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ABONAMENTUL: 

.... .,. an . 300 Lei 
h tum. an. 150 lei 

)le .,... ""ti. 75 lei 
LPar 25 lei 
, 
TELEFON No. 750. 

Casele Culturale. 

ZIAR INDEPENDENT 

rnl de a~~i îm]Jl·Of'.p:lta ~tl,f1etlll obosit de Illader· 
ni&1ll în per;:;po{·ti\·a {igj)al''('lul', d'acă \'a vrea, i-se 
ya dusehide ·drumul. 

~ d,i;'.Uută de I.'iit,rl' ~'ei eal'i 'au 1'11 inillnă hu-
1: T Il ('0 pl'in\,;,te ÎrJldru'l11al'eaa{'&'-tor :iaMtit.atii 

n&sta'rea ~i 'Poopilljjrea ţării, ,urucă ,un,ui l)QPor ,trc- nu an'm 'mnlt do zis: chestinllwa pl'incÎpa:lă este 
bile întâi să-i d'ai cU'ltU'ra -ca.repe uml1ă aduC!C cu Înr0J}llhll. Oda<tă prins finll a{>.ţ;iunii el ,se Ta 

8ine ';Ii bu!numaraa, ~aud<llc;ă j·nt.âi Ilrcbue să pro- t(~ll'C'O dda "! ne. Fi r'C:;lt,e nu tJ'(>bu:c să .,':c mărgi
,'uri mijlo..'l{~l.e mruteâale În ll1~\ll'ă .&i plfegă - nna.~·ă lumea la 'Illolwtonia ~itirii gazet.elor ;~i !dis-
tea8că calea I:'Ivre {mlt!iwll~. clltalre~'l politicii în Dumine'C'i şi ",Unbă,t.ori. 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inserţîunile Se primesc 
la administraţie şi la 

Agenţiile de publicitate 

Parlamentul. 
Şedinţa Camerii dela 23 Dec. -

D. ORLEANU, preşCid:n'te, de~ohid.e ş.cdinta 
la orele 4.10. Pe banCa ministerială dni'i: Vasile 
Sassu şi dr. Ang-hclescu. 

D. ORLEANU citeşte răspunsul regelui la a
dresa Camerei 

Noi ,sacQtim eă ,numai ooondonaTea ;alOCstur R ~t .\ • f" . • l~c x' b'l \. :. eZa 00"1 'O, • III ll~ţ.aTea ŞI. II~nlJ')gaţtl'~a 1 )n)(;-I i: ,jouă eE'l'int·cşi "iLtis1acerea IIm id-eopotl'i\'ă "i în teq 101', ('011 f{'r,:n te III 'c](..,f,"X·hl m ce pn \reşte hl-
1~r(lnlŞ grad corlC-."'PU'lld:e i'nt<>l'O;:;elor .oh:;ltc~ti. Ia.l· gieJla şi gospodăl,i,a, _ în<lrumarea 'ţă:nanului de 
cât este paJ:'tea. noastra de oontl'ibll/ţ,ic '-ÎJUur'o a. .se ,~ti folosi de od.r,eptlll'i!e poljtire în {'.Cl !l11aJi 
mid :mib.'lură o dwm 8!ei., Tlu'jnlăi!,nu.ri·rea a :două i inalt grad şi .cât mai p<1trivit intel'C'Elelor sale, 
noţiuni 04:Hlltn enunţa1 î11 rân.d'u'rile <ullteriornre. \ ~unt "<,heş;tlluni pcn1irn un program de 'at\1h;ta1e 

D. FRIOA-fOR întreabă pe d. mjni~tru de 
război, dacă nu este şi dSa de p{trcre să fie mu
lat dePOz~tlll d.u Ilnunjţiuni dela Olteniţa. f;jnd 
prea aproape de frontiera bulg-ară. 

n 

fI 

Vrem .anunue să dăm () amplif,icam qL sPI1su1ui . ce nn-} el'uize.ază f.,>"ffiler3lţii întregi. 

~t.ru c~viJllItele întJr:bui~,ţate. ~('(ll(), şi ",ii ,'Pr~- I Da rmll11 ca ('{; ne "Ul 'îna Î:n bc eilt.e gl1ea, pe 

(,.I,ZHI~, c? Jn.tele.goIn ~I}J .!~l'J.n ~Pl~',ltU'; (~{\ ,CX~lltlnul- I c.ât de Jl~:lI'i ~llnt rll~piratii.le~(,R'mull1i şi dO'l'~l 
t,~te ţ'lllldrumarea m\lltor ,l LUiselOI CuHumJe. i suflrtull1l {llnH~J1e~ lX'lltru 'inaljll1".al'(\. Ea. este atat 

In a{·ţdUll!e.a ce se ,desfă.şoal'ă în a~X"gtiC Pl'iane i de i:mpetl'iosC'crută )(' cât lHli _ pl'ooc\lpa~i de 

ll'1jghebăori de cuIt.ură şi civilizatie, IlOll 'Credem, ! ~·ri.ii 1)1Cllkria1e _ Î'!Irârziom s'o fa'C'mn. Ci'k~i ('a 
eă locul eLe frUlnte trebue să-l oenpe .collahor,are.a I re('lamă intelect,uali !l{}(>Yăra:\i: mu.ltaltl'u,j,;;.m şi 
strânsă, la a'C€eru;i mun~~ă d.e pă.",bral'e ~i 'ClJlb"'~ll,l- o :adâncă int,elcg:ero It vremllTil~)rde -prcttaoore 
001'(\ a ţiîrii ,l'!l;tigatp, (lin pa·dea ,('ploI' ,dKIIlu.ollO- rele. mai pl'ielnli('{l pentl'll .mărt.llri~i.rf}a ~i 'riis-
mente cari stiau la baza soeiet.nţ.ii 110!l,;tl'C: Î'n-te- p:ÎndilrHR ideilM gf"n~r()a.!'l{'. 
leelt'lw1ii şi ţăranii. Şi 1110i sunt(llll oarCR';<a ~i nI' dăm $ealll'ade 

~lcăiri mai ::/tIWer, anaid<c~il1tel'lO&at~; mai i!ef'·,..t arleV:JT ?.... (1'.) 
jlomite .tiple o o:.~mpk~,·tii lJlţe.kgel'\) nus,: pot a-
propiaooostp eategol\ii SOI.:rale, {'·a ien atl\n"",fent 
seu.ină, şi îmlhohlit.(}al'l' $p1'C înfrăt.il'C din a'e.e"tc 
lncaşu I'i do p!'''gre:l. 

:;i cimc Cll110a,ştlO stall'~a d,c spirit dela ':;ato, 
~f't{>a de hlluină şi dm"ul de îJlfrum"{~\,al'e ,sufle
tfoasea ee etăpâ'11(\şte pc mnlt('Jj't(H·ii \.rlin€i stTă

m07eşti, a{'(>la ya \'l'ea ,.::1 ;;(' dud [lci,lo. ~iii gân-
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Trupa 1. Mano/eseu /a Arad 

dosc fIIci ma'Î ales la tineretul şeolilor şi 1.1 intdec 
~ ,. tnal ii sa teloo·. 

S:~Îm7)Mi'i, in .'3f) Prrf'I/11,,.ie, {ruJl(/' IO X ;1/.-1-

NOLE8CP bine ('ul!()Sf'ldă dr,; plll!7icul flriidn.n. 
~'a dr: () sillqurâ rej)n'z('Ii!rltir În 7'eol1'1Il OI'ă~~('

lIe,,!' jllf(Îlld S!}!lrl/li{()fI/'f"I, drl'lmă.: "jfO(Il'iefl fI

vilă". 

Inceputu.l la orele 8 F JUli!. precis. 

I 
'1, 

u 

n 

Şi îu-că cinJfwa - 'un orălş,un, ea,l'C lm ş,';t {!(\s
lipit ,Cu ttOhll de glia .stră'IIlQ(,,!'a.~că - m\\'â11'd ,r1~)-

ŞOIMUL. 
Căpitanul îşt cumpărase şoimul dda Un tUrC 

din Bender-Eracli'a, un orăşel de pe coasta Ana~ 
toliei. Merg~'\ cu el adesea :Ia: vânat. Până sălta 
prepelita, îl ţinea lega1 cu o sfoa:ru de p;.cior, dml 
vedea vânatulJ, îi da drumul. 

Şoimul pleca în zbor, despidnd aCrul--ca (} 
Săgeată, iŞi înfigjea &1hiarele În păsi.irica de pradă, 

" care se l:băte<ll de,spera,tă, până c;udeau rostogolin
du~se Împre<Ună în iarbă. n ' 

, : 
:\ 

Atunc: i-se scotea din ghiare 'prada, care de 
mutre Qrî se gâsea încă vie; cu penele zbârl!te. 
cu ochil mari şi ciocu,} deschis. 

Pc bord îl 'ţinea intr'o co!iv:e. 
- Ce trist erai 'l1ie~ericiltl.l prizon;'er, dud pă

ră~am vre-un port! 
Cân.d ne perdeam în larg-ul mărei , când nu se 

mai a1uzeau ciripirhle pasărHor de uscat, când n?i
mânih.tl, cu viata IUjl plină şi bogată, rtunânca de
Parte in urmă cal 11'11' punct negru, atunci 
ince})ea grozavul chin a,t bietului prizonier din co
livie. 

Ne dep'Krtam în ziua a~eea. de frumoa,se!c 
coasQe ale Asi'eli-Mici. 

De patru z:\e ,<;ram in largul mărci; bolta 
cerului, de UIl a~lbastru şters, era păta.tă de nori 
albi ca nişte uămezi de fulgi, ce-şi mutau mărs::i~ 
li~le în apa a'lbăstrie a mărei cl;ătinată de v<lluri 
greoai-e Şi leneşe. 

Şoimu,l trist, abarot, parea că doarme. 
Zăcea cu Ochii ÎJ:"'hlşj, Cu o ghiară rezemată -

Biletele se găsC8C âe vânza1'e la Lj1n'ăria Die-
cczanri. 

-"d __ .~ -
în g-rati'jc colivie i, ţinea capul a,~'Clms în )lenel,c 
lui sure şi zhurlite de stropii valurilor. . 

Era miezul zil'ei . Crtldura chinujttoarc, \'ederca 
aceleiaşi şi iar aceleiaşi ll~m:trgi'niri pustii de apc, 
srârşeşte Prin a~ti naşte o plictis~llă fată seamăn; 
acel sat;:u obositor, care-l produc.e drumul mai 
muLtor zile de mare, 

Toţi dormiau, afară de oamen.ii d;n bordul de 
serv:ciu. 

Un 'Soldat se apropiase de colivie: 
Era un băiat mic, oacheş cu bonetul a5czat 

pe ceaf?!, -Cu gfttut golf, cu obrajii arşi de soare 
şi d!O vânt. 

Rezemat de man!ve-pa unui tun, privea înduio
şat La solmul Care ~c scutura de pr.a,ful de cărbuni, 
ce leşia in vârtejul fumu.\ui pe gura ooşului. 

Un alt soldat mai zdravăn brne le!?:at, cu mu
stata răsărită, seapropia.se; erau amândoi <.lin 
ace:aşsat. 

..... Tânjeşte săracul! dar ce :te gândeşti 
bre; îi dOr de locul lui. Ce ar mai zbura e·l, mamă! 
să se vadă iar slobod ... 

Tăcură amândoi: aceleaşi ~ându'ri Îi munceaU. 
Jntorş: cu fata la asfinţit, priveau cu jale" 

căutând par'că ceva: sCl~ml)' Într'acolo,pe'Ste pu
~tinl nemărginit de apă. 

,.Mii: N,tă, miini ij. Sftintă-Măria, hramu! bi
sericii din M·t. dch noi. Aşa-i , bre? Şi nOi' pc ce 
11''1 rte a lumei suntem? tiei! aşa te poa'!'trl armata, 
I1l~H, Şi mar Cu seamă dind cazi in notită ... " 

Tăcură iarăşi. Rămaşi pc ~ânduri, îşi urmau 
ric~are în tăcere f;rll'l amir.tir:lor. 

D. SPINcANU cerc mai multe dosaTe, cu pri
vire la conCeSi{)narea atelierelor "Gr;vita". 

D. IUSEf ŞANDOR Învită pe d. Kiss să do
vedească acuzatiunea ~e i-a adus 'că ar fi În le
g-ă.tUT[ cu tiorty Şi neagă afirmatiunea dlll!Î Mâr
zescu, care a spus că ParHdul' n:a,ţional maghiar 
din Ardeal ar sta cu pumnul Ş~ cuţitul ridicat 
impotr:va natiunej române. 

D. N . .IORGA prezi'ntă adunării un ,",olum, 
contin .. îndanicolc ptlh\i.cail~ de d. Stere în zia
ru.! "Lumina" pc timpul OCllj}atic[ germane, şi o 

broşură conţinând discur,ul pc vaf1~ l-a rostit În 
Camera deiHltaţi:6r ,pcntru apClrarea sa. D. IOrl:>:a 
SJHll1e că a fost nevoit să adud, aoeste d\rti la 
cunoştinta dcputaţ:)or pe1ifru C;l s'a încercat. de 
către unîj, a; lllcga, evidenta vi nlW;, ti el dlni C. 
Stcre. 

D. PARDO~ întreabă pc d. ministru de fi
nant~ dacă nu crede că a "cld momentul să se 
plătească bOl1ur'!c de rc::hizitic a c(lror ,achit:tre 
a răm3s în T'estantă. 

D. VINTILĂ BRATIANU răsPlmde d bonn
riie d", rech:ziţjc fiind in va1o:nc de 800"-900 mi
lioanc, cu budl;dulactua:r nu se pot pli:Hi În în.
tre~ime . .uchid':lr.ea lor, odată Cit toate rcstan
tele sta'tllin:, in v:aln;J,re tntală de aproape 2 ,mi
liarde. nu FIe 1108·tC face dcdit după consolidarea 
financ:ară a turci. 

D, MlŞU ALEXANDRESCU face o întrebare 
<Hul mhl:strlt al muncii aSll!}ra aplicării legei de 
Încurajare a nouiloI -construcţii si o alta rCl'3tiva 
la împf!mrietărire'a orfanilor de războiu. 

-
Cel mai înalt se depiÎrtă Îl1yet, răsucind Între 

degete o foită de tigară. 
Celalalt filmase pe punte pe ll<îngă colivil'!, 

singur, cu ochii pironiţi pe luciul valurilor, ce, În 
goanl l'Or nebună, s.e pierdeau departe în largu-l 
pustiu al mării. 

La ce visa el o:lJre? 
1 Departe, departe de tot, în spre apUS, pe fun
I dul albastriu al cerului, o pată lucitoare flutura in 

I Mtaia soarelui. Şi pata. a-ceia creştea -tot mai 

I 
mare, tOit mai aproape, urmată de umbra e1, ce a
I.erga tremurând pe fata mării .. 

! 
Era un ..-tol de rândunele; o carafană zbură

toare. în drumul LUllg Sfirc ţările vecinic scăldate 
i de soare, cu cerUti PUrurea albastru şi fără nori. 

" 

P:erdllt într'o visare tainică Si dulce, soldatul 
urmărea cu privireastolul acela de rân.duncle, 
care venea 'dinspne apus; par'Cil aştepta să-i a~ 
ducă o veste din ţara lui. 

Şi ce departe cOra tara ilui, ce dOr îl prinsese 
de tară, de vatrai 'sa'tullll4, dle eaTe se des\ipise 
de trei' ani de zile! 

Dar ce a,i rămas :aşw cu o::hii la cer, măi Nit5, 
" îl Intrebă un solldat, ce abia ieşise ue pun6e. 

"Vine toamna, mă camarade. de s'au pornit 
aşa rândtmcle1e la drum", r:isPlInse el C<li trezit 
din somn. 

ŞG:mul În colivie se deşteptasc'; insufietU, îşi 
scutura capul semet s.i atintea ochii mari, străbă· 
tând CU privj'rca lui ageră În51timi\e. 

Cu o iăcomie nl~~!)lIsă el l)ândea stoLul acela 
I de rândtmele, car.e phltea legăna.t. 

Ppe'ţul unuj~:iexen::lpla.p I Leu 60 bani . 

. _. __ ._------------------_ .... 
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D. VINTILĂ BRĂ TIANU roagă Ca~ra să 
înccapfi Miercuri d iscuţ:11neG generală asupra re
formei .financiare rtentT'll a se Pllit{;a alcătui din 
Vrcm~ comisiunilJ;~ de jmpuncre ~i pentru a se 
unifica ('li UnI ceaS mai de vr.eme 'Sistemul de 
lmpunert În tara Întread. 

La orele 5 şedillta se ridică, anuntâoou-se pe 
Miercuri 27 Decemvrie şedinta viitoare. 

SENATUL. 
l,a orelo '4 ŞI Jum. şed)Îwţ;a. .pnblic.ă e ~hiJSă. 
PI('! ;bam!('Q. ministeri a']ă i<L Al. Coost,am tin€\SCU. 
V. D. J)raghicrscu seroferă la jnfornnaţlllRlea 

.apărnHi in ziare, <lupa 1C'.aIl'1e o ('.Omisiune studinză 
nrC'arcrr ,tarifelM pe CFR. cu 50 la sut.it 

D. g('neI1al Moşoiu ra51pnnzillw., 'a.r.ată C'a o ,Îrn
bl1fnăt~lţîre .a dl,ilol' ferate fără mijloa>ee materiale 
lSuficiente l1.1t 00 ,poate oonoepe. 

n~a araltă di .din budgatwl in (,·UT/'.. s'a d·at. 
pen iru ('FR. al)foal)e 11In ;lliiliar{l, ('a ne reprezint..:t 
maximll1 posibi1îtă.ţ,ilor !\!('tUia le alr 8tatnlui. 

~cdinta ~e riodidi la arele 5 ,~i jnm. 
....... l· .. • .l •• "l.' el •••• $4.'.' 

Crepasculare. 

\"n'I1111 \"TElmii 1111 \'31 
T)C dnl'int·e dOf!r, .. (!a-l' 

1 m1whuuM !;'Ii p\'ill'~ î,n C'liamd l'ar 
1)(' j"hî\T1d:!'c 'n mâi'IH'". să-i Rml1,]~!,': 

S:\rut.m·j -- grilhitc-lol' clipe - ziihuyfi 
]''11lrJnÎ()ll'''€ ]l' (!aII: "il pot 
111 /·ilI1,,1'(':\ "1'1'(' H1<l'arlc - ('i!.nr'!"·CfHbnlCil. 
Ţ 1l tol 
C'1:prin;\11 f':\utrllHl, în l].{-.j YOThe şi în~a 
Al: m~l·i,n(' "n]un,u-. 

1)i11 zi101c 'Jî nr,mil, în ~1te 
ZIle .... 1101 
Tn z(!~,ilc l:1!"~işi tiirii1c 'l)\nite 
F )'c';[ n ,1 P:Î 11 1 1'1' I>rp.l~\l ~lll!l!' • 

Xi ZI1 i 11 (il ',]1 rl rLHl1 ;1,1 ~r'r'l1la;l' 
Al \l'O]!) ii .... 
Prin [("l>ana e:ril11jt{'1""1' w'rlpnii 
Hi~ipc,,{> di11 ·.~llfl('t în f'llflf't 
... \ 'll\,;lnt \'il-dt,'f (1;11 ll],t\l'] 
:\ nril\~ 
n;, :<ărntnl 
Trail,jj drag- ŞI Pllrlvri ~1B.';tin-"', ... 

17, Xfr. 1n~2. Tiberiu. ruil7. 

Cu g-hiare1c încleştate sălbatec în Rrati:!e cn:i
vie t, en pliscul deschis, ~ata să sf<l~ie, şojlmul se 
zbătea turbat într'o parte si alta căutând scăpare. 

11 de-ştcptase dorUil de viată, it chinuia. av,ln
tu1 spre ÎnăJtîmc3 norilor. 

C~itiva soldati, strânşi în jurul colivie i• pd
viau cu milă la i~l. cum se zbă1tea între ~ratii. Oare 
nu erau şi dânsi i părtasii aceleiasi soarte? Si cu 
doru~, 111 inimă se uitau când 1<11 $o~m, când la pata 
aceia neagră. care plutea pe aer. fluturând tot mai 
mică. mai d~parte. tot ma,i departe, pana se 
plcrdu îneca:tă în lumilli TIe fundul albastru sfră
vcz iual centlui de miază-zi 

SoimlLl nU se Ina,j J>OtD!.ea; cu ciDclll plin de 
sâng-c, qt o g-hiară de'sprinsă •. ~ zbătea Într'o 
rrămiint:1rc nelmnă. 

Nu trecuse mai mn1t de {) ora, când un solJat 
veni să-mi spuie că $oimul muri'se. 

II trimj~ei să f;1,1)Orteze căpitanuhii 
In jurul colivjei soldatii se a'dunaseră grămadă. 

Unii râdeau, făcând glume; altora J.e era milă 
de pasărea, care zăcea cu ciocul sângeraJt, fără 
suflare cu ochii mari, tintă la orizont. 

.,S'a omorât singurei! de i't1irmă rea. Dar ne 
te gâ11deşti, s,ăracu1! când s'a văzut Că nu-i chip d(' 
scăpare ... " zicea soTdaitul acela misC, si oacheş, Cti 
gâtul gol $( -cu obraHiar$i de soare. 

Si· printre buze ii scănă un oftat, care îl si 
culese "cintul ce trecea nehun. flucrând prin ma' 
carale~e din co1tttl piim:el{)r. ·umflat.e care mtnau 
vasul intr'o lcgănaJ'1'3 lenesă, greoae ... 

l. BART. 

'"", 

SOLIDARIT A TEA 

CRONICA ARTIST1CĂ 

~Ipoziţia pictO;:IUi ldalbert Bal1a. 
In i'alade expozitii la Pall!aibUJhl~ Culltn1l'al ,,'a 

de-""chis -de <'Iihwa zile o intM'e&alntă ('x,poziţ!i.c d(l 
pi('t!lfă a ·dlai A.BaJ,k1. fiu al Ar'adn 1\1 i. In 
lU'.cll\Stă «),."ŢlOzit.ie de 'Pictură S(' poate U1'mă1'i 'Pai; 
eu pa". () 'actÎ"itate 'artist.Îeă de <louăzeeÎ de a'Ili. 

Xu "oi-ro să farem Q d-llil'c .d'e s('amă .de><pre 
a,etivltatea din tre<:'ll1: apict-ol'1111ui. M't,Î\'iitaJte de
"tuI de <'l1'11o.':lC'ută îm ora.şuJ ,nv.;trn în llr.ma ex
-p.ozitiilor d.e."-Chi~eaici ţUi în .alte QTa~. ,Cll fi~
earenouă e.xpo.ziţie ne->aID putut .convinge de .a
dân<'irea in rea ljzlhl"€. 

Expozitia del-a. Pnlat.nl C.l1~tull:l,l Cll'PTillid,e 32 
tK'1.b:101lr.i rn uleill. :vrc-iO 50 aQuaTele. <\lpai 'Pa!'
tele etc. 

Aşa <,um oile pîczintil lÎn ac~a,<;tă expozitie dJ 
DaHa e pe rT'a~aI matnrit5ţii sa,le Je dC'':liiJ\·âil·~it. 
riotor. J.ll('ra.·rile snnrt. bi·nc .o;e]ecţi{)lnate. Suhiec
tele expn7.antnl.\li Rll'nt Î11 {'ca miai ,rllil 1'(' Pll'rt-e 
pelf:.a,gii pline de C'nl()fjde ton:11lităti 'J1<"t,.hte în 
('a]'('. ,'a1mile ,"{" leag-ă Îlng-ropind f,orme l!-i f<iln~t,{'. 
N imi{' bătil1:or 1a O('hi, 'nu ,'âneaziî (lfe('lte 1,1 şOlllTe, 
ei dj·mpotl·j\"tl C'ulOl"ile dC' pc p!l~1('t,:t ,dllllj nalla 
sunt anmD'niOili~ şi ştie .c:n rooec, <'11 t0111tăQ"l'wtia 
nnni "pirît rnrtnat. {'il're al'e dn/I'nl să '''(\ f:.("()1'til 

din ·:lJtm(l~f('ra siHi i şi i'ălle pO!lrite 'Pe Wă.1r111·i1le 
sing-Ilra.tj{'{' şi pe ~l1h d{'",i~l1l'ile l'!îl'{)Jl'OIlRO dda 
po,'l]"le şi de po 'enamele LmnntplnÎ Rf'tez;t,t. 

Ial 81('P;) :"t.'1. ('()n,<;i~ta exr 1 iel1tia r('lllr;.i'tel dep1.i ne 
phLmr şi di'n t:lhlourile 0('('1E' lT11aj "jmp1p. ('il ~i fli)] 
('-ele ma,j ('>(,mpIC'xp C'lIilTI ~lI11t nnJllPrii 18, ~~, ~J. 
2:1 ;:i 31. 

Opriti\'iÎ oe pjlrH in frltnbhlonllli 7~i f) 

şi oh~(,T"Y:1ti 1'f'rl.~1'0a fi.1 m;Tft bi1f'; a t'l1l0f:.ff'l'e a m nn 
tpln j Re-tf'zat. A,.~·"t(' ,rl,>11ă tnhlnllrÎ "mnt hr,,goll.tc 
în (ln·l i tilti 11 rt j"t.j'0(\. n0°f>111'!rjle pall' 'dî '~l1nt :[!'r:1-
YlIri. ]1f1,<;tf'hnilc te ('()Ţll",,,-,,<;c ]w;n 1"(':1,li",n1111 In)' 

şi prin flpl{'nd~,area 't0'Tlurilor. 
Ţ>c,j:::a.rrr-l(, (lin '.':11("1 ~r<"n.(~~p.i "-l111t 1'1il1P rl~ 

e:!l.,lmii. X 1'i i 1 R. 23. ::\0 rV)~f'(~ el,i n l)('.L~ng P~l',~
p(>,('ti\":l lin.iil!{)lr r;.i. n Rof>T'nhll, apoi ~H0 ~a 1'('-(1.("1 
rerf.c-m hlnl:narle '?O!l'1'f' ~i în amllfg'l1ri. d, BaHa 
c l~l I1rlcvărat 1)()et al ·culo3.1'E'L ' 

(r. 71.) 

Pentru combaterea scumpetei. 
Măsurile luale de prefectul jiloetU!Ul. 

Scumpetea cr.eiase în ultimul timp fi s.ihnt'e 
':.nsuportabil:\ f;<::ntr'u pO[llll",tia 0fUşlihn l'!(Jstru. 

Preturlfe a,lhnontelol' crescuseră În mod Ilco1:J;~;
nuit. Arq,dul 3jl!ll$e~e unul dintre cele mai sClfmpc 
oraşe din tară. Se impunea urR'enta unOr măsuri 
ener~ice pentru cnrmarC;l şi îcJl\'~erca SCll1îi~ 
pete:. 

In fata acestor stări de lucruri d. ins!""!;;!or 
p;cl1cral 1. Geor~cscu luând conduc.crea prefec
tUrii judeţulUi Şi orasulll'i Arad, ~'a gândit să ia 
m~lSllri pentru combaterea .<;peculei Ce se f;lcC:3 
Cll aJ imeT!ikle, care specu:m pm·dusese neohh:;:'
Imita urcare de pneturi. 

Una din primele măSUri a fost fixarea de 
preturi max;male atât pe teriiol'ut orasului cât Si 
a judetului. NeVOia de a maxima ~'Pr,ctllrile Şi in 
judet a fost impusă de faptul că mai Înainte !)rc
turile maxlrmale ali fost stab"fi.feo numa.) pentru o
raş şi IlU şi pentru comunele din judet din -cari o;;e 
aprovizion<;ază {)rasul raptul acesta a dat fr<Îu 
liber speculei s: unui fel de bofcot al orasului. 

O altă măsură .mtportantă 'este dispozitia 
lua,tă de a OPri pe Samsarj să mai· facă ev,entua1c 
cumpărtîtttri în judet spre a duceal i met'Jfcle!lI 
altă parte. 

•• 4 Ac $V V •• • ~lr, 

Comercianţii din Arad pentru mutarea pie~ .... 
Itn memoriu căfră ministerul de intert1e~e: 

('omerei:mţii {lin Al'Ind au înain1Jalt un 11111 

mOrlU min.i,~tel'tl111i de inlterne {~rân.d re..w.U('i 'crs 

rea pietoj la Yec'.hiul ('1 lOP: i'n Pi,aţ,a AYI'ft;:=~~~ 
I an{,l1. 

l'.-,me)'{·ÎatJl\ii arădUllli îşi gprijilnă eereNia ţi 
eri' 

t,ptnl di \'f'Phnl1 pi·ată c en mult mai Ţll··~~otir rr 
eli n to'lt,Cj\ILlH·tel(' (11(. \'(,dere: e !O.sfaltat.ă, are ee ins 

Ill11Î h\1l1ÎÎ k~dîtl1ră ;->11 Întl'Pa 0}';11'111 SI' cu li'l1.: 
. " , . (11;' 

fer:1!tii ('a]"f' c11lf'C pâna 'n pial:iî. Afalră ,d,~ :'}('(l~"'irJ' 
:('01(' mai ma'l~j ]lrădili i ,:;nT1lt În j,nlE.(!itată ·aŢ')"· Pll.' 

PIC're. ~;r' 
l'iotn :Jet-n·aH; C' ('ca ~nai llepot.ri'\'ită pC'ntr 

nnV':1-i '(k.;;tillifltir: (' î'l1 fata Cato:1nal('i, străzi· ,I~ 
111'( 

4,~t;'i,hw ~1)I'C '1';;ltă "1111'1 ~tl'îL1Ht{' :;"'.<1. ,eă d:rn L 
"NI 

la 1l,ml:miÎrate n,('eid0nt,e. ~ 

::\'.,lln putut nif~i(.dat:J pl',j,eepC' ele 00 .g·~l m 
fat pi.ata Î'n 10-['\11 ll{'c,'Ct,a ll'ţOH (If' nf'.potl1;'\'it..ln m 
,.~c Y<>j·h('''{J 1>lnH.e pe RQC" .teala .aces.tei mn t~r 

"Gnii 1<P11l1, di 3.1' f L ln mijk'i(' () farll1a~ie, ear:' 
f.1'C'])1l:1a .~iî fi!' în piaţă. Şi fn.nnaeia rasfi\:ţată .~·'l 
A~~' v '1- d' .kn lllt~ap;lt.lllab '11('\'('111'( ;:\:1 !'>O {,l'[W.l('".zc spre a :r,~'.~, 

î'1 pÎ:lţ.a f':\,tnlă ';Ii ]"II"Î'pijoare, a tr{,hnit. să 'lIwacf.{ 
11 ia\<1 la fal'mu{'.jp, ('\1 toate {'ÎÎ plat,'!, fiâ'u.cl ni 

hiîtil'uni1, ar fi tl'e.hlljt. te"pc('t,aUL il':i 1 

C're,h:m ('ii :11ltoritilt·ile în 1("h-r1pr vor ~llp1:: ~il 
11011PL rm'jz;niTi hf}tiîrurea. lUla,tă şi 'yor f8J(>e 'ţlf~l 
1T1('('tezc f:.nm n 1" i 10(' ]>\1"'-0 Îll ('i 1'0u'latlf\ în kg-il.\l:'ţn:1 

('nml1tar~ pieţei. .1'!1 
_____ .." .... .,.lIIP!I ..... ~~~~ ........... .1< 

La apelul Reun. Fem. Rom. f'~ 
Pentru îmbI"ÎÎl<'nlrC'fI. oopii1or să!laJCi dela ~. ~, 

prilll:11'E' rl-e sărb. Crăciunului !;'Ml fiîK'11t 'Pân~: '.,:: 
cuma 1l1'mu,tna'l'cle rlonati1\11i: '1 

nin pa rteil l('()mi,t<tul],l1i par<lhii!l 1 <11!11 ,\n • 
Bis(,l'Îea grEX'o-Ol't. 1'1")!lllll'llă 2000 le.i, dr. R I.~r;, 
.nie M,O h'i. '1'r. Văt:m 50 ~ei, G. Adaun 100 );, . 
1. Yll'll{,U ~i dna 100 lei, 1. D1lma şi 1. O:d . 
cfLte S5 h", ~r. Pă;uliţl;lln, I. i()u:rti<'.eam ,<,âre ~ S 
1Pl. A. VUlrwd:ia. J. ·Dan, G. P"'P'O'·j.ci, A, Ru: ' 
111''-'('11, Al. Popo"jeÎ, S. Paslcn <,âte 20 lei, V. fi 1'.] 
Y. AntoU"P<"-(>\1 (':lte [lO ]pj, 1. ~[~)ldl()Van 55 l(\Î •. \' .. ~ 
C1·1:;1111. r.:. Cril~li1!ln dt{, ~o 1pl . .'\1'':3. &hior;ll.· s 
~htei eiitc 25 lei. n 

In l'oloot.a dni'lDr 2\lbIin şi A. l.sprarn; .J 
l Dan{ţ) Victoria 2000 lei, \('ll~.<;a rugr.ar.ă A'!·a-d·[' 

II 'llădallH 1500 lei,' O!lJS, ~a de ;pă,rr,]"tare a jllkl-eţ. Ari 
, 10(10 lei, Casa de p5Rt.rare eiyilă din AraIă W' 
1 1eî, TI. COTI!. Un~. fiI. AI]'!ad ţ\Î Prima e,a"ă !.' 

: pWstrl1r~ ,din Arla~l cÎlte U)OO l€i. 11. MalLrovit, 
I fii, FabrÎc.ade lifillllle ~i fe-re-!;trălu. &-.c. oo)Oni~ 

De altă. parte prerectU1'a judetuhti a luat dl:;
pozitii ca alimentele dill uepozitele din Ar'3.d şi im 
prcjurimi să fie puse în vânzare pc-n1rru muncito
rlmea del-3J diteri'tc1.c societăti industriale. urmă
rin4u-se pr:n a-ecasta {) ieftinire a produselor a~ 
cestor industrii. 

! fnw~t. din L~Tln~ş. Soc. de biti din B.-Şe-biş, fra' 
I :,\plllll:l,!)m, Banca ~<rltl]ilIIHi {it Arad, t~JJte ('~' 

Aceasta în deosebi la exploatatori d~ păduri. 
cari rmotjv,qu urcarea pretu1'uiJemnE'"loT Cu faptul 
că mllnc~tor;mea:cere urcarea lefuri10r în vede
rea. SlC1<mP'eîei aU mcent elor . 

1000 lei, 1. N a('.ht, L\r3Jfl :)()O lei şi A;sh-a fabr. 
nl!§!:oane A]'\ad 2000 [('oi, 

H0Unil1llwf\. f~meil()r 'roagă din awn ono !' 
hlj(> &1 fncă ,r]oHlltiuni Î!l1 y~l{"I'<'a l'loopului 'TJ{~' 
{~B,l\lrmă}'Nte ~i exprimă. d'i:lrlllrOO,gde mn1tnm 
IH)hi 1 iJur dDnator i ,de "j)â.nă ®f'l1lll1a" 

. Mara târg de Crăciun! Cu preturi reduse se vând ~~'.!_.,,:..!'.".' 11111"'u Plesz 
toale~e ,i~mantouri lle dame la magazinul ia 

lrad, Str. COlonel Pirlcl (r. Vli~ 
marty) 3. vis-a-vis 46 întraret'D.oi 
din dos a teatrului. •• 

't-
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ferventia mitropolifu}ui 
primat la Lausanne. 

entru patriarhaful din Constantinopol. 
1. r. s. Sa. mitropolibul ;pni.mrut df.:Miron 

ristea ,a tRlegrafia.t alui Duca, 1Ia TJal1'l'~lln!e, 
l-eară CQQ1ferin~ei aliaţilor să .<;e impună Tm
i să ,d(tl patriaTruatuhri ortodox din ConBtan
()JW1, bi~riCla 'Sf. Sofia, dl\.lpă ~nnn şi ali,a~,ii 
tini au îmţcles aă .nu refuze JÎiureilor lOOI1tlrea 

a li-$ atribui Aidrianopolu1. Acoasta pe 'motiv 
1 tuniio 1[\11 in aeA".'1t ora.ş ll1orminte1-e marilor 

!tani, precum şi ,biserioile 'de tl'aldi ţie tu,J'l('Qa@;('ă 
E11ropa~ 

t 1. P. 8. Saa' mai I'lug:at 1p<',(U minliSltl,n D\1K';" 
ceară c-a patl'jarhatul ortodox ,(lin Com"t,ant1i-

i" opil ~ă nu fie .~t1'b ~li{1i o forma izgf~n(i't ide 8i('(Ao 
, în aft'la<:: timp M i-AA {.!:alfI3'nt-e7..e toate dIX"ptn-

• ilr, pe ca'ri le deţ,lne de .amtea seeole. 
" 

Universitatea Populară. 
€o Aseară a fost a patra sCI'ioe d.e cursuri la Uni

c,statea POPlllar~. Dşoara prof. r.. Damian a 
'mt a doua prelegere d:n istoria literaturii rO
~ine vorhind despre Prima il1flueniă francez~i. ~n 
erion.~h~ V{lci.Îrest1nr si Costache Ccnachi. 
~a şi în prelegerea pnccedcntă confercniiara 

tratat chestiunea sistematic dUPă Iln plan il1d;
ns mcut şi a CX!'lIS-0 clar si atră~ător. 

D. pf:l.f. St. CiUC,Ca1ll1 a fnnt de asemenea a 
mIa Pre"c(!"cre tratând despre Întemeierea prin
iPi1tIl1U: Munteniei. lncep;înd cu rCZl'lmare:1 cehr 

" nll',~ în prelc~ercn trecută şi eX~l11in;îlld ~!pni. 
o:r'ull mod hl11,'ec1e ş: ~r:;:(llmClltat, înmrc}\ld\ri.lc 
1 ~itl':lt:a Pf1pnat·clor C:1rc crall în C'l11tact cu )10-

1,~r'11} nostru a rSll<;;·t să ne dca o idee clară cle
I i1rC înl1c.~\1ratelc înc,?'p11'tmi :lle fnrm1ri i <;htU"li 

0tl1;trt. JUm:x. 

Ostilitate 
.., 

evreeasca. 
r: Sâ,m hiîtă TWflpfea It 3Vllt }o('. în !'la la mltJ'l!'! a 
, "lf'111111i C1'1l('~'ll Alhă 'ihn klr '11'11 hal dat Id/~ S .. n. 

pnrtt\"lÎ m'1'0f1;1.s(·iî "Tlaknnh". N"Hn rlan"a,t tO;11P 

"Il inur:·1e im;!I!:n\~lhi1c 1lllY'pând 'cu: cs;Îrc!(lşul 
t\!'~it <-Il cel llHlJi Ijb0!' !'lhl1J1m:v. 

.,C~:\rd{\<;111" a f(}~t des, f.o:lde c1.Ps jPcat in 
;i1<1urn tropir:ală ,It t=;ălii (lella CI"I]f('P,1 ;\lh:;. F";1Il·te 

" . ino. X'IlW!H nimi'c 0.0 7.i~ . .T{)<1ră<II(·jnc '('{'-i 'pl<1'f"('. 
" ro la ()It'a ;~ -:11;111 l\')llptlc~ ('i'H'vlt ,a avut i~nl)j'H

, f'nţ.lt ~iî. ('omanwle o lrnn1. (Ţ';ra poate \,1'0-1\n 1"0-

:: ·.nim cal'" ('l'~l('a {'it e 'Il t,al"il l11.i) o En'rii rJi.n saH 
ililli.~ati au în('epnt ~1 !'1'tl'igf\: :.Jfrl'qtrm afan!"! 
.(sla mtr i pentru noi!... • 

/\,',f\llstă ,atitllKli1ll0 provodHoflre It p"odn~ () 
.l'~nihilă impl~r~ie în pnhli<'\11 .:ll'fl,rl:ll11 .• 

, Ar fi {le fIm'it ca tWTl{'im(!a elin A'racl să '<,atltp 
.~I evite a Sotfel de provo:::'iri, c8r i pot, eventual 
. ar('.l\ llr:mări fllll(:\St{'. -' .. sA' n" u'" $ • 

Propagt ndă iredentistă J a frontieră. 
r 

Suspendarea a doi funclionari publici. 
\l-, . . 

" . D. Vrbmi Inlhl., lSubs.ocl'1etar CO'Il1nn-a~ în Pfl-
\. cl<,.a:l'omâ'nă, a f~~ flll!'l~on.d'ltt .din T po:;;t. pt>nfn'llI('ă 

:l1l::Lultl[t, pC-llll blllftt trrnn,,(llTl ,1.tU!:l'rl<l pentru 
: SPionaj. Snb~'ccrct!l'ru:l avea cunoştintrl de mi<l1-

n(>a :tCE";tni biliat:;;i ,de farpt.ul ţ'ă băi,atul furll~o 
1: 'rlebl 'PrilTIl~lria IOi'fi Pp.ci(,~'l-:ma{.!:hia\ră bul!r·tilJle fIe 
,[" , 
TJ ~noorlere la hir0111 popnlaţi0i, rari -erau Întll'ehll-
(". rnţa1:e lXintru le,gitiman-o de eătre Î11tdi \'i Iii, I!'.n.~-

ţ)l'('ţi veniti dJinU ngaria. 
A fOst de-ll;;;cmenea ~lspenaat oi·n p~t. :<:hHll 

l' :\'~x. 8rukollC'za:!, {.!:J'I('fie .. · la pretura "lliln }">(1('i('ll. 
~' ~are a ad'U8 din TI n.gllria~ în mod ela'n,destÎ'll, zi o 

:; are \lngnr~1i, cari in7.l11t-an 11\omânia şi f'll.miha 
U',Htră r~gală şi h~-a citit poIH1.\aţiei ma.ghjarB 
dm P('(>Îl'a, C'ăutwn<l să impil'earn,~teia ."'(\Jlltj--

i; Tl'ffiltc ir~'C\I1'tist{'. -

INFORMA ŢIVNI. 
Trupa ION }.fANOJ,ESrl} va dn l;.~âmbătă în 

30 Decem vrie., o U7l ică '/'(' [>/'€zellla,ţie în Arad, 
juwnd sg1uluitQ(I/'M a'l'amă "Moartea civilă". 

• 
Regina a pri'mit În audienţă la Palatul Cotro

ceni pe marea noa6tră artistă şi compatriot'!. f-
1t:!1l.a Theodorinj, care l-a remis suma de 33.,'0 
de lei pentru coplj,i tubercu}oşi, sumă adunată la 
concertul dela 1 August al cu rsuluj de canto ce 
ilu-'>tra cântăreaţă dirige la Rio cie Janeiro. .. 

In săptămâna trecută d. Dr. I. O'ariu a, apă
rut pe scena Operei Române din CIU1 in "Cava!c
ria Rusticană". Tânărul câTlitănet a fost, cu aoest 
pr!lei, sărbătorit de publicul cluj an. 

• 
Ministend instmchl1lii a num;t o comtSlUne 

de profesori specialişti dela şcolile de surdo-muţi 
din ţară, care Va el3hora lin ante-proect de le)!.c 
cu priv:re la on~anjzarea Învăţământuiuj cop'!hr 
anormaJi, Precum şi programa analitică a ace:'tor 
şcoli. 

• 
La Ştebneşt~ (Vdlcca) se va clădi În prlmă

var~ o şcnal:t de agricuHură. 
In acest scop, mil'.'stcrul ag(cu1tudi a dcs:i

Ilat sl'i;na de 252 Jllii lei, pentru cumpărarea Cllna
culUi moşiei Vatra Sc1ritt~lt1i, din această comu1i;î. 

>1< 

Z'D.!'lll .. Ro!1l;lTl:a·' elin C\cvdand (America), 
:Llllll1t~t că J. Charles Upson Clark, ~ lt11UI d;J1 
hunii prieteni ai României ~ tiT',," o scrie dC.'0n
fcr·'ntc dcsJ)r.e .,Trans:lvania, Elvetia CilrlXltin;r'. 
Prima conferint;l a rnut-o la 8 Dcccmvrie în Hu[
blln, iar a 2-a va it tinuta 1:126 Dee,cmvrie"a Ne\\'
Yot'\". 

'" 
Un jlidc.::iî,tor englez, care dcn":îzi a condam

nat iar PC un individ pentru I}()!ig.amie Ia un an 
lI1Chi~:[J:lrc, a declarat cii ace<;ta c"tc :lI ROG-lea caz 
de Pllligtlm:,(~, ce :1 judecat de dou; ani Ît1coa-:e, 
de unde se veele d !>rtlil!;:lI11'a face prng-resc înr-:ri
nu:)r.: în An?:b. 

* 
1'\Ulncro'.'i ad!llir~'tor; ;;i opcr('~ fostll1u! 

!1rnfcsor A. D. XC1H)j1(~T nu hntiîrît s:i adnc5 dela 
Pa ri" la Iasi oscI11Î'l1r!de sav?l1tnlu: istoric. 

In acelaş timp i-se va ridica () statuie in J,;'ră
din:l Univcrsi(;lţ:j. 

Ţotodată s.c Ya ridica o statuie Si lui Simeon 
BărnutiH. 

Ll şco:!ln de agricllHn;(i dela (Jc(\as(u (Hune
doara) mai sunt vacante c,îteva lOCUri fv:ntru elcvL' 

Doritorij VOr adresa cererile lor, dÎrccţiun'Ci 
invătftm:1l1t111ui agricol, din tnin'sterul al!:ricu:-
turii. 

• 
Z~a.r111 .. Pra\·o Lidu" arată că importanta me

rcu cresc:Îndă a democraţ'ei se datoreşte tal)tu!ti1 

sil11ptol11:ltic că 3 sefi cle state în Europa apart:'l 
00- prin naşterc -~ clasei mUl1Ci to8rc Si anl!ltlC 
f:hert, \Voj'i~c11(}\vskr. 110111 prescdi'nte al Poloniei. 
tip0Q;raf Şi Masaryk, lăcătuş Înain4~ de a intra in 
liceu. 

• 
DO:J.m11a. Bultcatt. scrti'toarca cl1noscută sl1n 

numele .l(lc.Que<> Van(flde, a tcsta~ Ulliv(rsi\~,tP 
d:n Paris un c:tnital important, srre a ajuta PC 
istoriC' in lt1crări\~ lor. 

T ,,:~:,:fC"C' f'1shllu:. (1.mhaS.1d~r Îlerard. în~ll" 
rtl0.ndl1-sc la 2,;;0 mii de fr:ln1{:i, va servi pentru 
bUI'<;e de că 1iitor ii :-rnua1'c, d,cstinate l'cnlm st'l
dentii I1ro\'~lz\1tl cu anume diplome. 

• 
M'n\<;terul de finante, a făcut demersuri PC 

!~ll1g;l d. Al. Zftllceanu, delegatul ROJTIâniei şi u~ 
nul din lichidarorii b fllOC ii a u,<;t ro-·tlnl?: are, să u:i
bcască lucr1trl,le llcl1fru aduQerea În ta'l'ă a rcstli
:u; de coroane aur, ce ni-se cuvine dela fosta 
monarhie. Acest rest - este de 50 milioane co
roane aut'. 

P,Înă în pre-zent nU s'au an:lus în tar:\ 11'unai 
,14,190.000 coroane al1r. 

La Napuli. fasc:<;t>jIi au dcv'a:tat burourik zIa
m!u i gcrmanofil "M Oiorno" di.! sub directia scr'j
to:tre: Matilda Scrao. 

• 
Si:P~ Ludov:c din comu1}3i Erdeiş a reclamat 

ieri politiei că În JYădurioea oraşulUi atacat de un 
j!r: d:vidi-s'au ht.a!t patru mjIÎ lei. Cerretări'lie În
tmdu:se au descoperit încă în cursul de ieri că 
al;torrul acestelj icfuki este 11l-dl",,:d~;f tIajos un 
cunoscut spărdttor şi amanta acestuial Anton Ro
z'l!ia. IndiVida Amon Rozal ia a fost iare&taItă,iar 
con tra ltt;; tiai os ca re reuşi să disparră fără urmă 
s'a lansat ordin de cUrentar'e. 

• 
Koszegi EmiHan a reclamat ieri Prefecturei 

pt>!it:ei d i-s'a furat dela domiciliUl din Bu~. Re
Rele ferdina'll.d 15, o tr~isură cu două roa~ frr ya
loal'e de 1500 lei. 

Doui in dfviz:, cari au reuşbt să rămână până 
a-:uma nccun1'lscuti, au încercat să ~om:tă o spar
g~re 1a locatarii Leopold T-?nth si' Covaci 10:,d d,,
llli:il'ati În Calca Aurel Vlai~u 119. Spăn>:iîtorii 
211 fost nbscrn ti şi organele politiei au rc.!~it să 
f'hte indicji, qri vor face posibi.Iă descoperirea 
I!()tilor în cele mai aprOPiate zi,j'e . 

>Ce 

x S;-\L.\ MODf:RNA ŞI COMODĂ stă la dis
r')7.°ti 2 nn. dame Dentru frizat şi JTlaniCllT ta 
~:~·~t:J(f:LY, p,datul Bnl!us. 

• 
nOII ore r11' l'inlil1n ,'/ fllcP]liiloJ'i. Adl'('o~" 7.a 

_ Llmi/lisfmţirr zÎn/'u7ni. 
• 

T\·.jJ8Rr:-[J()RJ~: flllJ}'ir,,(ir Mnd'
o 

rlll 

7 '.'1//1' li/Isi d('. JUl HlnNl de fo(!1dâ (/ /I(n 1/nri 

rl'll'lIll1P. 

• 

Profe-sor de limbi 
streinc predă fronce
z(J, (jermana, cn~llezCl 

şi r01l1cÎna, tl$Or, rc
pede :şi corect pt În
CCjlfliori şi moanscţi. 

Str. Eminescu No. 9. 
et. Il. (f. Dccil\. f .. u.) 

I t. • $7.' 1'IU:J'WII.-.\t,,,, "\1taitLtW%ies. $~ 

I Exproprierea in Ardeal. 
i Mnistrerul de interne directia 001l1l1lla\ă a 
I 1:-:l1t Cd':u.'(U'i tuturor subprefc\.:ţ:lm din Ardeal 

li im~1 fila rele: 
Pr(;\(r':,.:.\l! şi rapiditatea ltlcrăr~lor pentru a

plic:'ic<t reformei ;)!; ra re' atârmÎ.nd într'o hun:\. 
I'~rt<; şi de cO]lcursul pe care autor:;bitilc adminÎ o 

stratVJ ur.neaz:-t sa,-l dea orga\ll::lor J,e aplicar.ca 
ace.~rC'i legi. m'llisteml wag;[ să se pună in vede
re tU1llrOr pri1ll3ri1or comunelor din acel iudeţ. 

~~l aduc[i din timp l.acunoştinţa sătenilOr 7.;
lele car,e au fos,t fixate de comisiulle3 de Genl 
pCI:tnl Începerea hl;:rătil-0r de cexpropriere in co
mun;!, E"lct\;ld În ac,~~ scop cele mai întinse publ'
catiulli. 

Pentru îl1d~p1:nirca '!a ,timp şi În conditiuni 
dt ma: btll1~ a p\'CKedurei domnii primari să ~ibă 

. în vedere ~;L citaruni!e ce ,e VOr trl11ite celor in
i teres-ati pentrll a fi de fată ].a· Începerea luqărilor 

de expJ'{)pricftc, în c011formitate Cll art. 70 dia 
lclo?:c, sii re Îllm,lnată Elră Întârziere', iar dov;ezi!e 
de l;reu:1rc s~ se p~lstrczc la primărie şi să se rm:-

I dea presedintelui comi_<;junej de ocol În ziua fixată 
ţ}cntru expropr1ere. 
• -",,. .... $ • 1 .eV$ . .. .. ns •• 

Ş l' 1 RIT E A T R ALE. 
Repertoriul săptămânii. 

Marti după masă se va reprezenta "Mireasa 
din liamhur?:" iar seara la orele 7 şi jumiitart: 
"Dansul norocullli". 

() CLIŞEE îN CEA MAI MOUERNA EX:FJCU1'l~ PltI<J~jATEşrl'J;; Z!X{;OflRA }'IA O 
..'tr STOJKOVITS şi BEKES :: .ARAD. tl)"' 

.' 
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SOLIDARITATEA 

CINEMA. I ~i.\ IJ E L:\ 1 X 1<:, dramă în ;) act.e, În 29, 30 şi 
I 31 llpl'onwrie i'n APOLLO. )[wrlclaine VlX'a :<il 

FATA BHIGADIHITI~FT. rham::! i~t'()l'if-'ii in ! "o "inlleidă. pentllld îll~da,tă de al<t,ÎstllJ Botlard 
, d y 1 1 ' 1) - '). ')~ ''). I Il'(llme să scape <hu,aÎntea 'proteetorllllli ei ,a ha· 

ti ~fcte. upa rOI1Hln'll 'Il I . mlliil:->, lill :..u. :.. j ';'1 :.8 ",' ~'. y 

p""> e 'c· ~l'{-) LL() l' te t' '1 1 ' L.J I Ixmuhll \\ arw Illle, O scapa lll!Sa 'f1na la Raehe. 
.""'~ >mvrJ . In n _, 'J~ , 11IIpU ni nuu- ~' , T' ~ T : 

, 'd Ţ" t' ~ ~ I~ d 1 1 ea,TO vrOR f'R o aphee In \1 am-eteul tlHU, Nu 'PrI-
YlJC, {'(ln 'I'an·a l'wt:l'·eaga rllE.llJll'R ,(l/t>, 5\\a11' 'a u-!. y ~ 

.\ 1 '1' " It 'd f'- ~ 1 1'1 ,1 m{\şte, C:l TI1('·l'ee la tea<tru. unde afJa o('u oa c ,tarta I'l e no II ImeI HUl e 'ŞI ,e anul (' ep:L 'C oon1:lse. I . <. • , 

1 t t ' , h 1 IJ k. • t 't y c{llltehll :\fol1,('.h('rron. dar aeest.a nu 1() pnm("Şoo, n aN):-l lm.p ,prlllyU .~ourtJOI1 111 OIlli111 oaza pe 

! 
ei ii tri,mite 'Câteva Sllt.c ,de fr:a.nci. 1şi ]nO)lU:ne ",ii nedrept pe bri:radil'ul (le VoH(' şi pe fl~1I1 .. ieu, 
>;8 ruzbll'ne, MOţl'teni,torul ('l()oJlltelu>Î :f3lCe .(l1~noş.t,intă 

FllImjl·ja briga.:lirnrlui re J'(>fllgi.ase lla Viena" , • ' _ ~ _' , 
r, ţ' b' l' 1 ' , t' t (' 1 < 11 y I Clt ea Şi IŞI Pl,a.da toata a\'crea, In urma n'lle i}1 ,"'()Ja r!gfU Iru 111 ,moa'roş.l ~l ·an~ HI{', a I'a- , ,.' 

• f -' t" ţ '1 'TI.. I (VlntrJle. care a aflat. <'li soţl.a &'1 dl'nt:.ll,Jllmma. malle ca 01' ana 111 (,~lFa IDC r('~el P'1'l'I1 Ll UI D011'l'- ' , 

h .J' . - III }'" '1 ~Ia,delainei Il fo~t, onoE'tă însă llU pot <,.om'cUl, ono tll1lUt' raoe -Cllllostt,n.ţ.'l eu am 1H."HJ p.r\1 \l:Iehc- , 

1
,' •. " ~ ~ ~ 1 oolltele IlnDare. Aouull ,1L<bdelai.ne vrea să plece 
Ietl,~~trc III pnml!te.c ava {'()OP{>l'<l .-·a f\":~PC It(' talta • _ ~.. , 
, 'f' ""1 d'~l' l' "1 ~ 1:>' I l' III lllta lul11(>. caei plerdede nOII pe ,baranul \V:1<r. 

-elşl ra""e 1·, InellSOHr". lH<atWIe['oUVl'ea., v-~ ., ~ , 

v 'bv' b' G b . 11 - >. 1 I w1110. l'nga l'll momentul <lIn IllI'lma ,a'0eS'ta ''\Ule sa al il lUt ] rea a 111€L el, eeea{'c ml-l su.oce( e. _. . 

d .' d . d 1 '1 ('1 1 . al ' ! .~! i{·",tiind t.ouH', Ul de soţiQ pe Madolaine. ar II ,a. 'llK'e :tll11 I ne cu "mHoI',e ,a Jfllll[ m. ('·al'~ j . 

----------------------------------~ l in comuna Vasoa'a se află de vt 
zare din mână liberă însta!aţ.t' d 
mOf~I';l de vânt (fier şi lemn) la I Payel Dob-pa. econom Doli 

a.at •• 11 a lUI 1111 li ••••••••••••••••••••• 
II 
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• • • Si 

• II! 

• • • • • 

Speciamate de plicuri şi hâp'tie r.n 
dev:n.ă. pentru cc:n:»espon.dekl 
~e pr-lva. ... e, - mare asortimt, 1 
H. B och, Pafletarie si articole de fntog-afi 
Arad, Bulevardul Regina Maria No. 

-• 

• 
•••••••••• III ••• a •••••• " ••••••••••• 

~!"a cât 'w~~a('i să se simlcîdă, nC<RXlperÎrea 1,tlIt]',i- i * O m~să de scris şezănd şi o ma~ă de ~cr' ((l 

giJoT şi sf'.alndwhl'xilor prinţlllui ,dc' BOIUl;hon a!d<l\!Se 11 4 I În picioare de vânzare la C IL! 

o C3ssa de 'Ier Werthelm No. 

HE\'OLUTL\ DOICELOR, oollle-die '111-
cu sine re.oca:l'M alCestuia şi e.libertaroa. hl'igadi- I _, . '.. T I COOf>ERATNAdeCRED1Tdin PÂNCOT l'e 

1 " G h . 1·1 "~.nln.~'I"I't'~ 1 y '1 . I fH.'te, In 29-30-31 DecemVne}.ll UHA~ IA. ,. 
l'U 11l, l',\.r~m,e~a.= .... <upa Iml'l('i'J el . (PANKOTAI HITELSZOVETKEZET u, 
D'Autu.bin, i Intr'o ('oll1nl1ă din depiirtata ~\pl'()\'intă este 'a,Ie· I 'l.-___ - _____________ -( 

'1' 1 g(w(>.de pr.imar , lut-ro (1an.dlîida:ţi 00 află .,~i un mij- I 
CAVALERUl, NOROCULl"r, pil'i'ă rl'1'llI111<1- 1 Iocitor de <loice, oari eu gUlra lor spartă ,aqcg pe ! •••••••• !II!I.!:I •••••••••••••••• iI!IIU. le 

tieă în ii a-cte, Îln 26,27 şi 28 Deef1n1\'Pl.e ÎJI FB.i\.- f f;tăpihlU] lor de l~:imar, Est: '~u'a 'din .~lc ~ll~i : Ma " ul ce tr I de ~ ~-~ 
XIA, Una di:n multele (h1allllC a.le '\'i-eţei, ,sotia l' 3J1nm:a:nte lt'omeldJI. lmlLe 'i'tapa,lll'şte msnll napa-: ~az n • n a muu 'I 
c'av rnlanl"llll' n~l'k " ferl·c'l· ... ~l la - "") t 1 - ~t Jit {le 18,erimile bunei voi, disnraet;ie !mai pIă-. M '" • I ,::ţ, , " ' ~,~ lilh.," 1 11 11 .ca."!! ~,. II 

, . D b v b 1 . ' , ,'ută ,dc('ât lx-a din serilcaccst.e abi~l mai 'PlliWm I !II F.ratil Deutsoh· li1 
"I]eI, .ll'r ar, alt,1I ·mo~t,ffi1{'~t.e {) a\'cn' il1>arp ,.~j, nu : - I 'II ~ 

, ~ t' d - 1 1" O - - I O'ă"i I 1:1 M t· t A rt' 1" d Jl] mal nea l~a fi le . e nm'als-ta-::.a ({' ,IZ], ll:i'l'U- i '" .. , ,II are asor tmen In a le 11 e m b: 
jcşk 'apruape 'pimă la moarte. Se di\-orţe:lzil :;i :1- l ...... ' r-.. • 4 - • -' ., I g dă, cele mai practice cadouri d 

a ~ 
ju,ngH in deplină mize'rit', DaI' ,-j'lle IW l"W 11 1 şi I i:l crăciun şi anul nou pe ]ânrră ce! ]1' 

l(edact(}f resPo!lsClbi,j: LAURENŢIU LUCA .,. 6 
PaJlT-rll ea. Un hogătll1nauzin.d c!JP (:'<l ')]:1 d"'f'~r tii mai îeftine preturi. De-l: 
ţie şi tl'ă€'~l.e în deplină fericire, Cenzur.at: Dr. MAGER. :.II ••• IiIIIIII:IIl!S ••••••• n: •••• i!S.UIll ••• U 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1~ 
ltf'· d 1- 1 , Strada Meţianu (f Porray, vis-A-vis de cofetărie Matzky) - De vAnz a. lll.agazili nOll e InO eUln. Linoleu.u,pâo7ă ceF'a.tA etc. LtnoleuD1 pen ti 

Proprietar: BFlA K""'AMER padi.uent cu preţu.ri. a.vant.aioase. Ke \'1 ________________________ ~ ________________________________________________________________________________________ --.B 
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INSTITur DE CREDIT SI ECONOJlII 
, A 

CENTRALA: ARA.D (ROJ!ANIÂ). 

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

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri propri'i: 20,000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RA MURI DE OPERA TrU NI. 

• • : Execută tot felul de operatiuni de bancă. : 
: A.cordă: Imprumuturi cambiale. : 
: "hi Dotecare, : 
: "de lombard (pe gaj de efecte). : 
: Financiază intreprinderi industriale._ comerciale şi : 
: agricole. : ' 
: Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, : 
: Lire, franci şi alte valute). : 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru : 
• inmanuare partidelor În Ţară. : 
i Efeptueşte com~;:;';~: ~rimite din America în afa- : 
• ceriJe emigrantilor, . ..... . • i Are legătură de cont cUrent cu toate băncile dm : 
a Ţară şi străinătate. • = • l • • • 
ft •••••••••••• a ••• R ••••• W~~ •••••••••••••••••••••• •••••••• 

. 

INS~RTIllNI 
........ ... .. . .. : \ 

· A · \ (1 1) r -.. ~ •.. a.· 
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SE PRIMESC CU PR EŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

SOLIDARITATEA 
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