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-'r 

Pl. lift an • 300 lei 

.,. jum. an. 150 Lei 
I~ ... trei luni. 75 lei 

IL_ar . . . 25 lei 
.. _ t: 

i TELEFON No. 750. 
l~ ZIAR INDEPENDENT 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului l/a 

In.erţtunlle se prrmesc 

la administraţie şi la 
Agenţiile de publici+a!A 

-~.iiiiii------------------~--~--------~----~~--~~ .~ F r _ am nerte "Frla te ;a 

;~prijinirea mişcării culturale. 
t n indift\renţă H'tră margini se ObSerYll. 

noi. st[lp[mc 'pe industria şi c.omertul ţă.

rii, fac toate saerificiih' pClltnl propă:-;i. 

rea ,lor culturală . 
~b tul şi omnclli i boa-ati să intetea-

u:ă că aC[l::ită "tarc lip lucruri JăunMoarc 

intereselol' n(\n mulul no:-:;trn tJ'rhuc sit Î1H"(; 

teze cât l11Ui r0Ţwdc. 

• ~a noi faţă de mişcarea culLurală. Lnsti.

Îtuţiile noostre cult-llrale: "Academia Hu
~nână". ..Liga Culturală", ,.Asociaţia" 

~rin Sibiu ek .... nu se bucură aprOD pe <1\~ 
-I.lici llll sprijin matf>rial din pal't-ea. acelora 

{
'cari, ar ~)ttt~a j.Cl'tr~ totuş roade lH.lllt, făl'~ i 

U1":I-Ş) pnmujduw.:scn de loc comod1hatea ŞI i 
RWJija de c!>.le ale traiului. ,.A::lociaţia·' '<.lin : 

. I 

Să se dra Institutiilor noastro cult.ll
r;llp 1)usihilihttea de-a munc.iîn c.onditii 
"':lt 111 a ii fa\·orahiln. j(11' eopiilul' l'Olllâl1i 

să li-se d0a posibilitatrH de-a \'oHi în nu
măr ettL mai Illare la ill\-(ltMurft. ~::-;ihiu sprijinită iHjH de puţin do lumea! 

~1l~)lI~tră d.e-acllm. ~·a. adr,p~at 'HomfUl.ilor ! 
,dlll Allll'pea. Homam nun lI1ţPIPgi1.torl. SQ i 
Yf;de, şi mai slob0:6i la mtlllfl. În 'ce Pl'iV('- , 

şti' da.niile .pentru instit uţ.ii cultural!'. I 

Numai astfel, prin o eulturii. cât. lIlai 
largă şi tl~ai ohŞtf'HSdi. vom pul'ea sh\pi\ni 
şi CT'pşle C\'eacr s'a fi1f'llt cu nLitf'<l jertfe. 

fi' O încurajare a du'ţii bune. n t:ărţii S[l

fll(I~O(\ se·, roci n i(,l~. n li I'olt' prt><l ohsa!'v[L h~ 
,HUl. Ba CI" P lIlitl llllln, unele casQ de o(h

fură. cu a.cţiomlri dintre o<tJllenii putrc·d 
de bogaţi, f(ltl ayeri fahulo<lse cu cflrţilc 

de şeoală. ~pecll];î!ld în chip criminal. se-
-...ttea de lnVrlţ~ltnr(l a hăuţil();i' ,si\raci. ~lil 

<le copii l'omtmÎ nil s{' pot hu('qrn d('. f;t

yoarea tip-a învăţa cade, pentmcă .ace"t 
lncru cost ii gro:t.a v de mult. 

Re opresc în satele rom;î.nrŞti ai[lt('(l 

iofllergii, atfttea posbil~trlţi de pl'llgl'(,s. S(~ 

îngroa.pă >În intnneree at[d(~a intdigc'nţe 

de cari neamul nostru ,Ire at[lta 11('\'00. 

Tn timp ee illare pade din copiii no
stri sunt, îlllpÎed0eaţi cir sildH'i(> cip-a mer
ge' la lJlVrtFILwiL Illinol'ltuţile l'talce Llela 

Un dialog. 

Intrunirea marghilomaniştilor. 
BFCT'REŞTT. - COlllit{'tlll(,x~('l1tiv 'al pmr, 

tilflll1Uj marghil')lllal1i~t a tinllt ieri şodinţ~l î'J1 
(ml'e ,do :lIal'ghilmlla~l a fiîl'ut tin expozen rdillt.iv 

I la pmhklllil,4e pt'i'llII'ipiale din poljtiCla externă şi 
I ,a aOl'l'I\! uat ll('.(:e,;i tl.lt4:\a cola.bOrărei opoz.itiei. Co-

l
lll,tetul cxc'putlV ŞI..a eXp'nlll'at î.n.crc.deroa în 
ronducerea partidll.J:ui. (HllJdor). 

I Lucrările Conferinţei dela Londra. 

I 
-L\ L~:\ ;\'XF.. --- Ci(~el'Î:n .a d(.·.·kuat la .(1011-

f".'rint:1 :-ă Hll~Îa ,nu va "~llmf, ni,>~.)d,~tă un n
('.()\,(l pr.lTI eu re f; ar l(l('.;;.··I1\-(le ?lla:l'ca- N eagrii \;R
~c1o-l' ale riizhlli ~i al' \"i(lhl :-<l1\-erwllitatea Tm·{~il'i. 
Frant_l 'C fUll'rte llIulţll1l1ilă rl·e a.t.mo~fera Ipl'Îete-
Ill'H"vii dela ('{>nfcrÎnti'i. ~~al'e pro.mite că ~I va. pu
tm~ ajunge la l'('zultate favorabile. (l\.adOl'). 

Tulburările an1isemite în Cameră. 
HlTL:H Ef::TT. - In ,;,etdint~\ de azi a Came

rei mlJ\ llIul ti <Iepnt>ati au altll''t'fiat () imterpell<l1ţ·ie 
î:u ('h~tia t.lllblll"t\ril,or H'nti:;{\llli,te Jin Cel'năuţ.i. 

(Ra,tlol'). 

",Par'că s'au Imai Împutinat gânidaC'T', răs-
l)Unde Finstcraarhornu-u\ Cu ~las detunător, 

.. Nici pe lunsdrau, nici pe F'n- "s'a mai !'uminat colo de vale; apele s'au strâns, 
steraarhorn n'a citlcat vr'o data pădll.ri1e s'au mai rărlt.. 
tin picîor de om". Din nou troc mi'j de ani: o clipă. 

lJ1" PiscuT le .cele ma.i înatte alle AlpiJol' ... Un lant 1 :.Ce ,veZll acum?" zi~e. Jungfrau,-ul. v 

r:;: 1Utreg de râpe stâncoase ... In <:re,cml muntilor. i ': In Ju.r~l t~ostru: a'CI Ig aprOPiere. pare ca 
1 i Peste munti un cer senin, tăcut Şi verzlliU. s'a hmpezlt , Zise ftnsteraarhornu-ul, •. dar colo 
li. i Ger aprig ş~ pătrunzător. Zăpadă vârtoasă si În zare·a depărtată, ·prin văi tot mai zăresc pete, 

t. SClipitoare şi din zăpadă coltltri de stânci răsar văz m:şcând ceva. ca: $oi înaint.e". 
~ f, l}osomorâte. viforoase şi acoperite cu neauă. .,Dar acum?" întrebă JUtlldrau-U'1 după alte 
1. f ' [);n i~mbeiLe! păr-ti a.le orizontull'lli se Înălta mii de ani: o clipă. 

t do11': năpraznid uriaşi: .Jumnrau-ul şi Finstcra~ ,.Acum. c bine", răspunse Fi
nsteraarhornu-u1• 

Ce este cu "Aprovizionarea 
Oraşului" Arad. 

. f(Jltrehat..de ,r.îttiva wno:;euti şi prieteni {Ime
ţl(Jlltlride (~ n,l1 scriu nimic ,despre .aprm'izlo· 
1N1l'(, , le-am rU;>IH11lS, lC.eea'C'e vti spun ;l,i dvoagtră 
iubiti cet,itori, cii subse.lIl1Iwtul are obiceiul să 
scrie de>lpr·e ee vede şi ee ,c;imU>. ·d.mr d·eil,pre 0000. 

.ce nu 'Ştie ,nimic ce poate să .oorie? 
1 nţ.('k·.~"ă ~~riu deilPI"C ,ab~ell:va .deJ.a .cml(',(wt.ul 

i lui .. E!:e.->en a f()~rte mul!.or Româ:ni dintre loare 
t ltllll Jucan dillV\ la J)aK'lla, iar l\Jlţii se desfiitau 

la Celltl\',al, yăzîllld 'pe Olga ~i Todcly ehdt.ni'nd 
mii de lei in ti,mp {'e .Fine"-<'ll Îme.ălrea sah infri
gurată cu dUIlIlnezej.a."!Nl-Î !M'Hişi ('cl lUai ~emnp 
lu~~ 1'3. ,('IIrTIK'ert N'a de 100 llOi. 

na.r rl«"pre lHl tn r.a dela apl'OVlzlonrure po 
·('are 'll ~m aYllt nOI·ocn}-,.;;:ii o "ăd -deşi s'au tă.iat 
sute de pOl'.c'i ·şi s"a.u reehiziţionllt. mit de chib
gl'wme >(lellntll.rH - {'C W('ti sa. ser~u ... 

Ori Vl"e'ti ~ă (-l('l',ill de,.,.pre ffiapa dog-er.atii 'pe 
l\~r0 :l.IWO\·iziOilfllT,a o "llHlc ('·u ::l lei kg'l'., pe 
{'a Il!l Brllwa ('('Ilka lă \'illld~ l'of\lJlă bună l~U 2.40 
lei ehilngl'.ai~1l11? mi cl'('~I)J'.e h.ainele ,r](' oopii pc 
\'al'erupl ... V1Z10IUl1'ca le (lfewilla băl·ha;t·i L, 

Tnţ.el(>g "ă ~Jf'l'ill 'd(',.~l)J"e rli.(weZla AI'annlui 
.ca re a~'e 'lt~Jt('a lel1l!II.e. la BOII rog • - (Hn l'a re 
:l~tă\"ll!l"a Il. \"iim:lllt llTlIIll IlP-gn",tol' t;\'1'OlI 6000 "'bîll
jeTlJi -- ('U pr-cţ. hll'll. îl\wo'tt . i'OlllÎn'arnl1 (\~t{' pf' I'a·lc 
"ii ia vacllnţă pentrlH'ă l)'arel'll {'C "li Înl'iLlzea
şeă ~ălile (le \'la~ă. 

. Ţ.n,\rl(\g~ă ,;e1'111 tl()ttl(,~PI-e R('oo"tă g()~po(hJ'ă 
dlec'!·7.U (~lU~J şi-a lă""t .llwlllhrii l'olk"j"r.ol'dn.i "il 
{'n,m]1ere ]Plll1l>C d~~ft parth\lllari - lX).at~~ l·.!tirtl· 
dela n<'g\lţă1.ornll'a'l'e a el11l1'piiT'at 1('llnnelc .r]!'l:t 
Bmhog - !lilr ,(l{'~Pl,(, ,e(>}(> Z rhilogl1a'me ,tie ea.J'IIC 
de ]1()FC. dela gîtt, pe ['al'(' am rrimit-o eI'<1 1(louă 
o.r i pî\lll ă a('111 Il. i,n i'n t (>1"\-a 1 d{i -! luli i, nil, .{' r ed e
ţl,-mă 111\ merită "ii sorin, 

l'()aJc a~ f',el'il' rk~lw{'. piîl'{Il"'I?a lllWl' (·I·Ît.i{~i 
maghiari ('llm t'ii l~ne>l('ll a Idlntat mllz~eă de ea
J11.eră sa·\1 .. Fnalle11 mn~ik'l în emw€-Ttele Isale .dm· 
despre IIcv.anta,giilc per.jHe bieţii fun,cţion.IlII'i le..au 

M'am uprop'at de dânsa, .. f.a se opri. 
,.Cine eşti? Ce vrei dela mine? Eşti cerşe

toare? Ceri de pdmană?" 
Bătrâua nu răspunse, Mă aplecai spre ea şi 

băgaiu de seamă că amândoj ochii îi erau :lCO
pedi cu a..::cal)elită allhue şi scmitransparcntă, 
ce se poate vedea la oarecare păsări, cărora: le 
a,pără ochii de lumină prea ",ie, 

.La bătrâna însă p:·e1ita aceasta era imobl!ă 
si aCoperea şi luminPle och'lor ... de unde am con
chiS că e oarbă. 

"Cert pomană?" întrebai eu încă odată. 
..De .ce mă urmezi?" ~_ 
Dar bătrâna jar nu răs.punse. ci tresări putin. 

.::-
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fi, t arhorn-u}. "or unde mi~arunc privirea. 'Peste tot e alb si 

~
.~ ". Şi JungfralHl\ :~kevecinuhl!' său: "Ce n011- CUrat. .. peste tot numaJ zăpadă, ză'padă Si ghiată. 

~tl ai să-mi spui? Tu poţi să vezi mai deslu:sit... Toate au întelen';t, Acu-j lirr:ste si bine", 
. ' l,;;e sepetreQe colo pe valle?" .. Bine", repetă Jn'l1~ral1-ul. •. Dar am flecărit 

M'"lm Întors şi mi-am văzut d~ drum.-~i 
Din nou auzii în Urma mea a~ei paşi uşori • 

măsura~; şi 'Par'că furişati. 
"Iar femeia!" Îmi z:sei, .. dar ce mfo fi urmli

rind ea oare astfell?" dar odată adăogai în minte: 
.. Poate s'o fi rătăcit, unde nU poa·te vedea. şi a
cum urmează sgDmotul paşilor mei. ca să mear
gă cu m:flIc la vr'nn sat. Da. da, aşa trebue să fie". 

_-{o Câte-vamii de al1li tf1ec: o dipă. Si finst~ra-. destul, moşule. Acum să dormim". -1 arhornul tu gIasLri detunător răspU'11 de: "Nour! .. Să donmim". 
l Kroşl Îllvălu.csc pământul... Asteaptă!... Si urteşii munti idorm: doarme si cerul cel 

~:r Iafăşttrec mii de ani: o clipă. l:mnede Si \'ierzuju pe~te pămân tul pe veci a· i 

." . "Et. ş.1 acum?; întrebă Jumdrau-ul. muţit. _ 

1)' '"Acum văd; colo de vale tot.ul e încă! cum B'" f " 
a fost: mic şi impestr'tat. Ape albăstrti. păduri a rana. 

, ;legre ş.t grămeZi cenusÎ1 de pietre. Si in iurul (visY 
/. ~r. tot mai misună gândaci, .ştii. de cei: cu două Mer!!:cam ~in!!:ur pc o câmpie tnti l1să. 
~ PICIOare, cari până acum nu ne"'au putut încă nici Deodată auzii pa.sl usori în urma mea. 
~ odată murdări; nici ne ~;ne, nici pe mine".' Mă urma c'neva. 

.• Oameni? M'am uit1t înapoj S" am văzut o bătrână 
"ba, oameni". mică şi COCQsată, Învălită toată in zdrente sure; 
Mii de ani trec: o cUpă. numai fata i-~ ivca de sub ele, o Îată galbenă, 
.,Ei. ş' acum?" întrebă Jundrau-ul. scof<l!cită, ş.tirbă $i cu un nas ascutIt. • 

Dar pe nesimţ:te mă cuprinse o nelinişte ciU
dată; mi-se păru că hătrâna aceast.a nu numai; 
că mă urmează, dar că mă şi cârnllteşte. că ma 
împin~c când la dreapta. când la stânga şi par'că 
fără voia n1ea, trebue să mă supun ei. '" 

Merg ma,: dClparte\,.\ Dar înaintcl1l mea, pe 
cale zăresc UI1t punct negrU. ce se măreşte 1l\C
reu ... un fel de ~roapă .•. 

"Un mormânt!" Îmi scăplră 'prin mime .•. Ad 
clar mă mâna ea!" 

ppeţuI unu.i exeD1plap 1.. Leu ·50 bani. 

I 

il 



pag.2, 

a.vut din partea faimOfu<:oeÎ ap.roviziollări a Ar.a
drului nu ,pot sr,rje uimioe pemtlrtwă n'am "but 
Il1rmic, n'am ş.i mţ.i,t nimic. • 

Con,.imşi că nu 00 poate scri{l de.."p·re re lIlll 

este, ami.cii moci nu s'au muiLţumit eu atât 'ŞI 
m'au întrebat din nou: 00 s'o Li făcut cu 'atâ.ta 
"ntnrîi dacă ni-moni din cei săra,cAÎ n'a văzrut-o î 

T,e-am răapums că am .auzit că toată camitita-
1.00 de UiI1trură~ fă,ră să fi răma~ un .gram, S'1!lr fi 
dat la armată - 'hat-o norocul <le armat,ă. -cum 
sa spală toţi -pe miini Cu ea, .ca Pilat din Pont 
- şi La spitaJ.e etc dc ... 

Deşi mi-s'a rjpostat că au văzut 'cantităţi de 
40-50 chilogr.ame trimisă pe la mrurimi, - ou 
Ill'am cr-e-zut şi l4:le 'aOOOB. strig sus şi tl1re: 

Trăi.asc.ă Aproviziml.area orulşului Ar8lCl ~8!r{l 
'dă de 'toflte. 'Şi din belşug maia.·loo fttn!Cţ,lOlllar.il(Y!· 
şi oamonilol' să·raci şi să-i fUm recunl()S('.ătar'i pen
tru marile s-enleii ee n.i~lc ad'ul0e ~mtr.a. sumpe
t.('i v ie~i i. 

'Vlad Ţepeş. .-, ~ ., • Os .,a • .. :;ta .. 
Am plecat de lângă tine ... 

Am T"l('t:~a.t de lâllgii tine - m'ai ,nit.at, 

Femee .wălpăiatu ... 
Şi-aJCum te eant· şi te K'1l.:Ut n~·w.'ot.at. 

Cu c1<l1'11] î n;că,p ii tin a t 
De-a nn te mai aHa în "iata-lll i 'Hkiodat ă. n ll'!

{od,atii ... 

La ce sant ea de 
La {'(' Hin t eu (le \' i li:l. 
L'a H(' 'l1tâl!lIiriim d"'I]" 'N·lli]"l. 

w ~ / VLna . ...• 

f'fiu,,] l'e"te 'yiaia llwa s'aş.tenlc bmllla ~ ~,.. 
C{lpik! tll. la 1'1' ~HJlt Pll {Le "i:nă (~ 

O, mlrl!~i UJ1(k~i l1l'Îtllih'fll P:l 1llC'.f\ "f'ni'ldL 

C11 zile (lllki, eu nopti ~l;.lhati<_'e şi rr('IB?!. .. 
Că nu te-.am înbÎ.IIlÎt atill1C'i în rhllmllTil(' mele, 
Copil.) tu, la eF'. la {'o S\llI,t ell de "111ă 1 ~'" 

,1. OOTn['ş. 

--.... ~i1iU~ .... • ...... - .. ~ 

Vorbe înţelepte. 
T'HJ!f'ia :tjrllllJ1n.a~ă fti~,('(>a urâtil crerle ('.ă () 

fl'llmoae:ă. 
* 

Clilll poi 'du sfaturi pentru binele obştci oa.
meruii e.ari sunt j.ertfa propriilol' lor pa,.<;iumi ~ 

'Schiilel': 

Mâ int.orc repede. Din nou bătrâna stă îna;n
tea mea ... Dar acum veue! mă priveşte cu ochii 
mari. fatali şi rrwtăcioşoi ... cu oohi de pasăre răPi
toare ... Iarăş.iacea pelitrt turbure, iarăŞi acele 
trăsuri tâmpite şi fără viată ... 

"Ah, îmi z.:c, "bătrâna e soarta mea ... act,::a 
soartrl, de care nici o scăpare nu-il" 

Nici D scăpare? Nici o scăpare? Ce nebun·e!. .. 
Trebue să încercăm!" 

Si apucând in lături. o apuc in altă parte. 
Merg repede înainte ... Dar şi aCl~m aud p:a$'Î 

uşor făşâiiori în urma mea; aproape tot mai a
proape ..• Si Înaintea mea se arată iar groapa în
tunecoasă. 

Apuc in ru1tă iParte... Iar aceiaşi făşâire in 
urma mea, a'C'eiaş..i pată amen~1tătoare înaintea 
nv;a. 

Si oric\l1tn mă sucesc şi Oy'1,cum mă învârtcsc, 
ca un e;J>ure ,prigonit - totul e in zadar, în z~dar. 

"Stai!" îmi zic. "Am să caut s'o înşell 1\.1'1.
mâi aci, 'unde sunt". 

SI in.adtă m'am PUS jos. 
Bătrâna, sta la câ~iva paşi în uma mea· De 

auzit n'o pot auzi; dar simt că e acolo. 
Deodată Înaintea mea, în depărt,arc, văz ace· 

eaSi pată nea.gră; i'acă, pluteşte, se târăştc spre 
mine. 

Dumnezeu-le! Mă uit inapoi ... Bătrâna rr ~ pri-
veste tintă şi un zâmbe.t batiocuritor ti 'Poceşte 
gura stirhă ... 

SOLIDARITATEA 

Cum merg treburile 
la Palatul Cultural. 

Primim următoarele: 

Domnule redador! 
In nr. 16 al pret!.osului dv. ziar s';:, publicat 

.un a.rticolar, jntitu1a~ "Pentru Com:s.iu~;ea Tea
traLă/'. Cum ila finea acestui a rtico} , autorul tre
.:ând dela cri~ca făcută pe socotcJ.la, Comisiei 
Tea:tra'le, dă şi în com:sia de sUpravegh,ere a Pa~ 
latului Culwral, zicând ca "Aproape intru toate se a
plică cele spuse mai sus Si pentru comisiunea de su
praveghere :aJ .. Palatuluij CI11turaH". SuL5l'mnaiul 
ca membru şi referent al aceste: con:;si· mă simt 
obligat a da unmătorul răspuns ca: lămurire atât 
pentru :publicul cetitor, cât şi pentru d. 1. D. rU
gându-Vă res.pectuos, să binevoiti a-l publi.ca in 
coloanl'::le simpaticlIlui dv. Z':ar. 

Deşi sunt pe deplin com<ns că autorl11 arti
colului este condus de cel mai nobil imbold de a 
servi prin postul dnieisale În calitate de cola
borator al mult aştcptatll!lui nostru zi:!f româ~ 
ne~ din acest oras, o cauză de inteNS general 
care este cultura natională, totuşi sunt silit a con
statacă d. I. D. este În greşală dacă crede, că şi 
corTIlis:a PaJ<lit1~llLi OuHural merită :nv:nov{lţirea 
ce o atribue autorul comisiei teatrale. 

Nu ştlu În ce măsu,ră ar fi vinovu tă şi r~o,fJl)li
zabH~i aceasta com;siUlle pentru batjoc:~;a acelor 
cabotin' ordinari, cari de fapt nu s'au ruşin1t a 
siida arta românea&;.;ă prin reprezrl1bn\ii inad
mis-:hile elIm a fost aceea a dnei Petcu -- Il. acea~ 
sta întrebare răspundă dni! din com sia t.~atf3iă 
- dar d părerea di;UÎ infortmato!, a lunccat de 
pe drumul obiectivităţii, când invinovăteşte comisia 
Palatultr' Cultural ,rcntru ceeace se petrece la 
teatru, cred ·că fără îndoială o re,::ulloa-;te ŞL cI 
insusi. 

Mi-ar părea foarte bine să-I pot C011Vinge 
dCsPre activ.:tatea comisiei pe d. T. D. prin rm.:
ZClltarca ce·lor multe' procese-vcrbal~ ale c0cris'e i 

de supraveghere. din care rcesc clar d 1'11 s'a 
făcut nici o miscare culturală în Ieg;ătură cu Pa
latul Cu!tupl care să nu fi emanat din sânul q
costej comis;'. Nu s'a re-ailizat nie' o idee cu m~ni. 
rca de a lJropa~a arta şi cultura româneasd. 
care să nu fi fost trecută prin şedintele acestei 
comisi' şi ap!oban de rncmbr i,: ei. In fill(" :-;'ar n11i 
putea convil1)!.;c că toate problemele slllevate în 
număroasclc sedinte ale acestei comisii au fost tlis
cutate în mod serios ş,i cu cel maj v~u interes 
ce se poate aştepta dela o c01"Doratiune onorih~ă 
chemată a da directivă acestei Înstitutilln; cIli
tura~e atât de importantă._ 

Un cuvânt insă din cele c·:tate mal sus p01tc 
că ar nimeri şi com'sia de supraveghere a Pab
tu lui Cultural In partea unde îsi poartă si ea buha, 
ei şi anume cuvântul .,aproaDe" dacă el ar fi fost 
dcsvoHat În direcţ.:a potrivită. Com'sia noastră 
anume număra 24 memhri dintre care abia vedc'i1 
Întrunitlidu-se la sedintele trimestriale a com i -
Slei pe aceleaŞi 7-8 persoan-e. Oare de ce acest in· 
d'ferentism nemotivat? Căei ori merg lucrurile 
bine la Palatul Cu.Jtural şi atunci ar fj de dori.t 
că t.ocmai ace'a cari trehue să se simtă acasă la 
aceasta institllţiune, să ddc o încuraiare bctor:
lor OrR'anizatDri Pe'tltru: continuare . .ori nu' sunt 
multumiti cu munca desvoltată in felul de pân' 
acum, şi atunci .cu atât mal mult ar Fi datori să 
contr1bue cu prctiflS'u! si bincvojtorul IOf aport 
la îndreptarea treburilor. 

Bietele Sezători culturale şi el,c ar avea multe 
de plân~ în urma lipsei de interes t.ocmai din par
tea acelora dela .c~rt se aşteaptă incurajare şi 
îndrumare tot spre mai bine,: 

Dar ~ ,lă~ăm l)lânsorilp deocamdaht şi să 
sper~m că situatia se va indrepta. 

Cu deosebită stimă: 

N. LAZAR 
d'f. Patah11uj Cultural. 

-'ls"S .'''$ O, u a ..... .... ' .,p 
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~ 

In chestiunea alimentaţiei.' 
\ 

Primărl:l. oraşului Arad ne roa,gll să pub!] 
c~lm următorul comunicat: ~i 

In articolul întitulat "Tra:ul Îll Arad" apătf,l1 
in nr. 17 3:'1 prctu:tului dvoastră ziar se aduc il 
vinuiri autorităţilor 10cale in ce priveşte acM' 
tatea lor în scopul effnirei traiului, acuzând\(~ 
de nepăsare. . f 

Pentru ,constatarea adevărului tinem să a~ 
cem la cunoştintă 'J)Ubilică următoarele: r 

La ordinul diu! Inspcctor General Adm~l 
strativ Prefect delegat. L GeOflt.escU, Primăriatl 
maximat alimentele pe ter:tunll oraşului Aradf 
a făcut demerswl necesar pc lângl autori1:{ltild 

organek în dreptt 'Pentru ca aplicarea preturi:': 
maximale să re cu r:goarc controlată; ÎnsusitJ 
Inspector Genera:L a max,:mat preturile al'menf 
lor În tot cuprinsuil judetuhti luând măsurHe ~ 
v~nite pentru r~p~ctarea~ :ce1or ~reţ~lri; a .Lnt~ 
ZlS scoaterea dm Judet fara autorLzatLe a ahm . 
telor; a luat dspozin ca să se Împiedece cont. ~ 
banda peste granită, în care scop a fost întări 
paza: a intervenit :la Ministerul comunicaticii 
Direcţ:unea Oenera,]ă Cf'R. pentru a se pune t 
dlspoz'ţ',c val!:oane necesare transportu~lI( în) 
det şi oraş a cărbunilor şi lemnelor. 

PopUlatia orasului este a,ljmentată de cili 
Prilmărie cup;Î':lle de calitat.c superioară pe p 

tul maxima.t 
P3 rchetui; ş~ Pul:tia fac zilni;: razii de a 

mente şi aau în juc1ccată pe acaparatori-
Prctur'lc maximale pentru cafenele Şi res:~ 

urantc sunt În studiu, stabilirea lor reclamă ti, 
dar urme:JZă s~î. fie pusă În alJlicare În câte 

zile. 
Arad. Ia 12 Deccmvrie 1922. 

Dr. ROBU, pr:m 

Pentru unificarea societăţilor cultura 
Propunerea "Ligii Cul1uraleH că 
. .Asociatia Transilvăneână." 

CcmHeh~l central al Li~il Culturale a adre: 
"Astrei" din S:biu următoarea propunere: 

Dom1l1i!e pt'('şcdinlr. 

Com'tetul Cc\;tral al Lij!,'ii CultuTale a 1 
cUlloşfntă din ziar de data, prC:;Ulll şi de desI 
tcrile ultimului d\!. ,con~res-

Liga Culturală ar f·; fost bucuroasă să fie 1 
prezentată şi la acest congrcs al "Aso.::îatl,ci Tr~ 
silvăne tlc", cu care ea e federată, dar ÎlIvibl 
telR'rafcă sosindu-i prea târziu (ln a;Ulilll Cil 
~resullln, n1-a Iost imposibn să d'degărr III ~ 
mu[ moment pe reprezentantul nostru. i 

De altmintrelea. CHim se comumcase oral i 
adunarea are un caract~r pUr administrat 
fără conferintă sau serbătj. am .cr:czut cOt par!j 
parea. noastrfl nU ar putea folosi sl n,;-urului Sd 
pentm care Se făcuse convocarea memhr1lor • 
sociatiei". • 

De oarece în această adunare s'a adus 
I discutie candidatura .pc care pre:sdintele L1 

Ctthumle 1lU avea nici ca1itatea de a o pune. l 

dreptul de a o l'cfuza, ('n~dem de datOria noa~ 
,:\. vă comunicăm că dorinta noastră este ca I 
lati'le dintre Aso.ciaţie si Ligă sa fie ~cât , 
strânse - mergând până la .Q eventuală c~ 
pire. cu schimbarea st.atutelor ambelor ~ 
tăU - ·la Un POPOr ce nu are azi numi 
~il1I!:Ufă cultură, ci Clrf\aş hotar politIC. 

In ce pr;veste afacer~le adminis\fative, ni! 
n'ar fi mai natural decât ca presed i ll+c1e cult. 
unic să aibă 2 vice·pre~,cdinti. îngrijind fîecl 
de avefl~a proprie a fiecarei 'inst1tuthni, căci' 
rea s'ar face numai din punct de v:edere cultUl 

. "Nici o scăpare '" 
Februarie 1878. 

I ,d-ant suprem al armatei grec(~ti din .~s.ia.-:\li! noră a lHll'o ;pe pip-ior liber. în lln'ma declzIeI tri-

In acest scnz vom face o propunere la 'Iii 
mt comues al L.;gii Culturale, răniânând ca I 

să faceti o iJrC,pUt1ere identkă la c;!l flietl a1JrOl 
congres al c:". N, rfwOA 

l. TURUHENIEW. I bun3lhllui revoluţion,ar. (Rador). -

-M-a-rs-t-aA-rg-de-c-ră"'::C"':".lu:::'::n='. ":':c~u~p"'-re,--ur-I -re-du-Se-s-e-'~ân-:d --::::'=--~==-=I:-u-=I:-·IU-:P;:';I;-e-s-z---::!~=l:~;-:)St::-;: -;::~fs:'~lI.:~:;~1a-:P~=-;;Clin~;ar~ 
loalete $1 manta.rI de dame la magazinul din dos a teatr1l1ul. 



ilThB •• drlC 

r' 
I '1 ~ 1) "e1n\'r" 19" J e cur , .) c,- ' ... --' 
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• INfORMA ŢlVNI. 

n: IH dr. Lnal' Popo"ieiu, i-nspeetQl' ,,;anitar din 
~iiu f€ dl~ ~n nrs';Iul nost,~u p~ntn~ a raoe. (1 

iltlwtă in P1'1'\']»(,1I (.'!(AldulCerll azdulul de coPLi. 
'1 • . , 

.1; La Cluj ",'a luat illitiatj\'ll rhlil'ării În .ac.e."lt 
l'l! , • 1 ' 4. 1 . 
",a.ş II tllH'l sta.tUl 1l1":1 Vf·am amlCU, cu oooz:·a (,"0-

";m(Jră.rii eentJelltamului 'naşt.erii elxmlui. In a
l(~ ~rp oomitetul eX€lCutiv puhheă ,lin ooncurs 
~tru proeul'.a'rca pLanului şi modelului de gips, 

[i~rdîln(ln-8C t!'ei r~l'-emii: de 40 de mii, 20,000 
. -'1;).000 lei. ' 
1," 
d:~mt;\li'l~ ('Qll&tră, "el reprel.illl1J;1 ea1';llCt,t:;r~st.ic 

i hram Ianel! dirl anii 1848-49 după tahlo-
el' , 1" 'J" 1 1 f" 1 . ,," ŞI trw 1(1('. '"q,ntua e (l Iglll'l see·ll'll( 'al'{' {ll'.! 
"1, -
. ti~,ful'i \'01' ('ll'raei·criza Slli'l'it:ul ]'OlluLne'<C si 
'I!· • 
n,,:.l de'i!.:plllr,iinatÎonale d{u-a 18-l-8-4n, 
. , * 
1 t Aur-e-lia Evuti:a'u !născ, 1cl·"w11. SOti~l pal'lll-

[tq '1 E t' 1 'rLI A ,U] oan 'OU I'~Hl pa 1'{)C 1 1 n v"tl\-OS, a 1 noot a t 

~th Tiaţi! in ot.ate de 33 ani, LtlJni 11 Dcecnn'l'Îe 
Itf 2 ' _ ,ora' , 
lr1 Inm.ol"lLliinta re:l \'a .asea loe azi, M el'Cli'!' j 1:-\ 

~I~,mvfie la ol'a 10 a. m, TUi.Dlă~it.ele defund.ci 
Cl wJr 'd:'plme Î\l1ci1,nit.irulbi>;.el'i'eei {)l't~),d()x(> 

:Jn:IllC dlll comU'llJa Ş\-clihl. 
I * 

ă:ţ Citim îlJ zlarul "P:lt~'i':l": 
pir Fn stlldent înap()jat dela Paris aC n-.:~gă. "ii 

~!iriim n.l'mi1toal'{·l~l rjfl'c rdati\'e 1(1 .. ,tl1!km\ii 'ttri din oapitala Fl'a'll(.ei. 

.

. An f(~'t 3Jdmi~i la valută 470 ~tl1 .. !pnţi. dintrl' 
~s: l' romii ni RlI n t 2fiO -şi 21:l evrei. ' 

i~ Djn 175 de rc:v!)ill",i, evrei l'mt 80 1,11' ,l-etlll<tl'; 

J
c'. Dintre ('('1 ':ldmi,,;i' hl "aln·tii, oweii .... unt HUl: 

!l{'t'{'l}i (}ceaI I'"mfillii la: ~;h'(jab!c t'\.l('hnil'C', LI 

Jlej nă, la ehi m jc. 
11;\, '" 

,.Pol!tiJ. ,lin Sih:I1, prilltl"O ()l'd •. n,\ll~:1 a "hli

~alr ~je l'l'\~prj~i'iITi~ llIagllzil1:1o~" (Ia to:'te fi.l'md'l' 
, i fIe "er]~ un hmha romana. o delegaţIe a 

ă~llswribr saşi în frnnte 'C-11 d'CP11t.atl1l' 11 ;J.11>t 
I I ' 

ţ i, g au pl'cz<"ntnt dlui ministru Vilik)lu:n.\l ec-

'C" d ~i1 ~e ahroge Hc(',a"tă oNlona'ntâ. 
[ '1" , i .t Illi~trlll de j,nternc a pr{JllIi,s cii \-a "2,\,\:l·I;\ 

! - - . 
flHa ('iW"ÎlUlI-e: - '" 

1~ l{A !-"Eli) lJ()f)'.,I.\- '7' 7 ., AI'lri' 

:'t',ev dimin~tă ,-~ ~c::':t:~:",:':~ibll:~' -;n a 

i[;'bu;~ şed ntăcau7..a. În apel a comerciantllllli 
,,-trkas Rosenbcn~er. -\" 

ui Au fost ascultati În aceast(t callz{t d, AntJI 
re<:toftlloficiului de aprovizionare al oraşu:il\ 

al ~re a confirmat afirmatiile comerciantu.lu:, că a 
ra~" l'a {li"politia l)()pulatiei totd(',:l'll'll:l 'ou:;, "'Jlnrl 

lTt~'a 'cerut de Oficiul de Aprov'zionare S'a, cetit 
Sopcă părerea camerii comerciale, Îl1 ;cnzUJI .,;ă-
r -'. 
~a ouăle conservare nu pot fi scoase din var 

l1S~ât .iarna, altcuîm trec repede în descomn-tlllcre, 
U Invocâl1idu-se încă alţi mart(m tribunalul a 

~. ~rdonat ş~ ascultarea acestora într'o altă şc· 
.a~~ntă, 
~j • 
t *' Dil] RnJapest'a -se anulIlt·ă, că acolo la fost 
oon.rins Ulllll ,dintre 'BpăI'giHorii dela Fraţii Kor
~~j!;J oalrl du;piWnm se ştie 811 f()6t oolllfkmnaţi l.a 
rn~pa.i m111ti ani, şi de curând au 'fost tlli.mişi În

nitun ah penjtQn.ciar, .din ·acela din Aroo llllCel'
r1tJând de 1nal multe ori >'lii eV!\l{le7R. 
ie6i Du'Pii Ştil'P.!lI din Bll.dapesta,brundiţii ar fi 
;i tll~i,t 1:.Qtu~i să evaod<eze şi :>Î\ tl1'e.·\I(·ăîn Un,garia.. 
l~~ • ' 

"ii' O Î('l('gl"amă primită -<liln Teiuş !lIl1\mtii nH 

~ .tenzati(mal f-m't Î1ltâmplat 'in a-ooa O'adi. 
ror-ţ 1:nnl (lin1.~ fnatii KOfmis. Amnin, {'{)IH'('i\~I'ie
G~ 11~ al <:1,.<.~i c-omwx·.iale Kormi;l, 'fi p100:lt 3!la1tă
":;r.l la OUJ a\'"â'lld la ~.ne î'n,tr'(i gellllltiiRi10 mii 
Vtoel., T

1
'!1 ga:ra. T'Oi1l.~.a 'di~părut gea'nta lClI haillÎ cu 

re', t, n urn 1 "}' '1 1 ~ . , ft la rf'lt~ 'amaţ,H'l • ratl (},l' \orm"l :",a11 

('" t"".. mă.'''Tile IX-"' "" p'- ."<1<",,, h"ţnin ;. 

f· -

SOLIDARJTA TEA 

In Urma unor eXPcrien+,:! de mai multi ani. 
C:.lrÎ au Înghitit sume Imari, doti". chimiştj engi~zi 

au reuşit, după cum spun ziarele din Londra, 
să prepare un fe:] de gumă, care este tot aşa de 
străV~\Z~ltoare Ca şi sticla ş.i pe lângă aceasta aşa 
de elastică Încât nu se sparge ca guma obişnuită. 
Geamur'le făcute din guma aceasta nu se SJYărg, 
a minge aruncată ClI puten'! într'un geam de ace
stea face numai ca guma să cedeze Putin şi masa 
revine apo,i în p,ozi\iunea ('i obişnuită. 

• 
Aducem. la cunoştinţă tuturor acelor persoane 

cari au cerul sa.tt au pri1mit {) num.ere consecu
tive din ziarul nostru, că sunt socotiţi abonaţi. 

A 1'ând în vedere greutăţile mari cu cari are 
de luptat ziarul noslru, singurul ziar româlle,'tc 
din Ara;t 1'1tglim CU inzislen(ă pe toti editorii 
nlJşl ri, .~'ă trimită costtll abonamentu1tli fără în. 
tâl'ziu(', la Administraţin ziarului, indicând 
('1'('I/! IfIde :<rh im/)(lri. 

* 
x FI'I1II('('zii, Germană, Enqle,ă şi Româ,iii 

1 )qaltmc, dUT11l1li"er:ll'(>, domni, el-e\'ii Ş<'oalclol' pot 
În\'ÎÎţa l('()I'('et Întnm,::.{'111't timp '(4-5 hl'lli .ma
xi'm 6)pl'i·ntr'() llIf'hdă 1'iJH'eială ,1l1li('ă i'n g'f>ll 11 1 
ei, cli~ti!lg:îmrlt1-"e prin n~l1l'intă, ,- "CHil Uolrl
IU'I·!!. Pl"lfl"~.jl· r!,. li'l:hi i'trej'llc, !-;t.r:L{la EllIi.ne,.nl 
nr. n. II. (f. Jl{'Hk FflJ"(>n<'Z).' 

* 
- x ATELIERUL DE fOTOGRAFIAT G e Z A 

N A G Y bine Înc;1<'zit e deschis pentru ono Cl:Clltc1ă 
întrCfll!"?1 ziua Şi pc fmpul sezonului de Crăciun. 
Pntograficri În fiecare Zi de lucru, Dum'llcc;:t şi 
În zi de sărhători. A tchrnl: Bul. Re~. M:tr;a 22. 
partcre în fată cu prefectura judetului. Na ,C),'l 
...... ) al , 7 .. • $ , , • S I ).ma .... 

• 
Situaţia financiară a oraşului Irad. 

Am anuntat În numarUl nostru de ieri 
că la Prim,lrie ~c lucrcaz~i pentru Întocm'rca hll· 

get lI,lui viitor. 
Amar;it.at 'eri ~arCill;he car] rCVn PUPI1 1:1iÎei 

oraşlilu: pl'l1tru accpcrirca deficitului rezultat 
elin fantul că taxele stabilite de m:nister pentru 
trabmCnlllj copii!or saraci IlU sunt în ,prOport:e 
cu ehe.ltuiclilc reale ,a:!c tratalmentului în spital. 

Pr,:m~iria întâmp"nă dificultăţi la întocmirea 
bUR'etului şi în ce priveşte cei!e.Ja1tc pniti i cie 
cit e 1 tu ic 1 i. 

In l!rma SCtll1l\Y!!Cj R'cneralc che.ltuie1ile Pen
tru anul v,jlor se prevede, că VOr afn!2:e sUl11a 
'~am 20 milioane ae!, 

Bazele de venituri pc cari le avea in trecut 
ora)t:I ~111 fnst ClI ti n1])U I reduse astrel că pri!ll~iria 
nu arc la dispozit'e altă modalitate, dedt mqjo
r;tre:) impOzitulUi sllpicll1entar. Ac,<;asta Însă iJri'., 
1111 poate ff majorat dcc:lt numai p,'1n5: la lilllita 
în care populara În vremurile aceste R'rcle ar PU
rea şi solvi 'mpozi t.ele_ 

Una dintre h8zcje de venituri a"e oraşul,:i 
a fost arcl1z1e de 'pc pământurile pe cari le avea 
în prr;nrida te Ora sul. 

Prjn ~xpropri.erea une! mare părti din ace'\te 
păI11ân!ur': s'a t5iat orasului un venit dle ',vre-un 
milion si jumătate, 

In tot cazul În locul acestor baze VOr trebui 
s:î s.e 'acorde onsldui ~1te resurse de venitllrl. 
!1Ct1trll ca iinanţe\c orasului sa poată fi tinute in 
echi.!ibnt. . 

In prncctul finaf10Ciar ce se va prezenta Corpu, 
ri:'Il' Ic\.(uitoare se prevede pentru orase drcohtl 
ll,e a inca,.;) jn1Dozite dl1pă impozteJe de stat dda 
3 '03n5 ,la 6 la sută. 

Sumele ce se vor rezulta 'din incasa·rea a{',CSlOr 
impozite comunale. nu VOr fi Însă suficiente Ilie' 

pe depa rte, ca să acopere c:he1tuiel;le or3sului 
Arad. 

Această chestiune a fost discutatl de :]lt
cum ieri în şed·inia ,comisiei financiare, care a 
luat hotărîrea să arate consiliului situatia ce ~je 
creiaz,ăsÎ să se intervină la !!:Uvern pentru modm 
carea aceste: dispozitii d'n proiectul financiar, 
Încă Înai·nte ca acesta sa fie prezentat C(}T1PlIrilor 
legjltitoare, Aceasta. mai cu seamă că proieduI 
financiar prevede de~!inţarea actualultl'1 sistem 
de 'mpozit suplimentar. 

a revi,ziune temeinică a 'acestei chestiuni d~ 
sigur, că se impu11c pentru a nu Se cre"a situ1ţii 
f.'nanciare Imposibile -pentrll ora~ele din Ardeal 
cari toate aU situatii ~im;lare ca aceea 'a orasului 
Arad_ 

• 

Pag. J. 

ŞTIRI TEATRALE 
Re,ertoriul săptamânlt 

Miercuri: "Nevasta olandeză" (Ab. B.). 
Joi: "Părintii" premieră (Ah. C.). 
Vinerl : cu Începenea dela ora 7 .. Speranta", 

reprezent.atie pentru ttnuncjf.or/ • .La ora 10 şi lUJn • 
"Părinţii' (Ah. A.). 

~r(,I'l',lll'i ~ear·a, \'01' răSl1'l1~ pc i'l<X"ll.a TeatJrm1rui 
di'n A'rarl mek.diile "fPTJl1et'ătoare din pi«-a "Ne
\'>l!15t.a o.lllndi'ziî''' ('are a ,a\'l1t tIU cl:a..moros StlX'l'e" • 

.Joi ,.('!;tlra rli an'a locpremi(',r dr,amei "Pii
riiliii" o (jpen'\ ~;1!\1tduitoar('. 

\'jIlP!1; .~ara se va reprezoot.a pi0-:1 "Sp~ 
r·:!'!!ta" l'CpN!zMltatie pernt:rn munei-tori. .. 

S' ...... ...,.u.... U7Je' .. un _ 

Reviste. 
..--\.m Pl'imit la re(lapţ.ie: 
.. Sliwill/"" re\'istă ,de lit{,l'atl1'l'll, 'l1't.ă Şj ~ti

<intănl', li ('·11 nn hogat şi va/dat F'IHll,'lI', Ap:l.l'e 
odată le Iqml. Hrom.'tl:l şi arlminj~tmtia ('nliowl. 

• 
,.l.!JI'I'" !'('\'i"t:! Illllzi(><ll:l, Ap:\.l'·e In :\1'>:ld, în 

\'OIl':'lllP.,;,t;'. l:n!!'IlH"tP ~i italit'ne:;te, Pn't\lJ 1l.llnt 
nr, If'i Ui, ' 

; 

...YO('/I',," 1'c\·j"til :;:1jil1(ifi('il, a,]mjrahil nll,:II'
t:: t:i ,1" (','Iti':,a fl"l1nta~i ':l'i 7tiintni l'om:lHf',;,ti, S" 
a fiii rl C' \':111 Zi! rc la tO:l te 1 ilwiiri i I{' 1"f':lllillH',;,ti rl i Il 
ţial'[i. 

~UIJe~V\e .... n 'un'JMlIIIIIIiIJIIIUII 

O purtare scandaloasă. 
P 6111 im 111'111 ilt»:ll'f·lc: 
! Il !t: i 1':<1 li il 1;1\ : a!! j 1IIn i :->p ai fl ii \111 ! :t Il il r ; li \ Il il" 

!!';t! dr· 1I1[7(';l!"O r!(, llBam nllg'!l.l'. (Ial'-(; totoJ,ilI:i ()

l'lI]':l ~i Jl',,,r'lll de {','\'~~if'l', ('UJl,rl ~c ,hlll hikt::l(· 
1'IlbJ.il'1l111i I'ill:'ltol' eli trollu1. aproapc t .. tdeall1lll 
°e ]ll'"dnr·.p în ~-:trii e;itE' Iln ."l:"l'Jlll,nl, j1t'o\'ol'at rl\, 

. , 1 
~lilli::I~i"I, (':;-"[('1'. )'H'./i eiiEîtornl il1l are prc'\I1! 
\.i!t·iid:ii III ]"tIli '11l:1l'1 1 11ţi, :l'tI111H'i nu \'O(\,t.(, ";il-i 
11~p l.iic'l. zi"il:~·d l'il 1111 a'rc bWl\i lIitll'11'lrti ~':1-i (lp(~ 
l'i'~tlll -- rbdi 1'(>.tlll r.tprpzilllii () Slltllii JIIai 
,11:1I'P, - 'a.,' ,lndi l'(''<tnl l'epl'pzllltă o ~llmli r10c ,rl.l; 
I':Î.!!ii in cinei ]{'j, '!lt\!l\C'l nu \'oC:;,te ~il-j mai dce 
lI.i luil', al ,'Ind ,;h1'i!zll [I'i:t ,elli'lIl· ';'fI h:1t.i,,('()r(';t'~{':1 pl' 
~"ll[; ell'p:';':1 ",ăi (·.e,lră n"'tu1. Atr.a~O!ll atenti.1HlO:! 
Pir, lT,\C .• ['.llpra pllI't:tl'ii :om'HlLlllitlllni ea,,
,sic!'. - r Il Ehi:' rlWfl((Ol. 

~;"'·4"" .... leD '\rM!P 

B URS A: 

ZORICH, 12 De,:cl1lvric_ - Berlin 0064, New-Yorl< 
53025. Londra 24,32, Paris 3H5, Milano 2655, Pra"a 
16750. BlIuapt'sta 023, A~ram 175, Varşovia 00.,51), 
Viena 011024, 

BUCUREŞTI, 12 Decemvrie, - Dc\'ize: Paris 115(1, 
Lrnura 743, New-York 163. Italia 82.~, Elvetia 3050. 
Prn>:a 516. Viena 2325, Berlin 198, Budapesta 7_- V'l.-

~r 

i 
;';. 

; 
. " 
f, 

Iute: J\:Urci 220, leva 116. funti sterline 730. franci frclt1 A <1 
ct?,zi 1160, franci elvetieni .10, lire italiene 810, drachllle 'i 
265, dinari 230. dol1ari 161, napoleon 570,coroune at1s-
triace 21'1, corO:Hle ungare 675. socol SOS, 

ARAD, t2 Decemv~ie. - Valute: Dolar~ 162, mărci 
O,02S0, socol 5.05, dinari 2,30, franci francezi 1 l.SCl. 
C"Toane ungare 0.02. - Devize: Budapesta 14.25, Viena 
4JI\ Berlin 0.02, Praga 5.16, 

';#' ...... ""ea 11.-•. 
TELEGRAME. 

Cam~ră de Comert româno-francezii,~ 
F.FC'TTREŞTI. - LE."gaţi,a R()mâ!lliei la Pari~ 

hl('rAflză la înfilll~Ill'{'a llJueiCllJmere..de e(),ffiert· 
1'1'1ll:Î'n~)-fml!llil~Z't'. T.ueI'ă,rile pregătitoare au 3-

jum; irntr'lln:<tadiu ln.aiTht.at, m;.a eă~e gpe.I'ă ci 
·:lllmi \'iitol' C'lllll(,I'a î~i \'ll pnrtoa î,llieepe .aoetivita, 
tea. (ltrudor)., 

Acordul dela Marienbad. 
1lERIJ T~. - Zî,a:rt'l'O ,~ 0011;pă ('u aoolxlu.l d(~ 

ha )1 (tI'ienbad şi imI g!\llRlIlţe pentru v01"a"('itate-_1l 
t.extului C'e-l puhlică. Pri!Ilcip;alul PU'\l.Ct al .al'>!)!'

flllllli e ('îi Rt.at(\le eont.nwtanlte se obligă să fa.că 
Ile[1wl'''lll'l în dw!"tiu'Jli ('.omume de politilCă ex:· 
t('rlloll. (Ha.aor), 

f. 

~ 1 
d 

:l 



Conferinla desarm~rii. 
!{OSCOV A. -- C<mforinţ'H IdesarmăJl',ii a 

"'-enma't IUTI ac.orrJ oon st ăt.ă,tOl' ·din nr.măt.)are:'· 

PU'lliCOO : 
(\mf,l"adanţ ii n ll-şi yor atar-a frontierele ehi all' 

~i j'n eaznl, dadi a'oo~te frontiere nu sunt ",t.ahi
li t.e ,de8!('est aool'd Stat-eloe ~Ilmatare .se obligi1 
'ă 1111 a.(,()I''fle n.l(·j \nI f\)JH'ijin Statelor ou cari n'au 

l'Ipm.nm't aee"t !llC'Grd, în !Cazul dind 81' at.aoa \,r'ulI 

St.at din {'cle I{'e-<an semnat 'lJjf·ordu'1·. In r.azul eil'lld 
Între St,akle ·('ont.r:l!C't,antoe g'ar it,; 'CIlcstiunirJi' 
litigiu, HH' hotwrî comisii de arbitri 'formate cii!} 
Ht.atole neutrI", f-M,t.f'le eari n'aIL lnatpuTte • la 
o('{}lff(ll'i nţ.a dd a ~f()fl{'()\"a, -se pot a ta~a St,Lte!OI' 

,{J.Ointl"act.amte, în urma .apr()bării l)!rlaJ1licmte1or 
IT1Spedive. A{'Ol'idnr.i,le S{"I vor ratifi'l'a din pa:l"tea 

Statdar în tN,men de trei ltrni. lklegatul Po
loniei, 'pri;nt1l1 R,lldziwill ,a .'W>mn-at a,('{)l-dul şi 

in nU1mol<e Români·ei j,n s~r!l>n~a aprohării uit,,· 
]·jo!l,re de ('ăt're gn'\'Cl'lllll romtVIl. (nil.dol'). 

Cutremure de nămt!nf în )apoI1Î<t. 

LONDRA. - Cablogl'ame ~'lnHntă ol'ă în Ja
p.oni,a all.a:\'ut loc mari cutremure dEl pământ. 

I'Îizwnd vi;C'ti.me mai multe ,mii ,doe oa<lll-fmi. Di·n 
('allZa eutrellll]!re]or 'Continue populatia ,faponiei 
<l foarte llreHniştită. (Rador) . 

SOLIDARITA TEA 

Ecoul demonstratiilor antisemite 111 
stă'ir~'(]fQ. 

BFCl"REŞTT. ~'- Pup;) zi·antl "A11I'ol'a" d. 
Ihwa, ·ll1i·nil~tl"ltl ·no:.:tl·U ,de ('xtf'I']H' II illf,.rmat 
gll\'cl'nu1 '{'iil1'lw1·e al.:"",nţii tP1-(',!.!.T.a:fire din :<tl'eÎ
Jlătate (le:-<fii:;>\1l'fl {) maT(' propl1'g-an,r!ă 'la Lall~'illll11C 

1\1' d~('S'tia deltlOll~trHtjjl'))' '~Ilti~elllit{' ·,rli,ll ţ.aril 

pe '''arÎ 1e jui(][ (,li ('\1 '1llrlt mai g-rH\'df'('\l1ll ~unt. 

itll 1'C.alit.ate, )f i·nistl'l11 de pxt'~l1'l1l{', roagă gl~ver

uul să ia t.oa,t() Illă'Slll'.ile ,pentl'l1 ·('·I1'rmarell ,aCM

tor dem(Jl}'!'Itratii dcoa'reee :;tirile LlI1>'atc jll'ezirntă 

H<\mi'mÎ.a Î114r'{) 11111lÎnă f.mrtelwfan)]'ahjlă i,na
illt·eu i'tI'ăinii,tăti. '( RadM.) 

-----_ ..... __ ... --_ ... _--------.. _---
Redactor respons,:tbil: LAURENTIU .LUCA. 

Cenzurat: Dr. MARCOVICL 
................... _ .......... ~~.~~~ 

NOTARIATUL CJ:RCUAL Pf:TI~IŞ. 

Nr. 119I~1922. 

. Publicatiune. 
. Dreptu! de strâ-Ilgerea de vamă dela târ!~urile 

din 2 Ianuarie. 9 Marfe. 24 Iunie, 2 Augllst şi 14 
Octombrie adecă alDr 5 tiirgur: de pest:: an, a 

-
-

~."""' •• "~~ ••• 4' •••• ""'.'1'1'1'."""'''.''.'' •• '''''''' 

l De vân.zare 
l 
: Cast:1e din Strada Sava Raieu No 

1 -
= : I,ifol matll.itli 

Iia pro:)rieto(t St ada La~ BaIA) Ne 
................ " ........ ~ ......... I' ••• I ••••••• , ........... ~ 

Noul mers al trenurilor de III 

de ,anzare la 

librăria CODCUrl 
Irad, Strada Emlnesel 

Cumpăr mărci poştale de Incoronare 
ce cantitate. Rog oferte cu indicarea 

·IOliior şi a pretului. 

COMPTOIR PHILATElIQUE, AR 
Str. Unirei No 61a. 

Banchet În onoarea d-Iui I. Maniu. I . comunei Petr'ş să arendează pe termin de 1 HI1 
1 BFCFTIEŞTT. _ Ieri seara ~'.a elat h Te\"- ! cu Începutul dela 1 Ianuarie 1923 pân,-' la ,}l 

c " Dccernvrie 1923 în zi4tJ <le 24 Decemvrie 1922 
taul'aJ~ltlll dtetd·e:;lR.nll UI1 bauehet In Ollnal'f'a I O .. v. • 

.lI ' T}' 'i' .. d' 1 1) '] l' ~ ura 1 a. m. la cancelarla Ilotar:ula dtn Petnş. 
'tI ili U 111 :t a11 1U, preşe Inte e a'l'Qtlll ill na- C d'ţ"I- d [" . ~ d' 

, . 011 L l' 11;; e ICI ta ţie sa pot ve ea 1:1 can..:;e-
t1e.n.a1. A 11 luat "pa.rte fX,,,tc 500 pCI'''oan'C. La ><0- '1 " t . 1- d' P , I Cetiii şi răspândili 
. 1,1' 'f " 1 d b . . ,ar a 110 ana a In comuna etnş. . 

811'8a (li !lI _\ alllil I'n sa, a e ,trll'het, p:),rt.J'Cl-
pant.ii i-au făcut fU1'hmoase ova(ij. I Conditiile de licitaţie să pot ve·dea în CIllCC- "SOLIDARITATE 

S'au ro><tit .maill1111.fe toasturi, Primul toa~t laria notar:ală sub orele oficioasc. 

l'a tinut ,]11111 ~.LUlill pentru lkge ~i Ui'l1:1",tic'. P';.:trjş la 5 Dccemvrie 1922. 
(lt,bdol'), 

• ........ 
•• •• .. .. ; d\ i t • 

\ I 
•• .tI .,. .. 

• 

SE PRIMESC CU PRETURILE , 
CELE IlAI AV ... .lNTA.JOASE LA. 

SOLIDARITA·TEA 

PRIMĂRIA. 

-
BANCA CEflTB.ALJ 
PENTRU INDUSTRIE ŞI COMERŢ 

FILIALA 

ARAD. 

SOC. ANON, IN CU 

Capital societar: fond de rezervA: 

Lei 50,000,000 Lei 16,000.000 

Legaturi directe cu străinătatea 
Mare magazii de mArfuri la toate filialeI 

EXPORT-IMPOR~ 
Sectia de mărfuri şi Secţia de cereale 

Importi si exporti. cumpiri· şi vinde tot felu] de mlrturi colON 
de bAcAnie, texille, cereale şi producte economice, 

Secţia de bancă Şi Secţia indu~triaJă 
se ocupi\. cu tol f ]u] de afaceri bancare. flnanseazl, naţionallzead 
crelază noui ramuri de induslril. , 

I 
Secţia de organizar~ şi Secţia Americană 

lac aculzi,la şi pro,aganda cuveniti, da. grătult Informatiunl şi sfal 
binel/oltoare luhlror acelora. cari li se adreseazA ASIGNATI 
CECURI AMERICANE. DOLARI precum şi IIbele de depunere. 
alte binei streine se primesc spre iucassare. adudndu-se banii I 
cheltuiall ,i eliberândll-ee Imediat ,llbel de~depunere. 

Pentru Dep U fi ~ ri s p ref r u c t if i car e dăm 81 
tfl cont curent . '. . • • • • • • . . • • • . • •• 50/0 iii 
pe lIbel de depunere cu abz.icere re!Jlementari , • , • • • 5 - 60 o lM 
pel1bel de depunere cu termen fix de un an şi dupA sume mai mari 6 1/20/0111 

Impozitul (Darea) dupi Inlerelle o- plăle,te banca. 

Dolari. aslgnate .. eec.-ri ame~leane se primesc spre Incasare, ,1 dep.-ncrilt 
primesc .pre pă4trare şi fructiflcare sub eel .. Inal favorabile condiţiuni ta I 

8anca Centrala, CI.-J str. R.eglna Maria No 6. ' 
Banca CentralA, Flllala Aiba-Iulia (foata banc.l "JuHa") 
Banca Centrala, Filiala Arad, Bul .. v. I{ .. g. Fel'dinand (BorOI a'nl-tlir No li> 
Banca CentralA, Filiala Haţeg. (f05ta band. "Haţlegana"). 
Banc .. Centrală, Filiahl Oradea-mare, (fosta bancă ,Sentlnel."), 
Banca Centrala, Filiala Sibiu, atr. Clsnldlel No 7. II, 
Banca Centrală, FIliala Tur"., (fosta ban"" "Arleşana''). 
Banca CentralA. Filial. BI.trlţa (fo.ta bancA .. Blstriţan." 

Spl ijiniţi BANCA CENTRALA căci este 
cel mal mare Instlhll Industr.la] 'tI comercial al nostru, rnflinţat cu capllal CII 
românesc-ardelenesc, - Prl~ munci neobo!ii1A şi-. creial in SCIUti \lreme lin ~ 
de frunte. intre băncile din mlreagă România Mare. JIIi 

..................................... 1 ........ <_ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

T!pografia "CONODm)IA" Amd. 
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