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~onferinta dela lausanna. 
După Londra, Paris, Can:nes, GenOYH 

, laga, undl:: în eonJp.rinţe lungi şi făg{t
itorure, condueă.t.orii StatelQr victol~oa
. au eănfa,L zn darnic leacuri miraculoase 
t1tru rănile adânci şi bolile grele semă· 
lc~ de război în t{)t cuprinsul ·Enropd 
r 5jite, iaHII-ne 111 republica păeii, la 
,usanu, toti aşa de inC11rcnţi şi fără mari 
dt'.icli de lndreptare. 
Pe lângă dH'st.illllile y('('hi, la Lansana 

pn'z('ntallţii Aliatilor '·01' trnhui să .st~l
[ească, pacpa între (';],f"cia bătută şi dusH 
d('zastm dB-un (].'ege cnnbiţios şi iucon

~(,l'lt. şi Întn'fI rrureia nouă şi agresi'-ă a 
l ).[ ll..,;t aJ a Kemn1. Cu n cost pl'i lej s.e Y:1 

Ine în dic,>cuţie şi se ya căllt;a o solutie 
I chestiunea Str{unh1l'ilor. chrstillne calle 
rc·)'c..,;ează de-aproape H omfl.n ia. 

Spre deosebire de conferiIlţelo anteri
,re, la LaLl1'ltmE". Franţa, Anglia şi Italia 
pn'z,int .. 1. eli-'plin solidare, lucru, care nă

.jduim. Y;:L avea darul să e\'it!e lH1Ui COlll

Lcaţii în Orirnt.. Această .strânstt solida
~Lc. aliati1, Y(l Ii, tntoclaUl, Ull. ayel'tis~ 
l"ut pcntlI"u Stat/ele b~Hut('. cari c['cd că 
It. pescui în tulbure şi pot atinge şi schim 
, Lrafat(>lc .senlllate cari st.au la 1><11':;1 

,('Îi în Europa. 

Ae-c.;t.slă oolidaritl<itc se impune, rnn i 
t':'i azi, că.nd pacc·a Europ~i e din nou 
Iwninţată do GOl'mania. C<lre în timp co 
Cl~chează ori0nrnrf"a spro demoC\rilţia 11-

'v ăra.tă, in ascuns organizoază arrnata 
şie şi mm'ina sovietică, pentru C'k! ,Într'o 
Ulii zi să le ntipusteaseă usupra EUJr0pl'i 
Ilnave şi însetate- de pace. 

Nenea Guta. 
Deunăzi, Imă Întâlneşte aşteptând tramvaiul 

nea Ciută, deleg·a.t al ma:halalei noastre şi 
nsionar: hl~oJo. un om masiv, fălcos, păros, cu 
Intea .mi.că, braţe lungi, cu picioare ÎnQduroase 
om pdmiti'v, 

- "Ce faci, :nei.culiţă?" 
-- "Aşa, amestecati". 
- "Astepţi t'ramvaiul?" 
- "Da". 
- "Mergi s.pre <!asă?" 
- "Păi s'a fă{!ut Ora mes'i, da văd că întâr· 

~ ~t. • 

- "liaipe jos", 
- .. Asta nu". 
- "Până când o veni tramvaiul, •• " 
- "Trebue să vie", 
- ,,0 sii vină plin." ascultă~l1ă pe mine, hai 

I luăm pe jOlS. Mai vorbi:m cUitare. tl.n.a, alta, nu 
u ce", . 

," 
- "Sămer.Rjem, da rupem ghetele şii-s scumpe 

- nE guvernul slab, dom'le. n',avem oameni. 
I vezi dia ce batjocură ... cUlcoo:nel'e (;u tocurile 
o schi'oapă şi carâmbii până la genunoh~". 
- "Risipă de material", 
.4_ "Laslt materialuJ, e ti-mpul, dom'le, care e 

ZIAR INDEPENDENT 

-
Covoarele şi ţesăturile 

româneşti .. 
Inainte de ,a: se năti atât de mult marea in

dustrie, Înainte de a se cunoaşte şi de a avea la 
Îndeamnă pe preţuri eftine atât.e.apânzeturi şi 
ţesături ieşite d:n fabricele cari IU~2reazărepede 
şi prost~ trăja În tara noastră o minunată indus4 
trie casniK:ă de ţesături cari pe aângă utilitatea 
·Ior, erau ş./ o ,adevărată comoară de artă naţio
nală. 1 ' , 

După ce se mai potoJea cu munca şi cu ro
pof-eaJa câmpu!.ui, gos.podinele noastre de'la sate, 
În dtlpă aIlTIieze-le de ~oamnă şi în noptire IUtll;i 
de iarnă, lucrau În răsboaie, pânze. uşoare ş,i' tre
murătoare pentru cămăşjffe cu aHiţe, 'marame de 
boranl!:ic înflorite f,rumos, lCovoane Cu alesături 
măestrc, fate Şi: oprel!:e încărcate cu râuJ"Î în flu
turi şi 'fi' fireturi, caJri: pe lângă fal}t.u,l că erau 
trainice, 'dar mal erau pentru cine ştra să vadă 
şi cea majputernică dovadă, de cât s.imt şj prioe

·pere artistică este capabil 'sufletul românesc, 
fiindcă suflcttf,l:unuJ neam trăeşte ne-alterat În 
arta iui popula.ră, în doincle lLli În 'ţesăturle lui 
şi în basmele şi încâtecCllelui. 

Astăzi, din 'pricilfla industriei' care oÎeră 
produse eft'ne, deşi sunt de calitate îndoelnică, 
şi cari Înlătură migala de al irtdafă, 'această în
del'etnici.re caSnt{!a, această a.rtă Ilatională, e 
condamnată să pLară. 1 ' . 

Şi nu Il1l1nai atât, cinr şi ce hruma se inai gă
seşte astăzi pr1n satele noastre, se risipeste 1n
cet şi mefod:iC, lir}sindu-ne mâine, şi de modelele 
cari ar p-ut,cn ,servi la o eventuală 'înj~hebare şi 
organiZare (a. industrie'( t~săturilor rromâneşH. 

'Negustori străini, cari stiu cât valorează a
,această artă românească in străinătate, adună pe 
preturi de nimic de prin 'satele neşhltoare, tot 
ce :le ese în caile şi duc .cu ei peste granită ... 

La Londra s'a put-nt vedea la o mare sole:m
nitate 11l1desCI;ăseau mai multe carjCte Înooro
llate, mii de doamne din marea societa'te îmbră
cate toate 111 frumoaisc(.e noa'stre ~ostume naro-
11ale si s'a putut auzi a!tunc~ chiar spunându-s~ că 
această sumed-enie şi mândr:eată de costume 
este din Bulgaria. 

Statele ca-ri VOr Să-şi facă reclamă şi să tre-

mai mult c,a materia'tu •. Ce? ... S'a calcll~.at că'n 
ghetele dlor întră o zi de lucru mai mult ca 'n
tr'a~ noastre", 

- "Tot ce se poat.e". 
- .,Să moară cin'te m j·n te. Un [ucrător are 

şaizeci de lei Ve ~i .•• fă socoteala. că ştii carteJ 

să ve~i cât vine .. , Ce?" 
- "MuIL." 
- 'fEi, ia s:ă at dta ]a cârmă 'nişte oameni de 

inimă, lStraş,niiCÎ colea, 'cutare, cum ştiu. eu ... 
Ce? ! ... " 

- "N'ar fj du" 
- .. Te cr-ed .. , mai întâi s'ar ridica ",aJuta", 
- "Par'căs'a mai f'dicat", 
- "Ce face?!.,. Imi ,pare rău... râd străinii 

de Il'O'f .. , ne fre.a'Că americanU ridichea şi cutare ... 
Dvoastră nu vedeti? E pos:t-H să n',avem cu ce a'" 
coperi llârtia ?! ... Ba să mai avem şi Îrtfa[aţiune 
monetară din oauza tezaurului, tPell'trucă le-a 
irăsnit dlor in cap să"'l dutcă lla Moscova. Ei. ia 
să ai dta :n~te oameni patrioti şi cutare care să-! 
întrebe: da cine v'a spus, măgarilor, să duceti 
tezaurul La MOISCQva? .. Cea: mai mare dobitocie. 
Il puteam ascunde În munti, la imânăstire, cum fă-

. ceau 'bQerii noştri şi cutare, când veni'<m Tătarii 
pe timpul lui Mihai, ViteazllL Stii unde l~aş fi 
ascuns eu, dom'l.e?" 

-- "Unde?" 
--. "Vrei să sDun?Jt 
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zească in te u:su.l în jurul lor, adună cu -ajutorul 
llegll'storilor ambuJanfi, din satele nQastre ace
ste m:nt1l1Î, le etichetează şi le trimit aPoi În lu
mea largă lfiudându-'se că sunt .produs.c-le lor ... 

Si noi ştim asta şi lăsăm sub ochii noştri să 
se pdreată lucruri din care păgubim pe fieCare 
zi ce trece. 

Săteni: noştri neşrutorj şi momiti de sumzie 
fantastice ce se ofrcră, vând comorile,. sarnsarii 
le trec peste uanită, strMnH SPun că sunt ale lor 
şi nu este de mirare dacă mâ'ne vom pierd~ pelL
ton btdeau'l1a ce poporul !l()F.(rU are mal frumos 
Si mai de v~doare: 

Arta. natională. - b -

Ungurii au decorat 'pe faimo
sul colonel Romanelli. 

Tn p'1l1atl11 r,8jrla.tiltmt1.~1ui . .(Iim Bu'dare~ta ,;'~ 
fikll.t. zi l,t'le :kc>('futlf\ ('ti !"()lemnita-!e ,ck~C'bj tii re
mit1jrea unei sJwltle (le ono.ill'C {',)1mdlllui il':ll:ian 
lhma'lJ(~l1i, 1C'1llXl în 't,~Itlp'ul dj"'\l:1itul'ii lui Bol,a. 
K nlm el'la rr,pr.;'z0nt.<Llllf, al Tt~~11t>i h1 Hud"!){'.4a, 
<1(, \l;H].c· Il f\l~t ]'l'o(,lH1Illw( la Roma, în. llmn:l im{'!['
H'lllţiej E"ilCl'gi{'c 1;1 gUi\'CiL'lll1hlÎ l'{Jill1[m. 

'La '.a~>~~tstă !"{Jl{>lIllli~,lllh:~ el'.mele 'fllţii: I,:wdi. 
11alnl primat" '1.r1r:dn-t'e~!t lo,:"{,f~:lla, ,llllnj,;tfd llla
lj('j "'te .... Un "fnw~()r lnl.g-n-ra pl'nml!I]~;at. ·un {lis
rlU~S. fml'rie a]1liml~blt, in 1(",\1,>(> a ~llhllil!lia:t <lpenl 
11 !IWll i.tad s-ăYi't r,~i tild(' i1a !ir']1 i in tli,m ţin 1 l't'g'i ~ 

• !HUl] ni Nnn;\lTI Ist ~i toel'1l1jnă 11 rând lit"f.('iH.ul'i! ,~t ri,llflă 
ira 1~)-11na:,nl'iî, 

Cii i n;Ja(,0'lte rân(ln r'i a(hli:e ,le gaz~~f\. f:'i'!'ll ~U 
,Te 111. :ne g:!l],{!-i.m tia U;I'.a ~](' im pik~ll tii. ee-(> Pllr(:.lU 

1t.aliei, în timpul l'HZJhoinl\1i, rnp:llrii: lW ~im~ 
(1 i rn ].a J11l11H.'l'O<II"f'loe ,("Om p·ani i 1(1..> T)l;Z()lnri(~l-ri j.tt<l
li>f'lri pe eR,ri l'm,g-lHii bC'>lt,iali ne ~lÎt:l.lJl{'Ji (,liC'um 
'iI/ÎI/zi ,~i umanil<1/'Îşti (?) ]{, ·d.e;;.arm~1l1 I$i l,u 'm
J1'll!;'{' .• ni ,,,,pui, ,o,P\llllÎ,lHl ('ii- i l1·ik-at ''Ia 'lHo,e~te .. ~>Il
nl~lii de itnlio.:ini" "ă ,rnali eon."-urne ]n7.a~LLr .,T)~i.i
·lwa ll11ţ;n.l'ea.~I'i'i",~e gft.ndim la zE':eile ,de Jtl,j.{ de 
pri~;'''llît'Ti îNt! ;,011 i, ~ariau lIl'l1l'j.t de f,,:nn{l 'il 
:nlflli ,al'f\~ -de bătăi în ('I<lpt,j\·jt.art.c n~1g-u;re:l:,;c':1. po
eii'm:l p.l'j7'(;~1 io.'>ri i lmgul'i ing-il mfa,1;Ii şi ,-.hn1Zni~1i 
<l in hlglil'ele illHllinw t rrui'Hu, în i.n buohare, urihHI 
~i !llijurând 'l)1('!'(''tl hall'H. ('.areiibrwne.:l. 1;:1 to.a:te 
al,·e~tP'l ne> gfllliChm ,a('!lJnl1, d\:n,d ci tî:m, ·ei! C Ilg'tl
Ti,a b::mdi(ilor IHji'as ~i Pir(jn.a~· il Ră'rb~t,toT',f;.~î!(,! 

- .,spune". 
- "La Văc.ărcşti, Ce? ... Nid dr.aiC-ului 'nu i-ar 

fi d'lt în gând să caute tezaurul ţării În puşcărie, 
plf,zi.t de Q comp.mie Qe vână:oori îmbrăcată ca 
hoţii~ .. Da dta crezi că l-au dus la MO$Wva?,f 

- "Aşa cred". 
- ,.L-au împărtit între ei, 'dom'~e, mie Îmi 

spur. Adtd cum vine asta. .. Au avtlt dumnealor 
atâtaJ bănet in mână şi l-au dat musca1ilo.r ... Ce? 
S'o crează ei, .credc-o şi dta, eurămân I·a D'ă:rerea 
mea~ Si iuvaericaifele reginei" cutare una .a1t.a, tot 
ei le-au luat. Le poartă nevestele în casă, dom'lej 
şi bine fa.c, aşa ne .trebue, că nu s'aleg, miniştri 
oame.nl ca mtne şi Cat dta, care n'am (lua Un ban 
să nepjcl cu COOll'ă ... 

- "Uit-e Şf tramvaiu;j, bine că ne...a aJuns". 
- "Ta-xal't 
- .. Abonament!", 'răSPunse hotărit nenea 

Guţă, 
- "Să~ vedem"', 
- ,.,Ce să vezi?' 
- "Abunamentul". 
- "Ce nu mă Crez ll? Am să te mint eu?" 

I 
•. .., 

- "Eştl aoon.a4'?", îl Întreb eu 'd~ ce se .... 
I . d v v t .~~ 1. mal eparta ax.allVdrea, .' " 

I - "Aş ... iCe's prost ... ŞI astea tot cu baTIl! noŞ-
tri sunt făcute.. Ce?'" OH. BRĂESCU, 

P:i:J'eţ;u.l unui.:~e:xernplap 1 Leu. 50 ba.n.i. 
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şi·l lingu~ţltD pc <'Olonelul Romunelli. ~'fLre pe 
\'r(>JllOa .di(lta1,l1lx"i 1uÎ lkhl Knhn la Blld:1I~'lt~l, 
şi-a uit:1t de d."mmi,t.atJOa, <le mitiMI' şi '<le Îlr.~diru1 
şi ,.' a fiL·t'l1't. agen.t ipro"\"(X'ator itI ungurilor, îl)eiH 
d. genera1 Măndirrt>9<t':ll, Ia înt,!'area trl~pelor ro
mânt\ in O;l.pitk'l!la. Gng,ariei, (,1'(>zand <'.a a)'e afll('f! 

eu 1111 ofi-ţer U'ltgltl' oeI eg-h i 7.at , a fQ~t. si tit 3ă-! 
ealme.ro fur-ila, vunwoo'll .. j pentru trei zil-e au (fă .. 
-coare. 

Dcila Budapesta ·a.oost 1OO1onel inoon~tielllt. a 
dus in o amun-ită presă itJaJiană cea <lllaLi !Ill'urdlllră 
('.a!mf1ill1ie împotri ,l'a. irutervenţiei :noa.stre Armate 
Îln D:n~a:rila .. pe ('.are o pireoowt.a -ca o expeditie ·de 
jaf ~id('! lllla..'la.cra.l'e ia 1XWu}at.i-ej paşni~ 11~0'U" 
ifa,~i. 

~Lli ala. zia'Mll "Ma.ttjno" din N1a.poli şi di,n 
d:u.d în ('ânJ "CMrÎere d-ella Sel~n ,din Milano. 
prin eQ']lIddttl \"(Huulal luii Arfbal-d{) FI1aooB!mli, 
I.~t~b in"'pil'aţia ,aoo'*'ui oolonel atât .de :rii..'"făţ.at. de 
arj;;;tiX'.Mtlll. lllJag'hi.a.ră, ,a'u oe'llămţ,u·it împotriTIl 
RomÎtniefi, îUlipotl'j,,<l. .br.ayi!l()l' ~,ill'a.lli .,\-ala11i" 

l~lWl îşi apăM'llpiiuntmt.ul f!t.l~moŞ\'oo, rea mai 
,mlzerahilîl <0a.mpa:nit'! ·d~ pl'e.'lii, .1l.t'Clemnă {le ma .. 
1"(·le "'lItle!, a.l POpol'ulu'i i!lll,li~U1 ill{' ca,re-I ,o;tilllilm 
şi-l i11b:an. 

Ceva despre biblioteca 
"Palatului Cultural". 

C1'f~lelll {le inflCres general de ~'l ,an o:1.l'e<'ar'j 
1 ~hn III i r j p riyi t,oa:re la Ci.:mWill'll. d(' dll'ţ,i .l'(, ZiH'(' 

'n('i;'fil,l!,î pe rnftnrilp hihliot.oo<'! "Pil]atllilli Clll
lUI',! r', "ca '1111 "JUlllT:l ;;;..iiajllllgem ş.i în b,tlll'a 
'ol.Shl r~,wel'bi'ali rllm;;wll't:em şi Î\Ilalt'.>le, dnd. 
f'Un':l-;'Tf'!ll t(>{rE' "il ,irlhseşte şi ;:>(' pc>tr(X>C !n,ona
Şclf de!1 11 l't..ll, t-t' , in ,timp t'oC 11id lwhar ':1'an'll\ fk 
('(' ~ (' l'('tT€\('P .';Oi ~ a'fl il i,n {'I'<l,~ 111 î a 'ea l'l' t r ~I ;.m, 

Bi-h:i,'>tt'ca r a.latll~~1i Cu It.uraI. llltmil.r:l..:!i 1'('Iil 

80.0011 \"(.111'n1(' -"el'i.se în Jllilli toalÎe limbile -eUl'''') .. 
lW1W. 1 n rl'(~o&rjhiat~('.:L"t il ,hibl iQt.('l'li a -"p.()l'it şi ,,'{t 
îmbr'ţ"lţ.Ît ('u pl'eţin:1''''a ('<)l-l:X'tie diil'lli·t.i\ 'de el-nil. 
TIi?;':l _\. n. X-f1iwpnl. 

L.l bihliot('.(m. tnitrrullii savrmt şi i"t',ri{> .'1] nea .. 
nllU htÎ ~l .. ~tl'l1, Xt:lllOpol. in .'1 fa rild<.> {'iÎ rt ll:t' :l'c>lII[\

ll't'~t î ~{. ~!:r:1"(>;"(, JlU ]l)0i', ":b!' ('ill'ţide m:ll'e ,",dORI'€' 

llib1i;"~T;lfi('ă :-<<"ri-:o.e in limba fr.an<'f'zn, ell§!leziÎ, 
j'iali"n:l, spaniolă, l-nsiÎ şi hul!!'arli. 

TH<:.mte;;{.ahil ('n ce]e ,mai -de l)T,pt ,",-lUJl1f> (iin 
;~l·nl,:;i{lbi,l.li~)to{'ă Rtn,t, laşa :nnmi,tf'le- . ,,'ral'itii.ti" 
- :!OO {'xflmplal'e - ÎIl-tr(l (,-fi:ri giL.;im: "În.l'ltlml .. 

e'ul (, .. , ,,1)1' i nw .ed i tir~, .. Al fli n{''', "El wy i,re', ,pr~ ... -

elim ~i (>rliţ.îil'8 'll'lltori.l<1r da~ici ]m~Il1it.t' "îill ~lS1Ulll 

])('}p11i:n<.:', {'!t{', 

.-\('('"te <'llrti I"ne, .(IT f .. we (lbj('('.tt11atiHOl'ce~' .. 
.("('t~1"i (L,4:ă {>xi ... tenta lDr 'ar fi ('llll'OS('1I.tă.o.e en
tre ,,;i\·.:l11t,ii st.reini. 

Bib1i(lt('J('a fTl3lmţuzea.3Că {'(lffitiniO ci·r.ca 5000 
·n.dllme di<!l sec.olii XVI, XVII şi in deosebi !'le
('01111 a] XYIIL 

Ce:a mai .!I!t.ră.găit-OOlre ,şi nl!wi <C!ll sC:lJmă -[lellt,ru 

't'iw:~ret,nl llo.<ft.M.l ooa Huli iI1.<:,t,r!1ci ",-ă este f5 ră 
înJ;)i'illă <.'A)lectia dooothlnei Xe.llOP01. întregit-li 
de ·('.M,re mi ni ",h'l'U I mundli eu 2t)OO "olul1l'e. din 

JitQratll·ra Jloastră model,nă. 

T(~t 1'!l ,aooastă bibliot.a'ă se g-ă.~~te ~i întreaga 
colooţie .a in1ere:.satll.tei re .... Iste "Con\'orbiri Lite
raTt·" in paginile oCărei,a se întMnesc oei un.ai V'a, 
.loro;:i scriitori ,ai rnoştr-i, precum ş.i "Viata Ro
'mânea.~ă", .. Luocafărl~" ~ "Al1Clln~a. pentru şt.i 
inţ.il. ~i ref. ~.ală", "GWirea' şi !31tele. 

E .de dato()Na !JlOO3t.ră sa ÎlJwită:m ~i să 'rugăm 

stăMljtOl' 'pU'blicul 'l'OOl1âne...~ îdi>n ONl.Ş ş.i impre
jm im~, ~ă ,'iziteze şi să profite df.' bog.at-a 00-

rmoara de care dispnnem i·n Arad, cu atât ma! 
mult. ~Cll {"..it ~um preci-s <'ă streinii !profi.tă Înm .. 

tit ~ inmiit !de .cum profităm !lloi, cari lllici nu 
.a"\"M?m 11100a1' cll'xi-osÎt>artea .să treoom pe joocJo şi 

$<H ""edem ce să gii..~~te pe l'afturil~ !hjlb1iotOC'ei 
P~!l;l'rtlllli Culnu'<aL 

±L 
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SOLlDARIT A TfA 

Mă gindesc la ale tale reci 
morminte. 

~lă gitmdesc lld lale talle re.c.j mormiute. 
La o~şij-ti macri şi '1ioj, 
Ce·odihnesc în 'Siilllg.e şi .norai .. , 
~fă gâ:ndesc la ate jtJa:le recimol'mÎI1i.e •. 
Şi mă .dor atdtooer,1Ie-.aJlllilllite -
Romă:nie, 

Rcunănie, toară de eroi ! ... 

.Mi-e trupul de iobag traJIS il dhw.m, 
O, ţ8!N. ,mea.! ... 
~[,j-e tnl'pul de rebe-I iohag ,tl'llhn~ilnlrnel~11, 

Dar sufli('tml uni..e sufllet l"omwn('~ ... 

Ciudat. ,dunos şi ief1t.ăt.or ,~ .Jibpl', 
Xeogoia.t., puternLe, ,rQmâll~ ... 

Cu gfu1><hu,jlc 'Jl yremul'i "iitO'a:rt>, 
IA}. t.in' nepretuit, illli('I1 ... anIi!, 

Visezpier{hlJt., 
Visez la '·utînsu-ţ.i, c.e p'l'l'-cdH.' Il [ll'f', 

Te 'n\"iilu·i lîal ,(,Il <lOI'llll ~i t·tI p;i'I'!l.r!Ul. 
Ihn Ti~a pîl'llll '11 XiMI'l1. 

Din C'.ernăllti la Dnniil'P .~i )fal'!' ... 

~i,Il1i zi.t', pe dilld 'N<'!(' ,'hinllf>'fti: 
A(·{'~t(la ·;Hlll t ~i fi . nu· 
Pe nx~i de \"{'t'J: paunîwturi' 1'l()Jtuin{·.,;,ti ! .. , 

ln uri>a:;.ple vizi ulnÎ ·ce mă frillll1i't:llt;L 

Te Yiid int.inerit:'t, hun:t, {1:lnJ.j;{·ii,l1{:nfl'îull!11, 

lţi simt, 
Iţi s>ll'h. ea 'nt~'l!m ~11hljlll (klil'. 

A wt-t"n1:('Ir'lljeul l'e"'l,ir 
Prin 7R<'Î .de '.lllbel~llg<lt(' {'1I)!:1ti eh:'-'.'triza.!0. 
p I'.i,a~(i;:'llri 1(1 g-l'l1""P, pl' ;11) \·p,;t·le]e·ţ i >,\!'I(', 

Prin lIlunt.ii ,tiii {IZ' <lnr.pl'ill l'odl'ii-ti Illiknari. 

Cll ",nfJe!1I-1Ili el "l"vt-i.!" !' ;1 fllTlH'Jl:I~.il' ... 

Te y:~d, 
Te si,mt. 
Te urmiire."l.', ;:.illba'liv, 
C'!:Jll te fl'iÎimilHti, te "h'l·ţt, rle llf' .. f,l-;ori, 
Cu p~lşi gi!!'an't,i,,;i, t~alz i,bi l' Il i r.n'i, 
Sub a;;prlll yi(lIlt. al Vl'E'lll\lri!lIl' HUIII. 

Ce t rO('",:. 

13 il'iu·i t0 r , 
De,;-teptl1t<Jr, 

~i i'uniltbi' ~i l'C'ee, 
Din Pal'i;:.,spro R01ll>il ';"i "1'1'(' Ha{·.lI'r('~I.i, 

Bnb pk.ile-ţi, sub ,,;oarelp-t,i cl{' f('", 
:-;11h ('ll,l'l(\uhCt'l('-ţi fa.;:.ei nnt'):11't', 

Ca sub onorme arenri <ele .trilLlllf, 
1;n fruntea lumii,. 
Pe răile l'cma;;tm-ii !ati ne ~." 

A, COTRFjJ, 

Croaţii şi Italia. 
Blocul Croat amenintă Italia, 

Preşedintele blocului croat, d. Stefan Radiei 
a făcut uIimătoarele declaratii relative Ia preten-
tiile Italiei .asupra Dalmatieî: . 

"Pare că Imlra fascistă nu stie că intreaga 
Dalmatie reprezintă un cMement 'integrant al 
CroaJiei. 

Aceasta se află in opozitie profundă cu regi
mul din Beii-rad, dar nu are divergente cu po
PQruIsârb. Italia fascistă să nu creadă că ocupa
tiunea 1>OrtunUî ritmle a Iitoralului croat sa,u a 
Dalmatiei ar fi acceptată fără discutie de POPO
rul croat. 

Croatia aderentă de ideile repubHcane, e iu
bitoare de -pace, dar nu e defetistă, Si nu numai a 
invitat ~ croatii din regiunile în .primejdie la o 
pu.terniCă OPOZitie dar Ia. nevofe. ar putea pune 
În luptă 300.000 vechi soklaţi, căci fără îndoială 
ac li în stare să respingă 00 succes un asalt ita
lia,n. Italia să nu considere cu dIspret, mica Croa
tie, ci să-şi aducă aminte de cele 12 lupte pe 
lsonzo. Croatia republiCană !sthnează mul,t popo
rul italian În special pentru wchea sa cultură, şI 
speră că vecinătatea de o mie de ani va deveni 
În fine o prietenje sfncera şi adevărată. 

Sâmbătă, 25 Nocmvrieb~t --
Şedinţa Gonsist oriuloi bisericesc. 

Membrii lOOn.s.hstor;ului !bi.serÎ!OOSC s'.ml. j 
'nit eri .:Umineat,ă, ÎIn roe.a'lttl ,siruodului, stL I 

;;od in1ia ·mitro!)()litlllhLj primat idr, Mir'On'ieri 
stea. l fe 

Preotul P. G. ~{lLnto.ulill !a l'.iJdiolllt 'Cha{: ~: 
.a.dventişt.ilO'r, baptiştilor şi 'a .oolorla:116 ~ ~I 
l' , In 
19IOa.se. le': 

Lntl"u(.'M, - spune dsa:, - :ne aflăm I Pie 
faţa ,u!Il(li sectle religioa.se, oi la It'l.ll.ei ar~ d 
uni puternice, se imptLUe 100. 'Pe Ungă p~'P~c 
se institooşi run oorp de misiOlll-ari. ~. 

A JlHlli eerurr, ca aU100'ilt,ă:ţi.le <,j,·i,le să deCun 
ours preoţilor, -câ.n<l s.e .află i,n f!arţ.a (".elorkt1~ută. 

] ' . put· 
Te 19loa!'le. 

Ci t.ează uu oaz oi n T. -N:l\"C nu, ~Îlt<l llU la 
,des<"operin<d Ull cu,ib ,d.e <u,d\"enti,~ti şi eerflill~at 

curi'ou1 11'll1li 'comi~ar.a{'e."tR -l-a dresat prJos<:, 
~ 1 ' ~cll proees lUe '11 tl'aglU. . , 

"r' ]' 1· ~. 1 ~ ."1 ,z,tra 
l' Itl"OPOO 'ut,Uil pl'1matt gUSllliC IOa })il'eotllU rorb: 

tPil:n'll a!re <tlrept.ate, a promis că "il intel'\'(:.orr 
auto ri t ii'ţ,i le .]'<:$ P(it.~t i ve "p }'(' .1< <'i1 pi\.t a oon~tistl 
l't'l'ut de ;p.l'('!oţ.i, ~f~t:~ 

n \' (' 1" . 1 1 1 ~ şa . . ~, ~pll·, gCll']'{lfal'tl .ţi('cnel"~L '<1 \ ce 

ferului cultelou', ,a :pl'omi~ că nl intcn'enj jIOaHi 
Jll He C' 1 a.;:. SClli>. A po i 

================pr'rirr 

Bloc balcanic la lausanb~~~ 
,ea' ~ 

L\ l' sx~ X E. (lZll.rlOl'). :J l~!l :illlitil<ltinl1ve.lo 
Y ('l! i7,('10:; şi ~t,wlllb()l i i:<ky, ,1'>epr('7.('!nrt,a!l1~i.: ' 
sl-a\·j, I'O!l1i'llli. hu1g,ad si grEl0i,~e îll;trun;p,:.c~r~cd 
,,(>adi la orr.l~ 22 Il'P1l'tl';] ;'~ dnl ihC1\!1 .ilO'nljNt inun; 
di nei {'(\ t n·lllle ',Idup! a,1 it Lltil .de Nwendi! O 1 d 
't\ll'<·('.~ti îin {'heRtiu~vell Tl\il(lioi OiY':idel1t;I,1\', Drll ' . ,ş' O 
"or {~er('et.a ,(l(iil.;;ollwlwa :I.11\1'11)]t.(' 1)J'oblollle I r 
]'(',,:Înll '·Olllll'll.itat<'il ;:D<lN·lol' ha.]i):mi<lp. ACJ...l' 1 
Înitnmi )'(' (I!::t(' <'î>n:<i,(h:'r~.'t.ă .,-;a fO'~~rQ ,ICO. 
'el .1.1 ' 1 ' C • • • 1 t1 ZI 
'. e 0-C1'{'11 n e tilP orn:a'.t,[I('O. ~':I·".'l ]K'llitru pn1ll:lJ I ' 
(kl'il 6izhoi, p;Jftnl ~tale h:tl"illlil'(~ ~e ÎIlJ,trr ,Ot a 

] 
J OVI ti pnntl'll il ,arlopt.a nn pU!tJi(:1t. le (' veu,'re ,c'omm, 

1 . . l' t ore pnl llnnr e lnstnnll .( {·termllllll'le. ~ f' 

Leul & Leva: 

I.CI ( 

In zi! 
La o' 
n fa 

Ţ,('y·a hulaiÎ I·('a,~('a, (',i\.1""· ,;;.t.ii î'll (~<Hl.a y"ura t 
i-a tr(\l!llt pe~te('ap. Dadl ,,;,wot:jm .ambele ni $; dE 
a.! pari, knt lliO-<lL hNlIt lnai:tl,te <cu ne-o 15 la ,erea 
Jad pornim de 1l1H.1e (!1' .. 1 le\',a ~i ,dp u:nJeS'tittta 
.mafid ă.lm uz i, alin n)"t î lllF l'l"lf'ut i ('U \'1'<:-0 25 
sută, ' /ConcI 

s;., . ~ f' d .. .lnsul· 
',1 n' ;1111 'a 11l'1l~a "n!»CI l' es('.()]x'l'l't. nl§ a n 

minc !loui i,n llltl~"ll'i.a, .ni(;i ;;ă fi ere.<:,(>ut.~era 
pătlnll' i ,;.{·~'nla re !p~(l.'t.e nlf,ilptlc, 'lI,j('j '<'il 'l'(1CO~j]iaci" 
,c:p fi secel"a.t î'll N ()('myrie Îh loc dJ(\ 1 li nâe '!la" 
B()~ătia Blllg'al'i:pin',<\ .mj~lrt .'"0 ioH'i <d.a,!' I,~ , 
mi~-.a1, serios. V, in~ 

Tut lllN{"Ull;C Jau.dăm 0:1 'avem bogă~ii {·.retutui 
o ţară. şi toată lml,da la(',ea~1l nu ~IC impin~Ucure 
um ,pas Îijl!ajlnte.Ce-a.r ,fi fo..'\t, Doomme, rind ,"a mi 
SUI,.l"'}, Eade\·a.r,at di şi ~trele e fOal't.elfe edi 
po>l('>(liî {le pÎ Ldă 1('.(,I],)~n}.Q can;t,i!t.ătţ-i .dQ.am în fudetu 
Jc ahmi, .dal' ,d.adllll·i {'huJl sti ]~ Pllie 1ll 

În yaloa'l'e. Jndivl' 
ia.) tint 

================='t!teate.a 

Refacerea flotei de războj rUSa~:}1~ 
Comitetul central execut;v .panrus (W1i.' ia sa 

hot-ărât să Însărcinezesovietul comisarilor tI 
ru1ui cu refacere.a flotei de ·război ruseşti. Îi !li , re~ 
tru acest s..::op ~e vor ~eface -cad~reJe. marÎIljCi' SI~P 
tarc. A'\:adem!a mannei derazbol dela jl.a 
grad. care a fost Închisă în 1917, a fost red~ I 
să acum câteva zile. De asemenea: SCO<l!1a jJPla a 1 
rilor pentru marina de război, care fusese ÎrilCU~Ur' 
În 1917, va fi re.Qrganiza~ ,tati să 

Presa sovietică 3a,lut.ă toate aceste d1'(. 

tiuni, cari !privesc ·refruqe.r.ea marine; Şi artt~ ood_lll 
sHstinând !Că Rusia trebue să redevle o rI~· ~:n 
milttară ca Şi înainte de revolutie, (Radorl1n .aleel 

! 1 -'-. --- "~iiiijâi:iiiiiiri"i.·""2E"jlIII 
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;~ INFORMA ŢiUNI. 
LI ,-

tL Comisla lpentru afacerile teatrului ,a apro
n'ieri cererea companiei Nioulescu Buzău şi 
l Fotino, în senz'll'l că sala Teatrului orăşenesc 

J: pusă în sea,ra de 27 No.emvr~, la dispozitia 
~'ei companii, care va da o unică reprezen
E'ţ în Arad jtccân<1 "Olner-i!e dlui :prefect", co-
ie de p. GUlSti, urmată dte "Legenda Coroa
I Piesă in versuri 'de M~rce.a Raduitescu. 

• 
II\pada că1zută e aproape gCI1t~raIă În Întreaga 
~ Deocamdată cam;lallia a~ricolă e Între
ă. 

eCum temperatura: nu e însă Prea mult 
~ută, se speră, că în ooele părţi cel putin, vor 

putea fi făcute semănături de g,râu. 
• 

lLa ultimu~ .congres ai} comuniştilorfrall;::czi 
t).tat parte şi Manuilski, comisar alt poporului 
joscova. 
'Politia fiind Înşijintată de iPrezenta acestui 
z,Îrabil. aştepta să puie mâna pe el după ce 
rerbi. 
Comuniştii au simtit. Şi' În' mOlnle'ntul când 
..etistul a spus ultimele !Cuvinte, au stins elec
fatea. Pc întU'lleric Mantlilski şi-a .pus o bar
a'lşă şi-a scos blUZllJ cu care era Îlmbrăcat si, 
li ce s'a reaprins ,lumina, a eşit din sală fără 
/Oată fi observat. 
Apoi a dispărut. 

• 
Primăria oraşului ,a a'dresat ieri Un apel că
Propr'etarij 'de trăsuri în scnzul ca aJCeştia 
~anspoarte g-rafuit lemnele de foc lpe cari rc
ea' sHvică le PlIne la dis(}oziţi a invaHzllor, 
IVe.!or şi orfanilor din război tot În mod gra-

Credem că nici un Proprief.ar de tr~sllr' nu 
ntârzfa a da ascultare acestui apel Îllucflli

o datorje de recunoştintă şi patrioticn prin 
mii ce trebue dat de toţi invalizilor, v;idmr,0-
si orfanilor de razboi. 

• 
Nicolae Codrc<lll 'din Aciua a fo~t icvit la 
în ziua de 23 Noemvrie, cu un ciomag de tă-
1 Ioan Tomşa. In urma rănei gj'ave -.:attzată 
witur{l Cod rean a Încetat elin viată după d
ore, fără să-ş~ mai rcvină la conştiintă. Asa
,(t fost arestat. 

In ziua d,e 28 cor. se va deschide Parlamen
~a ore,le Il dimineata se va celebral lin Te
l la Mitropolie. La orele 12 M. S. RCl;cle rn
lra t de A. S. principele moşncnitor, de mini
şi de curtea reg'afă, va citi Mcsa,g-ju'l de dcs
~rea sesiune! ordinare a Adlll1ărei Nationale 
tituante· .. 
:oncefătcanul nostru d. Laudan Nicorescll, 
Isu1 batitan an,g-alat de cmând la o'pera din 
a repurtat z:~ele .acestea un strălucit succes 

~era "Tr3Jviata", şi se anunţă că va cânta In 
Haei", "Faust", "Ri,g-oleto'~ şi "Bărbierul din 

II 

). inspector general Ooorgescu, ' prefect al 
ului şi oraşultIi Ara'd, va pLeca DUlminecă 
Icureştj. D. illspector Geor,g-escu a fost che
ia minist.erul instructiuni! În IChest\a constmi
~ edifkii ·pentru şcolNe prim~re În comunele 
tdetul Arad. 

• 
1divlZi necunoscutf a ftrrat În târgurl săptă
I tinut ierJ, duo! saCi' cu stofă Cari erau pro
~atc.a sotiei lul TodQr Mocuti din comuna 
colau:l mte. Femeia .păg-uba.şă tă$a~ ce~ duet 
TI ÎngriHreasotiel 'Iui Mihail Oal din Pe cica 
nd femeia Mocuţa se ÎntorS<ese În Ipi.ată ca 
ia sacii, se coosfată Ca 'SaCit ,au dispărut. 

• 
• regiunea 'mtneră .en~teză: W.a,rf,es, într'o 
s'a produ'S o mare explozie. cauzând moar-
100 de muncitori. ' 

• 
ala ~on:ână din capitala Italil~[, Îşi Va în~ 
lrsurde In curând. Membriţ aaesrei şcoli 'iunt 
ţi să p'lece la Roma. 

• 
~mml~1eMiniş şi 'Reml-ac .au fost. ilWhisc 
d~:n a8.'ll'Za (\J)idemi'€li '00 9C8.rhtin,n ce M'u-
.alCele oomtme. 1 

D, Freytag, min'strul Germaniei la Bucuneşti 
ne SCrie cit e ':nexactă ştirea dată de Un ziar din 
Capitală că guvernul german .arr fi Învitat pe ro~ 
mânii aflători în Germanha să părăsească tara. 
invocând ca motiv criza de locuinte. Ca roată a~ 
ceastă criză, ne scrie d. ministru, 'nu se face 
nici O doos.eb_re între gerlmani şi străini. Dovada 
cea mai bUIlă o 'constitue faptul că peste o mie 
de studenti români ~e bllcurd: de ospitalitatea unl~ 
versitătiilor germane. , 

• 
I(\rilrtl f('~t, Î lliruint ati pal'ehet1l'lni, ser·g-ell.tul 

,de poliţ.ioc FalX'!.:'l.Ş Ooorb~ şjagentll.l ,de )'JoI ir( ie 
gioora, (xmtr.a dÎrIONl! a făeut roolamaţie. fiiea 
lImr.i comereia:nt ·din. (\·ho;..10\1s'l'JÎ.a şi pe -ca'!'", oei 
,doi i.ndi,·izi, ~bllzrlll:d ,de ".jfţll'llţJi,(l' 10'[' ofil(·j'a1:1. ali 
Î'nţ.e1at-o Într'un hOltlC'l, Ilmde .apoi au ,·jolart-o. 

• 
rn _.An~us" ~un frumos articol semnat de d. Viator: 
" . .. La Liga Nar'unilor s'a propus o solidaritate 

a intelectualilor di1l toate ţările. spre a se salva un 
mare patrimoniu al omenirei. Dacă in România 'primei· 
dia nu e îllcă aşa de mare ca aiurea. să ne gândim cii 
şi la l1oi. numeroast'l elemente culte au idescin~ pe 
treapta socială În urma urgiei vremurilor, că şi la noi 
dispar gazete, se micşorează numărul rev::stelor, că un 
efect fatal al chiar legei exproprÎerei va fi sacrificarea 
unor elemente culte, Într'un interes national Sl'pt'!l'Îor. 
e adevărat, 

"Ameliorarea soartei mlHlcej inteledlpallc a fost 
cuvâ"ptlll de mdine la liRa Natiunilor Si s'a pronuntat 
acolo. totdeodată cuvântul de .. col1ştiin(a (umei". B de 
n,ldăjdlllt ca personalitătile in primul rang cari s'au 
pronuntat in acest sellZ, TlU vor fi vorbit în vânt $i c~ 
solidaritatea popoarelC',r Întru ocrot:rea intelectualitiitH 
1111 va rii.mftne un cuviînt desert". 

• 
J('(J)I Gn7rllw/'fl, fOUllO,.,'\1t111 pl'ofr"<')l' "lI' limhn 

l'(,mrllli'i. ft':lI\N'zi'i, gPl'lJli\nă ~i r:1I2:1l'zi'i, ]1PI11'1'11 ln
('pp.'ito!'i ~i .• n-am:.>a t.i (l i tPl··:ltl1l'i'i ~i('o l'e_~p(!,IHlrm tii 
{,0 n HW[·j wl:i fin Ido I,in la ~] f' ,f} fi d\t '!Il il i 'lll t~l t pn 

nO-;CIl,t. lIimitol'nl .si!'ll~al('nt. ,11(, p rNla. re. al1l1.l\·t2i 

('il ol·i<·(' rlontlll1E',aIl1l1ni;,(,al'<:', dnmni ~i elen-il 
şCf>fI!e.!or fiidî ,de.:.S(\hi:l'o de yâ!,;;tă şi fiiri'i (,ltn(')~
,ti n te :lIl t('I'~':l1'(" VOI" fi în ~t.ili],(' (':1 el n ]':1 :I-fi 
ll1'11i. ~il ;:<'ri<' . .;iî '~('I'~:l~{·~. ~ii (~'I'·('';P<l11(ll'7'1' ~i ~ă 
~e f'xŢ)[',inH> lle;;or ,;,i {vrf\l'Î. in hlllha ~trein:l. 

nil pil :H'{'ea~ i Illlpkd ii -l'I"('f\];un şi :lJ,,',o!< .r·,! lYll'! 

(lnl'(>~r "li înn·tE' uWllLai a vorbi, ~tr:lda Emtne,:.eu 
fi. lT. ot. (P(·flk FCl'Ctll:). 

ŞTI RI T E A T R ALE. 
Re ;ertoriul saptă mânii 

SAMBĂ TA, - "SIO\'aCllI ciurar" (Ah. G.) 
Itlcerm/ul la ora 7 Şi jUtTI •• La Ora 10 şi jum. 

piesa "N'ai ceva ele \'ăl11uit?", 
DUMrNF.:CĂ - Matineu: "Floarea de aur", 

Scara: "Slovacul ciurar". Incepu tul la orele 7 şi 
jUtTI. La orele 10 şi ium. Cabaret senzational. 

S;Îmbată seara va ju.ca In "Slova'cuI ciurar" 
d. Iuliu Barj,cs. Pllblicu.l arădan .aşteuptă cu 'mult 
interes :alParitia pe scenă a dilui Rarics, care are 
o crc<.fe strC;lll.;,:ită în rolul lUi [al~ko. 

Duminecă seara ,se va repreZicnta aceeaşi 
piesă. ' 

Sâmbătă noaptea se va jlltCa piesa' etotică 
"N'ai nimic de vămuit?" cu o nouă distributie de 
roluri . 

Duminecă după masă se va da .Qe:al mai reu
şită piesă a S>ezonului "fi fi". . 

Duminecă noaptea se va monta umoristica 
si p·i.ca'l1ta 'piesă .. Capotul soţiei mele",scfisă de 
fr. Oa:letfa În colabora,re ClI Th. Palos Şi W. 
Thjhany. 

BURSA. 
Zi4dch 24 Noemvrie. (Deschidere). BcrPn tl1250. 

1'Iewyork 537';0, Londra 1416, Paris 38';0, M'lallo 2510. 
rra~a 1690, Budapesta 02250, V"-I ~OYla 00.350, Viena 
('0075. coroane stampilate OOOifl. 

Bucureş ti. 24 l>1oemvrie. Dt. Îl4,;: PariS 1125, Lon~ 

dra 708, Newyork 160. ItaHa no. Elvetia 29, Praga 502, 
V'ena 22, Berlin :B5, Blld",pY~Ll 'iSI}. Valurc: Mărci 
270, leva 106, fnnti stel It'le 695, f.ranc! francezi 11 J!l'. 
franci elvetiClui 29. lire ItJli~IlC '[45, draclmle 10:;-. di. 
nari '245. dC'lari 151, n:\I"Jieo", 565, coroane :l.ustr;ace 
25, coroane ungar\! 6SQ, st)~:( 490. mărci poloneze 125, 

Trupe bulgare la frontiera 
Traciei. 

SOFIA 24. (P...aJor). A!,rent-ila l.e.legrwfieă 

btdgilU'ă {-'omtmÎICă unmwtoarele: ZiaruJ "Ti,mes" 
Imbl.id o ştire .după 1001'10 guVel'11U1 'buJgar ia.r 

{'on.(·Cllltna ·t.rupe la gl'aniJţa Traci-ei oood:ien.t.aJe. 
Din sur . .,ă (}f~ia:l.ă, 00 (.·onH1l11Î('ă lămurjriLe n1'
măto(1,re: Gnw~l~nnl blt!,glar iIl ,di~p\ll8 îrntr'.ll!deviir 

tri rn irterea d tOr\'a oonttin.gon:te -fi ici la gban,iţă. 

Xn e-.!,(\ in~ă "orba de inrr,enţ·IUlni agre. ... ive fa,ţă 

<1(. ;;t.ate.le v«'ÎiI1e, -('i nttnl.8.i de simple mă~uri de 
'POllZD pentl1Ll ,a Îimpied'OOO. tre<.'erea even1;u,a,Iă a 

ha n,diţ.i lor ,,1 ·a oontr300llldi ti1m, PIW1TflU ~i <lt' 
11H~Il!tin('t'ea (JI'c1i.nei în ace.otte regiuni. De ·a.Jttfel. 
IH'C'4tC .1lli'L~II.1'i 'a1ffo~ {,'(.IIl1\Hlil·alt~' ,].in timp ltH

J!i~tl'ilor Orix,iei şi .T1Ig'o.~l~lyi'f'i LI .~fill1. 

Convocare. 
~r{llll'ltl' i i A ,;ueill.l'tii llllWi ~:~ntlt 11.1'" 1(':1 Ik:!.l'tî nM:,t· i 

p1:t"pj Chi,;,ilw,n ~ll]1it, ('IIT!\',,(lwti la clIllf('l,illta {Il' 
: : >:1'111 Il ii ('{' "'e nl ţ ;iIle in E r,<I("i:;: 1 a ;;'<'md',1 r lii
m.arii. do ",titt .rle ;.>Ilh J('()'llll:l11K:Cr'cu Îill\·. 1, lalll 1'opo

\·i(·i. în i'Ji'Ha de 1,1 Tl.(>('.('lm'rie lfl21. ('II lll'lfllilr,,· 

:"11.1 Pl'ugl'll,rn: 

La m'a 8 [t, m,ŢlIIIIl-t.i(·iplI;re 'ho ('OI'JX)l'I« la 4,h('· 

111:11'0:1 Duhuhlli $fÎlIlIt; A",',dulll'na prelegerei În\'. 
r('<I'n Popoviei:u, cu elov.i,j (.c,().ulf<ll'm oNlrnl\l'j ~i 
p l.m1l1 n j ,allal j tic. n6.<;('.h i d m'€lfL şed intEl;. H{}lq t1 
';'<'0nlei p'l'·tmare 'I'OmÎl1llC in 'll'O'llla fomllati'n;ne rl'c 
,4!ilt, tip ",Ii.l~('ea -C'. Xonll. Ce pă:!'elX' :1:11 ţiiNl.n·iî 
rl"-'~l'rc în\'nt:iltori, .1e ,r1ŞOlll1<L V. Boarin. I~l,(;rar{'a. 
Jll'lwtieiÎ ,(tllll1l':1/{IHlll1ti·dî ,de Gh.!l1:1T<>'ll';'. llj':'l'll. 
(juni lli'l!)1]'.ft ]J'I'(\I{~g'eI'ei ,:;.i a~lI(pl1a ,di;>crt"q,ill.nilHl'. 
r lwa""'"~HI'f'n !t.i1x~lor. SI! hsr]'j('r<',a ,de(']:lJ'\ll'J.1 u.n i 101' 
ea lurlll !Iri i il! ,\""',:' :':1 t,i Il nea :i I1d(~tp.~lin:1. P,l"'lm
nel'i. Fix,ll'l'l~a ~('!hllt"i "iitoal"O, f,J](·h,{>{'I'A;l ~(ldin
djll\ri. 

Cld;;illOl1, 1.;L Hl NO!lil\'."I'i.t , 1!122. 
D'/II/', pl'l'\,tldiH!e. Jfin('([ C, Xliii!!. ;,~>,(,I' 

lELEGRAME. 
Lucrările comi~,iei pentru Reforma 

Constituţiei. 

RUCURF:ŞTf. - Com;sia pentru reforma con
stitu tiei În ultima sa şedintă ţinută ieri a apro
bat Propunerea sub-comisiei, relativ ~1a nationali
zarea sub!>olufuj, declarându-se toate bogăţijle 

subso-l111ui Ca proprietate a Statului, pe lângă res
pectarea dncptur.[]or câştigate, Comisia a primit 
propunerea m'inistrului Mârzes.cu, <::a în [:o<;ul sIs
temului electoral de până acuma, fiecare judet 

. să alcad l1n senator. Af·a.ră de aceasta, va fi 
:membrLi ai senatului, În baza drept.uri'lor câşti~ 

gate. fOŞtii miniştri, preşedntele Academiei şi 

şefii wnfesiunilor rccunoscute. J1eprezentantii CO~ I 

mcrtului, itldustriei şi muncii. (Rador). 

Conferinţa dela Brussella 
PARIS. - Pr'~mll'l minist,rll POincare a invi

tat pe 1 Primi miniştri tăriloraiiiate spre a stabili 
in comun, prororaJmul! conferintei ce se va; unea 
la ~BrllsJse~a. CQnfetlin#a: se Va, mirunA cel mai 
târziu la 5 Uecemvrle pentru a avea timp să ia 
hotărâri în ce privest.e plăţile g.armane. 

Morgan nu merge la BrusselJa. 
LONDRA. -Bancllerlfl american ,Morgan 

a respins invitarea ce i-a făcut-o Po(u'Care, de a 
lua parte la confer'nta ce se va tine la Brussel1a. 

Situaţia la Lau~ana. '~ 

Bl~CLREŞTI. - Du.pă Nl.pool',tele sosite g'll

,'el'fi'lllu i, .dela Lruusan.a., -sj tu.aţiJa ~'18. Îln mlJnătă.ţi t. 
Se oe.rede d Tnreia ,~.a >Ceda ~tl .{',hai'lti.a SBl'âmt{l
rilor şi Il rulpituh1tiunî.lor ·(H3Id'Ol'), 

. ~ 

J~ 
------------------------------------------------------------



• 

~-

'. 

-, 
" 

~" Pag~.~4.~ ________________________________ • ________ ~S~O_L_I_D.AMR~I_T_A_T_E_A ____________________________ S_âl_n_b_ăt_ă~,_2_5_N __ oe_n __ 1\'~ 

o desm.nţire a guvernului german. 
HERI,IN. - ,GllT(,r.1ml g"Cl"I1U'n ~k't'>1Hj,nt0 

Tateg-{)l'ioc ,]o('kma1.i'a lui (}](>ment'eau fii,<':\l,tîi 111 
A llH'lI'ka. 'I'ol!<l:ti\' 111 'l·xi.-1t<!mt.a lI'llei "dj,:nţ,(' g\'l"' 

1)) ano, l"ll ,,~)~tUJ'('.C'~t i , 

Pentru protejarea industriei 
Hr eFR EŞTI. - Gni\'(wnnl :-',a ,,j-t'l·'j.,, :(,~l !X·l1· 

,h'll P l"Ot ej\:ll'oa im~l'l1 ,oiI l' i-eÎ t~l n~i. »il ,\lll~ee t.1 xc] (' 
\'a.nnl.k~. Pl'o(,('t1l1 lo.e!.atl" [,a ',b(X1a"t!l llnla're ,,1 fo~t 
inniJllI,<l'! ('nllli~iei Ci'rJneneiale. (lkl!dOl'). 

Fur tună pe Marea-Neagră. 
BUCFREŞTL - f.c.ri a fo;::t Illlall'.e flll'tlW:l 

pe ~I.<lr(l;l' ~ o;!gTă. .s',au o'i<'UfmHJa,t Illr<l i ,lltui]re 
:.;lo('jlurj. ~..;'au Il,imiH WI."U ,lip 'rij;r.h>j prwtT,n l~al\'~, 
!'pa ~whi ll<lgj i,lol', 

Regina Ma ria la laşi. 
IWCFREŞTL - lwg-ina :\bl'ia, Îll"otit:l rlf' 

nwi 111111ti 4IJi:ni,~tl'i fi' fl'](V~at la hl';li. 'Ilm]e :;e \'"r 
<J1 ga n iza lI1:1,I'i l'lCrbăl'Î i:11 OIWa.J'('a SUVCI·Hllflj., 

(Ral{]<}l·). ! 

Cheia impOlite)or. I 
nFCFREşTI. - TII1 ş{'!flin'~ll ,[li.n Ill'lllii a 

(·'Ollli."l·(',j fi'llH;IWÎlarc, mj:lli·stl"lll ,d<c filuon'te ,8 hl:l' 

i:n.lat PI'O('t~tLlI ,de lr'g'f! reLativ ·la d\f'oa jn!JJllZlitr:>-
10'1'. LH i'!llpo%itE'l{~ ('{l.(lulH'l'e 'Illl Jloll'te fi 'mai IllaT(' 
(]t> ~n l-a i"ll'[ă; hl illl1 poz itde pc YI!'nit ~e \',1 Înlf I'n
.dlwe ('heia îlllpuzitlIllllil)l·()ţ.n,{~i\i\'. îrl!(~('pîwd Oii ;; 
la suită la veniturile pî~llă la 100000 1'l,j ,~i "t' 
U llCă. l'Y.l·og l'eH i v pÎLll ăla 1)0 II!! .~'Uit il" il,a' n:n i 'tin j 1 (' 
peste 10 mHioane lei. CRadod. 

Intre Moscova Ş Angora. Publ icaţiune de licltaţit\BI 
PARIS, - După O st,\re din Moscova, guver- I Tn haza {l'1'{limliltli lI!', lO,063-1~~~ :Je 1 

nu~ din Angora., se va alfltura ~a propun~rea gu- I nâ"ten,lu.i hH'I'ărj.I(Jf pu,bl i~!e, Dill'E)c\iulH'tl 11. i 
vernului din Mowova. 1 dur,i ş.i ~,~lc Cltll "'-C' pnLlidi liOÎitaţi.c lx'ni!' •• ' 

Guve,rnlu! sov:iet:c prOPune pentru t11terlla- ~t],llil"t>.a ))QdnlllÎ 'lll'. ! pe :;'(.", jn,d, ,SeiE>l1;;''''um 

I 
nwi-TaLpoş k,m. 4.1-4,2 ('~He 00 "li ţ.ilwa. r 

ţional'zarea Strâmtori'lor, formarea unei comisii 're{'\.hllll(\~1 În Cluj ~ la .Sel'\'j,('inl ""ub>-ellll~ 
compuse din delegati ai AngLief. Franţe< Italiei. I ... iu'u 1~ .J~lilHI D(1('.{~nn'l'il(· ]92~ ~a,?r8J 10 ?b~EL 
Rusiei Si Blll,garre~, sltb' pnezidentia dck\gatu:1ui l'I'Oi'ot'I'Wl'!']{! L~giI cont'ab!Jhta~ll ŢmhlJBC 
turc, Pr<vitor la navjgatie, acest proect stabileşte 'i'2-S[>, . _ 
depIinii libertate pentru vasele mercanti1e, pre- I )f'plt11-cJ'Oa ~al~lFJ]!\i('i ]ll'l()\'izori-e de 4~; -
văzând o rwmâneTe numai de 24 ceasuri, în 
Strâmtori, pentru v.asele de războj. (Rador) • 

lllej din bfortii .se \'a Illle\'(lI'i Pll'in lX\l>,ipi .. 

xa tii ()fCL1.ci, . • 
~ullla lH'f·VmÎullhtil i'n .hwiz Cf;OO 80.0ill) \l C 
Elllhlmltll1 ,teehnic, oO,n,d·Îll;.iu;rui]e O~ ConsiHul de MifiÎş1ri 

HlJ('LJREŞTI. - In (·('nZiilin,l ,(le 'mini<;tri de 
0,1l'{~ şi lidt:atic ,şi ,lllod(·hd <le oferti'i );li \1(1; ] 

~e pot \'~d(1a lJillllLc im orele {}fi<l~ioîtse. erei 

~lTe. (''''liS ilill 1 de 'lllimht'l'i .l hotR\'lt i'ă ;prezin.te 
C'mneorii Ţll'oc{'!ijll p'enJtrn rc"forma C\m"'l,i t:n:ţJi(>,j, 

(H~dor). 

Intre guvern şi opoziţie. 

tări slle,Î:;<tige (~d .p\l~.i.tl o palie II {)pIJziti'(>Î pe11' • 
t'l'n înil'r~lr{'la in P:nJarqelllt. ,~() .a:firmil l'il în ';1- :.1 
o<>(>st i"{'op KO \'11 rOnHI'p:c ,~i ]'<1 llt('I',\'e::l~ita Pa.lat11· ! 
1ni. P]'I{'zjl!.Mqi 'ai ('ol'pllrilo]' k'giujtoHr<t~ \'Xll' rii- : 
mâne dnii Ferechide şi Or1c.allu. (Rador). i I 
Redacto.r r~spoT1S(lbill: LAURE!"JTIU LL1CA.! 

Cenzurat: Dr. MAO'E.f~. : 

S('lTicinl dr podwd şi şo.~,lp( P( 
e ·c 

Institutu1 de vaccinare J af 
1 

dr. Safar Pasc:ule~îl 
Ar 8 d, Piata Avram Iancu No ~llli\ 

. ... " it -
rU-l 

Lieferează, la comandă. vactc:~l 
contra vărsatu1ul la porci şi tl1l11 o o 

__ i tI": 

dii~~~.,A;;;Â~~;;A;;;,b~~;:~=~~~:.:~~~:::~~~~~;:.~~~;~;~~~~!. =.~=~~---~~'-'''~,-~~-~:;, ~~d~1 WlI! âllEl!Cs eL ti miii! li __ Z m 
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TIPOGRAFIA CONCOR,DIA 

. 
Fiind aprovizionat cu cele mai moderne maşini din străinătate şi patrie 

ea: maşini lde cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi maşini de văr

sat eIişee pretum 

tare tot lelul de 

şi cu cele mai moderne litere, primeşte spre execu-

opuri, reviste, foi, pJacate, registre, tipărituri pentru 

şi in'Vitări pentru logodnA, autorităţi, bănci şi societăţi, ::precnm 
.. cununIe 

şi "pentru petre-ceri. Anunţuri funebrale se execută cu "eea mai mare urgenţă. 
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Serviciu pro111pt. Preţuri moderate. f DOL I îfJ glas 
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