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~oviniştii dela Buda pe<.':it a· jubilcază. 

;\'Lmifesta.ţiile antisemite dela noi le·a l\-

. " l)fins fantezia. Presa. lor S{~I'Joe minuni ÎI\ 

a.ceastă m,utPl'ie. Agenţiile telegraIi(xl ma-, 
ghiare, meştere în i!'}codiri. au nmplut glo-
bul cu ştiri fantastiee. :menit.e să 'rliscrodi
teze Rorntll1ia şi să-i Cl'C'eze o' sit.u<1ţie groa 

la eonCerinţa din T .ausanne. 

.. :\grnţia 'C'ngarli" anunţă lumii că 10 
Il1ii de unguri ,.(>.r:p1dzaţi·' din teritoriile 
de sub d'Ominaţin ;";t.aJnlui nH11u:n, au ţi
mIt o Întrunire 'Ia Rekcs-Csaoa Învitând gu

vernul maghiar Srt ohţină plebiscltul [wn
tril aceste teritorii. () uItă ştire tot din a.-. . 

<:e] i7,YOf tulhure şi iJl.:vlc~ninaL Yl'stpşt.c că 

jandarmiu români au impnşcat la fl'OnLiol'h 

pe lnstit.utornll1l1gur Hajdu. 

1>ati\ fiind lipsa noa~lră totalrt de Pl'O
pa~andă în str0inM,aLe. i.lSenwnca. inYPllţii 
pornite zilnic din oficillcle de m.inciuni şi 
hrlr!eJi ale BlIdapestpi, Iwind. ul~",,)ri În 
ce}'(~urile politice apusene. lucru te sist~\

maiie do roarte T1l1ll1eroşii prop~g<lndiş( i 
ai gU\'l'l'l1ului maghiar, cari Gutreeră lu

Inea. 

Şi în t.imp ce. prlll'rn ochii ciyiJizaţioi 
oceident.c'1le, Ţ,Tngaria ia poză l1lart.iru, 11-
manita riSUL, n-o hil rt. 1)1 ii de rom ttni ca 1'i 
n'<:m avut. altă. yină decflt imprudenţa de 
it trece pest.o t1CCastft ţară nebună, la ple' 
~arc~ din tară sau 'la reîntoarcere, putre-.. . 

zcsc in t.emniţele din Hndnppst.a şi din Zt1-

l 'lC n ('I'''zeO' '-{ fr-- ..... :;1 -J 'o-

. In vremea asta, n('.gust~wi din l.:ngaria 
trupe do toat.rl1. spioni oficiali şi neofiei

ali, 'se plimbă ca la ei. ·acasă în euprinsul 
prea prim~itor, prea ospitalier al HOf'sfei 

Homânii eare uită degrabă. 

Agenţiile mnghiare vorbesc desrli'e 
"e;~:p~dsati" din România, cCmd hU10 se 
şti-e, că toleranţ.a noastrtl lntl~eeg_,_Q1'.ii·.Q I 

margini. ~l numai -ci :H~ft);~t lăsa ţi să 
fe1îitre în' tara noastră mii de repatriaţi 
unguri, eari au pl\răsit. Homftnia de hună
'Vo~. blest,ernfmdueodin tot sufletul, peHl-1 
truca să se întoarcă de peste 1'isa. 'rupţi şi I 
flămân?Ji şi să cerşească slujbe dela Hta
tul Homtm, ci au fost lăsaţi să se st.ah!.
lească Ia noi chiar şi unguri din aduala 
l;ngario, din .TlIgoslm:ia. şi Cehoslovacia. i 

Tăranii ungilLri de peste Tisa. foarte; 

putin mulţumiţi de regMnml Il ort.hy , ·şt.im 
p070itjy, 1'iÎJ.lyic1iaz.[l pe I raţ ii lor ră·ma.şi sub 
dominaţia rmnAnf:'ase~i dela care nnpri- . 

I lllit Plllll[lollt ca şi Ftranii 1'1)llli'mÎ ŞI se bu
cnră de i}«'C-!(',lŞi dr0ptllri, nu CIIIlI np-tlll1 

bUl'\lJ'at noi sub jugul llnguresc. 

Printr'o muncă neîntrC'ruptfl, nI dllll
tneli inwnşf'< gu\'crmtl celei llIai i'IlLolc
l'Hntc ţ.{\l'j din Europa. dlW(' C0;J, mai dfl.rzrt. 
rea mai murdară şi mai furio,lsă nampa
Ui0 împotriYil llO,!strft. 

Cele m',fi disprratc înoerdtri h" face 

În ;\llw\'ÎeH 1wntJ'l\ tH.,i l·,lŞtiga. sil\1p;ltii!e 

cel'cn riIot' po 1 itico- fi nanciarc de-li 0010. Pen 

trn ajungerea acestui Henp nu Cl'llţrL 111-

mie: ba11i grpi, ('UI1CP"ii, "llici'ireli. lillgll

şiri. minciuni. 
~Iarii industriasi si fi Jl.<l\lt'.ial'i ameri" , . 

(',lHi sunt. înyitnţi la Buda,p('.)t ~,. 1lnde suni 

primiti s;lrhi'Horqh.'. ~i dl1P~l mii ~i mii dl' 
comp'limente, sunt Îllvitati sa-şi angajeze ca
pit.almile în inferprindpl'i llngurcşt.i, t:um 

au făcut pc rând pl englf'zji, eu francezii 

şi eu iLali011ii .. 
Broşuri de prop,lg<llldă uIIglli.'(;nt\di an 

inundat Ameril'a llc>la un cavtlL la <III nI. 
Lipsa noastră de pl'opngandîşti acolo le 
uşllrează aC('IHS,r{l 1ll1llw~L 

L\l' fi vremea I'n gl1n\rlH']p, române să 
se g,indea.scă lalll{t~ul'i de contra-pl'tlp:1" 
gnndă. Pe {;'lngrl ll'gaţii!e llo(\:,d.ru din stn~

,inl1h,lte să so at,l~ehO ('c,te un gazet,H' de 

profesie dintre cei mai priec·puţi. 
Dip10maţia llt1,k;t rit lllai mult. SilU mai 

puţin pomaJată şi-a, trhit t.raiul. ~lonoc
lui oHraŞIh~os al nc('~teia a.r trebui înlocuit 

cât mai repede C\1 odtii ,~gcl'i ai unor oa-

111elii 'lloni pentru \Tcnmri noui. 

.,.-.. $ $ , .. ",# •• ac" e • s 

Pretinsa revoluţie dela noi. 
A[Cllmt:e maghiare şi bulgare carid il1 ]918 

anunţă mereu cii În România e revoluţie s'au pus 
iar pe lucru, d/upă cum se vesteşte. ' 

DOUă telegrame datate d;n Booapesta au sosit 
la Lausa1111e. aducând S'tirea că zece mii de un
guri întruniti la Bichişciaba au cerut guveJ'1lului" 
ungar interventia I'~ntru facerea unui plebiscit 
în Transilvania .. Intr:U11 i rea maghiară a fost d~
terminată de împuscarea unui institutor ungur de 
crltre S?:rănicerÎi rom.î.ni şi din -cauza eX'Pulz.ărilor 
din Ardeal. Aşa pretind telegramele citate. 

Faptul că stirile maghiar~ vin după ce ştirea 
despre turburările din tară aparvqlit la Lau
sanne, a făcut o profundă impresie În cercurne 
dciegatiunei române. 

Versiunilor Imaghiare se a.daugă St cea buJ
S?:ară. care afirm{t prin. cercurile diplomatice, că 
adevărateJ.e turburări nu sunt în Bulgaria, ci în 
România, unde revo1uţi.a a -cuprins câteva oraŞe 
româneşti şi că a avut loc sânge roase ciocniri în
tre !)()pulat:e şi armată. 
·-Jatii-ne deci' în p!i]liî revolutile, fără să ştie 

c:ncvei în tară de asa. ceva! 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului ta 
p 

InsertluniJe se primesc 
la administraţie şi la 
Agentiile de publicitate 

Serbările Petofi. 
Abi.a. al.l troont ('âteYll săl)tăll1âni ,deLa ultimele. 

&el'hări aneLuj.ate ·do lumea ungureH.'.lCă a (Al"fuŞU.

lui Al'.ad, in amintirea ma:l'!(!luj poet, şi noi p1.'1-
,~ardc, ,de astăda!ă fl'l1mos împodob.ite ~m ghir-
1a'I1.de de flori 'f()~ii, gaLhene, vinet·e, \·{''''te..;.,(~ 'aillt.e 
ma'nifesturi în \'{'l(K'rOO prosJăYi'rei ac.ehlia . ., ge
niu al cu-ltU'l'ii ·maghilll'e. Cu J}.('e!'\t prl1-ej elevii 
1;<>0ulnÎ rOlm. cat. din locaU:itate ~() grăbesc să 

<8/(lncă tributui lOII" de I'OC'U,llo!jtinţ,ăfat:i de a~eh 
eare a ştiut. !Să dea ooa UlJai tir_r.că eX'pl'l('~"ic aspi
ra ti un i lor :naţionale alo neamul ti i Un.g:Ul·e.~C. 

A sărbători ~\Illintirea (\oamenilo1' mari o de 
.sÎ.g'\1!l' o fl'lll11on"ă l'alitat.e li su±1oetului omenesc, 
ţii 'll'atm :\yea nimic de zis, dac·it nn ne-ar izbi 
el)nt'l"[lstn! ~trid(>nt dintre f.elul linguţ>it.or cum 
30 [l.nunţă !\;C'Ca9tă F:el'bare ,~i intollţ:iile ISnbver"ive 
ewre i'C Ide>,prÎ:nd din felul cum e ticluit pro
gt·amu1. 

Că('i Ol'gan:izatorii sCl'băl'Îi PetOfi de t'b.qă 

datii' fin lavut În \'t,dpl'(' mai multdeeât prea-mă 
r i rea. l){)O't\\ hli, dtn:d an ,~tre~·t\l'"at printll'!' pmw 
tdt' de pmgram ~i tuwlc ak:gorii ('ari i'<111lt <l,; 

de l")t11j'\'it~ pelltrlla <Ioa, 511 b o f(~mnă deghiziltâ 
e:·qwe,f;l{>. s(~ntimcTltdor l'Q le mil!:'tuie ""tfletnL 
~lnteetll {';lllilor ~i al In:pilol', lH'f'StC oonă .all. 
g('l'ii i('.mlpnn in antit('ză P<' ungul'ul ren0g-.1i 

rnrc ,,1' gndull'ă la piel(lal'cJc 11')\1lui ~ău :"tiî"[lu 

~i îi ling·e"ml;~lil(·.,c1U l"!'1 Po!l1lC îwfrllmtă <cuincăp: 
ţ.in~~re "mizeriI!" \'wmilol' de ,astăzi, de sigur n 
.9f) r!e<.,lamă cu S('vplll .de-a demol1.f\tra pub1icuhl 
maghia.r pntcr'Ja ereatoa.rc a marelui poet.. -eăr' 
între operele lui ~ găi5{',\eaMde ('.tI mult iJll 

potrivite l)(\ntrn a >ll:<)atc il.a i\'eală t.o.'l.tămăret 

~'li,i ne ge,niu l~l'l('ator. Ci mai (le gr.nbă .ne vine 
{,l'I'de că ·ele ~ recită ('ualt ~p, iar publi(' 
f!n(Htm', (,ll'prins d'C n~)st~llgi·a unor vremi .tr€'(,l 
ta ami-nnirea l1nmelui~rmbol retMi, v,a intek 
aşa de uŞ<lr d(,d('h,;ulptnriIe ]01', var-;erâşni !l 
dinţi la l~minti.r('a u'fIg'urilor-cîme, ('ari .,8·~'lU ( 
pc brazeVi." şi ;;.e \'01" si:mţi no.'lpu.s Ide mlmdl'i d\ 
se var regă>4i pe ci în~işi sub chi,pul lupi.lar c 
urlă a 'Pu.",tiu în iarna ('are s)a lăsat a."upr,a 
flete.]'Or lor dood:R'tă eu impodmo1irea dmmul 
ce dlloOO spre P('"~ta, .ei·ulind uI"(>chile la fi(\{X;' 
SVDn 'mântuitor ce vino oe-00010, 

N lt '11oe re\·olt.ăm împotriva ,f.elu1ui cu .. fl:1 

prjct('nii no~tri \l.nguri "ii sărbătorefIJseă 1tml' 

rea :po<1ulni 101' de 'Pl'ediloCrţie, d:al' M ;.:eâr,J 
de fol11J laş cu.m inţelpg ,să ma9('heze t(,l1,dinţ.a 
cătoo"ii. de-a da looţ.ii :de patriotism ÎUl ,>adI 
unei 'mooe!\te ~rbări !1<.'olaro pe e.are oa.ll'Unt: . 
plaNmloe împrejmuite de ghid,aude în t~..:::, 

...... '". c·' la $ •• " nc' 

Lucrările Conferintei dela Lausanni 
LAUSANNE. - In şedin1a plenarăi ţi) 

s'a discutat chestiumea minorităţilor 'Lo 
Curson a arrttat situaţia ~minori<tătilor din Or 
Şi Balcan. 'Ele de părere că e nevoie de gar 
speciale pentru asiguranca drepturilOr mino 
tilor. Dorl.'şte ca atiit Turcia cât 'Si guvernuL 
ciei să aCOrde amllestie minori'tăţi\.or pentru d 
tele politice. Lordul Curson mat cere că in 
cia minoritătile să fie scutite dela serv:ciul m 
c0!1tri ser\',~clilor de alta natură. - (Rador) 

Ppeţul unui exeD1plap 1. L~u 50 bani.: 
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PăS.2. 

In chestia pretinsei 'malfratari 
din spitalul judetean. 

Comunicatul Directiunei spilalului. 

D. dr. Aurel Demian directorul spitalului iudetean 
ne trimite spre pubHcare răspunsul dsale la articolul 
publicat de ziarul "Aradi' Hrrlap", articol În care se 
aduceau acuzatii gra\ C personaJului de sel viciu al a
celui spital spunându-se că acest personal a maltratat 
În modul cel mai neuman pe un aHellat internat în spi
tal la Începutul acestei luni. 

D. director dr. Dcmian ne roaltă a publica aCC$t co· 
municat. În urma faptului. că trlmiţâmlu·l l.i<frului 
"Aradi HiTlap" acest ziar a publicat comunicatul rra~
mentar, omitând ..:ele patru alineate din urmă. 

"Cătră d. redador-şef al zi.arului "Aradi 
Hirlap" din ·loc. 
Vă rog să hinl~voiti a publica in nrul proxim al zia
rujul de suh diorect:ullea d\'. rectificărîle si obser' 
vatiuniJe mele referitoare la tendent:oSltl arh:ol 
apărut în ziarul ,.Aradj Iiirla:p" din 8 Decemvrh! 
1922, cu titlul senzational: .. A fost bătut a'!)rOapC 
mort un alienat din Arad: tort.uranca nef.er:citului 
functionar alienat În spitalul judeteall din Arad". 

VjJhelm Radivojevics a fost adus în spitalul 
judetean Prin Salvarea îr:,.i t c. C:1 ulicnat p~r'
culos, legat ,,::u sfoarc la m;l:n i şi 'p:c!oare. Ni s'a 
comunicat. că furia nebuniei a :zhucnit 8,SUpr3 
aliewJtului În decursul ddătnrie i dela Blldanesta 
la Arad, spt!rgând <1Cesta geamUrile vagonului şi 
atacând .călătorii. 

In spital a fost luat numai dec,H suh tratament 
medical în urma druia s'a liniştit. în mod consi -
derah;!. Noaptea urm<itoare atacul de fur;e ~ 

, r:rt!!}t din nou.::UCC3. m~l: mare \'chementă; Humj
, tul.a b:thtt şi a tras holna:vii din pat, a spart '2:Ca

lmurile si nşile.manifestând a!tres"v:tafe pericu-
10as[!. Ce: 3 infirmiert de serviciu, nefiind În stare 
a Înfr~h1a pe puternicul şi furibundul holnav, alt 
chemat intr'<!jntor mai mulţi upl'iCatj ai spitalti~ 
lui. ca să u'pljcecu ~oprijinu·! acestora dlmaşa de 
fort~1 si ca să aSeze pe alienat, astfel a facut i!1o~ 
f~l1zîv într'o celulă ,singula riL -

Dimineata :upmătoare r(1)ortându-mi-s~ Ca~ 
zul si totdcodată şi UQ'2Ca, {;il milceLarul spit<11ullli. 
ClI numele Iosif Tatai. a I~ltit ştirea. că bolnavul 
al" Îl fost bătut si m31tra't~t de c5tră înhmierii 
săi. 2m t;"îcut imediat ancheta cea: Ima·j severă. 
Insotit de medicul primar al sectie! şi de 2 medici 
sccuncfarl. am examinat cOrlntl ÎntrclI: a'\ boln.avu
lui <llienat pentru ~ mă cOil1vin!te de cele afirmate. 
N'am g-bsit ampra lui 11 "::'i o urmă de violentă ,ex
tel"nii, afară de urmele [1)sH si umflate În jurul 
Închei du rei mâinilor, provenite din strang:ularea 
nrin: sfoari'i. care :-s'a aflo!icat cu o zi Î!1a:nte în 
decursul călătoriei sale. Nici la cap. fată. 113S si 
nici la alte părt; ale CorpUlui săul1ru s'a ~ăsit vrc-o 
lez i1l ne. 

După aceste am procedat la ascu!f,area Înfir
micrilor şi a \martorilor oculari ai' cazuhli. referi-

0'" tOr la împrejurarea .că fost~a O<1n~ maltrn.tat bol-
· tlavu~ cu ocaz i t1nea Înfrânării sale? Afară de mă· 

celarul TataL care a sll~fT1l!t afirmarea sa, că 
bolnavul a fost tras de păr şi călcat în picioare, 
toti ceilalti 7 martori aU depu,>. că des! tânărul si 

· vo;nfcul holnav desvoltase putere extraordinara. 
infrânarea sa nu s'a făcut prin bătae. iIlefrecând 

'. nimănur prin minte a maltrata lJi11 neferi'Cit a
, lienat, 

Cu ;h:este mărturisiri concorc1ează si consta
;,- tarea med icală făcută asupra holnavului. precum 
căccle Sl}use mal sus au fost adevărate si <le ooli

: Jia de sta't, 'Care fr anchetat acest caz În cercul 
-::du de activitate. 

Aceasta 'este istoTra a,utentică a cazului în
tâmplat în spital. Un a.stfel de caz trist, care ~e 
întâmplă zi cu zi în ospklile de alienati. Este de 
fapt o tristă şi tragică istorre, {le tnsă nil poate 
da prilej de senzatie, care să fiI" Înfăti)şată în trOo 
haină: fallltast.ic{t Şt înSI)ăjmân !1.1ltoa re, publietrlni 
credul, cetitor d1e ziaTe. 

Dacă autorul articotullLj' ar fi dispus numai 
de un mmlm· simt eUc de ziarist, ar fi avut da-

· toria oblig(itoare, să se in-formeze În primul rând 
" la dirediunea ,spitalul,ui Înainte de a fi publicat 
' .. ~ a,:.c:l articol scandalos ş: mincinos, bazându-se nu· 

SOLIDARITA TEA "in",';, " De'·C'.!l\6c 19Jy; 
mai pe vorbcl.e goale a unei persoane inculte 
neresPOnzabile. -

Ş i i 
:! Parlamentul. . Ţn; 

Nu ,mă pot retine Cu aceasta: ocazie a remar
ca, că deja de un timp ma. îndelungat constat, 
că unii ziarişti - din feridre putini la număr -
intenţionează în mod vădit o:alomniarea: institu
ţ,unilor statului român Şi a:1egându-şi de tintă in 
primul rând spitalele, încearcă a discredita bu
nul lor renume prin odioase calomnii. Se poate 
observa cu usurintă. că acest Procedeu antipatrio
tic :se :Jlptică precugetat şi cu unp!an bine chihzttit 
cu scopul de a înfătişa România nu TIluma; înain
tea mÎnorităVlor, ci mai CU seamă inaintea străi
nătătii, ca o tară barbară şi .fără cultură. 

Autoritătile in drept v~r Întelege de bună 
seamă. cum şi prin ce fel de dt~pozitiuni se pune 
capăt astor fel de ag-ifatiuni manifeste îndreptate 
În contra Statlliui român. 

Arad, ,la la Decemvrie 1922. 

Cu stimă: 

Dr. AUREL Df.MIAN 

dir. splt jud. Arad. 
-...,.. ...... ' " ..... 

o Explicatiune. 
Mi s'a dus vestea di in coloanele ziarului lo

cal ,.~ol,idaritatea" am Inccput să atac pe toată 
lumea. fie că am dreptate. 'fie că n'am. 

Se poate, că această afirmatie. să fie adevă
rată. 

Acum În urma atâtof supănlrî PIC care Je,am 
llrO?US Imă simt datOr să ldaucâteva expJjcatiuni. 

CUl1wC<Înd bine "iaţa letarg-i;:ă si stearsfl a 
Romftl~ilor dWl Arad, am 'profitat de ocazie ca, 
prin diferite întepături, fiÎră rănta,te sau intell~ 
fUI'! mcsdliilC':"-sft o scot :d'lI amorteală si să pă
rem si noi Rom;î.lf i din Arad lin or!tilni~m mai viu. 

Am 'căutat apo; ca Drin nelu·cerea pe tapei a 
unor chc!:ti!lIlÎ locale să zgând,iresc impasÎ\'ilatea 
l1!lOra. să fac mai intcrcs~nt{t citirea ziarulnl şl 
să dau !1aştl'~re la d''SCllţillI1Î. Ia artjcole de dc~
mintiri din llartca celor vjzati pentru a se aduce· 
lt!nf~1ă aSUpra chestiunilor. 

:Suh"emn·atlll n\1 ~nHi"n-e di întepn1nri]c-;:,dn;:e 
t·,)ate<>llTl·t 'P(·!·[.ot't jn>"'e::-Î ni(~i 11tl m'n'lIl ţ>:ânrlit 
"il y(':-:ez pe Cj·IlCI'lI. dar lun zi,ar l'Oral in(lf'p.c'oll,drllt 
fliră aSPll1-enea hN'I"U'I'idPI'ilnc 'şters, îIH~ol',Jr.ne· 
jnter(>~:mt .. ~i pli,·tj>('()ş. Dnpă .cl\tP. ştiu gazet.ele 
cre provrll'tli(' "crj"e în Iimhamaţ>:ÎlÎ[lr:1, pentm a 
(>x{:jta 0uriozit.at0:! l,ititurilol' T1lHl'ţ[ pi •. llă ,I(>oh) În 
cât ~ o('upă şi de i:ntrigi familiare, ('ooaCe l"\1h. 
!;omnAtulni i~se pal'8 j moral. 

:,i Itot,n';li tiLptlll eă am îndrăznit să tllrbul' 
fără 'rillltat·e, ,apatia Î,n O!lrl' se ~ornJlbce asta o 
mUI'e THld,e din ij){)pnkl(i'R l'omi'lIl,',;(:ă din Arfl'rJ. 
nu inc!J:lfucs!c-pe unii să, citeas.că cu avl'dirate si să 
j ubileze când ?;ăscsc 'în zlarcl(e ma?;hiare VTe-o 

intriltă familiară de cea mai proastă esentă. 
Subsemnatul nu se supără de loc dacă ime' 

diat după o aluzie lledreaptă a sa, cel vizat, tri
mite o des.mintire. argumcnt.ată die! Interesnl 
său nu este altul decât a limpezj multele chestiuni 
despt1e care publicul are credinte gre~rte. 

Mai mult, merg 'P5nă acolo cudoliinta 'mea de 
a servi o cauză românească şi drea'Dtă şi stau la 
dispoziţia celor ce m'ar. chema să: le '"feda!Ctez 
eu îilsu-mi răşpunsul chiar contra mea.' 

Se va părea ciu·dat acest fel de a fi al meu, 
dar cum din păcate subsemnatul nu este orgOlios, 
are curajul să o facă şi pe aceasta pentru lumina
r.ea marelui .public .. 

Consf1at i1l',ă, {'li 0l".goliu1 omeuCtS'C, î'll '~ve'Oi.al. 
('el dJE) e~nţ.a al'a<da:nă, e.~te ,lnnlt omai mat'{I >eleeât 
mi·1'.9m ~Mhi'puit şi .eliam greşit ('.alea. 

F,ac mea eulpa şi mă întreb: Ro' a,,' reuşi 0:\"1'(> 

prin lmtde, laurle 'mal'L d('l'1pre tQţ.i şi t~at.e, rl~in 
gîtdilirea org<)linlni. s'ar reuşi la Iletinl'ren vietii 
~ ]'uhlicitătii româ'lleşti în .t\Jra'Cl? Şi, 'pentrl1 ft 

ter.mina explj!Catiwnjle mele ţ.j.n să maiadaog di 
.,nh~mnahll rute .colaborator ben,e\'ol 'al zianllul, 
ca m.l oote rertilllOoor plăti t şi eă saoerHi-eă zrllrl'ic 
1-2 or() 1)(' zi ,pentrn zj,ar, ah~)l,ut glratis, lncrn 
-pe eare aş dori sn-l văd şi ,d,in part<la a1tora. 
Aud? Vl.ad Ţepeş. 

Şedînta Camerii deja 13 Dec. _. 'i 
I 

I i 

1
0 °Şedinta Se desch~de la Orele 3 s.t jum. 'd. l! 

In bănci.e minls.teriale dnîi: J., Nistor,dr. C 

1 
An~hclescl!, C. Banu. A. Cosma. G. ,Mârzes~ a 
florescu şi V. Rrăttallll. 

° Se fac câteva comunicări. iec 
D, AUREL MORARrU spune că 'do DOri p& f 

J)ovici fostul m:nistru în c1ipdc .cele mai Înă\1i.! 
t<?a.r~. p~ntrn bucovineni, cu.cât:va zile inai~t;if\t:l 
Unirii dm 1918 a chemat Pe 'nrrparatul dela Vlell,ţta 
să vie la Cernăuţi, ca o demonstratie Îlt11potriyten~ 
dorintelor ide unilre ale românilor. . [ 

D. VICTOR IAMANDI, roa.l!:ă Pe d. ministn 
de război să îmbunătăţească 'ş.ituatia ofi'teriID' PI 
.::hemati. Ia scolile despedaHza.re, Ca să poatl~ 1 

SUporta cheltuielile mari rde deplasare. . ~ J 
Dsa roagă ne min:strul instructiuni] .public( ~ 

să :a măsuri R"rahnk:e pent.ru Cltrmarea ,situatie ti 
iatoJ.erahile dela Universitatea din lasi, unde dă! ,r 
nueste O ceartă' Între ree-tar si deca~1U1 fa\:u!t11\i e 
de drept. unde nu se oCllpăcatedrele prin COI1' e 
curs si unde :.C :mcnt\ne o agita.tie permanentă. a 

5e contjmlă apoi discutia ta mesaj. F 
D. POL/CARP Bf:TfANU \(has~rabea.n) VOr· 

beste desnre sihwtjq din Basarabia şţ cere ca. I 
~u\'crnul să fad s~i ~noetcze abuzurile din aceast~ Si; 

"'rov'n2ie si să ncdenSC9s<:ă pe vinovaţi. ~ 
D. VICTOR IAM'\NDI cri'tieă :atitlldinea ()P(~ 

;(ţ'e i . Ir~chei,îndll-si discLlrsul, alrl~leaz;1 la ooi1"\\; 
tlltur(1r oamen!lor c]" bine să conlu,creze ia open E', 
de cnnsol'dare a Tării. 

SENATUL 
Şedil1ta se :desc-h~c1,c !a orele 3 şi Ull sfert sun c: 

prezi·dentia dlui P1wrechide. ~ 
Pc ba1lca minister:al[l: dnii AI COl1stantinescll r 

~:i g-cllcrallVksoiu. 
I. P. S, Mdro!Jco:itul dr. MIRON C~rSTc.; a 

('cre ca pentru cazul că ar ifi împedecat a lua 
parte la seeJ:ntele C~~misiu.l}ei pcntm intocmirel a 
notle: COl1snutiL s{['se admită în :lcea comisie ~ 
La membru şi P. S. S. Episcopul Bartolomeu a: 
r~,imlli(Jullli, Senatul adm:tecercrea. 

D. H\l\CU vorbeşte de :::pccu)a la care se 
dedau hotclierii din Capitală 'siqcre să se ia mă· 
;ccuri contra lor. 

D. nORNA il1tl-cab~l pc d. min:stru de razbai. 
GUC este cauza c{l nu s'a. aplicat· până acum le' ,f 
gea pentru ina'ntarea ofitcrihr invalizi? 

n. ~l'!1eral Mo\f·mARr:SCU dă Iălmuriri în 
chestia !tcneralului MărKineanu si spune că acc· U 

sta şi-a Înaintat !insusi demisia. 
I<cferitor la ÎUt1l;:t iollarii civ~li, mnh:Uzaţi '::;1 

;::ra.dc inferioare în ti·mplll războiului, d. genera! 
!vh!rdflrcscu spune cit h-~'~ va cOl1s~dera duhl'.: 
timpul ~:cndt. 

D. general. MOŞOIU depune mai multe pro' 
cete Ide legi, p(,tltreC<1re şi acela pentru .. trecerea 
la stat a CF. sdmesene. 

Trecându-se la diScuţia la Mesaj dr. 11arras 
face ÎtlljHtt.ăr i opozitiei pentrncă aceasta n'a luat 
l1ar/f~ la Irlcorollare. 

Oratorul VOrbeste aipul despre nevoile ar
Illa tci şi îsi exprimă ~pcral1ţa că termillul ,de ser
Yicil1 va fi redl1s, 

D. miminstru V ĂITOIANU depUne proÎ'ectul 
re[ativ l:l prelungirea Imandatelor consiliilor ca· 
mlln~l1c. Sedinta Se Închlde. 
-< . ,.-ve ...... . ......... 
Vizita dlui Duca la Paris, Londra şi Roma. 

It r. o. Dnc~ m'nistrlll nostru de extoerllC şi 
j)rimui dch:g:at!:: .conferinta din Lausanne va YÎ' 
zjta Între 2;5 Decemvrie şi 2 Ianuarie cât VOr ft ÎIl

trerupn'~ lucrările conferinte; de 'pace, ParisuL 
Londra şi Roma. 

Dsa va lua contact acolo cu ~l)vernele res
pective trat..ln.<i şi rezolvi rea unor chestiuni im' 
portante, 

In călătoria sa m'nistrul !lO"Sfrli de externe va 
fi Însoţ;'t de d. C. Diamandi. mi'nistru pleniiPotcli' 
tiar. al doilea dele~at la :conferi11ţă • 

La Paris Şi Londra d. Duca nu va sta decât 
două zile. iar restlll tjmpl1hli va sta la Rom:!. 
Mei dsa \Ia mal trata pc 'lângă aIte chestiuni şi 
aranjarea <:Or1JSolid~lrei llonurilor de 1!czaur din 
Italia, 

~ .. ·Magazin 
.~. 

nou de linoleum! Strada Metianu (1. forray, vis~a·vis de cefetărie Matzky) De vânzare: 
Lilioleurn, pÂnză cepatA etc. LlnoleuD1 

Proprietar: BELÂ KRAMER padltt1ent: cu preţuri. avan'tajoase. 
} 
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mela Universitatea Populara. 
t'Aseara. a: fost la "Universitatea Populară" a 

~~r prelegere coonpusă din două conrerinte. I 
,l ara profesoară El. Da/Illian a tinut prima 4ec·' 
. e 4espre "Poezia Lirrcă Română" care va fi I 

icctu1 curswlui dsale. ' 
1;1 Prin claritatea expunerii şi buna dLviziune a 

I:::~terialului, conferentiara a reu'Şit să ţi!lă ineor' 
~;:ţtă tot timpul atentJ,<\) publicului Şi să-i Însufle 

~'t' cn% pentru chestiunea ce tratează. 
După accea, Dşoara Plorica l{)nescu a vorb:t 

'~ pre Stele şi Nebu!{)a~e exoonând teoriile ceic 

ltipi noi asupra formării tor, , 
1 Introducerea făcu,tă pentru a câştiga publi· 

.c~l pentru subiectele aridii ale ştiinţei, a~ fost în a-
te. . tV B ~ ţ' ţ"1 d' t 3: tir lmprcSlonan' a, " oga la rlO IlHll0r - :n Te 
II e multe noui - pentru p.ubli'c şi cuvintele t.(!h· 

Înerente chestiunii ar fi cerut să fi vorbit 
a mai Plltill reI*de. 

Puhlîcul extrem de numeros pcntru amfitea
ca, laboratorulll; de fizică a aplaudat îndelnn~ 
;[~ silllpaticelc conferentiare. JUDF:X. i 

~.I$"'" " ... III '''_ $ 
JlI.'$ 

10' Din Pecica. 
n Exproprierea averilor bisericeşti. 

lristă. - Inchiderea şcolilor din 
. combustibil. -

o consta 
lipsă de 

uh 
Săptimlâna trecută s'a făc·ut În Pecica exnro-

Cii rea averilor bhsericcşti, Cu o.caziunca aceast:\ 
luat bisericii noastre 19 ju~hcre de 'Pamânt, 

:.i are al)anin circa 8 jug-here donatiunca: al'lr 
Ja patru creştini cV'bviosi, cari îna'ntea mort:; 
CI au Et~at câte 2-3 jug-her,\! ca "fundati.1l11C", 
,it tonditiasă fie "pomeniti" la slujbele b's.cri
a: i de Dumillc<.:a şi cu scopul ca ta vreme din 

IlIst!l vcnitc]or să se dea câte o bmsă băctilor 
'i şi' distinsi, care învatrt carte. 

ă. Domnul judecător delcgatsla tinut ÎPS;l de 
leg-ii şi a expropriat. 

)1. • 
c· Biserica noastr{t - durere - ,e:·te veche şi 

at~L. C!opotavem numai \lInUI. Spir:'tul de 
il $i danie a credincioşi'!or noştri este astăzi 
ut. 
Toate încercările şi indemnurile pentru des· 
r~a lui din partea I1reoţimei ~i învrlt~ltori
locale întâmpină cea mai crasă indl1'crentil. 
Caracteristică este în Privinta 3 lCC8,sta ex' 
ia unui fruntaş tăran "ch:abur" {foarte bogat!} 
re a înt<Împ'nat vara tre-2ută pe preotul, ca

portia să iscălească şi 01 ceva 'ne lista socie
carale "Crisana" din Cluj L--- răspunzâllcl: 

as 'i cerşetorie!" Iar el avea 10 vaKOa'ne de 
al pentru vânzare. 

• 
r· ~ot ~ăptămâna trecută ni-s'ml inchis ş'cnlile. I 
r- lipsa de combustibH .. Cauza? Se vorbeşte că 
ul a comunal!ă nu poate face plata (?) bonurilor 

TU lemnele obţinut.e ~dela inimosu-I român şi 
O' [creştin,::are este im(ncrul silvic d. Andrd 

za. 
• Ce zic la asta ţăranii noştri milionari. a. ar Pl~tea Îlmprumnta comuna: cu suma de 6001) 

~ Itrt! nlata lemnelor - ca astfe1 Învăţă,mân
si a nu staR'neze. Primăria - co.mtte!ul cmllcmal 
'i' zice că munceşte... Sufletele bogăt.asi1or 
il- şi se încălzesc la căldura mHioanc!nr. 
;L • 

~âmbătă seara în. 9 Decemvrie s'a tinut prima 
s- a. de ceai a comunitătii izraelite din. loe, la 
ti· 

, intelectualii ş' comerciantii evrei cu mult 
~u luat parte 

'a • 
';'. Se vor mai ţine Încă ~i altele. 

. ar. "ai noştri" dorm... Se trezesc numai a
ât cand câţiva buni tntelectuali le fac propl1neri 
:1. U redoesteptare la treabă. Dar şt itipcntru'2C 
şI reze~c ei atunci? SingUr 'l1tlftnai pentru C1 ~ă 
!Il easca. contra glaSUlUi profettc. 

DELA PECICA. 

SOLIDAIUTA TEA 

INFORMA ŢIVNI. 
Otn"('l'nul fi Tl'l'imit (!ela rl{'legati~l nOH!'tt"ă din 

Lw,>,annH', ştirea eu agitatiile -llllt.i!'<fllt1jte tlill ('lnj 
Bu{·ul'('.;'ti şi 1 aşi. 'ribtnlTwit'C de seJ"\'ieiul de pro· 
pagandă maghiar, cu mult zel, f,a;c mare rău re· 
putaţiuH1ei mOOBtre. ş.i 'Cl'ciază în j,urul nostru o 
atmCI'iVfNă eall'e l'igj p0şte .moarile i'Î'tn'patii ee TI i· 
3'au arăt.at până !l<.'um în ~. timpul conferinţei. 

• 
In alel/fil/t/ea mrdi,'ilot'! Mftnt', Sâmbătă în 

16 Dceem \''I'ie a. c. la 0)'011 6 p. lin. ~e -va ţinlea o 
~C(l.intă .,tiin1ifid în 831a in-stitutlllu!i obstt"tric. 

• • ('mnj~itm{>a penuru l"ectifi{,~l'l'ea froll,tierf'lor a 
fix'lt fron tlNPle C'l'ho:ilov:we În oort1)l'l11 Salgo
·I~a.ri an. 

C'omi,;ia ,'oia i'ă atribuI' "edQl'1I1slCf\.'<ta Coh .. -
>tlo,'al("jei,dardllpa{>l1111 mnnll!ţa .,PJ'agM Pre~e" 
el a fost (j('\I'p,lt rlf' t~·nlH'·le lui H{'.i.ia,,,;. {'r.I\'(> ll.u-l 
va tra;n"rnite .cotllli"lnnii. ('n pl'lvil'p. la a{·~te :ştiri 
C'p]'C'lwi,l .. biOle informal]e [lin BmLq'eAa rl'CI['hră 
6\ s~rnt lipsite de Ol'iee temei.' 

• 
n. 1111ill \L<l'll i.n, lHP,;,e~ll; n te k T' i\wti du In [ N li' 

ti'1lllal. a 'P1C'<'at a~cal'ă la Alba-Il1lia j'n \'l'dl'\,('i\ 

luptei, 1H.'n>trll '0 alegere ·sel1~lt()ri,ală. 

D. \LlIllillreprezi'!ltă Alha·l nlia i'l1 ('alll{'d. 

~ii.ptă,lnîllla \"iitoarl', dnii ),fa.l1l:ill ''ii V;tirl,a se 
lnt'.rc l,a Blll~\Ire,,!ti ~pre a parti(·jpa b lncrărilC' 
11(' oN~·a!ni7.are int·t'l'nlă 1\ ]1wrtidul\l1 În ~'~hi,1I1 
Ikgat. 

• 
.\1 iJli"t.('rnl de ']':17.1'.01, in :IJ,ariî ,(1(' {'ele ~:, lll!

lio.llw ,";;~Ir,[bte pPll!!'l1 ol':!S:i'niz:\['('!l de :\t:'l.i~'re 
1 ,c':,t!'ll ha j,ne ofi ţ('JX'~t i şi m<tgazjned·e ('"ni\um 
11" (''':'I'1111ri n(' ~':mată,a' ryllal H(·ol'lI·H't a:l,te 2::. mi
li:lil!10 ~'ll de'ltiI1Jiatinne:l doe :l 1Ili\:r:i aq.ill·n~a lll;l

g-a:-:illdor milit·arp r10 ('()n~lIm 'rlli,n Înlrc~1!~a tarii. 
D!n ~Rlo'l(,,~t{. 2:) lnil:n:l'n{'~ ~~,nl ~i V~lt:-'i:lt -l:! ~~ni~ 

!i,,~:ne; l'C':-'lul Ik 1? lllilioU1JP ~e va văn'a tlreptat
t replat. 

• 
Jct/S/,'J? BO/U.Y fn71/'imtii' JfACT\~~1' 

i,;;·,7,. l1I:t.'Ioi În ")ltii !1~'(I"llii de culo(1l'e rnşir>. .., .. 
1'0 Ihl1lăl'p ('nr!?,' $'J.,.Î\1l'i 1.1 Bazi:I~. H,dJ"f.L 

T.-\f;l):.'llJ'{'lr. z'iml1;:,"Pil ';ii Oltenii·a. Ap0te I('l'e~l' 
la Ji"{'I)\0:n'o şi Beehpt. 

Tn,rli\'i'dul ~lu",('a Petru, '1utorlll fl'lltlllnÎ de 
"liinină rIda llli!.C'Plarnl FNtig- (lin k)oealitat", re
lI~i"e "ii' e\'ad<,ze i,n i:mpncj1lruri ne(,UIlO~l~nh\ Se 
111a~e!'ă măsl1'l'i Întim.e pentru tJ~măriT1'a c;vnrla· 
t11111; .~i ipl'i lIloapte,t ac~Aa a fost. p 1'I n .. ŞL. îna· 
intat prct('ctu]'ei politiei. .. 

A'altă ieri seara s'a d.~sco'perit la Van1l 

Cllrtic; o mare contrabandă de mătasă, Pe care o 
c!o2,rnn rl cu T111mcie sotia lui Ios.if Samstag şi co
mcrciantu) Braun Bernat din Ara,d au încercat 
s~i o aducă în mod cl<lndestin dela: !lll:dapesta. 

Alltorii contrahnnde i (!l! hst Pl'·si :'uh SUDra
ve~here, tncercân.tl aCl~~tia, tltm~l dE's.:opcrirel 

m~itasci, să mitl!C pe functioH3rii va mei . I 
• 

.. ~_. __ • __ .. ~. __ ~_ ..... -____ .. ~ __ .... ________ ... Ii' 
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ŞTI RI TEATR ALE. 
Repertoriul săptămânii. 

Vineri: .cu începe nea dela ora 7 "Speranta", 
reprezentatie pentru tmun<:itori. La ora 10 Şi jum. 
"Părintii' . (Ab. AJ. 

Sâmbătă seara, ora 9 pr.ima reprezentatie J 

compal1t'I~~ '(Iramati'ce, ·Mar~oara Vqkl1iesc-u: 
.. NORA", p:.esă În 3 acte de 1ienrj:c Ibsen • 

Duminecă după masrl se va reprezenta "fa' 
br:cantul de fier" cu preturlreduse. 

DumineC[l seara Ora 9: •. HOTUL" 'Piesă in 
trej acte de tlcnry Bernstein, reprezentat:a com
panÎ,e i Marioara Vokulescu. 

! 
1 
! 
i 
i 
j 
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Descoperirea furturilor din Pecicaşi Germti 
In noaptea de 27-28 Noemvrie s'au furat 

3 'Porci în pa~uba locuitorului Puta Dumitru din 
Pecica. Şeful secţ:ei de jandarmi din Pecica, 
jandarmu'l pluton:cr MărculcSi'::U Dumitru urm~l
r'nd cazul dUPă Încordată. muncă a re~it să-i 
descopere pe autori şi să-i inainf.ezcparchctului 
din Arad. Autor:i furtului sunt Ni!cl1ifor Gheor
~he, Dumitru Porcac .Si femeia Condrac Iustina 
din aoeiaş comună. 

Alte două furturi alu fost descoperite in C\,!r· 
!nC' dUP~l o muncă aSiduă de seful postului de 
jand1rmi din acea comună, jandarmul plutonier 
Arn{ttlt Njcolae. 

!n noaptea de 30 'Nov.-,l neco s'au furat În 
Cermcj in pa.~llba'ocuitorului Vesa Papa 2 po
I1Cyj. Ca autor a fost -descopcrit in{)iv;dul Onutill 
Gheorf!"hc d:n acea comună. 

Acest [l1l(Jjvid a mai com~s î.mprCl111{l cu P'lpJ 
p,'tru, P("~a Gavrilă, (iiclvczan Pctn~ ş' un alt 
furt in ~til m:r: mare la c(lmerciantul Zerh'::r~ 
Cornet din cr:muna Cerme l, p:'tgub:ndn-I de ~!) 
mii lei. • 

Mtt't'1mWi C'lcn(celor mă~1!ri de urmărire a 
şefl'lui nn~tl1!tli de j'lwlarmi. autori: a~t fost prill~l 
')Î' !p·.li·)hti l';uchctl!jui Arad. 
_. e/e.-" 'AI pw.,.e.$Js;Pct lE J$ .. ; 

BURSA~ 

ZC1(ICti, 1·1 nccemnie. ~- Deschiderea. ~ Berlin 
r1iin. \le\\'· York 52/. Londra 2448, Paris "::1755, l\Hall() 
26,15. Pra~a l1i25, l3udapt:s!a 023, Agrarn 160, Varso"'a 
011.'25. Viena 75. coroane stampilate 76. 

BUCUREŞTI. 14 fkccmnie. - Devize: Par:, l! ~.'. 
1.0\:(l ra 7î2. Nc\\',Y;,;k 164, Iialia fi?:';. Eiveţia 31. i"ra:l:J 
,:;1 fi, Vit,na 2325, ikrl'11 206, Budapesta 725. - V:l'lIl\:' 
!\brc: 2!U. lev:l 115, lire otomane 1'10. funtî steriinl' 7.;,'. 
franci francezi 1190, franci elvetieni ;~O, I're italiene 
1'20, dr:Jchme :?iO, dmarl 240. dolafi 163. rl1,',lilcGIl 5"lt 
comanc t:n~arc 7. sroc01 505, l11i\rci pdoi1c lGI. 

TEJ-JEGRAME. 
Lucrările comisiei constituţionale. 

DCCURFŞŢJ. _. Marea cOimis'c constitutio
naLi întrllnindu-sc sub prezicl,entia dIui Pherekidc 
a lu::t in di~cutic 8ntepro.iectul ConstituţIei. 

S'a discutat Întreg capitolul ce tratează des
pre tcritorul României. La art. 1 s'a întrodus Îr, 
locul termenului că statul român e unnl şI indivizi
bil, alt termen că statul român e unitar. 

La ari. 2 şi 3 ·s'au admis textele din vechca 
COllst;tu(ie. 

O di"('utie mai a.mplă s'a fiî,eut în j'1ll'\I1 al'L 

1, e:tre trat~a7.ii de~pre impartirea a!r!mini~l'ratr\'ii 

a tI:ritorulll,i României. 
~'au rUg în disenţ.ie d'rmlt t'llcstlllni.· 

L f)all'ă tllehllC snprima'tă pla."a ~alt alU. 

~. Drwă rect.ifi'0<1l'ea şi &·hill1barr(xl oollHlill·el{,1' 
~ă se faC'ijpl'in legi san prin junrmlde l('on"ill111nÎ 
de m i~n îştri. 

~. 'N'. San'l:l.ll<U, Dise?cl1, Toaniţe"'<?l1, ?\lârze.'lou, 
Botez ~i E. Prwgr,ati. 

n. V. Brătianu a ~U<5ţiil111t o tP.7.ă jntemmedi· 

ară şi anume ÎIU C('fXlK'C pri\'(~~tc jurl.ete1e şi 111ă · 
şi,le ~ă nu !"-e poată fa{'c e<'himhări decut prIn 
Ipg~. 

1.n ce priy~te ('oJ1lunele ~1 g.e faeii distinC'~ip 

referj,tf)r la î'nfiinţaorea şi d'l,~fii.nţ.area lo\', 1(1..'ll'j 

ul'lllează să ~ la.se 1a f~lCnlt.a,taa l-e.giwito\'illlui . 

De~lipirlle ~i aliph'ile d.e <Ci'itUIl}(' '!Iii ~ :f~lJ('U 
pe ('ale a.dministrativă, 

S'a .QeOls l~a d. Di"S<:<:'lCH şi d. Ioanit~u si! 
tlldlld:i lun nkHl text rcdacla't în senzll'! discuţi Il'. 

nilor urmate. 

~: preţuri' reduse mantour1, 
~ ete pt. dam(l', iamperuri la 

OI 

Ma.aazinul de mode "Paris" A r 8 d, Bul e v 8 r du I 
Regina Maria Nr. 24. 

j 
/' 
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TATEA 

frontiera română-jugoslavă. 
BUCUREŞTI. ~ Comisia mt)\'tă rC'1l1âno-ju

J.!oslavă delcS?:ată În chestia dclimitflrii frol1ljerc i 

~i-a terminat lucr;\rjJe, rămânând deschisă ches
tia. Viirăd:ei , asupra cii.n\i punct nu s'a putut 
ajull!~e la o înţclc~wre. In aceast,ă chestiune ya 
decide cDnfer:nta ambasadorilor din Paris, care se 
Ya tinea În primele zile ale lui Ianuarie. 

t'-in.dlH) [WhH'(' eu .,ill{' !~i-l\ fiilt'ut ?-(',hita pc-un :-tea~ 
. \,,~·,;t "tl'il~ ataC'al" fiilHl de nişte l)and:jţi.a fost 
tUpt in ,e lIu'căli şi aHinn~ :pe 7 mâni streilne. 
Aef,,,te lml'ăti trebue tlă le 3ld.nne pentru .a pnooa 
aJht lt'(',u1 unde za~'e e')Illl(~(1'l'l1. E o luptă uriaşil 
Jl(' n,,('llt şi pc ap:l. pc s\l'prafata piinu'tntl1lni :;oi 
Jr,d<'''1l]ltn1 ,.,i1I1. 11l"in munţ,i şi 'pilduri, intâmpi
lltmd (>ele ma·i lllari gl'('luti'qi. 

• 
Reducerea pretenziunilor fală de 

Germania. 
x IL\.HAKiHL j,.!od,a unei japoll('zo în 6 

a'('t\? după opc>ra lui I'uccini "DomnÎ>Ş0!ll'la FIu· 
ture". îm j.i, J;"l ':îi 113 llN'f'.m\"rie., în l'l"ani:ll. O 

T.OXl )RA. - l~mar IAIW l'ă,.pnnzfllllCl ta o 1",t,.ri(> trl;;\:1 fi llllC'i fete japoneze, -oore ,în Yl'âsta 
;11t,erpela.tie ('t? li-,'n ~\dl"{\"'at în Camor:t ('{~mnnclnr d{, 1;. anii, Il tl'(,1,l1it f'ă î,ntrc în ",iNt! 'pl'eote>KlllOr 
Il d(Jdal~at, t'ă AngJi.:1 e În\'oÎtă :",ă-şi !,pllnl'ă Pl'E' - lui Hmlha, pentnuel\ marele pontif .a. lui Budha 
tenziunil<' tiaţ.i\ O{' Gerlm:mia. f:.c \'a ~n,pe o W)ll;{ ... ii l"lHtă pune mil,11a pe ea. Fata rez·istă, dar pfm-
fixare a sumei pc r.arc o arC de l)lătit Grl'lllfl!n.i:1 t,i ful Q dl~(',e În ~a" .. a g'he!;ldor, Ulli(!.e speră să o 
in ra"oare..ll ali'aţ,ilor. (Hdol".) 1 aihă. I~ ~lki -',{~Hpă ('1] ajut()f\tl ti,nullOfiiţ.cr arne· 

Guvernul francez ia datoriile Germaniei. ! ;·i<>an.. earc <J iuh'~ţ<te ['lÎIYll, apoi o uită ('u totul, I 
I dind a r-e ,.,li plere arm"ă. H~'în tQns în ,T aponia, ne I 

PARut POinCil'l'e, dupii eon"flituiril<, ec le-a 11Jlal ('(',r'eetv.nd pe iubita sa d,c oareeân.d, care .are 
lWUt cu Miel1'(,1'and. a dec1 al-a.t re.l)1"ezentrmti~.)]· 1 ,j('jtl '11n hăiat. al :o:ii'lI. f"(' >lLnm'i,de, iar ['~jpilul ,fI

})l'c..;(>i, "ii l.a ]A11l(lr,a 1111 s'a,. yorhit ,d0 <X'U1HlIt"<':! i jUllf!'e în gl'ij.a amllntul\li de odinioară, Pi'll

r(·.giumei Huhl'. Cu toate a(',('Stf.'.a gm'cr,nul fnm- i ].;ertom. 
{'e.:z Î!;'i rcz(,l'vii dreptul. ('il Întrucât (1erT11<fl11i~l 1111 I • 
va :":'fui:-fa-ee ob1ig'at.iill()r "ale până l.a 15 ]mlllm·j", I ----... - ... "'---...... -----.. , ..... "'----.. - .. ---.. 
t'hiar şi în r,aznl tind al' riîlllÎlll<' iZf:lat în .:wţ.iu- ! Redactor 
nen ~a ppntJru a_<;î.şnw(\Jrea ganantiilor, va neul1a rc- : 

responsoabi,j: LAURENŢIU LUCA. 

!l:iunoa Rllhr. (lkIdor). , Cenzurat: Dr. MAGER. , 1. _.u •• _.~ •• $f.·-,.;-$~n_t-q .. -wJ-J~n .. __ =-_$~N_ ... _b~Q.Â_ .. _._~ .. ! fl5 

CINEMA. ! 
x SECHETUL CEI-OE 7. i",torie (]e 1wcn\ 11- i 

rieri in Al~tlo. în 1J. 14. H) :;i In noo(':mn;·.~. I 
li na dimtre c.de mai ellloţ,iona11ii.e 'l\ih~nhlrî, IE,,!(' . 
itrrol"la UIwj expC'diţii ta tiniimlni })j,:,k B],\l~lnl" : 

Cetiţi şi răspândifi 

"SOLIDARITATEA" 
"Î ;\oţi i r:.entr\l a aHa 10('\11. wml'f' ""oernl ."Illl Ix '1 I 
H:ll1'';'C':lHl ,1 l.ră"i t () l""llIoaril (le fi'111'. ,'<11'(' ll(>l'U- I , .. m~~J~~ 

•••••••••••••••••••••• m ••••••••••••••••••••••••••••••• _ 

= r---..... --..... ------............... --..... --..... --..... --..... --------..... ----~ : • • 

! "VICTORIA" i 
• • • • • • • • II • II • II • 

INSTITur DE CREDlrf SI ECOKOJIII 
, A 

CENTRA LA: ARAD (ROl\IANIA). 

SUCURSALE: IN CHlS1NEU. ŞIRIA, BOROŞINEU 
ŞI RAD NA JUD EŢU L ARA O (ROMÂNIA), 

• II • • • • • 
;; I : 

JI~I IN CASELE PROPRII. i. 
• Capital societar şi fonduri proprii: 20,0000.000 lei. • 
: Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din : 
: care o parte considerabilă sunt depuneri americane. : 
• • • • 
: RAMURI DE OPERAŢIUNI. : · '. • • 
• I : Execută tot feuI de opertiuni de bancă. : 

, : Acordă: Imprumuturi cambiale. : 
: "hipotecare. : 
: "de lombard (pe gaj de efecte). : 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
: agricole. : 
: Cumpără si vinde monede străine (DoIIari, Mărci, : 
: Lire, franci şi alte valute). : 

V' 15 Decemni:e 1 . 

~----------.--..... --------..... ----..... ~ .. 
o cassa de Iler Werthelm Ho . 

AI o masă de scris şezănd şi o ma51 de 
în picioare de vânzare la 
COOPERATIVA de CREDIT din PÂN 
(PANKOTAI HITElSz6vETKEZ 

fie 

" ".. 

~--------------------------~. WM 

De vân.z&pe 

Caseie din Strada S a vaR a ieu No, 
TE 

-- -Informatiuni 
la p r o Il Ti e t o (, StI ada Lae Bama Să] 

Cumpăr mărci poştale de Incoronare Ivn 
ce cantitate. Rog oferte cu indicarea !lI' 

Imitor şi a preţului. 

GOMPTOIR PHllATElIQUE, 
Str. Unirei No 61a. 

!re 
foa 
hÎc 

".!------.----------...f dC' 

Intreprindere comercială 
vis·a~vis de posta principal!. - P 

KisB şi Petran 

alt 
(,t,( 

rit, 

Illtermediază vllnzări şi cumpărări de 
şi imobile, încre<1mţărîle le re201vim (,;1 

şi punctual. ili' 

••••••• .. .. .. .. 
!({\\ • • 
~ t .•.. .; -. .. 
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• 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru : 

SFJ PRIMESC CU PREŢURI 
CELE MAI AVANTAJOASE 

: inmanuare partidelor 1n Ţară. : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : 
: cerile emigrantilor. : 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
• Tară şi străinătate. : 1 : . • • • • ! •...•.•.•........•.......•...• ~ ..... _ ........•..•...... 

SOLIDARITAT 
ARAD, STRADA ROlIANULUI . .. _1 

Târg de Crăctun la StafanMărki Str. MI'ţian1l (f. Forray) 2. BaTCb(lt ţesut per m. Le' 29.80, bar"bet M · · ft r· 
de 1\11\ per m. I,ei 39, S~,hjfr{lD 91t cm. la.t Lei 27, rânze LllIom ş\ aliR In ca o 
de Il.1lmburg, stofe, flanele, lBă.runţlfllrl .tu. )[11.-60. .... 

.. 
TlvogrllHa .• CONCORDIAu Arad. 
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