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mi 

al Congresul Presei. 
li ~Jllld \'()ngr('~ al prespi J'OIH;IllC. 

5 .. . l' . 1'1 l' [) 
e~ A 9.1 a(~f'st ~',ol~g~'es a ,P~l"S(,l l)ere (11: tU: 

'mama lIhNa ŞI lIltrrglta a' fo,st. nennt sa 
... I 1'1 t ',' 1- "-:'''l' ocupe (e lH'J' .atea prpsPl nm('lllll~ata 

-de noua. ('onstitllţie c,are-şi aşteaptă în
itran',I, în viata. lIeamului rOllHtneSC ullit. 
i ('uun ~ Hl'S'trtwgeJ't>lL liberUiţii preS'('i.a \J lihertăţ.ii gftIl,dlllu~ tiprlrit, 1l1,-IVl"ri,alizat, 
!}wuti'u carp s'au dat atMea lupLe, pentru 

!('are a. (~lIr.s at.fttasflngc'? 
t' ,'-;'au llitat oare sCITieiile nllel1Se IW 
cari pre:.;nle-a adus binelui public? 

Xu! ~u putem crede, nu puf/'m 'admite 

tca <H'll:lstrt lil.)el·t~\te Sft, fie ÎllgrrlClită! ~ 
I :\Lu ale~ III tnnpunlp l1lHLstT: d,f'~ deca
jdc:re l1HH';da, a \'('Hl llpnyp, JlPa.parata eh'-·() 

t]ln's(l Jif)('r(t, t al'e. l'l'uÎ-c5. gt'IHlI'O<ll.;;(I, de~o 
I 
[presă de Slaerifiein. cafe să, nu aeopcr'(' ni, 
~Hi~. să IlU crutf' lli'Jllic, să 1I11 se ·toalill\ de 
r. , 
lIIIJllh·!, •• 

~ G llvernnnţii cari Y01' in('('n:a ·să adndt 
~flu:i yrc~nw In jc(' 1111 pot riva aceK't ei li lwrL(tti . 

IHU, Of gitsi in fat,a lor })(' t.oţi mUI1Cit,llrii g;\I1'
l{dului. c:.ari. Ijp'lltru id('ilo lor curatp, ~'ana

:Ai'tl:'lS() şi drp[I.tr<, YU1~ Îl:!nt1lta c,hiar ~i ,tem, 
IIJlţf'ln (\I,f'steJ RomanII PI~ (';11'1' () 1l1hp"w 

l!tlJlai pr('~us de tuate şi peeare o yj:-;(,;:z;\ '
";lliluti, pul ('mici!. hlltlitlatll. jnf]Oi'it.'l(\ n'o 

o .. ee ... CJIlrh n .. , 1 2 =-'1 _. CIIt 

f]Turcii 
" f 
Rad{ 

cer suveranitate~ 
Strâmforilor. 

Homu ni-a {'ere i!H' n,braH i tiI1('R St1l'â.mtoll'ilor şi 
În l(lgă,tul1'ă eu dn:ltllul lil)('!' al \"al)(~arn'l<)I' {'O

lllon'I:ale, d'Cllll:Lita'!',i?Jarf'R ]itlJl'l.lullli StrUmtori· 
l'jlm. 

Htalllhl1ljn",ki CX1JIlme IH1I1,>tl1l1 ,de \'e!k['c al 
Bnl~aiI'ici, iar Yenizelos 1)(1 ,a!('RJ a.1 Gt"edej. 

I."nrdnl ('\I'l'>I(Yll j('f1l\",t.a'ti'i, l'ă (1"1'1 Il t<>le 'I'n r(~l-
101' alI fHSlt ('XlPU~C de (';{leri nÎlI'rn Il lC.!.e I,.,mail 
Pa~. 

TIIJ~'ii '1111 ltL'nil37.n în rllt.eI'e-"I1~ IvI' ,d:l.l"ii !ln
r(',.;.(~ ~ă, Î\wcJ'('P ;,;H. oCxerejt.e o pre~lillIl'E:, 'ei Irlin p<,
t 1'1vă f>,i p{,l\'i{\I(~t,eazăi n.t m'c:,ul '(',onrf('I',j,n tei f,ati'i rle 
earc "0 pare '('il 'lIU 'au îlll'l'edel'~a '$i 111espe<'tl~l' cu
venit. 

Pri\'itn1' la :wp"te ('xlY\\.Il('rÎ a.liatii ,«' \'01' '('ono 

!<fillt.uÎ S€!l'arat, 
Dură ermfBl1:lIlţiÎ Lorrl\11 ('l1.l'mn, Ibri(,l'ţl~i 

Gll'l'(mi ~n ',l\'llr! () {'Onsfiltnlr,e Înrld\lIngmtă. hlllet 
Paşti Il ,dif'oht,'a.t. r:ă l'CISpin,!2.'€'r0:! Pl1,\.(~t'ult~j l(}e ve
dere tlln~:'*".·, 'atillg'e ~1lY{'ranitat(~j( Tlli',l,ici, 

neleg1at,ii ,aJi.atiJm· r{'g'I'N!i Hl'f';t.;.;t,ă (lltlitllrlhnl(;' 

înr'n'pJltinată ';Ii '1l'.l1.1,;,te:ptată a tlll'~'ih;r, '~rtitt:lrliIIW 
-eliTe "il 'aK!uII'C ('onfm'iqj·Iil. Într'o sitmrtic fOll.J'f.e 
('l'fÎ,tică. 

T Il g-ell{'li;d :-.0 '("Oll$t,n t il [,ii .pa,\~":a ,,{'\'lI putea 
ş.:tq\"n nUl!lliai 111·in o ,;tri'm"iI îll,t,l~kg-ere a 1;11,:a1ilnl'. 

(Ag. Ratlo.r). 

er .. ea'''' ...... . o • • ... 
Mai' multă urbanitate 1 

In 'lumea polit;că se atr!bue mare importantă 
hotarârJ:i Partidului Natiolml dea-şi înt:l1do or
ganizatia în toate n';gi!ln~le ţării. Adunarea re
centă dela Cluj a comfţ'~hdui de o sută şi parla
mentari10r Partidului Na\'(l'1lal a fă·;:ut lin Pas in
semnat În eynllltia acestui partid. Declaratia dlui 
hl'liu Mal1iu că Unirea n'a insemnat o izolare pe 
provincie. o prote)(uire exclus;vă a intereselor 
Ar~alll,lui, ci îmbrăV:şarca ~ntereselor Întrel;ei 
tări, Ie~arcape vecie a sortii ardelenilor de 
soarta rOmflllilor de pretntindcni şiJa hine ~i la 
r~H1~ marchează noua 'cOnUril 'ist(}rică ,În viata 
ParHdu\!ti National, 

Sperăm că dela această ,dată, relat'unile din· 
tre »articl,~le lloa~tre politice să fie mai prbanc, 
cflci tolba cu sageti s'a împll~:tlat. De aci înainte 

y 1.: LA J:1 SA.\' ~ K - Tn 'N."'r{'u:rile ,afl:l'llt,ilol' sitna, rcgiona1ism[~ Încetează de a mai f.i un arO'ument 
lartu: t' '~ , 1 v 1: • , y ",. 

~t. : la creJtllta e (>,O'll~llr Cj'at.a (\fI ponq'te m'rt'l'ra. de vrăjmC:uşie şi atac, 
e ... ~r' {.\mli!'ol' Il .dt'l('i·~atl' Îal 'IOh'Ol'Itl'IIIIJ""'a ~t,l';l'nl'~'r'll('r ~ • '" " . "v. Dorinta oamenilor de hine nu J){)a te fi de-
__ ':\, ~intut, ie.r.i -ş"dtÎnţă sub pl'1e~d('n,t,ia IAwd'lllui cât introducerea moravurilor mal! clvil'zate În 

'('nr;;oo, . viata politică. Azi în toatc părţile se face hihnţul 
~~ hmet Paşa, 18. cOmu.uimllt eă tA.dUin8!ren~llţio- moral dezastruos al celor patru ani dela Unire. 
_,11a11ă dj1J AngO'1'1t ;pr.etinde I){'!11ta"ll Tu'rei'a ~tl'vera- Inainte cu Patm ani câtă întelel1:en'.! frăţoască, SO-

Congresul Presei. 
ZIUA I. 

BUCUREŞTI. - Cu malje solemnitate s'a de!' 
ch~ eri dimineaW. ,la orele 10 conS?;resul presei 
române. Serbările au Început cu inaugurarea că· 
minului s:ndicatului ziariştilor. 

, Au luat parte la această festivitate: genera, 
lui Angelescu mareşalul palatulu( rClol:al, miniştrii: 
Mâr7;cscll, Văitoial1u, florescu şi' V:n~:Iă Brăiianu 
Precum şi numeroşi reprezentantr ai vietci port
tice. 

După sel1viid:ull 'd'.vin ofi..:ia-t de m!/troJ)()litul 
Miron Cristea, congresUiI s'a Întrunit sub prezi
dentia dlui C. Bacalbaşa. Dsa a ,arătat rostud 
congresului şi importanta morală şt ră-spund;;rea 
pe care o are Presa. 

Au vorbit apoi: Dnq C. Mile Şi Streitmann. 
In numele ziariştilor din Ardeal a vorbit d. 

Agârhkeanu accentuând necesitatea Întekgerei 
Şi solidaritat,ca .ziariştilor, a apelat cerând o mai 
~trâl1să ICl!:ătllră eolclol:iată. In numelel!:uvernului 
a vorhit d. ministru al muncii. M.1rzescu, despre 
chemarea Iprese i. 

După masă. d. n. Tomcscu, dircdonll ziarulUi 
"Illfr~ltirea" din Cluj a tinut o conferintă despre 
situatia morală a presei. 

ZIUA II. 

RUCURJ:ŞTI. - In şedinta de azi com~n(:slIl 
a fost prezidat de c\. Agârbiceanu, 

D. B:tealhaşa. preşedintele asociatiei presei 
rormlne, a vorhit despre libertatea presei, protcs
tiil1d împotriva restrietiullilor ce se intenţionează 
a se face. Conferinta dlui Bac.:11basa a dat tli1stere 
unei discutU aprinsle. 

După aceasta ia apoi prezidentia d. Pan Ha
lipa. presedintele sindicatului ziartşrlor din Ba
sarabia; d. R. Demetrescll vorbeste despre ra-
1}:1rtul ce trebue sa existe Între autorităti si presă. 
D. Daşcov'lji yorbe::;tc dc~pre raporturile Jintre 
presă si industria tiP:1fUlui. 

Expuneri!e ,dlu'i Daşcovici sunt urmate u.e un 
viu schimb de p;îrer i , între carii d, Paucherof u
ratit s:tuatia specială în caro se lol:ăscste presa din 
Ardeal. D. Costa tor\!, vorbeşte pent.ru suprimarea 
taxelor' vamale pentrll' hâdia de zlar. 

Seara a avut loc o rCl)rezenta·tie de g-llă la 
Teatrul National. dată in onoarea congresiştjloL . ... IV l'''' • u, o, ", ' . 
Trupa Ma rlo Bra Volcu/eseu 

la Arad. 
d'T1jtlll'tea 3l."Upl'a ~trt'al!uMmilol'. I;daritate şi bucurie, Amm câtă vrajhă şi păr3S?;Î-

'J in- Cel'f'()l1 li ril.'~p1111iSl.a. ~'(\)'ell'C;l rrul'.cj.1or, '('ă 'a- nire sufleteasc.'i. Ura a fost alimentată sistematic en/ll JlII11 ia dmnlfdiră a J)o'lIn /lpi M (l/'ioa l'a 

,ăin<-eastă ehe<:.tiune mI e Î'n oollrformntate <'U J}l'O- mai :ates 'pe tema reY;Îonalismului, şi senzatia ge- rOUTLESCU; NI d,t În sfll" Tt'rtfrnlll; ()"ă,~e~ 
'gral1l111 ('onferlimţ&Î. : nera'lă era că intre Ardeai şi vechrul relol:at s'a i,('.sc din Arrul. \în ,~(>rilr ~l(' Sliml,ăftI 16 Derdn-

•• : - C;~~)1'in îşi N'm'l'~mă Il'8gl'le'oole sa le ('ii RUSI'1l produs o prăpastie adâncă, peste care nu se mai . J) . ~ 17 '1) , '1 . lOD I 

f 
.wt" po t t 0-. ' ă ... tIP V/'lC, lWI/II(~Ca 'c'CI'-IIIt' rl e ŞI ~um o el 

1"11. Oo!'lt, exdu"ăddl:a. ,dif;('11~ila{'eil{}1']:alt.e ICheRt,Îuni, ac ra",c 'jHll1.,ca armOlllZ' rIl In erese or .• an-

Ul
' 1 . o toma rcg-ionaJismuru·l.a d:s,llărut, $[' cu 'ea Ş'l te"ma a1nl'/'ie fl'ri repreUllfllţij, pf"ntl'u cari 'rtpr()(lpe 
. ,'n OO'pTlyeştc ..,trâmt.Oorile, .cerc :l:i'l)Ortat.t.e ·de- ; ,. 
:'plIIlIlă lJe?,ttl'U \laP()lIl!rel-e o('I(~!I}('rci'allle şi oexelnlrleN'a ce Începuse să stăpâneas.că op(nia iPublică a ve- că nil 'se /Ilai gă8esc hilete. 

'd vaselA}1' (11t': ,razboi. chiulul re~at că Ardealul se in-drnmează spre o In priI/ta .'If'.(fi'ă s(' t'fl 'rep/'t'unfa"NO/'a" ('('-

1 izolarea menită să aducă {) atinlol:Cre sentimentului 7 1 1 1 . Ib - l Vi:, . Jlla(~est -'!IeOp doreşte ca TUl'oiei să i-,9C a~\()l,rl" d' I eom lIalll'r a· ·11/ 8r,lI,ill a dona 1" ]0(111" de " e un'tate suf etească, ido ~l '~~nn-;/af'l('ă .dr€i})t,lll ea sa ('I()nstru:i~l..~ă fortifi- ' Bemsfp,i.n, şi in fi Ireia ~'l/'ă ".'),/domMa" pu, 
. l'Hţl de 1 1 S' '1 Lupta deschlsă la Bucureşti de Partidul Na-npt~ , ,'1 "a :u:ngu .. tll'am:t~wll OT. frrllirfl dramă (/, llii OUII)' ll'c'/de. având in r01 
1 C· tional. va face d(wada vital,;tăţii a,cestui Partid, ' 

bis, -~0er\i!fl, (,Qnf:j~a'tă 'frŢJI()j .cii oeupiRtia 'permanentă Opinia Duhlică s<:>r:oasă cere ca lupta dintre par- lurile prillripalp lângă. marea !M"rioflI'ă l'aieu..' 
, ,d flDramool'!ll'or ŞI a CO'Il81'<l'IlTt<inopol.u.lni, iuseaml1ă t d ~ l TT • î'pen'tru T u1r{'i1a 'lUD perÎc..o1. i 'C sa rămân~ ,Ia un nivel ridl'cait, pe te'rcnul prin- rscu. pe ~ IIstle Loo'lltMCiu şi Ion sa rbu cun os-
'J) . . - ci\iilor, şi să nu se coh-oare la trivialitati şi per- cufi .lrl/1 TNlint/ ~-'ltiOlwl din 13ucw'eşfi. Unul i ue-a. Ri1l'nllstrul Ilfi"tl'U eXlpH,ne lmnx·tl~ll rle· sonaHtăti jignitoare ceaniltHează oriCe Început 

, 
" vede,re lal Roonulnl'el', lCa:l'p """'1"'" {'<;O ,\,.f,n'l""a N"naOlrav HCOIlO/JlII, d, 1.rISCII. l'id,o,' BUI/dleşli. d-şoara , . f ''- ", ,<L "" ", ce h' de consoli-dare temeinid a tării şi de amc]jo-'yel ~ll le l.iher~, In,td.ef.('~ 1'llg'l'ijm'<1'l'Oa Turcilor ,dar rare a vieţi.i politice, SOllrlll şi rd(ii f'flri f'omp!(!d('(/ză în mod I demn 

, lPbu~ .aPfbl~'t<l Şll Il1lh:~l'e&(;le a,1i'il'tl'101l', C I ('erI m/ll 11111(' -Î.nchp,(/f1f(j \fl'/I})ă. dinrâtl' au l'en;! 
I ] U Ipri'lejul nouei etape în evoluţia Part:dulu i • 

U UI ,ha JlMIli 'Il:ra:t.ă d il]l·t~rn'"~l'.)nlllll'lJ.~I·(''''' 'I)ll,II X - N ţ' 1 t f an'l! n~.estn "n _'11"1,1. , re :t~ • . "', '<OI' ....' II a Iona ara aşteaptă să se acă un pas Înainte În I . , ." '" H 

1
1

'11 ' ~l 'll:re nWl :tllll ro~ o{laJ{~ă ,~f'area Noagdi nu e nclat'unile reciproce dintre partide. Mai multă tlr- I Rilele/p la [,ibrăI'ia lJi'lwz(wă. "iîn ,,,,,rile 
--' I lel'a, r; 
~ ______ ,--________________ b..:.a:..n.:..it-=a:..t.e_,_m_a._'i~p_U.:.~:.:.:Il_ă_v.:..ra:J:.:'h..:.ă..:.! ________ ~f_'~I}~II~II~I(~fI~ff':.-.:/~(f...:r~(1~''1~ii:.~'If'cfr(((JI~~_I~(I,r~,~:?_e_,._'(I_,_fi_fir, 

! 
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Pll etul unui exe:rnplap 1. Leu. 50 bani. 
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Pag. 2. 

Universitate populară în Irad. 
,)( Apel I 

Expl~I·i.enţ.a tl~tllror "'I"Cllll1milor ,>f.i m<l,i -al~ 
{l'eooa j",,'orât.ii din <'Imnplit.e1e ipl'Îmejoeiii I<lil(' ,mll
,r~lll'i şi 'ulllimultlJÎ răzlx~i<, la do\'edit ea: TI'lllmai 
~lOOllO popoa.re pot sii-ş.i illl8i1/:\lIl'e ;exii'tel1ţa Şii oei<
'\'()ltarea lor, :nnmai ,8I(,pl~a ,"\lnt. 'l:\l I8.Cle\'ăratpll' 
tcrnioo şi i'liglU'Ie j(:l.e mi ;\1iiwr ,mulţullni:tor, eaTe 
lle1ân.gă bl~nfi,. ... tal'e mlftcrială intw\llllesc şi {) p're
gătinc "mfletoa""eă {'.â:;>tiga;t.ă pri,n o im<'1UrU'cţ)ie ' şi 
EkI'lK"\Ilţie t:emclj,11Jică, ril.spâ:n.<lit.e pân,ii în ;.otNl'tnrile 
cele mai adân.oei a1eneamn1.ui. O l'('!amă 'de ilTloo
leettllill.i de doo9t'hi,te INlllll!IlIl'j ,de act,i,'jt,wt,e di'll ora· 
'şul nOi'twu, Ip.ltJ1'l11lţii !de (,,()ll\li'ng,ul'~a. că în luptlit 
'P('Jl;trll exj,.tentă l'll!divi.d·u,} C'.aTe ren.lş!).;;tt.e mai 
biu(' (> totJ()ftn~H~ 001 mllli 'hine p1"egilttjt penlJ'ltl 
viaţ.a ~',i:llliî l;4i 'n-aţion'al.::i, 1llI(leră ('el i1lblli 1nmill;l!t 
şi {x1 mai "tăT1\tiror lIa nmneă. di ~>i~ti1-t.il'e în 
('an' ;:;.tiinţ.Jl 'de Cf!lrt-e e{~i\t llPai ;de.;;\"(\rtlată şi riî.,,
pundită .,.,nnt (~ele <'e propiişe~r. Jlulli !r('lmd~ ~i ~j
gm', pătn1l1~i 'd(' 'nnhibl ,mj"illl1,(' l"'e o iUlI , -ea 'bUin'i 
,patrioti, ne 'a ...-.on·tl'ihlli ,din toate rl>nt{'l,ik ~'a În,1-
im Lll'f':l "i i n,tă 1'i rea {'1l:]1 !l1'(':j 1\,a ţi0I111I-e În ';1('cste 
tinlltlHi ,dt~ m.a1'g\Îm.e tale neamului ;l'omâ'n.el'oC', 'an 
lwtăl'it l",'Hi in.c'hin(' ti,n.pul 1ilwr :d-e {'1an"C di~rll'n 
1p{'ntnt lnt,c-nwj':ll'(la '1mei Fllire/"sifii(i p()pI/Tan' 
În (>l'a ~111 A 1'i1!1. Ha .f'al'(' ~ă '[\1'i melao,că. ])1'i'n Pl'-e!('
gerilt' ('.(' ;:.e ""1' "J'~:-rllîl)H, lumina ~i 'ri'i,lt1Il'l'a ad.e
,.!lrnlni toţi ('('ieloN1i,ei. 

Aeea,;;tii iw,tit,nţie mult ,aşt{\pt,ată, :11'(~ patl,in
tÎca menire d-('~a('om p]()('t11 C'ldtlll'<i ~en(,r'al:1 la 
lll'af':'elm' popul':lre, ca:l'>(' a.n f~j"t împj('rl(;('[lit(o .(k il 

urma la *('oJi mai îlln!lt-e (,111''';\11'[,1c l'Npceti\'{'. 
d{' a ~ i 1](' 1:1 0111'<>11 t e11 .\11 t,illlW l~ ('{'.r<C'.etn l'i de "pe' 

(;lalit::tt:: 1)<' cei rli:" :l1l,l1lllitf' JHPff'''iuni. 'a lu;('l'a 
Cl! puteri 11,e'''e0at .. la Nl!w:lţ1il111'â ll101'll;1ă. i:i()(,ială 
~i llilti<mali\ llllltllTOl' ,C'('tiî\{,!l,ilol' ~prc a fi :n "t.ar(' 
tOt.rl('i~tma ,~il piltl'nnz.il şi sit fJr,,,,l.·!!{, prin ninhl'ul 
f!tiint('i. tlla\(' jll·ol)1r.me1e \'I'I.>fu'\11'jkr ,!!Te,lc- 1w:n 
('firE' tn'I'f'nl :;:i a\~.()ntrihlli :1<:tfel în ('ca mai 1nr~!'ă 
mă:'-\1l'H h, prf'!!iit,il'ca \lIwi oninii 1'11h1 i('(' ('OTI

<;-t,lf;llk, lntr'o ad('\'ă1'3tR (lf'l1l1ooraţ,ie. 

[·/l':I'("'.~ilfl'I'i'r, poplilară. ]J/l1l1' Jll' fl'li))fi.~piriiI7 
ei lUI-da f'()ii!/"{I !nll/lll'l'('fidlli 1'11 il Il tii şi fi urât 11-

lui moral, 
OJ'uanizat"l<i a('(,~tei ~('.":11(' snpc,l'i'oil1'(' Îrlf' 'în, 

,'iittJm:'tnt~i "dl1'\1;lţie nnţilrllali1. fa,: o Pi'ildlll'(.:Hiî 
"h('man; dtl'e tl)ţi !)1l1'lH'it,n'ii (h· '-'1';"(' h]'(',,~lă şi 
~le n'i~>(' nltl,·gu"Îc.· lli"l·hati "if('1'Il('i ·rl('Opot'l'i-\·:1. 
către toti r-ei în;;ct'ilti Itlnpii 111'111in8 ncledl!'nhll. 
,(':'1 I rr- ('ei ("(, (krt'i'{, <"f ,,<, ŢlT0:!ilt(\:l.:;.ril el in {'e in f'f' 

mai hillE' .";p'l'Cf1 -!li 1a în:Llti lllC':l.(b t-ol' ii101' ,('ele 
impun \"1'onmrilc (lp azi. ca f:'ă p:ll'l1i'cipp r~ît .mai 
TIU 111('1")':1 şi 011 (>01 m:l.i m'a l',e zDl lat:\t b i 1l';l\1!.!;I1-

rar,,:! ci. l'are. \"<1 [1.\'('11 kl(' Ţ)~IlÎ1inl'rrJ in zillf/. r7, 
10 Ţ}!'t'I'lil i.'l'ie 'n, f'. :lrI {ji'a 1) In ,~alrl fl'sfirâ fi li. 
rf'/il/li Mois(O Si('O(/l'ă, {'~\t ~; 1~1 m1l1';;ll,l·jle.('e "e FJ-1' 

fi;."l1. Prin ft('.ca."ta {'oi nlrfa(,€ ,(',(\a !il',li CU1\.'tt?î. 
o~)eJ':î P,] tr iorîc-:i. folo-.i nil. ~i 1«,1' ÎI1~ile:;'l ~"ocie
tii ti:, 

C11r~H1'ih.' ee ,.f::e n,l' t,i'n e'il {le ,(Ion i1 f>1' i PP::<illP
l.9Jll.lIlă, in '3I1nfit(",t.-n1 ('Iahin~A\11ui .cle fizidlclei·;'l 
li{'t'nl 1fo;·;:,e N'ioo.axildin Arnr1. "unt: 

1. 1.imlJa şi lir. rom .. 
Din htul',j'a litel'a11lrjj l'tH1uÎne. prof, dş, Spe

ranta Ionel'lCu prof. }a şe, ,nnrm'alii il>C'ntl"U în\·iită. 
roare. 

Poella iliri{',ă 1j'<tmână Ţ1l'of. ~;;. Elpnta Damiml 
Ţ)\''I'lf. la lic.eul de fet.E>. 

'[l.('S('iili,>",,,trxl CUhllTa:1 '11 ·lui (;h. Lazăr. ' 'l>l'of. 
!\. P ă uşeşti. procm ror, 

Epoca .• Semăllil:t(}l'1vllui~', ·[wof. lot. lŞt, Biil
-ceşti', 

~ ," C'lHS ,de ortogl'afiie })rof, T. ~ra~er. '~Oal~ 
'(k'norn1'<~lă !de bă<eţ.i. 

2. Lite.raft/ira france,ză lin secolul X IX. rpl"of. 
E. C<);:.t'3!J1..o.iU'hi, prm. ~. medie Jre fete AT.ad. 

3. T"loria Românilol' 'Pwf. St. Cni-t'€lanu, prof. 
1i('(\\l1 "\r,,,.J,se ~i('oa.l'l\ A.l'ud. c------- V 

4. r,".fJqrafin ROI/l/miei 1I1'of. \St. )f'an.cilllell, 
Ţ11'of. t~PPII '[.~i'''e Xj('-{)aTă Amd. 

;). Drept: 
~('nr~ ,df'~'OlWlllia poli.ti'e!i. 'PI~"'f. Dr. Iuli\l 

-~ 
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(\.1'" de ecl'lwalt.ie eetăţcnească, 1l1"of. St. (li'1.1· 
t~a1lu. 

!",i,lu'l()t:ia .(heptll'111i. Pl-of. AL )Ieeul,<,"f'u, pnim : 
pl'oelUl-0r Ara,d. 

CUN> de '90eio l"g,jt', prof. S. P~m';1::I:;"I.i, ;\l1'C>C1l
ruJ' Amd, 

ti. Lrc(ii rle p.~ihol()gie prof. A. CI"Î,:.a.n, '\<ieenl 
:\I"i,".(' X i-t~ml. 'L 

7. Ştiinţe 1'J.>a.cfe: 
Din h.m('l1 h.'lcteriilO1'. prof. Ne.'~t(}l' Bl'ag'ă, 

liceul ),foi<'IC ~ ieoară. ' 
IA"Cţ,ii :de .biolQgie 'jHX)f. C. Langi(' 1', Ipl'Of. ŞI.~. 

1l'ol'malii pL În\'. Aflad. v 

,Stl'lwtuTill 'J)1.'lit:Ol'i(li în '].nmi1l'a fizi'l'eimonerlle 
pl'of. ,A. ("1"i1;18'n. 

Dilll :;"tii:ll,tt~le ţoehn,j('>(, Pl~>f. ing. B;-tl tCll'1l II , 
şPdal~l dp ar1e ş,i nlIt'lget'ii. 

<. '11 r;; Idt> 'a~kml<lm ie 'popnna:!':1 l1l'of. T. Dnnni
t l'i li d(·la l i~et'l)[' ~. 

!\ O'l~i ·wori i '('O"\lwg'on Î("t' T)'J'(if. FI. IOU('&{'ll. 

lW"f. ;;'(', normafrli An'a,r}, l 

R, lJill i8forifl (/I·/pl()T'. ·pl'of. f:\t. .('jll p t"l111,n. V 

fi, ('III'S d(' mrdirillă JlOjJlIlr'I'ă. \(lI-. V. <."110('.11. 

Inei 1,; (" ';'( f al m'a Şllllll i. 
l\i'!l l)T'')i!'l'{\''f'I'f' .1!\(\rli'('ill~i: (lJ.. St. .\lhll. dli

l'eehnd i Il"t. (,h",tet l~ie ~\ 1';';<1. 
,\ l'a ,1. J Ţ)€\<'ell1'\OI+:: lfl22. 

nT RE( 'TTr'XE, t. 

A • 

Indemn. 
:\emil. rîmd 'f{:l'it~ir,ea !Illl-Î fl .. ;]']·{' ,,'o !('llk'gi. 
Ci ,1nptă 'nfri'('il';lată {~1l "eehi făro."rlp-legi: 
C':lll,-{ tl'chn(' i'ă~'OlIT(>TIi 'Îl! "ânge şi în R('!"tml 

~i 'Il ;.;Î!rp:"ă {1a.i yi~llta (·(~'hl1~ii ,(1...' p(' kh'll'lll, 
O tru,d:'i ;;il \'li 'n"il1~iî (hn P,p în .('(', mai \l~ll'e: 
~\ p'!'Înrlel"ca lumi'IH'i 'Pe 11"il(' nllt'llrC'. 

Sit llU sa fie i'j:,ul ni<,ill1'iI(\11 ~,,\·liel'n,iK'. 
SA nlJ p;iiyiti f"1'{lllÎnţl(l ('U ;.;nf!ctt J)l'('r~llf'lni('. 
n:-"C'hirlp.ţib.l',Q' (']whtl'ul iuhi.ri1':fr ~i-aiţl1rii .. , 
In '-Iti, ,d('.~li\lltlJ,itf', ,pntcl'itc l1'il'tll>1'ii 
Hl111fl:nrl mi'l'nju1 fo~mei, pj"jQ'hiţ,a 'nfil(;i~;ll'~i 
Să ,';1 împării'i,;-C\a;>ră elin ta;Lnele 'ol'CăJ'Oi .. 

.\7.i ;'il!!l1l'.1 \'n'hii ill,,]! ('11 f'('~]'hă' şi~i ;11'1l1W~. 
P;l;.:tl'n t.i -\'ă .d')[1i!' \llnul: j(i'('lrta,a~n1'a ~r lllll·,ii. 
Ţ ' . v y' '.J 'c' C 

,',a "Jngnl':1l':ll1lan·e (':)1111 t~,aw s(' rbJ'am.<l 
Si'i·şjset".ie lC'gi,uil'('ap'fj tahl,,]o rlp-Ul":Ulllă. 
lac-a ;;ă ('(\llCt-i ~prj,iin, ",ă .... ii <rillit,;',pnI18l'{I:i, 
n<, 11jpptnl ·(1i <1-';1i p.pargil (,\1lnpliţ.ii p11illl'ni 

[Dn 1,('],(,,1. 

,\ff'l'g,Îll!(l dtrc pămJn.t\l1\l ~f;'!llt 31 fiÎgi'i.rhljlltii 
1 ~biti în plinrh:'llr piatl'a 0\1 Yl'-l'gile yoin\ii: 
fn illim11 1]111;<1;if'1 ,lm·iţ.i fiiTa {CT1iţal'C 
Să 't r ... 'm11.1'0 a;rl:\n,euil J'e 'aprig-a ·r1!"mar1'0: 
At\Jnci cli11 <:t:tn:ca :nwr~ii. y{'d,oa<wti .ra pr,)retji 
Tâşnind ţ'i.kJiţl(\'''tl i;;yoar,elc Yi('ţii! 

r. iVOTCFTJ:;,':rT. , , It' II 

Muzee pentru vechile 
odăidii bisericestL . . 

Odăid~ile bisericeşti scoase din uz, din care 
un.ele au vechime -de Pe la sfârşitul secolului 
al XVI, în unna Propunerei şi hotărârei dia: prof. 
Ior~a, vor fi Jtrânse ~i depuse spre păstrare în~ 
tr'un muzeu care se Va deschide În Bucunc~ti. 

Este în aceste odăjdii Un ;pretios element de 
artă care are o deosebită importanţ~, şi a le lăsa 
în voia Întâmplărei pră·fuite, mucezite si arUflcate 
i::a astăzi prin biserici şi Prin mănăstiri este o 
mare Ji.erdere şi un adevărat păcat. 

Această ,expunere de motive de către d, N, 
lorg ... Î'nsotită de un proect de leg~ din initiativă 
i)arlamentară, va face ca primut IliUZCi.i - depo-

: zll de odăidii să se infiinteze in rlucurc~ti la ve
chea clădire a biserke i Si. Vineri, putându ·se În
temeia apoi sucursale în Iaşi, Cernăuţi, Chişinău, 

Sibiu ş.i Blai. 

·u • itns'C Imme. 

I 
~rcrnlri. fi 1 ~~'"l'jlh'l'j',-: 1!l:2~. ~!r -.... I 

CRONICĂ TEATRALA.~ct, 
"pr 

O batjocură a arfei. Iri ~ 
(de 

Lun:, dllJ)ă amiazi. trecând Întâmplător PrinRlu 
faţa teatrului orălfl,enesc,am fost informat că.llla 
nişte artişti din vechiul regat, d3IU un festival d~or 
bineiacere "ÎIl benefi.c':u! d'nei EJ.ena Petheu ar-.on 
ti stă 'li~că Cu concursul artîstutu-l K. Andrutzos ŞI l 
a mai ,multor artişti". alr 

O febrilă .curiozitate m'a Îndemnat să azisl
la acest f.estival şi. -plătind 25 lei pentru un 1(\' 
d':n ulfmeloe bănci, am intrat Înăuntru. Cu mar.."'" 
sUrPrindere am văzut sala pl'llă d,e eleve şi funcJLJ 
tiona~, logHe ,de ~oamne. b~J.coanele d~ eleVi, J 1 
galerIIle de soldati. Pe scena, o doamna volum~ul 
noasă cu o per1.lC.~ albă În cap. cu roch:ţă, până l~ : 
genunch(. cu bratele goale şi decoltată pest.e măt . 
sură, cânta Într'un mod deuestahil romante vedlfră 
de dragoste. be 

era doamna, presupusrt văduYa de răzbll 
care îmbrM:ată În doliu, a colindat institutie ctJt 
instituţie, s'a plâns că n'are ce m,1nca nici etd 
Ifci ·copiii săi. ca pe urmă. să stoarcă dela bie~ 
functionari şi scolari câte 50 şi 25 lei pe un loc a~g; 
când un ou costă 3 Iei, un Ikgr. untură 70 lei 'iru 
când dna Peteu a eşit Pc scenă În 5 toalete di!cja 
rite ca să compromită în fata stdill lliJor şi arIa! 
~rail1~ româncsc. !III 

. M'am întrehat atlll1~; -cu mira!'e su~~, ~r:n cŞ 
mllllflle â putut a(',~asta doamna, fara sa put! 
\·rc-un aviz pe stradă, să adunc atâta lume l~ ~. 
loc ca sti-şi bată joc de ca. ,m'am Întrebat c;ne{ 
aVllt ill'\pirat ia nefericită să autorizcze PC accas~ 1 

doamnfi să joace În Ardeal. cum a putut primăr{: 
sft-i acorde sala în Urma atât.orpăcăleli. cine VI 
Îndemnat pe şcolari să Tnearg-ă să asculte acef: 
m<:zerahil ~pectacol din toate punctele de vcderJ' 

M'am intl'chat: dar mi-am propus să am r5+r 
1 • ~ 1 f' ,v It A t " (are pana ,a 'ne ŞI sa aScu In reg IP'rO.Q;ram{' 

Dilp?! ~'i'irtiitoml final al tl1timc-j ron13.nte P 
Urmat '",()dC'.':ll1! într'un act .. P()1itica ÎI! CăS!l~~iJ:: 
!ucaL; de cina Peteu ~; cintl Andrutzos, 1 

Il dă,m suhiectul ca s~-l ~ll!lf)'.l.scă si aC~i ca:; 
au anton7at pe aceşti cahoh111 sa se prez1nt.e t 
astfel de piese în btn o ~!1tă dc I~le"i şi elc:ve:r' 
femee l!'Sur:d scd\sător"se cu un oărhat "maa1;' 
şi petrecea 'cu 11n ver':şor al e; 'în t:lmp ce ~o~ 
sta acasă şi aW:1 griie si de bucătărie. ;, 

1 

C,1nd termina hanii venea să stoarcă u~1fC 
hărh~t prin linZlls;ri si amenlintări. Un prieten fu 
sotului, doritor de hine. îi trimite ~a t81isman \ft' 
ciomag cu care s~o bată ca s'o aducă ~e cal~ 
dreaptă. Dună mllltc ~cel1e ijdirate şi pline de ~ 
vint!, tri\'ializat.e sotii se împacă. !' 

ln!rehăm 0110r. inspectoratlll artelor ce cre~1 
despre pie-"'Cle cu ,asemcl1ca continut, ee crett; 
de~pre 'Pcrl,~lc litenre cuprinse in plesă ca f 
ex.: "eu îl fac toată noaptea semn şti el." 
de lcmn" sau .,'\ă illhc'l,(i al drnculul când eşti' 
năr că De 11,.mă îi duci dorui" sau "nu vezi că~. 
~ tIt vn 1 . v f'V VI t" . It~ ca o )a oza sau "mă c 11ama aea e ._ Sl a ( 
m~~ .. : 

Ce crede de~-pre acesti vagabonzi $Ii excri 
ai artei. Care nlci nu ştiu măcar bi.ne române~ 
de~m aceşti artisti de circ Salt de moz i, dcs~ 
iesirea pe '\cen~. a cllni Andrmzos cu căm~.\ 
SCoasă di11 fundul Dantalonilor, in care sitU3i'1 
stă 20 minute, până când partenera sa tră~sl~ 
de ea, scoate un prosop }tmg, Artistul nu-şi pjer& 
însă c1l11lpătu,1 şi luând din nou pr(}~,DPul din n~l 
llilc partcnerC':, se întoarce cu spatele La pubh 
ridică haina si întroduce djn nou prosopul actr, 
de unde :-1'a scos scumpa-j patroană! Ce cret: 
in~pe~t{)ratul ,despne asemenea artiştr tr;'mişi f 
facă pro])['5.':andă românească în fata $Colăr;~. 
cu asemenea piese ,ootrivite pentru cele mai fis 
nice var;etcutl? U 

Si dnul ministrul al Intsructiei puMke tri~J 
săptămânal ordine pentru Sll'pravegherc.:'l str';" 
a educati&. t!neretuluÎ şcolar, h 

Rugăm doci 'I* această .cale autorHătjj,:'" 
drept. În numele tuturor românHor ardeltI1t 
regăteni din- Amd să nu mal autorizeze pene 
propa:gandiL În Ardeal decât trupe bune, c~, BOC'll, pl"tJf. :;.c. iŞIHp • .d(" oCOln.erţ A.rad. 

------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------~: 
Zilnic cDocertează renumita muzică a lui DAVID KOIAK la Restaurantul Cornul VânătoruJI 

~ Desohis pAnă. dilDineaţa. • Re33 
Deschis pAnă. 
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î 
,ecte care să se poată prezenta in mod desă\'âr-
1 în fata unui vubt:c cu veche educatie teatrală. 
i Rugăm Ideci, să li-se explice tutUf{lr aQelor ;ri fugind de muncă şi făcând pe artiştii, cred că 
rdealul este o gâscă bună de jupu·;t şi s.ă le spue 

',tt1Ur':t şi tare că 1i~a regăţenilor din Ardeal si 
Lwat se \'a opune din răsputeri tuturor caboti
,lor .care vor veni Prin aceste tinuturi să com
r-omită vechiul regat. 
ŞI Mâine o rugăminte şi IPentru onorata comisie 
atraHt aradană. 1. D. 
I s •• - ee • "'R' ;Jt;u' $ ...t $ 

~Dela Palatul Cultural. 
c" , , 
~ Duminccă, În 3 Decemvrie a avut loc la Pa-
1,1ul Cultura1 a m-a Sezătoare Cultll·raIă. pen
!, sărbătorirea zilei d-e 1 Decemvrie 1918. Co
alde sub conducerea dlui Lipovan a cântaL 
:n:riîiască Regele", după care d. prof. D. Gh~rman 
L,orbit despre Unitatea Na~;onală. 

{lI' Tn cadrele unui tabloualeR"ori.c care rC:j)f!e
Chtn Unirea, dsoara Şiclovan a declamat frumos 
etdf\ osta.silor ardeleni" de M. Răidules.~u. 
~~. In locul dnei Ocni Oprea, I!are şi de ast~idată 
li1Rrisit pretexte de a nu urma fă~ă·dtl;ala dată, 
fu1 ?1t~ .. L'])o\'al1 a incheiat şezăto~rca cu .. La-

ftta Gmta . . 
.i 
,. $ ...... • ..,. ... ' III'. 
l~TIRJ TEATRA.LE. 

ei Re,ertoriul săptămâni;' 
i~1![~],dll'i: ,.El'I"('irrt·' (,Ib. A) ("\1 l'''IW11I'''lll 

e fl ElJl{:!'lC Uaţ. . 

:ef'T"j: "Canmen" (Ah. B.) 
r~Yin(,r1 ')1,\;14 d. ni.: ,,:\[j·l'eai'.a din H'(lndllll'g·'. 

'5~a m'a 8 (A h. C. ') 
n'; ~âm h:1tă:7 şi j nml. ,. Tfir,g-n 1 de păpl1şi " (c\ b. 

't • • TI a t ' .. t; ora 10 ~l lum .... ora 1"1l.r!()S Ci • 

:i)hlmn\in~ă:~3 ~i. jnm. "Skrnl.0u.l cilll'îlr": ,\r~ 
" i j'Ill11. "Tiil'!!'lll de păpuşi" (Ab. B.): 01";1 lD 

\le111. ,.1I ,'1',1 I).l'ac!!:o~tei". 

:a~Ol9,':l ~i T{"l(ly ~:Ol" il'p:ll'(la pe ,,(".en~l Te:,trnhtÎ 
::,~en(''''' în "S('hilllbn1"'. 
.,~ 

alii 
,olt Emeric Racz, bas, va a,pl'irca, Mercuri s.:ara 

;,.Errej'(":l·'. Alpal'i t i',l Ţle ,,,('(>ll a T('a,jţnlf~ll i ori}-;;I's 

uePe a (HUl 1':, HaC'z e la~'tl('ptatil '('11 ,sin i,n t,. l'[r";, In 
n ~ul lui Eleazar Va cânta tenornl \V. Kcrte~l. 
l1e :\;I.\·U.t 'in .l\Ini:[,rliJl llJlJllă frnmofl'''(' ,,1;:'1'-:'",(' in 
al~l :1 n r{~llnl titI11'il'l' \'R l(';l11t,'l Z. Y:\'r;lrly 
• ~r~it. 

1,1 ni ""-ara .~e \~a l'C'Ttl'C'zen!'a . .c'f11'nwn·' 1'11 rf'-l]"
reţh )Ij r.i În 'mllln p;·jw'i']l'a 1. Roht1, tOl\orn,lni il 
r~ :avea W. Kertesz, Piesa va câştiga mult prin 
a tnl ,de hii,"'ti de ,"ub C'andlJi(-"C'I'l'll trnae .. tTnln,i "}.f. 

INFORMA ŢIVNI. 
Se Învită păr'nt:i ŞoColarilor dela liceul "Moise 

Nicoani". să controleze carnetele de note, pentru 
a s-einforma desPf'Cprogresul în st,udii al copiilor 
lor În trimestrul Întâi al anului scolar curent. -
Directiunea ltceului. 

• 
D. inspector general Georgescu s'a reintors 

ieri dela Bucureşt':, unde 'a fost cum se ştie, re
ţinut în chestiuni oficiale pentru mai multe zile. 

• 
I'u blinllit caro a It."i:,"t,;rt Il-a fe"li:li\'alul de octrti 

al ,dnei Petheu, revolta de neruşinarea cu Care 
l:1:'0<1..-;tă -rlfÎamnă "\1 T"r{,<l;(\nt~lt pe SN'nă '('li' pioC)'(' 
.rle y,arjt;iteu, :şi~),; lflim J"ahdal~ de jofK'ul miZel'<l' 
hi,l al {'elOI" eh)wi a:rt1i'it1i. Il ~fâ!J"ŞI:it.pTjn a-i hll;!{lnÎ 
~i 'a pntne a"tf€il .capăt ~ooW{Xlll111n.l\i. 

~rallife4a·tia n,".tiilă de j','ri. ~l rk>\"1,ldit Ya!!,\ah'il

~;,Im'. ,'lI răhdtVl'Ca pnhli{"1l111~ Ift 'aj,lm;: la ;lilmitii 
~i ('il (k "WllHlI Îllla;j nt.~ IIll \';I m,l i t.o!('l·a n id 1,111 ni 

cabotin suirea pe scena Teatrului Orăşenesc. 
• 

Soc!t<;tatea "Graiul românesc" de cur::nd 
cOt\stltllitapcntru a purta de grije românHor ră
maşi peste hotare, a hoUirât să trimeată o deIe· 
lo!:atic la primul mnistru. spre a-l ruga să inter· 
";I1ă C(I Serhia si Gre-eia să respecte angajamcn
tele din trat.atul dela 1913, cu Privire la uren!u
ri!c rom;lni!ordin Macedonia. ,. 

Luni. în ziua de . .Intrarea în biserică" ~ a· 
\'ut loc în C0111Una Şiria s;\rh;itorirea zilei ce 1 
DCCClll\'l'ie 1918, în "Casa NafonaUi". 'D. dr_ n11-
rrftrn COSll1a. mcd:c în Arad a tinut o confer'ntă 
dcspre în,,~ml1fltatea zilei, despre educatia .:eti:
tcne~scă ~tc .. A luat parte \111 puh!:c l1UtnarCS de 
iT1I,'kcwali şi Ulrani. 

• 
fll·trp ;;.I,qt.;l(' I%}t>oi ~i BII,ila :W il1:' \"~lg,'nne 

"n ]\('IJ·(.1 ~'all (k~fih'lI't :rtc ·l·e~mll"ti\·ii b nrcll';'1tl 
t'n,,! p~nt(· ~i [l~lll!e(':IHd ,;,Pl'l' g;111:1 BurLt, ,In de, 
niM >'tr;,'iillrl linia. 

I,n I1rm:t ,r!el'f!'!(!r,pj, r(~tl';,1ri1 ,r1in'-"Î,t(rne ~,' 
;"~ll',:n'-i ~i fL-~,·:tr~~(~ <~';l11('nir:ţtl r_·l~ lţ~'l-.l ~i in~rg:tzi:k' 

~!it'l"~i . 
11:1; n1ll1l i (,,1111(>11 i r1(' 

r, :,m:l af'{'stei n.enorocirI. 
• 

~[,I·\· ~ ,~"i! H. 
) -

Tn Ol/(l0!\-llMl'!'P, a în,·[,kl't r1ill \';"lt.i 
1\;;:·;· ... 1. J'I·d,H'I'!I'\l1 7.i:ll'nl11i Fllpll7.l·k. 

Zi\l LIl1 

Tl r. '\ i ,', ·;';lU l,u,pu. ;cl 11 ,,;:; () şsdrre rl (~ 111 :1'; 

!'lllllt ,do .. ) hmiid{) zile În .Amerj("l. :l ,pk"'lt- e!i.n 
:; ('w\'n]"k .,: pre ROl1Hlll i'a . 

Directorii iIn~t:tlriielol' 'finan..:iare din locali
tate au avut nllmil1ec~i dimineata o consf~tl1ire 
În chestia inhntărH s"ndicat.uluj băncIlor din Ar~ 
deal. An- ,lult Parte la această cOl1sfătuire şi mai tny. 

,: . . multi dirţdori dela băncile din l'imişoara. ~u ,,'a 
;1 ;""4' .... I;AA ..... r.,._~~ I luat deocamdată nioCi o hotărâre. urmând ca ds-

:11 Pentru r6s~ectarea lim.bei S:atului. J<111;l1n'lO să ii. con t inl1ale la Tim',oara. 

cr~ - O ordonantă a pnmănel. - J !. t 
le~ Pt"~f[nii:rill ONlşuhui :a ,u',l.t ieri ur:miiit~, .. 1t·(>a OI'- ; 8 Decemvrie 
3SfIrl'anţă:' { . . . I~ 
[1llf 1 n('Jlc'p~ll1:d e.u zill.a .d.e lazi t<1a'te TH";g'rame1<' la 
11~~tl'l1, ehinnmatoţ.;mfe, .;:'Cl'h;IT [, (·1)I1,'prt.{'p.tf', ~i 
~a!!;1i("(-) rBe.1~mă 'llOCg n t a.t OT{'l:\'!'.(',ă, <'Ma,r .ş i :l'f !:";!: ~ f 
lerl\'nc-ari ~ ij)uhlir:i i;'tjl'H~ din rlifp.l-itE' zjIUl'"c. fir! 
~1f.. f:" Hweine .. ",j Nu·i f",(' afi"ea.ză Pl'ta ,lifl· .. i:( ! 

ublrtÎ ~le ol':l~nhJ1" ]1l"CK'H m şi 'i:w!,i("''l!!'Dll pl'('ţn:t;i. ! 
aC4, ruhmen:t.el .. }1' .~im li'r':fu,l'~llOr .3e va fa,e{~ in ltwu! i 
2r~iii Ln lillnbaJ'oIHIÎ:nă ~i mllmat Îll1.IC111 ni ,ekftle-il i 
ş:: :bitt11ba mag-him'ă l~n 'lÎto:'].,e 11~Ri mil'l. tn~lm!ân- 1 
ir'.!ft-~e a.dmite, ca 'în llnbli(\a~in~ (le f(,lul (,dor rle 1 
. l' -, \. • 
1 '/S, Ş-l un !!:f>'lwral a 'fl,C'clora, oari fl\1nt ('Ixpn,;.e vii- i 
_ tlni~ miH~l!li pnblje, l'imba 'St,iltlnl\li 1Sl1l fioe 1)\"1"-
rl~'~ta. 

CQ/\JCERTUL Bo18 

ars tifului violinist tU fe!mlaffe mondială 

GEOROE ENESCU 

va avea loc la Palatal Culfural în zill le 
de 8 si 9 Deunlvrie seara !a ora 8 şi jum. 

;tr~ C~i (',ITi nn se :\"()I' ('Dnfol'lua ,aC'{''<1oi fll1florrantC' Bilete la PapetlLria H. Bloch. 
~ f l ·f'ed"p .... iţi C'Ollform l(\~ii. __ -:. ____ _ 

il'~-

x Dau orc din limba ger,malla ~i fran;;ez~! 
pcntru îI1Ct'~p[\tori şi avansati cu eXPlicatiut1j in 
l'mba română. Adresa la Administratie-,. 

x JEAN GOLDBERG cunoscutul profesor de 
limbi străine str, Eminescu Nr. 9. Et. II., a creiat 
o metodă cu totul deosebită dte celel.aite după 
>care predă într'un mod uşor şi Practic in cel mai 
scurt timp limba franceză, tngreză. germână. si 
română, pe baza f;}o)ogici compa'r.te astfel 
încât e:l e v ij: n'au nevoie de a Învăta 
gramatică după cărti deoa'rece legile limbei şi 
toate regulile se nasc în spjritile elevulu~ Prin a~ 
pljcarea lOr in oonversatiuni sistematice. ,. 

:r SOOIETA 'l'EA nI? ('OXST·.1! -. nr
TEXI. rfntf(l condurilfor dl' priiI"ălif'. ni" 
!,('('(antii, ('.-./ in die(lf(' (1 , pJ'rf p l1ziu/iilol'. 

.'~r7--~i ÎIlf!infl·Z.'> ofer/li! 'ŢI/Înii III ~?O {J.'('!>l!l

I:rie. - DIRECŢIUNE,'l. 
$. e .. 'ţ .. a1?p "V· .. ' 'ta 

Politia a prins pe autorul spar· 
gerilor din timpul din urmă. 

In timpul din urmă numarU!l spargerilor a 
SPOrit în Arad. Urmărirea politiei p[lrea zădar
nică, autorii reuşiau să rămână nedescQPerit'. 

O nouă sparg-cre a făcut însă ca poliţia să 
facă lumină în ohestia mai' multora din aceste 
spar~eri. , 

Eridimincată secretarul comunei Mur~i.s~l a 
rc-clamat politiei că j-s'a furat o potcoavă ma~~ 
net dela ~~restrău. S'au luat (mediat disJ)ozitii 
pentru urlllJrirea autorului Turtu\tt i•· . 

Pe 1a a1l1ea.zi a~el1tii politiei au reusit, în bna 
indkiltiull'lnr pr'mite să-I descopere pe hot. A~ 
ccsta este .fanto Francisc ullul dintre cei 11lai pe
riculoşI sp;irg:itor i aii Aradului, 

Sn~·lrl:(;\torul .Tanto vcnia chiar pe malul Mură
şlll~\i şi ayca în m<ll1ă potcoava-mag-net du.:.înuu-r; 
probabil ca ,oă o val"riiicc. când ar,'?ntii p,,l!tc' 
ai! dat nc"tc el. Ne ·nni put~lnd tă,d\dlli fa:ptul fur
tll1tli. sp:"q'g:aorll! a fost îl1:l:ntat prcfc:turci poli
te': unde a recunoscut că a s~i\",Îrş1t În vremea 
d'n tlrm:l fî span!:cri, astiel în Calea Ş:t~l1na, str. 
S<t\'<, P;li:l~, R::lllO\<ci. Gr;\-itei Si altele. 

Politia continuă cercetările În chest:a sPac~c' 
r'!or rec\iJJo~clltc de .lanto. care prohahil nn i are 

I şi altdcpe conştiintă.. 
1" 0-[ '.1 le .,', ''''1;1 ....., UZ , ..... 

1 BUR,SA. 
ZORICti. 5 Decel1wrie. - Inchiderea. - Berlin 

00650. Amsterdam 2l050, New-York 530, Londra 2404, 
Paris 2,104. Paris ,')710. Milano 2665. Praga 1685. Buda
posta 2.1, Agram lRO, Bucuresti 335. Varşovia ]"in. 
Vicna 76, coroane austriace 76. 

BUCUREŞTI, 5 Deccl11vrie_ - Inchiderea. - Paris 
1122, Londra i2S, Ncw·Vork Hit. Italia 796, Elvetia 30. 
Pra~m 506. Viena 2275, Berlin 195, Budapesta 6i5. Va· 
Illle: "hrci 225. iunti sterl;ne 718, franci francczi 1115. 
franci e!evtieni 2950, lire italiene 785, dinari 235. uolari 
159, Cf)"f);1I1e all~triace 26, coroanc mall:hiare 675. sa· 
col 495. 

ARAD. 5 D('ccnl\·r;,'C. - Devize: dolari 161. l11~rci 

00250. Soco! 5. dinari ?,30. franci francezi 11..,0. COL 

jln"are oon .. Plăţi: Budapesta 14_75, Viena 440. r~erHn 

n.u?, Praga 5.05. 
• I • laa II. ." ti, • 

TELEGR A1\1E. 

lHiT X EL\,- (~Il\'er\l1ul hol,gj'll~n a C':\:z\llt, pe 
chest'unea militară. Primul ministru a Înai11t'lt dc~ 
misia .cab:l1etlllui. 

Că{\?r~iJ C" V:_fliU!ui Sp2nid . 
MADRID. - Primul ministru Gtl'era şi-a in' 

naintat azi demisia pe motiv că preşedintele Ca
merei, a refuzat să condUCă şedintele în care se 
de scută chestiunea maro,,:: a,n ă. 

eJli 

1~,~,~IO%. Mara senzatie! wr Majlzinul Missir 
a holără" cu ocazia slrbitorilor de CrAciun şi Anul nou si a.:orde pâni la. sfârşitul lui Decemvrie 

incă 10 prOclnte ,'din preturile scăzute 
I.~ a tuturor marfurilor ce le are in deposil Mi34 

10% 
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~g. 4. 

Guvernul portu)"hez a demisiona!. 
.LISABONA. - Guvernul Portugaliei şi-a dat 

demis.ia în urma vOlUlui de neîncredere dat d~ 
Parlament. 1: 

"Numerus ClalS :s" la Univ. din Bucureşti. 
BUCUREŞTI. - ]n r<indu! studentilor uni

vcr:sitari din Bucureşti s'a produs o mişcare i)Cn

tru Întrodttcerea ststemului "Numerus Clauslls". 
lntre studenti ,est.e mare a·gitatie pe această ches
tiune şi sunt temeri că se vor produce în curând 
turburărr asemănătoare celor dela Cluj. 

Printul Andrd a pă;-Zi~if Greci~. 

ATF:NA. - Printu·l Andrei a părăsit eri (t)ri
toriul Greciei. 

O zmisi1 ,. qut12,·null.1i sarb. 
BELGRAD. - Pr'mul ministru Pas':ci sj-:t În

naintat demisia. 
Regele a Iprimitdemi'sia şi a Însărcinat CUc con

ducerea glLvernăre i până la rezolV':rea crizei tot 
vech 'ul cabinet. 

... lţUU ....... 2$ ,. ,.. 

Redacto.r respons-abiI : . LAURENTIU LUCA 
Cenzurat: Of. MAOER. 

u u a'" ser c. .. , 7)" a' ...... ~ 

No. G. 8916/20-1922. 

Publicaţie de LicHatie. 
Pc halAl deeuselni Jmlo(:MolI"]ei de ()c"<>l 

Arad nr. de mai sus cuprinse în favoarea lui 
Sigism. Schwartz 'COlltra lui pentru suma de .1000 
lei capta) "şi accesorii. Interese MI, dela 10 Iulie 
1921. 5p.ese staverite de prezent în 561 lei 50 h. 
MoM,cle pretuite În 8100 lei se VOr vinde la 1'1-
citatie În Arad în str. COllsi,storului nr. 33 În ziua 
de 7 Dc:emvr'e 1922 d . .m. Ia orele 3. 

Arad. la 17 Noemvr~e 1922. 

In:descifrabil, excc. jud. rCg'. 

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

SOLIDARIT A TEA 

: Nr. aetulu.i 285-1922. 

Publicatiune. , 
Ruhscrisul notar public anunţă, că () gamti-

tml'!'i de llla~i'nă de îimbliitit, folOf~ită, ea're se află 

1 
în curt«a dOllleniului de sub nI". 1-4 situată pc 

I teritorlll cQlllll1wlor Aldeşt,j şi Voiyodelli, ('A)nsti'ită 
I tflare din ur.miHoal'le'lc tlbiecte: 1 1(}('()!l1ooil ,le R 

Dt,. S?rHST-SC MU. 

..~.~ .....•............ ~ .•.....•. ~ 
: I Banca Ro.-nâ:n.ească'l 
I Su ursala Arad Ba~~ 

cauiă functionati destoinici, de na· 
tionalltate rorrână cu pregălid comer' 
cial! (şcoal~ comercială superioară.)jI 

Of rtete le y r inainta personal, Dire< ţluneiltJ 
BĂNCEI ROMÂN EŞTJ. Sucursala Arad.. 

••••••••• rPM_· •••••••••••• • ••••• ~E 
: HP. fabricaţie Cl,ayton-Schuttlcyol't şi o lIla~i'liă 

de îmblătit fabrieatia fabl'ieci de mH:;:i'ni '\lA Y. i .~"".""~"""""".""""~""""t; 
~ t Aducem la cunoştinta ono public, el' 
Â. incepând cu ziua de 2 Decemvrie, tn 
~ I iiecarezi şi Duminica tnainte de masitn 

şi toate T{:ehizitelc ~i instl'mucJlltcle apiu·ţ,Înătoal'p 

în baza paragrafllluÎ 30(3 al codului eomcr('Îal, .:;c 
va \,jndc prin li.eitaţic, pe lâ·ngă pllată in nlllll{'

rar în zina de 7 Decemvl'ie a. c. p. Jll. la orele ;j. 

în comuna .;\ldcşt.i, la primul'ia -ac('stei ('OflltlJlC. 

Ca .-adiu se ,-a depline la mâna llota<ruluÎ pu-

l blic în funcţii', înaintea Îlloopcrii liejtatÎC'i, ,.;n
Uia de 10.000 lei. 

I f'llmpăriitol'ul este nbligat ca Jllobill'le !'IU'" 

nwntioll'l1t.e ill1cdiat după lieitatie li le pn'lu:l 

ŞI îl le dnce. 

Ineu, la ao ~oam\"l'ie 1922. 

I Â •• Restaupa:n:~ul .. 

It Cornul Vânătoruluil 
1.Â. va concrrta orchesba lui l>s.Yld 

.., Kozak din. Bpa.ov. Vi·. 
... nuri alese de Podgorie, mâncări" l' gustoase; dejunurI. Setviciu prompt. 

I Â Sâmbăta şi Duminica deschis' 
lJ.:rich mp., l1(Jtar pilhli~·. ! .... . până dimineaţa. I 

I Â ~ I ", Cu deosebit' stimă: ... ______ ..... ~R~_~~ Â. Filip Szalpeter şi vad. Sebesfyen~ 
Aviz! .., fosta ploprietarl a restaurantU!U!r' 

Aduc la cunoştir,ţă cunoscuţilo şi a an. public, că ÎII Â Pannonia. Ha18 
clisa din. t 

: Strada Brancovidu (f. Lazar V.) No. 3 ...... , ..... ~~ ....... ~ .................. 1 
! prăvălie de c~;~;;i~o şi delîcatese ._.u ___ !&d_= ___ 5_ţ 
I unde totdeaU"3 se află coIO'1falt<> ş' drlicate!:e de rr;m~ Cetl· :,,1· ~l· ra-Spa--ndl"ti ~ .. ' 

calitatt·. - Serviciu plompt. \V.,:"'") 'Y t 

Rpg binevoiio ul s~ir:jn: 1"SOLIDARITATEl 
Josif GabolP'. I , 

D~~M~~~~~~~W~~~MWn 
1\ X 

_. 1 
"J 
\i 

BARCA CEIiTIALl ~ Cel mai modern inst.· tipog- ~ 
.. 'rafic din A.rad: X ~ 

I TIPOGRAFIA I 
X ~ 

f COleOIDIA ~ 
!r SOcIetate pe acU Str. Romanulul1a. :\! 
~ IX 
!« VG c.J~ V~ I! 
Z X 
~I -., Fiind aprovizionat cu cele mai "~4. 
,~ moderne maşini din străinatate w 
- şi patrie CCI: maş1T11 de cules, -li maşl.n1 de tipar, maşini de tăiat !t 
'!&....... şi maşini de vărsat clişee precum I 
.. şi cu cele mai moderne litere, 
" primeşte spre executare tot felul X 
W de opuri. reviste, foi, placate, re- ,;( 
/IA . g-istre. liptir1turi pentru autorităti, _1 li hanci şi societati, precum şi învi- ... ~. 

PENTRU iNDUsTRIE ŞI COMERŢ 

FILIALA 

ARAD. 

SOC. ANON. IN CLU~ 

I 
[ 

fo.nd de rezervă: i 
lei 16,000.000 , 

Capital societar: 

Lei 50,000 000 

Legături directe cu străinătatea. 
Mar ema gaz ii d e m i ro fur i la toate fIIi ale 11 

EXP ORT-IMP O R1 
I 

Secţia de mărfuri şi Secţia de cerea1e : 
importi IJI exportl. cum piri şi I1lnde tot fetid de Al.rluri colonj~ 
de băcănie, textUe. cereale şi producte econ(lmlce. 

Secţia de bancă şi Secţia il1 duc;::tria1ă i 
lIe ocupi ClI tot f luI de afaceri bancare, ftnanseazl, naţlonallzeazi" 
creiază noui ramuri de lnduslril. 

Secţia de organizare şi Secţia Amerlrană 
fac acvlzlţla şi pro,aganda clll1enUI, dau grătalt Informaţiunl şi sI •• 
binevoitoare tuturor acelora, cari \1 se adreseazi ASIGNATE; 
CECURl AMERICANE, DOLARI precum şi Jibele de depunere li!: 
a1le bănci strelne se primesc apre lucassare. aducândll·ae banii ~ 
cheltuiall ,i ellberindll·ee imediat libel de deplmere. r 

Pentru Depuneri spre fructificare dăm ai 
in cont curent • • .' • • • • • • • . • , "' • • ., 50/0 -. 
pe Ubel de depunere cu abzlcere relllementarl . , • . • , 5- 60 o ~: 
pe llbel de depunere cu termen fix de un an f}1 dupA sume mai mari 6 1/20/0 nil 

ImpozJlul (Darea) dupl inlerese o plăteşte baII ca. 

Dolari, astgnate şi ce<:url amerlca"e se prlmes., .pre 'ncallAre, ,1 depunerlk; 
prlmeac spre plhtrare ,1 fructlficare sub cel., mal ' • ..orablle condiţiuni la. ' 

Banca Centrali, Cluj str. R.eglna Maria No 6. i 
Banca Centrali. Filiala Alba-Iulia (foda bancă "Iulia") . 
B .. nca Centrali, FilIala Arad, Bule\l. Reg. f'etdlnand (Boroa Denl-tir Ne 3~ 
Banca Centn.IA, Flilala Haţea:, (fosta banci. "Haţlegana"). 
Banc .. CentrAlA, Filiala Oradea·mare, (fosta bancA ,Sentfnela"). - . '1 TA."" tari pentru loQ,'odnă, cununie ~i il i" pentru petre(el'. Anunturi fllneb· , '~ __ J: ' rale se executâ cu cea mai mare J( 
Banea Centrali, PUlala Sibiu, str. Cl1lnlldlel Ne 7. II. 
Banca Cent,,,!ă, Filiala Turtla, (fosta bancă "Arleşana''). 
B.n~ Centrali. Mllala BlatTlţa (fo.ta bancA" Bistrlţa"a" 

.;.~ urgentă. Serviciu prompt. ;( 

~'? !l ~ 
~ D~~~~~M~-NR~~~~~~a -

Sp ij nill B ANCA CENTRALA că ... i este 
eel mal mare InStitut Industrial ŞI cOmercial al nostru, tnfilnţat cu capital ~ 
romlnesc'ardelenesc< - Prin munci neobositA şi-a crelat in acurti I1reme lin' 
de Irunte, inlre băncile din întreagA România Mare 

E .eTiltiMW' ZWJdlî_*,Dt.""_~~; 
."_~..3'IIICf ..... t.J __ ţ'~ 

-n~gTafîa "CONCORDIA" Arod. 

I 
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