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- -
Apelul morţilor. 

Jibiceiul de'aJ face ~<.rpelLC1' morţ.ilCif a ln
Lt:PUt, cred, la Mazagron. 

In fic.~care zi garnizoana micşorată, as
~ultând apelul chemind numele celor Că7JUţi, 
fasplllluea. pentru fiecarcdhltre ei, î:r:tr'un 
glas: .,P re zen t!" Şi abscntiicrau de faţă 
intr'adevăr, pentrucă În războii şi a~uccre'al I 
aminte e unconlbatan't". Acest'c cuvinte !;c 
'sPl:I;1Ca '.:11 o bărhătească son:in[ttate generalul ~ 
'fianccz Caistdnau unui ·corespondent de lr'ăz- ! 
;boi în a doua zi a bfltălid dela Verdun. 1 
: In :'.:este vremuri de rca'loşin~, c<1nd Le~ 

ZIAR INDEPENDENT 

• • 

Politica României la lausanne. 
Declaratiile d-lui Duca la Paris. 

PAU l~. - (H/udur). D. nu-e;]., fiillld itntor
vionlt de către >:icarul "lntramsigea11t" .a !(:lc(· .. l'xrat 
vă nf"!go('ierile delta T_:rll~3!lllle. în 'ee .priveşte dw
,stiilc cari int{l1'~nii l{omân,ia, au fO!it rezdvaJte 
în intel'l~n1 tăre.i "ale. COfll.ferinta .deha Lautlatnnc 
,'a l'e1h~i În fine să },(,7,oh'c che:-tiu.n.ile în litig1in 
l'l1 tl)at{l xlfi'c'ultăţlÎ!{l inprente probl.enw1iJir ~u 
l'ari f'C O('lbpă at'eastă (·rmfcrin,ţ.ă. 

D DlI:ea a i'I(~O~ în C\' i elen ţăe.arît{·tol'ul ip;aclirfi<e 
al pn\il1ic'l,j Hllmtliniei, "11hliniind ra'f)Ortul'ile a
mÎnale> Idin1lre }tol1lil'llia şi Franţa. 

Ziarul .,1 ntl'run,sjg-elll t" cred.e a şti .(·ă rinul 
1l1H'a f'e \'<1, )11111e I{lc l1J'(jJ'(1 c>u d. Poinearf C"u pwi
virf: la chas·tia reparatimlilol'. (Havas). 

: nea şi Coruptlla se plimhă În J..momohllcle tu- 1 

'turOr risipe:or, am facut noi Vreod2Jtă apeliul 1 
,mortilc;,rnoştri scumpi? Am cerut noi 'cândva "lIIIi111· ___ b./IeII'~'_.nM'IeII.". ___ /IiiII.".",_ .... _ ...... _-.. _, ... -• ., .... -
i dela suHetul osta$ilc>f naştri mOiţi in r{\z{}o-

1
:\11 pe~tr,u intre,girea ne:'ll:l~llui, spr~iin În Il~pta. 
'megala lmpotnva vampll';\:or C:,TI Sl:lg san
'gcle acestei naţii frumoase şi ruhd[ltoure? i 
. Nu! N'am facut'nl Element'ek s~înrlto-ase. ! 
Îumiii hud şi gcnmoşi ai acestui neam nu 
s'au unit Încă-În alianţa de fer. mai necesară 

jJli ca oricând., 
A venit însă vrcm::a şi pentru nor să b

'cem, zi de zi, în adâncul co:rştiintii noastre, 
apel 111 grozav. a'rell;t1 morţilor noştri scumpi, 
cari nu s'au jertfit pentru a' Îngrăşa hiem~lc 

. ..înv~rte1ilor": pe foştii dezertori şi 'Pe foştii 
'vânzăt()ri de ţară. ' 

A v011it vremea, În noantca care re î,n
.2unjrrară, în tmnşeele hotărâri1or noastre, să 
: i:'ccm apelul morţilor noşt6, apelul oare s~i 
'!le multiplice ene:og;iile progresive, Srl ne în,tă
'rl'asc:'t Dumnul cu circ va trebui să iebim 
. şi să zdrobim Corupţia care sapă la temeli'a 
Statului Român. . 

Spre cer. 
o fl1rnÎI{'.ă porni la drum într'o di.m~n.caţ.ă se

I nină. 
FtlJmica ştie tot,deaum1l de U111-de pleacă 'şi unde 

trf'bue S'a "'le î1lltoa:rd, niciQdată înl<ă unde 'RlC't'ge 
li lmde va aj l1TIg'e. . 

Tânără fji plina de viMă, ea era mÎl'nată ae-um 
dor tainic, dea merge dep,,'lrt.e, - ,mai depart-e 
dCl"îl.t pIOate 'ajumge o biată tâ:râtoate; !de a vedea 
1l1ult - mai 'nmlt dcefLt p11hmeră vedlCa toate 
to\'ară~le la{',()lue, egoiste, (ll'hi~e <Le pofte tnl
peşti. 

1nt.âlnr îrn ealea sa un :plOl) înalt - jinaH. de 
Jt'U i-se V'odea creştet,nl! Şi se 'lll'că pe trumlChiul 
lui g'rOIA ş.; drept. 

Ul'it',a moreu. noobosită, indărătni<,ă, fără a·şi 
pi('l'(l~ ,'nemea cu popas11TÎ -!j<i a se Îllgri.ii ,de n,le 
burt€'i, ca ilIlte]e . 
. Şi 'n dr1!lTllul ei j1() eoaja lll.."ipl'ă, bl'ăzelată de 
I'.fl'pătmj l"ilp!(}M\C î'nt.â!ni ea ~ifalgnri lungi de 
funl,j<'i. oari oobora!\l multumit.e, , .. ătaIp. gră'bite, 
CI1 ţlraldă bo~ată în fălci. 
. 1.1('. înt.rebă !pC rîmd, oore{·tăti)aH'e, .J(> 1111 de 

\'In? "De d-ep,ijrte!" - fu. riÎ1'\'pun:ml Murt aiI t.u
lur?ra. Doar uma ~i'llgnra.. Ob08ită ş.i tristă, se 
OP;.1 o dipă din '!'.ooorîş şi-i iCl(\~tiî.inui (lftânid: 
')\ m di,n looul, 1l11Kle îneC'lp(l oorul!" 

- ~ eate Cerul? ,jntil'cbă TI('Irăbdătoa!I'C' Ihoi· 
nara. 

- Un nmrşuroi uriaş, allba<Rtru, luminos, fără 
Unll11llri, 'po;t('Ci !Sau ga!Il~uJ'li întunecoase, În
!.'11St(' r:\ 810 .mw~n;rvratf\l()1' n.oa.'itre. 

Franta şi garanţiile germane. 
LAF A YETTE. - Duminecă, În cursul unei 

rcull'uni la Quai d'Orsav, d. Pojncarc şi Bartou, 
l1lhliştr:.i de rczort şi c:'q:l~rn au examinat m~l1Ui. 
vreme problema' KaratttiHor. Zirurele precizează 
dt guvcrnul francez ţine să pună l.a punct p1zqwl 
exp':'atiirii malulni stâng' al R;nului cornplcdat 
prin sktbjl:rcc3. und harieri ,oama,le Între Rcrpnia 
!;'i Bazinul r~l1hr dCf)p~rte şi T~ejch\ll de altă parte. 
fr~!nţa pune mare pret l't'.'. faptul c;i acest IJlan 
treblle să aibă C~ r:1Ckrlll unui ""e'CJle'~ ru a ~igd r~
tor productiv şi nu ca o expeditie militară desti
nată să anexeze teritorii. O int<:r\'cnf,e armată 
nue prev;ÎzuU dcdt în m~isurn strict ne<;::esară 
)Jc.ntru a apăra functi.onarii însărc;nJti cu vi\mile 
sau cu contro"ul bunurilor' dorneniale. 

VM" $ tft 7 

România şi portul Salonic. 
T~OMA. - "Co(l'OrFc dela Sera" S-2r ie că se 

Ya asigura pentru Rom:Înia si Cehoslovacia acces 
'libcr în portul dela Sa.jonic, 

- Şi unde e Ceru1? • 
- Sll~, S11'il ele tot, 'deasupra p 10p11 h1 i. lMll!1.p 

tl'Cmnra, ~-() reren'g'ută sn·btire ca un fir lele iarhă 
(1 si1ngnră fnmz111iţă s\'cltă, gi'ng,aşe ea un fllltl1-
r iiş yerde-strll\'eZi lL 

Şi fl! I'n i <"'a m111tmn i t ă .ne a<,o.~t(' ,d fl"'l lllŞ i,!' i, 
Ilo.rnl V0100 înainte; m .. -lTl'ată -de ,dorul arzlitor, de 
voinţane.~trămut!1tă dea Inca î~l vârful Cerului 
necăkat înleă de pÎl('im'de .furnică. 

,S-IL~, 811'8 dl(> tot, unde nl1,mai o furnică poa:te 
a.jll\n~c şi .sta, fiiră'a ll'llwti 1şi a ('ăI<1C'a. fur,n,i{'a ză,l'i 
frunzuliţa !verde, CE' fâ1ffti.a V(\<;elă în băr.aia vâm
tnh),i. alScme;ni llnnij str-ag l~U'n vârf de e.etatlC 
ou<eeri tă. .. 

Cânld ll'jUl1."e k;nl.~, pc fT'1m.zn.l i ţi!. brr:bn i ,,1\ se 
oprcll;~~ă: aiei se Clmma ,drnmul, lmlOQpea înall"lf~
văr ('",nIl u€"5fâl'şit. la -eare mI mai du('{'a mi~i o 
IXlt(>('ă, nici o punte. . 

, Şi dupăce ~tăt\l aşa îl1'gârldllrată. chin'uii,nl<.lu..şi 
zl\ll:1af'nic ereerll] ei mic eu întroba:rea mare. 
cum ar putea să treacă llHli l(]('Ţ)arte, se întristă 
arlihw la gil'lllcl\1l1 81mar, că nou va lmtca 11'r'('(1 lni~i
~lată până în t!îriilc Oeruhli albastru . 

Şi ('111m nu ~ Înrdl1uă ,~ă plec>e !dli'n l('j('nl. 11'11r1e 
îngrop!l {'ea cbnllîi oOl'inţă 1l1.eîm[dinita, - o 
r!\'Ildl1'I1Î>eă '*' prălm~i dlin Zool', ,ca un fulger 11{,

g'l"l1. jX'ste biata vi:;;Mnare îTl'l'I"'Umenită ~i .. i iin
plini (hrri'I1~':\: o al1V>t~iI în 111if'c şi rÎ'rlirânchHic 
l1~)aI'ă. ('<1 o 8ă~c'ată. o înălţă intr'o l'lipă în vfiz
duhul fliră oJ'1li1ll'\1ri. 'Jl(',c;tt lltl'mai a{'crc neYllznte 
ale ~hU'ratoar(',1or ... 

LlVIU MARIAN. , 

• • -

REDACŢIA ŞI 

ADMIN ISTRATIA 
Str. Românului l/a 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi ht 
Agenţiile de publicitaie 

Şezătorile societaţii "Astra" din Sibiu şi 
a "Caselor Naţionale" Breaza şi Câmpina. 

~:ÎiTnblÎtă eşi nmn1\ilnecă a avut 100 tia Broaza .~i 
Câmpina ('.l'a i(linhî.îcooperure lal'tist'.ieo-litmani a 
~}('. cn !t11l1'ale ,."\ "tra)' el in 8ibiu cu S()('iN,atea Co
rală ~ a~·i{):na lă. 1 Il 'a!l~st Oi('I{>p 'a avrLt. loc ~tî.mbătă 
:'Ieara·- în sabt de l'('l(~epţlÎe a "Caselor Xation<ale 
.din Ureaza o c<;-ozătoal"!? 

Ali ,luat }Xll'te - în afară .de 11"lImer<'.;,i .dd-e
~at; de capitală $1 dnii Georgescu din !)artea: 
:l(){' •• ,1\"tl'a". Bolinte,:,ell .elin partea pl1:.llllhrici 
gll.1I1(,l'al lhag\1~ Arg:1tir din pad.eR mirl:i.~"t€'inj'lli 
(!-e linrlu,,,tll·ioe. Arr\-<'loanu ,din Ţlart.oa T,igci ('Ui1tu
rale şi {'mnit('tul ('atK'l,,~' l1aţionu1e în frunte cu 
.rin î i ('<~loneli ~raIlole,:.l.·u :;;i K {'~rea:llU, Il}'pref(>{·t 
Tiţ.eid a 'ael'lI*, omag-ii dd€gnţi<lT al'(kleni~i hll
('()\'inrmi. 

nI gpnc1'al Drag-u a iă-cut tIIpolngi., "-,,lidatn
l11i romlÎn în' l'ÎÎzhoiul ,('el ma,r€. 

1111n1 Genl'ges('u învă!tătoranl'tă illlpr,rlanţa' 
poplllaţiih)r ('!ulturalc. 

nll)J'e~,inte al ~()('. "Ca,.li'elnr ~ational(''' ,mul 
tn.lllc:;t€ ('a fiu al TIrczei, tut11JTol'cari au :L\'l1t 

în "camă "il ia l>arte .]a a(·.ea~tii m:anifl"t.re t>1!l
"i('ă, .'f111tll'11l(',;,te de.kgatilnr awleleni >;<i hue'wi
noni. 

.\ n mai w}l"hit dmii n('()l'g{'~~ll IIEn pal'lP<l "L\
~!l".pi" $i Lm!.rtl,e.:.en ,din 11artea .. T.: l1Iimwi X at,io
Ila~"" a fo~tilor InptiîtOl'i. 

A 11l'mat llpoi parfpll al'ti"t.icil \'11 e(l1wUl'iml 
dlnr Bl'ili<""«'ll. TC'(J(l :<1'(',<:'(,"11. 

~ ..... t .-..... """lI " .. :Pl. 

M 8 re festival artistic literal' 
Se /Il((tlifrsfă {'el nlll; Viii inlerl's pPllfl'n nw~ 

"<-ll' fe"liral arli"f'ic /ilemr organiud dl' ,,80eie
fa/rit xl'rii.lorilol' ronHÎni" ,re rIT (/1'('.(t. lor in 8('(11'1'1. 
,1,. 8 Ţ'lIl1l1lrie ((1 doun, zi dc C"(lril/n) în sala 
111111'P fi }1o/eTlIluÎ .,('nlc('(/ .. ill)('!"· dirt ArarL CI' 

('nllrlU'Sit7 di(,r I()n GOI'/I,II. Al, Str/ma/jrul. dl'. I. 
O/ariu. A. Coll'1l$ şi a dOf!lIlnl'lor' Con"~tanta. !Io
dOf. Lya Fap şi rlr(l Bab.1J Dcmion. 

T.n (ICl'st fl1'fil'lTl Îşi 11(1 rl" întâlni!'r fot ce .~{J
ciptr!lr'a arl1f7f1nă şi din Împrrjlll'imt are mni se
{('('I. nu pet fPRti ('aZ va 1/1'11].(. dl7n.~. 

Gânduri 
Durata vieţ(>j om11lui ~ Un 11 \l"lld în apatiu. 

Sl1h"twnta h1li? S(lhimbăt()8Jre, Scnsart;iilc l11i1 Ob. 
~He. Tl"Il'f'ul Elin? Putl'ez.i-ci\llIle. Su{1.0tnl lui1 
Ull vârtej. R("}!l'rta hlii? O enigmă. Repu<t..'J,ţ.ia? In· 
do el n it.'!I. Viata hli e Q luptă veşni~ă lşi un lpopas 
po nn pan11Îlnt ,;:,tI'ăim; r<'Iluffi(·le lui, ldu'pă 'lUoa<rte, 
Il 11 j ta re d('~ăYilrr.şi1ă! 

Cine dar îi puate l\llle,<mi iC'.ăIătoria .aici pe P3'~ 
'mâlln? Un singnr şi 'ulIli{' lill.(',J."l.1: Ţ<'iklL_'Ioofia. Ea 
ronstă în Il yeg-hea :!.'H1!pra gC'!ninluli <'~lJre,,:'bliishl

(Jşte in sufletul 'O'I11'ului, ,i'Il .aşa fel oeă-i în,gmduc 
<.ă 'nlChuc orK-e lovitlll!rU .a soartei, să stăpâ\noască 
<1.e-oJXlt l',i"ă plăcerile 'Şi ,nă(~azuTi,le, să nu fll('ă ni
mie la întâmplal'e, l"-ă nu ,fie folOf.CaS('ă de ~nin

('.['unU, nici {le hj;poorîzie, să n"a'Îbă 11Io"oe ,;;1\ ,,6 

bizue Ţle ('r€('.a ce 111 n ;altul ,"n fal0C, ori 1l.U; să 1n-i. 
mea:"{'ă tot ('('eaec i""c înt.âmplă şi ce-i oot.e ~ris,ca 
lJrowmimd din izyorul 1<1in care el însllŞi fi eşit; 

î.Il ~fill'~i t. {'Ia el sit a~epte 11l10:!.irtea ('.ll I'ăhd~'lr.e, 

ea o :-imfilă tr~m&f011m.are a elementelor ,d.\i<11 o9lre 

fi{(>are allirnnl €I a.leăt·uit. Căci <1<lCU r(>lement('lea
('po:t(>ann snfpl' nipÎ llIl ră·u tranSfOl'l11H:nldu-...<;C 
{'{m tillllU în ,lecll11flnl \·~eţoi .• l.e('.e tt'an",fol'nra,rea 
l()l'~i topirea lor ,de8ă\'îll'~ită al' i·ni."pil'<l oa,r<'lCare 
11f'îl1(,l'!"df're 'Şi t<€ln\CI'('? Nu ('stc nimic aici care 
~ă nu fie pc voia nat-urei:, Aşa dar, 'nici un rau. 

MARCU ALiI<I:L1U ANTONfN. ---_ .. _-------------------------------------------------
Ppe'ţul unui exe:an.pls.p 1 L.:-u 50 bani. 

, 
f 

f 
i ' 



, 
I . ~ 

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

SOLIDARIT ATEA 

Consfatările unui ziarist american asupra 
contra noastră. 

urei 
maghiarilor 

Rev:j~ta "New-York Ţlimes Magazine", supli
It.len tu l literar aJ marelui ziar american "New
York Times" În llumantl său din 13 Noemvri..: pu
blică urm;ltorul articol: 

If-.;VERŞUNA TA liRA A UNGARlfl 
De: FITZH_UGH MINNIGERODE. 

Ungaria ieste oea ma( turbatrt şi mai răzbu
uMoare ţara din turbatui continent al Europ..!i, 
Natiuni1e din Europa se affă în gh!arde tTlluj 6z
bol de famijl"c in care nesÎnccritat-::a. minciunile, 
caromnqlc, călcarea de cuvânt Şi tot fc::ut de rJu
tăt[ sunt aruncate peste fnmtiere, 'fflră a fi mă
car ascunse în haina min;;:noasă a diploma(it'Î. 
Dintre toate aceste certuri f~imi]ianc cea dintre 
Ungaria ş.i Rotmînta este cea ma'~ îll'Verşllna:~ şi 
inir'adevăr una Carc foarte probabil intr'o ~.)l1I1ă 
zi are sa izbucnească în flac"lr i .. 

Pc ~;Înd Austria, care îftr[t Î'ndo:(i!ă e C.?a mai 
Ch:nuitil în urma tratatelor de pace, e~tc tri:;;tă. 
atât ele tristă în:,h mclallcolia ei Se Iipc~te chiar 
de. str~lil1111 care () vizitc:l,Z;t, \I'c-t,;ina şi fosta Ci 
tovar:isa în monarhia dU:Tlist{t. Un~ar;a, nil arată 
dcc:1t ura si nu ,"orbeste decât răzbllilare. Se lJrC
didl r~Zbllqarea de pc amvon. in p'at,\. de pe aco
Dcr~stll casc\fll". Te Î!KOI1.iOJr~i de pretlltiilden; si 
te îll~dJU~(,'. r:a uTllple aerul atelicl"clllr. al bir~uri
:01'. eafen\'lchr si cornp:>r\:j!T'{:!'tc!or (rn tren. 
Chelnerul ti-o tr;lmhitc:lz~t în urechi; hrlrbîe~'ili 
ti-o ~plicfi de faHi o.datft cu spuma de S,\iJllln: ::;în
tăn:ţii taraft!f':jof tjgftnNtj t) "cot dl!' vinrile lor 
şi ti-o arun2ă peste mese: ţi-o asvflrle în L (i fie
care act jucat pc scenele tC1trelor~ n'darll! t;-') 

mână acas;l salI În camera hntelull1i Cll o veb::
mentă mai rr:;,re c1,'x,it acelea ClI care-si: m ·i11'1. 

caii: dil;\uzclc de prin Tlahltp"şi din clllbllrî1l' Ţ;11-
hlke par a-'); llit:l de:'Jmatilc lor t:irtidllit~ ~i 
~'au sch'rnh:Jt c1!n tr'o d:1tă îl' nrnrns:nndi<::ti ai ri~7' 

. hlll1;trii. 1~)zhllT1arca e trtllllbinLi b\'ş şi pf,:;r,;-

tlndeni. 

o "CHESTIE PERSONALA". 

- tJm:~llrii -cred că orice om' din lumea edU(:a~ă. 
_ afara de români, - trebue neapărat să cunoa
scă nedreptatea ce r-s'a făcnt de către făuritorii 
tratatu:u i, să împărtăsească v'ederi:leJ.or si să 
simta ceva dhl ură ş.i mânlÎ.2, ior. Ciudata pst;lOlo
g~e a at:tudinei unguresti e că România SiT1~Ul"ă 
trebue să bea amaruI pe care flicător:.i tratatului 

Mara târg de Crăciun! 

I l-~u rn~l1at pe gâtuI Ungariei. Lumea ara'tă mare 
pr1eteme oamenilor din.-::t:ldaJtc ţari a::iate, .- Cl 
şi '\:,lnd Romania §ngurft ar fi dictat -collditiullil~ 
de pace. 

Dar în inimile ungurilor este ce"a m3Jl ad;inc 
decât dure11'~a pentru ,.râurrle şi munW' şi ieri
torul lor. E o ura persona:ă care arde cu mai 
mare văpae decât ura pentru chestiile naţionale. 
Budapesta a fost ocupată de trupele Tomâne mai 
multe htni. Nobit-:i unR1lri a,u fost scoşi din pala
tele k>r de pe cak'a Andrâssy ca să iad loc ofi
terilor din armata de ocupaţijC. Dacă eşti <Jltleri
can, orice birjar îC; va arăta cu degetUl locuinta 
contelui Szechenyi, informându-te că sotiaJ sa e o 
arne6cană, Miss Gladys Vanderbilt din New-York 
Si lăsând imediat o tt'l"adă cOntra vandaHlor şi je
fuitor'i:or români. Purtarea trupelor române de 
ocupatie sau brutalitatea ce li-se atrihue este r:'iră 
îndoială motivul cel m;J.] puterry;c p!entru cace se
h~a de răzbunare a Un){ariej, contra Rom{iniei. 
este atât de mare. 

PREGĂTIRI DE RĂZBOIU. 

BUCURESTI, - M;ni~trt11 de exteTne al Dul
~'(\riei a ![Il;Ut reri o ",-;zjta d·lui Raşcanu ministrul 
României la Sofia. informându-l M;upra sitvuUe; 
Bulgariei: Îndeosebi in ce priveşte relaţi iijc aceskja 
cu România. Ministrul deextcrne bulgar a dec!:,
rat cu această o::azie cii Ru·l~aria păstrează cele 
mai amicale 9cntimente fată de Români.a. Timpul 
as;itatiunilor a trecut si acwn vor Urma numai 
lupte constituf:Onale. 

.. i 
// Miercuri. 2R neq;,m'rie 1 

Comemorarea lui Eminescu de Cătr! 
societatea lit~rara tIKmcsey.~ 

La şf>7.ătmHBl1 C'tlltU1"l1 Iii .a rrunja,tă în zhta: 
tiii il Crăciunului, j:ooiL1·at{:·a litera!)'ă "Kok~1 

a tinut "ă o în('hinc memoriei 'poetului no;: 
Eminescu. Dl .\"':i-etor Kara. ;profasor la. lic.etll ~ 
oot. îşi Întlrx;Kiu()e conferinţa, arătând \lllotir' 
cari l-au determinat să atace ll'll subiect atât· 
strein pentru mentalit.atea Jl'ublit.·u:lui maghi' 
ApI'Opiere$. ~i înfrăţirea pe t,eren !Cultural 8p 

<1..'<<1. este mijlocul cel mai potrivit pentru ai 
6ă dispară ,dif(.~ren tele .(le ol"din :poli tilC, eaai 
despărtit ,i învrăjbit ooe"te dOuă ;popoare mei 
de €{Il1,rtă la .acelaş rol în orientul Eu.ropeti. Intr 
expunere 8uceimtii, profe,~nIlui KaI'a i-a reu~ 

"ă înfătişcz.e în toată 'Splerurloal'ea :>.a pe~o.analÎ:: 
toa marelui gBlliu, car{' are atIlţea punde de 
'1llănart' ('Il poet.ul PoOtcrfi. Câtev,a lXJeSii hine al 
şi tra~lu;re Într'o limhă imr~e(lahilă, a.u avut· 
rul de·a dO\'edi auditc,rn\ni alC'\'{>,a alflevărnl :w 
c:erilor juste din wllTerintă. Stăruind mai { 
il.~u'pra >'latÎrei a t.reia, pe (';1lr(> o analîrea.ză ca' 

:dân(' ('nnoF>l~iit: '1' ;1·i poeziei lHl[l"tre filosofiee, 

Dl Kant, ('are a t.rar]ns toate poOOiil{' oit''lk 
;I"Y('clit (·ă illl'm'l'ar~a lnit!e-a 11iitrunde ·i'll taic;· 
lit·el'atn1"t'i r(1m:L1H,~ti, 'nOa izvorît din tan'Clinta: 
a 1W lllă~nlj. ('li {line f,'tii ce gânrhll'i aSelmse. 
:li1l CUllyjllgerca<1c a să\"<Îl'şi un hWI'll folOi'j; 
pent,rn jl1;blil',tl maghia'r. at.1t de strein faţă: 
ll<ii, d('se.hizîinrlu-<;:i orÎz"n.tllri noni pentru o ~:;: 

."inl'pl'ă ,inte!eţel'B a f\llflctnllli 'llOBt.J"U. 

1 nrrgi"tl'ă.m ('Il bueurie {lcl'a,<;tă Înoltr('ure 

,1l',~i e tnrdidÎ -~- de-o lllai ~inecrii !lp-ropif're ,: 

Miel -
J 

SOl 
liXln 

1 

grarf 
jufîi 
moft 
graf 

J 
<lipI 

~ll~ 

tul 

enrE 

ce 
pen 

rer 

AI1! 
1ni , deschiz~ll1dlH ori;wntUri notq pentru o Iri: 

,,:rz(' după cuviinţă, !1Ii'lIld parte la wrbart:lll' ~Ur 
["i"t5.ţii .,Ki:.acsc~". intr 

nîeÎ 
...... IIItIII ............... _ .......... ____ ._ sJr: 

Noul catastru al locuintelor • 
Compkcfaiea f0rl11uii!r~lo[. 

Ofic:Ul de Închir:ere a:i oraşului În vedele . 
cxcrclt[trci unui control exact al IOCllntelor d: 

am, 
aCi: 

n; 

Oraş şi pentru Întocmirea unui catastru al a.etnic ,!II" 

situatH a locu':ntclor a redactat un fOrlllli,~ de 
CJrC va tIlebui sa fie cOlTlplectat de toţi prop:;, val 
tarii de case şi locatar; princiPali. Formularele y. 

Tel 
purta stampila oficiului de închiriere. Pretul a:, ah 
stor formulare se va stabO: peste. vre-o do" Un 

săpt~Llnâni cand formularele VOr fi puse în \"~. 

zare. sl;L 

Aceia -ea,ri vor complecta cu date falşc ţuhc· 
cele sau nu V{)r înainta formularele complecta; 
în termenul ce ~<; va fixa se vor pede"Vsi cu r ~ţ 
mendă de ia 100-1000 lei. 

Cu Pr'vÎre la cOJ1lplectarea formu1a·rclor c~, . DU 
ciul de închiriere dă următoare1e lămuriri. ta! 

Din ce'i~ patru rubrici orizontale ale forn::: se 
larelor va il completată de lo.;.atar numai rubr:' sc' 
superioară (prima). 

• • 

tui 
111 
dr: 
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INFORMA ŢIUNI. ŞTI RIT E A T R ALE. 
Repertoriul săptămânii. 

11i. seara dc 30 D(>cemvrie trupa ION MA
SOLESCU l'a juca la Teatrul Orăşe.nesc squdui· 
lOilrea,dramă "Moartea civiLă", 

Stcfanovicl Damaschin locuitOr din Sânn:cn
laul-mk -a reclamat preiecturei l)()litic i că !uânJ 
~eri o sca:d.:t la baia Simay tau disparut 1300 Ici. 

,. 
Ştf'fallÎ'lI Bllba '~i OdaY!ll'll Tnliu Tntri1Cl1, l()

g<xliţ.i. 

Joi scara se va reprezenta "Poveştile iui I1of- , 
man" a dOua piesă in Scria operelor luate in pro
gram pentru acest stagiu 
. Aceasta genială crcati'e a lui Offen.bac.h se va 

reprezenta cu o nOlKl montare Şi d istributi.:1· ro
lurilor. 

Il1ceputul l-a ora 8 şi jumătate fi.t .. 
Bile:fe se află de t'ânza.re 'la LibrăI'i{l, Di,ece-

Bnhcomisia Ligci N aţilllll~lol' pentru bibli'O
gr8!fie (li tJCl'millat eXllJIncrtul prelimiua>r pentru 
infiinţarea Ulllleia. .,,;au a mai m'tultor biblioteci 
mondiale ~~i pentll'll î,nfi..ifLţ.31rea lucrarilor bihJoio
grafice. 

Parx:·hetu 1 di n 13l1'cul"'CŞ!Ji 1Ce1',("Ctcază afare'rea 
dipl(/melol' fal1]C dda }<'weultart·oade drctpt Il Ullli

versitătii din Bu",ur(i:;.ti. Pâ'nă 31eUIll a ~!1lsit o >8.

S(jlllellea {hplom!l La Pihvul('4'lcll Covai ta, {l\'OI(~!t
tul Ca<;ei ('oopcraţiei. Pret~n!8ul ,ayooat a fost 
arestat. ffl·.::ându-se pcrc.hilZiţie s'a !?:f~s:t aSU'pra 
lui stampila fal';lă Il faculkltii Ide -drept din Bll
(,llr€'Şti, 

'" 
'I'n,tt" 1,:'11lK'I·lo l>ţlm~'n(',ş:ti din Al,dpal - 111illUl 

(,~:mlll'hd «'clur clii:n Bl1~'m(·;ti - au hr)t.ăl'ât nă 
dea de C'răeill'fi fllncţiolUwi.lor, cu gratifielltic, 
salarul .de pe () hmă, U,\'î\llld în \'cd-cl'e~i ,>,['111\1-

petea ffiH)f1mi'i ce este, 

o j):1rte (!in elevii cursului super-oI' deLI ji
eeu! .. .I\h'sc Ni..:nar~\" au Înfiin.tat o socidatc 

, ventjll cultiv~rea şt'intelor. 
AceJstcl fru1!lOasel iniţiativă ar trehui în..:,;ra

iată de )iuhlicu' rtH11.1n din Arad Dr'n dOn:ltLll{ 
de c(trti -.;tiintific:: În orice ~1l1bă ar fi de ~cr:sc 
reriste şi ctJi~lr h~\l"', 

• 
Z,I:arul "America" din Clevelnnd scrie c:i J. 

Anton B;l1escll m!nistru Jllellipoten'iar al I(n;nfl
!l:ci În ~ht('lc-Unite, dup,i o 11111Q;tl ::;cdcrc 1a r;ll 

cureşti s'a întors iarăs la l)(lstlll său. Cu ocnz a 
into:lrccrei sede el. B'hl:SCU a facut o viz;ttt ((;1·)

nici româneşti din Ph"lade!Ha unde a fost prhnit 
~Jrhiit(1reţ.rc de ciltrll r,'~l}!'~'zcntat]ţif' autorit.Hilllr 
americaJle si de lliCl11hlJ:i cnJolliei l\oastrc de 

• 
rrl idfli 111/)1 r.'lIi('(lil/ ('ou/ft'I [lI se;. qilf/lN!Î1i

'ui. (' r7u)'('rifo/' r7"f]ifl r.~fp {] pl/ de ({llr;i In'I'llorilli, 

ni T\.l /."I~R-IW n.l.\' (rrll/'i('{((in J[flr1 ... 

S[)ti;~ llii !Iodl reclam;l pol:h;i pentru iUi'U1Î 
cnmis de 'ndivizi Ilccun()sc'ut:, ca,ri i-au furat baii: 
de argint, HIt ceas de aur şi diferite l\lcn'r l îa 
va!08fC de .),:Q() k\:, 

D. locot,',~lICllt cf}lo!1\:l Victor Sli\vescu din 
re~. 12 .l~dşior[ p'e. e<tnd trece,a dt1arc în.lpreHI1~1 -:,u 
alll dOi 'C-1111ara7,1, pe mal1l1 mureşulul a S!lh!nl 

Un grilV ~lccidcllt la pi'cjnntl stâm:;. 
Calu! a'l11l1c":;lnd a C~tzut Şi i-a Prins p;c.'nl'ul 

sub eL 
• 

o înfiol'lb1are nClloroe':rc s'a Întfpl1plat ieri 
după 1111\<, în fata palatului Directiunci Regionak 
CFR. 

lierteg LJdis1nu domiciliat în strada f:pi"cn
Dul dr. n. Ratdu urcându-sc pe la orci'e 4 şi jtlm:l
tate pe trcnu'l oraşului, ~răhind la g-ară j)('lltru a 
se duce la v:a: sa din Covăsint, a lllnecat de pc 
scara trc11tlltf ce ~ra În plină mişcare. Nenoroci
tul a căzut cu amhc'!e piciore sub roţile t"renlllu:. 
In stare ,~ravă el a fost transportat În spital,'i jll

detan. 
• 

Pro fesor de limbi 
streinc predă france
za, germana, engleza 
şi româna, uşor, rc
pede şi corect pt în
cepători şi avansC1ţi, 
literaţura şi coresp. 
comercială. 

• 
x ANALIZA DE VIN cU Maligand francez 

"Saleron Dujardin - Par's", se fac zilnl.c la fir
ma': DUMITRU N. AN ASTASIU, ARAD, Bulev. 
Regele ferdinand I/a (Boros BenHer) Bo 36 

• 
x SALĂ MODERNĂ SI C0MODĂ stă la dis

poziţia ono dame pentru frizat şi manicur la 
SZeKf:LY, pala'tul Bohus. 
.... _ ...... JlIIIIIII_~ ........ O ... -IIIIIL~IIIII$I._ .... .-1III1L~ ...... _ .. • .. ~-I1111$1 ___ .. .-I111-~.· .. C_I ..... 

Universitatea Populară. 
.10i, 28 Deamt'rie 1022: 
Ol'a (;-7 Reartl dşonrn prof. Plorica IOIll'RCil 

Din astronomie. teo;'iiltl cosmogonice (co71tinu-, 
are.) 

(})'(I Î-S dl pl·Of. ,5fefnn Cillceanu.' Epoca 
Înll/)/('l'l'iÎ, l'l'Îl1cipnf/ilui Tă/'ii Româncşti şi al 
MullloPel ]i(Î,nă la Ul(J(1r!('f! llii Jlihai 'Fi/eazu7: 

, c(lmri,,)'Î w/'ea ei d i 11 pllil rt d r t'{'(l e /'r polii il' în 
ley{ltHI'ă 1'11 orÎyillfl şi d('sl'oUrl1'{'f! dina"tii!o!' :în
(cOlcie.fo(u'c ale cplol' două 1'oevoda/e. 

(' U/'8uri{r ,~e tin lrr tir(,ll( Jloisf' Xicoarii. el, 
VI!l (efai 7linqiî Sl,ll1 fe,~li!'(n, , , r 

Inrepulili precis la ora G d. m. 

, . "'. 
Comisia 

aPt Vn'a 

TELEG!~AME. 

de rrparajie b~iaJră va sosi 
Iu BucllrC'sîi. 

BUCUl~f:ŞTl. - CC,l11i:~i,a de rcparra(ii blW 
::.;a,r(l va ~()si zi:e!c a<:cstea la Bucuresti t1elltrll a 
Începe traratve in b:va autor:zatiei ce a primit. 
Se sr::rit Gi tfZ'tati\'l.~c de ;1' t~idat:l YOr a\"~~,l r"
zultat. 

Trat2'tivc în (11c:.;:,a feparat'ih'lf, 
LONDRA. ~ Zi'lJ-ele ~c o-:upă pe larg cu act'

vilate:t comisiei banchenlnr ·Şi constar:i IlIl:ll11\1i 

12:1 tratativele ver avea deplin rezultat. Se sjJ;)rii 
în chest;a reparati'lor se va realiza o apropiere. 

• 
!H~RLlN. - GU\,Cfl1U} german a urmat tra

tative cu reprezentantii marii I;ndtlstrij în v:.;ue
rea confcr'n1",;j ce se va întrunit la 2 Ianuarie Îi1 

Paris in chest:a reparatiih~r. S'a dis:utat atitclC.!i
nea care o va lll.a guvernul ~Crll1an la aceea CtJll' 

ferintă. Grupul Stinnes a dcdarat că va acorda 
guvernului german tot sprijinul său. 

D. Duca la Paris . 
BUCUI<EŞTI. - D, Duca. ministrul nostru ue 

externe a p:ccat la Par:is unde se va pnezenta dl,iÎ 
Pllincarc preşedintele rcpublice~ franceze. Dela 
Paris d. Duca va mer~e la Roma unde se va pn.:
zenta Pa pc'. Ministrul tlDstru de externe va mai 
face vizite În Italia şi 'pr:mului mini,stru MU~S(;!illi, 
urmând tratatl:vc cu acesta. - (Rador). 

• Un manifest al cancelarului german. 
Bf:RLlN. - CancclarUt Cuno a adresat cu 

o~'l'"ia s;irb~itoril()r de tCrrtd:un un manifest că
tre poporul Kenm n în demnâmdu-l sit p;istreze 
lin~şte şi să fie cu înc,redere în vPtor. Cancelarul 
arată pildele marilor· ~:i ai ~ermall;lor şi Sf)une 
că după multele sufer:inte va sosi Si mântuirea. 

Bilantul politic al anului 1922. 

In rolul tjlrular v~ cânta. V. Kertesz, iar în 
ro!td baritonului D. Rona vor dnta încă M. Vâ-
rady, M. lialmos, -... .,.. .... • 0# 'A I 

BUR.SA. 
ZORICH, 27 Decemvrie. - Berlin 007875G, Nc.w

York 52725. Londra 2451. Paris 3892. MilanO' 2701'>,50, 
Pra~a 1641), Budapesta 02275, Al::ram 140, Vars.wia uv:l, 
Vjena 00075, coroane stampilate 00076. 

BUCUR[ŞTI. 27 DecelTI..-rie. - Paris 1265, Londra 
795. New-York 170, Italia x/o. Elvc!'a 3250, Praga 525, 
Viena 2475, Berlin 263. Budapesta 740. Valuta: 
Mărci 26R, leva 110, funti Slcrlini 1~5. franci irallcczt 
IUO, franc[ elvi}ţienl 3150, lire italiene R60. din,lri 2vtl, 
dolari 16950, coroane austriace 2R. coroane ma~h:are 
i25, socol 519. 

ARAD, - Valute: Dolari 169, măr.:: i 2.95, 
socate 5.10, dil':lr: 1.90, franci francezi 12,60, Cfl

ro:!ne m:1ghiare 7.,10. - Deyize: Budapesta 1375. 
\,iena ,'%. Berl'n 260, Pr~,ga 5.25. 

Le111 la Paris R,lO. ...... . ... '. a uSUC V'St 

CINE~1A. 
}'ATA 13RIGATHHrUiI, dramă i"to1·i{~.ă În 

(j ade, după romanul lui Dnmas. îin 2fi, 27 ~i 28 
1 ).orCIII\·ric în APOLLO. E"te timpul hli ]~lIdo
\':r, {'!Îllfl 1-'ranţa î'll,tre:1g-ă riisllJlNl. de AL'<l.lHlaln
riIe l1obililllf'i înalte şi -ek fără(l(~l('g-i.le ('JOJlli~c. 
In a[·(\"t t.imp prinţ-nI Bonrhml Înt.ClTlIlli\eHZă pe 
n('r}rPllt ;Of' bl'i~'a(lir\ll de Yct.tc şi pe i1intl stl.l!. 
F;~lnilin hrig-:1dinrlni se l'('.fl1gia,se ~a Viena. 
~<1ti:l hr;g'i).rlindnjllloan·e şi r~lt,a OalHÎ(,lh ră
lllZU1(' ca orfană in ['.~l"a IIIdrescj print,u,l11i -Boltl'
!UIl. UlltJc. bl'C ('llllo';'linţ.ă nu a,lllh;J$,u]{'!'1l1 H,idl{,
lip.\1.'~H(' ii prqlll:t~, t' ii\'a (',oopf'ra "';1 :,wa:\,o p.e tml:!1 
toi :;oi fr:ltelc din Îw'lli"o!lre. ln"i! Riehl'llou \'rea 
sii ai!,;'l iilhirea (~abl':dlci, ceo;u'p lltl·i ~ll{\('edc, 
dar ii (t'lll1,\'{' ,tllll ,[lIH,'l (m mÎn,le Cabrid\oi, l'''11".i\ 

('l'a I.'i'tl I"'-;J('i "ii so :;inul'irlă. ll('l"-ropcril'ca l'lUtr,i
giloT ~1 ~l'a'ndalll'l'il,Jl' prillţului 'Il!- BtlllJ-lxm 3lrll1'So 
('li ~ill{' }'f'H)C;t)'O:l a,('(~st.\lia şi eliheml.l'ear bri~ttdi
l'111ni, ia,r (~:al'l'id!a se mărită {lupă mil'elt) ei 
lJ'Anlllhin . 

CA VAU~HCTJ XOnOCnT,I~T. pipi'li dJ,,6ma
til'ă în ;) acte. in 2li, 27 :;oi 2R l)('I('(lTIl\'!,ie În l;RA
?\ IA. rna îlill multe1crll1aime ale \'i{'tp·i. Soţia 
s5l'malJ11lI\1li Grik c fcriC'Wt..ii la lllH'Cj)utll.1 .că~ă\o
riei- Dilr bărhw!'lll 1l1WŞt.('1l(':;,t,(' o avere mare ~i nIL 

mai vrea "fi ştie {le ne\'alStă-sadc tizi. O 11wcii
jc-;;\(,' 'aj)]'oape până la moartC'. Se {li\'or\ei1ză ;;Î <1-

ju,ngD în flf'plină mizC'rie. nar,\'j.ne,nuroeul ~i 
pl'ntrn ea. rn hogătnm auzind dlC ca o ia de 'l'O
tie ~i t1'iif'*,tc în c1pplină {prir'irC', 
........... ""'" 4#. 4"" - .......... -.-...... -----... 

Redactor respons0hi.l: LAURENTIU LUCA, 
Cenzurat: Dr. MAGER. 

Ud. nu tu. • .tu" ,., , 
Publicatiune de licitatie. 

• ~u b:-;cmua,t.u 1 (,XDl~utOr jllrdocl'ttm'('>;c" 11rill a-
('(,,,t('a Ţ1uhIÎe:l, ('(1. '~n urn!"a d{1{':izill,nei jUldl(>('ăto
I'i(,i de {)('<l! l~rr.dlla, N r. G. 1402-19t2 în t~'1YOA
nea lui ~almuil HOf:pnbe!l'g reprezent.at pniln a-d-

1
, vOl'allll Dr, HIUdoH Hosti, pentrul'luma de 3300 
. ki .l~llpjt.fr.l 'ii :.I.0('(>'"e. în eon,tra 1l1'măritullui, mo

I hi\!,lr tr1'1l1ătn:~rp :-li :lmllITnC': l:mtollle. PI-eţtl.JÎte în 

I 800n k'i, îl~ ': Ian'Harif' HI2:~ irI orde. ,1 p. m'.ÎII 
i('o{mllrl1':l ~llnl'i ]la ('ll?<U nrnll 43~e \";1' YI\1!n.l' 

la 1Îeit,nţie Pllb1i(·iî. 
l{,ulll:l, la }fJ ·lkNlJl\YI'ic 1922_ 

A r]1(/([ Tid/1l. PX'("(' , itL(i('(·.ă'to1'('SC, 

~--------------------.. ----...... PRAGA. - D. Ber14Cş Irl:nistrul de externe al 
Cehoslovaciei puht:că un ",rtj.col în "Venkov" cane 
face bilantli1 polfticei externe a, anlliui 1922. D. 
Benc:s analizează !Hllaţia europeană şi arată re
zultatele poli'ticei ext.erne. Ministrul de externe 

.--, Cehoslova<: conchide din expnnerile sale că bil~n- I 

Str. Emmesc~ Nq. 9'1 tul anulUi: tr;ecut are în pasiv Si nici pentru viitor 
et. Il. (f. Dedh, f.-u.) nu se ara:t~ pe orizontul politicei externe nori 

. j mai trandaflrll . 

Stlada Meţianu [1. forray) Casa Outtman Va -118 

~--
S'a · redeschis magazinul de ghete, 

şi pălării preoţeştil 

pătării 
Pi47 Ioan 'intea Strada ... e tia n u Ho. 3. 

(Edif:clul bis&ric~l gri or, româna) 

GÎ 

,~ 
;. 

./. 
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• • : n ~ SOSI·I ardei .roşu prO~sIlăt., : 
• NlIJ de orlma calitate. _ 
• • • şi este de vinzare cu preţul cel mai ieftin; p;naffnll, • 

Din cauza batrânetii să vinde în 
centrul tiălmajiul ui sub Nr. 74 o 
casă cu prăvălie aranjată sau se 
dă in orândă. - Informatii la 
propnetar: liălmagiu, Nr. 74. 

III-In comuna Vasoa1a se află de vân- . ASI 
zare din mână liberă înstalaţe de ',. I 

I moara de vânt (fier şi lemn) la: h t 
.1 Pavel Dobpa, econom DoI14 ,..1 

l._ 
: ci ară IIllbinA, IArbllr i anillce, cereşină şi ar!icli pt. -: 
• tabacari (timari), cu preţurile cele mai scăzute la: li 

------------------------------~ : Pau.l Epd6s prăvălie de coloniale, : 
: ' Irad, Piala 1. IIncu 3. : 

•••••••••••••••••••••••••••• g5 •••••• 
'''' o maşină locomobi1ă de. îmblatit de 

vânzare la: Ke.138 . rEI • • • La • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inainte de a Vă procura mnbHa. treceti 5 Emil Fri edma Ull i Engelhltrt si Fiola" Pâncota L-_____________ - ________ ~ .. 

pe la magazinul. • 
)!f* "7S"~. I I-c r7r : 8rtic1i de trusou şi oJlf.'ză ieftină precum : 
.-....-~ ....,., "-' ~ II şi lingerie gata per,tru femei. fi-IZO • 

At, ag atenţiunea Ono public asupra salei de ' 
metri ungime d~ Pe: 

din Str. Metisnu No 20. Atelier prooriu. I 5 Str. ]Ieţianu I f. ~1orray. 4. 5 
Preturi moderate Ba~7 1. '- • 

!-_____________ ...;..._....: ' iii ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jucării pentru copi uell 

••• ••••• .......... " _ .... III" ffI" St"l1 ~ _ ''''.. ..:::~:-::::::::.:;::::::=::::::::~~!~=:==:::::::::::::::~:::::::: la expozit~a de juc~rii pe fiecare obiect se a Vlll 
: 1= :: ii fixat preţul redu s. IncA nici udată aşa mare aso dor 
: ELIX IR DES T·O ~IÂ C : I Să Gal- t n e 1- ·.M 1-1. al- il ' tim€,,!t. dt! j~c~rii. şi. c,adouri .de crăciun: Rog, pîe! • ~. .::' 1'-.1.:: I neVOiţi a PTlVI ŞI Vitrinele Şl vă ~onvmgetl 
• preparat din Tlnto,:le (Cl'ntaurfA) Cll ('Jr~ct ne· - I :! i: preţurile ieftine. _ Pentru incunjurart'a aglom . 
• Hltr~cnt contl"!' inlhsposlţiei de stomac ~i ,Int",s- - I :: Atelier de reparat maşini de &,rls. Depozit de ma~ :: I +'. ă t· d" . d VIS 
: tiIlA, (Dlllţe) lipsei de 1l111'lUt, gre~ţă, gaze III : I :i .. .. :: rallel rog cump ra I ca OUrI e mal e vrtm 
_, intestin Ij>i ll1lUgfstie }'U49 II :: şlnl de scris noul şi vechi, t.Uelul de accesorII şi :: T şte 

-, -.,1 • D F··ld A d· :. pArii constructive. CurAIă şi ţine in huni stare ma# 1. I Bazarul de Concurentă la eatr· Tt01 5 .r aTIn )t(~) ar. o es, ra : r şlni de scris. Arad, Str, Melianu (1. Forray) Ga-13I ii . ' pr€ 
I : ........ ~ ~- ..... _ ..... _ .... _ .. -...............•. -... -............... -~- ... _ ..... JI:: Arad Plata Aaram Iancu. Re-li 

................................. • ~.. • ••••••• " ••••••••••••••••••••••• --~-~ L' •••• _ •• ~"."''''~~ .................:11 un~ 

. ... ·*·.-.....••.••••..•. · .. _~~.~ ... g.~w.~ •• W •• ~P~D ••••• 

:r-----------------------------------------------~: • • 

i "VICTORIA" l 
• • • • • • • II 

• • II 

• • • • • II 

• • • • • • • • • • • 

INSTITur DE CREDIT Sl ECONOJIII , 
CE8TRA LA: ARAD (ROJLANIA). 

SUCURSALE: IN CtIIŞINEU. ŞIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA IJ U DEŢU L ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

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

• li 

• II 
!! .. 
• 

• • 
: RAMURI DE OPERAŢIUNI. : 
• • 
• I 
• I ~ Execută tot felul de operatiuni de bancă. : 
!! Acordă: Imprumuturi cambiale. . : 
i ~ hipotecare. : 
: ~ de lombard (pe gaj de efecte). : 
: Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
• II • agricole. II 

: Cumpară si vinde monede străine (Dollari, Mărci, : 
: Lire, franci şi alte valute). : 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în : • • _ : cont curent • 
: Primeste bani din America ca depuneri. ori pentru : 
: I inmanuare partidelor in Ţară. .: 
: . Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : 
: cerile emigrantiJor. : 
: Are leg:ătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţ ară şi, străinătate. : 
• • · . : :D .••••••••• 5.a ••••••••••••••• ~ .•..•• ~.~.~ ••••••••••••• 

•••••••• --- ... :- (f\ \ - . • • : : 
•• I 
•• •• -, .- I 

• • 

SE PRIMESC CU PRETURILE , 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

SOLIDARITATEA 
ARA D, STRADA ROllANULUI la. 

'Al ~ ~~E~~~~·· -----
~ h ~ ~,decoruri frumoase pentru pomul de R . le· It·" Str~ Meţlanu (F"orray) Nr ~ , 
Un~m.· na~fl r e S~HO' n CrăduT', ca şi in fiecare an mare Dne e loeo a el Mare bazar de Crăciun ,i , li U i IlJ U 11 u 1.' (1 I ; I asoriÎment şi cu pn.'ţuri iehine la 'I' IJ y. articole de ciocolată. RfÎ 

.. ---------------------------------------------------------------~-------------------------------------------~' Tivografia •• CONCORDIA" Arad. 
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