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·'Sl v - t· 1- b ,1· Cât. dispreţ, profnnd, :Î.lIdl'ept~ltit. dis-. a ne C_ 1 ns I m _ I ma. I p,re ţ .. tr?lm~ să '-~lbă llllg~lI'll (lrlt;Yal',Jţl, '.i_JI1~ UI'· " gurll Hltr ad~'\',H' CUlţI, pelltru a~:{'ştt 
'. l:u lucru dureros, un lu<:ru de 11('ll1ţe- . 1 . ., '" . 1 ~ . t.., '.. . ' '. .'. W )agl ·can Il au meI aZL Cl1raJll sa se a-

lde:; JIn'mior si dt'gladaJlt. :Mulţl 10'nhl_fil t l'l ., V', . . n Y _ _ l'P e 1 )en . 
IC'ă\n'lJ.n Antdul eroic care era în Jnmtea luptc-

E tipul post heI ic C,ll'", ya faee hazul gl~
mpl[ol' lltla ... tre din trecut, yorbesc încă, Întrl' 

.. neraţiei care vine. Tipul detesta];il pc care 
~his~i. ·lI'T1[1u)'e~le. " . ridicol îl va uciile. 

1
:. Pe vn.m. ,(\<1 ungmilor ::;(' lI~Hi. pnte.a găsi In şcolile HOlllâniei-:\Ictri, creşte l1CUIl1 

')cuză pent.ru ast.!('t de roman!: l'l:;>ltatca. gt':i1eraţia ('ar't:~ _ în rÎlsnl W'!l0ral - '-[1 
" Ce Sri fi~~ acum? ~ă fie totala lipsă do mătura acenstrt Înttll'ziată ceat rl dp ('[11'<1-

tye1kagostc pentru 1 im ha lloast l'tt st rămoşea-
tul~l'dl ~ Ori Jlontc teama ascull1:iă 'Cri fIorthy 
iaH ,. . t' ..' 1 1 1 . ~ va mtoilJ"eo Ul .L' o ZI ŞH va.· Ha te urce. II 
-.1' 

... ~t! 11':111 dmlaS ('j'('dillCioşi? 
--+ E lNl nou t.ip al zilelor Jlo,lIstre, un ;pro
..--~us caraghios al dcsrohirii: BUIll[lllUl care 

~'Hre înerpdl'l"l' in nliJllunia-~LJ t'r, "1\0111.\'

Illl.earE' se h:me. de ] Iort~lY şi la C':'enluala 
ll-enll'c il aCf\.,trll<t vren sa se 'pn'zlnte (:11 

cdOllşiiinţa cmată ... HOIll{tllul care {n,sarn 
--4in somn şi par'(,'<lnde goamdt' t.rupeJol' 
~: ~i Ilujjas ... SPlllH' eUllOSGllţ.ilor pri'1l ca
i~f) yneJc Ia 11 n)~:h(1 -v qh fali t el sI i ce.... 1mll (l-

t8J'ăcă la Blldappsta. S'(\ luat hotill':ll'ea. 

(e~:ifjillFlrl'i'. i'n pl'imil\'i.l.ru.,n HomUHiei. elc 
1 toate ]e Sp\~lle cu un aer grav, extrr1l1 

~ e ingrijorat. .. ,\1' p5rea că regretă a.rnc
linţMI)area, deJiairiY<1 hoi:'tirâr'(' il Buda-
t , 

Uivi'ifstC1 . 

! Tipul noslrn [11'0 o atitudine do s!(tp;'1t1 

(ăruia ii parc r;lll c(t n'a r~ilJWs sJngrt. 
zează;-

rrivirile lui caută, pe foştii impilaLori ŞI 

~l'că ar spunn: ('O sunt eu de "dn{t di s'a 
,j sia'~rut, HOl1lâlliF\-~Jt.lre! 
,'\TE i \ . ]' A 

leredf l eest rornân, Hlră YOH\. lU, a 1tl1prU-

mli:l t tII 'It] t· t f"-rua, (e a ungun mn o l coae. a ara 
I a~e euraj şi de mândri0, lncl'uri ca,ri îi snnt 
0'0 netU t·oful necunoscute. 'rot dela unguri s'a 
~: ~~olipsit. de~un fel ,dn ost.ilitate pentru tot 

je-i ro'rn[mes('. Tn prrzrnţa ungurilor se 
:::J.luează să·şi vorbea.scă limba maternă. Ek 

~n&ază parcă şi de faptul dt rm mai est() 
o Jl·Phag. cum a fost. Fa.ptul 'ră, s'a nă.'icut 

knnân nu-l încân-tă de loc. Citeşt.e nU,11ai , 
fn gHl'0şte. Arc c.OI1\'Î:nger('[l eă. singnrele 
~i'l)e informate pe glol.; Slll1t gazotcle un
J . t' _ .. ureş 1. 

si' CII'; 

~ un 1 ]şi depune baniieconornisiţi numai la 

ghio:;;i, gOIll'l'uţia ('"pc "il scoat e din cU'

culaţie -pentru totdl'auna ,H'('stc tipuri 
demne de dispretul şi de mila gcnoraltt! 
• $"'U bA.nu s", .. . 

Parlamentul. 
BUCUR[ŞTI. - Şedinta de eri a Call1ere i 

a rost deschisă Iar orele 3 dc prezidenhl1 Or!canll. 
După cet:rea procesU!lui-verbal Morariu intcrpe-
1;;:ază în chestia invaliztlor de războiu şi p~lgubiti
lor de războiu din capitalil. Vint1ă Brătianu, mi
nistrul de f:nante, a J>romrs r~lspunsul pemrtl se
dinţa u nm:\(.oa re. Morav~5'..Cu interpelează În che
stia Înşelaciullil;or ohvente la centrala din Bucu
reşti a băncilor popora!e, iar deputatul Cozma a~· 
Ill:ntcşlc cazurlc cş~te la sl1prafţă CII ocaziul1ea 
contingentarP carnii. Just.itl Stănescu urR"cntcază 
on~anizareanonă a "Monitorului OficLa./". JurcLI~ 
lesen şi altii pretind împărtin~a nouă a pămâlltniiu! 
pentru locuitorii din părtile muntoase. 

D. DIACONF.SCU il1tcrp~lcază în chestia ţ'
lluturilor devasta-t,\!. D. V. Brătianu ministru de 
finante În răs[mllsul dat re~Ulloaşt:c justeta Jes~ 
p~l~tlbirii, Constată însă, că pretenz:uni!e desp5)(l!
bîrilor se Urcă ~a suma de oJ)t miliarde lei, bt~ 
de aceasta întreg bugetul st·atului e de lieCe mi~ 
liarde Ici. Toată chest"a :este pCl1dentă Însă de 
aceea" câtă despăgubire vom primi noi din străi
nătate. România a comunicat la conferinta di11 
Lausanne. că la 11'CI un caz nu .prjmeştc ~:ul1ia de 
despăgubiri ce voesc să-i statorească, rind aCCj~a 
cu mult Îndărăptul pretenzjunj,!or juste ~llle Ro
mâniei. Spcrcază Însă MinistruL de finalI te. că 
Î11tregul complex de întrebări va fi soluţ;onat re 
pedc şi chestiile aimintite în interpelatii vor fi re~ 
zolvate, J1 un mare rău - zic,~ MtnistrlIX de fna11 -
te - şi aceea, că Iicvidarea aver~lor străine s'a 
ni.cut în defavorul României. Aslg-ură Încă odată 
pe interpebtor, că statul va dCSP(lgub; pe p:\gu
basi îndată ce i-se va da posibilitatea. 

Du;pă aceasta a urmat validarc.a manJatului 
lul Petru [l.th;jl!y:~s1c~l1t~q.t de Maramurp. J()r~a 
pr{ffesfcaza ~colltril,"\'aHutărtl. penfru~ă Mill{tly: 
a fost acela, C;:hrc În anii ultimi ai rC5!:il1wlui ma
~hia.r a cetit d~laraţia contra: unirii. In urma 
cuv:ntelor III: Ior~a se produce agitatie mare în 
c:-JnJcră. Tot În ~>!)ir;ttll Ilui f(m~a nfot.esteJZă si 
M'lJl(lrescu in contra yardărl!. 

D. MihCtlYÎ se apar:t ~i re~ .. oinge :lcllz~le. In 
favnrul lui vorhestc Rusu Abrndc;]!1ul si alti de
lJllt;lt! tr~n<;11vanc!11. Jn fin-e CII Il t vofurico!1tru 
lfl nu val'dat m~ţnd:l.ft~l lui Mil!{\lvi. - (Rador) .. 

~ăllCi ungureşti, !n(wgc numa.i la teatru 

~ngure8c, iar eând îşi aehlcc a.minte de 
-::tnmtz J o zef şi de ~,mâi n (' a" ,d e.--n tu n ei of _ ........ ·IWiIA ........ ' .. I:IiIIiIII'""'lsallllto.' 1A ..... 'Q.? ..... ~, .. II.-.. tt_'.an .. IIIItsI~_lIWtrll!l .... ·IIII:~~· ... _-

!fază adânc. Ştirpa, de-spre c1esfiinţ.arca Minist AQricuiturii şi nlă!i1e pământului 

t 
O~ ~.. f' expropriaL 

... o~,l1am.ei în pnm{)var{t, (,105 iinţtH.'C hot'ă-
~t - BUCGREŞTT. -~rinlik"trnl aţ;I'Ît'u1turiî Il 

lt
d a deJa la .Bndapeshl, 110 florcştc. [nre;:=t-

înooput plătil'{'a pret,] rilor- pil.mâ nt.nlul exp \'-0 -

r.Că D1H~noo., j<eu! ?a.~: etlln ,îi ,~tie ~~ nnguri print. l>ână ,axmm ::;'a emi,; rcnte in .,.;l}Olll«> J(' 
~,Odmelll de enVll.nt. - .,gl1l'alerl . llU SO 6:'10.107,260 lei. 1111 şntelosul l'nfOl'llleÎ ag'l'ar~. 

Reforma administrativă 
..--Se anunţă rezolvarea unei din cele mU'i jm

portante prohlt:me a unifcării , din prjlejul actll* 
alei sesiuni de legiferare a Corpurilor legiuitoare 
DcsccntraVzare3! adminis1raVvă, impusă, uc spi
ritul d,crnocr.,lltiC. al vremei, cât şi de necesitatea 
inexorabliă a unităt'i nationale, înseamnă fără îJl* 
doială piatra fundamental{l in. temelia sta tttlll~ 

nostru na tiona~ Şi În desvoltarea v;etii noastre plI' 
blice ceti\tcn€stj. 

Privitâ d;n aceste douiL pun-cted'e vedere, 
viitoarea reformă a'dmini~trativă Se prezintă, ca 
o pretacere T<ldical{l în organismul plIter'i exctu
tlvc si administrative de stat, - Cu o hrgă parti~ 
cipanc a masselor cet~itelleşti În rezolvi rea che
stiun'lor de interes general - iar de altă parte, 
ca o reconciliare a diverselor sisteme administra
tive, din 'Provinciile alipi,te, cu diferite legiuiri moş· 
tenitc. 

Chemarea masselor poporului, prin lăn:i rea 
dreptur·ilor şi datorinţelor cetăteneşti, Ha oconlu
crare efectivă În viata !mbJică, ba la fixarea cll:ar 
a ullor curente şi directivc generale, e fireSoC :l se 
reclama şi re!ega, o parte covârşitoare a sarcÎne
lor. Ş! preocllP;irilr~r ohştesti, În .compdent1 de 
rezolva:re a ceilor interesati, sau a celOr ·cunoscă
tori de aproape a trlcbuintelor generale. 

Se obtine astfel o sOIUţ i Ul1C mai expeditivă, 
cicace, jllslii şi social;i. a ncvoilor arzătoare, În 
si.:himbul actualei cen!ra!iz:,ri a,bsOIllitistice, Cu a
g]orncrarea hirocratică a tuturor cerintelor eeo
Jloll1ce, Cl1!tllr:lle Şi poJit'ce ale Tării întrelri. 

Perpetuarea acestei situatii vin-e În contrazi
cere nu 111lim8,j cu princip;ul fLlnda!p,cntal! al un ci 
evolutii sociale demo..-:ratice. dar pare chiar llIe~ 
chanismul greoi al unei organizaţ;j medieyale. 

COl1dit iullQc geogr~afk:c, etnog'raf1ce, ecOIlO~ 
mice, profeSionale şi toată SC8·Ja ex;gentelor so
ciak. culturale şi higienice a popOrUhlj nosf.ru re· 
clamă imperativ o polit'că administrativă de d,cs~ 
centraliza re ,pe judete, până la extrema limită de 
competentă a organizatiilor Si institut'unilor noa
stre pubHce. oi • 

Ceddnd sferei de atribnt1unj a comis:unj]or 
IncaPe şi regionale, cOl1.\~re~atiilor comunale Si ju
detene. alese pe baza sufrajului universAl. aran
jarea diferitelor probl;.;me de interes comun: 
case nationale, SCOale, spitale, drumuri. poduri şi 
şosele, desvdHarea cOlfÎunelor urbane, numirea şi 
l'espol1zahilitatea funcţionari,lor si personalului 
necesar. ne voim aSjguraprogresul, accelerând re-
facerea. . 

Vom evita astiel ridicolul numiTei Prin decret 
regail a serv'torului de birou, sote-ur, canceHst şi 
dactilografă, comunicândll-se din prilejul -aeestul 
important act puhJi·e "Ia toti cei de fată şi viitori 
săn ăta.te". 

Organ:zafiiJe IDeale şi judetene, împărtite pe 
secfu'l1i. conform caract.erului trebilor obsteşti VOr 
aduce nu numai -aporttJI. moral al contwluJui pu
blic În mersul intereselor g-enerale, ci vor reduce 
~imu1tan. actiunea fadorilor conducători ai Tării, 
la d;rec:::tive Vlcnerale şi .codificarea normelor jz-. 
vorite aIn constiinta col.cctivnăţil. 

Bug-eh~~' judetean, arp;robat de parlamentul 
congregatiei 'judetene. se va, reparti7...a echitabil 
asupra comunelor rurare. a căror impozite llU aco
per necesjtiîtile existentei si desvoltării generale. 

Autonomia comunală şi judeta11ă nu implică 
"'ci spectrul unei prim.e.jdH nationale În comu11e le 
urhallc din ardeal, pe jânl?:ă toaHî. inferioritatea 
numerică a elementului românesc:. din oraşele cu 
municipiu. 

~1do(>şler de n(jc<.l~t [l (lc8fiinţare. . (Rl,dol'.) ;;:;;;;iii_ .. _-_. ~_? ~~ ___ ~ ________________________________ --- ---

O suhordollJrC În chestiuni de Ordin general 
a .comisjt1ni!or autonome urbane, congregafei ju
detene - llretutindeni în majoritate rOPl11nca
sea - credem a: fi o solutie mai wtriviUi, decât 
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Pa~. 2. 

llLlllli rea unei p~lrti a membrilor, din partea gu
vcerne<lor dela conducere. 

Salvgardarca intereselor mari nationale in 
orasele noastre, va fi astfel asigUrată. 

In d~utarea unei trăsuri de unificare fără 
sgU.dlLi re ad iferiteJor 1l0lIc.;t.relegi.u i l'i,dev'cni te a~i 
un drept ob'cinueLnic înrădăcinat, uni1atea natio
nală nu va smeri cât de puţin, intrucât s'a'r men
line unele sisteme .administrative, dovedite supe
rioare ceilor din vechiul regat. 

Administrarea fondurilor judetene, incetarea 
haosului cu statele personale, registre~ fonduare, 
a.trib!lti!m~le bl1~etăne, economice, diSCiplinare a 
ca misiunilor orăşeneşti " de promovare a circulatiei, 
importului şi exportului re~ional, a manifestărilor ar
Hsticc ş, a. m. d .• înseamnă sănătatea moleculeli>r, cari 
formeaza corpul mare al Tării, 

Sch'ta. a<:est.or considcraţiuni prirrcipiare, ne 
indritucsc a considera viitoarea reformă admini
stratică, ca una din cele mai mari probleme na
tionale', dela înHiptuirea unităţii statului nostru şi 
ar însemna o gravă ,~roare dacă inainte de a se 
comunica ~pre orientare, observare si cerceta.r.e 
criti~~l celor cari o apli.:ă. - noul proect de UnIfi
Care adm'nistrativa, s'ar depllne pe biroul ca~e
relor, ca un făt născut ClI sapte luni. predestmat 
să l1 \1 trăiască, 

DANTE GliERMAN. 
asC,.. • nn .. .,.... .... ,.,. ••• 

Cântecul Vietei.. 

Vi :1(a ('(, 'n sn;\ t~e jX'l'zi:"ot il 
Clipa {lIgarii ~'o (,\llot'p" 

T1"i~ri\·ip(' ,·:'It (' r1(' ,dllke, 
Ţ1 u1cc"i pe ei'li e de tristă. 

, 

Frll1n::e elna r sunt(,lll~i hC"<t,lllU t ~'"'' 

Ha7e (,,'i'(,:lt 1wpiitrl1.,n7~. 
~1l'nlf'nJ - ~U'~llli!lţ: ,!!'(l:II11UIt -

[,'nmze {'i' 'mpl"ii~tie fream:H 
l'l"{';j'lHă tee 'nl pr:·l~t il' f rll li ,,(' ~ 

Cn:rliH;i hllll1:1 ~! Y;~lll! 

TO:l!C lmtr'uilk,ele nnma. 
'Ll1'. ;i "m p] i:n i lI{lU-ll.(' l"t'l"isnl. 
Il IIm ,l ne dlill\H' \'i"ul. 
Yi":d nc (·hinu{· 11l1111:l ~ 

\1;:1l0 T'e e;hi mai pCI'l.i,~Iă 
YiHl' "i-o 'Hoa·nte f;ăi ~'\lk'e, 
Tl'i.,.:tă-'j 1'C pi:'r (' (1\. ,,1ul('e 
Ţln]e(' pe (';lt e tIr t ri ~tă. 

GEnIU;}; 

Conflictul dela Universit~tea din 

• $ 

, ..... 
Iaşi. 

HF('PHEŞTT. - ni11l Ia~i ni-S(l raport'(\:l7.ă 

('rl ~('lIntlll 11l1iYN~itilţii a timlt azi ;;<Nlinţii ple
mll"ă. 111 {'arc au lu:\t () lj('zoluţÎe, Conform >3 ('€'" 

·"teia. fa.· re,"p o 111.. ah il pe mini;;trul instru{'li\11H1Î! 
lH'lLtrn (le.geonerarea f'onfli{·tn1ui ivit la fa.('.nlt~l

t'(~i1 dedt'ept, pentrură tomnai în faz.a prima a 
întl'C'li:l,;;at 11l:lr,t:la di~])oziţiilor COl'(';;punzăt.ollre"Re 

z(,}ntia ('llprirwle în "jnc şi un .apoI aldresn.t stu
ilf'lltirnii şi roagă pe sttulentii lmiver:"oit.arri. :"oii-şi 

pă>ltrei'o(! (,~'11mll1. să ;;\1l'tină ordinea, pentrlt(~ă la 
{)a2: .o.'mt.ra.1' lU"IIle.'17.n îlwhidereR tutaHi. a univer

~ltătij, Cu rtot hmul h(..tărrLt aJ apelului ~'lJdJ'Osat 

de Hmatul universităţii,. pe studetn~ii univei"Si
tari ~"rei i·an ('xchi~ aZii din nou .delanniyersÎ. 
tate;! din LbŞi, Brătianu, mini~tl'ul4'rezi,dent. a 
tL'jmif:. fi telcgoo,mă matilullgă pretfeetuJ:ui .din 
Ia • ..;j in eare aoc~ntllillză. ~ă facă tot posibilul .. 
JX'fl.tl"n lini.~tir&l tl1l'bn răI' ilo I'. penltru~:ă ,i'llIt-entia 

~nyennt!'ni ('!'Iti', ,,~ă curme î.n c~l mai ""curt t.i.mp 
fWf'~!(' turburări (Raduf), 

SOLIDARITATEA 

CRONICA MUZICALA. 

Concertul O. Enescu. 
S'a vorbit atât de mu],t despre arta maestru

lUi Enescu În ceeace priveşte execuţia tehnică şi 
puterea d~ interpretare a cel<>t- mai dificile şr 
subtile bacătj de ooncert în cât e greu să se mai 
găsească ceva nou de spus. 

Nu ,putem însă tăcea şi a nu remarca minu
nata execuFe a celei mai grele bucăţi din pro
gram: "Introductton et Rondo Capric:oza", de 
Saint Saens tmde. maestrul trece, cu o uşurinţă 
uimitoare peste diflcultătile tehnice ale compozi
tiei si redă cu o măestrie rară întelestd bucătij. 

Nu s'a văzut Pe fată-inid o fibră încordată 
la mariLe încercări Întâlnite in timpul C3.pr1cÎului 
nici o sfortare a arcuşu·lu i ; eia trecut pesle ele 
senin şi Sigur. 

I-se poate spune cu drept cuvânt cel mai bun 
executor Si interPret al subt11uJUi compozitor 
francez Sah1t Saens. 

Fineta "Precieuse"-i de Couperin-Krc:sler 
nc-a redat-o cu o elegantă impresionant.ă, iar cu 
"S:c'lennc et Rigaudon" de Francocur-Kreissler 
a fascinat întreaga sală. 

ApOl desăvârsita executie a primelOr bucăţi 
din ~)yogram: .. Sonata În re major" de Haendel si 
frumoasa .. Romantă În sol maior" de Bedhovcn 
Si aria de Bach I)e coarda ~ol ne-a înt~\rit convin
gerea că ta.Jcntu'] maestrului est,,~ llJultilateral si. 
pOate interpreta cu acei as' perfcMiunc atât cln·· 
sic:i germani cât Si rafinatii cDl1lpozitori m{)dcrn;. 

executia pe coarde duhle si pit'caturile ce au 
intervenit în budtilc PrOgramulUi de aseară ne-al! 
dat ° idec deplină de talentul ncmăsurat de mare 
al maestrului. ,.. , 

Finetca cu care l1asă si duce arcusul pc 
coarde si mai ales .. f'TIisul" a lăsat În uim:re pe 
toti artistii ,cunoscători din localitate si se adeve
reste di nnişcJrea glesnci I1l:Înei a SC0alei ~er
mane nu dă eIcgal1ta arcusulu i si sp!cndide';e ii
lli~llri ca mh,'1rca cotului a sco~lci franceze. 

&Sala i-a ti.:ut m"af{ll11i prelung-itc si 1-(1 în-
că rcat cu flori. I. D. 

,v ,,, ... or _,: Jd .... 
Confprinta dela lausanne. 
LAUS/\~~f: - Chestia strfulltori1or a fl1<1t 

eri o Întorsăttlr~ neasteptată Într'atâta,că în ur
ma fnutei pacin icc a turc!1or a fost. rczoh:a tii. 
An\lme Tzmed pa,sa rasPll1lz<Înd la inkrne!atiilc 
de p,Înă aci a declarat. că Tmc·;j :1derC:lZ,i În pri 11 -

cipill la ,PUCtllll de vedere al <1liatilor. având însă 
În "edere ;lsi.g'urarea Constantinopolului este in. 
contr:lo d('mi1itariz~rii str<Îmtnrilor. Cicerin î"i dă 
cxprrs;llllC mirăr:i snlC'. că Turcia si-a sChimha,t 
ilt~tn-8 1'<']lh](, P1111etl!.1ele \'(~rl('r(>, SpmH' [Q)OI. 

('~ Rus'" nu are intentia de a si:riq pacea. ci \'a 
canta să promoveze aSij1;l1r;-;rea drepf.urilor jmte 
ale statd10r resnective, 

Min:strul de externe. nuca. răsPul1zand lfl 
CUVintele I\!: Cie('rin~ eJcwooltă illterl~sele acelea, 
cari te sustine România în chestia strâmtorilor. 
Dună aceea vorhesc TK'prezcnt<1ntii Grec'ci si 
Bul1l'ariei. A l11?t cl1Yântul apOi Lord Ct1rZOn si 
constată că s:tuat;a ce parea df: se razhlln1'[ ('ri, 
azi s'a "chimhat radical. R03sră membrii confe: 
rintei . să-Si ia timp pel1 tru studiar.ea chest'unel 
orientale .J)e haz;!, ::Jce;lsta 1l011ă, ~chimhan~a fron
tului din p1rte" Turcilor a produs hucurie l1:ene
t';11ă Si satisfactie în conferinta dela Lausanne, 
Conferinta Si-a amânat sedintele deJa 2.l DecClll
vrie până la 2 Tamtar;e. C:1 reprezentantii "ă poat~ 
petrece vacanta acasă. "Expertii YOr continua S3 
~lucreze şi ma~ depaţiJe. 

• -g o Se" • • o o'aO , .. p. 
"Cugetul Românesc." 

A apărut nr 7 -ale,,':;celentei reviste "Cugetul 
Românesc" cu ~ bogatsj varia;t sumar. De vân
zare la toate librăr;i~e românesti, 

.*tnrs ·.;1 'tI'I. 

I 
Dllminccă, 10 De :cmwÎe 19hn" 

• L De vorba cu Dl profesor Caravla r 

-: .. :.) aeompaniatorul maestrului Enest . 
Ascară, după concert, având prilejUl să ~ 

tâlnesc pe d. Caravia oDrofes.or ta conservat<lr 1 J 
din llucllre;;ti, int.re aiJte lllm.i,ntirÎ pe (la~ j'l 
spus că le am despre dânsull, 1-am rugat să Fa. 
sch'ţezc programul· ce-I are pentru sezonullsa 
iarnă. FDarte prietenos ne-a spus că dela Arl(ld 
maestrul enescu mai dă un concert la Atba-I~ lJ 
şi două la Sibiu. De ac~o. se duce j.~J)reună, C 
Bucuresti ca maestru1 sa-şL pregăteasca p~ecan 
in America, iar dsa plecarea la Leipzig În Oen,H' I 
nia unde este chemat a da o serie de concerte, . 
pian Şi să Se perfectioneze in interpretarea. ~1 n 
clasici germant. : [, 

I La primă;'ară ,În Dumineca Paşt!10r maeslLj' 
Începe o noua sene de 80 concerte In toate of' 

< $ele României. Seria actuală de concerte a \r 
numai de 15. ,7/ 
.. Am a~lat apoi că În adevăr maestrul Enq7g 

,pUne pe muzică oclcbra tragedie a lui SoflXj ( 
·."Oedip rege". ~. (( 

\. Fiind orel'e Înaintate m'am retras pentru. a .. 
lăsa timpul nece~r odihnei şi neconfortării. il 

... •• ,. A,r •• oau. Aer' 
1. {'fc .:.' o - r 

Situaţia sanitara a populaţiei lra~.{ 
C'nnf<"1'Dl tahlonlnl 11lto<,m~lt (1'0. ~er\'i('in~ les, 

lllta~' al oI'H~\1lui. ,,!,ar"f! ;;.;mita,rila p'}plll",ţjriţf' 
IUl1·[1 XO{'m\TÎe, a fo"t bună. ir 

Ca7:nri dc, ho;~l'e (,Ol~ta~if):l'S: !S'au ~nun"t,aţr'A 
1,llw ;\"e:ltllTll': (j ;[l'bl':1 t,foJ(lll, 14 &tfterle, a 
<;rarlnhnă, 

Y:l';,t('l'i an tfo;;.t {ll1untate 111, ell2wri dB m4 1 
t.e RO" J ( 

C:hiitm'ii ,:au inrlH'iat 56. f. 
Tn ;;;pi,tal1ll ;lld{·ţ,mn llll Ipl'i·mit i~ri.iire ţ 

(lin a'·('~ti:l holnHyj lEl1ti :\~:2: în spitl1l1nl de IoFto 
:?1~, Ilin :1i(·I'~1.ia 1,'>O!lo\li. 111\ 

111 in"tjtutul IdO(· oh,,!rf'tri;';; ali Pl'iTllit în 
iil'.(' 'H) f" .. ru{·i. (lina('p"tea ;)6 pl'imite înl, 
X.wnn-rlc" ~tl 

l.a lnnblllaflJl'lll JXIli"hni<' an fost în tTl·)'i 
Hlt'nt 2P~, ,rlillfhC'e~tj,a hnlna\'i Iloni 62: 1a J' 

• v l' . ~o··tI pr;n/~'11'l\l.1 de tuhpl'C'nlo;o;a 4,88, ( In a('('ştta .). .. l' 
lI!l\'i 'nolli. t 

sa • Y $ a UZl' .$ un A" $ - • tţ 

Adunarea generală, a ca~er~~ 
de comert şi industrie. ~: 
Nouii membri ai camerii. -!A 

('allwra de comert 'ii indll,,,tl'Îe ,d'1n A1'3\11tn 
\ i n n t acli1 narp[t gTl1l01'fll il j:n "i na de FI nf'('('m)}t( 

:1. {', "11h pr{\"identia d,lnÎ Al{)tS Skigf'.n\n~l,l~ 2 
T n hnza PJ'{lŢHl1lPl'P'i s('eretal'l1Jni geueraL krl 

1,crin Zillla, adllmll'en g{H]pl'aIă (l .al~R (',ll. mcl~ 
11)' i P(' 11 nu ii tori i T(Hn~l1lÎ: , 

Din ,\1'1H1 :(11' )1 ihail ~l~,n'uş, Ghror a 

Dln Pa.l1{'ota: La1..:W Pllkll, Sllneun Be~ 
,,\dar.r~,~fa:illl T. V111('\1, .ROhert Spi~'o, Ilie Jla: 
jumjor. , , 
. nin T\~('i{'.a: C~,mwl Borbil, ?\icola.e lSuci,. 

SP(,l'Nill'Utl g(,lH'1":d d. Zima, a făcut :ll' 
PXplll](ire l'('l,at;v hl wodificarpa l.('~ii impozi . 1 
P(' ('ifra ll.p afnrC"ri. ]'('rrol'ima finfl:nciilllră şi 
fieiîrei le!di lXlntru înfr~l'narea speculei €t('" 

> S~·r('tarii. dni.i I.ll~lm'ic Bulgar şi du-, 1 
"i<, F:tln'l au fii<C'llt refewlt(' 'T('tllllti"r ].ad], 3 
f'he.-t i 11.11 i [I(;lllf'l'!'lillq ';li i.nd l1!'.t 1'1 n,lf'. , . l' 

Tn f;nw adl1lUltr(',l ~enerldil :1 nutnlt. <'8." . 
ţ·ll.!·j III' flnii Ţ .. .<111 8,('1''1('11 <:i .'\n(ll'(,; Ra10g-h

J 
1'( 

$ ,$ q. .,..,. ~ 

• l_A" dO'V W ON i • ~ - D-
eCi 

ŞTI RIT E A T R A L Ept;" 
Repertoriul săptămânii. [~rl 

Dumineca: 3 şi jUni .•. SlovacuJ. ciur'.ar"; 
'; şi .lllm .... Târ~'1J de păpuşi" (Ah. B.); orl

t
' ~ 

şi .iuml ... IIo.l'\ll D.~ngostei"" p 
Luni: Târgui de păpn~i (Ab. C.). 
Marti: "Azilul de noapt.e" (Ab. A.). rr.,e 

---a-E 
-1 



INFORMATtUNI. 
,ă ~ Unîversitatea populară. 
at?t 1 h/ll t ilie nL 10 /) t' ( • • 1 (l ;i () n> d. /Il. l' a 

I-t • I 1 - ./ săf U /1'1' (ksehlt ('n'a s() f'IWllI (1 ('ursul'l OI" 

luI ;sa/n ll'",til'(( (l {ic('1dui 111 (lise Sieoa/'(i, 
Atl(ld. 

a-!~ {}lIPâ ('lu'ântn{ rit' de,~dlid('l'e (II dlui 
lna, Crişan. diredorde /ier1.l, li/ prut. Sf. 
~a~ • . J It f t I fertjlCI'G1W 1~1 l'n nPSl'O a c~:n. el'l>Il .. t~ (('~-
rter .. Sf'1'I'.<tfn/f'(! '.(·lmooşfel'll 1:.:fol'1el 110-

L "lale" 
i [Juni 11 nec, orele ()-Î': !",to)'ia HnnJ'Î 

le~r obâ/'siallennwhti /'o/lHî,/('.'w. P)'o{. 
. ~ ii riIlN'a/;.l~: o'rel!, 7-8: lJill ll/Illea h~I.(·'-

~il(jr. I('('ţ,e rle n)/.rnr1!(('('/,(', 1)/'11[ .. \1('. , 
:ll"eţl(1a •. 
e>foq (' ti r." ti li! l' il i' 1)1' ~ f f' Il ii J! tt1/H t; Il (/ .';r' ti n 

[omii/co/nil 1'111Jinefu/lIÎ (/1, lizi(,(l dcln 
:~ a,ul M ()Î,~I' Si(;(I(O'(l it )'(Id. 1~!('eJJI;lIdu-sc 
l' IfcÎs /a om (J d. III. In fra/'e(1 1ihc/,(I. 
~ TJlRR('TTFXE.1. 

ra~ -ta concertul din·8 Decemvrie al maestrului 
iuJ kscu, publicul româ!1!csc .... din Arad ~ in speciat 
tieiţretu !. nădejdea noastră - a <luat parte in UU

ir foarte frumos. 
1 .. t.aţ l All străluc}t - ?:~~otdeal~na - ~prin. sill111atica 
le. t absenta, lmhog-ahtj' noştn de razboI. 

I • 
m, Dr. j\;all~,Cn va fi PrOPus pentru premiul No-

de pace al anulUi viitor. 

l'C . PrimăriaCalpitalc i a· lansat un apel pentru 
c~,~torarca populatiei nevoiaşe de sărbătorile Cră-

. J' nului. * 
Jn 

1, ("'/ mai lnlll rel/ledill ('oHlm {/li'f'i. 

ttll rrri Il 1 tti. (1 durerilo)' ti" rJrîtc,~le (IPU de 
tT1ră prcpa/'(rfil ('1/ 1\oi.-.:e;' B(J)'o.r ra/n'i-

!Q iti;> Jlud,. 
,l ... 1 qc 

~ Azi a apărut 1l11m~rtll 1 al revistei l1n~\1reşti 
,ckw; Macska" (Pisica neag-ră) cucolahnrnrea 

lle;diferiti scr[Îtori maghiari şi străini. Pretul Le:\:. 
p: 6, 

I • . 
_ f x A TELlfRUL nE fOTOGRAfI A T G t Z A 

tA G Y bine Încălzit e deschis pentru ono c1ic:iltclă 
'all Jtrea5.tâ ziUa şj pe timpul sezonului de Cr5.-:;un. 
~(,ll1Pto5!;raijeri în fiecare zi cie lucrU, Dum ii1cca şi 
~d.j. zi de s~irbhtorj. Atelierul: Bul. RC5!;. Maria 22. 
·al.ltrtere în fată cu prefectura judetului. Na S3. 
l~ • 1 x ANALIZA DE VIN cu Ma1igand francez 

lf'or~aleTOn nl1.iardin - Par's", se fac zi1n i·c la fir- I 

ie Jha: DUMITRU N. ANASTASIU. ARAD. Bulev. 1 
l Bfegele. Perdinand IIa (~oros Bcni-ter) Ro 36 1 

uel ... .., n. • .... a vv' V't; '\111$ 'Il 
a;ţ' 

Din ispraviIeunui tâlhar. 
.. 

Am 3lllUnt.at liil 1111l1lPl'ilH a,nî.el'Îoare ,eil 'poli-
.(Ijl' a .Ara~ R rll~",it. lsiÎ pl'iml~ă pe 1IJ1.\1,l :dţn;trc "ci 

!:lj p{'rF~l1ih71 ,,,,păr.i!iHo1'l Hl c\I'>:l!11Ul \1( : .T<aIHIl 
~' l'<~.{'il'(, ori!!iml1' rljn Knllug'llta, Fngal'ia. (].. 
0'11. mff'o il1'1"e "trlll1!:!".I'r. . 
;,;J .1 :lnto 5'~1 rt.il\'erliit d rplIa,ptieă nu 'liltlwloÎ "1);]1'

Jel'i în ,.-ti] mai Dl:lre. iCi !;'Ii p:ăÎnill'ii 9i în caz d~ 
, E~e'Yoe nu (·"ită i'ă atu{'c chirar şi ŢJ('rf'-oanr.le ewri 

~r Îu(X'n';)"-ii il împiede.ce în oomit{'rea furtu-

1'" :l~loş'i lazi za.ce inci bolnta:vii <> \' ietimll. a lui J!Hl \,<) 1 

or. ăd~va lui Schi:mauer CaToI, care îmoeroa>ae lSa-"i 

tpero 9.YUt111 oontra t.âlha.rului. : 
Pentru ziua de 5 Octoonvrie J 8UlOO fu .chemat 

tr.e-o doa~uă la domiciliul 8eest.ei:a, 'Ît;t. strada t 
-~6'3e~ru.J.ul nI'. 37, pentru unele repa1'laţll. 
--f J anw nu ruflă ~'<'.asă pe dlOfilIIlll9. ce...J. chomlalSe I 

t-

SOLIDARITATEA 

\'~Zt1 în.,.,:! IJIl l.'Ul't{'" pe \iÎ{IUVR Rehănaller ;:n 1,,1 

fileu În,dată .plllmd ·(h' a-o at,lI('a ~ia o jeftii, 
~e adre;<ă flH'i \'ildnH'i ('{>r-înuOll-i unl p,ahar <I.'1l IlŢ)ă 
T;llha.;'n.l dbm cii f(l1l1{'i~l are bani în 'ridi'Cul. De 
abia înt\'~ femeea în bUl'ătiil'ie, l;\i eWJlO <se îllltoar~ 
CIl a,pa .T an t.o primzîllud n-o uipedf> de mîunn o t'r1l1l ti 
la pământ. 

en () [lIfoară {'e o Văzll În anropiene tâlha.n1&l 
Înc('fI'ă "li Joe~e mânil.E' \'i.l'tjlllej i'll~i', .Sfoara ,fiind 
de hâl'tiC' ~ rup..«e În"ă !'ub ",f{)l'Itlirile femeii, .ca.l"(' 
se apăl'a d'ei'perat.ă. 

Tlllhal'ltl lnli atullliCIi şil'etnrile -del.a nişte 
p:hetp. ('e eran în bn<,:ttărie. dar nici cu ac-estoo 
n'a reuşit ~ă lege mU71ile fr .. meii.T,n,dârjit tâ·lha-
1'1J'} îl)H'('Ţll1 Rii-şi lm"(>a.'X·ă \'i~tima. ('·11 ţl1l'mnili. Iflâ nÎi 
ee a('{'a~ta 'eăzn."f' în nesi mti 1'('. 

.J anto intră apoi în ca,lll'pră de unde luă ,elin 
ri.dicl1J1l1 pe oare yăduva. &·hiinau<lr il mşezao;:.e I]">e 

nopti eră 1400, În nopţieră află 4 oroloage de ar
gin.t Şi mai multe monede de arv:int. 

Tntră apoi în a .O:nl1ll. {'a:meră un,de .TwntA) ÎJn

hră('a o pcreehe ·de pantalo1ni afla.ti Îllltr'nm du
lap ~i <'Şi a-poi pl,in o altă1H~ă în !Curt.e. 

111 8('00 a ~i 2!i. .T an to Ţll ee ă Ja Tim işna na -la 
IdtlHnta sa Ţ)nnklcr Cttt'Hlina. rere a fo"t mdmd'î 
ala1tăpl'i la ArPJfl de agentii ,polit;if.'i ea ('()mpli('!> 
a lui .lantD. 

T~lhal'1l1 C'llmpiÎr;!nn il ,rlnna zi z~arl'le ,tiin 
"~ra.r1. ,;Hatil amanH'j !'1',]f1 1';1I11'O·111·t.~}(' zj,u,l'f'lDr rleos
Pl'e lo\·itnra ~a la yi!rllly.a Sr>hfina'lH'r. 

.Tant0 ,nn a el'lltat. ~hiar nic('j pe mo~nl "au. 
0:-\1 Şt0fnll n('h earf:> fll1'H(O;c j'n Tnnie 1·1(10 lei 
.. i {\ vioară PE' c('al'e {) Yi\.mln '('11 800 1(>i. 

O nl,til <"p:1l'/!('l'e a eo.mÎ,,; .Tilntn la Ta"-l11 TO;1TI 

în 1 n Da SpptC'm\' ri f'. n n{lr- ~:"a în t l'(l,clu!;': în ,rlmni
eiljll "11 t'hp,i hl~(' ,:,i il fl1l'iIt 800 lei. ]8 h1N'iiti 
m.fflH'(k rk :; (,,:Jl·O:!,llf'. un t.;!,ler ~rpl'ia Tt:'I'C'zi,l, 3 
('Pl',>ri ,1« ferit,. ~i 1 i'll'f'l ne anI'. 

Tn ('l1r"l11 lil'nf'i XOf'11l\'rÎf' .T~lJlton fiîl'llt k" 
"it\1l'i'l1w'1 111i('i la 'X<'1n Vn~ile în "trad:! C'l'i,'i
t l' j, 1':1\"1 n t i 1 (.~n în "tl':lrl:! s,a\'a. TI;] i :'1\, 1\ l'a H~:> 
j('n iTi ('.:1.[,<:13 Ş;1j!'111!:l şi la Tbrn:a 1':1\,('1 în "tl',W~il 
.1~·lhl'\'f<i. flll'ti,wl 6îini. mirt.uri. l'omhl' ,;,i :lltc ()-
l,iel't,i'. - . 

TnS('ptCIII',l'if> :r~'lHo a "PH1·ţ ]a ('(,1:11'·')\' 1[1 

q]';lIh O"h-it,'i, l1'nrlr t'~·. 1'11 r'lwi f::lc.c a n::tri':'~ 
;:1 1, ·:·i':1iÎ,; ~ fllr:l t 1:'.110 li,; ~i 1 "'"'' (1p ,,\('1. 

Fl;ill1111 furt h "-'('l'e;'l1'lll ,lin V1'1'f',:,<'1 . . \;1]'01 
\l'kIWi, 'l"11117n !))'in.(l(·!'f~;! 111.1 .TIlTlto c,al'r \';1 f.i ina, 

: "t.'l :'.:'1'111 nill'l'),ptnl11i ÎJllPl'{:nni! ('11 C'nw'pj:'ea S:J. 

tn s" ....... a%'" nn li' 'te ce 

TELEGRAME. 
facultatea de mediCină si demonstratiile 

sfu de.nteşti. ' 
lW (' t: It E~'TT. ~ ~(lnat1l1 facu 1 t:i tii rli' 11\('

tlj"illii ;tI 'lw,i\,f'l""jt;ltii .rhn BneUT(':;.ti a tinnt a:~i 
~C',) i li ţi!. în (·:n·e 's'a n "f(i t 11 i1 ,d(';;pl'f' ;<j ,-,t a l'i'a. ru l'-'H

'l'ilol' ţ:i dl'''lll'(' "ni'p<~11Hli1l'{'a :wtjri·tătii [J('('1(>i Ll.
{'n1tăt~. ('awm a0E'.~tC'ia e"te. ;('ă ('lH'oJ'\-~i,rilll' şi hll" 
bur~lr'k ~I'~ 'ntetcsc tot mai mu,'t. pentruc;l iorn
l' ile "11 perinare au l'c;:,pj ilS hotăn1Joea '~\0i0t~t i Î 
"rl1d!'lIţilor rnmfl11i. 1~ probabi.l. cii 'pl'l'zidcmţ,ii ~o
l·j(·rii'.ii ,~t\l(klltilor î~i \'\lI' Ţl-J'ezenta dilllisia ·din 
[':ll1Za 1]C'z;l\'n:Jl'ii hntă'l'~îl,ii lur Ş1 "nr arn.llica în
t,nxwn ru"pmH]{'l'C'a rent1"llJ cd~ ('B vor 11l'·ma 
;!~l1pl'a a:]<tora, F.",mi~ii stnd('ntilol' uniyel"'it.ul'i 
s'au prez~ntat la ministrul de interne, pe care 
['an 1'1lţ!·at. să i,a (lj", r){)Z iti ik~ n('ca;.:nc. fată dp. 
cele două ziare evreeşti din BltCure.sti. - tRador) 

o declaratie a lui Mussolini. 
nO~,t..A. - {1t!\"C'rnn.l fi H":1:t COnml1il~at ofil'j,al 

în eal'(' î~i exprimă mirarea a"upl'a \'el"'lllnilol' 
di f,R,~('j~t.i,l italieni ~i anll.mi,teeerl'uri nN1:ghi<1Tf' 
~r fi '{'onv-c.lIit a&1.lpr~l .unei :wtluTIi CDnl11lH', !1f.i
llj,~tnll pl'e7,ident, )lus5'(l.lini doc-Iara. e.ă aOORt,~ 
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BURSA.. 
ZORfCf1, 9 Decemvrio. - Berlin 650, New-York 

S,~050, Londra 2424. Paris 3770, Milano 2610, Pra~ 

16R2, Budapesta 023, Agram ln50, VarSQvia 00325. 
Viena 00075. cor. stampilate 00076. 

BUCURESTI, 9 Decemvrie. - Devize: Paris l!65. 
Londra 744, New-York 16,~50, Halta 810, Elvetia 3125, 
Praga 515, Vîena 2350, Berlin 210, Budapset 700. -
Valute: Marci 218-220, reu 113-11450. funti sterline 
72&-730. franci franceZI H80--1 T1I5, franci erveţrelll 

,30-31, lire itahelle 775-785. drachme 270-295, dinari 
215-220. dolari 161-162. napoleon 570-575, coroane
austriaco 24-25, coroane ungare 700-725, socol 5110 
până la 503. mârci poloneze 98--100. 

ARAD. 9 Decemvrie, Dolari l62, mărCi ilO,2S0. so
col 5, dinari 2.30. franci francezi 11.50. coroane ungare 
0.07. - Devize: Budapesta 14.25. Viena 470. BerUn 
0.02, Pran 5.10 . .... ... u .. un, eu ., .. 

~F.RVICIUL Df: PODUf{f ŞI ŞO~fLE ARAO. 

No. 159.3/11.- 1922. 

PubHca1iune de Licitatie. 
In bar-a ordinului nr. 10259-1922 al Ministe

rulUi lucrărilor publice. Directiune.a. de poduri şi 
şosele O1uj, se publică ticitaţ~e pentru recostrnirea 
podetulu i din Beton nr. 92 pe şoseaua jud. Mică4 
h:.:a--Ciuc'u km. 88.~.7. care se va ţjnea la 
Serviciul subsctnnat În ziua de 28 Dccemvr'lc 1922 
la ora 10, observillld prescricri\e legii conhbirtă
ti pllhlj,;:e arC 72-85. 

Dl.'punerCa garantiei provizorie de 4°. a su
m,:i din oÎcrt{t '>e Vf!. aucven Prin recipisa 31lcx:ată 
(;tcrtei. 

Suma prc1[minată în d,~vir- este 40.000 lei, 
Ehboratul tchnic,::onditiunile de edificare şi 

Ticibtc şi model.lIl de ofertă si contract se pot 
,"edea ziln:c În orele oficioase. 

'-":(,I'ririul de poduri .~i şl}srlr _ t ('017. 

::-;F.RVIC1UL nE pnnUl~T ŞI ŞOSfLE ARAn. 

Xl). 15S.3rll-1922. 

Publicafiune de , icitatie. 
In baza onlinll~lli \l]'. 9624-1922 al Ministeru

'UI lucrâri!or puhl'ce. Dil'cctiunca de poduri şi 
:;:r; '[,~l' Ci,!), "c 'luhbc.i\· lj":itatic pentru aprov:zio-
1'1rea p'Hlelcl o r pentru reparam~a.podllr~lor nr· 
1?0, .U7. 1':';6. 14·.1. 14S, 153, lS6. 159 si lfi4 Pe ŞOS, 
jl:d, M'\.'{r';,c:!--Ciuciu Între l"m. 101-102 care se 
Ya ţincZl la Serv'ciul suhsemnat în 28 Dec. 1922 
10 ')!":1 Jl) ohseI'\';'ind pres':l'icri!c lc~ii COl1tahilită
ti p'1hlkc art. j2~S5. 

DL'lHlllCrCa garaEtic' prOvizorie de 4% a su
Tne; dip. ofertă se \'(1 adcyeri Prin re<:ipjsa anexată 
oi crîei, 

SHllla Prclitmhldtă în d,':viz este 40.000 lei. 
f.lahoratorul khl1'c. con ditiuni1e de eelificare 

~i licitatie si modelul de ofertă şl contract se pot 
\'edea zllnţc în orele oficioase. 

.'-!I'ITirilil dr l)url/lri. fI ,~Mtlr .t;'l!d, 

9'1114''1~1922. 

Publicatiutl.e de Licitatie. 
Pc baza decisulu i al Judecătoriei de ocol Arad 

nI'. de ma' sus cuprinse În favoarea văd, !lui Mihai 
Molnar pentru suma. de 250 lei capital şi accesorii • 
Spese staverite cie prezent in :18 lei. Mobilel-c !1re
ţiuite În 400 lei se VOr vinde la licitat~e În Arad in 
str, Branc{)\'icill 1l]'. 4 in ziua de 12 D':.;:cmvriC 
1922 d. In. la nrelle 2. 

A rad', h 2R No\'. t 9.?2. . 
r ndescifrabil: exec. jud. reResc. __ "'_' _. - ........ _---_ .. _--.. _-_._---

Tribuna deschisă. 
,,1 i J'i <:'11l11 t 1 i p~it.e ele orie<>: bază şi .înt-l'lwitt n)()r- (Pentru cete publicate in această rubrică redactill 
ll€'5C de t!.(,{ilo, că eololl€lul }{Dmam . .J.li ;;'a 'l)rezen- nu ia rlispunderc). 
tlat în cRpit.al'8. ungară, trebue să @(l ştie, că nu S'a deschis un NOU MAGAZIN DE LI
mitul a partieipat ca par-ti!CulaT la barrehetul 1Ii- NOLEUM in Str. Meţianu (i. Forrav) Palatul 
rrunjlat i,n onoarea lui. Une1e oorcuri -şi-!LU e.:'C- Hunyadi sub firma Bela Krammer. 
pliJe.at ~poi şia.u <tras eorncluzii false din aoela'sta. I ==================== 
Iwmanelli11u a repreze:n.tat în lTm.ga.ria Illicigu- 1 Redactor Tespons~h-;t: LAURENTIU LUCA. 
vernul italian .şi nliJci partidul faISCi-.st. .. Cen~tmlt: Dr. MAGER. 

magazinul de ghete, 
şi păIArii preoţeşti 

pă~ării 
PI47 Ioali Pintea Strada M e 11 a D B Ilo. 3. 

(Edlfleul bisericei gr, or. rorranp.) 1,S'1 redeschis 
-",fdare târg de craciun! ~;·.I:;:I~'~::::~:t:: ,;::: la magazbmlluUu PleSl 
I 

. .\ r II, SI r. ('nJonc-l l'i,·I('l (r. '·Urii:,· 
n\lIl'1)) a. v 1s'a.,'I!! de intrar.,." )1" 
d1a tloo; a tl.'lltrnlul. prj)7 

f " 

,~ 

i 

i 

'" , 

" ,: 
" 

- ~ ___________ ; _______ • _______________ f ____ ~_ 

., , 
I 



N 'i > i1S".,.tfi 'lI 

SOLIDARITATEA Duminccă, 10 DC;:cmViLl ... Pa~. 4. 

Cele mai frumoase cadou.rI. 
de cpăC:llun si a.nu.l 
DOU, in mare asortiment la , 1 · f G t orologier şi I!idvaergiu Avnd, Str Bratianu No 2 (f. w~-

001 ar ne"'· pa'atui minorif'lor. In depozit oroloage de buzunar petidUle i 
~ . , ___ pan:le; arlÎc!\le d~ briliant, aur şi argint, cele mai fine executăd, ~ 

S'a InceplJt târgui de CrăCiun 
]a magazlllul 

"IEIfAISSAICE·' 
Sir. Bfatian. IIr. 2, palatul minoritHor. 
Ciorapi 't!\t~n\1 pt. copil __.. __ 
a m. s'ofil l,t. nn mantoll pt. d::m6 
3 JII. sfofM I,t .• (tstnm lI!. domni __ 
1 m. ml\tl\s:l albii pt. hi!lML de bal __ 
1 m. rh,r.~l de clltift'lI __ __ __ __ 
1 m. COfor __ __ __ __ __ __ __ 

J,ei 15.
" 5"0-
" 5"ă.
'" t:!O.-
.. 1'1. 
" 8&.-

Măn"llşi, c1orllfll, gllrdhH', nlODl', ('hlrr"o, 
mllhs!', catifea, CI't>j) de cbin, pânze etc. mIIi 
icfttn el. ori unde. R~ol 

Inainte de i Vă procura mobila, treceţi 
pe 1& magazinul 

~ ~ ~~ l! ct:: ~~ 
din Str. M.etl<!nil No 20. Atelier pro;triu. 

Preturi moder:olt: B~n 

~----------------=------------------------
•••••••••••••••••• B •••••• ~.~ •• ----· - . 
: ELIXIR DE STOMAC: • • • preparat dill Tilltorie (Cfltlfauria) (II erect ue, • 
• IntrllclIt contra fndlsp,oslţiei do stomac ~i IntflS" • 
: tin!', (lIluţe) 1I11~el de DJlIltit, greaţA J găzf\ in : 
• intestin şi Indigt's!ia }o'o4!1 III il FarJ118cia Dr. FoltIes, Arad g 
••••••••••••••••••• a4~_.a~~2~~~~~~~e 

•••••••••• 
.e •• 

: .. : (f\ 1 • • - . • • . -.. .-e.. . •• 

• 

J 
1IlIIC.*"",,".irc:_lGtJl!t~~~5$~if!'f*iPI ! ................................ a, 

La 11 : ~ Cine nu cunoaste r 
B Zi li C a C 8 ti t rai ă .! ~. izvoral de tftinătate din Ârod i~ 

S ucu rs al li a l' ~ d, I' : 811 ceroetet<:8 magat'lIul de modă a ~ 

I ;:·a~~;~:·~;~;:;: B~43 I ~ S 7 Il it S SE 1. 
~ . 
I C e 3.·.. p. a.... " ~: vi: ~-4ja-lllt<: de 1118 luthet"and din A", 

•••••• M ••• ~ ••• ~ •••••••••••••••• ~ 
, 
I 

i!J4!''"',iMRIII71L iEW,a.iUCU L $ ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: .A. SOSIT : 

11 m. lungime, 2 şi jumatate m. inAţime, ~ 
surflL~erle pt. 24 persoane, 2 credenţe cu lnlll\. 

• B044 • 
: Specialitate de plicuri şi hâ,p'tie :n1.0- : 

I o!{lIlldA de 170 CBl. 'inălţlme, 8 8Ca.uue, separ(l 
I inb:'Ru8 ieftin de vânzare la 1 

III dernă. pentru copespo:nden- • 
: ~e p~iya.t.e, - mare asortimtnt: 
• • : H. 8 'ocb, Papetarie şi 3!trcole de fotografi;f : 

doamna Paris, Strada Unirei ~ 
(fost Fâbiăn Găbor-ulcal parlere la drt. 

I 

• Arad, Bulevardul Regina Maria No. 18.. lDiiIiiiaIE '!'te'j fi,. 
~ . 
•••••• " ••••••• 1.'1 ..................... 11 1i!I ... !S._ ... A ..... ~.e .. __ A 

~~~IIm:g;=~~ ! 

CăldăţideferlRachm· it Stefan Curticeal 
~t d~Ja 90 litri până la 300 litri cu preţ 11 cel ! 4 in colţul slrăzii Episcopul Radu şi Calea şa~ 
~ mli ieftin, se află la firma Bu21 i. ~ •• _-

~ ~~ i 'ţj ţuri iefrine. Fotografie i dimineaţa dela ora 8 
." I ~ Execută cele mai frumoase fotografii pe lân~ă 

tJ FR'Ţ!' BU~7A Ar3rf H:j; R.n F' f";n~, ,.( I ~ seara la 7, la fumlr!~ el;;!ctri ă, la dorinţa merg 
~~~:';, ~~~~~;::~~ ~~;;;~~<~;.~~ , :. ~a~~~:i~~I:;l~:t: ~::r:::: :c:~~ 

---- ---- ---------+ 
@h"'-âRâ'i5,@21?rrtevwm fi'S' EAl' 1 
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BillCA CEHTKAL~; 
PENTRU INDUSTRIE ŞI COMERŢ 

FILIALA 

ARAD. 

SOC. ANON. IN CLUj~ 

Capital socielar: fond de rezeRa: 
Lei 50,000.000 Lei 16,000.000 

" " Legaturi directe cu stră,nălatt a ~ 
Mare magazii de mlrfuri la toate fllJaleleţ 

E XP O RT-IM P O R'I 
I 

Secţia de mărfuri şi Secţia de c.ereafe I 
Importi 31 exporlil, cumpărA şi vinde tot felul de mArfuri COloniJ 
de băcănie, textUe, cereale şi producte economice. 

Secţia de bancă şt Secţia indu'1,trială . 
se ocupli cu tol f htl de afaceri bancare, finanseazli, naţlonaJizeazi 
creiază noui ramuri de induslril. 1 

Secţia de org:tnizare ŞI S~cţia Americană t 

I fac acvlziţia şi pro,aganda cDl/enilă, dau grătult informaţlunl şi sralmn· 
binevoitoare tuturor acelora, cari 11 se adresează ASIGNA TE , 
CECURI AMERICANE, DOLARI precum şi IIbele de depunere delf 
alte bănci streine se primesc s;>re iucassare. aducllndll"se banii firit 
cheltuia!! şi eliberându-l!e Imediat libel de' depunere. 1. 

Pentru De pun c ri sp re fru ctifi care dăm azi 
în cont carent . • . • • • • • • • . • • • • • •• 5010 netltf 
pe Ubel de depunere cu abzicere rejflementarl • • • • • • 5- 60 o· netllt 
pe Ilbel de depunere cu termen fix de un an şi dupli sume mal mari 6'/2WO n111' 

Impozitul (Darea) ~Dpli interese o plliteşte banca • 
............................................................. i 

Dolari, asignate şi cecuri americane Se prlmnc spre Incasare, şi depunerile I 

SE PRIMESC" CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

primesc ."re pii.,tl'are ,1 fructlficare sub cele mal favorabile condiţiunI 1 •• 
Banca Centraiil, Cluj str. Regina Maria Na 6. 
Banca Centralii.. Flliala Alba·lulia (fosta bancA "Iulia") 
Banca Centralli, FiHaia Arad, Bulev. Reg. Ferdfnand (Boroa W!inl·ter Ho 3). 
Bltnca Centr"Iă, Fiilala Haţeg, (fosta bancA "Haţiegana"). 
Banc .. CentralA, Filiala Oradea·mare, (fosta ban~ă ,Sentlne4a''). 
Banca Centrală, Filial. SIbiU, str. Clsnâdlel No 7. Il, 

SOLIDARITATEA 
ARAD, STRA.DA ROJIANULUI la. 

r 

Banca Centrală, Filiala Turii., tfosta banci "Arleşllna''). 
Banca CentralA. FIliala Bistriţa (fosta bancA "Bistriţa"." 

Sp ijiniţl BANCA CENTRALA căcI. este 
~el mai mare institut Indastrial şi comercial al noatra, infiintat cII. eapital curll 

. românesc-ardelenesc. - Prin munci. neobosită şi-a creiat in scurli I/reme Qn loc 
de frunte, Intre băncile din întreagă România Mare. IBa39 

d 

Zilnic cDPcertează renU.IDita muzică a lui DAVID KOZAK la Restaurantul Cornul Vânâtor~ .... pÂ., ă d' D'1j::n.p~ţl până. dlYni::n.eaţa. Deschis 
Re38 

Tipografia .. CON\.:.Ol(UIA" Aroo. 

• 
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