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In h'~ut, Maţ; la 'Ill~ l'giuea l"{Jmîtnismnlui, 

.\l'<'llnl repl'ez,i nta ~i t:m L nlIl{)rlml JXlht ic, da;r 
mai a1e" sub cel c:nlturaJ, o C"otiiţ,ue în oo:ro se 
con,',entrau a>"pin'aţiile naţionale, und{l se plrllnă

rlran '\'i"n:l'j,lc ~i de tmde 1~)l'llC,1lll ilii ţiativde 
mara şi îndrăzneţe - cH'pri.nzîmd în l11ptă~ în· 
treg Arnl~lJlu\1. Iar cladi Înpcr,lllia;ncnţă nu s'a f'U

tut F-tator'Jl,ici laici o \'iaţ,ă de ecntru nedi,:.cuta.hi1 

ill :1'.)mânisll111hll din Ardeal, - M HJ(',CaRta in
g'!'iji'ndu-se stă'pCmitonii ('ăl"()l'a le ",t.ătOlttl kt diR· 
pozitie eărtu.şele şi temn,iţel<" - 11\1 este .mai pu
~ill .;.1ldp"ftralt ,-!ă oa'meni eu întindă ~\]IpnafHţă po
ljt,i<.'ă, în .m'a'R,;,ole pop.orn 1 u i cu mult ('t',xli t, .şi IOn 
larg'tI (mntribu~ie la lupta na'\ion(\lă a dat Al'aodlll 
- întQtdeaJuma şi mu,lti. 

.\ v:md, îlltr'tliH 'timp P{)[l te (~le ma ibinein

le~t]'atc t.ill"ilU'1liţe de dinen[let' eli..' munti, iar în 
jur răziiDîîmdlHle pe o pătură să'năt(j;LSă şi lumi
nată doC ţăr.ani, {),}'1a,~ul nu,,,t.rll a "twt cu cim;te ,in 
fnlUlteR ll1i,~eărilor de pe yrCmCR r('gllllullll H'U

i!11l'(,~,. Cîu~i ollm~nj, azi ClI un lllln1<', nu Şi-tU11 

hlat RYâ11tul, eres('uţ.i f;li îmbăl'butaţi Jiu mediul 
irleahi't el' pxi,sta alcl, ~i {HL1'C. dllnt,l"C <'cU 'Cari alU 
insemnat e6'\a in "iaţ.a noastră de atUlH'i, ehlC 
11'a trt:("1.1t 'măt',ar o(lată 'Prin m-;lşul ~ial Vlih~i

tlici şi al Tribunei t 
Improspătăm toate H('C~t,e lUJcnlri, S('i)lţftILdil-le 

de ""u b di!lcâi ul vremi'i, unde pare d odată cu e
] iJx.rul]"('a noastrlP, le-a aruneatwi tn rf'U ingrat». 
Vonbi11lddin 11011 de vremuri mpll><e, yoim ~ă fa
('vm o logăt,uJ'ă Între ceea~'() a f08t Arndnl, eri, 
~ .. rfo]'m~Ild acum tr,adiţia lui --:;Ii înt,re oeeRce 

a7.1 i-se 1C€'1"e şi 'mîinl(' Î-E-c \'U impune popukLtici 
! ~alle ronllîn(t~<ti. 

Trudi'viile !'I1lJ1t :ddar i';Y1ll'111 ·de cl'ell;nţ.ă, şi 
t'er~nen tat<.an·c a llădcidi 101' de ma i bi~le, Credem 
eă 1) bine deci ,".ii incop,om dlelll tl'a;(liţiil-c 'vremu

rilor g-re1e, '('lt at~H auni mult, eu cittni,meni. S'O 

Pilda cu împărţirea talantilor. 
Si din puţin se poate 

scoate foarte mult, 

După ce Iisus-a arătat uceni'~i1or că mâni:u
rea: atâmă de fit.."Care om, a voit să Inl~,lUre irL 
tampin:area celo!, Care se phing c'il. n'au destulă 
putere să mu:nce<liScă şi destulă pr;~epel e sâ-~t 
ingrHcască de suflet. 

Utl aceea, El I'e-a ~J)us p'lda ce urme dză: 
, "Un om merl!:ând depa-rte, a C1JC1T1cll slt;g;)e 

sale şi le-a dat lor avuf:a Sa. 
Şu 'UIJUia: i>-a dat cind talanti, altuia doi, iar 

a-ltuiilJ unul, fiecăruia dUPă puterl!'e lOr; şi s'a dUI:; 

indată. 
Deci, merl!:âl1ld la cel ce luase c:n.;~ talanti, 

a IUtCrat cu dânsii $i <l făcut alti cinci lalatll;. A· 
şişderca ş~ cel cu doi, a dobândit Şi acesta aiti 
doi. Iar od ce luase unul, docârrdll-se, a săpat 111 
pământ ~: a ascuns argintUl donmu."ui S:\1I. 

Iar după multă vreme a vellH domnul slug,l!or 
acelDra, si-a făcut so.2oteală: -CU dânşiî, 
. ş.I vrind CleI ce a luat cinci tala:l(', a adus 
a::ti .cnCl talanţi. zicând: Doamne! cin-:i taia.ntr 
mi-ai dat mie; ia~ă a,l~' cinci talanti am dobândit 
cu ei. 

Zis-a lui dOimnul sriu: H:nc, slt1~ă 1;(]11'1 si cre
din\:il()ai~~, peste Pll ti11C ai fost credinci'lc:<'i, neste 
multe te voiu pune; Întră Înt.ru hucuria domnului 
tău! 

Şi v:'nd şi cel ce a luat doi tal:1nti , a zis,~. 
Doamne! doi ta1'anti mi-ai dat; iată, .,iti: dal ta' 
lanti am dobândit cuei. -

ZIAR INDEPENDENT 
. -

pa'r('. 11'1.1 'mai simte nevoia de a ,','Ido <l.minti toc
mai în zilele eiuld s'ar ("ICre llla:i ,,,tllruitor a('.eastllL 

Ol'i lC\Lm am fost în împl'ejurărileaeclc iba
Etionnl apărător de ,~ntro.pit(}l'i, a~a de 'a~~i ÎlliX)lO 

trebUle să fim apărător'ii 1loilor hotare cari ,~ 
în.chi"d nu ma.i deplH't.e (}oeât ei'tt,()va zooidc ehi
lometri şi fără vI"'<'-o stavilă alta, în za.r('R .~CSt1!hli 

hhcr, de<.'ât hotiîr:'l)"ea lIml~tl'ă femnă de a le tll(>n
line ~j de a-l>eÎntări. 

Ia tii deai ,- căl .... ,Î'llrl Ipe 1l!'ll\cle trecu tu lni, 
cel(' două Îll!d.a1oriri ('e nouă -;-- {'R locuitori măr
!!:i'u;'l.şi ali til.riii ni-se im\lu1ll. - EstI(' datoria de 1 
ane înt.ări apă1181'C".a ~.'i melltin{'\"('a hotarelol', şi I 
0hl,igatia de a ne pl'cgihi pent.ru orieo cvent\~a-

lit~~. . 
Ne yom pl'E'..g-Mi ahl ne,i, eî\111.1 fioşt{'(>,an'e Jin

tre noi - nu at,at >'tub an!Ue, ('i Pl'in ll1mH"ă, Re 
"a tl',ansfol'tllill într'n n :-\u fI est de luptător l'\trăj n,i

tOl' r~riu dragoste .d<l lloam şi de pămfmt l·a gra
niţă, Vom 1ntl1.1"i graniţa ţării În10euillJd ('Ului 

no.<;;t ri sooietnt-caca re Î'lleă· ,domină am, prin 
pl'(I~1a fUt şi ]H1in ma.gnn.ţ.ii r-ili, lHjll alro~antR 9a 

~i prin 'tl\lpcnl Să1J. :'lfidăt'(JIl', NE' vom ~a31g-l1'1~a a.pă
rarea, câondvon1'aJunge-CU toţii la {'onstat~'ll'10a dt 
nu IStatnl, .ci 1n "11 1 mUlwei fărăpl'1:'.get eare ·din 
zi În ?li. oe.aH cu ('oa» , alrlall~ă câte ceva din ,a,le 
"llfletulnli situ .la patl'lnwni'ul comun, t.rebue să 
Îţ\l a~n mc ·spre î nd{~pl in i'l'C ccmwo ~t.atnl nil l)o:a·te 

f<lec Î'n deajuu8: O în.doită nlHllei:( de cultură şi 

o !l0t{>nţată oll-estita1e pnhlidl, -.şi dind ne 
vom pătl'llJlide,îlllSUI.';tiIHhl-nc fără rezerve' şi 0(~m-

L ple('t,a'd?Yă,~l , eăda~~~_'\"i~i leu câ:~~ 

I 
aJ'tlK'le l~ll'lJ~e, apOl el~ past,l'eaza 

. şi semc.·l'ită numai ,din llurn,ioia 00101' cari se hu-

" 

C1lră de zilcleî:STlKnCliili,şllirÎ'n munca 'pc ,('are 
ac\(><ştia înţokg să klepună: HăspIăI',i:t'le penÎll"u (~Oi 

('ari 'Prin IS>lllCrificÎ'll au dat isbânila in trecut -
folos pentl"ll ci în.şlşi ,şi Ruoerificiu datorit gene
raţiilor care \"01' vrea şi\'or trebui ;;ă ducă Imi'ri'ne, 
lUllUea lnaillt-e, -+. ,. 

ZIs-a lui domnul său: bine. slu~;î hună Si Cre
dincioasă, pes~e 1>llţi~le ai fost credincioasă, peste 
multe te voiu pune, Întră întru bu-curia domnului 
tău! 

Şi vfnd cel ce a. Luat 1111 talant, a ZlS: 

Doamne! t~-am ştiut că e$ti om aspru, seceri 
unde n'ai semiln.alt, si adunt de unde It'ai risipit. 
Şi temându-miÎ, m'am dus de am aSC:ltlS talantul 
tău în pământ; .i,ată a'l Ulll! 

Şi răspunzând dolmnul Să'lI, i-a zis lui, slugii 
vi·:l-eană ,şi leneşă. ai stiut că secer unde n'a\1: 
semănat şi OOlb'l1 de unde n'am risÎ'pit. Pcntru :1-
ccasta dar se cuvenea ţ:·c s.ă fi dat argintul meu, 
schimhătorilfrr: şi vHnd eu, a,ş fi hLat a:r meu cu 
dobândă. 

Luati dardd'a 0'1 talantul. şH dati cehti ce 
arc zece talanţi. Că tot oeelu' ('K:are, i-se va da 

- şJ-i va prisosj; iar de l!:!, cel ce n'are, şi ceea-ce 
He pare că ail'e~ Î-se va lua dela dtmsul. 

Sr pe sluga cea n~trebnică arul1caţi-o intru 
intunericul cel man di'tr:tIară;acolo va fi plângc
rea şi scrâşni rea dintilor·'. (Matei XXV, 14--30). 
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Lucrările Comisiei 
Constitutionale. 

BUCUREŞTI. .-- Comisiune'a continuand dis
cuţl1a ),al chestitLIH::a responzabilitrltii miLHstoriale 
a aJdus - dupa ,iungi discuţiUllj -În ÎHire-dme 
iormula Prezentată d.c d. Al. Constantines.::u. 
. In ce privesterctroactivitatea Icgib r Comi~:
unea a. admis Un text care prevede că :lU se pot 
vota le~n cu efect retroactiv. 

La propunerea dlui loanqtescu romb:ull(:a a 
admis ca iude,cfltorli să poată aprecia COllstjlutio
Tl!alitatea l~giJor 'Şi să d!eclar<l noaplicabi1e pe \.x.:.J.e 
contra rii dispozitiutdor În,;crise În constimţic. 

Jm~ecare·a n,ecollstitllţl{)'l;a/~JLiHL se va ma,r
gin Î la cazul judeca1. 

O lege specialii va spcd:fî,ca condjtîunilc lua
movibilitMi,i magistratilor. 

Comisiunca a admis apd: ca con:isiullllc co
munale Si judetcne să fie alese prin vot univer
sat InaC'l'.!'ste COllsiili vor fii .c- pe lân~a CC'i a
leşi-,şi mombri de dropt (învutatori, preoţi, me
dici, etic) 

Num:lrul celor de, drept nu va f: mJr mare 
de o cinc~me. 

La propunerea ministru'lui de dzb:1i ~cneral 
Marda:resoll comj,hlllC"a .admite Drivit0r la On~~l
nrzarea armatei un nou text prin care Se prevede 
înfiil1~~lrea untti c.onsiliu superior al nnă]'~rii tiirii, 
Care \'il Îll~r;1i elt'} or~aniz.area acestei apărări. 

Textul Cons.t'tutiei care vorbest.e de Capi
tala tării. ~Ptlne: ,.I~cşc.di!1ta ~Llvcrnu:l1i este În 
Capitala tărif". 

111 urm.a proPlIllerilOr făcute de dl1ii D. Ar~ 
Uireanu şi Achil Paietl s'a admis să se spCf2-ifice 
că rcşedl'nta guvernul,ui si Capi,tala stattllui este 
Ora~11} Bucureşti. 

La "Dispozitiuni gel1lcr<lle" comisiunca a au' 
mÎls ca: 

1. Limba ofiJ'a1ă a s(ntuf\ti este !im!J;l ro
mână. 

2, In caz de ncr;'col pentru "fat se PO;ţte in
stitui - prin lege - starea de asediu, parlială 
sau ~e'll',rală. 

Cu privire la bl1i;et. com1siunca a ;ldmis ca 
bugetul .să treacă numai la Cameră, . 

Ltl Pron;l1nerea nrim111u; ministri: G I. l. C. 

rinţiLor lui, avea mMai 5 parale. Dad\. ar fj zis: 
am un gologan, ly~H Îmui~esc Pe a-::ela, ca să-( 
dau tatei acasă, ce s',ar f; ades dc el? 

fiind ,Îllsă harn~c, a ajuns să Îacă m~:iarde, .. 
Ce însemnează aoec.asta? Insemnează că în 

via'tă, câstiR"ltl nu se milsoară totdeauna dUPă mă
rimea capitahl'hli (;U care ali pornit În afaceri, ci 
după tmrerea vointei si hărnicia omului. 

Aş,a dar, sh~ga cu ·un talant e grozav de vi· 
novat. Când l-a Îngropat. a dovedit că avea un 
su~let ,Păcăt'Os ~; trândav. De a.ccea, hb1e a făcut 
sUipânul care a 'O~ândit-o atât 'doc cumpli.t. 

Asa va fi, ll-i ,:'a iudc-cata din urmă. Cel car,'! 
a aVlLt din naii>tcre o săn:ltate şubredă, să nu se 
pl<lugă 'că din pricina sănătătif n11 ş~-a putut În
griji de suflet. Chiar cel mai sl:lhănog om poat:!
.avea l.ln suflet tarc si face mimlrii , dacă vrea, 

Cd'nd această pildii., ti-se p,are !:.ă ,indeeata 
cc~uL care :a împ~inti't tahnţii nu ~ dreaptă. Gel 
care IWlse un talant vine si zice; mi-al dat un t,l' 
lant. De teamă S[l nu-l pierd. l-am ascuns şi iată 
ti-laduc Îndărăt. Nu te-am .pă~uh;t cU nÎlm:::, 
N' am nici o d.ator~c !Către tine. 

(Acum vre-o 60 de ani s'a năsr.ut În Germa-
1lia Un copil fără mân i, Dacă ar fi fost uu .,[asr,
mă să t-e 1:as", ar fi ajuns cer$etor. nar ahît de 
harnj-c $1 ~.tărt!Îtor a fost soh1'lDdul ace~,,, Încât a 
aiuns să fadi Cit p'doar-de, ceeace aaii ml pot 

\ 
f~cc nki cu mâinile. Se i;mbracă. măn:m;::ă. se ra
c1,,~ ... ha cântă ~. la vioară cu degetele dela pl. 
cioare!) 

Insă () astfel die wcoteală este nedreaptă. In 
adevăr. s'au văzut oameni ,care a'U plecat la ne~ 
~ot cu balnl foarte p.uţini. Cel) mai ho~at om d~n 
America. (Carnegie), când a plecat din casa p:t-

Tot aşa, cel care n'a căpătat o de:;;tcptăcjune 
deosebită sau alte daruri a:re sufkt'u!lli. nu poate 
să zidi: puţin mi-s'a, dat din 113ştcre. pllt:n daU' şI. 
cu lurnfi. .. Nu, Chiu c'd m:lj mi·e dar. J(1că e, bine 

I intt"Cbu('ltat. lJoat'C da un câşt~ l1emăSUr31t de 
m~,rc, De p,il<l:î, la răzbOII!. tn, ~soll.h:t de r<tnd, 
eşti pus să pândesti de un·de vine dusmanul $i 

P:reţ.u.l unui eXE'"D"lpla·J:1' 1 L*"l..'l. 60 bani. 

i , 6,. 



" 

Briltiaml s'a decis ca ,.;,hest,illnea C ~ I)l ~ale( t~q i; 
si:i nu se tranşeze prin ConstituUe. 

D. D. I,-)fin~twcu a propus ~i \S'a ac1Lll~ pentlfu 
reviZlf.rea Constitutiei "!lI1mătoarele mOl!':tlităţj. 

Injţirutîva modifjcărci, va apl'rtine I'!gelui, şi 
iiedrer: Adu'ltări, 

Punctele de supus reviztrireÎ se vor ~tabih de 
o comishme compusă din senatori şi deput.atl'. 

Raportul acestei .comjsjuni citit Je două ori 
in ficca.re corp ,Leg·Îuitor, va trebui aprobat cu 
două tre.jani. 

]111 urma acestui vot, Adunările se disolvă şi 
cele oo:U: prooedă la modifkarea cu două treimi, 

Adl1nărHe Constituante rămân apoi şi ca A
dunări legi,sl,ative. 

S'a decis apOi ca Contenciosu) adwi:ihstra1jv 
sii fie în atribu,tia ori cărei instante jud!'cător1csti. 

Se excerJtează j,nsa, dela judecate! Conte1~'Ci()
sl1hil a-ctde de ~vernămant şi cele ca.ri au ca
racter de comandamentul militar făcute ue pute: 
rea publică in virtutea exerc'tiu!ui SltvcraniWtîi. 

Contelliciosul va, a·vea ~: dreptul de a ami!::! 
actelle ahuzive. 

n. D. Toanitescu propune ş} ~e adrrlte înfiin
tareCi llTtui consiliiU ·)'egis1af.·v, care $1 nill~e la b
cerea şi coordonarea le,~,j]or, 

ConsuJt.area ac e'stui Consiliu Va H 'jbligato
r"c. Dacă Însă într'ull termen fixat. C'm<lruj Le
$:'islaliv nu-şi dă avizuL Aduniiri1'e sil. J):)<ită pro
l:cda l~ djl'(·:utmea şi aprobarea proectelnr. 
••• .., ....... n~r.i$ was_ ..... 

o rugăminte. 
Lume multă ~i nevojaşă. locu'itorii mahaklilr 

Îndepartate viu zf"nic cu trcbllri1a ofic:!11 de i,Î' 
chiricre. In prealahH ţinem Srl fa;,,;em COllstatarc.l 
că munCa !ă.'udabilrt Ce fun:ţiol1:::tr'i acestui ser' 
"rcjtl desfăşo2ră, este o adevărată opcr~i socia'iÎ. 

Dar suntem informati-că de vre-o ctlteva 7,ik 
parti.::ularii. cari Înaintează cereTi la e,('cst oficiu, 
trobue să treacă in!~1t: p/<) la 1111 a:'t seryicju. unue 
1'1rd{~8~ taxel-o de î1Hegli'trare. Or,cu.nl :wolo se 

inghe~lle hllne mult~i spre .a plăti d:icri!c compc~ 
tjnte, cei cari Vin Cu o cerere shnplă, trebue s;Î 
aştepte ceasuri întreg:i "până s<l le v:c rându; de 
li plMi 2-3 l·ei cât faoc taxa. 

Sumltlej:n ac,est frwt, celor în drept. cu rll~~;

mintea să revizuiască, întnKât este PQsibii. ace~l' 

stă dispozi~ line spre a evita aglomerările si per
derea inutilă de timp. 

Socotim că aUta consideratie merit5 oamenii 
acesna, cari se. duc acolo, pentru a-şi căuta -

SOLIDARITA TfA 

lWedalioalle. 
] n oooolu'i (16 pace 
De nu ştii d()lruJ. 
l~ -ee-şi de~f~'t', 
Po 'ntins co\"o.rul 
tin i}t'li i, ispitele de plâns ... 
Adu·ţi allninte 
Zilele 'n aarc 
Am strâns 
r Il ~ăl'are 
De "iată flori sfjnt.e 
lubirrii ... : 
.. ,Sii le riRi piHl arum 
M mqrii 
In drllm 
De nOl'D!, 

Prin H'Şnieie. ']wn'tm totllcauna -
Şi amândoi ... 
'"ei Înţ'ek/H\ Id~l'R 
RrlllUH .rf'l'(' 

(\"-~i dr"făc~oaI'ă 
T n ~·iizdli,h.· u.~oa rit 
Pîm7Ja l1Hwţi i, te 'n.fioarii, .. 
Şi vei nea ~aM pllîn,suL 
Şi mult.r;] ,minc -
Di'l1 ;oelll n lil z,i le1,,!, dp \":ll'ă, 
l)p :I!l ri i 111 m i n,~ 
.\m i II t îtM 
T n tI' 'o vi flItii a\'an'i 
ne Y{l~ 11 i p l~iÎl ;H,>('. 
CU tt'aiu rl(' rr:.galxmrl 
Tn drllmnl larg', lH clnl!twl bhllfl 
:\1 \Tpmii. --

T. SOFTL\. 
~ ..... ' .~""S$ il '$ 

Cum De cinstim noi oamenii. 
Af1~m din Zl;lrC ea, d. N. Iorg,la. 'il fn"t in .. !· 

t:d de 11niH·1'~it:'\.ţ.ile (j,in l'raga ;;.i J,YOB, "iî till:1 
!'::to o ~f'rie de prp leg"{;I'i, 

Allnl tt'f'l'ut Ţ~:n'i"lll ;;.i Roma. imnl ;w(\~ta 
[VOll'\' 1 ~i Pl'ag;a, la nnnl, 'Ţl(H\1{'. I~Jl1dra ~i ~-\ me
l'Îr'(!, :111 ('li 'I1H (Ialll<mii llu:;;tl'i iB\·ăţ.aţi dle'vin tut 
lnfl1 {~1Jn{Jdcnti (n ]qrmc şi priu (~î ţal',a \,o!n;\Ilca
sdi rlf''lpre 08 re, ehia,]" lInii din foştii 'Iluştri ali'ati 
1111 I;'t ia'll, înainto de riizhl']. În('!' partea l'ă'll1ii D· 
t'llln i C'''t{;. 

~l 'n k~dîtndî en aei,,,t o\'{'njtrwnt 'C'll1turfl,l. 
llC'fI,illl{'rm ,11111 iTI!p {'fi ll'U ,de put i'IH' ori, politici· 
anii lH;>itl'i l'au hârfit şj<,hiar ill.,;nhat. 

Nil ffl~~m al('('~tiî reman'ă pentl'u li îJHlrr,lla 
piîf'atf'le 'politi::,ianilor 11'1<;<t1'L,(\i C,fI ~ă "p "a,dă de 
tnat:; hnn"':l ptmă lm r1 p PO:ltP tlu('{' jnrhim'<l pr>1i
t.i ('i a nl~.:.m1l1ni. 

Vineri. 5 lamt.:u·ie 1923. -
Partidul unitar maghiar. 

.. ~ r;w11l1 RomAne'>C" pmbli·eă 111'm3torol Iar. 
tieol: 

I 
La (,hlj s'a aJ't"ătuit. prin oontopirea a dQl111 

• p:r.wpări dle<)sebi te pîmă ileu.m, partidul 'lmiItar 
• ma~hiar {fin R,~mîmia. I 

O foai.e ofi-cioo:lă lWH"e a S'O teme de lunmările 
ee le-ar i3dn'C'e î.l1temoiarea aca'>'lnlri or~an .de ihliptă 
alun,!.nlr11or ("llPrin~i între hQta.rele Statt"ulrui no. 
~trn şi <lerÎ dosapl'ohă a~tul. 

N u SU~l tem J.1e .~H'.ea"t ă 'Păre.re, 
Prin fltărll.linţi Î11Idell1ln~ate Saşii ardeleni ~l 

izbutit a ~ înţelege C\l Şvabiri, din Banrut, dle altă 
ronfesillIl'e, 'Veniţi de ai'llrea şi awând '!\Jl,t. treeut 
ist.oric, CII Ge~mRnii .(lin Ru!('O\-ina, eari 'RU ţ1i oi 
altă origine ~~i 1111 3Vl1t laltă .dC-."lvoltal'C, oC'll 10010-

lliştii g{'.rnHI'll1 elin R:li'lfll'abi.a. 'Şi ei tQtal doose. 
hiti, ba ehiar cl1Hndr elemcnte ge~man-edin ve. 
chiul Rw~at, şi (hl.(.' (1 al'ti'ml'€' comuna. lkce n'ar 
fave la fel ~i ll11.p:urii. cari, ,flfară ,de Heeni, r~re. 
zintă 'a,h,;oll1t illt'Cfla,şÎ rai':1, ou aCerE.şl dlef'l\'olta.re 
i",toJ'li('ă 1 

Aeei f':arÎ an a~tamat ca ŞM "-lIe d. ,Ţosika. au 
declarat dl in·tele,!!: a i'.e aj'uta fliră ~prijin de pe, 
;;t.e IlOtal~ !)ii rli. sil~l!'ltele lorpe-nt1'n rea.liza,rea 
nnui prOQ"r.1ID. ,(':l!'e em{JId{'.J~at, l"C vOl'de",făşura 
În Tr1l1Tg'Îllil{l 1p.,gii. Ce le putem t'ere m.ai ,mult! 
CQl1ştiinta 01"1"l1i nu .se poflt{' ,~('r1!ta; fllH~i păI<. 
t j'·Qar.ă 1':1:':Pl1 Tl'd(>rea 1){'1l tn! al,~i .hmleeători 'dN'ât 
,ad\'("r~ari i fireşti . 

Ră ,d)J,!l] YOe U'e('.st,.·i 'lJ,."o{'Îa1ţ.ii 'politi('le să a· 
!1atc prin ~:1rte ('IJl:ITI intel1rret(,:17.ă l1Togra.ml11 ce 
;;;1 ran dat. Şi, rlaf'~, api'll"Îmn 11'('111.01111 pe 'rare-l 
1'rpr07.j·nt;[.0:1 'Wl ajuta la deS'\'1J1tm'ca în a('oo~tă 
t,n:! a irki,ide l,îh~rt~lt(' şi dp (,llltul'ă, în mire 
lililbii. at:,\t mai hill() Jî('nfru toţ;Î! 

N. IORGA. 

Dela C. f, R. 
Vlllll'ti"ndl'ii binr(l1l1\~lm' nirf'l'tÎ<>Î Rf'g[ollal" 

au lnat nu~antii --~ !)cntru "ltl'biitol'i1e (\r~i(~ill~1lI1ul 
!'~ tilllP (k ellwi z;le, înl'opfultJde azi. "111(')'1 

::l:3 (;1). 

In ~(\a'ra zilcÎ dn 31 (1.1) va a,\'oa 10(' În r~~LH1' 
r:ltltul giirpl Ararl 1111 mal'(' h:ll, ol'gaIlizat d.(\ că· 
tre' rtlC-mhl·j "c.usinoul ni CFTL ... A'!'rrc1". 

... 
Circl1bţia 'IIremnrilor do marfă va fi "i"taj~ 

in primele două zi.1c ~llc Crih'jullldllli. şi ~() 'va t,\,· 

lUllîn noapfea zilei d" Luni "'pr(' )lal,ti. 
~"W!M'.$. t e1lldllP' F ';'__ ~,~. : ...... 

., ca·minut VEl~AClTAS, StdiinMatpa Oinl'tfe:;te pe o,llBwnii no..'~h'i În
yli(atî şi "e ,~imte onr~rntă "'il·i chi'lIloC, să ti11ă 
C\11',,1II"i 1:1 ul1j,rrsitatilP .ei: pe ('!inel 1)(lIinu ll,'pm 
,1i('I 1111 l'f'~1){'('t pentru 11rirt~mnneă rlE'Plli'ă el" 
M0;'t:î inyăţati!'l1.~ntnJ ÎrlHinlal'ea ('u1t.l1rÎi ~i înf'O
tare:l pÎn"tei lwiunull1'i ro.mi\n~.' în o('hiilnrnpi. 

Parlamentul. 

, , 

sit jd ai d-,: ştire ... T(l:Jt~t sarcina ta ,~ s:\ n o~ iti: 
deschişi st Mi te grab eşti a da. de veste, Îuda ta 
ce z~ir.::sti Primeidia ... C destul atât. !>entru ca 1) 

oştire întreJgi\ să ,pDată f: scăpatî şi o tară în
treaga mântttită numai Prin v;C:j{hierca cinstită a 
unui s{lldatl 

Aşa dar, orice capital ai f,; primit din naşte
re, ~,i oricât de 'Putin ar fi moştenit ;:incva dela 
părinti, dacă e harnce, poate ajunge ta mari :s
prăvi. 

Prin urmare,c:înd e vorha de mcll1tllk~a 
noaS1Tă, oric:U eL\:! mi'.:j ,ar f~ in!lesnirilc de ca re 
~un avut p:rrt,~ în viaţă. n'avem cuv:1nt sJ. ne plân
.gem. r;ec:lre trebuie. să se incordczC'. de oare~e 
şi din m~til1 se poate scoate mult: cânJ e omul 
om, adică luere.ază cu ooa1ă inima. 

Potrtvif'. la \llala Copiii nu pot să se dea 
la o parte din fata muncii, ,colarUol'. 
spunând: apoi, eu nu-s aşa 

d~ cl~t(jflt ca 'cutare; n'am t.nloPIlt h entar·e şi cu
tare studil1 ... dc..:i. tI,u învă( - Toate Q~enea ~~unt 
vorbe zadarnice: Si din puţin. copcHu: lIarn:.c pO:lie 
s~i faca muLt. La Îl1t)CPtrt, Demostene era bâlbâiL 
a'POti' a ajuns cel mai îndemilnatec vorbitor {ora· 
ior) ditltre toti cei pomeniti in vechime. 

Vointa 11 rute roate: Sparge si stâncile. Dq· 
va,dă picătnra moale, care, izhind mereu, dela 1> 

vreme gaur.cste chim piatra cea mai tare. 
S. MEI1EDINT1. 

C~t~ popoare nu s'ar mi'1l1i1:1ri {'Il un N. Turga 
~iar {l,,'ea 'U11 v111t flentm aportul gigwntic pe 
j<'<[;n' l'a a1dn~ la rN1ff,.tepi:·aJ1en. e{lln~ti,int:ei nntio
nnlc Şl la q'l'Og:r(\~1l1 ştiin·tei ~i lit{1ratur('li, Koi 
în,;ă. noi 1)IU avem nim ('111tn] .('1'oi,lo1', 1110i ~'ll Da
lnCl1ilor mari, r.i ne colllpla,cem a trăi în t.embe-
1 i~mn 1 orÎ<,ntrl.l şi a. cloveti şi ponegri tot ce e 
hl1n~i :.:.anăto;;\. 

(1:1rB ,;ă rfie '.'atrza? 1')\-;te. fOllol·te simpl'3: Iipt<1l 
de eduCo.'l .. ţie civică. Vlad Tepeş. 

....... "'$" 'e' ~.ld 

Acord între nationa1işti, liberali, 
făr~nişti şi averescani 7 

Primim unmiH(larele: 
Cellffian eomplc('t a'~1r.da i.ntervenit Între nas 

ţionaH,~tii idj'n l.ocll!litate şi între lihe.nali, tăl'ÎÎ
nişt.j ~i j\·vero~eani. pe Dhe;<tia pal"tlieiŢlăriiin 
bIe.(' la !marele f~t,i'\',al a rti~tj,{" l~LenaT 'Cc-l va dia 
"Societatea ,<;CI'ljt<lrilor l'omâ'ni" in 8 T anmartie 
(a d(l1la zi de Crăciun) în "a1Ja mar.e dela Cl'1llOOa 
Alb1i. 

i C'hi,hiţ i i 5}1 oarto{oriid.e na ~i()11'a lttate roma,ni 
1 a,n hotăriit pentru seara .de 8 Ianua.rie, UUl 'ooî-

I cot ţ()ta1 şi implaeabil wntra mes-do}' verzi .dela 
mrfE'Il.c3:ua Da.cia, 'Care nentrn f'ea'ra ll!CeeR\·.a Îlll' 

~ brii-cra doll'u~ L , 

- Şedin1a Camerii de1~ 3 Ianuarie. -
BUCUREŞTI. - In seuinta de ieri a CalîlCiii 

aH avut loc mari ~~anda!urL 
Inain:te de a se intra .În ordinea de zi d. Mi!1a1a· 
clle a atft.c:uf violent pe d. ministru M,trzescu )le 

chestia conflict.ului ivit în.tre acesta şi d. AI. 
Va-'da 

D: MltiALACHE întreabă guvernul dacă mai 
crede solfdă sjiruatia dlui ministru MJrzescu, in 
urma situatiei ce ,s'a creiat pr:n fa:lsul telegrame
lor sco:ase în vilea~ din arhiva ministerului' de 
externe. n. Miha1achc ';:ere Ca adere pr:vitoarc 
la tratat,ivele dt~ pa.ce cu Rusia să fie făcute cu
noscute Camerii. Anuntă o inteq}e1aţie un::en lă 
in această chestiune, 

D. ,mi'nistru MARZfSCU răSPunde că. dl: fapt 
dosarul uneI: t.c!eg-rame pubHcată în presă a dis
nărut din a:rhi:va ministerului de externe Sb acest 
dosar pfobahil se afh1 În mâin{Pe .opoziţiei:, 

Cuv:int!ele minis,trului Mârzescu provoacă 
mare scanll.la~. Dnii Lupti. M'halache. Iorga luand 
cnvânttd prctli%tează energic împotriva acestei 
bănu:eli aru:ncate la adresa opozitiei. 

D. mjilJl'lstru MĂRZESCU areuză ;le d. Vaida 
de mistificare, d. Miha~ ache îl apără pe d. Vaida 
si arată că guvernul a Început. P'llb}icarea actelor 
secrete. Cere Ca toate actele &~ He aduse înaintea 
CGmj"Q ei pentru afacerile externe. 

Continuâll'dn-se după aQeasta discutia la re
'formaJfinanc:'adî, Camera al votat proiedUl cu 
119 vot,uri contra 19. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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,d, 5 Ianuarie 1923. -
llinistn\ ceh iasa Prihoda la Irad. 
,'a~a Prihooa, ,filL.m~u,l violinist, ooh, t?aTe :a 
M ericlu pă" 3111\liazi în Bucure!}t i, in 'P 1'(lz,onţa 
Jelui avâl1dun sUrCoos\briru;;, ya da Iluminecă 
~ ha orel(! 9 Util eoncNt în Arooin sala mare 
)a!at ului ClUl tur aJ. ' 
'Iie5pte 3!C{'I.. .. t fen01llf':llR'] '" loIi ni ... t, erit,i{'uQ 'rtm
al Korngokl dela "Nene Vl'eio rrc<i'l'\e" .<;('rie~ 
.. KnbeJik a {Q.;;t în tre<'ut - trăia~ă V!H~a 
ibod«!" O virtuooitate uimitoare a mânfU!irii 
'Il-nJu.i ~l11cldc oele mai dare .... Virtuozilt.a
I ~xtr~n de dps,,{)/!tată l'a fă~nt, lJn aldev~rat 
ijitor al .a1'Cu~'>111ui." 
In acel'a~ ,sem~ SC'r:illl d€lf11lH'e Prihooa ,':'1 cl'ilt1Î<'ii 

uicilli dhl mall'iLe metropolle ale 00{'jcUentntlnÎ. 
rihnJa. <l~a're a <. ... )11<0('.\·tlU,t la. Bll(~lI reşt.i a fui mi t 
('IK'e:r it p'\l'b 1 î {'u 1 el e. a ro 10. 
In d,rumnl ~pl'e C'eho. .. loyai'jil, Prih'Ji(tll se l'a 

IIi la ·A rllid, undlC 'ou ,ela un f(in~IH' roD('('rt. Bi
li' ~(' află de vimzar(' la pa'p~t5<l'i,a 13'lo<,h. 
..,VSV .'-Al., , • .-,. aa:w 

:răciunul orfanilor din război. 
Societaka "Ocroti['\:a Orfanilor dir. r:izbo;" 

jda pll~)lk"1l1 arădan, s<\ binevoiasd :J lua parte 
l,erbarea "Pol11ull1'Î tLe Criic;l1n" a c!f,nd'"or J:n 
l1boj, ce ~e va Unea Siimhăt,t în 6 I)2::em Vr:e 
:;J -! d. m. la orh:linatut ,.Regina M:\l>Î'.\". 

Dcnuat{l .c·u ;H)e:!~ta soc. O. O. 5>" "duce :l· 
;jl~~ ~imncle s:tle lmu!tlllH'ri tut,uror :t.::c]',lra, '~ari 
il contribnit cu dnnaUlIni\e lor la Înftiptuin::Cl a· 
::sre: s::,rhilri şi la imbunilbtirea sort'i orfanilor. 
Au daruit in nc::st scop: B~ncJ ~,hrl]l()rl);::h 
3kl\k, Ara,el 2000!.ei; ,Lom{lsi Erdiiinar 2000 lei; 
3JllC<t Ct.:n,[fab, Arad 2000 lei; AraJi Ioar es 
I,epbank 1000 lei: Arad': Els6 Tak'~:·Ckn~n7.tar 
;~:"i) 't.:i; . C3SSa de prt,.tr:l re de V:, 1'~3 Cri~i! '!ii 
"'ÎII) j,:'i; B(l.nca cr.merci;'ll:i ullg~lră n. Arad 1 ~'ÎC 
.,:: C3,ssa de p;istrarc Geilcrală din Arad IGUd 
:.:: Carol Andrcnvi şl: fii 4500 Ici: Fnli ' KOPlis 
:(1 lei; Banca Rnmâne<ls.·~ă suc. Arod 2lîOO k:j; 
I'ahricrl. de Tric(}ta~:c, Ara(! 14.000 'e'; "Vid,:)!,j,,", 

!
;nd 1000 lei: ~). IUJi'l.1l T?a,~cr 250,' k1'; d: ~~i.CCc1 
'~~ lei; d., T. Stan 500 ICI ş,l u:1 S;lC de t'llllil: d. 
r. V. Olarin (i0 j,,': d. D. ,P(}pnvir'iu 1flD lei: d. 

" 100 lei. CDlecta SOC'<·';;tii r.l:ll:·l'·i'~ de:;
'Ii~;'t $! după sarhIdnTC, iflr Pllhlk'\l] este rtlg~lt 
"j da prinoslll pentnl Întretinerea celor 150 or
,do 

lntorii Spar~eT ii dela pantofarnl 1 'anon 
Org:nwle politici au l'(>llşit ~ă dr'$l'01101'C.' (''fi 

,'iJut"rÎl ,.~pargE'rii <,(>mi~ă 'li(''I11n 7 8iîlltiîl!llftnri in 
.I,.lirrn l TJ:illtnf:1Q"11il1i TOBif~rart·0n rlin Bull'!'\'. 
~egr;\fl Ft'l'dinand :::1, d~ '11'1lf10 au fttrnt material 
'n va]Gi[ rf' mn.i marI('. 

:\11tbJ'1j·i ;:11n t GoorQ'(! ('('mea >ca lfă Je romer· 
:Jnt ~i :\1 ihai )fe",zii~'(}", 11lf'răt()f 'la fabrir,a A
':rtI, 

Tndi'l'idnl Gh. Cerll~a 10<'11iia îna~'cenş {'\lJl·te 

:~rlf' î!;li ;l,re U't('1~er'\11 pfi11 tof!lfIll TIJ~if ~h,rton. 
boală duvă r0t'lamarffi "nal'~erii bltnllj,ala Oţ

~;!n{ll('r de m'miÎrirell'le '[101iţiei "e Î11o(hvŢlt'af'.(' a· 
'ilT'ra }ni. 

Bnpr:we.g'hjâ·nnllL f)J'~an('le poliţ:ioi au 'l'e\l~it 
[,ti "ă (',~î:;-t.ige 'Şi dm'ezile eil el estf' alltonlilspail'
~rii. 

(\~nE1a pl("'('a~e ieri cu O p.a Toft{' a hH~rn<r'i·l{~r 
furate 1a 8ânn.irola'111-mic, inml.e o:u:pă snt1*'el('! hli 
:rea ;;ă le dea 1I.nui hiliat do f'>Cnri ,ril1, Ton ·OrllH. 
ta 1) • ..:1n1 ucla Al'R!lul non, el a f<.",t oprit şi a
~'la1 cii' ul'gande 'Poli tiei. 

C(ll'nea lnaintlat prefecturej 'ţl(ll:itiei, el a. 1111-
mîl ,şi ţie COllloliee.lle saru Mihai )f(\,;;zal'a"" ('.are 
I fOllt a.,.tfd arlns şi el -la poli-ţie. 

tal, d"" ...... , 
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SOLIDARITATEA 

INFORMAŢIUNI. 

Familia Hega1ă Va p('t"CL"~ 1-lărbătorile erii
('iul1111ui, l'a d(' ohirci, în eU8t{'!1l1 P('liş(}r. In ;\. 
rest "(,01) SnvenUl'ii ,"or pleea (Sâmbătă la ~illlJia, 

(\1C unde '>O VOI' }"{~ntl)ar('e în C'upitală, fllrptlll
'l11âHll vilit.oal'c SplV a htu pal"te la serbarea Anu
lui .x0lU, după sti,]iu~ v(>i('hi, . " 

Cf'l mai fl'llJllOO dar .d€. !<ăI'b{ltol'i pentru ti
ne:retu 1 ~o]lilir e ral·t{'a nou apărută: Poti fi om 
eleplin t'ânI să fii (,l'e,~(il1? tde S. Jf ,,"('dinţi. ,ne 
"Îtm:are la I_ihl'i1ria COll'el'()(lia. 

• 
In ""a,1.a ee..'l mi:['ă dda Palatu1 Cu1tm'al 1'\':. 

dr!'s['hi~ ,expozjţ,ia n.c pictură a tun1\rului Fna!u
('j8(' Rofh. Vom rCy.("ni asupra a('estei int(>rffiante 
C''X'l)(lzitii, într'unul eli,n nnmerii alpropia,ţi. 

• 
Vâcanta de ::ărbiltori se î'nccp{' la Pnmtiria, 

()ra~\1'!ui c.u ziua de azi (Vineri) ~;I: V'l Un.ert p.in1 
Miercuri d'minea,ţa, In acest timp Jj.·rourilie nu ~u

crează. 
• 

.,r li: 11f'le ('nllll1'na!c " arhwe la I0ml()ţ\ti'll ltij {'ă 
.apadlwt'lll v,a fi ill>"hj,:, 'până 1~1 alte ,di,~rl<..zitii, rk 
ht or(~le ] 2 Jlfmă la r. rli m~'neata, ,. 

o tele~ramă din nucurc~ti alJunW că tjpo
~ra~i din .atelierele zrarui11i "Universul" aLI de,· 
clarat g-revă. Din cauza aceasta, ieri dimineaţ{t 

"Ui!l\'cr:~t1r' n'a ap~\[!tt. 

* 
l~ l\\'le ZiaT(' ali l'11·1I~at,:,!l;:I't'a. ~';"i en (,{\lIzia ',--:H' 

btltorilol' VDr fi 3mlli,~tiaţ.i ,c(~tnN('ianţii ('oIllhm
naii pl'n!1"l1 "pPl·,11\il. 1 )('1.a rnini;;tt'rI11 (Il' jU"illiţit, 
~c d~llt!il) t.(, ea tC,(rori(' .aN\a,.;;tii "e r~illn(>. 

• 
F n ('l'1H'i~C't()r unglpza oprit an Y;l", <\lllel',)C,J,l) 

In apelr iJ"lalld(·7.p, ('lI'I'C' a\'{ia 111l tl'an",pnrt .b 
arllw ';li lrlUllllilllli ,kstinato imul"g('ntilnl' 1l'

Janrl"zi. 

I.a 1 Janal':ll'Îe It a. a uynt 1(1{\ la TInma jlll"a.
m;1'ntu1 ,fa,'Y.~i:;:ti1Hr din rapjta.1u ltaJiC'i în fata II'lli 
~r n':Sf,1 in i. 

Toţ.i f:ll'\C'j"ti i nu rlefilat fO(iq-!e [ll'Luna \ ipri 11 

CorQO rmh,lrto ~i 1-lC oJlriri"i în fata palatttll1\i 

C'1tigi Hnele, în h<l'1t'un, "p aHa '\fw:,:,;olilli. 
f-'(\!'l,,<'tnl'nl pa,rtil(lnlui f,a"cj"t a <'it.it fr~rlHlI-la 

do jlll'â,mflnt 1l.0 eare fa.ştiştii :111 1"pp,etat-o î'll mij-

1o('.l1ij \1 nui mare <:Il tu"ia:"'llt. ~1 u%.oli II/ia mcl'i" a

poi în piata l'okl'l1na 11TI{le .<1 t.r('l·,nt în I'c\"ii'tii pc 
fa,;C'işti. l'of-\tiJlu llll ,rllSl.·urs fowrte nda;m,tt. 

~ 

Cel llmi ~ld))'n Ţlo'dretal lnd rasteu'r, eX{'/,ill

tat în 1fHl6 de către pietonIi finlandez Ederfc·\t 
şi popukl:.l'izat pri11 gravură, a fOl't codat de facul
tatoa .de ştiinţ.c rmnzenlui nati,mal din 'lMdat:u.l 
Lnx{\!\lhnrg, lIn!d~ 1\ fosti'll"tnlat ",i eXpUEl pnbli
eullli. ' 

. * 
O BUl!",<~ 1'(4\"i~tă militară a anlt loc de ~nrând 

la Ppt rog-rad. ;\ 1 u.M I'n .. te ~i {'In'pul de cayaJel'ic 
al 111i Blîflil'nn:' "Fx(,<:l",ior" dă eu a~9 l1rjlej 
o fntogr:lfie 1'<'1)]'('7,('nt':'o\«1 pC' g0ne!'alnl Kam>c>uef 
stfl'Ild în p<tzitia llPa mairig\lil'os disl'iplin~H'ă a 
{JfIta~lllni în fllfe'i hli Trotlok;,. In timp1l1 (h'fiklrii 
tnvpehr.l· ae\,,()ŢrlINl~le ul"lfllatei ~o\'i«tt~>('C ,';T'au 11(>
contenit la difcrite inaJţ.i.mi. ,. 

'tLafigues itrangeres", 
Un cours de ]anglJe 

etrangere doit mettre 
l'eleve en contact avec 
la langue tellc qu'elle 
se presente dans la 
vie de tous les lours 
Goldberg, Eminescu 
(f. Decik ferencz) 9, 
et. li. 
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x SALĂ MODf:RNĂ ŞI COMODĂ stă :a dis
pozTa ono dame pentru iri'zat şi manicuŢ la 
Slf~KEL Y, palatu'l Bohus. 

Of 

/)otă d01'(lşli .~ă ai lucrări de 7Jă.r fmm0tJ8e şi 
mod"/'1If>. fă romal/drle fa SZf: l( f)LY coa.for pf. 
dame. ]Jol(/tu{ l;fJ"lI.~. 

• 
x Cel mai ipftin i,~vQr dl" et/mpăral al't1.cli rlp 

1,arflln1MÎe P.~t(': J)rogl!et'ia ŞARPELE. Eugen 
Lazar şi {,'omp. 
U.U', , la ."$ an ,. 

ŞTIRI TEATRALE 
ReSJertoriul săptAmânU. 

Vineri: "A opta femeIe sotie a lui Barbă Albastdi" 
(Ah. C.). 

Sâmbătă: matineu: "Cântecul Înşeală". 
D:~mineC(I: Matineu .,Nevasta ohndez:Y',' 

Soara "a orcle 7 şt jum. "Minte muzica". (In afarA 
dc abonament, La (}rele 10 şi jum. HA opta soţ.", 

a hli BarM Albastră. 
LuniI::!: orele 3 şi iUI11. "Schimbul", La ora 7 

şi jum. "Minte muzica" {Ab. AJ. 
M:lrt i : "Rubicon" cu .conct!Tsnl halcri\l'c" It!!;a 

rludak. ' ' '";':'fi)"~ 
Miercuri: .. Bon\':vant", operetă. cu concurs~l 

bJ1:;ril"i;i Ill'ia Huda'k. 

Sâmb,Hă se Va eLa numai o nică rcprezent,,· 
tie. în arară de abOlw.ment. 

CC'!TIcd'Ji frantuzească "A o~t:t sotie alu; 
Par:<t Albastră" i;;?ore a :1jUIlS ,Ia Paris a suta rt" 

l'rez:'nhPo se va reprezcnta pentn~ Îlltâia dată [li 
,'I,r~~d az" Vineri Scara. Pentru aceasl,i rcprezcn
L.dic :.'all frtcnt foarne m0ri pre5?:atiJ-:. 

, .... 1". &'II 

Balul tinerimii din Arad. 
fn SI'arfl rll' 13 ]r/n1/(l]'Î(' nou (.11 Ppc.1'crhiJ 

l'fI 111'(,1/ loc in SI/.7orll H ·!e U!ulml1liUoyd drlfl. ho. 
flOT (,' P: XTRA T, (! Ilfrrtl'ea prin slnzdn Ale;rarul,.i) 
1/H Jluu'e /'U{ al ti1!('l"imei din _inul. 

CINEMA. 
OiVll."L L\!(\ NUM r:, Par!:;a 1, în 5, 6, 7 şi 

8 I:LI111ar iC in ,.Apollo", Pf:tru Vf\SS compan~onu~ 
han::ii "Vel' S şi fiuL" e reiazat de Ger t Nisson, a 
C:Il"J tata amel1illrt cu Ilro<:cs pe companioni 
pcntm .!?î mili(jane depuse în ban.:a lor, dar care 
s'au perdut in 11rnJa spCcu!atlllTli!{)T ncreuşjt,c ,1 
haw:h .... r:ll)r. CJcrt rciuzase pe Petru Voss pentr ,,
c~i 11U ari; niCi UII renume, este un name În lUnle. 
Pc!m uc()!}arte pentru a se face vest;t, dcaltl 
parte pClltnl 1. scăpa banca de ruşine se face, di 
fur:t bani: !ui Niss(Jn, prin ce sp,~rcază s~i aib\ 
timp de a recâştig-a milioanele: dispărute. Sc,wă 
L:U un h1drop:,:n LLrm{lrit fiind de detectivul ccie
hru Doboye. In..::epe n goana pe mare si uscat ~i 
r:rin a~r. l)obhy e tot În Urma lUi Voss fi'\r[t să-' 
prindă. Este tina din ccle mai senzationale istorii. 

AMOR LA CÂRMĂ, comedie în 5 acte in 
4, 5 şi 6 Ianuarie în "Uran'a". Os-si se m{irtt,î 
fără voe duP"ă Von der lioppe, car-e a>iomcnea nu 
Vrea să o ia de sotie. Von der Hoppe are nevce 
de H'n şofer. Ossj trave~tindu·se e acceptată şi ca 
sofer devine inlimul tur Von der lioppe. Acesta 
andecine e Ossi, iar Osl:i cunoa'şte pe Van der 
tfllPPe'. Sf.Îrşitlll e cii după peri rlcti i comice ceice 
se llrau, ctmoscându-se devin soti it111~ti. 
.. d ... n •• 

Redacto,r responsabiJ: LAURBNŢIU LUCA. 
Cenzurat: Or. MAGER. .. ........................... .... 

Na. G. 5926/2-1922. 

Publicatiune de licitatie. 
Pe baza decisalui Jude·cătoriei de O~Gl Arad 

Nn. de mai sus Ctl'prjnse În fav0area In: 
Otha1mi Elso Takarekpenztâ t pentru 
sum'3 de 8000 Lei capi'tall' si accesol ii. Interes!! 
6°0 dda 20 Octomvrie 1917. Spesc stavcrit.c de 
Prezent in 486 Lei. Mohilele pretu.ite in 7~OO Lei 
se vor vinde la licitaţie în Arad în str. eminescu 
No 37 În Z~lla dc 5 Ianuarie 1923 d. m. Ia orele 2. 

Arad, la 21 Decemvrie 1922. 
O. CIUPULIGÂ. 

exec, jud. reRCS';. 

!tJ 
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Cel mai ieftin isvor de cumpărat 
specialităti de cafea şi ceai Re·l29 

Vineri, 5 IanliJrie 1923. An - -
Regele de cafea 
_.------------------------------------------------------------------------~~=--------------- ~ ----.. -----------= ,.1 

SCllCI1]rel- & COlllp. 

A.rad şi Curtici. 

Pentru vânzarea pe rate ,.1 
a maşinefor. da cusut Si n ger No. 1705.JI-1922. 

i 

Pubiicatiune de licitaJie. i 
In baza ordintl;tui m. 11628-922 ~l minist('p,- I 

lui lucrărilor pltblicc, Direcţiunea de prJduri Şi Şo- ! .!". _"'" 

·~de Cluj se pubUcft licitaf,c; pentru r;()I1StrlJjre~\ i Telefon a14 ŞI 6(,4 ... 
podului Nr. 4 pc şos. Scleuş--Ccrmci-Talpoş km. i ~ _____________ --__ 

se caută agenti cu provizion mare 
1a depozitul de f!18şÎni de cusut 
firma BOURNE & Co.ARAD 
Bulev. Regele Ferdinand 9. VaH);} 

4.1---4.2 care ::te va t:nca l;l Directhlne,; in Cluj ~; 1 fa Serviciul snbscmnat în ziua 18 luna Ianuaril:.I.............................................................. 1""'3"GN7S'mfll"f1"P"'FPD'ti'"" 
.mllt 1923 La 'Ora 10 observ.l11ld pres.criel'ile Leg;i 

-TEl .. 
contabilitătii publioe arL 72--85. ! Adrn.ir-abilă J~ ă p u. &ă Banca Lloyd şi Soc. Comerciala PI I 

"'lI" R ~jre 
De-punere'l garanţici prov:zorie de 4~IO a sumei ~ CU aranjament pt, odae iei.ill de vânzare, ale 

din ofertă se va ade'Veri pr:n r~ipisa 3nexati:î 0- : InformHtiuni dă Wa172 Sucltrsala A rad 
j , , ................. rorn 
erte l

• ; Btpoul 'W'alliDgep I ,jeml 
Suma prcliminată în dcviz estc 95,\X10 Ici. 1 Strada Emines"u (fost Odk F.-u.) No. 10, Str. Eminescu 2. aj 
J.:Jaboratul t,ocltni,c. cond':tiunile de cd'fLcarc ~; i 1 ~.i~ r, 

;jcjtatie .ş.i,'I~delul de o:ertă şi contract S~ pot ! .... ~~ ..... ~ ................ ...ttIII. ....... Jd .............. Ilj, --iiiii_iiiiiiiiiiiiiiii __ ;; __ ;'iiiii,iii.-ii,iiiiiiiiiii-J :~\, 
vedea zilnic lT1 orelc oh;loase. ! ~"""""''''''''~''''''''IIlII~'''''''JlI''''''"''''''JII''''"~''''''''''' III a 

i __ -----------------.--------------1 
Serviciul de ţ,oduri şi .şosele ! ~~~~...:.::::.~ I .:- --

. _____ Ar_8d_, __ i t SamuU Weiszberger Succesor ~~~~ I C 8 ti fi şi I Oferă cele mai fine specialităti de Iiquer cognac rom :,dv, 
Publicatiune de licitatie. i '" ... d':t· 1 şi rachiuri de poame, Vânzare en gros şi în detaH, ~~~ raspan l I Arad. Bulevardul Reg;ina Maria (f. Piata Andrâssy) 5, _ I Subsemnatul exccuton~! judecăton'~"c, Prin <1- I , 

t i Cele »:n.a.i fpuD1oase. cadupl de: cpAclun! ccasta publid, -că in urma dc::izÎtlil':j judcciitli~ il 1 ... __ iOst 
r:d de ocol Rwdna, cu No. G. 1576'3--1922 În h !! 1 lor. 
voarea 11l~ Stefan Lutanidt reper. pr:n adyocatu: , J al 

1 
•••••••••••••••• ~ ••••••.••••••••••••••••••••••••••• I" d" 

Dr. Paul VU'os pentru SLUm de ;3500 Le: capital ş: i f il fo 

acccsGr:i, - În contra urm:tritldlli, mobile'e u,'· 1 i I "VICTORI " " lui,. 
IJ1ăroare Şi ::mume: maşina de cusut pretuită în ; j 1"1.. ~an 

1500 iei, Îll 10 Ianuarie 1923 ore-le 4 P. m. În CU·, ; i i ;loa~ 
muna Ohioroc la casa nr. 387 se va v'])de !..; ! i: sfâr 

1i"'~;;~I1~!'C~ n",emvr;' 1922 i i INSTITUT DE CREDIT ŞI ECO:NOllll 
· S It. CENTRA. LA: ARAD (ROJlIA.NIA). ARPr\D TlCliY i • 

________ cX_'C_cl1_to_r_it_1 d_Cc_ăt_or_l's-_'! °L 'i i. SUCURSALE: IN CHISINEU, ŞIRIA, BOROSINEU 
No.O.3019/4--1922. 1 ŞI RADNA JUDEŢUL ARA,D .(ROMÂNiA). 

Publicatiune de licitatie. i II 1: iN CASELE PROPRII. 
Pe baza decisuhli ,ludceătorici de 0":01 Arac il D li: 

No. de mai sus cl1pri:1sc în favoarea ltf - i v 

Kun Ioan În Vinga cOlltr·a lui Blaj ioan ventru I . A .: 
SUITIa de 5000 .Lei capit~! ~i a'2-oCCW r i i.. Interese t I lIiIEa i: 
5% dela 3 Se'ptcmvrje 1920. Spese sta vcritc d.e j 1 ........ t: 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,.00.0.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 8.0 • .0.0.00.00 Lei) din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

pen: 
SOVI 

Dem 
mit~ 
jovi 
e-a· 
~Ire 

'a r 

Prezent În 887 Lei, 50 bani,. ~ob!lcl~ prc.tt:~itc În i I f: 
1500 Lei se VOr <;ln,de la hCltat1e In· Mlcalaca- . ti. 
veche No 58 în ziua de 12 1 anu,ark, 192~~ d. m. Ia ; î I : 
orele 3. i il: Execută tot felul de operatiuni de bancă. ,ilie< 

Arad, la 27 Decemvrie 1922. i t Ai:' Acordă: Imprumuturi eambiale. t ~~ai~ 
. G. C[(;PULIGA, I I .: "hipoteeare. I :are 

'dor 

cxec. jud. rcg esc.: ( f t) _~~ __ ~_______ E. "de lombard pe gaj de e ee e, ,!;cu 

No, 189--1922ex. ! i : finaan~iral'Czoălei,ntreprinderi industriale. comerciale şi i ~tl 
Publl·c~11·une de 111'cl'faţl·e. It 6a. il: o ·lIl u ,.... Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci , :;~e 

Subsemnatul executorul jude.::..~t.oresc, prin a' __ ... _0:=..: Lire, franci şi alte va1ute), le e 
ceasta publică, -că în urma decizilmei judccăto- : Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in ,uit 
ri:el de ocol Radna, cu "'r. G. 1427 şi 18(\5--i92~ •••••••••••••••••• cont curent t :~t. 
În favoarea lui Banca Pod~oria AradulLli s. p. a. C · lAt : p. t b . d' A ' d ., t ' .: t 
repr. pr1n .advocatnl Dr. Pa.ul Vitos pentru SUITI,) urCi nor aSa B: nmeş e am In me

1
f1ca ca epunen, Ori pen ru : I~:el 

de 60.000 Lei calp:lta.l ~; 2lCCes.orii --- în contr~i • v' ". inmanuare partide or în Tară. . , ' 
urmăritului molj:J-ele nrm[rtoare şi anume: cai, vin, . Şl talate de van- : Efeptueşte comisiuni primite din America în afa.. flr, 

butoi, boi, etc. pretutte. În 44300 le!, Î!l l'i Iallua'rie I zare S â m bat ă.: cerile emigranti1or. ito 
1923 la ()rele 10 a. m. rn cOimuna, ~uv~n la c,~sa Nu i BuL ReO"e1e Fer- : Are legătură de cont curent cu toate băncile din !Vo 

200. 126 $V 73,se vor vill~~ la ;,;Jtat1c Dub:.ca. 1 dinand No. 19. (f.: Ţară şi străinătate,ars 
Radna, la 27 l1ecem\ rle 19_~, I J ' f f "h t)1 ' I .i~n AT<P.\.D T1CliV; ozse () erceg-u • 1.. ______________________ --- ,ţăi 

t . ,1 .~ t • I , cxe-cu or juue::aorcsc ..••••••••••••••••• I •••••••••••• lIUH.IioIIlH..................................... ,ril 

-------------------------------------------------------------~---------------_.- --
!v'ai ieftin poti procura hai:n e 
pe:n:t.rn. bărb?"*,ţ.., ~i copii 

TtDORTafia ,tCONCORDlA" A'l"{ld. 
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