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~ n gur ii din Ard ea l' bll.,it, Srt-J fU~;OHl (,Ult~)t, ('~, popond, ar5leh?an 
: ,.1 (1~' tit I~ta .. bun. ,ohgarlll .. a .maghwra apt· 

: faţă de Ungaria care ameninţă. t;l,t~ cl~! mtl'C'g yoporn! lIng-un';:.;(:- brutal şi 
~. illllttm'l:-:.-t, .3, cuut,ut pe toate căJ.le ~ă ne 

1Cnguu'ii din :\rd~al, (~{ll:ora ~ta~tul ro... distrugă, - pe fro.nturi; p~Îrt tenll1iţt'>' CI! 
n Jp-a dat toMe l1bl'l'taţIle. atara de <t- zone r'11ltllraJE', pnll l'oJolllzări rf.c ... 
'u de-a truda noua lor patrie, se pltmg Şi după attl·ta oprinwre canibalid"i. i.1 

~'I'II. I·~i. (~Hri an libcrtr1ti pe ('"Ire noi, sub \t'I1ir, illsfârşit cl:asul s!)cntelilor, CC'<lSIl] 

~liIlHţia,lI11~plreaS'C!l. llici vis,n.uu h' pu- ,llostl'll.: Hevoluţ~", ('(i.~~{,~ n~-~lmji p,\lhlf rrl,z 
(In, nu ~Hlllir, do Joc IHUlţUllllţl. huna. III \"00 .•. l llgUl'Il IllŞl:;>l Cl)llştn de en ... 

~Zil0!o lJ.'(l.l:ut.(> Îlltr'o adurw)'e' a Parti- 111('1(' Jar o silllţeau vi'-lIind acpastrl răzbn
~'Ii lwţjonal nwghi.Jl' la ()dorhe~-dllpiJ IlilJ'(~ grnl':<lv}1 -- ,~i rr'izlH///a/'ea IIna.~tI'ă 'I/'a 

,Iluitele jl'l'lllii -. d. Zoltan L'g'mn. tP/llf! 
/' .. ro('(,\ ~O\'iIli:,;t. il declarat. d\ l1laghi,1~ .\"11, lIll IIp·am dlzhllMat, şi put0<lll1 s'o 

dill Ardtc'al uu se iclentiIir'ă cu \'orbirC'<[ r,wenl. Bu. (,('-i mai 111\llt: dupil lllaS<lCL'ele 
uratnhli :-izill;l!2yi. tinlll(t S(lpnll1\:lllihe. '::';(lv,îrşiU, de ()fiţc·rii llllgmi, ('ari <)::-;cullşi În 
'HIn în ('aUlPl'el dill Burllposta ililpotl'i- trf'lll1ri hlinda!I>. \Icic!pt1u Ifli:;>eluşt8 popu-

tl~nLI1<lIliej. 1<1ţÎd 1'(\l)ltlll(·;I.Sf'il Pil:;;ni r:iî. n'illll \l7.tlt <10 

! 
'c. ]'" l'e))J·(.'S'l, Il'l"~. 
\ Il vrPlll :-iri fl]:';t'll! ;1111 SIJwt"l'iLa!l',1 ,t- fi 

irt;f dn('.Jarat,ii. ~ :\oÎ .. pe c~lri npn'sill- .\1ll rr',SpIlIlS nli~(>lici, C'1I hltl!1dC'tl', 11<1' 
, tlliJf'nar(1, ne.a f;;icur sfl ne 1'llllllHştf'rn nil (lin carC\Cng'urii oprrsuri. îşi ilŞt(\pt<l!l 
~1"0Ild f,()~t.ii .Î!npi,lattll:i. Jl.n l~J'pa cJ'clh~1\l moartea. li-s'a, ÎlItiliS j1l'ie·h'>l1c·ş!('. 
~I'.~ ~J n(' gllnc]ull 1)11l1~ Illall1tr~ (le'.a IW ~\(·p:.:;r hl('t"ll (ll' treblli să-1 tinti minte 
tic' m(U1<1 cui"a. 1-ng-urii din f{nl11flJlia-:MnrC', ,car:i în timplll 
ITin~'m illS[1 să It' :';])1111(\111. fl'iil(',.;;(p r-Il'- 61zhoiului. c,Î1JIl ';;f' r-t'l'dI'Hll siguri de bi-
1,] , , l'llinUi, 1)l'omitPclll (~'o să ne 11l1l1ă la ]·llL.C1'. 
~I oi' P(' ('<Iri -soartp(l j-a fă.cul: S{i J'tlJWlllU 
t'e 1I1Ji. sf\ 1111 :".1' îllJlw'!I' ('U illlZii de,.,ill'j('. s8-şi are pi'tm;îl\tlll'jic C'll Hoi. ÎII/lolI;\ 1'(' ..;(' 

'1_ r.:,~ -r~~ -~I' '. .' Y;l fa c(' !W C Oi). , 
)11, ,llll ,",ZI ag:n poate' R~l -::;~ HI('1"UllEt'. . 'f '- ('~\n (1 a. "pn itt'M Il i il L\' S llj)l'elll{l. dUlcI 

\()('l l'l'I'1.I'\ ~i sii :Jll1Pllinţc deja Blldapc-
'. XitÎ (1-;[l. lli,:i soţii dsah, 1111 Y()r Pllh>;} trf'Llliall să pltitoas(~rl plin şi înJesa.[" nc-a 
lilllbn ninrie (lin cr'p;H~e s'a ment prin fnst milit ele foştii (,{IlM -- şi i·(on ipl'tn"t. 

, . Pnpor llollil şi 1"1\·,dc·J'. (1l'1i.1 Y!rtdjcă l)[\118 
lira Sll\'Pt'HIIă el lI11pi naţIi intregi. Ll clpindî. 1\l\l ynit sit 11ittllll t,rc'cuhd lIP' 
Hel)xrZenranJ,ii 1"ng'urir'i. - nl(' (,t1]'ll]' . ~J'll :-;;i ;ILf(WC. 

~'illt, d f' mit! cillni şi de bftrf r lil n a dn>s,l 

Acordul intre partidul naţional şi 
partidul democrat. 

lIl<'tnif'l. rtl.,;;p;lIl1]P;;(' \"ellinlll lor pC' În

Q f.!loll1l1. cu ai âla eheltuiillrt de bani 
~i' f'n(lrgil~, dr'rnnă de-o e-all1.ă mai bn1l8. 
au ajuJls sn. ('r('~r1il şi să fie obsedaţi ei BUCUREŞTL - 'Comitetul executiv aI partidurui 
i~i de propriile lol' s(~omihlri, Ţ'~i ront('i.1- democrat (if:achist) a ţinut ieri seară o sedinţă în care 
]W luph.Jr, şi (lpsbitl1Iril(' politlcp- din dnii L Cămărăsescu si Deroussi. can au sosit dela 
lldmia şi cred că pot, pPi).('ui în turbm'p. Cluj, unde ali tratat cu Partidul national. au făcut un 

raport detaHat asupra acesto'r trat<1ltive. Comitetul e.xe-
'Jl~<1m înSrL amarnic. D,H'~ dol'f'sc. cu tiv al j}artidlliui democrat a luat în unanimitate ho-

'il f'nlltă. cu oJ'ice preţ, vr'o rMni<.l m - târârea să fUlok>neze cu pantidlll naţional. Relativ la 
~(l re neri n'o dorim _ tTngnrii pot fi 5i- conditiile de fuzionare au căzut de acord. ca numirea 
'1. c{l toţi, _ .. r('g~tBni" şi nrrîrloni. _ nouhri partid să fie: Partidul national, sub prezidclltia 
II fi punct 11~)li In în,U'tlnire. Nu se vor dlu~-lu1iu Maniu. CU- sed~lll în Bucuresti, 6r~anizatiile 

, partidului democrat. VO'l' fi privite si vor functiona ca 
'L de pHrtieh'! politice. ci dr~ trupul asprn organizatii ale' noului partid, Comitetul executiv al 
~J'anitic [lI neanHllul românes8 întreg... noului partid va fi format. o jumătate din de.le,;atii 
[~ngaTia Tlul11,ai pi('-Tde poat.e. partiduh~l democrat, J)lr cealaltă jumătate din deie· 

,Fngurilor d{ila. noi, pe cari pl'o"f'rhiala s:.atii partidului Ilatiollal din ~rdeal. După Cllvân/lrile 
domni~OiI" Cantacuzino Si Antonescu, comitetul executiv 

I,SITri toleJ'imţă i-ac.am fiicllt &ă-şi ricIi- a acceptat cOl1ditLile de illzilllle. D. J. Manin a fost în· 
'avul şi '.să bat~ din pieior a stăpfmitnri. cunostintat tele-s:.rafic despre această hotăTâre. La ~OI1-
lnclll.şi. poat.n, veacul în .rare trăcse, ţi- s:.resu!' ce se va tinea la Alba·Iulia., vor lua parte atât 
II s~J(l aducem a.minte unele lUCl1.1l'i pe membrii partidulUi democrat cât $i cei ai partidului 

i n'ar frf' blli să 1 e uite niciodată. Dacă national. in noua formatie. Conduccreano-ului partid, va incepe tratative cu 
răuta. să înţ(>leagă rostul vremii. vor I dl N, flondor pentru câstigarrea on:an.izatiiloT din' Bu

i in nOI, nişte, ad-evăraţi frati,. cu totul·, cov:lla si cu conducă.t()rii organizatHlor ditl Basarabia, 
l.s(~biti 'clf'('lllTI ali: foFtt" fli rn- noi. şi d(> în .vederea Îorrnării unui mare partid rell:llLCol;tr, 
ll' arIi f{},qt.dac.ă. lllcrurilQ nu , ~'al' fi ,,' ·(RADORY. 
il'l'tbat ;,;Citnd, insă' in dosul, sUl'ftsului' Guvernul grecesc se clatină. 
~t~pnoş,"OJi1 smlJ1'inde-cnţibd· pcrfidiei. A TE~ A. - Intre guv.el'n.ul ,P:l'OO şi Îlntro 00' 

llljt<-tul I'evolnţionllr s'au iY'lt gr,&'ve meîn:ţeleg(']·j, 
ln l1Tn~a flc('~t()r n,flÎl1~1('.,g(,1·i s.i1.naţia gur"elrnlllu) 
~l d(,\'E>l~l t iotu-te ('.l',jtidLK,'l .e!"t,e (>X.('l~l·i>.ă: fOl'mll
rea :;:..prO(piată ,a,unu,i g'u"cJ1n militar", 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRATIA 
Str. Românului la 

Inse'1iunile se primesc 

la administralie şi fa 

Agenţiile de pl.itiicltate 

lussolini despre rolul Italiei 
- Raportul dintre România şi Italia. -
J~A USA X~E. ITI ajnte "de <a se 'd1.1<'.e la gara 

din TCN'itetpentru la primi pc dl PoinDflrc si 
lordul ('urzoD, ,d, MU8so1iThi a prinnit pe ziariştti 
aflători a('{)l{) şi le·a Hk-nt 1.1I·măt{)an>}e d(l('tll'a· 
ţjnni: 

- .\{'eastă îJltl'.eH~lel'-e. Îu,tre cei trei ;:.E·f.i ai 
gn\'cl'llelOl' st,atelor a:liate, ('ste CMmaÎ impm'tam. 
tă ,din câte an fost. pîlnăaJl'llilua. Intr~iima »-e va. 

tixa defillit.iv, pm'lÎtva 1ta1ioi în Ant:mt~i. pa.nă 

azi am avut o pozitie r~ (,:ll'e nu o putem '8lO(,81't-<1. 

Italia nn p()ate a.lm+tc să joaoo rolul de sel'vi~ 

t,oal'() a {'clorlalţ\Î. Vroim ea rolul nQ~tl'll "li fie 
egal şi dapă 1\11 {'(>.r<em p!1'i\"i,legii, eel'C'm jll1i>ă hotă· 

rît "ă tratăm pe nn picior de E'g-,alitate, :\&l1Pl'<1 

llwmornn·dului l'mnis .de }"!rdnl C'ul'zon. care- ;',m· 
tine CÎnciz('.f'j oe:pllndJ('. avem câte\',a re7.erve, 
puţ,i]H'. ('('·i (h<,-pt, ·de fiieuL ~p('r totll,;,i ('ii YOm 

1I,i1l11g'f' la mI 1ll('(1]'d, 

• 
Arătnndn·8.(' pl'i,mulai Jlllnl~tl'llitali'am 1~<J In 

(]j::-cur,ml sail dela Cameră el ,a tr{'CIlt. ]'('1'('1.1(' a"u
pl'H Românic'i. f,lră vre-un '('\l\':înt mai (',Îl,1 la 
adrc-sa C'l, d, 2\IllRs(,linia lrlh;pnus tpxtmtl: 

- Am F-("ll'bi~Bnt11'l foarte clar. 'al mal'''] llll
porl:lnte ~i al mare}uti rol pe care lkm)~nia .e 
menită să·} joace, Di$('ul\'<nl ,meu laCall1c-ră .1 

fl'Vut n'n, ('uprinl" ge·neral. Dar e ,\',ia mea dor i II tii 
~ă vă.el R()mân.ia pastrfMlil relaţ.iuni frăt('~t,i (';1 
noi: Va tr('bui chim' pentru <fiI('.o.'l."M să. st.tthi!im 
{'oJ1111nic'athmj ';>i rdariuui mai !;trârn~e ru Bllru~ 

reştii". 

..., o nouă notă rusa 
în chestia Basapabiei~ 

M:lrele cotidian en~,lez .,Hmes·' vorbeşte. de 
un sch~mb nou de note diplomatice înh1e Bucu
reşti şi MOSCOva În chestia Basarabiei. 

.,Times" se referăJa oteluamă ce a primit 
din Rig-a în urmiHorul cuprins: 

"Intr'o notă ]JIfecedentă adresată guvemulu' 
din Mos-cova. România a declarat ca. este dis' 
pusă să Între in negocieri cu Rusia asupra Basa· 
rabi ei, dac~ Rusia acceptă Nistru! ca fronti~ră 
ruso-român,a. ' ~ :, 

"OI Cicerin a răspuns că Rusia consideră 
Prutul ca frontieră nlso'română şi cere evacua
rea Basarabiei de către români". "Rusia, sp\me 
el. nu .şi-a dat niciodată consimtemâtltul lI8i a~ 
nexarea a(lestei provÎ!l1cii de către Români'a. 
Toate acordurile între România şi ceI-eJal~ tări 
În ce priveste Basarabia. adaugă Cicerin. sunt, 
nule ş~ neavenife". 

Ministml de externe d. Duca a vorbit dău
nazi Înaintea com.Siunei ext.eme a Camerei şi 
n'a pOmenit nilmic 'aSlwra vre,unei note către gu· 
vernul sovIetic. . ~ ~~ , 

Ceiace stim este că gm'icmul român a Tem· 
zat. în repetite rânduri, să discute Cu Moscova .. 
chestiunea Basarabiei peca,re nu numa,iI România 
o C011sideră definiliv transată dar si marile puteri. ~ 

Dacă: într'adevăr s'ar confirma telegran:aa 
dela Riga t-pe care o publid "Times", atunci ar 
fi o flagrantă contraiicere între preteHtla Rm-.jel 
ca Romania ~ă participe la conferinta de dezar' 
mare con"ocată la Moscova- şi ~ererea sOvi.ete· 
lor .;a Rom.lnia ~ă evacueze Ba~a.rabl.a. , ", • " ' ".'... (Ag. Radar,) 

Fpetul u~ui exe:inpl~ ii..'-e-u--5-0--b-a-n-i-.--. ~:----------_ .. q ... 

V0l!1 ,şti (~păra'. 'împotviva oricui. 
f'M.al)) s;lfc:ri.t ,îil robia nngllrpa~eă1'lu· 
i noi o. şt.hu., P rig.o an a srtlhati-că: bat .. 
r1r~. au·fost partea lwast.ră. In t.inlpul 
bomlui, ţrecar-e rm l\nn dorit şi-a trc. 
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Din preajma leagănulai. 
Tindi-mi apl/·(' ,'!Jia'rit flfI1Wlehi,:, 

\"i IHânile mi-lr'mpreu7I 

X Il mă gândeRc să fie. J)oamlle, 

Sir; ('1'1 moi d'l"l'pt. 71ic; cel mai bun ..... 

;~i nil ff' rog să-i nlli niâ l/fu"W'j, 

Xici minfe cin(' $fie tâf ... 

J/i'M fi (ksfl/l să-' păd că-mi crf'~f(' 
;Yiri prea f"/Im(),~, nici J)J'I'.I1 urât: 

,')i 1/1/ (']f! rl'l'{I nici prea cuminte, 
i~; iJid din ('(!J('.a[flr' df' bun; 

X iţ;Î PJ'f'(I de. lol M/,f}US S 'llMatlte , 
lhli' }I/:r/ .~ă râdă ,le ce-i sP·/f/1. 

8i, Ili'li aleg, f/.~, I'/'r(/ să .~illdă 

li' ()ri('f' J'I/,~ din imi. 11/('1'('/1. 

('il ('rl IIIfI; c/,('(!il/rÎ()R ])I'i('/r/l 

l-ni fi d('ajl1/.ruri 1//l/llfli eu ... 

Cerc de aur. 
:-;""\ i "-('U fi (,:1. de zij,rllI f, 
:-:ii l'~llLliij '('U til.llI1').e g·<>ale. 

X'"i jlP {"ap -eh:'(·i,t. 1I1l pilf 

n,lhiiol' dp Enlă :Jw'al{>. 

Eu lllii ni,t din {'nlt ia d, 
lu \·tIjNlja {li,!! fen'u"'t 1':1, 

.\],11 r".~ ,;,i JlIiirlllllţe! 

1'P inl inrkroa ~ll1~:I"tr:l. 

1; Illle-HlIl IIlHi \'~Xllt ';ii ('îlll.l, 
('{' i{'oanii fi..!I-{~n'l,i;Hiî 

('11 llHC'C'l'e {le a'ln hlîl!lld 
l'{, llll el'C',;,tet ,11<, luminii ? ... 

Privelişti Arădane. 
Dacă te cobori: din tren şi treci Prln măreata 

şi frumoasa noastră gară, te su.rprinde nepHicut 
Drivellştea ce o desfăşQară Înaintea. ooh~lor de
poul w!chi. antideluvjan al trcnutului suprannmit 
pOPuLar "g,bezeş". 

Nu mai vorbim de scântcHe pc care maşina 
"ghezeştliui" le aruncă în ochii şi pe hainele celor 
ce se plimbă pe "corso" pentru că toti Arădarrij 
le cunosc şi le-au simHt. 

Nlt mal vorlfm' de greutăţ~le pe care ora<>ul 
nostru, deşi Cu drept de munidpju,le întâ·mr-ină 
din caUiza: autoritatilOr superioar.ede1a ceutru 
pentrucă noi, În majoritate, le cunoastem. 

Totuşi am ruga 'pe simpaticii l'ărin t·, al ora4 

şuluj pe dnul dr, Robu si dr. AlU;hel să găsească 
o solutie pentru mutarea neÎntârziată a acestui 
depou, din mnlocul orawluj, la Gai sau alt unde
va. unde n'ar putea impresiona pe un străin 

atât de urât ca in Jocul unde se află aşezat aCllm. 

Da.:ă generatjjle dinaintea 110astră au gre
şit, noi nu tre.bue sa perzistăm Într'o greşală. ci 

conform cu idcHcl10i a·le civilizatiei să dut:iITI 
I)C toate căile sa îllfrllmset~!m iubitul nostru Ar:!d 
pentrucil, sa fim since~i, puţine oraşe În lume au 
f) situatie ~c,o~raf:că mai fericită Si d-c mai mare 
viitor ca Aradul, 

N:taajduim deci eaă ruga noastră nu Va fi 
lLrată Îtl Tlumc de ,r~lU, ci va fi dis2utată în areo 4 

p(lgul prim~triel; care·, suntcmconvin$r, are aceiaşi 
dorinHI ca şi noi Ca oraşul nostfu să meargă pe 
zi ce imergc spre mărire şi înfnlmsetare cum 
merg de exemplu ast;(zi Clujlll şi Timjşoara. 

I. D. 

Expozitia pfctorurui Martin de 8arabas 
In zilele trecute s'a deschis în salta Palatlliui 

Cultural. expoziţia cUlii M. de Barabâs • 
PuhlicUl!Ui Arfidan nil c neCUnoscut acest 

E\I.\XGIL BFl'FT.\. 

llume. In vara trecut;! dl Barahâs a expus. -- a 4 

tuncl prj:ma oară, - ÎI} orasul nostru. când ne-a 
uat oo\'ad.1 de puterea talClltulLl1 său. In Arad e
rau ncobişl1uitl ,<:11 fellrl În care pictează dsa. Dar. 
în ce masura a cucerit prin aJ:lia domnicisalc, publicul 

Mica gospoc!ină. 
J'rea te ;.:.('oIi ,de <li'millcati\. 
P 1"·('a {'ll 1lfla p t ('il : n ca p; maiÎ stai .. 
])li. hohocilol' de lrilţii 

CiHC' "iî lE' deH ouilkl.i L .. 

l'rea eşti b:1 l'11Îeii: ma1 I.a"ă; 

Stai H('i şi 'n{'hi,de ochii. 
Va păjYu:;'Oi, .(·inc-i COU>lă 

X i,,,tlll'('iidAC,]a ro('hi>i 1... 

Arădan O dovedeşte prin faptul, că i-a cump;ira't 
aproape toate fabtourHe. . 

DI Ba ralxis nu e Înf! uintat de nici o scoaiă si 
chiar individualitatea accasta ridică mutlt valoa
rea lucrărilor dsale. 

Tablourllc expuse atunci eraU, aproape toate, 
peisag-ii din jurLllt BMlor-lierc1.JIhane. ,redând de 
minune frumsctca. a1Cestor regiunI. 

Acum .Q.XpttllC pejsagij din împrcIurimea I<ad
nei. unde a ilucrat vara Între-agă, Cea mai mare 
parte din ele sunt ])leina~r~uri de o frLlmsete rară. 
St·răzLle Jucind În lumina aurie a soarelui d,e vară 
sunt redate cu dihkie. 

,sTEF AN BALCEj~TI, 
Cei cari aL1 viz<;tat expOZitia dsale anterioară, 

au avut acum ocaziunea 811 constate progresul ce 
l'a făcut în decur.~lll acestui timp destu] de scurt. 

Rochiţele. 
In fi('('on' dintre r()f'hit 
'Fu nlti'J fatd fmirăsai. 
l/ltrwitI ;'HIn! ecwllşe {Jehii, 
Intr' alfa pând 111 oi bălai 

'Şi ai Ilti~l'i1ri a$a cochet/o 
Ş;·afâ/.f'a gwfii şiii să pui 

·{'d por'că ani atâtfll Iei,,' 
C 6t ,'ro/'h it ~ jo.'1l11 f hl r:ui. 

"".' 

.. llbo!<f ro'. J'oŞl1, daui.elate, 
(!u r;()Iăna}~e .&Q'U. cu creţ. 

lEu te iu 'besc -la f~t î1l' Ioa te' _ 
OOf una-Ini pa.re mai de pret: 

B sctH'UI ,j'; se văd. (;â./~d soltă 

r:enu·nchii. ca doi p01"Hmbiâ, 
Şopf'ind tn taină laoLaltă 

.su.b Ml'o:şh~ a 10WI b o'rdei. 

Măeskul Barahâs este tm adevarM t~lent în 
plină eflorescenţă Si sperăm, că va produce opere 
tot mai frumoase. le. s.) 

Congresul Dotarilor publici. 
" Notarii publk:i din Ilollile teritorii, fn n·umăr de vre-'J 

60. s'au Întrunit Luni, in 20 c .. Într'un congres In pala4 

lui justitiei din capitală, Congresul it fost prezidat de 
d, 'J. T. florescu, mini!trul lustitiei, Biront a iost com· 
pus de dni'i notarr publiCi dr. Cosma (elu}). dr. V. 
Meşter (Turda) şi df, Cl1i:rmu (nmlsoara)_ 

Cel dintâi a luat cuvânhil d, Mester. care a arătat 
importarlta instltutiunei llOitanto~ f)UbUCl S]t necesita4 

tea reoganizărei acestel institutfunl. 
După ce s'a trimis O telegramă omag-iaU M. Sale 

~egtlui a fuât cuvântul d, Epure, in nume~e no_Hor 
~ublicl din Basarabia $1 d_ Miculi in numele celor din 
Bucovina. 

Dn'ii Popa şi Mosoiu din Oradea-Mare au prezin
ta! un memoriu al notarilor pubtJei, 

Ora Caza~1l. care e prima femeie ftotar public În 
Basarabia, 'Toacă adunarea ca În noua lege să se prt'l
vadă şi pentru femei dreptul de .a fi numite notari pu-
~~ . 

eMIL DORIAN. 

D. J .. T. flo.reS(:u, nl;mstrut Jusatiei. Ii rispuns c.ă 
apreclazli. iTnpott.:lnta klstitutlunei notarilor publiCi Si 

. i JlIromite ci va studia cu \ blllJăvolntă memoriul pre
. zentat, 

; ; i: ~~i 
3 :: -i 

.. 

: u_ Î - - -- -. . , 

o consecinţa a războin 
- CrimitllHtatea 14 tineri. -

PI'[,ntrc mult(·lp {lOll~inte rele, pe ~alCa 
,mfcl·j!ll ,dupîi UIt'ma răzhcii..nlui, a~te şi ~xji 
inmult~l'ii ('I'imel(ll' de omu<,,~del>e, la tinetI' I 

Şi e8t~ ~u !atât mai îrngrijodito.ftre\ " 
eons('>('in~ă, prin fll,ptul că :-:le Imanifest,ii la 3JI 

in<lj\,iii ati ,I;(~ietli·tj<i, ('.ati flnnt îmeElpuMl1 Jra~ 
Dilrat;iulfli ~î 'il'nume: tinerii dl11tJre 15_25€'t,a 

lin firoalre ;>ti R'PToape ~ ~'\nulltă. dÎllll 
{li'll {\()Il1.Un.c!(> judoţ,uhJji .Arwd, di ~',a '~rinl 
nOll:lerÎ'lnă ,de (ImOr, Î'n('al'tl şi \'ktima şi 11t:l 

'n 111 u 1 !'>Ilt n t el i'n t I'C fl Îl!{'rri,j sahIl il i; ia r .ar: ' 
('al'e ~e serves.c, in ti()ilt.e eazlmile. este 11l1l!lll- I 
ţ.itnL' 1 tI: 

Pcnfr'H ~'oomai Imi'efi 11>f\Înţd(>g-el'e, ,x:l 
('ure Itl,tă ·dată ni<'Î nu !'o'.aJ' fi snpiil,at flii.ci 
tl'O -ei, azi S("Ot ('.nt,jtul, ,şi <'11 o 11l!.c'otlş'hÎflllt • 

Bxpl,u'abilă şil1lll ,(Jisprpţ '(](' villţ,a semennJÎ\I',a 
l'(>yoltHfl)l'," îl y~dî in ,t1'l1pnl a.rln~J\~l1rulllţ{,)]' 
maj 1ll111k, ori, Iă~îl:lli(lll·l 'mort pe loc, Lll'( 

Soţ,i,a îşi omr>ara :'l(,ţ,n:l f;li \,-je.('yel~ll, iar ~ 
l'il n('irl~ pal'int.(·l(·_ Astfel lIi ele lIi n(';;:.te 1: 
J'1I1f'l'lw' par] ~e ·(hw ,(lin vinţă. fiiril {'a i<,l-~i'l1a! 
rli'nit roQ1l1 prntl'll (',arc .Dllmnczr-u j·a triJiHJ'E' 
hww: lW ,de alin pal't>f', tot nti"it.ia Il11ii('a1', î'l~'dj' 
pl1 ş(' li r ii 1 c, .ln ('~n:d (J \'i:a.ţ,lc! rl c c(':~n i, lW(lin ~ !li~ ~ 1 

!;Ii pc ci şi fam.i Hî 1" 101', - l'~i Îllşişi fiLţ~ ţr 
şt,e mort·j înt<.·p "I,i; ~aJ' în RH.tr-, în luma 1 'j 1\1' 

!l1oni, ('H·ri pi'ln~ ~wi el'all jll'li'rtoni şi .RO "/\ 1 
în ,v~lţă, ,rl:' ll>('llll~ ..:"-f,.(ln~,~liln::-",('. !';Ii nn pir:"]I~: 
mlnfa ·oea7.11l'Tl{'l! i-\:H'J! fa('1l l'au UllU1 .altl1lI'· ,~. 

1': "t(, pxpliK'ahiliî 'dp "jglll' 3{'p.a,<:lă man:'!,Îf i 
ll'mialpf( 1,:1 tiin.el'ii ,de B-20 ·rlt' ·ani p!.']Hl'I' c·: 
tlll ('~1 IIH,d"Ljl!';:la r-::llflrl nll1,i şi Nlll{'ca('i'lH .. ,i 
st'!J]' ;,e!'ii (1,1' ti'neri, s 'al] fileM :-nh ,ill11 pl'. J ~ 
prO\'Of',ltr ele .difr-riu'1r- ··nu1'1lif('st.:lI"i ale l'iiZT .. ,{,r 
llwnll i;j 1: In-a 11 i fr,.t ~ I'i la~a, fle T'lIti,ll LwAim r 
(l("<\'o!tiidi fixiN", r'Î,t Ilmri IH'l<,s rel(li ~n flpt~ , 
jQlte]pl'tllak. T 

Pentruca. iH'cl1"m ~tare ,(ht.ldnooln:l:jrhl ti 

(·:re'! Cl'lIZiJ!lPil lIuf,"'I'(' pal'!(' ,ri;i' l':ll·.;wt(·l~ull'~t': 
nllllllÎ 1H.~tlj'11 l'omtin(I~(', ->'.ii nu ;;e tJl<1l1l-:I' 

mai depn ]"1E'1ll11l1rl;;;ilol', altojll1!fl-lI-;:.e şi '11I'rf"" 
a"tfd 'lInl drfe.ct. ,a,l ~lNlIlL1l1lni nostJ'11, tn,hmoul( 
hiHllfă cu t0atiî h<tlllrnl'fla. E nwmentnL ('al!C! . 
tolii {'ari îmllinf.0rle rll"hoi .<:'9.11 trudit atât 
,mnlt, {'a sll 'apl'iil1oă I;!i s~mf'nţină În suflet" 'T 
mintile ~:rtBl)ilol' fJ.a-rH'l'ai,df\ilor 'fle matioufu\'wrf 
lacum "il pOlîwa;;,r:î Irli'll 'l](.n la ,lnptll Î'm])otri111I'{' 
7mgl'C'g-ărj,i mfll'!llo. ('e .!'!e Imaniifpstnnş(l de v~nhI 
fO<'1llia,j la ,!!('npll l1«1i,a ~noştenit(>al'(\. C'UCl pali (> 
nil!l untif),n1al, Ţl€mtrll rRrentftÎ,ja şkm jl'l'tfle<'ti, 
l'll'ros .yjila't~'l, h'ohllC' f'ă l'ămÎlmă ,!alO!" Trodnid 
1 ('11,1 t'01'·j ,d{1mll i ,d~ a-l Iplrimti, piÎRtl',a şi ",al01 1 

Şi 'n.11'maj at:lmci ... om pl1t>('oa HplmC', ('il \)~e 
f:i{',nt 'PC' Ilrplin ,datorila, lOfl:('E 

Pt>o~1i~f'~ 

~ A 
I 

Vizitele dlui preffct Georgescu in re jn 1~)Cpro 
D. Inspeclor general administrativ fon Geo: (\ 

prefectul delegat al judetului Arad, Înteresâmlu-trlI)!'Ij i 
de! aproape de mersul împroprietă!rirei săteniJt.OO j 
acest judet, În ziua de ZI crl. insotit de d, &.' C 
Daschievici, comandantul garruzoanei. d. Alel1ei 1 

Mecnlescu primpfocuror, d, Octavian Sandrus.zki. 
ru1 prefecturii. a vizitat mai multe wnnrne din r 
lămurind pe sMeni asupra drepturilor ce lUI i 
pământlll Ce trebue să-I capete\' In comuna Ineu&uhii 
sistilt la sedinta cerc'ulni religios unde d. InspeC\gl'i-C 
ntraJ Georgescu. a tinlJlto cuvântare indemnâ~injf 
nhncli să-si păst.reze credinta strămoşească. bl't!. 
~================~== __ ~======~~'~b ~ .../0. 
·tt 1'8 ~ 

In chestiunea Cioematoarafell,,11 
, A fost odatl o cenzuri carecontrdll:li ,.1'iflŞ 
~e cinematograf $1 ~u om:troJade loc exPlI llC!l1 
In româneşte. Speram, -ca cei ia drept. vl11TIlII 

măSuri Ca traducerea . ·expUc.a.li.unik>r ,ftlmelA t 
Ijmba românească, să fte bine făcută de a~' ,> 
nainte Şi nu vor mai permke, sli se cltea~M Îl 
limbă inrortoohi1<l.tă si neint'eleasl.' e, A 

Pentru rezolvarea' acestei dtestittnl rellR,!1 
se pune I.a <lispo.zitia 1UlIronilor de Cinem~' a 
să 1e conecteze tradllcerHe rratBi.i, ia ,JlS 
Marţi $Ii Vineri dela <t-5 dUp'a! amiui. : h 

• 2 H .n 
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!l(\ntl'Ql azi, .I aiclimine.atJa e 3nttnţM.ă SOBI
callJa hl. Al'8d a ,dluii m~uistrU! d€' jJutemc, genenal 
il).iii j toi,am u. • 

'fI", , •• - R .' d b 
l. Socif'faJe{l .)cr/llordo/' omal!? (' SH patro< 
'aj ul )1. S. Hcg·i·na !Lu,ia, ya da in <JnrÎ\Thd Îin 
~raş1l1 JlO:t.l~, îil~ ~la Prefectnroi, ·un festival li
~;e!',aJ'~ artl",tlC, urmat de .dans, 
~ . 
111 Prln~iJ)<,l~ Carol, 'pr'itn<lj-pesa moştenitoare Ş'1 
~rlncrpesa Irina vor pleca in Italia. unde se vor 
i ntâlni eu ex-'regeJe C'OTh.,>talnhim. 
~ . 
m- Slllta,nlll a sosit la UaH-a, s,ulta:nul )[;"r(,cullti 

l t rimi~ \.lin dcleglat la M,alt,a ~n.1 ru a-l Îlwi ta 1)(; 
J".::J\: ,llif î n ~[aro{'. 

ci • 
l~ AZ1 an f{)"t trl\'II~I)()l'ta~i J.,jnpcniten{·jal'ulflin 
IIÎ\l'oflfl in 'll'cha deha AJin'fl .. "pii,l·giÎ:torii dda FJIllţ,Îi 
11ţ\'-'l'lli"-". rani Pllm ~(I ştie Îl1('(,l'('ao;el'ă () m<>nă e\':1-

lal"e din penit.elwi'lI~nl PlIl',(']wtnhlli Al',alrI. 

• q 
~ LI () 1H a~R i n!iîll n li î'II(',a ;.:(·1 e rl] n,i A. ,0'111 \1. ,,' li 

'i·na! i tdtim i r.il plm t l'll "ţl'ii:n,g'pl'an Illli Ifon,d (hn 
~,iaJ'(' să ;:e t~pă]'el1;'('iî fl'll'lJ1(J<l"e]e l'îl~lh~'{,1l1lIţ,ill-
1':' :li' hălltl!P1W pe '('la I'Î le :;lie "j'lllllla.t,iclI1 pt'of('"m' 
1": l' lltllzjeă' ,\. T,ip,.\-an !;Ii {'are ,l.v-ii 1\11 s',llr tjpil1·j 
,~ţl' pj('l',]('. pon Inl fi l'ta ],'-'·lllihlf';I.~('ii o ll,de\'ă'l"il,!;l 
l·~ ~\loa~l'fi. 
"1,' T'I! 11('('",1 ,,('op ,,':\ ~i ,r1o!'Il., ,aştăzi la h;llwa .. Y!i.· 
r..:i;~" ,,1l!ll~t {le 2400 lei ('{' ,,'a ('Olf"<'!ait îna'l'l"(l 

.:~~. :1 • 

~ . . 
rl.'!~llllwm inf"l'tllllţi. ('.iI jll'(>h'g'{'l'ilp Cnin)r~i
... ,i popn];ll'f', ral'p ,fi }IK't. fiiillţiî la AI1a~1. ~e yor 
, -t în "<11;1. fp"ti,':; fi li1'cnllli .. \J(ri:~p:\i('()n1'ii'·. 

1: ... "a (k~;'hi,dl'r()i şi IH'(Jg'l'allllll 1'-(> \',n an\llllta Li 
'\I.,<lJP, 
. ~ , • 

f)llllli.llf'eil, 111 1ll'r-lc' 10. ~r y:\ dp".{·hj11<:> la T~I~i 
,il, tP;ltl'lll Eli~;IJ,{'t.;I, ("JII,!!'rr'''lll Jl:ll'ti!dnllli '\:ll'il
;IP~(,: .--"-.--

11-:[1 

'f '.' .' ,ron i t\>1'111 

imlllîlll.o- p. ,lnl1() 
I)!(: 1fl21.' 

Ofi('i.~r' pnh1iI':; ,f(·xt.nl"G.ll\·f'lltiej 
Îilwlwi,at:l, ,la RIl('llr(',;,:li, in 1 111-

l' • 

i,' • n. 'Lh7.cSCll, mi!t\,i:41'1l1 mmwi·i, ,a tP1'iWlnnt 
11Jlf'riil"ilp 'fle l'eol:o'wniza rea J1Iiillllj.<;t<:'1'uln,j ~illl. 
~al'p \'3 eiÎpiH,a lll~mj'l'(\a .rI(>nlinj ~t{'r al sil:n fitfiţii 
:)nhhc.e, al o<"l'ut:il'i1Ol'il(Jflialeşi f,\] m,\ltlw,ij. V'lI fi 
~i o ;::!CI('\i(\ penft'H 'ajlltofl'l'<' (1-e l'iîz,hni şi o altiî 
Je<>tip a .. L'1·1l0ii ROj'ii". 
i' • 
1 J!o('s{nd E'1If'.W:U 7f1 .1"'1(7. Tn S('l',i~p rl(" 8 şi fi 
J('e.em nie \'Ol' ltYcaloc la Pa 111tul l'llltnwl<lldolliî 
IOl1Jf'ert~ d'ltc 'f1(' 1ll1<l1'<,1E\ ,(1{,{)l'ge Een~·ll. ~~il1'(, s(' 
ru~pşt·(' f!('11111 1a Bn.enreşM. 

• 
.. Azi s'a 'desbătut apelul Înaintat comISiei a>(ra! 
'e jnxleţ.one, {lo rdHre cont~le 7A"el€mszk,i, in (,lllJa 
~xproprierli mosiei sale din Utvefiis. V . 

Clomi"i a looal it ,a hotmrît oxD1'oprit'rea, 1l.re;:;t61 
noş i i C Il o S,1l P l'1l:1f fi \ il (1<1 6000 i'ug h(> re, r»îlll il l)ft 
bon jllgherP .... ()ât s}'11 lă.<>at pT(}pl',i('tal"l]n~. 

. : CnfllÎ;;j,.l jludoţ.oamîi:. Ilapr()oot hotlh·âr<>.floomi
)ei locale, 'l'espi'ngfilnd- lape-h11 ('Ql1t(>]ui Z>lelcn-. 
li':ki. 

• 
.. },foll:it{))'Il1] Ofieilll". ~u rllIl'ttll ,(1(' 21 N(;(I!Un,je 

;ultliei :apl'oh<lil'(_'oll ll<.fm'.flh1!llti o1ni ministJ'lI la) 
Igl'icll1t.Ul,l.i. di't(m.~.at Î1n şed:inţ4l 00ll~ilill'lu'i d~ 
l1il1j~l'1i ·deh 3 NoemvlI',ie e.rt .• Pl'iyit<ll' la. <,oloni· 
:S.1'ea l'('.gju.nilor 'Cu popnMi,Je T08.ră d·i n C.ad'l"lil.lit.er 
iU ro~ti mobiliza!ţi Î(ndrept.ă~iţ.i 1a î1nproprjptn· 
-troa di.n !N'.gi'lllllil cu -poPllJatie dl:'..a!lă. 

* 
.In comuna ludO;;tl'l de Mu.rf:~ jmi. T,J.m-ll· 
\l'i.p~ • .8\1 infHnt"a1_ () ~lă de ('()ntQhi1it.a~şi (>. 

t:lleatie ooopel'!!\t'i~t-ă. El.erii la('!4>~Ol' ~H fa<, 9 
uni IteorJ,e ~j 6 hllli ""raclJiei. 

\ 1 J' 

• 
, "Uiro" '<hn &fi!ll l8.DI\m,~C) '~eţj1ltle d" ~p:N:~}li-
le ÎntN hi8e'lieile m-todoxe mrJ~al'i şi româlu.i_ . 
. Asoci!atia lU'iIoţilQl' bulgari .!;'.â adn''i'8i Pli'O(,'Î. 
~ro:lil\l1,i, p.rolluniândll-1e ('6nhlCTltl'tOa in che:..;.;ti- I 
mi. de O1-.d:i.n p1J'l" roligios. Pn'Oţii l'Qmâmi aII ris
~.as că primssa cu pl-ilcere. 

Iu curând vot' 19,vaa toc &llli î!ll1âlmiri _ una 

,Cr. 

la Hiourg1tl şi ,aha la Rll.-.oÎue - Spt·c a !'e .... tlabih 
(}l'dinfJ9 de zi a unui <.xmgt,('8 1t'.omllll1. în vederea 
1:,he~tti u:n. ilOl' .('a.ni i,n tC'l'esoa7.ă .d{,':~POh· ikă .am De le 
bi~fiiei. 

Z i'a l"U 1 bulgar OC'IC8U twÎ.ază, ea poli t Î{:.aes te eu 
tQt,lll cxdusă .din :aol.-ea;:;tă aori'unot'. 

O -propumere 1a fd Pl,()PUi~l tde Pl'l.·oţiml'la hul
~l'ă celei ~âl'be;;ti~ a fost. tr<"spli:nsă ,de .aeeast.a din 
urmă. 

• 
Guvernlll jU,l,rosl\.n· 'a Îl1!('Creal _"l! Înt:]'od~wă în 

.Ţn~oslaYi,a euhuM ol'eznhui. IU('(>l'?Olll't'as'.a ;făcut 
în Voi\'odi~la. 

n('(~ha. -acestui m~z a fOi'ot de 30 '\'1llg'oall<' 

1Il3Tfă ,de lHjm3 ~Îlritiate. . 
Costul ot'ezll'lu~ re\-jnl' ifi .. "'th'l "mult mwii{·ftIÎn 

,dedlt m.al'fla (]e pro\'·onjent!î litl!l1iallă~ .consuma,tă 
în 'aceasta ţla!ră. 

);11111)11"111 hlof'l'i!:toril •• l' neo('l~PMi î.n Eh°C'tj.a la 
finele 11lm{·,j OctOlHlYl'!Îf' ,a fOi'ot dp 4Ro218 (li,ntl'f' 
('ari n1lll11ai Hl.:)Rl emIl \ajntfar('i: 

('U (X:ilp.1ţ.i\lllm IJ'f1(ll1>lîi ('1'<1'11 iudi 21.58ll {Il' 
persoa.ne, 

* 
x JEAN OOLDBERG, Cunoscutul profesor de 

română. gennână. franceză şi engleză, pentru începă
tori si avansati (literatură şi corespondenţă comell'
cial;i) in dorinta de a fi cât mai m1llt cunoscut uimi
torul său talent de p"redare. anuntă că orice doamne, 
dsoare, domni si elevii scoalelor fără deosehire de 
vârstaă şi fără cunostinte anterioare vor fi În stare ca 
după 5-6 luni, să scrie. să clteasci'i. să corespondeze 
si să se ClXprime tlşor si corect În limba străină. z 

După aceiaşi metodă predau si acelora care do
rcsc să învete numai a vorbI. - Strada Eminescu nr. 
9, eot. TI. (neăk Perenc) . 

Chestia t.lxei de vin. 
PCl1ltrU l;imurirea opiniei publice, În ce l)rivc5te 

darea de vin, precum şi impozitul de 1 la sută pc clfra 
aiacerilor, Directorul ~il1dicatlllui Viticol s'a prezedltat 
dlu'j Mi"i~trude Finante ia Bucureşti în ziua de 17 c. 
şi a primit urm:ttoarele himuriri: 

Până la no. dispozi!iuni şi pâna la incheerea allU

lui financiar, taxa dc vin rămânc tot lin lcu de litru de 
vin 

Impozitul de 1 la sntit aSllproa cifrei de afaceri reali
zate din vânzarea vinului se va percepc Ilumai dcla 
proprietarii cari au mai mari de 5 jllg;~re catastrale. 
propri'Îlarii mici de vii nil pliitesc darea pe cifra ala
ccril04 de 1 la sută. 

D. Vintilă Brătianu inientioneazi\ să schimbe ace
ste ,rmpozHe, mÎIC~orându-le la mi~nmum postbil. va 
mări insă la artico1ile de lux • 

Toate aCClSte nu se pot face, Însă decât după 1 
Aprilie şi numai prin lege. Irocută în Parlament: 

SJNDICATUL VITICOL 'AL JUDETULUI. 

ARAD • 

ŞTIRI TEATRALE. 
Repertoriul slptămAnii. 

JOI. .ccc .,Tânăra olandeză" (Ab. A.) 
VINJ:RI, - "MIreasa din liamburg" (Ah. B), 
SAMBATA. -- "Slovacul ciur.ar" (Ab. C.) 
Inceputul la ora 7 Şi jmn .. La Or~ 10 şi jum. 

piesa ,.N'ai ceva -de vamuit?", 
DUMINf.CĂ - - Matineu: "Floarea de aur" . 

Seara: .. S!ova.cul cil~rar". [l1ceputu! la orele 7 şj 
ium. La orele ]0 şi jum, Cabaret senza·tiona1. 

statiune e de telegrafie farl 
Timişoara. . 

fir la 
\ 

Se stie că guvernul a hotărât să ridîc~ in mat 
multe oraşe din tari sltatiun, ifei telegrafie fără fir, 

Prima' statiune de felul acesta se va ridica la 
On.dea,Ma.te şi va c~ta 3 jum. milioane lei • 

i ELEGRAME.~ 
~ Re :epţia dela Palatul Regal. 

BUCUREŞTI. - It:tri s'a dat nn prânz de gală la 

Palat, În onoarea ofiterilor decoraU cu ordinul "Mihai 
Vitcazul", S'a remarcat absenta dlui general Averescu. 

D. I. Mihalache, a luat Însă parte. M. S. Regele În CII

vântarea ţinută a accentuat impo,rtanta solidaritatii În

tre foştii luptă tort, indeosebi acum când dim multe 

părti se Îucearcă spargerea acest~ solidarităti. In nu

mele decoratLIor, a raspuns d. lteneral Pressan. 

(Rador). 

Un interviev al lui Venjzelo~ 
BUCUREŞTI. - Venizelos, într'un interview acor

dat ziarului .. LljPta" a dcclarlll. intre altelo, că scopul 
vcnir;i sale la Lausanne este ~abiJirea păcii. Vorbind 

de ,Mica Intelcl::ere si-a exprimat credinta că' România 
şi celelalte State din Mici JntcleS(ere vor interveni in 

interesul unei paei care nu va atingel tratatul de pace, 
ci dimpotrivă îl va intări. A~ fi o mare greşală. a spus 

Vcnfzelos, dacă Grecia ar ren'unta la dreptul e~ şi :O;',lf 

ahate de pc drumul urmat chiar acum cân<l BLlI~arLl 

vrea o apropiere şi c )(ata să renllnte la pretentiunih: 
sale. -- (Ag. Radar), 

DeSt hiderea Reichstaguluf german. 
BERLIN. - Reichslagul 11:ennan se va deschide 

la 2,) Nocornvrie, când se va prezenta şi noul j(uyern. 

~itllatia politică internii a Germaniei nici CUIll 1111 POOil<.' 
fi privitfl ca favorahi]{t. Social-democratii V0il' lua f;i· 

tis lupta impotriva lI:uvernului Si vor Cere disol\'are<1 
Reich~tagului Si demisia guvernului. Probabil că ace~t 
parti<.l va punc incă multe piedici unei Întcle~eri. Co
munistii de asemenea promit cca mai violcnt:l lUPt,; 
Împotriva guvernul-ni. - (Ag. Radw). 

Mica int :legere şi Bulgaria. 

BELORAD. - Ziarele din Bch:1rad cred a sti C~l 

vizita dlui Stamboliiski la Rucuresti SI Belgrad a avut 

ca rezultat Încheierea unui acord prin care Bulgaria se 
obHj(;l să p;lstreze Tlolltralitatea În cazul când· Rusia ar 

ataca România, sil renunte Ia prctentiile sale a~upra 

Maccdoniei, să distrugă bandele de comitagii. 

In schimb România, Serbia Si Grecia se oblig,Î ';,1 

Bulgar-ia să capete o esire la Mare, adică portul' Dc

deagaci şi formarea unui coridor neutral pe teritoriu! 

turcesc Întrtl Bulgaria Si Turcia. Pe baza aceasta, s'ar 
fi promis Bulgariei că va fi primita in Mica Intelegcll'C. 

Mare incendiu in SAntana. 
Pr 7a oret~ 10 .~e(1m !~e .'1rnlilf17,p·ază 1111 mn/'" 

illcCl/diu 'În com,1/IlO 8ânfoila. După infonnaţill
nilr' .'<o,~iff' In .-lrnd .. forul S'(l,i,~c(/f la 1Il.()(/f(I 4i/l. 
acra fOil/ună. 

.'1 ]tli'mf IfI StÎnlflJw 
Jiu Arad . 

() ('.rhiJlă a pompieril,J/' 

B URS A. 

Zrlrkh l2 Nov. (Deschiderea). - 8erlm RSO. New· 
York 5,3450, Londra 241J.4, Parts 3825, Milano 24ti1J 
Praga 1700. Budapesta 2275. Al1;ram 215, Varso\'ia 
00350. Viena 7.1, coroane stampilate 75. 

Bucuresti, 22 Nov. (Inchiderea), - Devi~: Paris 
111(f, Londra 695. New-York 157,,·ltalia 728, I:lvefta 
29,. Praga 498, Vieni 2190, Berlin 235, Budapesta 650. 
Valute: Mărci 270-280. fontl ~rlil1e 700-705. franci 
francezi 1100-1110. franci eJveţîena 3OOO-305O,Ure 

italiene 705-710, dinari 240--250, dolari 155---157. ua
poleoni S60----565. coroane austriet:e 25-26, cor!XUÎe 

maghiare 6J0-..--.635, socol 490--495. mărci poloneze 
25-35. I i.' ,-

Arad, 26 Nov, - Târgui liber: Dolari tăk,' mărci Dup.ă termi;narea stathlDei dela Oradea-Mare, ingi
nerul &1111, c.;lrţ conduce lucrărîle acelei statiuni •. va 
mer~e ia Tin1isoara, 'lUK!t\ de'asemenea, se va fidica 
o statiune... .' l .• , • :-

staţiunea dela Thni$oara însă va fi mai mare dţ
c'At' cea dela Oradea-M~e, căci in tim",ce, prima DU 

va J1ut~ comunica deci1 cel muk cu Berlinul,Timi
soara va avea legătarii si cu Parisul. 

• 0003. socol5. dinari 2.30, franci francezi 11.&\ COroane 
ungare 00656. Pl~tl; Budapesta 1525, VIena 430, 8a'Ii';-
00260; Praga $.0.4, 

--
ti; 

Redactor resJ)onsabi~: Î..Ăt.rJ?ENtm LUeI\.. 
Cl)llZumt: Dr. MAGE·R., 
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Pag. 4. SOLJDARITA UA -Preturile maximala În oraşul Arad. va..:ă (taranesc) 1 k~. 40-; tJnt pentru ceai 1 kg. 50.-; II. 24.-; OSLIlZă {untură} netopită 1 kg. 45.-: slă~ 
unt presat la hala I k)!. 60-: boia roşie -cI. r. fină crudă 1 kg. 40.-; slănină afumată 1 kg. 46.-: slall) ~ 
dulce 1 kg. 100.-; cI. n. fină dulce 50.-: gâscă si delrcatese 1 kg. 50.-; carton de alt som, 2.-, 
rata grasa În viată 1 kg. 25.-; gască şi rată slaba În La engrosişti preţurile sunt cu 10%, ·ia.r la proon 

cari vor Întra cu data de 24 NoemV'rie in vigoare: viată parechea 90-]20.-; găină şi cocoş în v!ată păre- centi cu 20% mai scăzute ca cele de mai sus statoTlm 

Pdmărfa oraşuTu1 a fixai următoarele maximale 

Pâne aIbă din făină de fert 1 kg. 5.50; pâne m:a· chea 40-50.-; pui după mărime 1 păreche 30-40.-'; t d t il' r L ţ" r I 1 "'t gră din făină integrală kg. 3.50; 1 CorD 4 dkgr. 1 pi- pen ru e a IŞ 1. a pre un e ar ICO e Of nemşlra: e lei 
ora'sca- ~I' rata v grasa v ta"1'ată cu unsoare 1 k rr 25 • ma" sus se va socoti cătră cost şi cheltuieli run betIeI",· 

tuşea 4 dkgr. 1 covrig ... dkgr. 1 covrig ÎllvăI\l;t cu" ~ • , ... .-, • 
spum:l 3 dkgr. toate din făină "O" -.50; Pasole aibă muiaie] ki/:, 15.-; ullsoare de gâscă 1 kg. 60.-; ficat de 20 la sulă, !.flr 
7.-; cartofi, (rosa) 2.50; ou 1 buc. 1.50; varză În căpă- de gâscă 1 kg. 60.-; carne de cocoş şi găini tăiate 1 a .;-
tină ] kg. l.Z5; varză tăiată 1 kg. 2.-; varză aerită kg. 18.-; pere si mere ci. J. ] kl/:. 6.-; el. IL 4.--; ci. lE 
1 kg. 3.50; carfiol. bucata mai marei 1 kg. 20.-; cala- m. 3-; carne de vită el. J. 1 kg. 15.-; el. IL 13.-: Reputaţii dansatori , 
rabe (gulil - drb. -040-50; ceapă de Mllcau 1 kg. el. m. 11.-; carne de! vităl el. t 1 kg. 16.-; cI. IL OL GA ~I TEDD Y ~ 
3,50; ceapă din Ardeal ş'i Regat 1 kg. 2.75; usturoi 1 14.-; carne de oaie el. r 12.-; el. n. 10,-; carne de '( 
kg. 10.-; varză nemtească (chel) 1 kg. 1.50; birian 1 vihl lledesvoltată cal. r. ] kg. 12.-; cal. n. 10.-; cu incepere de Marţi 21 Noemvrle sea. 
kg. S.- zarzavaturi mixte pentru o supă un jurn. kg. carne de porc cal. 1. 1 kg. 26.-; cal. IL 24.-; Ilntură la orele 9 şi jumătate se vor prezerlT 
2.-; morcovi] kg. 3.-; petrănÎel 1 kl/:. 3.-; pester- (Ul1soare) topită 1 kg. 52.-; iumări 1 kg. 22.-: Slincă in fiecare zi, in grădina de Iarnă 
113C şi ţeler 1 h. 3.50; laplte În piată 1 litru 4.-; 18pte 1 verde aful11ată 1 k~. 48.-; şuncă ahlmată fiartă 1 kg. hotelului Central. cu senzaţionale PI 
UV!aIf ,in locuintă I litru 4.50; smântânii 1 litru 12.-: l' iO.-: cârnati proaspeti de carne de porc 1 k~. 21l.-; l' ducţiuni de dansuri. 
branza de vacă 1 k~. 7-8.-; brânză de oaie 1 kg. , cârnati ahllnati , h:. (din ca!rne de porc) 32,-; salam I Deschis pAn' dimineaţa. - Intrarea liber 1, 
lR-: brânză de oaie 3mestecaHi 1 ki. 14.-; unt de ! de varii I kg . .12.-: mezelllri cal. J. 1 k~. 2K--; caL Wi IL -J)i 
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.. Fiind aprovizionat eu eele' mal Dloderne, ll18şini din străinătate şi patrie 

ea: maşini .de cules, maşini de tipar, nlaşini de tăiat şi maşini de văr

sat 

tare 

elişee precum 

tot felul de 

şi cu cele mai moderne litere, primeşte spre, execn-

opuri, reviste, foi, plac,ate, registre, tipărituri pentrll 
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~~~, şi pentru petreceri .. Anunţuri funebrsie se execută cu cea mai mare urg'enţă •. 

~~ ; ~ I . Sel'Viciu prompt. .. . -,' " .' Preţuri' m~d~~~te.: · 
\~~~ --
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