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Pentru o apropiere culturală. 
In ll'm:f.!e cercuri 'ale m;\nofll!:.:1.til·Qr etnice 

deta noi 'se manifestă, În ţjimpu! dLn urmă, un 
vLu interes pentru cultura, româ:nească şi o 
dorinţă - nădăjduim. sinceră - de-o ,alPro
piere suflerească. 

La Oradea-mare a început să :apa:ră o re
vistă Ililterară-artistică " Awnor a" • În române
şte si 00 gurcş te , cu colaborarea câtorv~ sc!ri -
itoni unguri între cari şi dl Al. Kemesztury des
pre care ştim că preg~lteşte 'rublkawa' ÎI! 

u,ngwreşte a unei al1'tol!0gii a poeziei româ
neşti de atstăzi. 

La Timişoara apare de w' o 1 1 .arni o re
vistă gennană "Von dcr Heide" (De pe \plat) 
f.ub conducerea dIui Victor Orendi.-Hommc
nau, ('are 'Şi pe vremea stăqlfmiTii ma.ghi •• rcn·a 

avmtt pcntmnoi decât vO'rbe bune. Revista a
ceasta urmăreşte cu simpatie viaţa ;noastră 
cultur.aIă, şi a publica.t~ în u 1 timl\! timp admi
rabile tradu'ceri din V. Alcxa1ndlri, M. Emi
neSC!f1. S. Marian, N. Iorga etc. 

Vom saluta totdcaown:,t cu sat'isfa:cţie ase
menea în<oercă'J'i de cumoaştcrc reciprocă. do
l1ind ea arcst('a să fi<: dt lIlai dcse~ mai sin-

cere şi mai rodnice. 
Am fost asupriţi vca,curi -dc-arândul. dar 

nu vrem să fim asuprit'or i . Vrem să uf,t{un că 
am fost condamnaţi atâta amar de vreme, să 

ZIAR INDEPENDENT 

Parlamentul. 
Şedinţa Camerii dela 27 Dec. -

Şedinta m desch;de la orele 3 d. a. 
Prczidcază d. M. Orleanu. 
Pe banca ministerial{l dni i Viniilă Bră1ianu, 

dr. A. Co~a, Gh. ~Hrzescu, gene!"Uil Mărdărc
Seu. 

Se fac formaMAtLfe obisnuite. 
D. MITU STOENt:.SCU cere dluj ministru de 

jm.titic să se lipfl'rească o editie În limha rom'~I1ă, 
hine tradl1s{I, a ,leg-Hor Si reS!:ulamentelor din Ar
deal,care s11 serve mag:stratiior şi avocatilor :'0-
llltll1Î din Anli'.:J:', 

D. C. SPÂNISTFANU VLASCA intel'pelcad 
~tlvernill asupra rell;Îmu!u: ceucalelor ca c(ll1~pri
!ll:1rea j;rcturi/nr şi În speci·aI aSupra rezultatelq' 
dcfavorab:le cea d'j't si aSUPra urm5ri!or Jeza~
troase ce lJoate avea continuarea aplici'\,rj! ace
stui reg-jm În eCOM;ni a ag-ricolă a tării. 

f)n'i dr. r:Jbill' Zn~LI:r~SOHN, Chişinău şi tir. 
ADOLf STERN rac comunicari În chestia mlş
căr:j anti!'.emite. 

Pr. DRAOIirCI cere ca foştii prinzonjt'ri 
să nu fic exclw;;i dela îmrŢonrietărire. 

D. IOI<GA a;dre~ează o cOlillunicare dlui mi
nistru de culte. da·~rl şt:e că în z!11a de Crăciun, 
în fata regel~J( ,:'a cat~dr:lla catolică s'a ~lujit în 
limha p;ermUllJ. ar, ace-lo Ilnde c regele, trehui0 
să ::;e S!liY~ască înli11lh1 tării. 

D. m:lll;stru C, BANU: N'am cll11oştintă. Volu 
cerc'cta. 

n. N. IORGA: SP\1llC că parlamenf.aril parti
d\11ui national ca şi cei .ai f1artid\llu~ democrat În 
urma unirii. ,1jpsesc dela lucrăr'le Parlam~ntulUl. 

zăcem in Întlll10rec. 1 
Peste toate nedreptf1ţife tnxutului întin- I 

dem frăţeşte mâna fra.ţilor min:)ritari. Ei. la ! 
rândul lor, trebue să C:::\'ltc sfi cunoasdi s'U~le- i 
tu1 românesc În tot ce w,-c mai profund. Până i 
aCum au icunoscut numai sdrenţe:e cu "DaTi un I 
trecut de asuprire ne-a Îmhrăca,t. mră voia 1 

Cerc dIui lJresedinte să uj)lkc rC',I'!,'ulamenful 
Şi s(~ declare JocurHe "'acan te. 

Este in adm:sihi.! a,ccastă procedare. Vine aci 
"'f'l1idarca al('Ri~ri'{)r din Arde}'! a căror "ituatie 
noi n'Oc\!110astem destul de hine. Si 1111 putem să 
arrltiîm Camerei ş: op;niei puhlice, conditiile in 
cnri s'au făcut aceste aleg-eri. d,cspre cari se S!)\llle 
C~l s'au întrchll in f :lt .a'celciaş\ mijloace C'a ~l :::u 
aleger'le g-encra,!I<'!. 

nOastră. 

Pilda Vanleşului şi a Fariseului 
Nu le snndi lIiciodntă, 

Nu zic~ ni·cÎodafă că ai făcuI 
destul. Şi 1nflj ale"~ (.N/H',-fr 

a dona zi după izbândă. 

lstlE ,ştia că nimic nn armwă pe om în g1'!\,"-eli 
'mai tnlilri Id<e<'Îlf. flemeţia. De ao(~e('a, <>.a să învegheze 
pe u:ceni(.·i şi pe toti ooj l~aTe îl .ts>cultaru, s..1 1Il1l 
lUMee i,n ~t păea:t at.ât de pri.mojdi()", l<'~ 
SPll';; o l1ilJdă: _ 

"Şi-a zil.'l (ChTifltos) către unii, {'ari $C Iîn~rlC
.ueauînt:1"U sine i<'ă sunt Idr~ti şi defăimau pe 
ecillahi. Vil.-da a«.~ea,st.a: 

Doi oamenii s'au suit în biseri\'ă 8ă se roage: 
Un F ariost.m şi a] h1l1 V.alll10Ş. 

FI1l'isaul stând, a,şa ",e ruga î~ltMl Birne: Dutm
nf'zeuile m'll1tt~m(\"l(',u-ti că ,nu sunt ea; I(',eilial'tri: oa
meni: răpitor. nedrept, de:;nrÎmat 'sau ca şi ueoest 
Y~meş. P0~te"c de .două ()ri 're I.c;ăpt.wmână, k.la-u 
zecinială din toate câte câştig. 

Iar va.meşul ldedepflTt.e st~î,nln, n1.1. vrea nici 
<lChi.i la eor cQă-i ri.d iee, ci îşi bătOll pi«:>rrt1l1 său 
zirâ,ltld: T>tlllYn.e7{'ule. rmilostiv fiimiil "păcăto-
8\1111 i ! 

Zie vouă: s'a pog(}lfât ac('..,fa 'mai 'înnTeptat hl 
l(Ia~ga, decât a-ee}a: !Că tot ('el N' se !înnalţ.ă pe 
sine, se V'a. !'Imeri; iar lOe1cc '8;C.omDre,;,tc pe sin.e, 
se va înnă1ţa" (Lu<ca XVIII, 9-15). 

. Ca ~ă înţelegeme deplin 'ee cUl1rlIlldo(' iH'(la:stă 
pildă, trebue "ă 11e aehlpomaminte.ce eram :Fa
riooii. 

I , , 
D. ministru O. MĂRlESCU cere intcrvetirea 

ordInei de zi spre a se vota ProIectll,l de k~e prin 

f'n\'[rntnl .. f:1l'i!'\('n" îllls-catmnă (lNtSebit, aif1id, 
ale,,! (1u alte (,~l\'int{l, t.'1g'ma fal'iscilm' (~llprindea 
pe oameni:i ('ci mai aleşi .ai po.porLl1ni eHeu. 
Toţi eCl cari Ţl'luta'1.1 al('·est nume erau nu Re poato 
ma i mn.lIf,hi. rll şti n legile ·şi le -păze.'-lC. K umai ei 
se socot.call oamH'ni, i1\r poporul (şi mai ales pa-
g'lhii) Orlm un fel de turmă .~('ătoasă, .cu ca:re 
lHl voiml ~ă 'aihă nici o ating-Bre. 1<:1'\'111 .a.~a de 
hah0tln i·ei şi st.râm ti l.a "'uflet. Înl{'â t s()I('oteau ('·ă e 
de~aj\1n" .:;a înl'plin~şti nude forme, ~ntl'u 1('11 "ii 
fii om dc h"<'iUhîî. 1; nii nH'r~(l[L11 gîlroovi. It'la ha
malii. ca '5Î 't'l1'm ar fi PUl'.t:a.t -pe spatd:e ~or ,g'J'{':'1l
ta tE-a tahlcl'Or legi l! Altii erau l)OTooliţi K imti 
(flIdil~ă "frunte :',lugerată") ·d.e ()arooe Imel'gea:n: 

, cu ()rhii închişi. I~ă n'u Yalelă <CllmVa {'hip I(le fe
meie, şi n.,tfel ,c:c loveall cu !l~apl1il lor ,dc h,a:tc zi
durile ... tAlţii merf!'('au ,eu piriol'ul tânlş, ... .aaid 
3.11 l1itat să ca:ltce I('U1l1S{'('ud.e, - at.ât i\le 'mrll.}t 
p:iln{lnJ lor ('l'a pironit tla Îl\~e1e.'ml anevărtat. 1801 
Legii 111i1\foisi! Tn fa:ptă f'ran .ooi mai mulţ.i 
'nişte Hţarni.oi. POJKIrul î~i da s("a'mă de făţăr-

nicia lor şi ac uC.(\(ia îi şi porxliu, luâll~hl-i în 
riis, daI' n'uyea '1.'(' fa{'.f'. dooarore în mâna l~)r era 
t0ată ~tăpîmirtea, hus în"ă Jlu-i Cl·U't.a ,de Joc, ei-i 
pe,'ctll1i:a cu t'l'util u~Ţlrimea~ zie;\lll(}u-lc: Pl1ii de 
viperu! ... morminte !<păh1te pe odi'nafaTă, i:11' În
n5nntru pEne Ide pnt,.e.'~i~hmc ~i Kie viel'1rni .... 

A<\Ţ)rim~lllântnitol"n].ni e }{\<;ne ,de ·înţeles. 
dadi ne gnnrl:im. iC'ă 1mii dintre FaiiRoi era,u l' .. ;-a 
r1e închipuit i , înrât o S't'Ctă ko;e chema.: Ce mai e 
df\ fiîK.."ut? (limblan cu pi~)tul înainte şi ~Il ea
pn1 1)(' '>:jl,!'-, căntflnd {'u ochii În t{)at-e părţile, ea 
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REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRATIA 
Str. Românului 1ia 

Inserţjunile se primesc 

la administraţie şi la 

Agenţiiie de publicitate! 

: 
care epitrop;.a Sf. Spirid.on din Iaşi este <1'I[:)ri
zată a v;~),d.e prin licitaţie, micile terenuri r;unase 
PC Urma ,exproprierei. 

Se ia in discut:e şi $lC votează pro~ectul J:ui 
ministru Mfirzescu. 

D. ORADIŞŢEANU lJr'O'testează Îl11potr i\"a 
faptu·lu: că ministrul de finanţe a dat Un termin 
prea scurt pentru S~l1di0fC1a proiectelor financiare. 

D. mjl}1,stru BRATIANU sPUne că dllrata d\~s
bate rei acestor Prioecte nu depinde de guvern, 
ci d.e Cameră. 

'SC_C0t1lf rruă ,diSl~U tia pro-ieicte 1 or f~l1:a 11 c: a,re. 
Iau cU'vântu! deputatii Kohnert, Ioanitcscu, CiUR\!
rc,anu. In cursul voyhirei aocstul din urmă În:re 
dnii M',halaehe si Dinu Brăt'anu se produ-ec un 
viu schimb de .cuvinte 

Se l1aşte tumult. . 
DUj}ă restabiliTea ordinei Camer1. yand~ai.,l 

alegerea dekr Baia-1mare şi suspendă imunitatea 
deputatului de TârKlII-Murcs Adrian Popescu. 

j Scd:nta SoC ~e(~:~~T~:rc1e 3 si un skrt 
i în p.rezenta dlor mi.niştrj: AI. Constantinescu. J. 
! Th. Florescu şi l1:cl]era:1 Moşoiu. Prezidl\!aZ~l d. C. 
I Dimitriu \':ce-prc"ed;t1t·~, 
1 D. J. TIi. fLClm~SCU clei/line prOiectul de 
I lc,g'e pentru reoTS!:'3niz::lri::l corpului de avocati şi 
" unificarea harour:lor elin intreZllra tilră. 

p~\r. j}r!ltO!)()ţ) NTCOLAr: BORZA (Făg-;iras) 
c:(cştc Un memOriu al t5r~ni1Dr din Fils!":'\ra,., priI vitor la împropriemrirea cuisJazuri şi p,il11itntur i 

i de c\lltn riî. 
i D. mini<;trn AL. cn:--JSTANTINfSCU ,-~\S-
1 plllldc c:i cxpr()pie'1~1. se face conform Spitilului 
! 1 eg-ii. 

1
: D. nrRUSST ia CLl\'nntul În chestia Stere, 

D. DOBRICT spune că g-uvernu'l neglijă" Do
! hrnd,ia. 
! D. MTHATESCU cere ~ă se facă C011SCrierea 

tuturor văduvelor şi orbnilor de razboi, 
D. m'llistru MOŞOTU declară că ştirea pri

vitor k1. urcarea 'tar iflllu i CfR. nu este ;1dcy~ra(ă. 
Se Y2i1idcnă alc~cr('J. deb Alha-lu lia. 
Senatul VIi 1i':1'1ZJ ;1)10; Proiectul relatiy la na

ţ'nn<1Hzarea Cf. cl' n Valea SomcS1l'lu i , 

şi <'1un ilIr fi i'ntrehat pe .cei dimpl'ciur: 1)lkilto
'1ik'r. -c':ll'{I ponllleă a k,gii ~ mai răm:1\" n.oîm
p1inită ,de 11-oi ~ Fitati-\"ă 1a. lwi. ati ,mai vil.znt 
(IIllnnenÎ plini de at.ilta. eduvîe ~jatâtlR îrl.\'~l\ă
tmă n 

C'a. ,..:ă llrato toată 1uă,toenia i'lufktnlni lor, hoo .. 
1(' pune în fată -pe 11n y,amc'l, -,dRI' om cu &lIn 
simţ, ea1'.o zl.re cu _'muwooie: 

-- D01l1l1ne. faJC> şi ('tI ~e pot ... Dar ('(> ,;::unt 
faptele mele fata ru d('"ăyâl'~irea h ear('\ 'ar trc-
1,ll.i s·a.inll~? Orif'-l-lt m'uş "ili. văd bine ('il 1)tmil 
]lft. .gfârşitnl y.i~~ii tot Y"(li ră.mâu<'Rcu multe ",-('ă- . 

dtwi. De lK'lCCa, îndură-te ,..:p1'o mine! Cer l11ira 
la. răci pnf"i>l'ilt> mele ~int "hlx-, iar viaţa lmea 
o !>ell1'tă. Fii mie în ajutor ! ... 

A('l1r.nR Rit ră'''p'lmdă oricinD: care dintl'e ~ei 
doi CT'fI mai in ţPlept ~ 

lTml1 î~i 111ehipu-o ('il (\ 1111 odor, 'cnUl nu ;;e 

mai gn."cşte 1.1J1IIll pe fata -pământului, şi .de ooeea 
se bate \C\ll fnvrnnnl în !piept ~i ~ :landă:ca. un. 
nerllf;1inm.t I('hiar fa,ţ.ă cu DU,lTIIlleY.>eIl! Fjillidcă po-. 
st.e~t.erle ·d011ă (Iri pe :săl)tilmână ·şi plăt.(l}be 00· 
to1'ii)~ la cel ".'are strâng('\ dările, 

cl'(\Ile, că a{'l ~~ j,neh(>ie tot rostul "iet.ii. -cîi 
fi ll51111.<; culmf>a înt.e1epciunei şi a bunătă.ţii! 

Din]1otriyă, mnnl cu j\1ldeeată şbi>c:că da-eă cle;;ă. 
d,l'şil"ea (rKh'fcC'ti1l1w!l) e un hH·]'tl pe .:1.1'(" 11]ei 
o făptură om01l('a,s(~ă nu-l POllt.(' 'atinge. Da{'ii (,' 
plugar, ştie ('ă foa,dn hli, - ori ·('.~it ar fi de fr:n· 
moasa - aT rput0u fi şi mai fl'um"at:.ă; /{b.că ( 
<'f'irtuflar iÎ,;-Î dă ;:onma că ori eât(' ar şti d, dar 
-ceea ('(' nu -ştie o "atih ,de ,mult, îUt·ât, de"ar trăi 
o Yl?şnieie. ~i tot n'~r putea fi ile..'lhlll de 'Î1lYăţ.tt 

Preţul unui exe-n::tplav I. Leu 50 bani. 

. 
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Par. 2. SOLIDARITATEA 
. 

Vin!':-!, :zn n('( '('Ill \T it" S !':t:z r i 1 --tonferinta lsodaţieiculturale a ÎDr3llUorilor din plasa Ghişineu I Hugo Stinnes în Orien Min 
Asociatia cultllraltt a ÎIlvi:H~ltOr:lor dill 

pl~sa Chiş:nelt şi-a ţinut conferi'nta de toamnă 
JOI, 14 Decemvrie, în comuna Ertlc1S la 5':G<lr;J. 
PrimaT[1 de slib conducerea dlui ÎnvătătoT loan 
POPOYiciu. 

La ora 8 şi h~mătate inV[ltătorii Întruniti Iâ 
eonferint<1 În număr de ,iS şi in frunte cu d pre
şedinte Dimitrie Boariu; plcacă la sfânta biserică. 
llnde părintele local. d. Ohcor.l.!"he Ardt,1'eall ofi. 
ciază actwl Ch-::măr;i Dul1ll1ui Sfânt, ajuiat fiind 
kt cânt[t]"i!~ litur);;ei de dnlj co1e.l.!"1 Stefan Cwra. 
Ioan Calla, Ioan Popovjciu Şi Corneliu Milrcsan. 

Dnp.a ~mr.şc'rea SCţl\i;:.il~·lui d'v'n. în.vflt:ttnn
mea Se Întruneste la scoala primară. Presedintele 
Asociatk i. el. Boariu, dcsdl;zând conferillta. s.a
lHU"i cu Il1I1!tCi '{l,fecţiullC onoratii oasile-ti si ~()rllUJ 
Djd;1<;(c. Arată ÎllSen1l1{It'itca şcoalei primare În
~rc impre.il1r~lrik de <L,>Ulzi.când {oanl InJ11ca o 
pătru11să de nnre1c atlcv;1r, cit m;Întuirca !Il: va 
velJi din SCO"!:l. A \·ânu f..:rma cOllyin~er.;. că ÎiJl;l

tMorimea romântt e oonşttc de ellcmareJ sn şi 
~,perând, că fccare în parte va lucr~ Cll aJ{:varat 
zel de aPostol pentru ina,jn:tarea Si prOS!}(.'r;:ll-ca 
cultUfci romfmcsti - ~ltât prin irtll1l1Ca sa )cohrJ. 
dt)1 cxterhara - dcc'f:l r~L scd i nt1, as!},:!] tie' cul
tural;1 d·c deschisă. 

L' rmează două lllcril ri adio!, Ocorg-c l"'~l rctlŞ: 
dtn aritmct.jL~'-I, tratarea cercutll: l1umer i 2 dela 
l-~6 pelltru clasa 1. !'ii Ioan Popov1cj,u din .g"Fllna
lică: \"crlml! heti\'. Amhele 'h1cr;ll'ipr;'i~t:'ce au 
fost bine sueccSl~. 

DUD:i aceste dO!!;l !llCrilrÎ practice se ('("teste 
lucrare,. ,J\olul scoalCi primare în nOua Îor'nat i-
lIne de stat" de Mircea C. NOllU indt~ltor·d:rec
tor. AlltOrul fa~c o reprh-ire ;].s<mra mUllcii de
puse de î)]\"~lUltori în l;co~~'a priltlară din "c~hil!1 
regim, -- in baza :do.gismeJo]" bine determi'<lt,,::. 
l'emardnd. c;l o pre~iHire sn])erio:lră a tlm!iîţici 
!ij un a~d nt de adc\'flrat apostol Ya fi coniilara 
sufletcasdt a das6Jiului, c:)rc în llngh'llr:1.e batri~j 
1l0astre mii ri't e. Ya face iuhit;i şi cinstită ilr\'~itft· 
tura n:m;îneasdl, - (lctermin~l ro.lul scoalei pr:
mare În ll'oua formatiune {le stat cuprinz~n(~'J t 
într'un scurt rezumat. E!Junt;i mai dep;lrre, că () 
îmhunaUltim rc::l1A a edlll':1tie i iară o îmh!ni~r~i
tire ~1. raportu-rilor eCflnom:cc. sockde, 11;:1 chi;lr 
J)oFcice !e il1lPMih:L Solicită ciHlta1'ea miHo3celor 
'lJentru îmhunăt5ti1'ca acesto.r raporturi. Ca ~d)Oi 
scoala pritmră 'l'rt ,1ocu'l ~;il1 .să-Şi Dnat:i cOllti"ua 
nlllt1ea încenută în ~COplt! CfJllsoliJărij intcrli~ a 
iub:teî noastre patrîi, 

O frumoasă !ncrarc 3. prezentat t<lnăr:l învă
btoarc Vetur'>:l BO:lriu el] titlul: "Ce p~ri!re ali 
Uir:lllli despre iflvăţ;ltnri". In acea'~ta IlIcrarl'.:: 
usoara Rn~lrill ne lug-d:vcste printr'un limbai pUi
cat -- păn:rlfe dc!)crte a tăranilof despre inva
tori. Illdeamnă îJl\'iltMDrÎmea spre ;:t se nizl1j ca 
~tât prin vorhe. cât si prin fapte să d()"eclea~că. 

că SUnet a\Jc· ... ar.htii· hil1!Cvo·;tr)ri si 'htminiltori ai 
taranilQr. Incheic exprjTrl<llldu-şi de a' compleda 
!ut.:rarr:a sa dl1P{t '.;c va petrece în mijlocuJ ijrd
IlnOr mai muH t:mp, av,Înd ocazie' a-i cllnoa~;tc 
mai de aproape. Conferent!.ar<l C viu ap!alld •• [:i. 

Se fac dupa aceasta propuneri si il1 terpelări. 
COllferinta <lsoC:.'ficL CI'" tura1e din plasa C;lişi
nctt constatft. c~i sc().alele prPIDare din aproape 
toate comullele rom,lneştj <111 de lupt·at cu mult.; 
neajuwlIr i În UTma r'.~Fc\·id;lrit bt~etelor sCDlare 
pentru anul ]922 ~,I923 si În urma ord:nuluj [)fI'. 

I ienera,'e I1f. 25t'!("){)'-~192? fn urma acestor cl~lll~i 
ÎmfJrejur;tri senalek vrimare Î~i pot zice: ,.Sllr,
tem copiii nirn:'tlluj'·. A V~illd În "edere ş: faptul, 
ca invatiHorimea romiln;'. a aderat la $Ustiller<:<l 
~c()a!C'lor Prtmaredin partea statului. COnş~if~, că 
intcresc mai înalte ft\?dUrn~1 aceasta. că de Prc
lent numai st,atul este aceca fortă m{}ra.'ă c.ne 
ar putea pro..:ura mai tm~ent mÎjloacele inoll1ise 
!}elltr ll QcWtur:lrca Întul1ert"culu;cc apasă \{;Cll 

comunele rOI11,în~ri în lipsa de scoli' şi aVd;tJl1·~.C 
În vedere c;, În c{)munlc lOcuite de nationa'ită
tqe minoritar.c C-3 de p'lda: Satul nou. Ţip<tri s. 
a. - se sm:ţin in sarcina statului scoli cu cilte 6 

1 sau 7 puteri didactice. iar În comunele româncstl 
; cu accbs lllitl1~lr de locuitori cum e: oeaca, ~,i
f 1r:a~d, Cilltei1t,. Nad.al~. Sil1ite.a' ş. a· n:ci o scoală, 

1
· lllC[ o I?Hter e dlda.ct·ca~ sau ('d. IT:ult llna SJU dmd, 

--- conter'Jlta dcetde sa :nterv1na prin or!1:anizatia 
1 judl't'all:t la forurile În drept pentru Cllrmarea a
. cesklr nea.iIlTlsUri. 
I Se dctide în urmti, Ca sedinta viitoare S~l se I Îlltrutlească Ia Zăran~. '. _ 

1 

Ca~sarlll ccrcu11!1 cu;tural el. Petru Chcre
chc:ln kl11;,ea7.~t o coledă!1l Îavorul fondului .. Io.'df 

I Mo!~ov'~l1 . ~'~~()Jc.cteZ1::1. ol.1mC! d(C.800 lei cTda 
I urmat(lrl~ d1l1 cnl C.l.!"l: DimItrie Boar1ll SO.--: ro 
I Tllul TanccaT! S{).-; Sofia T:lllcean ':;0.-; Corn!a 

j 
Gura 50.-; Fm;lia P:1!lJ) 2,'i.-; Ţendor Ardele~H1 
2no.~-; Jn'Jlt e'h:l 50.~-: V2';i1e Cn.drean 511. 0

--; I Srcfan C~nra 50.-~: rrmirrie M:;tc'u 5'1-·: 
I Cllrn(~lill M'Jrr''':m ?". : Mircea C. Nonu 50.- si 

!

\ Petr~r~~~;~~~Cta~~d-;'ca ~ă cedeze în f~YOClll 
fondului "Iosit. ~'bldf)val1" taxele de partL.;ip1tre 

1 'a Adl'n:lr<,~a Rcncralft d"n inanwa a. C., t.Jxe C'l! ','cnl te mcmhrilflr. 

I
l r:'Glllriatc fj:nd toate. punctele din PrllRnl11~, 

parintele din loca1jiiate Geo!'.I.!"e Ardde:1H 11l11It:t
ţ rne:)te in nunlcle c.orTIunci h:scriceşn pe·ntru aten-

tiunc:l dată de COfDlll did:;ctic prin L,ntul, ;::i ~:1 
ţinut aeeast{J confo'xinf~ în CCHnuna Erdcis. 

D. p,rrscdjl'jfe n;n"drie BnariL\ mvitumirrd 
celOr prezent;' pcntru atentillnea si intereSIl: :ce 
arată fată de $co;1la primară. declară conferinta 
asociatic~ cultu.rale de toamnă a plasei Ch!~ineu 

[ de închisă. MIRCEA NONU 
! înv.-dil'. scenet,arul conferintei. 

:clară e juneC'ătol', ştie .c9 ori C'ât ar Idrămui tit le- , fată de alţii ·cari ştiu iTl1ai puţin ·d('C'ât dâllsnl, 
gil<" tot nu 'poate să dea tntnml' ,dr<'ptoatmt rpe j ei ~[. gfln<le~t:e d .el în.-mşi şti{' foarte putin. şi 
tani? .. Şi, jurlOC';ll1il 'Hli"tfd. Olmd 'cu b,lln -simţ e i (!ă ni.('iodată nu va plltp.a cuprinde <cu lnin·tea >"ia 

""',> Bltlcl'it, dUŢllÎoC'um ('el f'oe!ll{'t ,e totl(-leanna ~j mărgi- ! atitta ştiintă, cflt ar dori. '. 
. nit. la minte, 'a'docă 'nu are măsura a.devăratăa I Cei C:ll'i ali deprjn,(krea ai(l('.asta a 9m~r{'.niei 

hl{'rnril()r~ ('·i ll!)('oate {'îl bÎll01>p, aldevăl'nl -şi fru- şi a .~i1i'ht.('i. !':llDt totdf'u'una illbitide Ţlrivighe
nnl'3etea "e întind n1l1Jnai până la vârful nasulu.i 1 tmij îm'at-ături]~ ]M, ---mai alll;ls ('a Ro.mân.ll1. 
lui (f'f'maS(.ară aideeH :eu fapt(\lt> lui. ('\10 averea de felu] lui, nUÎ11he-şte Ţl(" oam-enji făloşî. Un 
hli~ ell copiii lui, .eu tot ('e f\."'t.e 'aI] l·ui ... ) Ţlroverb rronânosc zÎre: "Ji.a<ll<hde sin(l put.e. E a-

DE> a'ceea un 'mare întelept al neamuilni 110- r1id'i t,nt a\;oa de noplăl('ută, ca şi llTI illlj,roo rlhl. 
"tru(Titu M ai ore,:;C'u) a spns o yorbă sunâmdî: 1,11alţÎ seama' s{lIlwt-ia 'mai totde,anma >El '>lemn 
t.(lme-te a (hlltll zi ih11)ă o hil'llinţă. Cu ,'lltf' cu- d.e proqÎe ~i de lip"ă do(' omenÎ.e. 

s. ;l[ehedillţi. Tiute: {'hiar clmd ai izhîmdit Î'll oova. sănn t.e 
semeţeş:ti, deoarece, in'<lată Ce ţi-se ,suie ]oa creel' 
fumul 'lllânlflrioi. ju.dflf'ata ti-se slălx-şto şi eşti 

" Rata -să dai in gropi. 

" J TI vătăt.ură: nu fj i Jă'naiiros ca hriwua, Cl 

t-tmerit ca Vameşul eel în~elept. Roagi'î-te şi Iu
cnea~ă cu stăruinţ.ă, da.r şi cu ~milinta, .dându-ti 
s;eama că eşti !JO.pru greşelilol'. . 

Şi Între copii se pot vedea 
uneori apucături farisei ce. Cu
tare crede că e dăstul să scrii, 
s~ citeşti, să implineşti formele 
toate după regulament. 

C'<ll i1ul -Cu judecată îşi dii .seama că nu se in
. chee a.ci rost.ul ~(jalei. Cel deştept. ştie că 110tele 
, :! >~i "Vorbele de lalul ii TI' a u 1)rcţ d('l(·1t t .il.'a<,ă 'în ade

! nil' einevaa mi..,tuit eele Învăţate. ilIdică le -arc 
,: La îndnmână JX"11 tr·u 'vint,a în tJ'!Cagi'i. Nu fo-Imla, <li 

mic7.ul îl intere~ază. De ,aceea; în loc :de-a lEle 
. l:"inall. e1 rământ> mod,ef't, .nu 8(1 orode }.UDrU lIDare 

.~'" i 

... .. 

Vorbe înţelepte. 
tn a,mor, ea. ~i în 'POliticii~ ('U -cea dintâi {'.(,n" 

r(!<;ie. dati put.erea I(~in Imână. 

• 
(\~ ~t(' 1111 'alllWf ]wnorocjt? Care 9fH~7te C!U 

clî-sători-e. .. 
BiinhatÎi sunt i<1raK'irnraţi. zic tOlllei1e rneren; 

Câte însă nu doresc, să le il(\. cÂte Uin drac! 
( JProverb .spani(1). 

• 
Int()tIflt>(\'ll11a mă culk 'CIL frlÎcă: &in !SQmn A· 

dam ~'a tlczit cu nt>nl;stă. i 

• 
Când illt.r'O Clisă liţMl'.eşte {,'('<l'('C este. mai ifl('(''€. 

sar, adesl'H. vina o l)Q~brta luxul. 
(Milton) 

• 

Tratative la Budapesta, Belgrad şi Bucure 
HURO St inl1cs,. şeful Grustu.luj metaJun;t;:! I(e' nfre' 

mall a s.os:t de dteva zile I:a Budapesta unde 
în'Ccput tratative' pentru cucerirea indu,trială.. P 
Un~ariei. Aceste tratatfve vor sufClr~ o scur:: . Po 
paUiz;1 in timpul apropiatei călătorii a ,lui Stinne' C 
În Ju~os!avia. DUI)ă întoarcerea dela .Belgrad laiS 
Stinnes va Încheia luarea în pOSesiune. de ci ourn 
tre grupul metalur~ic _german, a mari,!<>r oficiu: ,,1 
L:ptek din Bu,dape'Sta. n ro 

Această luare În posesiune. eaTe V'a asl~ur' ate, 
g'fupul1l1 german completa sirlpânire a fortelo .. il; k C( 
d ustriale mURhiare, cari vor fi conduse de tehrr. le ve 
c:anj, germani, se bazează pe lntnebuintare:l î~ 'ar ! 
Ung-a:ria a' f}f(x]rllsclor semibrute g:ermane şi L'e re- ?nlll: 

exportarea IOf, În scopul de a transforma !JfJsih'.:O!;: 
IWltiJe de exporta re um~ureşti în instrumenfe <li:i!08 
expansiunei ~erTT1ane. . 'ar r 

Astf,.~l se inf~ptuie$te J)I an l1f german de m· ':n 1 

hifizarc industriaW. care trebue s~l-i restitu~ Ger
maniei p:erduta J}otentialitatc IJroductivă pe tert· 
nul metalurgic, În modul dea li îngădui :-;:l ia~~ 

fată tutulor c\'c.ntuaHt<Hilor de ordin internaliu '\ 
ilaI. 
După alte :nformatii S(i!lIlC'S U·rnl~reştl' re;)I!, 

7,;1.1'(':1 llnni Ta"te 0I'g';1l1 iza.ti uni ('011) (>lX,j ale pentl"; 

O1'1'[11t.ln l.cest SCO!). dupii vizitele lin la Budarh" 
sb $' Belgrad se astcapUi sosirea la Bucuresti. 

Intr'.:! Barn ~a ang-I()-uJl~a rfL si consortiu,1 St:n· 
lIes a intervcnit un acord după care desfacerea 
111 Balcani ;:J. prodll~chr fndust.riei din Ull]l;~ 
Sfnnes S:l re încrcdintat;"i B,lHcii ang-1o-ung-ar&. 

1 nUn g':l r i a a fost Încredjl1tată dc:i; • .:crN 
prOdll~'I';lor Stinncs soc!e/:,jţli ,.r'crro A. O:' de 
snb controlul R:l11Cii al1~;lo-!lng-are iar î!1 P Il· 
m â n i:1 llrmcn[i <t fe creată o soc1etattl de v,in' 
zare «\Verkal'fs A. O) 

L;J ccrerc-::t :12estei sncie ri'tt vor C01ltrîili:' 
g-rllDul Stinl1("s, Soc. ,.A:p.inc A. Ci." şi "Fe.To A 
G.". ,'1':1 

1 n B Il 1 Q; ari a. re;)rezent:l1ltl va fi inert·d '1l· 
1<11' 

tată snciet;Hii .,!'-':i,kn.la Fchcr et Comp". care est: J.re 
o veche filja!{t ~ hănci i (l n go1o-unzare. 

t;['('_r 
PCI1 tnl S m lr l'a s: C {) n s t '1.11 t i 11 C n 1 ~ 

S 
ţ,:ll!l 

vOr fi îl1sărCîl~';ltc cu dl'.'.fa2erea produselor tin' 
1;-':1 

nes fi1;(:"1c·1e h:ll1c.ii an~I{)-lI11g-arc. 
In J ti 2" el sIa v i a; reprezentanta 

lor grt1J)U 1u: Stinncs VOr fi îll'~redintate 
Mnllt:l11 Silldic~t. 

at UD '$,., ..... 

intere',~· 
s oe i,e l ~iti: 

i ...... 

Comerţul României cu America 
Ataşatulcol11cr:i,'1 amer'can din Consta:1ti. 

lloPo'lc, d. Lou:'S E. Var. NOr111a~1 Înt'ttn rapor: 
spccfial adresat (k:;p~·rtnl1len,.tulut comerţUhlj eirl 
\Va~hing-ton. sllzereaz[l. pentru desvoltarea re/a' 
tiuni'lnr comerei-ale americane cu Românfa, crea· 
rea l,a Bu;:urestE·3: unui bjllrou comun de de~fo..:erc 
a anumitor produse speciale americane, cum ~lIn! 
produsele fa,ruhli, oţelului, fL1rnituri]e drc sondai~, 
illstrlll"IH'tlt(\ 3$.!;rÎeole, llliÎl'ful'i şi fllbl'icate de pie. 
Liric, textile. ~tc. . . 

n. E. Van Norman anuntă că un număr de 
fabricanti ·enR'lJczi, ca'r: au interes în România, ar 
fi deschiS de curân,d Lin astfel de birou in 13ucu
reşti, biroul "industrji]or elUdeze asociate", 

Chdtu:e1i1c 'a.cestei on~a·fl:izafuni sunt supor' 
tate proporţinn?it, după volumul afaceri~. de 
toate firmele cari fac parte d,c ~)CeaSltă ()rJi~ani1.a" 
tiulle. 

D. Van Norman su<;::c!,c,"ză că o OT~an:7.a· 
~iunle simila,ră ,3:; ,prmClioal\l0r lnabrkhntf ameri' 
cani ar Dutea f: creată in ~vantajul M mutUal in 
Bllcuresti . _ .... 

'SO, ., $ 
, 

Dezastrul financiar jugoslav. 

Se cere osândtrea la moarte a unui ministru 
Tlin Belgl'lLJ se 'anunţă: Intl"lln interv:iev.a-

('ordat ziJarului "r{)bi,tÎ-r.a" noulmi.ni8tru dB fI' 
nante .iug~lay f.itill'd.ino\"Îe a 'prezentat într'o !lI: 
mi'nil g-roza,'ă ,d(,71aMrn<:laede (,(lI1diţii ale finallt.el 

1 
jn.g-oslaye. Dortl'a.'l'M·iile n')uIllli mi;nistru au iI]M' 

, mat puhlicul şi j)1'(,":1 din BoIgra,d. . 
! Zi':ll'eli(' cer i'<ă se fadi pl'f>ces IOO1lt.ra miniştri
I 101' {'ari aiI 'd'lIS 1':"1 rllinil finanţelo Statului· Z!ila. 
I 1'111 ,.No\'()Sti" într'un articol prim oore ~a eX' 

i ministr11!1 !de filnanţ{' d<7ctot'ua Kuman1l'di "ii fie 
1 08H.nflit la moarte şi să !'le în-r(>apă a.nlCheta ÎIllPO' 

. triva '7t'fului său de cabintet Plavsic . 

p 

R 



-
Ministrul de externe 

al României la Paris 

lnfrevederea dintre d-ni Duca şi Poincare 
PARIS. - D. Duca a fost prim:t ierjde cătN 

4, Pofncare. 
i Camel1tâl~d prezl;llta la P~lris a d'l!i Duca, 
lI1inistru! de externe al României, zi·arttl "Le 
JOl!rnal" scrie: 
. Este foartel natural ca Rmnânia să revenuil'tC 
~1 ~I mat putin pasiv la conversatiun:Je Intera
~ate, cart vor avea :}oc· la 2 Ianuarie. Dac:1 ace
Ste convcŢsatittn: <lju.n~ la stabilirea unui acorei, 
ele vor fi urmate d.e o mare coriferinf[l, ROlllânia 
s'ar gândi să rechame rev.~zuirca imp[lrtir ii Îu
~"mn't,ltH germaTle, pentru a cere să i-sc atrilm'~ 
o :o({J mai ma]1e şi c'a pilăti1c siH fie 5!:a,r~!\1tate prin 
Jl']ioacclc cele mai eficace. Ihei!. acest proiect 
s'Jr prec'za, d~ s:g-ur că România mI va in tam
pi:l.l nici o piedică d'n partea Frantei". 
.,.. se. aJdIe se u .. ' ,", ..... 
~ sucursală de bancă folositoare tuturor 
f \(1 f.!rmn 10 pJă{'{',re {le l~ n1aminti pu,bli
kni di Ba.!lC>[l Chri"~(}H,l{)ni S, A. H. (':{[ 1111 ~a
~i:Jl de lei H.O,OOO.OOO.--- eu ~(x1illll 'în BUk'nr.e~ti 
:,r'I!,~l În n~d.('re înainte ele t~)at>e, lH'\'oile ţiirii 
~':t,tre. ,;,i lX'ntrn a 11';ollll'U t.ram':al(,tiilc Întrt' l~n
~,'tllii din HomÎlnia-":.\larc şi rn:dolo sau ~)J'i('t('nii 
~" din A meri,eH,a fOl!lri'at în N ewyol'k de mai biJle 
~f' \111 ~ll o ,SUC111, ... allă a, ('ii rei wdl'o,.;ii (1;.:te: 11:) 
I"'ildwav, 

flllI'O;·tan(.a aec'-'tei jn-it.ituI·ii finan.ei:lJ'8 Şl 111-
p'lel'('a de eare ,~(' IJ1l("llJ'il d(' anii înd,::Jllll1ţ!':1ţi 
ill in Capit.al:! (':It şi În Toate ]O{'alitiitil-e ,rlin 
"'ll;'un ia ţii streÎniii a te t11Hle ()stc "tabi 1 it ii. ,('on t l'i 

rk "jgnr C\:l ;;11('l1l'''a1oa ''';1 rlin Newyot'k "ii fie 
'",aHi nrintre pr imele in"t i tu ti i fi'lll:Lneiare di 11 
tllf'ri{':L 

h'md in y(·,lm-o RN)Ţl1l1 nll.ţ,if'l1lI,l al ;lc-e"t."i 
;'J"j şi lllul tuun i tii \. i.uilonţi i ţ;i l'a tl'\ i I(Jl' ll'!'e~tpi 
11";lr,a1r 'în t 1'11 {;:a t j"Ll:r'C'l'(,ll. ~,jj,entplei, e('fi 'm,li 

"re parte {lin fraţii noştri oin Amorit'a si-an 
!:r!'Jllnat op.el·aţ,iunile 1 .. 1' Î11 .i Urliil ,;w'f'~ki li'!I~t,i-
1.'.lIl1i ("l!'f' , ;Ji\'lÎlld ('Î)r~Jl(ll!I'h'nlti "'(,l'iH~i a.j)l'oap" 
In~t(1 kwa li tii ti]P ,rl i n Ho.llliw,i a- \b,l'{', I~Cll '7C\,t0 

,~: <(>l'Hl<t~<'i'i clicnt.{'la l'lt o Ţlj'omt.itll.'llilw :;;[ e
('~ihte :'(' 'n1i1I",:-,~e si mai ,mnlt j'en'u,1l1clf' <'i

:hlfcl fiind ('['onelU că lllt'r:l.m în illtm~~'lll 
,'!ror (~'mpatrj()tÎlor n~)ştri rel'urnil'll.IîlW] IhlH':I 
t;l'î~",n,loni atiit lor c;lt ~i ntai cu flC'<lI>'ebjl'(' ,1'11-

'Ir ]01' din AJIIl eri,f'a. îlH:l't~rlin~a't.i fiind ('il 1',,111' 

'llllil e "U a,t'e~,~tă instituţlie le vor fiaV't~n:tlt.ii· 
":' [lin ori,(\(' 'Pl1netde veil'0re. 

\")ltl '\rliî~)ua f'Î'i în afară de ('ol't'~p'rllldelJţii ,(lin 
j('!Il'mi:1 "i I>twi 11 ii tate, ae.(,:J~tiî Bane:! ·mai are 
r:"iI],~l]e şi la 8ihi 11, el alati, TIrăJila, Comta,lIlţ,;l 
111 fondare). I~i COl'lshmtinopollt;, l'r{'('.nm ';;:i 
ăn/i aJiliate ].a PariI': Hanqn<' (,hl'is"on~loni 
(',)" 58 A Irf'lllW Montai~m; 
riella: Chris",n'dl<)Tli, l1j,<;teghi & C-ie. 

chestIa incidentului dela baluI,Ha(oach" 
Pri:mjm urmă toa re,l'e : 

DOMNULE DIRECTOR! 
Rder'ndu-ne la '<lJrticoluJ apărut În gazeta 

.loastră nr. 30 avem 'onoare ~,ă Vă rugăm, b'nc= 
{'Iii ~ă-l rectifi{'aţi :în ll-rul 00 mâine în modul 
Următor: ' 
" "Nu COrc'sPlIDde adevărului informati,l dv. că 
'" halUl cltlbu!u~ sportiV "Hakooch" s'ar fi IUi1t 
tl'l'are at,ihHd i.ne 'violentă sau ilui~llă o in lyal't-e.a 

Pilolicnhti bal'UlI'uii, fată de dansul "Hora,". 
'. D;n oontrăpuhlicul a dansalt toate dansuri.le 
~ra excePtiune. prin urmare şi "Hora" cu aceiaşi 
,)P()Zit!c. 

. T:nem impOrtant să atragem atentiul1l'~a ma
relUi public, că clubul Sportiv .. Hakoach" nu' se 
h,\}ă ('u politica ~i a~a Mă dQPa.r.to ~lc dânsul .sti 
, ~ e('\, a, C'are s.a provoa,ee (}l'll'llr>e tel1denţ.l~)

'!"t:,fatâ de scnt:mentcl~ n.ati'unei române. ,'ft 1'1.1.găm ,bine\"ojţ,i a pnimi ~iglll'area !(1.eo
, b1tclor noastre oonsidcratiun:. 

"CLUBUL SPORTIV HAKOACH" 

~ 
lIlenllnem cele 8vise de noi in No. 30. Vom reven.1 

numă!ul de mâine. 
... - $ . - $ . - -$ $ .. • .... • vru. _ 

.1 ,1f'ARUl' în Editura .. Of/rferr Românească" 
, q, , Bueurt<:şfi' A.· 00TRf!8: Srll·l)('itoal'e.a 
rrllj (1914--1.5). V('r,~1(ri. Prp(nl lei 10. 
!i" rIrIlZ((I'4~ la "'tOrtle libl'ăl'ijfe româ./H'şti din 

1'11, 

SOLIDARITATEA 

INFORMATIUNf. , 

f)ALt UNfl'f,'ESJTATA':l J>()J'FLARĂ. 
~ls('rrJ'r1 (1 fo.~1 o Ci/lr'jfl ,'';('1';'' rit, "relC.rl(lri ta C/lÎ
l'C I',~ i f,lTf'a l'a jJ'V la râ. 

Pl'ima orii fl fosl ocupatii dr illlf'/'e.wl11ta ('a/}
frritdii (l nrl'i prfJ(: FI()/,iert Ionesnc în Cil/'e a 
f'.Cfi/l,~ întl··un mod de-o fl'/llI1l1,~('ţ(' liferarii rarc1 
ieor; il e cell' mai 'lIIodl'l'n(l aS II pra. C()Il,~1 du ti i ,nl'
lJlllo(J.w'lor şi fOf'/!Iăn'i pălllâll~ulu,i, Şi mt-j lucru 
/I,~or o porfizo şi (/. Jloflll{(fl'iw noţi,wi olrit df' ah· 
s!racfl' ('U a('e1f'·a core (/ fă('.ut suhiecful contaiu. 
(ei sale. )/),-0 !onNu'lI pootf' fi f('/'icifii că li /'("/1'-

I ţ~il l](~ dp.])lin. . 
!U'o,Orfl a d(J//(/. rit SI. Citl(',onll. ,~illlPllfic1l1 ~~; 

rioi/lf ('()!1(/'I'f'II(Îi(/r 11(' il/1111' Într'o lWI1Î11ă cla.ră 
şi (!(' 101 ('fl,mderistif'(1 prrilJlI~1.1 l. din IstoriII, 
I/U'" il' fi pri tiri pa I f'l",' mli/IÎ III', a /11/1 izimJ î Il (,11 i p 
iii fl rl is I /'(f 1 r i" nI' it f' fi] (i,/'t>f r al (' (lf'/':,~t /'.Î pcr i of/d (' 
.I! irct"'. l~fl'f,l)' ,~i 'Î/I s/J('cÎ,,{ fi fIIi JlihfJ; 1- i
II'aml. 

III Kh .... \un'l f)ulllial1 r~il"('etol'll'l Spiktlulni 
judeţean a fO"H I111'mit in"pf1(~tor genera,I 1Sl1lllitar 
('1. 1 ~i i-~'a Î!l(')'('dilltat nir(H~(.i\llwa ţ;('IHwilllă 
~anital'ii il X-il ('11 <:p,rl,inlîn AI111,d, ('(lII'Ie {,\1fll'inlrk 
i",;j(·jpl,c CaJ'l\I~'~CH'l'i!l, Timiş-Toront.al, Amrl ~i 
'Bihor. ' 

"R[UNJUNI~A FfMI:ILOR ROMANE" c!(n 
,\rad roag-ă călduros puhlL:ul din Arad să uiixn
iasci\ pentru copii s~lraci de .C[ilcilln, Din drirui
riIe în bZini se Vor cumpăra haine df~ liarnă copii
lor si\r::'Cj dela şc(EllC'~e primare, Cl si în fiec:trc 
an. Ori cari donatitl11 i să se trirrft;i la adresa 
dnei V.-Pres. ADRIANA I;:;'~'>I~AVN[C, Bvardul' 
rcrdilland nr. 4. 

[)n,ll1lnek car' al! prjilH't co]ccte sunt rll~:lte 
pf!n;t la 30 1}~~'{:l11\'fic Srl l~ trinftă imprclli1.1 cu 
: ,1111a c·,Jectata tot la aJrC'~l de sus, 

'" 
~~))Jl)1it:t, în ;)0 llpl', (om R ~i jUli\. ""~lIr:t) 

']'1'\:p,:1. 10\: \L\~()LI':S('l; \'a ,illr-a În T8all'l:l 
{)l':!~C'H::"" 111':1111;\ ,.\["nrtp:1 ei\'iLi", in can' ~b
lI"k'~'l1 ,~p ÎlIt!'(lI't' 1'~ ,.ilW, 

.. 80I'idll!I','; ,":('riifo!'il',r !?"I/IIÎJI;" ()1f/'/lli"ra:1Î 
111'1111'1/ "'('·/1)'0 di' S /a/lIl'lri" ((1 d(",(( zi de .(}rrlsi/l 1) ; 

1/} , l/Jfl/'C feslil'lIl lilerw' (ldislir. W'/II(lf d" dm/s 
În sull( 1/)1/1'(' () !tule/ului ('1'/1('('(1 ,Ilhi dill Arar!, 

* 
In ~eJil1ta de ieri a Cnn:,il:ulu i admini~frat:v 

al onşlllu: d. reviZOr r, Moldovan a Propus în
iilnt:1rca a trei !lnui scoli prlr.narc: una În aprO-
1"Ci''.'a j)r~m~iriei, în centrul ora,:,ului, a don:l in 
cartier' !] Moşcc; Si a treia in c"/ea Pec;'ca, 

Consiliul ~ccept,llld Propunere:l a dcIcr.;at o 
comisie c.are va ~~tlld:a tnodaITlti]t:. 

'" 
D, Matein C:1ntaCllZ i ll() si-a dat dCrJ1i~;i;l din 

d{:mnitatea de dc1,eR',,;t al faclI]Utl; de drept ÎIl 
Senatnl universitar. 

Demisia i-a fost primit;;. 

,\.1. i. Yinc!'i (1. n, .<\'";1(](,1lI in ROTl1:ll1 ~ a inBn
elll'e~ti \'.atin(,ll ~('I(lil1tiipnblil'i\ pnnt!'ll C'O'lnf'lll1l)· 
rarea lui T.(}ni~ Pa.."tl'lll'. ~'11 Pt'jlejud îrmphnill~ii 
unu i ,,(·col dn]a 11aşti're. 

n. dr, y, Hflheş va fJt(·.(i () {'omllnj('are aMl.prll 
011P!'pi ac!)"tui mare "Iavant n'l 0rnenirii, 

, T~n om (1p hiJ1le dl C. Fasilill-Boflla.l'lI a ,rln
nat lnitlÎ;.:temlui inl'trllcţi!n'nii ~l,ma de 12 ,mriJi
O:llH' ]pj lWl1tl'l1 pliirljn'a un1li mar(' ('ii:min ~tp
dpl1ţ('"l' în BH('Urf1Şti, Tatii fi fapt?i 11):lI'P. ~\:hl'{' 
n'are 11('\'op.de ap1au7.e ~i ea!'e IH tl'{lbll.i imitat~~ 
doe -oaml'0.nii lx1lrflli dinţ.ara lwafJtriL 

>f< 

Cereti e.l:dll.~iv guma ,,() [,1. 1", 
• 

Pag. l. 

:\1 :1I1:<lel'ulJc ri\zbol a p~jll1it 'fJnnatia d(, 
2()(IO lpi fiklltii d~ 01 -co]un!'l (;rig,lreseu Artul', 

(~('l!lalldllntll,1 brigiVJPi 9 artilerie pe,ntru ta 1,oITma 

nil ~ond d.in Cll~re se va da llll pretniu cel·ni mal 

bun Ol'hitordin eel II1111JlOU (",-mti:ngpnt din t'{'gi
lIlf'lltul .ţ ~1Irtjl-erie. . -

lJflră do/'(',~fi sâ ni Il/crări de păr fl'l~-m·O(Ji;e ,şi. 
,11H)drl'ne. fă r'omundp!e la SZEKELY coafor pf, 
dUJiI(" 'jifll(/tlll Bohu.~, 

... 
}Iirristerul ÎnstrulC'lţiunii a 100t hot.ăl'ârea in 

N'. pl'i \'e;;t{~ Ba."arab~a, ca nidj. un învă.ţător, j;n

~I itntm', Ţ1I)'Of!('sor ;şi maestl"U de orire categorie să 
lin "C mai foloflpllSC'ă .ae limba !'Il1t8ă. 

Ţ" ')H'('r]tlrp(l. l~·tillnil()'f, î.llGonyeri"'a.ţia eu e

kyfi. in eH[welari~.şi în tot ('\lllriTlflUl ~oal:ei, să 

~p Întl'~bl1inţ(>ze numai limha romÎmă. 
.. 

~(' anuntă din Sih:ill; In nOa'ptea .de 21-22 
J)p{'e1l1\Tic inrlî\'Î7.i !le("llno-;:.('llti ·~'all Întwdl1~ în 
pri\,'iili'a lui Hret'kllN fnr;'\lul diff\rit.e al't,ieole de 

>el rtU)] ~i '1111 hră('ii<min t~ În Wl,k,ll'f' r!o(' 1.170,000 
de lei, 

• 
T.a fa hiea ele J11' ţhilp c1li n pia.ţla A n"8.1lfl Ianc'a 

,,' ,1 ('ollli ~ un furt (1(' :{~)()() lei, de ind i \' Îzi llf'('ll ~ 
rh>~'llţi. 

••••• '.$a_'_.~ ...... _ ••• ~-__ ... s •• _-__ .... ~.~-..... c_Sc •• ~. __ • .-... 

ŞTIRI TEATRALE 
Repertoriul săptămânii. 

Vineri, S;Îmh5tfi si Duminccă sedra se \'d ne-
1~r!2Zcnt:1 .. Cîntccltl îns]Iă opereta" elI text de 
Mh,lil frtlt::\'i ~i mt1Zfi2ft de Franc;~c Neuman. 

In r,)llIri[c p.r'l!;::jpalc 1. Barics, M. tlalânos. 
B. B1.;r'ziJ, f. SChl:<;(V':n şi C. tiuszar repre,;cnta
t'a va fj crm1'llsil de D. Jac()bfy~ i;Jr orhestra de 
lllai('~~rllt P Oellert. 
... sWOJItA._' re 4 :sns " .. 

BURSA .. 

ZOR!CH, 2~ Dcc ('i11\'ri e, - Berlin 00650, New-York 
527i.'i. L01ld ra 24.:;0. Paris a7RO, Milano 2665, Pra:::a 
1645, B:'dapesta 2.?75,50. Axram 145, Varsovi:1 003. 
Vil.!na n0075. coroane stampila te 00076. 

BUClJl·U:ŞTI. 2S Decernvric. - Paris 1270. Lundra 
1'12. New-York 176, Italia :o\R5, Elvetia 33, PraK3 b,î5, 
Viena 25, Berlin 240, Budapesta 750, -- Valute: ""O'rci 
215, Icva IlO, funIi stcrl'ni 790. franci francezi 1265. 
franci elvetieni 32. lire Italicne R7S, dinari 2, dolari 
171.50, napo!eoni 601, coroane ma~lt;arc 725, sOll:nl .:;~5. 

, :.rci poloneze 128. ..... ..'" • q • • • Q' 

CINEMA. 
, . 

:\lAnELAT~E, dramă în fi ao<:'t<" Î'll29, 30şi 
:31 l)eeollt'Hie Î'n APOLto, 'Madehine vrea "il: 
se Riuueidă, pentrucă înşobtă de :l'IIiti..mIJ Botllrd 
trebup, !'lă scape di,llaintea 'Pl'OtEX't.~rllJui ei a ba
ronului Warwi~lc. () sc'avă În1.">ă <lIna la lkt.ch~, 
e.Lro \'rea să o 'lpliee Î'll Varieteul său. Nu qll'i
m(\~t<" c:i nmrge la tC'attrn, nnde ami >('ă ea e J~Lta 
('ont('lui :Mon{',he!'l'Ol1, daT lll('(\<:,t,a nu () primeşte, 
e! îi trimite câteva >Iute de fral'Lej, Tşi propulfle fl.ă 
8C riizbmlC. Mo~teni,tond oon)t.elulÎ faee mmoşt.inţă 
('Il ea şi Î$'i pl':IIIă toată :1\'erea. In urmă vrn.e şi 

I 
("ontcJ] .. (', earc a aflat, ('It ,soţi,a ,Sa di'nt.âi, nmlnt~ 
.Made~aillei a fost onestă, însă nll pot OOll'\'eru. 
(.'()'lltc-l(' ,moare. Acum Mat(lela.~ne vrea săplec!e 

t În {l Wi lunu'. că('i pieN:}e de nou pe tbarvnul Wa'r. 
i wi ne, ]in~'\ă in momentul din U1'Im~ aoost,a 't'fÎne 
1 şi iel"ltimd toate, ia de soţie pe Mooelaine: 

! ~ RF:VOJ;VTI A nOTCELOR: oc:nwAii> in, 4, 

Profesor de limbi !lot,toC',!n 29-30-31 De ... .emvrw l>ll URA.NLA. 
streine predă france- [nI r'o comună d.in d"'părtata j'lHo\'Înţă este rue-
za, germana, engleza ,gC)'(' o(ll' pr.imar, Intre <1.:ulidlw.a;ţj ooa.flă ~ un Illl\ij

şi româna) uşor, re- loci tor de doiee, o..'l)·i cu gu'ra lor ~~1art~1 ,atleg pr 
pede şi corect pt in- !'ltl'iPO'lluJ lor de primar, Est-e '\111'a din rele llUai 
cepători şi avansC1ţi, , ,rlllllzlInte \Comedii, unde stăpfwC!;'t.e râ(o\u~ năpă
literatura - şi coresp. fhf .1~1H{~rillljle huu{li voi. dilO.tlrac.ţ;i.e !J:n;ai pJ.il
comercială. ('l1t~ flc('lÎt ('{"a din S('l'ile R('(\,.te ahia mai 1)lviam 
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gii<o:i. 
-, . . .. p • • .... , 

Redacto.r respons{lbH: LAUR5NŢIU LUCA .. 
Cenzurat: Dr. MAGER. 

• 



t 
Subsemnaţii cu inimă frântl de durere aducem 

la cunolflln\i tuturor rudeniiior, prietenilor şi cunos· 
cuţilor, eli prea Iubita noastră fIi~ă. soră Şi nepoata 
t:ea bună şi cu minte 

SILVIA PAGUBA 
elevi de clasa IV normali după o boală scurtă pe 
neaşteptate şi-a dat nobilul său suflet În mâinele 
Creatorului în 23 Decemvrie 1922. 

Dumnezeu 85. o odlhneasei. in pace -.' si o 
aşeze intre cel drepţil 

Soco dor. la 25 Decemvrie 1922. 

lulian Pagnba, direc10r şcolar şi Emilla Paguba ca 
părinţi Vei uri a şi Aurelia surori. văd. Maria Paguba şi 
Cruna Ilievici ca bunlce. L~ontina Paguba, S lbilla 
Manea, Dimitrie Manea, I ivlus Dublea, ROl-aIIa Dub-

lea ca unehl şi mătuşe, 1;,6 

- -" --'.- - ~- ----- -

SO!-IDARIT ATEA 

I 4. Dacă cumpăr~itorul pl"in lidhl\tiune nu 
pElte.şte momentan preţul de vanzane, pierde va

. diul depus, ~ar ;r:citatiunea contillu;i numai decât. 
dadi însă în ,,;ursul acesteia se va obţinea un pret 
de vânzare mai mic, diJlsul este dator să pkltea
scă diferinta. 

5. Cifra· pe afaceri. taxele de cumpărare si 
timbrele. le pliiteşte cumpărătorUl. 

Arad, 1a 28 D,ccemvrie ] 922. 

Dr. ALEXANDRU STOINf~SCU 
II advocat. 

î--·--------~-·--------I 
Publicaţie. 

mrr_ marm .. --
Cetiii şi răspânditi 

"8 O LIDARIT A TEA 
& 

Ghete, e1egante, durabile ieftine 
execută pe lângă preturile cele 

mai avantajoase 1'1-109 

Pan'ioiarul Ioan Tinca . 
Arad, Str. Banatulm No 4 
Repara1iuni se primesc. 

Se aduce la cunoştinţa O1'1or. Publicului , 
din Arad că în ziua de 30 Deeemvrie a. :C'l ~-----------------II 
ora 10 dimineAţa va avea loc l1c;taţia pub'ica 

Mulţumită publică. 

Tuturor rudenillor. prietenilor, cunoscuţltor şi 
îndeosebi OnoraţUor fraţi in Hristos preoţi, cari prin 
clllliniele şi scrisorile lor de mangăiere au tercat si 
liniştească intrisilltele noastre sullete, cu ocazlunea 
trecerei din 1IIaţ1 a inveci neuitalel noastre scumpe ~ 
scţie mamă ş! fiică Aurella Elluţlan născulii Iercan; 
pe aceasta cale le exprimăm cele mai sincere mul
tumiri. 

în €.asarma Prindnele Carol (Divizlonui 1 S 1 1 (l~ C 
Artilerie ~ala[eaţăj pentru vinderea sacilor l' . e lell rel~ ~ onlp. 

I goi reformaţi, cu preţul de lei 5 kgr. şi a pe· . 
beelor cu Lei 2 kg. I \ 1· Cu -et· C· 

Arad, la 2~ Decemvrie 1922. 1 .1 .1' a {' ŞI I 1 1 

Od'oş, la 25 Decemvrie 1922. 

]OM Evuţian sot. Lei. EVDţinn filei. văduva Terenţia 
hrcan mamă. 

Publicatiune. 
Subsemnahd, ,cal rcprez(lntantllJ~ comer~;an.

tul1tf Ioan Popp d:n Timişoara, <l'duc la cunoş-

Comandantul detasamentului divizionuluj III 
1 Altilerie Călareaţă, Arad. I ! Telefon 514 şi f)()7 ~ 
Co-152 Plotoner major Oprea Ştefan. 1 11-;.... ________ *' ________ ..... 

- I _---------------.. 

Mare asorlimen! de zaha.:t>i- I 
ca.le t;u', ciooolatâ 18 

ILIE r.'ESSEK 
Arad, Str. Eminescu (fost Deâk) 6. 

s. BrauJl 
prăvălie de fărburi 

Strada Metianu (f. forray) No. i· 

Mare asortlment in fărburi d 
prima calitate şi articoli apartină 

tori acestei branşe. Bal 

-==~---------------------------_4 t,inţil, câ In 20 Der:cmvt'ie a. c. ora 3 d. a. voi vinde I ••••••••••••••••• 11 ............... . 

in biroul nolu1'1".ui publi? dr. 1''.·aÎ'l!1 :Sincai :r~ill I ~----------------.I .. 
Ar,;d ~Pa:latul Nc~manll), Pe lam~a wtcrvent:'.a I La tipo~rafie se cautr\ pentru imedi- : Cele lU31 frlun o ase ghet 
dS~je, In baza §-kv 347 ,aI Cod. Comerci'al, pnn ~ : 1 ..' I 
licitatiune publică, În sarcina comcrcianţî\or Co- ata angajare Numerotoare cu praxă :. a·· M van YI. 
l{)man Kup{tn ş,i sotul din Târgui Secunor, 1.10 mm. P t · l~ 1 1·" • 
c.artofl amestecaţi, Şi anume. 115 mm. nl,'2şi cu ape "'rl a ) OC 1 : St d v ţ- j f F 
furca, de mar:rne miilocie Şi buni pentru m.Încare, . c:' ' . • • ,ra a lue HHIU,. orray. 

II 
iar restul m{irullti. pe Hng·ă conditiuni!e urmă- ••••••••••••••••••••••• 1: ••••••••• 

toare: 

1. Preţu,l de stri~are: 13.000 lei. 

2. Amatorii sunt datori, ca prea1ab:l, în mod 
obisnuit, sJi depună ca va,diu. 10% din pretul de 
strigare. 

3. Cumpărătorul 'Prin lbtatiune este datol" 
să plătească la cumpărare. momentan şi In nilme~ 
rar. întreg pretul de vânzare, si să transporteze 
pe spesele sale în 24 ore toată marfa din ll1a)l;U

zina firmei l(osenbcrg et Cornp (Piata Catedralei 
nr. 1-2). Tot aci se poate vedea. marfa În orice 
Oră a zilei comerciale. 

--------- I , ___________ !!'IP·_-, !!dIRI.._I!!IIa'i ____ ..... 

O rugare! I Stunuil )Veiszbergel' 
Rugăm pe Onor. Ceti- : SUCCE'SOl:'" We-&l 
tOTi, ca în toate ocazi- . 
i!e de cumparari să se 1 Oferă cele mai fine specia1Hati de 1iquer cog-na( 
ref ne la 8tJllnţuJiie I rom şi rachiuri de poame. Vânzare en gros şi în 
puh icate şi citite în detail. Arad, Bul. Reg. Maria (f. Piata Andnissy}5. 
,SGUDijRI aTEIl'. 1. C~.~IA luai frumoa.se ~adollri d(., ~ră(',lull! ----------.... --------.... ----.... --------.. ~ .----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ -;'!- ' 

" .. ' i 
~. .. 1 

: . 1 
, 

r ' 

• 
, . 

MagaZinUl central de modă :: Fratii Deutsch 
A 6 • 1- b .• - t dinţi vechi (falş) cum-: U r, arD 1 n, r 1 1 an, l:.~' u;~.i.reţuril·h~~I; 

Mare asortiment in adiclii de modă, ce~ 
III ţ.ractice cadouri de Crăciun şi Anul nOD: . 
.. lângă cele mai idtine preţuri. . 

Z I R N·· EI giuvaergiu şi ora ; 
~trada MET!.· 
(fost For rtl Y·u . 

--------------------------------------------------------------~--------------------------------,---
H 1 G K E R şi SI E R N B E R G magazin de vinuri şi beuturi spirtuoase Bulevardul Regina Maria No.· 

1. N E U 1{ A N N :: A R A. Dia gal in de bai n 6. C r o it ori e p e n t r u dom ni. Strada Eminescu NOI 

Mai ieftin poti procura hai ne 
} .... entpu bărba"ţ..i, .,t copii la :I,g:l1.a 'tie Kohn. 

... 
Tipografia. .,CONCORDIA" Arad. 

Strada Metian·· 
(fost Forray), c 

--
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