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BUCUREŞTI. - o nouă detegaţ:e a stltd\!nti
lor s'a prezentat dllui ministru al instrucţiun'i An
Rhelescu cerând desohiderea imeditată a Univer
sităţii. D, Anghelescua răspuns del'CRa~'ei că a
tâta timp cât VOr ţinea agjtati:\e Unilversitatea. 

Prin triumful lui BC'llitn ~ll1iS"'olini. 1111-

~nll'pa fascisti, POJill'Î.t{t <.%n :l,ţ\lmâ.lltul şi 
din 8ufid-lll \:ulcH'llic al lt"liei noui. n. 'in
n'put .,ă ex:el'('ite o adC\'{lrat{\ f,lscillil~ic a
supra frrul1filIUiri!on: so(:iale din lume. Oa

menii cari c"ută zadarnic remedii e1'oico 
, PI"Jl!t'U rililli!;e, şi bolile liisatn de 1[{lZ.!JOi. ,IU 

ajUIlS la fas('j'~J)l, In HIC('st fa.·'icÎsHll. pe Cill'0 

fiecare îl înţelege CUIn vrea. şH pl'i:lc:tid'i 
I'UIH i)o a t.c , In Polonia Ull <lţi<l 7.ii8 fascist, 

:-;(\ aYt'111 curajul dl~-n i7.bi cu toată pu- nu se poate deschid,c. Studentul dela facultatea de 
{,errH.t Il ('{prl'pt a t Pil şi ('01"\1 pţia. 'pc toa tp medicină vor trimite o delegatie şi la rectorltul 
drtlllllll-ile. Aer'sta r'-i{t fip f<l~('i:-;\lltd nostru. Unfv.ersitătii cerând şi pe această cale, R'llYCrntt
......... l1li .... -... ' "'IIII'~·.fljll"_"'''·'''IIIi,,,,'''''_$IlII' ....... $II·IIII.IlII· ............ _, i lUi redesch:dcrea cursurilor şi totodatill Îndcp~lr

, cu un glonte ele 1'0\'oh'(']'. l'a opt'it j}t'IltL'U 

totdpaUllH din drU'lH \W pn'şeeHntpl(>, (;n-

I hrin! XarnLoyj.cLTn Cngaria d!('.aSCl1ll'llea 

se vorbcşL,u mult de fm'lcism şi se pun mari 

llflllpjdi 'in el. Acolo fasds'Illul· - preC\llll 

a f\.>st hoJ~e\'i$mulll1i Boia Kullll - SP mH

ilif('s! [1 cu intL'uţii ngrt'l,-;i\"e sub fUl'!\I<\ unui 
, r('j'().(~I~ l1ilţUJlillit'li1 dr-ia 1'are illiţ,iHtu11ii :\ş

lr·;tpi.;t imposihilul: n·f;t('(:n·;} \'('('!H'li lOn·
garii. Ce Il'au putut dtştiga pri,n lw1ş(·\'is-

1I1ul improvizat l.~Jlgllriisp(>r{1. să l':CI'Ll]-

România 
ferinfa 

va participa la con
asupra reparatiilor 

Zial'1\ll ,)fati'll" .află din Un1Klr.a: 

Dnpăcum <tu alllll'nţat t<'1('g'l'amel<" l'a :3 Iamna 
t·i<l \'11 avea 10(' o nouii c>onf.c.l·i1l1ă Il l'plnr partl'll 
]lrim-H1in'i,~tl'i ali Angli:0Î, It.ahoi, Tklgi'ei şi 
Franţei, in can'c se va rliii011ta el in non '!)J'obl('ima 
)'<:,pa.l'atiunilnr şi î'll 1I)1lrc t:'';(' '\"11 <'ănta "ii '-0 !'tahi
leat'-C'ii ~~()rrlul a,~ltpra ]1l'ogl'a'll1111Ili (IOmll·n. A
('Calitii primă OOI11fe1'in \A \'1t ti,r10'a ;rlonă ,:';1<1\1 frei 
zile, Ya 1l1~ma 'a,p'oi imediat 'O a do,ula mare ('on
fC)'('Jlţă p1nuară lllHlc nIT fi (>'"'Ilyocaţj 'toţii 11li,1lţii 
l)"!~l't:;], Hml1â'nia, Ccl!"""În\'iwia 'ii Japonia. :Se 
~pcl'ă eă AlH(lri(,;l via fi ode [!"'C;!11(111Ca l'(,]1l'Z'ZPll

·(,<It:1 ::i \",a_~h1><l partoe la di"rutie, 

[

., tigl~ prtlltr'\l1Jlf<lS:ci~lll aşcL CUIH il 'l11ţn
lrg ei. Ac<;a"ta Il ,dnua .('onfc'l'ilJ·t ă y,a îi -"-'O"iz,ltă rle 

nil prog-ra'nl g,{~lwra1 eupri,l1Zâ,tHl rczo!\'irea Între
La noi Îllcă sunt oanll'lli cari doresc o g-ei {'h<l~tlilllni a rep.'lra\li'l;nil~lr 'şi ,a dntoriilnr in

mişc'a I'l~ r il ~,;('i st [1. (' n ~i ('Îl ti d tH~l'; 1.9l ăm i~- ter'al i'a,t(~. lEa nt Îlllol'ni. do f.l'pt, ('on f{'ri 11ţa I'C 
". j 1 Ullma "ii Si.' Î,tlll'l1ne;1~'ă zilele ;~"e"lt(la la Bl'llxel-

('al'(' !Il 11)lI)rr,luriî.ril(~ <lC'fna () .. lIl' l)llt('a h''', T"tw;,i ,.;() p'MI!e l'a ţ,,;!·t,(> dPlcgatinnire "ti "e 
s('hinl hit ceva. t ra,nl>'porte i'n m'mi! la Bruxd l{'s pCon t nn a i"că.] i 

l y • • f I f ' ,wil1o llC'onlul defiTIlitiv. 'Il slLlgUl' e d(~ ilS\:lsHI al' <lyea rost, 
In noi: ÎIJll)()fl'ij'{~ (,(Il'IIp/iei. Ppnhru a,~ht ,Se j'llte]('g'e rl .. Ll ,,,-ine di (,()lIfC'rinta plcl1iuTă 

I H1\Se \'Ia tine ,dawii (,(Hlfcrin1t~l pre1imi'Il,arii a I('C

ÎllSrt tn·hllir's0 j(·rtfc. tn'blll'O:-;(' ua!llleni de 1 ]~)r patru mini.ştl'i izbut€şte. 

A 

PUI U L. 
Sandf, să asculti pe mamica. 

Intr'o primflvar[, o prepelită aproape moartă 
de oboseală, - că venaa de departe, toomai din 
Ai!1,ca, - s'a lăsat din zbol' într'un 'I'an verde 
de grâu, la marginea unu\ l[istar. Dupăce s'a o
dihnit Vre-o câteva 1.He, a Început să adune be
ligaşe, foi u!>'Cate,pae şi fir:e de fân şi şi-a făcut 
tm cuib pe Ull moşorclu eLe pământ, l11la'i sus, ca 
să nu H Înece ploile; pc urmă, şapte zile de-a 
rândul a ouat câte un ou, În tot şaipi'e Ouă mici 
o.:a nişte cofetu,ri f3i a început să le cloceasca. Ai 
văzut cum stă gtiina pe ouă? Asa sta şi lea, doar 
că ,e,a În loc să stea in coteţ, sta a,ia'ră în grilu; 
5 D1oua, ploua de vărsa şi ea nu se miş.ca, ca nu 
cumva 'să păt.runză o p!oeătură de ploae 'Ia ouă. 
După trei srlPUiinânl i-au ieşit nişte Put drăguti , 
nu R'ni ca puii de vraJ:Je, îimbră'caţi cu PJ1af ~al
hetl ca Pl1~j de găină, dar mici, par'că erau şapte 
~OR'OŞt de măta.să şi au început să umble prin grâu 
dună mâncare. Prepellita Prindea câte o furnică, 
°.ri câte o lăcustă, le-o fărimitia în bucătele mici 
')1 ei p:c! pic! pic! cu doculetele lor, o mâncau 
numai decât. Se erau frU<lTlO$i, cuminti şi ia.scuItă
tOri ; se plimbau pr;n preiuru!l mamei lor şi când îi 
Str\~a; pitpalac! reped/) veni-au 'Iând ea. Odată 
~rln Iunilc,c:lnd au venit tăraiTlii să secere !l;râui, 
~l mal mare dintre Plli n'a aler~at reflecte ba che
marea mă-şi, şi cum nu ştia să zb(}::\re, haţ! l-a 
il,rins Un jjlăcau sub căc~I1Iă. Ce frică a păţit, când, 
s a Simtit strâns în palma ,f1ăc5ulul , numai el a 
Ştiut; î! bătea inim1· ca ceas'orrl"cul meu din bu-

zunar: dar a avut noroc de un ţăran bătrâ11, care 
s'a rUR'at pentru el: 

- Lasă-l jos, mă Marine. că e păcat de el, 
moare. Nu-l vezi că de abia e cât lulealla. 

Când S',3i vrlzut scăpat, fll~a sl'i~riat la prepc
Iliţă să·i SPllle ce a pătit. Ea l-a luat, l-a mângăiat 
şi i-a spus: 

- Vczi ce va să z:că să nu mă a'scu!ti? Cind 
te-i faCetWlre, o. să faci' cum îi vrea tu, dar a
elim că eşti m:c, să nu pOŞu niciodată din vorba 
mea-, că poti să p'ăteşti şi mai rău. 

Şi aşa trăiau acolo liniştiti şi fericiti. D:n se
ceratul grâului ; d'n ridi.carea znopilor se scutu
raseră pe mirjlste o groază de boabe Cll caTe se 
hră:niau şi, măcar că nil era vre-o aiPă prin ap)'O
pit~re, nu S1lferiau de sete, că beau dimineata pi
căturl de rouă d(.'1 pe firele de iarbă, Zi,ua, cJ.nd 
era căldură mare. stau la umbră în lăstar: dupa
amiază, când se )>otolia vipia. ieseau cu totii pe 
mirişte; j:ar În nopti'!e racoroa'se se adunau ~ră
m:J.dă ca sub un cMt, sub alfp'le ocrotitoare ale 
prelleliteL Incet-Încet pu.fut de pc ei s'a schimbat 
in hl'l?;Î şi în penj~, şi cu ajutorul mamei lOr au în
ceput să zboull'e. L<xtiile de zbor se făceau dimi. 
neata spre răsărtul soarelui. când se indn'a ziua 
ClI noapt'y1.. şi scara în amurg. cad ZÎU\1' era pri
mejdiOS din pr·cjna.' h<!retHor. care dădeau tM
coalle pe deasupra mirişte!. 

Mnma 1.01' 1, aseza la rând şi îi întreba; 
"Gnta?'.'. "Da", răspundeau ei .•. Una. două, trei!" 
Si 'Când" zK('a "treC', frrr! "zbura:tt eu totii dela 
marginea Iăstaruhli tocmai: c{)lo lân~ă cantonul 

tarea ~tll.ctenti1or .evrei dela cursuri. 
CLUJ. ~ Stude.ntfl creştini au avut ieri o 

întrullinc la c[lm:n. Cu această ocalzic delegatia 
reÎntoarsă a f[tcut un raport despre rezultatele 
obţinute la Bucureşti. D. ministru Anghelescu <li 

adulS la cunoştintă delegatiei că dore'nta privitoare 
la nttmerus a1ausllS guvernul nu o poate Împlini, 
D. ministru AIl~he!,escu a mai comtLnkat studen
timei că hot[trÎrea guvernului f,ată de at!tudînca 
studcnţimei rom;Îne le fermă şi nu ÎSi va, s.:himba 
nic~ hotărîrea luată În chestia cadavrelor. Ollver
nul lJU Îşi în:iuşeştc punctul de vederea! studen
timei pentrn cCt d,1că ar face-o aC','..'Jsta, s'ar a
tinge gr1v libertatea îndtământului. Guycruul IlU 
poate Îtnl;l'ini ilici cererea ca studentilor e"n;:.i să 
nu li-~I~ admira disecarea: ·altor cadavre dccat 
evrecşl!l de oarece o astfel de disl)Ozit~e ar tul
hura mersul normal al fnvătLil11~întlllui universitar. 

Studenti:mea luând b, cunoştInţă raportul de
:egatiei a hotărît ca În chestia ,atitudine i etC tre
Imie să se l,a fată de colegii cvrei la ficcarc uni
\'crsitatc să se ia atitudinea separată. La accasta 
în trunire au azistat şi trei profesori UnÎ"\12 rsitari 
cari au Încercat să c011\'iflga stll'dentimca dc~pre 
corectitatr.a punctult~, de vederea! guvernului 

-~ ; ----"--" 

de Pe şc'sea si t()t aşa Înd[lr~it. Şi mama lor le 
spunea ca-ti invattl să zhoare pentru o călătorle 
lUI1~~i, pe care trcbui:3J $'0 facă în curând, când o 
trece va.ra. "Şi o stt zburam pe St1S de tot, zile şi 
nopti, ŞI' o să vedc'm dedesubtul nostru ·oraşe mari 
Si r.iuTi şi marea", 

Intr'o după-amiază pe la sfârşitul lUt August, 
pc când puii se ju.cau frUlmos în mirişte împrejU
rul pren~nef, aud o cărută venind şi oprindu-se 
în drllmea~ul ele pe mar!~Jnea h1starulur. Au ridi
cat toti în 'sus cape1etle cu ochişorii ca nişte măr
gc:le 11egre şiascuItau, 
~ "Nero! Înapoi!" s'au2f un glas strigând. 

Puii n'au pri,ceput; d'ar ma,ma lor, care întelescse 
cii e un vânător, a rămas Încremenită. Scăparea 
lor .c,ra lăstarul, (hr tocmai dintr'acolo venia vâ
niHoruJ. După .o clipă de socotea,Iă, le-a poruncit 
să fie pitu'1ească jos, FpJti cu pământul. şi cu nici 
un preţ sa nu se miste. ' 

-- fu O ,să zhor; voi să rămâneti nemiscati: 
care zboară, e pierdut. Ati intcles? 

PUlj'att clipft d'n ochi c'au inteleS, ş[ au ră
mas aşteptând În tikere. 

Se auzia fâsiitul tl'llui dtne care alerRia prin 
rnir!şte şi d'n când in câfld glasull .omulw': 

- "Unde fugi? inapOi. Nero.!" 
Fâşiitul Se apropie, - uite cânele: a rămas 

Împietrit cu o. labă În sus, cu odfi tintă în spre t.i, 
- "Nu vă mişcatf', Ije şopteste prepelita şi se 

strecoară biniSOr iITlai departe. Cânele păşeşte În
cet duo-a ea. Se apronie grăbit ş,i vân~t(}rul. u-

PFeţul unui exe%D.pla.:r 1 L~u 60 bani.: 

r 

i 
, 
, , 



", 

, 
f.. 

ţ 

". 
~ 

1 '. t, 

,> 
o: , 
1 

t 
~, " 

fi 
~ 

Pas, 2. 

d1iP~l o dis;:utie mai scurtă studenţimea au hotărît 
să trimită () nouă deleg,atie de trei la Bucureşti 
care pyezentâl\du-<se ministruluJ instrucţiunii: să 

ceară' introducerea numerus dausus~U'lui. S'a mai 
hotărît Ca până la reÎntDarcerea -acestei comisii 
să llU se .admită ÎntraJ"l~a studentp]or evrei ta 
cursuri. - (Rador). 

BUCUREŞTI. - Se arrlLUltă <:lI'n Iaşi că 1n 
urma cererei shrdentJ.mei• studentele evrejce în 
număr de 41 au fost evalCuate din d'imjnul studen-
ţesc Pr'ncipa:1 din strada CaraJ. • 

StLldentele evrejce au fost plasate în căminul 
dil1 strada Lasc.a,r Catargj'u, 

."t ..... ,-.. naP ne 

Dela Palatul Cultural. 
1farţi .dn,pa masă 'lt ayut loc la Palatul1 (;111-

hll'nl o şeziit-oare pemtru e.QlIl101110J'?arrea hlli Barbu 
Delnvram,ooa. 

Di pl'Dfegor }{. Elie9Cll dela lil0Cul rea,l .... li11 
Thif:::<o''', ~ ,-orbit. despre viata şi opE"r'a marelmi 
'c1j"părut. Dna; Gemi Oprea. a dat 00l1K"Ul\sul {'ân-
1i}wl rl'0uil ani fl'aneez(' Şj o S(\l'Cl1llItdă In 1"01115.

'l('şte. Dnii pn'OOClll'Or (h, Dobrfl"ici, dl'. PăŞ<'ll't, 
FI'. Fiilop şi t!ÎnaMll O"i(L AVI"<!,mesr.n -a~1 
{'iÎllItat Ilnl QI:1M'tet ,de c()l'i'rd(' :(Becthmnm OI' 18, 
4) !:'i ropila ră"fnt,a.tă Dia I.lw:aa da,l1stit .d~1'11'~'111'i 
('li r:w1~l'i"tiL',c, 

Am apl'ociat n1nffi{',a Şl bunihoÎ'nţa: rollfE'l'en
t,ia!'ubidc a fa'('c C11ll~ntă 'marelui 'lmhlic ()
l)cra n a.rtivit,ate.a lai ]JelayratTI:C'C'a, Şl (Ja,eă aiI' fi 
fo,qt TIlal ('Ol1rIHS N\1lşita i-ar fi fMt depl,inn, 

Pe dtna. Gen] O1'.1'e..1 - 1'} deli(".ntă mezzo-,S(j
pr~ntl - o l'tl,2:ă:m sil '!lea mai .mllută atentie fra-
zăr ii ŞI dj.rţi uin, i, t 

l)"nt.r Il QlI,mtet n 1111111 i laudă ain l'a 'ele ('Îl t('\':\ 
măsuri \::altl ~răbite. 

F<>tita Dia T.j1'f'a ne-a elT(X)rit complC't"t, pl'i'n 
cle[(ant8. eu ,('o/Iro a {bn~,at. cele dOl1,ă ebn>'llrIÎ d-0 
caracter. 

lnehcjnlfl TrTHwtajnl mf:11 ti~n să ~pnn () v0rha 
'71 ,d(~QPl-e d!ţl\"asl>('ct.a~tori -care în mijloeul {'t(mfe
rinţ('j 0011 eornc{'rt<nlni plecan (hn salfi, V01'h(\811, 

;::e lTtjŞ('llll {'te·elr. V, T. 
• • JIJII. $'," .,...; r '4' $ •• '" , •• ..,...... 

Un sat atacat de comitagii_ 
CONSTANTA, - o banda de .::omitcH;ii bul-

9:arl au atnqt cafln,nJ Gcon(u încercând să je
fH;~~c;i llorHllat:a. .Tandarrneria chemată în ::tju
f[}r a rewlt să alunze pe agresor! de ab't3- după 
nn hln~ schimb de focuri. - (Radar.}. 

te-l: piciorul lUt e ,acum asa de aproape de ei, 
lnc:ît văd cum [-se urdi o furnică pe carâmbul CI~
mei, Vai! cum le bate I'.n:ma, Du!)ă câteva clipe 
prl1JlC Hţa zboară ras Cli pamânttJl, :la doi pasi 
dela oomlcân!cll1Î, care o urmăreşte; vânătoflll 
se departeazii stri~ând: "înapoi! Înapoi!". Nu 
po.1te tra5~e de fri:crt sit nu-şi împnste ciinele; dar 
prep.clita se pref<l'ce aşa de bne 'Că e rănită, m
cât câinele vnea Cll orice pret ~'o prindă; iar li 

când socoteşte ea că e în afară de băt,aia pustii, 
zboară repede spre lăstar. 1 

In vremea aS1:ib puiul 51 mai mare, In loc să 1 
stea nemiscat ca fraţi: ~u'i, dupăcum le poruncise i 

1 
mă-sa, zooară; vânătorul îi aude p3.râitul zboru- I 
'lui. se intoarce si trage. Era cam departe. O sin
~ură aH'Că l-a ,ajuns Ia aripă. N'a pjcat, a putut 1 
zhllr~ până în Hîst<1 r; dar acolo, de mişcarea ar i- l' 

pty', osul - la început numa'j p'lesnit - s'a cră-
pat d~ tDt, şj puiul a căzut cu o aripă moartă. li 
Vân:ă1:orrn Clll10scând desimea 1 ăstarn!uj, şi vă- , 
zând <:ă trăsese într'un Pllitt, nu s'a luat după dân- I 
sul, socotind că nll fuce truda de a-l căuta nrin 
lăstar. i 

ĂilaJti: plti nu s'au nişcat din locul, unde-i 
lăsase prep.eilita, 

Asculta,u in tăcere. Din când in când se auziau 
poonete de puşcă si glast11 vânătorullli str:gând: 
"apPorte!" Mai târziu căruta s'a depărtat ÎnsPre 
vân{itor pe drumeagttl lăstarului ; Încet-Înoet poc
net ele ~1 strigătC'le s'au pi.crdut. s'au stins, Şi în 
tăciCrea scrii Care se lăsa nu se mai auz!a decât I 
cânte<:u1 greer[l{)r; iar dnd st,a inoptat şi răsărea I 
luna despre Cornăţel. 'au auzit des.].usit, glas-ul 

SOLlDARIT A TEA 

CRONICA TEATRALÂ. 

Salomeea. 
A trei a ŞI nlt ~ma rep rt('2,(Jl~0/I,t i c a. oom pa:ll'l'Ol 

Voie111(\."("u a f(Y;::t repl'{'Z>eutla'rea e.elehl·('j tl'ageldii 
.a ]u i O_"..e.aa· W i 1de: .',Sa.[c;/il eea:'. 

Sa.IOll1 t'ea, a.;-a eum a îruyeles 'o 1hal'ioal"a 
Yoi"<'''1.11eSCli a fill01.lIt .atât.a 'vfd,diî'D .cotidianele b1.1-
Oll:r("';'tene ('·n ()('uz i nne.a ..non t ă re i a:ee"tei tnagedj i 
în aren.a oif('ulni Sidoli :8II1u1 tl,,{,(,llt. îmcÎlt .sooo
tim ;ZlI'd;a1r,nil0e. puţin vret€ll1!ţioo'5ele nJOa.str~ ra,

pr(jCile:ri (mitice. 
(11 toate s\'âr('()liril:e gurilol' l'elre, fOllri l.l.()gă· 

si ru:1al1eeva de eri1iie.a.t Şl-UlU pUiS Îfl1ltrebaJrea de 
!('te trageil i-am.apurta ÎII1 Salo111eoa, pen'lll:.~a verrle( !) 
diunfulle hotii:rftt 1,tJl<'l"l1 ",ii ~Iarioora VoÎeule<-1cu 
OBte D &.1I1omce ,neî·rutracntă. 

&'en.a dJm'l11ui l:mfletct'iC - doe"l1nl ,de lu'n~~ă 
- ·l'Îlurl l1eigele, tartăl ei -alcloptj,,,. Î:;ti spunepubli
eului calită:ţ,Î'le @.<!le. c,ste () iilK'enă demnă de toată 
atenţ.iu~lCa. <'ii/ei pe Îll1treaga figură a irnttel'p'l'etei 
;.;(> \'ooea .('l'i,~pată pof,ta rneC'1.:~lOS('1UtUilni, .aiCA?:U pof,tă 

atâţăt~Xlre :de jC'{'i1 anal ohc",',iţi llel'n, cUl'€lia Î'n,a
iUltc -de a i·se v,<,dea pilell'ntnl, tl1ebuua ,să nu i-se 
OOllJ"ia ft-ă.mi"'tntăl'ile sufletnlui, 1'1'1n IÎ'l1'OO11da'rea 
des re!)etată ,a -muşehilol', - j()(' de9tul ele ohc~",i

tor şi IJu"î'llltrocut în Bxocutic. 
Dl I.AXllle.'iel1 a rI()n'(l,~tde a:('{Xl~tă {tată. llln t,;1.

lcn.t a!pr'O~llpc ,ele ,neÎlltroolllt. 1':1(\([t, însă, că () p·atrtc 
a p'llbliculuti 11ill y('l(loa 'c1ceât pan'()flja 'mj:l1llnH,t,nlni 
.loc de ,,'J(,~'nă! Rp;::tnl a,lls3,imbll1lui :,;',a {\('hitat lill 

mod <'Cln,ştiiintius de j'nt{'rpl'etil,l'ile -sll'Sţinute; Şi 
pu-tem 5pu,ne că XCE>~t,e trei l'eprczE'nhţlli'ni :1'1(' 

Comp. Vnjeul'ci'll'u kl. ArML (sunt. {Lwă nn ('{'1c 
lll'/lIl rell:;<it{', în tot eazul jll'Î'lltj1(:'j ('de dint~ti, ee 
l1~-an \'pllit din \"H,hinl Hegat. 

-:\T :lrÎom' il Y{) i'l'l1 k~('11 ",' il fix'1'!. 111 p'n;:,tnl ':ll'ă
c1mnjl{)]". '011'lln",('ilto'l'ide fl'llm(JI.", ,ŞI l>e\'elHI{:a Cl 

\':1 fi bine venită,. 
lnt,rcbânKl pE> ma.n~a arti:-tă, eu,n.d -va rm'enl, 

'mi-a .ribPLN1.s 011 zi'UIl hetnl ei 'sa'rr::I,sti~~: l,( Jli't
mâl'ară, rlÎ.ltn l'M fi tln)'i. si'i pot dure r('va din 
Arad, .. ŞI l;ll fata UK,{",;tei oh!'<clTatillmÎ 2iTll Li,,,:,,t 
mI/pul in 1°". rf1;tm i 11ltill{!1l~mi ~'n:l!l«'\'ăr3!t, {-ii 
pentru )'Lmiuara Voi.enlmcn 1111 s'a gă,,,;,t. 'niri 1111 
mamhlllC·hill ele flori să i-se ,dea Î'JI ,lar ! .. , Şi CiJ'll
(';("tăţ{,lUii IJw.ştriU!ngnr.1, OllTIl 1'3'U Î.l1lbI'ă'0Ut III 
lami pc Ue-gediis al luI'. d'nd ajllf"at .,n:H\'O· 
luI" !... Al. Np;gurâ. 

mamei lor, chcmând11-i din capul nh!şte;: "Pit
palac1 Pjtpalad" 

Repede au zburat Însprc ea ş: .au găsit-o. Ea 
l-a număr,at; Iipsia unul. 

- Unde e ncnea? 
- Nu stim, - a zburat. 
Actmc: Prccfc!Hta desperat~k a început să-I 

stn'ge tare, maîtare, ascultând din toate părFle 
Din lăstar i-a răspu:ns un. glas stins: "piu! vill"!... 

Când l-a găsit, când i-a văzut 1<l'r ipa rllpt,ă, 
a înt~!es că era p;e.rdut; d.ar si-a aScuns durerea, 
ca să nu-l desnădăiduÎiască pe eL. 

D'atunci au În-ceput 21'le triste pentru bietul 
puiu; se uita cu. ochii p!lânsj cum fratii -lui se în
vătau la zbor dimineaţa şi seara; rar noaptea, 
când ăil,alţi 'adnrmiwu sub aripa mamei. el o în· 
treha cu sp·aimă: 

- Mamă, tiu e aşa că o să lInă fac bin-e'f Nu 
e aşa c'o să m~rg şi !CU să-mi ,a,ră~' cetăU mari şi 

râuri şi marea? 
- Da. mamă. răspundea preneLita s;'lindu-se 

să nu plângă. 

JI;j. :?1 De::emvr:c 192 Joi. ; ......-
Societatea de lecturi "Nicolae Ior~(: 
Q elevilOll' HNl'UhI!Î 1f(}~ Niooalră, IR. oorhat Dun:: 
necă ÎI!l o artmo:rreră ode caJldă' Îlll3ufheţU re, onorr,' 
8t ipa pllit-ron u Lui ei. 

Pr(\~tdimt.el(l SO('ietăţii, Sa.hin. Puta, ru larăt llece 
într'o C1lvân;nare birne î,TI.('lheg.ată ructiYÎrtalt1ela e: L 
tUl'Ială ~i i.'~t<llTil('ii li dlun. Iorga, irul' NiJooIlo!Jc'u:;V t'v/Pa 

gil i-a aehiţJat biogrtafia" i:rusistâ.'11d 8SU!pr.a par; 1 
lor mai 11l1JSeIl1ll1ate '<iim vi,aţa ,mal"6hui Î'sooric. C perd 
p~tllin Cornel işi Vi,şoi Vimell au d'eC141mlat l><X'f fiilor 
cu mult, sentlimenrt~ fr'18;ţ.ii Manghittay au (W>f J 

t~'lt 1a \w,ră mai ,mu'11e bt1lCătţi; titall' corul elevii 
o("ffild'll'-S :de Ageu şi Ap.ătreamu ne-.a de1ectat On ~ el 
1e\'lB, cânt.ade româneşti. Serbarea .s'a încheia11 .i{1l1 
eitiJ'€la u'mnătoorei 1elegMrne tri'mil!'-ă dltii 1QrHJ>cri( 
la Bu.cureşti. 1'" 

Societ.atea de 1.ect,nră "N' icolM IQII'p,1a" a ellre.!ll, 
yilor li.ceU'll1i ,"~f.{)i.'le IN l('.oară" dlÎ!1t Ara\d, ,,,',a ~, 
Mt. azi in şecllilt1tă 'festivă rrrentru a vă ~'ba Or, 
ma>1ti~a, In ruooao;;tă zi 'd-e '''ltrhătJOare sufletul n [Zoan 
,,\lI'U t~îl1ilr -E>C i_nldJ"('alptă ,spre DvoalStră. spre i~('{IP 
mămătol'ul de idei în ogornl iÎn .. t.ellelnLt ta.l 'neam ;mp 
lui "pre 1111)truton,1 c-;.i pu",t.rătorul tez.anrollui li- ( 
hui .8t.l'ă m~oşti. '9're !Cel {'e la trezit. şi .desvolt ~,m 
(XirIli;lilÎ intă n,l'ţionil' ti., ''''lH1e! !Cel ce a (,JI'e.<;cnt. ge: l~L I 

I'a~ii î,n,tregi în focul ,~fâ,nt a.l idealului, îrnd~i:l .. ,n 
!!,(i~lt~,a de legc, uram ŞI ţară: ispre cel ce a ('f,' C'îlp 
tl'ihllit InN1! lllUlt ('il (}1'ieill~eJ ,alunl la l'eitl1î~aft: 1\i,' 
1111irii tnturor H()1ni'lJlil~,J'. 

Imi'1l1ilp ,1l'Cl3,,,tl'C ~'urflt(' "e înldrowl~tă spre r 
"'p"(' ('el ('(1 'a ,dC'<'gl'cfpat rlÎcn neg-nra '1.1 it a.re-i. fîf~ ,\ 
riie lmlliw)!!.w a :at:Îtl)l' Domni ŞI VOO\'U11i .. it, eU,al I "prcc('l r('l~ ta !'It rilh,ltll't tot piLmîLn bul romlÎJw, lNl 

I 
ţJ"la ?\j,,,tl'upît,nii l,A. Ti,;.a,pc '('IU'{' ]',a n'C""(,r'Î,'i 2'~,il 
,le minnntflit iti dî:rţile ;.;ale. - p::îndurilB noa;: .\!(, 
a RtC010ra ('cari ne-am ,ale~ VCl'.<:oWI1,a D\TA<O\tră ,b 
pildă \C;p (le Hl'.mat În \'intă,N'rem PI'(n'jrle;HL 1 
'>'fi \~ă rlii1'11.ia~('.ă ,ami multi şi pnter'ede :nnn, 
--Pl'e a 111ern :;;i lMI'1 (lcp:l1'te pentru ridicarea 
înflorit''':l lWi\lmului ~l 1'51'ii Homâ,neşt.i, 

Sabin Pu{a, 
P f{\';'t'"il i n,fpl,,- i'()\', ele k>dlll'ă N, T {)1, m2 

Interven1ia economică a Stafelor Uni':tiI 
pentru salvarea Europei. 

ROMA. - Londra află din cerC1lrt h,'ne i . 
hrmatc din \V~1s1dllg-ion că Statele-Unite nU ,;( ; 

î;~!~l.rz:a s;I intervin;) in sltuntia cu'ropeană făc~~ .~~ 
1"~ demers de o tll3re importantă, Este vDTba: c·If 

CQnVO,care~ uno' corT.:::rin te în Washfn~ton ' 
S':0D d\.l a se g;ilSj o solutie ly'ntru rezolvarea' 
tllatiei critice ecoilomc-:-c în f:urova. După uni pn 
DerSf,ane bine inhr:111Jtc ace~t demers va fi re 
17.at În două sau trei siîr;t;lm~lni. _ {lil 

în tăcerea 110pVOr rrjguroase se tauziau Sotrig:lt(SCi 
c()coJ!lor, mergând toate în aceiaşi parte, dr: 
mhz{izi, 

In in'ma b:etci prepelite era o lupt:1 sf;iîi 
tO,3,re. Ar fi \~~ut vsf\se rupă în d?,uă: jumatatefiâl 
plece cn COP~l sanatOSi care S11iTereaU de fn 
toam11ei înaintate, iar jumăt3te să rămâ~e cu p, 
inl s:ldod. care ~ o's:răta de ea cu d~wera:tc 
Sllfiarca duşm;\noasă a Crivătului, pornită iâ, ril 
veste într'o 7J:, a Iwbrît-o. Dtecât să-i moară r" f) 

!}u!i, mai bine numai unul, - şi fără să se u" 
În1poi, ca S;l. mt-l slăbeaS-Că hotărîrea, a zbu 
cu pu,:i zdraveni Pe când M rtirit striga cu dest, li 
deidc: 

- "Nu mă lăsat:! Nu mă lăsaţi!" 
A Încercat ~ă se tâmscă dttpă ei. dar n'a r , 1 

h1t, si a răma.s în loc. urmfindu-i cu och~ până. r, 

Dicrit În z~uca despre lli'azfizi,': 
Peste trei zile toată preaj!ma era. îmbrk 

În haina albă s! ree,e a iernii. După o ninsoare 
viscol, urmă Un ~nin ca sti'tCla,aducând cu d~,: 
SilI un ger aprig. 1; 

Ş! 'a trecut vara. Au venit tămnii cu plugurile 
de aU arat tlTfriştea, prepelita s',a. mutat cu puii I 
într'Un 'lan de porumb de alături; dar peste câ- I 
tăva vreme au venit oamenii de au cules porum
but au tăiat cocew t si au întors lOCUl; .atunci s'au 
mwta,t în niste l>ârloage din marginea băstaruluf. 

• 
La mantî'l1ca lăstaru,lu i un puîu de prepc]' : 

cu ariJ)oJi ruptă, stă z~nibU'lit de frig, 
După durerile grozave de pân:ăadlineaori . ~ l' 

mează a.cum o pritQtea~ă plftcută. Prin mintea; '\ 
fulgeră crâmpee de V'edenli, .. mirişte ... un carâ, . ,~ 
de <:ismă 'Pe care se 11rcă o furni.că ... aripa ca! I In locul izilelor mari şi frumoase au ven;t zi'le 

mici Şi poSo\I11orâte, a Î.t1Il)eput să ~dă brumă şi să 
se răreascrl frunza. lăstarului. Pte înserate se ve
deau rândunici Întârzi.ate zbnrânl{} În r3lSui pă
mântului. ori pâlcur i de alte păsări călătoare, iar 

a mamei. Se clatină Într'o parte Şi într'alta, ' 
pÎcă mort. cu de!!l~tele ghiarei im!)reunare · 
pentru }n·~h >nă-c: \!n~~ 

L AL. BRĂTESCU-VOINE5' --
Mare târg de Crăciun! Cu preturi reduse se vând 

toalete şi mantour' de dame la magazi.Dul Iuliu Plesz Arlld, str. Colonel Plrlcl (1. f9r · 'j 
marty) a. vls-a-vlll de întrareA 
dia 40s Il teatrului. r 
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INFOR1VIA ŢIUNI. 
u~v !l'E R81T.-ITRA POPi r Lt HA. .10'; 21 

/lecemn·i.> 1.9:22: 
, D~aa l'a P ':0 f. 1': {f'.1l (t Dam ia 11: P OfZ j a 1 i'l'i că 
t'llrl1â.nă (C{)llfpW(l"l'e) , 

Vi praf. 'Si. Oitu:emw: ('1I1'S de .(·ontinuC/re 
pentrtl caracterizarea epoce-lot' istoriei 1 Româ

.f/ilor. 
: Ince.puiul pl'ecis 01'0 6d. m. 
I • I 
t CURB DE ŢE8ĂTORIE pelltru COVOfl.l'e per-, . 

!sial1e,8e l'a a.nchide ?a 15 1anull/·ie în Arad, In
. crinUl! $(' pl'Îmesc chiar acum l.a Lib,·ăI'j.a II)ie
fwmă, unde .. ~e pot lI/a informaţii. 

• 
Infiintar'NI mwi C011BlIm militar. T~l g:oa,rni

zoana 1(w111ă a luat iii'n.ţă ·un 1t'011"1l'm milj.r.:tJ" <'11 
j('.(Iţ)ul (1(' llPI'OC'lll'a ofiţ.erikJn' dlin localitate ~! 
lOlprc.il1rimi mărrfuri ,~nllb ('o"tul l'ietei, 

ComjsÎufle.a d€'. di,i'tl'ibll't.ic .';1i aj)l'iî\'iJji~',l1Jar{' se 
t'ompmle eli n lll'miHIO.rl i ofi,t(>ri: ('nI. IRlomme.~~'lt, 
M, ('<1HW11<r. !"'2lr:'. 12 R;~,;,iHri. TJt..j('oI.Xcg-l'f'<!llll11 1. 
di,n R<'ţ!, 1 :1)01.1, Că:p. hil~l<e.".{'U <li,n 14 Călăl·!l..7i. 

. f'ăp. Ţ,('\jnt .. ~'al'lat ll\da Bl~ig. ,<le p:n. 'ii {'ăpita'!l 
. '!\il'lll";;:l'll )fihail ,delta 1 Dol.i. 

D1tmill(.('ă 'd, 8. a ll\'llt lo{' î,n ~ala {,C;] lnare 
.\kll(,ttl·lli lhlll1hl ~lin TIm'\1l'l',:,tÎ ti ,lan,a ş('ză

,are ljterm'o..lHuzi('al11 org-:m:lzată de IR(~I('. Seriri· 
,t"'rilDl' TImu.Î:ni, .. ('~,nlta]"{'a Rom:în;ei" ~i .ctf' Ţ'n-

titlltul (1:e 1 i t!C'\I',Q t.n ră. pontl'l1 ('OTll{'!ll-OI,al'f'H 1-111 
: .• \!c'::1'11<lrll V111'hl11ă. 

An ,y>!·bit ,d.]ll'of. ),rih~,I;l Ţ)]'a!2"',mirp,:'{'\l, ,rpoÎ 
RI.r{ll Ho"~f'!1:ti. 

• 
hlPl'inwI'ia Stat!lrlui ,din I(;,~pitalil est .. :11111'-

,:I!tat~ ~ll-~i ÎnK'h i (lii IPN( j.l€', eli n eall7:il 1 i"p~cl; 

,nl3tcrlaldor necesare atelicrc10r şi a refuzului 
. T~pctaj [Il <w[!'lLlwlo!' s\ll'el'io~ue ~1o ,a-i .(\I\'illl(],a 

:(> 1.1ui f(ndn'l'i p€\"itE' P:l'{I\'li,k'rile lHt<'(Jf:tnl'c al(' ('XCT 

.: t i\ll n i ;~l C'lll'S. 

i' 
... Pc li 11 i~; Bl·':r~.O\·~P lD('IŞt,i ri reu h\ia t re-n LO 1n i 
it' If m(lr1ul'i a fO'lt, <'lll>s]1eot1chtă pe trlrlp .1(10 ::\ oile 
jr:in ('auz;, hkrritrii aeesttc'i linii, 

'" 'i 
O t~h;uamtl din Lausanne anltnţă d tptatll~ 

'e prel'mi!lar ele pacc va fi semn1t pn}bi\.ld în 
~llrsul ~::-(;stci săptămfln i . .. 

La V,îr,:,oYia a fost proc1am3tă ~tarca de a
ti Stdill, 

Printui Nicolae c bolnav de pojar. 
şi Din accast(l cauză familia re!?:a1ă va mai În
: :ârzia .in Si·naia. ~ 
1 '" 
r· ' La Bn<lapesta, a avut loc {) Î11tnmi re a par-
~: tduhrl fascist ul1S!:ar. D~'.putatul Friedcrich şi difc
:~ riti membr'. ai partidului au ţinut dil$cltrsuri. (Cor
t' hureal11. 
u' 
tr, 
'" Din Monte-Carlo se anunţă cti Sir Bazi'! Za-
)'>1!aroff este S!:raV bolnav. 

• 
, Indiv])li ttecUl11QS("l.lţi, ,~'U pătru,nOi IE'n \:1l ('(\1":\ 

\': 'rHui E~ri Iuliu .din "tlMdla Vlcb€'Tltie Babf\;i, fll' 
'l"in~'I1-i un (,N'" de !aHr Îln 'ya,loane de 1000 l{'i. 

u; • 
1,> farka..<; Ludov'c domiciliat în Strada Sârbea- I 
~':Iă nr, 2, a l'<'Cla;maJt J'l:O.li.tie i (maşllh1 1, ca i~s'a l' 

: furat ~asegâş.te 1'11 ,~loa!t'e 00 1500 lei. 

;]> I(lri n'Japto 19-20) imJ'ivÎzi nC'l'1lllH'.soU.ţ.i fin ! 
~ pătrun!l <k't'<'bizâ'TI.o 'Cu <"hei fal,Şt"~ î,l teflltrnl ele 1 

;, ,rară eu int€>uţ.ia ,de a fm''3. .d~f€'rite l'Ucl"ul'i. Ne- I 
'â, !!ă.si;nr1 nimic foklt;Îtor', I8n l}ăl'ăsit 't.ealM-ul filră' 
'al f 1 :, ac{' \']'(:'0 >:.tl'.iICăci'lJ.ll1e. 
a, .': 

• 
Ptj"ii ilrUtllG /lIimrnÎ n'a I'r.f}l'rfal cii (1 Înfrr

:~ . ~'lIl}dai .'/tl/lla ... ,OTJ.A", 
". -

Vasul-sp:tal francez, care a plecat d'u'a Ţ(Jl!
Ivn s.pre Constantinopole, a luat foc -lângă San
Stef.".J1o. Un torp:\1)r american, i-a venit În ajutor 
salvând rr.: cei mai multi d':T1 sinistrati. Lipsesc 
pClll~l a~urn 14 pcrSOan\!. - (Tral)'ocean), 

M·ş.carea fascisti .. se răspândc.şte cu repezi
ciune În Mex:c, Leaderul Carlos Mendes Alcade, 
a cL"clarat că peste Şase lun' mişcaTe'a va număra 
mat bine de un milion aderenti. ,. 

Noul cabinet iugoslav a fost format in frunte 
tot cu d. Pasiei, 

El ~I'! compui1e din membrii par~dlt~ui radical. 
Nojle a!c!{er[ vor avea loc in luna Martie. 

Scmănăturile ~ toamnă sunt acopede de 
z[\!}adr, pe alocUlri - mai ales în Moldova. Dacă 
vremea se va; mentine călduroasă, se vOr putea 
face semă.nătur până la Ianuarie, 

'" 
x E8PEHA ~TO va d'O\'elllli iO In<c!'(I~j,tat(', mt, 

mai {,n.IHl în .1wr1a:;. c-<!It.,w1i".m "or .di"pareşÎ lU1l\](",a 
şi :iI[d{.dll ('",lrlhcl'g. 

11::] ('8? . 

Dela C. F. R. 
P(' zina lle 25 De('J(;mvrie şi-a afllull1!ţ.a1 o&".6Si-

rp,a În Anl.(l, pentru 3t<:;ti lu.a pc:AShll În primi're. 
! ell Oc-taYÎan Pop, ,djN't'>toN11 Region.aileia VI-a I ,('FR. J.lmt~ !Se ştie, a io~t in ooMed~'U mred>ical, 
1 <'\1 ~l ('iinli oc,azinm1e a 1S\1,ferit o Qpera>ţiume La 
i Tinic-hi. 

I Zilf>le l\i('.('$tea a fo.-;t ~n \xmaJit:ate I(U Ioontrolm 
rH1il1eipal Vel"l.J!cscu ,dela Direcţia glctner.ală ,('FR 

I pcnt'"n \li ('{)fn,trol:a -"C1'j'plOOle umu.i \ll.llumit ~;vi.ciu. 

1 
În ~·n'ina <,ă:rll.1ia 03.11 foot aelll\!'iCgl'ave .aK.'uZlaJţ.Îruni 
<le nereg'u li i,n ('x€clnMrea Qr.d!ilOdor 6\.1 pcfliDar(>. 

I Ihlpă o '('('fflt.rolarc minuţioasă a tut.UI\1Ir ,a.csstOl' 
Iii <,.('n~jlt.(', .,,'a cnnstat.all . . ("';r k18fteal('.n.zaţilLUile ~tal fI)::n 

)'ur ';Ii "iwplu mllomnii. 

('mlli.'ÎII/lilr r,rfllll:iIWfOf//'I', 'Ţ)l1fP~ \cl1nn ('llIlîl 
~nHntat i,n ITl'll'lllăt"nl trc-.('ut <3'1 Zliat'u\'lli ,nrl"ltl1U, Î'Il 
ziua (k 20 I>e"ell\wie ,~\a tiunlt l~l ni!l'('(>~i,a Re
.gi,.mală C'FR. elin localjta,tc Uin exalmen Ţ~;lnh'l 
tit.lll~ d(' .... 7I'frl.e ~ară·'. :PN'.';"C'dinteleaK'el'-"'tei eo
lî!i"Îumi Il frY'it '1l1mn/:'t rl1 1"11Ihdlil'{~(>tOl' IhTllIll Emil 
ingj,lI'2l'. iar memhrii inrterogatori ':111 fOi"t IIm· 

TlIjţi clni!:: (":,g-hi, ~(lfl1l 8al"\'Îeinlnti \!.'C\IlH"!'>rÎaL 
0011trO\(I\' !lil"(>,I~E>'«'ll :şi rnt'<1X'i0tOl' Timko, Pen!rudi nimi'r 1lU e"te lmai ,uşor, .dorât 'a 

în\'l\tn t.Gu1e li'mhile model'ne mC'r~âulCl la .Te~m 
Il 

' ~u .. ~ .. __ ... ~n.\.·ţ .... ~a.~·~;4_.r._ .. ~~r •• ' __ "'~' •• __ ~.~n.,.'p~. 
Gol! H'l'g {'I1'll0"-'l1tnl ~i hl1nl11 'PJ"('I(lător !de limbi _.- - ---
"tr(\!llc: fra'll~'ez,i'i eng-le.za, gcrmu·nă ,';Ii l'c:.mumă 
pt<ntnl ,~tr\'ini, ,hon Goldbergcr, Ipr<>f. ,de 
limhi "tTl1:ilH\ 8tr,;1,1:1 Elllin~r:u nr. 9, etaj IT. (f. 
neuk Ferene), 
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B U R·S A4 
ZORlCH. 19 f)C'c;cil1\'ric. - Bc,!in 007R50, New

Yflrl< 529, Londra 2440, Paris 3940, M.ilano Z695, Pral1;<l 
15Rf), Rudapesta 02275. Za5!:rab 145. Varsovia 00.300, 
Viena 00075. 

BUCUREŞTI. 19 Decenwric. Dev~zc: Paris 
1230, Londraif2. Ncw-Y0rk 168. Italia 850, Elvetia 
317,~, Pral!;a 490, Viena 2.'iSO, Rcrlln 25S, Budapesta 760. 
.. - Valute: M~\~cj 25.5. leva 123, lire otomane 90, iont 

x ATELIERUL D1: FOTOGRAFI A T G 1: ZAI 
N A G Y bine înd.,lzit e deschis pentru on, cl'clltclă I 
întreagă ziua Si pe timpul sezonului de Crăciun. ! 
Fotngrafieri în fioc<1re zi dc lucru, Dum:ncca ş; . 
în zi de sărhători. A tclierul: Bul. Reg, Mar;a 22, 
parferc In fată Cll prefoctura judetului. N .. 1 ,:;3. ~;t',r1in~~ 760. franci francezi 1240. fra!~c' clvetieni ;)Z. 

I lire itl!;ei1C' x50, drachme 270, dinari 210. dobri 161. • 
x ANALIZA DE VIN cu MaHgand francez 

"S~:crr'n D'Ii;Hdin ~ P:J.r'<;". se fac Zjhl iC la fir
ma: nUMITI<U N. ANASTASlU, ARAD, Bulev. 
T(c(;cle fcrdiil:llld l/a (Boros Ben1-tcr) Bo 36 

"iU"" 041: .• 4S ....... 

ŞTIRI TEATR,~LE 

Re-:ertoriul slptJ mâ nit 
.Toi: "Copii de scl~mh" (Ah, A.). 
Vner': ,,~:::ltil111h~!l" (Ah, B,). 
S;",mhătă matineu ora 3 Şi jUn1.: "Dcmob;li

zatul" cu concursul d'Gr GyoZO si Barics; seara 
0r~ 7 ~·i iUJn.: "Cn.·2Clsul de 3.111''' (Ah, C.); Ora 10 
şi jt:m.: mnre cnhar{!t. 

Dll1!1Î1necă matineu ora 3 si jmn.: ,.Cenusc
re~s:t", reprezentatie 'pentru copii (preturi nor
m.ale); scara: nu e reprezentatie. 

Joi seara se va reprezenta .,C{)pii de ~ch:mb·'. 
el! cDncursnl dlui Carol tiuszar, aceasta piesă 
lina d~ntre cel,,;> mai fr\lmoa~evodevilutfi ma
Rhio.re. 

Sc:h;mmi; operdă hO~.Jtă În umor se va re
prezenta Pentru a doua oară Vineri s-eara, Di
stributia )'o!ur'jor r:'lmâne a.ceia dcJ;t prem:er~, 

sA" ursA aga. , ...... 
Un- atentat împotriva ministrului 

bulgar Dascaloff. 
SOFIA. -- Tn momcnfli': dml minlstrul de in

terne Ihscaloff, C,lrC ti",~ Jocu'\ {\,~ l)ri''11-m:n lstrLl. 
e$[a dela Cameră $i se suia In aubmobq, alt ex' 
plodat două bombe aruncate de tt!l'ndiv=d necu
noscut. Mhlistru\ a scăpat neafns şi nu sunt vic
time, Atentaturul, urmărit de politic a reuşit 'să 

di~pară gratie î:l1cttmericll~lli. amestC'.:,1ndu-se Cli 
mulţ"me~t care se strânsese ,'a locul at(~11tatuJul. 

Unele cereuriconsideră acest atent1t ca fjind 
pus la cale de macedonenii autonomişti, După 

dcclamt'ilc min'Sotrului DascaloH Însă. atentatul 
trebue atrihult mai de grab{l partidelOr de opo
zitie căci se servesc de or:~e m:Hoace ]:'1':'l1tru ,1-

răsturna actua~ul guvern, 

jl;1110!ef'ni 605. C0ro:~nc l!la~h'are 7:'0, socol 490, ln:irci 
'1\11 0 11GC 129, 

W?IIII ile .. ",lat: $ 'iIaAIIi ... " "411,..7 " •• It. tAtilte 

TELEGRA1\~E . 
Descoperirile în chestia aSasinării 

preşedintelui Naruf0vici, 
VARSOVIA. -- Cerc.::t1rilc în!roduse în ch(;

stia aS~isin,~rei pre~!(:d[ntcllli rqmbj:cci Narutov:ci 

aU avut rezultat SClnatDnn':, P'I!itia a descoperit 
';::;1 e vorba de un atentat politl~ de mu-ltă vreme 
!lrC~.1tit. In cl1r~ul c.erceti\r;lor s'a afla't în t~}Cuinia 
atentatorilor sentinta de moarte a J)reşedintelui, 

firele cOl11p!ohriui au condus po\i~a p[mă în 10-
Codurile partidulUi p{)J}oral unde s'a aflM două 
ser:S0r! oficiale. Intr'1t11a dLn a'cestea si:risor'. se 
spun\,;: 

"DOMNULE MINISTRU! De o:trece ati fost 
ales prcsedinul' al rcpub1i<:ei cu ajutorl~l minorft~l
te- din stân~a dta nU vei fi În situaţie să îormezi 

lin !(llvern ca.pah i \ de v:ată,·şi ia decr l'a cuno
stintă că vă .ameninţă pericolul asasinăre.i" sem
nal: Un fas--.::ist }}Olon. 

In a dnua SCrisoare mai, scurtă: "Domnule 
ministru! Dta vei fi condamrat la moarte dac~L 
lill îţi vei dh imediat demisj,a,", S'~t1 frlcut nume

roase arest1.ri, , ţ"S' I . .. 'aPU r n 

CINEMA. 
8TEA'L:A DTN 'APUS istmi-e Oowboy .în 

i1ilrm î:n 5 acte 'îrn 20-21 Dooomyrie Îln Apol1Q. 
1n A merLea 'mai l't1mt te:ri1nl'ii lUlde î:ncă 1).' a sură· 
,bătu t ('"u1tura mod.eulă.. l1mde oamanii prive;>iC iI1eă 
{~ll u:im~l'e oamHnii ,.l3.lbi". ,Ailei e îlllcă.îm rf!OOT(\ 
l'(lmamti~mnl ~udevÎÎlrart p.lm.t.l'u :no.i, Intre aoe..,-tt.ÎJlt. 
îşi află ,a,dE','joorÎ aJJăp<lo..~t lacei oowboy, lOO!l'i cimd 
('li ei. <,iimd contra lorluptâmd se Sllsţ1i!n !pe \Sine 
şi tUn în gl'·cl.lcl1;ă pe al~ii. iRare mi 1l:i-ee dă prn.lej 
"ii put.emvooea. viaţa 8I."OstQil' Qam~mi ca şi in 
piesa aceasta, 

~. S'a redeschis magazinul de ghete, pălării 
şi păIă rii preoţeşti} Pi47 Ioan rintea Strada M e tia n u Mo. 3. 

(~dlficiul bisericei gr. or. române) 
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01{Ţ)OXA~lA Oi"ITEHULlH, după nu
vela lui Guy lde 1fa'll'p!k~alllt în 5 ae1:e În 20, 21 
o:i 22 l~mVl'lie Î'n II mn ia, Eleganta 6ărmamă a 
,.ieţ,i'i militare ale F-el'Veţ'<te .CelemaiI.f.a.1ei~torii 
a vio(lţii mod>t-"I1l1c plină ,de poft.e şi fără iDeale. 
Faba naivă ealltă 'Uil ideal şi află i'n roţul ei un 
filfi>;o:YI1 gol. OO'rl1Pt., şei Cl·('.zum<l că ooea;st:a e or,di
'llea. IIllDr..ală <1e'\"ine şi ea o uTIea.ltă i,nvidiată la 
llK'ePll't .şi Ji~l>eţ.uită sau compătimit,ii la gfârşit. 
A(?C"a~ta e ,isroria .a.cestlei ,piffi€ ,de tot illlteN:'.saJlta. 

~ ..... __ ....•••••..........••..• __ .. ~----------.---------------------J 
: A SOSIT : Caut 
• B044 • 
: Specialitate de plicuri şi hA.pti.e InO- : 
• depnă. pentru cOPespon.den.- _ 
: "ţie plPi. va,1ie, - mare asortiment: 
• • 

Scrie tor cu Dra xă în lIgendeJe de dare. ' 
salar lunar 1000 lti şi locuiDtA. Gr. 

GROVESCU NOTAR. MOCREA 
: H. 8 ' och, Paaetarig si articole de fotografl:;t : 
• Arad, Bulevardul Regina Maria No. 18. • • • _ ••••••••••••• a ••••••••••••• _ ••••••• Inainte de a Vi procura mllbila. trece" El 

..... r .......... 
RedactOir respons9.b-j~: LAURENŢIU LUCA 

Cenzurat: Dr. MAGER. 

pe la magazinul . 

:1;· ............. ·;;: .. :~::-~: .... --·_ .. I d~r. ~n~20~e~r!t 
Casele din Strada Sava Rai,-u No 65 : Il f • m d t B "M • - t I rre ura o era e lI:/ 

! 1111::.,; '1 tI ... ~ ... ; ... ~ ......... ~~~ ... ~ .. · c 1 la p ro p r i e tor. St(ada Lae Battu N. '. 3. l' . ·------tin 

...... ~~ .... --......... ~ ....... 
No. G. 7877-26-U22. 

Publicatie de licitatie. 
.......... ........ '" ...................... , •••••• 1 •••• 11.' •• '.~ .......... .-... 9 3ul 

Pe baz.a "(l,c<'isull1i .Tud.('l(~atOl"î(",i ,rllC n~"ll Ar>ll,U 
m'ul d,1:' mai oS.11t-< 1{'lI'pri!m> i.n iiaw'i1l1 ]1lij. Gliick 
~i g-j,sm unle!' şî -fi nI pantnJ suma .oe 20.000 lei oa
pital şi illtere;.(' >(1.e G%(lela .:30 ~("pt€HlYri~ 1922 
,~po",e ~I,an~]'ite (~8 ~neZ'{>lMt îl! l:HtS I'C'Î ,mobile şi 

al ti;' iObieete l1r,et1l1i te. în 4-11. H10 lei, care ;.'(, Wl]' 

vi'll'd,t' la Ij,,,jtuJ(.ie lŢIubJ·iA'ă. În Al:a·tI ,Stpu.d'a lI'l.1'ia 
11]'. 7 în zÎ-l.a de 28 De(,('1ilvri.e fi. c. -d. 1ll. 7~1 om 
1 şi ,d~'{'i .('Dntj,Hua,tive Î'n hota-rlll Al'HI'-]~Gai Na,u-v~ 
-!l'gX'lo idiillil 6, pe ']1;J,nllÎmtnl m-aşul\l!! Ar,ael, nll-rl.c 
'-'e \'01' 'v,inJde vi,te .şî alte obiecte. 

o cassa de lier Werthelm No. 8, 
o m8s!i de scris şrzănd şi o ma I de ~clis 
În picioare de ,â,tz"re la C, 66 

COOPERAT·,VAtr' CREDIT Ji' PÂNCOTA 
(pANKOTAI HITELSz6vETKEZET) 

Ceti;i şi răspânditi ~rl 
~a 

"SOLIDARITATEt~\ 
~ 
Jtit 

~,----------------------------~ 1I ....................................... ~~ ........... ·~:1, 
_ ••••••••••••••••••••••• ~ ••••• -~. Jm 
• 

A'(~o,t",t.ii J'(Cit':I.t-i{' ""f' dcfige ,:,i Înl fHllrnl Ba,nea 
""\f a,moaro51eh Blanc·k ('(lImp. "IW111""'1\ la /\ 1'11\ 'fI , pen
t.m m,ma ,de 400.000 }.('i, PB><t i },LJJQ:Y"ll' l{(,l'eske
d'EJlmi baink r.t. ,aradi fiokj.a pl'nt,;!' 2:--10.000 10:, 
Ar(kl-e.an Traiam J.1{'.ntrn ,1on.OOo ]I('Î. 

Căldări de fert Rachiu : ELIXIR DE STOM!( .\1 

• dela 90 litri pânii la 300 litri cu pretul cel 
mai ieftin, se află la firma Bu23 

I FRATfl8URZA ArarBul. Rag.FerdIR3"d 1. 

• preparat din Tlntorle (Cent&uria) cu efect n 19j 
• IlltreclIt contra lndisllOslţ!ei de stomac şi Iuti ' 
: ti n!', (ma1e) Ullsel de Ililetlt, grel\t.~ gaze 1 fF 
• intestin \Ii indlţeBlle Fiij fi' 

,\]""ul, la 6 T>eK'81l1vrlc 1922. il:Farll1)tcia Dr. Foldes, Ara ~.~ 
G. 'Ciu}luliUff, e:-H'lllol' l'{'!r. _ h2 as $ aaJCBZZi§%~>::W.t3!1S1;jl •••••••••••••••••••••••• ~ •••• ~@~a 

------------------------------~------------------'----_.-~-------p-
••• ••• •••••• &~~~~ ••••••••••• S ••••• _~~ •• R~.G.qW ••• 9.~.M_ · ~ • • • • 

i "VICTORIA" ~ 
• • • -• .1 • 

INSTITur DE CIIEDIT SI ECOXOllII 
, A 

CENTRA L.A.: ARAD (RO)[ANIA). 
• • - . : SUCURSALE: IN CHIŞINEU, ŞIRIA, BOROŞINEU : 
: ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMANIA). : · ~-• • : IN CASELE PROPRII. : · -. • • 
• L • : Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 ei. : 
: Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din : 
: care o parte considerabi1ă sunt depuneri americane. : 
• • • • 
: _ RAMURI DE OPERAŢIUNI. : • • • • • • : Execută tot felul de operatiuni de bancă. : 
: 4.cordă.: Imprumuturi cambiale. : 
: "hi potecare. ' : 
: "de lombard (pe gaj de efecte). : 
: finandază intreprinderi industriale, comerciale şi : 

" : agricole. : 
: Cumpară si vinde monede străine (Do11ari, Mărci, : 
: Lire, franci şi alte valute), : 
.: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru : 
: inman\lare partidelor în Ţară. : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : 

l ~~ __ ... L1i __ ~·c ... ~'~ _________ U_ ... ~11 
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BAlfCA CEllTIALAfe 
PENTRU lNDusTRIE ŞI COMERŢ 

FILIALA 

ARAD. 

;1'; 

SOC. ANON, IN CLUJ, ]l' 

Capital socielar: 

Lei 50,000,000 I Fond de rezervă: Jî 
lei 16,000.000 n --------,.11 ~, 

Il Legături directe cu străinătate a 
Mare magazii de mArfuri la toate filialele, ~ 

E XP O RT-IMP O RT;~ 
Secţia de mărfuri şi Secţia de cereale 1 

importi $\ exportl, cumplirl şi vinde tot felul de mlrfurl CQlonial~·, 
de bliclnie. telttile. cereale şi producte economice. ~ 

Secţia de bancă şi Secţia indu~trială '!:" 

se ocupi cu tot Mut de afaceri bancare, flnanseaz.ă. nationalizead r 
creiază noui ramuri de Industrii. 

Secţia de organizare şi Secţia Americană 

I fac acl1lzlţ-la ,1 proytaganda cuveniti. dau lJl'ăhllt Informaţiunl şi sfat~r 
binevoitoare luturor acelora. cari II se adreseaz.ă ASIGNATE Ş: 
CECURI AMERICANE. DOLARI precum şi Iibele de depunere de:' 
alte bincl strelne se primesc spre iucas8are. aducându-se banii I~rl 
cheltuială şi eliberAndll-se imediat libel de deplU\ere. 

Pentru Depun eri sp re fru ctlficare dăm azi: 
tn cont curent • • • • • • • • . • • • • • • • .• 00/0 net; 
pe Ubel de depanere cu abzicere reqlementarl • • • • • • 5 - 60.0 netţ 
pellbel de depunere cu termen fix de un an fi dupl sume mai marI (j.1i2o/o neU: 

Impozitul (Darea) după interese o plăI~te banca. .. ------.... ----.. ----------------------.... Dolari, aslgnate ş' c~u~l ame~leane se prlmHc .pre In~re, " depunerlle-
primesc spre păstrare ,1 fruc:tifi_re sub cele mal favorabile c:ondlţlunl la, 

Ban~ Centrali, CI"l .t~. R,eglna Maria No 6. 
Dlln_ CentralA, Filiala Alba-Iulia (fosta bancă ,,!uHa") 
Bltn~ Centrali, Filiala Arad. Bulev. R,eg. Ferdlnand (aora. lUni-tir No ,.: . 
Danu Centrală, Flilala Haţeg. (fosta bancă "Hat1egana"). 
Banea Centrală, Filiala Oradel'.-mare, (fo9ta bancă "Sentlnela") .• 
Banu Centrali, Filiala Sibiu, st~, Clsnll.dlel No 7. It 
Banea Centrali, Filiala Turda, (fosta band. "Arleş.atla''). 
Banu CentnllA. filiala Bistriţa (roala bancA "Blstrlţan." 

: ceri1e emigrantilor. : Sptijiniţl BANCA CENTRALA căci este 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : cel mal mare Institut industrial ,1 comercial al nostru, tnfilntat cu capital CUrl 

• Ţară şi străinătate, : rom4nesc-ardelene5l:. - Prin muncl neobosItă ~i·a creial tn scurti vreme un. 1:' 
• . 1 de (runte, inlre băncile din întreagă România Mare. &-.' 

i ............................. ~ .. ~ .................... S i.M. ... · ..................................... I ............ ~ 

Magazin 110U {le lillOleum! 
Proprietar: BELA KRAMER 

Strada Meţianu (1. forray. vis-a-vis de cofetărie Matzky) - De vâD! . 
Linoleurn, pânzA cepatA e~c. LinoleuD2. pell" 
padirn.ent cu preţuri a.van1ia.toase. Kt 

T~pografia •• CONCORDIA·' ANtd. 
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