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ZIAR INDEPENDENT 

Pa ',tru studentl1mea sa" raca"" 1 ~, ~t~ldenţii U!~l':~lrsi.h~ri 1111 llJai treime 
• " • l1asat1 tn prada JllIZHrH'l ('um au {fo;"" Iă-

Din Fra,nţu, dillllohila Franţa. '.cit> llnde 

noi irnport.ăm mai mult luct'lllri de :pr~so8, 
din Franţa pC' care VI't'lll ;-;'0 ·rl1liUUIl furtt 

, 
\ saţi pana aClIllla. c! tl!'{;IHIl'~: 'ljlltaţi. Îl.! 

! -chipul ac0sta nobil. 'Fl•lI tnH'i1 ,;ă pont,il 

I\lullci, stl Sti POHt (t pl'egill i !Wllt I'U "al'CI

nile grl'lp ce-i <tştol'apt;l dr.lll"O]O (~n zidurile-

11 nivel'S'Î t Mii 01', 
s'o cunoaştem \În el' are mai alh\ne ~i mai 
mare, ne yine o şt.irl~ Cal'!! al!' trebui s11 dl
sune puternic în I'on:;>tiinţa tuturor ace

lora, Cal1Î Iau la'Î'ni1l1u \'iitortll <'Hltmal ni 

llolm\niei. 
Din iniţiuLi\'ă 

('ron~rit J'ra.n('('z,l~ 

pad'l;lllenLu·tt s'a propti"! 

- si l!u\1P.rnlll franc('z 
, 'R 

s'a asoctat La această· ~)r(}plmere ~ înscrj
prea unui a.melldaHH'Ili'. ,În pnwdlll de :lIU
get al instrudil'i plIhli('c, iJmelldalllent 

prcyăziind erl'iarc'H nnpi .,('o~" de ÎIII]>1'11-

/Hut pe onoare". 
;--)llb aeeuKUi d!'lllllltire \'<1 Ji lufiinţattl 

o ca!'ii. din fondul'ilt~ d\n,ia S'l' \'01' <w'Ul'dn 
stnuenţilol" Srll',H·j ,:;;i s:trgllit'(]I'Î împnll11U
hlli de Oil·Oal'('. (',II'j \'11" fi IT"'( it \1 itf> dupil 

zece ani. 
Fondllrilevol' fi I'!'l'iat·p. pnll p" rticipn

rea sta.tului, [I'gatP, dUJI;I\ii d(· .... :;;-i vor 
fi mflfluite de redurii dt' tl\liv(~r$iU\ţ,i şi de 

delegaţi a. Icollsiliilul' cOilIullalC'. 
iată coa m,\i fericitii ~i IllclÎ dOllln[i s()-

1111;io pe care a d"lt,-o Fra'llt,aaCf'''ll'.j PW()
blemc atât, de gl'l'\(> llC'lltl'U \-iitorll! nostru. 

boluţia aceasta ar trebui ad\)pl<ltit cttt 

mai degrabă şi de ~t;JlIlI şi'-)o(:iN;ttp<.l ro- I 
m[ulIClQ;c{l. ~lai lllllit decid- îll l:;rallţn şi ma,i 
mult decât oriullde. :-;'jtuaţÎa lloustrtl l'ultu 
1'a1ă rc{'la,mă hllperio::i at:east~l 1'o!llţit>. 

figuri aradane. 
"Chibiful. " 

Este cunoscut, că felul de v~a-ţă pe cane-t uuc 
Meritele fiinţe, precum şi mediu.l în care trăesc, 
aU o influ.mtă covârş~toane aSUPra înfăţişărH ş.i 
or~anelor l<>r. Dova-dă despre acest adev,lir este 
şi noua s,petile bUpedă: Chibiţul. 

PATRie ŞI INFĂTIŞARt:.. Ch;bituJ. trăeş.te în 
oraşul AraJd, dela Ora 1 d. m. până noaptea târ
ZIU în caieneaua Dacia şi alte stabilimente s:m i-
tare. La ÎnfătişaTestlla'mănă cu omul, ba ohiar se 
cOllftl.l1dă cu el, s.e recunoaşte însă usor hndcă în 
timpul am~lltif d11Ce o viaţă exclusiv' 80dentară 
intLPt la spate~e unor oameni .a c{lrOr ocupatiune 
~rt1\C~'Pa,tă este jocul de cirti $i pe care chibitul 
l'iv urmăreşte tăcult; ŞIi cu mare latenţiune. Notez, 
c~ o varMate de ohibiţi Încă nu s'a adaptat la 
v'ata sedentalfr~, Ct prÎVe'Şte jocul stând în picioard 
p.entru a-i obicinui şi pe aceştia ba ~Iedere liniş
tltă li-se aplică în cantităti mari diferite prepa
rate animalice. GâtuI tuturor chibitilor este foarte 
a!lfTlR'jt şi mob:'] , pentru a putea privi deodată 
canite mai ml1ltr>r iucă{ori . > 

MIŞCARE ŞI SIMTIRE. Trăi11d chibitul viată 
sedentară membrele posterioare ii sunt pe cale 
de atroiiarc în 'sch imh partea inferioară il trunchiu 
lui a luat o desvoltare considerabilă prezentând si u-
nele înuo~lcr.i, care Îi SUllt de mare folos atunci, 
cJnd chibjtul este scos cu forb din cafene:tnă -

• " an,. '.a '\i .. "" $JW$ .-.-
lS3sinarea preşedintelui Poloniei. 

J hHn.ilwră ooara g.ny,en{ntlromi'm a fost i'n
,;,tilJlţ:at ofi{\i.al j('H !llro,;,odi'lltde l'('Ţ\l1hliţ>ei pr:;l"llle 
O{\hl'id .'N arnt(,.\'i~,i a ,f('iş,t Ia.,-;lb...,i·nat Râll1hrlltH tll 

î.mj n~j ură'l'jlc 'l1'limiitoa·rc: 
După mmiază rnon1 ~)I'('J)Cd~JJtc. Îllr.".<yţ.it lde iHU

nistrul .ill,"1.1'l1.oţJiIlIllCi ~-i (de acghl0tant.tll' 'său, .s·~vn 
dns ~pre a inangura expoZlÎ,tia A>cademi{',i ,d.e ·pi ..... -

hl I'n .el in Va'rşo\'ia, 

T,n lll(ll1lDntu 1 in ~;(,trt> ,"'€l Îll1lrepta l"lI)fC '.Înt r,a,l'.ea 

cx p"zi tif'i, uIlmll ,din 'pid(1rn i <,-x poz,tll1>ti anrrl!tne 

X a~zikim'i,"~' a tl'l\~ ('U re\'oh'1("l'ul ,a.'npl'a lllli Xa
l'lltovj.ej, 

I ... wi t gra.v, ]l\'(\.';;oc! i'n t.{'l-e !'{'[1U h!i{'>Oi 'i'\1!'"YIll hă 

(lll'pii pnt,in hmp, 

T,lllwl:ia,t. atentatm'lll 'a f,~t Rl'(),:jiat, La latll1t'heta 
fii.nltiî in g:'l'ahii, ',,,'lt ,;t"tl,i,lit ['fi d f,we 'j>llTtt> .(J,illl 

(}r,ga:niza.ţiile L'{'I[l('!i<rnal'e '~.ari ·an pl'()\'lX'at {''X'0C

,.('le de,l1llClJIlJl clÎM\'a 0ile. 
Azi ''loC 1nl'pli.nc;;Jte tocmai l) L."illptămâJ!lă.do(' ll'ând 

0:.hricl iNa.l"ntod(,Ji 'a f{)~t ales p'l'e.~rilnJt() la1 1'e
pn:blk·ei fiillld 'P~lIIRattl!l('i mj'ni>;t,ru {le exteN\{'. 

Tcl(lgmma pl,i,l1lÎtli. de gU\1C;1-n !lnai :l1'<1tă I'ă 
P:n·.1llhmentul poll<Jnez kll' fi; ~·on:YQ(.~at ÎIl1 şQdin,ţ,ă 
:"-pcej·n h\ pentru L~lilli. 

Plute.!, ilo .prcşc\\'l Î11\ia le ('md'olill~{'ol1E1t1i tuţ,iei 
pol~)llcZC vor ti >cxerl'itate ~le g~l'r-ern, până lta a1e
gerea Ulemlui pr-e.,,,,,>dint€. 

. !& 

a.r),\icându-i-se Pe această parte a corpului şi câte
va (o.vituri vuternice. In asemenea. cazur,.i chibitul 
poate chiar şi zbura. 

Simturile chihituluÎ sunt pot[fJVite vietii Ce o 
duce, auzul şi vederea îi sunt foarte agere, audte 
îndcOISebi şoaptele răuvOitoare, ce se nac la adresa 
jl1lC:'ltorilor şi .. ob~rvă cea mai mică ?;NŞală a lor. 
Cum regile codiijcate caifi re!demcntează rapor
tul de drept Între juc(ltor l)1 chibit obligă. pe ac.est 
din Urm{l la: vecinică tăcere, din această cauză 
orRl3'11ele lui ·de vorhire sunt extrem de reduse, 
În cât cl1i.bitu\ m;fl se3l!nănă şi. cu mutu.l dela ma
nutan,ţă. Sunt câţiva chib4,ti, care din când în 
când 'Varsă vorbe venil1(}ase şi înţepătoane - un 
fel de critică răut.ăcioasă - la adresa jll'căltori1or, 
dar o doză die Înjll'ră.turi şi palme calmează ac
ti.unea sdandelor otrăvitoare. De altz.~1fl1 ni-se 
pare, că ncrvri U110r chibiti s'au modifi'cat În asa 
măsură • .încât rămân nesimtitori fată de orice în
jurărură ,Şi lovire. 

HRANIRI:A. Cl1ihi~ltl se hrru1Cşte nu nlli cu 
alimente lic.hide şi mai aks cu o substanţă n~~rie 
de origjno dubioasă nmnit.ă şvart sau feohete. Le 
place mult să fumeze ti~artctele jucători!-oT ~i să 
fie tratati de dtre :1.ceştia cu heuturi a·lcoolice. 
Cercetăr.i minutioase au dovedj.t, că foarte multi 
chibi'ti În exercitiul fU11cţiunei lOr> nu consumă :lh
~.oll1t nimic, elin care cauză proprietarn cafenel.e
lor au ~uat măsuri drastice pentru stâfJ)irea ace
c:torHl:;hinJllC I1cPl"oducătoare de 'Câsti,;. 

REDACŢIA Şi 

ADMINISTRATIA 
Str. Românului 1/a 

Inaerţlunile se prime&c 
la administraţie şi la 
Agenţiile de publicitate 

.. .-
Spre ce trebue să se îndrumeze 
poporul român din judetul Arad. 

n(':;,i dle~\1in:1H:a pe ('are vr'cau IS'O tn-.rute;r; în. 
~'C'_.;t :1Il i·(' 'a rtil',)I, nu se 1)I'!e'.a pot.ri \'E'şre .eru frigul 
l.crnel ,de :W\lIll1, .,-perăm, că c."be mai bi'ne a Q 

~PllThC ,j'll'ai.nt-e de~.'ât n·jjC.j,)l(tată. 
l~ttiirl(\sI)]'e ee 'l'!:Jte vorba: 
OriiC1,t.J·e loeuitor :~l ,A l1al(~ul u~ ~al'!e il 'hl'OCut 

de ('li t.cY8 Qri pri'll piată 'şi ;a vrut ,să WIJdă, a ob
s('~ya:t <:urm ·tăI'81l1(lele InIO~iJre, lin tot tilmpul p.r,i
IlHtVel'el, a 1 \'erei ,~i 'l~hial' În Iti;mpul ieMl.oi v in 

, (.'11 ouă şi 1.'\1 lAAŞ\iil,i ISă le vânldă Ipe j)l'el·ul'i de 
I Illllhe ori Ilnaxi'l1laW, ea ",ii. 'cumpere .l.f>gU'l1l0 (\,ela 
ş"ăboaiieclo .din Ar:ll(l ul-N ou, Ipe preţn.rri destul de 
urcate ~i ,din ('HTe ele n11 ]a"ă 'lIÎciuln 'C",~iţ.ar. 

1 n \"ad'i şi Ima i ;al'('lS 'lin .to.runll11ă spectlK'Olul 11-
z'C:'ta ia o lmfirţ.işare ·de 'll('h"Uţ sinisbl'lupentru vii-
1.ol'1tl, J1Cilimlll'uin~'1t.I'u .ţoi ool.mai (lrb di:n,tl'e:.1pec
tatol'l ~e \'a l'lJll V 111 g'Q .că IX>pol'ul lrO'Inân ·din j,u. 
I(\!e;\,ll,l Arad, IDll este îJl),(lrumu,t peadovăJr~ta. cale 
a 11egutului. 

;\'.JU văznt. .a·,;trt-val'ă. fomei <cari (V'OIwau .deLa 
,'Iute de {'hilometrÎ iea să vindă ·Uin .coş I(',U ouă Fii 
să ;CUHWPCl'C <m la'elOi bami o jumătate de 'l'Oi, ele 
;lnh-i - lHI11Wi('ă,..~!U pipar:{·ă ~ am văzut fi('lmei 
'\"ari vi'nrlemu :2-8 ~~t:ll'cehi dcpu i ca I8ă-şipo<ttă 
e~NJlpi1ra ~;â.t{l\'a I('hilogl'ame dl.~ p<ltlagele l'oţlii -
z j::'C l'}al~al(hu,.:,e. 

IILtl'Îgat ~l-e ak~ea.3tă ne1i('gal.itate la Pl'ICţ.nrilor 
am Istat {le Y<il',bă eu imn1,te ţă.rUlllre 'Şi i\,al',anÎ(lari 
veneau ~ă ,,-..e .apl'o\liziool(·7.e cu l,\gumc diln iArad i 
~j. care mi-a fq..-;t IJlbira1'Ba lCii (',aimaja"i,dlli lelLIn-

f , . 
, , 

I pill'ilt<iri au ,fo .... t a{'ci ţăl'allli care sunt a .. ;~cz:rti ;pe I llHlIlnl. 'lw~lll:a<;l '~1U1~. ca !,'Ii ,Şnlbii ,~i'n Amelul-
I JllOU l71 ~:~ 'dlll lene, (hll tTIeglll)etlltă, dIn 'uepăsal'e .j 

I _"an :~ol~n{:~lw:(l n'~LU ştiut ,<;ă-şi (\ool1mni~,:o(~fu'Nă A 
hanll ('n-~tll.gaţ.l <cu ImUl1lea .uşoară a el'o'}t<pnii ·găi-' ". 
'l.ijOl' ţoi ~t a1dllllu.l'ii onalor. 1 

PTi\'ilHl hl. ,';11hpr'lliflLţă ,che~tiuIl('a s'ar T\i!:rea 
- 'la ln~ma \'l~,lel'e - că l~omânnll -e leneş: IrIal' 
(hli(,'ă a.rlâ:nc(\!;Iti {'.hoi<t.ÎuniC'l'\ ,se \,(1do U~l' (~ă 'Ilill,mai 
len('ş illU (l pupol'ul l1c\'<;tru, ci nu e bime Î'ndru
mat ptmtrn ·lt ('un()a~te mijloll{'('le mai nşoare d{' 
t'~Î"tig ';Ii ,dd ,~!ist()ll1aJt.iza'J-e.'1. mnn{'ii. 

Ollffl'll'\ii preoti ai difel);,te1or pa.rohii ,din .1l1" 

, -r .. ~ 

l INM~L T!REA. ,Chibitul se înmulţeşte prin 
asa num1tll mmu!nlrlrc. Acest fenomen se poate 
observa în deosebi În dumineci si silfbători , când 
lasj)atelp fiecarui chibit se iveşte o Îngdimădirc 
de materie vie În formă de mugure. din caTe a-.: 
pOi se naşte un nou chibit. fetwmCllul se rep~ 
tează de câteva Ori. p:înă ce din chibiti se forme~ .. 
ză o colonie circ\~iară şi ramificată. având indiv
zii dela exteriorul colemiei gâtuI mai alungi.t. căci 
altcum nu şi-ar putea exercita functi\U1ICa de pii· 
vitor i 'al jOC11\ui de cărti. 

CUM IERNEAZĂ. De oarece În cafencauQ 
,.Dac:a" ~localu' de predi.lectie al chibitilor ro
mâni - temperatura este egală şjiarlla şi vara. 
şi acelaş aCr infect. din tacea.stă dmză chi[}iţul 
duce acecaş viată În tot cursl1lanului .cu singura 
derll.<;I~bire, că iarna are tl'~gumentul mai gros. 
,LEGĂTURI CU LUMEA lNCUN.lURĂTOARE 

ŞI CU OMUL. RaPortul ce există! Între chibit ş; 
jUc1ltorU! de cfirti încă nu este dcphn li1murit. 
Atâta ştim cu Siguranţă, di chihitul În anumite 
împre.iurări .s'erYCşte ca pa.ratrăsnet. aSU1)pl di-

, rll~a jn;;[ttoml îşi des.carcă fulgcrik mâniei şi ne
noro.:ului S;1U în formă de îniurături sau ph1ngeri 
S'a mai dovedit. di unt, chihiti r;t~.piindes.c mi·cro
bl~l nenorocllllli. juci\torul infectat dl'~ acest mi· 
crob simte cum îl prtriiscste norocll~> si' cum i-se 
împtl'iJ1eaz:~.hancnotclc în hllZUn;tr- S'au făcut fc 
si icl de înc('lfC~lri pentru a distruge acc~t fcl de chibiţ 
d;lr Cllm siS"'ct11!lllor 'lcr\'o~ este desvo1tat abnor 

Pveţul un.ui exexnplap 1. LEU 60 ba:n.j.~ 
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Blestemal Ursitoarelor. idoţ i}ll'uHitii Îlwiilţători Je prin diferitele sate 
slmt .rugaţli 1,n \l1uJltde unui ~ntreg ",~itJ(lt .al rpopo
Il'ulmi 1w,4ru, să -sfătniasc..ă cu lf:lIpta şi cu vQrba 
!pe Î\l1t('leptii şi harni.ciii ll10ştri ,ţ.ăNlni ~ă nu drlli, D-hli X. [01'[1'" 
pr-eţl1ilUl..o;c.' îi cultura Uoegunuelor - ~aTza"lIJturil!()r- '-'~. f" 1 1 I - pa-ţl le nU1llt6l, 11 Ug1.1 {".are ară 
pml'trl1lcă este un ,izvor 'llesecat de: !a\'"eI'e şi să-i in- Di,n ,zori .şi prună ':n &..1rU 
boldea.'*.?ă La a.ct~"$Jrea I.!lleestt,i ~ult1l!ri !Speciale. !-)ă 8p1llrgă şi s:1 arQ 
klân,du-le e.xemple paJ'IXlhi1e imbogiiţÎ!rtea: tŞvabi- Im'teLem.it.a zaa:e .... 

., 
ţ 

lor di;nt.oate oolllune1e AraduJui şi Imai ,ales ale 
Bamatului. 

C..a!re este iPe viitor daoonila moa:stră, :Se' rele-
\"€azf:r lîilinnri,t din Tâl1dUl]'!i1e de mai SIlIS. I 

EAe. datorila ,de ada~hide ca.pll,1 ~ih"an!Ului 
anlCJ1pătbnllit şi neî:Il('.re.zătorde fuloa.se1e pe oore 
J(l a411('e culltura Il('gnmelor, n'u'I1'I.ymtlli 'Cu Y'ol1ba, 
('i ş,i ('u fapta. 

A<..'I(). ... t ,<'lllmlifiiCÎu de ~llp.MnllLneă !Se !Cere deLa 
.a,ceia.,i rpreoţ.i .şi î'l1\'ăt~lt,()rti făiclii mestiÎln.se 9i im
pnizabileptmt'I'I11 luminarea s.atelor lea !])rin jent:fia 
Imsă S('i:tpe poporlll româm <le-o ooI1tllli.bnţ.ie ior
midabilă ]a l'lllibog~t,iroa el.amentnJull -str('~n I din 
mijl{X'ul l1o.~trn 'l~ll'€", 1'1'Ofită .de lenea, de Il1Qpă
"-&rea &an m8ştiin,t~'1 n'fillstră {'a 0&1 n6 domime (Xl()" 

'lomi~'(·şt<2. 
Yom fi auzi~i onre ~ .Tlld",r. 

a" ,ft. ne, Ma" .".--.. 
Gtlmjsiunea română din America 

Ddcga.tiun.c.o1. română care a tratat laWaf
hinR"ton aranjarei]) datoriilor noastre de război 
s'a Îl1a1)Oiat în CarMală. 

Mis.iunea >:mnisiei, a fost, după cum se ştie, 
mai mult lll1a de natură inform~nivă. 

Ş.i dn a,:cst punct c11~ vedere silintcle cei()r 
doui manda1nri cari compuncau com;sia, nu au 
fost zadarnice. 

La pretentlunîl\~ Amcri>:ei ca Român;a S~t rC
cunoas';;t platacclof' 36 mil[o.;mc dolari Si am~aja
me:ntul ca să-i pUtca~că în ti,'!T!p de 25 de ani cu 
o dohânDă de 4 la sută, ,s'a r~\SI)\lnS că l{oU1<lnia 

, nu poate Illa o aSl'mCll{:{l il1iţi ati\'{[, cân,J din par
tea i.:2!nr.laHe state 8fate nu este yorba d'e Qsemc' 

. li nea acţiune: România nu poate doci, si pe aceast~i 
chestiu11e, decât să r~imâe s(ilidară Cu Aliatii ei, 

In al dojica rfLnd. c()m~5':l1nea a mai a,\'ut de 
tratat consoliJarca bunurilor de tC7,aUr emise În 

.~ America. 
Explicatiunilc date amerlC:l11{or de Uitre co

m's':e. au fost d'c natura să convingă cercurile din 
\VaslJinR'toll d operatiI); cOl1so!ill;lre i nu urmăre
ste sit rrcjudiclez,e interC!N:le nici ale guvernului 
american, n'ei ale supusilor s~ii, detinători de ho
nuri de tezaur_ 

A rămas C:1 9:ll~erlml american să .intervină 
la cei! român, pentru SUP\lŞit amcrkan~ cari n'ar 
aCCel)ta consoJidare.'l. 

mal, încercările n'au reuşit Şi verQsjmlll că oen
tnl shirpirca lor cei interesaţi vOr recurge la ulti
mul rcmedhl: ela cutit, Sun,t si chihlti simpatici, 

"> cari aprind tig'aretcle judtori!or, notează rezt~l-
" tatul partidelor câştigate, ba chiar înloCUl~.sc Şi pe 

,jucători, numărul acestora însă este foarte redus, 
încât îi putem privi numai ca excepţiei. Ce priW:-

-;te iegătura chihiţului cu lumea mU'ncitoa re se 
spune, di .chibiţlU prin ocupatjunea lui Ilaterală şi 
pe care o practică numai înainte de masă, ar 
aduce si foloase societăţii, dar acest lucru până 
azi nu s'a putut vertiica. 

i In ~eneral putem .afirma, că chibitul este un 
~. ... sem(parazit oa,re după masă $i noa'Pb~a trăeşre 

!a spatrt::1c jucătorulu,j de cărti Si d:n plăcerea ce îi 
~. ~. ofere JOCul acestuia. ZOOLOGUL. 

i 

" i 
Vorbe înţelepte. 

Când ca'J}ul şi Jnima se contrazic, Întotdeauna 
inima hot.ăreşte ; sărmanul cap cedează, fiind el 
cel mai ~inte, (P. liEYSE). .. 

Adevărul gol a făcut să recetscă ,multe prie
tenii, 

femeia nu ştie ce ~estc logica. Trebuie să fa-
ceti ce ea Vrea. Atât. (A. LINDNER). .. 

~. 

\. 
I . ~ Intr'o societate de bărbati cuminti se iveşte 

o femeie frumoasă, şi balamucul e gata! t. 
C>!'_\r~ -' 

(H. THOM). 

Să fii ·mrui ră.hdător decât pă,mâ'Ht\llil 
Şi ma.i ,străhiltătol' 
{'a v~illtuL .. 

Să porţi pe gene It~)l'burile ZII.t"lL 

Şi ' nt';uf],et illll)ăcările ',nli'<!"l'ilT,ii ... 

Nil-ti fIie til1irma » vâldit~le \'~ahon,dii 
Şi vrel'ea !lll!l\l stlinlJjta<'lre {',a 'O sondă 
Ce i'frede1eş.t.e-mdivm:u 1 f'ă-l lliffipicf' ... 

Şi di1Jtr'ulll bob, .să faej "ii ·"'tl'il:n,~ii 11l'mrn 
O 'nCl.sfârşită 'nltri~Hl€'re de ;spi(le .... 

- Si 011ln fileu pe vremuri. J.[funtn,itol'lll 
Cîufatpta .şi "'1 yorha Uni ,de IfQi(', 

A.~a -ş-i tu să-vi dUJCi poporul 
Pe drumuri de Il()rc~c .... ' 

ŞiC'11:n.d tl~-{jQ' .rii:<tigni 1~ '<.'['n«'e> 
Si 1{l..()f i.,.bicu i"ulrit{'le ',n l)i{'pt. 
Tu iartă-le-o. 
Şi-<aratăle fi-atuncea dMlHl1ul Id["(T,t 
Pe .oare 'POt s'aplll0e ..... 

ŞTEPAN .RALCEŞTI. 

Cronica teatrală. 
Spedac.olc1e teatrale ale comp:ln':ei Voicule

se:l au f,'\.cut s,lli neobişnuit de pline reprezcnta
tii!or romaneşti în Arad. 

Prim11l sp.::daco'1. îne':lpându-se cu NOra 
pies.a cea mai reprez.cntatid, a teatrului lui Ib
sen - a fost o alegere foarte nemerită pentru 
publicttl arădlln, cllno~cut fijnd că această p;eS(l 
t:ste tradnsă în toat:; limhi!!e europene. 

Trecând peste rezumat.ul subi'octuluj - soco-
tit cunoscut c':titor~\)r nostri - voi vOrhi 1111!11:li 
de inlj'~rprct:irnc artişt;,lor. Dua Voiculescu trans
punându-se cu totul în rC:1111 f:'@~iei p~ipuŞi a 
reuşit să niveleze cu o ncîntrecută d~bilcîe situa
tHle scenelor marj, asternând totodat;l Pe propri
a-i figură mflSCa starilor sufIdeş.ti cu meşteşugul 
artei În{tscute. 

D. Sârhu în rolul lui Torva:d a fost, un P:lrt
nET .Ia Înălţimea rolnhli şi lam putea zice, trIl ad
rnlrahil int.erpret ;il teatruhl'Î nordic. D. Leonescu 
cu o mască reuşita a schitat destul de pronuntat 
silu.cta misterioasă a dlul Rani<. De aseme;nea dra 
Sandu s'a achitat în mod d!cmn de mlul Christi
nei. Sîn~lr d. ECOI1Dl\llU in Îostul avocat Krol!
st.ad ar tii trebuit să aihă o dL:::tiune mai: clară, 
ca sa putem z:'cecti a fost o mască visată de 
Ibsen, care ,a trăit cu toată rigoarea pe scenă în 
actiunea Norei. 

"Hohtl" piiesa lui· Bernstein, I~ste unul din pri
mele SUC<::0Se teatra1le ale duet VOîculescu, cfLnd 
Al. Dav'::la a avut fericita inspiratie de a da ti~ 
nerel sak anroa'jatc rolul Mari~i Luise. 

Sub~tttl destul de USOr Si ,simplui pentru a 
se face din el trei acfic. O f.cil'hce fură din bal1;i 
unei prietene, şi când ,se socoreşte descoperirii 
aleargă la un coppl care in focul tineretei se sa
criit'Că socotJindtJl-5'e ;hoţu.l . E tânărul rernard 
care iubeşte pe hoaţ1 şi căruia dragosl!e:a i-a. fost 
resPinsă. Socotind'll-se la Început un erou al rO
manelor cetite, e de ujmit cum in faţa unui exil 
peste ocean ll'U face mărturisirea sPre .a-'şi uşura 
sarcina. In f,a'ta acestui sacriirci,u mut, vinovata 
se stmte um'llită şi îşi 'strigă sinR'ură acuzarea. 
Ca sfârŞ':'t, exilul îl .suportă adevăratUll vinovat. 
Scena mărturisirei către sot din adul al doilea 1 
a .pus-o pe Marioara Voi.culesctt în '1ldevărata lu~ 
mină a neîntJ1ecutlllui ei talent, când târându-se 
Ş': argumcntând fartul, te face a crede că eşti 
martorul lI'nui soandaJ in toată regula la U11a din 
f.amilii. 

Despre r,,;.,tul j,ntcrpret[1o!'. 11U avem cllNhlte 
de c,ât d·e laud;!. D. Economll' a sus(:nut cu toată 
puterea taJentul111 SilU roh~l sotului rănit în an1o, 
ru.\ pro!)r,lu. D. Dumitru - in nlnărul fernard o 
mască bunfl şi () p.erfedă accentuati'c a rolului. 
D. Sârhu degaiat a jtmPrimat pe figl!Tă destul de 
b:ne ·sitlfatiilte prin care trece. Restul amsaMului 
s'a achitat (k:mn. . 

Dacă am vorbi de dccoruri , ar fi mul;f,e de 
spus, dar a-::estea nu le putem cere dela. trl~!>ele 
ambuJante. Vom reveni. AL. NEGURĂ, .... M'CU • aun 

Şedinta consiliului administrativ 
al judetulUi Arad 

Ieri d"-mineată s'a tÎnut şedinta conS'NinJui ad· 
Iministţail:iv al judetuluj. 

Şedrnţa a fost dcschis[l de d. inspector gene
raII. Georgescu, prefectul judetului .. D. subprefect 
dr. E. Beleş face o expunere a evenimenllelor pe· 
trecute ~la sedinta din urmă încoacL La incor<J' 
naI1e, Îlli Alba-ltfjJija Şi 'BtOCl~reJ..~ au luat parte 
peste 800 persoane din ju~<;tul Arad. 

Relevând munCa depusă şi meritele ce ':'e-a 
câ~,tig<!t d. dr. M'·hail Mărcus În calitate de pre· 
fect al judcttthli Arad, d. sllhprefect pmptme ca 
să se exprime fostului prefect d. dr. Mărcuş, mul
tumire protocolară şi ca S{l se dec~dă picta rea por
tretului d';ui M~lrcuş plCntnt ,sala manC la! subpre
fecturei. 

Aminteşte apoi de i'ncident111 din Gurba unde 
cu o('az;a Împropriet.[trirci câtiva ţărani au tur
Inlrat ordinca. 

In lunile Septemvri'c, Octomvrie, s'a făcut rc
viwirca Iin ii,lor ferate industriale. 

S'au lurA diSPOZitii pcntru repararea ddcetc
lor telJn:ce cOt]statat.'J cu aceastii ocazie. 

D, cir, M3.rcov1ci , presedintele sedr1ei orfana')0 

M: 
~1i 
.10: 

În r~!portlll dsalc spune C{l mersul admillistratiei 
at::cstui of:ciu e normal. Conform ari. 4 d',n Iczc~ 
s::nÎtar{l pcntru tinuturile alipite sedriile orfanalc .;,. 
au fost tre-:utc de sub il.utoritatea ministeruln: de 
interne sub aceia C1. minisk;:rului de justiţie .. 

7 ; 
tin. 
Du ConÎorm r1port.n:hri Dit1\:~ţ1'uneî :fi.nancbrc 

în luna anterioară s~lalu încasat hnpozite directe sa'\ 
de lei 6.32 mii. iunpoz.ite indirecte de lei 4,138.000 ~I: 
mii. 

In 'ieg[!tllr~l cu raoortul dire::f;ullCi financiare ~t, 
f 1 d cdi d. ins.pe..:tor .general L Gcor~cscn, pre cetit iu . 

invită percep.toratele să facă l,a timp- pl<l'fa ajutoa- ou 
rC!0r cuyct1jte văduvelor şJ orfanilor de 6izboi, ac 

r J 
D. prim-procuror Mcculescu, anată in rapor-

tul dsa!c di În IlIna trecută au fost t i1l1lti În P~I1~' 
tenciarul Arad 113 bărbiti şi 15 femei. 

D. reviZOr L I\'lnldovan într'un discurs însu
flcţlt <JJiJUi importanta ))coalei Şi a culturei la Sll' 

stincrea şi prop~lş1r'l~a statulUi si de oarece sta tII I 
nu are resur.<:ek necesare la ridicanea Şi intreţi· 
nerea miilor dC$Coli primare decar:'i e nevoie 
propune ln1tia't;va parttcUltl1'ă, uatie: direfa î11 

vechiul regat în ulml trecut s'au . efectuat lucrări 
în val{)are de 100 milioane le!, din care ministerul 

Re 

a dat 20 mi'lioane. iar part'î:.;u1arii 80 milioalle. In 
judeţUl nest·ru şi-au câstjg.at m>e,rfte neperitoare 
fostul prefect dr. Mărcu.ş cu darul de 10.000 lei, 
primpreteru! dr. Banjcj din tiălmagiu care a să
vârsit un adev[trat apostolat la construirea :şco- Ba 
IHor ş.i ll[impretoru1l Suciu din Incu. acfu'ifătii că- «P b,. 
ruia ,se poate atribu'i înfiintarea liceului di!} rneu. 
Aminteste cazurile triste. că la unite .ş'eoli Primare '1ll 
ati trebuit su.~pcndatc t:ursllrik din cauza Hp.seÎ 
combustihiluJuj. . 

D. prefect 1. Georgescu Cdmll1i~,* măsurlke 
luate in l<icea.stă chest.:une. 

Dsa a invitat pe primpre.tari Oq lăsând fa o 
parV2i iormalitătile împed<"'clitoare pe orice cale 
să asigure comhu,stibilul necesa,r şcollilor. 

D, rev.;zor propune Un imp07-it cultural şi o 
co~ect(l particulară petltru adttn,area mHloacelor 
necesare.1a Înfjintal'ea şcO'Hlor. 

Stanea sa,nitarâ Îll iudet conform rapOrhllu! 
prirn-mcd.iculuj 0ste tr!,"tă. In multe comune sunt 
hf>a!~c :'nfectioa~c (scarlatilla~ tifus) a căror comba
tere până acum n'a succes deşi s'au lnat toa4e diS
pozitiile legale. 

r :" --------------------------------------------
t,·, .' II tA d Că· , Cu preturi reduse se vând IU'-IU Plesz Arad, Str. CoJonel Plrlel (f. V(lr<li' 
~"':), nlare arg 8 r clun. loalele $i mantourl de dame la magazinul . ~~r~!s ~ ~!;~~l~r. de intrare;'e:; 
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arti, 19 Dec.emvrie 1922, SOLIDARITATEA Pag. 3. -
INFORMA ŢlVNI. lmpuşcat din impruden1ă. Servichlli de poduri şi !)osele raportează. că 

dltrilc în general sunt În staM bună cu 'cx<:epţia 
durilor peste Cri,şul-alb din Inett şi Poiana 
Irai. soselele ju&etene sunt În stare foarte rca. 
le în vedere constructia poduluJ din Incu pe cale 

]) ' - b -t ~ . , Sf' ,.. 1 l In C(lel/,.Ul sai'. a O(l'I'et !Ue aZI r-- . l'ICO u.e-

Di 1ClevtE-!10nt PetJ'l().~eau1>U {'omanfl. plut{)ltl'ulni 
dtl grlbnioel'j d~lI .. !pu'n.iCt.uI ·CU1rt;i(~i, ;vrâ1lJd să ,.;e 
ell1J('ă la \'îtnÎÎ:t(}are, Îql ,mDIIlumtul ('.ând urea .scă.
ril.· Ya{!onu~lli UTI<U_ rtren, alul1oeâ-n-d.arml\3. a 
eă rei I('(jl\(tl;.,-<e ,e,rau Ti.di(".at.e, s"a dlCL'K'~lJ'(:at :sfă:;\~in
'(ln-i i'll !ll()d îngrozitor lml'ţ!\\<1 i1llf€'rior al mîl'fi~i 

reg~· . . 
D, prefect l)lIne În vedere eoncur,sul ~dmini-

,\\~ci. " 
Pritn-rnedi~llIl veterinar judetean raport.ează 

5pre ra\'ag·jile ră.P:Cjugei tntre cai şi Dr0pUT'~C 
;pO~it~le llCccsare: impu~area aa;Jor de Q va
lre sub 500 lei şi cmn.părarea din partea statu
: a celor de valoare mai Imare intrebuiintnân
[-i in mine, 
# , n .... ea" ac'" cAWIli • 

~ IV·a Şezătoare Cultnr31~. 
. Comemorarea lui Barbu Delavrancea.

Azi. )hl'ţli la; 'Ot1a 5 Id, 1l1l, ,'Ia ffi'ea 1100 in Pa
tu1 C'll1-t1ll'<lIl a IV -a ş.ezătoar-c ('.ulihl'f~lă, IOn nl'-
itorul prog,r.ann: ; 

1. Fn precw'.<;or a.Z Unirii: B. De.l.atTa.ncea .. 
Il'tferjnţă (le ciJ ~L I~~iescn, pr'Oit"sor la' li0eul 
18.1d di'l1 Bra,~ov. 
: ~, Citiri (~itn oporioo hti Uo1avram\oa. 

3, Qual'tet ,de roa'N1e1 (Beethoven op. 18, 4.) 
leJ'n!a;t de rl'lllii (il'. iDohrnvici, I{}r. R. ·Păşeuţiu, 
!' .\rranHIH·1l şi N, CIHln!dia,' 

±, Dan.su·ri da.;;iJc>e, lde ,e1111a Di!a Luca, 'UJ(',()mpa
la la pîlam .de dJ'a Onorra ImlCa. 
· ~'. ATii d-e Dperă (·âlLltate. de daNt Geni ~, Opre. 

TIRI TEATRALE 

Reryertoriul săptihnânH. 
~hrti: "COp~.1111 bVIl" premieră (Ab. B.). 
Miercuri: "Copilul bun" (Ab. C.), 

· ,10:'; "Carmcn" (Ab, A.). 
Viner:: ,,~hilInbur (Ah. B,). 
Sâmbătă matineu ora 3 Si jum.: "Demobili
:1" cu concursul d'!or GyOZ() Si Barics; seara 
7 Şi jum,: "Cocosul de aur" (Ah, C.); Ora 10 
\In.: mare cabar{:t, 
Dl~mi\1Jccă matineu. ora 3 şi jum.: ,.Cenuse

q", reprezentatie 'pentru copii (preturi· nor
ei: scara: nu e reprezentatie. 

~tartl scara se "a rcprCZcllta senzationala 
edie a lui Emeric Li ptai: "ColJilul bun". Pic
oartit' di.slt1a'ct\'~i !-ii bogată în scene c0111i·.:e \'a 
a cu !'.lKuralltă un strălucit ~mcocs, In rolul ti
r Javor Alfred copi1l1l bUn va juca Erll c,,<;t Da r-
apni În r,oll1ri princiP1\c Sari Kalman. Ha·r
~'er;, Irina NO\'ac şi tJ!p;cn Szant<S. 
Retleyc.hiderl~:l rcprczcntatiiklr de operă a 
Î1)tfirrlPinată de intelc~erca de!}!ină din par
Pllh!i{.~J.ltli adî.dan a nazu'!ntelor cultun:l'lc pe 
le unnilf'le,ste directh111ea teatrului orăşenesC'. 
Cu o\:~zia rcprClzcntatiei "Carmcn" incinta 
mlu,i a fost arhiplină, La dorintă aceasta o· 

:1 ~e va reprezenta .101 scara p-en(ru a doua 
â in aCeSt sta!;ill. .. , .. • , '1'44 SO" illt'IISII .. 

Dela C. F. R. 
Bal, Im ~ar.aziiloi 'ele .31~(,{,:ll1'vrje a. 1('. 'Clu~ I 
"Jl<Irtiv .,!Gloria eFR." va da în .sala de aş
Ln~a g-ărei loeale !U'Il hal, !tmde tot odată fI.e 

· ])uue şi hazele u:nl'Yi I!'IOOl<f'!t.Riţ,j eu1tll vale, ~
~ar{' !!'azeta :noaetTă la vorbit 'Îlntr\iIIl nunnilr 
d. ' 

'. (;rmcedin, D, inlSpect.or D. Tmne>lCu, _.,eroI 
, ~ului de !Dl i~.are 'P 1 ecâ!l1tCL la Bucureşti Î!ll .con 
u, pc.atu} dmle 'va fi gi,r.alt de către Id. inspec-
Bogdan. ._ 

T!I/;I/1.(i;n,l vii tor (ţ·l z itfH'ul ti in osf I'U, t'(~ apare Joi 
di n~inea.ţ(/., 

* 
(lnno.seu tul i.n .. pootoOl' 'vamalA 1'1a hol a Îln<tl6tat 

din vi'aţă eri in Bnonreşti, 
• 

DI dr. I~azăl' PqpovilCÎ raţinut eri ha ora 9 a. 
'111. l~ f,ffinirnmul di'll ~oeal1it.ate o i'lltf'!'I'lffantă ('Qn
feri'l1ţă dJeSpre '])lăgilelSOCiak 

• 
Dl Ştefam TOIMn Kl(1putlat de C'hi.şitllell. ("e 'arf1ă 

A,dlla hllente lirl1 ·A l'md. Azi ya plwa îm jCellc elac
torail. .. 

T n z i,tJ.a ~rc 17 ('. il1 '<1:n 1 t lllJ '>la 1a {-ea m a·re a 
hotc·l:l1lui C!'u{'{~a Alhă 1() llldlln~:I"(' apal'ti,d'ltlni .ma-

~~d~A~, , 
An lu,at.eU\'ânt.nl :dnili, Bel~'t BUl1abâs. i}.(lput.a

tur Tihor ZiU1Hl ,;,>Î Ş!{'faJl1 .sza·b6. ()Nvh)rii ;<';1'11 

()«~npat de L'!itnaţi',l ·lmgnri.l'Jr {hn .Rmnîlln;'R. kIe 
<l-eIlHIIl:'!I'a·tiills ll'nti,~omlite ew, 

La î·nt:nunil'e 'atU luatpal't{' ('alin la BOO PCI'-

soane. 

• 
01 Fl(, r{'<[ C(:,<Trf\a n ;.:i .llll';~ .:\.1Il~ ISillWIl. Pl. 

jll"ilrjHl lm!.'ndn'l'Î lor. au' dăTUit.rH)l1lh:11 .J}l'l,,~ti. 
!'f';l f>l,famjlor din 'd;:h,.i" "'·1Lmrt d{' lei lono (n'n~l 
:miie). 

('nilfrI/. rlllj'('rilru' de dillti înf!'f'hllintnţi (("11'1-
p7(1701)1(' cu KaÎscr-Bo/'fI;r: Jn fol)/'it'f!ţir J[al'/,·. .. 

Pc Tllln:1rc' C~!r(!' skiuri la T,-M~lgltrele, lin;
nlcea, OJtcnia,,,,~ Rd't1:a, 

!'".lJlil C sc::·d ia Bl17.;;1"- p0nă la B('ch~t ":;It :::i 
10. Zii11l1icc~l, (Jiun~il!, Olten'ta.. C;'1:araSi. l1:1r
şova pf!n;l la Mar:.'a~Ncagr11; sunt sht'nrwrc h 
fb:het. Corabia. Ţ,-Măgurclc 'ii cre",c 18 CCl'lla
""(~d~Ct. 

• 
Pn:o;a llr:~urC~l"c;i de j)i.'s.fc Ţi'a 0Ci:p;Îl1du-sc 

de n1i\Il;Tcstat'f.k ::n!isemi;e uel'a noj, le d{, DrG
portii e('!O<;f\:C T~rll"'''!lJ de .,01'\11", În loc de "ro
m;'tn", reî1)C(';lp <'l re tot 1'11'~i fr<1cyent În prcs~ 
\'C''::;11 il ~rn ostri. 

x F~PFn.\ ~TO Y<l (]f'\'f.'ll'i " :np'·ll."it:tie. nu· 
I1,·,ai {':I·llfl în .:H'rla~ ('.:\'!:h'l i,o"llI \'1>1' ,r1i~pa}'(' "~i 111,rnca 
~d'rd,,·da C0 1rllk·.I'g, 

T ~~ ·c'c? 
l'enrl'lli'ă nim;,l' 1111 .este Imai '11';'<lr,rt.(1{'i'tt ':l 

lH\'ăt:1 !O;1·t(> li'mhjle lllOt1{'!'llC J1WTa:Îit1cl 1:1 .J (\:1n 

(io1(Hwrg' 1('11.11,,"'·nt1l1 !;'i bllnn,l ,rt'''';1:itnl' 'rle li·mbi 
~ t I'(\i·n e' f l'{l:ll'('OZ, ii ("lJ,!.d~ză. g('\]' ma n <tRirnm;m!! 
pf'!1 tril ',qJ'(, j ni. ." ('~In (;oldbe rqrr: \pl'of. de 
1 i11l hi ;::.hn:mc. s,rl'><l Il~ EIll jnf':'.rn 11.1'. 9, ct aj T r. rJ. 
Deak Ferme). 

sa. Yr ""4 ,ee • 
D. ministru Anghelescn la vânătoare 

în judeţul Arad. 
Alalt;ier i a sosit 'la Arad d, m!Jlistru al instruc' 

tunei AIIKhelcscu cu doi hăieţi ai săi spre a lua 
parte fa viiniltoarea organizat.ă În pădurea CinJa. 

A ·luat Parte kl această vânătoane d. l1:encral 
Mqlai! Manll, colonel A. Vlad, inspector-general 
Sculj, Pavel Pascu directorul regiunei silviiCC din 
Lipova. Iuliu Laz~lr. inspect~}rul res;ional si!v:..:. 
in l1:rrlCrÎi silvci Ludovic Bacf'~a. Antoniu Molnar, 

~a,vorsky Zoltan. Akxa11'dru Potn.g1!1I. Novac. 
Cons, silv. B6gyuri, dr. Ioan Cornel primpretor. 
GeOrge liusza riu. PoOagjll, Andrei' K ra·ssl comer
cianti, Emil Top,trccl medic veterinar. Stcîan Va
~lic dcpu·tat, dr. V. liotăran. dr. E. Micloşi, dr. 

E ' "._ . i S. Mj:';:l~a avocati. ~r. Car,Qi! Şimo medic, G. Bor-
· .r~m.p,nul de şef?· de 9(1;10 .. In \zllla dle 20 Doc. Iodan director. la tr.tbulla·l. Pau4 Egon. econut Dra

ţltrle în };ooalul Dirooţli1l!nei (iFR. .di,n localli- . şulU<i Ara-d. 
;1~ ex.'lIllloe~ ~nrt,rrl.L postul de şefi ,dJegară. I La orele 4 dU'j)ă masă s'a luat masa şi apoi 
~. li)liQl\mruţll~m'lle ·a'\'!\.tte, lIl<'.est exaanen se .va l vânătorij au plecat cu au'l'omobil-ele la Pecica. 
Ul eoMOO-ffilta1.o ICU ~ulamentul MA V. llll- S'aupuscat 150 iepuri şi zece vulpi 
\du-l9El ida rmOltli\', :neulJlimlOO:reaJ .complectă .a Cu ae<:elerr:l'tul de seara d .. minist~lt AIlS!:he~ 
aI!l{'ntelm CFR. Un ANleal. J le5cIl s'a reintors la Bilcureş.tj. 

~tângi, . 
1 n st,u.!'e .lc .. tul de ~l'adi, 'uu.m:itul ofiţer a 

fo,"t adl~ în I8rital-nl \lriiŞOl1€lSC d~n A 1'00, umde 
1:kwtt'l'ji ~'On~tartâlL.d fr3ICtUl'llI'f'a osului, !lllli\rua i-.a 
f{A~t pusă i'n gi~. 

." "'a .. n , ~ a ,'e. 
B URS A. 

Z(JRICH. lR Decemnie. - Deschiderea, - RerUn 
0093751), New-York 52675, Londra 2452. Paris 4020; Mi
lano 2710, Praga t560. Budapesta 2275, M:ram 140. Bu
cureşti 305, Varşo\'ia .i25. Viena 75, cor. austriace 
stampitate 76, 

BUCUREŞTI. 18 Decemvrie. - Devize: Paris 1222, 
Londra 760, New-York 1675. Italia 837. Elvetia 3175. 
PraS![l 505, Viena 24, Berlin 250. Budapesta 725. 
Valute: M:i~ci 21)5, !eva 120. font sterline 750. franc! 
franc.-,zi ! 250. franci elvetieni 31. Ere italiene 83(1. 
drachmc 2\0. dinari 220. dollari 166. lIapoleoni 60fl, cor. 
IPal:hÎ:'lrc 725. :;nco! 495. mărci poloneze 126. 

..... , al aw .'ten '0 un 

TEL·EGRAME. 

DaforÎJ Hofanfă a Germaniei. 

UEHLTX. ~ ('ol',f(~mn !'HpHl,t111ni {li~n ne"~ 
C'Olll\'I':1' ~1 (':!~{'i {'Pllt.!';11e. 'dator,ia flnt,mnră a (:;'01" 

n:.,n;"j /;t l'idj\'It d,·\;L 123 lllibann,' m~r(·i la ~G:3 
".,," , 

!U ;ll~l1"dr·. 

Amrrica h':ţă de conferinÎele EuroDene. 
\\' A~HTN(jTOX. \finj",i.'l'nl .f].'oxt"ml(' <fi, 

11l('rj,·tI.n 1111 intCllltil'llCiază C'on\'o,·al'·~'a 'l1,nfli {'(.!1-

lt'11 inte i.nr,«rllll't.ic.!1·;de de bnl1whf'l·j. Tinuta Ailnp
riN,j În,jlf\-tifl c1':lMriilnl' ·de l'ilzhoi. {"(mf,)j',Jl) lIl1:1-
rulnt '\:"\\'\'ork nf\l'fl1d, (' î1l'(ll'l~lIla!iî ~(' 1lmmli
t"a:'p1p :~on~i,rt(>ratiuni: 

1. ;\qnN'i"il e"t·e jnroită în ,arnuJllito rr<l'lrliti
'nl! i a J,u.~ ·p·:).l'te Î 11 poli bC':l ou t'oJX".am IL 

:! .. \mrri{'a e În\'fJjtă a j)1",-,Piil1t' T{'~llhrNI 
t"itl:ati :,'j. l!'f'f'it,..;!a Î'll-"ă 'C '("O'n,;1it:'-ll1ată ,r1eapl'{'h:l
ri'a }'),;1ntlOi" 

:1 .. Germ :'l1)ji;! tr .. hno ,,,ii 'pl;]lC'aL"că {le-11tÎgu bi j'i 
în mii"\wa ~nh'.al,ilil:iţ·ii sa1(!, • 

4. O"I11'.a1'ca .rnilitaTă ori 1'1linar(;fI el'ollr:llniC'ii 
a Gc,mn:llliei al' ?,tll'lHw;:n.a 1nTll('[t înitT{·n:gii. 

1'l. Am(>\,jea fll)l'ohă; 'l,a Gel"mra.nia să ŢlnimNI-
5('ă un ma.rr. imryrumut 'particuLu. 

11. Aliatilor ,;;ă. ~e 'a,;'·i~ul1?f 11'11 împmul1ut. ~'1' 
t('J',J),ltiolr:!l :-:.i,.:.t:1lHln ... -.c .) l'HI·t.edin ga.ranti,i·l-c hi
potrca 1'(' fixn te T)Il'În pflt<'flll d i:n Y (\l,,,<~il1f',,. 

Ziarlll oh"enă.l'ă, am(\;lÎ('l'ul .:\'llwl'lr'ci în <elH' 
"tijle (>nr"'1){IlH" al' fi onelmn.ie, d.a"ă ~\liatii şi 
in rlf't""ebj Frml1ţ.l! nill 1\'01' uRiglll'<1-fl ,dc,';,pre în.,gă
dl1i11tn hq', 

T 11 \V a~h i,n1!t~m -sc rex'A)jJ}l4'111,(li'i :fol'.ma.l'{'la lln<>j 
(>;1mi,.ij d'n .delegati Hllllfll'j:ranri şi aha,ţ,i. ('are ,.,ă 
.:;:tn flifle inlll)()zitole şi iŞ()l\"ahilt.a:too. :r~l'm3(niBi, .. 

Ţ~oxnnA. - Dl1'pa infol'maniilf' 'jl'l'rmit,(\ 
('Duf"rClli.a Ţ11'f,(\(,t,llItă pe 2 I:mll'l'ri~ ln Pa,l·i.~, ""0 

V~\ a.m;m:l. (Rador.) 

Chestia patriarhatului la Conferinţa din 
Lausanne. 

• 
L\ 1lSA XNE. - Comi!Sia i}.wntm 5<C'hirrn,b1.1J 

j populatiilor a 'C{}11t,inu.at oal'lhruoorile 'liSllpl'a Îlnd('
partil.rii -p.ritriaThruturui dim {'~nriltantilnopol. ~ub
oomi"ia il. primit JUD Pl'ot.e.<;t ,atmel'j('!ool .. OO!I1lform 
dir.uia ((pinia A.llloeriooi e in.drept.aHi I('(ffi,t,r.a rpo
::;t.Ukltu lui ·t1u 11l'o.~ ~i (\(msideră de nedrapta.w ÎI11-

o0pă rtar-ea patl"i!rl'<'hart.lllllj din C'Ionstan:timopdl. 
!)C <'llW ehial' TUl't?ia 1'.a !Îtnfi:inţa.t. De1egraţ,ii tUN~i 
an d-oel:ll'at, ('Îi ·î'nd-epii'r.t8lrea ,e.'<te chi.a:r 'Îln i.nrtere
:<111 Patriar~·hnll1i. J\eIt'i~ift.l11e Î'lH'[i nu .s'a lruat. 

(Ra.dor), 
--------~ 

agtazin nou de linoleum! Strada Metianu (f. forray, vis·a-vis de cofetărie Matzky) - De vânzare: 

ProprIetar: BELA KRAMER 
Linoleurn, pAuzA cepa:tA e .. c. LlnoleuDl. pentru 
padiment cu preţuri a.va.ntaJoase. Ke-67 
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1 

Chestia strâmtorilor. I î~ ,~fiir>,it. I!C U~ll f.a. ~mc:' ~)('?~Jt. ydin ygh~arrue ~an-
, --r ,.' dlţlk>r. {'an VONUI "a-l J~·hlHl'",,'a. Ru"'''plart;a lUI e 

. ~~A~~S~~?NE-= - 1:n dlt>stla ""tra~lltol'l~()r en- I (~ă fata i'al'Ill('J'llllli ,dcYi'l1e ,"'Oţri,a -sa. 
11I~1$1.a lffi~an<'l~l(tta C11 uit:~eac"t,a., lI~robab.d. mIliI~.e .. ya i IH~TI nE TI0 HU. f,lm de deteati\'i îm 6 
aJu,llg'c >l,a? 'lIn,ţelegPnef 1(~'(lB~lllltlYă, I~~beo[llllf'l Ll~ 1 _td(' la 17, 18 şi 19 J1eoon1\'rie 'În UranÎa. MiJio
lTl~lJl :"u y1ne~ mutto; :-h,O:"ltl1\1111 d.e (l(t~biitUL \:::1~""1- ! 1'111'u1 Fmoo'lat'e ima,nroa IX'-rzeouţ.ii{'ci, e păzit de 
.m~.l l'ns~ iC~ ~ l'r~lun ':01' t~!mll~a hueranl-E>. I l 1riek11l11 &ăn ~·':'Cl~mil1.· 'tiin d.etleetiv Nlllutruit şi 
"tlP\.!1·a~.1,u1l[le ,\'01' fI k'llipl'lnse 'ultr~11l C!Ol}1tl:alet I -de Ţl'N'I,E'IlUll Slf'.estuia \Vd/li'ams. Ou tmllte /3ICootea 
prehml'n.al', ('.are ya fOl'UH'a ?aza ('(lnh~~tl1hll de I FOl'bo." moare ot:ră\'i1'. De inoepe goanla Jupă ori
par·e. .,! minaJ.j f-;lmt bă:nruiţ,i ~1ţiJa mi1i(marului, eare -a
.' ';' 1,~:{'.g·~~ltl ,.a.11,ll:~i~>,am~"'hll~rl y'3, h~"t llldruma!!}a vea relatii ou OO\~ G01~)I.l S.a:-;~c, F.lorenoo ~_ 
,tp,tl.l,t pa j.llN,l1'Sl\ a a Imlil10l'1t.a ţ,!l1Or. 1 ('"rel.ara docecJ,atuhu, ba ehn!ar ŞI '8e1'ln1111. Dupa 

, ., • ~.. ',', !l11uJte Î1WCI'I('ă,ri ~i ,a\'ellt\wi 09(> !(~?'W()'pe}'c, ('ăuei-
PAR1·H, - l'ntHl('.l}t iOOnf{'r]lnt.a dm I .. 8lUSmne , ~a"nl {.qte d.1'. \iltl'nev, {'m-e q,u:nd ca ,~fl(metl1m'a 

·ltH ar tel'llli'IH~ ln{'ril·riJ.e 'pihUit in 1i1 J.<1llltl<l,rj(· ţ'i II ~otie a lH'I(l(~ipitM, m<~l.rtca mo'rfiuli5tUilni Forbf'~, 
rla<t:iI Ft'!Ull\:a \'lt (l~i'rI>e O,('upal-ea ţ,i~l'l1~ulll',i Rnll1'. , :mţie a prffi'.j,pit.at 'I1wartC'a IllQri1l1ii,.;tu,hli Forbes. 
FOjTware \'a CeI'C tnt,l1entpet>e<l o{'.on:h>r,:l[l~.{'l. STEAUA DT~ APFS i>:,tmic l\>wboy în 

Se spune, eă Po~nJOO.l'e _'a îndru.mat,1)e ~dJlllnl, ·iii]lJll i'n '5 aote ,înl 20-21 Deoomvri(:j ÎIn Apollo. 
Ba:rl'(,l'<'. ~.a la LllU"anln~ !Sa obrol"'(' 'O 'tpl'lltn ,mat T'n Amel'i,ea 'mai Sll'nt ne:ritol'ii 11D,(le Î:n.cil. 'n'a sbră
prevenit-oa,refaţă ,de Turei, dlOl1inld ,Fw~11'tJa ('Ia I h:Hnt {,ltlt.lII'ft modf.'1'TIă, 11Inde (N1\lnoenji p'l'i\'«'lC ·indî 
Pl'i~,,'I\~l"(·i.iSă 1';ubu:năJăt.eal"-l.:ă. ~·l~POt:t:UTi,~".e~ Il~~ ,('U lli<J1l~,re oamanii_ "albi". ,AilC'i e.îlTIcă iln 'fl0a:re 
Hn:-;IR {'a a"t.fel }TI I(lnz1l1 lLnffi 8l(ţ.1I1111.1 llllhta,l e ",1 rOlllllJntl, ... m1l1 {bd(';\'llIl'a1. pentru nOI, Int,rc a~~ha 
<lt'parc Rtl'si.a <!(l eătt.t-e ,Gemllania. , îşirufli'i .a.desoori rudăpo.':\t 'a(·.ei oowooy, ICJ3.!1'i drul 

" T T , ' , •• '.' 1 J!'~I ~j. ~âm.d ,('o~tl'.a lor ,~luptilmd ~ i'o~!S~i,n ~pe Is.in~ 
J.,Al:~A!\~ F.. - l~eerekU].lllt.nl ('().!d'<'ren,\el a i <:'1 tl'll m g'Naza pe alţ.ll. (Hal'(' ori '11h<;i(l da Ţl1'fl1c] 

e'J'lllll'l1j:-at d'rl<'ga:tj·eÎ l'llt'lNti. eil f·he: .. t,j,a "tl'ibllltD- "ă put.em· :nx1oa \'iaţa !lJ('(.1:'tDlr OM11lE',nÎ ('.a şi Î'11 
ri10r va fi ,desbiitntă YC1,>(lC'OIll:il T.uni .şi 'l'ii ~.x- ! 1)ile~a .aceasta. 
pmtii st.a,u şi 'PC îmai -d!ep!mte la d,i:;;poziţia Ru,;,i- I OJ{~)(~:'>L'\:\l~A OFITl':RYTYr. dl!pă nn-, 
l(lr. (Rador). vehl ha (TU:V Ide '1!,a,npas ... fwnt l'n ;) l~.e }fi 20, 21 
•• ..... eA .... 11) ._a ••• - ...... I ~i 22 DC~Xl1nHtie in l'mnia. Eleganţa "ărmamă a 

CINEMA. I \I!pţ.i!i mi1,ibal'c il1esery(l.7<t(' ~le mai ]'ealle istorii . . I a "leţ i i 1111lod>emle 'phllă ,de poft.c şi fără ideale, 
Fat,a naivă {~~îută 'u.I1 ideal şi află î'n :;otnI1 ei un 

, ('AVALEHlrL ){OnEHX. istorie HllnerÎ{'I,lJ1lă ! rilfiwl1 go1, 1{'(lTUpt..ŞÎ erezâ111C1 ('ii flJ0easta e or,di. 
în 5 ad~\ La 17, 18 ~i 19I)(.cemnie în .1pollo, I !lleamor.ală dJe'dne şi ea o unealtă iu\'idiatil. 1a 
tin C"'&\'<Ill'C~ după tm.ta ~ornua ~,,!.e e8('h~ ·djqlt1l"l\1Il i J1U'epl1't. . .,i ,.[lic~:,eţllită ~n ?).mpiHil11it-~ la 8fîlrşi~. 
dub alll1BfllC'an, pan:truea prea 1';'1 ·penmlwa grhl!J1lC 1 Aoc'H>,ta el""tona aiCesl.el ,piese ,de tQt. lmtel'('sa:nta. 
1~11 Tlr.iet.ealii, T{'.dd~· e(lyal(Jr'\.1.l e.\.{'his plc'af'a în I .. '-... $o..... ..... - "'" 
lume şi '~e 1illlcc fîl~ln1tmp, Tl".:·(·â:n:d '1win () 'l11'u1- ! RedactDlr respons'<\,bH: LAURENTIU LUCA, 
time de ./tven.turi ..ajntoră ,pe ciille poate şi c'lOa,piî 1 Cenz.urat: Dr. MAGER 

•••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• a · ~ • • 

~ "VICTORIA" ~ 
• t : INSTITUT DE CREDIT SI ECONOllII : 
• 'A· 5 CENTRALA: ARAD (R O JLA.N 1 A). : 
• li 

• • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • 

SUCURSALE: IN CHISINEU, ŞIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000·000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

: Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: ~cordă : Imprumuturi cambiale. 

• • • • • .. 
• • 11 

• • • • • • • • • 

: "hi Dotecare. • 
: ,,' de lombard (pe gaj de efecte). : 
: Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
: agricole. ' : 
: Cumpără si vinde monede străine (Ool1ari. Mărci, : 
: . Lire, Franci şi alte valute). : 

•••••••••••••••••••••••••••••••• -II • • • • • • • • • • • • 

A SOSIT 
Specialitate de plicuri şi hâ.ptJ.e :tn 
depuă. pentru co..esponde 
,. p:riya.~e, - mare asortim 

H. B 'och, Paoetaria şi articole de totog! 
Arad, Bulevardul Regina Maria No. 

AI 

... ... 
\.. .............. a................. _ 

r ........ ·-;;;:-~:::::- : 
i Casele din Strada ;::.: Rai c u No. 

F ! lntormaţiuni I la p r o p r i e tor, Stcada Lae 
........... ' ••• II ........................ ' _____ .....t 

Barna Ne, 

~---------------l di 
Cumpăr mărci poştale de Incoronare ; 1'\' 

ce cantitate. Rog oiefte cu jndicarea SH 

lOJilor şi a preţu1ui. tl1 

COMPTOlR PHILATEUQUE, AR,' ::1
1 

Str. Unirei No 61a. fiI 

'----------------.. I'l 

_----------------.... 01 o eassa de 'ler Werthelm No. Il 
hl 

o masă de scris şezănd şi o ma~l de ' 
în picioare de \lânzare la C " 
COOPERATIVA de CREDrT din PÂNCO Il; 

(fJANKOTAI HITELSZOVETKEZE ti 

....... .. -. •• •• 
I (f\ \ • • • • • • • • .. ~ e. .rr ., ~. 

• 

Il 

: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru : 
: 'inmanuare partidelor în Ţară. : 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : 
: cerile emi~rantilor. : 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 

SOLIDARITATEA 
• T ară şi străinătate. : 
: · t 

ARAD, STRADA ROMANULUI la, · -- . · ~ . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IfltSI 

~ Bomboane de -salon decoruri frumoase pentru pomul de H I C· It·" 
Crăciun, ca şi În fiecare an mare ego e IoeD a 81 
asortiment şi cu preţuri i~ft!ne la ., 

Str. Meţlanu (forra~ 
Mare bazar de C' 
arti cole de ciocobtl 
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