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o Învăţătură. 

La ~onool'tnl ,de Dumi'llecă sal'a uria,'}ă a Pa
latuhlli CllltJU'I~lll a fosttixit.ă de lumea ey,rciascR. 
din Arnd • .care .s'a fţ'r'ăbit .să asculte pe 'mal{'stnlll 
.Prihoda. Faptul în ;;in.c merită ,laiudă, deoa.l'cce e 
o dovladă, >că OMŞtd llOl'ltl'U ,dispu'Il'e de 11ll inwl1!,; 
fmbhc Îll bi tor de a;rtă. De cî~t că văzwn\d acea.stă 
aglemwrare neobi-şnl1ită, ne-llI fost cu In(Jpnti'llţă 
să nu ne .llJduc.em aminte de ceLe donlt C01H'erte 
de marelui nostru ·E'll'Cl'Cl1, pe C'll're lUlluea din 
apus îl adol'ă, pe care Î'l1lsă oon,cetăyenii noştri 
pretinşi cunooeiitOl'i 'ili Ilrnzi ('(,i, aU1J1ţ,eles să-I 
~fidpze prin (1 complectă alk"<Ontă de La {)on('.er
tele hli. 

Nf~partilCipaTea stl"ein.ilDr la ~rer~l"e2J('ntlflţiile 
k'atllale a.leartiştiln'f 110ştri ,(00 soamă, cani cu 
i"rtlf~ maTi se tflld<"".C f'f1 a{\".Yf'l-oască lumii ,dill 
pnwturilf' ,doj'i'!'Obi te (,lllm ile până 'unde a ·ajums 
.ii ~ avunUe ada t·e'ltl'aIă la 1I0i, nun{l~a uimit 
nicie;tnd. df'l;li În i'('himlm} l'.tiÎTuj'ntei C11 ('iare ro-
1l1hii b!1.'Ş1inl1~i ai Al'adullll.i arlmiră zi de zi ]1'a· 
r'lilia eie ar,t.i( a t.rupei de t-oatrn localii, ŢlUt.ealln 
cu dlX'pt {'nvânt<h~tcpta d in p-a.rt{~a a{'('f1.t()!"ta () 
111ai in~tă, a:pJ'('iCIM'e a mi,,;\cărilor 'noa~tre de faTtă 
jl'll.tională. Chi,"""am tot.ck"''l.11fna o ,111f;rtlifica,re în me
mllmştel".:.a ] im hili şi tJ"&X··al!ll iert.iH"l'ipest.e in
rlnlent~t cu r.a:rc tnl{'()11jnrflu Ol·jre :manifc8t.are cul
turală romîlll~i~s:,ă, 

80 .Îrutii m pIR: ÎIJ1.<\ă o('ă cel 111a,j mare illl'tj;:1 :lI 
ooa.rdc10r, En.f',.:.(',l1 vine la Arad. Ţ{.pnunwle ma
iehti violoni;.;t, cal'€ .a "rârşjt de mwlt prin .a fi 
nil IT11mai a,I RomâlJli!lor, Pl"O~ramu~' selcct compus 
I \("lul",iv din pic"-e flla;o:[{'e nlC~au îndrj tuif f\ăa~

. tp,p't~m din lrartea !'<trf;il1ilor o ieşire dli11 ro7.orva 
de până a{'I\lm, o ,dm"<ll(lă '('ă j'nt.r'fad<wăr neeunoa
;i(l']'{,il g'rain1uiromi'rne<:C' ('",te sing-ulI"ul motiv care 
ii abţ.ine d(lla strărlninteJe n03lRt.rl8 art~Flti('e. N'C-'flm 

• :n~eh,t ·:.tmar: pu hl,i.eul Ist rpi na l'il,mas CI'C(li'lliC'los 
:"zincoi: com pll'da iqllOrare a tot Cl) e românesc. 

N'O fer iru a tace al1a,liza TIli'lihologieă a: 'col illipi 
le ll-entiinH\nte, (;(> a trr·bllit StI ~e nr.tH·ă î,n Rufle
tele Rt.I'-e·iIl1kllr inhitm-i cIr artă, <'ând se g-ăsoau î'n 
iata altflrluativf>li ne-a alege Î'ntrf'l a ~avll,-nl o arle
;ăraltă rurtă saJllIt 9lllf,i",D.llCe () -platii mă. at:ît ,de jOR
~ică Ol1lm e ura de rw,iî, anaJliză ce .desigur.ar a
;'Dllca o paUi de umbră ponibilă iaSnpl'a ':--'Ţ)(le1ii .de 
:llltură de care sunt piirtasi. Ne mărg-inim cu a
'est Pl'Ilej de~a illl'eg-i~tra n umai f~ptlll Aim[l
"}T!lati{) (JU f;copllJ d{!-a "ooa~e clIintr'ânl9ul o ÎnvÎÎ.
:ătilră pentru noi. 

-

ARAD, Joi 11 Ianuarie 1923. 

ZIAR INDEPENDENT 

A(~f'te comstatiil'i trebue să IlR Igerveaacă lele un 
lTI<)flV mai mult doe,a rământea scaptiJci !fat.ii de 
o-ri0e .mj.şcare porn.ită din partea lor, cu scopnl 
d·e·a masea o tendillţ.ă <le apropiere nesilită că· 
tre noi, de a ntt ne încrede În nime decât în pute
rile 1,r\\())"ii, Hi"i'mdll-lle ;:;trăhătnţi de lozinoo: 
consolidarea lIoastră prin noi înşi7~e; şi cu nimeni 
altul. ~.-.., 

-CI • , "s , .. , .. uHA 

Trupele franceze stau gata 
să între In Germania. 

BETI L1~. -- Zi,ar('](' H!lllt infol'lltHtr il'in P'a
J1i~) {'i\ trnpele il1ancez(' \'or întra î'l1 15 lannarie 
în E"'Sflll, dlaeă Hennani,a mI va sat.j"fwcA) ob1iga
ti UlI1 iJcft' sa 1 e. 

('()l!I,llld;cll t al tTur,ehH' de ()('-u:p':l,ţ.ie, în m!11-

măr ,r].e 2ă mii oameni, a fost 'numit g-encr.alul 
Dcgente. 

• 
P A TI rR. nu.pK "Matin" tr:upele fl1anc(>ze 

din J)u,c,snl(lorf f[llC miIni progătil'i pentJru aWIfll
Afll'C. Oraj~1I1 are 'fiiSpect ,de război, pe străzi troe 
fiiil'ii Î'nlt ]"f>[illpere al"'tileJ'i<" trupe, !w\tomohilE' ·m Î
l!itftl'<> .. :\ratin t'lplt'TIR, .cii r.l.l'mata e p)at.a Ră Î1rrtre în 
O{'.fIna'l1 ia. 

Beigia alăfure.a de Franta. 
nHCXEILA.-- Tn 1{'.{)u"iliuJ de miniştri, ţ,i

nut (',r:i, s'a ~t:abiLit~ că Belgia ~ id'C1l1t.i;fică (',u 
{l1l'l1ctul «le v('dcre al ţ!1U ,. Cl11llwlu,j fra.ncez. Guver· 
nUi hl'1gj:t~l a d{'CÎiI flă ia .palt1:c .alături 1C1e FN\.TIţ .. '\ 
la <apli:~area samcţilUmilor. 

Italia pen1ru Franfa. 
RO\f A. - Opinia IH!lbllică itaLi,ană ta~lliat. ho 

tlhÎt ~ltit.\1din~ P81llt.nl 'politioa F;mt.ei 'ÎIU os pni
\'e~te laplicaroa smncţ,iulllHor rfaJţăde GeI'ma'l1i~t. I'n 
in t.1"e.c'1gă ,hal ia s' a pl'lOdus o- mjŞClrurc PCIlItI'll ('.a 
Itali'l ;.ă d{,ll FI"antei ,ajut.or efectiv în a-cţJiun~a 
de ocu1)a~i,umec. Se crede, ('a "ig-Ill'. că ool·cnrd.e (l
fi{,j,ltl'B iota lien~ ~ Y(lf id{'!ruti,fiil('.31 ou ·aeest punct 
ele \·edere. 

IIIA ,.., ..".. n • • mltce ...AA .. I 

. O comunicare a Frantei către Jiea Intantă 
Urm21rile Conferintei din Paris. 

i 

Nrul 7. 

REDACŢIA ŞI 

A OM I N ISTRATIA 
Str. Românului 1/a . 
Inserţîunile .e primesc 

la administraţie ,i la 
Agentiile do publicitate 

Colindătorii. 
Românlll ntt poate avea sen~atla adevărată a 

CrăciunuluJ, dacă nU v,edeacoperit cuprimul cu 
un IintaLiu de z{IPadă, sau in aiun n'are. parte de 
o ÎnfiJ"ilpare de colilldă la fereastră. Si <cum tim
pul mohorât d~nac~t an. fără ttn fulg de zapadă, 
dar cu atât mai dese straturi de noroi a contri
buit ma.i mult la djcPr:imarea sufletului, decât la 
pot.cntarea vl:ta\IHăW În vederea, deplinei savurări 
a prazniculwicvocator de vremi legendare era 
fil'csc ca toată n(j,dejdca de a simţi aevea farme
CtF~ CrăJC~unului să se concentreze .a~llPra colindă
torilor. Ş: aocştla. n'au r'psit. Abia au început să 
se ivea:scăpritmc,'le umbre ~Ie înserării,iatâ-i ră
sărind d:n toat.e colturr.le străz':llor dând Ull as
pect grotesc maseLor de oameni circulat{}are, cete 
după cete, unii Cu aJltili fără stcauă, dar aproape 
toţi certa~; .cu prozodÎla ~imoii româneşH şi cu rO

stul adevarat ai ,colindc1or. 

Şi Citim să Le altfel .când majoritatea lor se 
compllnea din pu.i de tlg-all!i, ung-uri, evrei;, recru
tati di!ll dr-oidia p(}!m!:sţ:ci <he oraş, cart habar 
Il'au Că pi.l:s~lrcasca îniviHată ),a repezeală în şwa:1a 
vietii de stradă, c departe de·a fi ceeace J~umim 
romi'tncşte. Nu ma,: vorbim de costumele, lor im
provizate din c<'itc o cfi1naşc. care n'a vazut zoa-, 
Ide ,~:rtpUnuhli de un .. sccol şi niste urlnaie de ar
ton cocotate ca va1 de ;j{:!e pe creştetuf capului, 
şi nfci d.e cC+cla.!te .aCarcl:.:.r:i st{lldate, cu ch[;pud 
kîiate din ca:lcndaru,J de acum 140 de. ani, cari 'a
veau S{l sCTvea's.-.:ă de auxitj,lr pentru o cât mai fi
rcasdt intlli:ţic a celui n~iscut în iesle. 

M[ej:laventllricri: ai mahaialelor, ti~al1i, evreÎ 
şi: ung-uri, înfră(iţj cu noroiul străzii, pe cari vn
g-abundaiul i-a învăţat să privească În fiecare1u
CrU nUJmati latura ,pradi'că, au inţ,cles de gr'abă 

unde rezidă farmecul co}indărji, ş..j lată-i acum, in 
al pat,ru:lea an ,al RQmâniei Mari ~ravestiti în !irozi 
sa dea, clltreerând pentru g.oJ.ogan i, .c-a:s<Cle şi ca
fenelele, Şof debitându-şi proza cântecelor bâlbăqe 
într'o limbă îngro7)toare În contul paCil1icilor 
pri'izt1uitori a~ Crăciu-nulu i . Adeseori turmentati 
de spjrtul CQnSumat in ciiroiumHe pe cane le-au 
străbătut În primul rând şi care au :ntdes să se 
achite fată de dânş.il cu câte un cioc a 11 de holercl't 
PrOiastă aceşti neooolin.dă.tori, cu grohăirula pe care 
o n,llm:"m col:ndă Şi: ca!fe, 'ascultând-o, făcea să: 

ti-se desch\:dă brişca in buzunar; au ştiut de mi
nunc să ne SUgere7.,e i>uzia CriÎlciunu!ui. Le sun
tem nespUls de multumitor;i. 

Dar totuşi, oricât de m[lg"UJif am fi .;:ă "mtno
riti1tile" în'teleg uneori să ni-~ al!pcască cu tGată 
sÎ,nceritatca, adoptându-nc până ch:ar şi datinp1e 
str~lbunc, totuşi, am rug-a pe d. prefect al poliţiei 
să ia mtlsluile de ~ă că În vH()r acestca să-şi 
man,tfcste slmtemintele de simpatie fată de nOI sub 
or:ce formă, num-ai nu spurcând cea ce 'avem mai 
scump. născociriJic !))i1"lC de alrtă ale sufletului ro" 

Zi'luuI ),Ie :Matnltl" alnunţă că ,do Poinaa.Te 18-

t-e1e?;1\afiat la Varşryda, PT.aga, BUlcureşti şi Bel
grad aJm(lInullt() asupna situatioi, l'e21llolt . .!î..ud din 
~eclll confei'e;nţR-i ·dcla Paris. Ziarol arrută <'it 
Fl1a,n\lll nu ,va oCe.l',e Putcl"i~lQr .Miooi Lnţe1egeri să 
aICaf{,l intre Franta si An~lia. cari sunt intemc!etoardc m{j,nes.-::. 
C1ccstor sfale pe bazele lor actuale, Aceste state ..... $ iN " ....... , ••• ......-, .~ • ----

ştiu 'Că Franţ:a o.~te ca ei. Ele îşi dau perfect de Voluntarii yermani se vor opune la 
bi'ne ooruma .că pllll'nul d:cleg,atului en~l(lz BJ'uxd~ f ocuparea RuhruluL 

f 
bnv nC~(lka interp&'>ele lor €l<l€lnţ.iale, violând 

r tratatul din Y Cl'9ailles 0aJl'e ('.oustitul8 baza uo'Uei tAFAYE1'TE ii ~_. Ştiri di!n ]zvo.1' g'<'I\lllifilIl 

[ 

<sHu-n ae lu('ruTi. Planul eng-lc7. prevedo:t ea {'.l'e- fac C1Ln{)8(}Ut, că elem<mtele ,.-olun t.al'-El s-e IIH'egă
dltorii Gennanici să se oon(lucă ,după directivol(' {ie~"c;:-ă opună TeZi'Stoenţă lrlltr'o ev~nt.u.al:l Qt'Uj).are 
ministe.rului d(l extcmc englez. a bnz.ÎmmJuÎ Huhr. 

PFeţu.l unui exennplap 1.. Leu 50 bani. 
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t:!C. 2. SOLIDARIT ATEA 

Feriti-vă copiii de bolil 
l\ n este din :mai[ nlail'e ~ Jum{lR aooa ... ts., ;de 

c:,t ~ă:niit,ato('a. Fcri{'·j.re.a un.oi familii mnmai 11-

tUl1!CIi poate fi dle~ăvârşit.ă când şi odr~le ei .~ 
dlă în dep1ină sănătate. 

Câtă su!păt'arc şi noe.linişte. câtă grij{l şi Jes
l)erare sp să1ăoşlueşte Într'Q f.ami'lie <atll1m.ci, rnn,d 
copiii !lunt lovÎ~i de vre-a ooaLă, .tie ea oonta.gi
oasă sau nu. Dun-crea, tristeţa şi su.păral"('l9. î.'~i a
iu,n?; e.tJ!mea a.tunci, eând moartea 'llomiloosă u'i\
]:H'.şte ooornl f1amiliei, lăsân.d I l'Pa r.in ţi pe vecj ne
mâ~ă1iaţi. Pierderea '3IOOastJa lÎn"Cp.ruI1abilă IIlU a
ting:e 'numai familia îndoliată, ea loveşte ~i în 
St.a~t, eaUiZânu O doscl'·eştwe a populaţiei. 

~I(I~·talttat(.'a ('.()piilor la nni este oonf\idel~abilă 
ea a ajun;, cifre îngro:zitOOJl'c prin anii 1918-191fl. 
Grati:e nUt11<lrul,tbt insemnat de maşteri , ca·ri trec 
cu 'ffiu1n: 11estc de:oase, ]a ll(li nu ,se '])Oate "cnm,ala 
o df'~.l'f.l!;lt{'re a ,poP111aţiei, ~~n'Ttt însă tari ·\.lIn;d~ dJe
Of:sele înt-rec oi1'l'1'.1 naşt("l"ilor. In ace.q,te tr~r:l Da
uza c1(~r{'~t{'fii poplll'Rtiei (l proyoootiî dle -două 
moth'e: 'IHlmnrul naştcnilol' cfoa:rte .n~o.l4". ('O('. 

ficientul dnce!'lel'or e Cll nmH tn.nimal'l(' decât Jlll
mărul l'ed llS allllac;;tR1'Î «)'1', 

Ca să nu !ajU!n.~om şi noi Î'l1 ,şitnaţ,ia a,('eas1:a 
tJri,.(ă e rlc ab,,~lntu n(:\'(l>c: Răfle î:nlHlllţ.ea5ră nu" 
mă'l"l1 1 nla "t{'rilo r. ia J' 'mort.a litu,tea eopiilnl' ~ă fie 
oomhăt\l.tfi pe t,('!3t() teren ele şi eu toate 11l;jlo3<ec}.c. 
Ini~,la:t,iva pentl'uC"omhat(irea Imortali tăţi i",nga
c~lor şi a copj':ior mali mărişori a jllat-o încă în a
nl1l1 Ung ill prod'{'<f\Ol' llnin>'l'",itul' ,(It-. Iuliu MoI
.dovann, ŢIe tl-mp·nl ClÎ.nd oonchw8a {'.a f'.ocrf'tar ge-
1wral 1{~)rt,111 Ol'rot.iTil'ol' Soc:iale. Ca mijlo(ld~ 
.oom ba-tere a în,fjinţ,at. pc lângă ficC'Jlr('mllhn btor 
!X~hclin,ic şi ditc-o 6'(>f't,i.e pentrn copii. 

1' .. lângă 'j'l'('eeu a Îl1fiinţa1t şroa,ia !l\l1'{)]'i1or rlo(l 
rerm.il"C din Cluj, în ('!line surorile de oo1"ot·ire 
prime"" o \"alSti\ in~trl1~ti\lHe pE"llu'll e,(~mhat{,.I:O-'l 
mort.(l~ j tMi, suga Cii lor ' Cil f'fI ţă de toat-c lHO\'l1tl!]{' 
aşa !;-1 tloe iT1l14Ît.ntill'l1i1e a.ee"tE'irl prl'hhr.n1 ~',a pllri iat 
oa:m . ,~~eptie la ln<'{'\Ţ111t. Abia în aniîr1in 111'mă 
a c.flstigat Ţmblicwl toof 'IlUll mare în~"l'ed{,;l'e în efi
~af"itatea SCflIp111l1.l1 111na'l1 caNA 'llTl1lăl'~ ec-le 
două in!'tihltltl'llli. S'anl ţiITlHt nenumărate Ţlf{'1p
Pieri in dir('-(<ţi'l1 alC'c,a"ta rit' pil,tl'e i,n~Tl{'etm'ii ig-ie
nici qj alti imerlie'i. Vorhf\le 1<11' n'allf'.nnat în 
pn~ti~. în'~n prelrg'{,l'jl(' n 'ml p'lltll t fi t.il1 nt.e îTI 

toate ('(m111'nof\1e tiirii şi n'am putut îi .aoo1.11tate de 
toti cei imt.eref',ati !l.şlleă .p"e mai '<lIflă şi azi un nu: 
măr ('on~iderJ"lal)il n<e mame, mai ales l,a sat,e.carl 
n:u ~tri\l ornm",ă-şi j'Dg;ij·a~l('ă !fIici <"opii ''l1lgoalCÎ ~i 
nici -pe ('ci 'mrui mn rişorL E aJ(levărat, !Că ulliele e 
sarăcl<'. a..oolo (.*Ste ~i. boala. 

Băr:!l('i.ru e aurdar10 1t;)trloruuml!1 ~amV'la n'€'Î'ngri
jirîi rati<JnaJIl' ~ cap i i10r "'11igae1. Pe. 111 ng'ă Ba ,.,e 
~'1'n:pea7.ă ~i i]')(I.~thi'TIlţ,a, care oominăart.ât Îln ooeie
tatea înaltă. eât şi în ooa :de jos. Cu t.aată lSlhă
eia 111"3., cu '11l:ijloocel0 mode.<;ta, totu.? i-~ .poate 
da t1'l1l\i copil fic e1 fnl~a<'in sauI?an !ffiarH~?rA {) 
îngrijire rat,im11ală, d,a'Că mama ştie {lam tSu m
grij.mwă (!M:. (',.apţi·} Răi. .... 

Pmlt.rn a pr€lv.f)ni m111tădnrere, !ffipaT,are ŞI 
df'Rnlă.di'] de a lm.aÎ fa'mihi, mă l~ilcsc. a le da ma
melor U:tlele p:oveţ(', unele indicatii >curm gă~şi î~
grijal!'«'ă oona..qlole tinere cum 00 le ',a'per'e fl{l bolt. 

NOUll nill."ewt are nevoe ,d~-o 5Jngriji re foa:rtc 
ser:ioa&ă. El 'are nevoe de. căWdllră consN,ntă, de 
01l't"p.('() sn.prafa!ţa {'orp'\lhli hUl lw.rd-e foarte mu1tîî 
-eăl.ch.trR., .(!'I'IePt .~ eltTebue ibin,/) Î!l1'Văhlit' în 
~nt.{'!C'.e eaM€', ,Cojindll-i-ge 'Pielea ('li t.rem~e în 
fiecare zi 5căM'at in ap~ ('.ăl{~nţă 350 , Faţa l-f;€' ,"Va 
~pi'ila <'u apă dlduţă lmrimte .o.e >a-l pune in bae. 
ScuWce1El niU e poennis ou sli :liie foa'l"t(lstrâm~€i 
in ]uf'u,l oorprulnl<i. r: () eredintă gr~ită 'Ca!re lIn. 
'd'eammă matnw'!e iMR '}l a:zi ,eli) a 'În.fii-ş9. .suga.ehLl 
mI o fa~ ciit de tltrânl'. -po~jbil ţinân.d'll-~ IOa. în
cleş{l~t Hrii a..;i da 'Poe.ibilillatea ele. ,a"Şl ml~a~ 
'bratele SQU rri.ciol'l1'şele. ~{;a.mel'C ~mlt () greşala 
d:o DeE<1"iJat ,a,tuDICî, câ:rud lăptează !mIt'IUţ.uJ ,aŢIToaip{l 
'de '~lItât.ea ori dE: eâte ori aooR1<a Poe a'V\1di Ifl-e plfmf\: 
E!'.t(;> !'.1l'fjelcnt dacă 1ăfl1cază ropilul flle 5-6 Of} 

la ~i în intel"Val.e ~Rk Sllga.eiul n11 plânge 'I1U

Il11rai ,atunci cani! B fl ă'milmd, {'j şl,atmn('ea ~ând 
el s'a \lKlat f'iau câTIlda:re -colioÎ. l'll int.estiille !';urre
rinrl de f';onstiratic. Du-pă nlQuă hmi del,lLnlbHren 

el Jl'I'ate f.i ~8 la aer, zi1nic. î~ bI'a~ $1Q'U in 1CăT'll~ 
~iOT insă bine 'aOOfJe'l'll, bJlJ101:l nnbrnoot. 

E o dtatorin.t.ăa fieeărei ma-mena a-şi lă<pta 
wpÎ h:J :"'llntdlispen2Jat.f' .de Idl000l,i nţla acoos1Ja m~
mBl-e hnln.ave. O~J;1'i suf€rii. .de tllberenlooă, ,fehra 
1lifniclă fl.a:1.1 a.He boalte inlf,an~ioase. ~~ lllVl.lima nn 

îşi ŢlO.'\ 00 Hîlpra fli n.p:urn ('()pilnl, f,l1 !>c ,află j,n ~î· 1 
tnatia die .a-şi pL1tca anp,1ajn o dolieii. atl1n~,i sil şl,i I 
lăpte? .. e l'U d~)it'a. l',ll"€ tTchue exa,mlÎnatli de llH!

dje îtM.irl;t,e de 'a int11;1 în rfll:llq.imlO, Da'eli .familia 
€ i'arWii. şi TIl.l,i ,dă mima ,;>.ă-',;,<l anga.ie:w o d'oidt. 
,atamei !nu rămâne al1('e\T3, Ifloeât al'imcnt.aroa lar
tifieialăa micllţull1i. )I.J'Cljl,l de -..Emendare ÎnL<!8 
t,y{'bllCiiă fie fixat d(' lin ,mc(1ie Ide (X)Ţlii ;şi nu la 
Vujtil înt.amplării d,tlIpă pkwul ma:mei. 

Copii,i l*ptaţli '<fu mamă .sau doi{'ă se n>d<yoalltil 
mai frnllIDos snnt maa 1·czistentl. au ()IaJro~l'e 
i!mmitarte f,~t·iî ,de mlele boli, pe {'~nd cei mutrliţi 
lal'rl:ifi'ei,(\Q, ~"-unt mai 81ăbnţi,alIl'(>mâlei, .f'..ă de.'lv'oo11ă 
mai Înn.et; pi'l'lea lor ariC f~lTte mică rezistenţ.li 
fa tăde i'll1 eot.i1.mi. 

PrODo1't.i'a IDm·ta'hti'itii î'ntre -copiii lii'ptMi de 
111!aJlnB ,~all doiee şi înltl"€ ,cei ~llnlt.l'i~i l3irtifici1al O:lte 
de 1 :7.8e po~l!t(' deflT)nrţi '8t1gJa.ciI111 o.c pÎleptul 
mamei la fi lnni, mai bjfTle e 113 9 san chim' la lnl 

a:n. Hl'spărţ,iroa ,ro Y:l fae€' treptat :şi nu bru,,"c 
cle-(illa1 ?i. I-fl<e va d.a oCoVihl1u.i ll(' lângă l'a-rtele 
mampi bouill();11 clle 'grifl. 1)1'<'Z, ma:i târz~u lf'g'll'mc 
tre{'nte fl'rlll sită ca: flpal1a,{~. ml)rco\'i~ mazare, 
cartnfi. oa"fda l'arpte ,d-e va·ca ot:c. . 

DE\oipilrţir('a nu so vn f",ce nid.odată ya,flil. 
pild in căldllJ'ile de V1\']·ii I('sk \('XP1l>S d'{'! ·a !Se Îm
hol~ilYi doe d.v$pep!;ie, ("ari sunt fatale l"1011JtI"Ll AH

ga'eI. 
'\fare îfTlg1'~jire îi treIme copiln,lllJÎ la-tund 

cfUHl' Începe a fac(l Jll·i.mii 1laŞÎ fiind ('XjlUk" lin 
1){O!'joll~l!a '31'(\(1;1 la 'mlJtlt-e a(,(,litdiE'nt.e. I?\'ll les;t~ bine 
a 1 li "11 i'n p i i "ii' i'() t~ l'a,EOeK pe jos pC' pnr}(' 1 (' ~q11 
('hinr pe {Ultia, o,rlilii {'uc:i c"te expu~ h fel ·~i fel 
do(' îmbolnuviri, duC'âml 113. gnrămu1tfl mundării 
de pc' jvs.· . , 

lAI. et'llte.a 'C'Îlmd ('o11ilul în('cpe a mergE' {' ile 
dm,it a-i (·.u,mpă.ra. lJJ1 8<:mUll spenilaI1 prmtJ1U et·;ltna 
rweaqtn, ('U a,i li tonl1 e5 l'11'la p<Yat.e pîîşi fără 1-'ă 
en,dil şi d,l'T1 earr- f:c:aun 1111 pc,ah' O'îi ,să >1n târa.Rt'!Î 
De io!).~, La o('t~t.0a fll("{'<!"t'll ~ipR nă la 6 ami 'HlInt 
f('a,{~te 8X1111:;.1 r18 It se îmbrJllliÎvÎ (le t:nberC'ulozîî, 
Pent.rn ,a-i păzi de fl!~(>fl!st.a hnhohă\"ir{l illll e",tn 
]l01"rniR a dllre cOŢlilnl în famiI·ii umil' f'e Ill'flă oU
ffi'pniatin-şi de tn:r.rl"f'.u.ln?:U. nici i'n herculotieilor 
nu le f'"te p8rmi,;; a ll1trlil la f'Hmilii unrle ~llllt 
('()'j1ii. DaiC'i{ O"(~ î veşte În ."..,.'0 ~ami1i(' nO-Hin 1lî1Mh 
cr;nt!lg-io~ pent.l·u coph ea de exemplu: l'lt,arlatină 
{'()ZifH" (Eiterie sau .'lltdn II!'. ,este >C\1 totu!l iinterzisă 
('o'Piilor Bunăt(>şi intrar'ea la famiha 8c"Cea. Im
bolnăvincln-&C vre41'1l ('(}pil, 1l11-j ('P,t.e perm),,, ma
mei .să îlnC'~,rcc cu fel şi fd ·do ·lo<!lr.nri hiil1cşti, lei 
-D"t.e rbt.orjillta oei sfâ.ntă !'.!l a,hwge la Glmbu1ator'ul 
po1ieilinic, Bau ,Jlucă nu este .de iace~ta în Joea1i
tate, 11a nriC'lare 'medic flpre a-i -ee1'e aj llftOJ'Wl. :M u
rnele trebue !Să fiie C\1 î'llicredere faţa de 'sfaturile 
erori le dMl surorile de o0Totiro) tri:mi"'e la flat..c 
tr..:>mflli '[lent.fltl rombaterea mart'illjti'iţii !luga.eÎ:lor. 

In,grijiţj ·d() sănătatea :copiilor, căci cnJ"3itn'ul 
:1.,e neWl€ de iii .5ănfît<>şi. TlI'. no,~ma. . ,. ... ,.' .. .. .'tt 

Serata dansanfă d'a1ă de 
"Sot. Scriitorilor Români." .. 

, Dela: Început a fost o greşală că d:n~re toti 
scriit.orii români s'au PrezeflltaJt la' acea:;l;'i serbare 
onranizareta dna Constanta tlodoş. d. 1. Gornn 
Şli d. Ştefan Băkeşti, care. este din Arad. Ce ar fi 
fost Să: nu· f:lr.J,at oonclUrSUll ttoeret\llL Iara dan re
prezenta,t Prin dşG<lra Baby Damian. dsoara LI
via Vatian şi dr. Olariu. 

Puhl.icul .arădan ş!-a făcut datoria ră"piIl1zând 
h onemare şi 'dând concursul material ŞI moral. 
Or~a<nizarea Însă a lă-sat de dDr1t. Nu se face o 
lscrbanc in, numcle"Soc. ScriitoT~I'or Român;" 
fără afişe, fără bilete şi cu programe scrise pe 
nişte fituki de hârtie. 

Noi avetm o idee mult mai înaltă de a-ceastă 
wc~etate. 

: . VLAD ŢEPE::;. ,..,.',' C1Wt;II, •• 

Convocare. 
Foştii voluntari români în a,rmata română sau 

armat-che a'lîate, atât ofiterii cat şi gradcie inferi~ 
, oare aflător: in Arad. SUi1t rngatl a lUd parte la 
şedlinţa de coostitu:re care va avea h)c În 12 ia
nuarie ora 2 p. m. in strada Ll!ther nr. 1 in bl
{lOut dlud advocat dr. Romul Laza. 

DcLEGAŢUL CENTRULUI. 

Serbarea ReveJionuJul. 
ln .'I(oŢ11il J(' a, (I(lliM î~1tr'wn mă:nrmchitt pe 

(,'iti jllielutllftlii români din Arad pentru. ain. 
/âlllpinfl noul nil. In orele 22 :Î.n :Jl De.cl'.mvrÎe 
1.92;!'·"~i. 1'. (73 ]01lllarie 1023 st, n.) se' t'aI a.ranjl! 
UI~ 'Ringul' 1'("Vl'ljOIi in saloande; dubul,~tl~ lLloyd 
(Urs/a/J.r(lni Oentral). 

P~ntl'lI a a.<:i,qura sll.cl;[:::u.l(l.cr~~ei.s('.ra{e in.ti· 
WI', lucrări"." de a.I'onjare sunt cQ1uluse de un co
IIfiil'! de inifialit,ă civilo-militm'· 

Jhm'lfdorii vor /MIM la dispoziţiI' ol'chesl/'/l mi
lilrmi şi '/nuzi!'(/, de lălIfm'i. 

Pre(urill' bplIt1lrjlol' şi mâncărilOl' por fi rt
dUM'. 

..,'(111 1(11!.~at invifrrtÎi spe.ciaTe. 
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Concertul Prihoda. 
;;5. di 
Jimitr 

, p făc 
Dumimecă scara a avut loc ~'a Palaltttl cultura! 

concertul tânwrului vio]in:r,;ot ceh Va,sa: Prihoda. 
IntrcK programul' COl1mUs din variatii ne-a 

mcut să Î'nte\egem dela Inceput că artistul de 
Duminccrl sca'ra face parte d(n ş-.::oala proiesoru. 
lui cClh Scv'ck care ne-a mal: dat pa, Andricek şi 
Kube',ik. 

Ne-]· emoţionat a~i1itatea ca să nu z.i.ccm a· 
cl'obatin la care .;): ajuns tâll~\ru! 3.rH:it în relativ, 
puln timp: d aram fi vmt ca preOClLp·a,rea· dsaie 
n1ll11a~ de strălucirea exterioară a tonurilof să nu 
depilş.cască grija d·e a d~liza, a: rC'da subs.tratul mu
Zica;; ~i ]1oblctca l1T!'lti 'Sllnet. 

Sunt tonu.l'i cărora pentru <li le da toatrl am· 
pl{)~rca şi în te 1 C'-su 1 deplin le trebue arcuşul1n
treg !ttcru Pe care, spre mirarea noastră. 11oU-1 in' 
t.rebllrt1,ţC;lZă n:ci odată. 

~poi nestahi'''itatca piC'ioare1or. mişcările COt 
pului şi mai akss~lriturilc hruştc ale arcuşll!ui de 
ne coardă şi rămânerea cu e1 În >.tllS până ar fc 

~rut să nc spună: "ati 'mal auzit pe dneva ca 
Iminc'''~ 

" Nu f8'('j~m accastii remarcă din ali ])llnct de 
vedorc decât ac.c!a ca kin';ifu1 art:s.t Pe l.âm~ă VII' 

\ 
tuozitlteal;a cart! a ajuns, să caute de acum să 
nu rămână puma, acrohat~l vioarei. ci un ~:gant 

, al !1'llzkei, N{!d~ijdl~Îm de aHfcl că aceste mici ex' 
cese de cncr?;ie, inerente tineretii, le va şterge 
~'m11111 si sperăm ~[t-I vedem llL cur.lnd mai hine 
::>i mlli muz;cal. VLAD Trp[.~, 
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Ungaria' nn admite amestecul Intelegere! ;,~fă 
BERLDL(Racl()ll'). Din Bnda~a f1e;,a1l1mlK ;:lllC 

dâ: I!Wf)h aH a'\~\lt loc lWţoei'('!ri l'W.cnete între :p1i 

lll'lll minl::Lru i{'.()Qlt01e Bcthlen şi şWi:i :paTtjdelo: 
de opozj tic.·A",csre :nle.g'O~·Ji(·ri SUTlLt î,n l.egătU'T~ cu . !alu1 
T'apor,tU'rile UngaI'ici eu M~C'1a Tm-ţ.el€'gere Şi C'J lan: 
chestia. rcfactlnii 'ung'il1"C, FăT!t îndoială, că gu'I'fi!' ~avi 
nul nn~ar STa îm fa~n. 1lJl1{)T hotărâTj de ~a: ,mai ~ur~ 

:h.e1 . mare imn.'rtanţli şi '1Irrnă.r0~ o în!ţlelegere -pl'l!ll' 
1 - fost 

labilă (lU şefii opc,ziţi,ei. Toţ.l factorii maai impOî' Q1, 

tanti d~n 'Vi.aţ,a. po1ibilCă a: UnlgM~i-ei d~lară. Îl! ~~ 
mod runllnim că ori~e îmeereare a Mieei lnţeJe. reSl 

geTi de a &fj am~teca în chestjunqll{l1lIJga.re, 'ia. Ţo!'~ 
întlÎilni cea mai acerbă apoziţie dti,n partea gu.er.·M, 

lHllui ungnr. . "'.-. . .... ... , ...... 
Cronică artistică. 

dro 
atâ' 

4 .". 
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Nr. 420-1923. • , , 

Publicatie. La şcoala primară tt10sH Vulcan." 
Viner:, 5 Ianuarie a. c. orele 11 a. m.,· din 

ejul Cră.ci'll!1lului româneSc şi În Prezenta unui 
Ilie ales şu numeros, inteLectuali şi altii, părinti 
?J coţiilQr, a avut loc în s.ala iestivă a şcoalei 
lrrale din stra,da losii Vu1JCan, actul îmbrăcării 

lij!or săraci şi lWs'~ţi de vestminte dela toaie 
'alele primare de 'st'at de pe teritorul oraşul,u i 

id, fără deosebire de 1limbă şi reloigjuOe, prin 
euniu!!1ea femeilQr Române din Arad", care de 
lu:~ şir de ani, spre lauda ei, tucră şi osteneşt~ 
accM 5<:Op uman Şi nobil. 
Actul ~mhrăcăr'~i cop:~lor a fost precedat de o 

ifle frumoasă şi re\1llltă 'serbare şcolară, aT'an
:ă din acest prilej 'cu elevii de directoru~ şcolar 
mitric PoPOVic"tL Pe lângă motivele educative, 

Reuniunea. Pe,meilor RomânI' dill Arad; va I 
Gral/jrl la i.ncepu/ul l!li Febrll(l.rie c. Wl mare ba} 
HW8e-at'costwnat Ca.I'l'.. şi CUIul acesta, va. fi de. si- ! 
gur ce.a uwi 1'euşilă petrecere a carnat'alului. . ! 

• 
Prtmăria oraşului aduce la cunoş~:ntă că Pre

turBe maxhn,ale. stabilite acuma dotlJă săptămâni 

pentru piaţă, cafelllele şi restaurante, au fost pre
lung:te .pentru Încă două săptămâni. Cu ocazia rre
vizuirei , ce se face tot la două săptămâni, s'a con
statat că ·dola stabilirea preturilor maxi;male, nU 

s'a produs până azi nlcl: o sch~mbare în situatie, 
care să facă I!t'Xcs.ară mooifi.carea lor. 

Conform ord. M. St. M. nr. 1252-192.~ 'invi, 
tăm toti tin:erii de nationalitate română din 
conti·ngentele 192t şi 1922, 'clri illpartin R.:gjll1cn
tuLuli 1 lnfant. Dolj, 31, 83, 85, 86, 87, 88 lOt/l0l, 
ŞI 103/104 miant., 2, 3, 16 şi 17 Vânători, Batalio
nul 3, 4 şi li Vanători de munte, Regimentele 5 şi 
12 Ro $Îori , Regimelltele 6 şi I Pionerl, :::a să 

pl.ece cu primul tnt'n 1a r.egimerrtele respc<.llve in 
garrfwane:e unde se găsesc in Prezent dislr,.catc. 

făcut o foarte bună impreSie motivele biscri
şti şi r()mâneş~:-p<lltrilothce, ca'fi au e~it la S\1-

aiat~~ şi s'au desprins din 'această serbare şco
ră, 

D. director Dimitrie Popovici, la Înche\:rea 
'ogramu!uÎ serbării, arătând că multe ta:entc de 
.Ioare din poporul nostru se perd tocmai d'n 
lS~l de sPrijbt şi .ajutor. apreciază meritul .. RCll

:unii fc,mc:lOtr Române din Arad" şi Comitetului 
iu cent,ral, în frunte cu neobosita prezidcntă 
!l3. Adriana dor. Is.pravnic $i le mu:tl1t~e.şte În n\!
iele şcoalcT{)r, învăţătorilor şi a multi'mii de copii 
jtllor<.~:, pentru fa;pta ,lor nobM, crc~tinea:scă şi 

A urmat apO!i distdbuirea vestm'ntel()l', dife
.itc1or prăjituri şi du,Ioeţuri.car': au produs o m.an: 
r.lCurie şi vie multumilre în sufieteJe mjcilor şco-
1rl. 

Cu alCea'stl ocaziune sau distrihuit: 200 p:\
',ehi ghete, fiO svetcre pentru fete .. '3 rânduri da 
:estmin1e Si 2 p3ntalon.i pentru b:le\', 26 cU111iiş: 
: t>antaloni tricou, 6 p~irec.ht m:inuş;, 1.1 diciul i pe", 
';u fete şi 3 s~l11ri, apoi' rechide sertare (Libra
'l1 Paulina Krausz), bontbo<1ne şi zaharÎCale l'lcntru 
m cop\ 

fntre cei Prezenti sau observat: Prezidcnta 
Reuniunii feTri~Hor. dn:a Adrian.a. dr. Ispravnic, 
memhrcle de comit.e t, doamnele: OGjdiş, dr. Robu, 
ur. M.\rcl1<ş, Baron POP. Tatu, Mlaein, etc .. apoi 
~rimarlll orasului dr. Rohu. colonchtl Bardosi. ad
,!)Catul dr. St-oieneseu, Balint subrevizor şe-olar, 
:nedicul dr. St'-luber,prrofesor ii : Gher.man, Kola
'ov, etc. Dirc:torH, dlre-..:toarcle,. Învătător:;- şi în

i;'ăţă toarc1e ,dela şcoa1·ele primare precum şi din 
Wor multi părinţi ai copiHor. 

La spitalul de copii. 
In ziua de 4 latl!uar,e a. c. a avut liOC la Spi. 

!,alul de copii Serhar.Ci;l Pomului de Crăciun 01'
;an:zată de directia sP'it.n lului pentru micii bol
lavi. Serbarea a întrecut toate aşteptările. Con
~ursul elevilOr "Moise Ni'COară" cât şi alI unui. bu
:het de dşoare eleve a fost nc.prehtiL Serbarea a 
:)St onorată cu <prezenta notabilitJlţ:!or în frunte 
,u d. şef-primar dr. Rohu, cari au maniîC'Stat Cit 

"~Ia!lllle1oelor ·satisfactia ce le-a produs reuşita a
:estei serbări. Organizatorii acestei serbări aduc 
~tn aceasta multumită llublică directiei liceuht l 
·MO:se NiooaTă", d'lu* Boti!; med'cinist, tllltllror 
~Warelor sI elev;:lor !Cari au ct,at ,concursul lor cu 
~!âta bunăvointă. 

• 
Bczidar Saver, mcmbru În comis;,a. de deHmi

tarea ironticw: .sârbo-ungare, pe când făcea rn
Si)CCt't<: oficia:lă la frontieră a fost atacat de po
stul maghiar şi Înc.hits b Szombathely, de unde a 
fost transportat ia BudU1pe6~a şi tUld:.:: se afEi în
ch1s de 7 lt111i. 

TO'aie proksHhilc. legatiune.j sârhc-;tj din Bu
dapesta <lU r~\lnas Elră rezultat. 

• 
Din Petrogra\d se a n1.lnţtl că .arhicpjs-co.pul 

C!op\8k. prebtul RuW'cw:d şi alti Preoti cato\ici 
au f(Jţ·t dcfcr:ţj trihunaldor revoluţionare fiind In
vinuiţi, de Jlesu'punl:re la. etrdl'l';\; anroriElti'::o'r 
sovietice. Actul de acuzare osle Pe cale de a fi. 
intocmit. Pt~dcpse bartc Uave şi chiar pedeapsa 
C::~I;·;taIăamenl·ntă pc a'Cl1zaţi. 

• 
! DllPi'i o "taI i~ti('ă l'CX'('n,tă ,l::l1l111'il bogiit·i ilo]' 
! Tl',1~lil:'i~ h1anici, i81ldllll!'llri.a chn A rdoo 1 foe prezintă 
! , .. ~tfel· i La' Zlatulil şi Ba.;,a-marc !-OC n;;tfil'ge 'aJUT, la O-

I n~dţ,a &0 ('."tl"a.ge :u:rgint. SI\llJt. :) {·aricl-.e de ma r· 
moră, :-:3 .de 'poillt:ră .(le .. aT, 14 de granit, '2 d,~' 

! asfalt. ;) de {'imentşL 18 dIC ip .. 'lO.". t.~bi !'-unt 11 
I fabrici de stllclii) 55 (10 eiirami,dă, 8 Ide N1IS<Cl'V(', 

44- de "'piri şi IBpirtDa,s.t:', 1 .cl,e pi{',tne ele rmoară, 
35 d'c. uel-.e, 'iG ode rm\l;,rlli iagl'i('J(lle, 12 de cnil', 
!'>arpe, lopqi, OOH.5C şi ~(:l~l'Ii, 4 ~ mol,ile (re fer, 

('~n.tal'~, 1 d~ a1~tomohL!1e, 1 de ~ag~lr~le. ~ (~ pie~ '1' 

Iane, ~ v.~.::;at.one tl.B lnHnbac, la:na, In 'ŞI ,cUlllOPll. , 

şi 28 cuptoa'l'e, pewtru topit font.ă, fer Ide oţel. I 

• 
Scriitol'ul V'lclor \cfa.l'gll-erilt·te 'a fo:.<;.t şter8 ,elin 

1 i8ta deeor,a,ţ.ilor cu .,Legi-unea de onoo'I'e" -

-el'a, ,coIDIa<J1lClol' - rpentr'UJ('ÎÎ. II'OllllaJlllUl său "La Gar'j 
connc" eg.tc lmol'al şi JXl'l.IItefi socotit de i\l1 amici~ 
Frnnţ:ei {'ă ai pre7.ellta. ,n1(}raV111rile SOICi{'tii,ţ.ii fran ' 
cezo. 

• 

:De asemenea se VOr pr~:>;cn:a cu primul tren 
la reg:mentele respective toţi tinerii de nationai-i
t:ctc r·omân{t din conÎ'În~ent111 t:)22 cari apartliL 
rCgimel1telor 1, 31 ş! 33 ArtlerÎl!, 5. 32 şi .34 OiJu
ziere .. 

In fine se vor prezenta in cetat·ca Ar,ici toti 
tinerii de natiol1alil'ate român~l din >\."Ont<ngent.e\c 
1920 şi 1921 apa,rtinător i R(.;g. 93 Inft. 

Transportul cU ;::alea ferată se face Rr"iis pe 

baza livrefulu'i de complcctas, sau or,l:llui'!lI 'd.: 
F1şare la Yatr[I, ce are feca re sal'dat. 

. Dcs',uşide noccsarese pol obţine'[ h p:imă.

rla de sector 1, sectia militară, la r;,imâria de 
Sl~ctor II Arad-Gaj, precum şi J."a d'rCl<1I1:;cri lit ll!e 
poHţjeneşL 

NCSUPllŞi'i vor fi dati în hldecată ConsÎltlilli' de 
Rrtzbd:, 

Arad, la 10 IanIl1r~~ 1923. 
Dr. ROBU, m. p;, şd-pl'im.lr. 

I(lt ţ~,. U'si ..,.,' ...,.., . 
Concert popcral din Cicir. 
Ni-se scrie: 

_ Mu!tUl11;tă cner~'eului şi ncobos:-tuluj Înv~tă' 
t·)r .\~ll'el nr:.l~,;al1, în (,;OJl1una Cl,,:.i[, in ZlU<l a dOlla 
~;c Cr,l-':.'l.a s'a dat tm concert l}o!}ora;l cu pro
gram Y:l::-t. foarte hin,~ ales şi anmiaL Corul, 
('ap~ cu diferite cânte.::e, all'.~se au ÎlTseninat lnimik 
s:lkn\lrn, d~icT:·tde poezii şi în deosebi p;<csa tea~ 
trahi ",6..~a a fnst s~i fie .. .", nrcdate de săteni. ali 
ciat dovaJ:i despre tntep~enta, pricep.erea şi sim
tul poporului nostru, fată de tot ceeace est,e fru
mos. bb un g.;st maret d'n partea dlUiînvăţător 
A. Dr;i)1;~n, ,.:arc are mai pres.us de toate conştiiw 
ta- datoriei s.a:'e, dor1nd a face din ş.coatl'a sa nu 
Ituma: o fabrică de 'scril' şi ceti1:, ci o adevărată 
institutitl11e dt}cultură pentru întreg p0poru1 in-
llif.erent de vârsW., . 

Acest gest ar trebui imi·ta;t În cât de multe 10-
cur!. 

Noi nu putem, d,~ât să a1ducem clo~,1ile n()-a
stre harnk;ultt: învătător şi să-i dorim izbândă de
l>linJ. în urmărirea scoPurilor salle frul11'O-,se, 

Vf'rftlll cU'rat 1108 lei a fost destinat pentru 
hib1iot~a ... ~porală, ' . CORESP. 
••• q .as .,. , f #&IV' , .1 

1..4 CURSUL DE ŢI'.,'SATORIE pentru co- i ZOJ<ICH, 10 Ianuarie. - Deschiderea. Berlin 
roare J1cl'.~inneJ C(!I'e $1' începe la 15 Iwnuarie si. ! 004875, New-York 529, Londra 2461, Paris 3550. Milano 

2567. Praga 1480. Budapesta 020, Belgrad 555, Varşovia 
, nou, se m.a·i primesc 'inscrieri, lnforww·ti i amu- i 00295, Viena 00075, cor. stampHate 00076 . 

Ş T I R 1 _ T E A T R A L E
' . lI!mtite la Libra.ria Diecezană. I BUCURESTI, 10 Ianuarie, - Inchiderea. - Devi-'" . '. .'~. ,_ _ '" ! 'le: Paris 1260, Landra 870, New-York 188, Italia 910, 

Repertoriul săptiminil. Eri 1\11 f(1.'1t î\l1aint.a"tii p3ll'chetll11ui llldi,jziă I,n elvt>tla 3525, Praga 510, Viena 26, Berlin 187, Budape-

u- • .. e. ne $ J •• t;t a 

dlJYi(~ Moriţ. şi oomp}iaii lm' Alexa'llod H 'Iffi. I sta 740. - Valute: Mărci 235, le va 1I0,hmţi sterline 
.101: "A opt8' ooţ.ie iltl!\li Barbă Alba ... tră" ~n . " 1:'. ~'Il.' a ! R55, franci francezi 1250, franci elveţieni 34, lira italiană 

I~Mur~llldnelÎ Poor. l,idy (Ab. Di. mo~, . A!cXla.nJd nu ~t~ln:~J', J~l,f .Davndo~l-Cl desoo- I 905, drachme 230, dinari 2, dolari 179, nal}oleon 630, cor. 
VINE1:~l F-l-' d ~' " I*n~l că 'aU 'P1.1.'; In ('1l"C1.11a.~Le tItmbre :L1ŞCaloe :fhlll. I llngare12S; socol ;5, mitrei poloneze l28. .. 

J." :. l' W1Jrt<WIlI1:.ul; e rrller cu ooncUil" 
'1.11 ~\M.i poo;r Lily.(~~h._C), , . şific .. ~tt-. .de 20 loeţ. I W' z;rt ••• ' .......... 7;t1tI ... \ a n 

SAMBA TA :"Mortf~u-m" iOll oo~'mllrf:ţnl dnei Lw:loV'jc 1Jorli:ţ îu mome.ntJUil ar€l"otării hlti a· I TrI' buna liber· aV 

• 

Poor LiJ)' (Ah. A.) V('A ~ el un l)8tm(ft. cu.12;,)l? ~:Ulcăţi timbre fi~- 1 . 
;DFMINECĂ: lmJaltineu ol'la 3 şi jumăt.a:te: ~le m yalo!Ll'e de 50240 101 ~1 pe oare le IlirU'll-; . (penfnl e~le publicate In aceasti rubrică redacţia 

"T~rgu~ i8J110ru]lllfi". iSOalI'a ora Il şi .it.m.: "Fo. ,..,. .. 1 nu la rlspundere). .'" . 
;\ifl" ('u ('(mrnrr",u'l dnei POOO' Ijily (Ah. D.) C~qe III pl'\'lllt·a Sla~~~('!l, Ilunrlb M1 rf(l;:t a!fil'ate 8· i Clriem-hll meu Lwvold Deut;ch Îlf1tenţoHt!ază 

if)t}t de or.ga'll'cle Ţ,ohţnel. . . sti cumpere res·taui"antml Iacob \Vei.sz situat în 
,Azi, .Toi, se 'd'esc-ruid!e ge11i..a .ropl1ez;entatiilor ~a După dOOl~l!f\ati!iJ'C hli Moriţ., el .a -priTIl,it ti!lu- straid3i 5inagov=eli NT.2. (f, strada Chorin Aron) 

~l îşi va. Idla. oonlC'ul'SU1renJ\11mirta alcbl,iţ,ii dell.1 b'l'ek' xlela un- ,J1egllAt,Ol' Griin lal'ab din B-UIOO- ~1 aistfe:, invit pe <u:eastă cale pe eventualii cre-
:~trul Un~l'l'esc idlin Chlj: dna Poor T~ily. peE-jJa. ditori ca să-şi a nun 'le pretentiunle În termen de 

Inc(}nte..",tabiJ !!itrua Poor Tjlv este cea 'm1ai millf{1 • trei zile În biroul meu, str. Emtnescu Nr. 42. de-
t"lă Kh·',l.maltid a teatr:uu'ui' un·gurese ,din Ar- I x SALĂ MODERNĂ S..,l COMODĂ stă ia d;.s~ oarece in caz 'd.e Întârziere ·al aCfl."tl.ll termin, 
:~al. .l'q)J.r.iţia dnei Poor Li1:v pe ~'el1laooJJtrn:ln.i dicntul meu nu va mai lua in considerare prc-
1in Arad a fost îmJ1:.i\lmpi'n~!tă totJdcanl'llia ou cel poz:ţia ono dame pentru frizat şi manlcur la tiunHc. 
luai ma.:re entUJzil:lI~m d.e :publion1 'a'răd.am. i SZeKeL Y, palatul Bahus, Dr. OA VRIL KELEMI:N, avocat. 

\ 

II 
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• 
Publicatiune. 

St~b5emn~tul prÎn aceaSitJa mă simt obl:l(alt 
S~\-lT1! exprim sin-ccrile melc mulţumiri Soc1et~ltii 

r1c k,ilHCrărj Generale "FOnClcra" pentru modul 
culant şi promptd.c Liquidare a sumei de 20,OUO.~ 
Lel cll'ntractultă în cursul anuhti cur\.'~lt şi 'scadent~t 
în urma Imoartei sotiei ImeLe. 

Peciea. la 27 Doccmvrie 1922. 
fo-216 1 LAl'i·E. 

eu • ", uz 

CINEMA. 
OMUL FĂRĂ NUME partea I1I. Best;Ue gal

hine În 11-12 lanuarî-e În "Apollo". Acum goana 
se oont:nuă. în Africa p.lnă În cap:tala Î1mpăratulu i 

Salharei în Toteran, unde se duce şt Nisson ş~ 
fiica sa Gert ara'11jând împăratul in (}IlOarea lor 
Un festivaJ Imare I'a curte. Aici soţia Împăratului 
Roxana În jaLuzia sapltmucşte o răzbunare 
gwaznk,l cu lei contra lor. Insă Vo-ss, care a a
juns ipână .a·ÎoC: ca mân:!1Or de cămH::!, ohf,':rvă a
tent;'ltul şi îi scapă pe toti. ACllm Întâmpină toti o 
nOUă primejdre, vine fratele Roxane[ să-şi răzbune 
Sora uni!~'Hă. V05lS îi scapă iar pe toţi, numai el 
d:spa1'e s!mţind pe detocti-..cul Bobby în apropie
rea sa. 

AFURISITtfL dramă so~ia[,l în 6 acte în 10, 
Il, 12 Ia11t1arie în "Urania:'. Printesei Iihava i-s'« 
Profetit că o vor l)eţi .3 bărbati îi vor incrucha 
ca";:a şi să se ferească de al t,rc':'lca. Primul neti-
tor o fură, dar c sdipata, i.arpetitorul moare muş
cat de Ull. şer!)e. AClLm se mărit~l dllpă mânlulto
rut ei Aga5i, h~~'ă PretenuJ acestuia Maria,s vrea 
şi el pe Hhava, Şi Începe lupta de moarte. POlJD
ru1 s-c-d '11 afurÎ~şte pc Ag:asi, acesta e cl!; l1Lllt 
si a!unga.t. riul său se răzhună, Mavria,s' il'lcbu
leste, iar fata lu,i devine soţia fiu 'lUi lui ARas i• 

---------------------------------------
Redactor responsabi,l: LAURENTIU LUCA, 

CENZURAT: Dr. MARCOVICI. ................................. 
Pu6/icaflune. , 

Se aduce la cun·oştinta I)uhlic;i, că in lif1î1a 0r
dinului Nr. 73,1.34 dill 3 Ianuarie 192J al minisl';'
ruhlj de industrie şi comert se vOr vinde b li 
citrJtî une publică 500 (cinci suteJ va~oane a 
1;l.000 {zece miOh. 'Lemne de foc ci. 1. fag, t;-i!c
tura anuhui de proouctiune 1921~19':2 uin p:iclu' 
riie socictăU anonime for. " "O.idi:-;;an,a·' din C~
v~ira.n. 

Vânz<l:Tjca se va face. în modul următor: 
1. 100 (una sută) vaROane ~e Vor vmele Îll 

ziua de 15 IU!l1uarie 1923 la ora 3 p. m. 
2. 100 (una sută) va~oane se vor vinde în 

ziua de 16 Ianuarie 1923 ta {Jra 10 a. ni. 

3. 100 (una sută) vagoane ~e VOr Vi1lde în 
ziua de 16 lan'uarje 1923 l'a ora 3 P. m. 

4. 100 (una sută) vagoane se VOT vinde În 
Ztua. de 17 Ianuarie 192.3 la Ora 10 ,ac 111. '$Î 

5. 100 (um.a sută) vagDune se vor vinde în ziu<: 
de 17 Ianuarie 19231a Ora 3 p. t!1. 

LicitatiUJlca va avea loc la termenele indicate 
mai ,sufs în biroul socie,tă,r:i "Căr~işana" din Lu,goj 
str. B~sericei Nr. 9. 

CaHtat.ea lemnelor. ce se Pun in v tl11zar e, se 
poate vedea pe etablissementlll industrial din c;ivăran 

al societătii atn. for .. ,Cărăş.an,a" şi in această !lri
vintă ni.ci -O I'Cclamatiuue ulterioară nu va fi ad
misibîlă,ce se va remarca Şi tn contractul În-
cheIat. 1 

TOaJte -ofertele se vor prezenta in sens, in pli' 1 
curi indlise şi sL~ilate pentru tOi\te li~A::\ ti unile, 

nl(~llti,}J1atc rn;~i 'suS pflllil în ziua de 15 lal1uari e 
1923 Ora 12 m,;ridial1l~ in hiroul amintit a~ SD
ci e,tii tii. 

i No. 0/0302-1922. 

Of~rk!e, deşi Prezentate odată, se vOr des' 
j ehi'Je separil1t la fi,ecare li-citatiune şi va treb,ll i 

I 
ind1ieat !}e plicltl fiecarei oferte prezentată, c[l I 
pentru carll lidtatillJlC c·te f<l.culă. şi că. dela cine ' 
Provine. 

Ofcrte"l,~ pot fi făcLrte mlma~ pentru o c..1'l1titate 
de C<itc 100 (una&uhî) vagoane a 10.000 (zece 
mu) k~. că-ci În ('ant~tăţi mai mici nu se va fa.ce 

1 
I 
I 

Publicafiune de licitatie . 
Pe baza decisuhlli al JudecătorieI de oc~ 

Amd No. de ma~ SLVS ,cupri,nse în favu:;trca iu 
Dr. C amI B Ci r e's-, ax.Ivocat pentru SUITi 

de 645 Ld câ.pital şi accesorii. Interese 5% dt.1 
12 Septcmvrie 1922. Spes.~ staverite de Drcze~ 
in 356, Lei 50 bani .. Mobilelc preţuite În 1400 Le 
se VOr vinde I·a hcitaţic În Araid-Şc~.a, În straJ4 
13. P. Iia.~·,deu (f. Pâzm{nw-u.) Nr. 3, în ziua d 

vâ:nzarea. i 1.3 Ianuar'iic d. m. la .orele 3 
Ofertele pot fi numai illdividua:e ori deJa o I Arad, la 29 Decemvr:iC 1922. 

sÎnlwrii firmă. Oferte cUilmlatve nu se prmesc. G. CIUPUUUA, 

nt --
AlC 

-TEL 

--
OkrtanHi de odată cu dClH1llcrc,a ofertei lor . d 

exec. JU • r~g~,·. ~ă VOr d~pune pCintru fiecare hcitatiune separat 
dtc 100.000 '(una sută mij) lei cautiune la l11â.. --------------------------1 
nile erdministratorlllllLi sechestru, care .le va e:[- I 

I bera acte în r,!;g'u!:ă. : AdD'J.Î:rabilă p ii. p u "i 
Cautiunca se J::rimeşte tn numerar ori În sq[- i cu aranjament Pt. odae ieftin d~ vânzare 

Sori de ~creditarc În favorul societătii anonim-c lnformaţjuni dă W.:1172 dintI 
fon~:-;tiere "Cară-sana" din Ll1Roj la hăn;:ik 1If- B i p oul "W' aII i n. 9 el' il ap 

m{doare di't1 Lug.()j: 1 Strada Emines'u (fost Ddk F.-u) Nil. 10, ~ub 
Albina, Dan-ca Comercială, Ban·ca Cr:Im~rţului =-_____________________ ... 

s!lcnrsala LURoj. Ranca Pr,.poraIă, Banca Româ- ţlun 

ne~K<;că. a Banatului, C,1r~şana .5i Creditul BăI1~i- --------------------4 Jrii 
teJn. 

B'juterÎÎ OROlOAGE =d~eemŞt~errtt:,0:1 maţi Du'Pl deschiderea oferte':Or mdm. sedlcstru şi şi Artic- .. U. 
inspectorul industrial "Of incheia contra>:tul de li de lux 
livrare cu persoane, acărci ofertă va fi mai fa- de părete lar 
vOl'aOiIă Ţ}Ctttm 'stat; iar cetorlalti conct<I"Cnti li I GRAlLER- S FIUL ARAn 
se Va rcsti\tui cauţitrnea. ~ .' l' u tun: 

Condi tL L1ni[e COn trachrju j afară de cele gene- , vre] 
ralc rna~ sus metionate vor fi urmlîJoancle: Cumpăr aur frânt cu pret urcat! pus, 

Prctl1~ oferit si primit va fi plătit În nllI11Cr::J,r II ' _________________ _ 

în birou1 sooietăti ,.Cirăsa'lla" d,in LU'Roj, Str. Bi- .- în ( 
sedeei nr. 9. imediat ce cumpărătorul va Îi avk ,-~----------.~-....".-----_t luPt 
zat despre -îl1C~Ircare şi dUIŢ}ă fiecare va:';011 În
cărcat, pfczentându-i-se prealabil foaia de diUn1 
şi factura. 

Cal1t iune" va fi 'S,:)cotitil În ultima rată a pre
tu~:ui de cllmpii!"are. 

Ma.da vândllt:i se va preda Înc:u·ca.t;i in va
!-':0n !a statia Cărăvan. 

Va?;Ganele arc ~ă le PU11ă la dispozitia socie
tă ti).c tLlllipăr fltorul. 

PURCEl DE NOROC 
din zahăr cu migdale, prăjiturJ fine' desen, 
fursfec, honboane ff.tnc"ze din docol~tă, 

I 
din frt1ct~ d'. po,rivite o ... ntru CADOUR, 
de ANUL NOU, se află la Ma82 

1 Cofetăria CAROL MATZKY, Arad, 
---~--

~uz 

;'eş 

de!: 
pe 
giU 
~tri 

1 --. '-~-~---~""'*--- 2& 

Livrarea va Jw:a loc succesiv şi neîntrerupt i 
dia momentul ce contractele vor fi îl1\:hci~tte. 10- I~ - -------------------t cea 
tU$i Tlurmai în proPortie cucapacif.atca de tr3n- DI":POZITUL 1" A13RICEI DE MOBlLE pOl 
port a <Jlmcn,ajamcntu'lfui, industrial d0 care SG- 1 V'li:f· 1- C .... O r 1111 . a tati 
.:iciatea dispune. 'tlu intra. Î!1:s:ă in această re· ., 
zervăf'emnele ce SUll-t de livrat. Pa( 

Livrarea se va întâmpla In mod Pl"oportionat ; ~ Palatul Neuman, Str. Horia (1 Szechel1Y1l rai 
între CU lTIPii:rAtur,ii, .celor cinci 'lkitattittn i • adecă 1 ~ MolY:l-e atât de cele Simple cât şi de cele de 
da'.:ă socrela.tea va putc-a livra de ex. 20 (două!: mai moderne cu PI?ETUR[ FOARTE SCk 
zeci') va~()ane !>c zi, dwpă ultima licitatiUJ1e r~e- :; lUTf::. Vi~202, Şl 
carl'~ Cli!lTIpărăt,or va prÎm:; 4 VaK()~ulle Pc zi. l' _____________________ .. ~ 

T 1 f - sa 
Da,tc taxe e fiscale a arrt de impozitul PC i 

C[fra de afaceri Precum ::.[ toate cheltuielile sur- _ tul 
venite cu puhH·eati ulI1i1e licitaţiunilol" vor fi supor- 1 i 
tatc de cumpi\rători. Acestei din urmă insă vor fi re- CUMPAR AUI<, ARGINT, B"RILIANT 

Ş[ DINTI VECIiI (F ALŞI) Ku-194 partizate ÎntnceÎ în părti egale. 
Orice nerespectare din p.artea cumpărătorl'l{)r 

a c{)lldiţiunilor de lidtatiltt1e şi contract, în spe
ciaJI nc'p,]a1t'a re.~ulaItă 1(\ prdu:lu!L de 'cumpărare 
ori 11'er~d'icare'a la vreme la lemnelor cumpărate, 
VJ. avea Cai Urm<lirc pierderea cauţiunU ş.i rezilie
rea con!tradului .• In contractull Încheiat SIC va 
fixa pentru fiecare cumpără<tor separat ntnmânil 
va~oanelior, ce va trebud zilnic să ne PU11ă la dis
pozi"ţ:e în gara Căvăran, pl'3.l"a Timiş, jL1:detL~l Ca
ras-Severin. 

In afară de acesteC'OI1diţiuni cumpărătorii vor 
fi. obli.l1:ati a se SllllYune uzulu\! comerei.al. 

LUaOJ, la 5 Ianuarie 1923. 

Po~215 

Dr. NESTOR PORUMI3, 
ady.ocat, admini'Stntor se
chestru <\'1 soc. a!l1011. fo.r. 

"Că răşana". 

Iosif Koo, ~iuvu('rgiu 
Arad. CQ __________________ - lUI 

•..••••..•.....•.•.............. :: ~ 

~ ELIXIR DE STOMACI: gl · ~ • prepll.ut din Tlntorie (Cen"tauia) ea et~~t ae' I 
• Intr~cnt contra todisposiţ\ei de stomac şi 11It~·. !li 
: ti o fi, (maţ.e) 11,.861 de apetil, greaţă, gliJ:~}; I Il, 
• intestin şi lndl~es11e Fii4 I Ît 

=1 Farmltt.ia Dr. Foldes, Ara~! ~ 
a- ~ 
•• I11 ....................... aal ...... •• e, 

--------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------- o ahsolventul scoalt'i mechani ~~ de stat pt. arta oroloag<'lor Iii" Bu-lap~sta. Depasit de oro!oag-... şi ~ ~ Iosif Reiner pt. repaf~ri precize. Arad. Rulev. Rt'S!ele Ferdinand (1. J6zsef tob.) IZ Pentru aur dau preţ urcat~ 

, I 

B t 
· t'wl CU maşinele cele mai moderne, se poate tine timp de mai mu1te luni pf 

e r' e pas e flza a lâng:ă gar?-nta făŢă să ~e turbure sa~ strice,lnt~ece p.rîn.ca1itateoriceal~ 
, fabricat ŞI se afla de vanzare numa11a Depozltul prlnc1pal de bere Ke20J 

. ' Rudoll Oppenheimer, Arad, Strada EminesCU 
--=-____ ~ ________ --______ ----___ - __ --______________________________ --~ __________ w~_. _______ ._. __ ~ ______________________ -: 

--~~._---------~--_._---._---~----------~---------------------~-----------_.-.---------
Tipografia "CONCORDIA" Amd. 
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