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(Prin fir special.) 

BUCUI·S,qti. -- M, S, Regele, cu prilejul de~-

ebiderii corpurilor legiuitoare a. citit textul Mesa· 
!U' ~ullli Regal, in mijlocul unui 'entusiasm de ne· 
\~ descris ,i to mijlocul unei atmosfere slrbătoreşti, 

lU) Textul Mesagiu lui Regal este următorul: 

chiar şi ultimele mâsuri excepţionn.le Ce 
mai exista, din cauza împrejurăl'ilor prin 
care um trecut, de sigul' că 1n curând vor 
putet\ fi şi ele ridicate. 

Relaţiunile noftstre cu ţârile· aliate 
din timpul războiului continuă şi vor con-

Deschiderea Corpurilor 
legiuitoare. 

'(lctlcUDl 1" mltrOI)()lh~. - SUVt~ranl1 
sunt \'111 ~l f~A Iduros o\'ntiouaţi. 

tinua ~a fie cât se poate de stnl11S0 şi de B u cur e şti. - AstăZi dimineaţa a. 
cordiale, avut loc la afta mitropolie un Tedeum cu 

Alianţe nOUt nu fost legate cu ţiu'ile ocazia deschiderii Corpurilor legiuitoare. 
Domnilor SenatQri, Mumil()1' Deputaţi, vecine, cu care avem interese politice şi Set'viciul religios fi. fost ofIciat de cMre 
Cu o deosebita mulţumire Ma găsesc economice ('omune, vical"ul mitr'opoHei P. S. Platon Ciosu, 

ne, il8tlizi In mijlocul repre~elltallţilol' naţiunii. Rcltlţiullile dintre l-wuu\nia ~i statele în faţa. reprezentanţilol' guvel'llUlul, pal'~ 
jlI): Timpurile I:mnt însă utM de grele In cât cu l'tU"e am f()~t ln l'i\?iboi sunt indrulUl:Î.re Jamen turiIot, şi al tutuim inalţilor funcţiQ-
init d nari ai statului. iara al'e nevoe e concursul oumenilor pe o cale ce va duce cât mai r'epede Ja 
In, de seamă, din toate purtideJe şi de aceea l'aporturi normale. Du.pă oficierea Tedeumului membrii 
Iet' ar fi de dorit ca parlamentul sa poata să-i guvernului, deputaţii~ senatorii şi intreaga 
~~,~.',': reunească pe toţi, tu şedi1lţele sale în 1 Domnilor :-J,enaiori,<i dhJ1' deputati, oficialitate fiU trecut in sala de şedin~e a 
,~, . ţ' t" eamerei~ ocup<tml locurile rezervate prin 

aceeaşI bC lUne pa l'lOtwâ. _. O O',dJ'ă, deo~ţ>hjti\."~i\ tl'eJmi:l. se nuue-
~ e r ~grnm. 
lJK Adânc mişcat de sentimentele de bu- în sta:~ol'ni~irea def:initivă a situaţiunii llOt\- La orele 12 fară 5 se anunţă sosi .. 

curie şi credinţă ce Mi-au fost arMate, stl'e fmttnCl8.re, prm cercetat'ea de aproape, MM LL H. . R . 
! ~ din toate parţile ţarii, cu prilejul naşterii Il eheituelelol' statului, ce au fost tn se- , le~ . ld" '. egele Şl egma, in-
~lr . SO~ltl e A, S. H,egalA Principele Moşte· 

prea iubitului Meu nepot, Principele .Mi- z.iunea trecută in::lcrise pentru prima oară j 't 
'il . 1 t 1 1\1 t' l' d â . b' .. t ' b t .. 1 lH OI', na j prmlU nascu a. l' oş ellltoru Ul tro- up răz ,OI,. Jl1 /~ Ul:. ,uge, ~un. 1 Şi, pl'~n I La sosirea Suveranilor o companie 
nului, văd Îl! acest fericit eveniment o comple-ctalea ma",uulOl necesare, penn~, cu dl'apeJ pt'eziuta onorurile, muzica. iuto-
nOllii. şi puternica gal'anţie a legatUl'ilor aplicarea legilor menite sa ftHigure vem· ! it' 1 1 
ed t t 'b'l d' D' t"" '1 tI""' d t d t I neaz IIBnU l'ega. ~ e~ ruc'~ 1 e m:l'e, l?RS le ŞI naţiUue. tUrI ~ sta u Ul, • tmall seamă llSa e ton e 1 BuvcI'anii sunt lntâm inat.Î la tntrarea. 

tn1t1.rlte prm sufel'mţete mdul'ate Impreu1lă nevoIle acestma, t p \ 
~i pentru zilele de marire tn care s'a ci- i '"'" ,1 tu Pn.l~~ul Ctl:merii de d. general Averescu, 
mentat pentru totdeauna Un"re tt tII Domm{Q,. ;je/llltOI'l ,;H domnilor dep/tUt!" I n~emblll guv~ .. nului ,şi generaHi comandan~î 

. ; ] a . 1 U or , al trupelor dm CapItala. 
roml\mlor" , ac~ste Iegfttur~, sunt 8SJgurate Reforma, electl'Oral~ a}e Cat'UHt I~az~ I La Ol'ele 12 Suverauii inti'ă tn sala 

i Ci pentru cel mal depărtat vlltor. I au fost inscnse in constltuţle~ tn 191 I ŞI de şedinţ,e, 
Fie hărăzit noul vlă~ttl.l· al Dinastiei I pentru care guvernul Meu v'a prezentat O furtună fie aplauze însoţită de en-

,\teje Să intrupeze toate nobilele şi le- încă in seziunea trecută proiectul necesar tuziaste strigăte de ura, saluta. apariţia 
gitimele năzuin~i ale nen,mului nostru. : de lege, vu trebui sa. fie desăvârşit a. pe Suveranilor tu sala. Ovaţiunile continua I temeiul principiului admis al sufragiului timp de câteva minute. Suvel'anii mulţu~ 

Domnilor o61larorÎ ~i aomtlilor }htpula!i, I universal, direct, secret şi obligatoriu eu Dlesc prin tnclinaţiuni pentru entuzia.sta 
. Rezultatul muncii timp de 8 luni, 1 r~pl:ezentarea propOl'ţională a minol'ită- primire. 

din cursul sezÎunii ordinare precedente, ţllOl, . . "" . M, Sa Regele 10 uniformă de amiral 
nu a fost de cât un prim pas pe calea C?l'pm'l!e. legIUItoare fund absol'blt~ ocupă estrada preşedinţială, special ama
reformelor cerute de 'nevoiJe timpurilor cu leglle pt'l\'ltoal'e la reformele agrare ŞI najată pentru cetirea mesajului. 
de faţ it, , financiare, nu s'au putut ocupa cu legile ~oui şi entuziaste ovatillni saluta. a~ 

Consolidarea statului nostru In noua relative la reforma militaT'.!)., de aceea guver- pariţia Suveranilor în faţa Tronului. Stri
!ui alcatuire, e o operă atât de uriaşe nul. Meu va prezenta!n aceasta seziulle gate de ./rriîiasciî M. Sa Regele 1 Tl"= 

·'1 lD cat multa vreme încă această opera legtle ce are pregătite pentru a p~ne iască M, Sa Regina şi A. 8. R. Principele 

I Vi trebui siî faca. preocuparea de Că pe- SCll~lpa noastră arm~.ta,. pe baz.ă so~dă, Moştenitor" vibrează puternic in atmos~ 
t~nie nu numai a repl'ezellt~mţHor naţiunii, astfel ~a e~ să poată, tI Şi ~e .acl InaI~te: fera de generala insufleţire a salei. rl'imp 
CI şi pe aceea a tutulor forţelor vii ale ('hezăşla SIgUra a eXll:ltenţel ŞI propă:;lJrel de cMeva minute Suveranii sunt obiectul 
patriei. nOlll:Hctj. celor mal caltluroll~~ umulfe>!itaţii do 

Dacă Însa pe (leoparte, greutătile Vă urez deci muncă spol'nică şi chem iubire din partea reprezentanţilor na-
problemelor ce ne stau in faţă sunt mari, binecuvântal'ea Domnului a::mprn lucrarilor ţiunei. 
pe ,de alta. parte ne putem con:3idera Domniilor voastre. D. gen. Averescu prezintă M. S. Re-
tel'lciţi ca activitatea noastl'a se poate Seziunea ordinară a corpurilor legiui- gelui textul scris al Mesa.jului Regal. 
desfăşura .în linişte şi In condiţii prielnice toare este deschisa, Citirea me::;ajuluieste des întreruptă. 

811 pentrll timpurile de azi. }~erdhuUHJ. "de puternice şi generale ovaţ.iuni. Au 
"'1/ Mulţumita masurilor ce au fost luate ţ fost în speeial aplaudate pasagiile privi-
... din timp, de guvernul Meu, ordinea in- (l:rmează 8emnă.turi!e dlor Miniştri.) '1· toal'e la naşterea A. S, R Principele Mi-

!emii. este complect asigurata~ astfellncM hai la stabilirea ordinei interne la rela.-
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Cărti pentru treizeci de eleve , 
ale scoalei normale. , 

Articolul nostru de ieri în care itllUllţam 
1· 
• i"chiderea urtei liste de subscripţie pentru a se 
·t :.~ ~.~Ara cărţi ia. trelzeci de eleve sărace ale 

, 'normale u,~ fele, a apărut cu o mulţime 
I greşdi de corec(ură ce dena,llrau adesea sensul 
, şi pe acela al cuvintelor. 
Dată fiind importanţa acelui artiCOl rep ro· 

azi, ]Jartea de la sfârşit. 
:' 'a Vorbind de modul larg cum pnb:icul arădall 
~z [raspuns anul trecut la apelul nostru făcu! În fo· 
:a ... aceleiaşi şcoli spuneam: 

:n ' 

~! 

le 

Il 

... 

"sa dăm deci şi anul ace;;;ta după 
am dat anul tl'ecut. Să ne gl1ndim j 

la câţi-va paşi de noi trăesc nişte 
triste şi oropsite copiUţe, că,t'Ol'a 

. afara de lng"l'ijirea şi de atenţia ma-
ce le-o dau profesoR-l'ele, mai au 
de vesrmiute la inceputul iernei ce 

anunţa aspl'a şi necrutătottl'e, :;li mai 
nevoe de cal'ţi dupa cl:lI'e sa poata 

aţa, 

:::la ne gândlm că pe copii trebue 
ajutam din tot sufletul, îndi'Umându·i 
caleu luminei şi a culturci chiar cu 

celm' mai co~tisitoal'e sacrificii. 
Să ne aducem aminte că şi noi am 
copii, Sf\ ne aducem aminte, uitân

ln jUl'ul nostru că şi noi suntom 
Vi şi fii şi fraţi şi ea bucuria casei 

i~ familiei şi a ţi1rei suut copiii! speran
. de azi, nitdejdile de mâine, spri-

u· 
viitor al târei şi gloria Intregului 

aj utitlll pe copii să înveţe carte, 
jO. mai mulHl, c<lrte, de oare ce micile 
ei Btal'8 l)ot să. îuveţe IJentl'u Pl:o!)l'ia lor Iii 

Ct şi pentru propria lor pel'fecţio-

na, 
c: 
si 
ad· 

tiaI' şcolarii şi şcoliLriţele învaţă ln I 
. timp pentt'u noi şi pentru ţal'ă, cu I 

s'o ilustreze şi s'o înalţe mai 

cele tl'eizeci de COl)ile l' 

pentru ce1e treLr,eci eleve Iip- I 

de căI'ţ.i şi de ve~tminte deschi- I 
! 

11stăzi lurgi coloanele Zitlrului. 
lHmtl'u o listă do subscripţie Î 

ni.. ll~tepti'un ca gcUtWozitlltml 1mblică 
intel'esul pentru şcoală sit umple 
, e această listă, peuh'u că timpul 

studiile se e,ontinuit şi ochii 

101' 

all, 

anelor eleve fitră ciu'ţi vursă 
văzâu{l că nu rămas În urmă, 
chiar şi ulUma. nădeJ.le Că 

Îuţeleu.ptă şi de o părlnte~lSCă 
He va 1II1ii inUnde o <lată În 

ele, ,'euindu .. lo În njutol', 

GAZETA AR!~DULUI 

raii şi regionalişti, prirltr'ul1 refuz limpede şi 
hotărflt. 

Din punctul acesta de vedere nu a existat 
nici o deosebire de vederi fntre membrii partidu
lui ţărănist şi întrtl şi,'fi, intru cât, toţi au fo~t 
de părere că ţ,ărăniştii nu se puteau socoti par
tid politic, atâta vrt>lll(; cât aveau să ră.mîle de o 
parte, izolati şi hotărâţi ~ii nu participe la o o~)eră 
de ll"giferare, atât de importantă întru cât e făcutl 
fn atât de importante împrejurări. 

Această ho\;.rare a ţărăni,tilor şl r.;â'ltoar
cerea lor în parlamMt au exasperat pe ceilalţi 
opozitionişti; e!ite natural, deci, să urmeze atacuri 
şi provocl.ri violente libenle şi regiollaliste la 
adresa trtrănistilor. 

A~eştia 'vor rămâne în~ă lini~tiţi, În faţa on 
căror insu I te, pentru că ei vor avea convingerea 
că şi·au făcut datoria pe deplin. 

Opinia publică a aprobat acrul acesta al 
ţără!liştilor şi această aprobare a reeşit din felul 
cum ţăraniştii au fost primiţi de dUre public, la 
întrarea lor în parlament. (Prin fir special.) 

-- . ........ 
TELEGRA~IE. 

(Prin fir special) 

U Il inehlent lu i ntrnuiren. liberalilor. 
Bucw·eţ>ti. - La întrullirea de ieri dimineaţa, 

a liberarilor s'a p.::trecut un incident caracteristic, 
După sosirea diui Ioael Bdi.tianu, urml să fi~ 
deschisă intrunirea. 

D. Fere<;hide era de'itinat să. prezideze, dar 
intârziase ~l vi'lA. TIneretul libera! 1\ cerut cu 
insistenţă ca să prezide:>:A altcineva decâ.t d. 
Fcrechide şi înlârziâlHl de 1lI11Hllarea fostului 
preşedinte al camerii un grup de tin~ri liberali au 
strigat să. prezicleze protopopul Popovici din 
B:u' at. 

Cl"rerea aceasta nu era spontană. [o ziua 
precedentă tillf'rii liberali Cll un rol m1i Îflsemnat 
in partid cerur!l. d!ui Brătiantl să nu mai scoată 
toaillte pe d. Ferechide, car~ reprazÎlliA trecutul 
reacţiouar al partiLiu!ui liberal, C'.11l1 cererea lor 
n'a fost a~r:ultat9., acei tin'.!r! liberaii au ţinut sl 
manifeste eri in Întrunirea publicA nemulţumirea 
lor că direcţi unea nu renunţă. la moaştele reac
ţionare. 

Suceesul misiunei dlui POllOYICi 
TaşC11. 

Buctt1·e.~ti. - O telegramă primită ieri de 
guvern din partea dlui Popovici Taşca, anunţă 
plecarea ace~tuia pe ziua de mâine dela Paris 
unde misiunea ce i·a fost incredinţală a avut 
Succes. 

Intrerupel'ea ne~ociel'llor itnlo-ke
lUllliste. 

Roma. - Se anunţă că negocierile dintre 
Italia şi kenalişti ar fi frltrerupte. 

Un aviz către lHJrtMol'il din stl'Qină .. 
tate a bonurilor (le teznUJo, 

Paris. - Ziarele franceze, italiene şi en
gleze publică. ca urmare la neg-ocierile tntreprinse 
ro vederea cOTl<1olidăr,,; data rid ft<Jtaote a R0mâ
niei urmlHorul aviz care a fo~t dat de mini
strul de finanţe român: 

Reinb1area tărănistilor În , . 
, parlament. 

Indată ce ţărăniştii au manifestat dorinţa 
!!\" 'de a-şi reocupa locuri ie în parlament, irI 

Guvernul român a decis. să. propună potdvit 
J unui plan, care va fi comU'licat ult~rior purtă.to· 
I rilor. reglementarea bO!lurilor sale de tezaur 
1 emise in moneda. streină şi deţinută. de public in 
I diferite ţ,ări. In consecinţă purtătorii sus ziselor 

Rlf uU'~: serioase examinări a si tu iti ei, celelalte 
rh· . ale opozlţiei şi in ~pecial liberalii şi 

, ~ăIlenii regionaliştj, au că.utat prin rut felul 
iuni şi influenţe, prin întrulJiri ca şi prin 

..... i 1. de presă., prin ameninţări ca şi prin pro-
?Î8. 1, prin insulte ca şi prin lillg'uşiri, au că.utat, 

;;ă ddermine pe tărăni~i i sfl. ren unţc la 
dec'zie a lor de a se reântoarce în P'lrlB-

1111" • 
.. cu tntenţia, se Întelege, de 1\ spori dincul-

i guvernului. 

1 
bonuri sunt ru~aţ.i să facă cuno~cut în termen (le 
O lună cu înc::pere dela 10 Decemvrie 1921 

, numele şi pronumele 10r, cifra creanţei, moneda 
în care e emisă, scarlenţa. Jocul de pl~t)I., dobân-
zile încasate, arătarea motivului juridic sau ori
gi na posesiunei honului, au tnritatea care le.a 
emis etc. precum şi toate amănnntele care le vor 
!locoti utile. Aceste declaraţi uni vor fi primite în 
România la b:l!1ca nationall, în Franţa, Belgia, 
Olanda şi Elveţia la Banque de Paris et de pays 

Ţărlltliştii, înţdegând şiretenia liberală, ţe
cu frânghie de corahie, au răspuns categoric 

r,t lijlte ÎllvitMile ce li se făcci\tl, de către libe- I 

.) - bas ~i la sucursalele accr>teia, în Ttatia la I 
lhnca Comerciale italiana şi la sucursalele ei, iar 
în Anglia la Bltnk of Romania. Comunicatul e I 
semnat de d. Titulescu. 

o anchetă în chestia Ştil'ilOl' 
alarnumte, 

Paris. - cPetit Pari~ien t anunţă că guver
nul francez a cerut telegrafic la Wasning,.on ca ~ă. 
se facă o ancnetA care !'oă stabilească. su rsa ~tiri
lor false dt-spre pretiusul incident Briaud -
Schallzer, 

PI'OSU. umerlcll,ni:t şi discursul lui Cnrzon 
Washington,.- Ziarul ,Nt:w York Eve

nillg c consideră ca deplasatA ironia cu care lor
dul Curzoll tratcazi1. conferinţa dosarmlrii, iar 
dispreţul pe care nu şi·l ascunde nu ila locul 
lui. Cu totul altfel e tOilul lui BrialJd, Declara
ţiile iui Hughes că Franţ:~ nu are a se teme de o 
izolare moraiă. se opun bine discursului lui 
Curzon. 

.Morning Public, scrie că supărarea lui 
Curzon pro\'ine din eşecurile succ~sive pe care le-a 
avut politica sa orientalii.. 

'rrupelc austl'iaee OCUpă BUl'genhmdul. 
Viena, - Se auuuţa. oficial cA trupele ŞI 

jalldarmeria austriacă. continuă să ocupe panea de 
sud a Burgenlandulu;. 

Reportaj politic. 
(Prin fir special) 

Impresii (Iola descbitlerea corpurilor 
legiuitoure. 

Astfel, după. cum se poate vedea din telegra
mele trimise, deschiderea corpurilor legiuitoare s' a fA
cut În mijlocul unei almosferc din cele ma.i călduroase 
~i mai entuziaste, fapt ce se datoreşte. importanţei 
pUllcte]or expuse Îll Mesajul Regal cum şi si~u. 
ranţei .Că odatii. cu deschiderea cameriJor, se va 
pune capii.! agitaţtei neputincioase şi sterile făcută 
de atâ ta timp de opoziţie. 

M. S. Regele şi M. S. Regina ca şi Princi· 
pele Moştenitor, la :;osire au fost obiectul unor că.i
duroase manifestaţiuui de dragoste şi simpatie, atât 
diu partea poporului adunat ÎI! faţa parlamentului 
d.t şi din aceea a imeusului şi se1ectului public 
aflat in sala de şedinţă. 

O primire de asemenea cAlduroasă a. fost fă
cută şi dlul preşedinte de consiliu şi dlor miniştrii, 
la sosirea dlor la parlameat. ceea. ce probeatA a~ 
fecţiunea de care se buc ură preşedilllele consiliului 
ljIi sfetuicii sili, din partea opi lliunei publ ice, îtl mo
mentul acesta soiernll al reluării activităţii parla
mentare. 

Textul Mesajului Regal, ce a fost citit de 
SuveranÎ în mijlocul unei ateoţii îucordate, prin 
,marelA lIumăr de probleme ce conţine şi prio ma
rea sarei nr~ ce Su vcraaul recunoaşte că. guvernul 
mai are încA de indeplinit, constitue o probA pu
ternică a încrederii pe care Dinastia o are in ac
tualul cabinet, ce apare astfel ha.ratit să. conducă. 
Încă. m ul!ă vreme destinele statului, spre fericita 
rezolvare a problemelor ce aşteaptă o imediată. 
deslegare. 

Ih asemenea adânca impresie produsă. de Me
sajul Regal asupra parla.meutuiui şi asupra lntre
gei opilliuni publice, pune in evidelltA popuiarita~ 
tea guvernului şi .. rată mAsura In care acellta se 
bucurl de Încrederea publicului. 

SArbătoreasca de~chiderc a corpurilor 
toare, poate fi socotită, deci, după cele 
până acuma, ca inaugurarea unei epoci de 
rare sănă.toasă şi de supremă. preocupare 
lot ceea ce este interes national. 

(egiui
viLzute 
legife
pentru 

Impozant:.. deschidere a p:ulamentuJui ~t at
mosfera favorabilă. dilJ toate punctele de vedere 
creată ~uveruului, arată că pâ:lr~ chiar şi opoziţia 
va fi îll ctle din urmă silitA să îllţeleagă evidenţa 
şi să renunte la fttitudinea sa de până acuma, de 
a se aşe:;:a in calea. ori căror sforţări ce se des
voită pentru bine-le rl<lţiunii. 

Inainte ~i după şedinţa de deschidera, repre. 
zentanţii tutuior partidelor au discutat cu insufle
ţire ultimele ştiri, expeJiate din Paris, de către d. 
Mini~tru Titulescu, din care reiese atât energica 
sa in!ervenţic~ pe lîtngă guvernul francez, cu pri
vire la situaţia noa:;tră finanCIară, cum ~i solidlt~
lea acestei situaţii ce se anunti\, diu ce ÎIl C~, ~ai 
prospt'Tă ~i mai plină de frumoase promisiuni. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

gaz in de Haine Iosif& Muzsay Arad ~~s;a-vis cu Teatrul 
Orăşenesc. 
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ma n u fac tur" ă, Filiala Chisineu 
) 

~"IO:JIIF 

stofe si rnătăsuri L_ ' ____ ~~ ..... __ Yânzare engros 

• - z_ 

Robul galerelO1', dramli fantastică în donă părţi 
in "ApolIo"", partea. Il. hl 28, 2B ~i 30 Noemvrie. 
In partea aceasta Colin scapă. din ocnă şi de 
moarte şi o ia spre Sp~Ui8. Aici ucide pe un 
preot, despre ct\re credCll, că este ahatele Herera 
ambasadorul regului. Rdntor" la. Paris apare ca 
abatde Herera. Apoi nducf\ la olaltă pe un tiner 
~i o tiuf>ră. din clasa naltă. Epnins{illd u-i-se bauii 
jefuiti deja pretinsul R!'l't'l'B. pune m,'tna PE' nn 
bal'on, pe care prin mijlocirea unei fete şi a soţi
lor sei il 5tOH~ de bani. Infr'act'ste apare ade
vă.ratul Herera, chiar în momentul, dnd Co!in 
avea să fie inst.alat În demnitatea de episcop. 
Descoperit e reţinut tu momentul pn~conizăl'ii de 
und~ Îusă scapA pe acoperişul bisericii, unde 

lovit de un glonţ moare. A sosit ~ăllIbnlli ele 
• 

Pot'lmea (J patra dramă. in 4 actf", în llUrania", 1 pIlIima ealit, .. te 
in 28, 29 şi 30 Noemvrie. Este istoria duioa!'lii. a 
unei fete, care pentru Il şi mâlltui pe mamă-sa 
î,i pă.răst'ş~e logodnicul şi se muită. dllpă stii. 
pâ.nnl său bogat. Şeful însă află secretul chiar 
pe paLUl I'ău de moarte, când îi spune fetei să. 
ae mă.rite după moart .. a lui după. veohiul fiI ales. 

Teatrul APOLLO. -.,1 Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 28, 29, 30 Noemvrie 

Luni, Marţi, Miercuri 

Celebrul roman al lui 
Bonore Balzac. 

In 28, 29, Noemvrie 

Luni, Marţi 

Porunca a IV. 
In 2 părţi. Partea IL DTamlt sociall\. in 4 acte. 

Robul Galirelor Primi actori: Ally Rol-

istorie fantastică de aven- berg, Olga Engel, 
turieri în 1) acte si un Enric Schrodt, v:Osper-

prolog.' .te.. mann. 

MICA PUBLICIT ATE. 
Tot 801ul de jucării şi "Vftze japoneze 

cu celea mal mari preţuri Înainte de 
crăcian cnlDltări'l Salon Artlstique Ba
levardul Regina ~Jari. Nr. ~J. 516 

Se caută pentru orf'eltnatul "Ueglna 
]faria." o econoamă priceputa În gos
podarie şi 2 Impra,"eghetoare. 

In atentiunea / 
457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzitor şÎ dormitor se pot 
cumplra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferene) Nr.40 

I ~~'~~~~~"'~~~~I~~'~! ~!?.~ 
I Mare asortiment de verlghete de logodn1t, oroloage de 

buzunar a' ~e perete argintarII. Cump"-râ aur pentru un 
452 ,..e\url urcate. 

........................... 
Vizitaţi magazinul 

v. ~IISSIR FII 
.. &; (Jo. S. A. ~~ 

:">50 

Complect asortat cu articole de sezon ........................... 

Ma~azia centrală de lemne de foc. Calea Radnei No. 4, 
I.vis-a-vis de halta tr'ennlui electric.,. Rogam cu coman-
deie sii. se fa.că la biroul de mai sus, ;).16 --- 'a._. -wr 

Levai şi Szigeti 
407 

""" 1:. CII,,, 
~(l, ..& 

\..+ ~#. 
~nai 'nt' ~~ v.lt şi Ce. 

Vis-a-vi8 de 1 n t rar eal a Te a t r u 
, Recumandă maga:-:iunl bine şi abnndant. sorta.t cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

&L ' 

........................... 
'1 Araei (1'8f1ti) (le wie 
, de s:ejal' cr~pat, 

leDllle de foc .Ie cer 
crel)ate ~i 

t de decauville de stejar oferă rs,:rerze tn mare ~i în mic C;1 preţuri 
convenabile. Adm.· mo~iei : 

))r. S T EFA. N 4J I () I O P O P 
CONOP (gara C. F. R.) Judeţul Aradniui. 530 ........................... 

FRAŢII NEUMAN 
211 

Fahl'ică de spirt şi de drojdie 

}:ahriea do făină ••••• .L~R..:-\D 

;". . 

30 Nocmvl'ie 192L 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~g 
Il'lPll U~IUTURI 
acord nuli Ieftin posibil imediat 

Mijlocesc "Vânzăd ,i enml)îbă.rl 
:DE Cl'SE:~ :r. 

Alexandru Herzog 
Comisionar de bancă., birou: sIr, I. Bratianu 15. 

rl'rP~~JlJJrl' .......... CJ~ .. r1~!.. ~ - .. _~~-~ ..... 
Dacă ai mfmcÎirime S&U bul:iţe pe piala CUmpăr1l:; 

Scaboformat dr. Flese 
vindecă sigur, n'are miro8 şi nu mUl'd1\re~te hainele. ft 
borca~ ,mic 8 l~i, un bo~can mare 12 l~i,. borcan P~t: ' 
o tamilie 20 hn, Prav .t-lcaboform. la ahfle 4 lei. Da k. 
za~ în t?ate farmaciile, Depozit prind pal şi pet 

revanzătOl'l, la. fal·- Em ·c K' (fost) A ~ 
maeia. .Ingerul> slui eri am, (!ling) raU.· 
în calţul dela Calea Banatului şi piaţa. Avram Iantt -
_~_~~ ____ a_~ ___ ._ 

19IAGAZI N1JI .. ))E 4JARB1J"~ 

KNEFFEL 
BUlev. RelteJe Ferdinand 1. 2-

carbuni de călcat, lemne mirQnte 
cate, carbuni În bucăt pr~ma caUta 

In Arad transport, la domiciliu. 566 ... ..... V'_ ........ ___ .... 

prim8~te sprepub
licareanunţuri Ief
tine. 

CAFENEAUA "CORNUL VÂNĂTORULUI" J)npi'l tentl'U mâncitri c;lIde şi reci. Orchestră detlg~ 
J llmMate litru de viu bun lei 9 in sticle. 

~are.as~rtim.en.t de blo~ze, tric~~at~~gar- BARSONYARAD 
DIturl, CIorapi ŞI mănuşI preţurI IeftIne la , 

Tipografia L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

PiataA.vr 

t IRD~U Nr.1 
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