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, ZIAR IND EPEN DENT 

r ea dintâi grije a noastră: şcoa~ De vorM cu maestrul Enescu. 
f ' 
~ :-:'wietal t'n IlO{l:;trţ\ ~Ilf('l'e d(~ mlllr~~ .ŞL Astăzi Cu trenul de Timişoara a :>osit mae-
-'. 1 1, ,1(, '\'le\';"l"·tt strul Enescu pentru pr'ma oara în oraşul nostru --'11 Il' n .> II d ,U" < ,.. < ••• F ~o(;il'tlIl\~a l'nm[w('a~c(l. ~ui\,'rl\ ln:s[i La gară .a Îost Întâmpinat ,de d. primar şi câţ:va 
'lll. .' I 1 adm!'ratorl' ai dsale. .ePl'lltru suIPn:llţe n UCC':-;tl'<.\ Clvelll Illt ea: . 

, 1 ~ 1 1 t ,La ora 5, Împreună cu d. director al Palatului irnfllin~cu!os: ~coa H. 'Icoa il, ne-a ( l'ştppta 
. 1 1 . L'! Cll;:tural am fă!;ut o vizită maestrului- ta liatel ~i lll'-a ('i"d411J1,lt ~Jlr(l ( t'.sro Jln' .• ;WOlI a va 

Mn:'hlli ~~l IIU ~"()<Itrt şi itli\l lll(wida tn ('arc Central unde are Camera ret'nută. 
I l' I ~ . ' Ne-a primit foarte prietenos şi ne-a s.pus că J. pc W ,H'<l J' 1111. , , 

.. llltn' [lrjl1lt'!C llOi.L ... tn' p!'('Ot'lIpftn ,lip as- este sat:sHlcut de succesul concertelor pe carle 
-j.i,zi 1 n)bu it' sti fil': ~('n;d;l. le-a dat în Caran~cbeş, 'Lug(}i şi Timişoara. 
;,.. r ~'a fiH'll( l'I'!'Ul'lIl,l agl'<lI'ă <I::;a Cllm s'a Intrebându-l dacă a mai cântat vre-o dată 
~ri!('Ilt",.\laril(' !,Itifundii s'au făl'i!niţat,<tjull în oraşele din Ardcal. Banat şi actuala Ungarie, 
i2~';\lld în cea nwi lII<lt'P pild,!' î'll ,ll[ll1il,' ţi"i- llc-a spus c{l a cântat la Budapesta. la Seghcd:n 

1
~';1!lil().r. J::î1I;[mi. Y!'nl,,\t.;.t \'a !Jl,li ('()re('ta re> şi în 1912 tla Lugoj unde anşele erau .tipărite jU
l~'<l 111;11 j I Of' ·('\J['l,<"j <It, 11l f,n'ond Ct\!lll' el' m[ltate ungureşte, jumătate româneşte. 

(muncesc pă ltIfUl t ul.L--am rugat să ne mai spună Qe proccte mai 
t Titl'(ulii 1'(lll':IJli, :-;1;1[1[1 Iii 'l1.i ]H' hra;;,da arc pentru sezonul de iarnă şi ne-a spus, di în-

j'hor dt' prtlnClld, trf'I)\1Psil ],;\('5 de,1('111!1 cepând dela finele I.ui Decemvric are angaiamente 
,jttlLlt,:~,.iCI'tkJ(,'('~ p~ltillţil ]ll'!lt,l:tl 'H;ii triillirl' În America nu ca vior1st, ci ca dirijor pentru ar" 
'le!II)!11 1;1 ~('()HI,L SI la JIWS('1'l1. hestra din flladclÎia cu care va face un turneu 

I
~ ~ . Yiida ·i1Hlll"i-tr;alil. si j'olH('rl'ialrt, 1l1;1Î În oraşele care n'au orhestră. 

f,!l,',; d i 1~1'[);1 CV d il (';t l'lli! ţi, (' i'(";;It.t·" fu l'â. ÎIl- Intre timp Însă maestrul Va da concerte de 
kl:,ii,lr0. frll'ă eon(~u),slll llostrll, fFlril TlllllH'a \'ioar(t di'.:;i S\1utW dsa e::;tc fo.artc CUnf)Scut în Iv 

. tllll;l~tri'i dil'pdi\, I;'i rnl'[t "t'('-llll l~t'lH'fi"llt l11er ica. 
'. p'eal pf'nrnt noi. [)i ])'<11' t 1'l'!l11l ~;-l ril' 'l~;\. 1n drulll spre fiJ~ldl'lfia Va trece Prin Par::; 
iţPe D "est Yilst 1 rt r(u Il al il! li ll~t 1'1 0i ţi ('1,- I,n dC' se va np r! numai două zi.le să-şi vadă nume-
tl:l(':'tohli trd~']f'. ~ii lle aH'11I ,I~;lrt('a .1\(:<1- roasele prietenii şi să dea un concert. 
~S! I'n dr nllmC'Et :;;1 p:ll'lr-<1 noastra dr ('a:;;h;r. Imbarcarea în VaDOr se va face În l}ortul franaez 

, r, Inainte de U'11ire, -neamului nostru îi Cherbourg. Intre altek macstrul .a mai binevo:t să 
L'j'illl lndli.,p ,\St [t>] lk porţi ('ari THtlpt1n ne SpUllrl că de c::îti\"a ani şi-a Împrlrţit ti III pili 
{fluer la int rui re r.;i d0ci ltt eu] 111 rit. I':ra il! a~ Hei: 7 IUlli, pent.ru compozitie muncind 7-8 ore 
VJl\llţi, ('l'am pupe:!' plin de viwlit<l1{>, illt0- 1'.'; zi şi 5 luni pentru vioarrl in1uncind 5--..(j orc 

n, ii,Q'(!nt -- ~i inlŢlilatoj'ii li.)~tri {k Îl'!'i (';lri . 

I
~ '{ pe ZI, 

jiLi'llllliau pusihiliU\1,ilr JlU<ls! re de progrcs, P~ntruca s11. aibe liniştea necesară pentru 
~llU puteau 1ng;1(I\\[ ar;.'l ('('va. c(}mpozitie $C retrflsese În fllvetia, dar d'fcrcnta 

,~ ~oi nu ,'nim 811 lovim în d]"pphll'ile ni· de vahltă la readus la Sinaia unde se sftnte Îoarte 
I ~ lnănlll, 1111 y\,rn1 'l::'llprirp.(l ~i llimi~irpa ni- bine. Moşia dsale din judetul Dorohoi, locu.'1 său 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/8 
i 

Insel1lunile se primesc 
la administraţia ,i la 

Agenţiile da putlicitata 

; 

Manifestatiunile antisemite. 
Dela o vreme vedem eă se produc, simultan, 

grave mani.festatiuni cuc.1.ractetantisemt; ma
T1i~cstaţiuni cari a,jung până la crime. Toat.ă snfla
rea romfmeascădesaprobă aceste turburări. au~ 
toritătilc ,iau măsuri, guvernul dispune serioase 
anchete. 

Cauza, Însă, a acestoT turburări -antisemite 
o văd pornind dela duşmanii neamului nostru, 
dela acei cari în toate ocaziull':le mari; atunci 
cflJld tara noastră <Câştiga succe~e diplomatice în 
faţa lumei, în interior căutau să se producă miş~ 
cări. cari. să ne d;screditez,e în fata străinătătei. 

Ziarele ne aduc vestca că Ia Lausanne mini
strul nostru de externe. d. Duca, a obtinut un 
mare succes, ~usţinând teza României fată de pre
tenziunile exa~erate ale Turcilor $oi Ruşilor. 

Ce situat1une grea i-se creiază acestUi capa
bil reprezentant al României mari, al Rom;ln,iei 
care a recunoscut Şi adesăv.irşit dreptul de viată, 
de Knndire şi de libertate deplină al mlnorităţjlor. 

1 când in tara sa, sub îirma student:mei. duşmanii . 
)':.:alllului se dedau Ia tot fehll de turburări contra 
ovrc:lor, 

Manifestanti îmhrăcati în haine militare? 
Cine sunt aceşti C\·imilla1i cari produc aseme

nea turburări. 
SttldcntltllCa tloastră, conducătorii de lllfline 

ai St,ltllllli ac,~~tui;l,~i-at1 picrdut mintea, se fac 
C1\ ştiintă unealta dll,:,man'lor noştri? Imi aduc a
mintl~ de r;~lscoale1le nenorocite din lQ07. dl1d 
sate!c erau catreerat.c de prooa~l1dişti criminali, 
care se dcdeau drept "Stndenti". 

MăSuri severe sc;mpuTl ş! dcsiRur a1l fost 
luate de guvernul tăref , care ,este tm ~lIvern de 
ordine: turhm'ătorii îşi vor 111a pedeapsa meri
tată, organizatil1ni1c stllc1ente~ti să dcschidă h:ne 
ochii. . v 

La La us.antlc d. Duca vorheste în nttmele ţa
rei Sale. la t10i trehue să f:e 11iniste $; pace. 

DUMITRU ANASTASIU. 

-~ .. $"~ ,'. 
Parlamentul. 

Şedinţa din 1 D~cemvrie. 
ţ lllaInll, t'l yn~I:1 (oar ~.a. no ,CI n~111,1, I';l ,c- lntal, este muncită În tovărăş:c cu .câteva rlluC, Prezide~ză d. Orleanu. Pe băncile ministe-1
1\ v " 1 v r I " f ~ t ,1 

~ ~re elE' elrcphll'ile pC' (';11'1 \('gJlp tam nO<1: căci n'are nici frate. nici soră, ci numai rud.cnii. riale: 1. 13r,Hianu, AnKhclescll, florescll, Co::;ma. 
t tstn' ni-le a'iigllril.' Vorbind despre compoziPle dsale, ne-a de- Vilitoi<lllll, M,\rzescu, V, Brrltianu, Sassu şi In- , 
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\!!î," DC'ci: şco<ll;L Ş('O:I](l şi iar şc;o<llki... C1arat că din ce În ce spiritt~ românesc se simte culct. d M ' 
m~. Aceia l)e cari sUil)[mit.nrii de ipri si si\- --",,- '--'-~'---v' După citirea procesului-verbal. . et'~mu '/ 
" 'f mai pronuntat în o,perole sale. cere Camcrij să-şi ,exprime desaprobarea în che- ~, 
; ~ ră~'ia vcl~n t l'ecut\ll nos!n~ P]:o;1,,,~ăt ~i-a~~ o- Intrehândn-l dacă~i hlai ;plac şi mai face co- stla mjşcăril\or antisemite. ;, 
mi; pnt ~l 11)\,el.:' <."U'tl>. sa-şI hlllllt'C:,L ~Hleţll ~la lectii d-c lucruri de artă rornânea~tă ne-a ră·srmns D. S:mionescu interpelează în -chestia tulbu- t 

; 

: şcoala. HO\l1;1l1W ,1stn pe (',lI'P ataţta o bar- apăsat că aZi le iubeste mai mult oa ori când, rărHor din Iaşi şi face respounzabil ~eVntt:u ?rovo- r 
',' rese, nl1 îml)ip~ledl fiI: nillH'ni S;l-ŞÎ 11l'1l1,i- , carca acestora l)e rectorul niverstt.a il .cscne, 

Ncvoind să-i turbl~răm J)f'ea mult lin'stea ITlt'r"'alJaY 
nP m\'Jll'strul de instructie în ce mDd 

l
'lh\7.0 l1îinrp<l ~i S{I tl'ili,lS('ă lih(>~'. v ~ '- v~ 
-' ne-am ,luat rămas bun urândLl-i suoce~ desavar- s'a aplanat conflictul ivit între guvern şi tcctorul 

~ ~colill' l:oaSll'e de arLe ~i v llJ~'serii ,:":>unt şite in nDtta muncă ce o depune pentru inăliarea d:n Iaşi În chestia St.ere. 
~ aşa de ])Uţn1 cereetatp de haet,l ,d('-Ul llOŞ- I 1 . 1 D D. An~hdcscu ministrul in;strulCt::un:ji [ă's-\ artei ro~nâne in oc 1:; umel· . . l 

~ ~ tri si 1111 ' l' e punde că guvernul a făcut tot ;posibilul pentmca " 
,. t' 'l: T 

'; IV t-·t tJJ.tn. 'e • ~ 1 t • .. d a ce -- ...., $ V'I. ... I acest COTlf\ict să se nl)!aneze pe cale paşnică. An- ,1, 

\ 01' P (1; 1 -0,.1. 11181 Clll'flll{ Sat,l 11U1 d I 

, . d f 1 1 Temerile evreim.ei din Ora ia. cheta e în curs. C 1;. tarzlU, păcatul 0-a se i ferit (C ş(coa ă! . Dr. Ad, Stern reprezentantul! part, naţ, evre- ~ 
~:l Ţara noasb'ă are nevoe de-o gcncraţH~ <YR A Ţ1F.:\-'\f -" RF.. - {'oTIlllnita{(>.9 f'\~l'("i~~'l! esc interpelează în chcstia mişcărilor studenteşti. [ 
Î ::~ 1l0un. eroică. lw mică, cinstită mai pr(>s\l~ a trimis o del('gatie lia TW(',f('.('tuJ jl11deţ.nllll. if'11 nn Arată motivele şi actdlc mişcării şi spune că ace-
ilÎ ~ el .. to"tr> "v' (> 1 mâ e Ioelll g"'l"l"'ţl' CI\' d 1 1 ţ" " ... ' (' ~111l1 ste 111iM:, a"fJ' il· umplu d(e durere. în calitatea sa de ~~ ;il' '" '~'C. "a In., ',~, (n >.' ,,1, ~ .U, ~ mcnlONt'nl în 11,11111<' E' popn ·a: lei C'yr"'el:'t,l. <, - -
"a t tIt f 1" bun pat.riot. Cuvintele dlui Ştern provoacă Intre~ 

... '"".::-. < ces ela nepu lIlClO:l.Se, veua e ŞI epUlza {"\ iIl·ltatc.a evreiască atll'age at<!nţi.a ,pl"cedu '111 ŞIH 

~ 
1 - rltperi din partea deputatilor ardeleni şi dsa Îsi' 

~, (,9 evenimentele pre,a. Imari pent.ru umeri i guvernului a811~)N' pl'cg'ătil'ilor dt" demon4t'ati·i cont'nuă discursul Într'o atmosferă foarte· agitată. 
I! el slabi, Pf'>1îtrl! sllflpt.ll~i nepl'egătit.. anti~omite ee se fac oe d.tc\e,a ~ă'ptătnâni în orl~-:;, Se miră foarte mult că ace3.stă i!T1kşCare s'a 

l' ŞCO<lln trr;bur să ne Ţll'egiJJenseă zi dr· Roagă pil prefect să ia t,)ate măsuril!' ll)('nt.l'u \,111- pornit În Ardeal Si chiar în Cluj. în oraşul În 
t j.i. într'o' muncă aspră, intr'o îneordnre sU' . pied(C'("îH'{'a demon:<traţiilor, de oare <.~ Oradea- Care evreii dela început s'au alăturat romi'inilor \ 

, I clIm n'a fost cazul În orasele dela frontieră, Dacă 
. premă. oam:e.nl nOlli lJ0ntJ'1l vremurile noui 11n.a-re e in ])I'i.mul rimd Ol";IŞ ~olllel'('iiti B\'l'ee"C ,:,i ' 

~ 'vom căuta izvorul acestor agitatii. ne-am convIn-

~
. In care t.răim. .• Jin plmwt de H~h'l'(" al lilltcl'('::';('lnr ~tH.tl1hl'i e Of' !!:le că sunt cauzate dc brO$url1e răspândit-e în po- , 

t
' ,Viitorul v şi lnălţ~~~~ n('~_~1.~hli nostru 1 1llarl:' importH'lltiî >ea t'\'l'pimc>u :"11 Jll1-,:,i pianli1 ÎIl\ por. Depune pe birou\l Camerjj mai multe broşuri 

te' - fll ,-Sena! a. --~"'.,' .. '1 l'l'{leren în ~tatll1 l'omAn, (l~ltdor). de acestea. r 
r, --.-______ ---:.t~C---,/".-::/:.:::.·,·-------------------...,...---------------------.--"----,.-. t 

;i Ppeţiul l..1.nu.i exeD1pla.p 1 Leu 50 bani.' ~._ .; 
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SENf\TLL. 

:)I:uinta se deschide la orele ,1. Dintre mi
niştri e de fată d. Banu 

D. Demctria-de, prof. univ.. interPelează in 
'chestia scandalulUi d'C\a facultatea de drept din 
laşi. scandal Ce face imposib~L învătământul \lUi
vers;tar. S~nator1Jll Popovici interpelează în che
Mia demQn~trat,iilor generale şi spune di toţi hl
hitori i ordinei trebue să condamne aceste demon-

. stratii. Accentuiază- necesitatea. că a:devăratele 
Cattze allc acestor demonstratii să fie cunoscute 
trebue să ~onstatăm însă că Presa, în multe ca
ZUri .• Fcncşt.c sentimentul naţional 

n. dr. Toma Jonescu. dccal1t~1 facu]ti'itii de 
medicîn~l din Bucureşti spune că a reuşit aplana
rea cOllflictului dela acea facult.ate. S'a delegat o 
c.omi~ie care va deschide o severă anchetă. Stu
dentij au promis C<l Începând de mâne vor iucra 
iar~iş în armonie. 
b $ d " .. A'---' a_. 
tJ niversifafea Populară. 

Câtiva oameni d·e bine şi cu drag de muncă 
scrioaS:1 si tacută, au fuat hotărîrea înnllţ~lrei 

unei Universităţi Populare în Arad. 
1n :1ltc ora~e astfel de miscări. fintcat:ă t1e 

1Ilult. 

In oraşul nostru unde nC\i-oia ut1iei ,<eti cul
tural;e este asa de adânc s:,mtită, Încellc doar de 
aGum.-

Dar, e bine şi mai t'lrziu dec:1t n:ciouată, 

spune pr·Jverblll. 
Cursurile cari sunt anunţate credem Cll vor 

a vea uarul sa trczcaSc~1 a tenta si curiozitaleJ tu
turora. Şi chiar dadl mi vor f! savante, cum ~,e 

obicÎJmes.: în oraşele mari. totuşi. aceste cursuri 
VOr fi dtt S',\! vOate de utile. 

Din ciclul de conferinte .. Limba şi literatura 
"rOmâl1~l'·. cine va audia cursurile se va alegI! cu 
illf{)rmatii şi cllno~tinţe Pe cari dat f!ind împreju
rările din trecut. n'au avut de unde să le culeR~ă, " 
Vom <lfla ;::u prilejul acesta, că şi 1'teratUl'~-1 j":l

mâll{" e vredn;:~i de citit, vom prinde mai lllult 
drag de limba [,oastră şi poate în~et Încd \'iit:;înd 
c.'it (?: de arell1onioasil, ne v(}m desobicinu; de a mai 
\'orbi Îlltre 110i tllllllai U!H~urcşte. VOI,' înv:'ita a

poi de aci cam ce c.:':rti să CUIl'1j)rlrăm jill lihrărie 
ş: poate vonl reusi sti îndragim mai mult pe Ca
ragia.:e, E1Jl:n,s~L1, EI [lte:'Cl1-VOil1cŞti, tJ<l :act1on, 
N. lor~a de':[l~ pc v;~sijc POP. Rădulcs':u "ii~~~r 

Hadu Cosmi;l ~I alHi pe cari d'n Ilcştl;n,ă Î; <;'.'0-

tim ca cei mai mari scrftori români. 
- Din cllrSuriledc"' istorie, ne vom .cunoaste tre
.:utlll şi cunoscându-l vom înce.pe să"1 iubim ş' 
rc~,pect[lm, find,că orice s'ar spune, noi nu ştim 

mal nimic din luptele şi strătlan'a în1intaşilor şi 
numai asa se explîd faptul <:ă nu ştim să preţuim 
îJlll,~ajt1nS ceasur;!e de mare fericire pe care loc 
traim cu totii acum. , 

Tot cu ajutorul acestor cursuri, vom fi intro
dUSi in taini telle artelor din t,recut, vom avea 
-cursuri din care vom învăţa să cunoaştem mai 
bine s~.fletele oamenilor. si in chipul acesta vom 
izbuti să ne întelegem mai bine unii pe alţii, şi 
intr'un cuvânt. dacă ne vom da ostenea~a să le 
cercetăm cu drag, ne v~ vedea apoi, mai buni, 
mai înte\egători, mai îngăduitOri şi mult mai al1t
fel decât azi. 

• • 7'$ 

ŞTIRI TEATRALE. 
. .,. 

I '1 ~ 

, , Repertoriul săptAmânii. 

Ort1dina. 
;\ tnnei ('ii'nil am wmlt lli,pÎ, 

El'an pe 1'{1'1II111' i ;/'U'l'ziirjk m)ilt'i 

f:li 'Il zarea forfC<'ată de bene şi ('oeol'i 
Re înnălbeau la "oare pe.,"'.'hircle ,de llm;. 

1n ('upde îniNţute de (('rin.i lângă. pot('{>i 
Şi 'n alh('le ('ioreh~\le 
ne da-fin, 
El'll UIl d'llte-vi'no şi-lin zumzet fin 
nc-albill1e. 

('il lluputeai să 'treci .... 

Din e;"tnd în ('fll1d zef.îTlll ('Uln dătj'na hamacu!r, 
1'i-;'{'('a "ă·r;ti mingă floll'rca pe Idrllllml'iHliacn,l 
TaI' \'făbil(' 'mbătat(' de OO1\rc şi !parfum. 
Re 'mpăre('.heml căzllte 'Il ni~ipl1l1 de pe ,dntlll .. :. 

Şi .r:ît am "tat aioi. văzui pe 'rân.rl 
Şi florile şi fructele f")X'!<I{·âll(l. 

Suh ()chi:i ·mei mes('ură .'În TUJ!lie _';-1 s anani' 

(,i;.IL~L1lwlc prin iarbă ţii smenra pe ~ll"', 
E;li \'işinHe prinl'lC în 10('1'(' lele cor{'nrln~i. 

~r.a i \' ii {'a jăl'ăga i 111 a,lI11lr.gnU ni ctf'-fl-C'l!Ş. 

() ~ RnH'IlTa "lIh 1'<Jlrl11'1 rare păre'.a 1l"of'nÎngo(' 

llllpnrpnl'a :ni-~ipl!\llf'lllpi,(·ăt.llTi rrlIC Sâ~l~!e. 

Şi c:li'!ii plînid(' l''()a,de chi1imh:lrii şi mari 
[>ă'l'erlll 'e'<lli-lrund pe ra.mllll'i t:w\jlii (1(, rm1al'i. 

In "horn J' i (k~llg('a'tă rl'f'{'c:ll1 'J1(''''' (' ţrr:id :qdî 
Atiitea ru m:lu\Il icj, 
Şi-atît ta yoi'!' hn11)1 era in tin;claplinii 
('n ('!led ~i-ag'li('i ~ .... 

~răh1at în enlh 0(' 1111111\ i.n fiel(·a,!'ell{)apt.t· 
Pi'[(l':Jm (111c511,(1 in ~ntnot p:lrfll'ill elC' frn"k NJ;111dl' 

Şi {'ând ('Ira 1:1 zi.u.ă.'san R(>fll'!l 'Il llii-:fi.nt,it. 
~l ii ltli'rl!il1 padl1iltlul (le f,În 'rl'ahifl l('.,,,it. 

Stfmd ziln il' in gT:-t.rl inii at;lf{'<l orI"' "nt 1'(1l!·i. 

;\j n.ngi ca ;:.ii 'iil ţel cg1i, 
('e hnni! e~t{\ fragoa o('~ln\(1 r-ing-nl' () ,rnkg-i 
Şi cî\te (lr clll.k.,p-j mj.rl'{\R .st.l"Opita rll kll"alll 
Di'npel'f'le ele {'C[lrn ,C'iîwte<lf' pe ranI": 

De' w'/thă ,rn Rer1cmhl'ie. ~aHitlll'i f'l1fn":-l~lI,i 

('l" hliind C'i'tr1f'111itoflzn mir{,ll"nul ,rle gl~lt\li, 

Şi rll'ln to 'mbie "ia ~a fi("(',al'o Ţla.,;. 

Să iei din pal,ma lfnl!lZ(\i l'jol'lC'hine :cll"'·allanas. 

T rcre:m copi i la ~(l(}a~ă şi îi .choma.ro .să \'i-e 
Şi 1 l" "!leii rc a ITI p: himJd am nil Ir11 .ponm i'i l'a;.:a g-Il i ct 
Şi eîl'l1od eşi~l1l pe l)Oa,rIă îi, riătuiam i<ă \·jnli 
Şj-llIfkJll3Zi ... ("atnnooa e:r.a gl'ălC1j,n,a tp,li11ă .... 

Era grănina pli~Iă şi sufl(,'tn~ .nl:C'-U plin. 
('imla sub ('ortul zărei ·de-l~1<ba~t.l'!u ',şi '~nin. 

De.'r câ'Thd yr.n i Koerohrie, 'Il i~a obl()nit ~l\mina; 
Pedl'l1muri Şl ŢI(l tlltfe ·a mapatd it. rngiiila 
Ş.i 'l! .pomii goi f;e 'nt~n,'loC Ţl'e'rjngÎIl.pfi şi roade 
Din {"]'engile-amtntirii C{\ ~e plec-au 'de roadt· ... 

Conferinţă - dela ~Lausannti ~~lt 
_ Succesul d-Iui 1. Duca _ i Sa 

kreta 
T.AU~~A ~~K -- .Expewtii llUL1'ilorput(\ri} Ne 

]'('u",it '1l.',lcal'ă târziu !'Iă >llabilelaBră mI acord ~rge 
uitiv a~lI'IH;ll Iprooctuilui ee va fi ('VIlHlllllcaJt tu..eie(t 
.101' în dlc!'tia !'tl'îLlllt.orilol> Bazel~. aiee.'ltui wfiraţi 
(lî1\t·~ ('ol"e"lpllnde proplll\~'JU,kw dlnl. Dui<'~, '~III~Y ~ 
lwmăroarf>!e: la 11(). 

St [·u.mtol'iJ.e dimâu Ifle,"I('b iiSe YU8ellOol' ,d:e (In ice~ 
(ta~el{ori{'. ~e hmj.teHiză 'nniIH-ffi, după t.onaj şi ..... 
Illar trf'!'erea \·a,,.:.{,IHr Id-e Il'ăzhoi. CQntrolul '~rf\ ~ 
îlll'r~lînţat unei oom1':li'l~i COlll'pu'se ,dilll 'ddleg.vuni 
mal'lIOI' ruteri şi ai 8t.atdlor ri"\'~r·alle. ·'1 E ' 

Toat.e delegaţîll·nile lallj.ate recunosc im]lo1.J .~I 
tallta i.~t.(Jl~idl a ,part.ieipiil'ii of(x,ltivea RonlâJil~tlr<tl 
1 t b '1' 1" l' DJC<: a'~ aiI lroa ~H~:lll 'l'egol'm ,a stl'a.mtorlor. Pr\ 
'nenle (k1egoatl.e1 1101l"'-tl'e 'flun. t c'Onsw-€ll'.ateca t D: 
ti"f:'i-ciwd toa.te intereflelelihCl.trutii şi a I 
.~ . ,L '. mu, 
P~(-,el ~mlIlIl.e. ,1 !It'ŞI pn;llot.n~. nt~,trll de "OO~ Ur 
palllt;:;e lnco.mod ll'111Ol' Kleleg'<Ltm:nT. aoestea au! . 
t,(>IE\" că nu-i rpot opnnw () 1)ăl'ere 'm'ai ~:lreapf ~1 I 

lt.ali.a a ffl~t 'llt,imnl "lat. lC'awe s'a a1iat:Joa un~~; 
,j'OlnlÎ'Ilă. 'l 

'" 
i. D. 
....inb 

. T.;\n~:\XXE. - ~nh("nlli:-;jllnea t.rarrl':ip'J~ c 
1'1 ].r'l· a !n:al~ jocri () hotăI·.fl'l'('. ,~le d~,,;;.ebit.ă Jn"'elll1lrtul 
tntr f)[)!ttrc',a pentru nOI. Ţ)l,;(~\ltml,du..;;e ,cererfer~ 
TIulSi<'i şi a 'T'lll'rjej ~d·e li fi admi.,.:e în (lomj;;i p, 
111.'a i'1l1,(ll'nationalil a numiLrii, ambctl'C !Cereri ;l1:ur 
fost l'e"plU"'e, ,S'a arătat <'il tJll'rcii nu au n:JfI!. npt:1 
Od:ltă rPIII'('z~ftlltati ln :1'r.caslăc(:mi8ill'n~. I'n ; 1'0 
]1l'l\·(',-;>t.e H ll,~ la '~\l,h('om 1i'llllnoa '71-lît 11l.ot.r va:t. refi.

L 
J11 

zn1 prin fa.pt,n:l d Hn>;ja nn mai e"le pl'vnh'e 'IJtn 
1<,10 l' i \"(·.l·:me a 1(\ DllJliitl·j i în urma ah ri l'ii B:lzi!\ 
rahiei. S'au sanrtion.at dC'C'i Îură odată ~Hint:l S' 
hotiîl':'tl'e lntennatinlllll]#' 1d.I',e}1hll'l'ilf> !no(l"tl'oC ,;Jhr ! 
pra Ths~~ahiei: . .. . .' fl11r 

O al,:1 Idor17:Il1'llf' a f<nhr')TIllfillVllO, 'l.rrn-;f P 
(·:lld.l1! (" ... n~tallta,-,(·"tI"t;lllltill"P',] eU'bt ,do€' <;~ii c 
Ill;OHi ali:ttilol' in haz:l 11'atalnlt1i(I(~ [11\(·f'. . ... "J 11l 

(',j].l\1 a f, -t ('(<lat ]~III;Ît1ipi ~i Tl':l"l'Îni ~i n ~ n 

c:;:']"'lr"r j'll '("""1111. Înlmz;t 11'1lf'i (,ryll'H1l11.1il.lni '.l1 t f 
1'1'IIl(O·I7.iî a fi îm'lwiatl1 Întl'(' ('('le flo\lă ,,1 a t·r>, r f 

.~. 
~ _ _ _ ... ;l1 e 
r. r ti! t:e:a; 1 

1 ne "'d i ( ara anei i~! 

-v " .... 4U" 

Prive1işţi 
- Comertul românesc În Ar:id -tet

: • F 
.U n c:1Eitor care ar \'cn:, după doi.s.au trq J (1 

dt: I,psa din Arad, ar C(Jl1stata Cu mare durerc $n'1 
În, ace.st timp. ~',·a.Jillil.c( trotoarelc. stradele şi 1"t? 
<:~'.c. s aH l)aŢa~I~~lt, s <,tU l~mplut, d~ gŢoPi si _ 
!,U1ll1• :ar prayal11le sau lnrnult:t mtr I1n nU:lll 
aşa de mare în cât s'au Întins să tllTbllliC l'nist1 D 
şi stradelor celor mai tăcute. 

Ar constata stema mag'hiară-:are ne sfi-dcat 11 
încă de pc turnul administratiei financiare şi ~le 
Bulevardul Regina Maria. care era o fală a Ari; ţ' 
dului. a început s<t se umple de bărăci stUbiJCill . 
ca~e c;1tÎ\::a striiini, a~ deschis pr~I\~iiJlii ,~re-că i eli 
adllls S;H~' bata JOC de admltllstratta ro. T 
nească. ~'M 

~ Ar mai constata că la pnmapc strălu.cesc!dfu 
emfază l't.~ri1e allrite A. V. (Aradi Vâros) Si ~ ( 
În :-:ala de consiliu ind'catiuni\c partea dreaptăl 

- ~ ~i partea stanl?;a sunt puse numai pe u'l1<gureste r'T' 
cei mai dureros, că din sutele de negustori c~' 
si-au deschis magazine de 2 ani încoace nu e n:Pb 
UnlLI român deşi cunoast.em câţiva tineri energi 1 
pricepuţi şi ,cu ceva -capitan. , rr 

Care Q fi cauza, ne in!·r,cbiim imereu şi n{)i t ~ 
JlU 1IC'" vine a crede svonurHe. d atLtDrităti~ ti ' 
mâne nu le dau concursul neacordându-l.e locahl'e:t 
numai şi numai ca să Protejeze pe amicii lor @gl 
copilărie cu care au crescut, trăit Si Învătat lim, ] 
mnghiu.I'ă în ('llre n'au şi a;:tăzi Olrline in au/~. 1 
tate românească. . , 

Nu ne vine a crede că unii domni ~dVoJT 
români pledează cu furie. .contra on cărui Tont • Din viia mea de-alt'oebtă 'n('rur('ată .de-SlnllTI-Ml. 
naş care cere să ~,e mai strâmttilreze cu:!:are mafll' 

Pe de-a.s11:prs1 trec in f>t.olllri .corhii ·'Il\"ÎlTtp.iit-i ,de 
[vwnt 

~i agol\Jflu] .(ld.a ponrti'i-'şi tpl<>adî J1'l.n t.ea la PH
[mâ11t 

Vântlltile d'egerate. p'l"<"tng .şi~a.svâ'l'l 'peHtc llillCi 
Negr'(l şi mu,c'i'găite saf('imc .oe (,N'ngi .oe llIliCÎ .... 

Atâta mai răma.g: ll e J,?;utătO r străin Hisându-i şilu~ vre-o odae ne. 
Sâmbătă: 7 ~i jwn. "Târgul oe ;pă,pu~i" (Ah. ~r'Ormint(' tde ,tllgifJlH la fier>are pile". \ trebuintată sau Care nU ~-ar ft Qe absohltă ne\'~ 

A)' .ora 10 ş.i jum. "Ilora dragostei", Şi-al'acii, mi şi megrii, .cum sta11 de v~he ',n şir, Nu ne vine 'a crede că biroul cuartiruirii r'~t 
'Thlmlinecă;' 3 şi jrum. "SloYoouJ. ciurtlr"; ora Gri'i,cljn.a pare-!I('\~m'll. lLn j.alnilC cimit.ir.... fuză a da românilor camere care stau-de doi a; 

'1 şi j;u.m. "TârguJ. de păpuşi" (Ab. B.); ooa 10 i'twhise; ci aş!ieaptă să se 'Prezinte pentru ea v~ 
·ş.i ju.~I ..• Ho:rta Dvagostei". ŞTEF..flN BA LUE.';TJ. un străin. . ____________________________________________________ ~------__ ----__ ----------------------------------------~â 

S'a redeschis magazinul de ghete, , 
şi pălării preoţeşti 

, , 

pălării 
Pi47 Ioauliulea 

.' 

SIrada M e ti a ni 10. f 
(Edlfleu1 billrlcel gr, Dr.ro!dr.r : 



'i1R"'&WHi Ni. 

, f 

I 

~~:nllk!tii. n p(".'.cIl1Yrie 1\'122. -
A' Cum se ,ex,p~ic~ atunci c~ de doi a~i :l'a reuşit 
,\ti un roman sa~şl ijesch:da vrc-o prayal'c? 
; Sa COincIdă oare aceast,ă dată: Cu moartea 
gretatu!ui Romul Veliciu? 

,; Ne f.acem să credem că moartea aviatonrhli 
~r~esc1P,la îThl1lormânt·area neuitatului fost .t al ora$ulu,i, a fost Un semn funest pentru 
'~iraţ[ile poporu.ui românesc, ne face să credem 
'~îcn Romul Ve1icju s'a dus În mormânt şi nădej
·~l1oa~tră. că sfânta cauză românească va birui 
ori âce~t{' ţinuturi. ' 1. D. 
. • - 'AP; .... " •• e,'1S b ,va ,... 1"" -
~:Conferinta primpretorilor din judet. 

! Eri dimineata 1<1 orele 10 s'au întrunit la pre
~Tti:(llră primpr.etorii judetului Arad, convoca ti de 
allj,fcctul judetului d.inspector general GeOrl!:e
r\ pentru a pnlmi instructiuni În diverse chcsti
'~, admin'strative ridicare la suprafată de nevoi.\! 
;n 'emllriJor. 
KI1 Una di.'\ c~1~5tiuni1e djscuta te Cl~, această oca
n I ~î de \'ltala Importanta pentru VII·torul neamtt
:aPi romanesc ş; ac} tării, este chestiunea Învătă
I I\ntlliui primar, 

1. D, }n~r.~ctor general (Jeorg-escu a arătat În 
~intele adresate pr imoretod1or. imperioasa ne

pr.,if! ca ofg-ane1c ;JclT~ini:t~8t~\'C să el,ea tot vC011-

'Ill:T~1l1 lor pcnt,fu:a. lnvatamantul pnm3r sa nu 
l'cJJri' În mersul lui. ii' 
ni;;! Prin1\1r,'~torii aLI lost îndeosebi inyitnti ca să 
fii Ip:lIre ;1nrov'zi0I11rea CIi lemne 8. sco!jlnr, oen
t. nfc~ înviîUlmânh:' .s~ n,u sufere n'cj o Întrcrtlper(' 
1 ,1,{}s;'l comhuohhl,lulLll. ' 
reH In ce priw~:<te constrnire1 de 11011; 10caluri 

c ,~t.rLl iTl';i'î!;lln,întul. r;,r~mar, se va convoca mai 
lhfZJll o alta confennta, 
nt:! ~'a atras apoi ntenfiunca primprctor:lo1' re

,;Jiv la mentinerea în hnnăstare a şoscI\:lor din 
, mllt1(' si dep.lllse. . 

'w't Pentru s:~t1f'1"ta PODllhltic; se vor lua c1~spn-
(;~ii ca stri"izile 'C0111\111elor să fie luminate. îli t :1!

:\At numai C oosihil si în ::1ccst scop ,e VM ()hl~\!a 
n ~ nrnnrlchrii ele prăd,1 ii să t'nă o 1:1111P;l 1\1-
ni jnt(>~ 10calului lo!, . v' • 

'. I fi('C8re c0111111n v~, trf'hlll. ~0 ~nh,'~ ~l/1'11)tP:] 
~~ier;. ('~r:"~ ne 1:1 c1i'p",z l tic 111entI11:111t1I1-se 

.., lnr>ilul n,.'măric i . 
i () nlr:'L clv;sfulle de itnnort:11~(1. ;l~\1"I'''\ d
l~ :) fost flh';]~~ :1ff'l1tillt1r1 nr:mprctorilor. c;;tc 
~d:I1t1(,l :llimcIlt"tici nnnnht;c f, 

-, Prin1i1rcrnrjl Vn!' tr('hui ,li t'e t()fr!(':)lI11a <;(''l

ei "r (1" "ryoi1() :,lil11t:,Jtarc :l(1c D(1)\1hfri (~i Sl ;1 
~rc ~l'\'17;f'ilc 11('('(";:1"1' DCllfrl1 ("1 ~('(':)<h c::t l'~ :'1-

ş' ~ht~ 1"1 ce lwivestc :1orovizjonarea ci 
• j 

SI ;.,.., 
lu;m 

nişl~ Dpmonstratiile studpntfşti din Iaşi. 
I 

dcaţ 'Dil1 h':'l "'(> Itnn:n 1:f. ('fi' '!\f (>]',~n'l'l"('I'l1'a • ne 1:1 
şi ~le R. 1mnll'l11iîr (k~tll(h'nti ,,,'nil Î11tl'llnit in 

, Ar· r-" ~' " • • t'" • , '.\ IMn G1Hl"f'1. :\,n! :o.'al1 1'()i'tlt, ('\1Y:l1l :r:'1 ~1 ":101 
uei"l' "1' 1 '. '" ' că il' m: l1WH en t (' I'n t, T'C' st,11If Pont 11 ('l'P;:<t 111 1 ~ 1 p,.I'(,\, 

rond nnl)[; il<'E'(·a ;;'a' fm'mat I'ln g-l'IlP ('ompu~ rlin 
~1(>\'a "~lt(' el" Ftl1rtf'nti ra1'(' a pornit În "'!,WC' 

~sc na<'tia ziu'ruhl1 .. Opinia". 
Şi, t ('n toate ~atjU\nile' iandarmiJoil' r1e a I~e re· 

l,pta 1 t 1 . . " v v .] v' _ • .] 

~ste fJ!.e. s,ll'r -enţ.ll an r('11IHt ;;a patrUTI'IRm, T'(:IlW-
i ca~, pc care au df'va;;tat --o c()mple<'t ,,~f:l,n\ n1alTHl 

e nipbiHa'l"111 şill'runcânon-l 'Pe ferestre, 
lerg'î Tn rudmhlj;;tl'ati:t zÎ:'l1'nlnlau făl'ut n~'(ll!l>~ 

1 

I<'rn. 
Mi t Rt 1'1" ...., 1 T 
i~ ti ' ti enţll au pornIt arl>Ol 'Ili-pl'P ztaru .. ,1\' 

call1'ea'', und(' an ~part gO~j'mn.I'i,le rNla.{'\i'ei. La ti
or ~rafi(' au h,1!l. t Nl.!'.t-E'l(' ('11 1 i tc-re $i le-a.l1' a Mun",a t. 
lim~ B~hllli. 

(/ul'(/ D ă .1" 'f v • t' Uip a,(':ooa ;;tn'uenţ111 I1l.n mll1ll I e>:tat pe ,~t,I'a7.1 

Ivocll' in llrTnă p,'a11 rlflÎJpit. 
ront 1'11 urma oomonstraţj ilm .studenţeşti ractmul 

e ~i\'(~rsitii-t.ii. d. 13ratu ~i-a Idat dimisia. 
~ ne. Deapemenee. şi-an d.rut .demisiile şi prof(}R)rii 
,n~\'~gd,an şi Davi,d. il:iT.octorii oomj~i.nni1or stn,rlen
Iru )Şti 
dOi 3:' I 

~a"~ O dek'.g:atie de m~rei a 'Ţ\locatla Bu('nre~ti 
te:ntra a ?() prezenta priumhl,i mi'n iost.ru , mini,s

--tnllli de, lat.erne şi tniniştll'lLlmi mun>Cii, 
II. f O d~'leţaţic a t'tndonţtl<1l' a Jeclarlllt 'tle altpum 

~ldr.r d~ua zi că nu fie vor repeţi mll1nîfe.-tati'~lc .anti-
plnlte 

J 

r • 

SOLlDARITA TEA 

INFORMA ŢIUNI. 
Al doilea concert al maiestrulul 

ENESCU va incepe azi, Sâmbătă, seara 
punctual la ora 8. Bilete se mai pot 
reţine la Papetărla Bloch. 

• 
Cu ocazIa <."OlIft"rtnhli r<:lat în C'aiia N aţioIl allii 

(ljon Pâl'n~a\'a în zina de 26 Noemvl"i~ aiU Sll>pna

f;olvit dnii eh-, Re\'{~r Ispl'.avni<l 100 lei, <11', C~.r
nel Ian(':u 100 1(,·i, V. Gule:;; 20 ~ei. 

• 
Di'I'P?CţitI1lM Palatului C'llltul'fll ne roagă "li 

Ipublieihu că i II tâ rzif'I'{'I<'1 dinei Geni Oprc (leila 
.. Şezatoarea enl\tn,l'·ală'· ·de IhllninE'Ca t.re<',ntă, nl1 

, .. o dntoreşte ?'~a\'oiilltei, oei ip fUl'Imat iei ~,reşitc 
ar'lIpl'Il ÎI\l'clmtnJui "ŞezatMii",dată tinel'{·j ,('iln· 
i i!1'{'tB rte l'iH ['(' 11 n fll'll.etion a r .;"' r II la t 111 ni Cnl
t.1I1'l'd. 

Fa{'(>1l) <'1l"Hmita TectificU!"E', 

Organizatia P<lrti<lnln,j Xatioll'a.1 (lin Capi
tH,lli f ;1('(' pTf'gă ti 1'Î j'en t~t'Il jlri ~)i rea' f;ă l'l)ătOl'f'a
",'i! >l (llui 1111ill )fanin. T"<l ţ!:1riÎ nl fi i~lt:împi
Bat ~n hnll,lcl·i'i. ~e:1l'a :;:.e \',~ld'a un ba.lw!wt în 
(11l0a'!'(\!\ llli. ~a hot!'l Pa1a('e. 

! 
1n 1':,1:11111 IlIjni,-tf'l'lIll" (le C'xl)'('I1(' ,,:' Ilat 

I'n h:mrllpt în ,'!in:!I'(':1 C"llli",ipi dp rppill'a\Îj gPI'
lllH l1P, 

• 
'1'ril11111:11111 rc\' .1Ilti"Il;!!' din ,\t(,11:1 ra jIl!'" 

"lIh ,Wlllă pc ,!!.·Clwl'al111 S(('l'ghi8'(li~. f(l~t :~II\'('(-
il:.h'l· al [w:1şnlni Smirna. ' 

,.ll'di rTrl,7il/('; illc;'I'll('I'~ 1/1 1f11ii/fI .. OTJ. 1". 

* 
Ag-cntii pOlit'ci a arcsbt eri pc individul Si

\'ak XII\'ak ;,\"il!:i'nal' {lin T'II'Il(':l, f<J.-r "('n'it,)!' 111 
:--;pilnll;l dl' (·.);,ii (lin :\ rad. pI'ÎIIlC'ipf'oleMi.rrp:l'. 
~:(,:'ţia rl0"lITIII:I,l'irca .politil'i în PllIl'-111 rel'(,~!:ll'i-
1,,1' î1ltr,,(11l'"'p in 11l'ma l'p"1al1l:iţ:ipj nin':'till'n~i 
"')Ît:l111111 j, a ,rle"polH,]'it :.:; .ildi\'idll~Xm·ak. ('"tt; 
.;IIlt.o\',111 fllrtnl'il"r (1(' kl\gpl'ip. {.p ~'all "\'llli~ ,!'c'lt

Itla (ll1l1ă lIrni 1,1 arr1 ;;p'ita1. 

• 
Tn ('111';;11.1 (,1'J'(·h:ll'ilnl'(,{' "p fac în lc,!,!;iitl:d 

('\1 ;;p,loI'1!'(wil'l' {'Oll1Î,,;P ~i l'C"\lli r,,,,<'ntC'rlp "I'iil't!iit'l' 
l'1d bnltÎ, a fi"! ,v1I1"ii f'l'i dpla Timi,;,n:ll'a la 1']'('
!\.d,lll'a jlllTit;2i ;\l'w1, o fată mi'nor:l, (1['''''{jl~PI'it:l 
(·a Nllllp1i\'p a lui 1:1111 tI>. ,\('(',~taa I'P('1l!10"('nt p.Înii 
:1l'11.11~ (',p~ spal'!:Ni ~i ~t<l"ltl pe "tl':!,!lii Împohi'Y:\ 
""tIPI lu\ ,\. Ţfpl'tnp:. 

.' 
:\rilli~t.T'U1 {·omnnj""lţi il "1' ~l. '\[';'-;"Îll a (h~pu~ 

]i~' hil'f'Hl'iie CamPl'f't Pl'IIPl'tul (le 1qrc P('Htl'l1 i'('g 
1(')1I('1d,lJ'r'a r,;1hCil.anh1i in :1]w10 naţ.i malr ~i lin 
antep1'oi('(·j rle lf'gl' p('n: 1'11 :~I<t]'('n i,n ('.~l'>"l!:l1'( 
ri(~ ~,iitl'C Tl,\~('ţill,llUl ~('nn'I1i' a C'FR. :1 (~Ih' 
:,l'fI!" ]\:.11;11lIal(' dia tprj";l'iiir alipl\c. .. ' 

1.1 :\n9':!â :: a' ,It 10. ,) h.:rIlIJire :: !.~n\:l;H 
mu ';;1111llan j rlui ,,'~n Ţn'omln \otl t în 1('.o1l!tr·a1\.\l m irÎ i 
llr.nlni (':t~ i f. 

• 
Un inccl\(hl a distrus 1a C:împina două sonde, 

împreună cu rezerYOare ş.i b.ata~uri, din proprie
tatea societătii .. Ac\'ila franco Română". 

III Decemvrie 

CONCERTUL 
arstltulul ylollnist cu reputati, mondiald 

GEORGE ENESCU 

va ap~Q loc Ta Palatul Calfural în ziua 
de 9 Decemvrit seara la ora 8. 

•••• 
Bilete la Papetăria H. Bloch. 

?t:: )F 

După 1;:aru! cchoslovac "Prager Pressc" ne
K()(Jicr(e fkllte ClI particiDar~a adrn'n'l<;tratiilor 
dli!Dr ferate l{Crmane, PDlon,eze şi 'austria<:e rela-
t:v ~a tra~icul mărfurilor cu România, au ajuns la 
Ull rezlIltat favorabil şi se speră că va putea fi 
pus În aplicare de,la 1 Februarie. Tot astfel au 
fost terminate lucrările pregătitoare lpentru aPro

.piatele negocierj privitoare la reLuarea comuni
catiilOr directe intre Franta. Belgia ,şi Luxem
burg de o parte si Între România şi Ungaria de 
altă parte. 

• 
Din Timi~,a.rani-Fe altmn,ţă. ('li r>l'~anel('~o 

stat au arestat pe dire<:torul Agentiej RadoT. Bâ
riin~' G('().l'~(" pentru tr{':("{'rea frontierei în moo 
('lml.ct(,5<ti n, 

• 
ParchetulUi Arad s'au Îna'ntat ieri actele drc

sate la jandermcria diTl Târnova În chestia ;lt~ 
cuiUl săvârsit de ţiiranij Ţoda Ilie. fiut s{m Ţoda 
Oeorl!:C şi Matei Gorn'c din Chier, contra tăranu
\tIi Bama ·Lazar si văd. lui Spernic Vasi!ic dtll 

, Macea. Acestia din urmă cllmpiî.rascr~i porci În 
S'Hl1dia şi trccâr.d cu ei :'Pre casă, prin comuna 
Chier. aH fost at~).~ati şi hătlltj sâllR'cros de cel 
trei tărani. 

",d ee ., .. et' o ,.,v o ____ 

B URS A.. 
ZORICH. 8 Decemvrie, - Deschiderea. - Berlin, 

01166250, N!;\\,-York 53050, Londra 2424, Paris 3750, Mi
lallO 2045. Praga 16S2. Budapesta 023. Agral1~ 17750, 
U\lcuresti .",0, Varşovia 00325, Viena 75, coroane stam
J'ilatc OO0Î6. 

BUCURESTI, l' DecclI1vrie. - Devizei: Paris II.V', 
Londra 7.16. New-York 162, Italia 1'0,3, Eh'etia 30, Pra~a 
S12. Viena 22i5. Berlin 200. Budapesta 7. '- Valute: 
Marci 220, leva llh. lire tun;esti 71'.. fllllti sterline 730. 
franci irancczÎ IlhO. franci elvetieni 3n, lirc italiene 
;"1)0, drachlllc 210, dinari 225, dolari 160, napoleon 575. 
c :r. austriacc 26. cor. ungare 675. socol 505, mărci Pl)

lone 110. 

e ....... un •• le..... .", a' 

111 atcntiunea medicilor1 
Fi1ia1l Arad a asociatiei gcneral~ a. 1l1edic i-

lOr tilie în 9 Dccemvric a. c S~îmbătă d. a. la ora 
6 în sat!a inst i llltulu' ob~tetr'1! şedtntâ 1;11 CO I1 \ilHlt 

!) ti i 11 tifi.::. 
Dr. CUCU, y.-pr('.~cd;ntc. 

~1 .. ~ •• _t_:'-"Wet_$_'_'.u".W ____ I_'''''''' __ ._ ... -. .. __ ,.-... 

TELEGRAME. 

Sindicâful bzh;cilor ardelene 
OlL\IIEA,:\IARE. - ln Zill,:lflp 10 I)~',elll" 

\ I'ip 'l'a an'a b(' la ()nHloa,IlIHl'e. adllllwrea de 
·~·,m"titllil'{.' a 'E'i,tldi('attl~ui hărwi!nf <!'l'<lelelH', ('U 

ae<>a"tii o1:,~~i!' ~!' ni d('('i,c!(" 111l1(le l'C v-a fiXl;) ;>!'

.1ill} ;<iulli([allllui. PiIna :lC\lllla :su.nt luate în ,pom
Iii J1./lt i e 1(lpl1i! ()ra~f': Ti miţll.a 1"3 ţ:i O l'<llflea-mwl"C, 

(RadDr). 

Revolulia din Bulgaria . 
RCCFREŞTL - I!$t'irile soBite din Hofia 

('llnfiJ'mă~ în cj.ueLll. tuturor !desmilltiI'iloT bfrci.a1f~ 
l'ă mîşl~MPa!'e\'(}lutionară pomitii .din Kii"tmHlj;} 
"C rn:"1pând(·~t(' tot mai .Qw1t. 'CălhHorii w;;iti ln 
Hueurl"'.j'tj "'Pll1l, di tarani în<umaţi ,au oeupllt 
Sofia, lmde 00 (lan lupte .de st.ra.d5. RcV'Oluţio
lJ.a.rii au at.acat t.rupele gu\'ermamental€1 ş'i ISC dan 
lll'll:te foarte sâll1g(îriase pent.ru ·stăpiimi.rea edifi
(',irt,oI' 'pnbliee. Rewluţionarii ,an oat,alCat 'Şi Le.ga
ţia ooho-slovaeă, St.ambllJiiilky, ,primllll-mini"trn 
il fo!-tt .t.\hemat tol:eg.rafic de1a l,aaSaillUtl. (I{'~dor). 

Situatia e mai bun~ la Lausanne. 
LAUSANNE. - Taneiu'llea ('e s',a prOdtllS "Îll 

zildc 'din mID1ă la e<mferin,ţii, s'a schilll'bat. 'Dis
pozitia e mai ()ptimietă. T;;met Paşa n'!ll ru,.:,pnlHi 

Îll(,u' b c04nţ'l"n.rpl-Qpuu('!rile î1naintate alailt.ăeri 'Î1\ 

eltesti.a -Btrâmtorilor, Părerea e cii .schimharea. ee 
~'a 'l'U'orlU.S .~ datoreşte atit.uldinei d<'llegatU!1'1.li on
lIIeri{',lIl C'hil·d <X\1'~ s'a d'a'.llllrat pentru propune
rea Aliatilor. (Rudor.) 
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P_H:': • .l. SOLIDARITATEA Sâlllbiitii. nneeem;':'" h 

~'-~~----------------~--------~~~~~------------------~------~~AI 
Intruni~ea parlamentarilor Iărănişli. 

Bt(,LRE~TI. - Depnta.ţii ~i ~(,lIatQt'ii ~il' 
l'ăHi,;,ti 8'au int.runit azi la .,Astoria'~. S'a hotarÎt 
6a se ia Lupt,a eea mai \'iolentă împo!lri,'a ~11\\'<L'1" 

llu}l1i. orgamizîmdu.se dt:!ll<>llstratii şi illterpela. 
I tii în CHTlH'ră. 

(Ag. Hatlol'),.j 

I.U ....... a,a .. 
La 

Banca Genlrală 
Sucurs ti a Irad, 
•••••••••••••••• 
se af1ă de vânzare 

...... ~ .............................. ----.................... ~-
t \ De vâ-nz8.pe . 
i Casele din Strada S a v r Rai cu· No,l,AI 
I Infolmatluni . . .... 
: la p ro p r jet or, St{ada Lae Barna No. re 
: •••• I.I ••••• ' ............... , .......... I ••• IT ••••••••••••••• ~III 

"',l_ 

Mussolini între muncifori. 
MILANO. - Primul ministru Mussolin i a fă-

cut ieri o v:zită la uzinele met.alurgice. Vorbind 
mllncitor~lor, primul ministru s'a declarat prieten 

I V .~.~ .... ~~~~~~~~~~~-

C e a P a .&1 -<'TI , _: 'V Aducem la cunoştinţa ono public, tii 
Â I incepjnd cu ziua de 2 Decemvrie, In .... 

de prima calitate cu Lei 1. 40 per kg. .... iiel'arezi şi Duminica Inainte de masă!n.· 
al prolctariatuluj, dar ii invită pc munc'tori S:l 

muncească pentru b:ne1e ,comun şi să pără~t:ască 

g;ÎndurJle revolution.are. - (I~ador). n_ 
__ L*"'_'''_' __ 3_' ___ =-___ U_I d"----:":_ t C··o rRneUsl tavuaA Pnaan

t 
atur'uII U··SI,: 

Cump§r mărci .poştale de fncoronare ori 'f' ' - .- .. 
Redacto-f responsrabH: ~URENTIU LUCA. 

~e crntihte. Re g eterte cu indicarea va- ... t _ va concerta orchesba lui Da.vide::; 
lorilor şi a pretului. ~ Kozak din. Bpa.tp0v. ,vi. 

nuri alese de Podgorie, mâncărihll GOMPTOiR PHllATElIQUE, ARAD f gustoase; dejunurI. Serviciu promptrr 

In fiecare Sâmbătă seara dela orele 8,! •• 61 11.a. Sâmbăta şi Duminica desch~~i. 

Cen\Zlumt: Or. MAGER. 

Duminica şi în sărbători d. m. deja orele_4 1: S_tr. Unrrel No 1- I = ' 
_ 'f' până dimineaţa. I ~ 

CON CER T E A ZAI eBm. ___ •• V _a1S'-u.:r"US!aO;mBi~ 1 A. Cu deosebitj stimă: r 
orhestra completă a REG. DOLJ 1. 1 . ' • • ... -. •• !! Filip Szalpataf şI. Văd. Sebestye~~l'; 
la resfaurantul CRUCEA ALBA" in grădina! Ceh.lşl raSpandlfl ! '-'. " 

• " w • ~. .. T fosta propnetarl I restaurantul Ullc i' 
de Iarna. Intrare liberă. r SOL 1 DAR 1 T A TE A" . _~ Pannonia. HaH . 

,., .ii i ~ ...:.::.:.:te • 
Rog binevoitorul sprijin .! =:T? ! :.'~"""" t ~~"'I!11...."""~~"'~"""""'lk...~tl 

Lovasberenvi şi Kun .. Szab6. '_tWi LZSMR B Il. 7 ~::1111""'1!11 ~~"""IJII"""""IIIIIIIIIl"""~F'""""'IJII""""""'III!I~""IIIIt 
---,~-----, __________________________________ ---i 

~t~ •. ~q~,,8?-,;S~,G1~~tJ;:,,-t ~.:~~~~~~n I ~.':!.~:~"~~- i'P'Past: = XL • ~~: 
~~~~~'"'~~~~~ ~~~"'·~~P'4~~FL~ . \1\[1 

'f,\'f 

Ă 
11 
X 
X 

Cel mai lllodern inst. tipog
. rafic din Âra{l: 

TIPOGRAFIA 
CO COIDIA 
Societate pe acU. Str. ROffl3nului 1a. 

a&3 

~ X 
)!' Fiind apro\' izionat cu cele mai J!' 
~.~ moderne maşini din străinătate VA'f 
A şi patrie ca: maşini de cules, ~ !« 'maşini de tipar, maşini d'e tăiat )! X şi maşini de vărsat clişee precum X 

şi cu cele mai moderne litere, X primeşte spre executare tot felul J! I! de opuri, reviste, foi, placate, re- ~ 
gistre, tipărituri pentru autorităti, I J! banci şi societăti, precum şi în vi- !r 

~.Â" tă'fi pentru lof!;odnă. cununie şi ĂI 
... pentru petreceri. Anunturi funeb 
~ rale se execută cu cea mai mare ~ 
~ urgenţă .. - Serviciu prompt. _ Il 
~ - ~ 
e~~~~~~~~~~~~~~~~D 

I BAIICA ·CEIITRAL,;'] 
I 

PENTRU lNDUsTRIE ŞI COMERŢ SOC. ANO'l, IN eUrol 
.-------i/ili 

Ca!lital societar: fIU ALA fond de rezGI'Yă: ~i 
bi 50,000.000 ARA O. lei 16,OOO,C~O 111 

. Legaturi directe cu străină(atea . r.1J 

Mar ema gaz ii de mii t fur i la toate f il i ale l~~: 

E XP O RT-I M P O R1~ 
Secţia de mărfuri şi Secţia de eerea!e . Ii,] 

Imporll, 'şi exportă. cumpărl şi vinde fot felul de mlrfuri l·uivl'if: 
de băcănie, textile, cereale .. i produc!e econ0mice. : 

I SeCţia de bancă :;;, seqla
Y 

indu~trjală 1ăl 
se ocupi cu tol f lui de afaceri bancare, flnansează, naţionaHzeazăj 
creiază noui rallluri de Industrii. '! r 

., 1 

St:~ţia de organizare şi Secţia Americană ta. 

I fac aCl/lzlţ!a şi pro,aganda cuveniti, dau grătuU Informaliu 1i şi Sf~lfi( 
binevoitoare 'uturor actlora. cari li se adrefcaz"l. ASIGN.'\TE i 
CECUl<l AMERICANE, DOLARI precum ŞI libele de dt.'flunere ţ 
alte bănci slreine se primesc srre luCa~!;are. adlH ându·se banii r 
chellulslli ~i eLberândl.·fc Imedi .. t Ubel de depunere. . l 

Pentru Dep u ner i s p ref r u c t it i car e dăm aJe 
în cont curent . . . . • • • . . . . . • • • _ .• 50/0 n6U 
pe IIbel de depunere cu abzlcere reqlementarl . . . . . • 5 - 60 o ne'if. 
pe Ubel de depunere cu termen fi" de un lin şi după sume mal mari 6 t,~oa n~"( 

Impozitul (Darea) după interese o plăteşte banca. le, 
LLE • 

Dulari. asignde şi cecuri amerit"n ... se primesc 9f're tnca~llre, ,1 d ... puntt;ll~ 
pr mesc "pre pă,trare şi fructlficare sub cel~ m",1 favorabile condiţiuni la, el 

Banc'. Cent,.al~, Cluj <lr. R.<f:Jna Mar;a No 6. , 
Ban~a Cen',.lll/\ f'lIiale .. Iba·lulia ,fo'la bancă "luFa') , 1 
Banca C"ntral~, Filiala Arad, Bulev. R.e!!, f'erdJnand (Boro& Ben'·tir No Jl· ţi 
a""cn Centrală. Filiala Haţeg, (fo,ta buncă "Hnţlegana"). ' 
Uane·, Centr • .li\, Filial" Oradea,mare, (fo~ta banoii ,SenUnela") li] 
Banca Celttrali1, filiala SibIu, str Oonădlel No 7. II. r 
Banca Centrală. filiala Tura", (fo_ta bancă "Arieşana·'). l,n 
Banca CentralA. r-mala 8, .. tr.ţa (fo.la bancA .,.Bistriţ.:.na" 

Sprijiniţi BANCA CENTRALĂ căcf este ~i1 
~U 

cel mal mare institut IndustrIal şi comercl!!! al nostrll, Infilnla! CII capital· CI~ 
române~c·ardt'lenesc. - Prin muncii neob\Jsitii şi'a aeial in scurti vreme un 1\" 
de frunle, intre băncile din întreagă România Mare t 

fă 
SSA 1ii!Ol6iIlfM_ "''''1Mi$$W ifIii<iOUh~...:;;-g !nV.::l'I~~~n 

10% 
Mara senzatia! .-. Ma&lzinal Dissir 
a hotArU, cu ocazia sărbătorilor de Crlciun şi Anul nou să ao;orde până la sfârşitul lui Decemvrie 

încă 10 procente din preturila scăzute· 
a tuturor mkrfurilor ce le are in depo~it. Mi34 

TIpografia .. CONCORDIA't Arnd. 
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