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~lată de provocările v8cinilor I I 

I 
I 

ZIAR INDEPENDEI\JT 

C(:lPlll1a r().!râ!'e,:~'.:a a~czat<i de-alulIgul gra
niţei să fie traJlsiurlllat[t ÎlItr'o vie cctatnie de 
a'p~lrJr(' naţom,ia. 

fat~l de provocarile IIlagll ia re, c cea mai 
I d .~. 1 

In faţa provocilrllor maghiar:e. în faţa I treapta ŞI cea mal 1l1l1ă maSllr~l ce "'c poate 

- Q măsura ce se impune. 

. d . d l' f' lua. Şi cu cât [lIoeastă măsură se va I'ua lIlai 
• r:aşCl 1)fopagan 'e ll'C CtWstc ce,oc :!,ce 111 ropede cu atât va fi nuÎ hine. 
,~a lui Horthy şi care se va intt:Jlsif1ca atâra , ., b"_'_C_$b~n_ ..... ,_e_e~-__ ".ea_ţt_. __ .... ~e_._. __ .. u~-wen __ ..... ~_ 
.eme ,cât trufa.şij noştri vecIlli ne vor şti I -
:\bi11atj Şi slabi, Statul rom;ln trcb1!~ să ~!1I,:eap;1 ari demonstraţii studenţeşti în Capitală. 

, fadl o po!it'dl unitarft si CGilSi..;Cventi\ 'faţfl BUCUREŞTI. -- Ieri seara a avut loc o nouă 
• I 

:c papulaţi'H- românC:lsdl dcb gra1tliţa apus.ca- i mare demonstratie studenteasd pc Calca Vldo~ 
, rid, jGrl1p~r jml.:.ns a!lstl1\1enţ~')r demusntranti 

'.1 a ţării. Nimic nu trehue cPllţat p~ntru pro- : s'a dus în fata Palatuhli Reg'al, ullde .lt! dntat 
>:arca ŞI Îll'la(rira:l elemcll'lului rorllâne~C' I};~-O: 1 . ! .. lllJlul Regal", iar UUP[l a>ceasta aU ars mai multe 

; (ă cât mar afllnrl~l dl'1~:lInglll gnniţe!or! )i(azete filosemite, (l,~mol1strând îmJ)otri\'a ziarc-
i.\istre . • 1 lor filosomitc. 

Lafîulldiile magnaţilor ung-uri din !'.lceste , 
',:rti trebue să treacă tO't'al În ~'l'[i'pâ111r;;:'J ţ;l- I 
;!:d()~, r~m,ll~i: cari tre-~HlCSC Înst;lrj(i SiA.illmina!i ! 
1(1. ] cntorDle unde elementul r01l1i.l1l>~SC 11\1 I 

I 
in majorita;'e covârşi':oare trehue cclnni
te În spC1;jal CII foşt'j vo'luntHi CJfI au lup

I't in !ta lia, RO;lilânia ş: Rusli.l pentru un i rea 
:arlllll·ui românesc. 

II Acestei poplt!aţii ~~\ t'-se de:l şcnii ~:~1l' mat 
uite şi dasdili lr'~r;;.ic; şi luminnţi cari, În 

'DaIă şi În afarrt de şcoală, să flc a(kvflraţi 
lo.stoli ai Rn11lâni"nmlui. s;~\ i-~e dci]~:I..:'C~tl:i 
ipulaţ:i rOllllâncşti o a·dl11i·nistraţ 1 e activ{\ 

Cillstitrl mai presus dctOJ!.'(:" _ 

i Pentru a ÎnlMllra CVCtltll'.l!c sm'prizc, elc
:mhll românesc din aceste 'j)~irti trebue Dr

~ ':JIZ<l,t )'lIildilreşte şi Înarmat pe,ntru a fi ori-

Un {:()l1l11JJicat <f1 re~t()mllli Univ0rs\E\ţ:i a

llulltă suspendarea clI'rsurilol", din· cauza l101Ii\or 

i11cidente ~5i scandaluri, pânti la 8 Februarie. 
T()~lte z'arclc a,pflrllbe :lzi djmincat:! dcsaprobă 

unanim i!1I~Îdel1tele deJa Universitate. InSUSi zi a-
ru·1 "UnÎ\-Crslll" pentru ~are ucrnol1s!rant ii malli
ft'~stascd shIlpatii se adresează studentilor cu rll
,garca ca să-i ascu~te şi să Înce!czeCll demon
stratiile, fiind aceste (.hiunătoare illter~sclor t:irji. 
"lndependancc Roumaj!1c" sCllliofic:osul scris 
fra!1tllzc~tC. al RlI\'CrllUlll i , ia atitudine ~l1crgiC'1 
c(lntra demomtratii!or studentimci. Orga11ul se
m:oficial .scrie d atitudinea stlldlo::nti1or depăşe
şte limita inlcrt:sdor nationah:, 

Prin aceste demonstratii spiritul din T~()m:l-
nia c prezintat ca rfizho:nic În străinătate, In ur
l11a cdor în!âl11platc guvcrnul va fi nc\'oit să rc
-':lln:cfl la mtisllri de forUl fată de studcntimc. pen
tru ca să se pună calj~itodată pentru totdeauna 
dcmO'lstratii'Q!", ('ar! \'a!~imă interesele tării. 

So::mioficiosul guv'(:rt1!uJui speră că măsurile 
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REDACŢIA $1 
ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1!a 

InS8rţ!unile se primesc 

:a <ldmipistraţie şi la 

",c·s",';:" ds put;;I;C':;<!8 

Parlamentul. 
Şedinta Camerii dela 30 Ianuarie. 
lH'lTHI'~,~TI. - [Il şodinţ1a de l'ri Il 'Ca1w', 

l·pj(l. 1'an Hl1rJi,paa 11l11at {'ll'\'îmtnl i'll dwstia (par
tÎ'1u!n;Î t:tr<l!lOS" {HII Ih"a11ahia. ,D. Hwli1pa ,a,rată 
'llli~('iil'Île '(ărUlli,,;te ,din t:j,m.pul l'cg:i cJllIuGul II'\lc~:'! 
~j "'pline. ~'ă el·n II 1 Im.'1l11oţ n"<1 hlat parbp. alctiY1i in 
1<lII'cl"emişcări. 

1). IlInl:,l<'ţ 'l'iiHI'\llllZ.ÎIlI(1 '1a .a\l:II~'\l'I'il·c r!lHi HRlhp:1 
~lPI1'Il(> (,i\ mulţi dilltl'C Ia.t'eira. ~'al'i an >"l(wÎ'" in ;\
('el hll1p <xmtl'll unil1ii, sunt 'azi llltllllbrii Ca
merii. 

J>\I'C':;,od i 11,1('1(' '~\hl){,I\111ii ~(', 1 i lI·ta ,",'ii rlf'pn t\a~ji h'nt: 
ii, ~e('t,i;\ln,i, '(Ag. HaJdor). 

SENATUL. 
B l' ( TIt E:)T 1. - I UIl'llllll<l,,·iiid .. t '1' i i'.'Il;r";l'.hl i 

Inuilli gll'\'(',nnnll i,lItf'lll,(iolWază "ii ia di,."\p<>zihi 'jlt'll

tnl pl'ohihiroa c(~mq)l('d,ă a impOl'tullli. Ac<"u,;ti'i 
d;~l'"zi.\if:' r!('lllr:ll'C ill"plll'll.111.t!C,"'P ('l'oi1,', 1.'~1 \:1 

'1'1 "ilt\(~(' " a:'!illlcă "t·hi'1Il11(il'l' în \'ia~a 'u::.>n')!lJj6i a 
tii 1 ii, 

.. XsAA ,," .-s " . 

Intrunirea Consiliului Societă ţii Natiunilor 
LAf A YF.TTF.,-- Consiliu1 ~()cil'kllii Natill-

lli!0r :.'a deschis 
Ll1xemhol! ii':, suh 

cl1ind pc d. Lcol1 
la Nit;e. 

Luni În 29 Iallu~r:e, în Mk\11 
prczidel1tia (l\ui Viviani. în!,)
B(Jur~eois. cCirc se ren~\UZCaZrl 

Afară de Fral1ţa, Marca Britanie, !taha. Ja
ponia şi de memhrii' permanenti ai Be!);icj. Bra
:dlit::i (DOgm:l), Chin\:: (T~l'ilg'-~a~-fou), Spattjc,j 
(Olli11 0 11C de .Leon) ca.ri ati fost reprezentatc şi În 
trccut, . numeroşi 1I11emhri aleşi \'01' fi)!;ura pentru 
Întâia oară în CDI+silill. Com:ldu! cOl1s it:uhli AlI
striei, cl1prinzftnd pe dnji Viviani, Ba\four, Salall
tira. Osuski din partea Ct:hoslo\'acic:, si cilllccl;\
rul Austriei Se~!)eJ. ~. 'i1d giJ;ta sa-şi ap~re '<Ivutul. 'aşa C~l fioc3,lre 
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• SPRE MÂNĂSTIRI. 

Cl1ergi..:e VOr avea rezurtat. - (Al!:, Rad{)r), 

P:n întrC'hărilC' ~i rih"!)\l1'l1tSlll'i'lc ohi\:,;mni·tlO 'fie
~PI'I' ~HlliHl:lt{'. lJ.e 'pntn'i'ăI!l1 llbuurj <'ii, Sfin~.ja ";"1 

"l1f~I'<'>J de 11111 g:llhll'lllll' ':;Ii (':\ j11'jn 1IN1NII'C', 'j'ntrCl;I
!!n ><:1 \,p"J{'li(' ,.1\ ~h·t0:h"dî ,î'ng·!teta,;;>.e sniht "i'('('a;;til 
ră,('c:l1:i;]in părţile l:ll'i\iltc ulc ·pE"l',;:.oamf'ti >'llllc; Ito
totm';li ni-€oe 'polcml/:"i nn l)(mş ('1\1 ~·.hit.i('i ~i 'nil PUhl 
,de mii n1 iil ig-ă -. ni mi"ll l'i. 'care toate »c mlfttrl1,idi 
intB ~nl)t flăln~nrlele llna~tl'e lin,g-Hri ~i fll 1'«'nl;Î ţi ... 
('e ndti '? ·donmi;;;f':111 lin (h'mn ma.i 'munC'ili(\io';li 
~l('('i'tt eYH,ng:1H'li"\1l1 Ion; utÎl,ta. nn.mai.i'·ă părin
tde eg:\t111f'n mi ~ti':1 eu pofta de mÎl'll,('nrc e o 'vÎr
tuti' ('Il tohll hâhlid "i l'a. mai la \lJ1lHU, (> fOflil'tC' 

îndN'lni(' hH'rll "ă ,,~ fi .SătU'l'lti!(·jnei mii ,il€' oa-

,.;(; 1;:11'0 eii ('xpirri. Omlll înlj)1'1lmntă .ai'ei Il1\iutis
llllll il,:; 1 a a rhn I'j'i ; 11 III i.i 10e1l1 eiho l'a t]' ă (1-;' h . .\ 'a::1a 
în ci!t C'l'.I{' lHnÎ §!m'alive fiinţe din aee,:.te lo('.1.ll'i 
,,"l1l!1t 'nnllmaî Iă.,-tllilii {Iad 1.hoa'l'ă in ,.;~()hl'l'i lW' 

gl'l'. ·in,:linte {!p tilj111':'111>"(1lH'Plni, ,şi '~e înY['l,l1t<".,;r' 1,i
p'Îll'rl. în .iurul tlll'lllll'illlralhc ';Ii lH~'hnt:itc '.de 
bi'C'l'ieii. 

L\1IHi>1e Irl~~ ,p itkl ă :\tn Ollll'{Joi lH". î,m ]Wit:lia:t Îllllt 1"11 n 
: ,uan 111Lpt, t.llai,;;t!l ('n ffii'nădj.ni;lplltfl1e llllll.i gn
I • îi ,diklll:>R dit,i'va 'rmmn:Îşi ,'le mÎRtluioo în pă
:"',r~; ;'.lm ÎIllt.;Î!'nlil"e ]lin ~lltul 1)(:H) llTdlll'ită, î,j 111-
ţ 1€'.giltnrll!.rU f,a.sol(, 'şi ,"e făml.t'e ii!lri!işjnNăznt. 
f' ~ acc;rfe llC'ajll'l1I.~lll'i se temea mnit'a Fjllnftei.a 
:. nu -n.i-s(! intâmphe .ţii .noHă, şi "e }lOtlÎl'Î daei ~H 
: ,',1 pentl'l1 noi () TllgăHj'HIlC r!<,. ,druilll, !"1111"C il H~ 
: ,lt;l {'el ·d(' ,,11.". (Ia "ii ,aj llmg:Cll\ t.0f(\I·i ~i ·]1('hH

f,T,ti de n1me!la tinta ('ă1iHmiei 11011i;'tl'e. I~i 
:'.1;1-'\' l)1'in tlll'lllillre. mătă,n.i'jil.e din Sain ~i. f,a ~i 
:' :11 -al' fi ,~ol;1* l'U slne Îl1I.'lwşj,î.n\{.'opu a ;şupti o 
f. ,~ăt1i11lH" im.;oti nifl f\{',(J;:t· -monolog i'llIt.j In ('11 1\ i~l1(' I 
~ "') mari, inidE\."at{~ 'ii {~lt edaYip î'nf<emu.ate pe 1 
: d,· ('rIe J11;.1h"U PIl!Il<'tC' el) IK1i1l1aJ-e a le- pel'.J';oa,llei 
t • .'('. Din <'când in 'Când făer::} şi ;("[Ite-o măt.'1m,ie ! 

:. re I'ă",ih~it. lipj.llirlu - ';'oi "lI ,qfi,ntfllli.f> fl'llllt{'<l (1f' 
t· ',.' t ' • 
J" '-1I~m , 

: In t.inup1l1 al"C\i:ltl!l, Iloi lW Ul1nl<IIH Khlll1nul "ă
:' "d l)C\;:te pi'lrâole 'l~ ~1e tăiaiU Imort<;nJ. 'oou trecâm1d 
t' '11bt gli~1,\'Il t idi bltlcr,Î rlÎ~tnl'rlllnţ,i (k v i.io1 i(>. ori 
I 1Y ' y,. '1."] • ' moarte naiu )1;1 a, Şi caT.(>. I'<1Zlilllll1,t·l Cllntl'l,ll!t'l (' 

:: \l!' inălţJimea h113zilor (hmpotriyă. al.{'illt.lIjlall., 
• .' de:lJSUpl1a t(j ill]1l4t11m 1103stro 'ni,ş!e ll'1'jeş{1 pu:n'\ I 
1, d" '}1 t I ',,('Ilie arl1tnKlflite I () ln~lli"lnlJlll1,('zon, pOem, NI 

: "Jate<:îi ;;oi 'Rpill·j,.şii loonhol1i '<Ii ~plldurilm 111'-
• 'blate. . 
: . Cătră aJi'Jin'Î,it :SOSlia'wm1la II ar aiţJa\ un/de fn
: III primiţi !Cu C/a,rtooaTe ra,ooală de căt.ră dgll-

•• " ~111 Ulllinăstirii, .oore statea in cer/dJaIe la aer 

n;e:ni ("11 e!lH': V[llli ::-i fl'Ji p(lţti. ha ÎIl"ă "a 'lll'U.l 
fi riÎ.llHlJ'; ~i clO1!ăsj1rC'zel'c C'oşn!'Î (le fu6l1nitnrj ~ ... 
Bine, "'(Il! l"lkl •. n~t~mpHn1l'ă'1l1 ~'âl'ep.iid{' f(~:lmw 
fi i stomall.'nln i no"tll'l1 :::i .meli.~N'iillll a poi în hismi('n 
sprp a yeel!.'H mfli (lp-<tproap·(' i!{'{',a"tu zi·,lire, pr 
('an' o-"\1110,;,tt';U!ll IlUllHli 'dlill n\lllll', 

Pp ,ljnaf:ll'ă 11111 l' .:l~>..(.rlt 1111 inwi'i\' (1,> l)jatrn 
\al'uit l'll ~a'11'E11l în {'ar(,lll1 ;O:C' YE'de n]l'j oj,lee 
arhit'erlrmi'('i!: d~:IL~\1'pl'a, o ('.c,nta OE' tl1'l'n\lri, ('f' 
nu !"(' int.plrg' îlltl'(, C'le. Îşi dml hl'i'tniC'i şi ,;e in
r1<',a'~:\ 1\l1{'1 .. , în altrk. "'1)1'(' Il nn ('i1r~(':t !llll'E',di .in:' 
de 'Pf' Tna"iv'lt1 fle ."nht pj(!j(':l!'(.le lor. P(> :dii1l11ă-
lmtru zj!rlnrilr "l1nt ~tl".pit(' ('li al,h,l,,,t1'1l şi p:îllh(~Il. 
ilil'r Jlid\11'f1 e p'l1tiJdi ::oi Pl'O'll,;tă: tnţi 'f'.fiw(.ii ~i 
tnal.c ",fi11tP](' 0n T~ll:> ('l'istm~ î,n frunti', ~nnt )<'

';riii 'de ~llh p('n('ll1~ ,wellliaş i('ullar ru~, ~al'e 3 
Z'll:Q:d"y i t mai t'0ate \'{'ph i'1(' lLOa~h'(' bi"eI,iej. 

X 11 ilnparlerlC' HOl'aita. Ţ)C \1n lllllHtc d\er:'ljwC 
)1J azil-zi ~p aflii UOllilli,trlVnl ieii ~a'lL 1Tora,i{'ic~a 1\:,'1; 

>ll'hitI11 H(,C',.:t,[1 e llU 1l0{'\·1irat elljb dp \"ultUl' ,anl,i
nat 'În C'!'epiitIl11<\ 'll'1l0i :'>t:Î.lH'i l)'('ripllc. El ",ti! Imn:! 
tnt,d~'a\1lla a',,('llll;; Întne ,n(w~ şi. 1l11!Il1'l!1i ('[m,r1 !(lINl" 

,:,tia ~p 'op_"f:\(', ,.:.~hit'1I1 ~p r,iin,,=,tC' ll'lhilwl tljnt1'(': bră
fli.şn~ 'Jwp;rn, 

T 11 1,t1 ri, a d~l1l1H zi. :qHt<":l,rli.lll ,d I1l1l111\1:1 Vă rati
(~lll!li. ('ălllll~nl llo~tl"ll, un hii{,t,anl l~l r1, .. 1;') , 'ani. 
1111 :;rtia fipl';'lt pe ('1'1 rnai hm§!~i :Ill'ai )'all; ve a-
{'nlll (l(;t·j apm'jlnllm ş.iuoi. Cât Jl){'1':.;.{>riiilU 'Prin 
mn h1'iî, 'ihlllllll 1 fn plăcut. F a.jrÎ şi palt.inj cât 
hllnf"a ,ele hiHrflni, ('It t!'n1whillrÎ <l,lhe -:;Î ţ('ijlllt', i~i 
llllpl'('un.alil $11~ d(' lot fn~nziştll'i'lc luI' şi ·'alt'ăt.lIiall 
deH~nlpra [l;llprtdol' lHl'a·~tr'()i bo1tă ,(l\., \1\lll'hră ŞI 
.... erdpata. f-;in~rlll'lll ghsal lorurilur ac(',.:.t"m o 
llmnai gJal"u1 ,,;\·nt1l1111, (':I1'C ?C' lat' ,-n-;pÎll,lm!. 
parn {'li .1111'(''''0':' în fl'l1m,a <I@.('nţÎtă ta lW;ijt!l1hli: 'şr 
g·la' .. ad ime"t'a are un far.llHw )]('''''']111'' ... 

Tpţj (,;\ti 't \,{'('\l.'i('l':l pc iI,il',i . ",il 1 il ftll'L !loa.!e (';;t 

şi mine, î'$l Z§!Îlril~k;{"ra J1U!1lU!k lor in ,",,'iXIl'ta lll'
t.od5a :liagil,w. Cu d.l'epJt ."'a~l 'filră 'OTt'pt, ,g-U'S8l.l.t1l 
vinoy.aţi. iîn g~mdu] mCll. liP Do·ţia0(',;,ti ~g-ârjetol'i 
de cC"l)w:,~î. {,j<!l'G lt\'n,9('l'ă ~lp$ill'tJ1··i1l11f'~1 "l'nd:nÎ('ă 
de l'ÎI;(, ,le lh~i ('tl'rll~7,a l1111111(·le în 'lllll."tîn; Şj ('11 
:11,Îl lll'li lIi\llt '11 .(l~,.;,pam \'in(J\'l1ţi~ {'li ('ât 'ml"'~p 

r----...;..--------------------'--~---------------------"---- -- ---~ d, 

1n illef'r"te. 10(>I\'1'i. O'1'i JIH'<.)f,ro te întore·i~ te 
îlllprp!',:...'ll'U ",j.n~nl'iit.aWH, 'la hohn'eJe l,ăn+a \'iat';l 

ppeţul u.n",! exeD1pla:r:a 1.. Leu &0 bani.: 



CARNETUL NOSTRU. 

COMENT ARII. 
,\m '~Ijlln" ia cu,tld(' eă tl'i"lim in ol'iee ,,(1('ul tlre

out .. au viitor. (~ar ll'unH\iî'll fi~i("jl111 al XX-/.rIU mu, 
St:Uti paţÎ'll Îm loc şi Ub"eli\"l11ţi i'U \aton.ti~ şi vli 

H~t,i <'OllVillg,{', Si11iC'('ri!1att~ {'U 'Ollrcnc ~hrângelll 
mâni1c în relE' !('âtmi<l Iduzini de ()lii (lin.dceursul 
;''l;CClea.<;i 2lbl(·; drag-nI n(jg~rn - :3Itf~t, ,dl('l v:izihil
'de ada aproapelui t()t ~'e :o ~JarUÎ l1cca ,ftllSt hăil'!i.

z:it peste a'ştoptil.l'ile n08%l'l" lilJ1iştoa llm'inm'ată 
cu caro ne pri,'im 111 fie:-are ~hTll'l'ne<Ntii, ,t{)late. 
toate ac<:6toa '!'!llllit l'imptollwle î'l\iC~plltnl1lti :a!('(ilei 
bmi "iMite de ('('1 mai ~lllal'C tC'up;etător l'emCll illl 

nootru, pecatrept)'f\lte Î'l1 .. i11~1lI1a <'IlÎpă de l1(lh'';li
lJllIte l'a.m mllmit ,T>nmnwzell, Şitl,humei văzîmd 
tOllte aeeste l'rmptonw. ('fH'i !'11'l1t 1000I1wi ll1\l!titc7Jlt 
;;aeolnluia,l XX-1..,:!. j)(' {'al'e '11(' (Jhi~']l1l'i,,,oll1 \ a-l 
t;lXl:l 1'{>'j11'<,zf'nt.ant1l1 <'el ei mn,i min'ci'l1nllt':C mi'n
;'i\uni: mîl filH'C ,:ii le!'{'\(1 ~'ă. hotlln"tt hwru 11,11 ei
'11("',a n('·vazn t În11"OnGillpt(' de 'INl1X'Ot iza ]'{i:l în tl'e
,e:ei (!Uncni'l'Î, a ruit,at c1c~,hil.'\ <,n'lenw:1arn,l \!'acoJcl~t' 

1:1 pagtmfla XX-a. den.atnTânif!n-ne-o pc ('(1:1 aleh,. 
'\'fl\ratiî. Du,pă c[de î'mj 'fl!l11li,nte"c în i'lo{'()l11,l I'nl'::'ll\1-

1uit nl\n.if'iU'D'<'l !'c târa goulll 0:1 mit}(' fem{'(' pf'ntI"'ll 
\'tll'C ,,'ia~.a ii ~l'a s(,l'i"iîî,n ase vi'llt1(' ,şi mL ;:,e 
o:fta 'i'ă !':0 111'('(:' până. lin ('elc mai llvaltC 'fr,jblllH' 

f'e umfll1ii ('('lei'lL pc eare 'nmltimea 'o dflninmi~~ 

l~r(\<Ia:~aT{, lla .r:în;dlll ei i'C vÎ'Il!il('<l în {'(,Jtlll'idc 
stradă dda '5 ba,nj l)fl1îă la un le-u. ('t1a~'e(':tl7 Yi1\'

tjgino.'1.~ă tOlJldi'ntă ne U!'iCI:ll'C. Ira :::i {"':l(ll~' 18.;.Jtillli 
'Il bip.t:ului nC\Sh'u leu - dlO 'data a;:,ta în !'ll'ihl('!·('. 

Pe ae0:l ,.r(1n1(> miThriuna ('l'a amn:nt.a eO!Q1' 

l,n~1răznoţi şi flîgi'ihl \l,ia (':olwn hj'l1!a,i ul 'cekltl' ,oare 
'l)1'omitnau llHll'ilzn''''llll:1, i'lC'!T"\'inlc]u-l ,de i'1111~r,mul.i
lldt rot pre.">a. ,(",are ,a,iwll:-ă emrl('Zftll:t (':lpăt,lIj!:î 

trăia 'Pl'L:n 'a tlÎ1'fi rhllpă t'41. pL'iet.(,!1ln"iTl<'(k~pfir\itn 

~i in a,('(,1 IRf'I('ol - cine î:.,i m:1Î allllillijl(>.~te --, 

nU'lll~1 'U<Ila singuldi. <1i'll serncno1,e ei {'Il 'a mai n'Vl'n· 
oorusă şi se chemn 'Paremi-<se 'pr{\Ra '(\:0 'lJlartj,fl) ră.
f('in ~lmantii ('i îi Înh'0ţ.ir](lall frll,1I\11.~(·t,na ('u {'(,le 
mai f«ne P:l.J·fllmUl'l ale Apu"uluL şi rC('l:c .mai 111[1l'-

ootiJlwte otrăvuri răsăritene. ' 
Pr~a a~ zl!'.ă iUidf\penrdf'ntă lîl11('('z0a in :l 

Îll1rbMrâ11'i, căc.i er'ft V('ţt.nie eurtată 'rin oa'lwmi (,al'i 
o l1l11(i)"l fihilalrt ~'AIP dcrlÎt. dI'lll!ul ek oa - {·fl.rt 
llil',i 'ci 1111 ~till1l ",5 mintă. dll'pn(,ltm şi NI ~lTa 
mjln(',i1111lt şi ln'li,(lla, Ppnt.I'u p~a i.ndPjlen(!enHi 11!ll 

::.e 1(ă''''''a niei Ull "nob mUl1f){'\lfllt. l'ă () înketie ~n 
,a,b.m3!lll(fll te 'P 1 il: ti ted in huzn 1113TIl -i :p I'opr i li, d'\J(' i 
refuza în '(1 (la ~'lIz<t:ti,a (t,lIltll'Uhll: tlltl1't'OI', dlial'. 
eu lH'(1ţnJ înm<'l'm:Întărei dt, ,sinr, lhl' l1L'ltil7.i!? 
A~tr!l;i când ~ nt11firt Rilwrritrut.o în ~tnlllgeri11J 

SOLIDARITA TEA 

1~"41"tl'e ,l<' mîIni. în (~{'hii 1IQ.ştl'i. în v01'bele şi 
Ltp(('J,1' m>ll,;l1l'!(', pal'\'ă 111.""':1:111 Ide,;,tc'pt-at, .dinltl'\nn 
vi,,, uw:H. --- vi~\nl se('(,hdll,Î atl XX-lea - care ou 
lin ştiu de cee n d<n-a'K~ eu toate 'moralYurillC hd, 
{'H toată g-oli{~i\tnea şimlllxlwria lui, eiIK.,i nu e 
rnşi'Il()S hR'l'u '~\ şti .. a-ti porti l'ing'lll' i\.·l'u!(~a (11lro-
11!'iilnr t,al'C J1ă{'.n!c. :(hwă hine î'll;ţe!ef.:. 'mai ~ui (U'1l 
PÎ~' Ide domnitut(' i'n jlll('IJ1",itate!L hl.,itătil~)]'. (,al'O 
t(' în('onjo~ră, 

t • e' .. I ..-, 'u" wSjA ' .. J$ '1 ... 
Guvernul bulgar arestează pe 

comifagii din Cadrilater. 
In mma desefor Intcrvent1un1 făcute de că

tre g'lt!Vernul nostru în chestia suprimărei ban de
lor de cami!agj,; ce invada:u per:od[c, în Cadrib
fl':r, guvernul bulgar a luat măsuri el1erl~ice pen
tru arestarea lor. 

D. T, Mt.:tta. ·consulul nostru la Varna, a in* 
format eri J,l;llvernu1 nostru că alltorităţile bulg-arc 
au arestat la Razs,>;pd şi Vay11a pe 19 din cei mai 
temuti 00mi t.aj(i, cari operau de aproaPe dOi ani 
În Cadrila ter. 

Aceistora ;lli-se n'tr\hllC ,omrOI!:rc31 ~ agen~tutui 
Ciotti ])fccum şi crimele comise la Baleic şi în 
alte localităţi. 

Asupra lOr ~1'au gAsit sume 1importante (ţe 

bani. 
Ei vor fi judecati în Bulgaria dl1pă nnlla 'ege 

.! bri~a!l(l:Jj~hti cari!: Prevede D~eap$a cu 
11l(f:lrte,l, 

Mflt rOlll~l1ii ,;:,it si p,npulJ,tia bll1!,;ară d'n 
C:.H.1rilatcr este Imultlll11 i tă de această are.o,tare. 

Pacea mondială ameninţată. 

Declaratiile primului minisfru francez. 
PARIS. -- D. Pnincare a iP'rlmit ieri pe zLa

q.,>ti: americani tlcclar;înd urmlîtoarcle: 
Stirea lansanUî, că franţa ar, voi s{t anccleze 

regiunea I~llhrullli. nu e adevărată. Franta e gata 
S~l accepteze orice propunere ratională, care ar 
du,qe aaJ so.luţiol1tar:c\<l vrob:lcme;i reDaratlunilor. 
Câtă vreme nu ne va sosi o astfel de propunere 
rcparatiuniJor, vom ţine re~illl1ea R\1hrulu i ca 
g-arant{t. Primul ministru Frantei a mia de:larat. 
că amestecul I~usiej în chesVtmca germanr, şi 

ll~SL!cccsl1\l conferintei dela Lmlsanl1l'G: amel'11ntă 
g'rav pacea lumii. 

Ţ/ărf'!ft mie. că u'rma omuill1i în n('(~te l(wuri Tă-, J)fI pc cea. din Ul'lllfl eolină ce 8e înălta :(lo.~I~\lpr:1 
poa rO\'lL(}i:n măl'etbl "ing'1l1':ttil.'tii ;;~i &D ~:lHlWi:.tf'~'il 1 :r~l·aticul'~li._,o il1t.in~». Ţ/rin~.l,jştp ~ kJ~,·.v~lid~,' o
ji.~:Il'iror :în AlbhIinnl\l întl~g\];l\li. . ! ·c.hIlor no.';1tl'\. subtnm,Vnle,u-Rn;ca FIe r,l,~f.R(,' c·n 

Pe,f;t:e pntj.n, .000,npătal':l!mdda l~lnhnl '~L "C"f';lil',iîllH ! {lasrlle ei ,albeF,lieu1"atcl ;Î:nire ·două J('!ahui ~l.e{JI!W
î'lltr'll'lf lu.11I1,niş d{' "f1min('erl, Ne a,f}:am 1n p<1ll'- Irit.e cu grădini, ftineţc 'ţlişă:mîL1lătu,ri, Jfai !de-
of'.hflte.1e de pe :Cl'alCălll-negru, 1 parto, Între rii,,:î.rit ~i Iminziî-zi. Hă1ţătO:;'tii. {'U 

n· 1 v t • 1 .' A )( 1 mi\wetcle-i gră(1ilui :ţli ~'1Ş('ză.mint(~le ~;[l.l('\de Ih~li, 
tn ('1JJlar are, 'l'l'l1l 8{,l'U;;.('.{', laJlll11gea 11<\.l1a I ~ ~ ~ 1~ 1, ~ f'·' 1 ' 

). '} 1 1'" 1 t . 1" 1)' " l' I pareWtl ca vor sa 'l'€ :lecmWta lClll:pa 11(':".:11\"1 tre. 'C ;:'l-
't.r;ţ nOI ,g' a~n onm1l"1 ,:;;\ n <::ţ)()j'l1 ,It 1. [li ,('a,J1k 111 . 1.. v ' :.' 

{',ind\') tro:mitul'ii ('olo&'tlX umplea văik {munţilor: j rm'I, el(l plOPI Al'I:!31.,tl. ,dp· 'm(',,,t(';H'l~nt hll>l~Zl ,':'111('\ 
9r1fll1 fagj i, flallli:nii - OOt1 brazi i amptit:o\rd:e în\;) 1 ti t h~':lZl },ft.,,;)mOratol: i('U toate a'~t('la o r:nz: :d~ ,t:d:ne 
~a1'('. îl] răderf'!1l lor priitpă.stioa,,::.?i, I'făl'âmTa!n~î '410- ; ~azlltaA dlll, cer, 'P{\",t(~ ,~r(lSt C1Hb Id.c Zl\in: 'PI?1'I!b.\t 
hcn-l1u tot în oalea lor. t mtre mdoltn'l"tle verZi ,ale oderuluT1101', <fSs,frang'sa 

.., r pÎl'lIiî 1:1 11101 ]tlllmÎIl1il. "tri1'll1(~it.',alr(' 'fli~ 'IW 1,1ilx'ilr 
L-ina ('fa 1'11. a,meaz,n şi un ~If'r inf1ih'iÎl,atnf': 111- 1 

C'O'l'ljma !rlin toate piîrtile. Mil1l'ele. ,Il1b ,de fierbj'nte lnetnhce. cu {'Iare e lllCop.(>rit, T'I1 '!illtll ()l'iznnt,ul er:a 
îneMs d~ cE'le d ill uTIlnă l~am:lllriailc râ:~ilor 

ce eru, plnuta eu for, }>ft>te {.mpd(\1e :11'da.."tr:e: cu munti !de mmr'11ă cenn~ie ,lli N('ifl.mţ.nllll j, ('Iure se 
toate a{'~toa 110i 11e UrrtlWlTll d'rn:mnlll -pc ~hog:a'~111 

î'll ti ml('llU {"a o iâşiedc fum p1um hl1Ti'll '1'0 7All'l'lll 
s!t'P"tt rlif'butnrj in OOH$ta mUlnh'llni, ~i nUlm1a.Î lcftt 1 
' v" l' . 1" d {~enl1Ili d,e1.1ăl'tUL. ,. :. .. 
ln r~l!'tlm~1nfl. Cl'al11i si !tl ·a ()('Ol, liT1ln smi' 'uri,. _ _ _ 
hfi:1toa,g(>le ~lodO'a."e '~i verzii ce ne titi,a.u ldrumn1.1 tu ]ll·\'lO(ll'~lc lor, hl,a~111 ,alb ('11 'ţ1Hnml:-au 
Emm ati\t de ,t"'dihiţ,i "i; pOj)o@'Îm ul1lfhwa la nlH- 1imjwdc &<':;1liteia !':l1ht 111Imi:n.a '80a'1'e1""i. A1ăhwl'Ill, 
bră, îneiHni<'i 1111 rmai băg'lllm Î'n (",nima \)(\ '1.111 în- . în 11'1111))1.'\ dopiîl'ti\;rji, l';tăt('a u('!1nişcată ~i ,gâl11fli
tri'~ pOpOT de bl'Ol'('>')l cu ochii holhaţ.i şi VNzj, tO!ll'C. 'l1iare-ci'L :n'""c:.titia {'etate a Noamtnh1ti. ('eba-
mn:c _ ~it.i pe i11111iîtatcdirn lW1B(lrik :!ii p:leiloa- tea hl'Î ŞtC"fa:n. rU[lrtQră ncperHfN\:!'C Ift g1ol'J<'1 110!j· 

, 1 1 . . 1 ] stre t·rOOllte.· \ ... Ne fi! 'OOl1lntl - ne ~a uta.n (\l'ădj.n:n' şi fllpDi 
{h1::I,ăr<'au iute l,a 3Twapie1'€la IlOîlstTă. ' 

După N' ne 0priră,m pn'\1in 1'::1 ()('Q1ir11f11î:ll'R
.-itti, cnHl păn.id.m în "',a k,u Cr'arăll] 11 i, AjulJ1îŞj b" 
~ţ{~ost pârău limpode ca o pipătnl'ă de rouă, ne 
~t;'t!up:lra!rthn 8Cttoa ~î înC{lp11ră.m i~HjriÎ'~i ţa nre::1 .. 
r!t'<\ ('urm(,7ii~\l!. un şir de r()li1H~ lutoHf'c I;'i ~(Y'i. 
;\.."i;.l'P~' it!) eu tnfill'i d.e 'alu ni, me",to.n.dJli şi arin i. 

Pt.i1t 11 dm cloei ]18 11 mhl'l1. IlIHl i 1ll e0ikalpu,l1, I'pn.;' 
:1 1W mlilrni 1;:1 11110 "Hnra (K'hii ~i "\lfl(1t:\111 de 
Hf'ea''ltă llIflrnatit pt'ivc:1i:;;tp :;lÎ, eJm,d t!:<.at·"l!\a,pl-"<).l)(> 
!':dipiltuf,p rtnpn Cillllf!i. În'tI'fll'iîm în VărutiC'. " 

c. ITnG,\~, 
f." __ _ 

. ,' 

= -'T' 

Joi, 1 fchrllari~ j92J Joi, --
Suparare pentru "Carnetul nostru" ~~ 

~. profc90f Dante Ghcrman supărat pentru felul Peci 
Iwzl:u cum carnetul nostru a inteles să-i aprecieze la. ,om 
lentul de gazetar consumat, ne răspunde. Iilor 

li public,lm raspunsul, fără orice comentar, rămâ
nând să continuăm discutia in iata judecătoriei, 

('(ltro On, 

Redacţia ziar/llvi ,;,Solidari/afea'''' 
.~rad. 

lr'O 
ţotT1 

, re~ 
aU ' 

C ~ 1 '1 1 a sti a raspuns a art!.Co u subsemnatu,Iul Cre- .. 
" VI 

llica Aradului", - al);trut În "Infrătirea", - Ull'~' li 
·oa)ra..:-arc a n o 11 j!ln reflctteaz{l lin ziarul dvoa- ne 
stră, el! () serie de injurii şi personalităţi. 

Ne fiind În situa,tia, S~l mil. cobor în oo!.emici )\1,3 

personale cu allonimul fată de care am găsit IlO. sel 
trivittt cal,ea judecătoreasc~ răSPund în intere~ll~ 
,precizării faptelor. 

H'l 
Indolenta intelectualilOr rom [lJli, fată de PiI- tru 

latUl Cultural, a fost confirmată de tHrect0rul a" i:it 
ccstei institutiuni, Într'un artlco~ apărut în "Soli, rO~ 
daritatca", 

R0or~allizarea com:siei teatra:e, cu din.-ctori de ,le 
ilO 

billil2i, finante, vitieultură şi cu medici, a trezit o 
1!l1 

justifl\';aU neuuJllerirc În opinia 1l0astr[l pUblică'le 

Respingerca. fnncti6nari!{)r români din par
tea birClu!lli de :ncart.lruirc, in fayontl evreilor,' T 1 
am dovedit-o $11 cazuri concrete, 

1 ~ nce priveşte activitatca cx t ra-ŞlColar-i"i a SUh-: j , 

.'C1t11iatull;i, contestah\ de a.1l011imul, rc·s,>;rct cii TI !il 

ştiu cu cine alti de a face, pentru a tras,>;e o lin, el 
<.Le asemănare, între o activitate pub1 icisHCă-c1I: 

turală de 10 ani şi Între o oarecare "a;ct:vi 
cxt r a-şColară"-natjotnl,\, cu remuneraţie de • 
lei lunar. 

prof. D. GHf.R:MAN. 

Din Pecic3. 
Cetjm in "Lumina Satelor", nrul 1, 

.. Un ordin cuminte", dat de pritnpretOf'Uil 
A g nit a, d. Eugen Muntean -< imediat la 

"" trarea dsale în acea slujbă. In ace! ordin se 
clamă tr0î Iw::ruri bune: 1. Rc.specta,rea S'J. 
:or Dl1:mllC'Z"ccşti şi ale neamului. 

2. Antistiile comunale să ajut,e 
şi a învăţătorilor. 

3. fiecare comună s{t-şi 

ne şi cari nu fac .. p:olitk::ă vcninoasă de 
ci lmmcesc pentru luminarea poporului". 

Fericită e plasa A~nita în ,raport cu 
Intre cete feric:tc s.enumără şi cea a Bradului 
'Precum şi între1; judetul Huneuoara, unde 
torile din iarna aceasta! au fost cu adevărat 
ştineşti. Cânciume1e au f()st Înohise, iar jocul 
prit. Oamenii au 1T!\o::rs Îndreptati la casele 
unde tata, nmma au luat masa Împreună cu 
pllaş.W].or. Car.,cte sparte ll!UI s· au văzut. 

heti nu s'alt observat ca: şi până acum . 

In speranţf. că doar şi la. PC'Cica se vor 
drepta treburile. am ti:l'::.ut până a:Ctml. Gândind 
lucfuri~e bune, ce se fac pe ",:urca. mă doare 
că la: nni nu se f;.ll:C nillTlic! Deşi s'ar 'PUtea 
mult. 

Fxcmplu ,;J.ven1 contl înhdlcbat -- cu 

trudă din partea tln'ora --care a cântat la 
t0ri frumo<lsa Jihlrghic a marelUI nostru DIma. 

• 
Cetind orct;nlll cuminte dat ele pr:nlPT,N' 

Ag-nitci, trchue Sfl amintesc în ,pretuita dv, 
:.:il prinlPfl~tortll .. ţ)t1orar" al r>hlSCl noastre 
~ă fic ~In'jini(l)rul mM2,lei, dsCl este un 
\.lcmor~lznti)r. In loc sit propa~,e pacea şi 
cU ordine ca :.:eL al d111; Muntean del-a 
dsa lndllatn11:-i pc bran i, credincioşi ai 
110],tre sfr:\tnl)şc1ti ca: ~ă nu p'ătcasC'Ji stola r,f 

tHor ._- în Cnnlf)rn:j! .. !te Cl! p4\rnda ce se . 
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Ba, Ce e mai dureroS a Îndemnat pc un creclin~ 
;ias -' azi cel rma i bine sitUat materiali'.;eşte în 
Pecica- Sfl <unenill te pc preot, pentru cererea 

. wnwetinte: stolare, \:u treeWrca la seota baptiş
,i1or. 

Tot aoest domn primpretof ,,(morar" - in
tr'O societate disHn~ă. unde erau prezenti şi ne
români - a inzultatastăvară tot ce e în vechiul 

, regat şi pe toti a-ceia 1C3!1i din vecltinL regat român 
, au venit la noi. 

Intrebitm \)e d. !)refect al judcţuhl i , dacă 1111 

astfel de "primpretM 'anonar" mai are dI1eptul 
• _ i{l reprezink' statul roman la g-ranita :lJ!)w;eană 
l' a I(CK3 tului nostru chiat· aCltm când Irod ce! rătt 
. ne pândeşte la graniţ~î?! 

Care din trei: incoMtienţa, Tăutatea ori pro
'lia prcyaJeaz<1. Ia d. prjmpretor "on~rar" al :t}!a
sei Pecica - 11U se poatc defini". 

• 
Dar ClI toate acestc.a nu deSDcrtllTI, cacI a

\em şi o.am·;ni harni<..;i şi cu tragere de jlfm{t PCl1-
• tm nC11n1, tar,~ şi legea strămoşcasdi Fr81m de 

i:.t:i În ziua de Anul Nnu la cele două cu\'ânt;Îri 
rostire in sj{lnta biserică de parohul dr. I. Felca. 

Diminc-ata; a rosft o cu\'ântarc înucmnClnd 
:le crcdin'.:ioşi la cetirea gazetelor bunc pentru 

,~ il1)j}or: cr-~şti'i1eşti ~i rGmâllc~ti. In după sfanta ti
a mr;-;hic a yorhit dc'-prc ori:;(llCa N'~:'lnllllli rOn1'i.
il, -Iese, ol.Csl)t'e crcdinta şi datinile strămoşeşti. 
r', Scrvh:hl1 div'n, corU\1 sj predica la srăbi(ti)
Ir, TIe al:estca au fost o a:dcvăratr\ artă rcligiD~Ls,î. 

Adevih'atii c011ducători ai w',:;-orulni rom,î-
h. N~SC ar trebui învrednicit i şi tntati cu mai mult[t 

;inste., ori unde ar f: ei. MUt1,~a pentru ideal Însă 
:J' nu aşteaptă r{,splati ... Răsplata voastt~~l.:. Tlm'tă 
10 est'\: la ceruri" zi..:c Evang-lwHa. . 

In 

DcLLA Pf:SCA. 

S'fIRI . . TEATRAL E, 

Repertoriul săptămânii. 
JOI: Masa, opereta, premieră. 
VfNeRI: Mat; il: (Ab. A.). 
SAMBATA: Masa (Ab. B.), 

DUMINECA: Matinc:w: "Minte muz:l.:a", sc'~ra: 

M:lS:l (Ab. C.). 

in Un foarte mare interes se manifesta m vc
;~I derea reprezentatiei: "Masa", care va avea 10'; 
N~ azi Joi seara la Teatrul orăscnesc, Opereta ma-

iestrulll't Matias CsanYi şi francisc Galatta' va 
Îi adevărata senzatie pcntrtt Arad şi cu s:guranţă 

1~lw 
succesul acesteiopcrete Va Întrece chiar şi pe 

.ni 

bl acela obtmut <lle piesa "Minte Imuzica", DeCOflt

rile a'u fost Il\.l\Cirate altume pcntruaceastă repre
zentaţie. In toIul titular va juca dna M~ Horvath. 
Senzaţie vor produce şi dna Boskc Balog-Jl Şi d . 
Stefan Bamrasz cu noile 101' c~atiuni de dans. 
,.Masa" se va reprezenta Joi, Vineri, Sâmbătă. şi 

Duminecă, Biletele 56 pot reţine inaint'e- pentru 
toate patru rC\PTczentaţiile la casieria teatrului. 

. tel 
li 

Vineti. se va reprcZcllta în matineu "Micul 
Conte". 

....... W 'ItIfIW" p '.""p • rswpn , ... vp •• 

BU1.:tSA. 

INFORMA TiUNI. , 
La "Cercul Un.:UlI ii intl.:raIiak-" din Paris, d, 

prof. N. lon~a, a tinut suh allStpiciilc "Uniunii D1;t

l'ilor asociaţiun Î fral1c,cze pentru eîortul naţional" 
şi a "Lige i fraternit~lp intclC'.:tu.a1e latine" o con
ferintă, tratând despre "Rotul laUnitlHii şi yiitorul 
său în lume". -

In.ainte de începerea conferintei, dsaa fost 
salutat prin cuvinte dllduroase de d. de La 13arra, 
fostlll preşedinte al rCP'llb\iccj MexiculuÎ şi d. 
Martinereche, prof .. :sor la Sorbona . 

• 
A,tu ])/l'imit ~,a ReI<hl~·ti-c întâil111 lIltlRHă<1' alga

zetei •. C\--JlJlşt,ii!llta .N~lIt·i(l,l1lalîi", CYl'gIlllU1n At"(]I('.j1ati,'[ 
-tlf'jl I'Opug-KllKlii ponlt f'll"oh,daij' i ti<n~lll IJla;ţ iorrliail il. tf; i 
so,'jl,tlă Il H.omiinih)J'. ' ' 

I A('(':I/,;t11 g-lIzotii 'a;J~ar(' Ik'l Cluj în fjO{'are lhbmi
H{J('ii, :li\':'l 1)1(\ '0oh!l~m<l1,(,.a ('ol~H' ~l1Mi <I,i",tti m~Î inte! 1l(1Ct,INlli din Cluj. 

Sa1lutăm ('u toatil diihlm'\<l :aq~'l't'iţi'a ilI(,f\~t.('i ,!luni 
g~te, 

I • I :\~ml ('(-,rnjt{'t al "Sj'n\rli'l'atnlni PrCl.-'f'i 'rol1liÎJ1P 

1 din Al'1fleal" l"a ('oJli':titnit ·u,"tfel: <lI U.TomC:"~\l, 

I 
jll·?7(1f.lint:; (ll) HH~11~ l.~'_a';.tl\t'lil' \'_i_:l.ePI'c~(1(h!llte: ,;lI 
:\ltll'all I'JIll. 1 ,l'OCOPIU, !'.~>"-;l·{'tal· gelwr'al: ,fll Le\)

I ll,ar(l Pau kp!'m', ·ea~j Pl' "i dnd l '. H llrlllllh'a<Lll'1.1, D. 
1 CUI0U. V. Ht'unişt.e, Şt. \'llide::-<.·,lI. L 'Llllea,. L U. 
I ~"l'j(,l1 :;i Cu"ma, membrii. 
I 

1\ ! MinisterUl instru;;ţ1anc: a I!"t[trit îl1chidere~1 
1 liceclor _ UI1_l!:urcşti d'ela Odorhci şi T~lrRu-Murc:-;;, 
. j)l.:ntruc[t t.:lcvii a..:estor ~cor n:!l1::'aU la: studii îll1~ 

britcati În 1!Tlifor1llt:: la fel \,;u celc cii'] armata lui 
tIorty. 

• 
C{)r!m] ak>:;a!oril"i' din: AUlEl:1rCa deputatilur 

din circumscriptia bhiu, judetul Alba-de-Jos. n 
f~)st convocat pentm zile-l.t,;, de 25, 26 şi 27 I'ebrd:'
ne 19.::\--1, j)Cntfl! a ak7.e UII dCp'utat În locul dlu1 
Aicxandrn Vaida-Voe\'nd. care PrÎn votui Adlln:i
rii dl.:putatilor, a fost opt,(, 1:;1 lkpu!at ,1: ,-=in:um
~..:riptiei Sas.ca din jmlc:lIJ C~raş-Severin. 

• 
]~ll~,ijrn lie loti aceia, cari primesc ziarul no, 

'<;(1'1/. a )'le Irtc1!de cât mai curând t(/l:a abonamen
I-llli/i. r1/ NI/'{; ("" d(//orenză în caz contrar fiind 

" . 1 l • "'el :>1,1 '1 a '1' '1 tnm-;'krea ziarului. .. 
D. Ion C:1mpiailn a fost numit J)rim~n()t3r- la 

Prim.\r'a oraşului Arad În IncuI citul Lr}h3n domj
S!OnJJt. 

• 
Orele de scn i.::iu :,a PrcfcctLlra Po.litiej ..:n 

Începere dela 1 f~brltarie a. c. vor fi d-ela 8--2. 
• 

In noaptea de 30 Ianuarie a, c. s'a declarat 
un itl("~lldju în str. CloşC-..'t nr. 15, Pompierii înstiin' 
tati de sC'f.~cntul de straMl venind în uabrl au 
putct }:J.Caliza focul Îndată. 

Cauza incidentH\t~i a fost un coş ce se a
Prin~l%e. 

• 
Z-arul .. S]Dvcn':!;a Politica" ~(', ocupă de actj-

ZCRICH, 31 lanuaric. - Dcschltlcrca. -- B;,:rlill 
,~IO, New-York 5:3625, Londra 2489, Paris 3210, M;iano 1 
7535, Praga 1525, Budapesta 02025, Belg-rad 460, Var
){)via 00150, Viena 00074, coroane stampilate 00075. 

\itatca jrcdcntei maghia-rc în Slov;1-eja. Cu trcnu
riie a-cC't~lerate Budapcsta-VarSDV?a se trimitI.: în 
S:'ovJ.cia o imensă c<mt:tatc dc foi V{)!;l11tl:, hrG~ 
~uri ,şi c[lrti p!Jşta 1 e ih:strate, pe cari este tip~rit 

;.mnul .. 1jll~[1rilor cari se cleşteapti". Pc TTloş:i!e 

mari sunt o('up3.ti exdus\r 1I1l!D!;y-j ir;~dcntj:;;ti cari 
aU m-sirrnca să prcgiîtt.;,ască rcvol li ti ll11 ca. să spio
nez~ şi <l ia parte 1:1 atcntak. A::e3st<l lJr')h:;~;?,:"t 

'~Cî i,elknt'sll:ul ii1:.\Rhi:lr st.:! .:i!i,:,..:il i~lr Z!:HlII ch i ::

::11'-. !:~ lupt:, eli\.'r:::ic:, :mpotri'"a :1;;CSt':Jr rcvolllţitl

PU2"in:L 3 
-"-~ 

:H-onz:qLil ,.,ăptiîJn[mii .tir-curo va fi eone.t'l'tl\lI 

\';I.:-l va da la Palatul Cultural marele violonoelist 
N-ici1 Pap-azoglu, direct(}ru[ Conservatorului din 
Timişoara. 

In ziua de 30 Ianuarie c, in strada Popa 
G. 3--a a avut l-oc adunarea g.cnera:(\ extraordi
nar,! a asc.claţiunii de Patronaj sub iprezidiul dnci 
Vâs,irhcly Janka unde s'a hotărît punerea: În vân
zare a imobilului societăţji, iar banii ce se vor 
stn1n~e vor fi dcpozitati la O bancă, 

• 
• fonf/'f1. intr/len'fei • .rJ)·ipei sp(I11Îolă:lJrrCllm şi 
m. rontm t"tu/'or bf)lilor ce p-rot'in din infuţie 
mI 1fic!',dâ. al mai bun leac pret'l'nlit) este 

1'1 S[iL ]"ERRL'OINOS AL LUI HEHS. 

8 1111. ),(,/llcrliu de S1~]J/'emul efect în cazuri' de 
tmr-I1IU', d01·oză. 1nafarie, fl'l~guri infenni/ente {li 
U1'JII(}, :!e (!C('.~tf)I·(! (tllmoa,rea splinei). 

Of.' rone.dilt P"l'llpntiv se reroma7ldă Ta aiferifA 
bd, .. cond tt.tJ [f)(lse qtlit 1I(',lItl'll- adu}ţ i. cât şi pen tfU 

CO/,/l. 

Farmacia D". FOI,DES, Arad. 
• 

A apărut nr. 7-,--8 al revistei ncra,re-artisti~c 
"N;-fztlinta" care al):lrC la Craiova. Colaborează 
la ao.:st num;-lr: Mih. Dra.~,omines.cu, O. Murnu. N. 
M. Condiescu, f:lena t'arago, P, Papauopol, Ion 
11 O!1.l;oroz i, Cami l Balta7"lr. Ilaric Vorc.nca. dc. 
!'l'Ietul unui nt~m~ir Lei 10. 

• 
,L3 Zimnkea a fost arestat stpusul lmh;:.lr 

Kin! Thc0doroff, care a fost g1\sit pe străz:',c [)r:\~ 

Şll!ui br{t nici Un act. 
La interogatoriul ce i-s'a luat, Th{:odoroff a 

lh:clarat că e; este unul din cei trei indiY;Zi cari 
"~olt a~,:·: in:: t pe fr.stu1 Iministru de răzb..')i b111-,~ar 

I)U:l i irr i ,fi. (',Jrc 

Sl'rC K,!~tcnc1i1. 

m~rJ.;ca cu automobilul d:n Sofia 

TiH:(){Jofli[f a trl'o\.:ut fr<mt;era pe ascuns, s;;rc 

:\ ~,~.'in d'': PrTl1:lrtrCa poliţiei bulj!;are. 
inirll.:,H e yodn de un asa.slnat po~itirl;, Thco

:ur)r- J'i a Î,'st il;a-Ptat a\lturit~\tilor din BiKUlc~ti. 
• 

x :3:- -":,11 \_e d.: va rză. han}iH1g:~ă. mac si varz[t 
ncmtt';j.'c:l în cuntit:tte m~tre şi midi de vânzare 
la ML0in':\N -';,i Cillk"Oţii Arad~Btlgcac. 

• 
x 111 C:,1ca l-lanatulul a. Asztalos 5ăndor) s'a 

perdut Marti dlY;ii masă între orele 4--5 un rx)r~ 
t,'I(~1itl 'colltin~ind p-este una sută lei, U11 camet 
de birjar şi un ccrtjiicat de identHate eliberat dl.! 
nirOll\ populaţiei. arnhele .pe num::le Stefan Ha
VlSZ, str. Sava Rakn (i. Oyiki?:Y-lI.) 10. 

Af:ătorul leste rugat să predea 'carnetul de 
l·irhr ~i c.ertifi.':Ull! SaH la prcfcctma politiei 5all 
,Ln![..::':i:'-l !::; Stda1: Hal~sz, Care est~ un om 

Jean G.,ld' eT!I. cunoscutul profesor de română, 
germanii. Yrilncez!\ şi engleză pentru tncepltOl'l iti 
alla~sc,ţl (literaturi şi corespondenţl\ comer
ciala). pe baza Blologlel comparate asHel, încât 

el el/II n'au nevoie de a tn
dIa gramatica dup1\ dlrţl 
deoarece legile Ilmbei ~i 

" toale regulele se nasc in 
spiritele elevului prin apli
carea lor În conver,;a\iunl 
sistematice. in dorInţa de 
a ii cât mal mlllt euno!'\cul 
utmlt:ll'ul silu lalent de 
predare. anunţl d "rice 
doamne, iomnişoare, d )mnl 
şi elevII şcoale:O, fllri 
deosebire de IIÎITstă ~I făr1l 
cum'ştinţe anterloaJ'e vor li 
In stare ca după 5 - 6 luni, 
să scrie. sli citeaaci, si 
corespondeze şi s!i se ex' 
prime Ilşor şi core{t in 
Iimbn strelnJ, 

~UI'!I a~el:lş r;e!od§ flr~dau şi acelora cari doresc 
să lfive( __ num,1 n vorbi, Strada Eminescu No, 9 et 
IL (fo;,t Deâk Fercnc'ulca) 

BUCUREŞTI, .'l1 Ianuarie. - Inchiderea, - Paris 
1540. BtX1in 6~ Lc-ndra 1195, Ne\\'-York 253, Ital!a 
1240, Elveţia 50, Viena 38, Pra\l:a 750, Budapesta 1150, 
.- Vall1te: Napoleon 1000, mărci 1. leva 145, lire turcc
sti 138, hmţi enl1.:lezi 1200, franci irancezi 1555, irand 
elveţieni 49, lire 12. drahme 3, dinari 2, dolari 250. 
mărci poloneze 82, coroane austriace 32, comune un· 
::are 7SO, socol 720. nari. 

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

Iosif leiner 
absolventul scoale! mechanicc de stat t't. arh orolo~ge\or din Bll 1an"sta. Oeposit de (t! oloag-.. şi at .. tier 

pt. !ep3r~ri predze. Arad, Rulev, Re~e'e Ferditl1n1 (l. J6zsef fon_: 12. P-:ntru aur dau preţ urcat! 8a214 

-----p:----~-----------------------------'_._-----------, ------,~---
Au SOSit' ~!nu~1!'(I' rie prt"m-aVvar~' pardesiuri, costu:iJe, :::~,; ~i3 

i I nu 10," li. "1 iC, J8mpere. La mllga!1OUl I~e!~ 
ArA, str, Colonel Pi"r!d (f. V\irUs' 
mat t,) 3. vls·~·'!'is tit! Îlltrart,l11 pil 
dia 11118 Ilo teatrull1i. Pe07 

.•• -
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, . 
" CINEMA. i ~f:O~TUL ~~~.}f~IBU~ALUL ARAn. 

. . . 1 Cot 326-1u23. 
LftDV HRMILTON 1tl 1, 2 Feh',!(Jr!e tn 1 

,,~\pol{o ... Gloriostll Nchon, Cllrc Îl1 cd!ittltc dc i 
omiral al floki ell~J1eic );.1 TrLli(l1qllr il1\'ill~le pc 1 

I1cînvinoăto.r~ll NI1 P.O!eOI1, c::tc nrbi~ de frtll11SC'.t l1 l' Tribunalul Arad publică că în urma' cererl'i 
clon :,tltOorCI Lody Hil\11llton ;'1 o H1 de soţle. lui Ale andru M d fAd A b d 
hiC(i drojdiei de strLldă llU ştie LlpreciLi meritele x. aar om: n ra t In aza or . 
eroului :;:.i diplomottllui Ne!se)ll Cd<Hori(l în loc 4070-1915 M. E. s'a mtrodus procedura de 
de kricirc (u!uce rusine si nckric re în ('(Isa concordat for1at fără faliment. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ELIXIR DE STOMAC li ,. 
: preparat din Tlntorle (CE'lltanrla) ca efect ne- : 
: intrecut contrA lndisllosiţlei de stomae !)oi lntes- • 
• Une, (maţ4.') Iillsel t)e 3(Jetitt g-reaţăt gaze in • 
• Intestin ~i lUlU6estie . F049 : 

=1 FarU18Cia Dr. Foldes, Ârad: ~ 
• • ................................... : -

TE 
mareh:d erou şi cel ce a ccişti~ltlt respect:ll IUll1d Ca supravfghetor de avere este denurr:it 
prin fopklc sale, l1CGsei duce o dotă trd~Jiciî. advocatul Dr. Victor Hotăran din Arad . II......................................................... _ 

• Creditorii sunt &oma\i ca creanţele lor În I -

fLOFil~tJ1 lv\UNTILOt~ pi,:să in ') ode la modul prescris in § 28 a sus menţionatului or- O ruga re' 
1-2-3 Februarie Jr~ Y,I~.:~~Ft. '1~llcrL1. tv\~r I din să le anunţe până in ziua de I Martie 1923,· • 
es:~ adorată de tOţI .sLlt~l1ll, d(~l ('c~. caută . .s.c~ că in caz contrar nu vor avea drept de votare. 
tr(!1(fscă la oraş, unul c1i!1tre pnetel111 b09Clţl 11 ," 
face loc într'o c(]fcnca. Se il1Ll1110rcazCJ de pa- Termen. pentru de.~batere si hxează pe zIUa 
tronul ei, ciClI' 11'tlre noroc, pc rlÎnd în ceilalti de 23 Martie 1923 orele 9 a. m. Ia tribunalul 
doi prieteni cu acelaş nenoroc. Căci fiecme Arad (~tajul 1. sala No. 74), 
prieten şia .dat cuvcînhtl, . că n,ll vor atil1qe . Efectul de drept a proccdurei să Începe cu 
onoarea fetet. Se f(lCe mUZ1Ctl11t(l, \'ede I 1II1l C, I ziua de 24 Ianuarie 1923 
umblă pe la curtetl llllUi bo!)iHan tmc, ore rcnu-. '" 
mt, numai 11oroc \li.!. [xclF.1Tlţă la lume se re- ~nbunalul Arad la 24 IanuarIe 1923. 
trage la munţii sei, unde-şi L1ş!e(lplll sfdr~itu1.! Dr. SEVER POPOVlClU m. p. j 

- consilier de curte de apel. i 
Redactor responsabil: LAURENTIU LUCA. Pentru autenticitate : 

CENZURAT: Dr. MARCOVICI. GARTNER i 

ţ, ublicaliune. 
Jos subscrisut CU onoare ,vizez pe toţi acei 

comercianţi la cari fosfui proprietar al hotelului 
CENTRAL din Butmi Ştefan Mezes datoreşte, 

sA se adrese re la hotelul meu până in ziua de 
10 febrUarie 1923. 

Buteni, la 28 Ianua~ie 1923. 
Cu stimă: 

VASILIE LUŞT RE A 
propr. al hotelului 
CENTRAL din Bu!eni. 

oficial superior. 1· 

:mii a M*ii!!tIE M:Hg~!iGdJI&it&illQ)l.~ 

Căutăm 

COlltabil pel~fec 
c!!rc vorbeqte şi scrie pe1'fect in limba românii şi ma
ghiară şi şlle!<li lucreze şi la nH~~i na. descris. 
DoriiorH. pel fecli În conlllbililalea comercială şi de fabrică, 
îşi vor În:linl:l oferta cu indlcarea pretenllunllor de salar)a 

figeratia de pubUcitaie y.; i1U.R!ier :: ~i il d 
Se \lor lua in considerare numai ofertele acelora cari 

SUtit forll! de muncă de prima calilale. 
".-_~._-_._--------_-! 
~;" .;.-, ... ~ ~>::-~~~7'",~~ ... ~~ .. ~"=k>Yo-"-Ml .. hIl._:~ ...... ·;;,~ 

• 

Rugăm pe Onor. 
Cetitoli, ca în 
toate ocaziile de 
cumpărări să se 
reiere la anun
turile publica
te şi citi t e în 

"SOLIDARITATEA". . 

,(O 

l c· 
'el 
.am 

:011 

{II! 

v 

:or 
lui 

mI 

lol~~~~~~=.;j lij ~~~~~~~jg~~liil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 
• • • • 

i Tipografia Concordia f~ : 
-• • 

r ~ 
II 1:lii -

INs~rlrruT I)E CREDIT SI ECONOMII , 
CENTRALA: ARAD (ROJIA.NIA). 

SUCURSALE: IN CHIŞINEU, SIRIA, BOROSINEU 
Sl RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

• • • • • • 

~·I Ci ~ I~~~ : 

~~ 'b ! 

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

I 
I 

;II,·.f" fI~·111 .~.w li Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
'} Acordă: Imprumuturi cambiale. 

~:, ! "hipotecare. 
1 li, li: II "de lombard (pe gaj de efecte). 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. • I 
I 
I 
I 
I 
f 

I
I~ • financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 

~ fiind aprovizionat cu cele mai moderne ma- [~'! agricole ' 
şini din străinătate şi patrie ca: maşini de li tI : Cumpără si' vinde monede străine (Do11ati, Mărci, ' 

r~l ~~;~::F~{h:,~,~~~~~i~~ţ;Jr lJ~~~i~:e~gl . imi 
I ~ ·prim~~1 f~f~1iefii :~~~ f:~~lrkcare pe libele şi în ! 

lllJ felul de opuri, reviste, foi, p1acate, registre, ,(Il. Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru • 
pl tipărituri pentru autorităti, bănci şi societăti, !1]: inmanuare partidelor in Ţară. : IIi precum şi invitări pentru logodnă, cununie şi i!!!!: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa~ : 
!Vil pentru petreceri. Aounturi funebrale se execută ~~I: cerile emigrantilor. : 

m 
cu cea mai mare urgenţă. - Serviciu prompt. 1,' : Are legătură de cont curent cu toate bănci1e diQ ! 

: Ţară şi străinătate. : 
1 • • ""!IV - .. == 111"_.. • 

lh~~~~~~~~~~ 1iI=':""~~~~~~~J 1I1I1II •••••••••• 5:\ •••••••••••••••••••• D.II ............... ••11 
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