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· b "" ,1 (1 tmdiţi-\"ă ca ri ar fi cunsecinţ.ele nnei vr a J a. I 'l.'nyolllţii i'lltCI':lll't,PC care se găsps~·. ~H'htllli 
1 să o pl'Ojlilg'e 1Il 111 t,prp,:"ill 1 lor 1ll~~tpn:l1 ~au 

(i[mdind la uN:apital:-ea politică a, cd~n' 1 al yuniU\ţii lor. g<1.11djţl-"U că S :ll' I:IItll!~l' 
inei minÎţ;tt:i dLn {lreew. l~l. r,e\"ollltI,a dlu I pIn şi la noi ee s'a llltâ\l1plat 11,1 (lrpclu 

3ul rtaria, la lwidN'PU de-abia alesullll pre- sau în Polonia. şi "rl Yl'ţi cmlnngc erI 
('di~lt(' al fri\mimtatei Palonii şi, h~ CO:l- toate jert.fcic aduse dt' toţi nWi,ti,'ii ll.L'a~ 
a.mnălrile la moau:te ee ~e fac ~Illll{; 1Il, lJlulni ar Ii ?adamicc şi frumoasa n()a~
usia, bolşevi,că, nu putel:l .sta.l~d!ferenţi l' tră ţară p.o,rtită de tO'I~e \~rilc, '~:'C!He <Il' 

n faţa aop,stlli ('cre de crIme pulltlCe ce ajungo în clipe de mnn pt"lllH'Jdil I!uprc-
., ~ncon.ioară, nu l~ut,('m tjă. nll, ~lt,raw'm ! l.mă cu tO<lt,e ,~ieţile celor c:' al' :,;ăn peu- I 
tenţia tuturor, mal <Ilc.)~ a polttlCl<llHlor iru ap{traxea. el. " ~ , I 
flştri, de' toate nnanţelp . .ca Srt ntcnll~~z;(', Alungaţi dpci ura, \'\?lllnn] ~l dll';ill:i~ntall 
ară 11~~),t, ehi~l'l: să alunql' d~Il, sllfle:~}l(~ aprml}wJni, din snfl('t~tl ,'ostrn ,şi _g:~Jldl~,!-Y~l 

• lor, panm,lh=' poh,t,}iC'c cal:~, "J!],l ţa~'d~ ~:Pl:l11C C.'~ frn'r~ llIHre nu \"<1 ~I P:lt:~'C_, 071 fara :;;t llll\a I 
.m ayut ŞI au atat de ti <lglv(' Ulmdll. ŞI Imlla! <tip IlU ya. fI !tI ogl e~, 

Nu ur;l e.,te ;le('(><1. pe caro se pont,C' ră-' , J nrle,r. 
~"irtla pn)f!,II'psul şi "iit{)l'll] lllHli popor;, ci. " VI/. ''''1 ...... "As P e' 

'~' din t.imp in timp şi mai al,(>l~ în Ul'ma 1In- Noui turburări la Universitatea din Cluj. 
l!'ejllrădlor cari an 'Îngl'Oz,it P(~ orleillC',C'a\re 0U:-r.J, _ Stuek,wtii {\Ylx>i oo11:f<mm h[)tli)~îl"ei 

'şi iuh-p,~t,c ţara, Srt ne mai I!tllu!im ?Î la h'.- ! 'l~}f ~:au prezonlklit azi la ICm~~IITi. ,.stUt(~~ln\,ii ~l'l('i
,Elrică dp unde sub lîlagi<'\ \"(llrlH'!or de 1 ti,ni (;('!\lpilnd :înt,l'ă'l'il{! i~a împooC'r4'l!t pc eVN'il ca 

" pa,ce ;.re Mintuitorului. i)tl!Plll infrftna în ! sn Ţ)1>1l<tă intra la Ctl'l'f'ul'i, Cam V1X'-Q 120 'i'itlHlcllti 
snflefulu{lsiru patil1Jil,\.~ nesăhuite pe eari 1 evrei 1 1l1eel'eară ~ţl întrr.n .săliIB Je ~H1,l'tol1lie,8tu 
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Parlamentul. 
- Şedinţa Camerii dela 20 Dec.-
D. M~hai1 Orleanu descll"de şedinra la on~le .3. 

Pe banca mil1istcriată iau loc dnii G. G. Mâr· 
zescu, F:enera! Mărdărescu, Vintilă Brătianu, Va
sile Sassu, dr. AIl~helescu, general Moşou. J. T!I. 
r'!orescu, Aurel Cosma şi 1. IncUilet. 

D, MIHAIL ORLEANU citeşte O adresă a dlui 
general Berthelot prin care multumeste Camertl!i 
pentru darul făcut de tară, Împroprietărindti-[ În. 
RomâJt"a. 

Citeşte apOi, o cerere a depuiatilor aparii . 
nând cu!tultA catolic, pr:n care cer Un concediu pe 
tot t~mj}ul s~irb:ltoril()r Crăciunului ş,: Anului nou 
cat~)lic, I: de părere să se acorde acest concediu, 
precum s'a fiicut şi dt~ către parlamentele trecul~, 

Camera aprobă. 
D, dr. N. LUPU: t';ind acuzat puh[ic de d. 

prim-minstru ...:ă ar fi În relatiuni cu bo:şevicii 
din Rusia, acuzatle, care d, Ionel Brătianll a afir
mat că o sprijină pe acte, ŞI de oarece somat 
prin scrisoare desch'să, d. prim-ministru tIU a 
produs acele documente, cere să le adncă in Ca" 
mCră. dlc; nu cste de demnita te,a ţării ca un depu
tat să stea suh o acm:at~e atât de ~ra\'ă. 

D, ur, LUPU spune că acuzatillllile dlui jjrill'-
lli,le s(~ol'mOnee;;Cl~ in SI1f!~·t puJit,ica de ca- Ird('nţii 1("1'l',~tilili Î,mpio<.,oi.'l'}tl!Hht-i 8',:1. 'rl'()du~ 111l 

i ~ ~ tAI t' i-O ~ I JllUl'e t.\lrJ1lult. 
; fenrle carp no mănallca a a Hlmp prp,10, Il Pl'GfesoruJ rlb 1I1J1!1I11~mje lC:we ţinea În ~l<:'cel 

Nu {:u ,dllşlllănia polil:idl. c(' a r itt nm:'l I timp >oul"~lll, a t:rj'mi,s 1)('-'11'11 ()Tn ,.(!Q î'~l(,l,drlo:'P, ,al 
Olzi si în presă, se 1)\)" conduce :-;.111'(' bi- 1 >:fin ('a ~ă-i l'>t'rie jl(K:\ 1i~tă 1){\ totl :lCP,Ul. oaq 1111-

Ij, ne df'sti~l(>le mmi uram. ei {,~u iubirl'H H- l' pi-K!L ... ·ă pe evrei :-oii 1n1'1'8 Î'n sală" Rtlld~'nt'J.i au 

I 
minstru ating onnarea dsa~e ŞL d~tnnitat~a Uirii; 
\.1. Ionel Brat-anu are datona sa raspunda, 

D. VIJ<G1L MADOf:AIW: Intreahă pe J, mI-

I 
nistru Sassu pentru ce nil -a convocat cumislunca 
nt~mită de d, Orol11o!u cu insărcitlilrea de a exa-

J 
1 " ~'t l' )" '''l'C t.c "1 l'Pfnzat in,să d',iÎ-Hi sJ)1l'1lă lllumele ,']1 ~Ul eOlltlliJ1l1'at ProaN' nt ŞI a pamun U 111 1" c". -li l' v ~ ~ , t 'v '1· ,t'~ v ' 1 1 v sa pa7,(lll'f'1('a ln ,rllfl ,o, 

născ,ut. cu îJl~r\ţanHnt.elc po ca.re :' ,( t: ! P!xrrCSONll în Ul'llJIa 'ru('rst~i lat.i~1.1f(lini, a s,tll
~coala şi (~ll hlandf'ţea, pe 'Gare ţl-(~ tllnllt(: t ,dentilor Il îm,tl\elt'l~lrl. eUl'~1l1 >Şl .a ~l"!Pl1iS M1j('hld~ 
in suflet hicl'i('n, ('u ,1,C~s,te 'rlal1ln t'~l cal~l l' rea ~.'~ltl'ă:,l'i!or, âl:"t,itntl\lhu a'llat{}n1W:. " 

poporul nostru, a rezist<1t tuturor Pl'lş:!Ulll- ( l',{\llJI'l Solmt1area'\1 m~~lt loc :ŞI la ('>('l~k\1te 
e, '1 '1, '1' 11 't.. l)"I'\)"ll'!()I' "tttt'l Il fal('ultăti. lkmlrn\ll faeu1tlil\1l {le 1!t.(\!'e a ~11"1).llS n n'l' nn {'nare lln ' .11 ,a (1 (1 •• < " '1 1 1 f 1 r "~." -,~, i s\lf'peud!al'ea tlutnr~)l' {lur,:-H!'I'I! OT I( e 'a ,a,<,Ca a>:';ll' 

,) nUlr (-lK>: :"10(\010 SI, Srt l'V·lI1V l('ze ,lst aZI. ea l' t t 
' '1' ' a{', 

pasărea Phc')nix. eu aceste '(:Oll\un de şo- I C{Jn~iliul 'U1uiv{"l'l.",i\:lr în Ul,ma nouilor turhUr 
inţ.ă şi bll'llătate sii se inarlîH'Z8 ~t(~ei ce 1 rări se VQ înt,ru,ni lazi <>;oara. pentl"U Il IUla mH.&u

Il~ , ajung a a.VP(1 în mână d0stin{'le unei ţări. : l'il{l nCO(1AAl'{l. (113.001',) 

Mici Povestiri. 
Bogiitia. 

Un om, nemultumit cu soa:rt..l 101, se jeluia în-
''Ş; tr'o zi: ' 
le:, - Dumnezeu, zicea el, trimite altora: avutii I 
ar! Şi mie n\t-mj dă n'mic! Cum pot să-mi găsesc un 

zi: 
et: 
et:: 
ett ,. 

rost in lume, când ",11 am nimic? i 
Un bătrân auzi aoeste cuvinte s,H sPtl~e: I 
- Eşti tu asa de sărac cum crezI? Oare Dum

nezeu nu ti-a dat fnerete Şi sănătate? 
~ Nu zic. ba, sunt chiar mândru de "puterea 

$i tineretea mea. 
MvŞneagttl apucă atunci mâna dreaptă a omu

IUjşH intrebă: 
- Al primi s,.'l ti-se ta:e mâna aceasta pentru 

o mi-e d~ rub le ? 
-- Ferească Sfântul! n'asi primi! 
- Dar mâna stângă? 
- Nici. atât? 
- Atunci, poate, ~i pr'mi Ca să DrQeşti pentru 

ze-~e mi1 de ruhLe? 
- Perească Sfânml, , nu-mi dau vederea nici 

Pentru toate comorile din lume! 
- Vezi, adangă ltnosncaswl. vezi ce bo?;at 

te-a făcut Dumnezeu Şi tu încă te plâng'! 

Vaca şi fapul. 
O babă avea o vacă si un tap; dobitoacele 

merJ.~{)au Împreună ~,a păscut şi spre seară se în
intorcea'tI. 

Baba ad llcca pâine şi sare vacei zrcându-i: 
- Mănâncă, milnân:ă, draga mamei, numai 

stai b'nişor, 
A dOua zi ţapul se Întoarse dieta: păşune in

naintea vacei, desfăcu picioarele şi se întepeni in 
fata babei caye-l lovea cu basmaua, dalr tapul nu 
Se m:şca din loc. IŞi aduse munte că. cu o zi mai 
Înainte, baha d.ăduse pâine şi sare vacei,. numai 
să sjl~a liniştită, Baln. văzând că tapUl nu mai 
pleacă, luă un 'lemn ş'-l lovi. Când se devărtă ta
p'ul. el vi'izu iarăşi pe baba dând pân~ şi sare 
vacei, rU9:ân-d-o să stea binlşor. 

- Nu mai e dreptate Pt~ pământ! se dndi ta~ 
pul: eu când am stat Hniştit. am fost bătut L.. A
tun-:i Înl'cp'll să al.crltc, răst.urnă donta cu lapte 
si !mal dădu si babei - în treacăt - o împunsă
tură cu coarnele. 

Ceia C02 nu se poatd 
Sacat:i mâncascră' toate hoihlrile din pădure 

şi nu mai găseau umic cu ce-să ~ hrănească. 
Un sacuil bătr,îll se gândi elim ar putea ~ăsi 

ceva de mâncare, Se duse la elefant ş:-i zise: 
- Am avut u.n tar, d:t]" ajunse a-ia de rău, Îşi 

pcrduse mintile. că nC dădea j')orllnci oOl' nu se pu~ 
tcau îndeplin', Vrem astăzi să ,aleg-em un alt, taE 
şi poporul m'a trimes să te cht'lm: la ~oţ e VI~t:\ 
plăcută. ne vom SUj)l\ne tic, te v{)m slavl Si marI, 
vino în tara noastră! Elefantul primi $ tmerse cu 
şaca}ul. Acesta îl duse într'un loc mlăstioos, de 
unde nu Imai putu esi. 

mIna IcgJ':itatei\ contractelOr s();:iet~lt lor "L R. 
D. P." şi .. Creditul M~nier" cu Statul. CI)11st,at:i ci 
d. SaSStl nu a convocat acea comisiunc, niCi odată. 
dela venirca dsa l,,! l,a guvern. Intreabă pe d. Sa-"'sU 
ce crede despre lcgnrtatea acelor contra de, şi 
Ce măstlt'j Întelege să ia ca ministru al industriei 
şi comertului pentru ap:harea intereselor Statului 
fată de aceste monstruoase afactI!ri. 

n. m'nistru SASSU: Voi răSPunde c..ind d. 
Madg:c,:lr\t îşi va dcsvolta interpelarea. S{)unc că 
dsa a instituit o nouă comisiune, care a Şi iu\.ep.ut 
a lucra, 

SH zise sacalul: 
~ Acum, {)OrUllceşte! suntem gata S{t ascul

tăm de l}()rUnci1e tale. 
Elefantul răspu.nSle: 
~ Porullcesc Ca să mă scoateti din mlasfna 

a~a~ta! 
SacaM în.cC\J'tl să râdă şi zise: 
- Apllcă-t-e cu trompa de coada mea si t,. 

voiu scoate numai de cât. 
Surprins, e1efantul răspunse: 

- Da cum l}oti hl să mă scoti cu coada? 
-- Pentru ce dar dai porunci ce nu se pot 

ÎndellVni? răspunSe şa~allll; tocmai penţru acea-
sta J..,a.m fost iZlI:onH si pe tantI ceIăl.alt. , 

Elefanhtl peri În mlastină Şi şacalii 11 mâncarâ' 

Imp~ratul şi c~maşa. 

Odată, un Împărat căzu gnCU bolnav. EI zise: 
- VOi da ium~itate d:n Împărăr-a, mea celtF 

care mă vaf-aoe sănătos. 
Se adun.a,ră toU Î!~teleptiL \împ,ărăti~ şi se 

siiltuiră cum Si În ce chip să vindece pe împăratut 
lor. dar nu aflară nici un mijloc. 

Unul, totusi. spuse că există un mijloc de a 
vindeca pc îmi}ărat. 

- Da".:ă vom lua. zise el. cămaşa unui om fe
r'cit şi o vom duce la împărat s'o imbrace. îm~ 
păratll! s'ar face Îndată săn{ltos. 

Impăratul tri111is.e stafetele în toată împărăţia 
să caute pe un om feridt şi să-i aducă ctiimaşa lui, 

ppe-;u.l unui exeD1plap ~"Leu 50 ba.ni.' 

, 
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D. MADOcARU: Afîrma cIt accastl comjsiun-c 
cladi a fost numită, nu s'a Întrunit nici odată. 

D. RADULESCU cere guvernului mai mu!tă 
SOlicitudine pentru refacerea- şi îmbunătătirea cii!
lor ferate. 

D. g,cl1eral MOŞOIU răspunde că are un Î'1-
treg program de rcfa-ee a căilor de comunic.atie. 

D. MOTOI răsp-unzând a~ rmat1unei dlu! Mad
gearu, care acuzase pe d. Mrazec că a facilitat 
'Ca;nll1fla~'('a ('odă:r iimlo!' teremwi, petrohfere, 
spune ,că d. Mrazec este mai presus de orice acu
zaţiune, fiind şi membru al Acad.errfei Române. 

Se reia discutia la Mesaj. D. Orleanu dă cu
\'ântu] dluÎ N. D, Chirculescu. 

După f) discuţie mai scurtă preşed'ntele in
chide şedlnta, • 

SENATUL. 
La orele " Si jumfitate d. ferechidc preşe

dinte deschide şedinta, 
Pe banca ministerală, d, Al. Constantinescu. 
D. M. F,~rech:de dte::;te adresa de multumira 

a R"enera'!lllui Berthelot pentru gestul parlamen
tului român care a împroprietărit pe bravul oş
tean. 

D. GR. VASTLlU fa:e (] a treia citire a prO
!1unere de modificare a re~lllamentului Senatu
lui. 

D. GHITA Pf:TRESCU întreahă Pc d. ministru 
d.e jllstjCe d-~l\.:ă nu crede că, a'CUnl. Ia a1cătuirc-a 
noului hlH!-,r.:t. se impl1ne ],mbunătătirea situatiei 
mate{ale a maKistraturei. 

Propunerca dlui Vasiliu pusă la vot, e ado!)-
tată ele Se118t. 

D. GR, VASTLlU ÎnCC!)c cllvântarea făcând 
pro;:eslIl 1'1rtidlll11i tărănesc. , 

D. Df:METf~TAnf: cere ca să fie limpezită <;;. 
tuakl univcrsităte' (]:n I<t,,-i. 
• n "''7' ... ,. .. ~ %P'PC ........ -
Fascismul. în Mexico 

adoptă culorile italiene. 
Ţ)hl "'.f cxko:::.e Iflllnlmtă: ;;\"1 i ll'nra 'paî·t l'fl Ulil i 

fllli'Cjst itahalJ1 .. llrmariliî î'l1 ,\!pxÎ\('O C\1 yin jnt,;)

l'es ~i 'l"hirln lillnit,ata.iS'a frwnt şi 'aici o .idi'11itir·,1 
{j}'gamizarţ,ie fa.&cistă lJ1cxloa:nă, e;l.l'e '[1 fl.r1"~pkl.t ('11-

luri1e jtaljmw: Y(:,r.]B. 1'O,;,U ~ialh. ','\r.r>:t<:tii ~)['ga
n i7.11tic- c fiiţiş SpT ij,in iltăr1c p:l rti,l\l i nl:l,tioll'rl 1 

SOLIDARITA TEA 

Situatia ofiterilor de rezervă. 
- Un ordin al marelui Stat Major. -

.Marele Stat :Major ~l A.rmat.ei ro.rnll,fl,i{'H 
m"măt(,al'ele pent,)'u ofiţNjri ({le l'«'zerl\'ă până la 
gl' adul de onlunel indusi v: 

Di'l1 cauza f:hf"rri te1011' mut.ări pe care le 3.11 

f'Ofiţ-E'l'ii ae l'czen"ă în ultimii ani, o bllnă p;ame 
(lin ei nu cunosc r:recis IOOl1pul de t.r'l!Jpii di,n care 
fa<c pa'Tte, ia:r oorpu-:rne '!lU cunosc 'adresa exatrtă 
a ofiterilor de rez,t.'nă pe ,calli îi 'a'll înscl'i'şi i,n 
J·(·g:i;;t.rele lor, 

Dill a'(',('a~tă ea.uzii, mulţi ofiţeri der{'ren-ă 

lJ1t răspund la ,difle:rite chmnăni cn oeazia oon
c'l';llrăl'ilol' şi i<ll'mt ul",LnăriţJi ca ~upuşi. 

Y"JliJ u a '00 evit.a aeca,;;tă situati'e, ministrul 
:le răzhoi fl botărât, (',a toţi -oIfi,ţ.erii Be rezervă 
rh'la gTadlll ne suhllJl("(ltenent la gra,rl.ill de .(>Dlonel 
jIl C'!11'" iv, să "e prezi.l1ltc Î'n Ctll'suI lul1J('i IU!Il·l1'a.rie 

1 !I:r~, Î'Il"'ep;wd ddla 1 la 31 IaullIa:rie in orioo zi 
rk'l hl('l'U. la eer\eu 1 d.e 'rei(';rllta~re de (,-WI'€ depÎ'n,c1c 
h('ulitah>a lwc1e Îşi are dOJllli'l'ilinl Răn obi'ţllluit 

;i 1I1lJrle ofiţcrul îşi ,cmfeitll ocnj'll,tillinea s'a li
ilPl';1 sau profesiu.nea UIn('tional', ~t'llJent, ('te,) 
indiferent de ('crenl dp. roC'rntar,c al' iWtgi'llii(ll'llide 
Il fost ÎIlSC'I,j"" la J'I€'Cl'ntaT'c) !:Iau hl:eare ar fi fO>lt 
îllser:s ilUt{>,tjGl'. 

/ J'l'f!zcllt,nrea :3(' fa,('(' In haine <'l\'ile ,şi ofi\-C'1"111 

.... '1 primi :> ';udeverilltiî p(lntl'll efe('l,lNuX'J. a<:>ei;td 
prf'l.ent5 t i. 

Ofiicrii de l'e;:t:rd'i ('ari nil vo,r ră"'pn.n:dlC la 
;)['ca.::1 ă prezen·tal'c vor fi u rlllăr it,i .şi pedepsi ti 
('(})lf\:Jl'ln a<rt. 2:24 bis elim .[·0\(lu1 ele just,ilie mili
t,ara. 

,-
b·;F ' .. /');3 ,to'. ." .... , 

Agricultura în Rusia sovietică. 
Ajutorul dat de americani (echipa detracfori) 

Fuhl ilCatium~a ~il.ptii m1w-ală "lnfuI"JllIwl iOll:'i 

:-:l;('ia-k~l' f'dirnt:1 idla !hirDul intl'l'llt11)Îon,d al 
.' " •.• lllHIJI;('ii de PC l;'\llgii Liga N~l'tillnil()l' din Oe]1O\'<1 

()!'g,llllo]zatNl '''CE'x'tl-nrle In mod ~lllltJtnr ,~I (~., l~' l' 1- t' -'~ 

(:ltoli('. 

•• ~ , • , . -._~ La j-n i;trp JnWllte e nlSC~ } "llll'lIJel'fJa,i'o(! iHlIlan:lln10 
tjllllt, llIlHortllll,tc ',8du,nan l'a- Puhh, l<:lIm rw'.(), ' _. .'.. I ], '1> . 

, . J"UlWa Qet1.l {l('()namj('c, ŞI &(]I('l<1 {' (Il,n l.'lt;,W ':;'0-
Z:H'iltet'~[,.5 ~j J'alopa. a pus d;~,;;en1'(mea ÎI1 V(lfle-ro' .. 

p]'{'ţ'I'fflintdnÎ r.opuhlioei, f-"(j]1.' Dhre.gulll. &H nu 
consimtă de ',a mai liil,.n înlt'flmjni,str:atiile ·sta,tu-
Jn,j elomente 'alntj'll~'l.ţi(fflla'le. 

T.a rân,cl111 lor Ql\gllmiza:tijlc nmll:cit{)}'~ti 'lnl~-

ximalist.c organizeaz-ă o 'a-(·ţill'llc d0 <"'l'nzitie !;Il 

I'ezj q te'!ll tii operei ,llJait,i'()J]Jal i"t,e a fa"ei·mnll'l1 i, 

Trimişii tarl1hl Se Împrăştiară în toată jmpărătia, 
dar nu gi"lsiră ce căutau. Nu se R"ă~eaun om 0ar~ 
să fie m u,lţnm i t. 

Unu) era bogat, dar boln<liv; altul era sănătos, 
dar sărac; Un al treilea, hOR"at ş[ sănătos, dar se 
lllâ!U!;ea de ne,~asta lui; cela'~alt avea necazuri dela 
cop:,', în sfârş.it toti se p!ân!?;eau 'de câte ceva. 

Intr'o seară, fiul împăratului trecând din În
tâmplare pe lânR"ă un bordeiu, auzi o voce dină
tlntru: 

-~ Multumescu-ti Doamne. am muncit azi 
toată zjua. am mâncat birue ş" acum mă CUI:C! Sunt 
fericit! : 

feciorul împăratulUi fu cuprins de bucurie 
când află 'Că în acest hordciu se arflă un om fericit. 
Porunci nUl11aJi decât aghiotantului sau, să intre în 
bordei, să ia cămaşa acestui om, să-i dea in 
schimb ori câti bani Îi' va cere şi s'o docă repede 
la împărat. 

Aghiotantul Întră în bordei şi vru să ia că
masa fericitului, dar omul nostru era atât de s5-
rac, dî n'ave.a cămaşă. L. TOLSTOI. 

Vorbe înţelepte. 
Amorul e iarbă, căsnicia fân 

• 
(D. HACK). 

Un caP fără memorie, e citadelă fără garni-
,mană. (NAPOLEON 1.) 

• 
Cea mai importantă misiune a unei nati·uni e 

a produce oatncn: mari.. (ERNEST REN AN). 

\',:p.j jeu. ~ 

Intr"\1mn! <hn '\lltjmcl1' nll'm('l'(l ,'e g;I.~ru;e i,n-

rPI~1I1a'ti'11'Jli USll)1J'<l e(·hil1·ei di(' -t11alC'tori (phl!{lll'i 
:'1\ tl'<!"ţinnp m'f'(',m'ÎtC'ă) peoar'e Sv('iet'll'tea. mmi-
:'ilor n~L~,i(ii -S<Y\'i~ti(>e 'Chn funel'i(.a ,a 'Ol'g;j'lli7AlJ~) 

i;-i trimi,s-o în ajut~)nl'l 1'(lpuhli~j moscx)vi,t-e. 
F,rhipa ("I1'a ('i["Jmpn5:ă ,(li,n 29 fie olhmcnj şi era 

IllzestratăC"ll 21 ,de tra>(\toare ·ugr:iMle P'I'('<"um şi 

eu ·un rt-hip.n-mont ,eompllelct ,de lrTJ.a';i!mi lşi 1-1cul'C 

agricole. E.aa ajulJls în Rusia Î'n mijlc~clll \'('r<'i 
, .(1,nu1u i r11TMt (1 uEe 1922) şi .a fos.t. trimisă În 
: gtlJb(':'l'nia dâql Perll1l, 'lmde i ... ,,'alU încl1ck!i.nţu.t pil-

I m â n tu,ri sp re olllt!Î:vare. 
1 media;t Id-urpă .8(X.~irea la .. dsetil1GJti{\, la Î'llJCC-

I 'Putul lui I111ie, echi'pa 'Şi-a îrucepl1t lucrările 1T11on 
tâ11-du-şi maşinile şi l'Cpal'ând loolllimţele (,:'Il1"i i~11 

fost 'PUIS'8 1:a di.spozrtie ~p.ne- a.dăpo8tlire. TJa 27 
r ulio 7 .tl"aJCt,oare (lr,au î,u -phn.u ,aetivita-te pe te
renU!rile care l'ămasereră .noecul!tivat.e de jmSH 

lllulţ,i ,ani, 
La 15 Augus-t flrTICţ.ÎOl1'a/ll 15 t r.ae1:oare iiM la 

25 8e-pt~m\'l'ie nl1'măr:1l1 lor era rde 19, 
Arăt,urile au fost făcute nu mulUaI}. lpe 'bel'e

nn-rile î,ncmdilIl!l;at~ achipCii, ci '!ili, pe 'Immwroai&(!le 
proprietă'ţi par~l1lare' oo,r,e i-n snhimb Iau fUl'n i· 
zat 'h::nme şi au aJjutat ÎIIl l-ueră:rile,de I(lOlli'ltruoţii 

pe i\mig,l'I8Jnţi. "Eoooomiceskoja Ji!2ln", pnblilca,· 
I ia so\'ietică oficiilfl1ă, T6::mmoaşte d "fă,ră ÎIllKloi'ală 

l'ă .r>ontact.ul cu onergia ŞIÎ ,i.niţ.iativa wmeri<mmi-
101' ('O'nh,ij,bu-e .ffill1t 113. treziT,ea Tuşilor ldin 'IWutia 
lor'" şi din .aeest pnnCll: d>e vedJetre :lirtivit-area lor 
('ste privită foarte fa\"orabil de lfIutOl:ităţ.ilc 8()

YÎetc c~ri se strHdue5C >:8 flprijine <'â-t mai Im111t 

~ americani. 

VÎIH'I'j, ~~ n(,(,(,III\Tie li, \ 

-- -
Discutiile in chestia Strâmtof' 

LAUSASN E. 19 1);00. lDil8'0n.ţiile 111 d ' 
Strâ·mtorilor .se ·('!on~rd:('ră ca t.emnjrnrate, i'll 
,ma dcd~.ra~flei K:'ategol'Ît>e de im'j .Ii lor, Ari 
C'U!'Z(),ll. , [aSI 

('a. o dO\'I$Iă ('ii 'u.1ttimul -cuvâ,nlt a. fust rilt 

€fItef~lptul eă .ooi Jdotui amil'l~1i englezi ".~ lor "'"' an. 
a,flau aK'i ca experti II1k'lV8 li, 'au părăsit 'a81~ dnr 

raf;'uL Prin 'l1lml'are IDulul (\nrZO'll e.<JW d~ nal 
nu mBli fucă -n01li COIJlI(',&8iuni, 'Căiri altfel a: 
preti ns (,,8 I('('i d()uÎ expe.;i ,să 'ffil<li rămÎlmi[, viil 

AlC'eal'lta n'u în"'fOl],n:ează 'î,m,ă ('3 ,,-,a 'U'I\1ll SUI 

l'upt:u-r-ă, 

Pă.l'(lrea gener~lă. M(' eii eel.c ,doua păni -3-"< 

l'ăunâu€'Ja/ ;dre.olC'nl.nlldl1!~ă )pe 1)().,JiţÎ411J1IÎ-le r4'NŢl€\' str 

in -ca:t'e timp se VOr '(>Qnti'l1lta di&cuţ.iile .~ ('CI 
1 -w 

·ce orlal,te . :pu'l1et~. A.hia, ,dwpă tcrnni,narea, a 
taI' a al l,a tu '\"00' 'Il l'ez llIl\ta tc,xtfU} tl"1 tattn 11l11i. 

.... --..... _ .......... - ...... - ..... - ..... ~all 

Fasciştii unguri impotriTa lumii lnt, 
Zj,leiJe trecute a avut loc la Budapesta o, ~,1 

adunare a fasciştilor unguri. S'au vorbit mult :~1 
toate acolo. Şt. Friedrich a spus Între .altele: E

la tIamburg- până la Ba~dad va fi un atac te, ' 
eu nu pacea o vestesc, care ar fi o m'nciun; ~u 

cu am fost pacifist. când soldatii unguri UJll fI) 
prin strtizre din Bucureşti, Belgrad Şi Pr 1:' 
Dar acum vestesc rrlf/~boiul, sânKeroasă, nee 
toarc:a rMlL-aUi, (Aplauze; furtunoase de ci 
l11;nute). \', 

Erau de fată la .acea\tă întrunire mulţi ti 
taţi. foartl~ mulţi ofiţeri superiori. Multi pc: 
can1ăşi negre ca fa~ciştfj italieni. k 
~._ .. Jj$IIII;_$Urtl ........ ~~I:IIlI:lll~lIIIr.;~ ... _w_iMII_ .... __ w ~il 

ŞTIRI TEATRALf 
ii' 

Repertoriul săptămânil, Il 
\'iner:: "Schimbul" (Ah. B,), 
S,hl1băfă matineu ora 3 si jum.: "Dem:· 

z.atu]" cu cnnr.ursul d':or Qyi1zi1 şi Barics; Si L 
Ofil 7 şi j li 111. : .. Cocoşul de aur" (Ab. G.); 0fJ . II 
şi jum.: mar'c c~harct. l( 

Duminecă ma tineti ora 3 şi jHm.: "Cen' Il 

reasa", reprezentatie pentru copii (preturi' a 
male); scara: un e reprezentatie, 

.. Schmbul'· a Întfunpinat o bună pnmlT1:' ' 

partea publ'cului arădan care a mnp:llt Jn~ 
teatrului cU ocazia premierei. Aceasta ODi 
ho~at;t În umOr se va reprezenta pentrl:l a G 
oară Vineri S!'~ara cu a;:eiasj distribuţie pe r~ 

Sâmbătă dllP[i mnsă se va reprezcnta "Dt 
h:\izatlll" una dintre cele m~i frumoase piese 
porale maKhi:tre . Reprezentatie pentrll til1er ' 

Dela C. F. R. 
RestricfiunHe in vigoare. 

C'onfrll'lll ont.i'odur nil'. Gen. CFR. !'{Iii 

tin următoarele ,restl'icţÎ'Ullli: 

1. l'e.ntr'll C<lh~i-Port nn !Se 'Poate 1111"" 

nici 1111 vagon ("11 >('(ll'le'ale, fără aprohl!l1'ea: Tii . 
tiei ge·n, ('FR • 

'2 . }'>cntru Df':u1ul Spil'1('!Î (Ru!<';uro,"Iti) n: • 
pot iTI d :'ca alte t l'a.n,s.r)(),l"tll ri, 'a1i3!ră Ict<e' ('{lle r, 
&flle dt~i)ol.itnhl'i de nmnitil1J,ni aleA:rmat~i. 

~s. Pe!l1ru stll\-iil(' ("lJIprin:«e î,IlIfre Buhă~' 
Horma'n Okll~~l\'a) e;;tE', apTit compleet traii 
dr' miil'fmi, 

4, 1'(>1I t !'lI I i'n il.1. Volej'nat-OenÎţa (Ba~' 
bi,u) aM'lllf'nC-il f''1te ()prit corll'ploot tr,af.i('ul . 
ma r furi. 

r .. N\11 fie poa.te. j.ncă,l'.ra ,ni-ei un ff'l -d,e 111' 

~'l'ntl'lI Bu('nre~tj p1'În Predeal. 
6. l'pntnl li;nia î.ng-ulstă Turda-Abrl.ld:' 

,..,!;;·~!t ·trafieul de' miirfUli . 
7. Aseimeni pentru tl'a11ioeul ide mă~fu~id~ 

nate "t!lţ.il\;lilo,l' di,ntr-e BllZăll şi Fooşani. 
8. n":rionala CI,âfJVa mI pl'Ymeş.te .nid 

tran,;po:·t d€' ImădUir'i cu. eXlCcpţ.ia ('wrbllillik,T 

'lnărfurj 1H'puse :stril'ăj('jwnii. 
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INFORMA ŢIUNI. 
I 

I "REUNIUNEA FEMfILOR ROMÂNE" din 

! 
Arad rOag,l călduros publi-cul din Arad să d;lflt
i~SC~ JJent~u copiii sărad~ de ~răciun •. DiI~ drn ui
rtle m batU se vor cumpara haine de Iarna copjj

, lor sărad dela şcoalele pdmare, ca Ş( În fijecare 
1 an. Ori cari donatiunj să se trimită la adresa 

dnei V.-pres. Adriat»a Ispravnic BvarduJ Ferdi
nand nr. 4. 

Doamnele caI'!' au Primit colecte sunt rllgatc 
până Ia 30 D~cemvrie să le trimită împreună cu 
suma coJectata tot la adresa de sus. 

• 
,La Ul1iversl\1atca populal'ăll'U .s'~ ŢYut:ut ţi'ne 

ito.oarîl prelegeril'€l mlunţ.3Ite ldiill cauză <eil, pe 
stra.da 13ucuT fir'ul elect.rie a fo.'lt {leranj at î-n
('6Piind delu orele 5.30. A~t aC('i,deD!t I:;;a l'er)(>" 
tllt şi ~fe!'1('uri~ara oom hl a(,~l!;li oru şi 'c1le'rahin 
a fl)~t 'î'lIldr(>pt,at 'T)(\ la ol'lcle 9f>R31'a. 

PrcleŢOrile lOarÎ. 1111maU să ,?e ţi1lă :llSl(1:lTi"i",au 
amân.at Jlent.ru Lll'Ili 25 DC't'oltlnie oT{'I~ {j k"'e~tl'a. 

• 
In fo-cu1 de senator la Alba-Iulia. rămas va

;?Il! prin.~l(~artea lui Andrei B~rsanu, a fost ales I 
TInd spr Jln.t de guvern, d. Eh D~liaJ1u, avere- , 
scan. 

• 
L,~ prefectura politiCi ~'c ami depus un cen:cl 

~u pietri! diamantc ilegal În allr si andnt care a 
'1 fost găSit în stradii dc către D, HerS\.:ov'oC', fune
'y t'lnar la banca Marmoros.ch. 

j. 

• 
Z'arul "Indreptarea" a deschis o IIstii de ;,t,h

~:.:.îpţ;e pentru ridican':a unui mOllument p,irilltdlli 
\'asi':c Luc:!ciu. 

• 
Gahr:clc D' Annullzio, împrcună cu 

kni ai !;ăi, a PUs bazele Hne' SOCiCUlţ 
numeh~ "La Fionda"., cu sediul legal 
şi cu scd'ul administrativ la Roma, 

câţ;va Dr1c
anonime cu 
la (hlrdolh~ 

A:easW so.q et,::te va tipilr; un jllmal şi \',\ 
infiinta {) eas{l de cditl1ră. Capita'ul social e de 
Iin m:ljm1, din C':lrc 85D,OOO lire sunt suhscrise de 
l)'Annllnz,:o. 

• 
St· anunti! din Bucllr,~şt că între Chitii:~ şi 

li Cjodinc!)ti sau ciocnit dmdi trcm1ri de mărillri. 
ra In urma c'ocn'rci au fost siăr[llnatc cclea două 

, !ocomotivc Şi patru va)::"oanc. iar ]in'a (V ~tr!ls~i pe 
o hlllgÎme de cât'Civa zeci de metri. Din fcric:re 1111 
a fost de înrc~istrat ntc i U11 ace dent dc ŢlCrSoallC. 
tirculatia trcnuj1i\or deocamdată e sllspendalil pc 
această l:llte. 

• 
Guw~rnu\ se ocUprt de chestiunea asigurărei 

\:<llltitatcl· de grâu necesară pentru însemântărilc 
din Dr'măvară spre a evita criza economică ce 
ameninţă în urma plo'lor din toamnă din cauza 
c{ifOra au suferit foarte mult lucrarea pămânhl~ui. 

• 
m .§..OLlDARITATEA 

Se anunt:l cii guvernul maghiar a incheiat cu 
() cunoscut{t casă de cUitur;l u.in Ziir;ch o conventie 
pentru Înfiinţarea la Budapesta a unei marit;po
gratii pentru tip[lrirca de bancnote. 

Marea tipografie va fi provăzută cu cele mai 
mod,erne ma~ni si va fi în stare să fabrice orice 
cantitate de bancnote, chiar Si pentru străinătate. 

EconGmişt'j se pot felicita de ~ceast.a! 

PENTRU VÂNĂ TORI: Minli~trUj! M;ricultu
rei şi Domeniilor aduae la cunoştinta tuturor vâ
nătorf.l-or si agricultorilor din tară, că cartea 
scrisă de d. dr. Oh. Nedic i "Distrugerea animale
lor răpitoare prin otravă" e dată in com's:on 11-
brărHor "St.ăll'Clu'escu" şi "Cartea RCI:nânească", 
de unde se va distribUi la toate librărjile &n tară 
cu pret de 12 lei. 

• 
?li,ni .. tPrul lele agJ'i~'\I1t\lră 1<'l('o!'r1ă 'p In:] 1 rlo('t,u

l'ilo1' {"!"{~,wii:t{}ri (k ealÎ. la'l'mii"";]'!" i de Ipl"odlwţie ,eli n 
l'll.o.{'le ("(,le mlllli I"'llperio.al'e, 

'" 
Ştiri ,din :Ri,g.n ammt:l .. e:"i ,,,ii'niit,at"(1a hli 1,~· 

l1in al' li"i'~adl~ d~ll'iit, Di\(,tl<lltal"lll bolşe\'iiC ~i-a l~l"
il'lIt 1L1ClIH1!"ia ~i fr,.'l7.f'le of,,€> 1" :p!~:nlJ!J}tă, "'lI'nt. l!ll

~'"II('l'('llt(', 

x E~PFn:\. XTO \"fI rllwemti () 'l1·e0(1"itat{'. 1111-
mni diifict în ,ll{>elnş ('~ll\;wh,",m \"or ,(1i~pal'c~i hi,nwa 
';li \f{·trxla Gol (lbel'g-, 

l);~ ,('e ~ 

Ţ'cnrrndi nim;{' '11U e"te Imai·l1~or • .rl{lC'ât .[\ 
jndi!.a t0!110 limhile mo<!el'·nc .merefi'l1rl In ,Ţc>:m 
Oo]c1hf'1'''l" el1,no~llt1l1 'li hnl1n.l ţlT{'o(1;'i!'lr Ifle lillllli 
strcine: francez:i. cnl!lezJ.. gcrmfl11ă Si rom.1l:~1 
pontl"u s~reinl:, - ',1 r rl/l (lo!r!llel'!J. 1}]'0fe ",.'""l!" (1e 
limhi ,·trn:i!1I'. St\',ail;~ Vl!line~Cl1 n1". 9, etaj IT. (f. 
n(',~ k F erenc), 

Condatnnarea delapidatorului 
Stefan LeitenyL 

1 ('1'i ehmi.l:.~':1ţli I"'a ·d,:".hirtnt la IrilHl\m] :>[\117,[\ 

'rklH'pirlat<)nt1 lil Ştef'a'1l 1,C'j·t{'llvj t'{,·~,t fIl.n:'tl,'nar ' . . 
1.) C,l'''<t rlf' eXiprdiiii ~dlf·'lIi·h(,I',':;.i Cmn]), 

~.\l~uza a fe,,! "u.stinlltii <lr~ dl pri'lllpr;;{'Ur"r 
:\., ~r('il'ulf\fll'11. fln,!"l0 î'lll":.:Ic~hizVtor ~t allătl~,t {'ii 'n,(,~I-
7:a11l1 a f:kut ,dpl:qli,(Eir~ î,nmai lTnIllrte ril'n1111l'i 
iar l"lj('llm i,n '1Jo1',mă Il l1Îrlil(lat. ,eh'la Han:ra\hrll1()~ 
To"dl l1l:mek ISllim,'! de IB;) mii 11?i în {LllW:J Ca~ 
c1l'i S('h,0ndl{'l' <şi Comp, , "'are îl [\<Y{'ll oa f\tn(~i~

m\l~r. 

A,('ll7J[\Jhll .a l~(':U'n·~~"~·l1\t <'li -,1 :('om;" dli'1a'jl1'lliî J'i 
în :3B l';l'l1rLlll~i fără ca :sii fie ,c1('t"\·o"per it. 

Tribu.n.::tlnu Kl'Ulpă 11<ll <,ont"ihn miii l\I'np: l'a 

r 
'f '" 

Corr.sla bulgară pen,tru discutarcJ despăgllbi
dor a sosit eri din nnu Ja Bucureşti. 

c'owl':lmn,at. pc Stpfa,n L('.~t(.n."i la şa"e I:\'ni Illll11l

eă sjl'l1<iC'lJ şi Z(<{'{' ami perK:lereil (h'"( p~\Hilol' (1'(' flltw 
ţi,)<nar şi GOOO 1ei ~!;m(n\I1ă. 

• 
Din }.fotlt,evi,elco vine ştirea di j(lnel111 Într8 

presed:ntele repub\-icei Uru!!:uay şi între vcc:liui 
i'ău ludver,1;oar, Herrirat, a: a""ut, 10<', ÎI11să n'.a. f\)l~t 
sÎlngeros. 

.. A "'''Q ... , 2' $' • 

Acţiunea oficiului de aprovizionare 
pentru reducerea preturilor carnet. 

l'reşedintcle rep'ublicii pcmltr-u !t~, 1)utl','t 
,A' bate, ~i-a:r fi l1l'CZcntat ,d~misia Idin Îlnalta sl'lljhă 
îi ,p.e OO~l pă. 

Ofj,>j111 de .3'proviZiionare lal oTa'iull11i a rell'::-i<t 
!'Oi! a<.;Î.!!.'u re p(tmt1'l1J. r,illmp ,rle-o hma l){)'plrl~l'\liei 
Ol'l1,,;\,U lui .3 P'\·O\'j7J:l(ma'I"C'l\ ('Il ('ltl"lle ie,ft.i31.ll în p 1'(\

ţ,nriJ'8 -cl.f' R-IO-12 lei k~, 
P"etl1rilo 1I>l·tl1:l1e. ~ .şti(l. <S1Int 11--1~-H; • 

. Vrdectura poliţiei adntX) l,a cunoşt.intă <'ii ell 
11t~,6per.e. (le azi nu ,ge va mai atcorda iprehm,gireta 
Hei de in.chi-dere a locahl'llilor. 

• 

lei {'hilog"l'lumnl. 
('rrrn'P,u ~"l prf'ţ,uri1e 'r<'-clulOe ~'(i \1a plme j,n 

Vâ11na.re.e11 în!Ccperlt'l dle}a 23 T>ecem\"l'i!{' 11a mlă('('
lal~ii Koch, Dema, Kova.e~, I,lltai ,şi l'\'jorYii.!·:--'. 

fi" Marti la: sftul N',colae d. a. la orele 9 dnul in· 
Teri \(lurpă ,n\a.slJ l\'U ,aynt 100 ,rwll,j t1,a:tattive ('u 

măK"Clarii ,j,n V'f,del'{'llt IRtmtOlmicil'ei pret'11orilm' rc
dl1~e 'P0ntnl ~all'nea. Ote vită şi ,diiulColo 111e term-e
nul Il:le-o h1'llR ,pu,s în:verl'ero Ul'Ull1. 

speetor igienic dr. L. Popov:ci a tinut o frul1l1oasă 
-i' S: instructivă conferintă ta intermtul die~;ezall de 

fete. Asemenea conferinte ar trebui să se ţină cât 
mai adeseori şi ar merita să fie ascultat.e de mare _"IIIII'_b __ ,_.~7"'_,lJjIp ... ~7d1m_."~_O.~.dI'_._ .... 'dlm __ $ ... ~'dI_-. 

, ' 

parte a publicului nostru pentru ca higiena so- lCC1"dentnl motorulul· de Pa"ncota. 
Cală, măcar cunostintele elementare. să se poată 
răspândi În toate păturile societătii. Tl'eIl'nl Inmt,or {'c a Ţllreut j'emi ooara la me1e 

• • G~i j111mătate ,tIin A1'8kl 16 Pâ.n&ot:a, la Ghiorac 
i o tl~r! a !ost arestat Iodan Huszar pentru trecerea ~ a l\'\'nt lllC'ei,rtent. <SfăJ'1mânrln~e una elj.nt1re o."ii. 
r n lerei In mod clan estin. I ~ . ...", ~ • Dupa ll'nf"':-1'H11la.ţ.Jlle ipnmllte I'n Iuf.alra do(' pa-

l{ Puneţi în apa. cucal'e vă .'lpliln(Î fnţo •. Kni- :lilC'ă. ce .s"a .p~l\l~, ,ll,i:ri lmpll.:;:'ll~cr 'n'a ,9ufOl'it 

~~r~~Borax" fabriwţie !Il ac"k şi t'l'ţi av(',n, lpic.le 1Il nlr~lU a ('E':4tu 1. a~('~.(l~~nt. • 
fUta. Dl,n Arad p,'a tl'lml>l 'llll ak ,motor 1'l1 ajutor. 

TELEGRAME. 

Mare incendiu in Cluj. 

fb 
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CLUJ. - La marc:e depozit Babos s'a prolluo;; 
Cr l seară la orele 11 un incendiu care în' ~ltrG. 
vreme şi~a întins flacările peste Întreaga' vas:il 
clădire. Localizarea foculUi s'a făcut cu mari greu-
1ăţi.Autorită,ţjl'e au :îmceput 10 '9(weră 'a'Jl,hma p€lnil;rll 

do."lCoperiroo Clauzei inoondrilului,Pagubelc I('C ,,"a'n 

const'.at până acum se urcă la mai mu.!te miii· 
oane de lei. - (Radar). 

Groaznic~ nenorocire pe Dunăre. 
GALATI. - o gro.aznică nen.Qrocire a avut 

loc Lunr. noaptea pe Dunăre. O barcă Cu l1uni"ls i 

fiind ceată ueasă s'a c'ocnit cu vaporul "Va::.i1c 
Lupu" bar.::a a it1f~eput ilmediat să se scuÎundc 
ComandantUl vasului "Vasile Lupu" olls~rvâTid 

nenorocirea a lăsat bărci de salvare. Personalul 
\'asulu', duptl, ştirii::: ofic.ale, din cauza CCţ(!i, n'l 

putut salva pc toti cei cufundati. Rapol"iul (JH(;i~d 

S\H!TIC cii sunt iticcati numai 4 oameni, :)~ r i , parti
culare Însă vorbesc de douăzeoi 'înecat:. 

Noul preşedinte al Poloniei. 
VARŞOVIA, -- Azi ';a arnc:tzi a lu~,t ales 

;1i~şcdinte al rcpubllcei VoiceclHh', '.::hj ministrul 
Poloniei la' Londr·a şI cand.'uatuj St:l!1)l;ei. cu 2% 
voturi fa~~l de celea 227 voturi ak ~r!1p"lt' di:1 
dreapta, 

Nou! prc;·cdinte a :uat parte acum 3:) ani in 
l)['lm,! la Înfiintarea partiuulu! soc:alist. In rflscpa]:; 
l! in 1905 lli::2 "rO h:ill d dire ~ ti:J. rad h:nla a s,siahti
lqr a par:\sit part'dul. Mari S\lCCC~C aa obtinut 
Voicc:::lto\\'sclii cu crganÎz:1j'c:J. asoc;;l\i"i poll1-

llcze, In tmptLi din urinii ,el s'a apr()pl~'~ d.: partj
Jul JlDpc!:!r care l-:l ca!1chl:1t a;:lIi!l,t la prcz'dcn

:(c' 

[xpu1zcrca consulilor din Hl!si3. 
TO}: 10,,- (}uycrnu! sovietiC a C,jlll;/,at d n 

VI2t!:vnsto.: 11 COllS\l:i ::li t:triior străine între cari 
sunt şi C~)l1Sltl,i francez si elvetian. Au fo"t lăsa ti 
în Or~:ş COJlsulii L'mdez. german, italj,lil si :l:neri -

C3.\1. 

Mu:ssoHni capătă pli l1e puteri. 
Consiliul de min';ştrf italian a aconlat pr inlll

lui millistru Musso!in; pline puteri pentru a lucra 
contra acelora cari vocsc s;"'t imd edece oPera de 
n~staurare nat'oll3J!ft Începută de adua1ul guvern, 

'Stabilirea frontierei Ungaro-Austriacă. 
BUDAPESTA. - Comisia pentru delimita

rea frontiere: Ullgaro-allstriadi din Odcnbun; a 
ţinut ieri. ulfma sa şedinţă. Ungaria va reprimi 
cele opt comunc din valea Pinka conform hotărî
rei Ilg,:;i natiuni:or. în ziua de 10 I,1t1uarie 1923. '{n 
Urma natiei fron~erc Ungaria reprimcşte 21.163 si 
il!m1âtatc jughere catastralc Şt 5854 suflete, i:lr 
Austria primeşte 1877 jugh.ere şi 471 sufJ.ete. Du!);'!, 
şedinţa de ieri delegatii antantei au pără!-it ora~u: 
rflmânând s:llgur ma~iorul francez JocJrd llres.:

dintele comisiei. 

re. '.fis U 
......... .... , .. • $ $ 'o" • 

BURSA. 
BUCURESTI. 21 Decemvrie. - Devize: Paris 1253. 

Londra 715. New-York 169, Italia 858. Elvetia 32, Praga 

506. Viena 25. Bcrlin 255, Budapesta 775. - Valute: 

Mărci 250, leva 123. lire otomane 88, iunU sterline 7M. 

franci francezi 1240, franci elvetieni 3150, lire italiene i 

840. drachmc 270. dinari 210. dolari 16550, napoleoni 

6010, corclnc austriace 28, coroane ungare 

495. mărci poloneze 105. 
ZORICli. 21 Dccemvrie. - Berlin 175, 

750, soco! 

New-York 

530. Londra 2450. Paris 3935, Milano 26!W, Praga 152 'i. 

Dltdapesta 2275. Agram 175. Bucureşti ,'HO, Varşo'.11 

003. Viena 00075, coroane stampilale 00076. 

ţ 
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C 1 N EMA. 
FECIOARA idin ~~T:UiBFL, I'OJwtn orien o cassa de fier Werthelm Nu. 8, 

Industria Texiilă Ară~larrii Societate :.4..noni: --
o masă de scris it'zănd şi o ma<ă de <;cris 
in picioare de vâflZare la CoM 

COOPERATIVAdeCREDIT din PÂNCQTA I Imlusf!ia Ţexti1ă A~ăd~nă :Soci.etaJe anon,. It 
(PANKOTAi HITELSz6vETKEZET) i va ttnea: 111 bll'()Ul iabneel 'la 6 la'JlUarlEJ 192~ . II' f-______________________ J f ,rele Il a. m. , 

t at ,di'n 1001 rnaNi i,n 6 oote in ~2, 2:3,2.,1, 'ti 2;) 
Doeel111n-i.e în Apollo. Oirn.e nu·şi a,duc.(' <lllli'lHO lLe 1 
(b('ole zile feri('it€ {ili'Il llalima Rfrll lOU1 Ilupli ~ 
l;ant'azia mahOlllerlană (,aJ'le i'n pac,{' şi război, fi· 
{!3)să şi în m~chee r\'i&eaz~l Înnr-1J:IlIR ,după all~(la 
.iată foricită, lmtdi' ii ynr servi ,a'ee!c ,.huri"' fer· 
,mecăt.oal'e, "Cari simt rtlQli<".a, veeliIJlica" feri!~îrc el 

nnui fi;cLc\'ărat ml1$1lIm~1In., Yiai(1allJC-pa,sta, -..-isu,rilc No. O. 196813------1922. adunar e generală extraordlnan EL 
iiIt'E\.'Ilt~a ne .tr~ pet diml~i:nte pri".i1J!d _p'i('!;';~ ~'.~:'1., Pubiicaţie de licitatie . 
~ta, ŞI ,1I!(umrra,m fa.nlkl~Hi aeeea b,.gata a f!1oz!fl('l 1 ' ; . 
j'e1igioa..~\ (\~1Jre :a dn~ at.flJ~ea măriri .j'i del-AAt,re Sl~b5lcrisd em:s judlecătoreSIC prin: a'ceasta Î La ,col 're i'!1vitămpe Onor. a-ctionar:i., . 
:k<upm 'porx:rul:111 's.olt1rl~ll~l. ~. y ~ i publ.că. că ÎIl urma -deci;sului jud.~lC(l!:oresc ,de 1 .. Drept de votar~ a~ fI!~ma" ace~ acţl000n 

OR~)ONA~ŢA Of Il ER.IL~I:I. (h~pa nu- 1 ocol Mod-oş No. C 1508-1920, la teioc.tuarea e> t ISI vor de.pu'ne ~chun~le ,lITIPl'euma cu 'ooa'lele 
"~L.a. lUl Gu:v Id,e ~Iaillpa., •. g~t l~n ;) aoote ~n 20, _21 I x'eou,ţiej s'a cl/IjJrins 1-n f:wowrea Mar"ei Mazer 1 ·C'upoanG O~LIi t~e:~ z le mmnt<e '~e ad-lI'naTea g 
ŞI, 2~, l~~mll'r'roe m li ~a.nla. }J,ega~ţfi sarm:ama .~ ; repr. prin Di'. Sig. Braun ,d!mTI. Î.n -rtrnişoar.a În t ,mlfl ~deca .pa~~. l'a ~ lanua':le .1923 or~le 12· 
"let!1 .~rn1.1t.-'tre n.e &e.n~eşte cele ma~ r=a~e y.t'>rn i contra lui Ins-ii Sdll1ejder idIOm. jn Sânt3'na pen- I <llbi'WrIa SfJ(~letaţll ()l'l la Ca"'lerLa {;as,-;el i<le: 
8, V1eţ1l.aJ:od'{mu? pll1~a ,de pofte_ .ş; fara ]d~a1e. ! tru 1575 .lei cad) şi ace. Ş' anume: 1 buc BibliO- I stra,re JUideteană Araid. (Bulev. Regele fe, 
1< ata naIva cauta 'l],ll l'deal ŞI aiIa 1'11 oo~ul el un : t'-.'·a- CU 'JI0 bll ~ ""rt' ,."n -l ' de 3100 '1 . . uilnd No 3) fnr 1 . A d - r ! '-Â.<' OJ.· i\... 'L.Q 1 . ~ Jma" .el, C1Hl " •• 

1 lSO'n golV' ~lpt, ~l creZMl' calt~$~I~ ~r'(]I- ; 5e vor vinde 'l'a' lictaţi:e pllblică in ziua de 28 De. 
~laa 'nwr.8.. 1l.J.lll~1111e, ~I ea () nTl~'l, Il, lJ~\l'lC l~fl~a ,a ; remvrie l!122 om a p. m. l,( 'C(lRa 7lrmăQ'ilullli În ORDINEA DE ZI . 
l~l~put ŞI ~lliSp~eţlllt.a ~u ~mPdatImlt~a s arşlt. ! SânJuna. I . . 
~u..""agta e t~tona llX'A'.sOOI ·pH~8e I e tot lIIH.erosa:ntă, ; I 

VIFonUL §. 278, dr<MI1ă în 5 1B.'(I(e în ·Uralli{( 1 Siria. la 7 Oecem\T'e 1922. 1. Alegerte'a wlor dd' ,alC{kmari pelltrrj Vt: 
la 8,1, 24 şi 25 j)ee-emnie. Est.e o Îst.Qirle dllliDa"ă i L'" ! carea procesului verballa'[ adunărei generare 
a urn-ei Mmihi ,dIe poooar, ca·l'(' mnri'lJ,d pe mart', i (Irjdes.ct1.f;4l,bil) 1 2. HotărâriCla' iaSltlpr.a t1 lrcă.nei fond'ului 'Wp: , 
L~i lă..~ă familia 'î'Il ilnizem'e. b111Da ieu :c.r>artea f( - ! eS'tJl'S "h~dC'căto.resc. : la 26,900.000 Lei ş' u'utorÎz..:'v"e.a .direcHu,nei p ::-1 
lei .(·ăzlJj~ 3Jpoi r.ăz~unar:ea :Hn~pr~ !'\e(~111('ăt~nd'1l i. : e;;: _ -;.:;?T-:- _ . ' " ,.,.~ _,_ ."__ _ .,..'_.' 1 trU a d}sl}Une .aSUlp,ra neCle6arelofi :privitor la <ăt l 
lIlPO] ll1iCh~llaN'.a el 1:;'1 .a fratdll! el pl'Jn tnl}mn:n]! ~ :acw-~~~«.'_~ 1 ca'lea tOThdruhi] C':?'pita.). . 

"lunt ,S<'.eTI.. e ~JlK.ţi?D'aiIlll1(>} ~ari atr~gşi l'ii~~dătc><c j Cell-":l" ŞI- ra-Spa ..... ndl·Jl· ;·3. Modl,fi,carea potrjl\l"iţă §. 5 a st(!l!)utekr pll 
atenţIa pllJbhetJ1wL O Pl<'.i<H ,demna 'de tn;1t!f ~'1Jtell' !. I 4. Evenul1,ale -pTop-unen. ~, 

tia pub1iml}ui, ! ,,80 LIDARIT A TEA" Arad, ,la 15 D:,cemvrie 1922. 
Re-dadOlr responsehH: LAURfNTIU LUCA.-

Cenzurat: Dr. MA GER. '~?FZliI 
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SE PRIMESC CU PRETURILE , 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

SOLIDARITATEA 
ARAD, STRAD ... "- R01IllULUI la. 

( 

DIRECŢIU:\U '\'I 
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: r------------------------------------------------' • 

"VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII (~ 
CENTRALA..: ARAD (ROl\I1NIÂ). l( 

SUCURSALE: IN CHfSINEU, Ş1RIA, BOROSINEU tI 

ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 
ti 

IN CASELE PROPRII. '( 

li 

• • • • • D 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. e~ 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei. din n 

care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

• • • • 
RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

• : Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: I\cordă: Imprumuturi cambiale . 
: 7} hipotecare. 
: "de lombard (pe gaj de efecte). 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
: agricole. . 
: Cumpără si vinde monede străine (Dollari. Mărci. 
: - Lire, Franci şi alte valute). 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in 
: cont curent 
: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru si! 
: inmanuare partidelor în Ţară. 
: 'Efeptueşte comisiuni primite din America in afa· Sf 
: cerile emigrantilor. p: 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din 
: Ţar~ şi străinătate. 
• u 

· ~----------------------------------------------~r : •••••••••••••••••••••••••••••••• l1li ••••••••••••••••••• CI 

__ ---------------------'-----------------------------1)\ 

Târg da CrăCiun la Stefan ~'ărki 
Str. )(eţllDu (r. Forray) 2. Barchet ţesut per m. ul 29.30. banbet 
de aţA per m. Lei gg, S,"hlffoo 90 em. lat Lei 21, PiD"., LiliOill şi 
de Rnmburg, store, flanele, mărllnţtfuri .tc. III.-60. Mai iti fftn ca ori un~:~ 

nou {le linoleum! Strada Meţianu (1. Porray, vis-a-vis de cefetărie Matzky) - De vâlJzar 
ti 

LinoleullJ., pânză cepa,tA etc. LtnoleuD1 peni 
, ~ 

Proprietar: BELA KI1AMER padimeDt Cu pretu.ri avantaioase. Ke 
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