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la1 Prietenia italo-maghlara. 
, I;I'(\-;a l'Oill;lIlPusciÎ s'a ocupat. săptrt· 

Ir~illlil(' tn'l'llle de ll1tlllift'staţiilu de sim

CII~tiL' ClI i-s',lu frll'ut (·(Jlolll'llliui italian 

--+uLdo Hom,uwlli, la Hlldapl'sta şi de apro-

-4(');.('(\ irit re fa:(',islIlu! it,ali an \~idoriO. &, şi 
re fUlIUI de aRuSllll stranşl snb ftrma "l 11-

~a r' rii cari,.se dpştc<.l ptă". . , 
. Stirile şi t'omentariilc presei I1:)<ls~re 

R
'l avut darul să cam Sllp('re cel'cunle ]t,n

l : \10 şi ali smuls elliar o eh'dal'aţie 'il pri
lllui-millish-ll ~fussolini. care eh'sminte 
. riIe despre prol.insul acord (: u fa şc.Îşt ii 

~ .... guri. D('cl(~raţia arattt apoi Ctt fostul co .. 

Il!'J HOIll;JlleJli a fost s;-irhMorit, la Bu
p(';sta, ca uosilllplu particular, iar llll (',1 

trimis al fascislUului sau al gllVPfliUll1i 

lian. 

?';ilele b'0cH,te Blld,l})(,sta a primit alţi 

~peţi italirni. .cari în 111l1l1ple gllyernului 

n HOlna, au L1lC0PUt trabtiyo cu guycr

~l maghiar 111 ypdl'l'ca Înch!~0rii unui :1-

_rd economie Între ItnJia şi rngaria. In, 
'1:'(\ alte d(·claratii ardent·o de dragos-tn TC'

'prodL delC'gatii ihdir.ni aH fflg(Hluit eă 
~r asiglll'a Cngariei 1111 drum spre portll-

~f irnli~ne şi au dar. g\l\.crn.l~lni mnghiar 
Iar a,slglldtrt de orchn polItic. 

: La plecarea din Budapesta unul din
~e delegatii italieni a g(\sit nu calD să 

pună fruntaşilor unguri c,ul îi insoţeau 

el! gară: 
{" .-

1
', ~,Li.l.Cl'aţi Ş1 speT(/(i În IIH1l'irr(/ lJ lIU a-

'ei. e.~1'e nu va în tâl'z.ia să 1'.i~/'· ·,{'/lUa)'ia 
e t~l/t()rul cel mai sfn'îlucJt . 

()n-"t Nu şt.im dată dolcgat.ul guvernuJui ita
J1 dl Y~tr-io Freseo. eăruia i-a sd\pa.t u

'lIzH ast.ă declaraţie, n ştiut şi a erezut, sin
. ~r în em",W(' spune. Tinem însrt să scriem 

~lpelh~, dl cl()mni~ d01C'g'aţi oficiali l'lall 

~~1('()ficiali ai guyC'n~ul\li itali'l!l, prin ase
'e W!C'llPa d('clanlţ.ii şi pn!ll\lsiulli. fne ('ci 
Il ~ . f t' '1 ' '7 1.1 <1l 1lI1f'S, l'il:lI'VIGiU C<111ZP! lllag1l<HP .• ,,{1-

a~lIlle<l. Illaghiarit ipf'rbolllllvil de ol'gnliu 
I ~ati()nal. dllprl politica de ,I\'(!nturi carc-a 

':)l'lnat.o-, ;11''' llC'vnp lloap{\I'ntă de paee şi 
.le ll1ulll'ă, Iwntruc<1 să sn nwn!0agil. Hilll 
rillttc df'l.p~aţii italiplli că. ,V~1l ~a Budapesta 

tu !ilaI lrnlwte Cll prOmlSJunI nhsurelf'. 
3), p... tlt'V a .. , ~ $" A • a, 'S. 

! Naui dis::;ozitii În chesti 21 exportu iui. 
. BUC1~UEŞ.TI - D. Sl1ssu) ministrru {le in
~l-.;jl:ie ,şi ~{}me]'ţ 1\HJ1'e.ază la o llQuă oN1on:wta 

. c1lll latw la Import şi export şi "pe care Q YU înn
In ~ta in <'el mai !'I0Ul"t timp 'oon~iliiuluide i!l1ini;;:t,ri, 

j3I:l • 
L .' (RaJdor). 

ZIAR INDEPENDENT 

Parlamentul. 
Şedinta dela 12 Decemvrie. 

Preşedintele deschide ::.edinţa la orele 3 d, 
a. În prezenta dlor ministri gen. A. VăikJianu, U. 
M,Îrzescll, gen. Mnşoiu, dr. C. Anghclescu, 1. :--f
stor şi V. 13răt:anu. • 

COMUNICARI. 

D. V, MADGf:ARU anuntă o interpelare mi
nistrului de finante asupra sU'stragerei avert:or 
puse $ub sechestru şi scoaterii d'e sub sechestru 
a ,averilor supuş'!or fostelor statle inam:ce, În
tru'..:,H dSa are informaţii precise că paguhele pen
tru stat din aceste ri,Jid'ri de sechestru <ar ri
dica la 400 de m:lioane. 

D. f:M. DAN Întreabă pe d. m'nistru de comu
nicatii de ce se avansează fără titluri 'academice 
o 'Parte din personalul CFR . 

D, ministru l!:en. TR. MOŞO/U răspunde că 
nu ştie ce a făcut dI:ncctia CFR,. dar afirmă că a 
Întocm:t un jurnal al consiliului de mimstri prin 
care se autOriza 'autoritatea CFR., să Înainteze 
personalul i'Trierior de {:ale ferată, care se d:s
tinge prin merite deosehite si destoinice în ser
viciu, chiar dacă nu are titluri acatlem;ce, până 
,la gradul de şef de scct:IC şi chiar ,pClIln l.a gra
dul de subşef de serviciu, bine Înţeles nllimai Îil 
~ervic'ilc cari nU cer cunostinte wocialc. 

D. f.M. DA~ se dc·,;:klră multumit de dispuli
sul mini~tnrllli. 

D. dr. H ANS OTTO ponf an1lntii RJJvernulu i 
că p()'~itia din Cernăuti ar fi Întârziat să dea tru
pei gel~mane s;Jla Te.atrulll'Î Natior1<1l. aşa cum 
prevede contractul. mot'V<Înd ace;Jsta Întârzi,ere 
prin prevenirea miscărilor studenfeşfi. Dsa cere 
ministrnlui B1Icovinei să dea ord';n politic;, din 
Cernăuţi să revie aS1lrra acestei măsuri. 

D, min'ctrt! 1. NISTOR ră~])llndc că inter
ventia ciini Rot,h c tardivă. iiindd s'a dat autori
zaţie trl10ei mcntionate să jO;Jce la Cernauti .. 

D. H, O. ROTH. In ce tlcatrU? 
D. ministru I. NISTOR. In teatru,l .,Flarnlll-

nicej". 
D. li. O. ROTH, Dar de ce nu s'a dat- sala 

te3truIu i National? 
D. mit{stru L NTSTOR ... Wndd aSll;pra ÎI1 

trehuintării teatruht' National este acum discutie 
la ministerul artelor si În curând se va d~ o de~
leg-~re dcfinih'a, Până atunci să ne mu1ttj'rnim ;::'11 
ce este. ,. - '.""':" ... -.,~ 

n. H. O, ROTH ~e declară multumit Îll part~ 
de răsPu'I1sulmin;strulu l , dar crede că minorită
tile din Cernăutiau şi ele dneptul la sala teatru
lui Nat;onal. 

Confinllare~ discutiei la Mesai. 
D. IOPOU TOMA {bucovinean~ vorheşte de 

suferinţele românHor b1l\covineni sub fosta stâ'pâ· 
n;re austriacă: aminteste ItJIPte\e duse de frun,tasii 
<;j poporu:l român din Buco"<na pentru liherarea 
lor s? unirea .cu patria mamă: ,aduce elogii fra
tilor di,n ve2.hiul re5rat car; 3U luptat pentru idea
lul national ş;i au aiut:1t actiunea lupt.ători,lor hu
covineni si cu cl1vântnl si cu scrisul si po~ne"te 
numele dlni N, larg-a. '(Camera toată aptaudă). 
On:ltn"1~1 vorheste de alctilltlea· dlui J, Nistor 'Si a 
partidulu~democrat al unirii pentru unire Si nen
f.nl întroducerea unei bune admi!1istratii. româ
neşti in Bucovina "(ap'htlze ta majoritate). 

Vorhit()l'lll j)l·ot.f'l'*'ll:l:ă l1'ŢY)Î rontl\1i )lC~l7:A,tiil.ol' 
niJll~(1 'în Parl:llnwnhll l)J"('I,>p.rl{'nt rle d'iJl'(> ll'l1ii bll
{'()\"iTl('nia"ere.;;('.l1.nl ,momhriln.r ŢlnrtiCl'ullli r]rlUo
('I''lt nl 1111il'i,i, {'.ilrllia ti ,ş.i f'Îl,Tl't,a."{'·l'lt 'Proh<Hln1. ra 
fl'T fi fMt 'rl,pz-prtorii 1"[)mîinif'.TI1\111li . 

n. ~.l()H(L\. ('inr li ~Pllg' (l(,.('<8~ta ~ 
11. rOBOl' TO\f A. n. EU'<I"hj'll P{)J)m'j,('i 'Ia 

(',amf>lrn <;.i :(1. (1nf;mÎue la Senat, 

Nrul 22 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Romanului l/a 

Inserţ/unile se primesc 
la administraţie şi la 
Aqen1ii1e de puLiicilale 

-
Il. x. 101WA. \'ă r<~g să ~pllnct-i "cin~ este 

,wel . rOltJÎlIl eare atunci {~â:nd Cerl.4ăut,îi a f09t 
reocupat ,elle li U:-It 1'i,a,ei, dUipă gonir.ea )'11 şi 1,)'J' ,..a u-e
şit înain.ţea t'J'UpelOl' anRtria\(~e~ m·âIJldu-le bun 
Hm it. 1 Il \'!'rll\ea H('era eli a,m ~(,J'is la I-a.7i un al'

t[{'(11 în "Noa,1Il li 1 ]{nmîll1eoo" î~l ('a'l"cs-pu:ne,,'lill rm 
a«·{,hş 011\ Yll j{'şi şi in,aint('a trnpelol' l"OmrlllC. Şi 
l1~a a fn"t. -

11. 1 OlW e TO ~L\. E II Il'u-J. ~hj'n fii ll,l-leă nu 
am fo~t "atmH'i a~XJlo. 

VOCI. ~IHllJ(lţi-1 (hoastră. 
D. S. lOHUA. En 11U-l spu,n, \"·l'el1\1 ~ă-l ~pn

'nil fum hn<,o\'inean. ,H.plllletlÎ-1 (1-\" clIc N istor', <,ă·l 
cunoaşteţi. (O. Nistor le 'Pe oanca. ministerială, 
daI' t'ilj(·e. 

1)] A Ţ:HEL ~Inru H I1r (hn('o\'i~l~'.aln), Il 
pot ~pJrne eu rll(' ]lI'Oks{ll", A('{11 om ,a fo!'t păI'. 

(;h. 1:'.Ml,rll'lI. fo4prim<ll'. pe· \']'C!n{':\ -ll.\'<'!r€l"'l'anilol· 
al l'(\!'l1 il li (,i,!Ul' ,:,-i J1l{\lllhl'll î'll comiliu1 r"n,c"<i",to
rinl. 

(), ,?\, rOHU,\. Poate ('il mai e 1lltllJl. 

VOCI. ,~ă-i allzim 'numele. 
Il. X, IOHC;A, E~t{' ullnl, eal"(> s',a atârllat de 

!~a:i'lJl ,d('~('iifh"('iitMilol'. fil'1l1"ita1e). 
VOl'L Dori l'ojlo\·ic·j, (D.lcl]'ga t'()'llrirmil). 
D. I ono 1- 'rO \1.\ {'(In t inu;Î ud fi l'U 1 ,[,11 "ii n tă

I,ii J"r('e ~-;t(lrii'\lt partidulni ,(l{'IIl~"",I'~lt .l<1 uni']'ii şi 
,111 Pll ('C \'ol"l'('~h' r!p !,e!'t I':wtil ri 1 e d Il'~e .d{' . a,f'N,t 
p;Jrtid pentru colaborarea cu partj,dele de ar' 
Cli-IlI' "pnlH> (,ii par.tillnl ,dln'i ~ i,.:t<Jl' {""t~ pe;ntnl 
ill"'frol'iel'l'a în ("nll,,1 itn ti e Il l)]'j lwip Illlu i pg:d j t ă
tii tuturor .('()I1{I,,,j11nilOl' ';'1; ,nat,ion.diiiîtlol' l''''Hl -
t0;11'(' în i~mllilll ia, {'ih'j tOl! te a>r('~t('a :::e ,!lD,.:n) It li 
!'Il (':1 (lI-II 1 ,.:tntl1llli lllllÎ;iJtJ,Ll I'mll i'm , ' 

O l'a tOl'ld ynl'hc~te de de"'piign bi'l'ile dr l'iÎ/'hoi 
('ll\'Pllile hw('oyi'Tlrllj,h'T pent.l·u di""trlJp:el'ile fil
eule cit' innmir'\: de rf'g'u],:ll'ea p(ln,.:iil')l" ~i Îmhn
niitiitjl'D~ "ituatioi {lI.lI.nţ.i,)llal-il{)1'. 

D. I nUi I-:~CT, rkplJtat lihrJ'a1 ataPiî 0l){Jzi
tia ':' i .d' i r,m il l'ă pa l't i .]'111 1 i 1)1'1),:11 e un i,pll lf'aii· C e 
capabil s~ Plll1ă În practică programul siiu, 

C:.nlcrli "oreaz:l mai 11Il11'l'f'(>. 1'l"1(l0de ,d(l legi. 
'\1 il1i,:tE"l'11,1 dE~ i'llternc d. gen, Y(lit .. hl,nu, dea 

pline 1"-' hiroul C:ulINii pl"'eK'tul 1'('1atl\' la pr~
ln'llgî'N."it lIHI'IHLnh~l<lr l'c)!l:sj I ii lor ('OJ1H1l1n le din 
AJ\dt'al. 

n. KO:\EHTlT rlfVplltnt ,~a~, hlil'lld \~ndntnl 
;;1l11'1I('eii HI.'est rl'('!('l('t îl {'o.mhatoE' ::;.i rere r~f.abi-
1iren :untnn""1j('j \'Vln111nak. C'alTnera li vot .. 'It )WO

~tu1. 
Ş( .. dillt~'l :-e Î,nl('hi{le. , "Sll 

~ e ~ 

Ula .?tc ... 

Un italian despre. România. 
Ziare~e si revistele italiene încep să se itlfor~ 

meze d:u Qe În ce mai bine despre stările dela 
noi .. 

Revista politică italiana "Ecohi e Commentj" 
din Roma publică un linteresant articol alcolabo- • 
ratorului său d'n Bucureşti. d. Sergiu Nibi. -~. 

După Ce a:r,a.tă importanta aJCtLljluj încoronării 

şi semn;ficatia. alegerii Alba-Iuliei ca oras de in~ 
corOnare, rev'sta italiană polemizează cu ,deputa
tul Szilâl!:Yi 'şi arată că Partidul Na,tiona'l s'a ab
tinut. împreună cu cel Tărănesc, din motive de 
poktică internă. _ 

APOi autorul arfi-eolulu i. disctrt,ă chestia mi
noritătilor, adudnd laude statului român pentru 
metodeLe drepte de .care uzează În solutionan::a 
acestei ohestiuni Ş11 facen-utmai oarecari rezerve 
în ce privcşte tend:nţa de a se ,aproba il prior i-
t,ate pentru biserica ortodoxă fată de.' celelalte 
biserici din stat. 

n. N:bi conchide că statul român trage mari 
foloase din 'POIWca sa de toleranţă fată .de mino
rib"itl. cCI€.<'\ce s'a putut vedea şi din declaratiile 
de leaIitate ale deputat-Iar mag-h ial1i din parla
mcntul român. ,. 

wJ~ 

ppeţul unui exeD1plsp 1. Leu 60 bani.' /' 

.... 
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In chestia aprovizionării cu 
combustibil a seminarului. 

Cu privire la articolul "Ce este cu aprovizionarea 

-orasului Arad" publicat in numărul de ieri al •• Solida

Titătij" si scris de un colaborator al ziarului, primim 

lITJll ă toarele rânduri: 

Domnule )'cclac/(iJ'! 

In articolul "Ce este Cu AProvizionarea Ora
sului Arad" În uruI 21 din 13 Decemvrie a: c. al 
ziarului de sub conducerea dvoastră pseudoni
mul Vlad T.ePeş aduce o gravă acuză Consisto
ruJui arădan, că .având atâtea lemne I·a Bodrog, 
din cari a vitldut 6000 stân.ierit la Un negustor, 
nu s'a ilw:rHit detemne pentru seminar, care a
cum e Pe cale Sri ia vacantă, pentrucă nu are cu 
ce să Încălzească srtliJe de clasă. 

Vă rog sa b;·nevoiti a da loc in zi·arul dv. 
următoareIor recti11icăr1 : 

Consistorul nu are la Bodrog nici o buc:,Ită 

de. lemn. 

S, Mi\1lăst.i rc din H,-Bodrog arc o pădure 
mi,;ă, din care, nici dacă s'ar tăia toat~: nu ar re
zulta 6000 stânireni şi .cl1'iar când ar fi aşa, chestia 
o priycşte pe s. Mănăstire, -care îşi are autonomia 
sa Şf dispune de avu.f.ul său sub controlul Con sis
torului. 

Că; s. Mănăstire Ce a făcut pentru institutele 
diecczane in deosebi in timpul din urmă, - cine 
doreşte să le ştie, le poate afla la COllsistor. 

Cât priveşte înj;!;rjjjrea de combusnil pentru 
semnar. Cons ilStorllt şi-a făcut datorinta, c5.nd 
nutmai pentru seminar şi alumnee a prc;curat 17 
vagoane lemne de· foc din pădurile 'stattll~u[, cari 

lemne sunt plătite de mult, 

Ocolul silvic din Bârzava iw luna August .a 
~iierat jumătate din lemnele procurate. d'n cari 
seminarului Ij-a rev~nit 7 şi jumătate vaJ?;Dane. 
Ccealaltă jumătate a rămas să le trimită numal 
în luna Octomvric, fiindcă In luna August n;ci 

Owlul silviC nu avea coborîte din pădurii la g:ara 
• 

din R~rzava toate lemnele procurate. 
'Dîn luna Odom-vrie şi până astăZi în difer:te 

f<\nduri am solicitat expedarea lemnelor, dar 
fiî.ră n:ci 1lt1 rezuiltat şi abi~ ~stăzj pr'mjrălm avi: 
zul teleuafic dela Ocolul SIlVIC, ca ne expedcaza 
lemnele. In fata acestei situatii Consist.orul nu a 
sLlt nepăsător, el a inte.rvcnit ,la locurile compe·
tente .'}i sem:inarul deja a şi primit cărbunii nece
sari nainte de apariţia articolului cu amen:nt1r~a 
închiderii seminarului din rpsa de combust!bIl. 

1 1 ta v nai:nte de DeCi seminaru nU va ua vacan . 

vreme. 
Că Oeala1, silvic n-u ne-a lifera;t lemnele la 

tirm> doar nU e vina Consistot1.11lui, ba ~ate ni~t 
chiar a Ocolull1~ silvic. De ce nu a

v 
tntervenl~ 

Vlad Ţcveş la forurile OOtnpetente sa opreasca 
ploaia ce a căzut timp de 2 luni? Dacă i~'terVene.a 
poate că Ocolul silvic ar fi putut cobOrI lemnele 
din 'Pădure la gară. De ce nu a Intervenit Vlad 
Tcpes la forur:le competente, pentrucă se I>.Oat~, 
că (lltervenirea dsale avea mai mult efect, decat 
ceea .a COllsistorulu'Î şi a Ocolu,lu~ silvic, ca ace- I 

Muia, să i se pună Ia dispozitie vagoanele nece-

san:? 
Vlad Tepes ceeace a scris ori a făcut:"-o cu 

reacred~nţă, ori ca făcut-o În urma Unei informa
tiuni tendentioase, care e tocmai aşa de adevă
rată, ca jnformatiunea dată în alt loc, că profe
sorii dela şcoala normală de luni de zile nu ş'-au 

"primit salarele. 

Arad, 13 Decemvrtle 1922. 

Cu stimă:, 

DIMITRIE MUSCAN 
asesoI' referent. I 

-- - -~~ 

SOLIDARlT A TEA 

munCIl. 
ViteF ostaşi al Muncii, un gtas obşbesc ne 

[ehia.miî 
I~a. luptă ('U RU~lla atot-C'otmpitoa.re. 
Căci munca-i Yit<'jia 8upr·emă, fără l?I.'amă, 
Şi .arama ei ne 'nv~nsă-i Unealta creatoare. 

Viaţ.a îl18ă~i ee re. la toţi ne dă pornndi. 
Stiiruitoa:r(' 'ndem'l1uri (o<pl't' l,ar~ă 'hih-nicle: 
"Porniţ.i fără de pl"e~et ropiii 1111ei la mwn<I.'ă. 
Vă dlRU l'l])W cueerire a l1W.a lJ1llpă'răţf,e'·. 

Să curga "al de lac'rimi şi sângd~ ,ca râul, 
Ce Q'oadă '"01' '<l:du,ee {'â;nd <I11UIH'a nu l.e.,ajută·( 
De n'rul' p.i.'a Sll1!:l().a,l~a pe ţrlii. n'.ar cr{'~te grâul. 
CăJC'Î ~t.ropii rodniei rana 1)ămâ11tn1utÎ sărută, 

RohlllCea )f l1Lneă-i fi 1'111 pe {'.ar{' 'n l'â,rg aleargă, 
r'n p1i.n "ii I~ dl'."K"Ift'{·e. scibl t1('i a {'llţ!etări î 
]hn funl(lnl l1'll!lli e.reel", shu{'nită 'n 1nrnE'il 1 a.rg iL. , 
Şi mii de mflinj pc Ul'lllăRtl'iÎn.l( l'·oacle-le Vi!-'ăl'ii. 

Şi '11 mâna (',lire ţi·n.e e!f)-(':1'Il\ll ('11 pntel'e 
l>şi bate pUl'lll'i plll:-;1I1o inima de frate, 
Ce (',]'('I(1e şi iuhc,:tf' şi :,pe.ră, .. :in1 tăO('erc, 

Cio0a'n,ul o ·a."C'ultă &lll)]l~ şi 'n ritmu-i ba.te. 

ne oa,de fă rH 111 i lă Î>:hi:u;rl \l-'ii nie"\'ala. 
Fl \'lx-a "ii făur,ea!'!('ă n'n ,dor ·şi-D ni1z\1.j·ntiL .. 
pIJ·j'n el W)i11ţa niH1"tTn 'î~i gţl1giiellă\"aJ.a 
Şi ('l.,e bU7ldll,g-annl s\"ârlit :<pl'C birui'ntii. 

ne laţi tiin mână te",b ea z<tc.e 'n tină, moa·rt:l. 
APll'C'O dnh din dl1hn-ti 'IX' kJl(''" o 'I1&uflf'teşte: 
r~H.'lta e sfli:nţ,ita dp g-i"llldl1l parC'-{I pOill'tii 
Şj-i hirnm>,m·:tnl ta tii Mi! ta CÎt t {'liîrl-0~t(', 

TI'P(, \'eaenrilp "11 ;::pll'H)f>l' i~i nnii rier î'l\ ~rlllme ... 
T~a tiirnml\lmwii. 11111l1~i, ,,,,tii Omn' ~j-al10()'reazli. 
('i!f>i {'(':t ·ma.i YN·he ·T;lină şi L('g'(' ,ele TH? 1nme 
E munr-u {',e 111'z{'~te. îna 'tii -;:i >creeaza. ~ 

nil! "lăYÎ i11 "Jliyi raSHln:t s,-â,mjrile r<a.dontii. 
r ntl'<':~~a T,l1m('ep.te lHI \'H:-:.t Ah.'ljf·.r 
Inna,'~ nmJl('a, !llt:Îi111 Xil'"ellt al ProYi,(lpntii 
Cu hratu,i .>,tă.pânp~tc Ţ\evtr l~iîlllîlllt şi '·n ('('1', 

Ca jW-1Lil ('opi.1 {'a <:~r('.~tc pe Om ·:;;i îl alintă. 
Ti <t>nntă ~i trlld{'~t(>. ne '.nt.r(}l'll11:1nr111-şi nH'l·"n:1 
Şi, Hră "ă?-e 'nclnlle, 1111 rt:mrl u-l ('ăt1'!.' f, in tii. 
1'1'>, 11mcl'i-i 'atbetici e.'1 duce "(Tnyensll1. 

1'. 17 oÎeuli'RclI. .... , ... '. -, ...... YV .-sa. 

1 . IV·a Şezătoare Culturală. 
ş,:.'zătoarea C'llltmrală a: IV-a rlp 3"tă,dată 1~1 

\"a .-.ch~nlha obi;muit-a zi de Dtl1nÎn(>('ă în roa a Sf, 
-;\i:('01[\e, car(; f'.l<te )f rurţi în 19 Deromnie. ~loti
\'u1 schimbării este coinc,iJenta cu reprezentati
ile dat>e dc oohi,pa cUnci Voicul(>S('.u, 

, iait 

J~' 14 Decen"'"c ;.J 10 

Conferinta desarmărif 
, dela' Moscova. [ j 

- Semnarea pactului de non agresiune .. iP!C' 
( , " 1 -- v' " d h' 1 E G _o.lltetlln~a 1({'Z[I:HnarCj 1(~a.I·e Ra· e.-,c il'. 11 .I'a 

K<wmvrie l.a MO!'leo\'a a dus la un rrezultat. M( 

Ruşii .ct.'ru,seri"i ('li !'Iă se Semue7J(\ un tratat !"a 
tnu l'edllloerea j'lHU"m:il'ilol', de nn chiar de I 

D~.~. -
Polonia şi s!at~le limitrofe ulordice au r· 

ZH.t ~a.."ta, Polonia. {'"are Pl'jJ11pri'nţul Rad!zi'4lrilf 
,repre7,ent,a ('u titlul de i11'formatoare şi pe R~lati 
nia, s'a deelara<t j,Il .... ă g.at.a "li oomncze UiIl pacljrJref 
mm ~1-e:-il1'nc cu Rn8i~'l. Cele}ahe <state reprE>2fhes 
tat·e la oonfNilntil ·au ade.'at 'Şi ele la 1. 
ideie. : 

Sâmhătă. B J)e<.x>mw,Îe, .tx;n;{erenţadin :M, .( 
('()\,a a '7i oolllnllJt pa.etlll de nol). agresiune e'· n 
are următorul 'I.''()ll'ţÎl11Ut: ul 

Pl'in articDln 1 1. l1tll'til.p C'ontl'ad,an te se .a~ 
jeaZMf\iÎ 11u atl1.f'e J'f'cipI,()tC ,teritoriile lor fix 
prin tr,atat€!J.e de paoC'e sau prin 'Oricea1te Î'ni 
gf'!l"i fixÎwd fmnti{'rele într,c tarile limitrofe.. 
··tj.mp ee tl'a-t.at{'le IIp p:l0e exjsta!u .deja sau <'(1l1f" ·n 

I ::t"tlT:lllllni ~ta,ttl q110, dlim' ~1aeă n'a fost C"{J/ll~*e]( 
I tit prin "V.re-un 1H'()I'<l, ~id 
I Prin artj{'o]lll al .(l,)jk·a pădik ('~Antr:lJC'tal 

H' ohhp'iI să 11\~ iwrwde n,i{~i :111 sp'l'ijiijl lm~lli . ,. 
s.tnt. {'I!ial' (la,P1l nu partlPlpa la a(XJrdlll d'e. j . 

îi\ ('.3:;: (';·0\(1 1:I.(,('"t ~t,ata.r ,(>"'Illîte vre.;Q ag .. €~i'\l· 
armaltă jW 1.crit'jl'inl 1111ein ,din 11ilirţi1e :('.\:111\ ev 
t:lUl{" el 

Prin :nt.ic,)l ul tr'l,i. ~(' ~tah;lc;t,(' {'il m rl 
ll11l'Î \' i~)]:1 r i II prCZ{'ll tu 1 n·i ,pa!('t iWrl idi dacp 
dia l....w.rtile -(';:}ntractante ar ~talca pe alta, 
laltc nă.l"ti C'Ontl'aetmltr ,.c 3IHgaiază să 'Il'll ,a{\· 
·~t;\tl1]\1i :ll.!,l'CSor nic[ \111 ajllt::)·r >:au tlprljÎ'n, 

PI';'l1 :1 rt i('ol 11.1 ,'nt.l'l1, pUl'tile '{'A}nti!'a.ct.tmt~ '1 
{'lad ('il \,'lr TC'znhi h,ate (li f.er{,11lrlele intre :2 
]It' ('111.(' j11l1,j ni [·ii. !:îr 

·Prin ;n'tk'nhl1 ·('iMi. pal,tik <,nntradante ( 
,in (\Il ·în {'.azll1 rlmrl ,,\1'1' lyjdif-€.'l'onde între 
jlontru ('.;1uze în ·afara (le ('I('le tl'an<ş.ate Ţlri~l 
~T[\tde lle pa,('e "nll ŢlC'l1tl"n rhe:>timli d{'t('ur~ 
,liill ~tHtn-Oll{} t('6tol'inl aC'tn·al difCl'enddc f'~ 
~lql11"e al'hitrajlllni: . 

\\edalităţile de aplipare ale prezentului' 11 

(',-.1 VOI' fi pNY'Î7.iat{' nr.int.r!nn a:enrd ·a:niţi(,: 
Prin :1rti{''':'lll ~:l:,f' etC' !'bhilo-;:te {'ă Rtatele n~ lâl 
tic.Îpa11tc la a.ce"t. paet. pot adel'a la eL eu . 

·1 ~ill1talllîintlll r.atifj.cat al Pal'lamontului ,,,-alI a I ~'j)J'il1l ri ('()ll,..ti tu ite, fU 

Pactul ,(lel1on-llar(';;j l1'lIe YIl trf'lml Fii 'fie 
i tifir'at într'un Tii;;timp ,de tl'"i luni în{'-cpîm1 

i

! h nata <Semnarei. 
Sdl i m hu 1, ratifidî ri10r 

'~na:nia, m 
, "t 

(luY8r·nlll n{)l'n'p:lu'n 'l'a lHllOlj spre Ţlă.~t: . ..I 
[\.etl?k ele l\at,ifjec<lre ale părtilor oontr~bmte. ·~c 

Prpzentul pUN Y::l î;1tl'a. îl{ vlP:(}.l\r(\ 15 ş( 
rh1).ă .(lepl111f'rea ultîi]1I111ui [1{'ot >dE' Iratifieare" 
a ~, a:::t{'lpt,a Îneheerea a.r'ordn.rilnr prevăzn: ·sl 
art. 1, 

Pă,rtik eontra('.t.nnte ,d«,lara di 'nu an mir, 
tra:t.a,t sau c.om.yoolie în .oontra.d.ietie cil <acest 
il.p neag'l'e..",iun.e ~i arbitraj şi ca Est.onia, Fi" ~. 
(la, !.Iettnni,a. l~i!~h{l~lia, Şlv ~?k~ia, "e:rmat:9.~ii. ~ tnJul şi m('mbrll Soc]etaţn N atn1I1110r IeŞI :: 

vR. d'reptl1.11 de a proptme în,nrlOdncerea mod' .. 1 
rilor np('('>i'lal'(' î,~l ,('aznl eumd ]u('l:ările întrep1tr 
de RoeiC'f,nt\'la X ati n'tl ilOJ' în ree8<'f' rprivel)-t.e .~ 
!-tiuuna gOlH;I~aJă a ,d('Zlll'lllăT{'j wH,.·du.ce 1a r. 
tatte 11eN't<;itând modifidri aJe 'Prezentului .'( 

Cum &::e.'1Stă Şrzătoa.re îşi .are !'wopu]. 'măreţ, 

de a <sorha comemorarea ,disti'msului soriirtor Bar· 
hu Delavra,ncea, direcţ.iuTI1ea P·aloatului 'Cultul'al, 
roagă publicul arădan să binevoia.sca 'a ,d'a cu:\'c
nit,a .atenti'1.1TIe .f\cffitei .o,3.r.hător,i ~~n1tU'ral(', prÎ'n 
pllrtldpalre cit mai nll'lnăroat\ă, eu atât TUai V:îl'

tos, că în cadrele progra.rImhtÎ acestei f-e.stjvîtă.ti 

\"O!U !ll\'Cla Pl'i1ejll1a asculta fromoa...«a oonfer.Îrnţă I 
comemoruţjvă <il .adnirabiluh4. .coriferenţim ofir I B. Ştirbey În audienf~ la Rege. 
eial ~t mrectoratului general al instruet. din Cluj I .1 

care este dl prof. :Mihail Ehescu dim BNlş<>Y. 1 BUCDREŞ'IT, - D11Ipa zial"lll' "T .. 11'l"t2" '; 

C t · '1' A'";J ţ' 1 '1 . 1 Barbu Ştl'lhe~' cmre il f'O. ... it azi dim Atena ~t " 
U ,ll.C€S· prl eJ l"şl \01' ua pre IOSU OI <OQn. I 'd' v 1 R 1 F.........l· .1 ~ . ".. 1 ,pr~nt.a ,111 ali IEmtll a ege·e \..'I""l.JlnalHL 

curs dşoa.ra Iha I~utca {'u danSUrI c1a,,<.;lo('e,a<>.Offi' . tof'1.l ,a-i COll1t1.11ÎM faptul că perechea. reg3.H; 
paniată de dşoara Onora IJuM!a'J.X!i ,meritu()~ul şi Gl'eniei e În d<,'plină !1.ip:nr9ll1tă înCastehtl 
ce} di,ntâi ovartetde 'COrzi rom&n) OOIll'pl.lS din D. Ştirbey a yorhit (,·U Rf'~le Gheo;fghe Cllf· i 

clnii G.l)obrovici. dll", 8, Păscut-in. Fr. 'Fiil()p.şi făI"11t d«'l:aratii limîştitoare, Tn eooolaş sens i·'~· 
O Avramescu· ,. cut ,deol,araţ.rl şi llre.';\<'dinte.le ('.()mitetulllri . 
.• ţinn:cn·. Nl.re a ,~Pl1". ('iL neg'de Gheorghe e 1, .. 

-~ Rf'''It.nl ,pro~ramul11i va. c'llprinile un .eanto şi gl1il'al1t i1 • ,ilpC'4n fjj!lo(l p1'Ocl"n.mut. ri(~e lIltât ('IOn:·, 
il l'C<'itaţ·in.ne clim 1'\l1Cl"ăr"ile lui R Delan·a'l1oea, C'o.n"t3tntit>i, .!.'~t ~i \('g'ilor r("\'olut.i()l!1arc. (JL. :' 

Mara târg da Crăciun! -----Cu pre1url reduse se vAnd 
loalete $1 mantourl de dame' la magazinul lull·u Plesz Ar~d, Str. Colonel P11'lc~ (f. ml\rty) B. vJs-a-vla de lDtr 

dlD dos a teatra.lul. 
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il INFORMA ŢIVNI. 
t.- .1,,1 Fnit.'('/'sifafe(l populară t'a ro,.lJi· Joi: 1·~ 
~ece1Haie ora 6 7: Despre poe.zin lil'Î('ă )'omâ-

g" df. 'Elena Vam ion. profesoa.ră la fierlll de fefe 
rad.: om 7-·S: Din astronomie, dş. Flori.ca 10-
Meu. prof. la Şcoala l1ol'1/wlă de în I)ă ţiilo(J 1'(', 

~r1;lfsuri/l' se vncep pl'ecis la orfl li. 

J Azl, iJoi, ·se v;or intru:i la prefectura iudeţului 
~rimllretorii Si presedintii despărţămintelor din Aso
~atia Învăţătorilor convocaţi de d. inspector general 
1,refect delegat d. 1. Georgescu, spre a lua În discutie 
. ~hestiunea construirii de cJ!diri pentru şcolile primare. 

1 Biroul electoral al cercului Alba-Iulia a in
[( 'r;s penJru a.ltegercaJpia!rtiatădin, Senat două 
".' ndidahtri: a dlui ,Valeriu Moldovan. din parti-

III national şi ati dlui 'EFe Datan, protopop" ave-
e~'can, din partea guvernului. 

Candidatura dlu'i Moldovan fusese ,ncspinsă 

aă În ultima zi a termenului de inscriere a 
!' arrdidalur;i, s'a reuşit' să se împace toate exi~en
*~lc preş~diI1telnia,legeri'i aşa că s'a ad ll11i.s can
Idldatura. 

a • 
f ' Numeroşi scriitopi şi artişti au s~\rh;îtorit la 

,i . l!Cureştl printr'un ban-chet la restaurantul Botl
,tlevard, Pe poetul Ion Minulescu, 110ul director ge

neral al artelor. Era de fată şi d. Banu, ministrul 
rtelor. care în toastul tinut cu acest Prilej, a ac-
entuat- Jltcccsitatea tlnCii active politici culturJle. 

Ziarcle din Belzrad anuntă că la Praga, se 
~ n a1men:da o mare fahrică militară, care va fur

za armamentul şi materialul de razbo:. nece'ar 
.1:lriJor ce compun Mica Antantă. 

I ( Această fabrică ,"a incepe să funcfol1czc in , 
; unind. 

• r~ 

4~' "Time~" anuntă că guvernul sovietelor a hotărît 
să trimită misionari ca să atâ(e la revo1t;i pc nenii 
. in America si Africa de Sud. 

1": . AF:itatorii sunt instruiti la o scoală specială pe 
V' hn\tă universitatelil orientală din Moscova. 

• 
Premiul Nobel pentru pace a fost atrihuit oroieso

T!lllli Nansen. 
'ie ' * , ' 
M Presa sovietică se ocupă Iar de chestiullea, cum 

. ~ă·i zic~i capitalei de pc Neva Pctrograd sau "Pc!ers- 1 
(' ~urg. S'a propus de asemenea să se ridice Iar la denu- . 

mire oficială popularul ,.Piter". O corespondentă a lui 
~t: .. .lsvestiu" cere reinroarcetrea la numele Istoric, căci 
e.~chimharea făcută la 1914 de tar a fo~t D urmare a 

şovinismulul războinic de atunci. 
, . Se ştie că sovietul din Petersbur~ a interzis pe 1 .. 
\l!~îâr$itlll lui 1920 întrebuinţarea numelui de Petersburg 

,din vremea tarismuluI. 

dr . * 
:t" Din Varşovia se al1untă că acolo au avut loc IU; .. 

ii ,manifestatii nationaliste -con:!ra ale~erii dllti (1. 

. NarutoviOi ca preşedinte a,l rc.puh!tcii poloneze. 
,,1'., Manifl<;stantii an comis pe alocuri excese antisc-

â
:~;t mite. . ' 

.r .JH.L1." e de rcÎllZflrr 17/ tonle f'ţrmoriilr .~i 
1 .. '/I'Ogherii7p. 

* . 
z. t Colone1u! Ca.mil Olteanl1 a Încetat di11 
t ' . "iată în ziua de 2 Decemvrie. Inmonnântarea ~. 
a a\llt loc 'ieri Marti. Rămăşitele pământesti' au 
of ·t 
c (D~t deP'll~~ la cimitirul, eroilor. 

• 
Societatea pentru ocrotirea animalelor 3-

fixat În şedinta· ţinută ieri, statutele societăti. 
• 

feri noapte a fost arestată de a~ent" pol;tiei indi
\'id<t Kereszturi Raza, descoperită ca autoare u fur-· 
tulul de haine reclamat de păgubaşa Zselai Vera. 

SOLIDARIT ATEA 

Biriarij din ,1ocalitate tinând 'eri o Întrunire 
au luat hotttrîrea să ceară să s.e admită majora
rea .J.arifei fixate pentru birie cu 100 ,le sută, 
adecă ,taxele de până acuma duble. -

* 
TlAI8ER lWRAX r j,ndi!:pensaJJjl în orice 

ca.să. 

• 
Profesorul Lona;evin a făcut o dt:rScoperire senza

tlonală în telegrafia fără fir, găsind miHocul să calcu
leze instantaneu adâncimea mării Si să recunoască 

prezenta unor abstacole în vecinătatea vapoare [or. 
• 

x ANALIZA DE VIN cu Maligand francez 
.,Saleron Duiardin - Par;s", se fac zilni.c la. fir
ma: DUMITRU N. ANASTASIU, ARAD, Bulev • 
Rcgele Fcrdinand Iia (Boros Beni-ter) - Bo 36 

• 
x Z"/,(/llcrză. Ger"mană, Engleză şi. Română 

Doamne, {loJll.ruişQu'I'C, domm.i, el-Ewii şcoalelor pot 
lllyăta oorect înt-run scurt timp '(4-5 hll1i ;mu
xym 6) -printr'o met.,.dă ~)('('ială ,unică în genlll 
ei, dj"tinzîtno,lh"e prin uşurilltă. - ,!Pan Gold-
71('/':! .pwf('~r de li mbi RtreVlle. şt,rrudu Em~neFl(,u 
Il 1'. 9, TI. (f. Oeâk Fnr{'n-c.z).- ' 

Reoertoriul săptămânR 
Joi: .,Părintn" premieră (Ab. C.). 
Viner:: Cu Începenca dela Ora 7 "Speranta", 

reprezentatie pentru imul1ci!.ori. La ora 10 Şi jum. 
:,P;ifÎlltii' (Ab. A). 

Az:, Joi scara se Va reprezcnta piesa de sen
zarc "Părintii" al cărei Slih:ect îl formează viata 
în luphi cu moartea, In rolurile pdncipaIe: Mihail 
Sz<.'ndrcv. Sig'"smundŞipr)s, a,p[)i doamnele Anv 
Tăkes. Iri l1<\ No\'ak şi alte forte dramatice a\c 
teatruluI din loc. • 

o rI~'yr:h\trt di~tr:1;::t'c va oferi p:csa s.::risă 
ClI 1l111Wi ~ dă: "SPERANT.A", reprezen t.a tie pen-
tru !munoitorl. \ 

Reforma învătământului secundar. 
Lun:. au continuat la Bucureşti disculiullile În co

l11i~i\lliea pentru reforma Î!lvatamântului sc.::unadr. 
S'a discutat prog;ral11u1 de stndii al liccului si <;'3.'.1 

fixat următoarcle principii: 
~lInt considerate \:<l materii principale de studiu': 

limba rOll1ân~, istc "ia, instructia civicii şi limha fran-
ceza. • 

Limba latină se va învăţa 5 ani. iar limba eHnă 
ultimii 2 ani ai liceului. 

Stiintele naturale si fizico-chimice se vor preda 
labor-atorill, fabrici si excursiuni .ştiintifice. 

E1c\'i! vor fi obligati· a Înv{lta (după alegere) litnb:l 
g;enn3Tl,\ sau engleză, 

Matematicr.le vor fi reduse la notiuni intJispcllza
bile, In ~imnazi\l Dl' se vor înviita decât aritmetica si 
g-eometriu. 

O inovatie a n:rului procct de lege, este exten~iunea 
datii edi'catiunli fizice Si educatiunii artistice, precum 
si întroducerea cinematoa;rafului. Uceele vor fi obli
g-ut/\ să-si cumpere aparate cinematografice. 

• 
........ 0 sa"" .... at., 4'U .... 

Un factor care încasează un leu de scrisoare 
Ni se scrie din Curtici că factoml postal dn 

acea; <comună cere pentru duceliea scrisorilor la 
Jomiciliu,l adresatilor un leu de fecare scrisoare. 

Fa~tOrtll poştal a lăsat să se aducă aceasta 
la eunoşt:nta locuitorilor Prin baterea tobci. 

In teresârrdu-ne, dacă are vre-o bază legală 
Încasarea de 1 leu dela adresati, am constatat 
că nu ,exist.;l o astfel de d1spozife .,. DirectÎlme i 

PO$telor. 

Atra!?:em atentiunea Directiune[ Regionale :l 

P. T. T. du Oradea-Mare aSlllpra dispozitiei pa
S;lJ(ce$ti a factoruht i posta~ din Cllrtic l"'pelltrtl a 
lua măsurile cuvenite. 

Furtul din ga~a T eiuş. 
Am anuntat 1d,rl~ senz;at~tul 'furt de R'iO 

mii Ici din gara Te·uş. 
Relativ la împrejurările 'în care a disp[trut 

gr.:anta Cu ce\!e 850 mii lei a dtui Korn:s Armin, un 
membru al casei fraţii Kornis, d.Samuel Grilll
felu, care îl insot'se pe d. Komis până I.a Teiuş 
şi ca.re s'a întoIiS ieri cu ac.celerahli la Arad a 
spus următoarele: 

Indată după sosirea trenului Îll gara TeiU$. 
ambii s'au dus În sala de aştepta:re pentru pasa
~er:i de das.a Întâia. Mai târziu a ~ntrat În sală 
si un domn necUTIQocut, care a j<eşit Însă curând 
din sală. 

Atât Griinfel-d, cât şi Kornis au s'mtit curând 
o "OboSl0a,!ă şi 'alt adormit, când s'au trezit, geanta 
cu bani pe cared. Kornis o ţ.inu.se În mână. apoi 
pălăria acestui~, g alo şij ş~ gc.amantanul, pe care 
d. Kornis îş.i aşezase picioarele, erau dispărute. 

S'a denuntat îndatrl cazul şefului' de gară dar 
nu s'a ma,: putut da de urma hotullli. 

D. Grlinfeld e de părere că domnul necunos
cut care intrase pentru câteva minute În sală. 
probab'l e hotul si a-eesta Îi allletii1c pe ambii Cll 

vrc-un Prav fin, Pe care l-a Împroşcat În sală. 

J ~n , • $ "ac ţ ; 'c41l'" %--1$ • 

Autorul tortului din Sânleani. 
Jandarmul plllton:Cr Valasie Can<Hd, şdul 

postului de hndarmi did UtvinÎş dUP{h o urmărire 
3: iduă a rCllşt stl dc&wperc ,pe autorul furtltlui 
s:n.ârsit la dom'ctlul locuitorului lndre Iosif din 
c(}muna Sânlealli. 

Autorul furtului cste GyGr~Y Stefan, care 
trccflnd frontiera În mnd În.udulos a P~l
trul1s În noaptea de 8---9 Deccrnvr'c În Ctlrt,ea !ui 
l1~drc Iosif de unde ~\ furat un cal, o c~trută. un 
lcJgilJl ele dimt;\. 1111 porc şi (\OU;\ prttur i . în \';\.-

'toare de 20 mii lei: 
I ln{h·idtll ... (lyiir:;(~· a iost Înaintat par-.:he tull1Î 
! Arad . 
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BUCURt~STI. 1.3 Decemvrie. -" Devize: Paris 11")2. 
l.ondra 751, New-York Hi.3, Italia fl2a, Elvetia 30. Praga 

I 515, Viena 2,', Berlin 198, Budapesta 7, Val\lte: 
M,irci 216, 1e\'u i1550. funti sterline 741. franci fran· 

t
i C.'C. zi 1175, fra.l1ci elvetieni 3150, lire italiene 815, dinari 

235. dolari 162, coroane autsriace 26, coroane UI1:rarc, 
('fÎO, soco1 49(}-.500, mărci pol-cne 100. • 

I

! ARAD. 13 DecClI11Vrie. - Valute: -Dolari 162, 
mărd 0.0250,. socot 5.05, dinari 2.30. ' fra~ci fran
cezi 11.60. coroane tlng.are 0.07. ~ DeVize: Bu

I lbpcsta 14.25, Viena 43Q, Berlin 0.0210: Pr3.ga 
fi.16. 

1 ..... 

i 
i 

u'7e*IA ZRnA' 
' .. - , u' "*$71. 

TELEGRAME. 
I Presedinfele Poloniei depune iurămân1ul. 
j . YA [{ŞUV'I $\, ---. Azi .a ·a,oPIli' jnrllmî\.ll1t,nl 
j l'onl Pl'C'ţ(,rlinte al TIepnhlirii p'olone. d. ~.abr~e~ 
i )I a ru to\" ici .Cn U(~('.a;;t il O{l:ll'li e ,a llf\'lJ t l{)r {'\{)(111 11f1 

1 \,io]ell!(' î.lItl'~ :-tllde11Limc ~i mHTI!(·ihwj. Snn,t m~li 
! 'nml'k \'ieti.me. l'refedul poliţiei a .f,.-t <i1f,·Rtjtllit. 

(Rooor). 

Mare incendiu la Bucureşti. 
j 
j nŢT('1'RESTT - 1('ri noapte la ort'le 12 ~ft 
I pr{J>dll~ un ilw~ndin în i't1-.ada Cet'n:agora, Pi,n 
! '('BUZa lip~ de .tlpă şi Il Întfltr7.i-errii pompit'rjlol' 
1 fi)('1l1 s'a ]l'l'o.pagat şi la \1111 Il \t imobil. fiilfl.n ~i 
~ 'll(·et"tit rli"tr11" (1(· flar'iî'l'i. X l1'lnel'()şiti l(l('utarÎ an 
: rămas pe tdrunllwi. (Rador). -

I Mussolini la Regele Angliei. 
lO~nR:A. TI('ec-lc G(,Ol'ue l'a ptimit <lIzi rli

III :,1\ c,u tă in Il ndientă pe <11 ~1n"s:()1 rni Pl't~.r1 intel!' 
t'oJll"jlillhli itali:m. (Harlm·). 

. S'a redeschis magazinul de ghete, pălării 

şi pălării '"Preoţeşti Fi47 Ioan Pintea Strada M etl a I o Ho~ 3 • 
(Edlficul biseilcel gri or, romane.) 

" 

/. , 
i 

\" 



m • IU'? II. g • f?'t.UI 

t~e. -1. SOLIDARIT A TfA 

Condamnarea unui spion rus. ......... ' ......................................................................... .. 
I De "Vân.za.re BV ('r, HEŞTL _.- A:r.i s'a !ldll~ ~lltilltă LI, 

dlo,~t ia ",pjon 11111i TU" (,.,1 f Jll.e 1 K 1"l!:"'oO\\',.;ky. l'o]o

n.~lill a f,,~t .'mj,(l~WL]Hlt Ll 111\ ain Îlleh Î"':arl'. 

( Hudor). 

1 Casele eÎn ~trada S a vaR a ieu No. 66. i 

i Inf:':;iuni ! I I la proprietor, St/ada Lae Barna No. 3. f i Lu.crările Conferintei dela Lausanne. 
IA liS.\l'IS E. - 111 ~d Înt.a >coII11>:,iei eXpf'['

tiln;r milit,ari d, Stalln1H1li ... kv (,1'1'(' ]'('('11<11<)<1_'1tm(,1I 

r11'(>j1tl!1l1 i lwntm Hul:i:Jlril! ele II tÎn<'ll () lLr;nattL 
)'c<iu1a,ă, de,.aN't·e dj,"pozitiile tl'atattrll1i de p:lf'<' 

:~lllenj,ni{L ~i pl'illldrl\l~ h;lze].p (le pxi,-r.entii ale 
:-:1 llt.1l1uÎ blll,g,aT. :\ n r pl'Olmhil eA i,n a('pa~tii (·.!le-

_ •••• 11.111111." •• 11 ••••• 11 ••• 11111111.1111""' __ . I 
•• <RIS(_ .. ___ · ...... : .. ut& 2Lii2DiCW ZZU: I 

Inainte de a Vă procura mobila, treceti 
pe la magazinul 

, ;<lj11lJe {,ollfmill'ta !"fl "'e llrorIL111te. Expprtii miIi· 
tari ,ai Tll\I!t'}ei şi ('(>Î ai .\liatil!)!' 'll!1l ,di",ellt.:~t azi 
('lt(~timwa )Ulfii .lp \!al1mara. l'!'oha·hil <'ii ~e \";1 
~1.;1l'n~(l~a (1 dt'pli'nii Înţf'lp,!.,,,€N:' Î1L l!epa:<rii ('11(',,1 i
Im!". (Ra,il~~r). 

=e;~~IC:~ 
dia Str. Metianu No, 20. Atelier propriu. 

Preturi moderate Ba37 

am S 

• 
I~AFS:'XXE. Exp{,l'tiî dpkl ('nllfNÎntii ali 

'l'ăzut (le :u"Ol'd î.n {'e j)rÎv0!;'te ellO"rinnea :-;tr':Îm
'tori.10l·. 

o ca ssa de tler Werthelm No. 8, 
o masă de serfs $fzănd şi o masa de ~c,js 
În picioare de "ânzare la Cc66 

&aa:u"" .. ils: 

Redactor responsrJbil: LAURENTIU LUCA. 
COOPERATtVAdt.> CREDIT dÎn PÂNCOTA 
(PANK'O TAI H HElSZOV ETKEZET) 

Ccn;.>;ur3t: Dr. MAGF:R. 
I • I N 

Cetiji şi răspândifî 

"SOLIDARITATEA" 
mai ieftin, se află la firma Bu23 

I FRATii BURZlArad,Bu1. Reg Ferdma'd f, 
---~--------------~-'~,------------~--~-----... b_oh ........ â~--. ___ ~ ___ ---.~_~hJ ..... ~ • *)~:-i:.:~ ~1F'l'7f'WV'P""i""""'UU P"1"C'MS""''ifil''' • 
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BANCA. CEIITB.ALĂ 
PENTRU .NDUsTRIE 

CapUal socielar: 

Lei 50,000.000 

ŞI ,COMERŢ 

FILIALA 

ARAD. 

SOC. ANON. IN CLUJ. 

fond de rezena: 

Lei 16,000.000 

Legaturi directe cu strămălatea. 
Mare magazii de mArfuri la toate filialele. 

E XPO.RT-I M. PORT 
t 

Secţia de mărfuri şi Secţia de cereale 
Import! şi expol'lli. cumplirli l}1 91nde fot felul de mlirfuri coloniale, 
de băclinie, texllle, cereale !}l producfe economice. 

1
" Secţia de bancă şi Secţia indu~trială 

se o~lIpl cu lot f· hd de afaceri bancare, flnanseazli, naţionalizeazli. ~i 
creiazl noui ramuri de Industrii. 

Secţ!a de orga~izare şi Secţia Americană 

I fac aculzlţla ,1 propaganda clll1enitll, daa g-rătuU Informa1iu n! l}l sfafurl 
binevoitoare tuturor acelora. cari li se adresează ASIGNATE ŞI 
CECURI AMERICANE, DOLARI precum şi IIbele de depunere dela 
alte bănci strelne se primesc spre illcassare, aducându·se banii fări 
~heltuială III eliberindll·l!e Imediat libel de depunere. 

Pentru Dep u ner i s p ref r u c t if i car e dăm azi: 
In cont curent • • • • • • • • • • . . • • • • •• 5010 neHo 
pe Ubel de depunere cu abzicere reqlemen1ari • • • • . • 5 - 60 o netlo 
peUbel de depanere cu termen fix de un lin ,1 după sume mal mari 6 1f201o "etlo 

Impozilul (Darea) dupA interese o plăte,te banca • 

• 

I 

• 

............................... ~~ 
• 1 : ELIXIR DE STOMAC; 
: preTII\r1lt din Tlnl&rlp. ICl'ntaurla) cu. efe('t D~l 
• Intr"e .. t ('lUltrl\ Indi.SPOSiţlet de stomac şi Intf~1 
: tin .. , (luaţI') 1l"sP-! de apetit, greaţă, gUZ1\ il 
• inttlstill lI"i lndlgt'slie }'ijft 

!IFarn13(~ia Dr. Foldes, Arad! 
................................ ~ 

S'a Îl1cepul târgui de Crăciul 
la magazlnu.l 

,.IEII1ISSIICE" 
Str. Hratian .. Nr. 2, palatul minoritilor 
Ciorapi 'Iat~nţl pt. eopl! ., __ __ 
a m. stofli II!. un manto .. pt. dame 
3 1lI. stof'l I.t. "ostnlll pt. domni 
1 m. matll"d lllb:\ 'It. hăină de bal __ 
1 nI. fllln('1 tie cl\Ufea 
1 m. coyor __ __ __ _ __ __ __ 

,,1 

I,ei 15.
" 5S0-
" ii65.
" 120,-
OI 

" 
)UuU~i. clorllpl, gardine. nloar, chlfflll 

mAt .. ~w, clltifen. Cl't'p de chlD, IlIiDze cole •. ma 
i~rtln ca 01'1 untle. Re5! 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

• • • • • • • • • • • • • 

A SOSIT Bo4i 
Specialitate de plicuri şi hâ,r-i;ie D.'I.O· ' 

de:rnă pentru copespo:n.den.· 
ţie 13~1 va.te, - mare asortimen! 

H. B nCh, Paoetarie si articole de flllog 'ati;! 
Arad, Bule\'ardul Regina Maria No. 18. 

•••••••••••••• g ••••••••••••••••••• 

•••••••• .. .. 
•• 1a : d\ ~ s • • • • • • • •.. " -.. . .. 
• 

• 

.................................................. 
. ~ Dolari, asignate " e~rl amerl."ane se primeso: spre Ineasare, ,1 depunerlle.e 
prlm_e spre pă.trare şi fructlficare sub cele mal favorabile o:ondlţiunl la, 

Banca Centrali, Clul str. Regina Maria No 6. 
.. Banca Central6., Fillala Alba.lulia (foata banel. "lidIa") 

Banca Centrali, filiala Arad, Bule\'. R ... g. F ... rdlnand (Boro. Benl.tet' No 3). 
Banca Central II, Filiala Haţeg. (lo&t8 banel. "Haţlegana"). 
Banee Centrali, Fliiala Oradea-mare, (Io&ta bancă .,$entinela"), 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AV~lNTAJOÂSE LA 

Banca Centrali, Filiala Sibiu, str. Clsnădiel No 7. II. 
Banca Centrală, Filiala Turda, (fo.ta bandi "Arieşana"). 
Banca CentralA. Filiala Bistriţa (foaia banel. "Blstriţa.na" 

Sp' ijiniţi BANCA CENTRALA căci este 
ee! mal mare InsUflI! Industrial III comercial al nostm. Infiintat C1I caţlltal carat 
românesc-ardelenesc. - Prin munci neobosită III-a" creial in .curlă vreme an Joc 
de frlll\te. in1re bancile din intreagli. România Mare. 8a39 

Zilpic concerfaază renumita muzică 
Deschis până. di D'J.inea. ta. • ., 

SOLIDARITATEA 
ARAD, STRADA ROllANULUI la. 

,~, 

-, 
T!~raHa .,CONCORDIA" Ara'<f. 
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