1)0 eăpil.tii!111 lnl .... ~~I{~wfdL 

A ]·01r1, 2 neP. H22. AI. N ('.'IUti], 

_ '.as, CI 'IP4'W , .. '$2 

Congresul extraordinar al medicilor. 
"A~(<('iN.i:1 ~(,lw]'alăa mrirliK'ilo.r" ,a. hotărât 

ţ;n(,l'l·a "'j)l1i ("'l.ng:l'l'" exh1a.,r(k'IKLr la BU('Ul'ZliiI: 

in zileh' ,(It- 2R. :W, :i0 1)et"omnje, (lauzele' ~,r: 

('011 ' 
nir 

gl'H" ('xt.'·ilor,rlilli:ll' într'H'll tel"l1Ien aşa de fK:·nr. "1: 
~nllt (lc·"ig·ur ,de-o j'ltljlDrtantii prin!c'ipalăp(~lItL e-k 
Îllt,r([~ enrpnl medieal di'll l{oJl1lini"a-ma.r~, 'e 

Till'f']·ea 'lWl'",tnÎ ('!'n!!:rl ... -.: e:dr,aoHlinar a i:';HJri' ,1'iI: 
. ~ rl· . ~ ~ -, ..." 1 r'!e 

l·ii f;'!':tll'·,mta In n{\('(I~lt:ltE"lt ,apararH ln'''''l'eSe''-. " 
('lJlIlU~lP :t"("l'srui ,'nrJl:;i <lI ll'păI'ării intert'~l,,: I;J 

m 
:"al! it;\l·c !!'Pllol1:1h' din ;ntr{':lg~a t)U"iL ee 

Pl·(Wr'"lllln! "Oil'4!l'l,,.n.111l e fU:l,rtc va"t. P'llllc\n. ,.., , 

("f'i mai În,,(!nrn'îlt din pmg-ralllnl {'.(mgl'(\"ulni' 
l'unC"t III 1.'.;: re ~e 1."~'11 pă ('Il ,:,U hOT,!Î{)nanla îndnllmi, 

N'i ~i ;;l1pr,a\,(lghcroi ']>e1'llHHlCl1:te a Dir0(:,ţliullf', 

.gC;HCYHle s,tllit~rc ao:upra tuturOr in,sti,tuţiwnih' 

;l:l1nitat·c l;ltbliec ,'-'4ilU partieulare\ djn ţ(lră. 'iI 
flll!,l.'rtn:nt ('?:te p1llnd111a{'e~tadin c81uză ci ii~1 

le~'et\ ~:lnit:tril (lin 38 Odomnic ]!l22 subortk 
IH:;o::I: l'~:,~el!e (''{'l)('ll,:dc pentru ,;l{<j,gul"ărilc social: 
f~-()\Il('IWa şi Clh~{'le de [tjuto!' aII", CFH. Di'releti1. 1'1 
JlPl gcnpl1a!c sa,nit,nn'(' dU·1Htn-i·';{l elreptul a('.est~ . 

dirH~·ti\lll.i ",ii nllril('.;:~pii şi pen,onahll 'menjl('a,l 

lI(·L'",tC"a. i'lL~titlliţ [lL,ni. 11 
;-:.C' Y:l (h~{'nta ţi pl'oe{'tul 1(11' ol'fianizarc ,a unii. 'fi 

(,'0 rp t'e('h ni C 11 1 m{Jflil,ihJr Cit Rt<ljt.n t.e. specJÎ1ale. O:· 
Iran î7.<ll'ca:mNheilnl' în1,r'tl'll 'C{1l"P hi,11'0 Îlw.hegJl:, 
WhibT, e duri1l1:f' fe.rhinl,ca fiocărui medic c(lL': :(1 

ştiim-io:<. 1 )l\t:·ă 1101 Hlodieiini('i ,a(·um~ lJlU "fi, 
·priz·C'po l'ostul timpurilor a'C'tnalc şi 1111 TIC TN 

fla s('umn de în~emnăltatea Il Bei ()'l'A'<lIni~aţij !wed 
(,.H~e temeilliee, atU1H'i nl1 vom fi n-ieloda:tii. i, r 
st:ne să 'llG al'nrăm {'Il [;1110('08 inter0.<c1e noasl~ '1r 

1):trtimt];u'C in inter'0~0kl goncl'ule samitaiJ'e. 
E de d<H,it 0a ~ă ia pa'l'te la ·flt'·El5t ·oongri'"· 1,' 

afar1t de dto'lin,!!,'atii I(lfidl3 li ai fjhaile1Dr judeţe!:' 
un lmmii',r cât de imn're de nu'did ('ari oo-şi .spn~
c..ll>yu.ntu 1 1{lf hotil'rflb)l" în ('hosti\lni~e 0ari",e w' }\I 

rl1'"hnt P. 

In 1:-01'00111 fier,' iiC i uIn iswni ta,l' .dela Oa\.~e!1e o:: 
cuale pen1t"u 'a~igll'l"ă]"ilE'l ~ol(:'iale 'Pretimde ClI : C'n 

e~tc Case să trimita nu 'l~11mă'r >(>()tl5i.{lerrubil 
ddl'gatij, cad I('nno;:.c la per.f.eeţ.ie ol'g,anj7J3'r('a; j:;J 

cmt.lli servicin ,şi prin Urmfl'I'>esunt în posibjLt.,( 
tate de <a tU'păru. cu tărie intertl--cle sel'vid'\lhli ' 
·nit.ar .delia Oase. 

F~ timrIm 1 H1jW{lm 'ca tQţi 

:'IlurÎ fiii "e gmp'(·lC pe lîL'!l,gă 

ci in Bn~'1l1·e~ tj. 

Mara ta~ rO' de Cr!tc',un'" Cu preturi reduse se vând -
& & Il I loalele $i manlouri de dame la magazinul Iuliu Plesz 

n OU de linoleum! 
Proprle,-: BELA KRAMER 

Strada Metianu (i. forray, vis· a-vis de cefetărie Matzky) - De vAn; ~ 
Linoleurn, pânză ce:ratA etc. Ltnoleu:an Pentf"1 , 
padilllent cu preţuri a.van~ioase. Ke-01. 
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INFORJ\\AŢIUNI. 

De Crăciun. 
__ Mamă. $' la noi vine l\kş Crăc:u'l? 

_ Ntl puiule, noi lo~uil!l in pivnita. Moş Craciun 
poate jU1Ta la noi, el nu se drce decât În ca~;c;e 

ari. cu ferestre luminate, Şi !'c uitii COl>'laşul cu ochi! 
ar;, mirati şi sn !:ândeste C;I are dreptatc mama: Mo') 
radun nu coboară la cei ce stau in pivlt'te, Şi-i văd 
cutia Je sit. Nicolae care. i-a adus şi lui câteva dul
turi invelite în hârtie I'('Şie. aşa cum acest sf~nt ~rc 
icch'l. Auzi tu. să primească şi el zaharicalc !11 oar
rosie, asa ceva el nu $'-a putut Închipui. Şi nu dau 

nlrt! o lume întreag;a bucuria Hcvillovatii a acestui 

il copi1~ş. 
Voi cei cari pl1tc~i dărui mai mult. gândi(i-vă la 

hii de copil. deschişi spro lumea ce-i aşteaptă. Ia 
irarea şi bucuria ce ştiu să exprime şi daruiti pentru 
,ltumirea acestei sing;ure dipe. Luati-vă osteneala o 
. gură dGtC!, duceîi-vă si vedcti bucuria de Crii.l;iL!n 

ia spitalul de copii. cea a c<,piil.or de şcoală când li·se 
part ha:t1c de iarnă $i dnditi-vă cii si "ţoi co:ce aii 
t din belsul{lIl vostru. vcti fi Înv[iluiti În rudîciuniic 

r din seara sfântă, Sufletl!! vostru rece Si Îmhu'bat în 
I ;,c se va Înscnina şi el o clip;1 la fericirea copiHor ele 

oalil cari, din tIl'·,la voastra isi vor avea haina ;;:llcEi 
pidoarc!c nu le VM mai dCj1;cril ÎI1 z~ipad;i. ll1er~:!Hd 
scoală. (J,1nditi-vii că a-ti fost s; voi copii odat,i şi 

ale nu bogati ca azi, când ati uitat c'~-î ncvoia. 
l1at', !5r,\ redamă, Eirtl p;lfadă, Dat; de dragul \;r,· 

111ui de a darui ş; de dragul hucuriei ce 1}rocurn(i, nu 
;llm ca să \,,\ vedeţi numele afi~at, nr. !"il v~i vorh,~:t

; lumea de darnic! şi lltmi cc sPl1 ' eţi. Dati :leolo Pilde 

leti ('ii f' ll'P\'(lO r'ii('ri,'rl:wă filX'al'(' ~lill'tr('y()i ('ei i'1l 
,e de mâna ar al'n3 snÎerinta Jn,îc:tr a unu: s:n';::ur 
,1'ila~, mult;, mi7C1"ic s'ar stin~e. Cău(:tti <1dcv:tr:l!a 
r'leie, cea :tO'cnT1s:i, care este, tr~Ueşte, f<l!'~i s;Î str';:(c. 

'ra sit \':\ onfcZ!sc;\ in drum, D;irlliti de dr:1VIlI SIlf:C
, lui vostru Si a clipei de ll'\'Humire să "cdeţ: (]l'h'i 

e copii, mari senini si plini de bucur'e. T. B, 

"SlVi:'IU'~[TATE,1 POf'L.'lf?,,{. Lllni 2:; 
'crttHl rir: 1.'1.':2: 

!J,W)//N~ 'rinJi'. h'll'HU JJtnn/r/)J: Po!''.:i!' ,'Iri("î 
11(1/1 ii (('(111 ti. 11 1/11 r r) , 

IJl p,·n{. 8t. Oil/N{[nl!: ('1I1',~ rit' ('(III! ÎIlII(II'(' 

'111'U ('Ilr1Icl'!I'izu7"r(J I'Jllirelor islr)/'i"i ROI!I(!' 
': iiM', 

, !/1I'{J·//fu! jin;cis la ())'{/ G d. )tl.. 

l: ('/lI'stlril!' se ,ţin w sfl711 d, VIn, r'f(li (fâny,i 
/'1 fl~1 i l'il.). 

• 
Til,~'r'i elin sockt(1tc'l rnlllâ"t~'s;\a'r[l(bll:i 

'Ilt îJ;y'hţ: ])(}lltrll M~rH 26 f)ceemvrie flrJ ~ 
1ra in r~:taur~ntlli "Crl1c~a Albii" la () C0\1sf,t
irc Îl; n:.Jcrca orv.:Nliz:n fi tinei !'{~ratc dansantc. 

'" 
Termenul de Înscrkrc 1:\ birO\!n: \)Of)\l'L1ii;;Î 

:t/iet!Uf,l p:11Wcc,i, a \rfl~·t Ip'rellld:\it. p;Înă 1:1 1 
a:j!!~rie 192:~, Se îr1\qit toti :1t'ci:l c<Jri p;lld a::\In1 
,cI s'all prezentat pentru a fi înscri:;;i la acest bi-
!u s~ bcJ. aceasta cât mai c\1rând, 

• 
rFR8 DE ŢES/iTORIE: ponl/'Il (ouoare ]1(')". 

;~ne, ,~o L'a deschide la 15 [nnullrÎe'in !1rad, In, 
,(riel'ilese pri.mesc rlzinr nrwn la Librăria l)if'

". (I'~11(1. unde se 1Jot l').a inform{!ţii. 

'" 
Cu c:azia razi ei tinutfl iet.f 2U fost ina1nl:Jti 

,lU de indiv~zi, prcfechlrci poGfi c':. .. 
Individul ROnluS Visttls a fost aretat "~1": 

f'f'ntru truoorea. fron t.ierei in mod clande!'\tpll" .. 
. Indiv'iz'i KO\"<1C5 l\ndr"as şi Bora Iuliu aH fost 
naintati Prcfectl1rel politiei pcntru s::andal şi b~i
tie pr0vocat{\ într'un local dill straJa Corab;ei, .. 

Toate bi)i~(;:lc din capilaiă :m hotărît, Srl dea 
t ?C Cr5.c!l1n. functionarilor lor, ca gnHfic;l!;C", sa
I; larhrl pe o hma, 

J)ircct;uni.:a "V!.'terie:·' in,t1tut de credit şi 
l'Cmb-:mq ~, p, A. Arad in şe<.li~lta sa din 7 ":rt. au 
1:tcut următoareI),:! dCl1atiuli şi anume: CUr~Uhii 
Ji!>cr de scară, Arad IOIJO.-; Şc()alei de ~!rte şi 
meserii, Arad 500.-"--; Ocrotirci orfunilor de răz· 
hoiu 1000.-; Clubului sporr:v .,Gloria··, Arad 
;100,--; Pompie6lor' din Arad 500.-; Alum
neului tcolog-ic si p.cdaj.!'o~ic, Arald. 2000. --; Con 
vichll11 i kfllll'lllli stllllcntcs.:), Arad 1 ~JLl{).-; 
Şcoa'lci .. Moisă Nh;.o:U[L'·, Arad 2000.--; Cer.:cta
si]or cohortei' "Molsii N'·.::onri'l". Arad \5Iiu. -: 
Fondului trac. protopaesc, Arad 500.--; Pentrll 
îmbrăcarca coP!Jor săraci i600,-~: PatronajLlti! 
d~n Ar2rl 200.-~; !S')CÎel;lr.ij "WkgYlef', Ar.c.u 
200.-; Socierilt:i ,.Napkiizi 0:1IOn", Arad .iJ0.--: 
Pentru Iicl'~lil <.lin Boroş.l1eu 3OIJG.-; Pentru in
fiintarea U!iCj cupele credincioase Î11 G~()g(;'.'ăţ 
500,-. 

'" 
Indiv:zii Hamza Ce)oman si Barna Co10l11all 

au Î'Jst Stlnnil\şj ieri în .rnomentul când ineCI r.;.Hi 

S;l p~,trtmd,\ în hcu;nta iocataruluj Mlla;l Lorillt 
Jin strada Ioan C:lIV'11 nI". 103. Ambii au fost \'(1-

nai;ltati prdedurci l)()litic'. 

T'rl!ntl~'ul 1'(11~1;\ ie S:!vi !l':Ol1 a tost ar~stat la 

Mnscm'a, ~rub a':lIzarca d a d'ehl)jdat suma de 
dOIl<1 miliarde ruble d'.I1 fCi'd"l destinat pCiltru 

DTona~aJld,a C(>ll'lll1iS~~1 În s\r~:··'lCtta·tc, 
.. 

. Mi:fstcrul de fillan+c a lti~(t uispoziţilll1Ca Ca 
t:J:l.tc ~\'crle surll,;,ilo r cu C:1ri am fost în sLm 
de r~lzhoi $;\ fie v;Î!1c1L;,te prin F:'::t:lţic ca din a.:t:~ 

s!c SUllle să Ce de~p~lg-l1b·ti cctEttCllii rom:ltli. 

,.slw~!!\cr"-lt Camerei :nmlll1c!or din Canad'1, 
într'un d'scurs pronuntat zilele trecute la Londr.) 
a dccbnt d cca mai pros!h:ril tară din !:tl!le c 
Canada. fcrmicr ii din Canada - a spu's sj)eakc~ 

r 1:1 (j'~r ~;i ~:c rri:nc;:seJ nd' e!l1L~r;:11ti, căci În 
tim;;,rJ n;.:nl:,c:, llD se mai g:lSCSC ll'cr;i!Drl eL) vrc
t"l ('" 4 d(~lari pc zi, .. 

7"1': :, .. i?,)f'~':~ '::1r(' ti' P hUlcl e;\ l'~tra~'·e:;s~a 

tar:J î!: L.r~n::. [:·~~~in,!)~u; n:' njstcrldu: de itlterl1C~ a 
Pr::;ii: l:11 ri,'2::lZ (1" ,<,teva zile. Autoritatiie l,);;:!ie 
11t''1r:m;ncl Îns;) Ilie: un ordin in (lce~t SC:lZ, a fost 
L'hh~'t t S~I par;iseascâ azi ta r.3, trecând În CeiI'J
slovacia. 

C!:rka din Lcipzi~ a ,iudc<:at nână ~stăzi 9-1 
d'n R85 in:ulpat: Înscrişi pc !istii. S'au prOlwntat 
Jjunnj şa:"c cr)!!damn?lr\; printfl'; ofiterij achitati 
sc citcaZ;i: V(ln Mac.kenscn, VOn (},dwitz, VOt! 

BWLl\\", 

Se tclc;:pf",tzI din Moscova Cft YUKoff, că
j:'11l1 .. oi :ial", 'iÎiat de doi ani În serviciul pojit'd 
sccrde a so\'ietclor. s'a sinucis, vri'!1 stranfwl,ne. 
In du; a!{ de activHate. ciîlaal Yuk()[f a '~!J,tnZllrat 
peste zono de pen~oane. 

• 
Fiţi eflcn(i {II rll)'lIHll'r'il-i 7f l )1)11/'('/ .. K.11.'-:1~R. 

HOR A X" fabricaFe M (1(;7<, 

• 

Profesor de. limbi 
streine predă france
za, germana, englezd 
şi româna, uşor, re
pede şi corect pt. în
cepători şi avanselţi. 

Str, Eminescu No. 9, 
et. II. (f. Dedl\ f.-u.) 

_________ M PUK..:...!. 

x ANALIZA nE VIN cu Maligand frtlllCeZ 
"S:lieron [)ujardin - Pa.rs". se fac zih~ la fir
ma: DUMITRU N. ANASTASIU, ARAD, Bulev. 
Re~ele Ferdinand Va (Boros Belli-ter) Bo 36 

x ATELIERUL DE FOTOGRAFIAT G E Z A 
N A G Y bine Încă»zit e deschis pentru ono clieiltelă 
întreagă ziua Şi pe t;mpul sezonului de Crăciun. 
Fotografieri în fiecare zi de lucru, Dutn:ncca şi 
în zi de sărbători. AteI:er1l1: Bul. Reg. Maria 22. 
partere in fată cu prefectura judetului. Na 53. 
,.'al , • A·" .'$ • . , 

BUR.SA. 
zDRICH, 23 Decemvrie. - Berlin 7~750, Ne\.\'

York 52775, Londra 2452. Paris 3925, Milano 270150. 
Pra!'a 1625, Budapesta 2275, Agram 145, Bucureşti .31S. 
Varşov'a 2R750. Viena 00075, coroann stampilate 0007r,. 

BUCUREŞTI. 23 Decell1vrie, - Paris 125f). Londra 
i97. New-York 17150, Italia R85. f:lvetia ,3268, Vien ... 
::>."SO, Berlin 205, Budapesta 750 ..... Valute: Mărci ,:!,O, 
lcva 118. funti sterEne 770, franc' francezi 1260. frJllc\ 
elveţieni .3150. lire italiene R60, dinari 205. dolar; 169, 
napoleoni 605, coroanc austriacc 2k. coroane maghiare 
725, socol 5, mrtrc' !)C'!oncze 100. 

CINEMA. 
FECIO.\RA. ,(lin :STA"\TBPL, rnma,n ()nen

t.;tt din 10111 l:up(1 in 6 ;w:r in ~:!, :'?:;,::!+ :;:i J~) 
1 l('!'e!l!\'l'Î(' în ,1!}I)!lo. C:']l~ 11ll-"i a'llul'C ~l!Iillt.e rh' 
,!('C'If' zile f('ri(';t'., dii'll 1f:tlilll;1' "au 10Ul 1I1'1,ţÎ ~ 
F:1!l t;lY.Î:t \nil hOlll(\{blli( ('.aJ-e în pllce şi riidJo:, R

l:a",l :;;i în ll!O!'('bee '" i~ca.7.iî în tl',lIJl ;l(hlJlii ::!'1~~a 
,-i:iI) ferij'ir:l, lmrl" îi \'f'1' M'l'\'i al'~,l~ "hnl'i" fel'-
1nn~·rn~,\~ll·(" (",;iLri '~in~,t lPni'-~(l~ \"Pt~!'H!-l'a fpri~~;r('1 a 
lillili :H!{'\'ărat mll.;ulm;ill, \'in~.:L ,H't'asta, Vi"l11'ile 
:-;.(·!\-":'!(~;1. lN' tl'Pe Pr(~ ,di.n:t;lltp privlTHl ~.:(~:l .:~jl("'l~ 

-t.I, ~i H·dlllir~,1!1 f;~.l1t:o,ia :1('('<2:1 h,,':I:~ :l fil .• zi fil'j 

~·('1·~'_-i~)::;.:,.,\ ·e~l,l··2' a dp~ :\tlŢ{~a 1~1:lriri ,:,i (l')lr:· .. ·rţl·~~ 
","'U]\r;l jH)pontlui ·:::.o:nilnn",!. 

.. 
\'IF01~[L ~, 278, 1.kamli 111 .) :I«,te in {'/'I/III'1 

la ::.~, ~?·ţ~i 2f,·I\l"'~f'llWl'i,e. E,.;t.(' o ii'!<)rj" dll,Î',:i.C:1 
a ll:ll"; f:l,ll\i 1'i rh:" \1(\"·:,al', C:ll'C' nmrinrl PP :111;\:'('. 

i~ i U ,,:i f:11111 il i:\ i'n 111 i7ftlF:{'. L ll'pllH "\l"'}~', l'! f"~1 k, 
tei e:1?:,~I;' 1)'1'01 l"A:~llq'naf'~':l (l~llpr{l ~pdl1ertt.(-"rullJi. 

!.lp')i 'N·h;:·~!::{'a· f'i :;:Î a fl'at{,j'uÎ ·ei Ţlrin tnîlwllal 
:-:H,nt .LP,ţ'~lP ('l';.(,~i(n,n,nt.(\ {~ari ntrHg ~i 1~ă~"lt)]!1t('~-· 

:!ptqi:1 ~'111,li('1l1\1i, O pi('~ii ~l"cHlniirl(> t-\at:i :1'ten
(a plll,1:C'ull1i, 

Recladl');- re~p011S'.1bi;: LAURENŢIU LUCA, 
Ccnzurat: Dr. MA GER. 

Publicaţie de licitatie. 
L~l \'{CI'<'t'(,.:J.l't';l firmei RehnlRlk ·şi J{ anag.'('\l\:1 

,,{' \'('1' \'indf' la lie,i:rţ,ie pllbJjl(>,ă 1~ l:mgă .i'nterH'll
tia 'lloa."t!'ll la 2'/ n('('t'm I'I';e 11123 O/'n a d. m. j'l! 
!.i,rn!l'lnof'trn Ilukl'iul pnl)lic din AnH,rl "tI', ALt:
:mndl·j ;nr. 2, ('-el'ni i.1[1,rt' oft'lră 'llHLi ;mult, iUll ya
g"n ('HlI'tofi .. H,vsa" şi ,.VolkllJa·l1n", d!in 1l1\'Stj'YI11 
,:;[ '11 II ei rC'''l'll'lld :'a 1 i bHi i <,on t n:ll!'t:H;:>, '1).1' rizÎK'ld 
d;ll\l\;t ~i ch('l~niH,kt Ytlnzalo1"nlni pe ,1iUltR:! I),l'l'ţnl. 
ac ~t ri !,(fl rt'd.e 115 lei de Tl1 m. 

("a Villli'll '''LllJl t a SE' rl<,pozi l'a Iono lei b imâ11<l 

lli.':I"tră înaint'e ,!lI(' parrÎ<,ipal"c hl li('itaţie, Jf'fU'f,1 
.;0 \";1 ...-ipţle {,\'(,IIt.ulal~i :;oul, 'PI"f'tllllJ de st.rigl(lil'C' .. 

("I;'mpirriitrJl'lLl va ·pIIătip.estc p-retul do[' lC1l'1il

j,i1,mrC' ·~i ,:\lllp',zit111 're «"Î'f,ra ,rlf' .a~:IN'rj 1;'[ t:>,xn .ci!' 
(':111111':;,11'11'\.', C,lc11a1te {'(mdiţill'ni pl'C'K'um şi ,!l\('(1('!:t 

Iln,l.,: ~, pH~t1(' \'C\dt,tl marfa ,.0 rltot (·lFn{>lll.~te 'in 
hi roul Il_ ,,,t mI. 

.ha,.]. }" ~;l PccemnÎe 1!H2. 

D". Silviu l'iisrll! i 11 
'llot~l' puhlj{' A l'1>'lfl. 

( - ".. ._-------------~---------------,----

S' . d h· magazinul de ghete, pălării 1 p. t Strada M eU a n uMa. 3. 
~. a re ese IS < şi pălării preoţeşti! Pi{7 OaD}'i ID ea (Edificiul bisericaÎgr,of"omloa) 
/i' -

că totfeJul de oIlngerie pt. birbati, şifoane, cuver
turi serviete şi alte articole În calitllt~a cea mai 
bună CIJ preturile cele mai ieftine numai la Va62 Varjas 

Str. Metlanu (fost 
Forray) sub No. 2. 
,La cocosul de lurc 

; , : 
'. . 

d 
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Pag. 4. SOLIDARITATEA Dumitlec, 24 DcccmvrÎ.,;' 

Ferăria Ioan POI1.1n :: 4rac~ 
Pia,ţ;& Avra,1D. Iancu. a e Depasiti bi:n.e asa:l:~t:at e (Fost SzabadSÂg-te' 

:: Serviciu. pro~t :: 

Ghete bune ~i ieftine pt bărbat, 
femei şi copii mare asortiment 

la CZERNOCZKI 
Str. Mărăsesti (f Kossuthsu.) Ce90 

••••••••••••••••••••• u •••••••••••••• 

" 
FORTUNA" 

101 

• • • • • 
I!'iTREPU. In,; PH Tll' (', "'ERI': !ill TOP"TTflPlE : 

• Pdnlf,'l~le lucrări în • 
aceasta brall8Q dela cele : 

lIul slm ple llÎwă'la cele llIal de· _ 
eoratlv6. La dori. 1ă Ilredntai cele mal • 

nOu:ri':~elcţ::.~; :deznn;~:~~:i 8~~:f~~u;~ de : 
blscl'l ci , Imitaţie de mUI'moră II 

: ,1 !rmn. Lii dorlll\ă pri. : 1 
• mellte efectnh'e de JI 

: planrl, etc. FoS1 : 

o ca~sa de fier Werthelm No. 8, 
o m8s~ de scris şl'zănd şi o ma~l de ~Ct is 
în picioare de vânzare la Co66 
COOPERAT1VAdeCREDITdin PÂNCOTA 
(PANKOTAI HITELSZbVETKEZET) 

•••••••••••••••••••••••••••••• '---a 
" iii 
II 

• • ELIXIR DE STOMACI! 
II pr"pRrat dlll Tilltorll' (CpntJlnrla) cu 6rect n6' 
• lnirt"cut cOllt"a illdisllOS1ţlei d6 stomac şi illt~s' 
: tin/', (01/11(» IIvsei de Ilp6tit, greaţă, glLZ6 in 
• intestin şi Indt;eslle }'049 il I~\trnl»cia Dr. Foldes, Ârad 

• • • • III 

• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inainte de a Vă procura mobila, treceti 
pe la magazinul 

'13 ..I!!L. F& I ~ ~ 
d~R Str. Metillnu No 20. Atelier propriu. 

Preturi modente Ba37 ~ ~rD~~t~,~!",!Rlu!.y~~.I:~~!!: i i 
••.....•..................... ~...... ~---------------------------.... ----~ 

I : •••••••••••••••••••••••••••••••• 
I : ~ Cine nu cunoaşte ~ 
:. izvoral de eftindtate din' Arad' 
• • să oo"cete~'1 magadwur de modă a I~ • i S7BiJSSBJj· 
• • vlz-a-!J4~ dtj bls luthat"ană din Ara4 
II 
~ ... _ ... ~~_.~w.~ ... · ............ 1 - , LiMi 

~ ••••••• ~* ••••••••••••••••••• ;, 

: Ciorapi .". ~ 
: . Mă.n.u.ljii 

: Tpicour' 

mai i e ft i nea ori u n d eBa; 

La SZUCfi' 
Bul. Regele ferdinand 1. (f. Boro. 
Beni-ter) No. 15. (Casa Dengl' 
••••• •••••• -----------~---------~---- -~----~~--,,- -.----.-,---- -------------------4 

Cu preţuri reduse mantourl,.. â • I d d P ." 
toale te pt. dame, iamperuri la iil8b 2Z1nU e ma e" arls Arad, Bulevar~ 

Regina Ma, ia Nr. 

B b " I deco~urj frum~as~ pt:.ntru pomul de ii" f G' It" Q: - ~ CrăCIUn, ca ŞI In hecare an mare -. .-om oan" I,e sa.on asoniment ŞI cu preţuri ieftme la., ege e loco.a 81 
Str. Meţlanu (Forfay)~' 
Mare bazar de Crăciu; 
articole de do<,,:olC:Iă. 

I_'M<, WAiZL T .?nr;5ţlp 
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BA'leA CE- '~T'! ~_" LA I 
1; _. soc. iA~O!~IN CLUJ. __ : PENTf(U INDUsT(~IE 

Capital socletar: 

ŞI COMERŢ 

FIliALA 

ARAD. 
fond de rezeni: I 

Lei 50,000 000 Lei 16,000.000 

Legaturi directe cu strămaudt a 
Mar ema f{ a z ii de m il fur i la toate f il i ale 1 e. 

EXPORT-IMPORT 
Secţia de mărfuri şi Set"ţia de cereale 

imperfă şI exportii, cumpliră ~! vInde tot felul de mărluri coloniale. 
de băcănIe, texliJe, cereale şi producte econ(\mice. 

Secţia de bancă şi Secţia indu~trială 
ae ocupi ~ tot r lai de alacerl bancare, flnanseazli. naţionalizează ,i 
creiau nonl ramuri de industrii. . 

Secţia de org'lnizare şi Secţia Amer;f ană 
fac aCQlziţla ~I propaganda cuvenită, dau griilult Informaţiu:I! şi sfaluri I 
blnet1oltoare luturor acelora, cari II se adresează ASIGNATE Şi 
CECURI AMERICANE, DOLARI precum şi I1bele de depunere dela 
alte bănci strelne se primesc spre luca~sare, adudndu'se banii lliri 

Pentru 
cheltuial! Iii eliberândll"lle imediat IIbel de depunere. !,' 

Depuneri spre fructificare dăm azi: ~ 
In eont curent • • . • • • . • .• • •.•.• 50/0 netto 
pe llbel de depunere cu abzlcere reqlemen1arl . • . • . • 5 - 60 o ne Ilo 
pe Ubel de depunere cl1lermen fix de un an şi dupi sllme mai mari 6 1/20/0 netlo 

ImpozHul (Darea) după Interese o plăfeşte banca. ............ ------............................ .. 
'" , 

Dolari. aslgnate şi cecuri ... rneri"ane se prim""" spre Inca"are, şi depunerile ae 

I 
prImesc apre pă,trare şi fructiflcare sub cel,. mal favorabile conditiuni la. 

Banca Centrală, Cluj .tr, Re!1:ina Maria No 6. 
&nea Cenlrall1.. Filiala Alba·lulia (ro<la b"ncă "lu1'a") . 
Banat c..ntrllh'i, filh,la Arad, Hulev, R .. g. F .. rdinand (Boroa Denl·tir No a). 
Banca Centrală, fiiiala Hate~. (fosta band' "Hnţieganu"). 
Banc .. Centr"lli, FiIlula Oradea-mil'''' (fo<ta ban"ii _,Sentlnela"), 
Banca C .. ntraIă, filiala Sibiu, str, Ci,midiel No 7. II. 
Banca Centrală, Filiala Turda, (fosta bancă "Ari"ş<\na''), 

iiIiII Banca centralA. FiIi .. la BI&lrlţa {fo.ta bancii "Bistdţana'· 

I Sp' Jjiniţ, ~ANCA CENTRALA căci este 1'1 
cei mal mare I"Stllul IndQstriai ,i r:omerclal ai nc::\tl'll., tn~infat c~ capital curat 

I 
omânesc·ardelenesc. -' Prin muncă neobosit! şi-a crelat In scurla vreme un lolt 
~e frunte, intre băncile din inlreagii România Mare. B .. 39 

I I 7_ niJ_iiim=-:f~"'= , 
!T ZSLUl.. • • ,-

Da vânzare I 
în Comlăuş (jud. 
Arad), o casă cu 
prăvălie, cârciu
mă, măcelărie, 
sală de joc si 10-
cuintă. - Dori
torii să se adre
seze: COMLĂUS 
No. 65. Di1\O 

Celili şi 

răspânditi 
ei 
C> _ 
X 4 

I 

~ 
I;C. 
I 
'.:1:' 
~ 
~ 
lfc:: 

· ..n... 

._~-~~-~~~~-~~--1 Unicul fotograf artistic româ 
t~'efan Curt,cean 
• in colţul strazii Episcopul Radu şi Calea Şagun · -_ ... 
a ţEx~c.utfă. celeFmai fru

f 
m?adS~ !otografii lPe lângă pr 

~ un le line. ologra le l Imlneaţa de a ora 8 pâG' 
• seara la 7, la lummă electri ă, la dorintil merg, 
• Ia domiciliu. D,!mlOl.ca întreagă ziua deschis. Cu;, 

.---~~~~._---.~-. 

Cillema Elisabeta' 
Program de sărbătoare: 
L uni, 25 O e ce m v n e 

DrUlnUI~i ca duce ... 
Dramă socială în 6 acte. In ralu 
principal Miss Jevvel Carmen 

26. Decemvrie 

Calpl~iciile soartei 
Dramă senzatională in 6 acte. It · 
rolul principal Lotte Neumann· 
Pe Mart, ziua a doua de Crăciun 
Pt. distragerea ono public mi-a sut' 
ces să câştig concursul cunoscutu' 
lui comic Oyazo. Preturi normal: 

Pen tru v ân zarea pe raIi 

a maş1nelor ne CU 8 U t S nO~11 
se caută agent CU provizion marI 

'Ia depozitul de moşi ni de cusui 

Voamna B .tir ~I CH. ArdQ • 

Bulev. Regele ferdinand 9. Val',' 

1 .~< 

Iosif Beiner 
ahSOlventul şroald mHhanÎcj> dE' s'at Dt. arta oToJo~2el(1f dn B'd~pes·a. Dpnn ... it de oroloaw şi al« ___________ '~~_r ___ · ____________ --____ ----------____________ --------------------~:l 

Dt. rt'{larări p e Îlt". Arad Kulev. Regel~ FeHlin81J r J6zsef f6h) 12 Pt'nnu aUI Il:!U pH tu' \ 8t! ~:, .. ' 

~, _o 
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