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TELEFON No. 750. 

Sărbătorirea unui om de bine. 
Zilelf> 1 t'('cllte ('[ni\'(\. illll·lt'l·\ uali, ('âţi- I 

'\',1 (7r! 1'1' (1 J'II! i i lI:t t'lP"c't Il al i d i Il Clujul muncii i 

, 1\~lll~ll)(':;;t ,i, a ti s[t rhC, t o ri t~ lIll o III el l' b il1 C, 

'D" hupnd llHlldoVl'<l1l (;h. ~i(}Jl. '·<ln' ~t drl-
;'\ltt Bibli()te('ii uJtl~H'rsi"lIl'(, de-audu. În

,tT{',tga-i bihliotecă alcfltllită din dU'ţI 
i foarte vechi şi nl1'o - şi {) lII11[ţiJlIC de 0-

II]pde de urt[l de-o 1Wl)l'('ţuit,\ Y;doare. 
.\ fo"j ~,-IThi)t()l'tl Iii ('lllj un om IIOSPUS 

f dC' bun şi de nHl<le~t. e:lt'c şi-a dill'llit tlYCt
:'l':I, S{,lll.!" hli (\\"l'l"e •• \ ]'(1(',11 1\111 i rO'lll:IIlPSC. 

l ilăm,tlHl ele C,tl·t{> r'll ntlll ca sdl. ('il I'ţ i li d n
uate 7.i de zi. o \'iaţrl tllt rr'i1gil. in ţ,\lI',\ ~1 
aiurea, a.lI t l'rcu j 111 mii reţ III pn Ja.r ;tI 11 i hli
.'t0r>,ii rhljPlH'. să se 'inşirc ill ra[tul'ik C-llk 
ritr ()di!l(oar~l din munca lI(),p,trtl. 

110(>(1"111 ll1()1 d(lyr(l Il , i'lldl'ilgo"t itlt! d(' 
1'~lrti s'a, despllrţit îndlliuş<lL (hl' împrH~<lt. 
ill' c{l.rtile llli dnlgi. de' h'z,llll'ltl dl' {'an' i-s~1 
Ira~dl epIC' m"i fnllllO,1:'iC' ('lipf' elill \'j,lţrl 
şi 1'<1. dilruit, snflt'hdlli rnnltll1PSC ,tn!pl('an 
'ă·l înlărr-:nsdî Îll dr;1g'(lstl'it d0 n0;l,1l şi tip 
"ullllră. 

Numai rinC' il ldlit. o \'i"ţn 1111]'r(\g;\ 111 
rndlrăşia 61rţiloJ', lHllHili t'illl' lv-a mtlligrl

iat şi lr-<t iuhit ('a 1)(' nişte fiillţ(, vii. IIll

mai cine a pLîns :-;;i s'a hl1(,ll.rat, d0 yinţ~ 
"it i lIelu-It'. n 11111 il i ,lC:(\ 1" pll nt.f' !I1J sura g'e
~tul frumos, gr'stlll rar al lui (lh. ;-.Iinn. 

N"llrnai cilw a Pl1~ în yjaţ;1-i p1[it'C'rilr 
~nnt.e ale ::;pirihtlHi uwi pn'sHs d(l [1.Ji\lliţi
ilo dt'?adc. d" VOlllptrlţi10 Shlm<ll'lllui şi 
dr goană aprinS(ldupă fpllll'la. 11ll1n:ll [1-
(,pla poate inţelrgr şi ponte ;lplmtda i'n 
r1rC'pr. ('l1Vllllt o "stf('l d{~ fapt?î carE' n 'are 
1\('\,0(> do laude. \ 

nontnnl (;h. Sion prin această lli'jJre
tnit;l uan.~c, dll f:or i"t(l tii rom {m ('şti (k pre,
Illtind011l 'un admirahil. Hit rndllie (~xcm
pln de patrioti.'l/ll, actil~. 

Vor sti s,tndf'ntii nostri S1t s0,folosea-,,- . ~ 

seă cum scruvinc el€' acc[I stă rO'lHoară? 
Vor prÎc,cp0 po litic.i-[1Hi i noşt I'i arţi4roşi. 
patr'oN nostri de z,Ne mari gestul, fostu
lui magistu'at Sion ? ... 

AplHlHMnd gestul dlni (lh. Sion, :'o'ill'

hătorit, In Cluj, -'('\1 tont;\ ni't.tlejeh,<"l nphw
dăm viitoarele hiruinţ0 "Ip 8ufletulni 1'0-

111âncs-e al'(h~leall ! ... 

_"'. "'1' Su'. ...... 
Ungurii vreau iar războiu. 
o gazetă ungu.rească din Viena aduce ştirea 

.;ă Btldapesta se pref!:ăteşte de războiu. Ministrul 
de război ut1lpr a chemat pe câţ[:va Şefi ai opozi
tiei şi ha rUgat să voteze, fără discutie, cneditele 
de răzW. Le-a mai spUs d. mini:stru că dacă 
Aliatii nu revizuesc tratatlbl dela Trian.on, ace~t 
trMat Va trebui "rel\";zu;t" cu arma. In acest SC0P 

iosttti mîll1is.tru fridrf.ch va pleca în Italia, Turcia, 
Azia, pc tot globul, în căutarea de aliati pentru 
revizuirea" tratatelor de Pace. 

~e vede că d. BelitS'ka, ministru~c:\e război 
~'''''rici crede că Mustaia Kcmal poate fi imi
--- ~es pe Tisa Şi pe Drava! Socoteală fără 

ZIAR INDEPENDENT 

Credintă , 
.., 

noua • • • 
Inteleg pe depI:n rcvolt:1' ,stltdent!tnii din Cluj, 

care prin atitudi,nea colcf!:.ilor evre~ a fost bruscată 
în sentimentele-i naţionale şi umanitare. Decât 
că, Înte'(."gâl1<1 chiar unele fa,pte, nu Întotde:mna 
poti să le aprob:: ca studenţimea, element de cul
tură şi civilizat\c S[l se coboare la acte <le t\!Hat-
1 [Iri, ,primei dioasepentru prestig;ul ei, crcîn d apoi 
cdiivocUnL 'Pcll~bjle pentru C\ultura şi civi'lizat1a 
soc;eh'itii ai cărei membri sunt, este 'fără Îndoială 
tin lucru gr~u de admis, -- chiar pentru unul L1 in 
sânul ei. 

Nutrind În suflehtl meu aceleaSi sentimente 
de m,Îndrie omenească şi 'de d,o.;mnitate naţională, 
desaproharea acte'lo)' cari aruncă o umbră asupra 
noastră tn~~ în,deajmnă să scrht a'ccste rânduri 
impotrivi toa're la tot ce a fost urît. fiindcă a fost 
brutal şi la tot ce a iost rcspin~iitor, Undeă a iost 
harbar în miSCarea pornită din Cluj şi secondată 

de celelalte Un'iversiUlţi. 

In deosebi refuz de a Întelege pe ace:a cari 
dintr'un rău intl'~rj)rctat naţional~~m se fac proze
litii unOr idcl pornite din laşi şi răsP~Îndite pe 
întrcgulcll'pri,ns al t;tri i Prin aiutorul lInOr reyjstc 
şi broşuri tinere car~ unele le-am' găsit până şi l)C 

masa unui Dreot din jurul Aradului. Antisem i-

tisll1U! adu.:e cele !mai rele scrvi:i:ii neamului. 
Propaganda ce se desfăşoa-ră in puterea unui sel1-
tin'.'211t de Învrăjhire L- poate cel mai coborît În 

gama sentimc.nl{:lor ~. lira. 1111 poate $:1 ducă la 
un rezultat pozit:v. Sentimentul ~ este al negati
unii ~ şi rezultatul: sterilitatea. 

ALlev[ll-atu! ,sentiment ~ alhnetlt~t din dra
gostea de p~\mânt, de neaim şi de "doI' ~- este 
acela. care susţine actiunile de ridicarea aspir il-
tiunilor si nu dusn1'llllirca elementelor striHllc si ten-
dinta În a le snprima pot iolosi propăşirti atât dt 
poate da avant mersulUi Înainte o s[\!1~ttoasă miş
care, de muncă socială şi de com'olidare suHe-
rea~L . 

111~r:ijorat de' cee:J'Ce .studentimea. ca factor 
princtpal al prof!:resului, poate să strice sau să 
adauge!.a patrimoniul nationaL voiu să indic aici 
calea pe' care ea trebue S;l urmeze: Este calea ni-
zuintii spre tll':!săvârş.irea sufletească. 

lmho~ăt.illld Prin cultură. 'desăvârsind Prin 
ml1nc{\ ~mfJetul vom putea ~ă!Si' multea'lte prilejuri 
pentru actiunI de national~sm -curat, dacă. Yreti 
chiar: şOI\r[n. acela care afirmă vHal1tatea neaillU
lUt fără să bruscheze pe altii. 

TrăiI!1d trei ani viata de student, şf:u cât de 
desorientată Si surprinsă de vremuri îşi' caută 
studentil/11le'a ros.tul in noua alcătuire de stat. 

Formulâtlid - oeI putin pentru mine - ade
văratul pdncip:u de viată soci-aHi. şi cuHurală, azi 
când 'Patimi veehi se răscolesc Şf se agită a forma 
Încă idealu'\ tlneri'mii - $jmt nevoia de a mărtu~ 
ris~ in puh!-;c credinta mea - lntăr ind-o llrin a
ceasta pentru mine. şi pentru a.ceia dintr~ cole~ii 
mei, cari privesc cu acela,ş sentiment - al re gre
tulu', - evcnimen~ele z;lelor din ,urmă. 

Ştiu ciîl a-ceştt prieteni slU!.iitori 'ar .credinţii 
noi, SUIl\t mt\l:ti': cel, ,muncitor~, cei tăcuţi, cei 
demni. 

In nt~!llele lor şi ~ll taria convingerei proprii, 
opun manifest.atiilor deptasate.nollil crez social
cultu'fal, Ile care să-i urmeze toti acei cari îl tlIăr~ 
turisesc s.inccr. ş.i ÎI sustin Împotriva tuturor :1ce
IOra car; ,aei bine ;ntentionati poate - dar în ori" 
('j~ caz săvârsesc o R'reşaIă. 

Scmlac. 11 Deccmvrie 1922. 
TIBERIU VUIA. 
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REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1'a 

Inserţlunile se pr:mesc 

la administraţie ~i 1.1 

Agenţiile de publi cItate 

Despre impozite. 
La drepturile ce au locuHorii unUi Stat. co

re~pLlnd şi anum:te îndatoriri. Faptul că ci s'au lS0-

ciat, crehlld forma de Stat, prin intermediul d~ 
ruia se bllcUr(l de atâtea avantaie. ca $Coli, bise
rtc:, drumuri, armată. etc .. a trobuit ca imediat 
şă Creeze şi veniturile llecesal1C pentru întreţi!1e

rea, acestor institutttmi ce sunt În folosul colecti
vitiît;i. [n acest scop s'a fixat după o normă oa
r~care, suma cu care trehue să contri'bue fiecare; 
ceeace a format COn tribu tiile sau impozitele. 

La Început societatea fiind ma·i puţin !ll::;W~

rOaS~\ şi în stare de primiti,"Îtate. nevoile Statu~ 

lUi au fost l1\al m:c i, ded şi contributiile eraU cu 
totul redl"sc. Cu timpul statele s'au de~voltat. a
jung,ll1d la organizaţi.i complicate a căror Întreti
nere necesita mar:i cheltuieli, deci si cantitatea de 
c011tribuabili şi sumele pUitite tr,dmia sa se m:î
rcas.d. De aci Si ~deia ca, :'1llpozitul este în primul 
r,ind, ohligatia .de a contribui la cheltuielile co
lective, şj se resfrânge in mod ind ividu3.'i asupra 
tuturor acelora cari se afla slIbprotectia ordinei 
sGciale şi car. partÎ..::Pit la a":11ltaiele ei. A.::casta 
rCf!:ltlft se aplică În toate stat.cle civilizate. care 
au ,consacrat principiul propr:etătei indiYidua!c. 
Aşa ca şi obligaţiile fiscale sunt individuale şi 

ele nu trebue~c restrânse numai la simpn c~Ui
teni, ci {)ricaro perSOij'll<l ind'genă sau s{rftina Car,\! 
se gaseşte într'L1,n'a din .s.itu,atiilc determinatcdc 
11':!gile financlare, trebuNtc supus legilor sub :1 

dtrOr protectie trăe~te. Străinti fiind scutiţ: 1l\1~ 

mai ue serviciul militar (asa zisul ilmpozit de 
SClllge). ~. ~ 

Prrmelc impozite s'au pus sub iorma de dijmâ, 
dc oarece majoritatea locuitorilor 'erau cll1tivatori 
de pământ, Sub cc:J! ma~ simplă lormi1. se prezinta 
in Rusia. undefi'nta comunitatea agrar{t sub nu
mcle de ,.MIr". Cu acest mod lnsă, rfullâneau în a
iară toti cei cari aveau altă ocupafe, de aceea ,,'a 
schimbat fixându-se plata în barti. 

Iml)Ozitele, În statele cu organiuztie :m(}dern~, 
sunt clasîfi-cate în :patru categorii. şi anume: 

l. Impozit asupra persoanoi, saucapitatiulle. 
2. Impozite stabilite asupra productjunii şi 1>0-

sesiunii de avenit ropartizate în ldouă grupe: a) 
acelea care, gravează propricta~ea, b) acelea cari 
sunt stabilite aStl\Dral bencficiHor in dustriale şi to
talul veniturilor, 

3. Impozite .aSllPra circulatittnii intelectuale s! 

materiale, drepturi asupra a'ctelor, drepturi de 
vamă, drepturi asupra trall1sporturi,lor etc. ' 

4. Impozite asupra consumatiuni,i. 
~partitia ~mpoz.itelor trebue făcută pe naza· 

\.'a, cota parte datoratrt individual, să fie în raport 
d;ncct cu facu1tătile de plată ale contribuabilului. 
Intrucât este traditia ca impozitele să fie votate de 
reprezentantii natiunii, a'stăzi deci, impozitul nll 
mai este un semn de servitute, ci de supunere ta 
le~c.EI este o con-cilţf.e necesară a vjet,ci sociale. 

(Sfârşitul în l1rnl viitor). 
Jl .. se. "U' vene. __ ttn d .... Q 

Mllţ111mirea Dllli Nartltovi1z. 
BUCUREŞTI. - D. Narlltovitz presedintele 

n'~puhliceti polone a expr~mat pe cale tclegmHdî 
ministerull1'j nostru de exteme multumirile sale 
pentru fclicitărHe ce i-s'au adus Cli OCazia alege
rei sale. 

Ppe'ţul unui exeD1plo.p 1.. Leu 50 bo.ni.~ 
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Câteva cuvinte omenesti , 

In )('.gătlll"U eu tliltimil-c 'maln.ifest:aţ,Îumi anti
oomite îm -o{'l(' ('ilteva {'entre ulle ţ.iÎl-ei.voi eăwta 
~il aduc .aui. o precilla/t"e. pe !Care o voi des\'oltla 
fără pretenţiumf'.a ~dâllJC oClllIlost~tomlu:i.de Il.rti
('ole l'E'g-L"te: ,001' c-ăr,uÎa Ilm-i va lipsi omenescul 
ITJltional. poffite e.a1'e alIn îll!OOput la, tI-eoo cu uşu
rinţa ohi,,,,nuilt,ului .. bună zilula", di.zând 'astfel Îln 
şj",oiuJ} UllItLi 1('.\Dr1tmt de patimi: 

Studentii au mwniff'$l3.t oon/tl1a QV'r ei lol', pe 
('.ar·j în mmnffilltul de :!iată ii găsesc viinov.ati de 
'Îmt1'-eagă 1'U11111l J1Qastră ec'ano!ru('ă şi 'pe .1imgă 
dTIu}tealtf"le ('i l'Illll1t C'liL1.UIa IOOnnlpţiei ,'00 ,d'OllllIlieşte 
lfu',iăzi de.Ja :\lal'(' (C'olJ ... <rtJanta) pimă ],a Tiga 
(Cll'rti-ei) ! 

~j,mi(' de 8pUi8! ... eliM o ;.ţin.g.Ulră. înttlX'baH"O şi 
anulTUe: 

C'on,(1amnatul urm(lază ;::n fie ooul'llpătJorul 
,i'fin <XAUl"Uptul? -

Lupt.a rpollhl11 f'xÎf1telîJtă te Îl1\"aţii Flă hati la 
t.(~at(1 p()l'ţ~l;e ş,i ,(lacă l"'<' găl~ nl!\li\'i <&ă (Le"chidă. 

ta ('ni e viu!(l ?! 
I-ogir şi ()fllJen,eşt.o vinovat {\'lt.e pOrlUijl'ul, ~i ,('il 

nu ~i~a eltlH.scut mC'""8ria, a~te vina !'\tăpÎtnnlui rii 
!~i-a lml~ra.iat POl'kl!l1i. cari '('el Ţ)utill1 jU1măt1l11t,(' ~li:n 
Vi,;1ită ali f'J"t antl'<,proulOlli ,de 10('.a1 uri d'arwc<\· 
tjne. ,,,,,111 ma] ,:,tin e ce. ·Că nu 'şi~.a ('I\Uno."'K'·uto llW
~f'ria. ,-ilHl e a l~tălp[lllnlnî, Cll'l'{\ ocupat c11 Tj,si
tH'l'f'a ~l~il(jl' p.al"(>l1lllj, ni,tăa ,dta Iwrună portant
lni, unni\l1d (Ia IIlK'l'sta si1 şi-o <,apNe cIcla primul 
{'R li \-~l <'('re c"ăr1esc.hidă. 

DaT jelliai;ntf' de k'ate, e ehiar "Lina 'pol'taml'IlL, 
(:n:n' rOll,;,ti(int cl,e rolul ;::ăn, n"a ~till't -"-<>FI]lnnă 
}H,ti"ir:"ttM:Î1,ih111111i ră nn mai slă, când ,"a re
[l('M ~ă·l dea ultăJ'f'i. 

E 'f'lH1!O&"lltă firea ,evreulUii 1;'1 orei 'Cll1l(liWan
'rln-l l'n 1()1~ ;;:,ă-l!wjtwll1, îl dwmwm î,ntre Inoi şi 
întinzîimd'u-j o (lap0ună, Rfâr,~ilm prin a drl{'ll noi 
înşine i11 <,a ... ,şi (ld,at.[î d7.nti ne afllndăm pa'na 
la PO]"'4'H'J'lalnta 'eu Imac,,;('ă (]e iJl{l{lri7.i{', ":1\1 1a 1"> 
ll';1g'crea l,a pemoie ... di'!l lmg,(;tul St;atulni i'll\'o

efmd 'ea mO'Î iv - hi:n(' pBit,it - jnfirmită~i 'ClIpă· 
t~lte in timpul ,;:)?n1il~i~lhli, 1Ii'l118 Î:ntel.ei' (bCH ina
iTlt08 {h('.ef\tord'H1ă nu 11{,-lm surâs CHfI1l\'H ziflU1~il(' 
'l1lh<' i î ll;e h Îso r i. 

Ei hin{'. alltOl'nl nî,n~llll'il<)rd(> Lltă {':"t{'. Î'11l!1-

il1ltc de k)ate, 1111 fn:nrti,.nNlT. care o Sj>llnlC în tata 
tUltluor celm'lll11ti colpg1j orj,narD 'ar fiQ:'l'adull lDl': 
:pbg,ţ 00nrllpţ,k·.i j1lh'1i1tte {{,e a fi m11~'ii, <€';,tc 1() 

pe'J1'to djnt,rc H<ni şi pon trn sah; a rf1n noa~jorii ne 
tl'i'bue o hotărâre ~1('Jmtârzjalt.ă ·şi a:m1il11(': n()ir()· 
tati f H nt:ţi()nnrii '!leri11sti (J, cărora leata le 801'

'H':;.tcahia clIC b:lK'lşi,şnl uuui Fli~lgl1lr di'jnn <;>i fatal 
f!(':CSt boÎe:ot '00 y,a J'(,,,fl'i\:n~e alSlll~ra e"l'cil(}l' :('ffil

rupători .De nu-i veti boicota poe 'lliC.f'f;1tia, \'e~i fi 
i.a .. "aţi C'<a ('OD1p]'; .. iai lnr şi ('fiind I{) va v{~lli râ,n" 
dul ca ntunwl1:' lOl'<;ă fi{' m'ulnl(~'1t în puhlje. :<ă 
ştiÎ·i ('!ta doua zi vor {,,~i pc !Străzi {"lI o zglH'N1ă, 
d€1 -care vaatâlma eart.ea voa",tră ,de vjZ'i:tă ~i 
.atunci o v·eti 1111a C11 g-r<>u, dt~i ~piîn7.11rll1tlllni nu 
i-"C poatf:' desnQda moo'lll,.d0ciît tăi~1d\1-i capul... 
~i slJ('ea.~t.a rva fîşi mari gweu! 

Al. 'Nr.gu/'Cr. 

....... -.n: ..... "A , .. 
$ at 1Jt'IIIII." 

ParlamentuL 
Şedinta Camerii dela 14 Dec. 

BUCURESTL -.- Sedinta de ieri a camerei 
n T"ost d~s.ch:să de d. Orlcanu în Prt'Zcnta dni10r 
miniştirii: V. Rr;ltianu, 1nculct. MQşoiU şi Cos:na. 

D. IORGA cent: redeschi.derea căminurilor . 
::.fudenteşL 

D. GRĂDISTEANU Întreabă dacă dis,poziţia 

relafv la inchkderea cursurilor universitare n'a 
fQst o măsu'l"ă prIpită? 

D. ANGHELESCU mfnistrtll instructill11ii de
darft că a Început tratative cu .conducătorii stu
uentim';!i si speră că se \Va ajunge la o intelegere. 
A luoat dispozitîi pentru redeschiderea căminuri
lor studenteşti~ 

D. IORGA 'sPune că a vorbit cn conducătorii 
stuucnţimei şi constată că mişdri'le stadenţesti au 

SOLIDARIT A TEA 

rlegoll('!1;lt in lll'llll:l maţ;in4Iţ,innilt)Jl' el(1111("n1e1<Jl' 

straine în d :ferikle /Partide şi impatoriva cărora 
trebue s5. se ia cele m,iI\ severe mătSurL 

D. miTlistru ANGHELESCU tlcclar.l că e de 
părerea dilli lorlta. Studentii l)':'r "llumerUs c1au
S1l<S", 

D. IORGA: Prostie. 
D. min'stru ANGHfLESCU SPune că a ară

tat COI1!d l~ătorîlor ~tuidel1tilm:4 că cererea lor c 
imposihilă deoan:~(',e {) oa.'ftfel de .rhi-\pozit,i.e ~1'11 .se 
POate aPlica fată de cetăţeni. (Aplauze ftlrtu
l1oa~i\:). 

D. DJVURA vorbeste d-espre o11eces itarea le
l'::Ci de Închiriere. 

Se continuă discutia la Mesaj. 

SENATUL 
BUCURESTI. - ILl şedintadc azi a .senatu

lui au hLat part~ din partea Ku\"crnu1uj dnii Ranu, 
Văitolanu şi Moş.olu. 

Păr. POPESCU adresează 'minisfrulu; culte
lor o intcrp"clatie În chc:ti:l rcfa.cerci htscricCi sft. 
Dumitru din Cra;oYa. 

D. Pf.TR~SCU adresează interpcJatia mini
strului CCm1ltnlcati iior în chestia construfrci mai 
n1l1\tor]inîi Îepte. 

.... , • _ e ~ 1I'WtIIii', SE'ltlfl' 

Lucrările Comisiei Constituţionale. 
lH'CTRESTL -~llal·(j;1 l'<Jllli;<in ('i)n"tit\ll,i(~, 

naEi ; ~,mtiil~;l,nt (l1·idi,scuţ.ia 1,ef{}1'lll1iCi {'unsli

tut,Îeli. 
S'a d{~fă:;;ul'.:lt o discllţ,Î-e mai lllng-ă În jur-ul 

art. 5, privitor la libeorfbat{'1a ~n'diyi(hllll1ă. 
D. 1. N "\'E""l('.n (',i teşte plx)(intnl ,comll:-jci prr~.gă

t,itoarc în ,senzlll IC'ărnia :se a,.i§~'ll'ră ,fjN'ij'l'ui '('otă
temi {heptl!.ilde ÎlIlt,runÎt'€', libC'lltaJf!a oC'll\'flllltnl,ni 
:;-i a pn~i. 

D. ciT, Ott.o Hoth. ,d(~Pllt:lt !'<a:< aduBe Îndi,,
c\1tio prohkma ,:ml'llDrit.iiţ.ilor. BpUB(1 ('ii i11l~lj()l:,it,ă. 
ţ.ile ~tUl't ,eet:Lţcn.i la fel ~i DU Y08scsă rCo1liStlwe 
f't.at în stat. C{~ne . .ca în !l(lLra ('(lllstitutie ,;;ăse pre' 
(lizeze Ulfli li\,ml1l'it ,dl'(pt'111 mirnKJl'itaţ,ilm' (!e'l,.:t!'{'I'{\ 

fIl()ţiunea d~ ,.rv~rilm" ll{1:1~c id'a ooal.le la Înlter

:pretări ~roeţ'it(l. 
Dldr. IZ j.,>" 0011a .j'a Clllvîulltul în nUif11e}(' mi

lHWitătii imag-hial'(l ;:i declară ('li :nn ('ere ca ·drep
turile aSl'"Ullate mîl){j'rităţih~r iln ·gkl\lznl,)t tl'~ti'l
,tÎv<.']Ol' .d: pa-ce de\a Tri'H~lon 'Ş<i Sillillllt-Germain 
!'ă fie li1lfbt'eo în WYl11a Cfmstitll1ţ,ie mvm ,,',a fă-eut in 
Cp1lOi~lm'a;c.iia. Mililoritlnte,.'1 maghiară vj.(>.ţn;'Ild in 
,cadrele 111lQIÎ !'\t.at su:verm!l doreşte ca memhrii €Ii 
,,:1 fie oeotil:t(~ni mI .d;('opFnc ,d'N'pturi ,al a.r.e.",tui "t,at. 
Cere Olt lrn nof'ua (~OlUhtitlltie să ee SPlină pl"f:.ci~ 
că tR.(',f'st-e ,d )',e.pt,uwi l)l'iw>IS!C .şi pe >cC'ţăţonili ('Iari 
nu stl:nt de ~ll3,ţ,ionalit.:J.t-e 'romnlnă 3,decă şi 'Illiruo
rl'tJMf'k'1 'Tllagh'illuă v.a t3iYfYU f.ll{'tel(:'ll.I'şi ,dt'~pt:llri 1('fI. 

şi 'românii, ProPlllllO lea uoţJillme.'l. de "rQUllUll 'l ~ 
fie în locuită în lamt. 5 cu următwul .text: rCeta
t.c<ni rom1ll!l,j filtră oon~J.d-eI'atie la li,mbă, l'Eiligie 
şi <UJatian.alH.ate. 

D. primmi;nistl"u Brăti-anu spune că ŞIÎ ('\1 e 
r1(\ 'Parerea minlf..>l'Îti\Jţilm· Întrucit in 'nOUi!!. OOllsti
tnţie trebue să fie proolzat Ţl!I'incipÎml ogalită'tei 
de drepturi pentru IltlOui,i oeotăteni şi e '1l'Cvoo. te:a 
('{)fl)foI1n1 aK3e.stui pl'irn1cÎpill ",ă fie rorlla.ctat oa:rtil
ooluL 

D. Ihăti,llnn ;;pnne, că t.rebne ,~ă 00 :liadl îltl'Să 
<!oo&'bire imt re I('ctătemii l{)Îlali ~i iredcnrt:.î:;'l1i COll
tl1a Rce;::.tona din urmă e n-ecosal' "ă se ia \ma.rrurÎ 
de .signr~'1mtă. GaNmi,ea'ză ,pent.rn minorităţli unt 
t'Mtament bUJIl şi drept. 

D. Dii'lOSCt1 'redlat(',tol'ul proiectului spune, că 
ooţiunea d,e "rmnl1m l1 e o :ll{)ţiune 00 drept 'p\l
blic, earenu esclude ,dTeph1r:iJe .mÎmoTit.ătilQr. 
I~a.r plălcea dacă fiecare ICCtăţ.earn ,de fIlIaţ,j(walj1lait.e 
ma.ghiară ;ar Ill,'v'(la (9j('.e1a~i pUnJCt 1(1e ,\'e!dem l)e care 

I 11'.a e~pri'lD!llt. .. 

I 
D. Lcon'te Mo].dm-o:m ~ffi'C 000 ÎI1L I(>,(mfol'!n1italtle 

cu dOl'înţm aruinOTÎ.tărţjl{)r să 00 ttla în moua eonstj-

1 

tuţie e.xpresiunoa: ,,ootăţeatn romfim". 
C®ti\nuare.a discuţiei se Ill.mfună ,penrllt"ll 'şee!i-nta 

1 viitoare. 

.' 5br"e'.~ 

Si,,"1>,,,,,, lfi noe",""". 192!1,,,,,, 
.:;,;.-

Marioara Voiculescu. Tru 
Cu ocaziunea aparitiei m'arei ar!fSj (10 

pe scena Teatrului din Arad.-
Pan.tru o b'unii pal't,e a publioului .ar! 

egte cunQ8C!u! numele .,i jocu~ IalaeSreit;Qle la 1I1e; 

m ulai :nOO1mll. Voi reliruta ca,ei ('·Îl teya rd in îm-oop: 
hlrilc artis.tCli '?\i3lrioara VoiCl11escll, care rupin 
nu-() cu ('.şirea ~l per!J!;ie la societarismului de!l 
Tellt!'ul N:atiDdlal, a f<lSt, prima dle~ăli,eătoare 
lYlw,i temtJmpl~rt,ieu Ilar .... ănă,tos şi î:nj·gh('lhart; ( 
rumsab:1u <le Pl1inn11l1 'ra!l1,g. Im oompania lui 1 
~Lal}{)16'>.('11 şi I';(}til{)r B:nr~lm'(:ITa, .a dlat pu bI1~;uh 
buen rf'.;<tean 'a<]iedi l'a t,1l1 t~llJt.l"U. dc ('a re simţ(1 

Scen,a t(llvt'rn 1,\1 i .,Ex<'elRj:o.r~1 'a.l'" Î'Il 

nnlni 1920 i-a aodu,<\ llanrrii "Fedore:i~', "Todealu 
lui" et(' .• und(> :ci ('u zj Jnonri1c g{'mea,n 00 1ot, nlNf 

lwea ~apital'a Imai ~leet. Ei 

Ang,aja&e în 11l'IfJ1ă :<>ala t€atrnl,ni .• R[',g"l'l1:i 

~r,aria" und(' llntcrpl'Cbll'C1<L P i'C':>Rlo l' lui Hent' 
Bataille şi BC1'f'lt6n o Ipl-oel;alLna int,(!qm:tă fă:, 
l,jyal a teat.l'uhvÎ 1fnderm. 

Cîll(' il. \'~17.llt pp 1LlIl'Î,'laTH VOl['llhei'>en ml1r~n.: 
otr:i,ritil ('li >:h'i{'nIJlii in •• Flntlll"<': ,d~' mofll<~pte'7, 630

' 

"f~lr~il](lu-"'C de tnhpl'\"nloză .lfll .,D,'Ll11!L {'·n '~ailllr·· C 
lii", () rhwe {'II "inl', pâltlă gânlfl;lvl'ile î\i il'll.nl Îlt al, C 

pil,ienjf'n i,t(> ..]1(> l"l1tfln 1 'lllorti i. - Ar"{ln, .. tă 1iH~rnm, uit: 
a fo."t a,h'tt (I!- l~llt,emi(~iC că ,nh1'l1ri !CâTul ~iari{)ar, 

YOj01l 1f'~"11 a paeiitlllit răll1:î:nând .mb Nflmti Î' 
t('rÎlnr\ll wll]lat. pa.mt'lll a footl'Cpooe 'Uit,at~ ci;': 
pnhli('ul şti'ară. <irlMă ('11 lnm()l"m:\11ti:llrea omul!:; 
Yil fi 11111Hl)'mÎlm tla Ul ,:,i:JIr~a. TIclthilita.tă. V ol'.', ~ 
lAf1~cfl. .'<.(' a~.azii din nO'11 î'l1 frumtt"lfl. llnor 1 ă."l('f' ei: 
d()l~ni('Î fIp ,urUi -~ mai toti yp.{'hii 01 ]'TÎ",tC\lli - ~ 
şi 11{' dă "'P{·( .. tl~OO 1p la înăltirm<0:l Itu tnror 11KIl'ilrro ~ti 
"li .. Copil ,din fl<lri" >!:'i .:~rnna V:~mrn,an, Îln1re ('a: te 1 
in mut e l'{\rbtă î'llto'(~mai pl'oŢ)ri,a-i viată. ]\f(,:, tr~i . 
te~zli[',pni hl ('l1',('ul Si rl01 i ,,8a.lomEl3.n, lliomur;1 W 
t,;a'I">f1;) O]1(']':l :1 lui (),,('ar '\Yild{', iin !],l'ffi!'ek ciÎru'm 
eult'g:o(l Hl1r1]J'('~til11, Astăzi ~fmrioa~ Voi('ink r:i11 
.""H e"l.p r.:;lsllf' j cle 11,,""tl"1l nrl'llt'iHor al frU.Jt\i;.:'>ulr 
de fnHll{).<; şico.c (,ll'I· îll1-8('U to,aJă ('·irnk"t(','1 '55-1 zi('(" 
,.Hine 'lli \'<>n1 t." 

Al. 'Nr;gllriL 
...... "'~_i'" ......... _, ........ J 

o~i I 

Pentru consolidarea elementului -a 

românesc din nouile finuturL ,ld~ 
I . ' 

\ ToYn, ~pel. f al minisf~rutlli infruc1iunf ,:l'i 
/'J It: dLră dăsdihme .. - .t: 

Printre madk' probleme ridicate de Întreg- ·!.ilo 
r\!a patrie!, una, din ceh'~ ma~ li!:rave şi maj prt·· i r 
sJ.nte, este chcmareâ 'la viata' sufletea.'icii .compk: ;111 
nationa!{\ a !}()lJulatitlllij rOm;lT1C.~ti d~n t:nuturj'r
nouj. 

Ministerul ;n(sruct:uHi printr'un ~~pel 
sat :d~isc~r1imi:i ş.j po[}uati'unii Întrcltii tftri, con' 
statii ca în unele r~giuni din noujle teritorii, av I 

tiillut'!a de Î'nstr(:lnl1re .a <>lementuJllJi roon[\JIl(),,(', < ' re 
exercitat cu mai multll rnfC't1s,itate. .r: 

Daf{)ria Ilwastrii. - SPune apehrl e de a se 
fa(:e tot ce c cu putintă spre a se da culturii ro· 
mâneşti, dlcsvoltarea Si strălucirea de .care arr 
nevoi'e a tât pentru prestigiul statului român, dt 
şi al cDn;;olidăr[i lui Din ncnorocire,1:i!J)..Ga de per, ia 
sonal didactic de care suferă lnvtitămânhtl n~' o' 

tru În t~mptii de faUI. a îmfl'îcdecat ministerllJ iw 
struclunÎÎ să î:nzestrcze şcoale1e din zonlll !imli· 
trof;t a' tării. nl1mai ClI pttteri drdactice de mân, 
~Wa. u 

De aceea, ministerul fa<ee un căldtlros apel la j 

profe~orii ftulari în sj:'tOCiat cei cari au ca: ~eci~' it 
lităti limba r{)mână Şf istoria, să facă sacrificiu: 
să. Pr:mea,..'ică să functioneze chiar Ca deta.şaţi, în 
învătământul secundar din zona Iimitrofă. Min" 
sternl in.tsructiunii este dispus să 3<COrde acest~j 
profesorl. Înlesn:ri de deplasare $i o retribuţie 
supJj~mentară. 

Ora$elc cari au ,11evO;ÎC deocamd.ată de prD' ţi; 
fcsori cu bună pregătire şi experienţă, sunt: Ora' . hi 
dia-Mare, Satu-Mane, Sighctul, liotinul şiCetcte~ :1 
M~ . 

Mare târg de Crăciun! Cu preturi reilHse se vând ~ 
.toalete şi mantouti de €hme la magazinul lulill Plesz A.I'~ult Str. Cnl0nel PiTic! (r. Vtlrf 

Inllrty) 3. vls"a',,!!! tie iBtr.T~ 
IIIIl dos a teatnhll, / 

/ 
.. 

/ 
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Trupa larioara Yoiculescu la Irad. 
C~nlPa!Di;a dramatioă a idmei M ar;,oal'a V Ol~C"Uo 

!SCII a ~.~it la Al·,ad. Ullld~ va dia. în sala T<'iattnt
~i Orăz;;,ena'C, trei repto{,7.(mtruţ.ii, îll('~pîmd eu azi 
9l>rii (16 DocelllVl',ie), 

Azi Sâ,m bătă SCQ;rR ~'Je "R 1·epre7.eoll ba "Nora" 

e!~ra ('o~pod'op('l'a a lui Lbscll; Minte Dumin«'ă 
ea.ra . .ll o(u1'" de II. Bel"llStem, iar lln soora °R 

l'Cia (Lun i) putOl'lblle.a drannă "SaJomeea" ~ fui
Q()Sului ""riiltoOl' englez ~ar Wilde. 

Publienl arădlan ya tlvea prilej în caJce5rte trei 

Itlri ~ă VGlOU pe. ecenă pe una di,ntre cele mai 
n.'Iri actrite ee le ~U"e n'O<'1mul llKlfltru: Mal'io«/'a 
VOifllÎfSC!l

o
' Îll,,-'()lljurată de actori <le Imâma Îlntâi. 

Publicul nosh'l1 aştea.ptă c'U 001 111lJ3i o!l"lla]'O 

ialNe:; ll{'('P.;te l'eprezemta~ili. 

BilN'(' }n Libr~ria Di~za;1lă, i.arr în lS<'rile a
Ir.mţat.c., la <:'a~ă, Spect'lllL'I(hl.e1le Î\ll{~ep ta ora 9 fix. 

'II' ..... ca'a .. r ... 'U 

Din introduceI ea la o prelegere de 
astronomie la "Uoiv. Populară.u I 

" Oa.menii politici şi guvernele găsesc, în ~~ne- , 
rai, ctl:'tstrnnomia este o ştiint[l care cost,ă prea ! 
mult: Un s:mp!u instrument costă sute 'de mii de 
'ei, nn obsctwator miJioanc de lei. şia>ceasta, 
~ntrll nl!îte astre. care sunt aşa de departe şi 
sa de streil1e lupt,elor de partid şi pa"Îun:lor 0-
encşt i ! . 

Am patea spune că ca este folositoare mari
ei: d;!r ar 'fi Prea putin. 

Astronomiu' - aceasta şt:inhi a corpurilor cc
~ti ş~ a totul ce poplllcaz{lUll~Versu,l infinit·
te fo1DSitoare pentru dl ne ridică deasupra noa

tr;i inşÎ'ne, este folositoare fiindcă ,~ste fnmlO::\';l 
i rr: arat:1 cât de mic es.te omul la corp şj cât e,tc 
e mare prin spirit pentru că accastâ imensitate 
r;t!u.:;1Oare, unde corpul situ nU-i decât un punct 
tunccat, il1tl~lig"enta sa poate s'o îmb6iţi.şeze în
CJ)';ă şi să-i simtă armonia tăcută 

Ne dă :lstfel C()ll~tiin(a fOr\I'~i noastre Şi !le 
.::e mai tari. 

I Astroaomia a uşurat opera celorlalte şfinţe, 
:~i dir~t Practice, pcntrlldt coa c~te aceea care 

j -a făcut lin s>uflct capabil de a întelege natura. 
La inceput, omul, iZClIlat 111 mijlocul wICi naturi 

"de totul pent·ru el era mister, înspăi'm,lntat de 
'n,:i,'2st~lri neaşteptate a unor forte neÎntelese 
a lnc8pabil de a ,"edea În univers altceva de-

"t capriCiu! şi atr:buia toate fenomenele unor 
't{lti fantaste pc care C:llttau ,ă le impace J)rin 

·iiloacc an,~!o:J.~c acelura ce se întn'~bltintcazi"i 
i pentru a cu.ceri bunătatea unui ministru Salt 
!,utat. 

AstAZi n11 mai rug;îl11 na,tura; ci-j comandăm 
tllimele unor !CJ;.i pe care i le-am descoperit 
astronomia estc aceea care nc-a Învătat că 
natură suntle~io 

Caldcenii, Cari cei (Iintâjau Privit ccrttl cu 
recanc atent!u1~ au văzut că, această multimc 
Pllncte 'luminoase 'Tluesfe ogrămădire fără 

e . st, ci mai repede o armată disCÎtplinată. 
,,' Probabil că nu cunoşteau re~lIlile acestei dis· 
e 'inare: dar 3J1monia spectacol:ului unei nopti 
;1 IIstelate le dădea impresia nel1:ulari tătH şi era 
'. : ia mult. 
i',- PentrtT a îtJtcl~ge nahlra trcbllc să putem eşi 
r n nOi Înşine. Celce rapoartă totul la e~ insuşi 

m făceau popoarele vechj, ca,ri credea'u că to
a tost făcut Pentru om - nu POate ~i din el 

$UŞi. , 

'" Ne-a scăpat de această iluzie acei ce ne-au 
atat că pământul este una din cele mai mici 

INFORMA ŢIVNI. 
J)Îo,.rctinnt'.a .. ,Cllr.~l(l/(:i· lifJr,. de sp.ara (1 lHt..Q 

la di8])oziţilmea bibliofp"/'Î'i Palalului Culflu'al 
rel'i-~fele fra.ntt/uşfi l/llluskafion, F'emi?w şi 

g(lzefa Le Tt:+mps ppnfrll li putea fi~ll·~lIJt(}ff' de 
public în MIa de cetire. Când (l.(!1tC('l1n mll7ţamn'l'i 

nttlnife; Direeţiur~i p~ntrtl acest la,udabil gest, 
illl'ităm puhlicul Clltit(}r 14 vizitarea mai 1:nten
sil'ă a bibliotecii şi el sdlii de celî,re, C(t1'('; p,o;;fe 
deschisă zi7ni.c 7<1 01'1'1,., 8-1.'J şi 17-19. 

Eri dimin.eaţă hl (»)'(-1e 3 li S08Î1t îln gaTa Ana
dulu1 trenul 'f.egal cu M, S. JW.,.gi,na ~laniia 'Oare 

"e r:e-llntoarcc (1<'1a Belgl'a.d, \\lIude '3. fost In1:a~i .mu~te 
zile. 

D. inG pectm' general ooomimiistra ti, 1. Genr o 

gesc11 a fo;.rt Inumirt Pl'eIT<X't -al of'a'şull1li o';li judeţu-
l ni Arad, . 

D. i,n'::fl'(-c·tur Oeorgpi'eu. Re 'ştlÎ{\. ,a fo.st -până 

Ilen In Il umai î'n (~:llita te '(]e prdo('t .cldlC'"g'at. trj

llli., pentl'n Il ('.()lldlt('C Pl'oef€'('hll"a ":\11aO'uhli. ° 

• 
'" Pe lill1l!ă ]('g'oa teroristii ipropu<să -de, glln~]'mJl 

(lin Bllrlia:pe.*l. 5;<i 1)('j,n 0are !'<C ~lIpl'illlă aVlxhpe 
("}TJlph'(~t. tO'aI(' li\'PI,til\i.le i!.,,(ilm,titllţ,io()ll1':t1e. 'Jlli'n':,~, 
tnll Hilk(1\,ski a mai pr{)]Jusalrte lt-gi prin "ql'C 

"E' abl"'.~gil ('111'\ik ('Il juri '';li >'>C :1iirg('.~t.e :~~fll1t'l1{lt,inţtl 
('lll'\ilor mal'Vi,ale. 

(\l\o,Î.n'l ul "o~pi'!l1I:I,i" {'apată () illt(>rpr{~t':;lr<, 
Ll!',!.!:i tii ,~i. l'Cm tl'tl,h'e~t fklid ('i \·i1 ii \'or fi "llIp1\,~i 
5Ilri~'dj,'\,i\1'nei militar,>. 

Parc1lOtlll a dei'oC·hio" lwtill!l{> pllhli:'iI "(·11'1'1':\ 
i~nei LC'(m{",,'ll, l'ar{~ a eX{'r(>eat 4 milj(j;11!H? lei de 
].a 'f'.'II1C1I':c'l i amţ,i din {.lapitală. M;l!1I(:btul >it fost ['X('-, 
':'\1 \1:1't kt \' Îf.rI,a, EX{'J'tXW,l \;:1 tii ';lehh';,l pe"H' °:',1' 
Î('\';l ~ilc' îl! :~pital,'io 

* 
~.L\ll'ta·' 30fi':'llli\. eil g'UYf'J'llul )1O,*,dă fllU,!l1('rcsc 

dnwzi. ,~'ă a+!it,aţr~ fltI1t1şntihll' est{' ahmenkltă di' 
('clK'1l1'i1.e şovini.'te 'magh II! re din A ),!c!l'U L 

* 

ŞTI RIT E A T R ALE, 
Reperleriul săptămânii. 

S;îmhătrl sea["J". ora 9 prima reprezentatie a 
compa:11l1\!~ \!ratţtaticCi Marioara V~cujescll: 
"NORA", p:esă În J acte de Henric I-bsen. 

Duminedt după masă se va reprezenta: "Fa
br;cantul defler" cu preturi reduse. 

Duminecă seara Ora 9: "HOTUL" "pIesă în 
trei acte de tIenry Bernstein, reprez.entaţia com~ 
paniei Mar10ara Vokulescu. 

un .'"a ..... ' .... ua 

TELEGRAME. 
• • $ • 

Demonstraţia antisemitl:i din Oradea-Mare 
ORADEA-MARE. - Eri ooam 'Pe la orele 

6 şi j llmăt,ute un g>mp de 40-!)O~tulflonţ,i s'au 
În t l'llll,; t În p :~l t~'1 R,·g;i nta ?\ f'a'l'ia, îlll fa ta S't1!li1nei 
neg-inci în aq)IxJpierm teatrului ŢleT1tlrU .a mlallll" 
f(~·1;t t101 irla rit.atoal,)l' i',n "tl1(len~imelR ,rlda ('('1('0 

hllte nniw'r,'<itilti, S'a\l timnt 'di,,{'ur:>ul''Î, ,,'a de
r.l,amait -';Ii ,;::'a ICî'tnt,alt. Bhwe11t'1ll:- Iuli'U Kj~ li 

\"(°1J'hit ('Dlegi I0r "îii ~rnmrmd d( e,il11~)tă pentl'll 
(,('1J.,,~,li:,r1ar('a YÎ,pt.-.]pn'bli(1(l şi l('an~lalnr.1ă .atit.lld,i
l1il(' lWn\<":i'ăroare ~i in d'el:l~phi .pe tullmriitorii oe 
ordinI'. :-:tn(lr'l1timfi:l a fiîC'llt muanlif('o<;.tntii îlll;i;lIfl<e
tiTp d("+T:'l\:llh-~p ~,li:brii "\1 ,sn1,rk,t1 '.ii rkh (',O;' 

1e1alil(, .1'11:oyeI'3itiit,i roinân<,. V 
Int!'f' t:nl1j1.a ,:)~it rrefl'ld\11 pnlitÎC'Î {l. A\ll'el 

(' ih.a 11 ~(l~ti11(\ lHI r('~:î.nd u""e ~'e~l (lI!"':'·t ,)1,i ];;.1',,( llrkn
tilllii io";1 într('hatrhl~'ii mI jl\ll!ePntii ",a'~'i 'ljo)' l1l'flrln, 
{" !urhn·]·Hn'il '-,1,dl:,n(,i.C'omlu!:'ăt.orii i-i~J1 \lcl'kll'alt 

'(';; E' (h'ln"te (le 01 li~lt(mti'a rle a Pl'\""'("'\o'1 {·pl ,mai 
'L I ;,e i IV' i rlf\n t "ir\e a tnlillhurrt 01·,1 in,ea. 

1). l'rCf0c'l' C'iit rt 11 II a 111'ir',,,t I(]lipi!;W-fl r,,1.a l'll

:"\1:,i Irilmll:l ,:,i il. ~lW';: "tl1,lnntilo'l' ~,il larbtoa ti'Tlll' 
('~It ;:P \'flr l'f'tin(' ·leln t1l1hnrări o;.i ,d('m~ml~t'1'C~,ţli)\ 
l'iI' e Îllc'illzită l1111I1fli d(' id,('ia 11<1tl'ioti"111\lhli, ~ă,l 
(";I,i.1(·j'(' ('<1 ":°1 moi hllin )ll'iet,e:n :lI 1 • .,.. 

:-:t:Wh'lltii ,,111 proJllli.,; .eiî "f' Yflr r"t,tiot1('Î:l ,r!(\1:! 
ori"e ill,lirJ;:,nr lWl1tul o~i f,I:{'ii,lI,tl .wat~i "'Tef(,:·tll!\l~ 
1 :1) \ i \ ; ci, r ali rid i tU t ]lC IN'P,;t.a Ţ'n II nU' l' i. 

en·t .. t!': : 11 ,a p h "a t ;1 po i pp .. ('1.11"0" în (';l n t r. l' i 
~i llr~!'i {;Il'iî :l ,"(' ll)Todlk~(, C',C'1 maj 'mi., lnei',-l(mt, 
:i~t ~·e! ~~(! n ':1 -f~ ,~t In :;_'i o 11("\""~0. {'U tr'"lt.e ,(I-:l ~O(l !,~,rlll~ 

;1 il ,0(' 1:11) l' u h 1 i,' i 111 f'll" p~ ~ t 1':17. i ,l!"''-' in ţ{'t'Hltl t: (' 
a llolit.lei. 

'Tlt' )1:' .. (\" re':''''' ",t'Il.df'nti,moC'n ~'a l1ei TI1 01''' în 
fat:! :"t,!jtl:"i Rf'.!!tlln\f:H!a 1l1\::l1t· alt {'irj't f} 'rl~,,'l,a
::-.;ltiC'. 1 Il! \Iii {':lllta'rea ,illJ:lUl,ui 11Ia\i',nal ',<llUif'Jlti
mf':l ,,'a împl'ă~ti;IL ~ 

Azi, DUll1:ncdo Şo Luni- scara în Teatm: oriÎ- T<] [,;,.,-;; e fk>pl!'nă lj'nişt,e. 
~(;tl~<;:: Î::;i ,'a da În tâlnire tot ce societa tca rom~î~ ;;;','111'a 1111 !!,J'll P ,m a i m;(' ccl€"d n ,11'>11 ti R ',a lNh1l1:lt 

1',:;::,S'::,l d'n Arad are mai o!Ce!ec't. Vor lu~ !lartc în Llt·a f'ilfoJw],ei .. Ro:,'al" .rlo\',C'rlin,l ('{':! n:.a,i P{\1'-
ch:a r si rCilitenth: cari ti u lipsi t dela co',cen'2Ie·· fel'tiî n.r,: tn,d in{~.. St,n,il, rnti 1ll(1l\ 'li 'a fil,'n t -n; ~i "1 
f:l1l'S'Cll. m:ln i ((',::. (i(' rOll fei'jol11ală. 

• 
Şeil.l cUlnitetU'.Ui revolutionar Cr};onelu! Plas-

t:ras a declarat cii în curând va reintra În C:l
drele armatei, reyolutia fiind pe sf<îrşitc. 

Independent ;de alegerile parlamentare, P'as
tiras cred!; că comitetul revo~lltionar trebui~ di
zolvat pentru ca sa laSe loc Ullui guvern resp')l1-
zabi\. 

De a;tfel reyolut:a a spus Plastrias şi-a în
def""i7:1t misjunc.a. 

• 
D:n initiativa Ligii Culhlra)e din Oaroţi ,,'a 

oficiat În Catedra.!a eTc acolo, Duminec.'l 10 De:. 
1In parastas pentru pomenirea prcotl'ltlÎ Vasiiie 
Lucaciu. 

In numele Lil1:ii a rosv:t o Ollv,întare d. depu
tat ono V. Toni, !'1':Cre13Tul sectiunii. 

.. 0J,[..1" f/./'(' renume mondial, 

• 
In şedint.a d.e Joi ('oa:mera 'a votat proieetul 

ele ](',ge relatÎ'v liS st.at,izan-ea eF. Ţmr;tj.oulare. In 
senznl 1{1jli>pnzitiilor aeestuipI'oil('C't vor fi RMtJÎ-

Pnpnbtia nr:1$111Ili a 111:1t '('11 '1ll111ţnmiT<' la P1t-

1l,)~till::î illtf!i'\'~nti'a pl"pf(>lf!t1l1nÎ poliţ·j{'Î (':a.T{' a 
~tillt l'iî (''-l~t;~f' simpatiil{\ "t'11:1pntillH'i. ZinT:,lro 
orihb :1(' reOl;H1'ii .3f'rioz,i tartea l<\1.1Ul\'11\ im('Ji. 

Conflictul dela univ&sil(]1ea din Bucureşti 
m;CUREşŢI. - Conflicht!de:a tll1ivers i t:1k 

În l1r1n:1 tr:ltat:\clnr urmate de ministrul instmc
ri~ln'~i n. Allghcl~scu cu c{)ndue~torii stndcnt'mei 
poate ii cons~uer<1t C;.l aplanat. D. m[nisţnl Ali· 
~Î'..';CS':ll a ar::tat. student~mei că cererea tor cu 
pri\1re 11. ,.nlllnerus clausllS" nu se poate ~ml}linj 
în 1~;c( un caz. 

Studentii <al inaintat dluj Ang-helcscu un al 
doilt>.,l 111('m"1'an<1 în {laTe ţ>pl' ('11 'Il're:4a N'!a t"tUd{,!\l
ţilPr uni\'ers lt:1r( să nu să poată fa,ce !fără apro~ 
1);;1'[';1 Drealahilă a rectorl1lttÎ institl1tiei. 

i,.a n $ •• ..... = ..... 

BURSA • 
ZDRICli. 15 Dcccmvril\ - Deschiderea. Berlin 

68750. New-York 5?7, Londra 2451. Paris 3~05, Milano 
2647311, Praga 1615. Budapesta 2275, Zagrab 1155. Var~ 
şovia Ol),U5, Viena 75. cor. stampilate 76. 

HUCUREŞTI.15 Decemvrie, Devize: Paris 

~ete ale sistemului solar şi că sistemul so!ar, 
n tnsu$i nu este decât un punct În spatiul infinit 

universulUi stele()or. 
IT: . Obişnuiţi să privirtt infinitul mare: am devenit 

tI a Întelege infinitul mic. 
; ° Dat<>ri.tă educatiei pe care a "Drim1t-o i.magj-
,ţia, ~a Şi ochiuJ \'1JIlturultvi pe Care soa'fCle nu-l 

:: ~~:)e~tc ~l')i pufelm astăzi privi adevărul în fată. 
1, " Florita Ionescu, 

»atc şi CF. pal'tÎcll['are Alill'd-CiăHlll,daolle. ,1'ro
j('l('tul pf(wccle un t,imp (le trtllllziţ,ie :pcmtru tre
<X'l'ea di.ili.1l' ferate part,iculal'(, î,n a(lffili~li:'lt.l'at·iQ 
stMtlluÎ. 

1210, Londra 775, Ncw-York 16650. Italia 834, Elveţ1a 

3175, Praga 516. Viena 2350, Berlin 210, Budapseta 
725. - Valute: Marca 225. leva 120, lire \otomane R4, 
font sterling 770. franci francezi 1230, franci elvetieni 
31. lire itaI:cl1e 820, drachme 210, dinari 230. dollaT! 
163. l1apoloon 605, cor. austriace 27, cor. ungare 725. 
socol 505. mărci poloneze 110. 

Ţ(AJ8HR ROR.'!"):.' fabricaf,ie )IACh~ ,':P 

°IJind,' /1 1111/(1' ÎII (,/ltii pl'0pl'ii de culorll'e roşie. 

agazin nou de linoleum! Strada Metianu (f. fQrray, vis-a-vis de cefetăne Matzky) - De vânzare: 
Linoleurn, pAuzA cepa:tA et.c. Li.noleulD pentru 
paditnent cu preţuri ava.ntaJoase. Ke-67 Proprietar: BELA KRAMER 
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P~ag~.~4~. __________________ ~ ________ . ______ ~S~O~L=I~D~ARITATEA 

Depopula1iune În Franta ! ;}pilN'l1pt.1I1 .~ii\l. prin munti ,~i '})Mnri, intîuupi-
I lI:l1lfl eelema.i nwri gl·f\\ltiiti. ' 

In bUg'etul ilT1ttsmctiunei publice dl:n franta I x IIA!{!\J\: lUI, i<~t.(~ri.a unei japoneze în li 
s'au sll:primat 16 mii posturi de institutori:Ziarlll I il'ete. după (lPl'~H ~ni ,Pll','eini ,,~)oll.llii~al\ll, Flu
"Figaro" ~ace În \l}rdvinta 'aceasta ll'pm{ltoarc!c I tUl'l' , ])]1 H. J" !:il lb I)(>ce.H1\'rao, tU t'I·RlUJ~l. O 
rcÎlcxi un:: i"toric t1-istii fi Il n<'Î f.ete japoneze, 'oare an yrâ;;ta 

"Stiti cari sunt motivele pentru oare s'au Sii- ;1(' 1;) ~Hl'î a trdlllit "ă îJltrc In ~il'tt1 vreot>f'oolor 
primat aceste 16 mii PDsturi de inst:tlltor~? In ltlj BI~dlla. P('Bt,'tUea mal'€lp pont.if 'l\ lui Budha 
1911, se g~iseau în şco}i,lecornunaLc 4 milioane ,il poată pnnc mâ,na pe ea. Fata rezi,."tă, (lar POIl-
900.000 copii. In 1921· nu mall erau decât trei mi- li ful o d\j\('e in ~Ih'>a gh('ş('l()l', lmde speră să o 
!ioanc 975.000! aih,l, De Hici "ltl:ilpă (~1I ajutorul unui of.iţ,('l' amoC-

Trebuile văzut ce vom valora, prin intelig'cn,{;, tiCilll. ('al'C o iullpşte 6ltnl. apoi 1) uită ClI totnl, 
peste dOllftzeci de ani:! a exc!ama1t ministrul COIi- (':lIld ar'o ;:.ii ple;'f' ana,.ii. n('Înt'l\\5 l~n Japonia. lH' 

statând neces'tatea de reforme lan~i, În vederea mai e"I'I('ct'-lIld pc il:hit.a (-;a !l-e oH,rc{'âIHl, eal'C arE' 
dirora s'au asociat t{)ate partidele frantei. Ce rll'jtt ,11\ hăilll,. al ~ăl1, se ~LIllH'iI{Le, ior ~ipil\ll a-
semnificare tragică lua aceast{l frază 'În gUra m'- .iLlJlP-C in grijla 1l1111wtnlni 11e odinioară, Piin
nistl"'lliui pentru acela care nu a uitat aceste ~i- ! Lc'r11,'I1-
ire! 1--------------------

Acest pericol al depopulatîllnei. continuă ziarul I Redactor responS::l bil: LAURENTIU LUCA, 
francez, ne amenintă în toate bugetele: în bugetul! Cenzurat: Dr. MAGER. 
hh(eniei, al războÎluluj, instmctiunii publiccj Prc- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

::indcni el :ee<i in c~<tltă".. -. - -" ~ "F O R TUN A" ! 
CINEMA. : IN'fln~PR, HR PI' U" f'l n~RE ~f VOP"'lTORIE : 

• • 
x SECRETUL CELOR 7. i8toriedc averltll- • Yrll,.eş'e lncl'lhlîn • 

l'ieri în AŢl<jl!o, in 13, 14. 15 "}i 16 DecemHic- • aceasta urnn"iI, dela cele -
: Jnll! s]mple l'aui,'la cele mal de- .. : 

,. 
Casele din Strada S a vaR a ieu No. I't - .. 

! lnformatiuni I la plloorieto(. Stada Lae Bama No. -
................................................................ ~;TE 

o cassa de fier Werthelm Ho.~-
o mtlS~ de scris şt'zănd şj o maO/it de ~C~O 
în picioare de vânzare la Co{ 

COOPERATiVA dt> CRE OlT din P ÂN COT 
(PANKOTAI HITELSz6vETKEZET'A ~ __________________________ ~NV 

rr1 a. 
~---------------IJ,tti 

Cumpăr mărci poştale de incoronare mti 
ce cantitate, ~(}g ?terte cu i~dicarea ~ 1111, 

lonlol ŞI a pretulul. t~n 

COMPTmR PHILATElIQUE, AR~~:~~ 
Str. Unlrei No 61a. ~':11 

~ ________ - __ --__ -1,~ir 

(i'1 e na Mutre {'JCle mai cmot.i{lJlanlte ,a:\'{'nturl, 'E"tc. COl'lltlve. l,a do"', 1iL "I'M.lntA cele mal _ 
i!>rt.oria unei expeditii .a t.iniirl11ui Dick 13rnmnlO : DOOn euledhlnl de modele. Executal''' de : : ••••••••••••••••••••••••••••••• 
l:'i sotii pentru a afLa 10<'ul, und ... ;"-Ocru1 Bău Ikn. prim. 1 'rRl1g: Z1I gril.vlrf tlflccilile de ••• A SOS I '1~ 81\1 ~~i 
I l ~ 'f ~ c.J • bisericI, Imitatie de marBloră • '" .• anwme a ga~l, o {>(>11noara ue o.'ur, care Ilepll- • i Y .. • Specialitate de plicuri şi bâ,pt;ie :In~, ,i 
hÎ.n.JU-1J lllf!U(\C ClI "ine 'şi-a itllcut ~clJiţa P<:i-Ul1 steag' : ~ l~:~t~ ~~c~~~:ţ~:rl. : : dernă. pentru corespondel' ,m 
~\('ei't stf"\.g atacat fiind de ni;;tf' hanr!it.i.a fOi't I:l plan •• ot, etc. Fo61. • • • • te p~iva1>e, - mare asortimt n 
rupt in 7 bneăti şi a ajuus ~pc 7 mflni l'1'reÎIBC'. • .. T 
A('{,~t{' bl1diti trebue să ](> a.drumc pentru .a pute;]. : OPREAN şi ]IIJ~TALLER: : H. B och, Pa09tarie si arficnlede fotng al..

IC 

afla k~1l1 unde zltlee comoara. E () luptă uriaşă ~ ARAD, STR. CONSISTORlJI,UI (B:1ttyanyl) 14.: .- Arad, Bule'Vardul Regina Mada No. l'a 

pe lF;('at .şi pe apă, pe sU'prafaţa părnfllltuluişl •••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••• .,."" ••••••••••••••••• ,l( _________ - _______ .. , _________________________________ --.-------I',J. 

liloic ·concertează renumita mUZică a lui DAVID KOIAK la Restaurantul Cornul Vânător~ pi . ~ 
DeschifOil pAnă. d" D'1in.ea .1', Deschis pân.ă 

Re33 
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INS~~ 'fI llN! 
• 

•••••••• ... -.. 
I -. · (1\ · • • " . • • • • • • . ~. .' e. "II_ 

• 

SE PRIMESC CU PRETURILE , 
CELE MAI AVANTAJOASE.LA 

SOLID ARITATEA 
ARAD, STRADA ROliANULUI la. 

&.1 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I~ 
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"VICTORIA" 
INSTITUT DE CltEDIrr SI ECOXOJIII , 
CENTRALA: A~RAD (ROJIÂNIA),: 

SUCURSALE: IN CHISINEU, SIRIA, BOROSINEL 
ŞI RADNA J U DEŢU L ARAD (ROMÂNIAI", 

IN· CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lel' 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, dit 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane : 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

" 
Execută tot feul de opertiuni de bancă. 
Acordă: Imprumuturi cambiale. 

" hi Dotecare. 
" de lombard (pe gaj de efecte 

financiază intreprinderi industriale, comerciale şi ' 
agricole. 

Cumpără si vinde monede străine (Dollari, Mărd 
Lire, Franci şi alte valute), 

Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în 
cont curent 

Primeste bani din America ca depuneri. ori pentru 
inmanuare partidelor în Ţară. -~_ 

Efeptueşte comisiuni primite din America în afa·:' 
cerlle emigrantilor. ~ 

Are legătură de cont curent cu toate băncile din ~ 
Ţară şi străinătate. 

: ~-,-----------------------------------------__1 •.........................••••........•...•...•.••. ' 

-----"--------------------------------------~------------ - " 

TlJlograUa •• CONCORDIA" ATad. 
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