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'rresa primeşte o noualovÎtura. Demonul Indolentei. 
După ~ov~tura ,pregâtită de noua Consti

g~le, presa rom{meaSICă primeşte a\Qum o 
:louă- loV'ituf'ă, 

Cu inc0pere dela 1 lanua,rie preţul hâr
[lei - de a,~':(oum d-estul de mare - $1;) urcă 

~u 33 la sută, isbind grav În existenţa presei 

I-dependente. 

Industria tipa'rulu1 ÎIl genere primeşte' o 
. iormidabilă lovitulră, 

Această scumpire neaşteptată şi ncjustifi- . 
lată e o lovitură mortală, ma,j cu seamă, 
pentru gazetele tinere din teritori ile alipi,~c. 

mi S'ClU născut din belşugul de ,iidcahsm al 
Ilnor tim.'lri, şi din: s:.tcrmcii pe cari numai 
cei sMad le lpot fa'ce, pentru a servi ca avan', 
~arde în r~izboi'ul cui\<tural ce-I dUlce şi vm tre
hui să-I ducă ,neamul mmâncsc-

Aceste tinere gazete româneşt i t l,al spa

tere cărora nu stă nici un politician îmbogă
ţit peste noapte cMuia să-i rCiproducă Od:llUi 
pe săptămână fotogr:a,fia, vor apune ll1:cetul 
cu încetul, lăsând teren liber gazetelor Sllre
ine, pe cari cititorii mulţi şi înţdegăto1ri -' 
şi PO(tt-0 sdwcnţii misteri6ase --- n'U le laS~l 
să piară, 

Guvernul '[l:re datoria să interv,ină ca presa 
şi j'ndustria! tiparului românesc să fie cru
tate de a..:ccastă lovitură g"rea, 

ŢIGANII. 
Cîuw ooarele 'urea îneă n~văZ'llt, departe, durpă 

doalnri, rttllIDlli:nJd zarea, pe klrgnl şc.~\llni in1tin!il 
şi galben, cei ce 'll'U ffimosc alt ~of)erăimâl1t ,d<lC<~t 
el(lpotul {le azur :a!l .cerului, îşi opririi mersul şi 
ll0j)OOl'ră ~ marg;inea ElanuJui secăuu.it .de ar-
1!iţă. Un Mu.rt ma!ll<ffit 100 repa()i';, o '~'llltă ,în in
finit, ('r alipă de ÎllStă,pâ:n'ire a ml:.Holuj pământ 
peMnl .a \prllNcle aiun'ea, un.ao-i d'uee ,dflşil'llil ThEl
sfârşit ,a,l ghomului ce r,1l. <scăpat dim mfmi ur· 
sita ·lor. 

Căru.ţel.e am ,'ltat, umhl'('Je Id~o ea,i 'aU flntuNlt 
din ~'>O"llllle, 'apoi, liberati Idin l"tallllurile de '~râll
ghii,au prin.s să pască iarba rară. Un :ţol negru 
intins pe eâţi'v.a pari, a foout o per.dtea dri:1lISPOO 
partoa vântuJlll. O li'cărire !'Ofioasă de hunină a 
tr~rmUlat, vâlv!ît.aia unor :t11<8Klăni 'a'lhast;re a sbu
e[omat arp.'}i şi 1l'Jl DOa1l'n negl'u a fost aşe2l3lt pe 

'Pilrostrii. Pnţin'ul ce dă viaţ,ă: ('âţi va qmmni .de 
făină galhffilă ca <8iurul ,şi mâna ohişm1it,ăde 
sare 8Irun.cl:llt.ă pe fUlldul U'<".gr.u al 'Il11JUi ooean, .a 
~oetde"<lriUM casă îmveselca-scă hOll.l'.d.a. Sclipiri 
Ue argint, ca rrumăşiţ.i .de hnă S'I3<U ,apr,iTIis în .ple
(ele femeilor, .1umilJli de bunăvoe aUS0ăpăr,lt în 
(~hii bărba,ţilor şi Z3'I'Va obi.';lll1lită s'a .pornit în 
lumea rnărumtă a daooiJol', 

:Şi 9Ot(!rel:e, "w~('.hinl ]01' «.'11'lH~nt, <,,c i~a vîizn,t, 
~ela îlJ:iCepUlbul[ vremm'i.lor l)1'etntlil]jd.ell:i~ 'bătl1'â
nul flOare. pl'icrenu!l bun ce i-.a încă>lzit, r1l!lll,onin
:hde ·pielea lucie <'a hronznl, d'al'nicul cuptor, 
In faţa c8a-uila S'U9 sbi(\it de at.fttea ori de urne-

1 n~l;J kn (,;1 l,-"'te () ÎIUHlI>;lÎre dezast l' uoal"i:Î, Un e
l)it.ot otravitw la a;'IJlţului nobila. orieăl'Ci fiin1-c 
fmW!l<'<;tÎ, 

Ea e-"t,e diiunat<Yllre ,atât persoanelor în a că
l'or B<X'i~tat{l Şi13 B<'Iut lapall'iţ,ia cât ,şi int.erooulJUi 
comun a,t intregui\tf neJ\m. Indolcn'a este un f,;
HO"JJlOIl eiudat al sOO()luln.i in c.are t.dim, O diălln 
p)'{'tutjnl<!<mj; ea e.''lte tQvară.şa fid'elă a multor 
inteleehl!ali m.iei la ~m flof" pe IOH1·j îi lllOO!1;e:;;te în 
af'ti\'itaka l{)l', îi ·de"IllÎunlii.îi ,LIIlăgpţlte, îi îltllbată 
ou vueea ei ,de sirenă, lnill,Jlenţla îşi intindD Imre· 

, j ile ci "\'ruj itlOa.l'e ']1o."'te întreg ol'iwtl'tul, îi l"(>U-
7t-;:te apl'c\ape întnt'dellwn'a .~ă 'IH'iin(lă o pradă ho
p'alit ,\:-;tf(~la.jlllu,ă stiîpitnă pc!-\t(\ s'ufl'otrel(> ,relol' 
captnrnţi, l'e vune pi{ld('ei neÎ.11IăttlTahir.e Întru 
flpr ij ini !"oa art'ei,m m:ioei 1l1l~li,()Inale, Aeeşti ~lIP
tu:raţi dl(welljn1d 0\l'bi:llJlpul mlevul'uţi 'Ihden'nţi cre
(lil1lejoşj a l'lll(:lalenţ(lj. se înst"r>ci]1(~a7.ă tot nuri 
mult. Ide Nl<ute man if(~~tăl'jIB 8U fletm lui,cugetu lui, 
~('njn.l\1i ·romfttlflSC, lndole!llţ.a nu le dă YG'e Idlf'-a 
w,i~tt:\ h f"f'tl\1a!<>, nJll(le oi\ccl"(·<l7.iÎ ('uu·C'tnl, S'ufle
l'ill n:lţ ion al, urjdl' palpilpază atîlt011 inimi ro
llHÎ1H', îi tine indf";.ta1.i i,n ghl<lI'l'le ei I(k'.~gn~til
t(j(lre. 

Xn!e "Iii prilej dc-a ]'Il<a eUllnşt,iin,ţă ,ele >c\'cnli
.!llenj{~t,"~ zilnic'e de \In lllte)·{1S '0OIllUIl. g,l îi:<;tă
ptlll{>~te h.Nl)l, S"~l făcut a lotputcl1nieii, nut~)(,l~art,ă 
;l«·stp ~\{~,'i riHiieiţi ('~iZllti in ghial'(,lp oi illnjlllune 
widrpi mi,~,..'ări altl'l1ist(', 

Ea SE' Opl1lT1'e ~n tarie voinţei {lldol'ent'l"lol' {';l 

c:lIHl la<p(''it.i'a d~Jl't.·>4{~ ill fa.('.(' alct{~ Ido l'a,rit1at0, de 
l1'luml!nte, TA' illterziro cah'$.tori~ de-a contribni 
cu (J~x)lH:l lor l,a ,a~,in'll]'ea 81lfe'rintelor celor 'Iimlţii 
îi face ~ăn'n nudă Ist1'j't(ătul ('.(,l{l,r n{m.ia''7-i, E"l 
(\,>to nil "pirit diavole-;e ~"al'e lşi ·află bucnria în 
vrajbn, ('{'arta fratilor d:e-ull ,:;âng-e. Ea o Ailti~fă
entă {'{'md i-<l.l reuşit ca pe ,supllc'jij >ei s{/Li înirle
J1ăr t ('7.'(' efI t lllia,j mult de foml l'{,le {'n !turii: !(l.e 
şl'oalu. de bisCll'iei'i, (le teatr'u, 

Ea {t~te ll{'Obr.,"it{}lll'c Întru {',ii nUlllr'ea arh'1"en
~i,1or şi ,dc nmlte <n'i n'are n(>:\'()(\ ,cl{'-o dlibiîric 

- -----_. ._-~ - --_., .. -" - - -~,- .. ~----

zealla, l)lolili)~" ~1l"nll.:1!1OI:11"-<~ I('ăIli~nzu ,eo "le-a '~II'ătllt l 
ele atu'tea 1}1'l l'lH\Untu1. !ŞI-a arata;f1'I1Ca doatll fata 
lui -de 'am 'privânicl la JdiintŞii. 

8\'.eltc t.mplll'ile s'au ridicat şi mîinile CU \în
cheetuJI'ilG nJ('În,ehÎpl1it ,de fine ,<;"au 'înrt'uţ.at '5lpre 
el intr'ull a~'ftnt.. Si,ng11ri lapa,nicii ul'';1i {Xl mI ~c 
mai Ţ}{lJt bucura cu oehi,i lM orbi de ,blll('m'ln :111-
minei an. clătill!at diin cap tl'işt·i, ,fI>11'n~'mrLlFşi 1lrun
turile. ('/apti\1i i ctcrnlil()lI' liber.i, ·~iTIgllri Tălmâ
ne~\lu p(!S(,m()f1·îtti. Ori'Îma(1ă apoi ,după pCflfrelllma 
dn ţol ce le ~~ll,j{'a de a'C1ăp{..,t..~·au "tl'lnlllf; l'ată<'li
torii ,<.;il ·pnie Ila ('Ia1'O măl'lllThtdc tl'{,hi, FilJI'ă um
bl'ă dc !'lf.irulă, <'Ia in Vrl?·lll(l,']; l!Xî:nd «mall ind 'mI 

cuno"ştr<9. înd pi"ir;atnl, 1") fată, :CUl1U g-est nla~ll
raI şi~a S('~lIS d'L1Haşa şi ,s~a ,pUR f\'() e;âl'j):eJlltsdî. 

L\Hnj'no.'" ca o 1'(l:di pă1"Oa fin,l ale aţa lCe-1 in
nrl!lta ~i robo.ra.ltl'C'\11 elin ,mît.llia €fi, Kegl'tI, 00 'ni~te 
Ş81'p,i, Iş'll'viţrll<, pamln;' ;'-"-(/ l'O"tog'ol.iooră ]1(ffite 

lumeri şi l)f'lSl{~ :;;1:n1. Şi eu,m l'l'tll m;.a.vm-hind în 
l'ă~nmpnri ('u nn nilk'ăn ce~) JYI'iYoa .qt och,ii li
niştlitj. 11l1Khtl ei '",ănăt()Ol, f\ifI'11t.a.t fIe '>'Ja:J"C, pi'bl"Ofl 
tot atât ele ca!.'ltca ostll\q.U'e. în «jaldnr1 :na411U'if'i la
'Ceh'} a săr a<le, 

C1'C,-""uţlÎ i'n ~\lnul 'naJnrei, 11,{'!(I(lf{lI'lll lat.e tf1.o 
ti pr.m·nl h aci nelol', tml~p\1rille 101' aln l"wrrualS S\'{\ntic, 
mi,';\'CÎlrtt.le IllmlOnjre şi înl(lemânla'tli~ '('Ia şi Iane a
llIi,m~l'l(~ll)r. l"l'1l1moşÎ {'a 11jrnenii a:lti,i. dre-o fr\11l\lu
~et,p "illhl1t; ['IÎ, Mtuti lh~'l dil .p k)j ~i \'!1I1tnri. llLpn,l 
1'.;1 "ei l01' ,;:;'a pă,~tn:lt,ll1f('l'Îind atiirt efî.t trehue i>ă 
'mănâ'llr<"', um-eri i lor ,nu 110fl'rHi st.i~lllliatnlî'll('.o
voi.aJ H 1 muncii. 

O l'f'IH'y,;'e r],\J:1,"(' 1.n"ă, le ,îlN.;ot(··~te t,.ti p;l~ii, 
-------,----

pX1.l'aol'dinaJ'il, ('[(,ci îi su.cx'.odo cu Uşul'~ll'tti spori
]'Oa, nnmiîl'ulni de a'd(~pti, Tărani, me"e6[L~i1' in
dll",tri!H;\i şi intelretulLLi se înhmnă la ca.r111 ei 
l\('fi,\!"~t, 

Ea triumfă în toate ~)('iet!î,~ik>, 
Ing:t.mfaHi îşi pl'onmhlă corpul pudt<)"" lm

podol}it cu fel ş.i fel de I)odoboabc str5.lucirtoar.:, 
l'l,jntre J'lÎnrlulrile eel'lr lmni şi preg-ătiţil "'ifle
t:.:şte de a rezista Cu bilrMţie chcmrlrii ei pcrfÎJc. 

l~a Înl('(lal'că de >Il. 'p:ltru'llide şi în râm:ll11'i,le iti
lWl·j,meÎ pHi!pîinde, Can:lll(:llm~a se pregăt€'-~te "pre 
a-o ('<Hnhate mai târziu ~j :;;pr-c a-(} :Îlill0C in"fen
ziviÎ, 

Tellt,atiIHlile ei ,~l1nt adfl!HOnito:lrc, "ecuneii-
tMrrc, Ea riipeşl'<l )'ahilm ei .foat.e în,';l'l;:.j,rile !lO

hi lE', tmIte i ntel1ţ.j'lll11 j,\.e. hl1n-o, toate syâ'Cnirile ini' 
llIe i e1l11at.Q, 

Ca l'a\'tel'.ilstj.<,elB un uri f:nfl{!t nobil, 'lUi k)i;t iv. 
l.],truist. le inlliihm~e. lşi d{'~porulead(\1'"entii doe 
t.oal0 lHyţi\lnile ,de simţ est<C'tic, {ll(l orice lnsnfle
ti ro pC>!l tHl {'m"a ma,i perfect, îi 1.aJSă în g-ol iUl'u
nea aceea bizară a snf.letului . în .care sunt expuşi 
de a-,':i ']li C'11cle (~(' h i1 Ibl'\11 moral 

(n .'<.rhi'll1b ('c 1-0 (l[i'ră ea pentru 'l'ăp; rca \'.0· 

Hlmj[Ol' "llf!\('teşti a ,ace.!OT l(].'tl'lIrÎ (ll\-in'e .1(\ oori 
!'l'an Hout nenmlnici toţi adeptii IndolPlIţE1l'~ 

J'~a iÎl'p!'Olnpen,,'Cază -eu hunm,l'i l}nnlltnt(,')~i, 
eu <-'omori pc cari le fură hoţi şi le ltll\n~t"l'~i 1l10-

1 ii18, 
Siinull:ni ~;e,lll\'i ni illl(l.llmlţ.oi! Nu vă tmneti 

'rlp <0ea,"'nl de pe l1n1\la, 1111 "jmtiti voi pi"Ît'wto1e {'e' 
le faceţi slu.iilldTndo'lentcl. Nu vă gânditi_'cjj 
nă va "una N'a~lll JnOl'(iişi vă '\'oţ,i dn.c"e !diu lln
lll{)a 11{'.(1!l,'<ta de;sal'tă fără a liî.sa în U:l'Jlln y,)a"tl'ă 
o nmf 1ltire duioasă, un act care S'ă v{i pOH'ICnea
",ră 'n lltlH,:le, n 11 vă Ing"l'ozÎ ti ,11<- gîlJ1ld'111('ă ",'(;ţi fi 
dati nitiîrii {'l1el''lle mai l'l"pr,d-e decât. Hld\'oTf;a
l'i i ei? 

Ţ,nt,yal"0eti-vă dif'la {loTl\ol\u,l Indol('nţ>t'i! 

T'ihăsili-o total! Ştergeţi elin Rufl('!tcle "Vo,astre 
':li l1Hi11111 amintlil,,(, îl ei. Ahmgaţ,i-o d'inlro "w)i ('in. 

J~enwil(, Hi\l o dMÎnare 1l~<X11'ă pe şoll{inri .rând 
mm-g, păl'iÎnld a t.l'age după ele tl'lma unei ro
cII ii . ill1il~i'na're, Hîî rhll tii, un rÎt,m <ci'udat ,[li} ca
p nl 11,j , '03. ,a.tnlll1<ei c.imld îţ.i iarp leei urechea ea să 
a~'1nl t,i 1m Slmet. 1'r(l'ml.'1oCll itatea I'n care trăesc 
lHl-i degenel'ea.ză ~i t.eintrebi di Il 00 Îzvoari) .as
{"\1TIse işi ,reîn'(H>,...e 'UH'l"eU :puterile. Aerul, lmnina, 
ll1)('rtll too poa t.e, 

'E11 r-n'lll p-i'z.muit t,otdeatrma, şi l111de i-am Îln
Ullnit m'i-a. f~)Rt d']'",illg flă-i ţn"i";esc. ,Să nn te obi~
nne,:ti 011 ni~nilC, să fii antjpodl1·1 statorn1i{' iei, 'să 
nu-ţi legi eul ,d{' tc,atelllJinHe ktel'uri din 'l'IN-1't\ e 
făcută ,'li1aţ.a lloaetl!'ă, siî şfii că a.stăzi ~lU Wl fi 
M eri. ~ă 'TIU v.oj vedea 1OOe};elllŞi priveli'şti prin 
gea.mm'i:le tak>, ci oohii tăi VM' ,pr<i!vi tot ,altle Idk'
coruri, "il a~llti ,de forţa obson'ră <1[\ll'e t-E' ,mână, 
şi !->ă 1Hf'lrgi înatlnte mereu, filră să rogret,i ni
lui.e, 

TI'm,i de fj1'111 lor ll.{'.yă211t ]icul.1K"lB nu i..(;11111 
Îl1't.iîlnlt, ş.i. totuşi. Hin Ipl'ie.tell Î1l' .. ă îmi 8p1.1JlWa 
că ])(l,-;;i i 'llccştia ră t ăcitori ştiu unde merg şi -rit 
voin.ţ'e>le tlCOSt.en. în mi~te aA1 o t,intă. 

hni i'opnnea (',fi cet.ele <I«~est(>a răzlcţ(\, nu Stnnt 
deeM făl'iim('le eon,şti,eutc fl10 ll'frui m.we t.rup, ~i 
('ii oonU"i pe ,a~n, ,~lH'(' g·fâ~Şcitul hmoi August. !'.)·a
rtllllii ('li toţ.ii (}a inft,',un (~()ngl-eg, l)e 1\111 larg tăp. 
~aJl, d,in judetu.l ra.~ului, llrule iI"U at,iui.at· o şn!tl'ă 
('U nn hnhha!~ă h:ltl'iln, <'Iil un pat,ri:u-h, Aşl1, cât 
ai clipi, eiÎlătm1Î 1:'Inh lună. illa,eel;~ş tinup lUllNnit, 
<:o';f,S{'de pr'etutindeui negrii IJllllsafil'i; in zgo
m~lt{' de zurp;illilj ~i în "jl<l{'uete de bi("e <Căruţe 
!!;l'ţ'll Î'wiîl'l'ale "i'n, 1\\'!l1:Î11d ~ma cl'l1})}l alttl, ,De 

Pr-eţul unui exen:tpla'P 1 Leu 50 bani. 
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pe un fikiHol' .oe l'f'le, <'D. pe un agont ·demomJi
zăt,of al sllfletelor creştine, nobile şi măreţe. 

f-:,pni ti lmrăşi "'piri tulll i ,de jert.fă, dc a,ohne
~aţ~mw~d.e j'ubil'e faţă de cei Ol'opsit,if,tÎ nevo-
la'5J• 

Imbrătişaţiial'u"i ("1} căldură toate man,itfes
tăr~1e cll1.':etului. SCrtsului si gen i l1!lli de crea tiUtlC 
n'a1JilOooă. 

Căutati-vă, reclm~t.eţ.i.vă gl'eţ;3!1n, î11.dl"'epta
ţi-Tii ! 

Nu voim 

........ , .. 
moartea, c: .îndreptarea voastrJ.~ 

D. Gosrna. 

" ea'''' ,ta-

Dezbaterile Comisiei Constituţionale. 
• 

Răspunderile ministeriale. 
BUCUREŞTI. - Marea comjgiune constitu· 

tională în şedinţa ţinută 'azi la oreie 10 dim:
nQa!ta la Senat. A continuat discuti unile în chestii 
unea responzab:l.ităţi~ ministeriah:. 

D. AL. CONSTANTINESCU a propus url11ă~ 
t.oarea formulă: 

Miniştrii raspund de crimele şi dellcwle pe
depsite dic codul penal şi comj,se în exercltiul 
func~unei. 

In acelaş timp mai raspund Şi de violări"c de 

SOCI
' ale. legi ş.i de actele abnzi'Ve. caIi făra a fi deHcte pc· 

ror\?, au ca'uzat stafulllipagube băneşU:. 
Cererlia dc dare în judecată se poate hce 

Goncursu] Asistentei 
Propaganda pentru creşterea copiilor. 

Directiunea Generală a a.<>istentCi sociale din 
Mi~listert!l S;'ÎnăUltii, Muncii si Ocrotirilor So· 
ciaie, în vederea răspândirij cunoştintelor pr:vl' 
toare la creştcrr:.1: şi înui~irea copiilor, a publLcat 
tincn:."a ullui concurs pentrll lucrări troatând de:s
ore aceasta clIest[lune. 

P~ln{t la data de 1 Octomvrie a. c. c[md s'a 
fixat termenul de Prezentarea ~lIcr;trl1or, s'a ilr:· 
mlt lln numi.ir de 18 lucr~iri. dintre care: ]2 (ra
t;tllJ desl}rc ,,~'fa'luri către m:l,me" pentru Îngr;ji
IJ'le dedat copiilOr .din prima vârsHî; 4 tra taud 
despre: . .îngrijirile de dat~opii(O!· d,cla 4~12 ani" 
şi 2 mamwle. de ,pu,cricultllră pentru uznl· crevelor 
de curs SecllnUar (viitoarele m:uT1c). 

D:ntrc aceste lu'.:rărL !urilll·exnminafor. con;
J)[1" elin dn~' -profesori doctori N. Gheon~hiu ~i 
M·:lni:':Jtide. dr. KaminSK; ~l I3'1~dallO\'ici Şi proIc
sor ŞutC!I, a tcrmi'î1at pân~î acum CX;)I1l'l1nea-:~
lor 12 lucr;,ri d'n \::1tc~()riil l-a, şi a ~;is't dill're 
ele. 3 ca q:21e il1lai rllC11itoriî,d'asiiidn el ll-k 1n 
on1inr:a următoare: 

de: rege. gllVern şi Parl3!ment. 
Parlamentul va încuvii~lt,a li':rerea de dare 

În htdccatrl. cu 1111 vot de dOLtă treimi. 
In -cazul' când rege'Ie aCLlză, chestiunea merge 

direct }a Curtea de Casatie.. 
Par!la:mentul '~oate fa,oa a!n,,:,hcla. Jl1"trw::t;l 

însa, o va face o dc!cJ(1tie de consiferi delJ 
Cllrtea de Casatie, format~i l:rfin tragere la sorti. 

Această dele~atie are ro 1 1Je1 judcditorlliui de 

I 
it1stnKtj~ şi hotăr;lste dalC;l e caz de urmănre 
s;ru nu. 

I Arestul Preventiv nu ~~ admite. 
i In tO'Itt,o cazurile aClIzati<a o sustine parchctl!l 
î Curtii de Casat:e. iar judecata o face Curtea de I Casaţie in sectiuni unite. 

I 
Pentru yio:i:1ri de Ic~c şi actele ahllzive cari 

au <')'du'..<; o p~.\("llhii stahllul, în cazul c,ind Par!.:
mentu! aProh~cerc1'ca de dcHe În jlldcc:ltă. :hcI sfunca: se dder~t, :~i~ll:l~l'Clor ,o!<)inare" .. 

I 
D. N. RALAM:~ClJ l11 t re;lba: Ce ;'C va bec 

c~\r'd C
v 

vorb2 d~ un 111inist~'1l (;a~e e În fHnctiu~le? 
; flHldca duna S)stcn11111 dlnl ministru Cnl1stant1llc-
1 ~cu d\.'k~:1,t:a Cllrtf de Cn"~tie, care pOate fi j']1-

Ţ -a: Lucrarca cu motto 
lwn~i gosnoeHniî. auev1rata 
dlui dr. Oh. BaHll. 

I
I j!ucllhtii (le .Q;llH'rll, ~l!·e. drcptll\" să oprească da-

,.ll1!!l1CrnSi copp ;;1 n rea în iud cc, 1 ti! ;1 nrohn t:i de Pa !'la me11 t. 
fer'cire", ~par(i!1:1nc1 1 D. C. mSSfSClJ spune cii aceasni dC\(!g:1ti~ 

I 
~t2 il1tsr.llctie :1Cnns jljcri! or ~.lcla ~urtc~ de Casa· 

l-a: LnCri~Tile cu mntto .,N:ln! ,n;:ln], 111î1.!1 (le l1U-~1 arc rostul de <1 eXl,18, 1l1trucat se ah;;g 
mamei", arnrtinUl1d domni~oarei dr. M:ltcesCll, \ l~rc'r{)~:tl;vc1e P(lr'lamcnt1l1ul. Si Par!'amcntul arc 
as>:tentâ la Matern:tCl.tc şi aceea Cl! tlF\ttn :~"C1. I drCDilll ]111 nllm;li de :1 se p1âng:e _Casatîei. ci 'il 

d;Ft~1Î\r datorie ;j unei mnme c-"te de' ~-~i all:1 u ! dc a aCllZ1. iar C!'rl(,:' dr~ C,,"ntic va trr:huî s1Î 
c::, ir(s:+.i .co(rihll'·, ';>']18 1' :1:-11; d d1

!fi el nl:~~~l ;l,:l 1 j I:;i ~cc, incliien<: d Gad de 1c~~1 b. <'le ~Ît: s!r\lCt'c a 
[}av:lnn, prepariltnr al chnl~el oft:\lmolog-l\.e U',l, I !l;a~Lt că "",ste ~nll nu este caz de urmanrc. 
Cluj. . I Nu s'a 1uat nici o hotărh·c. 

Y'l cOllsrCI'ntă "rem;ul dr 10.000 lDi nrcv~7.nt I '~ __ "' __ "''''''''''''''''''''''''.'':::~-__ ·:'lIIk_-.''-__ -''''~,-'''l1'li __ '1" ~ ,t;W.. .... ,.. V III' ....... , •• __ ............. _ 
în programul orzanizăre i concurst1>ll1i . a f"st atr:-~ 
huit dlui dr Oh. Bnnll. autorul 11lCr:ll'('·i c1asT- InstrUCţl·UllI· CU prI"vl're la "lntocmI'rea 
eate I-a; i.a~ drei dr. Matecscu Ş: dluj dodonnd 
Glih'n:n li-s'au acordat câte UI1 Premiu de lncura- cadastrelor de locuinţe. 
iare de câte 5000 lei, 

l.ll('ri"lrilc d\:n categ.nrÎa a TI-a şi a III-a sunt in 
curs dccxamlnare, 

,rrntntÎllrwni ;zyitl'nn/d 0.'l din Ţlământ,ră!'<cl'l1'cil:f' 
j'j ~cluna ~i-l îmŢll'ăşti<', 1)0 ios~c str'eC'Qară um.ii, 
ra1ari fuga.regc a.lţili. şi tăp~llnll,l c-,a prin farmr·(' 
FoC'. lln1Tllt> (le 'C'artn.l'i. d" dîrutiE',ile .rt:moi gDi, 1(1(\ 

'tPte m~ parul l!lplXla,p<, ,nlbaFotrll şi .eu ilinţii I(~a. 
lilrl('şn1. fllC ('J8,ID('Tli vâl1joşi. <'11 pl'"Î",iril-e vie,}en€, 
şi negri 00: făcj\lnele. 

ll1 n(lll"On intreg c1~ nrşi i~i <suna lanţ-urile, 
fO('uri se 'aprinld p;·etn1'in.c181lli. şi Ia."ast!au trei 
2.ile, !'tn.hlril1id ~i rnma.1wl la oale :CU bătrun'lll pa
t.l'lsITh. ma.î 'D1~rele Jor. 

C<' P~lIll ei 1a enl!<" f"C taine vorO\~!'lC. -CEl ni'-
21'e ~i înfiorătoare mihtn;risiri fa-c în :Ea.ţa l11nei, 
~u ~t.i \1. J[lJt Ţlructem.ll rm€u .spnule, că <8oe.castă 
l'astă -:.i n~a.g'ră ~O'll?,l'f'gat,ic nn f>a('e alta.d'eeât,fl,tl 
ŢI'llf' la e~'ll:(l ('areal' fi J.r)j:mrilc %'''0 maibuue ne 
tl1rnbtat. ell?<ele cd<emai lesne de 'Ţ)l'ăckrt, QIl1OT'U

'l'il>e ('(>1e mari făra grije de făptuit. 
A~a. () fi. dar 'n1'nH nu ţi<Tte popafl,l1Jl şi spo,(" 

.r1~\l1 iii(',~i eei 'Y(luitLa t.reia noaTitf', până în wri. 
1"l1:111 fi n .f:Of',..jt, \ai!;1a ~i {l i ",par. 

C01't lâl1gă <cort, la nn AAmnilat. c>aşl -cân.d 
11'n ,,!lnt ţlltk.erni(> ar bafe. caii la pământ, fOlmrjie 
~ ;;t:în!r. ('·aii iuhiimaţi în g-Tlllbă îşi >rtma zurgă
lăii. dallcij !li femeile sar în CUI'11,ţ.e, oamenii în~ 
O:lljr·ă şi lwg.l'ul n<1roo. <'u ta'tne1e lui, lai'p'll .. ând 
('ar-e la Jă~l'llrît, ('.are la a'Pu~. se fa,ce nevÎÎ!zut, 
m"l11:'\11<!'tl-~i fi'€K'al'~ ~alea lUli. 

D. Anghel. 

. 1. Fiec3r,c d0tentor de lowintă (propr iet1[, 
chiriaş, etc.) este datora-si procura t;-tliou] ka· 
dastruJ} '[mprimat. a-1 cot11plecta elI datcJ..e cernte 
şi a-l înainta ·c: rcllmS"cri!}t'l~i depnlitic respective, 
cu Începere dcla 5 lanua.rie 1923 până la 13 !;t
l1l~arie 1923 iJlclnsive. 

2. Toti aceia :cari l1U vor înainta tahlou ri' t; 
complectate în termenUl!. pr,escris sau vor induce 
dat.Ci false în L.1hlouri. se vor ,amenda conform 
,u1r ttc{)lu lui 43 aJ.:. h) d:n Re~LlI'amentul OficWor 
dl(: lDiChi riere. 

I 3. NeşU.utmiî de carte s.e Vor prezinta cu ta
hloiu'rhle !necomp'1cdtat~ 'jo~rcumscI1ipţ~Hor de ,po

I 1lţie din oare fac parte, unde ,k-se vor comolecta 
tabl,ourile în mod gratulit. 

4. T~'1blollrile vor fi semnate atât de chirias 
~I.ocata,r) cât şi de proprietarul ,cas-cii :;au În <lb
,enta aeestnia de cur.atoruJ case], iiind r'csponza~ 
IY'I! dle exactitatea datelor introduse În tablouri. 

5. Un tablou se va comDlecta numa,i de un 
detentor. Nu se admill'2 ca în <l~kLŞ tablou să Îi' 
gureze toti detentorii de locui'nte dintr'o casă. 

6. C;.ostul unui tablou este 2 !lei. 
7. Tabtburite se vor procur,a de fiecare de

teutor de ~ocuintă din următoarele prăvălii: 
In d"rcumscrip.tia 1 de J)olitie: Librăria Dit· 

cezană, Bulev. Regin,a Maria: Lihrărj,a D!,e.;;c· 
.Zlană, st·rada EmjneSiCU; LIbrăria AlexandrU 
OI ah, B,tlev. RM;ina Maria: ~Librăria Malldel, Bul
Rege/le f>erdina11d nr. 15. 

In circumscripţia. II de poliVe: Samoil Rosen
'baoh. Pj\ata Catedra;lei ; N. Bondâr, Str. Io.an ColI, 
vin; Ioan Nagy, Str, MiHoculU:Î, N. Kovacs, str. 
Petru, .Erbeşzk.c!m. Piata. Avr'am Iancu: Feicht· 
hatler. St,r. Pescarilor. 

In circumscriPtia m de politie: Arcadie Ne. Iar 
mct. Str. Se..:ae i 34: Alexandru Messcr, Str. Ge. 
nenul Coandă 21; Iosif Stein, str. Dorobantimr: 
Iosiif Tcuerholz. str· Pio1lletilor 18. 

fn'''drcttmscripţia IV de palit~e: Iacob Enge!, de M. 
strada colonel Pa'llHan si Pu.şcasi1lor colt; Ioan li de 
Schw,arz, Cal'lea B'.ihoml:lli 10; Iacob Rosenfeld, ;nat ~ 
Ca,l-ea Ziman dullhi. V 

1 n circumsc.ri ph V ckt pol itire: htlian Lăpuş' :nemt 
că. Calea Aurel Vta icL1; Chereşladani Şi Puria,ruJ) 
str. Sf. Ilie: Ma'rcu Mautner, Colonia Tiganilor e apl 

1 e' Fr,aocisc Drag{)mirr, str. Constantin Brânoovean~, 'n11r, : 

In circumscriptia VI de polif'e: Adalbert Par·~rhc 
kas. str. msericef, Arad-Gai ; Mllan Zsivanelo\', ~?n 
str. Bisericei Arad-Gal; Mandl, Tribunul COt. 'IP I 

che$ Amd-Oai; Mallrf.t:,U EJ;as, str. Bisericei A. r::~ 
boiuh 

r.ad-Gai . 
I'Of n 

Aceste instructilmi s'au redacta't oonf{)rm Ori I , A. J 

dir.l,ul11i Primăriei ora!$uf'lli .Arad CLI Mr. 53-1911 Ba b 
prin care se autorizează Oficil1l1 dtc Inchirlere c, irii, 
e,xecutarca lucrărilOr p.entj·u Înto~mirea: cadastr~· j 
101' de locuinte. jJrbă 

Ar'~lId, 3 Janllmi e 1923. f d 
l'; O 

ŞTEfĂNUT [ 
Seful serviciullli de Închiriere, Ar~! f 
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Criza pâinei. 
Iml'nen1."" ~1.· ·t· r a hr i.lf"riilor. H rel_nlZ1,lOnâ. e _ (l 

I3rut:lr':i d:n I{}ca\itatc n'au fabricat, icri pâin~, 
Motivlll ~ SPun ei,- e, că din ca\lZ,~ pretul,:: 
maxima), ei sl!~eră mari r>erderi, 

Brllt:< d. i , în urma di spozitiilor primăriei I'ri. 

mesc făhl~i pentru iabr:'c.~ rPa pttinei dela mear 
Neum:mn, pentru pretlll!' 'dc .1.50 ch'lo~ramt11 îă 
na l1l'lJ,:ră si fi.RO ch'lo.<;;ranml ffiină alhă. Bruta;' 
:unt nb1i:~;1t: să o PI1lJil În vânzare pentru prw' 
de 3 lei 75 bani p[linea nca~ră şi 5 ld 75 b,~:' 
pa'n.c.a albă. 

MO;lr;J NClI!l1'111l1 le cere brutarilor peHtm k· 
!ns.irea sacilOr t11oare,i 10 hUllÎ de chiloR"ram, ade,:: 
Rlei ;:;0 bani de SH'::. In ahră de J(:('~"tă sumă r· 
se mai cere brutarilor o grarantic de 30 Ie\ de i:e· 
c;:1'e sac, S\lma c;:tre revine definitiv moarei, cdnd 

'ci fi 
:,:~k 

mi 

Ba 
l 

!'I( 

... 
numai eutilizabil. [ . 

Brlllat{j spun că a'ceastYt încasare duhlă per nv, 
tl'l1 l1zarea sacilor 1111 e nici dccut11 justificată, dt· pen 
oarece ,din gar,lllr:l dcpusă, ,moara î11CaS;~a[: 
prctt~l sa;i.'~lllli devenit nClltiliz:lhil şi astfel În,", 
sar'C;:l cel(}r 10 harf de sac. inseamn~ c~ moa,' ·i1at 

le \'il;,cll~ f~ina Cll 10 hani m:11 scump chi!Oltnmlii :!lrI 
Dacă nu t::-s'ar cere acesti 10 bani de chilogra:': de I 
ei ar flnfca ~ă Plină p;iinea în vânzare Cll prc~ re ( 
maximn!1. 

DlI!"':l. !nform;1jt'~fc ce le avem moara Neum:i1': l')g 
a cerut s~ i-"e p'Hlt.easdi ·cc-r 10 hani. pen tl'l1 i:l~' QUj) 

tul d sacii lI-se reînapoiază deja hrutari In stai/ il r 
murdară.,lCt 

Primă,-ia 01'a<;ull1j în urma demersurilor vrli' In 
t~f'lor' .a SUP11S unui ,tl1diu amănunţit între:1~;~ ,intr 
cl1estitmc ş,' ~ C011statat că plân:s;erjle brutaT!l~, 
nu sunt Justificate. ' . l'a 

Rrut,nii din Arad realizează "n Vienlt brr d'n 
(le 40 n:ei, la ,suta de chi1:o~rame Imaa mult ded 
brut.arii d!n Bucuresti. cf\ri in -tot caZ'ltl an o rl' :nOi 
Itie ma! oostisitDare de cât brutarii d~n Arad. 

f' 1"1 
t Tn urmaacestl1! fapt ieri dim:n{f,ltă au 05~ ,(at 
! ehem::lH toti, hrut;-q1'j 1n nrîmărre ,>i intreh~ti da:;: 
I vor ţi! fahrice pâirn-e PCI1'tr1t prc-tulmaxim~l. 
1 Bnrtarii de;;larând că TI!U pot pune în vanzare cu 

I 
p~~ne pentru p.retu) m~xim~~, lli-S'~ pu~ în veder~ • 
~a sunt da,to~ v'să fabrtce pame ~m .f~m? .C~ o al : 'J 
In depozit Şii. ca se va cere autorIzatIe mmlsterU U, lh 

i pentru rechizitionarea brutarHor. 
, In vederea a'C'estej măSllr1 a .avut ,lOC o COii' 

sfătwire la primărie, )a care a hmt parte şi insp~>i:' 
tDrul industria.1 d. dr. T. TrjmbiţronL. . a 

g'a decis ca să ceară mini.sterului industrk ~ 
instrtlct~un~ ~r autorizatia pentru rcclrl~tion~~t~ ia' 
imediată a. brutarilor, pentru cazu} daca bru ~r~ 

I vor perzjsta În atituldj'nea ror de a nu ma~fabn'-' : 

1

1 pâillle. .. Aprovlzi(marea PQPulatiei cu pâine de a;'t.c~~ţ 
e asigu,rată, pâl,ă la '~osirea răs;pul1sulw mini; ,. I rului industriei, brutarif fiind obligati a faU'C~ ~ 

1 pâine din făina ce l~-s'a furnizat de1.a moara eu . ~ 
, mamn Si o au încă in dep()v.t. 
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Iare festival artistic literar. 
"Soc{.etatea Scriitorilor Români" pafrcnati'Î 

~ M. Sa Regina, va aranja la Ş Ianuarie (J doua 
~ de Cră:ciun) un mare festival a:rtist:.; litel'ar l~:' 
nat de dans în sala mare dela "Crucea Albă", 

VOr citi I;l(n operele lOr următorii St.r;:tol'l, 
nembri ai societăţii: mareLe l>rozanr 10 tt fi 1)

'nn a cărui limbă de bronz şi putere de e,,('\'arc 
• aDrec:;ată de tot~ cunoscătorii de H,~It!l,:ră 
~lre; distinsul poet şi tălmăcitor al ;u; M. Mae
~rlick. d. Al Sta mat iad; duioasa scr:'loare 
:onstanta Hodoş, care şt::e să evoacc ill 
;!tiP mişditor suferinte\.eo şi pasiunile sufletului le
meesc; d. A. Cot r u ş, cântăretul ororE!or răz
ooiului Va cf.ti câteva dinultime\e-j verslI!'. Isi 
rur mai da pretiosul concurs la a:cest festiva.i Cii l' 
H A. li o do ş, Ş te fan RăI c e şti, ap,:li dr:l. 
Ba b y De mia n CfLre va cânta câtcv~ m;,1:ll1ate 
aMi. 

Au ITI": promis COnC!lrSlll!or: dna L y ~ pf) p 
sărbătorit.1 prima,donă a OperH Rom5ne din Clt:j, 
f d dr. 1. O \ ari ti, avrcciatul tenor (-ela a::c\',
aşi Operă. 

DlIP~l terminarea programului, va urm~ <1Jlll; 

PllbPcul din Arad şi prOvincie man ifesL1 cd 
~i \'u interes pentru ace:ot fi~stival 1,t1sl.c l;t·:, 
J'Ir dnt în heneficiul Soc. 8cI·iit()rilor, din ale eă
rei iondml' sunt ajutati orfanji şi văJllvele SLr: L 

!ilŢnOr mort:, apoi scri[torii bătrâni lips'ti rl,z "111-
})a~e si tincr::i de t;11ent. 

Pub'iclil nostru se va înUl1l1i în 8 bnll:l.fC la 
~ adc"ttrată s~rhăto;lfe artistic) litcri!:;'i, 

Biler,p s,c a.flii rln vîmza:re 1ia T,jl)Tăl'ial1i:(iec
tlniL Prf'\'<lTiIc: Loc l'>e'y,cn'at. lei -iO,c01!'1<llhe ]0-
mi lei 20. 

, .... ~n 

Balul tinerimii din Arad 
i 
I TII sram de 13 [(/1111 11 )';1' ?lOI( (:H Pec. 1:echi) 

1

"<1 OFNI I()(: în ,<;rr!o(1l1 f <lr ('/ulm/lli Uoyd dpla 110-
,,1 CI(\'-TRAL (In[mI'N/ llrÎIl 8lradn All'.1'Imdri) 
1,,1] 1Îlf!i'e /,{tl fll tinrrj)/?ei din _1 rad. 

!~ sâflgeroasă tragedie în Nădlac 
!nvă1ătorul Tvaşcu Ioan a fost asasinat 
oenlrudi se îndrăgostise de iata unui 

ţăran mllltimilionar, 
O .si'tnReroasă trag-cdlo a avut loc a::altăicr! 

'cara În comuna N[ldla..:. jnV~tţ~itorlil Ioan Ivaş':u 
:urtiza de mai mult~i vreme fiicei proprietarului 
le pfimânt Petru F:'ncos. care dispunc de o ave· 
:e de mai multe lllilioan,e. 

Invăt[itorul Îlltdr;igostl't era Însă sarac, ~ar 
YJj!ăt.aşuI Flocos tinea ,ca fata 'lui să se .Jllări\(~ 
lUvă Un om în acel[lşj situatie matcrialfi şi a"ti~l 
1\ reiuză: În multe rândurr Pe învăţător, acesti 
:t\cercfmd să-i c:iştilte învoirea în căs~itori e. 

·ln zli~le trecute a avut chiar o violentă cearbi 
;~tre Flocos şi invrltritonil Ivaşcu. 

Alaltaferi seară Flocos hlilnd puşca la Si11C, 
l'a dus la locuinta Învăhitorului Ivaşcu şi a tras 
dn stradă prin fereastr~l asupra a,ccstuia. 

Invătătorul lua chiar maisa. El a fost rănit eh 
:noarle şi În .câteva minute a Încetat din viată. 

C{)ntnesellii îu'Vătătomlui ieşind la straJ:î. 
lâU prins peasasfn şi l-au predat jandarmenei. 
Care a venit curând la fata locului. 

AZt dimineaţă primul procurOr d. Mecu;'c:-';:~l 
1 iudecătoruL die instructie- d. Sommer vOr pl';('<l 

cu automobilul pcntru al1'chetarea CrlZUhli. 
... S4 .. eate.. ;$ , :... un ..... , 

Deputatii naţionalisti invitati să·şi justifice 
absenta din Parlament. 

T~ri a ~it ta Prt''flX'hnra jlld("ţu,lu.i o ad:re,..ă I 
a pr&o.ideIl,ţiei Camel'Îi, în senlSul cfir.cia dnii 
~ut.ati V~<;ile G{}l(lÎ.~,Şt. Cîcio-Pop şi lustiu 
larş1eu. ~ă fie îinvÎtlat.i oa în ternnen (le 20 zile 
~u <~ă-şi jl1iSt.if1bt~ a,hsenţa .rle1a .şooÎ11tel-e 'Oa
~rl1 gall să ~ prezinte laşed'inţe, deoaT"cee ,ab
lentândd.eLa ~a,pteşe.diIlt~ eOIl~een~·lVe. în haza 
lrt. lSs mandatele lor \"0\1' fi ded~t'l'atE:' vaoants-

INFORMAT1UNI. , 
.. 

\\ ini,.Ipfll.l \'flllllln]elitiilor şi minL~tel'ul 00-
m('t'~uJHi alt prohihit e;"'podnl lemuelor ,de foc. 

Mm'ele festival. aFti.'5tic literal' care va at'ea ' 
loc la "C l'1tcea A lbă" în 8 1 a.nua.rie (a doua zll , 
Je 01'ăcittn) va întruni tot ee Aradul:şi împre .. I 
jurimite au mai ales. 

SzaM Lipot a redamat ieri poHiicj că j·s'J. 
furat diti~r,ite 'mese $: serverte În valoare de 40-:;G 
de l1ei. 

II< 

II< 

. Pl'inlcipele Carol în.soţit .de mai muJ'ţi '1'11'\11-
ta.ţl, a trec'ut eri seara, pni!ll g·a.l'a Lipova spre 
Ba,mllt la vânătoare. ' 

II< 

"Le Figjaro" scrie:: 
"Reg}na Marl'al a Românieu, a fost învitală, 

prin mijlocirea m:nistrului rCl!hân la Was.htn~lot1. 
să azist.e la congresul organizat de "American 
Legion AUIX'1:

1iaTY", la New-Orleans, care se VJ. 

tine. Ît! cursL,l ;acestei hmÎ. 
1Xn cauza bunătătei şi devO'tamentului Sau 

fată de rănitii armatelor aliate, Reg:na Români..:; 
e Una din cele mak populaT1':! suverane din EtÎ' 
ropa, Printre foşHi comhatanti americane 

Da\:ă Rogina primeşte ît1vitatia şi dcbarcă la 
New-York, ce repor1agii senza fonale în persp'~,> 
tivă pentru ziarele americane!" 

• 
D. N. l[ln1:3. a ·fnst învitat a tinea cursuri la 

Un'n:r.t"ti\e Jin Lyotl ~ii Praga. 
OI 

l~elln;l1llCa fI; rnd!oi r01l1J Il c d;!], Ara d în VI tii 
pc t(,ti mClllhrÎÎ şi memhn~,le ~omitctl1ltl'i srw, pc 
toli ce; cu: au crmtrlbttjt cu hani sau oll'cc[c ~[ 
1n sWrşit I;C toti (lamc:;ii de inim:i, să ia P,lrl~ 
Vil'r'ri la, 5 Iar:uaric c. 110l'c n. a. la d"stribuirca 
î1llhr iic)Ill·'l1k]or ~i 1' lerllrj!qr cc\:ect~l[{', ce Se '-a 
hCe în ~:JI;I h'stj\,:t ;\ ~cna!~:; l1lt.!die T,)sif Vu 1:an, 
D[str}l!!"rea YJ fi ~)rl'c<:,d:H:i de o mică <;erbarc 
~l:C>!:lr;la 'oJcvik r dcb ŞCf)cd;1 primar~t din le,:, 
Îlllr8 C.1 [' se VCr imp:· 1'(1 k<)t'2 (Jhiec(clc c'l!ccb lI.. 

Un llr::~:ll1 \':'I'Cl1t s'a :lh;llnt asupra rczillllei 
r)nrL~!I.';~·. r-"u;'~l:i''i~~ "n ,,:::-~"!ntit ~i 1':Tl:li PUL~r~lic pc 
cna~tde fr;;nccz,,; ~.: cm>:lcze, 

Un ltr:'~"n ;1 bÎi!lll i t ~,i :'j';Lll)rn ora<;\11ui Ne""
y (l~·k. S!1I: t cJ th':1 ln'J,rH: ll;F;uÎ.\.' le sunt ,:onsid (;
r:tbiL-. si- intn:a\:':{ ;:;CHnlnj..:ai'e es~c intrCJ'HPLi. 

,;. 

n. A1cx. Al:mallcstianu, dCl}utCit de Olt, a uat 
lO,OOO lei pC'ltrll clc i d i rca de ~Cc.l~ în jndetul Olt. 

In \'e(!"r2:1 s:îrh;it(]l"l~}r (k CriicilP1, dire:tili
!'/::\ c~:")r kr"!c a hofirit sil sU~:llel1c1~ cirC'ulltia 
tllh'r:ir tn"nurilor de m~lJ'fă cu începere (le Vi
llCI( noaptl.:;l, orele 12. pc'il1ă a ,1-a zi de Cr,kiull 

fn :C)t timnl!,l acesta vor circula numai tr;:.. 
nuri! (' (le ma rEleu c~re se transportă că 'r:lbJrji, 
tret1urj!e de marf,"i d!rcdc. cele de combus!;hi! 
Pentru CT"'R.. trcl1l1rilc de lemne :1dr,esatc autor'
ttij:jor si parti'ClllariloŢ, de petrol pentru COn:H

ml~l ~'~tcrn cxpedi;lte de serviciul O. K. Z" tr~l1u-
1111rile de '\!:rftu ').i f;-i'iniî ncntrn aProvizionarea o
raşeJor. VagO"ll1c!,' cu \'ietăti şi cele cu mărfnr': 
supuse .stridkil1n{:i. 

L,., :'C\-OC ,"!~ YOr s'uspcnda si trenurile mixlc 
de marfă, .. 

Scll\':,;rtz Aeblhert s'a prCzel1tat ieri la po;l
tie si (\ F',;;l~mat POe itndividu-l Ştetan Grcccaa 
Car\) {'~te aTestat. lDCntrucă i-a furat dl:ferltc 0-
hi e.: k în \a ]{)(lrc de 2000 lei. 

• 

I,largues ifrangeresu. 
Un cours de lan~ue 

etrangere doit metlre 1 
l'eleve en contact avcc 
ta langue telle qu'elle I 
se presente dans la 
vie de tous les iours 
Goldberg, Emincsctl 
(f. Deal{ ferencz) 9, I 
ei. 11. 

1 

1 Samuil Salamon. proHJ:oful Şcoal~ei supc' 
r:eare de 'Comert pentru f,cte Arad şi Margareta 
Stei l1hergcr Tciuş, Iogoditi. 

• 
Corid'an Grecun domiciHat În strada MUi'ă

şt~'lr, 1, a reclamat !>oli,tici că j-s'a furat într'o 
cafenea paltonul in valoare de 2500 lei. 

II< 

x SALĂ MODERNĂ ŞI COMODĂ stă 1a dis
p'1z·tia 011. dame pentru frrzat şi maniCIli la 
SlJ:KF.L Y, palatul Bohus. ... ,nas 1. ta • 

Recfificare. 
Primim: 

n()mIl1l7~ Rrr]'1c!nr.' 

'1,':1 l'O~ ~i:i ,hin('yoiti a puhlil0<1 în zinr'UJl D\-, 
II rlllătoal'~le rtrndul'i, T"entr1l3 lămuri ointE!J'
!lltet:!l'" g']'(',:ită (·\l\";'ll'tp.lol' ,lin 'Înt.f(}ehw.cl-ea pre
kg('Î'i i, pe 4J;11"1' ~lm tinl1t-o la l'nlv(>1'",i\,at€'a po

<: '1l1<\I·ă. î Il :"~'lll'a {h~ 1 Ian'IHI1'ie, 
r Il rl,)lH'ca ,de> ~pallTl il Idt'l:'j1ll(' acea l)T'elf>~er{'. 

n' Î--C' :l'tri,hll""'C' l1'rmiHnarde '('11 \. in t,(' : ,,('('ii cari 
\>n,ff'l'iÎ ('\1 1'''111' [lnr delh ~:t'Bll u n ivel'~ilt,al.c (,llll'N'a-

1\[[ i""lll11Î ,rk' c;'irti, În cilfenr.R la nill'la. Ti'll f.ă 
,c(' ,;-t;[' HC' tfMl~l lnnH'a, ('fi a.('~tea. U'n sunt '0\1,

\: n td0 .Jl1f11f', ei a l~ T0(ln('to~n 1 ni. Că ("'lI ,"plmIin rl. 
.. !~i'i fli:'lt h ~f'(.titoI'Île ~~ll1tnl'aJecât şi ];1 a~'n"t" 
['\\1',,\1 r i. 1 ip,;,C',:.t', I'n toaH( hlll1i'inrÎ,n ţ;1, t{}l~mai a

l'('i,:t "'ari :l'\l mai Ill'111ti'î nenlP ("il "fi fiC' Pl'czf'nti 
n'~lm Vi 1. al nici (1 c:ltC'gorie de ()umcni: şi lTIJ.i 

:llp,;. ll';;'!il \<jl'.aL ('C <lll'\ll!l0 C(·upn.tinnj îi <rNÎn, '0:1 

<-; n\1 fr""~·\·('J\.t·2l(' al" ,le )"('hnillini ,(lB TIlllnif{'I'Iku'c 
,,'illlll r:.]iî r(HnrLnc:l,('!l, 
- .\ 1:~1~; 11 imi,,' l!I~i mlllt. Tm' {'ei ~n Tml l'='ea 1''' 
,:l,·iltl:-I. d lwă"l1!lt. n':lll 1'11' O)) t< "il ~ ~11'perp. 

l 'Il toa tii st.Îma: 
N. P.:s. UŞf.STL 

$~ ~ -... n.17cJIt 

S l' IRI T E A T R ALE. . 
,R e~ertorjul săptămânil. 

.lp;: premier!i .,A opta sotie a lui Barbă A!hastră" 
(Ah rn. 

\:T1cri: "A opta femcie sotie a lui Barhă Albastrâ" 
(Ab. cJ. 

Samb:\tă: matincu: "Cântccul înşea1ii". 
~M~t • ._ •• , .... $ [ "" ... $ ,n 

B \J ~'{ S A. 
- ZCRICIi. J Ianuaric. Deschiderea. Berlin OOj.H,S1~, 

~';c:\\"-Yurk 52S. Londra 24::;4, P,lr:s 3925, .'\man{) ZiS,), 
P,:ll(':l 1645. Budapesta 02175, Bel!);rad 560, Vaişov~,l 

003, Viena 00075, coroane stampilale 00076, 
--, Bl'CUREST), .1 Ianuarie. - Devize: Pari!'. 123Q, 
Lundra 7H4. New-York 176, Italia 878, Elvetia J2 ~i 

imn" Praga 530, Vie,na 25 şi ium., Berlin 240, Budapc, 
sta 740. - Valute: Mârci 255, leva 110, font sterline 
790, franci francezi 1240. franci elvet'eni 32. lire italiene 
:'\40. dr:lchme 240, dinari 190, dolari 169, napoleoni o'~"'. 

coro:me atlstriace 21, coroane maghiare 72'1. socol 3n, 
mârci polone,zc 100, 

.... ·r ••• "'$ .. " ·at_ ".V 
CINEMA. 

OMU FARA. NUME, partea 1. În 5, 6, 7 şi 
8 Ianuarie în .. Apollo". ~tru Voss COmp,ll1\OnUI 

b,lncii .. VO':s şi fiul" e refuzat de Gcr t Nisson, a 
căreI' tatfl ameninţă cu prOCes pe companioni 
!)Cntru 25 milioane depuse În ba'llca lor, dar care 
s'au perdut În urma specu[atiuni]or nereuşite ,\ 
bandlerl1or. Gert refuzase pe Petru Voss penlr-<:
că nu are nicr un renume, este un. n4me În lUnIt;. 
P~trn deoparte pentru a se face vestit, dealri 
vartc pentru U scăp.a banca de ruşine se face. di 
fur:"l hanii lui. Nisson, prin ce swrează să akb~[ 
timp de a recâştiga mHtoaneteJ disp.ărute. Scapă 

--~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S'a redeschis magazinul de ghete, 
şi pălării preoţeştil 

• 

pălării 
rl47 Ioan Pintea Stiauii Melianu 19. a .. 

(Edificiul bisaricgi gri or, române) 



,; eh ţ'5 '7::'ciJtS 

Pag.4. SOUDAFUTATEA 

cu un h~dr.op,'an UrTllarit rind de uetectivul ce:.e-j' -----. I ... AI 
hru Dohbyc, Incepe. ·0 goan{t pe t1l:.lre si l1Scat ~i 5 B r ~ unii -LA I 
prin aero Dobby e tot în urma!ui Vass f{lră ,..::î ! .'" ....., i "lexandru Varl·aS ,.. 
pr.Lndăo Este una din cele ma·i senzationale islot;L i il I c~1e' m"i ieftin"" -tofe -1 "rtic1i de pânz-, . ~~ AMOR LA CÂI~MA,comellie in 5 actc 111 I prăvă1ie de fărburi " " .. y y" ~ rw 

4, 5 si 6 latlllarjc in "Uran'a"'o Os-si se lTfl)"jl:l I Strada Metianu (f. Forray) No. 7. 
Lir;l voc dup<i, Von dl.."r Iioppe, C<1rc a~'\.~n1el1ea nu Strada Meţianu [1. forray] Casa Ollttman Va-liS 
vrea să o La de sotieo Von del" Iioppe arc nevoe Mare asortiment în fărburi de - -
de un şofer. Ossi trave:~Hndu-sc- e acceptată şi ca prima calitate şi articoli apar1ină- TE 
şofer .d~viT1C intimul lu; VOIl dcr lioppc. Accst~~ tori acestei branşe. Ba128 -al1dccine e Ossi, jar ostlCllT10JŞtc pc Van cler i ' _____________ - __ ..... 
tJonp~ Sfârşitul c cii dl1P;t ,!lcrinetii wmioe ce:c(: I 

I 

se 'urau, 'Cunosc{mdu-sc devÎn soţi hllfti. i ;II li'! '" ."".1> •••••••• li ................... . , 

A APARUT în Edalll'a ..('rldea RmJlllltC-:: i Pe n t r ~ IV â ndz a (Ce a t DeS,' nrgae
t 
er '~o a .• B/I.cur~:;:{io A, C0Tl-?n3: Sărl!âtoare<t i a maşme Of 8 USU 

Inainte de a Vă procura m'lbila, 1receU 
pe la magazinul 

EC~~ICZ 
dia Str. Metl,nu No 200 Atelier propriu. 

Preturi moderate 8a37 

--
.\.r 

JJo/'(ii (19H--1n)0 Versuri. l'rdu.7 lei lf)o ! se caută agenti CU provizion mare 
TJe vl~nzarf' la toah; fi1m'lriilc rolllrîll('.~fi din! 1a depozitul de maşini de cusut 

ţară. I firma BURNE & eo. ARAD 1
:----------------- 1l1~ 

Decoruri de crâciun, cor zaharicalt>, ciocolată la 
de, 

........ ", ,." 4 rO:_. -* •. - -1 Bulev. Regele Ferdinand 9. Va 103 

Redactor responsabi,l: LAURENŢIU LUCA I ........................ "' .......... 7-
IULIU GOMORY 

I 06--107 l
IrE 

Arad, Piaţa Avram Iancu 
Edificiul "Uraniei" :~ HLI Cenzurat: Dro MAGER. 

1

•• ..... __ .. • .. _------_ .. ; --------------: a] 
: .............................. -... _; C Unicul fotograf artistic român 

: ELIXIR DE STOMAC 1: I ~ Stefa n Cu rticea n I 
: prl'llsrat din Tlnt{)t'i~ (Ct'nhurltl) fU efect ne- : 1 • 1n coltul slrăzii Episcopul Radu,. şi Calea Şaguna •• 
: j ntrtlcllt contra: ItH!i8pnslţl('! d<:l st{)m~c ~I _Intl',s-: I . - .. - '0' t 
• !inl', (may!) 11)'8el de Ilpettt, g"l)aţa, g'IZI' ,0

1 II _ H Execută cele ma! fmmoase fotografii pe lang! pre- • 
• lnt!'stln ~l lJldlgrs[ie }'o4t1. '\1 ţuri ieftine, Fotografie i dimineaţa dela ora 8 până 
:, F. · D F··I J .1. 1: «seard la 7, la lumină electri ă. Ia dorinţa merg şi I : arnlaCl8 r. _ O ( es, arat : fii la domiciliuo D,Iffi\nlc.a întreagă ziua deschis. Cu24 , 

................................................ IIII':AQ A .... - ...... -,.'i:f1!_W".. ........ ..r .......... 
I 

••• ~ ••••••••••••• ~.~~~DS •• D •••••••••• 5 ••••••••••••••••• ' -- . • • • • 

i "VICTORIA" ~ 
• : INSTITUT DE CREDIT SI ECONOJIII · , · ~ . : CENTRALA: ARAD (RO:JIANIÂ). • • • • • • : SUCURSALE: IN CI-I1S1NEU, ŞIRIA, BOROŞINEU : 
: ŞIRADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNiA). : 
• • • • : IN CASELE PROPRII. : 
• • • • • • : Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. : 
: Depuneri spre fructificare: 80,000000 Lei, din : 
: care o parte considerabilă sunt depuneri americane. : • • • • : RAMURl DE OPERAŢIUNI. : 
• I 
• I 
• I = Execută tot felul de operatiuni de bancă. : 
: Acordă: Imprumuturi cambiale. , : 
: ~ hipotecare. : 
: ." de lombard (pe gaj de efecte). : 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
: agricole. : 
: Cumpără şi vinde monede străine (Dollari. Măr<:j, : 
: Lire, franti şi alte valute). '. - : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: .A. sos I T B044 • : Specialitate de plicuri şi hâptie :rn.o· 
• depnă pentru copesponden
: ţie Plt"iVR1ie, - mare asortiment 
• : H. B Iu c h, Pal1etarie si alficole de fllfog 'afi1l1 
• Arad, Bulevardul Regina Maria No. 18. • • ••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 111 

• •••••• . -. •• •• 
I (1\ \ • • • • • • • • .. .-e.. . •• 

• 

. \ 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în : 
: cont curent : SE PRIMESC CU PRETURILE , 
: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru : 
: inmanuare partidelor in Ţară. : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America in afa- : 
: cerile emigra.ntilor. : 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţară şi străinătate. : 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CELE MAI AVANTAJOASE LA 

SOLID ARITATEA 
ARAD, STRADA ROMANULUI la. 

--ISLWi~jjr~~~ 
-------------------------------..------~------------------------------.------------------------------~ 

Aur, a rai D t. b r i 1 iaD t, ~:i~ u~:r.~e~~li~~i Z I N fi E 1· ~i~i~:.~.ţ!~~! 
Tipografia .,CONCORDlA" Amd. 
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