
51 
A RAD. Joi 7 Decemvrie 1922. Nrut 16 • 

.. F~-------------------------------------------------------------------------------------------------------~---.------~ -ă.BONAMENTUL: 
121, IHJ In • 300 Lei 
a· 

REDACŢIA $1 
ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/8 f . • 10,'11. an. \50 Lei er· I~ 

ă)II "'el luni. 75 Lei 
.. ~, 

leiitn• r • • • 

at. 
25 Lei 

-. •• 'EL-EF'ON No. 750. 

evolutia în 'Grecia. , 

ZIAR INDEPENDENT 
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In numele Came,'ci deputatilor a vorbit Vie\::

Preşed':ntclc Leon Mrejeru. 

, 

,-• Poporul grec a ,illCt'put sr\-şi pHllC'<lS\'1t 

• n plin păoatele. ' Sâl1lbiHă a fost, înmormântat 11a Sişesti. neÎll~ 
fr:<.:atul luptator şi marele sust'năJOf a~ cauzeI rC
mânesti, dr. Vas'1e Lucaciu. 

D. OCTAVIAN GOGA În calitate de tova~ 
răş de IUpt[1 şi nedespărtit prieten al lui Va:.;iLe 
Lucac'u, a rostit o cllvântare de toata framusc
tea pe care ne pare rău cii din pricina spatiului 
prea restrâns n'oputem publica în intregime. 

~, 

1: Popontl ~ree .~e a:tăzi,! rămăşiţă r:l~i-
ba~ăa mlBl na.tu straluutC', pOp<)l'ul asta 

~ F.ntru il ('r~ru.i libOl:tatc vU s[n~g(lr~t () ~.nme. 
iri âU1l6 odata hber şl'-a batut lOC 1ll dllp \1-

)t~oGe şi degradant d(' lihertah'a şi do drop
is hl la yiaţ.li al altora. 

~ Poporul grec de·spre oaro HOlll<\uii elin 

'.' ~~C(>(lol,lla ar. plltvca :spunemi~llLlli în {'~l:f'
, ţtu de mtolcranţa Şi de H,sus1'llnt,p 1l1 1 Ş('-
3n!eşli, se. -sbate acuma Îrt convllisiullile n'
ui' 1 ţ' . l-Sro u ,181. 

.:J Oliga,rhia lor venală şi rtlzbnnăt.oare, 

.mpărţită în două 't,aberc\ ea,ută:,;ă :-;c ex-
termine. 

., 1)lIP6..I'(; au exploatat, cum nu se poate 
i ~1ai rnult, biruinţcle şi sfungcle Ali~lţilor. 

t~rccii laeomi şi ră",hoinici după rrtzho~ 
E~ll Cl'f':zut ,că pot ~rida pc aliaţi. H'·ndllt:fmd 
,-..pe Ironul grc-c pc f osl,nl ]'pge ~i \lIH"a It ii a 
-rui \Vilhehn al II. 

.'L'au re~dus pe (~o~lstanh~ Şi-{lU c.ont.i~ 
enunt, la VO'l"<1 ace~tU1 ll1conşhenL lHl'galo-

:1nan, războiul in A,sia, mică. război pen
L~#ru pă.rnânLuri la cari nu puteau avea niei 
hm drept.. 
,0 f Dezastrul a venit, enm trebuia să vinil. 
-p~roul Cons'b:mt:in şi-a făeut bagajul şi ('\ 

!pll"cat spre ()ianda, um1e S~l bucură Încă 

elf de via.ţă cnualia prusi<lcă caro a trimis }[I 

1 moarte milioane de oameni. 

I CAtcva slugi ale lui Constanbn; nu 
; plătit cu viaţ,a iără,del('glle proprii ,~j ali) 

on~ ace-stuÎa. 
l Pnde va duce revolnţia gl'(',('f>[\SC8. se 
\ ' 

~azF va vedea. 
, DE"Ocamdat.ii, fără{lelE'gile poporului şi 
r guvernanţilor greci Sf\ răzbună [lma1'. In 

sfa. '1 1 ' 1 J' t' TEl 1:1 e e weostea tpagJC,e pentru acomn ŞI 1-

,~: t 1'anicul .popor grec. ne' gândim fără, să 
i vrem - 'cu 'ad,'tnc,ă dUl'ere la fraţii- noştri 

ai Aromâni, cari au sângerat şi p,ângeră ·suh 
II ~ mizerabila tiră,n~e el 'popornlni şi' a aut.ori
oml 
'D ~ t i'lţi lor gr('ccşti. 

• .rs 1.' r,n as .a, ... . 

ParlamelllU'k hot.ărâllld săI se facă funerJ.lJi 
nationale acestui mare român, guvernul a luat 
parte la trista cenemonie Iprin chiar persoana Pf', 

mului m:nistru al ţării. şi diluUll-Se aceski În-
mormântări caracterUl!. unui doliu n,aţional, cu 

care ocazie au fost arătate faptele din trecut ale 
lui Vasile Lucaciu, cari vor servi c.1. pildă v;~ ge~ 
neraţlilor viitoare. 

• 
Sicriul. care închidea trupul llt:Însufk\:t al 

lui Vasile Lucaciu fusese aşezat În biseri'~a il)mCt~ 
ncască tiin Sa tu-Mare, înconjurat de coroane şi 
acopcd cu flori. .. 

SâmMtă, încă din zorii zi~ei, veniseră !i~l dea 
marelui dispărut saluiul lor din urmă, rudele 
care I~au iubit. prietenii cari l-au Cl1l10SCUt şi sti' 
mat şi J)oporu:! care În y:ată, i-a aScu)t:l~ glasul 
şi 1~;J urinat. 

Trenul special, care plecase Vineri În~ti1!t(; 
de prânz dela Bucureşti, a ajuns în Salu-Mare, 
Sâmbătă d'Juineaţa. Ia orele 8.40. In ace.;,t tren 
luasedi Joc d. Ion T. C. Rrătianu. preşcdintek 
consiliulu;; ~cneral Mnşoil1. ~li\listrul :01~ltll1ica~ 
tiilor: dnii Popov'ci S1 Dr. Brall .del'c~atii :)'l1:lttl
lui: dni;: Leon M rejt:rll. Simjonescl1, Marme\l1: r;, 

.Ştefan Ioan şi Gltcrman P:lntca. dclc~atii Came
rei; dnii: Tra1J.cu~I.asi. POJ)ovici-Taşcă şi Radl:1nU, 
dcle~aţ:i Partidului POPoruJlll si Florcscu, sccre~ 
tartll Li~ei culturale. 

Cu aH tren sosis'eră mai de dimincată. dl1ii 
Ştefan P('o~, dclcgatul Partidului National şi Octa~ 
vian Go~a. vccl{u to\'"răş de luptă nati()l1'1Iă al 
nărintelui Si multi alti fruntaşi intelechlali ai Ar
d.caiului. 

După terminarea servic:ului reli~ios I. P. S. 
S. epis.copud. liosu a rostit o Înă!tilt.oare cuvân~ 
tare arătând meritele ~narC'lui dispărut car~ a 
shtt să sufere pentru noi toti şi veniru binele 
tărei la clăd';rea căreia a lucrat atât cu vorba 
lui Înflflcărată cât si cu fapta M cinstită. 

D. ION 1. C. BRĂTJANU. prim-ministru. a 
declarat că ~uvernn\ tine să aducă prin<lsul recu
noştintei sale memoriei părintelui Lucaciu. 

Cu dânsul se stinge o voce autori tată a pa
triotismului român, Can~ a apărat şia îmbărbă
tat neamul nostru în vremea celor mai apri~e 
frăJtnântărt şi a celor mai mari realizăr,i. 

In sfânt.a ~ege a patriotismuhrt ca $i în creşti
neasca noastră religie nu păşesc Ipe că'i1e ad~vă' 
ruJul şi nu chezăşuesc roade trainice vietei . tor 
decât acei ce păstnează nestins în suflet iubirea, 
credinta şi nă,deidea fără care nu se trezesc e
nergi'i'le binefăcătoare şi nu se Înailtă c1ădiri\l~ 
trainice. 

D. Ion I. C, Brătianu, Înainte de a termina 
djsCUTSu! rostit, a adău~at: ' 

Sunt însărcinat de M. S. Re~ele să depun pe 
sicriu~ luptătorului diispărut Vasil-e Locaciu, -in· 
semne:le Manc:le cordon al ordintrlltl "Steaua Ro-

Consiliu de miniştri. mânie!" şi ac-casta, ca viu semn al recunostinfei 

. pe care cu toU: trehue să o purtăm ~ervicqlor a-I 
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BUCUREŞTI. - le.ri ,după litmDazi ,,,'a ţ,in\L't duse de dânsu~ în viată, cauzei D<lastre nationale. 
un wrusili'll !de mi'uiil't.lii sub pl'e$OOinţi,a dllui' 1. In momentul când primul ministru al tărei a 
C, Hrăh81uu. Mi'l1J1.strull tin-structei a fălmIlt um 'ra~ deplIscordonul pe sicriu; ochii tuturor celor de 
1J(lrt despre mişcările 3ll1ltisemite, sp-U1I1anld, că -a fată au ~ăcrămat .. 
l'Uat 'toate mAAt11fiJe pe.n_t1ru îrrnpioo('lC'.aJOOI\ lăţărici. In numele Senatulu'i a vorbit d-. ~nginer Po-
.a.cef'ltor mişcări. D. MârlJCscu la fii,emlt 'l1ll rapol'lt p<>vj{;ij spunând intre altele: 
<1e.spl'e. I:oorM-ile oomisiei !de TepllJ.,aţii lromâno- Viata lui Vasilie Lucaciu, închinată Îl1tr:ea)o(ă 
bulga'rt'l. W.a .dis<ruItat apoi reforma harourilor ~i neamului. să ne fie veşni.că piklă a sacr;kjllllli 
lH·\)()Ctul eu p:rivire l'a oontroluJ strllliniUor. Ce avem da,tori.a să facem, pentru Întărirea şi 

(Rooor). Înă-ltarea neamului . 

In llunnele Parti.dului National, din rândur:1e 
căruia părintele Lucaciu a făcu.t parte. pân{l la 
unirea Transilvaniei cu vechiul regat, a \"orb:: d. 
Ştcf31J Pop. Dsa a arătat meritele marelui diS~ 
părnt În lu·pta de trezire nationalăpe care a 
dllS~O şi tot convoiul de persecut;uni la cari a iost 
expus din partea fosti-lor stăpânitori ai Tra1lsil
vaniei , 

In numelee Partidului POPorului d,<:la a -::ăru i 

Întemeere încă. părintele Lllcadu a făcut parte, 
a vorb't d. Trancll-Iaşi. 

După terminarea ~erYiciulni divin ofciat În 
hjserka dela Satl\~Mare, cosciugul. care închidea 
În el trupul n,cÎnsuFletit al părintelui Lucac;n. a 
fost transPOrtat {'u trenul la Baia Spric . 

In fiecare statie pe unde trecea trenul ·;;.lre 
purta r~lmăsi~ele p:ământe&ti are 'IYdrintelui Lu~ 
caciu, tărani;, ţ;lral1ci!e şi copiii de $Coală. de prin 
împrejurimi. ~u~tcptall să-şi ia rămas bun dela a~ 
cela care~i iubise atât de mult ')i luptase pentm 
Cauza lor. 

Cosciugul ajuns la Baia Sn{e. a fost cobo
rât din vagon si a,,,czat I'1C o sanie trasă de '3a~e 
boi. 

T' Tnmormflnfarca. ':' 

Cortegiul simplu îh aspectul lui, «ar măreţ 
în persoanele cari îl însotiau, a ajuns către as
fintit,tIi} soarelui la catedrala din Siseşti, întiltală 
de părintele Lucaciu, acum 30 de ani, ca .. locaş 
devotat unirei tu,turor românilor". 

Mii de tăral1~, pe cari marele preDt national 
Î'i crescuse şi-i Tndmmase în viaţă, îl aşteptau a
cum la l<Jcaşu) unde acesta se va odihni JlCniru 
Vtocie. 

i; 
f 
,~ , , 
" ,. 

'. 
" r 
il' 
(, 

r-

f 

~, .. 

Ît 

ii r ;., 
~ , 

1 
I 

~t. 
:.,~' 

? 
:-. 
>! 

~ 
f 
f Primul .care vorbeşte aci este Episcopul tfosu 

după care În numele ~ll\'erntlll1i şi in numele Ar~ 
dealului a vorbit d. general Moş{YÎu ministrul co
municatjilor. f 

In numele Bucovinei si alT Basarabiei vorbesc 
dnii deputati Marmeliuc si Gherman Pântea. 

Au mai vorbit dnH Stefan IDn. in numele A
~neului Si d. Gavrif Tripoll in numele Ardea
lului. 

I 

• 
DU'Pă terminarea se rviciUlll'i religios, cosciu- ~ ".

glll părirrte1ui Lucaciu a fost coborât in mormant, . fi 
În vreme ce cOruTi]e cântau, salvele.de pU$Că f 
răsunau şi multltmea p'lângea. ~. 

,.-. ", 
Congresul Presei române. 
BUCUREŞTI. - ('o;ngT{'suJ zi-m-iştjl1ar a Yo

tat .ax i () mo ţ.i ~ 1ll e IP r in Nl.l-e î:n c1e.rumn ii :'it ulCoc·.n ti -( 
ll1ea. lluiv~r~itară 'AA ~~ete.ze ~em()ln'AA:raţii1e Mri t-~ 
-pot llIfl'lJ('.e .d.'l'tllle PEreht.ig1,t1~lIli tării. lIn ~ed;lill1ţn ,de ft 
ieri dnpă ms@.ă. ,nWl~jiC t-'lJC;gO', r~(I,rue\lOlru 7.?a!l"\l- i,~ 
lui "Ellenzck" î:ntr'tm ,d~~'nl"l!'l ,mia] ln,ng a ~~l'iitat "" 
.doleanţele pr<'SOi ilnifighiaredi11 AJ1(len1. ~f{'mhnii r 
ooll/l:re,,<>.ului au 'u!l'mÎÎ!l"it {J\1 'll'llmre 'Ment.ie ('X!r~'1Hle
rea· dhli S7-e~6 şi au ihlat-o la cunoştintă. 

, • 
B1JCnnF,,~TI. - Io(',ni sead, .a aYll't lac ml i 

ba1whet în onoorea z~arişt:ilol' oongJl~if;'ti. h care :: 
an l'\lat ~"KI.rte mlinli;;,<tn'ii: ~Hlr.leS<'l1, Flare;:.c:u .• ~' 
){oş.oi ,~i C0&111a, apoi ,dnlii: lor~a~ Di~!'1<Cl:'!('n !!ti 1" 
A l"ge>toianu, • . J 

!-:I' au rostit crna.i lU'uilite toa-stUlri, I8lOOOn'tlu;\Illldll..."K' ' 
nevoi'lI .elI:' lih0l't.flt.e J:ev1~l1ă Il pre,.C"i. (Hador). ,Î' 

~ "---._------------------------------------------------- ____ -__ I!î~ 

I Ppeţul unui exemplax» 1. Leu. 60 bani. 
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Minerii. 
. PrUI munti imeu'';li. 'prin tl;1Iiniţ'€J J"~.611ni. 
~Jmwe.'iC. ~ zbat cumpht }X'Jl't,nt \"i'lt~i ... 
}-adoeunellei'e oom()l'i 'f tduk~i \"~zitrlli 
Şj ca Pl' nl~e fascin.aţÎ 'nebnni. 
l-atr'lg În'\'.et Î'IJ.('eti:;'<lr 1'!'in C6alt~; 
1-a()OIl\,en~ sp~"ramţ.e milelliare ... 
·C~ ,:au trt'zjt în rod·ntieul lor &'tnge. 
T ..aOe!lw!1«şte oarba Depwrt:aTe ~ 
Şi noui miraje "u snt11et ,le ·resfnln#:e .. _ 

Şi no.pţi ()e nopţi, în Iluine'\.e .afu.nde. 
('U trup. ('Il ,;:.uflet. în p:l"Q3aye 1upt.e, 
)hm('e~·. râ\"1IÎu<} dei'{'j,periu-i ftl<.>ltI\de. 
)! in PrÎ po.'I3>('.i. 
Cu hluze ne,g-l1e. l'lll!lte. 
~lin(,l"i-e.,loşi NI ~I"('le tÂ1":ni\.oo.ape. 
Cu !.a;mr-c din btwiiţ.j .de Întunen:'t'. 
C':n ,ea 1'i, mereu, eli (OM ii AA <}e"'g." ,.·'l i(' 

('~,m,)ri <1 V11 1'(', aU!'ld hilJlf'l'j(· ... 

("(1 1wig.,::'C lăll'olllie "'<lpă, S';lIpă. 
S·opr~l.;,(· ll!',slilli. (·[I·n,d v j:aţ,a-i întl"{,rll·pe. 
Iar c,i l'l d ]X't rE'('. ,dti.n 11(ig"re 1elor eu pe. 
Tn Tllllniniejile lor tUilllukuoaoo. 
T Il ,kl(' (le paee ('u di~n"t şi cu rew~tll~' ·"lIdap~ ... 

('iu](l ind:trii1mÎ('i, dUi;i <>a ni~te C'tJlld.;V111uati, 
Tzbe.~· in ţlarnOtl "trawbr 1"eoo}e. 
Şi {':'l!Id ~. mi7f'ă brn~ llrin n('~nri grt,k;. 
('Il ,whii l'ăt:l\'iti ::i În.,pMii. 
Ei par terihjli fă<'iH.wi ... de-relf' ... 

{'a funiile ;;e. 'ntind ale 101' vÎn(>. 
Pe ,g;lHlri ~j 1)(> brate1e J'ohll;;.te.' 
Ţ H,J' (,,·11 i i lor. în ,;('îl'll tN'I-j h:l!~n,f' 
X,a,;;(' dl1j,]o.7ii de i11flL11ite pu.,te ... ' 

S<>hi1an"'le el'yiI1!{' a.le lur, 
('m'j!1TP,I'p holtlîl\'{'\ ('('-~i iau zl.)r 
Ţ)in in:'mik 1,,1' f1e ll(.;:;whrii ~[i.tu:îe, 

Par .:"t(:nite. gr€"!€ lilv,;h.le, 
('(' "f' j,.\,(>.$(' d'\.' zi.lnrÎ Te"i -- ,:,i 1!l'd· ... 

Şi. ei I1l1ltWf\::.c de al]i şi :lini a~;l. 
T.l: !lIptă n('('u:rmată. 6'1'('::'1'. 
(at;[l1.-1 ,'.-.11101'!. 
Ce Z~h' V,:l !{'. @'l.h {()('111 a1t.)T ;:ori 
1 n n:;'1(> ;l(hn(·imi .. dt"part"(' nnd("-:1 ... 

\rm'1î'e~'. înr>n·zi'itori. pu brate d,· yi'i\'ue -
:::'i·apni f';inil dorm, 
(';1." .. 1 ,·i4"1e--s.;:.tilnâne, -
l.a m,l;>a largă ~î h)g-atikl zile>b:' 0(' .m;tne. 
Cn m:,!!Îce cllţit(' O{,-lt111' t~'le 
TIin .,(.;; lllai alhă ~i m;ij bună p~n(' ... 

Munţii. noştri. 
1.- rin~ii 1W:;;t!'j mnnti ~ll'nt ,d('-;1l1I' ,Wh:t.'l', 
Tl(> pietn~ "-'('llmpe. 
Ţ)e fa'-einant:e ~i f;mta~tire lllt't,;lll'. 
Cam llll yăzllri'i jm·ii. ,,, .. hl u.imitid{'1111l'l'ir ...... . 

O. und·::-i ( 
rlvie? 
F1. jWl(·le gig-anL 
\fjlwru1a;:1''fru. hlminn.; şi (>ol·):,al. 
('n "uf.h:i l1luJt.itndin,ar, 
nr~n1ând. sătlld. rit:.ipitor şi-a\'ar: 
Cu inima eJ.cctrid, oo.fmdL lar~îi. 
Tnt.r·o ŢlOrnire ,de eidon să-i ;:;l~r!!ii. 
~Il-i;'i "'pilltree bi rl.i,tOO're cale. 
s.pr-e-afhin("urile l'_T Îm:rezeI'Ît('-, 
Phll(' .(le (omori-miuIII11 şi de tit,anÎre i$pite ~! 

A. ('OTRr-Ş. 
ua., eA . , '$ 'U'$ 

Gânduri. 
• 

A 111 trebuinta în lupta f'{' ('~re o duci IInelt<!le 
inferiooJ.'e, s>u<&tră,gînidn-te 'Pe tine ÎnSuşi -dall8. 
Tj,;,:. eate eoborî ~nb j(}~ui<'iaaeesror unelte în-

• 
~',-ala t.rebne AA te Îm·e.t.e .a f.i propriul tău 

Intrt' frâllturile unui neam euhurll. poate .st..'l. 
tOl"nÎ<'Î u(·('lc legi/tori ('(: 'nu .~e \'i4l şi ll'l1 s.e pot 
i !li P i (. .. deea . 

• 
rnitatea ,n,aţ:ollaIă fii-o in iotlÎmă '='1 delu sine 

,,"c va în ... ,eric pe ~teag. 

• 
Cei ce a .. 1 jn·ra-t pe .m~wlnântul naţii :wa~r·re 

.1U eăzut În el şi ,,'au miTiIt .eA nu ne găso5l' in
t r'~.1"nl. 

• 
~amăllă ~i pe piutră. &> \"a ,git-,i lln "lnt mi

a.o~ti \. (~ro va ,d1l<.'e 8ă:mâ11ta un de ~l.,:,tea:pt>ll }lit
mântuI d(! ~l'ană. 

:S.InRGA. , , ,.' ,'u , - , 
0< Cu 

Presa noastră. 
Intrunirea intâiului con~rcs al presei rOlll:lnc 

est,~ un e\'eniment Însemnat nu numai in e\'oiutia 
jurnalisticei noastre. ci - având in vcdere roltd 
ei ia cererea opiniei pubrce. factor În conducerea 
unu! stat - întrunirea reprezentantilor prcsei de 
orh.:e colorit, national. religios. pot,tjc, etc., c un 
fapt. car>:! in \'iata noastr;1 de st.at are poate ace
eaşi jmportantă, ca deschid.erea Camerei, menită 
sa pună hazele nO'j noastre consr;tutii. 

S'a disc11tat aSUPra unor ches.tiun i, cari sunt 
de un int~res special În mersul si prog-resul prc
sei llOastre: raporttll fată de autorităti. faţă de 
indnstr:a tjP:lrlllu'. starea exceptională a presei 
:lrdelene etc .. tot atiitea doleante interne, cari 
dorim cu totii si"i se Îndeplil1,'~ască În fayorul pre
sei. ca 5:~i poat<'\ ser"i cauzei obşteşti. Da. presa 
are de a inder-lni un postul,at Însemnat Îl! v:::tta 
de stat .. , 

Toti part'cip;}lltii con~rcsullii. ori de ce C01n· 
rit ar fi diillSii, ofce ihkrese partcuklre ar :'ocrvi, 
t.:.ţ.i ::;lInt (\;1 uniTate rC']l!'PZtP.1r:1lii P!'{'~('i rOIi1lî.1H'. 

Suhliniez a :est ~ tr'hllf. ffTldcă mi -se p::tre .::fI a nr-' 
nevoie de a fi sub!;niat cat mai des. Da. ~ce: i domni :ldllnati În pOmD{lSu! pa,lat al Sindic,!;ull1':, 

1

, reprezintă pre~:: română, ~tatlll românesc. inte .. 
resul ohstesc român. l\iai 1ltc de a se Jj:ltllr;: unlli 

I P:lrticl. c!;ll1 s j; trehue <1 f'e rom:îni: <1 Cllo;:ee. S:t 
I ~'ll1Ll şi s;'i \,ojască aSa cum CUget;!. simte şi ,-oe-

,! şte românul. 
Ce ne-a u~!'t inainte cu 4 ani. fu~ faptul CQ 

j

l 3.padine.c1(1l aceluias neam. Aici e<;t~ dar pU;1c f ul 
in ·';-;He ne intcîjnim C!l tntii. îl' acest Plll~Ct ~~ re 

Il întărim aparte si ne ,·om. anr(}pia 11l1t~l de altul. 

I 
Pro\':llciik al;)'(e Il!! se \-(}r s'mti suhjugate dql 
nou. iar .. elihcratorii" nu se \'Or prid "neclte-
m::tti" în ::ce.<:t(' "pro\·Înc!i". - A'ci îi re,-:ne Pre

! sei chemarea df~ a tine la saprafată totdeaul\1. 

l
i "ic unitatea noastra de lleJtll. ce se poate i"ce nu

llni in CEll! daC'! reprezentanti: presei lliltrcsC 
I adedrate sent;'!l\'mte rom;înesti: iar in ;::azlll 
! când s':lr nh<:cf\'] o deraiare, Sa fie acest ~el\ti
! ment atât de tren si conştill ca să poată contra-

1 

balansa event1l11e1e tent3t: ltnÎ ai ac~!ora cari 
"pescuescÎn tulhure" pentru a' serv; inkrese de

I parte de a sef\-i unei cauze adevărate românesti, 

I 
Românul s'a trezit crestin, el a rost ptitnlT1s 

I 
de adevăratele princjpj; ale cre~tillismulu!. Cre
dinta-i trează i-a zllStrăvit un i dea 1 pe care a 
trebuit să..,! ajungă, L-a realizat ... La real:nrea 

! ac"estul ideal Presa a contrihuit conştill dela În-
firiparea ei: EJiad. As.ach', Bariţiu au vazut na
hltea lor acest ideal tot aSa clar. ca sillln~1I1 sir 
al urmaş'lior .Dantt În anul 1918. C<lnd se illtrupă 
\'isul ... 

Presa Jre o mare putere. fa singură fne pu
ruri v; e o chestie obsteasca. -ca încă'zeşte. d:l 
nouă energie - .a ~ un Caracter de a htpta r,;IlIă 
când idea~\ll zugrăvit îmbracă trup' vital. Reali
zat un idc:l1. ea nu depune armele. nu sta~nc~ză. 
ci Î$Î pune un altul in vedere. pentru realinrca 
cănt.a să muncească tot cu aceiasi enerl/:'e. 

Realizat idealul unit5tii. presa '\ia tin~ ,,;u. 
VJ da- nOI puteri. nouă enerS':ie. cred'ntă întru rea
lizarea idealului consolidării pe toate ~rel1ele 
vietii noastre de stat: interne ş~ externe;$i la 
real;zarea acestuia se recere acee.aş fortă C1rc 
a contribuit la realizarea celUI de eri: românis-

,'~dl. cel ma.i blln şi <'lei mai ·a.;pru_ • 

; ", ~ ('l-,X'U 1 nu :'{' gft~şt; bine d('{'iH in ca .•. ;a,_l,l~e I 
",p ln Ul1 ceşte. _ 

mul adevărat: fCPrezenta-nu! presei adevarate 
românesti vor gândi. Simti şi voiromâneste, pă
trunsi de c;nstea şi ~redinta izbânzL 

C. TURICU. 

.. CRONICA ARŢIS~ 

EIP~zi!~ ~: .!::a. ~a!!~!i ~~~!IJll 
deschIS de .cateva zile o expozlţ'e de IPI-ctura q l' " 
Probează că dna Latinca e un ,ta~ent oare t'. ~ 
stăpan pe arta Cwk»rilor' 

• 1I1~ 

flori~e dsale sunt fragede, tremuTătoarc,\ 1~ 
jar 'POrtretele Şi pe'sagiile p!::ne de poezie ~fIu'( 

Vrednic de remarcat de asemenea la . '111 
telegere. i' t .q 

z.ele dnei Latin~a ,<:ste ~esemnui, d~s.tul de ~ 
ŞI care probeaza. o şCo.1.(a şi o munca Jndelull~ n 

Peisagiul ClI cjsuta d';ntre dealuri e cu~ f' 
şi când iI prveştl mai mult. ai i.mpresia di !-xi. 
răcoarea cOlinI'lor împădurite şi susunlll frJ 'n 
lor În verde tânăr. 1 

De asemenea 'POrtre,tele de ţigani şi ):! 8 di 
din fata cortulu<, de,şi au oarecari scăderi, te 
pâlpăe pe ele o lum'nă care le fac să t:c dej n 
in teresu1'r 

Ce u:-se pare mai de pret ins~l sunt. ilo ~ 
- crisantemchl' in special - care-ti fac impr ( 
că sunt rllpte acum din straturi, si pUne de br, ' 
ŞI răcoare. asezatc~u draK in glastrc de cr:r' 

pe m;ls~u_tCjle din salona\ :.. • . M 
Da"a expozan!a \Ta lucra ll1alnr,~. sarKllll1'1 

şi cu dragoste şi grijc. c:llltand s.'t se apropieJ 
obscr\"c si să Îll\·cte. p,ltnmz<Înd astf.<:l Si mait 
dânc în tainele ll.aturei. care nu se des\"ăI 1 
dintr'oda tă. va ajunge cu Yremea să se afirf~lfl 
mai com11lcct. t:indcă disPune de tot ce este 1u 
cesar pentru a face şi artă trainică. 'ne 
_1111111 __ ........... -.=w ....... __ ..... __ ... -tiii ( 

Pentru Comisiunea Teatral~:: 
!\'e tinem de cuvâllt si rug-iim onorata col: T. 

siune t.:atral~t s,l ne dea şi noua un semn de aţd 
\'itatea ~eS!.,.I::;tlrat{~ J)cn.tru co.ntr()~ul p:esehrt-(' 
1l1l~LlrcŞtl. tlC mmaneştJ ce s au Jucat 'Pc S~,' 

teatrlllu; or;lsene~c sau ,pentru organizarea s ,i 

. b{lrilor naţionale care S'l se ştie, cad În n;:Il 

j parle în sarcinrl-i. :. 
Nu e destul a n"n i ~ r ati s la teatru la ~;l 

1, prezentari mai însemnate Şi. a nu contril1ui l 
: n:mi.: la îndrumarea şi j)rop~lsirea artei dram 

tice t('~ 
n.'~ trei ani de câd s'au Îniiintat aceste CD:f!' 

sillni şi c!e ciind suntem si noi in Arad 11!.! .(', 
minte să f; auzit ceya sau să fi simtit \'re-O adi~ 
de activitate. ~': 

I/1.(1:1t:1,(,(' Hll lllCmhl'1l d:n ""nJi"ie !ti't' ll:~t;~ 
tul S~l. se dud g-ratis la teatru unde 3.Jiii pl;jtd 
acel memhru este pj[dit, cilci scuteste bani. ~ 
trebue sa r.lspl;Hea~că această: favoare pr:n ~ I 

mUl1c:i vrednică de locul ".\)-1 ocupă. , ' 
Dad acea:'ot~i ca lira te de memhru in corn;,

unea teatra·l[l îi este o J){lv<lră În senzul că-j cei 
şi muncă infelectttalii de ex.: ci tirea unei pid 
suntem de p:lrere sa lase locul altora care s~i 
dorniC: S:l muncească. mai ales că este şi timPit 

. Aproa~ Întru totul se apli(:ă cele s.pu~c mi 
sus şi pen tru comisiunea de .>upra\'e~here a Pa~i 
tlliui Cultural care· se reduce - spre norGCu! rt 
stru - la un si'l1l?;ltr om a.::tic Dir-edoTuI Palatl 

I lui. 1. ~ ~ 
i ............ ' ..-an ..... _' allifl· ....... oa ....... .-....... ' ........... c ..... _Iblil-IIZ!.· 

Dela Uniunea i olnntariIor,~: 
t 

Se adu.:!;: !:t ct!1loştintâ tuturor foştilor \''.1101 ; 

tari - din Rusia. Hara. Siberia şi franta - 4 
..Gazeta • Voluntar:lor" Ya apare la 1 Ianuari 
1923, in Cluj. Toti voluntarii sunt rugati să td 
mită numai decât abonanv.:nhil de 60 de lei ~ 
lin an, sau 30 le' pe 6 luni. Pe adresa f-oii: Cl~ 
Calca Regele ferdinand 38, Et. JJ. 53. f\ecare \~f 
luntar să considere ca o sfântă. dat.or1c a sa ~' 
numai să se aboneze_ dar să câştige s. alti 4-i 
abonati la- gazeta !luj, deoarece Întreg câştig-~, 
ce se va realiza se va întrebuinta pentru ajut~c 

rarea fosflor voluntarî şi a copiilor "(.or, fărt 

Iltata ahonamcllhlluf gazeta nu se va trimi~e Il' 

rnănuj. Totodata sunt rugati şi domnii deleg4~ 

cu organizarea pe re.giurr; să-şi înainteze de Ilf: 
I 

gentă rapoartele, lXntru a putea pune in ftln:.:tiu!"~ 

Uniunea. BIROUL CENTRAL I 



, 1 [i~:emnie 1922. -
Parlamentul. 

CAMERA. 
nrerllEŞTT. - Şe!di.n(1a. ~'a d('.~hi--; ta (}11a 
rr('bi"~e-~!ză d. Ol"k<r1l11. Pe 'băndlc 'mini.stel'i

~: J,' Briitial\l1, V. Brătl ll'lIU, Y ăiloiwnn, '~[{Jşoi, 
t\JlliU şi ':\'!1,p:he}.eMlI, 
,l.\eipnt'l.tul Jam3mdi ~re <'>J\ gLlH'I~ll\d ."ii .ajnt(' 
faccr&'l. "ra';'llJIl1f1 h";li. nrinll~l~mini~tn1 r.et'n ~ 
.a-ttc nl::\"Oia de-a .ajuta ar.a.;«ll-c cari alI ';;llIfo·it 
t \;1111Hl răzhoiuJni, dlllt· spune ei bit.lI.aItÎla eJxtnn
kă lII('tllu1ă .a ţiirii nu îngoonie !loee",t hll<'l'11. 
, fl. Du m il rp.~cll ,'.-'urbj::;;te în 'Ch(""'~Îla 0'/)l(>('\1l1ei re 
1 f~l(,(~ (cU l,'mndle ~i ('CI'C "ii .se fixeze lll-eţ uri 
lximale. 
• n, Jflld.geal'u arlrese'a.ză ointDrpelatic în ('h('· 

t na~i'malizării 117.ino1ol' .. TIE'lŞit,a'· ~i Îll'h'\'llhă 

,
dl"p')Zlitii a 'hH11 g'u'\"(\l'TIlIItI Î'n ~'ht,,,t.ia 111\:I:;;!.'.ă· 
r Jîllt;,-PH11te. rk,la r'llh"('I'~ilt.a.ţe, • 

j 
n. AI,lFh{<leull :mini.'<trnl~ i1'1Arn:til.~n('j 1"1,)UnR 
,';1 ,,~;.\. ..<\!,\~!I'" lll:"<':ea"t a (·lw:,tle rn ~\()u1l ~a . -. n1a ~l~C ... , 

1 Ca1Ll~ ,a tre,'(' ap()j Î'll ;:;opţ.inn\' (R:Hlor). 

r-Ars ,-' .... . • • ca, .. '. n .a 

Manifestatii studentesti 
,1 • , • 
J la Bucureşti. . -
" ii Gn TIli,măl' dr "hl(lent,i c,;'all Întl'llllit 1<a ('«n,tin'a 
1;lrlC11Ip:,r i Il, metl'!('inil din stra-da, T n:pl'!meriel. 

~
lI yo:tnt "tlll]Pllţll: ('aha ((hf'pt, l 1111. (rm"t.<lll· 

~,e'ru 1';1,'('(1 '.'.'} T,:it ~ I~n"'nr('';-ti): r l':'H (.d:' ...'p~ rh ',: i) 
1I1l'('';;';1l '1\<.1J"lna HtH'l1l'eşl1l), Tom'eni:! (t't'1"!!'1~ 
1 it.?r;> Bel ,',1 ,'P ~t; ), Pu-;,dî (d ]"('pt Ţ:l ,:,i)' etC'. 

~ ]n cli,;c-ul'~11-"ii'e l"rau tH;H'at difl'rite ;~i:\'1'(' 
~rî âll Ce 'I ~v,)at f.lpt.a dekt ('lui. 

J ~~a ~I'd~ ~O.30 oi'tl:'denţit ,,'au ~tt" in ~'()rlj~',\'o la 
)!,l:h"ua ['H1H>I;:;nll1", 'Inelc [<a faeut (j m:l~\[t,,~ţa 

f 
ri;- ~in'l'alli('_ 

:,' l\~ 8l'i tl'(>e~,nd lwin ;:;tra7.ile Sf. TC,lliI'ă':'Î 
,ile:u ~Lill{l, an i('~it, în Cab,l y,id(,ri;;i, (lll.(';l!l· 

,.' 'X' la ,~t.l111ia l11i J\T ihai Yit~"'Z\lt 
" La biatllitl f'i"\Oulnl ~"l tinut ,(lj":"l\l'.-,ilTi, Iau nr~ 

J
ale ';oi nu e:'lntat illll1U1 'N',!!;1:1 ~l .. V('~teaptil·t(' 
, :11[llW". 

, De .1"î ,:an rhs h T'f'rlarţia zia'flllni ~rântlli
tE>!I, llH,k !1\I zm\ll" fil'ltl('\:,.-\l'f'h-;; lurl'lI la tipo 

l:l!,tfia z1:lrn\<lli (;:;tr,l(!a P'll'.i;:;) 1111(1e ,ali ~lj,lrt 
ŞNU,lll n1e. , 

it'{ La ,,1':1 ] illl n~l!it in "tn~,la StiTiuJ';1r, ",t:Klp 
~ll lIHmjff'~r;lt l)i'til 1TI faţa r,r1fll'ţ,iilot' iI\n{'hr 

,~,:\dI:3Y~ll'lll'· ... Dimine.aţJa" şi .. T,\vpt,a". 
d ta Ade\':trnl ail '~P;I,rt un gp:!m. 
. t 1h"i.'i "-' nullă l1Ianif~~tatie 'fie Siml\atie la Z,i:l-

117,:1 ,.l~11i"'.'r"'\l1''' manife"t>tlllţ.ii c<l',nn ri'"i,pit-

1i~·.I_.~n_' ~._"'''''''''d''~'''·'''\.''''''_'~·'''I0.· ....... ~n_ ...... _ ..... 
:eiŞTIRI TEATRALE 

~ 1l'1j Repertoriul săptămânii. 
aii 

.j ,Toi: .. Car-men" (Ah: B,) 
nI r' . 
ui "\ 111(,n ·)ra 4: d. m.: .,3IirOil,;:.adin H3itnDul'g", 
~"(;M";.l ura. 8 C\b. C.) 

... - Bi'unbătă: 7 ş.i ju,m. "Târgu1 de .p.'irl1~i" (Ab, 
jc\i: ora 10 ~i jum. "Hora drogostei", 

~ } r~ , ~ 3 • ' ""1 .., ,', ,nrn':nepa: ~l ]um, .. " oya,cu1 {~llUl"ar ; ora 
t.. ' . 1"·1 1 ~ .,. (\b B) ~,I, :1 J1ill1, ,_ ar,!nu {le ,pnpllşl ;, ',; (}ra 10 

"1 Ş: JWIll .•• H,wa Dl"ag()~H,i". 4 ' 
1I~ "Carmen" ce se va reprezenta azi, lDi seara, 
td câştigă mult pri.n corul de JO de băeţi condus .le 
~ m~~strul Csan~, In rol'urile prin~i-pale VOr clnta: 

I
'i Mltl tlorvath Şl tenDrul W. Kertesz, Orchestra va 
~, fi condusă de maestrul Matia CsanY. 

\,t Vineri după am'azi se va da cu preturi re
~ duse, "Mireasa d'in Hamburg". In rolur'le princi--i paj~ cu Miti Horvath, Balog Boske şi Fr, Galeha. 

SOLIDARITATEA 

'INFORMATIUNJ. 
M, S. Regina. Mar'a a sosit la Belgrad în 

ziua de 2 Decemvrie. 
La garii a fos.t Întâmpinată de către Suve

ran~i Ju.goslaviei, de principeLe Paul. de min:strnl 
Român~î la Bet'grad, de primul ministru Pasic; 
şi de cas.a militară a. M. S. Regelui Alexandru. 

M. S. Regina, va petrece câteva zHe la Bel· 
ua~ I 

• 
La 29 De:emvrie c. d profesor N. Iorga Va 

pleca la Par:s spre .aş ţinea CUfsut său din se
mestrul de iarnă, la, Sorbona_ ,.. , 

Cu }ll'il>cju.l ~â'i.torii ('ul!ul'al(' :din :~ n"l?cm· 
nil', S'3'\\ primlit la {'~ă următ(~ll'ele SUTll'lliSdl· 
\'Î ri în fawYl'u 1 fono.n,l-ni pentn'11 monunnen!b\1~ . A. 
D. Xe-nnpol: ni V.u",jle H"n.en prÎlll'nOtt<ll' jud. 
:JO lp;i, 111 d\'. ~ih-iu P~-;'Cnti'\l. 'notar ŢJltb-lj(' ;:W 
de lei, 

• 
~ aIwntă 'fi ')I1tt(,l'n~('îl '(,I'Ujrti{' ,a "ul('runibr 

Ema ,;,i ~t.l'\)Jllholi. ~lll1t marip.ag-uhe la '"ii:le 
el i II Î ll1Ip'l'(\j U l' iilll,j, la oa,,,e şi'" tl nt TI 11 11);01"01; i morti 
:;i răniţi.· 

• 
HancH }[lIl';lw"ka Rleţrekll ,di'l1 Pra;şra. ':1 

f.alinH'llt en Im pa,~i\' <le-: 2,10 mj1i'illin<' rol': 
• 

Brnta Iii t'll't'i fahl'Îdi pâ i.nedi n făina lHI,.:.ă ItI 
di,.:.pozitie ,de vrilllăria or<1,;,\\111i, '''~U1t j'lI\'jr,qi i'r-n 
trn zÎna tlp i lllX'. ora 11 ''':',1 ~ rn'zinte În 1'fr:'111 
d;lui primar A !1g-h('l. arln('illvl {'In "ine eartea [ ile 
bnlluTi -:<i l'cg-i"t.rn1 tle:-:pl'D f!i,imt înt-rehuint"lTiÎ 
['('nt)'\! fahri(',j,J'p<l pâîn('j, 

• 
1Fl'i f]iHlilwatX a '"<).-it "tirea ('il h pl'im;îr::J' 

unei '(',jl!lll'l1l' ,[lill jl1rlc,t ... ·.1 ('o!!l';'" t) ""'l'<lTS!.yn'. Î1I' 
rilllrln-"'e U:k',"ta "'tJ,ll,lIll;i (~,mll,ll';!li 'iii -l ,,;gl)~ "k 
e"mn'llf'i. ~piirg'ărnrii lin ÎIW0rC'at ,:,ii 'flllelt ,:;:; «'n,;\ 

mare d0 fi~r din hironl "oC'rmarehli' [>111111111':\<1. 

dar pr,-,h;lr,i1. fi:'ll.J rW():1 !!'l'(',t ';HI rpntmţ"t b ;1. 

('('"r 1 dWll.l 11 i';l"'Pl<\ f11 1':\·tă('<1":l11 ;~ jun lf'i., 
,Ll'1ldarmpri,t dill Bllt('1li la luat! uJT<lărir(\;\ Il. 

tilor, 
• 

P ro!,,'\' ipThll' ii l'abtnJ \l i d; "tT lt~ 'ile' i 1\! ','n 1 i:l ,1 i " 
Bul, TI('!!i na ,~ra \' ia a It h .. t;l r:\ t ,"iă 'I'('pa l',e i n"",':II:l(" 

imoh:11l1 di"ll'i:,..:.. ill\Tuli'nţ:în,d :lN,,,t(' lu!"r:it,j :~1'
h i t.e'('( nl n; (' l-I'!'!~l }'0]' \'C,","Y (li n 1~J('l11 i t,;We'. 

ld\1I1 1'1':lhl1:;c;t al i;1l{,l,;1111d Y;l J',"llll:ll;C':î 
t!"(,'itmrla tăne..~1 i fieaJ. ! 

• 
, x Jf:AN GOLDBfR,O cllno~cutul proresor de 

1imhi strhine str. f:mincscll Nr. 9. et. Il.. a cr..::at 
o mctou:1 cu tntul deosehită de ceţelalte dllP:1 
:arc preda într'un mod uşor şi practic în cel mai 
scurt (mp limba franceziÎ, f2mdcză, germână şi 
romana, pe bOlza f[olnS!:ie i comparate astfel 
Îndt ele vii 11'au nevoie de a ind.ta 
g-rann!:că dup:l c2:rti deoarece lezile limh~i şi 
tOate regulile Se nasc in ",piriflc elevului Prin a
plicarea lOr În conversatiuni sistematice. 

I~I i~ Decemvrie 

CONCERTUL 

11] 
Bol8 

orsfitului violifiÎst ru reputaţie mondială 

GEORGE EN ESeU 
va avea loc la Palatul Calfur .. l în zileu 
de 8 Decem."ie seara la ora 8 şi jumilJte 

şi 9 Decemll,ie seara la ora 8. 

Bilete la Papetăria, H. B1och. 

Expropierea pământurifor oraşului Irad 
Ab1tă'eri s'au term:nat lucrările comisiei a

grare de ocol, în chestia exproPi'erei pămJ.nturi• 
lor oraşului. 

Comîsiaa hotărât ca din cele 5301 jurlIere 
să fie lăsate in proprietarea oraşuhti numa' 2341 
jughene, iar 2954 să fe expropriate. 

S'au lăsat În ;proprietatea orasului 584 ju
~here pământ intraviLan: 400 jughctc păşune; 
46 jng-here in jurul diverselor clădiri economice; 
243 jughere pentru grădinărit; 8 jUJghere pentru" 
cim:t'rul din Gai şi 83 jughere pentru Un nou ci
mitir din teri.torii~e denumit Păşunea mar.e şi 
Dâlma Gâştelor. 

Ora.şul a cemt com;siei ca să i·se lase ]080 
jughere în vederea lărgirei ter itorulJ1lÎ de păsune • 
Com:sia a iost însă dea1tă părere şi n'a Împlinit 
cererea oraşului. 

Comisia a mai refuzat şi cererea OrasllhlÎ de 
a i-se IăsJ. 124 jughcre din lumi cimitirlllui din 
Oa' pentru cultivare. 

Venitude reaHzatedil1' p:Jmânturile expro
!)ial;~ serveau Draşu!ui pentru aco.perirea a nt1{"i 
il~,,(':;lIlJte parte din cheltu"ei\ile orasuhr:. 

HO!~lrârea comisiei pune orasul Într'o grea 
sitl'Jfe, intrw.::ât pentru cheltuielile rămase ne
<JC')i)-=ritc ya trchui .<1. se caute alte venituri :JCIF 

tru 8 t1n se Produce un dcsechilihru în bllţ~::tlll 
orasului. 

C\I;,'stiunea ,~xprr.prier;i pamânturi,lor ora
suiu', prohabil. se v.a da o soluţ:e definitiv;l de 
::;ttre c('mj~ia âgrară. judeţeană, ca a doua ;n
stantă de Punere În apjh::are a dispozitiilor re
formei agrare. 

• $ ,.,.. 

Spărgătorul Ianto a recunoscut 
şeapte spargeri. 

Ţ f'l' i,r !Il i li n:t 1,:1 l'f, n r il! Il;i 11,,111 ,,;p la-r'·'t ia ,1:: 
1'I'!lliidrp a rM-,!itÎf'i. jn!(ll',-,g-aLlnlJl "p:lI"l:6it.'!"ulni 
.ranto~ a.; .. :-~~(t a l~r~·tlnţ ,-.-,nt 'j1nf':i it a :2·:!;-}ţf':~ ~~P~~T
!!'!'I'I' !,-.m;:'ii în ti.lilpnl din :nnmă. 

.1 :nlt'. :1 TI1:!Jlit ~i ]1(' l,!tizdll'it<di ,-il.i Îl1ll11imil;

'le ;', I':?rj i<l\1 !n11~11]\ăr:!t "hip,,\:,]p p:' e,lrj j" 1'11' 

1';;-[. ('u 1', ':lzi;l_ ;·pl"T .. Sl}:!I'.!:!:':·ri !'c·,slI·nO"{'llt(, ,le 1'1. 
,f rl'll t'. il 111':1 i "1:) IT:;, ('fi !t"t ",l,a fo;::t ili("f'll a C'a re a 

:ILI":lt 1'" ,·"tia llli"\lex'q:,lrn Hc<rtl,g in "eara de 
17' XI ('IlJ\'!'ip, pe la .~relp fi, în "t;'a~la '(';hh"l'!!h·~ 
1. '1lC'··,'I1. C';III' 1 .-pilr!tiitornl i·)i 11Î{!1',1t1--c 1':i,liil'i;~, • 

('cr"f<t:-ll·i.le pd.itîei (">ll,ti.nuă. _ .,-" nwnt In UA' • n: .. 

BURSA. 
ZC'RICtl, 6 DecemYrie. - Dcs;:hidcrca. -- Dcr1m 

625. New-York 531175. LonJra 2-117, Paris .1695 Wlano 
2595, Pra~a 16~1l, Budapesta 023. AJ<:fam 11'1, \'arso',ia 
(1)350. Viena 00075. coroane stampilate OOfl76, 

BCCURF::3TI. fi D,,:cmnie. ~ Devize: Paris 1121'-, 
Londra 7.30. Nc\\··York 161. Italia 795. Eh'etia .,0, Pra~3 
311fi, \-'ena 23. Berlin 198, Audapseta 7. Valute; Mărci 
U0220. leva 118, iunti sterline 720, franci irancezi 1 Ui:J, 
hand cl\'t!tieni .10. lire it~tlicne 790, drachme 265. dinari 
2:-'5. delari 160.=;n. napoleon 5711. coroane auslr'ace 211, 
c:roane ma:;::hiare 660, socol SUl. marci poloneze 110. 

ARAD. 6 Decenn-rie. - Valute: Dolari 161. mărCI 
IYI?311, socol .=;, di!1ari 2 . .30. franci francezi 11.50, coroane . 
11l1;;arc 0,07. Plati: R~ldilpseta 1-1.50, Viena '4-10, l1erlin 
('.'l'?, :'1',,01 5.06. 

F • a:n ... , • n • '.«nea b 

TELEGRAME. 
• n • 

Bulgaria solidară cu Rusia. 

. 

L\rSAXXE. :..- \Camii.~ia pf·nt.rn -f'1U',",riuntl;1 
Str;lill1t,wilnr~i.;a ,[ll1Ii'mat :;"CdinteliCpEHlIuru - 'lIU 
timpnf\deMrminlltt. A fă{'ut .:<t'nza.ţie ,di~(',un:nl ti

I 'nil ~n ~--dint,a de ieri de eÎll1nc prinml~mini,;tJrn 
i lmlg.n.ca-ro S":l tl('«'\al"at ,....)!.i·rla~r eu l1t"tmctllil de 
I H;(lcl'o l\l\";{\~. (Rlido~), ' 

K~ _.- - .- - -- -,-~-.- -~---,----

10% llf: 
" 

~ 

a hotă.rif, cu ocazia sArbAtorilor de Crlciun şi Anul nou si a.;orde pânii la sfârşitul lui Decemvrie 

încă 10 proclnte din prefurile scăzute 
a tuturor mfirfurilor ce Je are în deJlO~it. Mi34 
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pag. 4. 

Conferinta directorilor şcolilor secundare. 
BGCTREŞTI. ~ I('ri ,:·an Lutrul1i,t llâ millj· 

"'le."l11 de j'Il"'t.rm't,jc <hroctm'ii şena;!i'k.r ."t',·llll' 

doare ,sVI'{, a ,di,wut.arofomna illlfăţ.lllliintlllu.i "e
i.'uroar. DU/pA (!iS('U!'SUI] .:}!n.i ,IllÎ'nÎ"t,l''ll An,g-he1t'· 
..... .nI .s'au fQ~m<a,t şetqlte l!«'vii. ('~l!ri YO'l' i>wuia P~'()
ioot1l1 illllintl1it dIe mi'nisleru! fll"t,ructill1l\Îli. 

, (Radol'). 

Intervenţia Papei pentru creştinii din 
Constantinopol. 

HFCUHF,ŞTI. - nupă ,;,t.il'i fjj'll Rolll:l, '~f, 
~('l\'tn\ a atl,r'{'o<at 'CIJ!1t't'rÎ'lltei {)t>la L~lU",;iane. •• 
notă, cenÎ1ld Pl'otBl~~i:(", l){>;!l,tru p,!puhlţia ',:rc~t,illă 
din COIl<3tll'lltill\J}}ol, Pl'otec>,t.i(, mot.i'·Mfl ,el'!' ţtil'ille 
nlrul'm'arure ce "',""'~(' de-l1li.'(.lo. ])l~l('.!!'ntii tlm'·j ;111 
pI"OH'.~t<'tt Împotrin;-!l()!('i 'lli~pa!e, . ~1(·(·h1l",îll<1 t('ii 

popllJlatja crt'~t~·nă <1 i n il'<mst.:m t 1'110 jl "! ."(' rrnă in 
"ig'li'l"aulţă, (Rael&.) 

Redactor reSPOllS1bU: LAURf:'nrU rxc.\. 
Cenzurat: Or. MAGER. 

t 
Cu inimi sdrobit~ de durere aducem la 

cunoştintl tuturor rudeniilor prietinilor şi 
cunoscuţilor trecerea la cele eterne a scum· 
pului şi neuitatului nostru fiu şi. nepot 

Mircea, 
intâmpTatA 14/27 Noemvrie dimineaţa la 1 
oră in etate de trei ani. (nmormântarea a 
avut loc la ] 5 28 Noemvrie in comU'la 
Semlac. 

Dormi in pace suflet bun! ~ 
Cornel Vuia şi Olimpia născ. Gherga 

phinti, văd. Marta Rosu strAbunică vAd 
Georgina Vuia, Ioan Gherga preot şi Ta
lida mIsc. Barzu bunici, Aurel Gherga preot 
şi soţi~ Domniea, Tlberia Vuia unchiu şi 
mătuşă, ~ 

1El' ti?' ... 

• 

"'te f: 'h . fC' • .,rUIl1 . 

]o;, 7 O,,,,",", 1 SOLIDARITA TEA 

.. In RestauPIU'J.tul.. .~~~~~~~~~~~~~~~ 
t I A"ucem la cunoştt'nta ono publ,'(', r:.'1 confortabil aranjat rn edificiul fost~i scalde ... '.J I 

Catalina Str. Brancoviciu, se serveşte promt ... incepând cu ziua de 2 Decemvrie, in 

Y i p I h u n d 8 ca să" I fiecare zi şi Duminica Inainte de mas~ in! 

Â •• Restau.pan:tul •• ; 
__ m_ân_că_ri,_rec ... xi Ş_i c_al_de_, c_afea_,_ce_ai._el_c. _W_a4_0..! l i Cor nul V â n it O r u I u f 

le v Id'" . d 1 I R h 1'" va concerta orchesfîa lui Da.vld. 

del~ 90 l~irplână ~ !~itri cuap~t)! ! ~,iz:;-: ~~"p~~;ir>:ân,~~ O gustoase; dejunurI.' Serviciu prompt. 
mai ieftin, se. află la firma Bu23 ... 

I .... Â Sâmbăta şi Duminica deschis 
FRAŢII SURZA Ara~, Bul. Rsa. Fardmsl,d 1." până dimineaţa. I 

... Cu deosebitA stimă: 

A.NALIZA DE VIN 
cu Maligand Francez ~Saleron Dujardjn 
- Parisc se fac zilnic la firma Ba36 

Dumttru N. InastasiU :: Irad 
Bul. Regtle Ferdinand l/a. (Boros B.·ter.) 

Noul mers al trenurilor de Iarnă 
de vInzare II 

librăria Concordia 
Irad. Strada Eminescu 39. 

Cetiii şi răspânditi 

"SOLIDARITATEA" 

I Filip Szalpetar $1 vad., Sebesfyen 
~ fosta proprietadl a restauran1ulul 
... Pannonia. Ha18 

y,--------------------
.~.~~~~~~~~~~~~. 

Inainte de a Vă procur. mobil" trecI 
pe la magazinul . 

FC~~IC~ 
din Str. Me(ianu No. 20. Atelier propd 
• " Preturi moderate ' Ba~ 

Aviz! 
Aduc la cunoştinţă cunosc:uţlJo' şi a ono public, c 

casa din 

Strada Brancovicru (f. Lăzâr V.) N~ 
am deschis o 

prăvălie de COl 001 ale şi delica11 
unde totdeauna se află eolonfale şi delic:atese de , 

calitate. - Serviciu prompt. 1 
Rog binevoitorul spini' 

J osii" Ga.bc. 

In baza deciziunei Consiliului de Administraţie in şedinţa din 4 Decembrie 1922 ~I 2. Descărcarea Consiliului de Adminislralie şi a Comiletului de supran:~ghicl 
gestiunea anului IlJ21 p.inii la 30 Ncemvrie 1922, . se conl/oacă DomnII IIcţional'i In ADUNARE GENERALA ORDINARA caro! I/a III/eli loc 

la sediul SocietAtel in corn ana Tăut! judetul Arad. in ziua de 31 Decemvrie 1922 ora 10 
dimineaţa spre a procede conform ordinei de zi. 

I ~. ImpArtirea dividendeler pe 1921, 30 Noemvrie 1922, 
Precum şi alte Ithestiuni cari se vor discuta eventual. 

I
I Domnii Actionari care doresc sA. Ia parle la această adunare generală ord\ 

trebuesc sA se eoniormeze strict paragrllfelor No. 13, 14, 15 din Stalulele Socleliţei. 
• ConsUlul de Admlnlstra~ 

J. Aprobarea Bilantului şi a Comptului de profil şi pierdere încheiate pe :;0 No
şmurie 11)22. 

DEBIT. Bilant Încheiat pe ziua de 30 Noemvrie 1922 •. CRED: 

"~~--5675-143 
628.:350 I ~ 

-~-~'---~~~~===~==~~=~===~I 
Cassa __ 
Animale (C-I, bol, oi şi porci) 
Ccr~ale (griu. porumb, orzoalcli o\'ăs şi mizirlcA. 
BrinzA, &are elc. 
Feririe 
Lemnărie 

Materiale ie vie 
Maşinării 
Magazii 
Vehicule 
Hamuri 
Moşia, pidurea şi minele 
Imoblle 
~o IIler 

Oi 
Porci 
Ferărie 

Lemnărie 
Materiale de vie 
Maga.di ~ 

Mobilier 
Salarii 
Cheltueli diverse 
Proli! net. 

25~,~~; i 8~ 
13.602 . 
2.43~) 

540 
560 ono 

78,855 
16.100 
14300 

I'I.;'OO.OCO 
'.! 1,5()Q.OOO 
. 200.0()(\ 

11,774796 I 23 

Capllal 
Credltori 
Prom 

--

Contul de Profit şi Pierdere. 
~-r~'-33'~;i-_-- Cai 

~ 'H.110 I - BQi 
li l.U~ Gr,la ,.,-
'il 16.) Porumb 
:. 60 Orzoaicl 
li 200(M) OI/lis ... 
~ 50,(100 Mă7.irlcA 
llf 41.2~8 77 Brânză 
I 40.:5:.!O Maşinării 

Il 74.796 23 
H i 

299.200 I -

J 

.~--

:i I 
n : 00.000 I 
:: 11.500.00 1 i 

74.796 I ---. ii 

·1 

"~,~----------~-
11.'N.796 :: -

-=--;-

22.500 1· 
20.740 I . 

Wll.OOO 1· 
18.970 ! ' 
7.000 

586010 
0.000 
2.350 

60,000 • 

299.200 I -,-" '-"'. I 
~ "'t.t 

Preşed. Consiliului de Adminislrll!ie 

SS A. SCHVLLER. 
Comitetul de Supraveghere: 

l' 
II 

.\ 
" , . 

.... sa. Dr. l. GOLDHAVMER, S&. Or. C. ROSENTHAL, 1;$. AvoclIl O. I%ERSOHN .. 
Ti~raHa .. CONCORDIA" Arad. 
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