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ABONAMENTUL: 

,. .... n • 
fii jIIm. an • 

fii trei lUAI • 

LlHr -
300 Lei 
150 Lat 

75 LeI 
25 Lei 

TELEFON No. 750. 

: Restabilirea valorilor . 
Una dintre cele mai frecvente consta.tări 

'11 privire la v~aţa Dub!i'că este recunoaşterea 
asturnării v.alO'rilor sQlciaJe şi în legă.tură cu 

I'leasta, ilbcercarea elementelor :dubioase de 
eHm1'l1a dela baza progresului prindpiile e - , 

I !:ce. Se presupune anume de către aceste e- ! 
I :,meI:1te, .cărora te~p~rar le este dat să con-I 
I c~ ma~ ~lesv în vlaţav cOll:erdală ş~ econo - I 
. lca a tarJ.l, ca poate saex~ste o societate cu , 
I iinţare durabi I,ă şi cu progres rodnic, fără 

e::chertiatrca şi aşezarea la Jocul cuvenit :1 

~ E!LllWr f.actori lor determi lYanţ1 ai societăţii şi 
j;tă observarea rigumasă a moravurilor pu
b~ce, ş) aceştia se Însailă. Că-:i etica lŞI 

1 're rolul ~uprem de a conduce chiar şi atunci 
ând priocipiile ei sunt călcate Î-ru picioare, 
- aşa cum o rac azi încă spcculantiii tuturor! 

1 r-cvoilor populatiei, oportunişt,ii împrej'llră1ri- 1 

.1 iar turburi şi oamen~~ stret'f]l de ileam, cărera ! 

nmllC nu ;c este sfânt ce cade afară de sfera 1 

ior i~r,·.tstă a preocup~lrilor meschine, şi cari ,1 

, ;gnol'ă orrce principiu care :nu le dă satisfa-
• 'erea imediată .,i numai a poHe1or j,nstinc- I 
9.ive. 

r o1uşi da.că pentru această nntervertire 
generală trebue să căutăm IrăsPundcrile·
m; atât, aceştia, cei răi, trebue traşi la' răs-

\ vundcre: ŞaifLatanii Înto,t{iea'una fac răul ce şi 
cât le llngădue iJndulgenţa omenească. Noi 
socotim să Învinovăţjm mai mult pe (l!ceila, 
tari pot impiedica lăţirca ca:ngrenei soaiJale: 
sunt vi.n:<wati cei huni,pentnu tot bine'le ce 
rar pJlltca: ualce dar nu-l fac. şi oei cari ar pu-

I lea dar 'nil sunt destul de curagioşi pentru a 

luPta făţiş dând contribuţia lor de sacrifidu 
si ajutorul lor moml, pentru a putea reveni la 
:ormal. 

ZIAR INDEPENDENT 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/8 

Insert1unile se primesc 

la administraţie şi la 
Agenţiile de publicitate 

Corpurile legiuitoare . 
- Şedinta Camerii dela 30 Dec. -

. Ş~dinţa . se deschide la ora J ş,\ jumatate sub prc~ ,- Se vote,lZa fară discutie proiectul de lclO:c pen tru 
z,d,c~ţ,a dlUl Orlcan.u. In hăl~~il~ mini~teriale Juii V. recunoaştere ca persoana morală a "i\'llzeului reKio-
13ratlan:u, ge~. MOŞOlU, gen. ValtOlauu ŞI A. Cos ma. I ilaI" d'l1 Galati şi a soc. "Prietenii ştiilltci" din Craiova . 

. D. ,M~CAN{j ce~e .do~are P:lvitoare la vâllza' ea I Se votează apol recunoasterea calitatii de cetătenl 
uneI paduri a statul~l dm lud. Valc~a. ..' I români a mai multor români macedoneni. 

D. RAU~U pre~ll1t~ un memOrIU al!~vlzonlO.r de I D. V. MAI~CU. raportor. citeşte proiectul de leve 
telegraf, .c~T\ ce~ sa I.-s~ aC'1r~e avansanle meritate. I din initia!!'va majoritatii parlamentare pentru sporirea 

y. mllllstru fR. MOŞOIU raspunde că guvernul a I diurnelor deputatilor şi senatorilor dela 'I~()O lei [a ?OOO 
hotanr sa le dea revizorilor de telegraf posibHitatea ' lei lunar. 
de a ajutJge, şj fără studii academice, dar cu dovczi de I D. n. MITRO citeste in numele tărănistilor o de-
aptitudit( şi merite reale in Sl',r vici li , p~nă la grad,ul de c!aratie de protestare impotriva acest&. sporiri. 
sub-şef de serviciu. I După o discutie mai aprinsă proiectul este pus la 

D. IUSTtN STĂNESCU işi repeteşte intrebarea fă- 1 vot şi este adoptat cu lOR pentru şi 5 contra. Opoz:tia 
cuta Într'o sedintă anterioaril. relativ 1;:. reorganizarea I s'a 6btiTll1t dela vot. 
Mon~torului Oficial. 1 Sedinta se ridică la ora g ~i jmn. 

D., ministru gen. VÂITorANU răspunde, că este I 
absolut de acord cu d. St~inescl1 ~; că a .şi pre!-'"itit un SENATUL 
proiect de lego pentru reorganizarea Monitorului Ofi
cial, atât în ce priveste aparitia, cât $i distribuirea iui I 
in toată ţara. II, 

D. min'stru SASSU, r~isPullde la intrebarea depu
tatului P~epelinski, C;t a luat ll1asuri ca (oate cisternclc ! i 
(;l\ petro,l lampant care erau destinate exportului, ~~. 
fie dirijate Înspre oraşele lipsite d€! petrol. 

Şedinţa se deschide la ora 4 fără un sfert. 
Prezideaza d. C. Dimitriu. 
~e fac câteva c()nnmic~iri. 

D. min:stru de razhoi r;lsplllHle in chesti:uIlca 01;;('
rilm invalizi şi ştersi din controalele fl'·lI1aki. 

S'au facut tablouri la ministerul oc]ot!r:lor sociale 
de situaţia acestor ofiteri, spre a fi înaintati Ia gradul 
peJ1ziei ce primesc, conform legel. 

D. nfnistru do iustitie r~isPllnde la o Întrebare, "~e 

Pe de altă parte, dsa spune, că a adresat o tel~
gramă circulară tuturor prefcctilor să 1 aporteze caprt
ciUitiie depozitelor de petrol lampant in vederea TClDr

tîţiei. pe care ministerul de industr:e o pregătl't:'te, c:t 
toate localităţile să fie apro\'izicnate cu petrolul ue,~e
sar nevoilor popu'~tiei şi dela oraşe ş' dcla sate. 

D. dr. I. P[ŞTNIFR cerc ca să se ia dispozitii pen
tru achitarea datoriilor statului fată de diferite fabi"ici 

i-s'a adresat în chestia all~lT1entarii salariilor m;!)!;istra
ţilor. ca bugctul t~l.rii n\1 poate suporta o nouă sporire. 

D. dr. ])r:MFTRIADE ceteste o adresă de illultn
, -mire .. p€1 care Sena tur O' va exprima dlui COllst N. 

V<,silitl pentru donat:t1l1ea de 12 milioane spr'.:' a se 
ridica un cămin studentesc. din Ardeal şi Bucovina. 

Se continuă discuţillnea reformei f:nanciare. D. Gf·i
~orie Dumi:trescu, raportoml proiectului, îace o Ja
ralelă între Je~ea titulescu şi proiectul in discuţie ~i 
~pllne dt acesta 11U se aseam;inii cu cel din tâL Dh;:ursul 
e des ÎlltrerliPt de opozitie. ... , ,,, .. ' ....-vrw ... pr ''''1'' .'* ' 

Fapta • unUl 

D. C. BA]\;U Illin~trlll artelor se asoci:iză in l1u1l1cle 
ar dori guvernului la lllultumirile expr'imat-e de Senat Si 

ca acest gest să fie un îndemn şi pentru alti oameni 

bogati. 
Senatul ia vacant~l până la 22 Ianuarie 1023, 

r "" 
na'1," '$ , 

... _:. ...... 
bun A roman. 

Donafiunea d-lui Constantin Vasiliu. -
de pămiint -"'unt ,ÎII1 numitr de <'âtev,a mii, nal])t 
1K'tr(\(,11t.anteriM p;romuJgării lRKilor în fiinţ.ă. 

Intr'un articol ehi.n't,r'11n ~linlll1l1r ,antxwior ,ne~·l.1n 
()('ulpat de fa:pna mm.rc a dln'i Constlâmtln Va,.<;.ilj.l1, 
<'are a pus lla ldli,"'pozitia ~Iin~steKu1uj ln'8t.l'l1l0~iei 
.S111ma de 12 mil,ioa'l1e de 1Di. pont-I'n clăU!i,reJa IUlnu~ 
dmi,n stnlidemt.esc la BLlC'lHe.Şti. I 

J ată petitill1ll0adhui ('o.nf\1\amt.in N. V asili u: 

2. A dD'll,a prohlomă ce ,il!lll a~pi rat ,s.ă î!Hifii ptu
(I."C. a fo~t aOOfia de .a: ,d,a fii ilQ1' !<le ţalia:ni '<-1a'\l aJ
t.oradill 'Popor, E~iti .de mijloace, .sprijin,nJ ne
cesar pC'Zl tru educaţie. 

In aceas.tă ordine de ,ldei, !credem că avem Domnule ministru" 

nevoe mai mult de actiune directă, de muncă I I,n timpul de fwtă, când toţti cei -ou ;drag de 

Astăzi in o;""'(1{'lIva1'earnceshli i.cleal "tiu eu 0-
·noa,re a vă adrl'ee la Du:noştinţă drnnn1hle.m~nri~ru, 
llmnătmllrele: 

h 
I 

I {lOzitivă, oocât de critici lllegati'Ve. Aci, acei I ţ.ară trebue să ml1'I1~~ea."(~ă I~in ră.qpl~lj:i(;'ori . prn,lt.ru 
I cari'" ,./,' . l' f 1 'l'(IS.t;ll'lll'!3rda .a tot 00 e mall ,demn ;ŞI IITlIRll ~fanlt, 

. IŞl simt Ula!torta de a ajuta a re acerea j treobno să !IlC gîU1l(1i.m lin !prim~ll râ-nld, (",ii, lIl1un\Oa 

OPiniei domÎll1anrre prin integrarea celor două inobilcază pe am, di prin ~ti~ntă putem ajnmg.e 
i:eritlţe mndamentale ale societăţii: morala şi ! lil; l;umină ,~i ~Ultm.a.i a.~a lY\lten~ să :ne fa~~em ·vrood-

• v' v • V A A I :n11("i de.;a fiI a'ŞC'zaţl 'C,U t'illlste In ra.Thdur\Jile popoa-
munca vor trebUi sa LaSa la lVeala. Dand llll- I rclor 'ei vi1rizartte. . 
lr'o epocă de materialism fe50ce _ dreptul Fmea din oonlrlitilUnile n~IH~li,'iipenzilbil('/ 00 pot 

Inl'l1dletlt d.e nOl"ul 1){mtm bindc .ob~i:(",S<', am 
1uIilt initiatiTil, tatIt ,de !'Iut1etul \'l'.emii!Ca {1in 
proprico1(. mele fOl1l(hl1'i ,~ ('()n~trn~ H,n cHimin 
spudenrta"<C, în ('aTC cel 1)uti:n 100 sturlen't.j Il"omâni 
fii .oin pOp<lcI'. (1(' preferinţă tara:ni. d(' w1i~i,() or
todoxă - dN':pt-cred:in{':i~i, .si'i..oşigă<8elll.'l'C'ă &~i
sprijinul l1()!'e;;a:r. pont.r;u Î1llYuţăt.m1.'l şi Idobi\l)jdri
rea i~\'(~a're,lor de l'1l!mJj!nă. 

Căml11'u1 ce voesc ia-1 înfiin;ţ.'l., v,a ~wea ,carac
terul de fonn3,tiioe r-nrtând ,denumirea lelE>: "Fan
Irlaţi1a C()!ll>~tamtinl ,N. Vt31>lili'll", iar 1111 ,tRoT.l1li·n~.r·ea 
:('{lll,,-tmlctinmii ,în !Stihl1 .şi I(\ond,i~iu.nile 00 'V(mi'oC 19. 

fnll"(', 9C va inall~'\lll'la ÎlJl ziuia ele ISf. Im'pH.r a1,i ,Con-

" sufle.tui i A l' . f A ('Ont,nibui la î'năIvaroa no.'ll.-#ră '00 popOO' paşnic .şi 
Ve .• u omenesc In ce e moo rumoase 111- mUl1ci tor ICGlc în !)J'iulllJ ,rl\11ld J(id11K\c'Lţi a: tiner('tn-
;1 SUŞIrl morale şi soci.ale, vom tzbândi cu sigu 111i nostl"ll wmwn, yiitmHele genenaţ·ii Ide miine în 

ranţă in contrabafansarea răuJiui ce 00 mi _ ~ăg-ăkluiln,ţa <'ii elc ~·o~ 'll1umei iC'U râv1l1ă1.a li'.poriro<'l 
nea v. . . , l~YClart'll()r dn lU.n1lna nOeo&1ol'O f'll1Ulmp Cl lH)lllSUl'e 

:za, In suprima'rea.tendJim.ţe1or pern iC1 oase, pm1:l' ii. 
ŞI mai presus de toate in 'Constjiuirea pe baze In .toa:tă actliyjt~et,a depn:;it ~e n~rine 'î~ ~~ur-
solide adA ,. t A fI' tII 1 sul anilor efe numea IIWpl'<l7etJat3, m'am gantdit.Ia 
.. '. . ane .aşeza e l'~ su eu popu ar a două ma:ri probleme: . 
uneI VIeţi nOUl, ,curate Şl rodnliice. ~':, ,") 1. T;a î'mhunătiliţjrtla :stil.rii tă.ril1Jnnlui fă, ... âm,d 

,,\ d~ll să.tcnii nO\'oi~1,:,i mioi pr'opriet,arÎ în l,}tllll'ido 

f:t~'l;Jlttin şi ,E1ifma. . 
Tle:;si ,dTOi!l:S<tl'R ati birll-("voita-mi ('.on1.lbuica vrin 

amjcal TIlL'll 'o. Vill08ile n~mitr()pol,e::l ,inţeleg-eti 

"ii-mi' oferiti teren gratuit. -dirll bunurile !iimobi
Iare. 'dflp'('nd€'ll'tc de· acel mi.nist.er, .,ubS8Jll1natnJl 
1ll1ll(l1lT1indu-vă diql ~nflet rp<'>nt.ru w'lStill\l 1anr.labi1 
de a vă ral,i", dorinţ('!or mele, 'Caz îm ('{IIl'C lină un
c,.nrajati şi mai mult, vă rog domnn1<l mimi:s.tru 
fi lua a,;.'t ciî înt{'1~ .. ă obţ.in prin -pbtă al(~:;t te· 

)~ 

1 
{'jrea 3-10 h~'iC.tare, îna(~i'ninidll-le 1I1'ai11\1 şi în- I 

I dcmnlundn-i la mlmcă '{li,niSt.itiL ~·llImă.ru:1 18.{'ostor I 
"ătcni d<,veni\ii de ,:eeio ,stilJpâlli pe budiţ.ioea ilor 

--------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ppeţul unui exexnpla.r 1. Leu 50 bani. 



J''t'·n. IX' NI!'!' să-I afoct{'z ca fOIlJd 111 t.olnl C<)!l)stmlC

t1iunei în~ii eu prot:uri l'eZOi]1JahillG şi în (,O'llldili.ll
nile 'lwevă7:ute de legile şi rogulameu'le1c lxmtru 
,·ânz3J'e.a bunurilor St,atnhli. 

Inteleg sa :dMl al0C'Stor st.l1!denţ.i nl1 ~~umai 10w 

I'luinta cUn şi îtntretinerea 101' pOl'manentă pftnă 
la tenmjnal'oo desăvI1l"~i·tă 111 s.t:n,(liilol' 100". 

In aJ('(I.';t oSe.Op yoi 8.-focta sllIma de lei 12,000.000 
(donă.spl'ozt:'ICIe milioa.1l.lG). pe ,ca,ro o l('1'od diOOerum-
·i!.tta suficientă. . 

Bine':oiţi a lua ;UJCt (le I.9.cea.;f.ă a mca idol"inţă. 
şi' ,oind cu loc2Jlul Ba (,()N'~plmdă ,cerinţelor ;clic
t.at() ae l('.gile şi regulamentole şcolare în "Vigoare. 
"3 rog re:'.pect;uos, a ordonla să se Întomneaoclt 
planurile .~i dof'vizel<:> l'dol'itool"le, :pâ'nă ,la Wll-
01lrPnţ;a ;;umei .ae 6.000.000 lei Ul'mând ca ,lucră
rile se înc('apă ehilâir în ]wimăyal1a anuilul 1923. 

A{'(>3t in,;tit,nt va fi ~'l'odznt Îin rmod' fomna lşi 
cxpr(,,:< in <.C'tll~ l"()n~t.itntiv al "FOJMlaîiei ~Cm)J!î1):J!n
tjn X. Vasr.lill". 

St~lt!lt0k ,so<:.ietiiţij, yoÎavf"tl onml:l-ea a le d('
pU.lle C:lt mui reperle ('u rl1gneinnea 'ca ~n se a
~'()J'(l{~ per,;oJmlit.at{'R mora'iă ~i jllrididi a a;,~E."tui 
1 u-'tlt Ilt. 

Hf'~tlllc1c G.ooo.ono 10t tia fOl'ma 1111 r:,lllila1 
jnRlillC:111il al fUll:rlm,tif'i dirn n:'nitnl eiÎlrl1i C'l\:);tal 
"8 YOl'intl"etinc 0C'i 100 RhHlenti l1,ni H:I'sl t a l'i, a
(llipo,:;îÎ(i in ciÎm'imll {'(' va hUl fiin,ţă, 

F.w aK«j,l!sIă operă de hiIJJf'fa(,(,H~ IlH" I(}.C-c(l parte 
(11'('1)1 }. eeuno;:.t i,n tii în fata lUt DJlIll1 neZBllşÎ spre 
mnl \mniro<l -'ll fl'Ptulll,i ~mpl1, răa.m ]111 tut ]zhut·i 
(':1 ;<\1('(>(':' în toa,tcf' înl1'eprin,nel' ile mok, ,im' pe 
(k ahă !)lll'te iml1'~pt{'z ·ae{\a,~ti! ,00peTăde hi·n·oLI -
{~el'(" "p1'8 f"J.nc"lll fi î lor de ţfîrarnî în mijloC'lll eiÎ
Hll'allill1 trăit o vj,Ttă intrnug:l ~i a,m mnnwit. şi 
])"Iltil'-,l eare r.l,m llV\1't şi am {I dlY,se.hitfî dra!!o!'tp. 

Binevoiţi vă rog, ·d<Jnmnli' mi'ni:~tnl, fi. l~rimi 
îL' I ('rli nj.~ln~a (;!'rhi t.ei 1ll('!cc(m"j.deI1aţi uni. 

(,,"") COIl8f.{I.~. rasilill. Ipl'oprictar 
(]nmlcib!lt În BU'eUI'0Ştj ~tr. C. A. Ro,;C'Hi :11, 

... 
Am rIOT j :ca aeo;;f g"(i"t 1':11' ~ll p:ă.~(;:lI",(·ii C'itt milii 

multi jmit:atcilii priillitro Ţ{nnni'mii nOi;'h,l. .... 
,j O ioiţi.ativă a normaliştilor din localitate 

t In zIUa de al a. c. a avut loc o ş(dil1tiî literarii în 
$:1la festivă a seminarullf teologic, dahl din iniţiativa 
ele\ilor normalisti din clasa VIII-a. 

Cuvintele hlr în aceasta chcstiLme au avut răsunet 
în sufletul nobil al dlui Teodor Bot!ş, directorul il1sti
tLllului care cu toatii Ihlima si cu tot sufletul de român, 1 
le-a pus şi le va pune totu! la disPoziţie. 

Cu aceâstă serbare el pun inCel}lltul 111111,[ şir 
de reprezentatH ce vor urma ca să le dea atât în lcca~ 

tita te. cât şi în comunele din împreiurul Aradului si 
ch:ar în dcpilrtări, pentru a întări simtul Si elcmcntllI 
llational românesc în aceste tilluturi unde, după tur
burarea . ~rozavă a dizboiullti trecut. trebuiCl să des
chidEm bine ochiL 

frumoasă iFlitlativă. pentrucă 11umai I!:ând:nd în 
felul acesta, ne putem întări pentru a rezista lovitur:
lor din afară, la care trebuie să ne aşteptăm. 

In prezenţa onoratu!ui d. director, a corpului pro
fesoral a s<;oaJei normale de fete d:n localitate. procum 
şi mult PllNlC din oras, s'a deschis serbarea prin Cll

van tarea elevuh1i V. Radl1 despre neuitatul şi marele 
nostru om de stat "Spirt! Haref', 

2, A urmat apoi roman ta "Lasă-mă să cânt in pace" 
'cxecutată cu mult sentiltlenl de dşoara Eu?;enia Siiar
tău acompan'ată la pian de tforttlll~ia Siiartău. 

.1 •. ,Capriciul unui tntă" piesă de Z. Bârsan carc~ a 
fost destul de reuşită, fiind iucată de Eugenia SiiarHl.!I. 
C. Vasilon sI A. Vădăşan. 

4 . .,Idilă la tară" piesă Într'un act de Maria Baiu
fescu in a carei lorud s'au distlns: Zomboreanu, ti, Siiar
tău. V. Catana, O. Goldis. St. Sebesan ŞI mai ales F.llw 

gen ia SiiartălI, 1. Gokea, M. Muce~;c, J. Rusu, etc. 

5. ,.Titio Matel" romantă executată de dş<Jara Leti
fa Barzu acompaniată la pian de doamna Salay profe
·~s{iară. 

Având deplină reuşită. au văzut Si ei bucuria ce au 
simţit-o :mditoril numeroşi şi acum ei 'sunt În căutarea 
djferîtclor producţ&; Ca: piese de teatru, JJoez~i, coruri, 
clc., pentru a-şi forma un irumos repertor ce va urma 
să ne stea la dispoziţie aict În localitate, cât Si la ss~e-, 

C. ISTRATI:.. 

SOLlDARITA TfA 

CRONICA ARTISTiCĂ 

Moartea civilă. 
Tragedie in 4 acte reprezilltahJ. Ia Teat~ul 

Orăşenesc. în seara, de 3{l Deccmvrie 1922. cu 
ma:rc{e 'artist Ion ManoJescu. 

Manolcscu n.c-a dat prÎilejwl wrf<;:t de a trăi 

câteva ore sub imperiUl ,adevăratai arte, pentru 
care ma.rele artist a întrupa,t rolul atât de com
Plex al erowhb[ din SgLldu,ito..rea tragedie Moar
tea Cb/·/ă. 

DeiLa Prima al}.ar'it'e IJl scenă, spectatorii au 
fost cuprin$i de aoCCll fior de milă ~i groază ce-~; 

iJ15,piră durcreaprofund omenească, a n,eferieitll
lui sot Şl piirfnte. Vjdimă a temperamentlll:ui s~u 
l1flnoroc i t. comite cr[mă pentru a nu fi despănlt 

de fLÎ11tek Pe cari le adora - crezând în Suprema 
lege a dragostei; - uitând insfl legile so.;ia(..;, 
care r. Îndcpărtcaz<ă pcntn1 totdeauna de tot ce 
aHa mai drag. Se ~huciul11,j insa cu niidejdea d într'/) 

zj ya putea rcusi s[, rcvaJa fiIntele e;HOr.l isi Înch:n:lse 

lot cc-i lJlai r,lI11a~C;;C hlla in ~uf1ctlll 11I~ pătat de 

cr:m;\. 

DIlPrt 13 ani Je chin ~i f a<.lejd~, fuge din iuuisnare, 
1 eusind sti-şi revad a sotia ~l eopi~a, c:\re m_liumit:l 
unci m;ml generoase, erau ia adi\post de mizerie ~i 

duceau o viatii. li!!istit;\. ACi de abia Începe lupta dure
roasă. când îi este dat se aleaga intro fericirea lor, 
da!nri l~1 UJwi s!r[lill. Si speranţa va~;i de a le face Ic
ricite prin mijloacele Itli preprir. Covâr5it îl1~~i de bu
tl,italca, mila şi dragostea acelor pe cari le credea În
strilinatc şi mişcat de gestul sotiei gata să plece OI 

ci, numai pentru ferid'rta cLlpilei lor, se -decide el însusl 
pcntru supremul sacrificiu, ca prin moartea lui, să le 
şteargă orice piedică şi pata in calca fr:ric'rii. 

Arilslul ManolesclI. care atât de natural şi perfect 
a intrupat pe er\111. prin calit:iţi!e lui dramat'ce a tinut 
Îllcordat;i, atcnţia Si interesul publicului in tot timpn1 
reprczentaţici. 

Iar în :tetul final a cOl1llm:cat spectatorilor" Întrra
ga durere de care el Însuşi era cuprins şi împreun,l au 
pl[tI1S, toat,i $!:um:l wfcrintdor tll1ui ~\lrlct shuc!llmat 
ce intra În agonie şi pentru al cărui tra!(ic sfhşit, 
tnatiî lumea a varsat lacrimi ce inundatl f:'.rii a le putea 
stapârtl'. 

Picl'a pentru esen(a ei e~tc sl(uduitoar('. dar inter
pretată de un mare artist ca Manok·~cll. devine sfâ
şietor de dureroasrl. 

Pentru prima oară a fost iucută la n0j în tară pc 
:scena Teatrului National din Bucureşti În anul 1903, 
de catre NovellL unul din marii tragedicn,; ai lumei. ~i 
atunci ca si acum la noi, spectatorii au rămas la sfâr
şitul piesei. a spus către public: Jntrucât e noapte târ
ziu Si cum Jiecare merge să se culce. nu e plăcut să 
plece dela teatru unde a venit să se dIstreze, cu impre
sÎa cii pleacă dela inmormâtltare, - si pentru asta s'a 
g:lSit obligat să spună următoarea poveste: Un ne!->;u
stor bogat avea nevastă frumoasă Şi era foarte gelos. 
Intr'o zi a plecat dela Roma la Neapoli pentru aiaCEY'i, 
urmând să se Înapoleze la 12 noaptea din aceeaşi zi. 

In dorinţa de a surprinde pe ncvastă-sa, a TlIl!:at pe 
me.canl.:cul t,enUl':i. dâlldll~i ZOO lire, să ajungă la Roma 
cu un ceas mai de vreme, adică la 11. Mecanicul care 
şi el avea locuintă În Roma. a primit suma şi a :oiuns 
14 Roma la 11. Toată lumea pleacă spre ca~ă, de ase
menea si mecani.cul, care ajuns acasă, întră Înăuntru 
si îşi găseste nevasta in bratele lInui prietin. De aci 
scandal. protestări .... Nevastă-sa foarte linistită Îi spune 
mocanicului: ascultă dragul meu. dacă tu veneâi ca de 
oblcei la 12, nu era să ~: astfel de neplăceri. 

Gârldlţi-vă Însu că in tren nu erau numai negustoHlt 
şi mecanicul. 

Cine ştie ce voOr fi găsit şi ceilalti Jje-acasăll L 
(ZJ 

Reprezentatla "MOT fi C~vile" a inceput la ora ~ 
şj jumătate fix - dupăcum a fost anuntată. Public 
ioarte putin. Cei cari au luat parte vor păstra () alllin
ti re neuitată. 

... p .... 

Balul tinerimii 'dIn Arad. 
In ·~eara de 13 J(f.lw!1r;e nou (,'31 n('('. t'r-ehi) 

1'(1 a·per' loc wn nHO" bal al fi·IH,:ri.m~Î din Arad. t 

tltlrti. '2 IaTiuarie 192' M 
.-

1 V-a Şezătoare Culturală, ie 
Gll dmPl'ea de~.:l.miigir'Îi (ain su,Jlet imu ~ 

ill:!. ~ă înfăiişez OpiUl!i ei pl1lhJi,e.(l român-e.şti lliJl ~ 111 
mPll't al Jl1l.'lnif<'4ă;l'ilor n.(.-Mtr(l cuhu1'Iale, <',ari l' 'fI 
~ ]U'{'p 11 t. '('uMil t.a dr.m :'I1],b 1I111l110'be .a~ ş.:..zăiori .~ •• (li 

t,mja~() art:i.;,t.i~"C r;n, 'Palatull Ouhural rlin Artd ~ 

Ewm !Îtn ('(IDvi'ngerea fiN'"alSC'ă ,i legritillllă. dl 
publicul J"omânc~ din ol',1şul nostJru., va 1l:pL' fI 

sC'O'Jlu.l iti eal ~i JlObi 1 al ,n iz nri:nţclor l103J..<1tre, fi 
fa('e să 'Pătrundă ('u:lt11ra TQmânool".('ă in su.f1 < hi 
oocjetătÎJÎ rO'lllfmeştÎ, fOl'lmult ~i doşvoltat. ÎI 
{lultn,ră , ... treina. p 

]nRllJli1,ireu mal1lifo.;t1ată fia,ţă ,de lliOOID"tă (l 

{'~ l'e in (';\1]")'ul şezătorilo'r {lin 8,runl trecut, .. ,la. r. 
dus în~ă eOll~rcnt,iv, Îl1l!'ât'ha ,şezătoarea a r 
djl~ .31 De('elllTrÎe a.C'. 'ann constatat pTeZen(! e 
11111 l1\11111ă1' f(l':ll'te r{'>(ln·g Ide audli1(l1·j. CI 

Să ,fje!l.t>eal'tla oore, o &t'illdere a illl tere;.,' n 
tată de O1·j(>c !ll'tillnc de enhllră 111Htională l<i: 

prOOCllfllart' fat~lă ·a "on('etăt~nii1rw l1oşt.rj fat!< 
och('stÎ'llnjle m'lt('r6111e f't.lJl. ~'l; polli·tiC('Î vulgar. ,n 
zilei? X·c plnl('('să C'redem, d :pot ţile P'al.avL· S 

C\11tn:l':!] Hll ,!'iO TOI' .în('h~dedin caav,:a imdif" ~ 
toi Ţlub1i~>ulnj m!ll:llll·8,.<4(> fată d,e marnife!'itărik 
eultudî mat-ianală. 

Ila;ră în ::;o"În:nea tJ'OC'Hltă a.m în rog Î?'.tr at 
1'('Jll11tat monalşi materi·fl'l at~î.t de frumos, ~: 
nrmrl lin fond (!:e l:?OOO loi. pEm tril rj rl ioa rea L 
hlH't. llllH!'f'lui 11O~tru Î-;o.tOlil'e A. D. XOllOptll, 

('1'f\(1~'111 ('ă o"le j'nsti filCat reglret:ul llOstru!, 
elr lllldulc<14a Val)l ielllu:i romQ.TI.oi\e care p-e>tre<" . 
<,elo -cii tent .mmnrm te il Şlf'ziit,o]"Hol" loulhrra!r . 
IO['all1l 1{11fen:;ld01', În plumhăridc b1l1,c\1ard, 
inlrlmil'i l)artimlearc. 

N n fac1'Jl1 l'ecl,illninăj'i, ~i idnl'('Iroa~ :Y'::. 
ratii cu spiritul publ:cului strcin. al conce. 
l1ilo1' 1H>şhi~ "Dată de Ol'î('~~l~'e ,man1festare CI:' 

11ală a lor. 
Tmplin,im <) rla!n11iintă de JUl11twmir() 8111:(

;::'('lI .~i 1'C'{'llno;;tin\.a, faii! (10 ~i ('ari au (~mtri: 
la rrm~it;<l pr{}gl':~11l11111i Şezătoarei a V ~a' r::, 
raU:î: 

Primul rmnl't a f,)"t 'Nmfrni.nt,a :dlnlÎ Gr.: 
Imit'iri Î'lltitllLtă "Vi" r;:.i hll)tă". 'Cu Iliir .cIP. 
lUlllli'!lna,~.(' ('c.ŢlU":'O Îll haina ·!'trălueit1j1t]1'{\ a :,. 
limhi hrefllntii ('Il ('('le ,mai fr;nnmlH,se figuri" 
tic-,e. O poem::; î'n prozăanmonin3,Ră şi Ţl1a,"tic~1 
f,pl'.ellt,iarula adlJilwt mai nn1'.1w ,mOln,cnte3t:: . 
'Oitoal\e din vj'll~a pop<.xll'e1or tl'oo~m.dul-o '1'rin 
lei clp,"'f'opul sn f\e.tn lui OIll(l1\05C şi icontopim l :. 

Întl"nnt,alllou 111~ntăt()l' . 
n~(lar:L Onora J~lIrrla CtUl}jat la 'pÎI:m 'Cll Il': 

,aihăci€' artî"tlj,<'ă ,şi intcrl'ipr{'tal'c da"'l('ă ,,l" 
lli<lt"C .cj,,·Hl{)II '" Idc CllO'pi n şi Prelu,rl:i \lI .lin 
zătoarca~' de BredicemlU. 

DşnHl':L U1'ia V ăţi(l12fl c1iel'(1('tat .a:>li~tenl; 
minllnata oi 'Vf\OO intel'prohînlfl ada PerIcim. 
F<lIll.st şi doQuă elllltor-e de Bl'edi,('c,mHl. In EX; 

tal'03 a('[lstor arii d''if;ara Văţhm ·u Idov('ldit. i 

pl'in~C(}ala ci tină., If'i'tt şi 'Prin 80nOTit.atea· 
'<lci pur.erl1Îec !P,ll fr:unnoa!Re~ tont.o ~fuhtăţi'1(l ',: 
.di"timie artjfloo, CIC pr{Jlnite il: fi o lulea. ... ă e:.;: 
rentă de operă. 

Şezătoarea s'a terminl3,t cu "ImfoTimaţiî:1 

t.e,l'are" a rllui pmf. Şt. Oi tlCe(/;/w , în ('.are ... 
în Telif·f pp.r::;onalitMoa ,şi opera funC1n~llaH 
ln.li<JÎ JŢ,,4~dt'n recitilnld ma; mltlt.e ŢIO('zii djr 
lil'melc ni <lJŢl:lrl1te în fram.ţ.llzeşte. 

Măsurile militare ale Turci 
Ziarele londolrczc 1mbHdi ştiri asupra mas,:. 

luate de Turcia ÎlI Asia mică. Se spune că trur>cl t 

ceşti sunt concentrate pe linia nord"că a regjufttl 

kelred si că divfz:unea a seasea are ordin de" : 
Se mai s\'oneşte eă ordinul pentru demolliHzare dl' 

nor parti din tru.pe a fost revocat si că acesteJ 

trimise spre MOSSlll. 

ClI toate că nu se da prea mare importantă ~". , 

sUd, se Sj)UlH~ elI: dacll ele ar fi adevărate, aces!~ 
cari au loc iără a fi putut fi controlate de şel'i 
Angora. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----"'rad, Str. Colonel Plrlcl (r. l~ 
marty) 8. vlg-a-.. is tie iPuarfl 

dill do-s a teatru.llli. Mare târg de Crăciun! Cu preturi reduse se,And 
loaleta $1 maalDurl de dame la magazinul Iuliu PleSI 
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'cum e iDformată stăinătatea despre noi. 
Ziarul unH~r~eaal "Xew-Ymk Tjllues" 1'll TLl"ul 

său din '21; :\OY. lH22 public-ă o &>ril'Oare p1inii d~ 
I ~niljcilln.i f;'i bâl'lfe1i ]fa i1idrOOc'LRornâJlliei. &,ri~o.a

,rea -e ,#'mnatn,de UlIl OIa<re<'are NicllOla.s })o!J<,'. 
care ee declară ungaa-. Se spllIne în I\l!'e,a OOf it,O;HC 

<li 3>l"mata. roonrulă .a: a~'\ICat .mif;'el.ef;'te Ungaria 
dtlJlăc~' aeca,'lt-a scăpase. de bol:;;evism( '1) şi a jc
fnlt-o (>Ulll nici ,t-ătG,rii n'fl'tl jdl1,it-o Ia-v,remea 101'. 

Răspunzi'md wnu,i articol 'Il il ziari!'\ttuJ111li .F.:iiZ· 
hltO'h MiI1l11gerooe, pe c.are l'.3lffi reprodus şi noi 
îUt~'Il'l1111 din ll1unerÎ'i noşţJrri anteriori, ,Niehc!a~ 
Porzl scrie că ura Ung-ariei împotll'ivu Român,iei 
c pa dep1 in :i 1l,"-tifi('!ll.tă şi prin fatptnl că R'!ll1l\
l:ja a oellŢl~\t tc6t{)rtii }a ('an'i ,n'an'(l ni<"jlln dr~pt. 

A("(',~t(' lueruri se ?Cl'iu ,în zia-re mari ulII'eJ'i
C;Ul€ ("ari au ,sprijinit î~n t.impu:l l'Îizhoiulmi şi a 
"1nferintei oe i!~a~ il1~Wlc l'cY('l1!dieăl'i ,ale H/)
mâ!1iei. 

T n flt~a lW6'ltei pl'opagaln~oo ungul'cşt.i <'arc Wl 
I'mtă nimie pel!lltnl Il ne ,di~~m'{'lditlt 'iln ()(·hii ln· 
mii. B(' impune de 11'l'gel1ţă lI:'l\ gu\'e1'11lul rupfm 
"il 'n,li,me.ll;;j(·ă pc lâ !1.g-ă l{'g;aţ,iilc 'noastre in st :Cl
niHale ('ttte-uu ziari,,:;t ,dintl'1C ('ei ma;ibuni, (',aJri 
S3 infol'nl('Ze!<itl'ei,nă!,atnî\ (le"pl'c ţm'u "110a,:tl'it ~i 
,ă ~t:i,(' ~ll-i ,~(ll1\eă la l'rzon 'pc c:1l1lomniatorii Mai
ItH"i p\L~i în f.l()lrla glln.'l"I\ului lJl1drupe"~,~l1, 

.. $ h'" • '1 ' .... t • : .. ...-: \IIflsee', 

Dela Universitatea Populară. 
A !;l3j'{"8. serie -rle 'pr('le.g.f'ri, şi ult,Lnwl ain SU

mf'~r,rlIl 1. dela Cniversitat,oa IPOPUla d, il' a f!p,,
,_ f~~nrat lk't.fd: 

Prima oră, ni p1'O[, S'('~tor Bllaga, ,d1lpă () 
fl)i1l"t" f rn.moa,~ă în u·(,rj,\1!\'cw,e ar,; 1I1Jll1ll 1 ni l' a ~. 01!J';, 

ti tl'cellt la "nhioetnl eonferinţ.cj, ef'lucllll ~i baet1:l" 
riilc, t)',at:indll-l '(~\1 nmltă ('{j[llpoknţll. ebr :::, 1('11 

ililc·t'o"anw Nlmpal'Ultii ilsllJl11a m1Îni'l!Iti ,şi ,iJ:,Pll' 
tihii ae(':"lor .mi(lro<or,U'ani,nne. Lncrnrile l\(Hll p~ 
(:~ri ni-le-a :,;pl~"şi f('lnl eHlrn 'lIi-le,a Idlalt 'n('~n ţi' 
nntatnt t lunea înCOl,dia.t li , 

A d'lUa mii. Dl lH'CWllll'Or 1. T':\'l1ţ\(l~ti a de:,\'(,l
t!1t suuieetttl: I<\mtn'lll'DrL 1Vlilhel 'l'()Tll!tIIW';lt,i i,'UI·i· 
{'\Il P1 pună. l-a anrnl 1ilon. . 

III tr'o ioarte!'lpi ri l11la'l il Înm"{1duc'('l*(' libn lli o~te i 

!H()ltw'lf', PC'J1tl'U ~areşi-a Jal'e"S il!K'(\!lt lSuhie('\. l';li hi
rillE'~t{' po a('ei ('(> 1)reforil fnunul ,şi ('nerVan~0'1 ,io
('llh~i d'e (·ă,l'ţ.irlcla 11hel'u, 'll'll.eti pl'ekgeri intel'f'
slntel" dela nnivor,;itatea ~10f111Inl'ă ",an uU('i ,xn
ferillţe d('~a ~('!zătorjlc -ce se {k1\l 11il 1\1\1'wtul Cu!
tural. 

T1"(,{'p a-pai lla i'1uhieC't, :pe ~al"iC-l do",voa1t.ă eli 
('ă.l(ltH:'1. (',011 \'illge1'(~ ~i ,<!f'lJT)onstremză cu rigm'( Z1-
tate l~ltjnit,atca limbci rumîmc. A iar,wtn,t că \lill rli
!l'tallt ,~an ll1<li hi,nc Uil alut{)(l!il<1:~et pO<l<k; "tlv:lia 
() che,;:t.i une CH, ;ş.i un ISp~'irulj,st. 
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INFORMAŢIUNI. 

Ziarul "Don" organul blocului constitutional bulgar, a
llunţă ca regimul la care sunt supu.')i În inchisoare iOl;itf.l 
miniştri din cabinetele dela 1922, 1920 Si 1918, e foarte 
aspru. 

Ei sunt trataţi la fel CII detinutii de drept comun 
ş; nu pot comunica cu rudele decât odată pe s;ipb~ 

mană. 

Din această cauză - adaugă "Den" mainritatf~ 
fostilor ministri arestat! sunt bolnavL 

• 
Banca Naţională a cerut ministerului de Pnaute 

ca biletele de 1 şi 2 Iei' ce se vor tipări pentru !nlocut
rea biletelor din circulaţie deteriorate să fie ÎmprinuHe 
la sectia de timbre a rt.gici unde s'au imprim'!( pal'il 
acum si h'~etele de 0.25 şi 0.50 banI. 

Se menţionează că înlocuirea bileteit'r de 1 ~ i :2 lei 
dcteriorate nu exclude hotărirea guvernului de a bate 
in acelaşi 1'1111' şi monedc mctalicc de aceeaşi valoare, 

D, Vasne P. Popa din L1HWi a oferit dlui rector :l! 
univcrsitIltii din Cluj 1111 fond initial de un milion p.:lttru 
alcătuirea unui bazar-restaurant si a unei tesiîtorL', Cll 

sc"pul de a vcni ÎI1 ajutorul tincretuLui studios. h'iră 
deosehire de nationalitatc, In primul studentii vor ..-.î
păta hrana nccesară, \;ar tesatoria va servi să le jlT(J

curei Îmbrăcămintea. 
In vederea construirii llfj:;cntc a pavilionului res

P[;~tiv, d. Popa U rLlj:;:lt preic.:tura de CluL sii-i acorde 
În ccntru un loc viran. 

OCllcrosul donator a plecat la Cluj insotit de ar·· 
hitecti şi macstri cnnstructort: pentru a gri'!!1Î inceperc:\ 
lncrului, 

COllsiHu! $l'perir.r al armatei se va intrulli la P:\

latul rC,~al sub prc(.ddcnţia Re~eltli, Marti 3 Ianuarie. 

La accst~l scc!rntil Vf!r lua parte si dn',i prim-min;

stru 1. Br:ttianu şi V. Br~U:an\l miniş'"ii de finanţe. 

Se va dlscuta planul de reorl{anizare al armatei. 
... 

SOC!ET ATEA .,OCROTfRJ:A ORfANILOR DiN 
R.\Zf~OI" r~:~g:\ puhlicul. ca în pral{1l1 s;:rhătoriior, ::3 
n\l uite de cei 1:=;0 'orfani din r~izb()j\l În~:riiiti in orieli
I;;ltll1 .• Re~illa J\\aria" şi sa ia.;a ,larurl pcntru p()lll1li 

lor de Cr;icfun., 
Donath:ni de nrice ll;ttură se primesc cu mllitumi~:t 

la orfclinat (sir. Vicc,nţiu Babes) şi în orele d. ;1, i:l 
b:roul societăţii din str. I\oll1;lnului nr. la, 

• 
In Statelc Unitc s'a PT0l1ll\!j:;at lej:;ea. care pre':~LÎc 

pedepse cu mari amenzi pentru propriotariî cari rduzti 
sii inch'rf'Jze Locuinte familiilor cu copii. Inlaia pedeap
~ă s'a aplicat, 1I1llf proprietar care anunţase că nu pri
meste chiriaşi cu copii. 

I • 

In vederea sărbrLtorHor ministerul de finanţe ,1 in

stiintat administraţfle financiare din ţară, să efeC!1l2Ze 

plătile salariilor ma~istraţilor pe lunile! DecelT1vrt~ şi 

Autonomia Transilvaniei şi Basarabiei? 1 ,1Iluarie, fără ordonante, urm;ind ca acestea să se iu-

Pm'<a lo.ftT,bii aină .rit îcntro l'6\:olut.io;fila'l~ii bul
gari, turei, unguri şi 'llCl1.'l,ÎllA'n,i s),a înch<l1.Ill:t un 
aeurd în 'l11lml'::\ căruia se '\a: faoec prapoagIlfM 1)011-
tr:u aUl(luc'mjzarloa 13Of';Jliicl, Her.ţ~ovi:rl('i, Traln.
eilnm]ei. 1] Cl'Ui11ei, Ba!':a rabiei, Macodoniei, Tra-
clei etc. ; 

In 31C'OSt !'Ieo}) OOIpit3'.leJe ~taltdOT bal('~U'i('e pre
emn ~i Ruma, Vipna şi T.aonsll!ll\Ile ,sl1,nt îlflllpiima't~ 
dE> agenţi. 

$taP $$SaP IA SU· .... 

Benes despre situaţia ţării sale. 

creze ulterior. 
• 

Persoane sCls'te de peste Nistru anunţâ că Îi) dife
rite oraşe din Ucraina şi Rusia autmitiitile sovieti-:c 
au înştiintat prin placarde că loti aceia. cari au un per
sonal ma~ mare de 3 oameni. vor plăti o dare de ?J 
milioane ruble, scutit! de aceste taxe sunt acele {amiii, 
cari se vor servi de rude, 

• 
Lafontaine, deţinătorul premiului Nobel a de ;lant 

in fata Senatului bclg1:an., crL limitarea armamentdor 
este încredinţată gent,ralilor Si amiralilor cari all l11at 
parte la răz.boiu. 

In decursul ultimilor 3 ani s'au faoricat mai n:t:lte PRA{'rA. 30. - Bcmeş 'Pub1ii<'ă în .. Slove Mlo,l 
Politi('fI" ,reflroţW,e sacle 'Cu priy,il'e il'a. Inoul an, arme, decât inainte. 

• 
"Le Temps" anuntă din Roma că instrucţiuni $Pt'~ 

claIe ale lui Mussolinl presc.riu autorităţilor să proce
deze cu cea din urmă rigoare contra dezordinelor din 

i'n our,<>'u.l (',ărma l'61evă fll'Ogr-esU.l ('xtl'iflanf1iR1"ll'l' re.1-
lii'iat ,in donHffi\iile tp(}1it.ie, economic şi ,eulturll~, 
P'l'~re~~ p.a.re -a ""tMomi-cit sihla<ţili\, internă.Pro
Ţlâgtanda hab;:;burgică, Npsită de şaall'să, 'li' .pieoJidint.1 
"aract'Cr1ll1 ",ă,n llel' i'Juloo. Sklvacia este :lia ooăp,).qt orice parte ar porni. 
d(\ acest ţlerieol, atât. ,în vederea propriei sa-1<,.can I 
~l iiclăr~ <,iilt. ~i 8 'înlta~ri:ii :E'p'U,bhcei .t'>ehoolO\1lliOO I 

• 

~l a 8. hamţ('l ~l P.A:m1l1m-a ~';!t J llignslaVl!ll. 1, 

...... ,,' .. " tii'. sunt' ......... I laiii 

Dill Bucnrestt se lmuntă, că În lecui rămas vacant 
prill moartea regretatului dr. Vasile Saftu, este numIt 
episcop al clerului militar părintele protopop dela Alba

Iulia Ion Teculescu. 
• Proclamatia lui Cicerin ~t 

ă ă 1 , . $' ·1 In zjua de 31 Decemvrie a avut loc adunarea mesc~ 
C tr poporu amencan. I riaşilor pantofan·. S'au discutat chestiuni privltor,~e 

Cicerin a adresat poporului american o prnclamatie \ hranşei, propunerea făcută de Ludovic Cortăs penlru 
In care arată că poporul rusesc doreste pacea, însă res~ I,ewnirea măr!urilor de pantofăr~e, pre~ătiarea utlui h~1 
llin\!:e proiectul aliatilor rclat:v la regimul StramtoTl- . si crCiierea l1nui fond prin difer!te taxe care să v,e 1!l 

~(}r. ' ajutor membrllor În caz de boală. 

I 

! 

O\Cvemul ar vei ca Parlamel1tLd sâ ia vacanţă Mcr~ 

curi.~ 

De aceea se va grâl;: la Camerii discutia pe ârti~ 

cole a reformei impozitelor, ca prooctul să fie votat 

lJânft Merclui seara. 

• 
Sobrania a votat o lel{e prin carI.'! se deschide ~m 

credit extraordinar de 350 milioane leva pentru În

narmarea v.ohllltarilor, pentru serviciul militar ohho;a-' 

tor sl pentru serviciul poliţiei, Contravotărei acestor 

credite de Inarmări a fost un singur glas care a prLlte~ 

stat. 

" 
S'a conierit medalia .. Sene mercnf." clasa T. dlor 

1. Pilat, D. Nanu, Oh. Murnu, Ludan Blaga, NichIfor 

Crainic, Mirlan Mai'l1t, U;viu Rebreanu şi Alex, Caza

hall seritori şi membri ai societ,\ţiî Scriitorilor Romiini. 

" 
In ziua de 31 a. c, s'a' tinut şedin~a wăcelarHor Si 

drn'ltal'!or. S'au discutat sub prezidcllti<l dlui Sfdr, La

zăr următoarele chestiuni: s'a expus hl1j:;etul de V~l\l

tul si cheltll!et:le pe altul expirat: s'a fixat taxa li, ,'l 

ki de fiecare membru in caz de moarte., 

Dr, Popper Sandor a explicat modificarea statute

lor in kl:liturâ cu sindicatele din tara, iar dr. Vaida :i 

luat acele statutc cu procese verbale ptntru a le it::l

rnta judecatoriei pentru Legalizare. D. Bede Arpad a 

eXIJr.;at chestiunea ce priveşt<.' persoanele dupii moar

tca lor, 
.. 

x el'I Til'/Î ieftin iRl'or r!r. rl/7llpiirrd ar/.iel;, de 
11(u·h(1I1erie ('si{': [)roglln-ia ŞAUPE1,E. EIl.rJrfl, 
[.f/Z((/' şi C0111]!. .. 

x SALA !\l(lDf.RN':\ ŞI COMODÂ stă ia djs
P:lz'\ia on. d~'me pentrn frizat şi nlalliCUT la 
SZl:KfL Y, palatul B('1ll!S. 

1$ s'A 

STI RIT E A T R ALE, 
• 

Rerertoriul săptămânH. 
Marti scara se va reprezcnta, orele 7 şi iumittalc: 

Cfll1tecul Îl;Şf,:.tlil (Ab, C,) 

Mercl:tt (orele 7 şi jUJll.): "Cflntecul inscalâ (Al'. 

A.L 
.10;: prc;n;c-ra "A opta sotie a lui Barba Albastr~" 

(Ah B.). 
\'ineri: "A cpta femcie sotie a lui 13arbiÎ Albastrii" 

(Ab, c.). 
S,Îmbal;Î: matineu: "Ciintcclll înseaHi". 

• sa. 'a:rV? % $.' , $ $ 'a' I ţ 

Răspunsul turcilor la nota lui Gurson. 
Delej:;aţia turcă la conferinta din Lausanne a pre

zin!at lordului Curzon răspunsul său privitor la viito

rul vilactului Mossul. 

Dupii stirile dare de "Ncws Agence", ittrd'i mcnt:n 
in Întrcj:;ime cererea lor pentru incorporarea districtu

lui Mossul la statul turc. 
Asupra unei alte chestiuni la care nu se aiulls" W 

incă la vre--o hotărire delinitivă, anume chesthlllc~. CJ

pillllaţl:unllor, Curzon a declarat că şi-a. spus ultimul 

cuvânt, rrLluânând ca turcii să 'dea răspunsul lor. 

lII\SIPUlUIlI ", ar • • aP. ·1tI... • , ... 7 ... t.-. $(' 

Continuarea colettei R. Fem. Rom. 
Pentru Îmbrăcarea copHlor săraci. -I 

I
t ('.aAAa de pălstrla're .d'e 'pe valea Crişu.1mi 500 lei, 

Crl"OSZ L., Ferel"'t,ră111 adtid':m, Fil1ma ADflrenJ;. 
A,d'lp,r Au-dor, Sei<lner şi fi\ll~ <t>âte 1000 lei; LrX'-
'pewt. rplIll. ,agl'. jllio. Arad,Ciut'IU,»&- ~pol1o {'~~(> 
'iOO lei' A rad i ol!ll jipal' 'N'ZY .. -t., fratu KOnlt,''. 
'lJ"d'l1~trlu tfJxt,iIă. BiXll('Ia Hom., Alrpb.n şi llill~ 

I ~Elte eÎite [,00 l('i~ }'arma('ia 'Fold'(\'>, dT. &hmidt 
. ,1 itllosn{', BNmll E. l)e,'>idel'iu Kla l'clos, d'l', L 'fiiI Ilm].,;{la1lL. el!'. K l\JStlT11a, cir. ,('. ~log.H', 1dJr. Mir.on 
I dl"~ 'V, llotăl'an, dT. Cucu. elr, Albn~ .ciI'. <,', laJkt:u 
I P. S. ka 1.[. Pal~p .şi ,Conzi .. t{)rtll greL~, dl 1

] 

, Arad eîlH' 100 Lei; Payd Hnz\"ain li'lO 1.01; ~ll". T. 
1 l'u'Pl' ~OO !'€'i: ICIr, 1. 1{('111 50 lei, Elalllltja r'tllŞC'a-

riu. '[}Î'm. ~hl"'l'\IMl, A. CălnÎI(X'an," R Rt~a, F, 
("l1,pit,an, d!'. Gh. Ciulmnclu, :'\1. PiiII.'ii,ţ1an, V. 0111-
rin şi 1.C'ioa.l"Ill cflt(1 20 lei. 

" J -

----------ţ~_.-
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CINEMA. 
SERPOLETA dramă În 5 acte în 1. 2, ~ la

m~a'rie în "ApoHo", !lupăi romanu] luI Ludov-1c 
Bir6. Este o istot:e duleasă a un-e.i familii, ::nc 
căutându-şi norocul Îllccarcă toate când râzai1<.! 
când prin plâns. Reproductia excelentă. caracte
r('\e imler{\'<,a11k ale r-iesei idau lI'n falrmec clco.'-ebit 
acestc'i piese instructive şi distractive tot.od.llă. 

• 
MURITORUL senzatie În film in 5 3de, ln 

1, 2, 3 Ianuarie in "Urania". Şi tl'ce.astJ estc Q iste
rie de cari ni-se ofer mud\e în viaţă şi totu"! f;e
care c nouă. In lumea burg-heză amerjc~ntt un 
decăzut <:aut·ă să-şi lsifnlre viitDrul prin IlHBrit:1 
Ilnlri hog-at, căruia i-se face prieten. Insă e' te, 
dcscoperi't şi dat judecăţii uupă multe pcripetii. 
cari ne Prezentă in lumină deplină moravurile 
bundlem. 

•• ' ... -',-

A APARC]' in Editura J!a.'·{ea Român('(1srli" 
.". a. BlIf:ureşti.' A. rOTRUş: Săd)r1toarNl 
J[o/'(ii (1f!14--16). V~r,~ul'Î. Preţul lei 10. 

. De vânzflre 7n toate Iili1'l'iriile român.(',~fi di?! 
(o /'(7. 
............................. i .. ~ .... 

Redacto.r responsohi.[: LAURENTIU LUCA, 

Cenztlrat: Dr. MAGER:. 

CONVOCARE. 
Ono actionari ai Coop\!rafvei Şf~itln~11c de 

fert rach'u şi valorizare a poamek>r sunt rugati a 

Cete mai frumoas ~ cadouri de 
crăciun şi anU! nou la Va·l4:1 

• , 
participa la adUl1ia'rCa gcncr.dă anuală Ord:11arrl , D 10 G H E DIA VA S ' 
care se va ţinea În ziua de 26 Janua'fie 1923 orclt: : "'-
II a, m. în sala j}rim';'ldc; comunale. d:n Şcitin. il' om r:CTI:: garnituri pt mani.::ur şi tot felul de ar· , 

1. Darea de sC'am{t a direcţiunc[ şi COImitctu-: tlcli d~ toaletA. - Ser vie lup rom p t. 
I lui de supraveghie-rc despre stanea materială a j -
: cooperativci conform soco~ilor. . . I ~"iiV&F"'MP'=W5.am?'MlFMJ .. ~ • 

2. Propunerea de c.hso!vare a COOpCrallVel ' , 
conform direct!'ci C. D: R. .F, I 15?O-:-1919. _1 S'a fnceput târ-

3. AkR"crca com:Silllle l de Ilcvld~re. I . 
Ono acti{)l1lJri ~e fac atenti Cel auunarea g-enc- i gU" .m a re de • 

ral{l În c{)nformitate cu § 5L din staltute numai I cracIUn undese 
aşa va putea hotărî c1dinitiv în privinta l~cvidărei I află mare asor-
întrucât vOr participa cel putin 3/5 parte din :1<:- 11iment de ob- ~> 1 
tinnari ş[ d[11 cei prezen{î 3/4 parte oj)i!1jaz~l dl- ! iecte. p1. deco- > \~, j~~{1 
zolva,T'e~. i .. t f 1 _ ~\\\'t;:- %'iL . 

~eit:l1, la 10 Dceenwr;e 1922. . . 1 r~n ,ŞI p. O O .... ~~ .... ~ .' Jly' gi 
DIRECŢIUNEA. ! smta ş~ se pot ',l> 1922 rt,:i~ 61 

..----------------- I cu rn par a cu :{.t~\ ~'.c6' ~ . l\ ......... ----,- ..........•.•••.••••.•.•.•.•.•.•.. l1li...................... t '1 l fl \ ,;:;~ ~ iI 
:: ......... _ ......... ' •• ~ •••••• ~ __ ......... ~ ...... ,1111.._ ...... __ ....................... :: f pre urJ e ce e 1 .•• ,"~r.,f:~~:I',:_.. lt,~~\~ .. ~~~~r,-'"f. 

II Gartner Mihaii!! mai ieftine. ~"8.\~";~ ®t";;;j~: 
i~ Atelier de reparai maşini de suis. ~epozit de ma- ~~ i l\ri aur 1 ţi U Fis c h e r ni 

is şlnl de scris n~ui~! vechi" t~lfel~1 de accesorII şi :: i pt-ăvalie de sticle I)orcelan 
:: păr!1 conslrQcl1ve. CQră!ă ŞI ţme In Punl stare ma- il I .' '. 
ii şini de scris. Arad, Str. Me1ianu (1. Forray) Ga-131 il I Şl cadre de labloufl. 

~ •• • I 

r i:::::::.;;;;;;.;.::::::::~:~:::-::'!!~!~!~·:::::::;~:::::::~;.;:;;;.:::::::: 'tZ.r:aof$.ifiEti!&:ţ"""~~~:~"~~tiI r~ 

----------------------..... ---------------------------------------------------------------------------------------------.~---
Regele de cafctt Cel mai ieftin isvor de cumpărat 

specialităti de cafea şi ceai R~·129 

............ 
•• •• • • • • · (f\ · • • • • • • • • • • ••• • •• -. .. 
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SE PRI]IESC CU PRETURILE , 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

SOLIDARITATEA 
ARAD, STRADA ROllANI?LUI la. 

l~ 
••••••••••• ~ ••••••••••••••• ~ ••• ~ •••••••••••••••• a ••••• I 
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"VI CTO RIA" 
INSTITUT DE CREDIT SI ECONOliII , 
CENTRA LA: ARAD (ROltIANIÂ). 

SUCURSALE: IN CHrSINEU~ ŞIR1A, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital 50cietar şi fonduri proprii: 20,000.000 lei. 
'Depuneri spre fructificare: 80,000000 Lei, din 
care o parte considerabi1ă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

: Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: Acordă: Imprumuturi cambiale, 
: "hi potecare. 
: "de lom bard (pe gaj de efecte). 
: Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
: agricole. 
: Cumpără si vinde monede străine (Dollari, Mărci. 
: Lire, franci şi alte valute). 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in 
: cont curent 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru 
: I inmanuare partidelor în Tară. 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa~ 
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: cerile emigran1i1or. . 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţară şi străinătate. : 
• • • • 
• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t -
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