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'e Itn an , 300 Lei 
150 Lei 
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. unar • •• 25 Lei 
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= 
n ziua Sfântul'ui Mihaiu. 

~Htill!'. lH ziuil .\l'hHughclulni :MihaiJ şi 
a \TiI, ofiţerii dccora.ţ,j cu ordiulli ,,:NIîll'a i 
itoaz.ul" nn' sia, 1<1 lIlasă cu }':l. S Hegr'l" 
erdinanu 1. ' 

r or sLa la rnasă cu Regel8 lor. ofiţcl'ii 
1';IVi, (';) rI În ('I'Hsllrilf' cp,l~ l1111 ii el1 mplitE! 
l(~r(lzhoillhli nostru au fost la lnrdţifllPLl. 
1i1('tului l'Ont[lHe~(' ... Şi g;îl1 du 1 110strll se 
l\l~t\ li., p,u·t e, spn' zi t('lt~ de i('ri, spre {'ro il 
(!CllllOseuţi, :->pre sutele' de· mii (\(' \l[1'.111i 
)ll'ltlTli. hnmiei şi hUlIi, curi dorm uitaţi 
TIll ~ti(' unde .... Şi ne gândim la mlllt.cl~' 
"[("r:l\ ~i orfani de l'tlz,boL cari. trebuiau 
[ primească, !;ii n'all priillif. nn pdpc din 
t!I!~t!ltlll i'\st il dnmic p0 .. are Llll (,UlllP~
It şi rau plătit en atMn ,.;;[mge soţii şi pit
nţii lor eroi ... Şi ne gândim la politie-ianii 
comi şi vC'nali ~i la vampirii. curi. în cea" 
Irile primejdiei. ca niş1-p poHu'nic:hi, <nI 
nplllt păndutllll. pentruca să, se intoarcn 
ai lacomi, după furtună. 

:\'8 gii.ndim In ('('1 ('8 s'rln jP1,tfjt. pentru 
idi1'l~H (l('('slp1 ţări .... 1<1 functi(ill<lrii r;u'j 
"~r d~-f()canH;. la seumpet0<l 1cnmf'loI' etc. 
1 1" n·acţiunea împotriva lUmlni, reacţi
lE.' care. nu lnai vine. 

Si cad fu1cri alhi de zăpa(W. cad rnereu, 
• b 

1J'lltUl'i l'Odllil'p si ll\Ortak trirnisf' de erI' . , 

ltllântului. 
Cad f~llo'ii albi. albi. pC1ste ngoarelp no-n 

,măhate, peste !'oIlH,>dîile şi tragC'c1iik c-
stooţei mmme ... 

Mâine. <) mână de crai, va sta la n1Ri3Îi 

l RE':gele :Ferdinand 1. 
(;;llldiIl(hlrl18 la 'l('.(',şti eroi. !le gn.n(hm 

n'(l(~ţiI1lH'a mare şi s(m Moa.5ă ca oa meni
r de bine şi de curaj contra exploat,ato
lor sălbat.ici şi mizerahili ai H('.(>Ist,ei naţii 
me, harnice şi r(lbdătoare. 

ZIAR INDEPENDENT 

Condawnnarea guvernului Gunaris· 
:\TE~i\. - Tl'jbtl11~dtll l'evoln(,Îvt1WI' a eon

ehmnat la.moarte pe g;e]w]'lllu1 DUf;malli~,pe foot.ul 
prim !It i nistru el u·nari" ţii !llmntll·j i gH n·rmul \li 
{~9.j'(> au lH'Czidatde7,aAtl'111 Ch~'t,j(·i. l' ]·jpte.lli i 
,('olldalmluţi!ol' au i;nternm.it la P'1terile .diah, 
('a lH'P~tNI ~ii oh( ina • ~(·h im ha rea ]l(~lf'p,,(·i. 

Venizelos în primejdie, 
Zi~\I'e]{' a,llllnţil, ('iÎ (,llli~:ll'i lWIlHllişt,i an pIc. 

·('al Ll Lau.s8iJ1iJ1e pf'lltwn il il"m,ina pp V,mizl'lo:, şi 

pf' Zahawff, 
He <lllllnţif ploeul'ea <]lui \'onil':('.lo~ la l,au" 

Solii culturii 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inserţiunlle se primesc 
la adminiatraţie şi la 

Agenţiile de put.Hciiate 

, . 
----~---

româneşti 
Dum{neeă dup~ .111l1<lzl' pnbli'cul arădaon a 

fi \'ut prilejul să flS('U lte un ,. Palatul C ult.ltra 1" 
doi &Oli ai <mlt:urii :r'omikl1e~ti: pe <Nf':lÎ.rn.'ml 1']'<)

i'e,;ol' ,de-Ia ~e(}ala de J.ll'te f'L'!ltmOil<"C ,din Bllt'llre~ti, 

, d. L D_ ~tefitlle,~cu. l~ eare Ardf:>[l lnl.da l' ma:i ~Iles 

Braşovltl, îl <:tlno~şte de mt~1t; şj pe SCriitorul N. 
Ilnl1iln'anll, l'fll'(' H',llÎ·nd din HaRH'l~ahi,u "lÎ. \'i,,]tew 

:'rdeahl;]. ",'a uprit. pentr1l o 7,i. h A'r'ad. 
f-:.nn.t doi f)!utwni pl'ieeput1i şi de i,:,p I'HV il , ~·<ll'i. 

de a.ni de zil(', rhdtnesc suf.let. ti'lI1p. ~fllnăt,ate 

jXfll t 1'U ·('·n ltu ra l'Q/rnâ 1l,~a,!;di . 
• 'mU1H'. T1eas('merw:l ';fl {l1l1l1l1,il ,;,i plee..'l'l·eadl'ului COllf<.'renţiar nooho,~it1 l'ntn&ia&t, plin d€-o 
N anS('Il 1 a l.a.ut;ann('\ (lUl'e arc ,d{l ".,('op Ba Ol'ga- ÎnCl'N](:'!]'(' făI'RW a I'g-in i î"n pniel'eade ,-iată şi în 
nizeze opera de ajutorare a r~f:ug1aţil{)r greci di11 rosllT'selc Rufkt.eşti ale Ille.am'lllllÎ 1l0"tl'U~ el. pr~A. 
A~i':1 midi ';11 T'l':1oÎa. 1. n. Ştefiî,ne&\'u, a {·ntl'~l'at. dela l'i .... zb<JiI î,n

Clemenceau a sosit la New-York. I coace, t:11''cl "Il hwg şi. "n lat, !loOIl1!1.1iâo'fl inrle.munl"Î 

J II llltllH'le glly{\n1llhti [l11Hprl('wll fi fosl iH1Ctlllpi
,na! de "'C{)1'{'t.and {le <'-tat al lIIin.i.,tf'l'ull\li d(C, cx

f,('1'l1(', 

Sultanul a fugit la Malta. 
U~AFIEtt)" - Telegrame vrimit.e in 

Lonr!1'1l a,raUl ('il ~1I1t<mul TUI'('it'i a pîil'ă:->it ('O li· 
atan1.in.oPQluj~ imhaJ'('imdlH,-e pe va:;ul brita.nip 
;,:\:I.'lllllV"a" cu .dest-inaţia Malta. 

Al'lJIlfl câteva ."ilc sultanul a OO!'llt proteeţi!ll
nea britanică, care i-a fost acordată din Pltl1Ct de 
v('>dcre umanit.a r. 

Un sindicat al băncilor ardelene. 
DUlJllillet'.ă :-;'a ţinut la (,:luj (j (l()fl.."iflitll'il'e il1 

vnc]e}'t>a Îllfiinţiît'ji ttnui ~inJ(li('at al hiin~il{)r (lin 

Ar·dt'<] 1, Hwnat, Criş:tlHl !}i M.anamm'<"Ş, Au fost 
l'epl'ozcntnte la această ron.sfătnire ltlumeroas.e 

hiÎ-n<,j mag-hiun·. PI'Oşcdintele oonsfătu,irii .a. fQsl 
l'.sif Wei~~, L. He1delool'g d,illl. oomisi·a de orga
nizare :l CxpU-S pl'oeet.ul de î:nf,iinţane a viit.01"ului 
sin..(fjcaJt. 

In ce priv('~t~ ~odiul sin.dictttulu'Î, 'tIU s'a hat 
Î1H'1l 11 ici fl hotlh-ire.-Va fi îmBii J>Toba.bil Cl,Ujl1l. 

in mmwu şi {lra,!ril~t0 şi ll~lm i ]'I1ţie pell tml1 a:rta 

rmnÎI neil."dL 
N',I1\'cli-"tnl K. DU;llâr>t'anll, 'Pl'Î{'I-ennl dll.ifl .. ~ al 

pc?-CarilOl' dobl'ugpni, pe IC'lllri i-a prin" ilşa rlc 
bine în mrejele ~:'('Tj5ului ,~ău, t1dî('şt(' aeLim la. 
Chişiali'iu, 111 Basarabia. unde ocupă slujba de 
ş('f al SCl'vieilllui {'xtra-Ş{'(~lllr. Dllpii nnirea TI:l

s..,,·wahici şi după pl'oa~kle .<;en'i('.ii făcute Stafu
,lui romîm tIe nn·i i fU1\'('tiou:l1'i nQ(\I,n"ltiţ,i t.rill1li;l1 
peRte })1'\11" ca 1.ln l'fi,~pun1f, hlâ1Hl şi fl'llilllOB urii 
neîmpăeate şi dispr('ţl11ui CU ('fll,(, ne priveau 
Huşii riimaşi ,:1<'010, d. ::\'. DUlnii rea.ml, în. eola
boralrf> ('u tâ.năl'ul scriitor hwcoy,jlJlean Llyiu :::'II a
l'i<an, 11 tipărit -- 1n l'lJSeşte - () .bogată ·antol{)gic 
Il prozei l'OmA.11eştj, care a~tVllt un ,profund ră

l':lln€t în cercurile i'ntdectualităt.ii ru~.şti. De 
J!'T(:,zont ,d. Dunărea.nu t.ipăTcşte la ChişiJnău o ad-
1l1Îrabilă gazetă pchtru tarani, Î'11titulată: "Soa
rele". 

Pl1bli('ul ('.are a 1;ost Duminecă la ,)P<ll~tul 

Cultural", le-a făcut o entusiastă vrimire oaci>.stor 
oa.meni de bine. Dur, om'cre, cICa mai mare ~p,al'te 
a p.nhliC'ttlui a rod'a;ll , a ţinut de at>too.at.ă să stră

lUlCcaS<:!ă p.l.'.i;l.abbenWd~ Şi-i păcat! 
______ 3. _~ ___ , ___ _ 

CERŞITORUL. 
-- fRAGMENT. _. 

de L r'\GÂRBICEi\NU. 

Des de dillJneată. indată C~ rămânea pOftita 
rtti putin deschisa, ne trezianl. de cât~va zil:;: 
III oasPe regulat. Auzjam accl.aş cârţăit al z1\· 
zii şi. prin gea:ffi1l'] infl-orf.t de geru'l iernii, ză· 
am d-obitocul cu părwl lung, imburat, cum trece 

gâtuI Întins, cu (:apN~ plecat, cum se apropie 
g-rălmacLa de gunoi. Se opria, înţepenit pe pi

>arcl.e suhtiete, si cu botul bătrân depărta ză
da, sconnonca, S'aiungă la vr'un pa.i, la un co
r deogringi. Si în vreme~ ce rontănea pe în
.lete, cu botUil s.cormOl1iCa mereu zăpada. 

"Iar e ,aei CIă:hiţUl" spu.nea sluinica deschi
nd uşa, prin care năvăIJa din gerul de afară 
vâltoare <lburie. "Şife Dl1mnezeu cum ii rnhdă 
ma să-I părăsească aşa. Noaptea asm. se vede 
l petrecut-o afară. Să-l vedeti eă-i aproape în
eţa,tu• - I ! I?'!:;-

Eş.iam de mtv1te ori să-} văd. Era tare trist, 
r părea foarte cuminte şi foarte linistH. Nu 
li lua pe nimeni În seaJ11ă, şi dadi cereai slH 
t1cşti de lângă gra'jd, unde buzeJ,e lui bătrâne 
înlctteţate apucaU cu gret1tate Vr'U'l1 paJu, se 
tău foarte cu greu să-Si ridice cap'uJ. Un cap 
cre, greu, îmbrăcat cu IP'ărul sur al bătrâlletc-

• -

lor. In ochi nu mai avea nici o lumina ,şi te Vri . 
vea, fărâ să intie1eag:ă cine e.ştli ~it ce vreai dela 
dânsu1. Pe 11ări1e-i largi. în bură deasă, a.iepta in 
rcstimpuri dCP;trtatc răsuflarea:. Ca şi când ar 
re,spira numai de siilă. Frigul 1l0pUi îi allbise şi 
câtă brumă dlC pă'r 9:aU~n ma; avea. FlrLmânzărilc 
Îi erau c{j.zutc adânc ~ două gropi respi:ng:ătoare, 
şi trupul lui puti1}. se adunase ela un schelet ar
cuM, îmbrăcat într'o blani'i săIb.Mică, imborwiată. 

Cii.nd se dept'i.rta păsea încet. ca pe spini. li
ni$t;t si ]tIin de umilinţă. Inainta îndo .. tndu-·sc. 
pocnifl d n-ş'! încheeturi'le, a duTmcca mi rosul de 
fân, si. (]~lde da de.-o ;portită deschisă. întra în 
curte. 

08menrj În s.at îl botezară "cerşitorul". eo
tinda, iUil-noaptea ll:litclc satului, Şol unde afta 
de:<ehîs. Întra foarte Hni"tit în cu·rte. Noaptea 
târz.tll ,e sC!1:Tau ml1Jtt creşthJi dil1 somn, esau în 
cllrte să vadâ r~rltrl1 Ce latră câne1e. AUZliaill ttn 
Sl1nct nedc~l:uşit, ca si când s'ar freca cineva de 
porti.tă. Si când 'deschideau "cerşltorul", cu S!:â
tut Înfns cerca să se strecoare pe Jâng;ă om. De 
i-se PlI,nea în cale, Îşi illr~1ta putm capu~, apor, 
pJ.cinic se retr1kea. lăsând totdootma în sufletul 
crcştinilor un simtăm,int ne,pIăcut. Ceva ce le 
strâng-ea inima. Dela o vreme, 'Când se auzra Ta 
porţile inchfl$e sunetul acela nedieshtş!t. nu Tflai 
esi~ nimeni să vadă Cil1'C-i. Ş~:au că-j "cersitorul", 
mttrân, slab şi 'aprOaT>C în9:'hetat, dacă afla În şir 

--trrr 

trei-patru porţi Îllcbise, se opria la a dLncea, Şi în· 
cC:P'ca să dce seltnne doi aoo~o, semne zadarnIce. 

"Ăsta 1111 mai aude cucul" ziceau oamenii 
văzându~t pe drum. 

-;- Vai de aapwl lui. Mat hine 1-ar puşca" 
spul1~au r.ltltii, În'torcândlH>i priviri:le dela cerşitor". 

Băgam de seamă că sătenii vorhiau despre 
c~l\Jt ca dcwne Un om. Dar nu-l puteau ajuta. 
tarni"t grea cu fluhet .m~i nimica. să 1i-se prăpă· 
<le.ască vitele. 

Vr'un ştrengar de băiat cerca să-} urnească 
la fugă, il shurătorea cu pj:etv,ioi, îl atingea cu 
p!ca·s11.a hiciului. Calul privea mirat, J)r4vea cu
minte, si nu-şj schimba pasul. 

- Dă-i pace, afuri,g~tnJe. Nu ti-e păcat?" ii 
strÎl.;a vr'un om <:,e trecea ,pe lângă ei. Sl ştren~ 
guru1 o tuJea la fud. 

CMutul era cunoscut în tot satal. Era al u
nui di-rilm;, care aducea bere dela oraş. Avuse şi 
'11 vara. t~cută susPinÎ: boala asta se vede e'o 
purta de n1wlt, căCi, la târg-uri, stăpânul~ de câte 
ori a vrut sa scap.e de 01. nu a căpăiat ni<; un pret. 

Acum iarna, oameni! jJ pomen.iau des pe "cer
şitoruil" mai ales de când s.e lrnărise !tertlI, şi stă
p:ltll~l Îi; inch~se pentrtt totdeauna poarta.-

;.Să-t pllşte careva" zjceau sara la cnlşmă. 
Da,r nu se aJla nime-nea oare să săvârş.easdi 

, nelegiuirea. LI-se părea, în sufletul lor,c'ar fi o 
nelegiuire. 

m 
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Murind*) 
Priit codr'l \."re.5tc oarb.t noaptea g,rca, 
Iaren în zvârcoliri Îngrozitoare, 
Mii sting încet ... 
I~l'gret după regret, 
Rasar din zarea vremii şi dispar 
Şi inima mea bate tot mai rar ... 

Prin codri creşte 'lItr'Ull<1 noaptea grea, 
Cu vedenii mute, reci, cumplite, 
Ca'fl oasele'mi sHlrmate de copite 
Ca'll "jlwlc-ml ficrhiHti Şi'll ţeasta mea." 

Za...: intre morţi 
Var par'c'an disPMIlt şi ei.,. 
Si peste oc1l ii-mi grei, 
Peste hiptltra mea, 
Copleşitoare creşte TI-oaptea grea.,. 
Piciorul stâng ltlhl dispărut ca 'n vis 
Si 'n pân teccle-m i 'Iar.g- deschis, 
Par'c'a crescut lI]l llri.a::; abis.,. 

Zac întrel~orti, 
Dar 1!)al"C'a11 dispilrut şi ei. 
Să nu .audă~ătâta. chin şi jaHl'C, .• 
Lin pip~~ill Întunerecul. Î1Jfranl. 
lntordndu-mj fata la pământ 
Dar negUr i1e se retrag şi fu~ 
Spre-{)r~l.'ldc fantastice Şi alhe' 
Ce .ard in zări.,. 

V~Ld îl1(;ii 'ngrozitoare 'nvtH'l11ăşea,tă. _. 
Prin llOri,i ~Iwi de fum. 
Par\:~l rC\';Ld ::>i-acllm. 
Ârnlaj{' de cheJ'lC·bezi si de tătari 
Si haÎ{)Jlcte 'nfipte 'n mii de piepturi 
Şi s,În,l;c cald c.ur~ând din mii de rane 
Si cai lnspi"lim:Întati. Î]l crunte ,g"(}ane 
Prin codri milcnari ... 

Da,r m,Îni]e de ce imj cresc ,asa, mereu?., 
Le simt cum cresc .-. grozave, moarte, grele, 
Si s<1lllo!0!eI-aud." 
Oh! îl aud 
Cum freamătă, cum plânge. cum furnkă 
ClIm '21ocote, cum gâl~ăe în elel 

'" 
Un gl~lS de mn înl1oap~e undeva, 
S' aude la răstinWHl'i horcăind 
Si 'n gcmCitl-j s'aduuii atâta jind, 
Atîta jind nes~itLlrat de viată .. , 
Ull .g-]:8 s de om in n.oapte. 1111de\'a, 
S' aude 'ncct si greu, .. 
Cuv:nte schilodite. însâng:crate, 
fzv{)resC din cLepărt;~Lri şi par'că 
Se f~i rîm;i 'n vânt şi cresc mereu ... 

t: ~Ia ... ue: dll.)lllall 1H"i d::; frate'? .. 
r oarl' L1llul dintre-ai mei 
O:~tj tu CO!)i!llt meu iară noroC?) 
Ori poate vl"un necunoscut, 
Vr'ull .:ruel !}otrivn'c. 
Venit ~Jci di'n l11ar~il1ilc lumii?l ... 
La rcstlmp'uri il aII strigând, 
Ca trezit de-un jUttg-l!lu Îulgerator. 
Ce~i deschide raaclc pc r,ind, .. 
La rc~timPllri îl au strigand 
~i 'n 1.T1'enii lt1t.'lt holna\", lIici 1L~1 galH.l, 
Nu îşi l11ai află loc, 
Dcdt durerea lui, 
Care-j dtJrerc~l '!ltrc~ltll!i pam<int! ... 

I 
O, prickn dra,g" ()1'i hiet IlC;;UllOsCltt! . '. 

Un sjtl.l;ur g"el.nd 
i A mai rămas În crcerlL~mi de rând .• , 
I Un R,lnd !.4e-a mă târî !)rin noaptea oarbă, 
I Prin santuri. 'Pritl noroi, 
I P,".!ste cadavre calde de eroi, 
lll)c-a. te ;.;~isi. o prieten scump ori dU$l11an 
Şi de-a-ti întinde mfuJa mea de frate 
Şi dc~a te face să Înceti a plângc. 

I Ca zorile de mâine 
Sii ne g:isca~ă !l1orti lân~ă ola 1tă, I Jn PUrpllrilfl so;ue1tlj de s,Îng-e ... 

A. COTI~UŞ, 

De la Palatul Cultural. 
Ziua de Dll'll1inC'l'i'1, 19 N00Jmn'Îc, a. 1'Mt lW:1 

trn OJ',aşlll TIostru lHl pr0nimrmt rl('~() lIlflrf' llll ~ 

.,~m .'1E , 

<1 \"Î;o;it.r:w mai îllbii lIlUL'ke.le c1iat Plwi~, LOlldra 
~i Qln A'Il1f'l'ie<l, undp M' gib-:{'o(,;c lmpl'lLş,tiate apr,~ 
pp \'l'e~o .'1000 din p,Î.n1.ele 1}i 8I.'hi telo lui edobr: 
eal'f' "unt obi(>(~t111 atfitol' şi atiit"r y'ame {'iil'ţ!Î 'i 1), 
~turl; li, d at.oJ'ite J(?elvl' 11I,~i IllHll'i ~i mai (>omM;/t'li 
tf'n(,j (~ritici de nrtă {lin lume. ~'min 

Conferinta dlui Şte.fănescu. eal'~ vorbe:;;te J 
,1u(Ol'jta t ea un'lIi ,adânc C1lliW&~I1t.or. n'a. fost nI P 
llial U ('lmt"t·I'jnţ.ă Îlll,--unt>(,ilă, {!1 ('il UIn om de 'It P 
inţ.ă, fiI ŞtefiiIH\"<'lt ne-a d"Cl1Inollt.at amălrnn~Ş se 
fi('('l1l"l' '::.finnuţ.ie, ?n1L1r 

H • - .J ' 'fl I ~ . 1 von!!1 ,('grcI:lm (hUl. tot Sl) etn el]. 9p~t,111 prQmrin 
l'e,~ll'alM al g-lU~ott'1 lll)lliit,l'e 1111 'lle mga.due sa. 1~1){) 
Il' ~ '1 '1' 1 Il ) ,('a,n m:u pe arg l'f'lAHlla.tUl1ee",tOl va Ol'oase în 1 

,,~n fl.ri Il te ;Iin('ar.c "~~ .-cct .. î'Jlli ~li i lTI!l1'i tUlll\ aC4 
C:l{;i :;1 0P\'!~l n;arf'hn nosblu (Jl\lg"{)l'ef,ot."U.. ;q 
{Iiîjdnim in"ă .. (·ă (] Şt.efă.ncS<'lI va Vipiîri eonfer·u LI 
tele d;.:.~i atl1lHli "e \'8 vedea !;li mai bine, .1<itorl~ fr~ 
1'(>1'1'0'1:1. ('ril ' ţi er,(H!or c>c "f., vor fa.·('. :'(> î~de, 
\;eitmnlÎ rf)Jl\~nlll Gl'i1!:OJ-e,sc\1 În arta lllllÎYCl''''Hl J~e~ 

Tot 1.t (lf'oa",tă şeznl.oare pub1i13l11 .arăda:n il Il "N 
nIt pl'ih'.i1ti ~~I enllOHB-t'ii şi pe ciI N. Thmău'(w\ 
'.illul din ('{,i maj buni nlln~1iştj de azi, ea.!'f' nI> CI 
oitit ,) pUh'!'nl('ă '1l1l\'elă: "Lobi"î.o.a" din nltvmul{)ro~ 
rl~:ll(' n.hmll, <lll.piîoare îl. Ul'H1at !(H wdvocat Rîluviu 
niel."lINl .~~ Uin bătJ'31ll. mate iubito!' d-e litel'(lt'll~xal\ 
~- {Ht.ind o poemil eal'C "<,, .o.filrşeşte ·(nI .'izllLne: Se 
n01ll~ni(·i nlWl,j, Foerlsă de ,d;.:a ';Ii [mhlif'atiJ aeu' T~I 
:;0 rlp nn i înt 1"0 l'C\;stăchn A )'df'i11. , Si" 

'n-te,~· 
71 - ror, 

============ ==::a::=====---iI.silic 

pOl'tallt:i şi {I mlmil:rafH "iiJ'hătoa:l'C'. "TIRI TEATRALE ~' ,,1\ 
Ş<"2ătoHrCi1 ~l(~(,ll,,,,ta rtp]a Palatul Cultn~'al {,an~ y . ~~lalt: 

a fm;t rte;;ehi.--ă de admirahilnl ('Dl' al dhri JJip" 't 
Repertoriul săptăma-nl·l· vil't'oare. h C 1 van. a avn t da I'n 1 de·a nE' fare să C't1ll0aştom [~iiirsea 

tara BO!l<4riî, l'l."t(' tat'il, ('al'e a dat lnm~ pe ('('1 MARTI. --' "Morfium", (abonament B,) i Pe] 
,1 ma; ll1al'(~ Ţ1idoo' ,al veaeulni 19~1ea. Mf:RCURI. ~ Ion cel Viteaz, (Abol1. cJ f se 

(\'Hft'l'rnta rtE'."pl'C Via(a şi opera pictor-ulII! . 
.JOI. - .,Tânăra olandeză" (Ab. A.) t!,lda 

N. G r(qorrsrll, ti I1ntJî {]p dl prOfr&M 8(rfă11 r8rll • e 
o.>]a ara.1f'm;a d'fl art.f'! f1'1lmoa.se ~]n Blt.C~11l'e",hi. a VINERI. ~- "MIreasa din H.alllburg-" (Ah. ff 
fOl"t pcm tlru noi o i11a] tă lecţ.iede îmCl'erler~ -în SÂMBĂTA. - "Sl(lvact~l ciur:ar" (Ab. Cl CIll 
l'(}~1111 n" .. trn, f:ki'm"n ~n(' d()\':1rl~ .('li' ,<l\1fl{\tnl rfl fncC!:11ttul la ora 7 ş! jum .. La or:r re ştinmelof 
ntâIH',-C Po"t~ un Og'Ol' "jrginrlin ca.rE' ol'i şi când piesa "N'ai ceva de vămuit?". HllUr i 

pot "ii l':;"';ll'ii fl')l'Î şi J'{)nrlf' pe ca1'{l !1il le drum DUMINECĂ _ Matineu: "fIloarea de aultuLUi' 
liŢH)i în ,d:î!r nman,itllţ,ii. (l de Scara: "Slovacul eimar". Inceputul ta orele 7 't' 

Pi{'t()rnl Gl'ig-ol'{,::.0u - !1P1ttl~ d.ommtl (\on· jum. La orele 10 şi imn. Cabaret senzaţionaL! lai t 
fOl'e<n't.ial' _.- nl1 "o j)Olltr eutwnşt.e însa din pân. rSt~ ( 

zelc (,~Ll'(' "ega.'-l{'s,c llR noi î11 t,m'ă. 1 scr 
In tl1llzre]e n03stl'e nn 00 gihos(:deeât ('~lt,(wa Joi sea:r.a Teakrul orăşenesc din Arad ya ~;l v 

Rute {l" tabJnUl'i :;;i ;.;(:hitc pe care GrÎgnrc&Cll nu lua cea mai senzaţională Jloutallc "Morfium", I 
le~a S(J('ot i t (k'Ill11C fie exp1L~ ';'oi le ţ,inlOR m'3să la Arad această piesă s'a bucurat de o adJmirabt Dt 
Câ..mpiij,1l ele 11lLde după mna:rJ<, au ·fost lllat-e d.e Primire şi. se slperrt, di această roLuare v,a avClictăt 
Sta.t şi depll,se în muzee; lllm-ările lui se gă.*W' aoelaş succes. recşfi 
În"ii În "tl'einiltat{· pe UllHl{\ şi ... a petrocillt () bunii "Tol1 cel Viteaz". Reprezentarea acestei p1e aju 
"parte din a.niti lu..i r{)(ln~ci şi frumoşi, cin~ se c aştc!}tată cu mult interes. Rolul principal. , 

'~) Ditltr'u'll V(}ltl!tll de yersu'rice va apnrca vrea !'ă~l eUllo.l."-Cîi pc Gl-ig-ol'etSC'u, şi să ,radă ce va avea Galetta Frta'!1csic, iar înrdluil 11IHei \ 1 {l.t 
încllrând. geniuR (lat ţara t"om?mea,~I'iî în pirt.mă, treh1J(~ jnca lin1'vath Miti. .'etah 
.... ~ ..... ~ .......... _____ ..... ~~~~"'!"!"~~ ....... ~~ _______ ~_ ..... ____ ---___ ~-~------------__ ........... ~rc~Uî1 ni. 

mult. UmbJ,a. ca un om sărac p~ uNă şi băte,a r Intr'o dim4neată Vleni s1uj:l1ica de cu vreme în 
casă. 

- A scăpat ;ăracul de ger! z~se îmbujorată 
de frig. 

~- Cine? 
- Călutttl. 
- A murit? 
- Da, l-au aflat În vak, lângă iaz, inghetat 

cuntu·i tunut. 
Peste nooif}tecolindase şi pc-afară din sat; 

ş\ dând pe podisul eLe ghiatăJ din vale, n'a mal 
putut ieşi. A tot lunecat în jos până cea ajuns la 
căzătur,a de apa. Aci. gohiata mai subtLre, s'a spart. 

- L-au scos din a.pă? 
~ Nu, răspunse sll1jl~ica. E alcolo încă. Mulţi 

se duc s<1.-1 vadă. 
,L-am văzut Şi eu. SlOi de s;hiaţ;i ~i spânzll

raII de tlreclli, de barhă. dv buzele bătrâ»e. laT pe 
Cal} purta o căită străvezie de ghiată. Sta răstur
nat pe coaste cu două picioare te~ne În aer. cu 
ochiul inchis. 

Abia s'au arflat j'ntr'un târzl.u doi 'români cari 
s;-H scoată şi să-I târăe În dosul lJ.nui tufiş. 

Stăpâ11lti însă nu se arăta nlcăiri. 
Oamenii, în torcândl1-Se. îJlicelpură să vor-

beasc~ Îndurerati. de greul ,ioerni~. 
La patru zile mă cercctă un om prăpădit, cu 

barbă nerasă, cu ochii bolnavi. Ahia putui recu
noaşte pc stăpfinul crlltlht1.11i, 

"Am venit p:il1:nh;" ~- Începu CIt greu - să·ti 
./ 

spLln că am f.ălCLlt () mare fă~Îdclege, Dar nit pu
teaJll altfel. 
~ Ce fărădele~c, bade Petre? 

-- Stii şi dta. Cu calul. Z1ce~1U oamenii că ' 
să-l puşe. Dar nu puteam!". Aici părea că .::eva 
l-a strâns de gât şi vorba i-se curmă deodată, 

-- Nu mai puteam să~l t'11 În curte -~ urmă cu 
siHi. -- Mai am un cal. Mai bun. mai tare, fân 
nu mai aveam decât lln braţ. L-am mintit eu vr'o 
patrrt zile, cu câk-o mână de og:rim~:i, Dar calul 
vedCl:'lm că se ameteşte de foame. Toată ziua sta 
cu botul în uŞa grajdulu~. Peste vară avea hoală, 
avea sus.pj,nJ, Dar iarna, cât ce se răcea vremea, 
semai1ămădu.ia. şi ,3,r fi· mâncat mall 1n1L~lt Acum, 
cu ce· să fi îăcut? In curte nu-l mai puteam ve· 
dea. Asa m'am s.ocotit cu nevasta să-i dăm dru' 
T1ml. Doar de va ,putea trăli! Nu tllC mai gân d(;am 
să-i luam vr'un folos, dar socoteam: poate nu v.a 
muri de foame, Si i-am dat drumul. De atunci 
pe la casa noastră calu~ n'a mai dat. Trecea pe 
drun1./ pe dinaintea noastră, şi nu ne mai (;Ull0· 

ştea. Imi ziceam: sImte Si cahtl ca şi omul. Dar 
cu nevasta n'am Itlai vorhit desp're el. Acuma cita 
stii eum s' a ~fii rş[t", Tăcu, oîtând din greu. 

- Dta ce villă să ai hade Petre? D~lCă n'ai 
avut nutret şi nul-ali putut vinde ce să fi făcut? 
Pn~1tc Cret ma.i h:nc de~l PUSC3 Cine\/;"'J. Nn mai 
chilluia atâta, 

- Asta-i! suspin~i omu1. k,ta-i. c'a chinuit 

la portile crestin.ilor. Mă gâncJţeam:ila.tă că t Mini 
dat Dumnezeu si lui mi11te ca ,h. oamenii cei 1ă re, 
căiiti, Şi trecea. pocnindu'şi oa~ele, dela o ,;.:ali aU 
la alta, Oio!" meu omul şj Îllcepu să plâll~ă !lare <.l 

odahi. viJ(m)~. ca !f când şj-ar fi stăpânit de H~tr'll f 
lacrim~lc. 2 cop 

Si priv~ndu'L 11111 păru C~l zăresc a.proape ~unar, 
lutul îl1~hctat, cu ochiul închis, cu două PiClO~ . 
întinse tepene în aer. . .I't I 

!('Nlhl 
- Dta n'ai nici o vin~Î. bade Petre. ,Da; loral 

n'(l<'1 avut putere să-I puşti... tia d< 
- "Nu, n'aim avut putere, Şi nu m'ar fi !iîi.'t>i r 

nici nevasta. Dar acum, spune·mi dta, Ce să fac l=>t'4'fe, 
mă Întrcba cu ochii lă!Crimaţi. prim{ 

C .. d fă t? ~I' b',l.n,::tl'ia - e al ma! avea e CU, yol a La u. 1 1 
c,~~1 lntrehaj, întoJesei cuvi;ntcle lui. Voia. ca d; ooa 

'J t v. d d 1 ! an J lil J paca omen esc, sa Y!'le ca o es ,egare. M. ' t 
v. 1" t v fI ~ 1 I loca sa [-se lnlŞ casca S11 ·ed.f.. ~ llOde' 

~~, A'ci -chiar de păcat nu poate f. vorbă, ~t:H'i i 
de Petre. In urmă ori cum aii lua lucrurile, h~l'eţll1 
nOa mUTit un om. Si deci, dta, nu esti de vină,: 

Stăpiinu! d.1utului mă p1'i\'4 mirat, clătina! Din 1 

încreziHor din cap, şi ,oftân d se streco-ră lniat a 
afară ... Imi simtia.m sufletul nC~llS de trist. f Rar] 

Si, după ce a ieş.it, înteleze.am mai b*Cu" 
pentru ce ioan botezat sătcllii ddutu1 cu nllll'p te 1!1 

, 1" fi .. aerşltoru , ~re, ( 
~t . 

~ 
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tarti, 21 Noemvrie 1932. 

INFORMAŢIUNJ. 

, /)iil cauza ;,;ă'I'Î!ă€orii (le Ulâine~ Arhanghelii 
lift/Ii! .'ii GavriL ziarul HQsl'ru Va apă!rea Joi, 
i mineata la orele ob'işnuite. 

• 
Primim unnătoillrele: 
Prefectura judetului' fiJnd informată că În 0-

lS se colporteaza diferite ştiri că Îlltr'o anulruită 
)~1ltna d\n juuet Il'ar fi lj,nhtle, desmillte aceste 
ronuri, cari sunt pure invenţjj, deoarece în tot 
I[Jrinsu! j ltdetull1i domneşte desăvârşit~ Hnj~t~~ 
llportorii ~lstor fe,[ de ştiri sunt du,5mam al tarI:' 
, în COJlsecjllt;l.cetătenij sunt datori să denunte 

accşt~ iscoditori de ştiri fantastice. 
... 

LI maior P:ldurarll comand,tll·tu11 batalÎ{}nului 
: fr~lltlie61 din localitate, a plecat La Bucureşti, 
lde va .lua parte Ja prânzul de gală. dat eLe M. 
J~e){ele. în cinstea ofiterilor decora ti <:tt ordi-

1 .. Mihai Vitcazuf'. 
• 

Cli ot:az,i:l hlr.:oronări i aU fost decoraţi cu 
;'oroana Româlliel;" în grad de ofiter dnji dr. 
viu Moldovan prcş.edinte1e tribunalului Arad, 
~xandnl' MeCUilesctl prinvprocuror. magjstraţti: 
• Sc\'cr Barbura pre.,5edintc de senat, dr. Si'l-
1 Ta maşdan şcbl judcciitoriei de ()coI Arad, 
. Sikiu Pascutiu notar !mblîc; cu "Coroana Ro
fllief' , În ~rad de cavaler Augustin Ohitta ])ro
ror. magistratii: Josif CowlCli şi Stefan, Sza h6 
1,~ilicri la curtea de apel. .. 

"MonLtom! Oficiat1" PllhLică data a)legerilor 
'~lale din Ardeal pentru locurile rămase va
ltc prin moartea lui Tta'Ohe Ionescu şi Andrei 
rseanu. 

Pentru Incltl de deplltat de Baia-Mare alege-
i se vor fave In z~lclc de 17, 18 Şi 19 Decem
e, iar !l{'nrru cel de senator cIe Alba de, jos În 
:!e de J7 şj lR Decemvrie. 

• 
Cunoscutul scriitor N. DLLllăreanll autorul vo

lel(}t, .. -,,~jJluHH". "Nuvele''. "Răs~lata'\ "Din 
muri cemite", "Negura vie~l[", "In ~mpărătia 
fuLui", "Antologie" şi altele. a,tât de bine .DO· 
(l de cititorj şi de erit,Lca litCl'aJ·~. vi.zitâl1d r€
tia noastra. ne-a făgăduit colaoorarea şi con
~ml dsale pcutru a ne aduna materi~ll şi dicla 

scriiton Spre .a face din "Solidaritatea" o 
Jrl vatră a scrisului românesc. 

• 
Dumtnecă a aVllt10c adunarea gel1eral~ a 

ictătiil de binefacere at doamnetor ~ortodoxe 
~eşti. S'a hotărât ca sii se organizeze o serată 
~ ajutorarca capîi!Dr sărac!. 

... 
To.t DUntillccă si-a tintit adunarea generală 
etatea Chcvra Kadischa, Adunarea a votat 
'cguilament pentru infiintarea unITi asil! de ba-

... 
Ministerul ~Tlstrlldiulleia adus ieri l,a C1l110Ş
i revjzor<ltu.lul scolar. că toti acc.; înv~tători, 

aU primit adaos de scumpete, vor prjmi o 
re ~ acestUi adaos, de 150 Ita sUită şfadaosul 
r[l f;) mUie, cei ClI lln cori! 100 leihmar, cei 
copii 150 Ie1.('e~ Cli 3 capii' şi mai, mulţi 250 

mar. 
'" 

~I'i Il S().'!Ît. în looalitate Jmti rlele.gll'ti ifti mi
'Nlhli Of' indlliltrje pentl',n Il im:tpoota moTile 
loralitate. <!('e,<;t.e ,rloolal"ân~d~ă '1111; l~nnt ÎIll si
a de a lina fă;i nă În pl'et,ul nmxim.al. 
'ei eloi dele~'l\ti !';'au pl'08zenf.'lt azi flirninell.ţ.ă 
'r4'f€,pfnra jnof'tlll'lli, imdupii masă ilnooţiţi 
l'imanll n]"r.J~nllui ,d.âl'.Rohll. şi in"peet.orllr 
~tl'ia1 d. Tl'imbitioni. ,aninspoPt,at mori1,' 
localitate. Delegatii 'm~.n,i$t'MIlIUli de indus, 
(lllPll~ În vedtlre pl'opl'leiJ<ll'ilorCic mm1j cii' 
l>cât nil r()]' l'eî<pt',(~ta preţ-urile maximale "'\(1 

:~(>Tl<Si oonrorm 'dispozitiuuilor în vigoflN' 
iH'l i \'0)' fi ,a,atlori 'a Ţmne în "âmza re ~pâ'l1Qn 
l'eţllri,le llUD.j ma leRb hi,ljte. .. 
)i,n Or,adea-Mare se anunţă: Azi diminc.'lt~ 
ita Venetia. În cursuI mat1cvră~i ceferistul 
Rama 11 căzut sub vagOane şi a f()st strivit. 

• 
;u începere de:lra 1 Ianuari!c se VOr introduce 
teritOriile alipite hulet~nHc de stare civilă: 

re, căsătGric, moarte şi divort, din vechiul 
" "':':.l!F·r 

m d$ 

SOUDARlTA TEA 

Aprobarea schimbărilor de nume a trecut din 
competinta ministeru~uil de interne şi accla a mi
nisterului de justitie, Cereri,le pentm schimbări 
de nume se vor adresa deci ÎII viitor ministerului 
justitiei. 

• 
In şedrJlta comisiei administrative a oraşu

lui ridiC<lndl1-se ul1fc'le acuza/tinnr îmJ)Ottiva ofi
cilthti de Închiriere, şeful ofiaiuJui de Înohiriere. 
şi-a înaintat demisia Şi a cerut să se ordone an
cheta În ce priveşte activita1tea dniei sale ca şef 
aiI oficimlui, pentru a avea ocazia să răspundă a
cestor acuzaţii. 

• 
-- 1 Ti rânduri le flu!l{'ţionarilor aala ofÎlronl 

l\ rwd a produs CI -mare nd inişte ord'OOlanţa, în 
~l"'l1zn] careia foe Î'l1trcdllce g.iswnmlde pllfltă ain 
Y('{'hinl Hegat şi aqtfel îşlÎ vor 'Pr,j'mi sulal'iil.e 
numni în 20 <l lnmci. Diroo~jtLncile reg.i.onaledln 
Oradf'a-marc fOIi C1nj au in1J(>rnmtt la Direcţi'unea 
genNalii rEn 'Rllcn~eşti pent.ru mentiillerea si fiU>-

Pag. 3. 

~\'ll Il 1". 5) fUI';tnd bijltterii ÎII Ya'lolll'e dt' :n mii 
de If'i. 

O altă spa;'gBre a f(h~t'reolall1atîi poEt-ici 
dp, către doamna Hel'mil1ll Vru!lilon, strooa Emi
IIWS('lI. IToţii. prohabil, hllhllraţ,i în munca lor. 
n'au luat nici un I.bied din loeni'llţ,a dnci Va-
8~1(J1l, 

- 11lginernllli 11L"NIN :\nclrE'li i-s' a fura1. In 
carf0Tlţlana oraşului 1111 plllt,(l11 în va:lDal'€ .(1 ... Zf'l'e 
mâi lei. 

... 

Tn urma \'ollf;latlll'ilor fâ,{'uteeă <,ele Illa'i il111lt~> 
,~pal'g"Pl'i sUl'nmit,p in. timpul din urmă ~)'au fă, 
ent în lo'lnti 1nţe pe oruri loeatarii, pl{X'ând pe bmp 
mai îlHlelllngat, le-au Hi;'at fără nici o ,SUPNW€

ghi(,l'~', jll'doctura poliţ,ioi atlrHge atentiunea po
plIhtipi "îl nlu la,:(l pihăc,<;itc 1()('1l~11telp, îlll!\~tl·iJill 
;l:'<tff'l operaţiile spărgătorilor. 

PI'I'fpetul'a polit,iei II cli"pus ea în viit<:.!' por
tile ,~a Ji() îllcl!i:;e la (l)'ele 8 sea:ra, 

mnlui de platii OP până acum, dooare.ce prin monl Condamnarea acaparatorului de oua. 
si~tem fnnctionarji 'sunt PllşQ chim' Mllm în 
timpul iernei in ('ea qna.i grea situaţie materbHL Ieri după masă la ore~ 4 s'a întrunit oomÎ-

'" gia pentru inrl'ânlarea speeulei Ţl9nt.l'l1l a ,deF\hat~ 
Papa Piu al X r~l('a a OOUtChenll~t pen- oallza oomercÎ'antuJlli Farkas Rosenberger, la 

il'll 11 DeelllllvI'ie c. C\lnf\i~t.ol'i'lll, În care va 111ijmi e,l!'C' ,,'au alIat în dppozit 2::10 mii ()uă pe cal,i 
IU,ui multi cardinali, iiIltl'e 'lIari 1:..oootelli, nnnţ,inl le-a l'f>:tras ne pe piaţă şi i\!'Mcl II ŢH'OYOOa,t nre!\-
la Ţ,i~aboll.a, B()n(~llll1o, ,dpl1f'gat apostolic la Wha- rCia pretuluia<',Cf;tni a~rtiool alimental" 
:'\ington. ToHi al'hiepi&'~op ,de Milwno. Naasali Comi:-:in a C'ondamnat 'pe Farka,'l R05enhcl'-
Jw~ea arbiepiwop de BolQA'ua, UD prelat. franeeJoJ gel' la 30 zile îmchiROareşi 10 miii ]fli:unenfliL 
~i lUtul ;;:pflniol al ~ăror nume nu !!e cnmoaştp Relativ la ollăl{' <'f'TIfist'ate. ('omi"i.a ~ va 1'1'0-

Încă. nunta peste 8 zi1p, 

Prefectura jUdetul:i caUJtă Ull şofer diplomat I ==S=ch=i=m=b=ăr=i=în=m=er=s=u=1 =t=re=n=u=ri=to=r=. = 
sprc ang>,aiarc. Ofertele se VQr Prezenta personal 
În biroul sccretamlui prefeotutdi 'judeţului Arad T,111nÎ 20 N oelmrrie a. C.au fost puse în oi r-

culatie tr{\nuri,le de persoane nI'. 199 şi 200 mure 
nân:l la ;30 Noemvr1e. Tlimiş.oara-=-Arad, ,după mersul l1rmăfur: 

... 
x JEAN OOLDBERG, Cunoscutul profesor de 

rom,Înil. germânlt. francezii si enSl'tez.ă, pentru începil
lori si avansati (Hteratură şi corespondentă comt'ir
cial5) În dorinta de a fi cât mai mult cunoscut ulmi
torul situ talent de predare, anuntă că orice doamne, 
dşoarc. domni şi elevii şcoalclor fărll deosebire de 
vârstaă si fără cunostinţe anterioare vor n rn stare ca 
după 5--6 11Inf. să scrie. să citească, să corespondeze 
si să se et'c:prlme IIsor si corect in limba străInă. Z 

După aceiasi metodă predau şi acelora care do
re~c să Învete numai a vorbI. - Strada Eminescu nr. 
9. oL IL (Deâk FerencT. . 

'" 
x Pentru Meferul de tesăto.rie al R. Fem. R. 

din Arad. se caută htcrătoare. Se anR'alează şi 
fete dela vârsta de 12 ani. Leafă după învoială. 

Adresa: Dna Adriana Ispravnic, Bulev. Perdj
n:lndnr. 4 . 

POL 1 TIA L E. 
P'rflfeetuTa poliţiei în senzlll ond.i'11lllni 

Mini!'lteruluÎ ,de il1t.ern.(' :nI'. 16922 din 1 Noom
vl'ie 1022. l'Hlat,iv la ext>Cllt.a.rea senkinlui PlllH.'
tlHtI la Bir01tl 1){)pnlatieide }lf> lânţdl Profootl1l'3 
pol jţlC'j, pl!1H' îlll vederc tuturOO' streiniJor SOErit,i 
la Ar.a.d, efî Iflnpăcc şi-.au ,arnmjat ,"ljhlaţia la Ser
viciul .~I)(>cinlfle Sigl1l~ftnţă, trehue să,;e prezintr 
în rloe\ll's ,de 24 oare la Bilxlo111 POŢl'lllatJiei, pen
tru ,a. fi t,r00111ţi in '1',egistrele a(~flSDn; birou, alt-
~um 1'01' fi pedflP si ţi , . 

- IJa Prefectu:ra Poliţici An'ld sunt YM!l!ntf' 

lmmătalllrele postnri: 2 ~~ ,de hirou e1. TT. eli 
salardt> 1::113 'lei lunar. 1 tramslatQT ou 1313 lei 
lnluH', 4 subşdi de bil'ouel II cu 1209 }'e1 Itmar, 
lsuh!;ldde hil'()U cu 1106 lei, hunar, 1 agent. spe
cial da.~a I. ("U 1261 lei lUJn.ar, 2flJgenvi speciali 
clasll n. eu ll06 Iei ·1 un ar, "[ agonţi spec.iali el. 
TU. eu 1001 lei lunar, 12 agonţi oivilien 
923 lf'i Junar, 1 subintencl:mtcu 1209 lei luna,)" 
1 lmpÎegM. clefiniteivelt 1106 Lei lun.atr. um îm· 
))i>(>~at al1xil,iar (~ll 1001 lei Ilnnar, 1 ofiter de 
sergP11t·i Bla'sh 1. en 1106 lei lunar, 3 copiştii cu 
923 lei ln'TIar, 3 s('J·g.-ffilajol'lÎcu 1001 lei htn;ar, 
2 ~ameri€ri eu 923 lt>Î h]ill,al' şi 102 posturi oor
genţirle {):raş 'Cu 923 lei lunar . 

l,a aC6st s..'lilal' se mai adauga a,clausulde. ehi
de şi spol'lJl i{p eci al de !';Cumpete dupa, numărnl 
morn bl-ilor de familie. 

r'e-rerile se vor îmaÎJlta. râmă la 1 Decemvrie 
". PrdMt1ll'l'Î PnliţiC'l Arad, 

SPARGEHI. 
- Indivizi n(>cnno~ellt.i an e;pal't Dumin0ră 

!a lOC'llinţll ~1l'i H!n-Il_"-, (1in I'tr*la Mil'cea St~in(>-

Trenul de peri<OOn9 nI'. 199 pleacă ,din Timi
'3Oara Domniţa Elena 1a 6.13 şi soseşte în AJmd 
la 7.38. 

Trenul de perooane nr. 200 pleacădi'n Arad 
la 1\1.10 şi I'IOl'lcşte Î'n Timişoara Domniţ,a Elena 
la 20,34. 

Priimul are legătură în Timişo~u'a cu tr,m1ll1 
8 dela Paris, Trif>st etc.eşi cu trenul 125 dela Bu
<mreşti, Piteşti Craiova, T,-Severin et,c. In Âr:;1'Cl 
('.u trffi1111 15 şi 21r) spre Bu.dapesta, Viena. 

Al doilea ·are legătură în Arad ~u trenu-I dela 
Vi·ena, nudafK'Rta, ef,(>. şi cu trennl 185 dela 
o radea-m are, Cluj. Teinş ('te. Tn Timişoara cu 
trenul 126 spre T.-Re"('!J:'i'J1. Crai(}y·a, P,iw~ti, Bu· 
~nreşti et(', şi cu trenul 8 ~pre Pari~, TrÎe,<;t ete. 

Programul cursurilor de seara de la 
Şc. "Iosif Vulcan" din Arad. 

1. Ijmba şi Iit.erNlt.ura română. (Pfflltru lIllOO
pători: 'Mart,i şi Vine!'i ~e.'l1~a dela 8-9.. îm sala 
de fiosemn m. 33.) 

2. Limba şi literatuM l'omâ.'I1ă. (Pentnl pro
gresişti: Luni şi Joi ooal''3. <Iola 8-9 în 'sala d(' 
învătwmânt U'r. 26.) 

3. timba şi literatura fr·a;nceza. (Pentru Îrrlce, 
pătDri: I,ttni şi Joi seara dela 8-9 în saIa IllU' 

măl'Ul 25.) 
4. Lilmba şi litm'atura franceză. (Pentru pro

g-ra'llşti: "Martri şi ViJlerÎ seara dela 8-9 în sah 
lle fizică.) " 

5. Limba şi literatura engleză. (Pentru î~l
:-epători : Mercuri şi Sâmbăt.a ooara dela 8-9 în 
fjula de linvăţământ. ru. 27.) 

6. Limba şi literatura engleză, (Penbru pro·, 
gl'e.Rişti: Luni şi .Toi eeaNI d<>la R-9 în ,gala QI' 
Î'1lvatământ nr. 27.) 

7. Limba €l8peranto. (Mal't,i şi ViTleri seara 
dela 8-9 în sala <le îm'ăţământ nr. 26.) 

La oc('Jlt.e cursuri ,numai aceia se V10r !putea 
Î.11SC1' ie, e.ari &e ohligll a frec\'ffll ta neîlJ1frerupt ;1-

('o"te i'l1l·"uri în dUI'aîa l,w {le r. luni. 

Reputalii dansatori 
OLGA ŞI TEDDY 

cu începere de Marti 21 N oemvrie seara 
la orele 9 şi jumătate se \Jor prezenta 
in fiecare zi. in grădina de lurnă a 
hotelului Central, cu senzaţionale pro-

duc(iuni de dansuri. 
DeSChis până dlmlneata. - Intrarea lJbeJ'ă. 

RedadOlF TeSJ)011SZlbi~: LAUl(f':NTIU LUCA. 
Cene;l.mat: Dr. MAG5R. 
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Ne .... -York 5:192!5. London 2416, Paris 3710. Milano . U ee cantitate. ROi! oferte' eu indicarea va-.
trel 

Zilirich 20 No"V. JDeschfdereaf: Berlin t'107i250. IEd m II! n> . d N ar. V ," a'" II y»~ €umpăr mărci poştale de Incoronare ori i:~ 
2-470, Praga 1720, Budapesta 02250, Agram 215. Bucu- 1 '1' tI' . 

~. reşti 345. Varşovia 00.150, Viena 00073, coroane stam- instalaÎor de aparate electrice. on or ŞI a pre u Ul. ,ar 

pilate 00075. ' II Arad, Strada Melianu (coif cu str. Baritiu). COMPlOtR PHILATELIQUE AR~n 
, Bucureşti. 20 Nov. (Inchiderea): Devizei: Paris Transfoarmă orice fel de vaze decI- , h U: 
Praga 504, Viena 2190, Berlin 215, Budapesta 65Q. Va- :: ratlve io lămpi electrice ' :: r. n re o a. 
1090, Londra. 708, New-York 159, Italia 738, elvetia 29, St U i i N 61 

• Iute: Mărci 272-280~ Leva 103. lire otonlane 8i. font __ ---

.... __ sterline 709. franci francezi 1070--1085. franci elveţieni __ -----------III! 1 
29~30. lire italiene 725·-730. drachme 405--410, dina~i ~~Ij 

, '. 
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2O!;(}.-.-ZSO, dolari 157'··158, napoleon 57(}'-""575, coroane Noul mers al trenurl'lor de> I'arna" n 
4l.ustriace 25 ... ·26. coroane ma~hiare. 625-650, socol C t-1!" ~ .... -. elil· I 
-ilS-SOO. marci poloneze. 127. e IiI ŞI, raspan 1 ; te 

A rad, 20 Nov. (târguI liber) dolari 160, mărci de vAnzare la SOL 1 DAR 1 TAT E Jt 
0.0200, soco1 5, dinarI 2.30, franci francezi 11, coroane " t1 C fJ 
ungare 0.065. Llbră 11 Co ca di J 

Hiind!e din Arad au jăC1.t următoarele plăti: Bu- r a o rai.", .. ZIA .. R. JN .. DEP.ENDENT. ~~ ~ 
dapcsta Utl leu 15.25 COT., Viena 1 Ieu 460 cor .. Berlin ! Irad. Strada Eminescu 39. 
1 Jeu 2aO mărci, Praga 1 soco! 5.05 lei. I ... ______________ .... I ~~$N!ml:~~·I'11 
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.PIC DIN 
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_.. '_ _ ~ ~ -= ~ ~ . t I ~" .~ ~ ,1 ~ ~ _ 7. • _ ~. 

}"iind aprovizionat cu cele mai Dloderne' maşJnI din stri\Jnătate şi patrie 
. t .-

ca: lnaşini . de cIIles, maşini de tipar, maşini de tăiat şi maşini de. vi).r-

sat clişee precum şi CII cele lllai moderne litere, ]}rimeşte spre execn
t3r0 tot felul de opuri, reviste, foi, placate, registre, tipărituri pentru 

, 

autorităţi, bănci şi societăţi, precunl şi în-vitări pentru logodnă', cununie 

şi pentru petreceri. 

Serviciu proJnpt 

c ~. <: _1.· , -; '1' .- ~ 

-,"-nuntnrl funebrale 8e execută cu cea mal mare urgenlă. 

<sll' '"'' .. , 
6~VV~~~~~V=vV~ 

Preţuri 111oderate. 
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